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Bewoners blij met vertrek autobedrijf Versteege

DËZEWËËK

Woningbouw
op plek garage

Eretitel
Klaas Koper heeft de eretitel
'Zandvoorter van het jaar
1995' gekregen De dorpsomroeper van Zandvoort verdient
volgens de lezers van het
Zandvoorts Nieuwsblad en de
luisteraars van ZFM een fors
schouderklopje.
Behalve
dorpsomroeper is hij ook al
jaren bestuurslid van wielerclub Olympia en helpt hij altijd
mee tijdens ae Sinterklaasintocht

ZANDVOORT - Tien maisonnettes, tien appartementen,
190 vierkante meter winkelruimte op de begane grond en
een parkeerkelder voor de bewoners. Dit bouwplan wordt
hoogstwaarschijnlijk gerealiseerd op de plek van de garage
van Versteege aan de Pakveldstraat. Het gaat om woningen met een huur vanaf duizend gulden.
Projectontwikkelaar Bomas
uit Strijen heeft daarvoor een
voorlopig plan ingediend bij de
gemeente, dat in de commissievergadering van januari of februari aan de orde komt. Een
grote openbare parkeergarage,
waar de omwonenden bang
voor waren, is met dit plan van
de baan. Bomas heeft de garage
gekocht van de gebroeders Versteege. De drie- en vierkamerappartementen zijn volgens
vader en zoon Van Stijn, beiden
directeur van Bomas BV, zeer
geschikt voor senioren die in
het centrum willen wonen. In
het complex zit namelijk ook
een lift, al zijn er slechts een
paar etages. De maisonnettes
(beneden een huiskamer en boyen twee slaapkamers) zullen
volgens C. van Stijn populairder zijn bij jonge tweeverdieners die een hoge huur kunnen
betalen. Voor alle woningen
van het nieuwbouwproject
geldt dat de huur minimaal
1007 gulden bedraagt, want dat
is voorlopig tot l juli '96 de
grens van de vrije sector in
Zandvoort.
Over de hoogte van de woningen is in het verleden al eens
fors gediscussieerd. De bedoeling is dat het complex niet hointerklaas deed op l januari zijn intocht nog maar eens dunnetjes over. Deze keer kwam hij wel per boot. De 25 zwemmers van zwemvereniging Rapido uit Haarlem en ger wordt dan de huidige taenkele Zandvoortse sportievelingen haalden hem bij hun traditionele duik op. Zij trotseerden de kou en de gladheid. Ongeveer honderd toeschouwers juichten hen toe, bouwing van de Haltestraat
(ongeveer 11 meter). Alleen op
adat ze eveneens over het spiegelgladde Badhuisplein en de levensgevaarlijke trap waren geglibberd. Daarbij ging menigeen onderuit
Foto Dick Loenen de hoek van de Prinsenhof(ADVERTENTIE)

Xerstbomen
jcrsnipperd
ZANDVOORT - De gemeente
iandvoort schaft het verbranen van de kerstbomen dit jaar
jf. De bomen moeten voortaan
jersnipperd worden, omdat
'erbranden te veel schadelijke
itoffen in de lucht brengt.
l Wie zijn boom donderdag 4
iinuari inlevert op de rotonde
|an de Strandweg of bij de renise aan de Kamerlingh Onlesstraat, krijgt een kwartje.
Daarna zorgt de gemeente voor
te verwerking van de bomen.
l •

Vanpak Zeeweg
iiost meer tijd

januari.

opruimin
tot wel
Bmdenj 2, Amstelveen
Industrieterrein Bovenkerk
020-6412505

korting

Winkeliers merken gevolgen
nieuwe wet pas volgend jaar
ZANDVOORT - Dit jaar
heeft de nieuwe winkeltijdenwet van minister Wijers
nog geen negatieve gevolgen
voor de detailhandel in
Zandvoort, maar in 1997 ligt
dat anders.

even gebruik maken van de
oude regeling die de gemeenteraad begin november heeft
vastgesteld. De Ondernemersvereniging gaat dat deze week
voorstellen aan de burgemeester.

Dan mogen de winkeliers in
De oude regeling ging ook uit
de winter slechts 12 zondagen van een uitgebreide zondagsogeopend zijn van acht uur 's pening. In het najaar (vanaf l
morgens tot tien uur 's avonds. oktober) kunnen ze aanspraak
In de zomer gelden die ruime maken op de nieuwe wet en de
openingstijden al langer.
12 zondagen er achteraan plakken. Dat zijn er precies genoeg
Omdat de nieuwe wet in april tot het einde van het jaar. Maar
waarschijnlijk door de Eerste het jaar erop vervalt die unieke
en Tweede Kamer aangenomen situatie en moeten er 12 zondawordt, kunnen de Zandvoortse gen over 24 weken verdeeld
ondernemers tot die tijd nog worden.

l ZANDVOORT - Vanwege de
orst duurt het langer voordat
co van der horst
M All("i \ O O P lift OIlgt'H Ollf HO1HM1
ie Zeeweg klaar is. Vlak voor
:erst zouden op het kruispunt
net de Brouwerskolkweg nieustrepen en trottoirbanden
:omen, maar die werkzaamhe.en moesten uitgesteld worlen. Deze week worden de
verkzaamheden heïvat. De
tremming bij de Brouwerskol:weg duurt daardoor nog even.
De provincie is bezig aan de
ieeweg, omdat daar deze zoZANDVOORT - Als de gemeente- Begraafplaats aan de Tollenstraat echner enkele dodelijke ongeval- raad niet van plan is om er extra ter nog eens 160 gulden meer dan nu.
en plaatsvonden. Het kruis- geld bij te stoppen, wordt begraven Voor een nieuw graf moet straks vieriunt bij de Brouwerskolkweg de komende twee jaar fors duurder. honderd gulden meer betaald worden,
vordt gereconstrueerd en tus- Dat
blijkt uit een voorstel dat nadat de prijs daarvan dit jaar al met
en Zandvoort en Overveen woensdag
10 en maandag 15 januari tweehonderd gulden is gestegen.
vordt de rijbaan versmald.
in twee commissievergaderingen
Het verlengen van een huurcontract
besproken wordt.
voor een graf kost in 1998 tweehonderd
Om de begraafplaats kostendekkend gulden meer. Het begraven van een urn
ZANDVOORT - Er is in het te maken zijn flinke tariefsverhogingen wordt in twee jaar tijd eveneens tweeveekend al volop gebruik van nodig. In december ging de gemeente- honderd gulden duurder, als de gemeen'emaakt de nieuwe ijsbaan tus- raad al akkoord met een stijging van de teraad het voorstel van de burgemeester
en de Hannie Schaftschool en •tarieven. Begraven is daardoor dit jaar en de wethouders aanneemt.
.e Mariaschool. Sinds vrijdag bijna honderd gulden duurder dan vorig
igt de baan er. De brandweer jaar.
Volgens een woordvoerder van de geleeft het basketbalveldje achAls de raad deze trend doorzet, kost meente gaan de bedragen zo fors omer de scholen opgespoten. De het begraven in 1998 op de Algemene hoog, omdat Zandvoorters voortaan
isbaan blijft liggen zolang de
•orst aanhoudt.
(ADVERTENTIE)
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Waterstanden
Datum HW
LW
HW
LW
03 jan 01.54 10.06 14.15 22.45
04 jan, 02.48 10.50 14.54 23.20

05 jan 03.2511.3515.3600.50
06 jan 03.58 --.-- 16.06 11.55
07 jan 04.35 00.04 16.35 12.15

08 jan 05.05 00.24 17.11 12.44
09 jan 05.40 00.54 17.46 13.25
10 jan 06.09 01.45 18.15 14.11
11 jan 06.38 02.20 18.49 14.46
Maanstand: VM vr 5 jan 21.41 uur
Hoogwater: ma 8 jan. 17.11 uur
MAP 121 cm Laagwater: vr 5 jan.
23.55 uur NAP + 55 cm

Bibliotheek exposeert
kunst uit Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Wie zijn hersenen beschadigd heeft, kan
nog wel een kunstenaar zijn.
Dat komt duidelijk naar voren uit de tentoonstelling van
een groep Nieuw Unicum-bewoners met niet-aangeboren
hersenletsel. De tentoonstelling in de bibliotheek die vandaag geopend wordt, duurt
tot en met 26 januari.
'Aangeboren talent'. Zo heeft
begeleidster Nel Sandbergen
de expositie genoemd. „Ik wil
daarmee aangeven dat bij
deze groep het om meer
draait dan wat ze niet kunnen. Ze hebben dan wel niet-aangeboren
hersenletsel
dankzij een ongeluk, een bersenbloeding of een ziekte, dat
wil nog niet zeggen dat ze
geen talent hebben meegekregen. Wij maken een middag per week kunst." Ze heeft

allerlei trucjes gevonden op
de handicaps van haar groep.
„Sommige mensen in mijn
groep kunnen slechts een
richting op schilderen. Dan
draai ik gewoon af en toe het
papier. En als een bewoner er
moeite mee heeft om een begin te maken op een leeg vel,
vraag ik of een ander hem
even helpt. Dat schilderij in
de hoek (een papiercollage,
red.) „hebben we zelfs met
zijn allen gemaakt." De kunst
heeft in Nieuw Unicum ook
nog een praktische kant. „De
bewoners ontdekken hun eigen deur beter als er een
schilderij van henzelf naast
hangt. Wat dat betreft is het
nu even lastig dat het meeste
werk nu in de bibliotheek is.
Ik zal maar snel wat nieuws
maken om dwaaltochten te
voorkomen."

„Oorspronkelijk wilde de minister dat gemeenten volledige
vrijheid hadden. Dat vond ik
nog prettiger. Want ik heb een
winkel om open te zijn. En ik
verricht daarmee ook een goede daad," zegt hij gekscherend.
„Want bij mij kunnen mannen
die het zaterdagavond te bont
gemaakt hebben een croissantje kopen om het weer goed te
maken met hun vrouw."

ook aan de aula moeten meebetalen. van de gemeente de ambtenaren de op„Dat gebouw moet onderhouden wor- dracht gekregen om uit te zoeken hoe
den, we moeten muziek aanschaffen en het kerkhof kostendekkend kon worhet schoonmaken van de aula kost ook den.
geld," licht hij toe.
De tariefsverhogingen van dit jaar en
de komende jaren zijn daar een gevolg
In vergelijking met buurgemeente van. „Maar daar moet wel bij gezegd
Haarlem valt de huur van een nieuw worden, dat in de jaren tachtig de tariegraf nog wel mee. Wie voor dertig jaar ven zeven jaar hetzelfde zijn gebleven,"
een graf huurt, betaalt in Zandvoort (nu aldus de woordvoerder.
nog) 2628 gulden en in Haarlem 2925
voor dezelfde periode.
Bij de nabestaanden valt binnenkort
een brief in de bus, omdat afgezien van
Tot nog toe was begraven in Zand- alle tariefsstijgingen er nog meer aan de
voort veel goedkoper doordat het tekort hand is. Voortaan gaat de gemeente elk
op de begraafplaats uit de algemene jaar 14 gulden onderhoudskosten innen
middelen gedekt werden. Drie jaar gele- om het schoffelen en maaien van de
den hebben volgens de woordvoerder begraafplaats te betalen.

Brand verwoest huizen
nog voor overdracht
ZANDVOORT - De overdracht van de 220 gemeentewoningen naar woningbouwvereniging EMM is gepaard gegaan met een dubbele brand, waarbij een vrouw om het
leven gekomen is. De gemeente zoekt deze week uit hoe
groot de schade is en of de verzekering die dekt.

dracht per l januari is niet de
woningbouwvereniging maar
de gemeente verantwoordelijk
voor het afhandelen van de
schade.

plotseling een vuurzee. De omwonenden zijn enige tijd geëvacueerd, omdat de brandweer
vreesde dat de brand zou overslaan.

Volgens een woordvoerder
van EMM vindt er nog wel overleg plaats over de uitgebrande
woningen. Of deze huizen een
hogere prioriteit krijgen bij de
beloofde renovatie van de 220
gemeentewoningen, wil de
woordvoerder niet zeggen. „Dat
maken we begin februari bekend."
De 'woningbouwvereniging
neemt de huizen gratis over,
maar stelt daar voor in de
plaats dat zij twee miljoen gulden investeert in sociale woningbouw. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat geld gebruikt
voor huizen in de stationsbuurt.

Zowel in de Koningstraat als
in de Kostverlorenstraatbrandde net voor kerst een huis uit.
Bij de brand in de Koningstraat
kon de 58-jarige bewoonster
niet meer op tijd naar buiten
komen. De brandweer vond
haar net voor de voordeur.
Volgens de politie is de brand
waarschijnlijk ontstaan doordat een kaars een kerststukje in
brand zette. Dat er sprake is
van brandstichting, spreekt de
politie nadrukkelijk tegen.
De vrouw lag volgens de politie te slapen. Door de hitte en de
druk zijn de ruiten in een klap
gesprongen. Dat veroorzaakte

Bij de brand op een bovenverdieping in de Kostverlorenstraat raakten alleen twee honden licht gewond, doordat zij
onderling ruzie kregen. De bewoner, zijn vier honden en drie
vogels konden gered worden.
Beide huizen zijn zwaar beschadigd. De gemeente, onderzoekt wat er mee moet gebeuren en wie de schade gaat betalen. Omdat de branden plaatsvonden voor de officèle over-

Vooruitblik
Wat gaat het worden m 1996^
Veel politiek gekrakeel in de
Zandvoortse raad'' Opnieuw
een kampioenschap
voor
Zandvoortmeeuwen'' Welke
nieuwbouwplannen staan er
op stapel? Een vooruitblik op
het nieuwe jaar
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.. lel. 5717166
Advertenties:... tel. 5717166
Redactie:
tel. 5718648

Vrouw breekt heup
ZANDVOORT - Grote ongelukken zijn er dit weekeinde
door de gladheid niet gebeurd
in Zandvoort of Bentveld. Veel
automobilisten bleven blijkbaar na de waarschuwingen op
radio en televisie thuis. Er zijn
wel diverse voetgangers onderuit gegaan op nieuwjaarsdag en
dinsdag.
Zo heeft een 53-jarige vrouw
uit Haarlem op het Kerkplein
haar heup gebroken op Oudejaarsdag. In de A.J. van der
Moolenstraat ging op Nieuwjaarsdag een 55-jarige Zandvoorter onderuit. Hij raakte
daarbij gewond aan zijn linkerbeen. Een andere Zandvoorter
heeft bij een val zijn pols gebroken.
Zondagmorgen is er op de
doorgaande wegen gestrooid,
maar vooral de trottoirs, fietspaden en kleinere straten waren dinsdag nog erg glad.

Overstappen in Haarlem
blijft in winter nodig

Peter Tromp van de kaaswinkel op de Grote Krocht is blij
dat de gemeenteraad onlangs
een besluit heeft genomen over
de verruimde winkeltijden, zoZANDVOORT - De Nederlandse Spoorwegen handhaven
dat Zandvoort dit jaar slim kan na mei de 'Strandsprinter'. Dat betekent dat net als vorig
inspelen op de nieuwe regels.
jaar alleen in de zomer een beperkt aantal treinen recht-

Begraven kan nu erg duur worden

Sfieuwe ijsbaan

straat en de Swaluéstraat komt
een extra 'puist' van vier hoog
(drie verdiepingen). Vanaf drie
hoog (tweede etage) springen
de appartementen bovendien
iets terug. „Daardoor geeft het
een wat minder massieve indruk," aldus Van Stijn, die benadrukt dat de details nog niet
helemaal ingevuld zijn. „Dat
doen we in samenspraak met
de gemeente."
Overigens heeft de raad het
college van Burgemeester en
Wethouders al enige tijd geleden de bevoegdheid gegeven
om de hoogte in het bestemmingsplan zelf te wijzigen na de
gebruikelijke inspraak- en bezwaarprocedures.
Voorlopig zijn twee omwonenden echter al zeer verheugd
met het nieuws. De familie
Kwaak, die in de smalle Pakveldstraat tegenover de garage
van Versteege woont, vindt het
een 'upgrading van de buurt'.
Ton Kwaak: „Alles is beter dan
wat er nu staat. Dat ziet er toch
niet'uit? Maar ik moet zeggen
dat de gemeente trouwens al
goed bezig is in onze buurt. Er
zijn wat nieuwe huizenblokken
gekomen en architect Wagenaar heeft meegeholpen om diverse huisjes te restaureren."
Zijn vrouw Elly vult aan: „Als
nu de winkels ook nog wat aan
hun achterkant doen, zou het
helemaal prachtig kunnen worden." Eén nadeel kleeft er voor
de familie Kwaak wel aan het
plan. „Wij parkeerden altijd bij
Versteege. Dat kan straks niet
meer.
Vervolg op pagina 3

streeks tussen Amsterdam en Zandvoort rijdt. Dat aantal
wordt wel iets uitgebreid. De intercity naar Limburg komt
niet terug. Het opheffen van de onrendabele lijn tussen
Zandvoort en Haarlem is voorlopig evenmin aan de orde
volgens een woordvoerster van de NS.
Ondanks de protesten toen
vorig jaar mei de NS de intercityverbinding tussen Limburg
en Zandvoort afschafte, zeggen
de spoorwegen dat zij tevreden
zijn. In de zomermaanden nam
het aantal reizigers namelijk
met 16 procent toe. Exacte cijfers wil NS-woordvoerster M.
van den Hoven niet geven. Dat
de stijging te wijten valt aan het
mooie weer, ontkent zij. „Ook
de zomer van 1994 was erg
mooi."
Tussen Amsterdam en Zandvoort rijden de komende zomer
op nlooie dagen voortaan 16
rechtstreekse treinen, drie
meer dan vorig jaar. Dit is geen
intercity, maar wel een trein
waarbij de reizigers niet hoeven
over te stappen op station
Haarlem. De directe verbinding
is mogelijk tussen half tien en
één uur en tussen half vier en
zeven uur.

Op andere tijden, buiten de
zomermaanden en als het
slecht weer is, wacht de trein
naar Zandvoort maximaal tien
minuten op de aansluiting uit
Amsterdam.
Zandvoort hoeft voorlopig
niet bang te zijn dat de Nederlandse Spoorwegen de onrendabele lijn tussen Haarlem en
Zandvoort opheft. Tot 1998 is er
sowieso geen probleem, omdat
de Tweede Kamer bedongen
heeft dat tot die tijd de overheid
bijspringt. Daarna is de situatie
van de onrendabele lijnen niet
meer zo zeker.
Toch is wakker liggen over de
trein naar Zandvoort niet nodig
volgens Van den Hoven. „De
lijn is geen melkkoe in Noord-Holland, maar deze verbinding
wordt in stand gehouden dankzij andere, meer winstgevende
lijnen."

(ADVERTENTIE)

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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FAMILIEBERICHTEN

e&

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn bij het college van
Burgemeester en Wethouders ingediend:

BEGINT 1 996 GOED!!!

95104B
95105B
95106B
95107B
95108B

Nieuwjaarsdag l januari t/m
zondag 7 januari, onze lekkere
"Hardlopers" voor een speciale prijs !
- De smakelijkste spare-ribs

In memoriam.

F 19,96

F 19,96

(Wim)

- De lekkerste scampispiesjes

31-12-'95

F 19,96

- En natuurlijk de "superste"
supersaté, 400 gr. Lekker,

Ellen

Na een liefdevolle verzorging in het Huis in de
Duinen te Zandvoort is op 23 december 1995 rustig van ons heengegaan

Haltestraat 75, 2042 LL Zandvoort
Telefoon: 023-5718949

Ilse Margarethe Paap-Schacht
weduwe van Leendert Paap
op de leeftijd van 73 jaar.
Uit aller naam:
J. Paap

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Correspondentieadres:
Celsiusstraat 33
2041 TB Zandvoort

A. LAVERTU

De begrafenis in het familiegraf op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort heeft inmiddels
plaatsgehad.

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

V/ij hebben grote bewondering voor de moed
waarmee hij zijn ziekte heeft gedragen. Hij was
moegestreden, maar wist zich toch tot het laatst
toe omringd door zijn gezin.
Wij moeten nu helaas mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa loslaten.

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Hendrik Cornelis Bluijs
12 juni 1917

l januari 1996

Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een
belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest pvereenkqmstig het bepaalde in artikel 23 zijn zienswijze
bij de gemeenteraad kenbaar te maken,
kan gedurende de termijn van de tervisielegging tegen het bestemmingsplan schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
2000 MD Haarlem.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze-plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
9 januari 1996.
• De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
.
09.15 - 10.00 uur
Brederodestraat/ ••
10.15 -11.00 uur
Friedhoffplein
Tolweg
11.15 - 12.00 uur
Sophiaweg
12.45 - 13.30 uur
Van Lennepweg/
13.45 - 14.30 uur
J. P. Thijsseweg
Prof. v.d. Waalstraat
14.45 - 15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE
Donderdag 14decemberjl. is het hernieuwde
Raadhuis officieel geopend. Daarmee is
ook het officiële startsein gegeven voor de
Centrale Balie.
Veel mensen zijn nog niet voldoende op de
hoogte van de verruimde openingstijden van de
Centrale Balie. Deze zijn:

Voormelde bouwplannen liggen met ingang van
5 januari 1996 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de centrale balie op het raadhuis (ingang
Swaluestraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30 tot
16.00 uuren op vrij. van 08.30 tot 12.30 uur.

Super
NQQfiD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPflVOND

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

Het betreffende besluit (met bijlagen) ligt met
ingang van 5 januari 1996 gedurende 4 weken
ter inzage bij de centrale balie op het raadhuis
alsmede de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg. Het raadhuis is geopend van ma.
t/m do. 08.30 tot 16.00 uuren op vrij. van 08.30
tot 12.30 uur.

Het college is voornemens om met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- het oprichten van een bijgebouw óp het perceel Marisstraat 7;
- het uitbreiden van het saunagedeelte op het
perceel Bm. van Alphenstraat 63 (zijde parkeerterrein);
- het oprichten van een liftschacht op het perceel
grond aan de Jhr. Quarles van Uffordlaan.

F 19,96

De besluiten liggen met de bijbehorende
tekeningen, waarop met een rode omlijning
de betreffende percelen zijn aangegeven,
ter inzage bij de centrale balie op het raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m do.
08.30 tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30 tot
12.30 uur.

BESTEMMINGSPLAN

ART. 19 WRO-ART. 50 LID 5
WONINGWET

Nooit meer samen
maar altijd in mijn hart

dinsdag 9 januari 1996, 20.00 uur,
commissie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 10 januari 1996, 20.00 uur,
commissie Bestuurlijke Zaken
donderdag 11 januari 1996, 20.00 uur,
commissie Ruimtelijke Ordening

Bij besluit van 19 december 1995 heeft de raad
van de gemeente Zandvoort vastgesteld het
bestemmingsplan "Binnenterrein JulianawegKostverlorenstraat".

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wei via
het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

W. M. Wiebes
31-12-'94

vergroten woning
plaatsen garage
bouw opslagloods
plaatsen dakkapel
optrekken gevel

De genoemde aanvragen liggen op dinsdagen vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur
ter inzage bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en
Bouwkunde van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. BVVT, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. De ontvangen zienswijze
worden bij de beoordeling van de aanvraag
betrokken. Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op,
dat er wettelijke regels bestaan, die ons tot de
verlening van een vergunning kunnen verplichten.

Tonny, Esther
Sylvia, Marcel

De sappigste Schotse
kogelbiefstuk

Potgieterstraat 8
C. v/d Lindenstraat 6
Gravensandestraat
Thprbeckestraat 31
Zuiderstraat 2

op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor:
- het perceel Marisstraat 7;
- het perceel Bm. van Alphenstraat 63 ged.;
- het perceel grond aan de Jhr. P.N. Quarles van
Uffordlaan.

maandag t/m donderdag: 08.30-16.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan
een ieder tegen voormelde bouwplannen schnftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Wellicht ten overvloede vermelden wij nogmaals het nieuwe telefoonnummer van de gemeente: (023) 574 01 00.

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

De gemeenteraad heeft op 19 december 1995
besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet

De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis:

)GEMEENTE

CENTRALE INZAMELING
KERSTBOMEN
Vanwege steeds scherper wordende milieu-eisen
moet de traditionele kerstboomverbrandinq
ig in
Zandvoort met ingang van heden worden afgeifqeschaft.
De mogelijkheid om de kerstbomen centraal in
te kunnen leveren op de gebruikelijke punten
wordt echter zeer beslist voortgezet.
Voor elke ingeleverde boom wordt ter plekke als
beloning een kwartje verstrekt.
Het inleveren van de kerstbomen kan geschieden op donderdag 4 januari 19916, van
13.00 tot 16.00 uur.
De lokatiès zijn:
- de rotonde aan de Strand weg
- de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat 20
Voor nadere informatie kan men terecht aan
de Centrale Balie van het Raadhuis, telefoon
(023) 574 01 00.

H. I. Bluijs-Albrecht
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Elly en Hein
Herta en Henk
Leida en Jan

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Lijsterstraat 2-4
2042 CJ Zandvoort

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

OC

Drogisterij^'BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
5 januari in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst 16.15 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

11-1-96
Lieve

opa
Marcel, Miranda
en Sharon Oosterveer

o

randstedelijk

opleidingen
centrum

verzorgt voor ca 9000 leerlingen
deeltiidberoepsopleidingen en oriëntatieschakelprogramma's

Fris je kennis op!
En kruip weer achter het bureau!
/

W/7 je je bijscholen of een administratieve cursus
volgen? Kies dan voor een korte cursus tekstverwerken, typen en bedrijfscorrespondentie bij het
Randstedelijk Opleidingen Centrum.
Duur opleiding: januari 1996-jum 1996
Lesdagen: donderdag en vrijdag
Lestijden: 9.00 uur tot 16.00 uur
Voorwaarden: ingeschreven staan bij het arbeidsbureau
Vooropleiding: mavo-D niveau
Leeftijd: 18 tot 35 jaar
Examen: juni 1996
Kosten: geen, indien het arbeidsbureau toestemming
geeft om de opleiding te volgen
Lokatie: Terheideweg 10 1062 HL Amsterdam
Aanmelding:
Terheideweg 10, 1062 HL Amsterdam
telefoon 020-5161616
Vragen naar de leerlingenadministratie

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

deeltiidberoepsopleidingen en oriëntatie-

centrum

schakelprogramma's

enz.

Goochel je graag
met cijfers?

Deskundig advies.

i

Kies dan voor een vak met toekomstperspectief!
Tel. 5714764 - 5714090

Nieuwsblad
Gaasperda m t

Vooropleiding: mavo-D/havo diploma
Leeftijd: vanaf 16 jaar
'
Duur: 1 jaar
Voorwaarden: werkzoekend en ingeschreven staan bij het arbeidsbureau
Examen: December 1996
Plaats: Terheideweg 10 1062 HL Amsterdam
Tijd: 2 dagen per week van 9.00 tot 16.00 uur
Kosten: geen, indien het arbeidsbureau toestemming
geeft om de opleiding te volgen

C BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in,
~,»/'

Een ntitura-uitvatirtverzekering
daar heb Je wat aan

Aanmelding:
Terheideweg 10, 1062 HL Amsterdam
telefoon 020-5161616
vragen naar de leerlingenadministratie

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle^
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
Ja, dexe uitvaartverzekering is mijn ,
vertrouwen meer dan waard*"

AmsteK
:: Weekt

arnse
rant
deRoni
S Vener

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
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VERHUIZEN?
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Amsterdams
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Buitenveldertse
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Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
UW VERHUIZING, ONZE ZORG

dcNicuuu
Bijlmer

Wit Verhuizingen

Nieuwsblad
Gaaspcrdamt.
dcNicuuuc
UUecspcr .
istelveens
/eekblad

• Glazenwassen/
C specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
O schoonmaak van
luxaflex
• verhuur
tapijtreinigers

Eén kompleet verzorgde begrafenis j
of crematie voor slechts f3.145,-- J
Sluit een natiora-üitó^
bij Uitvaartcentrum

de Nieuwe
UUcespcr.,

Amsterdams
Stadsblad
:erdams •/,
ibiad _ _ •

knolcionbiedingen

met practicum Computerboekhouden

Super
NOORD
Neem van
mij acin
dat hel
voordelig is!

nstelveens
Veekblad

• Super:
NOORD

r:ï ::.''•• ••:••'.*•'•::\

Tel. 57136! 2-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

%

verzorgt voor ca 9000 leerlingen

Praktijk diploma boekhouden

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Wij moeten doorgaan met het leven ook al hebben wij verdriet. Maar vergeten doen wij u niet.

randstedelijk

opleidingen

Liever geen bezoek aan huis.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren woensdag 3 januari en donderdag 4 januari
van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort.

Fa. Gansner & Co,

Hei Randstedelijk Opleidingen Centrum
%
*%
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UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
Z
• O
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j
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: Dag en nacht bereikbaar voor .'•'?.
het verzprgeivyari één begrafenis^
:
of crematie.
.
i
Direkt hulp .bij een sterfgeval. |

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-iiitvaaitverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
man/vrouw
lmm.'
straat:
postcode/woonplaats:

l 3 telefoon:

I Orjj2
H M

leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

Woningbouw
op plek garage
vervolg van voorpagina
Of we een plaatsje in de nieuwe parkeerkelder voor de bewoners zouden willen? Nou, als
de projectontwikkelaar met dat
aanbod zou komen, dan slaan
we dat niet af."
Ook G. van de Laar, die onlangs een protestactie tegen een
grote openbare parkeergarage
organiseerde en in het Zandvoorts Nieuwsblad voor seniorenwoningen pleitte, is tevreden met de plannen. „Ik ben
blij dat de woonfunctie in onze
buurt versterkt wordt. Dat is
perfect. Het is ook fijn voor senioren dat zij in het centrum
kunnen wonen. Maar het is
jammer dat het alleen voor ouderen met meer draagkracht is.
Ik zou hier liever sociale woningbouw voor senioren zien."

Rustig oud jaar
ZANDVOORT - Oudejaarsnacht is rustig verlopen in
Zandvoort en Bentveld. Bij de
politie zijn geen meldingen van
gewonden of ernstige vernielingen binnengekomen. Ook de
overlast van vuurwerk bleef beperkt. Wel staken enkele Zandvoorters het vuurwerkafval in
de Wagenmakersstraat
in
brand.

Autodiefstal
ZANDVOORT - Een blauwe
Duitse Mercedes is zondag verdwenen uit de Oosterparkstraat. De auto had wel een
alarm, maar dat wisten de dieven uit te schakelen. De waarde
van de auto bedroeg tachtigduizend gulden.

Vrijwilligers
gezocht
ZANDVOORT - Buurthuis 't
Stekkie zoekt vrijwilligers die
op woensdagmiddag willen
meehelpen bij de kinderinstuif,
op zaterdag bij de kinderdisco,
in de vakantie of bij speciale
gelegenheden zoals kerst en
Sinterklaas. Belangstellenden
die affiniteit met kinderen hebben, kunnen zich opgeven bij
Mare Hillebrink, 023-5717113.
Voor vrijwilligers die bij de
kinderdisco de platen willen
draaien geldt dat zij op kosten
van 't Stekkie een dj-cursus
kunnen volgen; De disco vindt
elke veertien dagen van zeven
tot negen uur 's avonds plaats.

Musical

Klaas Koper krijgt titel 'Zandvoorter van het jaar'

ZANDVOORT - W. Misset mag samen met een
tweede persoon lekker
1
gaan eten bij Café Neuf in
de Haltestraat. Deze Zandvoorter heeft de kerstpuzzelwedstrijd van het Zandvoorts Nieuwsblad en de
OVZ gewonnen. Bij het diner hoort ook een goede
fles wijn.
De troostprijzen gaan
naar M.E. Kamphuis-Porsch, M.C. Gebhard, S.
Hollenberg Vanrillaer en
W. Duivenvoorden. Zij mogen 25 gulden besteden in
de bloemenwinkel van
Hanneke Voit aan de Buureweg 1-3.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op woensdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.- J.M Pekelharmg
Hoofd commercie: J F. Sas.

Franse filmmaand

'Hij is Sinterklaas, kerstman en vrolijke noot'

ZANDVOORT • „Klaas Koper moet de 'Zandvoorter van
het jaar' worden, want hij is er altijd vrijwillig voor klein en
groot." „Hij laat de oude gewoonten van Zandvoort herleven." „Hij roept zo leuk om in het dorp." „Hij moet het
worden, omdat hij Sinterklaas, de kerstman en de vrolijke
noot van Zandvoort is." „En bovenal is hij ook nog eens de
leukste opa en vader van dit dorp." De complimenten voor
Klaas Koper zijn niet van de lucht.

Zaterdag is hij in café Neuf
uitgeroepen tot 'Zandvoorter
van het jaar', omdat voor hem
de meeste inzendingen binnenkwamen bij het Zandvoorts
Nieuwsblad en ZFM. Hij heeft
tijdens de uitzending van 'Goedemorgen Zandvoort' een fles
champagne met twee glazen en
een oorkonde gekregen.
De verkiezing die deze krant
in samenwerking met de lokale omroep voor het eerst dit
jaar organiseerde, is een groot
succes geworden. Meer dan
honderd bonnen zijn bij de redactie op het Gasthuisplein gearriveerd. Veel Zandvoorters
kozen voor Eugène Weusten,
maar de meeste mensen vonden dat Koper de eretitel verdient.
„Niets is hem te veel." „Hij is
de beste vriend van Zandvoort." „Hij draagt voor het
nostalgische image van Zandvoort zijn steentje al jaren bij
en buiten zijn organisatorische en sportieve prestaties is
hij ook een buitengewoon fijn
mens." Prachtige eigenschappen krijgt de bekende dorpsomroeper, die overigens ook al

jaren bestuurslid is van de Rijwiel- en Toerclub Olympia, op
de bonnen toebedeeld.
De 65-jarige Koper wist dan
ook zaterdagmorgen niet hélemaal waar hij moest kijken,
toen presentator Rob Weij een
aantal reacties oplas. Sowieso
had hij pas heel laat in de gaten
dat hij werkelijk gewonnen
had. Weliswaar waren de nummer vier (Jo Voolstra), drie
(Ger Cense) en twee (Eugène
Weusten) al voor de microfoon geweest, maar wie de karakteristieke kop van Koper
zocht, zag aan een achteraf tafeltje de winnaar onbekommerd met zijn vrouw praten.
„Gespannen was ik wel, zenuwachtig niet. Ik had het eigenlijk niet zo door, zelfs niet
toen iedereen begon te klappen. Ik wist namelijk alleen
dat ik bij de eerste vier zat," zei
hij na de uitzending. „Maar ik
vind het natuurlijk wel ontzettend leuk, dat zoveel mensen
mijn inspanningen waarderen." Volgens Koper reageren
Duitsers ook vaak heel positief
als hij 's zomers het nieuws
omroept.

„Ik vind het ontzettend leuk dat mensen mijn inspanningen waarderen," zei Klaas Koper zaterdag tijdens de uitzending van
ZFM vanuit Café Neuf. over de gezamenlijke verkiezing van de lokale omroep en het Zandvoorts Nieuwsblad
Foto Andre Lieberom

Leuke reacties kwamen er
ook binnen voor Eugène
Weusten. Vanwege het Politiek Café, de boycot tegen
Franse wijn en zijn vroegere
acties tegen de boortoren voor
de kust heeft Weusten veel
steun gekregen. „Hij brengt de
politiek dichter bij de burgers," vindt één van de inzenders. „Hij staat open voor alle
mensen en hun kleine wensen," schrijft een ander. En
volgens een derde is hij de eni-

Schilpzand (ook CvVH), Peter
ge Zandvoorter die nooit cha- heimer Stichting.
grijnig is.
Opmerkelijk is dat Zand- Tromp (ondernemer), Aart
voorters een zeer uiteenlopen- Veer (eveneens ondernemer),
Ger Cense is als derde uit de de mening hebben, want zij B. Blom (Dierenbescherming)
bus gekomen, omdat hij voor vonden dat nog 13 anderen ook en Michel Demmers (ondernehet Genootschap Oud Zand- in het zonnetje gezet moesten mer).
voort dit jaar druk in de weer worden: Hans Ernst (Circuit),
geweest is. Jo Voolstra heeft Bram Krol (Cultureel Cen- Voor drie van de inzenders
haar vierde plaats te danken trum), meneer Cohen (onder- krijgt de verkiezing een aanaan haar protestacties om de nemer), Cees van de Burg trekkelijk staartje. L. Buyswoningen rondom de Hobbe- (huidarts), Theo van Konings- man, M. de Wilde en N. Wisse
mastraat van de sloop te red- bruggen (gemeentebode), Mini krijgen een cadeaubon van 25
den plus haar inzet voor het de Wolf (Centrum voor Vrij- gulden, omdat zij uit de loting
Cultureel Centrum en de Alz- willige Hulpverlening), Cor naar voren gekomen zijn.

MENINGEN

Gekraakte huizen stonden
al lang leeg

ZANDVOORT - Musicalgroep Face zet drie keer 'Joris
van Sint Beerta' op de planken.
De groep, waarin ook diverse
Zandvoorters zitten, treedt op
19, 20 en 21 januari op in
schouwburg De Meerse in
Hoofddorp. De voorstellingen
beginnen op vrijdag en zaterDe vijf krakers uit de Koningdag om acht uur en op zondag
straat reageren op het artikel
om kwart over drie.
over hen in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 21 december.
Zij hebben scherpe kritiek op
de gemeente.

Winnaars
Kerstpuzzel

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 3 januari 1996
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De gemeente is zelf schuldig
aan onze kraakactie. Ze heeft
de huizen zelf langdurig leeg laten staan. Als de gemeente de
huizen nodig heeft voor een
'evenwichtige en rechtvaardige
woonruimteverdeling", zoals zij
zegt, waarom staan er dan nog
steeds drie huizen langdurig
leeg. Ostadestraat 28 staat zelfs
ruim twee jaar leeg.
De huizen die wij gekraakt
hebben, stonden ook al meer
dan eenjaar leeg, voordat wij ze
betrokken. Meerdere malen
hebben wij en andere woningzoekenden geprobeerd om in
aanmerking te komen voor
deze huizen, maar of je er nu
voor in aanmerking kwam of
niet, de intentie van de gemeente was om de woningen leeg te
laten staan in afwachting van
de onderhandelingen met de
EMM, die toen nog niet eens
begonnen waren.
Volgens Van de Velden,
hoofd bewonerszaken, heeft de

(ADVERTENTIE)

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven
plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26,2040 AA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan
hei Gasthuisplein 12 m Zandvoort
kraakster uit de Kanaalweg wel langdurig leeg hadden blijven
een woonvergunning gekregen, staan. Noemt de gemeente dit
omdat de gemeente haar te lang een woonbeleid voeren?
gedoogd heeft. Maar een feit is
Claudia Vossen
dat zowel het college als alle
Sander Schuiten
Sylvla Paap
raadsleden via een persoonlijk
Marcel van der Kuijl
schrijven over 'de gemeentewoTrleneke Brune
ningen op 7 januari 1994 op de
Krakers Koningstraat
hoogte waren van deze kraakZandvoort
actie. De afdeling Huisvesting
zelfs eerder. Maar blijkbaar
was ieder in een vaste winterJo Voolstra vraagt zich af
slaap.
waarom de bomen in het JuliaWij wonen nu al ruim ander- napark (ook wel Alexanderpark
half jaar in deze woningen en genoemd) onlangs moesten-wijons inziens vond de gemeente ken voor huizen. Als het onder
het wel prima zo: de woningen de noemer 'vooruitgang' geschowaren bewaakt en zo kon men ven wordt, is ze benieuwd wie er
rustig afwachten hoe de onder- op vooruitgaat.
Vlak voor kerst was het weer
handelingen met de EMM zouden verlopen. Nu de EMM ech- zover, er gebeurde iets verveter de eis gesteld heeft de wo- lends in het dorp. Ik hoorde
ningen over te nemen maar dan aan de geluiden dat er gesloopt
zonder krakers (dus EMM-di- werd. Daar gingen de bomen en
recteur Peter Kramer weet wel het huis in ruil voor het Alexandegelijk waar het over gaat), derpark (ook wel Julianapark
heeft de gemeente ineens haast genoemd). Brrr, ik werd er
gekregen om ons uit de wonin- triest van.
Zo kwam het dat ik aan de
gen te zetten door een dwangsom van honderd gulden per woorden van een onderwijzer
dacht die veel indruk op mij
dag op te leggen.
De omwonenden zijn nog gemaakt hebben. Hij zei: „Kinsteeds blij met onze kraakactie, deren, laat de woorden natuur,
je moet er niet aan denken dat cultuur en historie belangrijk
op een rijtje van tien woningen zijn in jullie leven. Deze leiden
in de Koningstraat vier huizen namelijk tot gezondheid, ken-

Sloop bomen

nis en macht, dus rijkdom.
Zoek maar op in het woordenboek."
Ik deed dat nu weer en dacht
na het vinden van die woorden:
men weet dit wel maar toch wil
ik mijn kennis doorgeven aan
hen die het even kwijt zijn. Natuur = (geen m/v), de schepping, land en zee in tegenstelling tot de stad. Cultuur = beschaving, geestesleven. Historie = geschiedenis.
Degenen die instemden met
de vergunning voor de vernieling van het groene hart van
Zandvoort, waar men een paar
weken geleden nog zo trots mee
adverteerde, denken vast nooit
aan deze drie belangrijke woorden en hun betekenis.
Mijn vraag is dan ook: Wat
zijn hun beweegredenen? Wat
is het belang? Ja huizen, maar
voor welke doelgroep? Niet
voor de jongeren van ons sterk
vergrijzende dorp, de meesten
van hen kopen wel elders.
Ik weet het, de grond is hier
goud waard maar dat geeft geen
blijvende rijkdom. Als ik eens
praat met iemand die invloed
zou kunnen uitoefenen en ik
vraag om terughoudendheid bij
nieuwe projecten, zegt men , je
moet de vooruitgang niet willen
stoppen."
Maar vooruitgang betekent
volgens het woordenboek 'het
in betere toestand geraken, toeneming van de welvaart of gezondheid.' Ik ben zelden
nieuwsgierig, maar nu word ik
het. Vooruitgang voor wie?
Jo Voolstra
Zandvoort

ZANDVOORT - Filmclub Simon van Collem heeft januari
omgedoopt tot Franse Filmmaand. Elke woensdagavond
om half acht draait de filmclub
voor leden en niet-leden een
Franse klassieker m het Circus
aan het Gasthuisplein.
Vanavond is dat 'Gerrninal'
van Claude Berri, de vijftig miljoen kostende produktie met
de bekende Franse acteur Gerard Depardieu. De film is getaaseerd op het boek van Emile
Zola dat over de mijnwerkers in
de vorige eeuw gaat.
'La Reine Margot' draait een
week later. Dit historische epos
vertelt het verhaal van de intriges aan het hof van Catherme
de Medici. Zij hield tijdens de
Bartholomeusnacht van 1572
opruiming onder de protestantse bevolking van Parijs.
Een aanrader is 'L'amant'
van Jean-Jacques Annaud over
de onmogelijke liefde van een
Frans meisje en een Chinese
volwassene. De erotiek wordt
in deze film prachtig in beeld
gebracht. Daarnaast haalt de
film ook het koloniale verleden
van Zuidoost-Azie rond 1929
naar voren zonder afbreuk aan
het werkelijke verhaal te doen.
Op 24 januari is 'Le voleur
des enfants' met Marcello Mastroiani te zien. Daarin vangt
een kinderloos echtpaar de kinderen van de straat op en omringt ze met rijkdom.
'L'accompagnatrice' sluit de
filmmaand af op 31 januari.
Een talentvolle pianiste en een
mooie zangeres werken tijdens
de Duitse bezetting samen in
deze film.

Groepspraktijk
ZANDVOORT - Omwonenden van het Beatrixplantsoen
kunnen op donderdag 4 januari
hun op- en aanmerkingen kwijt
over de groepspraktijk die drie
huisartsen daar willen vestigen. In het raadhuis is om acht
uur een hoorzitting over het gebouw dat C. Jagtenberg, M.
Hermans en P. Paardekoper
willen neerzetten.
Officieel mag bij het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen geen groepspraktijk
komen, omdat het bestemmingsplan aangeeft dat die
plek een speel- en sportterrein
moet zijn. Door een artikel 19
procedure is deze bestemming
op een vrij eenvoudige manier
wel te wijzigen als daar geen
grote bezwaren van omwonenden tegenover staan.

Tarieven omhoog

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
10.00 t/m 12.00
12.00 t/m 14.00
14.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00
18.00 t/m 20 00
20.00 t/m 24.00
Zondag
0.00 t/m
9.30 t/m
10.00 t/m
12.00 t/m
14.00 t/m
16.00 t/m
18.00 t/m
20.00 t/m

9.30
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
24.00

ZFM Nonstop service
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Hand in hand
Badmuts
Europbreakdown
Muziekboulevard
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
ZFM Nonstop service
Rutli. Een levensbeschouwelijk programma
ZFM Jazz
Even Brunchen m e t . . .
Badmuts
de Zandbak
Muziekboulevard
de Kustwacht

ZANDVOORT - De tarieven
van de bibliotheek zijn per l
januari omhoog gegaan. Het
lidmaatschap kost voor jongeren van 16 en 17 jaar nu tien
gulden. Zandvoorters van 18 tot
26 jaar betalen 17,50 gulden.
Dertig gulden is het lidmaatschap voor 26- tot 65-jarigen.
En 65-plussers betalen 17,50
gulden. Daarnaast mogen cd's
voortaan drie weken geleend
worden. Voorheen was dat een
week.

Vuil blijft staan
ZANDVOORT - Vanwege de
gladheid kan het gebeuren dat
de rolcontainers blijven staan.
Het grof vuil wordt vandaag helemaal niet opgehaald. De ophaaldienst weet niet of het lukt
om de containers van de gladde
stoepen te halen zonder dat er
ongelukken gebeuren. Rolcontainers die niet geleegd worden,
mogen volgende week opnieuw
aan de weg gezet worden.

Slipcursus
ZANDVOORT - Het Nederlandse Damesvolleybalteam is
onlangs in Zandvoort achter
het stuur gekropen op de slipbaan bij het circuit. Bovendien
mochten de volleybalsters na
hun capriolen op de spiegelgladde baan van Slotemakers
bij Jan Lammers in de auto
stappen.

(ADVERTENTIE)

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor- 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Lmden, Andre Stuyfersant.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres- postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497 M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13.00-1600 uur;
dinsdag 9,00-11.00 uur;woensdag
09.00-1700 uur; donderdag 09.0012.00 uur; vrijdag 10.00-16.00 uur
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 4?1 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer 020-6475449. Micro-advertenties tel 020 - 562.6271
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.
Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal, ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
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Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: donderdag 09.0012.00 uur. tel. (023)-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
,
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

=£3^^a^--

^10.00-17.00 uur
* Mijnders zondag gesloten
ES De M.eubelboulevard Beverwijk ligt op 5 minuten lopen van het NS-station Beverwijk. E_] Vanuit Amsterdam bereikt u Beverwijk fil
,
door vanaf het Coentunnelplein richting Zaandam te rijden en vervolgens de bonden Beverwijk te volgen, of via de A9, afslag Beverwijk Oost.

Alleen even wichtskunstenaars of zeer geoefende schaatsers kunnen zich nog over de stoepen in
Zandvoort bewegen zonder te vallen
illustratie MJIC de Boer
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Divers personeel gevraagd

'96 IS THE YEAR,
TO START A NEW CAREER!
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Ml'
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Uitgaan

Amerikaanse multinational (geen multi level) zoekt per direct
enkele doorzetters m/v, max 45 jr i b v auto, voor de
buitendienst
Wil je het heft in eigen handen nemen en ook zelf bepalen
hoe jouw toekomst er uit gaat zien? Wellicht ben jij dan de
juiste persoon ter uitbreiding van het verkoopteam

Hallo, ik ben Riet, 53, en wil
graag in contact komen met
jou1 Ik zoek een nette, slanke
man die er netjes uitziet Ik
hoop van je te horen Bel me
op m'n box 06-350 15 156,
boxnummer 326215 (1 gpm)
Ik ben An, 47 jaar en heb een
snor en een klein baardje Ik
ben sportief en doe aan atletiek Ik zoek een slanke, sportieve vrouw, 40 50 jr, die van
zon en strand houdt en af en
toe uit eten 06350 15 156,
boxnummer 906335 (1 gpm)

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 06-350 222.04 (1gpm)
06 96 36 Meisjes (18) worden NEGERINNEN geven tel nrs
zonder voorspel genomen In voor plezier bij hen thuis
3 min kom ik Zorg dat ie 06-97 80 (75 cpm)
staat Nieuw1 Kwikkie1 1 gpm
Nieuw1 Gn wachttijden' Direct
06-9870 De SNELWIPLIJN1 'n vrouw live a d lijn1 1 gpm
Zorg dat je hem gereed hebt 06-95 60 Doorschakelsex'
want ze wil effe vlug m 3 min
uit
Geen doorschakelen 1 gpm Nieuw hete meisjes 11
de Groot Amsterdam
50 cpm En ook nog veel vrou- 06-35023020(1 gpm)
wen die gepakt willen worNieuw Zij doet haar rokje
den Live privé' 06-97 33
SUPERGOEDKOOP 50 cpm' omhoog en je bukt' Je mond
zoekt haar slipje Ze houdt
50+ SEXKONTAKT Voor hè- het niet meer Ga door
ren die op zoek zijn naar 'n 06-32032356(1 gpm)
rijpe vrouw 06 97 02 (75 cpm)
Op hun kamer doen Petra en
vriendin (18 jr) sexspelletjes
ADRESSEN
Ze vertellen wat over zichzelf, Petra heeft een condoom
geven hun adres en tel • nr, 06-9608 (1 gpm)
wachten tot jij ze belt
Oudere ERVAREN vrouwen
van 40+ zoeken SEXkontakt
06-350 290 53 (75 cpm)
24 u/p d 1 gpm
Oudere ERVAREN vrouwen
ANONIEME sexafspraakjes van 35+ zoeken sexkontakt'
Sexkontaktlijn Amsterdam 06-350 266 46 (1gpm)
06-320 330 79 (75 cpm)
Oudere HEREN gezocht voor
ANONIEME Sextel nrs van sex met lieve dames' (40+)
hete vrouwen, ze geven echt bel 06-97 05 (75 cpm)
hun tel nr 06-97 37 (75 cpm) Oudere
vrouwen geven
tel nrs voor kontakt bij hen
Anonieme tel nrs van
STUDENTES Ze geven echt THUIS 06-97 01 (75 cpm)
hun nr 06-95 01 (75 cpm)
Oudere vrouwen (40+) geven
telefoonnr voor sex
Bel Dames Thuis hun
069517 (80 cpm) Vrouwen
in heel Nederland
bel ECHT gratis 06 46 33
GEHEEL PRIVÉ
Rijp en ervaren Emma zkt
jonge jongens v a 18 die het
bij zichzelf doen Je mag m'n
BH losmaken 06-96 94 1 gpm
24 u/p d -1 gpm

Ik ben Ingnd, 18 jr, en werk als
Wij bieden o a een prof verkooptrammg, goede begeleiding, serveerster Ik zoek een leuke
snelle carrièremogelijkheden en met 100% inzet een uitzon- jongen om eerst gezellig mee
derlijk goed inkomen
te kletsen en dan mee te
Ervaring diploma's niet vereist en geen eigen investering stappeni Bel 06 350 15 15 6,
Meld je aan voor een sollicitatiegesprek tijdens kantooruren. boxnummer 948365 (1 gpm)
071 5234458
Ik ben Loes en zoek een leuke, spontane, eerlijke partner
Vakantie Binnenland
die van zwemmen, dansen en
fietsen houdt
Bel 06
350 15 15 6,
boxnummer
PONYPARK SLAGHAREN
326115 (1 gpm)
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west Ik ben Richard, een spontane
shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige jongen van 19 en zoek een
avondprogramma's Bel Ponypark Slagharen 0523 - 683000 meisje voor een vaste relatie
Heb jij humor en hou jij van
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
gezelligheid7 06-350 15 15 6,
Vakantiehuisjes met eigen njpony voor de kinderen
boxnummer 325757 (1 gpm)
Nabij het Ponypark Slagharen Gratis gebruik van 50
Ik, man, ben 24 jaar, heb
fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's blond haar en blauwe ogen
en zoek een leuke, gezellige
Bel Ponypark Slagharen 0523 • 683000
meid Uiterlijk en nationaliteit
is niet belangrijk, als je maar
Lessen en clubs
gezellig bent1 Ik ben be
nieuwd Bel 06-350 15 15 6,
boxnummer 326620 (1 gpm)
Ik, man, zoek een leuke vrouw
die met mij iets wil ondernemen Ik ben niet zielig of eenNieuw programma1
zaam, maar met z'n tweeen is
Winter en Voorjaar 1996
het leuker dan alleen Bel
Taal Creatieve - Algemene
Bel voor een
06-35015156, boxnummer
cursussen
326851 (1 gpm)
PRETTIG
GESPREK
Doe-Zelf cursussen
Ik stap nogal veel, maar wil geïnteresseerde dames1
graag andere mensen ontProgramma af te halen bij
moeten Wil jij met rnij naar
Stadsdeelkantoren, bibliotheken
een houseparty' Ik ben Bianen boekhandels
24u/pd 100 cpm
ca en ben 18 jr Bel 06Inschrijving vanaf 3 jan
350 15 15 6,
boxnummer Dames van alle leeftijden
Rapenburgerstraat 73
hebben hun privé nummer m
963909 (1 gpm)
ma t/m vrij 10-16 uur
ons systeem ingevoerd zodat
Ik (vrouw) zoek geen ge- onze computer u direct met
Engels v beginners + half
trouwde vriend, geen watje
gev, ƒ 5 p/u, begin 8/1 +
Schoonheid en
haar doorverbindt via
en geen man met problemen,
11/1
PROGRESS 020 verzorging
maar een stabiel persoon Ik
6738412
ben 57 en kan me goed ver(ƒ1 pm)
Massagecursus, 10 vrijdagBent u serieus
maken Bel 06-350 15 15 6,
avonden, Amstelveen Tel
geïnteresseerd
boxnummer 375490 (1 gpm) De goedkoopste & het drukst
020-6431261/071-896856
om uw
Ik zoek een vrouw van 50 of bezocht door vrouwen Direct
gewicht
ouder Ik ben 39, Indisch type privei Switch van vrouw naar
Kunst en antiek
en heb een academische vrouw 06-9720 NU 50 cpm
te beheersen?
achtergrond 06-350 15 15 6, DIKKE hete vrouwen zoeken
Bel 023-5719190
boxnummer 326580 (1 gpm) mannen voor sexi Bel nu
KOLONIAALSTIJL
gratis bezorging en
Jessica is een vlotte, leuke 06 97 76 (75 cpm)
begeleiding
Nederlands-lndie,
antieke
griet
van 33 en heeft blonde DIREKT APART met vrouwen,
door
heel
Nederland
meubelen en antiek-look 700
haren en bruine ogen Ze doorverbonden naar haar
stoelen, div modellen tafels,
HAIR-WEAVING
zoekt een dito man voor een huis 06-97 10 (75 cpm)
ook met marmer, kasten, 100% echt lang vol haar
ontspannende date1 Bel 06banken, vitrines, bureaus,
v a ƒ125,- tot max ƒ475,350
15 15 6,
boxnummer DIREKT APART met oudere
decoratie enz JAN BEST, Ook met clips en onder remen jongere meiden (snel kón308853
(1
gpm)
Keizersgr 357, 0206232736 bours Tel 023 - 5714606
takt) Bel 06-98 28 (75 cpm)
Showr Mr J Takkade 30,
Leuke, gezellige, eerlijke man
Aalsmeer, 020-6412137
zoekt een vrouw Ben jij Dominante vrouwen geven
Verhuizingen
blond, heb je blauwe ogen, tel nrs voor SM-kontakt Bel
TAFELS
ben je ongeveer 1 70 en zeer nu 06-32032580 (1 gpm)
7
300 m voorraad
X Y Z B V verhuizingen en slank Ik heb een dochter en Doorschakelsex' 53 dames
zoek
de vrouw van mijn dro- voor 'n heet gesprek Ze
antiek, klem,
kamerverhuizingen Voll verz
groot, dik, dun
Dag-nachtserv 020-6424800 men Bel 06-350 15 15 6, box- wachten i 06-97 79 (1 gpm)
nummer 327193 (1 gpm)
Jan Best
Doorschakel-sm1 Hard/Soft
Trefwoordenvrolijk,
enthouSM Beluister hun boodOnderhoud,
Keizersgracht 357,
siast, spontaan, humor, lief, schap Kies 'n meesteres
020-6232736
reparatie,
hartstochtelijk, niveau, onge- voor 'n live gesprek'
Showroom
doe-het-zelf
bonden, eerlijk, aantrekkelijk, 06-320 321 66 (1 gpm)
Mr J Takkade 30,
verzorgt, leeftijd 37-42, se1
Aalsmeer, 020-6412137
neus, warm Ben jij dat7 Bel Effe Snel Grieks Geen voorKLUSSENBUS
spel, gelijk achterlangs Staat
Veilinggebouw Amstelveen Voor DE
mij
(vr)
Bel
06-350
15
15
6,
iedere klus, bellen dus
Heden inbreng voor veiling
boxnummer 967135 (1 gpm) ie al'06-95 05,1 gpm Vluggie
Tel 023 - 5713780
29 en 30 jan , Spinnerij 33,
Effe Snel Live1 Geen doortel 020 - 6473004
Ga voor Histor verf ,,monoschakellijn, maar meiden die
Relatie/
dek", glas, behang, klompen,
klaarzitten om jou in 3 min te
bemiddelingbureaus
petroleum
naar
Keesman,
laten klaarkomen Bepaal zelf
Baby-artikelen
Jan Steenstraat 1. Tel 12425
hoe' 06-320 320 63 (1 gpm)
1
CUPIDO brengt u bij elkaar'
• T k kinderkamer commode SCHILDER heeft nog tijd v Indien gewenst reeds binnen Effe Vlug De comp draait 't
+ ledikant, kleur wit, vr pr binnen- en buitenwerk Vrijbl 1 week uw eerste contact pnve-nr van'n leuke meid Gn
prijsopgave
wachttijden of visitek, op elk
/ 300,-023 -5713690
Bellen na 18 00 uur 5719800 Vraag gratis en vrijblijvend type tel 06-97 93 (1 gpm)
7
de folder aan 0345-611486
• RubneKsadvertentie Zie
(automatisch) of 0345-631364
voor adres en/of telefoonnr
GEHEEL PRIVÉ
Zalenverhuur
(telefoniste) 24 uur per
de colofon in deze krant
Dames via de P T T
dag, 7 dagen per week
thuis doorgeschakeld
Cupido erkend, voordelig en
Hotel Hoogland
een van Nederlands grootste
voor uw feest,
relatie-organisaties
party of receptie
24 u/p d 1 gpm
Tel 023 - 5715541
Te koop
Gluren
bij buurvrouwtjesi Ze
aangeboden
Party-service
willen jou tot 'n hoogtepunt
diversen
brengen 06-95 26 1 gpm
PELIKAAN

06-96.85

Volksuniversiteit Amsterdam

06-98.50

06-320.32223

Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Utrecht Veemarkthallen
6-7 jan 917 uur
1400 stands Org v2 Aerle 0492 525483
15000 m Bomvol'
Grote
Oproepen
VLOOIENMARKT
Amstelveen-Oost, 150 kraMededelingen
men, zo 7 jan 10-17 uur,
Escapadehal, (Escapade 1)
* Help de Polen Stuur 'n
Midland BV 033 - 4751167
voedselpakket' Wij hebben
VLOOIENMARKT
evt 'n adres 02907-5235
zat 13 jan Haarlem Schalkwijk, 't Schalkererf, 100 kraVoor trouwfoto's
men, toegang ƒ 2,50, van 9 00
- 1600 uur, alleen 2e hands
Foto Boomgaard
Tel 020 - 6156856

Grote Krocht 26
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
Tel. 5713529
redenen teksten te wijzigen
• Zie de colofon voor opga
of niet op te nemen
ve van uw rubieksadvertentie

Computerapparatuur en software

81e

PC-DISCOUNT

HEEMSTEDE-6 JANUARI
DeComputer-Koopiesbeurs
Kijken, spelen en kopen voor het gehele gezin en zakelijke
gebruiker op zaterdag 6 januari m Sporthal Groenendaal,
Sportparklaan 16, van 10-16 uur Hardware, Software,
Boeken, Supphes, Videogames, CD i, CD ROM, Video-CD en
Koopvideo tegen de laagste prijzen Ook gebruikte
apparatuur met garantie Pnjzenfestival Win een Superware
Pentium PC Demo INTERNET InterExpo 070 3588929
R E D U K T I E B O N / 5 , - voordeel Inleveren aan de kassa
Naam
Straat + Nr
Poste + Plaats
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REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350 15 15.6 en toets m hei
hoofdmenu een 4
S.Toets nu het boxnummer in en luibtei naai de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en \\acht op een reactie

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 5OO.OOO brievenbussen.
Wat moet je doen?
1 Bel 06-350.15.15.6 en toctb e e n ' 2 m het hoofdmenu.
2 Spreek een leuke, spontane adveileiuictckst in
3 De computer geelt u nu een boxnummci en een PIN-coclc (schrijf
deze op. u heelt ze later nodig om de rL-aclics op uw advertentie
te bcluibtcrcn)
4. Knip de/e bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b v
5 Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladcn van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en k u n t u clc ingesproken
icacties op uw advertentie afluistcien
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

(in blokli'tteri, iiwuüen. l letter is een vakje Ken .spcide geldt ook als een vakje)

Vul hieronder het unieke 6-cijfcngc boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de bclcompuk-i hebt gekregen.
Het boxnummer is
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons slrïkt vertrouwelijk behandeld.
Naam

Adres
Postcode/plaats,

06-98.57

06-96.88

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 023-5718812/5715619
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij'?
Komt u dan eens praten met
mij, A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis, tel
023-5714085 of 5719652

Huwelijk en
kennismaking
25 jarige man, verpleegkundi
ge, heeft veel humor en is
verslaafd aan Youp van 't Hek
en houdt van muziek Jij ook'
Spreek iets in' Bel 06
350 15 15 6,
boxnummer
980666 (1 gpm)
Diana zou het leuk vinden om
met jou weg te gaan Ga ji|
met mij mee'' Ik ben 26 jr Bel
me Bel 06 350 15 15 6, box
nummer 326211 (1 gpm)

Gluur door de ramen van Es• T k electr typemachine ther en Peter en beleef mee
met geheugen, Rank Xerox wat ze met oppas Anja (18)
Tel na 18 uur 023 - 5714048 doen' 06-320 323 13 (1 gpm)
Gneksi 06-95 91 Pak meisjes
(18) achterlangs Onder hun
rok naakt1 Glij maar 1 gpm
750 RUILADRESSEN
GROEPSEXBOX Live' 1 gpm
m A'dam Inform bij WBV Het Rijp", jong (18) & negerinnen
Oosten Tel 020-4873315
wachten 06 95 93 Live Grieks

Woningruil

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 5714534

Auto's en
auto-accessoires

WIKA BV
Autoruiten en kentekenplaDit meisje van 18 zoekt een ten ƒ 150,- voor een nieuwe
leuke jongen om mee uit te voorruit7 Belt u even voor ingaan en leuke dingen mee te formatie Tel 023 - 5731613
beleven Ik vind sporten,
paardrijden en fitness heel
Rijles auto's
leuk1 En wat vind jij leuk7
en motoren
Bel 06-35015 156, boxnummer 326015 (1 gpm)

Alblas Verkeersscholen
Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
in 5 dagen
de persoon van jouw keuze
UW RIJBEWIJS
Probeer het eens en bel
Nieuwkoop, 01724-8361
0635022221 (100 cpm)
GESCHEIDEN en toe aan 'n
06-Nummers
nieuwe starf Veel vrouwen
zijn ook op zoek bel
0635029015 (75 cpm)
0632032366 Dikke Negerin
Hallo dames1 Ik ben een 37 Tietsia ligt met haar benen
jarige man, ben 1 83 lang en omhoog thuis te wachten tot
weeg 79 kg Ik hou van lekker jij belt 06-320 323 66 (1 gpm)
uit eten en een goed gesprek 06 95 06
SUPERLIVESEX
bij een glaasje wijn en ik van 1gpm Laat je doorverbinden
gezelligheid
Ik
ben
een
Itanaar een hete meid en geniet1
liaan1 Wie wil mij ontmoeten7
Bel 0635015156, boxnum- 069509 De 1lerares geeft
thuis sexlessen Ze zit op de
mer 966867 (1 gpm)
bank en onder haar rok zie je
Hallo met Ronald Welke leu geen slipje Langzaam streelt
ke, enthousiaste meid belt ze haar dijen Jeetje wat 'n
mij? Bel 06-350 15 15 6,
grote Kom maar hier, ik heb
boxnummer 962025 (1 gpm) n condoom 05 95 09 1 gpm

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06 320 322 11 (75 cpm)
Hete vrouwen geven echt
tel nrs voor sex1
Bel NU 06 95 80 (75 cpm)
HOMO-KONTAKT"' Zoek
ook snel een hete knul"
06-95 18 (75cpm)
HOMO-KONTAKTEN
direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam Bel
nu 06-96 13 (Nu 50 cpm).

Rijpe dame' Onder haar plooirokje draagt ze geen slipje
Haar zwarte BH met Vi cups
priemt door d'r blouse Pak ze
maar Om 11 14-22 uur nwe
stones 06-32032038 1 gpm
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandeling

o

i*

randstedelijk

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca' 5000 leerlingen

opleidingen
deelliidberoepsopleidmgcn en onentatie-

centrum

schakfiprogramma's

In het wegvervoer
kun je alle kanten op!
De afdeling haven en vervoer organiseert m 1996 de volgende opleidingen

1

Chauffeur goederenvervoer
met de volgende onderdelen
* Verkeer; 8 avonden1 start vanaf 9 januari
* Administratie goederenvervoer; 9 avonden start vanaf
30 januari
* Autotechnische kennis; 9 avonden start vanaf 14 maart
Kosten ƒ 400,- per onderdeel inclusief boeken en examenkosten

Vervoer gevaarlijke stoffen over
de weg (ADR)
Dit is een gecombineerde cursus stukgoed en tankvervoer
Kosten: ƒ 750,- inclusief boeken en examenkosten

BEL VOOR MEER INFORMATIE:
de heer R. Moné

telefoon 020 - 6193490 of na 8 januari
met de afdeling Haven en Vervoer
Mosstraat 1-3 1032 J W

Amsterdam

telefoon 020-6360311

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte
SG30 SG35
80x190x14
115,- 130,80x200x14
120,- 135,90x190x14
125,- 140,90x200x14 . . . .
135,- 150,120x190x14
175,- 195,.. 190,- 210,130x190x14
. 205,- 225,140x190x14
. 210,- 230,140x200x14
235,- 265,160x200x14
265,- 295,180x200x14
. 300,- 330,200x200x14

SG40
145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

SG45
165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

Latex

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,-

985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Provincialeweg 166
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Compressorstraat 23

Fabriekswinkel

Grandioze speciale aanbieding
Al leen, bij ons
kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk dporgestikt 16 cm dik

90x200 .....;...:..:..98.-

Zaandam (schuin t o station)
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

MICRO'S

GRATIS MICRO'S worden geplaatsl onder de navolgende voorwaarden • inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • veiloren/gevonden «weg/aankomen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor paiUculier gebiuik • het aangebodene mag met boven
f 300,- uitkomen
Gebruik bij het invullen vart uw tekst de coupon en
voor iedeie letter, punt, komma of cijfei één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per legel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

075-172535
020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-6331329

voor de particulier:
3 regels gratis
met vermelding van uw postcode naar ons kantoor.
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
hr.o.nr.... hu r. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
.Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
recht voor /onder
Micro's moeten worden ingele- °Pêavc van redenen
ve.db.jeenaan.everadres
^op'^Z^"0'
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17 00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

HOOGTEPUNTEN! Hoor 30
vrouwen in 1 mm klaarkomen
Ze gebruiken de
vreemdste middelen Je kunt
ook live 06-9858 (1 gpm)
HUISVROUWEN geven tel nrs voor sex bij hen thuis Bel
06-96 64 (75 cpm)
Jij zet de lift stil Jannie Rijp,
30 jr, heeft een MINI en een
string aan Ze bukt en dan
Grieks achterlangs harder'
06 95 92 1 gpm 06-95 92
JONGE mannen gezocht die
dames, 35+, verwennen
06 97 09 (75 cpm) Vrouwen
bellen gratis 064901

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

LANGDURIGE
sexrelatie?
Vrouwen (35+) geven echt
hun nr 06 98 80 (75 cpm)
Lmda, 30 jr, zkt mannen voor
telef sex Ik wil 'n hoogtepunt
Thuis privé 06 98 40 (1 gpm)

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveitentie helaas niet opnemen
Voor de paiticuliei maximaal 3 regels giatih, niet vooi de zakelijke maikl. tol een maximum van één advertentie
per week Ook zondei vermelding viaagpujs (artikelen te zamen niet boven l 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle puj/.en zijn incl 17.5% BTW.

Lmda de verkoopster' In het
magazijn drukt ze je op de
grond Ik wil je voelen schatje
069625 (1 gpm)
Meisjesvingers (v a 18 jr)
Ze knielt Harder en harder
Zalig 06-32032066 (1 gpm)

Adies-

Naam.

Postcode
Teleloon
S.v.p m i u b i i e k :

Plaats.

Weekmedia 17

woensdag 3 januari 1996

'Ik wil meer weten over Nederland'

met

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Tien jaar geleden

Vers water Ingenieur J. Cohen uit Zandvoort
heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee de
waterleidingbedrijven nog verser water kunnen
aanleveren. Sportraad Volgens Andries van Marle moet de sportraad dichter bij de mensen komen te staan. Er komen nu te weinig verenigingen naar de vergaderingen van de sportraad,
meent hij.

Jeugdsoos De jeugd heeft De Nachtuil al verlaten, maar het gebouw staat er nog wel. Wethouder Aukema heeft in een tumulteuze vergadering beloofd dat hij nog eens met het bestuur van
de Nachtuil en 't Stekkie om de tafel gaat uitten.
Politieman E. Jagerman wordt geen chef van de
politie in Zandvoort. Hij vindt de rang te laag die
hij krijgt.

AGENDA
Woensdag 3 januari
* Contactochtend Vrouwen van Nu in het Gemeenschapshuis (Louis Davidsstraat). Aanvang 10.00
uur.
a
Filmclub Simon van Collem draait 'Germinal' van Clautie Berri in liet Circus aan het Gasthuisplein. Aanvang 19.30 uur. Toegankelijk voor leden en niet-leclen.
Zaterdag 6 januari
* Nieuwjaarsreceptie KRNM in het boothuis aan de Thorbeckestraat 6. Aanvang 17.00 uur.
Zondag 7 januari
* Wandeling onder leiding van een deskundige door de Kennemerduinen. Start om 10.00 uur bij het
bezoekerscentrum aan de Zeeweg bij het Koevlak. Thema van de wandeling: 'Hoe komen plant en
dier de winter door.'
Dinsdag 9 januari
* Nieuwjaarsreceptie van de brandweer vanaf acht uur.
Woensdag 10 januari
* Filmclub Simon van Collem draait 'La reine Margot' in het Circus aan het Gasthuisplein. Aanvang
19.30 uur. Toegankelijk voor leden en niet-leden.
EEN FOTO'S DIT KEER,
\~f weieven mij n eigen j aaroverzichtje. Wat in 1995 in
Zandvoort het hoogst gescoord
heeft? Twee onderwerpen: hondepoep en de trein. Die wisten
vorig jaar de gemoederen danig
bezig te houden en de adrenali- Laatst kreeg ik een schitterend
,Ik zit nu tussen twee culturen in," zegt Naim Demirel die behalve de vlag van de Turkse voetbalploeg Galatasaray ook die van Ajax in zijn kamer heeft hangen
ne tot ongekende hoogten te la- idee, al zeg ik het zelf. Ik was
Foto André Lieberom
ten stijgen.
juist tezamen met zo'n twintig
Het hondepoepprotaleem lijkt
lotgenoten aan het sporten om
lezen." „In het
ben hier trouwens de enige uit
het algemeen lukt het wel om
op koude dagen minder te wor- onze ingebouwde airbag van de
Voor de Turkse
6"|"K
BLIJF
IN
Nederland
te converseren. Hij vindt dat
revalidatiecentrum, net na het Turkije." Net als veel jonge
den en bij vriesweer zelfs todecembermaand weg te werNederlander Naim
i wonen. Dat is nu wel
taal te verdwijnen. Zp'n keihar- ken. (Ook ieder jaar een terughij wel Nederlands spreekt,
ongeluk, heb ik het heel
Turken staat hij tussen twee
Demirel bevat het
•*• zeker," vertelt Naim
culturen in. De vlag van Ajax
maar niet goed genoeg, daar
moeilijk gehad. Ik kon niet
de drol plakt namelijk niet aan kerend probleem.) Ik lig net
Nederlands nog altijd een
Demirel. „Mijn familie woont
komt het op neer.
zeggen wat voor pijn ik hier of en de vlag van Galatasaray
de voet en trapt lekker snel
puffend en hijgend met mijn
hoop geheimen. „De
hier ook. Na mijn ongeluk in
Beter kunnen spreken en
daar had." Hij wijst naar zijn
hangen als symbool daarvan
weg in de goot, waar hij uitein- benen zowat in mijn nek... en ja
volgorde van de woorden
1984 heeft mijn vader mijn
meer van de taal en de cultuur borst en zijn arm. De
aan zijn muur. Maar als het
delijk ook thuishoort. Ovefihoor, krijg ik plotseling weer
gooi ik vaak door elkaar," broertjes en zusjes naar
dat benauwde 'strandsprintervindt hij zelfs zo
gekromde vingers en de
Nederlands elftal tegen
gens vraag ik mij al maanden
zegt de bewoner van Nieuw Nederland gehaald. Ze wonen begrijpen
belangrijk, dat hij inmiddels
rolstoel zijn de stille getuigen
Turkije speelt, hoeft hij niet
af, waar dat mannetje met die
gevoel' over me.
Unicum. „En ik zou zo
nu in Harderwijk." Oud en
al twee keer een advertentie
lang na te denken. Dan is
poepstofzuiger toch uithangt?
Mijn collega naast mij was ook
van zijn dwarslaesie. Het
graag iets meer "over de
nieuw heeft hij dan ook niet in heeft gezet in het Zandvoorts
Kan iemand mij misschien ver- wel in voor een praatje. Dus beongeluk, dat in 1984 gebeurde Naim voor Turkije. Toch is hij
cultuur willen weten, want Nieuw Unicum, maar in
gonnen we samen wat weg te fiNieuwsblad. Maar daar heeft
toen hij met de auto op weg
ook een vernederlandst. Zo
tellen waar die gebleven is? Of
ik woon wel sinds 1982 in
Harderwijk gevierd.
doet hij aan de Sinterklaas- en
is hij net als de boeren ook gelosoferen. Die trein gaat weg.
nog niemand op gereageerd.
naar Turkije was, houdt hem
Naim kijkt ernstig. Hij praat
Nederland, maar ik zit
kerstfestiviteiten in Nieuw
bonden aan een mestquotum?
De NS kopen we uit, want dat
Naim vindt dat heel jammer,
nog steeds in de greep. „Ik
aarzelend, denkt over elke zin omdat het soms voor hem
tussen twee culturen in."
Unicum. „En," vult hij aan.
Dat gezeur van die NS ben ik
gezeur zijn we zat. Die lijn is
heb bijna altijd pijn."
goed na en bouwt soms een
Daarom heeft Naim voor
volgens hen niet winstgevend,
lastig is dat hij zo slecht
In Nieuw Unicum was volgens „Ik zou er ook niet meer tegen
zo langzamerhand ook spuugrare zinsconstructie op. Een
1996 één grote wens:
kunnen om drie keer per dag
zat. Kregen we eindelijk toch
dus kunnen ze hem wat mij beNederlands spreekt en moeite Naim vroeger wel een
paar keer begrijpt hij een
iemand die hem
heeft met lezen. „Een brief
vrijwilliger die Nederlandse
warm te eten, zoals in
die strandsprinter door onze
treft voor een symbolische gulvraag
pas
nadat
deze
anders
Nederlandse les wil geven.
van' de gemeente wil ik ook
les gaf. „Dat is nu gestopt. Ik
Turkije."
strot geduwd, zitten we elke
den aan Zandvoort verkopen.
geformuleerd wordt. En over
morgen als doperwten in een
Scheelt ze een hoop kosten. Zo,
blik in eikaars nek te hijgen, is die zit.
het weer niet goed. Blijken we
De gemeente gaat vervolgens
met al onze afgenomen luxe en zelf in zaken of schakelt een
toegenomen ongemakken nog
slimme jongen in, die er ook
(ADVERTENTIE)
rendabel te zijn ook. Ja jonnog wat aan mag verdienen.
gens, dan gaat mijn bloed weer Het plan hoeft niet meer ontwikkeld te worden, het draaikoken. Dan denk .-ik, oké, misboek is gratis af te halen. Daar
schien wordt het nu dan echt
komt-ie: het station mag blijRoomskatholieke Kerk, Grote tijd om eens met zijn allen
Weekend
Krocht 45:
flink aan de noodrem te gaan
ven en komt spoorslags op de
6/7 januari 1996.
provinciale monumentenlijst,
Zaterdag 19.00 uur: pastor Duij- hangen.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds vd Vate ves.
(SOW) met aansluitend Nieuw- Zondag 10.30 uur: pastor Duijves.
jaarsreceptie.
Gereformeerde Kerk, JulianaVrijzinnige
Geloofsgemeenweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds vd Vate in schap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds In 't Veld.
Hervormde Kerk (SOW).

Poep en NS

Kerkdiensten

Weekenddiensten

Speelweek van 4 t/m l o januari

Uit» . Uk <• »omj«r. Oli. ZuU.rho.k . Ia» Jwuit • X

NEDERLANDS
ONDERTITELD

Dagelijks

A.L
Do t/m Di

13.3O en 15.30

19.OO en21.3O

A.L

woensdag l O januari om 19.3O uur

LA REINE MARGOT regie

Patrice Cherau, (1994) niet: Virna Lisi, Isabel
Adjani, Jean-Claude Brialy en Daniel Auteuil.
Politieke intriges aan het hof van Catharina
de Medici (1572) eindigend met een
afrekening met de Hugenoten tijdens de
Bartholomeusnacht.
WORDT LID VAN DE FILMCLUB

Oastfaulspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 023-5718686

Weekend:
6/7 januari 1996
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191.
HUISARTSEN: Gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paardekooper,
H. Scipio-Blüme, F. .Weenink.
Elk weekend, avond/nacht vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-)
5730500. De spreekuren van de
dienstdoende arts zijn zowel op
zaterdag als zondag van 11.30
tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet
nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. (023-)
5713185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen na kantooruren tel.
06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 5471471.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op
alle
werkdagen
van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Afspraken: tel.
023- 5719393.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op
werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Telef. Meldpunt
Scxueel
Geweld:
tel.
023-5340350 op werkdagen
12.00-14.00 uur en maandag- +

zonder condoomautomaat en
pasfotohokjes, wel met een
prachtige overkapping, leuke
winkeltjes en voorzien van een
heerlijk restaurant, dat wordt
gedreven door onze geliefde en
zo bekende uitbaters van de
stationswegrestauratie. Het
oude bagageruim, de invalidenlift en de fietsenstalling komen
weer terug, evenals het ouderwetse snoepwinkeltje en de
boekenkiosk. Ernaast komt
een gezellige informatiebalie
van de VVV met bloedmooie
meiden erachter.
De trein kan afgekoppeld en
samen met de rails naar de
schroot. Vervolgens wordt de
spoorbaan tot Haarlem geasfalteerd. Er komt een busbaan
en niets anders. Auto's worden
niet toegelaten. Via een trollysysteem (dat is lekker goedkoop en veel schoner) rijden er
op drukke dagen om het kwartier bussen van en naar het station. Ernaast een fietspad
(snorren en brommen verboden) en bij Overveen en Haarlem overstapplaatsen. Er worden parkeerterreinen aangelegd voor automobilisten, die
het laatste stuk liever met de
trolly gaan dan uren in de file
te wachten. Succes verzekerd.
We zullen die NS wel eens even
een poepie laten ruiken. Doet
me ergens aan denken. Ik ga
op het station Zandvoort wel
bij de wc's zitten.
MARTHA BURGER

Kap met geglazuurde pannen
getuigde van voornaamheid

donderdagavond
19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - 5235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

r

-:
•
Burgerlijke stand

Periode 19 december tot en met
29 december 1995.
Gehuwd: Wim Kuijken en Maria Petronella Bouma. Eobert
John Verduijn en Cynthia José
Freen. Peter André van Gorkom en Annemieke Jansen.
Geboren: Joris Kees, zoon van
Michael Koster en Joeke Pot.
Gwendoline Guenevere Co-Co
Maria, dochter van Michiel
Hermanus Petrus Maria Eijsvogel en Angeline Josephine
Maria Stalenhoef. Julia Eveline, dochter van Paul Kopte en
Leonarda Hendrica Maria van
Kessel. Jprt Jelmer, zoon van
Hans Delies en Simone Schaft.
Overleden: Menso Johan Tjaarda (73). Willem Adriaan
Schroeder (76). Anna Jacoba
Maria van Leeuwen-Zegerman
(58). Clazina Van den Houten-Niehof (82). Nicolaas Adrianus
CornelisMeulman (73). Jeannine Vlietstra (29). Marrigjen
Schouten-Verspuij (83). Catharina Petronella Schaap-Molenaar (91). Simon Koper (77).
Ilse Margarete Paap-Schacht
(73). Adriana Johanna Wilhelmina Visser-Gerritsen (82).
Foekje Woelinga-Groen (84).
Wouter Jacobus Pieter Bonte
(64). Willen Reinders (89). Aafje Geertruida Duinker-Schoo
(99). Stefania Elena Maas-Felician (92).

Het winkelwoonhuis van Schelpenplein 19 (in de
Zuidbuurt) heeft een levendige architectuur. Het
is omstreeks 1900 gebouwd. Beneden had lange
tijd mandenmaker Kees Keur zijn nering. Hij
woonde erboven.
De kapverdieping, die eveneens als woonruimte
diende, heeft een mansardekap met rode geglazuurde pannen, die getuigen van voornaamheid
en rijkdom. De pannen worden ook wel tuils du
nord genoemd. De Tuilerieën in Parijs herinneren nog aan deze pannen; dit paleis was voorheen
een steenbakkerij. Eind 16-e eeuw liet Catherine
de Medici op deze plek, net buiten de toenmalige
ommuring van' Parijs, haar buitenverblijf bouwen.
Er zit nog een Frans element aan Schelpenplein
19. Bovenop de kap zitten twee pirons, twee ornamenten met een bol, ter afsluiting van de nok.
De originele raampartijen op de begane grond
worden bekroond door sierlijke lateien, witgeschilderde horizontale draagstukken, die afste-

ken tegen de rode baksteen. Horizontale lijsten
geven de scheiding aan tussen de begane grond
en de eerste verdieping, en tussen de eerste verdieping en de kap.
De eerste etage is wit gepleisterd en bekroond
met een decoratief gemetseld fries, eigenlijk een
versierde strook, in rode en gele stenen. Daarboven bevindt zich de geprofileerde goot op consoles. De goot is een soort kroonlijst die de eersteen kapverdieping van elkaar scheidt.
Bijzonder is de partij boven de entree van de
winkel. Het smalle raam wordt aan boven- en
onderkant opmerkelijk geprofileerd. De bovenprofilering is oujief-vormig. Oujief is een element
uit de Griekse tempelbouw, 500 jaar voor Christus. De ramen op de eerste verdieping worden
bekroond door een zogenaamde hanckam van
schoonmetselwerk. Tevens zitten ter hoogte van
de bovenlichten accentsteentjes. Het pand is recentelrjk in zijn oude luister hersteld.
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Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Snelsexclub! Hier liggen vrouwen klaar om te komen. Je
krijgt 3 min. 06-98.38 1 gpm.

TOP S&M!
Zwepen, boeien, rubber.
06-320.331.13(1 gpm).

STUDENTES geven tel.nrs Vele mannen gezocht voor
voor langdurige sexrelatie. SEX met dames, 35+. 0696.20 (75 cpm). Vrouwen bel
06-97.06 (75 cpm)
ECHT gratis 06-4.999.
STUDENTES geven sex op
hun kamertje Bel
VERPLEEGSTERS! Je kijkt
ook 06-9603 (75 cpm).
dwars door m'n witte uniform
heen. Ik buk, ga met je hand
SuperNieuw! Snel Live' Ze
achterlangs. 06-97.44 (1 gpm)
leggen niks uit Ze gaan gelijk
tekeer, brengen jou in 3 min
tot 'n hoogtepunt. Geen doorDiverse clubs
schakellijn Ze liggen naakt
klaar. 06-320.320 65 (1 gpm).
BETTY'S ESCORT
SEX-DOORSCHAKELLIJN
hete negerinnen echt opbel Vrouwen (40+) willen snel 020 - 6340507 dag. v a. 19. u.
SEXKONTAKT. Direkt aan de
len 06-97.04 (75 cpm).
Eén telefoontje is genoeg
lijn! Bel 06-97 57 (75 cpm).
om in contact te komen met
S&M - Live! Live!
Onderdanig aan je meesteres Vrouwen (40+) willen snel de persoon van jouw keuze
06-96.26
1 gpm
06-9626 SEXKONTAKT. Direkt aan de Probeer het eens en bel
lijn! Bel 06-96 63 (75 cpm). 06-350.222.21 (100 cpm).
SM-VOOR-2' direkt apart voor
dominant sexkontakt. 06'
320 329.99 (75 cpm).
Diversen

Wij wensen u het
allerbeste in 1996

ICRO's
06-Nummers
Rijpe
Negerinnen
liggen
naakt klaar Ze zijn heet en
willen snel komen Jij hebt 5
min Live 06-9686 (1 gpm)

SECRETARESSE' Onder het
buro zie je mi]n dijen1 Je ziet
'n klein doorzichtig slipje1 SM-voor-2 Direkt apart vooi
Kom maar met je vinger' 'n streng sexkontakti Bel!!
Vlugger 06 96 93 (1 gpm) 06-95.37 (80cpm).

Sex m het OPENBAAR' Grijp Snel naar bed met OUDERE
me in de lift 06-32032043 VROUWEN Bel nu direct'
06-95 67 (80 cpm).
Kom m m'n slipje. 1 gpm

Boul. Barnaart14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).

BÖUCHERIE

Grote Krocht 5-7

OPENINGSTIJDEN:

7ariHtrnnrt
xanavoon

Maandag Urn wijdig v»n
9.00
uur iona.oo uur i

Tel. 5719067

17.00*»

T~ l r 1 * ne\f i

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU

| OPHEFFING

Ztlerdag van 9.00 uur lol

w®

30 Compl. showroom
'• K 'ï Badkamers o.a. 1

< •
'

':*;:v&B'.:;:..;.:; v'':
::

V^Sphinxv';" ; -'•'••.
;S*;JDuschoIux
. .
;*vDouche/Badwanden .
.*••Badmeubels
.
:;*vDiy, stellingen Luridia

0ÏTQT;5Ö% "
g KORTING
5

HAMLAPPEN
of l Kilo
FRICANDEAU

Bij koud weer,
gezellig rondom
het open haardvuur

'M®

Marnixkade 109 A
•Tel: 020-4222395

\:;,

(na 12.00 uur)

'%•••'--.•. Amsterdam ;'•'
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EXTRA KWALITEIT

KUNSTSTOF EMMER

met handgreep

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Fa. Veldwijk

'ELDERS J2ï98'i

Haltestr. 9, Zandvoort

milde zorg voor
gezond haar,
Hacon250ml
ELDERS

»ONET HUISHOUD-

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

\

\f "y ?~*'.-.'5 *i^s"
. -C. .i

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

DASH ULTRA OF COLOR

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

GECONCENTREERD WASMIDDEL

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
Mobil

NIVEA
SHAMPOO

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

NAVULPAK

Hogeweg 2, Zandvoort

,

LACTONA
TANDENBORSTELS

„~»,,.,,

10 LITER

•saai

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

De Vonk

GOED VOOR

.JSüS*". T

hygiënische werkloekjes voor de
dagelijkse schoonmaakkarwelljes

je merkt het
verschil
SET

MOOI GERUITE

3 STUKS

5XD
THEEDOEK
100% katoen
ca 65x60 cm

ELDERS 2£$

ELDERS

S

El

KWALITEITS

HUISHOUDHANDSCHOENEN

Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

in de maten M en L l
per set

kwaliteits

TISSUE
TOILETPAPIER

kleuren. Maten
36 t/m 44
ELDERS

Super
NOORD

ELDERS

DAT IS NOG GEEN

DUS

BIJONS

GELDERSE GEKOOKTE ^«^

Grtrtis
; ruime
parkeergelegenheid

WORST

7.98

PER

ELDERS 959

BRUIN

avondcursus
die geknipt

ELDERS

FLES
1.5 LITER

HEËRLUKEMONA MILDE
naturel

UNOX MAGERE
ROOKWORST

ELDERS

lekker gekruid
en heerlijk sappig

BEKER 450 GRAM

LIEFST 35% MINDER VET

£ JONGE GOUDSE

1<AAS

VAS T
LAG|

ELDERS

KOOPMANS
PANNEKOEKMIX

SPECIAAL
pak
400 gram
ELDERS

IGLO

STABILAC VOLLE"
KOFFIEMELK

VISSTICKS
PAK 300 GRAM

ELDERS

KANIS &
GUNNINK
KOFFIE

NEME
HALFVOLLE

Vanaf januari gaan m Amsterdam onderstaande
cursussen van start.
Vul de bon in, dan ontvangt u de gratis studiegids en het rooster. Of bel voor meer informatie:
(020) 6 62 71 56.

ELDERS

pak
500 gram

HEEL POND PRIJS
Of u nu promotie wilt maken of wilt
*=-overstappen naar een ander beroep:
bij Schoevers vindt u de cursus waarmee
u uw plannen snel en succesvol verwezenlijkt.

Volle

REGULAR

BROOD sa 2M
KWARK

HOP

PEPSI
COLA

,^\OVENVI

^§^|ai^5é^iï^

VASTE

ROL!

HEEL POND

Schoevers:;;'.

FOTO'S
VOOR

ZAK 1 LITER
VASTE LAGE PRIJS

JIS

lekkere koffie voor
een scherpe prijs

\%&£\

PONDSPAK

Schoevers Opleidingen
Stadhouderskade 60, Amsterdam.

SPORT i

ELDERS
BON VOOR DE BESTE PAPIEREN
S.v.p. cursus van uw interesse aankruisen
Cursussen
Basiscursus Management
G Time management
Basiscursus Marketing
C Persoonlijke effectiviteit
Basiscursus Public relations
r Notuleren
Werken met Word voor Windows
'~"' Bednjfscorrespondentie, Engels,
60
Nederlands
Europakunde
1 Spreekvaardigheid Engels,
Beroepsopleiding in deeltijd
Frans
G Directiesecretaresse
Ja, stuur mij geheel vrijblijvend de
gratis studiegids "Avondopleidmgen
1995-1996'
Naanr

LITERPAK
VASTE LAGE PRIJS

ZEEUWS MEISJE
EXTRA GEVULDE
250 gram

MAGERE.

ELDERS

LITERPAK
VASTE LAGE PRIJS

lONZESUPÉRSLAGEglJ

Wff
GOUDGELE

m/v i

Adres:
Postcode:.
Plaats:
Telefoon:

ook omtebakkenof te braden,
pak 250 gram
ELDERS

TOMATENSOEP
uitdeCalifornia-fabrieken
LITERBLIK
ELDERS

z

RITTER SPORT
CHOCOLADETABLETTEN
u

«* "- «He melk, druif/noot
of hazelnoot, liefst 100 gram
per stuk
ELDERS

DIRK VAN DEN

Vooropleiding'
Deze bon in een ongefrankeerde
envelop sturen naar.
Schoevers Opleidingen
Antwoordnummer 2150
3440 VB WOERDEN

Üfi^

ELDERS

ELDERS

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schattplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclntenslraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM: Belgiêplein 106 (Nieuw Sloten), Molukkenstraat 131 (oost) EN NU OOK: Helnekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!
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1996, jaar van de nieuwbouw
Wat gaat het worden in 1996? Natuurlijk
valt altijd pas achteraf te zeggen wat er in
een jaar gebeurd is, maar wie de voortekenen aanschouwt, kan nu alvast een klein
beetje in de toekomst kijken.

N

IEUWBOUW wordt in elk geval één van
de thema's van 1996. Nog net op de valreep van het oude jaar hebben de
Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Zandvoort een contract getekend over
het laatste grote nieuwbouwproject voor
de komende jaren: samen gaan ze zich inspannen om
vijfhonderd koop- en huurhuizen neer te zetten bij het
station.
Ook voor de boulevard staan er bouwplannen op de rol. Gaat
dit jaar de eerste spade voor Eurptel de grond in? In 1995
kwam de torenflat op het Badhuisplein meerdere malen in
opspraak. Zo kreeg de gemeenteraad bijvoorbeeld een lesje in
windhinder van TNO. Bovendien schoof de toren op papier een
paar keer heen en weer over het plein. Inmiddels lijkt het er
sterk op dat projectontwikkelaar Schale de hotelflat tegen het
casino aan zet. Voor februari moet hij daar definitief ja op zeggen, bleek onlangs tijdens een commissievergadering.

Tekst:
Aaldert Stobbelaar
Monique van Hoogstraten
Foto's:
André Lieberom/Archief WM

Rondom het nieuwbouwproject Suyderduyne, dat aan het
einde van de boulevard moet komen, is het alweer enige tijd
rustig. Maar in het begin van 1995 rommelde het flink rondom
het luxe appartementencomplex. Projectontwikkelaar
Thunnissen uit Heemstede kreeg bewoners en politici op de
kast met een schadeclaim. Die wilde hij alleen intrekken als de
gemeente meewerkt aan een complex met 32 appartementen in
plaats van 15.
Dat de nieuwbouw achter Jupiter in 1996 vaste vormen gaat
aannemen, is een stuk waarschijnlijker. Vorig jaar protesteerden de omwonenden flink tegen de plannen van Cees
Bruynzeel voor het gebied tussen de Schoolstraat en het
Raadhuisplein. Een van de bewoners riep op 2 februari zelfs:
'We krijgen een Bijlmerbajes in onze achtertuin.' Maar na deze
commotie heeft Bruynzeel onlangs de plannen grotendeels
aangepast.
Voor de bewoners van de tweehonderd woningen die de
gemeente per l januari overgedaan heeft aan woningbouwvereniging EMM gaat 1996 hopelijk een stuk prettiger verlopen.
Sommige van deze bewoners waren zo bang dat hun huis afgebroken zou worden, dat ze in september een stille tocht voor
het gemeentehuis hielden. De tocht had succes, inmiddels
heeft EMM beloofd de woningen te sparen en zo snel mogelijk
met renoveren te beginnen.
Voor een opknapbeurt trekken ook de gefuseerde Stichting
Welzijn Ouderen en het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening aan de bel. Na lang vechten hebben ze vlak voor
het einde van het jaar het rode licht gekregen voor een onderkomen in het Gemeenschapshuis. Maar dat moet dit jaar dan
wel opgeknapt worden.
,

Olifanten, een kameel en zes paarden. Die zie je toch niet vaak hun lunch verorberen in Zandvoort. In augustus aten ze een hapje bij café Harlekijn.

*TteE&CL

Vernieuwing in de politiek lijkt in het
• nieuwe jaar.minder waarschijnlijk.
Alhoewel, je weet nooit. In 1995
probeerde de oppositie samen met een deel van de
WD de poten onder de cpllegetafel door te zagen.
Maar dat mislukte en iedereen zit nog op zijn
plek. Binnen één fractie heeft deze coup wel
slachtoffers geëist: de Berlijnse muur loopt
nu door D66, met Lou Koper aan de ene
kant en Han van Leeuwen en Jan Termes
aan de andere kant. Als het aan de
ondernemers ligt, die in de herfst op
hoge poten een brief stuurden naar de
gemeenteraad;-is .het voortaan afgelopen met de ruzies in de raadzaal.
Zou dat gaan lukken de komende
12 maanden? We zullen zien.
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Wat gaat .'996 nog meer brengen? Oprü^rw een prachtige
zomer, waarin veel toeristen de
weg naar Zandvoort vinden? Of
staan ze vast in de file op de
Zeeweg of op de
Zandvoortselaan? Hebben we
straks trouwens wel een
Zeeweg waar geen ongelukken
meer gebeuren? Zou het versmallen van de weg en het
aanpassen van een paar kruispunten echt helpen om de weg
minder gevaarlijk te maken?
Dat zijn vragen die inderdaad
pas volgend jaar beantwoord
kunnen worden.

Ij

~"

-

Een nieuwe boot heeft de KNRM voorlopig niet
nodig. De Koninklijke Reddingmaatschappij
Zandvoort kreeg vorig jaar al een supersnelle boot.
De Annie Poulisse werd volop ingezet. Zij rukte in
1995 in totaal 22 keer uit.

Voor de sporters is het
nieuwe jaar
eveneens nog erg vers. Voetbal
domineerde 1995 en zal waarschijnlijk ook in '96 een belangrijke plaats
blijven innemen.
Na jaren van kommer en kwel heeft
Zandvoortmeeuwen duidelijk de opgaande weg te pakken. Onder leiding van
Pieter Keur werd dit jaar de titel van de
vierde klasse KNVB gepakt hetgeen promotie
betekende naar de derde klasse. Het was de
tweede promotie in drie jaar tijd, en ook dit seizoen draait het topteam van de Meeuwen goed
mee. Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen promoveerde door de nacompetitie winnend af te sluiten
naar de vierde klasse KNVB.
TZB, de sfeervolle kleine voetbalclub aan de Kennemerweg
draaide in de tweede klasse HVB aardig mee. Helaas moest
Zandvoort'75 een stapje terug doen. Na jaren tegen de zaterdagtop aangeleund te hebben degradeerde Zandvoort'75 naar
de derde klasse KNVB en ook dit seizoen heeft de club het
zwaar te verduren.
Veel belangstelling blijft de tennissport trekken. De TC
Zandvoort timmert altijd aan de weg. Het topteam, met landelijke toppers, speelt al jaren op het hoogste niveau,
de eredivisie. Jammer genoeg wist de tennisclub dit
jaar degradatie niet te ontlopen.

In
mei
reden de
voetballers
van Zandvoortmeeuwen triomfantelijk en feestelijk door het
dorp. Zij waren immers kampioen.

Zeer succesvol was de ZVM-handbalvereniging.
Zowel de vrouwen als de mannen legden beslag op
titels in het binnen- of buitenhandbal. De voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen organiseerde voor
de 25-e keer een zeer geslaagd zaalvoetbaltoernooi,
met als winnaar Play-In.
Behalve de teamsporten stonden ook de individuele
sporters garant voor goede prestaties. De droogroeiers van Fitness Paradise zorgden voor nationale
titels, Ronald Vossen was succesvol op het circuit en
Johan van Marie voltooide zijn eerste marathon in
New York. Bovendien werd met die marathon een
goed doel gediend.
Steeds meer worden de strandbezoekers verrast
met sportevenementen op het strand. Tegenwoordig
worden volleybal, basketbal en tennis op het strand
beoefend. Grote en succesvolle toernooien trekken
veel bekrjks. Wie weet maken we in 1996 ook kennis
met een 'Beach Voetbaltoernooi'.
Niet alleen op sportgebied heeft Zandvoort een
goede naam, ook in de begeleiding van teams staan
Zandvoorters hun mannetje. Zo draait het nationale
honkbalteam mee in de wereldtop en gaat naar de
Olympische Spelen in Atlanta, rnede door het prima
werk van chef d'equipe Ad Hendrikse en fysiotherapeut Maarten Koper. De trainingstrip die zij maakten naar Cuba was zeer succesvol.

Houday greetmgs
We makesurexhcv

__

-

En wat moet een vereniging zonder begeleiding of
bestuurders, die belangeloos veel tijd in hun club
steken? Die vrrjwillgers, die de clubs draaiende houden mogen
zeker weieens genoemd en bedankt worden. Ook in 1996 zullen
ze weer flink de handen uit de mouwen steken.

Zien we volgend jaar zomer behalve een toernooi voor de
strandvolleyballers en strandbasketballers ook een wedstrijd
voor strandvoetballers?

De politie heeft al aangekondigd dat ook volgend jaar de beachwatchers
terugkomen in de zomer.
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•rstelbare lattenbode^
90/200 nu:
140/201) nu: 99«.160/200 nu: l» 95.180/200

camer Speciaalzaken
Vestigingen op de woonboulevards:
™-''')"™"r"""xulk
Apeldoorn - Breda - Bleiswijk - Capelle a/d IJssel Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk

Halfhoogslaper
"
Fl. 795,Bcsla.mdu uil:
Ledikant 9IK200
huro en 2-deurs
commode onder
ledikant, kleur:
wit niet rode bies

Nekrol kussen
nu: Fl. 59,Het ideale
hoofdkussen.
Meeneem
prijs!

30 tot 50% korting^op diverse showroommodellen Hüïsta - Swissflex> Zevenslaper'Tréco

Ons voornemen voor 1996:

Eén mi
voor de Goede Doelen: Artsen
zonder Grenzen, Unicef, het
Wereld Natuur Fonds, Novib,
Natuurmonumenten, VluchtelingenWerk en Stichting DOEN.
Zij ontvingen samen het recordbedrag van 216 miljoen.
De totale bijdrage aan hun werk
komt daarmee sinds de eerste
trekking in januari 1990 op
702,3 miljoen gulden!

Nog mooiere prijzen

KOt

tM'Hil"

l L

KORENMOIÏÏIEL;

l

Met het nieuwe jaar komt het
MILJARD in zicht! Dat fantastische bedrag gaat de Postcode
Loterij samen met u bereiken.
We doen dat met nog mooiere
prijzen en met nog meer winnaars.

'CLASSIC:

Speel dus mee: Vul de bon op
deze pagina in en stuur hem op.
Laat het niet bij een goed voornemen blij ven !•

JOUKE DE JONGHE
KORENMOUT
HELE LITER-30% ALC.

DUTCHMAN
CLASSIC

WiJNLIEFHEBBERS OPGELET!
VILLA VIVALDA ROSSO
TOSCANO 1994

0,7 LITER-35% ALC

Toscane iigi in het midden van isaJie Hel gebied is wonderschoon en heeft een
eeuwenoude eigen cultuur waann de wijnbouw en de Toscaanse keuken een
eigen plaats innemen Naast de befoemde Chianti kent men hiei ook een
eenvoudiger maar voortreltelijke rode lalelwijn "Rosso Toscane' De moasle
komi van net kieme wijnhuis Villa Vivaida Hier op beioek kochi ome
wijnkoper gehjk de gehete voorraad

*BARE PWJS;

ELDERS-kôfT

i

«!Ü BEST BIER
KRAT
24 FLESSEN

TO&
^j^tX

1995 was een recordjaar
voor de goede doelen en de
winnaars van de Nationale
Postcode Loterij. In het jubileumjaar vielen in totaal
ruim 2,2 miljoen mensen in
de prijzen.
Tegelijkertijd ging een ongekend bedrag van 216 miljoen
gulden naar de goede doelen. In
dit nieuwe jaar gaat de Postcode
Loterij nog verder, met nog
meer prijzen en nog meer winnaars! Het afgelopen jaar begon

Henny Huisman enReinoutOerlemans: "Namens de goede doelen
en de medewerkers van de Postcode Loterij wensen wij u een
kansrijk 1996"
met de drie jubileumprijzen van
l, li en 2 miljoen gulden en de
Gouden Bingo van 5 miljoen.
Het jaar eindigde met evenveel
spektakel: de SuperPostcodePrijs van 5 miljoen. En ook de
meer dan twee miljoen 'gewone' geldprijzen zorgden elke
maand voor feest.
Onvergetelijk was 1995 ook

a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
Verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
O ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

fj dhr. Q mevr.

Adres:

NIERSTEINER SPATLESE
Niersien is het belangrijkste wijnbouwdorp m Rheinhessen
Wijn wordt hie< hootdiakeiijk gemaaM van de drwvesoorten
Rieshng en Sylvaner Wij
selecteerden voor u üe
Nicfsiemet Spiegel Spailese
van hel beroemde wijn huis
JohannesA Koch

ELDERSZ49- l

heeft alle
dranken
HAARLEM: Califormeplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

DE UITSLAGEN VAN l JANUARI
Stand Mega Jackpot:

6 miljoen
De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21

37 13 19 31 21 25 33
09 28 08 24 02 42 06
23 39 16 18 40 17 15
Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Postcode:.

De overige Bingoprijzen:
41
10
34
30
45
01
07
14

Plaats:.

Getal 22 t/m 36
ƒ 10.000,03
ƒ20,/ 1.000,12
ƒ10,ƒ 500,44
ƒ9,04
ƒ 100,/8,ƒ50,- 29
ƒ7,ƒ40,- 05
ƒ6,ƒ30,27
ƒ25,-

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.96.01

Straatprijs:

Thuisbingo
ƒ 25.00O,-

ƒ 3.000,1433 PB
Keuze Prijs

Zetfouten voorbehouden

1433 PB 004

De BMW: 2724 PS 007 te Zoetermeer

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag.

i
i

NATIONALE

LOTERIJ

Uit(SlVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201/ 1000 EK Amsterdam

1-15
Weekmedia 1 t/m 17

'Na afloop van de cursus
samen naar de kroeg'

Griekse taal of
zeemansliederen. Acrobatiek of
Japans. Alles watje niet op
school leerde, kun je je nu nog
eigen maken. Een blik in de
Gouden Gids bij de C van
cursussen is genoeg. Op deze
wijze leren velen nog wat bij.
Een diploma is niet voor
iedereen belangrijk. „Samen
zeemansliedjes zingen is
gewoon lol."

~ E
STICHTING
KUNSTZINNIGE
- Vorming Amsterdam
verzorgt cursussen op het
gebied van drama, dans, taal
en beeldende vorming. Zo
organiseerde de SKVA onlangs een weekendcursus
Zeemansliederen. Als de lift
in het lesgebouw naar de
vierde etage stijgt, komt het
Hela-ho-gezang je al tegemoet.

)

zo te zien is samen zeemans- hem dan wel een speciaal weekliedjes zingen inderdaad ge- end. „Het is iets speciaals. Zingen is emotioneel, je geeft jezelf
woon lol.
bloot. Eerst zitje met een clubMarcel Rodrigues Loopes je vreemden schuchter koffie te
(38) heeft na afloop een droge drinken en na afloop ga je met
keel van het zingen. Hij werkt elkaar naar de kroeg. Ik heb op
dagelijks als doodgraver bij een. m'n werk maar één collega. Er
begraafplaats. „Het is niet zo'n is geen personeelsvereniging
droevig beroep, dat ik daarom die feesten organiseert. En aldeze vrolijke liedjes wil zin- leen via de kroeg blijf je ook
gen," zegt hij. „Boten zijn een steeds in hetzelfde kringetje
beetje m'n hobby en ik woon hangen. Niet dat ik zo'n cursus
ook op een tjalk. Dat samen zin- doe om direct vrienden te krijgen zoals je dat hebt bij solda- gen, maar vanavond was er ietenliedjes, vind ik prachtig. Die mand die ik van gezicht kende.
samenzang in Engelse voetbal- Hij had dit weekend voor z'n
stadions, daar krijg ik kippevel verjaardag gekregen."
van. In van die Ierse kroegen
Laura Dickens (26) istweedezingen de Ierse voetbalsupporters zo een heel lied met z'n jaars cursiste Nieuw Grieks. Ze
allen. Bij Ajax weten ze het na volgt de taalcursus bij de Griektwee zinnen al niet meer. In ons se Gemeenschap Amsterdam
land heb je die cultuur niet zo." op de Herengracht. „Ik heb
twee jaar geleden een maand
Marcel zingt ook bij een koor, lang de zomerschool in Griemaar het blijft een hobby. „Ik kenland gedaan. Ik volgde vier
kan wel zingen, alleen de weken Griekse les. Je kreeg
timing, op het juiste moment grammatica, taalvaardigheid,
invallen, vind ik heel erg moei- cultuur en de sirtaki. Ik kreeg
lijk. De docente van vanavond in die maand een soort binding
let wel op techniek, het is wel met Griekenland. Ik heb toen
wat meer dan met z'n allen een heel veel van de taal geleerd en
liedje galmen, maar daarvoor met deze lessen kan ik dat een
volg ik niet deze cursus. Ik ga beetje vasthouden en uitbouer verder niks mee doen, het is wen. Als ik terugga naar Griealleen maar leuk. Misschien ga kenland wil ik me verstaanbaar
ik op feesten proberen iedereen kunnen maken en met de mensen praten."
deze liedjes te laten zingen."

De eerste van de twee dagen
zit er bijna op voor de vier mannen en vijf vrouwen. Voor het
laatste lied krijgt iedereen twee
eetlepels. Ook de accordeoniste
legt haar instrument neer en
met het refrein van een Engels
„Ik vind de taal en levenswijmatrozenlied kleppert iedereen
De 130 gulden voor de tweevrolijk mee. Het derde wee-ho- daagse cursus vindt Marcel ze van het land zo mooi. De
wee klinkt nog wat vals, maar best prijzig. Al heb je volgens Grieken zijn romantisch, de
taal is melodieus, poëtisch. Ik
wil ook Grieks leren om hun
poëzie te kunnen lezen."
De studente Nederlands ziet
de cursus Grieks als een'hobby.
Ze betaalt 250 gulden per jaar
en daarvoor heeft ze tien maanden lang twee uur per week les.
„De docente is een Griekse
vrouw die heel goed Nederlands spreekt. Ze voert gesprekjes met ons in het Grieks
en dan wordt er gelet op je
spreekvaardigheid. We krijgen
huiswerk mee voor de grammatica. En af en toe gaan we met
z'n allen naar een Grieks restaurant."

Markant

Remco Daalder is hoofd Beleid
en Beheer, Amsterdamse Bos.
Iedere 14 dagen doet hij op deze
pagina in een column verslas
van het leven in het bos.

N DE WERELD van natuurIming
studie en natuurbescherlopen heel wat markante.'

figuren rond. Dat is logisch,
want mensen die regelmatig in
hun eentje buiten rondzwerven
hebben alle tijd om rustig na te
denken, die worden vanzelf
steeds eigenwijzer.
Eén van die markante figuren ging onlangs met pensioen.
Henk van Halm werkte jarenlang voor het Instituut voor Natuurbeschermingseductie in
Amsterdam. Hij was redacteur
van het blad 'Mens en Natuur'
en schrijft elke week een natuurrubriek in het dagblad
Trouw. En dat ook weer jarenlang. Blijkbaar houdt schrijven
jong. Henk ziet er op zijn zestigste nog steeds uit als een kruising tussen een motorduivel en
een vriendelijke tuinkabouter.
Altijd in het leer, cowboylaarzen, lange grijze haren tot halverwege zijn middel.

Maurice:
'Je hoefde voor
deze cursus niets
te kunnen. ledereen
kon
op
z'n eigen
niveau
meedoen'
WSBram de
Hollander
Fotografie

groepjes een voorstelling te geven. Maurice demonstreert als
dompteur met twee leeuwen z'n vriendin en een medecursiste- de dit weekend geleerde
acrobatische toeren. Voor hun
buitelingen krijgen ze een
De taalcursus is voor ieder- warm applaus van de anderen.
een een liefhebberij, denkt Lau„Ik ben heel enthousiast," rera. De mensen in haar groep
volgen de lessen met het oog op
een vakantie in Griekenland,
niet uit beroepsoverwegingen.
„We krijgen geen diploma, er
zijn ook geen examens. Of je
voor dat geld genoeg leert,
hangt van jezelf af. Ieder kan op
zijn tempo en niveau meedoen.
Voor mij gaat het soms te langzaam en soms te snel. Je kiest ageert Maurice direct na afbewust voor een vrijblijvende loop. „Ik wist van niks, het
cursus als deze als je niet veel weekend was een idee van mijn
vriendin. Acrobatiek ken ik altijd hebt."
Maurice Vos (26) kreeg een leen van het circus. Nou ja,
weekendcursus acrobatiek van laatst hebben we in het Bellezijn vriendin: een cadeau. Met vue-theater een dansvoorstelz'n zestienen besluiten ze het ling gezien. Daar zat ook veel
weekend door om de beurt in acrobatiek in, heel elegant en

spectaculair. Ja, dat vond ik
wel heel erg leuk. We moesten
nu ter afsluiting zelf een voorstelling verzinnen. Dat was die
act met de twee leeuwen. Dat is
spannend, je bent zenuwachtig,
je denkt na watje hebt geleerd."
Maurice geeft zelf les in de
Indonesische
verdedigings-

wat er beter kon. Z'n warmingup was heel leuk: je moest met
je handen op de grond, op de
muren en op je dijen slaan. Hij
zorgde er ook voor dat iedereen
vrij snel in contact met elkaar
kwam. Zo moesten we met z'n
allen in zeven seconden poseren voor een zogenaamde

sen moet optillen en rondzwaaien, is het wel lekker als je
een beetje getraind bent. Ik kan
nu drie meter op één wiel fietsen met losse handen. De docent heeft ook uitgelegd hoe je
van een fiets moet vallen: niet
eraf springen maar gewoon afstappen."
Maurice erkent dat hij zelf
nooit op het idee zou zijn gekomen om een cursus als deze te
doen. Maar bijvoorbeeld een
taalcursus Engels lijkt hem
ook niks. „Dan zitje een beetje
in bankje. Hier waren allemaal
leuke mensen, je bent lekker
los met je lichaam en je komt
vrij makkelijk in contact met
groepsfoto."
anderen. Ik was met m'n vrienHet lopen op een bal, fietsen din het enige stel geloof ik,
op een éénwieler, jongleren, op maar tussen de anderen zijn
elkaar staan - Maurice heeft heel leuke contacten ontstaan."
overal een beetje aan kunnen
proeven. „Je hoefde voor deze
Bram Couvreur
cursus niets te kunnen. IederDe
cursussen
Zeemansliederen
een kon op z'n eigen niveau Acrobatiek worden verzorgd door en
de
meedoen. Maar omdat je men- SKVA, telefoon 020-625.57flfi. Informa-

'Het is iets speciaals,
je geeft jezelf bloot'

'Uit onderzoek is/gebleken dat 40 procent van de Nederlanders
in meer of mindere mate weieens last heeft van verlegenheid'
Bram de Hollander Fotografie

Bij verlegen mensen mensen
denk je aan rode vlekken In de
nek, transpiratievocht, gestamel, zwijgen en muurbloempjes. Niet aan een vereniging
met negenhonderd leden die de
handen ineen hebben geslagen
om hun verlegenheid bespreekbaar te maken.

ontspanningsoefeningen, rollenspelen en praktische oefeningen.
Burer. begeleidt zelf een
groep. „Niet alle leden komen
van hun verlegenheid af en het
vergt vaak veel tijd voor het
minder wordt. De beste remedie is dat je initiatieven ontplooit en dingen gaat onderneE VERENIGING VAN men ondanks dat het moeilijk
Verlegen Mensen lijkt is. De verlegenheid heeft mij
een sport contradictio vroeger ook belemmerd, op
terminis. Strijdig met feestjes en verjaardagen. Het
zichzelf. Verlegen mensen kan je zelfs ook op je werk of bij
die genoeg moed hebben om sollicitaties opbreken met alle
gevolgen vandien. Als in die siin verenigingsverband naar tuaties
meer begrip is voor verbuiten te treden.
legen mensen gaat het nog wel,
Grappen zijn niet van de maar als dit ontbreekt, wordt
lucht. 'Een vereniging? Zijn ze het alleen maar erger. Ik ken
daar niet te verlegen voor,' is diverse goed-opgeleide mensen
veel gehoord, maar 'Durven ze die door hun verlegenheid niet
zich wel te laten interviewen' meer aan de bak komen."
doet het ook
Behalve de
goed.
Het
zelfhulpgroep
blijkt mee te
houdt de verevallen. De verniging twee
eniging zoekt
keer per jaar
een
bijeenen krijgt regelkomst voor lematig publiciden.
Burer
teit via krant,
radio en tv.
-^--^^- --^- spreekt van
een opkomstTon Burer,
werkzaam in de thuiszorg, is percentage van ongeveer 10
verantwoordelijk voor de pu- procent, 75 tot honderd menblic relations. „Uit onderzoek is sen. Het grootste deel van de
gebleken dat 40 procent van de leden beperkt zich tot deelnaNederlanders in meer of min- me aan de cursus. Een enkeling
dere mate weieens last heeft laat zich ook daar niet toe vervan verlegenheid. De meesten leiden en betaalt de contributie
van onze leden functioneren ge- van veertig gulden per jaar om
woon normaal in het dagelijks de tweemaandelijkse uitgave
leven. Degenen bij wieverlegen- Onder de Mensen te ontvangen.
heid extreem fobische vormen
Burer: „Het is niet direct
heeft, durven geeneens de stap
te nemen om lid te worden. onze bedoeling zoveel mogelijk
Voor dit soort mensen kunnen leden te werven. Belangrijker
wij als vereniging ook weinig vinden we het om voorlichting
betekenen, die sturen we door te geven en het taboe te doornaar de Riagg. Maar ik weet uit breken. Verlegenheid moet uit
eigen ervaring dat verlegenheid de zielige en lacherige sfeer kovervelend kan zijn en de vereni- men. Gesprekken over verleging kan mensen helpen hun genheid spelen zich daar nog
probleem te overwinnen", al- weieens in af. Ik vertel nooit
zondermeer dat ik lid ben van
dus Burer.
Hij is al vanaf 1984 bij de vere- de Vereniging van Verlegen
niging betrokken, die in dat Mensen, maar ik maak er geen
jaar werd opgericht als Werk- punt meer van om het eventugroep Verlegenheid. Het initia- eel kenbaar te maken."
tief kwam van een echtpaar dat
graag wilde afrekenen met de
„Actief zijn heeft mij geholeigen verlegenheid. In 1988 re- pcn. Wij wijzen leden er altijd
sulteerde dit in de Vereniging op liefst zoveel mogelijk activivan Verlegen Mensen die in- teiten buiten de vereniging te
middels negenhonderd leden ontplooien, want daarbinnen is
telt. De doelstelling is het geven alles heel veilig. Maar ik denk
van informatie over en het le- dat het altijd wel een beetje in je
ren omgaan met verlegenheid. blijft en dat het bij je karakter
De voornaamste reden om lid hoort. Je moet er alleen goed
te worden, blijkt de per regio mee om leren gaan."
georganiseerde zelfhulpcursus
Ie zijn die uit 21 bijeenkomsten
Everhard Hebly
bestaat. Daarin komen zaken
De Vereniging van Verlegen Mensen,
aan bod als sociale vaardighe328, 3400 AH Us.selsteln, teleden, spreken in het openbaar, Postbus
foon 030-605.2521 (Ton Burer).'

'Durven ze wel
zich te laten
interviewen?'

sport Pencak-Silat. Over de docent van de cursus acrobatiek
is Maurice duidelijk in z'n oordeel. „Hij was zeer bekwaam.
Dat merkte ik aan de manier
waarop hij alles overbracht. Als
iemand al een beetje op de éénwieler kon fietsen dan kwam
hij bij je kijken om aan te geven

Noem je dat een markt?'
Middeleeuws
Wie een Middeleeuwse
schoenmaker aan het werk
wil zien, kan zondag 7 januari in het Amsterdams Historisch Museurn terecht.
Léonie Huisman uit het
Middeleeuwse stadje Gra-'
vendam laat tussen één en
vier uur zien hoe honderden jaren geleden het leer
werd verwerkt tot .schoenen, messchedes en tasjes.
Wie het zelf eens wil proberen, kan een eenvoudig buideltasje maken.

De bloemen- en
plantenmarkt aan het
Singel te Amsterdam is de
laatste dagmarkt in zijn
soort. Andere steden
moeten het doen met een
weekmarkt. Utrecht
bijvoorbeeld waar de WVinformatrice zegt dat er
zelfs twee bloemenmarkten
zijn, maar dat is niet
helemaal juist. 'Noem je dat
een markt?' De eerste
aflevering van een serie
over markten.

(ADVERTENTIE)

zijn goeddeels verdweS
nen. Zeker uit de tainnensteden waar we bijna al-

PECIAALMARKTEN

.

oodschappen
Krant
voor nieuwe produkten
en acties

BOES

leen nog de algemene warenmarkten tegenkomen.
De steden of dorpen met een
vaste bloemen- en plantenmarkt zijn schaars en die er
zijn .beperken zich soms
nog tot een enkele dag in het
jaar.
In Haarlem bijvoorbeeld is
het tijdens de traditionele Luiiaknacht voor Pinksteren vaste
en eenmalige prik en dit is dan
zo bijzonder dat de halve bevolking voornamelijk komt kijken
en niet kopen. De dagmarkt
voor bloemen en planten is

voorbehouden aan Amsterdam.
Utrecht is erin geslaagd zijn
weekmarkt te behouden. Veel
bezoekers van de Utrechtse
bloemenmarkt 'zouden het niet
weten' sinds wanneer deze
•markt op zaterdag in het centrum van Utrecht gehouden
wordt. Maar dat het al heel lang
is, weten ze wel. Zo herinnert
een 43-jarige Utrechter zich dat
hij als kleine jongen al op het
Janskerkhof naar de bloemenmarkt ging.
Volgens de VVV heeft
Utrecht twee bloemenmarkten
op zaterdag, maar laat u zich
geen zand in de ogen strooien
want in werkelijkheid is er
maar één bloemenmarkt. De
tweede zou zich ergens langs de
Oude Gracht bevinden. „Noem
jij dat een markt? Ik niet. Voor
de enige echte bloemenmarkt
moet je op het Janskerkhof
zijn," luidt het antwoord van
een voorbijganger op de vraag
waar de bloemenmarkt aan de
Oude Gracht zich bevindt. Niet
geheel ten onrechte want het
stelt geen fluit voor daar aan de
Oude Gracht Weerzijde.
Tussen een enkele verdwaalde bloemenkraam vind je verkopers van sieraden en schilderijtjes, een informatiestand van
het Baha'i-geloof en een weinig
uitnodigend type met rommel-

tjes op de grond waarvan de
verkoop ten goede komt van
een of ander arm land, maar
welk land is niet duidelijk. Weinig bemoedigend allemaal. Dan
maar naar het Janskerkhof.
Aan het einde van de Oude
Gracht linksaf en niet rechtsaf
want dan kom je op de Zoutmarkt waar zes postzegelhandelaren onder het toeziend oog
van marktvrouw-in-brons Van
de Vathorst elke week een postzegelmarkt vormen.
De bloemen- en plantenmarkt aan het- Janskerkhof is
leuk van vorm. Je kunt er een
rondje lopen en dat is handig
als je eerst even wilt rondneuzen en vergelijken. Veel plezieriger dan langgerekte markten
waar je je tegen het 'verkeer' in
soms een ongeluk moet lopen.
Behalve bloemen en planten is
deze Utrechtse markt ook een
adres voor vazen en potten in
alle soorten en maten en voor
tal van bloembollen. Vanuit de
wijde omgeving komt het volk
op zaterdag naar het Janskerkhof want daar vinden ze inderdaad de enige echte bloemenmarkt van Utrecht.
Een bezoek waard? Nee, dat
is overdreven. Utrecht heeft
een bloemenmarkt en die wetenschap is genoeg.
Everhard Hebly

tie over de taalcursus Grieks bij de
Griekse Gemeenschap Amsterdam, telefoon 020-626.5600. Uiteraard zijn er
verder tal van organisaties en stichtingen in en rond Amsterdam die cursussen geven. Raadpleeg hiervoor gemeentegldsen of de Gouden Gids.

Henk van Halm en het Amsterdamse Bos hebben wat met
elkaar. Henk is ongeveer net zo
oud als het Bos en komt er vanaf zijn prille jeugd. Hij weet er
alles, maar dan ook alles van.
Vooral waar het gaat om zijn
lievelingsplekken in het Bos: de
Oeverlanden van de Amstelveense Poel en het Vogeleiland.
„De Oeverlanden zijn zo onwaarschijnlijk mooi. Je moet zo
ongeveer naar Ierland om net
zo'n gebiedje te vinden," zegt
hij elke keer als wij met hem
dat gebied bezoeken. En gelijk
heeft hij.
Met het Vogeleiland heeft
Henk ook een band. „Weet je
hoe die wijngaardslakken op
het Vogeleiland terecht zijn gekomen? Ik kwam een keer terug van Frankrijk, ik had planten verzameld en daar zaten
wat van die slakken tussen.
Toen ben ik naar het Vogeleiland gefietst, dat was toen nog
een echt weilandje. Heb ik vanaf de kant die beesten op het
eiland gemikt. Goed gelukt,
want dat was twintig jaar geleden en de slakken zitten er nog
steeds."
- In het Amsterdamse Bos
heeft Henk dus duidelijk sporen nagelaten. In de natuurbeschermingswereld zijn die sporen nog duidelijker. Dat blijft
zo, want hij gaat na zijn pensionering gewoon door met schrijven voor Trouw. „Nu kan ik er
lekker de tijd voor nemen. Veel
gebieden bezoeken, op stap met
beheerders, de nieuwste dingen
horen."
Ja, zo blijf je wel jong natuurlijk.
Remco Daalder

geeft u meer!
Op zondagochtend 14 januari om half 11 draait het eerste deel van
de uit 1924 daterende Duitse stomme film

Die
Nibelungen;
Siegfrieds

Tod
Het eerste deel van Die Nibelungen begint met de opsommingenvan Siegfried's heldendaden, die in een flash-back getoond worden. Door de dwergkoning der Nibelungen te doden komt hij in het
bezit van een schat, waar echter een vloek op rust. Gewapend met
die schat (het symbool van zijn komende ondergang) en bijna
onkwetsbaar geworden door een bad in het bloed van een draak,
arriveert Siegfried aan het hof van Günther, koning der
Bourgondiërs. Uiteindelijk leidt dit bezoek tot de dood van Siegfried.
Zijn geliefde Kriemhilde besluit op haar beurt om wraak te nemen.
Het presenteren van Die Nibelungen in twee delen is bewust gekozen. De vormgeving van het eerste deel is gestileerd en monumentaal, met veel symmetrisch gerangschikte scènes. De bedoeling
hiervan is de statische sfeer aan het Bourgondische hof te treffen.
Regisseur Fritz Lang gaat hierbij zelfs zo ver, dat hij groepen mensen gebruikt als decorstukken.
De film wordt live op het orgel begeleid door Joost Langeveld.
Het tweede deel van Die Nibelungen is te zien op zondag 11 februari. Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa vanTuschinski, betalen Weekmedia-lezers in plaats van 12,50
gulden slechts tien gulden per persoon.

Bon voor onze lezers
Naam:

Woonplaats:.

Aantal personen:.

WEEÏ

geeft u meer!
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Mitsubishi

Algemeen

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur. Tel. 020-665.86 86. Fax 020-665.63 21.
Schriftelijk' Vul de bon m en zend deze oan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ10,40

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

020-665 86 86

Peugeot 205 XE, 1988, zwart
ƒ4.950,- VISA Garage
tel. 020 - 6278410.

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

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Peugeot
Opel

Auto's te koop
gevraagd

Renault

Porsche

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.. 02975-61212.
(Op afspraak qratis halen en brengen.)

^t;::*n

Bedrijfsauto's

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Autosloperijen

Volvo

Saab

Accessoires
en Onderdelen

Toyota

Automaten

Volkswagen

Autofinanciering
en verzekering

Daihatsu

1.0 Turbo-diesel
CIROEN BX19 TGi, 1992, 1eCharade
eigenaar, d blauw, 54.000 km, 50.000 km (Van uitv.) 11/93
incl. radio/cass., el. bed. ramen ƒ 12.750 Curore TS/TX v.a. '88
v/a centr. deurvergr. Vr.pr. t/m '93 Applause Xi 80.000
ƒ15.900. Tel. 020- 6180920.
km'89. NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12
Citroen AX 10, 120.000 km, A'dam-West. Tel. 020-6183951.
goede staat, okt. '87, gr. kent.
Daihatsu
ƒ2500. Tel. 020- 6441423.
't AMSTERDAMMERTJE
Citroen AXEL 12TRSjan. 1987,
Amstel 340-342
apk gekeurd 1996, ƒ 2450, inruil
tegenover Carré
mogelijk. Tel 023-5423906.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Citroen BX 14E, 2/'88, trekh.,
235.000 km, goed onderh., Adverteren m deze rubriek
Tel 020 - 665.86.86
APK 30/3, ƒ 2500,024-3733493.
FAX 020 - 665.63.21
CITROENSPECIALIST
Postbus 156, 1000 AD A'dam
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433. Rat Panda 1.000 i.e, april 1992,
rood, rijdfprima, ƒ6.950, inruil
Ruime keuze in 2 CV occasions mogelijk. Tel. 023 - 5423906.
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528.

Met een advertentie in SHOfBOOlAUTO 1-IM MINI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. . .

Fiat

Ford

V.a. ƒ 85' 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen Ford Escort 1.6, diesel CL april
Spec. in Zaanstad Garage. 1988, heel mooi, ƒ 5.950, inruil
RENE SPAAN, 075-281193. mogelijk, Tel: 023 - 5423906.
Vraag tevens naar onze inruiIers en aantr. rep. prijzen.

Honda

XM Turbo D Break Amb.
schuif d. '95 14000 km ƒ 55.000
XM Turbo D '94 airco ƒ 34.500 Honda Accord 2.0 sedan met
XM Turbo D '92
ƒ 24.500 stuurbekr., prima auto ƒ 16.950.
XM D airco '93
ƒ 26.500 Inr mog. Tel • 023 - 5423906.
XM Comfort '93
ƒ 24.500
XM Comfort '92
ƒ 19.900
XM Comfort '92 Ipc ƒ15500
XM Amb. autom. i3 ƒ24.500
XM 2.0i Ipg Amb. '90 ƒ 12.500 Lada2105GL 1500, jan. 1991,
XM V6 Amb m. '90 ƒ15000 rood, keurige auto, ƒ 5.450. InCX GTi aut. '87
ƒ 6.950 ruil mogelijk. Tel. 023-5423906.
CX 20 RE '84
ƒ 750
Xantia 18 SX, Ipg, '94 ƒ 26 500
Xantia 20i SX '93
ƒ 22 500
ZX 1.8 i Funo '93
ƒ19.900
ZX 14i Fuore '93
ƒ 18.500 DE METEOR: Verkoop nieuw
BX TGD Break '93 ƒ18500 en gebruikt. Diverse landrovers
BX TGD Break '90 ƒ11000 90-110-130. Onderhoud & repaBX TGD Break '89
ƒ 9.950 ratie. Bloemendalerweg 54,
BX RD Break '87
ƒ 5.950 WEESP. Tel 0294-415240.
BX 16 TZI Br m'94 st.b^ 22.500
BX Deauville D '93 ƒ 15.500
BX Diesel '92
ƒ12500
BX Turbo Diesel '92 ƒ18500 Mazda 323 Hatchback, 1.7 dieBX TRD Turbo 3 st. '89/ 7.500 sel LX feb. '90, rijdt prima
BX Diesel '88
ƒ 4 500
BX 16 TZI '92
ƒ 13.500 ƒ 6.950, mr. mog. 023-5423906.
BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500 T.k. Mazda 626 Cronos 1.8i,
BX 14 TE '89
5.950 wit, LPG, dec. 1994, directie4.950 wagen, 40.000 km, i.z.g.st.
BX 14 TE Ipg '89
3.950 ƒ29.000. Tel. 020- 6635588
BX 14 RE '88
BX 14 TE, Ipg '87
2.950 9-18, ot spreek m.
2 CV 6 '85 nw APK
2.450

Lada

Land/Rangerover

Mazda

VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel. 020-6278410

.

Rover

QUKEBAAS

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
VW Jetta 1600 met gas, bjr. juli opgaaf van redenen te weige1989, prijs slechts ƒ 7.950. Inr. ren. (Art. 16 regelen voor het
mog 023-5423906.
advertentiewezen).

Citroen

Service en Reparatie

Autoverhuur

et
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Rijscholen

± 50 auto's APK gek. DenInruilauto's: Opel Kadett 1.3 LS
APK KEURINGEN ƒ 70,
24 UURS-SERVICE
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat 5-drs 4/86, ƒ 4250. BMW 316,4klaar terwijl u wacht.
Haarlemmerweg bij molen. drs, bruin met., 5 versn.,
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
Garage West-Center:
GARAGE
ECONOOM
020-6844079. Tevens Inkoop. schuifd., l.m. win, 6/85, ƒ 6250,
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.020-6122476 (zonder afspraak)
R 25 Monaco, bruin metall., led.
of
Alle onderhoudsbeurten
2e Helmersstraat 15, A'darji.
inter.,
10/87,
ƒ3950.
R
25
GTX
EINDEJAARS OPRUIMING!!!
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.Koppeling en Remrevisie
Autobedrijf CRYNSSEN
aut.,
def.,
11/84,
ƒ1450.
PeuEEN KLEINE GREEP
Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Schadeherstel en -taxatie
Crynssenstraat 10-14
geot 309 GL Profil, 5-drs, Ipg,
UIT ONZE VOORRAAD:
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Uitlaat en Schokbrekers
Tel.: 020-6184402.
5/86J3750.Golf1.3Memphis,
Banden
en
Uitlijnen
Theorie op CD-I GRATIS
APK-keurstation, reparaties
7/85, ƒ 5500. Golf Avance, 6/87,
ALFA ROMEO
APK
en
VVN
Keuring
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
alle merken en schaderegeling.
1.5 I.E.
10-92 ƒ 10.500 ƒ6950. Golf LX 6/84, ƒ2.250
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Tel.: 020-6233220
OpelCorsa1.2s, 1985,132.000 Tegen handelsprijs: van 1e eig.
Kadett 1.3 S aut., 6/83, ƒ 1250.
Gedipl. Focwa monteur voor
AUDI
Proefexamen theorie dag. van 9.00 • 20.00 uur a 10.- per keer.
km, APK okt. 96, i.z.g.st. Peugeot 605, Sli, groen metall.
alle voorkomende laswerk05-91 ƒ 15.900 VW Passat 1.6 D, 5-drs. station,
Ook
op
zaterdag
open
!
LPG, 5/93 ƒ21.950.- 309 GL 80 1.6 IS
ƒ 2250. 020 - 6833858.
R.de
Beerenbrouckstr.
157-159,
tel.
020-6138473.
12/85, ƒ4250. R. 18 TL 3/82,
zaamheden, rep., APK en
Proil, 5-drs, LPG, 5/86. ƒ 3.750. BMW
Kempenlaan
90.
tel.
020-6140005.
ƒ650. Renault 18 TL 3/82, ƒ 650
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- schades enz. ƒ 37,50 ex. BTW
Opel Omega caravan Turbo D. 405 GLi 1.6 m. l. besch. 3-'91, 518 l 4 drs
02-91 ƒ 17.900
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
DIESELSERVICE
'88, centr.lock, keurige auto. ƒ9.950. BEREBEIT, Amsteldijk
p.u. Tel: 075 - 6125585.
AUTORIJSCHOOL La Mirage.
Amsterdam, 020 - 6627777. Rijles v.a. ƒ 27,50. Studentenbrandstofpompen; verstuivers
Inr. mog. ƒ 8.950. 023-5423906. 25, Amsterdam, 020 - 6627777. CHRYSLER VOYAGER
3.3 SE aut.
07-92 ƒ 28.500
cil.koppen vlakken. Garage/ Zelf sleutelen of auto spuiten
pakket ƒ 975 incl. theorie. Wij
Nieuw, Nieuw
Tegen handelsprijs: Astra 1.6i T.k.: Peugeot 405 GLX 1.61
doe je bij HEINING HOBBYmotorenrevisie FEENSTRA
zijn rijksgedipl. Specialist in het
CITROEN
GL, van 1e eig., 5-drs, wit, LPG, benz., blue met., b.j. 4/92,
Automarkt Barneveld
Industrieweg 27, Duivendrecht HAL. 020-4976999 A'dam,
omruilen
van
buitenlandse
BX
1.4
l
Cannes08-91
ƒ
6.400
DE
HOOGSTE
PRIJS
voor
elk
8/92, ƒ 15.750.- Kadett 1.3 LS, 53.000 km, trekh., APK 4/96.
Sloterdijk 3.
Professioneel en betrouwbaar
Tel. 020-6980639
5-drs, 5/86, ƒ 4950.- Kadett 1.3 Nw ƒ33.500, ANWB, Nu XM 2.01 Turbo br.8-93 ƒ 38.600 Grote keus en veel service. rijbewijzen. Spec. begel. zowel merk auto a cont. met vrijwar.
bij
de
theorie
als
bij
de
praktijkZX
1.8
l
Avant.
11-93
ƒ15.300
bewijs.
Tel.:
020-6105478.
LS, m. lichte spatbordsch. ƒ 17.500, t.e.a.b. 0224-215828.
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
ledere vrijdag en zaterdag lessen. Gespreide betal. mog.
DAIHATSU
3/87, ƒ3.250 BEREBEIT, AmKom naar Barneveld voor
Rio t.k. gevr. loop-, sloop- en in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanInform.
naar
onze
3-weekse
Charade
1.3
TS03-93
ƒ
10.200
huisbladen van WEEKMEDIA.
steldijk 25, 020 - 6627777.
uw verantwoorde aankoop. spoed opleidingen. Tel: 020 - schadeauto's, contant geld +
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
FIAT
Industrieterr. Hasselaar-West. 6197379/06-52990147.
vrijwaring. Tel.: 020 - 6370711.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
Tempra 1.6sx ie10-91 ƒ 8.400
Welkom
Renault 19 TR nov. 1989, prima Tipo 1.9 Turbo 06-92 ƒ 12.400
Motorrijbewijs in 3 dagen, auto- Te koop gevraagd AUTO'S a
Tel. 03420 - 23432.
APK gekeurde auto voor maar
contant met vrijwar.bewijs
• Deze autorubriek
rijbewijs in 10 dagen of in elk
FORD
Tel.: 02908 - 24640
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
911 3.0 SC Coupé, antr. met. ƒ7.950, Inr. mog. 023-5423906. Esc. 1.4cl bravo03-89 ƒ 5.900 Tegen handelsprijzen: BX 19 D gewenst tempo. VerkeersFuchs vlg., 5-'82. 911 3.2
RENAULT AMSTERDAM
Esc. 1.8 XLD 04-91 ƒ 11.400 Cannes, 6='93, ƒ 13.000. BX 14 school Nelen Amsterdam.
Carrera Cabrio, rood, zwart leer
Top occasions met 1 jaar
Mondeo 1.8 glx 06-93 ƒ20.700 Cannes, LPG, 10-'92, ƒ9.750. Tel.: 020-6633773.
BX 14 Cannes 3-'92, ƒ9.750.
inter. alarm, Fuchs velg., 6-'86.
garantie
RIJSCHOOL ROLF
HUYNDAI
944, rood met., st. bekr. 7-'84.
BX 14 Cannes 9-'90. ƒ7.500. Rijden bij Rolf is een begrip in
Wibautstraat 224
Sonata
2.0
i
gls06-92
ƒ
11.800
BX Cannes 9-'90 ƒ 7.000. BX Amsterdam. Met een goed
924 autom., brons met. 8-'81.
020-561 96 11
MAZDA
14, 3-'86, ƒ2.450. Visa II RE team instructeurs geven wij op
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am3231.6iGLX 08-92 ƒ 12.800 Cabrio 9-'84 ƒ4.000. ZX 1.4i een psychologische manier insterdam, 020 - 6627777.
Reflex, 10-91 ƒ10.950. BX 14 tensief les en nog leuk ook!
MITSUBISHI
MOTORISCHE PROBLEMEN?
Galant 2.0 GLSI02-91 ƒ 8.600 3/86 ƒ 2.450. Prijzen incl. BTW. Hoog slagingspercentage en
Laat uw auto testen d.m.v.
BEREBEIT, Amsteldijk 25," toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
MINOR MOTORCARS
de modernste apparatuur
NISSAN
Amsterdam, 020 - 6627777. Tel.: 020-6868063/6332405 of ^Dagelijks worden jweoyêrs&söomd
Sloterkade 43/44
Garagebedrijf Out:
Primera 2.0 slxd02-91 ƒ 14.900
',
"
'
Amsterdam
06-54633678. P.S. Ook 8-week- i '^, staclj^oo»; Amsterdam"1 en .omstreken wo^dt hferin voóraient8ê>ppcJe(l 7j
Tel. 020-6441020. Geopend
OPEL
se cursussen en examenroutes i^blacteh vanWeelahedfa.,,Goécl'
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur. Tel. 020 - 6177975/6158022 Astra 1.7 D stat.04-92 ƒ 14.900
rijden is vanzelfsprekend.
Rover-dealer voor
Kad. 1.61 Comb08-91 ƒ 9.200
Amsterdam, Amsteveen e.o. Omega2.0ILS06-89 ƒ 16.900 70 BESTELAUTO'S en pers.
Verkeersschool Trendy
"•'~ De resultaten van hetvyiPp}>^reciatiepjidenÉoèkvan*f993,1994 en 1995
Sen. 2.5 E aut. 03-86 ƒ 3.900 busjes v.a. ƒ3500. Garage Amsterdam, een sensatie
<, „,,'" op een, rijtje-gèzeïen "daaruit blijkt h*et grote bereik en de waardering '
in rijles: 020-4205386.
Vee. 1.7dglsed11-91 ƒ11.900 Rijsenhout, lid Bovag.
< eze
Vee. 1.81
11-90/10.600 Meer dan 50 jaar gevestigd:
j/ /
'^ ""
!
Plaatselijke kranten.
Bennebrpekerweg 17, Rijsen- Voorkom onzekerheid in uw rijPEUGEOT
opleiding
en
vraag
de
gratis
hout
bij
Aalsmeer,
02977Bel voor meer informatie over succesvol,adverteren in Amsterdam en omgeving"
205 1.1 junior 05-87 ƒ 4.200
RIJLES-INFO-GIDS
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
met Willem Du'rvis (020-562.2446) of met de afdeling Marketing
3061.4 XN
09-93 ƒ 16.800 24229. Ook t.k. gevraagd.
voor Amsterdam en omgeving
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 309 1.3 XE Sc. 05-88 ƒ 4.200
Services (020-562.2285). Vraag meteen het rapport aan en ontdek
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
het bereik van kwaliteit.
405 1.6 GLI
04-90 ƒ 7.800
Tevens informatie over theorie(Op afspraak gratis halen en brengen)
405 1.6 GLI br. 10-92 ƒ16.300
lessen en examentrainingen.
405 1.9 GXD 05-94 ƒ 21.200
Wilt u een goede en niet te
405 1.9 SRI
01-92 ƒ 13.500
Autosloperij De Liede.
dure rijopleiding? Bel dan
605 2.0 srx aut. 08-92 ƒ 16.400
INKOOP
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 440 DL/GL '89 t/m '92, 940 GL 6052.0SLI
05-91 ƒ11.900
Voor een goede
Loop + Sloop auto's
6127187. Eerste 4 lessen voor
aut. Sedan airco '91. 240 DL RENAULT
SAAB 99, 90 of 900
Verkoop onderdelen
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,Sedan, rood met., 105.000 km 19 1.7 RL Sedan07-93 ƒ12.500
R.D.W. vrijwaring
ook ROYAL CLASS
20 lessen + examen ƒ 950,-.
'91; 340 DL/GL v.a. '87 t/m '91, 19 TR Europa 06-92 ƒ 9.300
Geen voorrijkosten
naar
Ook in Zaanstad en omgeving.
div. met aut.
020-6198691
19GTR
05-91 ƒ 9.600
SAAB SERVICE
NIEROP de Vrienden van Uw 21 GTX
023-353685
05-90
ƒ
8.400
Elke week het dagelijks nieuws!
MOLENAAR
VOLVO, Vancouverstr. 2-12, 25 TS
01-88 ƒ 6.000
HOOFDDORP
A'dam-W., 020-6183951.
Clio 1.2 RL
05-91 ƒ 11.400 Grote sortering ONDERDELEN
\
Onderhoud, reparatie
740 Estate, b.j. 10-'86, bl.groen SEAT
van alle schade-auto's, alle
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
APK, met eigen
Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad, Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
revisiewerkplaats voor Saab- metallic, getint glas, automaat, Ronda 1.2GL 01-86 ƒ 900 merken, alle bouwjaren.
Toleda 1.9GL/06-93 ƒ16.900 GEBR. OPDAM B.V.
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.
motoren en versnellingsbakken trekhaak, airco, Volvo-radio/
10-dagen wintersport
cass.,
APK
tot
4-'96,
i.g.st.,
Tel.:
02502-45435.
tevens verkoop van nieuwe
SUBARU
9 Personenbus (Peugeot J-5)
ƒ
13.500.
Na
18
u.
030-6340749.
en gebruikte onderdelen
Legacy 1.8 DL 04-91 ƒ 6.500 Het HOOGSTE BOD?? Bel All in met vrije km ... ƒ 1610.Weekmedia b v. is eerj onderdeel van Perscombinatie b.v,
ol, Trouw en de Volkskrant
voor vrijblijvende prijsopgaaf. Sneeuwkett. + skiboxen met
940 GL 2.0
1/92 TOYOTA
023 - 5614097
940 GL 23 aut
12/92 Corolla 1.8dstat04-91 ƒ 9.800 Loop-, sloop- en schadeauto's dragers voor ieder type auto
745 GLD-TD Estate .... 1/88
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. 020-6719108 of 020-6794842
SAAB DEPOT
'91 VOLVO '
Zie ATS telet. pag. 888
Verkoop van nieuwe en gebr. 2x 945 Estate, v/a
240
Van
05-85
ƒ
900
1/94
onderdelen. Tevens revisie, on- 460 1.8
460
1.8
l
GL
04-92
ƒ
13.900
DE
LUGT luxe en bestel vanaf
2x 440 DL 1.8
6/93
derhoud, rep. 04120-36737.
ƒ50,- per dag excl. BTW.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL VOLKSWAGEN
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Golf II 1.6 D CL06-91 ƒ 10.900
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
OFF. VOLVO DEALER
Peugeot 106/306, Renault LaGolf III 1.9 D CL07-93 ƒ 17.400
Nijverheidslaan 1, WEESP
guna,
Vracht
+
bestelwagens.
AUTO-ELEKTRA
HECHRI
BV.
Pass. 1.8cl66kw03-92 ƒ 15.200
VIA JE EIGEN KRANT.
Tel. 0294 418200/418008
Klaar terwijl u wacht.
Polo 1.3 FOX 01-83 ƒ 1.300
Toyota Corolla 1.8 diesel van
RENT A BRIK
Ruilstarters
en
dynamo's.
VWVen. 1.6CL08-93 ƒ17.400
commerciaai aug. '92, leuke
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Valkenburgerstraat 152.
auto. Inr. mog. 023-5423906.
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
Tel.:
020-6240748.
AUTOBEDRIJF
All-in. KM vrij!
EURO SNELWEG SERVICE BV Srote sortering ONDERDELEN
Tel.: 020-6922930
INDUSTRIETERREIN
Wij hebben keus uit
\/an schade-auto's, alle
"DE SLENK"
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
meer dan 10 Automaten
merken, alle bouwjaren.
CANNENBURGERWEG 26
Volvo 340 met gas, november
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer '
v.a. ƒ 3.500.3EBR. OPDAM B.V.
'S-GRAVELAND
1988, rijdt prima ƒ4.950. Inruil GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de'
Tel.: 02502-45435.
TEL.: 035 - 6564444
mogelijk. Tel. 023-5423906.
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
Tel. 020 - 6433733.
Missot. specialist REM- en Leen VOORDELIG ABNR int.
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
FRICTIE-MATERIAAL.
Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60,Adverteren in
Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
Bosboom Toussaintstr. 43 sparen, doorl. krediet 8,7% eff.
deze rubriek
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Tel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Bel nu 020-6479900 inf. BKR
FAX: 020 - 665.63.21
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686

GOLDCAR MITSUBISHI

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

T.k. Nissan 100NX, 6/93,48.000
km, mj. uitv., d blauw met., 15"
«Auto te koop'' Plaats in deze l.m.v. cruise control. Vr pr
rubriek. U zult verbaasd staan ƒ 24.500. Tel. 0294 - 418025 na
1800 uur).
over het resultaat.

•

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, '
/eurocneque.
Prijs incl.
B.T.W.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam:.

51,70
69,15
86,60
104,05
121,50
— — 138,94
156,39
173,84

Telefoonnummer:

Adres:
Postcde + Plaats:.

Handtekening:

» 199G

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

020-6658686

faxnr. 020-6656321

h

Weekmedia

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

1-17

Remsporen bestaan niet. slipsporen wel

eze
eek

Nederland telt 6,5 automobilisten en het gros daarvan vindt
zichzelf deskundig en bestempelt de ander als een zak. Maar
waar komen al die slipsporen
richting; vangrail toch vandaan?
Een rij cursus opent de ogen.
'Ken uw Auto' Is speciaal ontwikkeld voor vrouwen en koppelt theorie aan praktijk.

Zakelijk
dieselen

Trio nieuwe
bed rijf swagens

Hertz best in pak

E

EN ONGELUK zit in een
klein hoekje en de harde
knal klinkt al na een enkele seconde. Bij 70
km/h legt een auto bijna 30 meter per seconde af. Wie in druk
verkeer met deze snelheid gedurende twee seconden naar
een apppel of sigaret zoekt, een
nummer op zijn telefoon intoetst of, heren, naar een vrouw
in een andere auto zitten te staren legt in die tijd ruim 55 meter af.
De gemiddelde reactietijd
van de mens is één seconde,
weer een kleine 30 meter dus.
Je hebt dan al zo'n 85 meter
afgelegd en nog niets gedaan.
Waarschijnlijk is dat tegen die
tijd ook niet meer nodig. Met
afstand houden beginnen de
meeste automobilisten pas als
ze bij een kopstaartbotsing betrokken zijn geweest. Weieens
naar de stand van de voorwielen gekeken bij dergelijke ongevallen? Die staan doorgaans
naar links of rechts maar de
auto's staan keurig in het gelid
achter elkaar. Met van die dikke zwarte remsporen. Remsporen? Nee, die bestaan niet.

Slipsporen wel en die zijn het
gevolg van zeer krachtig remmen. Op een wijze dat je jezelf
flink in de rugleuning duwt en
het pedaal bijkans door de bodem trapt. „Ga maar eens op
een sloperij kijken," zegt een
instructeur van de nieuwe dagcursus 'Ken uw Auto' die de
ANWB in samenwerking met
de KNAC organiseert.
„Bij schade-auto's is vaak de
rugleuning afgebroken en het
rempedaal verbogen. 'Ik remde
nog uit alle macht' zeggen betrokken na een aanrijding vaak.
Maar geloof mij, als je op een
beetje nat wegdek op die manier gaat remmen hang je voor
je het weet in een honderd jaar
oude eik. We kennen allemaal
wel de sterke verhalen over bijna-ongelukken, meestal verteld
door stoere mannen die het zo
goed weten. En ze hebben het

SsangYong bouwt voort

Autoverhuurder Hertz is in Engeland gekroond tot de best geklede organisatie in de
retailsector 1995. Hertz dankt de onderscheiding aan het nieuwe antracietgrijze uniform
dat begin 1995 werd geïntroduceerd. Het is de
eerste keer dat de titel werd uitgereikt.

Instructeur Aad op de baan van de slipschool
altijd over 'die andere zak.'
Maar aan de overkant van de
straat vertelt iemand anders
hetzelfde verhaal maar dan andersom. We hebben in Nederland 6,5 miljoen automobilisten en dat zijn blijkbaar allemaal deskundigen. Of allemaal
zakken." De 16 deelneemsters
aan 'Ken uw
Auto' mogen
van hem zeggen bij welke
categorie ze
denken te horen.
'Ken
uw
'Auto' besteedt ---•-aandacht aan
de specifieke rij-eigenschappen
van een auto en leert de deelnemers hoe ze zelf kleine technische mankementen kunnen
verhelpen. De cursus is opgesplitst in een korte slipcursus
en een spoedcursus eenvoudige
autotechniek. „We hebben
'Ken uw Auto' in principe voor
vrouwelijke
automobilisten
ontwikkeld", vertelt Seppe
Keus, verkoopleider rijvaardigheidsopleidingen
van
de
ANWB. Mannen zijn welkom
maar de manier waarop de
ANWB de cursus presenteert

(foto's van een vrouw in de folder en adverteren in een blad
als Libelle) zal weinigen over de
streep trekken.
Keus: „Bij onze andere rijvaardigheidstrainingen zijn de
vrouwen een beetje monddood
door de aanwezigheid van mannen. Op een groep van 16 cur-

Foto Everhard Hebly

op, de andere start onder de
motorkap. Bij dit laatste is aandacht voor de meest elementaire zaken. Hoe controleer je de
diverse vloeistofpeilen en hoe
breng je ze eventueel op peil?
Hoe vervang je een lamp, zekering, ruitewisser of lekke band?
Wat moetje doen (en laten!) bij
een kokende
motor?
En
passant geeft
de instructeur
adviezen. Oprenhte vraag
van een cursiste: „Kan ik.,
---- ook een pleister op een
scheur m de waterslang plakken?" Antwoord: „Jahoor, dat
kan best, maar het heeft geen
enkele zin. Zorg liever voor een
extra stuk waterslang in je kofferruimte zodat je een noodreparatie kunt aanbrengen want
je zult zien dat de wegenwacht
zijn laatste slang net bij een ander heeft gemonteerd."

Voor je het weet hang
je in een honderd .
jaar oude eik
sisten zijn er gemiddeld vaak
maar twee of drie vrouwen. En
we zien dat mannen zich anders gedragen als er vrouwen
bij zijn, ze vertonen meer macho-gedrag. Vrouwen blijken
liever met elkaar in een groep
te zitten. Bovendien stellen ze
belang in de combinatie praktijk en theorie."
Aan de cursus doen niet meer
dan 16 personen mee die na een
korte introductie in twee groepen van acht worden verdeeld.
Een groep gaat de gladde baan

De cursus 'Ken
uw Auto'
is er in
principe
voor de
yrouwelijke automobilist

En gooi banden met een profieldiepte van minder dan drie
millimeter maar weg, ook al is
1,6 millimeter wettelijk toegestaan.
De aanleiding voor dit advies
ontdekken we na de lunch op
de slipbaan. Vier 'man' per
auto. Instructeur Aad met mobilofoon middenop de spiegelg-'.adde baan. 'Rijd maar netjes
om snij heen' is makkelijker gezegd ctan gedaan. Het is koud in
de auto miaar na een paar minuten moet de ^kachel alweer uit
omdat iedere-pn
het plotseling
zo warm heeft.'1 JDat krijg je van
dat gedraai op eè-n slipbaan. De
opdracht luidt: gas- los, koppeling in en van je rem afblijven.
Kijk ver vooruit en ^oud de
wielen in de richting van^ waar
je naartoe wilt.
\
Ondertussen blijft die mau».
""raas;: nx«Sozijn mobilofoon tussen de pylonen"Si,aan. •.Jaia, ik
weet het, dat krijg je ervan Sib'je
geen vak hebt geleerd, dan
moet je hier de hele dag op de
baan staan. Zo, Wagen l, jij
komt lekker hard om mij afrijden! Ik kijk niet meer, hoor, ik
weet al hoe dit gaat aflopen.
Och kijk, je geeft nog richting
aan ook. Dat is wel zo handig,
dan weet ik tenminste welke

kant je opglijdt."Tj
Aan het einde an de middag
weten de deelnemers dat zelf
ook want ze halen de auto telkens keurig uit de slip. Of iiever, ze voorkomen de slip door
tijdig en op de juiste manier te
reageren. Cursiste Cora is geen
enkele keer in de problemen gekomen: „Dat is de bedoeling
niet, zo leer ik het niet. Maar
het is wel gaaf en ik zou nu best
de hele dag zo'n slipcursus willen doen. Ik doe aan 'Ken uw
Auto' mee omdat er een theoretisch gedeelte bij 7it Ik.yind het
Y>e\angrijk iets van mijn axito'^
weten. Maar dat slippen is het
leukste."

SsangYong wil snel tot de top doordringen
en gaat daarom in Zuid-Korea een tweede fabriek bouwen die een produktiecapaciteit
heeft van 350 duizend auto's per jaar. De opperylakte van het fabrieksterrein bedraagt 2,7
miljoen vierkante meter. Met de bouw is een
investering gemoeid van 2,6 miljard Amerikaanse dollar. SsangYong zegt in de fabriek
terreinwagens en personenauto's met een ciJaguar automatisch
linderinhoud tot twee liter te gaan produceJaguar gaat haar auto's rond de eeuwwisse- ren. Dit geeft aan dat SsangYong het programUng mogelijk voorzien van een automatische ma naar beneden gaat uitbreiden.
piloot waardoor ze uit zichzelf het midden van
de rijbaan aanhouden, zelfstandig obstakels
ontdekken en eventueel ontwijken en bovenDuizend Ford Options
dien afremmen om afstand tot andere auto's
Ford Options blijkt aan te slaan. Van alle
te houden.
particuliere klanten kiest 15 procent voor OpJaguar heeft voor het systeem samenge- tions, waarbij Ford een minimumwaarde voor
werkt met specialisten uit de luchtvaartindus- de auto over twee jaar garandeert. Dit bedrag
wordt van de verkoopprijs afgetrokken en de
trie.
Het project maakt deel uit van het Promet- klant betaalt alleen het verschil plus de kosten
heus onderzoeksprogramma dat wordt uitge- van het geld. Kortgeleden begroette Ford de
voerd door Europese autofabrikanten.
duizendste Options-klant.

Zakelijk dieselen met Accord

Priscilla koos eveneens voor
de combinatie praktijk en theorie. Ze glijdt eerst een paar keer
naast de baan. Maar na het eerste compliment van de instructeur: „Zo! Horen jullie dat? Kun
je dat ook even tegen mijn man
gaan zeggen? Of kan ik hier een
cassettebandje van krijgen?"
Een ander gaf de dag cadeau
aan haar moeder zodat ze gelijk
zelf de cursus kon volgen. Met
reden want ze maakte na een
echte glijpartij al eens nader
kennis met de vangrail. En
deze redacteur acht jaar geleden met zijn voorgangers op de
snelweg door tijdens een winterse regenbui gezellig te praten met mensen op de achter- Honda: een wagen met veel karakter
bank.
Honda heeft de Accord sedan want hij is geheel in lijn met
De spoedcursus smaakt naar een flinke facelift gegeven. Het de Legend en nieuwe Civic
meer en dan vooral het prak- belangrijkste nieuws vinden we en Shuttle.
tijkgedeelte. Seppe Keus: „Het onder de motorkap. De Accord
is voor mij een toevalstreffer biedt voortaan keuze uit 4 motoEen front dus met veel meer
dat vrouwen die hebben meege- ren waaronder een direct Inge- karakter. De wijzigingen zijn
daan een vervolgcursus willen spoten 2.0 liter turbodiesel van vooral onderhuids te vinden.
volgen. Dat hadden wij niet verRover.
Honda heeft voor de Accord sewacht. 'Ken uw Auto' blijkt een
dan het aantal motoren uitgecursus om de doelgroep te binbreid van drie naar vier. De
den. Deze opzet spreekt duidekleinste 2.0 motor met 115 pk
lijk aan. Bij andere rijvaardigverdwijnt en maakt plaats voor
heidstrainingen gaan we ook in
een 1.8 16V met 115 pk. De 2.3
motor met 158 pk is eveneens
toenemende mate doelgroepen
ibij elkaar houden."
geschrapt. Daarvoor in de
ONDA HOUDT van plaats komt nu een 150 pk ster\,
'T^Cen uw Auto' kost 265 gulsnel opfrissen en lan- ke 2.2 liter VTEC-motor die onHfdn inclusief lunch en cursusceert al 3 jaar na de danks vrijwel gelijke prestaties
beduidend zuiniger is dan de
materiaal. De cursus wordt op 4
modelintroductie
verschillende locaties in Neder- een nieuw gezicht voor de 2.3 liter.
land gegeven, waaronder de Accord sedan. De cosmetiNieuw voor Honda is een dieKNAC-slipbaan te Rijswijk. sche opknapbeurt is het selmotor m het vooronder. Dat
Voor opgave en informatie kan meest zichtbaar aan de kon natuurlijk niet uitblijven
dat is een verplichting
men bellen met 070-3146468.
voorzijde. De vormgeving want
voor
elke
fabrikant die in dit
zijn nieuwe neus vervoet aan de grond wil
Everhard Hebly van
raadt direct zijn afkomst segment
krijgen en/of houden. Honda
maakt dankbaar gebruik van
Rover die een direct ingespoten
2.0 liter turbodiesel ontwikkeide voor de 620 Di.
Hij is goed voor een vermogen van 105 pk en heeft een
rechterzijde toegankelijk via hoog koppel van 210 Nm dat al
een schuifdeur. Een schuifdeur beschikbaar is bij tweeduizend
links is tegen meerprijs lever- toeren. Hij haalt een top van
185 km/h en raast in nog geen
baar.

H

Nieuwe bedrijfswagens Peugeot, Fiat en Citroen

Expert, Scudo en Jumpy zijn ment laag scoort heeft alles te
de nieuwe bedrijfswagens van maken met het niet al te ruime
respectievelijk Peugeot, Flat en aanbod. De Toyota Lite-Ace en
Citroen. De nieuwkomers zijn Nissan Vanette nemen het bevoor de volle honderd pond ge- langrijkste deel van de kleine
baseerd op de Frans-Italiaanse markt voor hun rekening. We
ruimtewagens 806, Ulysse en kunnen het aanbod eventueel
Evasion.
uitbreiden met lichte uitvoeringen van wagens uit het K2-segment, zoals de VW Transporter, Ford Transit, Renault Trafic, Kia Besta en Mitsubishi
E DRIE merken zijn L300.
Volkswagen loopt in het K2vanouds nadrukkelijk aanwezig met be- segment voorop met een aandrijfswagens als de deel van 38 procent maar heeft
Ducato, Boxer en Jumper dit succes vooral te danken aan
en kleine bestellers als de de personenuitvoering van de
die ruim de helft
Fiorino en C15. Het Kl-seg- Transporter,
de verkopen van dit model
ment (voor laadvermogens van
zijn rekening neemt. Na
tot negenhonderd kg en een voor
volgen Ford (19 procent)
laadvolume tot zes m3) dat VW
Mercedes (9 procent) maar
ze nu betreden is echter nog en
dominante positie van de
nauwelijks ontgonnen door de
Duitse merken is weer te verde Europese fabrikanten.
klaren door het aandeel van de
Ingeklemd tussen het F-seg- Duitse markt in Europa, 37 proment van de kleine bestelwa- cent.
Bovendien zien we de laatste
gens en het K2-segment van de
middenklasse bedrijfswagens jaren de verkoopcijfers van de
(tot 14 honderd kg laadvermo- KI-wagens drastisch teruglogen en negen m3 laadvolume) pen in geheel Europa. Van
is het KI-segment niet meer 55.716 in 198P tot 20.382 in 1994.
rian een dwerg. In 1994 werden De K2-wagens beleefden hun
in heel Europa ruim twintig- hoogtepunt in 1991 met 531.362
duizend van dit type bedrijfs- verkopen. In 1994 bleef het, onwagen verkocht en in Neder- danks een voorzichtige stijging,
land kwam het niet verder dan steken op 419.878 exemplaren.
Het is de hoogste tijd dat er
14 honderd.
Het K2-segment is zowel in eens iets Europees gaat gebeuEuropa als Nederland de be- ren in het rustige en door Japan
langrijkste pijler. In Nederland gedomineerde
KI-segment.
nam ze in 1994 ruim de helft Want dat die markt de laatste
van de bijna 42 duizend ver- jaren sterk heeft ingeboet heeft
kochte bedrijfswagens voor natuurlijk ook te maken met
haar rekening. Dat het Kl-seg- het aanbod in de K2-klasse. Het

Ze zijn leverbaar met een
drietal motoren. Allereerst een
bescheiden 1.6i benzinemotor
met 80 pk bij 5750 toeren en een
maximum koppel van 125 Nm
bij 2750 toeren. Aan de top staat
het beste alternatief, de 1.9 turbodiesel (92 pk) met een koppel
van 196 Nm bij 2250 toeren. Hij
is sneller en zuiniger. Als tussenoplossing staat een ongeblazen 1.9 diesel klaar. Ze zijn leverbaar in drie varianten. Allereerst als gesloten bestelwagen,
bij Citroen en Peugeot m twee
uitvoeringen en bij Fiat alleen
met een luxueus accessoirepakket. Vervolgens als Combi
(bij Fiat Combinato genaamd)
met naar keuze een tweede of
derde rij zitplaatsen. De Scudo
Combinato is al verkrijgbaar
vanaf 41.438 gulden.

D

Laden maar met de Peugeot Expert
jongste Frans-Italiaanse onderonsje genaamd Jumpy, Expert
en Scudo zou het best weieens
vrij gemakkelijk kunnen krijgen. Echte Europese concurrenten zijn er niet en de strijd
met de Japanse aanbieders
moeten ze het hoofd kunnen
bieden. Onderling verschillen
ze nauwelijks dus krijgen ze het
waarschijnlijk vooral onderling
zwaar te verduren. Uiterlijk on-

derscheiden ze zich voornamelijk van elkaar door de andere
neus.
Het dashboard kennen we
grotendeels vanuit de ruimteklonen 806, Ulysse en Evasion
die de drie fabrikanten van het
PSA-concern vorig jaar op de
markt brachten. Vanzelfsprekend 'verlaagt' Lancia zich overigens niet tot de produktie van
een bedrijfswagen op basis van

de Zeta, de vierde van de reeks.
De overeenkomst met de ruimtewagens geeft al aan dat deze
bedrijfswagens niets anders
zijn dan omgetoverde personenauto's en dat spreekt in het
voordeel.
Wat betreft wegligging en
comfort heb je in de Expert,
Scudo en Jumpy dus weinig te
klagen. De .laadruimte is aan de

De prijzen van de Expert
Combi en Jumpy Combi met
achterbanken liggen iets hoger.
Ze zijn uiteraard eenvoudiger
ingericht dan hun gelijksoortige ruimtewagens maar bieden
wel een goed alternatief voor
wie zich geen ruimtewagen kan
permitteren. Tot slot is er nog
een uitvoering met afgesloten
cabine en daarachter plaats
voor een losse opbouw zoals
een koelinstallatie of compacte
camper. De prijslijsten van alle
merken beginnen ruimschoots
onder de 30 mille inclusief de
BTW.

Het interieur van de Honda

12 seconden naar 100 km/h. Bovendien is een bijna angstaanjagend laag verbruik mogelijk:
1:19,6.
Ook de uitrusting krijgt een
herwaardering. Het basismodel
is standaard voorzien van
stuurbekrachtiging, een airbag
voor de bestuurder, elektronische startblokkering, een in
hoogte verstelbaar stuur en bestuurderszitgedeelte, centrale
vergrendeling, elektrische bedienbare ramen, voetverwarming voor de achterpassagiers
en een automatische antenne.
Gaan we een stapje hoger
naar de S dan krijg je ook nog
ABS en elektrisch bedienbare
spiegels en achterramen cadeau. De LS levert daar nog
houtafwerking, een audio-installatie en tweede airbag bij en
de ES maakt het feest bijna
compleet met airco, een cruise
control en alarminstallatie. De
VTEC is het summum en biedt
naast dit alles een lederen interieur en elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel.
De prijzen variëren van
39.900 gulden voor de 1.8i tot
67.990 gulden voor de 2.2i
VTEC. De prijs van de 2.0 TDI
is nog niet bekend. De levering
begint in januari. De dieselversie volgt enige maanden later.

BAUKNECHT KOEL/VRIES KOMBINATIE

SONYHI-8TRAVELLER
SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi Black Trirwronbeeldbuis
flat square Doublé Duty
alstandbediening Adv'1660

Ruime 278 liter koel/vneskast, regelbare thermostaat
Koelgedeelte verstelbare roosters, flexibele deunndeling en automatische ontdooiing Vnesgedeelte 3 laden
met voorraadsysteem Deur links of rechtsdraaiend te
monteren Adviespri|s"1149-

BETEREN
GOEDKOPER!
PC'S, PRINTERS ETC.
.COIVJPAQ, HP.TÜLIP,
AMSTRAD
LAAGSTE PRIJZEN
VAN NEDERLAND.

Superieure beeldkwaliteit
Hl Fi stereo Adv '2999 -

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs'495 -

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750 Met beeldstabilisator
Hl Fistereogeluid Adv '3110

SONY72CMKVS2921
De platbte beeldbuis voorzien
van bijna dlle denkbare
mogelijkheden Adv '4000

PHILIPS MATCHLINE
VHS-HQ HIFI STEREO
VIDEORECORDER

1849.-

SONY STEADY SHOT

VR733, TOPKLASSE' Supersnel TURBO-DRIVE met ABS,
4 koppen voor perfekte beeldkwaliteit, professioneel HiFi stereo geluld, teletekst + PDC, jog
& shuttle, 42 voorkeuzezenders
met Autostore, LCD-afstandbediening Adviespnjs'1895 - '

TR550 Lichtgewicht cam
corder met beeldstabilisator
Hi-Fi Adviespnjs '2530

SONY72CMKVC2921
Stereoenteleiekst Adv '2250

HI-8 CAMCORDER
TopklasseiHi Fistereogeluid

SONY55CMKVX2141

1299.-

Stereo teletekst Adv '1650

SONY T R A V E L L É R

n
R

SONY55CMKVM2100

TR350 Lichtgewicht camcorder Hi R 10xzoom 2lux '1980 -

PANASONIC 63 CM

ZANUSSI WASDROGER
Type TD52, Reverserend
Adviespnjs *649-

YJMW 549 •"
KONDENSDROGER

CM50, Geen afvoer nodig

EU 599.AEG TYPE 520

Kondensdroger Adv "1449 Iffififr
tiJ'lFr'W

GRUNDIG 70 CM KLEUREN-TV
MONITORLOOK STEREO TELETEKST

QQQ m
^J^J ^y M

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv "1699 -

ST70-650, Grootbeeld Flat Square Black Matrix beeldbuis, Cti-schakelmg voor messcherpe kleurscheidmg,
autom zenderzoeksysteem met 49 voorkeuzezenders,
On Screen Display, 2x20 Watt stereo, scart- + hoofdtelefoonaansluitmg Infrarood afstandbediening
Adviespnjs*1949 -

1099.-

SONYHiFi VIDEO+PDC

INFOLIJN

SLVE70 Tri Logici Stereo
4 DA-PRO koppen longplay
en PDC Adviespnjs "1780 -

Geen prijsinlo i.v.m. concurrentie
\ Aid. consumentenbelangen
Arna. I/m vr. van 10.00 lot It.OO

28PT450 Adviespnjs" 1995

PHILIPS MATCHLINE
PT701B STEREO TELETEKST afstandbedien'ng
Adyiespnjs'1795

MOULINEX STUNT
FM1515,17 Liter, 5 standen,
WHIRLPOOL ARG647 draaiplateau
Adviespnjs*399 Koel/vries kombi Adv "1235 -

699.-

BAUKNECHT KGC

K/V kombmatie met 3 laden
Adviespnjs'1149 -

799.899.-

20 liter inhoud Adv "599-

SHARP KOMBI

Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

FRj4

OQQ

lifafrf

£.99.

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snel-

SIEMENS 310 LITER le 1000 Watt magnetron, veKOEL/VRIESKOMBINATIE lekookfunklies Adv '699 Type KG31, Flexibele mdelmg, 3 vnesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs'1498 -

979.-

regelbaar,3vnesladen *1849-

• •T»Jjr«

•& m ?fl

m

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv "999 -

649.-

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv "1499 -

699.2800toeren Adviespnjs*249 -

999.-

PHILIPS HiFi STEREO
VR632 TURBO DRIVEvideo
4 koppen longplay "1295-

799.-

|lWSoK|!i

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen "849 -

GRUNDIG HiFi VIDEO
GV240 Beste koop VHS
TELETEKST/PDC "1709-

879.-

ELEKTRISCHE :
DEKENS
Ruime keus in Philips,~
Martex. én (nyentum
onderdekens. ;

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling Adv "799-

JVC HiFi STEREO VIDEO

465

HRJ600 4koppen Adv "1299 -

699.-

-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNTi Adviesprijs"749 -

BLAUPUNKT HiFi
VIDEO + SHOWVIEW

525.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
28SL5800 70cm Adv '2695 -

229.249.-

ZANUSSI KOEL/VRIES WHIRLPOOL AVM611

MERKCENTRTFÜGE

PHILIPS MATCHLINE

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

179.-

SHARP R2V14STUNT

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI WHIRLPOOL AVM
Type KE3100, Gescheiden

020-6474939

VR733 VHS HO HiFi stereo
4 koppen teletekst "1795-

l 25PT450 Flat square beeld
buis jnenusturing easy logic
afstandbediening AdV1795

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220hter2-deurs
koel/vries kombmatie met
3 laden Adviespnjs'999 -

MIELE DROGER T349
Vraag, opmerkini, probleem?
. Bel de BCC,, .

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs'279 •

579.-

BAUKNECHTTRA961

ijMf /99."

E807 8mm Sxzoom autofocus

TX25G Stereoteletekst '1599

m

Kondensdroger Adv "1549 -

VIDEO-8 CAMCORDER

799,.-

O/JQ
rmm^ft

WHIRLPOOLAWG912

Hl Black Trinitron Adv '1000

*
K SONY TELETEKST
M1401 Afslandbediend '890

/\

SAMSUNG M6135 °"
MAGNETRON OVEN

SIEMENS

45.-

BPRfJS

ELEKTRISCHE
KACHELS
••-:••alle soorten en. maten

49.-

2-DEURS

235Jite_r Adviespnjs '985 -

SONY SHOWVIEW+PDC

645.-

SLVE50 Tn-Logic 4 koppen longplay Adv "1330 -

749.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350 Adviespnjs'1445

PHILIPS VIDEO + PDC
55 CM STEREO KTV

VR333, "Beste koopi" 3 koppen TELETEKST/PDC "1095

599.-

NA2304 Flat square beeld
buis teletekst Adv "1345

LUXE VAATWASSER
INDESIT DSOOOWr 4 orogramma's, 12 couverts

1-DEURS KOELKAST Adviesprij^'999 -

SONY VHS-HQ VIDEO

Oerdegehjketabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

E10 Tn-Logic voor optimaal
beeld afstandbediening
| PHILIPS TELETEKST Adviespnjs "799 14PT155A Adviespnjs'725

245»"

BAUKNECHT V W 3PR

2-sterren vnesvak Adv "699 -

BOSCH VW SPS2lo2

55 CM FSQ KTV
Ned Philipsgarantie Adv '899

INDESIT KOELKAST

PANASONIC VIDEO
37CM KTV KV1212
BESTE KOOP Officiële
Philip^ garantie Adv "695

NVSD30 3 koppen VHSHQ LCD-afstandbed "1199-

t

VXK326 VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv "699 -

/AEG LAVAMAT RVS

AKAIVHS-IHQ VIDEO

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding' Type
AV536, Adviespri)s"1499 -

VSG21 Afstandbediend
Adviespnjs "768 -

349.-

4 KOPPEN VIDEO

fe
a"
LXE 1400
LUXE
1400TOE
TOEREN

Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max 8 uur)
afstandbed Adv "799

•ïlMÉKwHl^RlR^^^u9KS*S*tfT"TttT^KTTM

1

ST7U65U AaviesDrns'1949

?,
Hi GRUNDIG 63 CM
*

rffmm'TUflii «... *

PHILIPS VIDEO + PDC
Turbo Drive' LCD-Afstand
bediend Adviespnjs '895 -

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ST63 650 STEREOTELE
TEKST Adviespri|S"l829

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200, Afstandbediening
IS70 33 Stereo en leietekst

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205 LCD afstandbediend

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST
63TA4411 Aaviespnj;,'1795

BLAUPUNKT 55 CM

ttO

IA

In^h

WP

BSi >|CQ
LQEf *fi-351."

B^^^n o

yÉSil PRINTER

GRUNDIG VIDEO + PDC

T51 540 Teletekst Adv "1099 -

•4*vD

M

STUNT! GAS-ELEKTRO

TiTSTA

4*70

tiftjjrfr? *!/o."
ETNA FORNUIS 14.00
OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastje Adv "595 -

298.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

120 LITER VR1ESKAST 410, Gas-elektro fornuis

mkl grill, draaispit en mixed
grill-set Adviespnjs "1575-

898.-

VRIESKAST

WHIRLPOOL 243 LITER

VHS VIDEO PLAYER

748.-

STUNT!! VRIESKIST!!

Type AWG089,
iöa,«ov
Adv "1435
ita:

Inkl afstandbediening

ltf;»Af

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS

1 40 meter hoog met 6 vnes- KFF452, Luxegas-elektro
vakkencq laden Adv "1165- fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek Adviesprijs" 1735 -

WHIRLPOOL
850
l
i TOEREN
BOVENLADER i

Inkl afstandbediening
Adviespnjs "699

329.578.298.- ~~ 279.-

37 CM KLEUREN-TV

|J»JrMr

Gas-elektro fornuis met GlVEG-keur Adviesprijs "949 -

BOSCH

STUNT! VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG 51 CM KTV

745.-

Type KN3400WO, Adv '849-

FK055, Elektrische oven,
mkl grill en kookwekker
Type GSD1 341, Adv "848- Adviespnjs "1510 -

J^ffriKgHiB

549.-

ISSb-28 Stereoteletekst '1299

\XI
K"
lN

ATAG GAS-ELEKTRO

fflByja
D J320, InkJet printer, inkl sheet- BBMttffimllaaii
^rVÉH (eeder en cartrldge Adv'569 - BMjBgj^^CTPP
tïv<nd l-JJJ'1'lll-k.
BO0
Bw""5*!S?M«ïBr'>*

GV401
Beste koop 1 "
TELETEKST/PDC prog
Adviespri|s '1099-

645.-

:HTKRC3032 INDESIT
BAUKNECHTKRC3032
300 LITER
R KOELER FORNUIS

WHIRLPOOL AFB594

ÏIccfpjsBÏ

1279.-

KT18R01,Adviespnjs"948 -

C.WAA

t^f-^m UIEAA/I ir T T

MIELE VAATWASSER
G570;TOPKLASSE Adv "2099 -

475.-

1195.-

ôiWffSSrïE^Sffl Hoog centrifuge-toei
ySJêWËBJlHADl Adviesonis "1349-

SIEMENS AQUASTOP

Superzumig Adv "1348-

KOELKAST

Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren
Adviespnjs "1799--

fflftffl^
nr*fj;irt+ T1699.^M|[£ii5Lüii>
ibyy.Bi|.i»fffflBmu
T
fmu^HLufifl

KAST

iiwM 7 99n"

SIEMENS 180 LITER

WASOROOGKOMBNATIE

:piritmT3MWJ Uii^y v-vii
««gSSfflBa BAUKNECHT WA

BT:nd
]9 Processor
Processor 4BEDXZ,
486DX2, 80
80Mhz
Mhz ,,
rSj • 4 MB
MBIntern,
Intern,540
540MB
MBharde
hardeschijf,
schijf,
UEU cache 128 KB, 14 Inch S-VGA
«•MlW^B
JOHH kleurenmonitor, muis, DOS 6 2,
BHH1 WINCX3WS311
WINDOWS311 Adviespnjs"1938JBffffBa
1OD

BOSCH

b-nf^ 1045.-

Adviespnjs "1348 -

ffrrr,"1,1; JTHrfll rTTTTTTn 2799.•JlM l lllyjiffll
AMSTRADMINITOWER
! aM Mlvl
°' nMU IÏIHUI i uvvcn
/-9fha

R VS kuip en trommel ""1499-

BAUKNECHT

3-sterren vnesvak Adv "749 -

SIEMENSWASAUTÖM.

H*UjLfiuMH^In^@8 SMBintern,420MBhardaschl|fi
rffBI333aUi»Blll!Bff!fflBi QuadSpeedCD-rom,14inchmoWMQ^QUriffTlMfl nltor, muis, WINDOWS 95 "2999-

PVD

BLAUPUNKT 70 CM

Topmerk Adviespnjs'749 -

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW,
Type
W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviespnjs "2299 -

SHOWVIEW VIDEO

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

U5 LITER KOELER

L_J\

Bijna alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

1198.-

298.-

O99n"

1000 TOEREN BOVENL.
|:K«4 ^nO

ifiETEB EWtGOEDKOPERI

ETNAWASEMKAP

SONY AUTORADIO
MET10CD-WISSELAAR

SUPER KOOKPLAAT

AVANCE 3-standen Adv "135 -

4-pitsgaskookplaat "298

ATAG WASEMKAP

ETNA K O O K P L A A T gj

WH155,luxe3standen "260-

Luxe 4 pits Adv

Cassette-speler, digitale tuner,
wisselaar voor 10 CD "s.* 1550.PANASONIC CD-COMPO

Radio-cassetterecorder met
CD-speler. Adviesprijs*379.-

PIN
CODE
• -* T . *
• . •
I Meer budget door de gratis
•
. .. '
Aanvr>*o-f older in d* winkel!

| ^_ M _--

l

"430 •

.---__

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ........... . 1 tot 5.30 uur
.dinsdag t/m vrijdag ......
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND
l ' ' '.. y ' .
zaterdag 9 tot S uur
7 tot 9 uur
PI PKTPO QllbFDQ Badhoevedorp vrijdag
ïiTTS- n XiïXC A «
Maarssènbroek vrijdag . ..... 7 tot 9 uur

IJtRI_uND
DE. • • . GROOTSTE
ONAFHANKELIJKE
VAN •'NEDERLAND
m~'N ~mm
' • ..• • '
•
• •
j •
.
•
".
••'•.•••.
'
. • ' ' ' ' • ' • .
.
• ' mmmm-*m-mm~
- . . • '

Electronisch betalen l HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
met uw PIN-code,
Rivièradreet 37 •
zonder extra kosten

:

BEVERIJK
SUPERSTORE. 1 1 0O m'
Breestraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG ..
HILVERSUM

IN DE RANDSTAD l overige filialen donderdag".'.". 7 tot 9 uur
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Strandpachters ontstemd
over strandstoelbelasting
ZANDVOORT - Bij de
strandpachters is de uitspraak van de Hoge Raad
dat zij inderdaad belasting
over de strandstoelen en
bedden moeten betalen als
een bom ingeslagen. Ze gaan
zo snel mogelijk met hun
advocaat om de tafel zitten
om te kijken of ze bij het
Europese Hof nog enige
kans maken. Bovendien
heeft de strandpachtersvereniging in een vergadering
maandagavond
afgesproken zo snel mogelijk met de
gemeente contact op te nemen over het innen van achterstallige belasting.
De Hoge Raad heeft op 3 januari de gemeente in het gelijk
gesteld. Dat betekent dat de gemeente met terugwerkende
kracht vanaf 1991 een gulden
belasting per stoel of bed mag
vragen.
Freddy
Zonneveld
van
strandtent Freddy en Paul
voelt zich erg overvallen door
het nieuws over de belasting.
„Ik ben eerlijk gezegd totaal
verbouwereerd. Strandstoelbelasting is het meest belachelijke wat ik ooit gehoord heb. We
zijn al zo zwaar belast. Al die
gemeentes die nu gaan volgen...
Het wordt een rampenplan. We

moeten nu met terugwerkende
kracht afbetalen over zo'n vijf
jaar. Dat loopt in de tienduizend guldens per strandtent.
Het is niet op te hoesten, dat
weet ik nu al."
Volgens Freddy is er sprake
van rechtsongelijkheid, als de
gemeente de belasting nu inderdaad gaat vorderen. „De verblijfstoerist wordt nu dubbel
belast. In de hotels betaalt men
ook al toeristenbelasting. Ook
de dagjesmensen moeten nu
strandstoelbelasting betalen,
maar Zandvoorters hoeven niet
te betalen. Dat is in feite 'je reinste' discriminatie. Daarbij is
het een belasting, die zomaar
even door de gemeente geheven
wordt. Daar hoeft ze niks voor
te doen, geen enkele investering voor te plegen. En dat vind
ik wel een hele gemakkelijke
manier van geld innen. Wat ze
met dat geld gaan doen weet
niemand. Het verdwijnt waarschijnlijk in de een of andere
pot."
Volgens Freddy werkt het invoeren van de belasting ook
heel negatief op het toerisme.
„Dan spreken ze over 'upgrading' van Zandvoort. Als dat zo
doorgaat prijzen we ons gigantisch uit de markt. Neem nu
een gezin, dat een dagje naar
Zandvoort gaat. Je betaalt parkeergeld, benzinegeld, stoelen-

geld. Dan heb ik het nog niet
eens over eten en drinken. Kijk
eens wat dat allemaal kost. Ze
kunnen binnenkort beter twee
weken 'all-in' naar Tunesië, dat
is veel goedkoper. Ik hoop dat
de strandexploitanten zich opnieuw krachtig bundelen en tegen deze uitspraak actie ondernemen."
Mark Versteege van strandpaviljoen Skyline voorziet
eveneens problemen. „We zullen met terugwerkende kracht
zo'n tien duizend gulden per
jaar moeten afbetalen. Dat
komt neer op zo'n 45 duizend
gulden per strandtent en dat is
voor de meesten niet op te hoesten." Er zijn echter ook kleinere strandtenten die minder
moeten betalen, de aanslagen
variëren van een paar duizend
gulden tot 15 duizend gulden
per jaar per pachter.
Versteege vindt dat de paviljoens al genoeg lasten hebben.
„We zullen weer met de gemeente om de . tafel moeten
gaan zitten. In ieder geval heeft
zij gezegd, er niet op uit te zijn
om de strandtenten failliet te
laten verklaren."
Toch sluit hij de mogelijkheid van doorprocederen niet
uit. „Als het kan, dan gaan we
door. Volgens mijn informatie
kunnen we nog naar het Europese Hof. Maar daarvoor zullen
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we eerst met alle strandpachters en onze advocaat de mogelijkheden gaan bespreken. We
zijn tot nu toe al zo'n zeventig
duizend gulden kwijt aan juridische kosten."
„Dit," zegt Plons Faber van
de Stichting Zandvoort Promotie, „is een kans voor het gemeentebestuur om te laten
zien, dat het ze ernst is met de
economie van Zandvoort. Technisch/juridisch
mogen ze
strandstoelbelasting invoeren.
Ik hoop dat er tijd is voor bezinning. De aanloop van deze juridische strijd - met aan twee
kanten hoge kosten - verliep al
niet vlekkeloos. Invoering van
deze belasting, die niet te controleren is en die in de praktijk
ook Zandvoorters en verbhjfstoerisme treft, zou getuigen van
weinig
lange-termijnvisie,"
meent Faber.
„Bovendien blokkeer je een
zich ontwikkelende goede samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers. Als de
gem'eente een financieel probleem heeft, waarvan ik gezien
de cijfers niet overtuigd ben,
dan moet dat met elkaar worden opgelost. Strandstoelbelasting lijkt me om meerdere redenen het minst voor de hand liggende middel."
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Hoge Raad geeft weinig uitleg over afwijzing
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort mag strandstoelbelasting opleggen aan strandpachters, omdat er
geen procedurefouten of andere juridische fouten zijn gemaakt. Dat is de
strekking van het arrest dat de Hoge
Raad op 3 januari naar buiten heeft
gebracht.
De schaatspret op de nieuwe ijsbaan achter de
Mariaschool en de Hannie Schaftschool duurde
maar even. De dooi zette zondag een streep door
de rekening. De vorst heeft in Zandvoort tot diverse problemen geleid. Zo raakte een vrouw
onderkoeld na een valpartij op de Boulevard Paulus Loot. Bovendien kon vorige week het vuil niet
opgehaald worden. De vuilnismannen moesten
maandag en dinsdag- de schade inhalen. Dankzij
de brandweer hebben de ouderen toch hun warme maaltijd gekregen. De spuitgasten sprongen

Volgens de Hoge Raad heeft de Belastingkamer van het Amsterdamse Gerechtshof in juli 1994 de gemeente Zandvoort terecht in het gelijk gesteld. De gemeente mag inderdaad per strandstoel of
bed een gulden belasting heffen. De Hoge
Raad, die alleen de juridische gang van
zaken en niet de inhoud beoordeelt, vindt
de argumenten van de strandpachters J.
Paap en J.C. Paap niet steekhoudend. Zij
Foto Persbureau Zandvoort hebben in nauwe samenwerking met de

in voor de vrijwilligers van Tafeltje Dekje.
Bij de gemeente kwamen veel telefoontjes binnen van Zandvoorters, omdat er niet gestrooid
werd op de stoep en in sommige straten. Volgens
gemeentevoorlichter Snelders is er een bepaalde
volgorde voor het strooien. Eerst komt de busroute aan de beurt, daarna de doorgaande wegen en
tot slot de omliggende wegen. In totaal is er voor
190 ton aan zout en zand gestrooid, wat neerkomt
op dertig duizend gulden.

*We waren eerst als klantenpanel
erg negatief, maar dat sloeg om'
ZANDVOORT - „We be- die ook nog eens grotendeels
gonnen eerst heel negatief . leeg waren tussen Haarlem en
aan de gesprekken, maar Zandvoort, op het kopstation
gaandeweg zijn we positie- van Zandvoort niet konden kever geworden, omdat we ons ren. Om het station aan te passerieus genomen voelen sen zou 7,5 miljoen gulden nozijn bovenop de
door de Nederlandse Spoor- dig geweest
voor de duurdere interwegen. Er zijn daadwerke- kosten
lijk verbeteringen doorge- citytreinen.
Een aparte trein en 's zomers
voerd, alhoewel er ook wen- met
mooi weer rechtstreekse
sen niet vervuld zijn," zegt verbindingen
tussen Zandvoort
Walther Rikkert uit Zand- en Amsterdam moesten het travoort. Hij zat deze zomer in ject rendabeler maken, bedacheen klantenpanel dat samen ten de NS.
met de Nederlandse SpoorRendabeler is de lijn Zandwegen bekeek hoe de nieu- voort-Haarlem in elk geval gewe Strandsprinter beviel.
worden ook al verdienen de
„In mei, nadat de nieuwe spoorwegen nog niet op het tradienstregeling ingegaan was, ject. Konden de inkomsten in
kwam er wel erg veel rauw op het verleden de kosten slechts
het dak van de reizigers val- voor de helft dekken, inmiddels
len," kijkt Rikkert terug. „Plot- moet er nog maar 20 procent
seling moesten we in Haarlem bij.
overstappen als we naar AmHet aantal -reizigers is deze
sterdam wilden en we kregen zomer volgens een collega van
een andere trein die erg kort Gelissen toegenomen met 16
was en geen eerste klas had." procent. Wat die stijging preRoutemanager Herman Ge- cies inhoudt, blijft onduidelijk.
lissen (van NS Reizigers) Exacte aantallen kunnen de NS
beaamt dat de Nederlandse namelijk nog niet geven over de
Spoorwegen met het afschaffen zomer van 1996. Wie de 16 provan de intercityverbinding een cent stijging relateert aan het
aardschok in Zandvoort heb- aantal mensen dat over eenjaar
ben veroorzaakt. „De overgang gemiddeld genomen dagelijks
van het pluche van de intercity in- of uitstapt in Zandvoort
naar een upgraded metro heeft (4959) komt op 5700 reizigers
veel bonje gegeven. Ik zal de gemiddeld per dag. In de zomer
kan dat echter meer zijn, omlaatste zijn die dat ontkent."
Maar het kon niet anders vol- dat het om een jaargemiddelde
gens Gelissen, omdat de lange- gaat.
Gelissen: „We zijn een heel
re intercitytreinen uit Limburg,
eind in de goede richting, alhoewel de NS zelf nog wat efficiénter moeten gaan werken. Maar
het fundament is nu een stuk
reëler en gezonder. Dat heeft
Datum
HW
LW HW LW ook op langere termijn voorde10 jan 06.09 01.45 18.1514.11 len. De NS overwegen straks
11 jan 06.38 02.20 18.4914.46 sneller dat een lijn dicht moet

l Waterstanden i
12 jan 07.18 02.55 19.2915.25
13 jan 07.5903.3520.1916.04
14 jan 09.06 04.14 21.2916.54
15 jan 10.16 05.25 22.4817.54
16 jan 11.2206.3600.5819.10
17 jan
-.-- 07.35 12.2520.20
18 jan 01.06 09.15 13.3021.40
Maanstand:
LK za 13 jan 21.35 uur.
Hoogwater: vr 12 jan 19.29 uur
NAP + 113 cm.
Laagwater: ma 15 jan 5.25 uur
NAP + 55 cm

als deze voor de helft kostendekkend is dan wanneer de kosten voor 80 procent gedekt worden, zoals nu. We werken nu
aan verdere verbeteringen."
Voor een deel is er al wat verbeterd voor de reizigers. Een
grote doorn in het oog was de
overstap in Haarlem. Wie op
perron acht uitstapte, moest
soms zijn benen uit zijn lijf rennen om op perron vijf de trein
naar Zandvoort te halen. Bovendien wachtte die nauwelijks
als de trein uit Amsterdam vertraging had. Rikkert denkt er
nu nog met afschuw aan: „Er is
niets zo erg als de trein naar
Zandvoort op twee minuten na
missen. Dan sta je echt te
stampvoeten, hoor."
Inmiddels hoeven overstappers niet meer de trap op en af
te rennen, maar kunnen 'ze het
perron oversteken. Bovendien
wacht de trein naar Zandvoort
maximaal tien minuten en
blijft hij bij aansluitingen heel
laat op de avond zelfs een kwartier staan als dat nodig is.
In de zomer gaan daarnaast
drie extra rechtstreekse treinen
tussen Amsterdam en Zandvoort rijden als het mooi weer
is. „Bij regen is dat overbodig
en levert het alleen maar ergernis van de reizigers en de conducteurs op," zegt Gelisse.
Aan een ander euvel is echter
nog niets gedaan. Tot grote ergernis van reizigers binnen het
klantenpanel zijn er nog altijd
stickers in de vorm van een grote bal op de ramen geplakt. De
routemanager is verbaasd als
hij dat hoort. „Ik had al eerder
beloofd dat die eraf gehaald
zouden worden. Waarschijnlijk
zal dat dan in de loop van deze
maand gebeuren."

(ADVERTENTIE)

QROTE MEÜBELOPRÜIMING
SHOWROOMMODELLEN

WANDMEUBELEN - BANKSTELLEN - SALONTAFELS - EETHOEKEN
FAUTEUILS

OUDEJANS MEUBELEN
Bloemgracht l 46-1 50 Amsterdam tel 020-6248105

Ook het aanbrengen van een
eerste klascoupé in de Strandsprinter heeft het niet gehaald,
omdat dat praktisch niet uitvoerbaar was.
„Het klantenpanel heeft inderdaad ook zaken verzocht die
we niet konden inwilligen,"
beaamt Gelissen. „Het liefste
zou iedereen natuurlijk een
rechtstreekse treinverbinding
tussen Zandvoort en bijvoorbeeld Tietjerkstradeel willen
hebben. Maar dat kan helaas
niet. En zo zullen er ook altijd
Zandvoorters blijven die het er
niet mee eens zijn dat we de
intercity geschrapt hebben.
Tja, het zij zo."

strandpachtersvereniging een proces tegen de gemeente gevoerd.
De belastingadviseur en advocaat van de
strandpachters, mr E.R. van Drunen, voerde aan dat de uitspraak van het Gerechtshof onvoldoende gemotiveerd was en dat
sommige onderdelen van de uitspraak in
strijd met de wet waren. Daarom vroeg hij
om vernietiging van het vonnis.
Volgens Van Drunen treft de gemeente
met de strandstoelenbelasting namelijk
slechts een klein deel van de toeristen en
de horeca-ondernemers. Bovendien worden zij ook nog eens onevenredig zwaar
belast. Het Hof heeft volgens Van Drunen
onvoldoende aangegeven waarom dit toelaatbaar is. Toeristen die in Zandvoort blijven logeren worden twee keer getroffen.
Dat is, meende Van Drunen, in strijd met
wat de Gemeentewet beoogt.
Bij de belastingaanslag van J. Paap haal-

de de belastingadviseur en advocaat bovendien naar voren dat het Hof zonder
meer uitgegaan is van de cijfers die de
gemeente hanteert over het gemiddelde
aantal verhuurde bedden per jaar. Dat had
het Hof niet mogen doen zonder motivering, aldus Van Drunen.
De Hoge Raad heeft echter deze argumenten van tafel geveegd. Het waarom
daarvan blijkt niet uit het arrest. Volgens
het hoogste rechtsorgaan in Nederland is
het volgens de wet met nodig om de uitspraak met redenen te omkleden.
Het gevolg van de uitspraak is dat de
gemeente de belastingaanslagen die zij
sinds 1991 verstuurd heeft nu kan gaan
innen bij de 39 strandtenten. Op welke termijn dat moet gebeuren en wat er gebeurt
als strandpachters de aanslagen niet kunnen betalen, bespreekt de gemeente binnenkort met de strandpachtersvereniging.

'Sommige hebben bevroren pootjes'
ZANDVOORT - „De strenge vorstperiode was moeilijk voor de vogels, maar
de Zandvoorters hebben wat dat betreft
een gouden hart." Dat zeggen Emmy en
Hans Janssen van de dierenwinkel aan de
Grote Krocht. Maar liefst 1500 kilo strooivoer werd er deze maand door hen verkocht. Ook bakjes met meelwormen, vetbollen en pinda-netjes verdwenen, naast
de pakken melk en waspoeder, in de
boodschappentas van 'dierenliefhebbend
Zandvoort'.
Afgezien van de vogels, de 'grote vaste klantenkring', die iedere morgen trouw bij Emmy
en Hans op de dakrand wachten tot de dierenwinkel opengaat (zij hebben zelf ook een
strooibak voor de deur staan), zijn heel veel
vogels deze maand bijgevoerd door de inwoners van Zandvoort.
Dierenverkoopster Cherie ziet iedei jaar
meer Zandvoorters strooivoer en ander voed-

sel voor de buitenvogels halen. „Op de een of
andere manier komt dit gebruik er steeds
meer in. Trouwens, een aantal vaste klanten
zie ik alleen in de wintermaanden. Ze hebben
zelf geen dieren, maar wel de zorg voor een
hoop vogels in hun omgeving op zich genomen. En dat zijn er nogal wat. De 'slimmeriken' zijn lekker weg getrokken, naar het warme Zuiden. Maar een flink aantal vogels blijft
hier overwinteren."
„Steun in de vorm van zaden, vetbollen,
meelworpjes en pinda's kunnen ze tijdens
strenge wintermaanden goed gebruiken. Het
is wel belangrijk, dat het voer droog ligt. De
meeste hebben het weer gered, maar een aantal heeft door de strenge vorst wel degelijk
letsel opgelopen. Ik zie het aan verschillende
vogels bij mij voor de deur. Sommige hebben
last gehad van bevroren pootjes. Je ziet dan
dat het pootje er lam bij hangt. Maar gelukkig
is hun vliegkunst en eetlust nog opperbest,"
aldus de verkoopster opgewekt.

\, l

Uit&VrijeTijd
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166 (20 cpm)
Advertentes: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Van der Heijden
huldigt vier
brandweermannen
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft dinsdagavond in de kantine van de
brandweerkazerne tijdens de
nieuwjaarsreceptie vier jubilarissen gehuldigd. Drie van hen
zitten 25 jaar bij de brandweer,
één is twintig jaar in dienst.
Brandwacht Ar ie Kraaijennoord is 'pas' twintig jaar spuitgast. Rob Loos (brandweerman
eerste klas) en Jan Zwemmer
(hoofd brandwacht) hebben
hun zilveren jubileum bereikt.
Ook voor brandweercommandant Rob Schröder was het
deze keer feest, omdat hij eveneens 25 jaar in het vak zit. Hij is
in 1970 in Rotterdam begonnen.
Van 1978 tot 1987 was hij preventie-officier in Heerhugowaard en sinds 1987 is hij
brandweercommandant
in
Zandvoort.

Auto terug
ZANDVOORT - Op de Zeeweg heeft de politie zaterdag
een gestolen auto in de berm
gevonden. De Volkswagen Santana had geen kentekens en
bleek afkomstig van een garage
in de Ampèrestraat.

Flieringa kiest opnieuw voor
verkeer via Frans Zwaanstraat
ZANDVOORT - Ondanks
de protesten van een paar
jaar geleden komt wethouder Flieringa opnieuw op de
proppen met een verkeersplan waarbij toeristen vanaf
de Zandvoortselaan via de
Tolweg naar de Frans
Zwaanstraat en Parkeerterrein Zuid worden geleid.
Dat blijkt uit een voorstel
dat hij maandag 15 januari
in de commissie Financiën
aan de politiek voorlegt. Het
verkeersplan moet onderdeel worden van de structuurschets, terwijl de discussie-ayonden met de bevolking inmiddels achter de
rug zijn.
De wethouder heeft voor een
groot deel de oude plannen
voor het verkeer nog maar eens
uit de kast gehaald. Zo wil hij
het doorgaand verkeer naar het
centrum proberen af te remmen door het kruispunt Zandvoortselaan, Tolweg, Haarlemmerstraat/Kostverlorenstraat
aan te passen. Het blijft nog wel
mogelijk om naar het centrum
te rijden. De precieze vormge-

ving van het kruispunt vermeldt het voorstel niet.
Ook over het Friedhoffplein
moeten volgens Flieringa auto's blijven rijden. Ook hierbij
schuift hij de exacte herinrichting van het plein nog even
vooruit. Toeristen die vanaf de
Zeeweg Zandvoort bereiken
moeten volgens Flieringa ontmoedigd worden om bij de boulevard een parkeerplaats te zoeken.
Naar de Herman Heijermansweg wordt geen onderzoek verricht, maar de voorwaarden en standpunten over
deze omstreden weg tussen de
Zandvoortselaan en Noord

moeten wel in de structuurschets worden meegenomen.
Die schets staat eind 1996 volgens Flieringa op papier. Daarna komen ook de technische
details aan de orde.
Waarom zoveel elementen
van oude plannen weer op tafel
komen en waarom ze niet duidelijker meegenomen zijn bij
de avonden over de structuurschets, wil de wethouder niet
toelichten aan de pers. Hij laat
via zijn secretaresse weten dat
hij voor de commissiebehandeling zijn visie niet geeft. Thuis
weigert hij eveneens een telefomsche reactie.

'Bel en brievenbus komen zo'
ZANDVOORT - Er zijn al diverse klachten over tamnengekomen bij de gemeente: het nieuwe raadhuis heeft geen deurbel en
geen brievenbus. „Soms staan ze zelfs met enveloppen op het
raam te bonzen," zegt bode Theo van Koningsbruggen.
Maar daar komt binnenkort verandering in, want de bel ligt al
klaar in de bodekamer en een aannemer gaat deze week aan de
slag om een nood-brievenbus aan te brengen. De uiteindelijke
brievenbus laat nog even op zich wachten omdat daarvoor het
materiaal nog niet binnen is. „Zo zijn straks dus hopelijk ook de
laatste schoonheidsfoutjes opgelost," concludeert Van Koningsbruggen.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,75 D halfjaar ƒ 33,90 D jaar ƒ 59,20
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
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Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
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Weekmedia 17
Bloeiend gras
In ju n i ging 't gras sn eller groeien,
rank en slank schoot het omhoog,
't Wilde leven, wilde bloeien
met vele pluimen, fijn getint,
bij regen, zonneschijn en wind
én als de storm de halmen boog.
Zo wilde 't tot het einde gaan
met blijheid dat het mocht bestaan.

M. W.-B.
Na een zorgzaam leven is in haar vertrouwde omgeving plotseling van ons heengegaan onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE
Donderdag 14 december jl. is het hernieuwde Raadhuis officieel
geopend.
Daarmee is ook het officiële startsein gegeven voor de Centrale Balie.
Veel mensen zijn nog niet ypldoende op de hoogte van de verruimde openingstijden van de Centrale Balie. Deze zijn:

Lieve
-Héél hartelijk bedankt voor de jaren
dat wij altijd op je hulp konden en
nog kunnen rekenen.

maandag t/m donderdag: 08.30 -16.00 uur
vrijdag: 08.30 -12.30 uur
Wellicht ten overvloede vermelden wij nogmaals het nieuwe telefoonnummer
van de gemeente: (023) 574 01 00.

Veel liefs Mama en Papa

Maike Wit-Brandsma
sinds 8 januari 1986
weduwe van Bertus Wit
Net 76 jaar en nog niet oud,
jong van geest en een hart van goud.
Lieve mamma, oma,
je positieve levensinstelling en
je goede zorgen voor jong en oud
zullen wij nooit vergeten.
Hil
Maike en Hans
Hilleke en Edwin
Janneke en Wouter
Jan
4 januari 1996
A. J. van der Moolenstraat 31
2041 NC Zandvoort
De crematieplechtigheid zal plaatshebben woensdag 10 januari in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst om
15.45 uur.
Vertrek van A. J. van der Moolenstraat 31 omstreeks 15.00 uur.

Lang gevochten,
Toch verloren.
Wij willen je rust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Je zien, maar je niet kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.
Moegestreden, maar tot het laatst toe omringd
door zijn gezin, is overleden mijn man en onze
vader

In dankbare herinnering aan wat zij voor ons is
geweest, is op 5 januari 1996 na een liefderijke
verzorging in verzorgingscentrum „Het Huis in
de Duinen" op 93-jarige leeftijd in alle rust overleden, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder

maandag 15 januari 1996, 20.00 uur, commissie Financiën

Heus het is waar
Deze knul wordt

BETAALD PARKEREN

60 jaar

Vanaf 15 januari a.s. wordt er weer betaald parkeren ingevoerd in een deel van
de Swaluèstraat. Het betreft het parkeerterrein en enkele aangrenzende parkeervakken gelegen direct aan het Raadhuis in de Swaluèstraat.
Het betaald parkeren is van kracht op alle dagen van 09.00 tot 18.00 uur.

Liefs Anneke

AANWIJZING OPSPORINGSAMBTENAREN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben de navolgende personen
aangewezen als ambtenaar, belast met toezichthoudende en opsporingstaken
op grond van de hoofdstukken 2, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort:

J. G. Anderson
Huisarts

De heer H.C.D. Adank, geboren 4 november 1947 te Breda;
De heer C.V. Bakker, geboren 6 mei 1947 te Noordwijkerhout;
De heer A. Bonnet, geboren 16 december 1950 te Amsterdam;
De heer A.C. Bouwmeester, geboren 4 februari 1938 te Noordwijkerhout;
De heer J. Hilster, geboren 10 september 1948 te Amsterdam;
De heer H.J.L. Luijten, geboren 18 februari 1965 te Heemstede;
De heer J. Tolner, geboren 20 augustus 1946 te Norg;
De heer H. Vader, geboren 29 oktober 1940 te Haarlem.

afwezig van 12 tot 29 januari
Waarnemers de huisartsen
C. Jagtenberg, tel. 5713357
F. Weenink, tel. 5712499
's avonds en weekenden
5730500

)GEMEENTE

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

uitgerekend voor U!

bij

Voor de week van 25-12 t/m 31-12 '95
Normaal
jaarverbruik

20-50% korting

Zeestraat 48
Zandvoort
tel. (023) 5720072

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

op onze
Dames en Heren kollekties

De natuur kent de mens.

Cortina Modes

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

\. Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327. ,/
Per 1 febr. te huur
m Zandvoort-Zuid

Een kompleet vërzprgdè begrafenis
of crematie voor slechts f;3il45;,---.
Sliuteenn^
bij Uit^aartceiitruiii Haarlem;

gemeubileerde
parterreflat
met terras.
Grote huiskamer,
slaapkamer, k.d.t.,
kl.t.v., wasmach.
Huurprijs
ƒ 875,- p.mnd,
exol. energie, 1 mnd.
borg, veel parkeerruimte.
Br. onder nr. 607641
bur. v.d. blad.

GAUOWPARKEN

Zandvoort
Wij beginnen 1996 knallend met een
op maandag t/m vrijdag van
17.00 tot 18.00 uur in

Willem Adriaan Schroeder

„La Brasserie":
2 drankjes voor de prijs van J.'.'
Vanaf 20 januari a.s. kunt u in ons
nieuwe restaurant ,,Le Gran Buffet"
gebruik maken van het buffet voor
ƒ 29,50 per persoon.
Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u een gratis drankje!

I

61
72
82
92
102
113
123
133
143
153
169
184
200
215
230
256
281
307
- 333

Normaal
jaarverbruik

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

postcode/woonplaats:

l 5 telefoon:

Week
streefverbruik*

36
45
54
64
73
82
91
100
109
118
127
136
150
163
177
191
204
227
250
272
295

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

• O lecrtijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

635
696

760
823
888
949
1044
1141
1236
1332
1424
1584
1743
1902
2059

21,32
26,52
31,72
37,44
42,64
ƒ 47,84
ƒ 53,04
ƒ 58,76
ƒ 63,96
ƒ 69,16
ƒ 74,36
ƒ 79,56
ƒ 87,88
ƒ 95,68
ƒ 104,00
ƒ 111,80
ƒ119,60
ƒ 133,12
ƒ 146,12
ƒ 159,64
ƒ 173,16

Totaal vanaf
l november **

290
361
435
508
580
651
726
796
869
941
1015
1085
1194
1304
1413
1523
1628
1811
1993
2174
2354

Kosten
deze week

'f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

18,72
23,40
28,08
33,28
37,96
42,64
47,32
52,00
56,68
61,36
66,04
70,72
78,00
84,76
92,04
99,32
106,08
118,04
130,00
141,44
153,40

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

M
£_l straat:

5^
• M

254
316
381
444
507
569

Voor de week van 01-01 t/m 07-01

Dag:en nacht bereikbaar vóór
het verzorgen van een begrafenis'.
• "of crematie..
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
H mm mm •• •• •• •• HB ^m ^m mm
Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzckcring
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
pq
pq naam:
man/vrouw

IS

41
"51

Kosten
deze week

uitgerekend voor U!

ntitni'(i-tiitv(nirtverzekei'infj,
daar heb je ivat aan.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f 5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

-

Totaal vanaf
l november **

STOOKAKTIE '95/'96

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verxekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
ija. tleze uitvaartverzekering is mijn
vertrouwen meer dan waard.

De specialist in
al uw bloemwerken

Week
streefverbruik*

Uw gasbedrijf adviseert!

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in,
Een

Tot onze diepe droefheid delen wij u mede dat
van ons is heengegaan mijn lieve Wim, broer en
zwager

16,12
ƒ 19,76
ƒ 23,92
ƒ 28,08
ƒ 32.24
ƒ 35,88
ƒ 40,04
ƒ 44,20
ƒ 47,84
ƒ 52,00
ƒ 56,16
ƒ 59,80
ƒ 66,04
ƒ 71,76
ƒ 78,00
ƒ 84,24
/ 89,96
ƒ 99,84
ƒ 110,24
ƒ120,12
ƒ 130,00

OPRUIMING

overlockmachines
kledingreparatie *-£
reparatie van
fournituren
alle merken
naaimachines
handwerk en
hobbv artikelen

U öluijS

213
265
320
372
425
477
533
583
637
690
745
796
875
957
1036
1117
1194
1328
1462
1595
1726

Kosten
deze week

Uw gasbedrijf adviseert!

Cortina Modes

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

BtOGMStERKUNST

31
38
46
54
62
69
77
85
92
100
108
115
127
138
150
162
173
192
212
231
250
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SINGER
naaimachines

Week
streefverbruik*

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

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

Cornelia Paap-Welage

op de leeftijd van 76 jaar.
Zandvoort:
C. M. Tabak
Zandvoort:
G. R. Schroeder
E. Schroeder-Roggeveen
Haarlem, 20 december 1995
Brederodestraat 170
2042 BM Zandvoort

Normaal
jaarverbruik

De Welstandscommissie vergadert op donderdag 18 januari 1996 om 15.30 uur.
De vergadering heeft plaats in het Raadhuis, ingang Swaluèstraat. Voor nadere
informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

Bij deze geven wij U kennis dat van ons is heengegaan
weduwe van Pieter Paap
-fr 9 april 1925
f 30 december 1995
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Het
Huis in de Duinen te Zandvoort, voor hun liefdevolle zorg en opvang.
Ryan Lemmers-Groebe
Rob Lemmers
Linda
Pat
Hayo Brouwer
Correspondentieadres:
Dr. J. G. Mezgerstraat 140
2041 HS Zandvoort
De teraardebestelling heeft woensdag 3 januari
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

Voor de week van 18-12 t/m 24-12

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

Frederika Wilhelmina
Nihot-Visser
weduwe van Casper Nihot
E. Saueressig-Nihot
C. Nihot
E. R. Nihot
B. S. Nihot-Adriaanse
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Mevr. E. Saueressig-Nihot
Stationsplein 13-7
2011 AA Zandvoort
De crematie heeft inmiddels op woensdag 10 januari in het crematorium „Velsen" te Driehuis
plaatsgevonden.

uitgerekend voor U!

De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:

Petrus Alphonsus van Meelen
9 maart 1938
8 januari 1996
M. van Meelen-van de Boer
Mario
Bert en Daniëlle
Astrid en Arend
Celsiusstraat245
2041TJ Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort, op woensdag 10 januari van 20.00 uur
tot 20.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben in het
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld, op
donderdag 11 januari. Tijd van samenkomst aldaar9.15uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers.
Geen bezoek aan huis, geen toespraken
en geen bloemen.

STOOKAKTIE '95/'96

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Oma Wit
Bedankt voor de warme, gezellige tijd die ik bij
jou heb gehad.
Bedankt dat ik zo lang kind heb kunnen zijn.
Bedankt voor de goede zorg en „een leven als de
hond van meneer Keur", zoals we wel eens zeiden.
Bedankt lieve Oma
Hilleke

Uw gasbedrijf adviseert!

•

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

woensdag 10 januari 1996
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Er beweegt wat tussen steen en kruis

Show duikteam
ZANDVOORT - Duikteam
Zandvoort laat op dinsdagavond 16 januari niet alleen zien
hoe je in het water moet springen, zij nodigen het publiek ook
uit om een duik te nemen in het
zwembad van Gran Dorado.
Om half negen zijn de eerste
duikers aanwezig en van negen
tot tien gaan ze onder water.
Zandvoorters die willen meedoen, hoeven alleen zwemkleding en een handdoek mee te
nemen want, het duikteam
zorgt voor de uitrusting.
Het duikteam werkt samen
met Duikcentrum Aquaworld
uit Zaandam. Een beginnende
duiker'kan elke dinsdagavond
in Zandvoort oefenen voor zijn
duiktarevet. Voor de gevorderde duiker zijn er cursussen
over bijvoorbeeld fotografie en
navigatie.

Politiek Café
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 16 januari vindt het Politiek Café plaats in de zaal van
Dance Club Yanks (ingang
Kosterstraat). Klaas Koper,
door het Zandvoorts Nieuwsblad en ZFM uitgeroepen tot de
Zandvoorter van hét jaar, opent
dit eerste Politiek Café van
1996.
"'Als extra gast zijn burgemeester Van der Heijden uitgenodigd en Henk Dekker (politicoloog). Op het podium zitten
Jeannette
van
Westerloo
(PvdA), Frits van Caspel (WD)
en Gert-Jan Bluijs (CDA). De
gasten .praten onder andere
over de vragen 'Hoe gaat Zandvoort het zomerseizoen 1996 in
en hoe kan de gemeente Zandvoort daaraan bijdragen met
een recreatienota?' Ook aan de
orde komt de kwestie rondom
de gekraakte woningen in de
Koningstraat.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat is op zondag 14 januari een verzamelbeurs. ledereen die postzegels, munten,
oude ansichtkaarten, poppen,
boeken, tweedehands speelgoed of andere gebruikte spullen zoekt, kan van 11 tot vijf uur
terecht tegenover het busstation. De beurs is ook makkelijk
toegankelijk voor mensen in
een rolstoel. De toegang is gratis.

ZAKELIJK
BEKEKEN
Vijf jaar aerobics
ZANDVOORT - Aerobics- en
Balletstudio Shape uit de Oranjestraat bestaat vijf jaar. Op
zondag 14 januari viert Shape
dit jubileum met een speciale
les van Debbie Jenner (van Doris D and the Fins) in de Pagéehal. De les is alleen toegankelijk voor leerlingen.
Vijf jaar geleden is Anja van
der Voort voorzichtig met de
aerobic- en balletlessen begonnen. Inmiddels is de studio
flink gegroeid. Er is zelfs kinderopvang bij gekomen. Ook de
lesvormen zijn in de loop der
jaren veranderd. Sinds kort
geeft Shape bijvoorbeeld een
soort droogschaatslessen (slide) aan mensen die in conditie
willen blijven.

Horecadag
ZANDVOORT - Vier bedrijven in Zandvoort doen mee aan
de landelijke horecadag op zaterdag 13 januari: Café Neuf,
Elysee Beach Hotel, Gran Dorado en McDonalds. Zij stellen
hun deuren open van 11 tot drie
uur voor scholieren, herintredende vrouwen, allochtonen en
werkzoekenden. Het doel van
de dag is om mensen te interesseren voor werk in de horeca.
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Een fietspad door een begraafplaats aanleggen, dat is in Zandvoort
net zoiets als vloeken in de kerk. Joop Jansen, beheerder van de
Algemene Begraafplaats aan de Tollenstraat had dan ook al bij
voorbaat grote twijfels over het plan. Hij kreeg gelijk: het fietspad
is na veel protesten van de baan. Jansen is daar net zo blij mee als
de meeste Zandvoorters. „Dit is een heel uniek stukje van het dorp.
Dat moetje zo houden." Een kerkhof met de rust van een park,
maar dat is slechts schijn. Er beweegt wat op en rond de Algemene
Begraafplaats.
door Monique van Hoogstraten

W

ITTE RIJP KNERPT
bij elke stap. Een
laag winterzonnetje
deelt stralen uit aan
enkele stenen die onder de dennen op het oudste deel van het
kerkhof liggen. De rust is zo
bedrieglijk als ijzel, want rondom de begraafplaats bromt een
vrachtwagen en knettert een
motor. En bovendien staan de
ontwikkelingen op de gemeentelijke begraafplaats niet stil.
„In sommige landen dienen
begraafplaatsen ook als park,"
vertelt beheerder Joop Jansen
terwijl hij in zondagse pas over
de paden wandelt. „Haarlem
heeft het kerkhof aan de Kleverlaan opengesteld en ik zie de
laatste jaren steeds vaker mensen op zondag hier een wandeling maken. Maar het is nog wat
anders om een fietspad aan te
leggen. Dan zou bij een begrafenis een fietser dwars door de
groep familieleden moeten rijden, want links van het pad is
een strook met grafkelders.
Nee, dat zag ik al meteen niet zo
zitten."
Streng rechtop maar ook net
iets groter dan de rest is het
graf van burgemeester Beeckman uit 1925. Als primus inter
pares valt het slechts een heel
klein beetje op. Bescheiden en
onopvallend zucht het oudste
graf van Arend Groen uit 1918
onder de bomen. Wel groot is
het familiegraf van de familie
Klein. Alle bekende straatnamen van Zandvoort zijn terug
te vinden op het kerkhof. Jan
Snij er ligt broederlijk in de
buurt van dr Gerke en A.J. van
der Moolen.
Hier en daar duikt een nieuwe frivole steen op tussen de
oudjes. Jansen: „Tegenwoordig
kan er heel veel. Wie onder de

'Er is heel veel mogelijk tegenwoordig wat ligging en steensoorten betreft,' zegt beheerder Joop Jansen
bomen tussen de oudste graven
wil liggen, kan dat met mij regelen want er is nog voldoende
plaats. Onlangs heeft een
vrouw echter bewust gekozen
voor een plek op het nieuwe
kerkhof, omdat ze een zonnige
plaats wilde. Zo is het ook met
de stenen: er zijn weinig beperkingen."
Voor de modernste graven

Ruimte voor 300 nieuwe graven
Plaats is er genoeg op het kerkhof. Vroeger lag de Algemene
Begraafplaats achter het katholieke kerkhof bij de Agathakerk, maar sinds 1918 is de gemeentelijke begraafplaats aan
de Tollenstraat gevestigd. Het kerkhof is drie keer uitgebreid. Mocht het ooit nodig zijn dan wacht er nog een vierde
veld op ontginning.
Maar die kans is niet zo groot want na dertig jaar komen
de meeste graven alweer vrij en kunnen ze opnieuw gebruikt
worden.
Van de 25 honderd graven zijn er nu 18 honderd in gebruik. Op het oudste deel onder de bomen is bijvoorbeeld
nog ruimte voor driehonderd nieuwe graven.

moet je eigenlijk in het nieuwe
deel van het kerkhof zijn. Ze
liggen daar wat meer in het gelid, maar hun verschijning is
net zo afwisselend als in het
echte leven. Recht, scheef, rond
of in de vorm van een hart of
een kruis. Van graniet, beton of
marmer. Met voorplaat. Zonder voorplaat en met witte korreltjes in het 'tuintje voor de
steen'. Soms houdt zelfs een
duifje, een fotootje of een ingegraveerde afbeelding de wachtx
„Aan een steen kun je behalve de heersende mode ook de
economische ontwikkeling terugzien," zegt Jansen beschouwend. „Graniet is verreweg het
duurste materiaal en het valt
mij op dat er steeds meer granieten stenen komen. Mensen
hebben meer geld dan vroeger
te besteden."
Toch waren de klasseverschillen in het verleden duidelijker, omdat toen de tarieven
voor een graf afhingen van de
plek waar het gegraven werd.

Jansen: „Op het gedeelte van de
begraafplaats uit 1967 was het
van belang of het graf tegen de
duinrand lag. En op het nieuwste deel gold: hoe verder van de
aula, hoe goedkoper het graf."
De duurste plaatsen lagen overigens juist langs het pad waarvan stedebouwkundige Maurits Kapenga een fietspad wilde
maken.
Nu krijgen overledenen nog
maar in één geval korting: wie
zich met twee wildvreemden in
een graf laat begraven, betaalt
veel minder. Maar boven zijn
graf komt dan alleen een zwart
plastic bordje met drie namen.
Geen voorname steen of indrukwekkend kruis.
De beheerder weet feilloos de
weg op de begraafplaats. Vaak
komt dat goed van pas als nabestaanden tussen de 18 honderd
graven op zoek zijn naar een
familielid. „Er staat ook weieens op zondag iemand voor
mijn deur die zijn vader of moeder niet kan vinden. Dan loop

Foto André Lieberom

ik gewoon even mee, want je
kunt iemand zomaar niet terug
naar Zwolle of Maastricht sturen. Ik heb er geen moeite mee
als ik daarvoor gestoord wordt.
Dat hoort bij mijn vak."
Hoe triest dat vak ook voor
buitenstaanders lijkt, Jansen
ziet dat absoluut anders. „Mensen die er nooit mee te maken
hebben, snappen me niet. Maar
zij weten niet dat het mooie van
mijn werk is dat ik mensen in
een heel kwetsbare positie meemaak. Ze zijn veel gevoeliger en

opener. Ik neem de tijd om
naar hun verhaal te luisteren."
In zijn kantoortje krijgen ze
een kop koffie en als iemand
niet alleen naar het graf durft,
blijft hij desnoods in de buurt.
„De ene uitvaart raakt me
meer dan de andere. Het moeilijkste zijn de verhalen van ouders die een kind verloren hebben. De laatste tijd merk ik ook
dat het me meer doet wanneer
er iemand van mijn eigen leeftijd overlijd. Ik kan wel een
hoop praatjes hebben, maar
soms grijpt het me zo aan dat ik
ook met tranen in mijn ogen
sta. Dan is een luisterend oor te
weinig en voel ik me hulpeloos.
Ik zou een arm om hen heen
willen slaan."
Hij begrijpt het verdriet van
de mensen die op de begraafplaats komen. „Het is meestal
niet het sterven dat pijn doet.
Nabestaanden voelen vooral
het gemis van de persoon. Anders gezegd: doodgaan is niet zo
erg, afscheid nemen wel."
Zelf heeft hij inmiddels drie
keer in zijn leven een familielid
verloren. „Ik vergeet nooit de
eerste keer dat ik iemand dood
zag gaan. Het was mijn oma.
Het was zo prachtig, het bloed
zakte weg, ze werd wit en ik
dacht: dit is haar ziel die wéggaat."
Zoals de een al van kinds af
aan meehelpt in de zaak van
zijn ouders, zo heeft Jansen het
uitvaartwezen met de paplepel
ingegoten gekregen. Zijn vader
regelde bij het Uitvaartcentrum
Haarlem en Omgeving de auladiensten en de volgauto's en
zijn moeder zorgde ervoor dat
de overledene op het juiste moment klaar stond. „Ik liep daar
als kleine jongen rond. Mijn
eerste tweedehandsfiets was
lijkwagenzwart," lacht hij.
Want in het begrafeniswezen is
het niet allemaal treurnis wat
de klok slaat.

Asbest op afdekplaten moet weg
Vanwege de nieuwe milieuwetgeving moeten de asbest afdekplaten op de graven verwijderd worden. Deze platen taevinden zich bij sommige gravenTonder de gebroken marmerkorrels. Dit jaar moeten nog 450 platen weggehaald worden.
Dat kost bijna een ton. In de commissie Bestuurlijke Zaken
van woensdag 10 januari komen deze kosten aan de orde. De
gemeenteraad beslist op 30 januari of Zandvoort inderdaad
97.500 gulden vrijmaakt om de asbestplaten te verwijderen.

Omwonenden van Beatrixplantsoen vrezen Partij van de Arbeid bij
verkeersoverlast na komst groepspraktijk ondernemers op bezoek
ZANDVOORT - De meeste bewoners, die donderdag
aanwezig waren op de hoorzitting in het Raadhuis, zijn
niet tegen het bouwen van
de nieuwe huisartsen-groepspraktijk naast het Gezondheidscentrum op het Beatrixplantsoen. Wel vrezen zij
dat er overlast zal ontstaan
door een vermeerdering van
verkeer en geparkeerde auto's in hun buurt.
door Martha Burger
De drie huisartsen, C. Jagtenberg, P. Paardenkooper en M.
Hermans (de toekomstige opvolger van dokter Mol) willen
in de toekomst naast het Gezondheidscentrum een groepspraktijk oprichten. Daarvoor
moet via een zogenaamde artikel 19-procedure het bestemmingsplan veranderd worden
omdat er op dit moment een
andere bestemming op het terrein rust.
Het is de bedoeling dat er, als
er een bouwvergunning wordt
afgegeven, op de open plek
naast het bestaande gebouw
aan het Beatrixplantsoen een
praktijkruimte wordt gebouwd
van 340 vierkante meter. Hierin
komen een receptie, vier behandelruimtes (een voor een
arts in opleiding), een laboratorium, archief en kantoorruimte. Niet grootschalig, met een
bouwhoogte aangepast aan het
Gezondheidscentrum. Zo zal
de hoogte van het gebouw tot
maximaal 3,55 meter gaan. Op
het hoogste deel zal de bouwlaag van het gebouw verspringen.
Voordat het college een
standpunt inneemt, wil zij belanghebbenden en bewoners informeel horen naar aanleiding
van de ingediende schetsen van
het architectenbureau. De opkomst was flink, bewoners van
het Beatrixplantsoen en een
aantal bewoners uit de Kostverlorenstraat, die met hun tuinen
aan de te bouwen groepsprak-

tijk grenzen, waren gekomen ingrepen. In de praktijk zullen
om de schetsen en de maquette de huisartsen in het belang van
te aanschouwen.
hun patiënten ook van eikaars
kennis en ervaring kunnen proHuisarts Peter Paardenkoo- fiteren.
per legde op deze avond het
plan aan de aanwezigen voor:
Tot zover waren de aanwezigezamenlijk zorg aanbieden op gen het die avond wel met hen
een plek naast het huidige Ge- eens. Maar volgens een aantal
zondheidscentrum en een kop- bewoners is de toegangsweg tot
peling maken met de specialis- het Gezondheidscentrum aan
ten die daar al werken en met het Beatrixplein, waar tevens
de faciliteiten die het gezond- 17 woonhuizen zijn gesitueerd,
heidscentrum al biedt. Dat is veel te nauw en absoluut niet
het idee dat de drie huisartsen berekend op extra verkeer. En
hebben ontwikkeld en ook dat zal met het starten van de
huisartsenpraktijk volgens hen
graag gerealiseerd zien.
een ernstig probleem gaan vorVoor de inwoners van Zand- men. Ook de uitbreiding van 12
voort zal het volgens hen een tot 24 parkeerplaatsen, die in
gunstige ontwikkeling zij n. En- het plan zijn opgenomen, is volkele ingrepen die nu nog in gens hen niet voldoende.
Haarlem verricht moeten worWethouder Versteege, voorden, kunnen in de toekomst
ook in Zandvoort worden ge- zitter van de hoorzitting, zegde
daan. Gedacht wordt aan hart- de bewoners toe, dat dit punt
filmpjes en kleine chirurgische nader zal worden bekeken door
(ADVERTENTIE)

Mevrouw Vörös
10 jaar bij de HEMA
Van harte gefeliciteerd
Direktie en collega's
HEMA ZANDVOORT

een verkeersdeskundige. Een
andere bewoner vroeg zich bovendien af, waarom het college
het negatieve advies van stedebouwkundig bureau VHP en
het negatieve ambtelijke advies
van de afdeling Ruimtelijke Ordening, dat naar aanleiding van
de plannen was uitgebracht,
niet volgt. Zij achten de lokatie
niet geschikt en verwijzen naar
plaatsen elders in het dorp.
„Het oordeel van de stedebouwkundigen is niet gebaseerd op praktische motieven,
maar zuiver stedebouwkundig.
Noem ze maar 'kunstenaars',"
aldus Versteege. „Het college
vindt het belangrijk dat die
groepspraktijk er komt en
heeft om die reden ook besloten om de adviezen van VHP en
die van de ambtenaren naast
zich neer te leggen."
Volgens bewoner mevrouw
Keur is de verkeerssituatie op
het Beatrixplantsoen nu al niet
optimaal en geeft het al vaak
problemen, omdat de toegangsweg te nauw is. Bovendien
vreest zij dat de bewoners in de
toekomst problemen gaan krrjgen met het parkeren van dé
auto. „Ik wil daar heel graag
een oplossing voor hebben," aldus de bakkersvrouw kordaat.
' De heer Van Norde, een van
de chauffeurs van de Zandvoortse Belbus, vond de argumenten wat overdreven. „Ik
heb daar vaak gereden en geparkeerd en nooit problemen
gehad. Dan rijd ik notabene
met een busje. Maar ben ik hier
nu gekomen om over verkeer
en auto's te kletsen, of om te
kijken of de heren doktoren
kunnen gaan bouwen," sprak
hij de bewoners toe.
Volgens Van Norde is het
bouwen van de groepspraktijk
voor de inwoners van Zandvoort van zeer groot belang.
Ook andere bewoners stelden
vragen over de bouwhoogte van
de praktijk. Zij vroegen zich af
of deze in de toekomst niet hoger kan worden. „In dat geval
stem ik resoluut tegen," aldus
een bewoner uit de Kostverlorenstraat, die met zijn achtertuin aan het toekomstige pand
grenst.

Belasting
Vervolg van voorpagina
Paul Beek, jurist en secretaris van de NVSN, de Nederlandse Vereniging van Strandexploitanten Noordzeekust is
zeer geïnteresseerd in het probleem. „Ik ben erg benieuwd,
op grond waarvan de gemeente
Zandvoort deze zaak heeft gewonnen. Ik heb het arrest van
de Hoge Raad nog met gelezen.
Maar het is natuurlijk altijd een
lastenverzwaring voor de strandexploitant, ook voor de toerist. Als er per strandstoel een
gulden bijkomt, dan zal de toerist dat uit eigen zak moeten
bijdragen."
„Ik weet dat ze er ook m andere kustgemeenten mee bezig
zijn," signaleert hij. „Egmond
aan Zee volgt Zandvoort met
name. Ze zijn zich ervan taewust, dat de gemeente Zand- .
voort in afwachting is van het
arrest van de Hoge Raad. Nu de
uitspraak in het voordeel van
de gemeente is, zullen andere
badplaatsen zeker volgen," aldus Beek.
In Egmond haalt wethouder
H. Houtenbos van Financiën
inderdaad opgelucht adem. „De
champagne hebben we niet ontkurkt, we blijven nuchtere
Noordhollanders, maar we zijn
er wel blij mee." Egmond heeft
in 1995 voor het eerst de strandexploitanten een belastingaanslag opgelegd in afwachting
van de uitspraak over de Zandvoortse kwestie. Nu de Hoge
Raad uitspraak gedaan heeft,
gaat Houtenbos de belasting
daadwerkelijk innen.
Twee andere kustgemeenten
reageren echter zeer verbaasd.
„Nee," zegt ambtenaar Strandzaken Van Roon van de gemeente Noordwijk, „bij ons is
het nog met aan de orde. Natuurlijk is zoiets niet uitgesloten, want de politiek kan het
straks in het voorjaar altijd inbrengen als de nieuwe contracten voor 1997 tot 2002 besproken worden. Maar ik kan me
eerlijk gezegd niet voorstellen
dat de politiek dat doet." In
Bergen (Noord-Holland) wekt
het woord strandstpelbelasting
alleen op de lachspieren. „Nou,
ha, ha," ginnegapt een ambtenaar van de afdeling Belastingzaken, „daar hebben we nog
nooit aangedacht."

Scouts speuren
ZANDVOORT - Wie op zaterdag 14 januari plotseling stripfiguren door Zandvoort ziet wandelen, hoeft niet de politie te
bellen. De scouts van Stella Maris - St. Willibrordus zijn op
vossenjacht. Van twee tot vijf
uur wandelen ze door het centrum op zoek naar Suske, Wiske of Lambiek. Opgeven kan
nog bij Hermien Eckelboom,
Gerkestraat 24 in Zandvoort.

Klaverjassen
ZANDVOORT - Handbalvereniging Rabobank ZVM houdt
op zaterdag 13 januari een klaverjasavond voor koppels. De
klaverjas wedstrijd begint om
acht uur en wordt gehouden in
het clubhuis van de handbalvereniging aan de Duintjesveldweg.

Expositie

ZANDVOORT - In galerie
Aeckerstijn is vanaf 14 januari
een nieuwe expositie te zien. Op
die dag stelt W.A. van den Berg,
hoofd staf marketing van de
Bijenkorf, de schilderijen van
Arthur van den Berg en de otajecten van Corrie van de Vendel
voor. De opening is om drie uur
'Wij zijn van mening, dat aan het politiek gekrakeel een einde in de galerie aan de Grote
moet komen en dat de energie gericht moet worden op het Krocht.
effectief besturen van onze gemeente,' schreef het Platform destijds in haar brief. Daarmee gaven de ondernemers uiting aan hun
grote zorg over het karakter van de communicatie tussen het
ZANDVOORT - Hondenliefcollege en de raadsleden onderling.
kunnen vanaf zondag
Hierop reageerde Jeannette van Westerloo, -fractievoorzitter hebbers
in manege Sandevoervan de PvdA. Zij nam het initiatief voor deze bespreking. Volgens genieten
de
in
de
Keesomstraat. Daar
woordvoerder Floris Faber is ook de uitspraak van de Hoge Raad krijgen honden
vanaf zes maanin verband met de strandstoelenbelasting in deze bespreking ter den oud voortaan
les van Ellen
sprake gekomen.
Cats.

ZANDVOORT - In Hotel Hoogland heeft maandagavond
een gesprek plaatsgevonden tussen afgevaardigden van
het Öndernemersplatform en leden van de Partij van de
Arbeid. Het betrof een informeel overleg. Aanleiding van
dit gesprek was onder meer de brief, die het platform - dat
inmiddels ruim vierhonderd Zandvoortse ondernemers
vertegenwoordigt - indertijd stuurde naar het college van
Burgemeester en Wethouders en naar de gemeenteraad.

Hondencursus

Een nieuw idee voor de gemeente Zandvoort: laat toeristen belasting betalen op strancllakens
Illustiatic Mare de Boer

r
woensdag 10 januari 1996

Weekmedia 17

r a n d s t e d e l i j k

o p l e i d i n g e n

centrum

va k we r
1 kilo

SHOARMA
PAKKET

10.00

Startbaan 26

2 ons saus
knoflook en shoarma
5 broodjes
5 ons shoarmavlees
Grote Krocht 5-7"
cion;'»

5/1 9067

uur tot 21.00 uur

Z»terdagvan9.00.üurtot

•

Horeca

Bouw & Hout

Motorvoertuigen

Brood & Banket

Elektrotechniek

Tweewielertechniek

Detailhandel

Autoschadeherstellen

Groothandel

Metaaltechniek
Motorvoertuigentechniek

Verzorging

Detailhandel

Bouw & Hout

Kleding & Mode

Kantoor & Informatica

Huis- & Industrieschilderen

Kappen

Oriëntatie & Schakelen

Straatmaken

Autospuiten

Oriëntatie & Schakelen

Metselen & Stukadoren

kantoor & Informatica

Pianotechniek

Beveiliging

Metaaltechniek
Installatie- & Koeltechniek
Haven & Vervoer

UITVERKOOP
Kwekerij
P. van KLEEFF

thuiszorg

Van Stolbergweg l - Tel. 5717093

Wij zijn gesloten van
woensdag 10 januari t/m
dinsdag 23 jan uari

De Stichting Thuiszorg
Kennemerland Zuid is werkzaam
in de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort. De organisatie biedt
gezins- en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen wonen. .
Er wordtnauw samengewerkt
met het kruiswerk en andere
zorgaanbieders in het werkgebied.

Een leuke bijverdienste...?
Voor langere tijd...?
Ook uw werktijden in overleg te regelen
Dat kan. Als

ALPHAHELPENDE

Kroon Mode
Haltestraat 55

Fa. Gansner & Co.

SCHIESSER
AKTIE

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

2 SLIPS 22,2 SINGLETS 24,-

Deskundig advies.

BLUEENWIT

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

;

PASSAGE 18, ZANDVOORT

WIE WIL ER IN 1996
2 X MEER VERDIENEN
DAN DE BUURMAN?

Vertegenwoordigers
gevraagd m/v
i.b.v. auto. en telefoon

STATIONSPLEIN 17 4
ZANDVOORT

Daarbij helpt u oudere en/pf zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden gedurende minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12'
uur per week.
Momenteel zijn er plaatsingsmogelijkheden in ons gehele werkgebied.
Het salaris is ƒ 14,74 netto per uur voor 23-jarigen en ouder. Er geldt
een minimum leeftijd van 18 jaar.
Belangrijk!
,
,
- •
.....
Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 7.600,- per jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de partner de
dubbele belastingaftrek-behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

enz.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout. Telefoon 023-5213421

Centraal gelegen driekamer appartement op de
derde etage met vrij uitzicht en eigen parkeerterrein.
Indeling:'entree,.hal, toilet met fonteintje, badkamer met ligbad, wastafel en wasmachineaansl., woonkamer met balkon, open keuken,
incl. div. app., 2 slaapkamers. Gebouw v.v. lift.
Vraagprijs ƒ 175.000,- k.k.
VAN DER REIJDEN MAKELAARDIJ o.g.

Passage 36-40 2042 KV Zandvoort.
Tel. 023 571 5531

SHOWROOMKEUKENS

Tel. 023-5319073

TOT 60% KORTING!!

IMPORT PRINTS B.V.

WITTE KUNSTSTOF
KEUKEN MET SOFTLIJST.
Afm. 189 x 270 cm. Compleet
met gas/elektrocombinatie, koelkast, afzuigkap, werkblad, spoelbak, mengkraan,.krans-en lichtijsten.
Van JjOr495T-voor ,

ULJL/UL
Amsterdam B.V.
Safe Motors Amsterdam is een "motorwarenhuis",
gespecialiseerd in motorfietsen, kleding, accessoires
en onderdelen, motorverhuur, schadeherstel, onderhoud en reparatie. Ze maakt deel uit van de Euro
Motorcycles Group N.V. Safe Motors Amsterdam is
een jong bedrijf, waarbij momenteel 18 enthousiaste
mensen werkzaam zijn. Steeds meer motorrijders
mogen we begroeten. Daarom zijn we op zoek naar
nieuwe collega's die deel uit willen maken van ons
succesvolle team.

Ook zeergeschikt
voor verjaardag,
partijen
en recepties
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
- Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

(38 uur per week)
Een dynamische resultaat-gerichte collega die geheel
zelfstandig wil en kan werken. Klantvriendelijkheid is
een vanzelfsprekende eigenschap. De opleiding ligt
op MBO-niveau en enkele jaren relevante verkoop
ervaring is aanwezig.

Leerlingen werven?
De nieuwsbladen van Weekmedia hebben op 17
januari en op 14 februari aandacht voor scholen en
schooltypen.
Een goede gelegenheid om in januari en februari
één of meerdere advertenties te plaatsen bm (potentiële) leerlingen te werven.

4.695,-

Verkn.
filiaal/

Brugman KENTUCKY

Brugman ATLAS
Moderne witte keuken. Leverbaar in ó, ook onderling
te combineren kleuren. Afmeting 270 cm. Compleet
met alle inbouwapparatuur.
Vanj5u29S7Voor

Beige Kunststof keuken met diagonaal decor en
rondom houtkleurige lijsten in natuur- of rustiek eiken
kleur. Afmeting 320 cm. Compleet met alle
inbouwapparatuur.
Van 8*5957Voor

4095 j
^ i f f O JS
™ ^ *"

MODERNE GRAFIET
KOFFERDEUR KEUKEN MET
TRAPPROFIEL
Alm. 180 x 165 cm. Compleet met
inbouwfornuis, keramische kookplaat,
vlakschermwasemkqp. spoel-unit,
mengkraan, krans-én licntlijsten.

ESSEN CHAMPAGNE KUNST: WITTE SOFTLINE
STOF KEUKEN MET HOGE , ft KEUKEN MET GRIJZE BIES.
Afm. 280 x 1 60 cm. Compleet
Afm; 3 1 2 x 1 1 0 cm. Compleet mei'-: met gaskookplaat, oven, afzuigluxè'infra oven, gdskookpTaat, , ;1-"•.' • kap. spoelbak. mengkraan,
afzuigkap, spoelbak, mengkraqn,
^ koeler, afwerklijsten en
krans- en lichtlijsten;.' ' ' v : ; Vv/ verlichting.

Van UU99Ï,-voor

Van li»49S," voor : : / : • ; ' ; • :

Van JUJ9S^ voor

Verfcrijgba
filiaal Beverwijk

Verkrijgbaar in
filiaal Hoofddorp

3.795,-

Verkrijgbaar in
Filiaal Beverwijk

3.995,

S
•

Gezien de leeftijdsopbouw van ons team zoeken we
voor beide functies medewerkers in de leeftijd tot
30 jaar. Uiteraard is het een voordeel wanneer je
affiniteit hebt met de motorbranche.
Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet en je
ziet het als een uitdaging om in dit jonge en dynamische bedrijf te werken stuur dan jouw handgeschreven sollicitatie brief met C.V. binnen 14 dagen aan:
Safe Motors Amsterdam b.v.
t.a.v. René P. Pik, Vestigings Manager
Jarmuiden 31,1046 AC Amsterdam

Verkrijgbaar in
filiaal Hoofddorp

Meer informatie?
Bel voor AmstcrdamAVeesp met Wilgo Lieveld of
Esthcr Nanlohy, tel. 020-562.2313 of 562.2828
en voor Amstclveen/Amstelland met Grect van den
Bovenkamp of Marijke Bom, tel. 020-647.5393.

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant,
do NEeuwo Bijloper, Nieuwsblad Gaaspordam,
Buitonveldortse Courant, Amstelveen*
Weokblad/Amstolvoon Post, Aalsmeerder
Courant, Uithoornso Courant, de Ronde
Venor, de Nieuwe Woosper, Zandvoorts
Nieuwsblad.

K
Of

WITTE KUNSTSTOF KEUKEN
MET ANTRACIETE KANTEN.
;Afm.-245,x237,5cm. ' \ ; /"
Compleet.mët.gas/e|elctrdcombinb.tie, afzuigkap, 160 liter koelkast,::
.spoelbak, mehgkraan,'.
• "•
,
: verlichting,:krans-en lichtlijsten. • •'

(minimaal 30 uur per week)
Ben je klantvriendelijk, spontaan, flexibel en kan je
ook goed organiseren, dan is deze veelzijdige job
voor jou gemaakt. Een opleiding op Havo-niveau en
ervaring in de automatisering is vereist.

SSttUr
^*^

KEUKENS

JASMUNKLEURIC
MDF KOFFERDEUR KEUKEN.
Afm. 307 cm. Compleet met
gas/elektrocombinatie, afzuigkap,
koelkast, werkblad, spoelbak,
mengkraan, krans- en lichtlijsten.

Van

1

aar in

nsterdam

LICHTGRIJZE KUNSTSTOF
KEUKEN.
AFm..3 1:4 cm. Compleet met keramischë kookpldat/overv koelkast,
vriezer, vlakscherrhkdp, werkblad,
mengkraan, spoelbak; gevelkast,
krans- en lichtlijsten; '."••'••'•' ' .•• . ..

,- voor

Verkrijgbaar in
filiaal Amsterdam

Verkrijgbaar in. , '
' filiaal Amsterdam

LICHTGRIJZE
LICHTGROENE AHORN
KUNSTSTOF KEUKEN MET
KUNSTSTOF KEUKEN MET
ANTRACIETE KANTEN.
DIKKE KUNSTSTOF KANTEN.
Afm. 175 x 135 cm. Compleel met •Afm. 27.3 cm. Compleet met gaselektrische kookplaat, oven, afzuig- ; kookplaat, afzuigkap, magnetron',
kap, spoelbak, kraan, werkblad,
•werkblad, spoelbak, kraan, . •
achterwand, allerhande stang,
krans-en licntlijsten. ; • ' . ' • '
krans-en licnlljjsten.
„-:"'"'
Van 9^957-voor
Vgn JjO«4957- voor
.

3.79S/-

Verkrijgbaar in
filiaal Muiden

Verkrijgbaar in
-il Muiden

Alkmaar, Noorderkode l, 072-5156793. Almere, Miamislraat 72 (Winkelcentrum .
Doemere), 036-5328252. Amersfoort, Amslerdamseweg 10,033-4613448.
Amsterdam, Stadhouderskade 74,02O6752956. Arnhem, Venlosingel 17 (Woonboulevard), 026-3812112. Beverwijk, Parallelweg 95 (Meubelboulevard|, 0251-224299.
Breda, Kruisvootl 32 (Woonboulevard), 0765202058. Capefe a/d Ussel, Hoofdweg 46,
0104585040. Den Bosch, Reilscheweg38 (MeubelbouWard), 0734411595. Den Haag,
Binckhoisllaan 113,070-3477985. Dordrecht, Arcliimedcsslraat 10,078-6146900.
Son/Eindhoven, Ekkersrijt 4024 (Meubelplein), 0499-474481. Goes, J.A. von der
Goeskade 1,0113-250255. Groningen, Peizenveg 82, (Meubelboulevard), 050-5250553.
Heerlen, In de Cramer 166 (Woonboulevard), 045-5754240. Hengelo, Hollersweg 55,
074-2506366. Hoofddorp, Kruisweg 785a, 0204533462. Hulst, Absdaolseweg 19,
0114-320080. Leeuwarden, Franklinslraal 48 (Winkelplein De Centrale), 058-2130383.
Muiden, Pompusweg 2 (Naast Maxis), 0294-419718. Numansdorp, Edisonslraal4,
0186453772. Roosendaal, Oostplein 13 (Woonboulevard), 0165-569852.
Spijkenisse, Kolkplein 21 (Novicenler), 0181418118. Utrecht, Hollantloan 14 (Meubelboulevard), 030-2888471. Veenendaal, Kernreaclorslrcal 28,0318-550025.
Zaandam,PielerGhijsenlaan l l,075-6157867.Zoelerwoude,HogeRijndijk 195,
071-5892086. Zulphen,Gerrilienweg 11 (Woonboulevard Eijerkamp), 0575-517025.
Openingstijden: di. t/m zal. + de koopavonden. AIMERE maandag geopend. HEERLEN
maandagmiddag geopend. HULST zondagmiddag geopend, maandag en dinsdag gesloten.

BADKAMERVESTIGINGEN IN: ALKMAAR• ALMERE* ARNHEM•0EVERWUK*BREDA*CAPELLE A/D USSEfDEN HAAG• SON/EINDHOVEN• GRONINGEN
HEERLEN • HENGELO • HOOFDDORP* LEEUWARDEN • NUMANSDORP *ROOSENDAAL* UHUECHT* ZAANDAM >ZOETERWOUDE»ZUTPHEN
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'Dermatologie lijkt op Frans koken'
„Omdat hij sedert tien
jaar menige Zandvoorter
van jeuk, pukkels en
plekjes genezen heeft.
Daarom moet hij de
Zandvoorter van het jaar
worden," schreef iemand
over Cees van der Burg
onlangs. Hij kreeg de
eretitel niet, maar vierde
wel een bescheiden feestje
vanwege zijn jubileum. Na
tien jaar houdt hij nog
steeds van zijn vak en praat
hij vol liefde over het
uitdokteren van de juiste
behandelwijze. „Vroeger
was een huidarts vooral
iemand die smeersels
uitdeelde. Dat gaat nu niet
meer op."

Vijf jaar geleden

4

c:

VAN der Burg, dermatoloog en fleboloog'
staat er op het bordje
in zijn tuin aan de Kostverlorenstraat. De meeste mensen
kijken inmiddels niet meer zo
raar op van het beroep 'dermatoloog' (huidarts), maar bij 'fleboloog' fronst menigeen zijn
wenkbrauwen. „Een fleboloog
is een deskundige op het gebied
van de spataderen," vertelt Van
der Burg in zijn spreekkamer
op één hoog.
„Tegenwoordig wordt de oor. zaak van spataderen veel meer
onderzocht dan vroeger. Als het
heel ernstig was en je had een
open been, dan kwam je bij de
chirurg terecht. Maar nu taekijkt een fletaoloog al in een
vroeg stadium waar het probleem zit en hoe het behandeld
moet worden."
Hij vergelijkt spataderen met
een halve fietsband die je met
water vult. „De onderkant zet
uit. En vroeger keken ze dan
alleen naar die onderkant, terwijl bij de bovenkant, de lies, al
de oorzaak kan zitten. Ze visten
bij wyze van spreken hier de
dooie vissen uit de Rijn en vergaten hun blik naar Basel te
richten, waar de vervuilende fabriek zit."
De flebologie is de afgelopen
tien jaar, waarin Van der Burg
zijn eigen praktijk gekregen
heeft, met stil blijven staan.
Maar ook de ontwikkelingen in
de dermatologie gaan snel.
„Vroeger was een huidarts
vooral iemand die smeersels
uitdeelde. Nu is er echter een
overlap naar andere medische
gebieden gekomen, zoals de
plastische chirurgie. Huidkan-

met

ker kun je bijvoorbeeld wégbranden of wegsnijden. Wij zijn
daarin ook geschoold, al werk
ik veel samen met twee chirurgen in een ziekenhuis."
Een goede dermatoloog heeft
volgens Van der Burg ook kaas
gegeten van psychologie. „Men
zegt weieens, de huid is de spiegel van de ziel. Door stress
heeft iemand vaak meer last
van zijn allergie of eczeem. Het
is dan ook van belang dat je een
patiënt niet alleen maar met
een zalfje wegstuurt, maar ook
met hem praat."
Omgekeerd draagt het oplossen van een huidprobleem volgens de dermatoloog ook bij
aan het verminderen van psychische problemen. „Neem nu
acné (veel puistjes). Dat heeft
een sterke invloed op pubers.
Het kan funest zijn voor jongeren die zich juist op die leeftijd
zouden moeten ontplooien,
maar niets meer durven door
hun acné."
„Ja," knikt Van der Burg,
„het oplossen van eczeem of
acné kan iemand dolgelukkig

maken. Ik had een keer een patiënt die al twintig jaar met handeczeem rondliep. Bij nadere
beschouwing bleek het een
schimmel waar ik haar in vier
weken vanaf kon helpen. Die
patiënt was daar heel blij mee.
Overigens valt lang niet altijd
m te schatten hoe mensen reageren. De ene keer krijg ik een
fles wijn van een patiënt die ik
van zijn wrat verlos en de andere keer heb ik het gevoel dat ik
het onderste uit de kan gehaald
heb, maar dan komt er nauwelijks een reactie."
Hij vindt het bepalen van de
juiste dosering en het juiste medicijn een soort kookkunst. „Ik
vergelijk het vaak met de Franse keuken. Je moet op het goede moment bijsturen, dan bereik je het beste resultaat. Nee,
ik kan niet zo goed koken, maar
mijn vrouw gelukkig wel."
Na al die jaren verbaast Van
der Burg zich er wel over dat de
behandeling van wratten nog
altijd hetzelfde is: aantippen
met een watje met stikstof.
Voor dat doel staat onder zijn

raam een forse tank met een
lange wattenstaaf ernaast. Er
ligt een tang naast die eruit ziet
als een forse puistjesknijper.
Van der Burg lacht. „Die gebruik ik alleen maar om mijn
wattenstaafje uit de tank te vissen als ik hem laat schieten."
Nieuw is wel de lichtcabine
voor psoriaspatienten, signaleert de Zandvoortse huidarts.
Deze zonnebank, die hij in het
ziekenhuis heeft staan, remt de
abnormale huiddeling bij mensen die aan psorias lijden.
„Ik doe heel veel m mijn eigen praktijk, maar ik ben blij
dat ik ook met een ziekenhuis
samenwerk, zodat ik contact
heb met collega's van andere
disciplines. Het leuke van zo'n
praktijk aan huis is datje meer
een band met je patiënten krijgt
dan binnen de massale en steriele omgeving van een ziekenhuis. Voor Zandvoorters en
Haarlemmers is het ook prettig, want ze kunnen hier 's
avonds terecht. Dat verlaagt de
drempel. Voor een klem dingetje neem je liever geen hele dag

Tien jaar geleden

Stank Het Hoogheemraadschap Rijnland be- Huizen De gemeente kan de zes zogeheten 'Van
looft dat de omwonenden van de waterzuivering Dam-womngen' aan de Zandvoortselaan in Bentnog voor de zomer frisse lucht kunnen made- veld voor 451 duizend gulden overnemen. Ze
men. Rijnland gaat wat aan de stank doen.
zullen worden omgebouwd tot appartementen
Storm Door de forse storm heeft een bouwkeet voor kleine huishoudens
zijn eigen weg gezocht. De keet reed op eigen Markt Uitbreiding van de markt gaat niet door.
kracht door de Karel Doormanstraat. De storm Deze zomer blijft de markt alleen overdag staan
voor nogal wat schade. Zo werd een over- tot vier uur. Avondopenstelling zagen de comCees van der zorgde
van een dakterras afgerukt en zijn er missieleden niet zitten.
Burg: 'Ik kan kapping
pannen van de daken gewaaid.
Brand De brand bij Corodex is mogelijk aangein mijn prak- veel
Geld Voor de 155 nieuwe woningen aan de Van stoken. Op twee plaatsen tegelijk brak de brand
tijk een héle- Lennepweg
wil het Rijk 4,5 ton subsidie geven. uit. Een opslagloods werd verwoest. Een kanboel behande- Kindercarnaval
Buurthuis 't Stekkie is wanho- toor en een afwerkruimte werden eveneens belingen zelf
pig op zoek naar sponsors voor het kindercarna- schadigd.
doen en het
in het water te vallen doordat de Circuit Een kleine bocht in het circuit lijkt niet
leuke van een val. Dat dreigt zichzelf
op non-actief hebben ge- erg waarschijnlijk. Burgemeester Machielsen
thuispraktijk Scharkoppen
zet.
kan zich niet voorstellen dat zo'n bocht er komt
is dat je veel
Reddingen De KNZRM heeft vier keer gered dit File Het jaar is al begonnen en nu al staat er file
meer contact jaar.
De boot van de redders rukte uit om diverse op zondag. Door sneeuw- en hagelbuien stond
met een pasurfers en een rubberboot uit het water te halen. het verkeer van de Passage tot aan station
tiënt hebt.
Heemstede vast.
Maar ik ben
Olievogels Op het strand zijn vogels gevonden
blij dat ik ook
die met olie besmeurd waren. Wie de olie in zee
met een ziegeloodst heeft, is niet bekend.
kenhuis samenwerk,
want ik vind
het contact
T 7OOR EEN welgemeende
redactie?
met collega's
V zoen van mijn moeder zet
Er zijn ook mensen van wie
van andere
ik met nieuwjaar mijn
je hoopt dat ze je gelukkig
disciplines
glas champagne graag opzij. Of
nieuwjaar wensen met een
heel belangals mijn vriend zonodig romanzoen Stel nu dat de Franse
rijk'
tisch het nieuwe jaar wil inluifilmster Alain Delon, die mFoto Persbureau den, dan werk ik ook wel mee.
ook vanzelf op. Dan neemt de
middels gesignaleerd is bij de
Zandvoort Maar wat moet je doen op al
ander het initiatief. Zo liep ik
HEMA, mij op hoffelijke Frandie nieuwjaarsrecepties in
vlak voor Kerst langs het gese wijze een 'Bonne Année' toevrij," zegt Van der Burg, terwijl Zandvoort?
meentehuzs toen een oudere
wenst. Dan heb ik daar beslist
hij voor de zoveelste keer zijn
Het feestje van de burgervaheer mij aanschoot. In de sche- geen bezwaar tegen.
halve bril op en af zet.
der, de voetbalclubs, de brand- mer kon ik alleen onderscheiMaar ik kan ook een voorKleine huidproblemen lijken weer of de KNRM: ik vrees dat den dat hij een bril ophad.
beeld noemen van een bekende
soms minder belangrijk dan ze ik er wel een keer aan moet ge- Maar wie het was? Geen flauw
Zandvoorter waar ik met een
zijn, waarschuwt hij. „Een loven. En het moeilijkste van
idee. Hij kende mij wel, dat
grote boog omheen ga. Het is
groeiende moedervlek moet je alles vind ik nog de onvermijwas duidelijk. Begon een eneen goede zwemmer, dat zeker.
altijd serieus nemen. Dat is één delijke begroeting: wiens zoen
thousiast verhaal over zijn
Hij heeft vertederende ogen,
van de weinige huidkankers die omzeil je door net een hap van nieuwe huis en dat het nu zo
dat is ook waar. En bij menigzich makkelijk uitzaaien." Hij een toostje te nemen en wangoed met hem ging. Ik knikte
een gaat alarmfase drie in werpakt er een boek bij met de neer leg je uit strategisch oogking als hij hem ontwaart. Onmaar wat, want ik wilde niet
meest vreselijke foto's van puntje stokbroodje met knofonbeleefd zij n. Ondertussen
langs gonsde het dan ook flink
mensen met huidproblemen. lookboter toch maar weer tegluurde ik voorzichtig naar
in Zandvoort toen hij voor de
„Dermatologen smullen van rug? Als ik Han van Leeuwen
mijn horloge want ik wilde per kust opdook. Maar ik bied
zo'n boek," glimlacht hij.
van D66 zoen, geef ik dan ook
mijn wang niet aan, ook al hou
se de bus halen. Enigszins ge„In de toekomst zal het on- de burgemeester een kus? Of
ik wel van vis en deins ik niet
haast onderbrak ik toch maar
derzoek zich meer gaan richten hou ik het bij de nieuwjaarsre- zijn verhaal met de mededeling terug voor visluchtjes. Nou ja,
op de immunologie, de studie ceptie van de KNRM toch
dat de NZH op mij wachtte. Hij als hij echt blijft aandringen,
van de afweersystemen." Later maar bij vrolijk gewuif? (Dat
ga ik misschien wel overstag.
knikte, boog naar voren en
geeft hij een voorbeeld. „Als een laatste kan ook uit lijfsbehoud zoende mij op een wang. Een
Maar dan moet deze zeehond
patiënt geen afweerstoffen op- zijn, want die stevige mannen
familiair gebaar, maar liet mij
wel eerst zijn tandenpoetsen.
bouwt tegen wratten, blijven ze van de KNRM pletten me vast
achter met een knagend geterugkomen. Het is goed als im- als ik me laat omhelzen.)
voel. Zou deze heer net zo verMonique
munologen daar een oplossing
Soms lost het probleem zich twijfeld thuiszitten als ik op de
van Hoogstraten
voor vinden." Maar dat onderzoek laat hij graag over aan zijn
jongere collega's op de universiteit, want hij heeft het druk
genoeg. Aan het einde van het
gesprek wacht een volle wachtkamer.

Winkelwoonhuis Kerkdwarspad 8
heeft duidelijk klassieke trekjes

j Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

de badplaats door

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mgr ValkesHervormde Kerk, Kerkplein:
tijn.
Zondag 10.00 uur: ds van Leeu- Zondag 10.30 uur: mgr Valkeswen.
trjn.
GeloofsgemeenGereformeerde Kerk, Juliana- Vrijzinnige
schap NPB, Brugstraat 15:
weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds vd Vate Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd door eigen leden.
(Heilig Avondmaal).
Weekend
13/14 januari 1996.

j Weekenddiensten
Weekend:
14/15 januari 1996

Speelweek van 11 t/m 17 Januari
TOM '

KEVIN

HANKS BACON
.Bia

CARY

|
l

PAXTON SINISE HARRISI

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming 023-5246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-5334323.

FILMPJE

is de grote
speelfilm met
humor en
actie van
PAUL
de
LEEUW
Engelse versie

Dagelijks
13.30

APOLLö)i3
" - • ' '
BRlANGRAZERrtoDicnoN'AFOLlOir

Nederlandse ondertitels

A.L

"Houston,

12 Jaar
Dagelijks
15.30
Do t/m Di
19.00

A. L
Dagelijks
21.30

Woensdag 17 Januari om 19.30 uur

L' AMANT
Regie: Jean-Jacques Annaud
met: Jane March en Tony Leung

WORDT LID VAÏÏ DE FILMCLUB
Gasüiulsplein 5,2042 JH, Zandvoort, tel; 02507-18686

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, P. Weenink. Informatie
.daarover tijdens weekend,
'avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is met nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te taereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op
alle werkdagen van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. '
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open voor

alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een af spraak tel. (023-) 5719393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Telef. Meldpunt
Sexueel
Geweld:
tel.
023-5340350 op werkdagen
12.00-14.00 uur en maandag- +
donderdagavond
19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.

cale houten penanten, een soort
Alle Paapen en Schaapen in
pilasters, waarvan de twee aari
Zandvoort hadden vroeger een
de buitenzijde van de raamparbijnaam, omdat ze anders niet
tij nog een profiel hebben. De
uit elkaar te houden waren. Arie
penanten dragen een fraai geSchaap, die aan het Kerkdwarprofileerde kroonlijst. In het
spad 8 een winkelwoonhuis had,
metsehverk boven de raamparwerd Arie de Beer genoemd. Hij
tij is een gemetselde hanekam,
dreef een snoepwinkeltje en
ter ondersteuning van het metverkocht onder andere drop, luselwerk, te zien. Het gepleistercifers, stroop en rabarber.
de plint is grijs geschilderd, terHet Kerkdwarspad 8 in de
vvijl de gevel is opgetrokken uit
Zuidbuurt heeft in tegenstelling
Met medewerking van
heldere, rode steentjes.
tot de oude vissershuisjes (met
C J Wagcnaar
Op de eerste verdieping zitten
een laag- en ejen kap),e.en wat ^ , ,
geprononceerdere architectuur. Op de begane de originele schuiframen - in dit geval de zogegrond zien we de winkel en een aparte entree naamde drieruiters. Het geheel wordt voltooid
voor de achter de winkel liggende woonkamer, door een eenvoudige kroonlijst.
waar zich de bedsteden bevonden. Aan de linker- Het pand is rond 1880 gebouwd en voorzien van
zijgevel is nog altijd een opening aanwezig, waar- duidelijk klassieke trekjes.
door vroeger de duinaardappelen onder de bedFoto Andre Liebeiom
stede in het keldertje werden gestort.
Openbare bibliotheek: Prinses0e winkelpui wordt geaccentueerd door vertiseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.
Woensdag 10 januari
* Filmclub Simon van Collem draait 'La reine Margot' in het Circus aan het Gasthuisplein Aanvang 19.30 uur. Toegankelijk voor leden en met-leden.
Zaterdag 13 januari
* Winterwandeling onder leiding van een deskundige door de Kennemerdumen. Start om 14.00 uur
Periode 2 januari tot en met 8 bij de ingang Beek en Berg (achter de hockeyvelden m Bloemendaal).
* Koppelklaverj assen bij de handbalveremging in het clubhuis aan de Dumtjesveldweg. Aanvang
januari 1996.
In ondertrouw: Arjen Esselink 20.00 uur.
Zondag 14 januari
en Foke Boersma.
Overleden: Foekje Groen-Woe- * Verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Van 11.00 tot 17.00 uur.
linga op 84-jarige leeftijd. Adria- * Nieuwjaarsreceptie van de Hervormde Kerk na de dienst. In het jeugdgebouw.
na Johanna Wilhelmina Visser- Dinsdag 16 januari
-Gerritsen op 82-jarige leeftijd. * Introductie-avond duikteam Zandvoort m het zwembad van Gran Dorado aan de Vondellaan.
Haasje Maria Adriana Mak- Van 20.30 tot 22.00 uur.
kink op 88-jarige leeftijd. Cor- * Politiek Café in de Yanks (ingang Kosterstraat). Aanvang 20.00 uur.
nelia Adriana Paap-Welage op Woensdag 17 januari
70-jarige leeftijd. Hendrik Cor- * Filmclub Simon van Collem draait 'L'amant' in het Circus aan het Gasthuisplem. Aanvang 19.30
nelis Bluijs op 78-jarige leeftijd. uur. Toegankelijk voor leden en niet-leden.

Agenda

j Burgerlijke stand

woensdag 10 januari 1996

Weekmedia 17
GAS-ELEKTRO FORNUIS

BAUKNECHT KOEL/VRIES
KOMBINATIE

Een degelijk gaslornuis met elektronische
oven lade ovenverlichtmg, sierdeksel en
natuurli|k GIVEG-keur Adviespnjs'949 SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi Black Trinitron beeldbuis
flat square Double-Duty
afstandbediening Adv '1660

949.-

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis voorzien
van bijna alle denkbare
| mogelijkheden Adv *4000 -

Ruime 278 liter koel/vneskast, regelbare thermostaat Koelgedeelte,
verstelbare roosters, flexibele deunndelmg en automatische ontdooiing
Vriesgedeelte, 3 laden met voorraadsysteem Deur links- of rechtsdraaiend te monteren
Adviespnjs'1049 -

SONYHI-8TRAVELLER
Superieure beeldkwaliteit
Hi-Fi stereo Adv '2999

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750 Met beeldstabilisator
Hi Fistereogeluid Adv '3110

2249.-

SONY STEADY SHOT
TR550 Lichtgewicht cam
corder met beeldstabilisator
Hl Fi Adviespnjs '2530

> 1399.-

HI-8 CAMCORDER
TopklasseiHi Fislereogeluid

GRUNDIG VIDEORECORDER
MET PDC EN TELETEKST
GV401, 'BESTE KOOP'' Supersnel
High-Speed-Dnve loopwerk, eenvoudige TXT programmering en met
PDC start uw opname exact op tijd
Afstandbediening met shuttle en
LCD-display Adviespnjs* 1099-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst Adv '2250

Vtoo/>

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs'495 -

E3Er

249-"

ZANUSSI WASDROGER
Type TD52, Reverserend
Adviespnjs *649-

GSfEr

349."

BAUKNECHT TRA961

KONDENSDROGER

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
eenechte 220liter2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden Adviesprijs*999

579.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv "1235-

649.-

CM50, Geen afvoer nodig

ZANUSSI KOEL/VRIES

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv '1549 -

BAUKNECHTKGC
K/V kombinatie met 3 laden
Adviespnjs*1149 -

AEG TYPË~52Ï
Kondensdroger Adv "1449 -

MIELE K1321S LUXE

699.-

SONY55CMKVX2l"41
Stereo teletekst Adv "1650 -

SONY55CMKVM2100
?3 Hl Black Trinitron Adv '1000 -

TELETEKST
M1401 Afstandbediend '890 -

SONY TRAVELLER
TR350 Lichtgewicht camcor
der Hl Fi 10xzoom 2lux '1980-

V1DEO-8 CAMCORDER
E807 8mm Sxzoom autofocus

Ij/w? 999."

799.-

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv "1699-

P A N A S O N I C 63 CM
TX25G Stereoteletekst '1599 -

1099.-

949.-

irtw*1 1149."
653

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28PJ450 Adviespnjs'1995 -

G3Er 1095»"
PHILIPS MATCHLINE
PT701B STEREO TELE
TEKST afstandbedien'ng
Adviespnjs'1795

1195.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
l 28SL5800 70cm Adv "2695 -

» 1695.-

i

3

799.-

PHILIPS TELETEKST
14PT155A Adviesprijs"725

475.-

KTV KV1212
m 37CM
BESTE KOOP Officiële

879.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader centrifugegang
1200trn/min , rvs trommel,
zeerzuinig Adviespnjs "1199 -

JVC HiFi STEREO VIDEO
HRJ600 4 koppen Adv "1299 -

779.-

BLAUPUNKTHiFi
VIDEO + SHOWVIEW

ZANUSSI WASAUTOM.
Type ZE400E, Adv "949 -

699.-

749.-

SONY SHOWVIEW+PDC
SLVE50 Tri-Logic 4 koppen, longplay Adv "1330 -

749.-

Pifjft
L;jfcy

PHILIPS VIDEO + PDC
VR333 Beste koopi 3 koppen TELETEKST/PDC "1095 -

579.-

"

Z A N U S S I 2-DEURS
STUNT' Adviespnjs"749 -

...__.

BLAUPUNKT 55 CM
IS55-28 Stereoteletekst '1299-

GRUNDIG51 CM KTV
T51 540 Teletekst Adv '1099

449.-

PANASONIC VIDEO
NVSD30 3 koppen VHSHQ, LCD afstandbed "1199
MIELE 1100TOEREN
Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviespnjs "2299 -

SHOWVIEW VIDEO
VXK326 VHS HQ shuttle
afstandbediening Adv "699

töMte/

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding 7 Type
AV536,Adviespnjs"1499 -

945.-

PHILIPS VIDEO + PDC
Turbo Dnvei LCD-Afstandbediend Adviespnjs "895 -

3|
9
ajB
M
fijB
BU

COMPAQ PRESARIO
524, Processor486DX2,66 Mhz
Mhz,
8MB!ntern,420MBhardeschljf
QuadSpeodCD-rom,14Inchmo

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200 Afstandbediening

SIEMENS AQUASTOP
Superzumig Adv "1348-

BAUKNECHT KAST
3-sterrenvnesvak Adv "749 -

BOSCH KOELKAST

745.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401
Beste k o o p i "
TELETEKST/PDC prog
Adviesprijs "1099 -

OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastje Adv "595 -

120 LITER VRIESKAST

m*r«

298.-

279.-

PIONEER MINI SYSTEEM

N350R; 2x50 Watt, ROS tuner,
inkl. boxen. Adviesprijs*999.-

749.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven,
mkl grill en kookwekker
Adviespnjs "1510 -

' 948.-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452, Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill _kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs'1735 -

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle topmerken leverbaar m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

1198.-

ETNAWASEMKAP
AVANCE 3-stanoen Adv "135-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298-

AV275,1000 toeren "1699-

ATAG WASEMKAP
WH155,luxe3standen "260-

ETNA K O O K P L A A T
Luxe 4 pits Adv "430 -

1199.-

148.-

WHIRLPOOL

850
TOEREN
BOVENLADER
| Type AWG089, Adv "1435-

899.799.-

1000 TOEREN BOVENL.

AEGTURNAMAT "
iiïSÊrlnTi-'; d4 95

AEG BOVENLADER

INDESIT WASAUTOMAAT

WE1000WO: 18 programma s,
1000 loeren. Adviesprijs*1099.'

_:____ A _ . _ ^
OPENINGSTIJDEN:
1 tot 5.30 uur
|Jtnl_4ilMD
maandagmiddag
9 tot 5.30 uur
T
• ••."'~•~ "T-, dinsdag t/m vrijdag
.
zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
PI PKTRO CIIDPDC Badhoevedorp vrijdag . . ..... 7 tot 9 uur,
E.L.CIV
l
nVOUr
CH9
M?«?.»«ï«smUu».«ii*
.>*::«I^H
nc'DAMrtcVjinT l M»"rssehbroek vrijdag ......... 7 tot 9 uur'
DB RANDSTAD l overiae filialen donderdaa .... 7 tot 9 uur

piM-CODE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
l Meer budget door de gratis
J BCCreardF---'.-•..-:•:••.;>.•:;,•' '
• •.
Aanvraaa-foldcr in' da winkel!

528.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en mixed
grill-set Adviespnjs "1575 -

WHIRLPOOL 243 LITER
1 40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden Adv "1165 -

549.-

37 CM KLEUREN-TV

448.478.-

rwtftw» 539.-

329.-

INDESIT
FORNUIS
Type KN3400WO, Adv "849-

ETNA FORNUIS 14*00

BOSCH VRIESKAST
TypeGSD 1341, Adv "848-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening
Adviesprijs '699

1279.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met GlVEG keur Adviespnjs "949 -

HEWLETT

PRINTÊRPACKAPD

G570.TOPKLASSE Adv "2099 -

V

^1045.-

DJ320,lnk|etprlnter,inkl sheetfeeder en cartridge Adv'569 •

[Ei
949.MIELE VAATWASS'ER

SIEMENS 180 LITER
KT18R01,Adviesprijs"948 -

WHIRLPOOL AFB594

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205 LCD afstandbediend

649.-

145 LITER KOELER
Topmerk Adviespnjs*749 -

BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

BAUKNECHT WAHoog centnfuge-toerental
Adviesprijs "1349 -

BAUKNECHT VW3PR

BOSCH VW SPS2102

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel "1499-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs "1348 -

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI 4 Drogramma's, 12 couverts
Adviespnjs"999 -

INDESIT KOELKAST
2-slerrenvnesvak Adv "699 -

WASOROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren
Adviesprijs "1799-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

VHS VIDEO PLAYER
I n k l a f standbediening.

49.-

645.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33 Stereo en teletekst

968.-

45.-

ELEKTRISCHE
KACHELS ,
alle soorten en maten

.__B"I|BCC

245.-

Jüa-

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST
63TA4411 Adviesprijs'1795

lPRUS

CQQ
U«I3L

SONY VHS-HQ VIDEO
E10, Tri Logic voor optimaal
beeld afstandbediening
Adviespnjs "799-

4 KOPPEN VIDEO
Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max 8-uur)
afstandbed Adv "799

mm 1098."

649.

WHIRLPOOL AVM
Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv "1499 -

SIEMENS 2-TÈÏÏRS l£Si&
235 liter Adviespnjs "985 -

1-DEURS KOELKAS'
Oerdegelijketabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

349.-

378.-

™

INDESIT STUNT
l Type 2596, Adv "799 -

429.-

GRUNDIG 63 CM
ST63 650 STEREO TELE
TEKST Adviesprns-1829 -

479.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv '999 •

LUXE 800 TOEREN

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21, Afstandbediend
Adviespnjs "768-

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST
ST70 650 Adviespnjs'1949

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle 1000 Watt magnetron, velekookfunkties Adv '699 -

ELEKTRISCHE
DEKENS
;
Ruime keus in Philips,
Martex en Inventum
INDESIT 2-DEURS
ónderdekehs. .
Variabele indeling Adv "799 • WïtrF

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
TypeAWG719,Adv "1235 -

Philips garantie Adv '695 -

345.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen "849 -

GRUNDIG HiFi VIDEO
GV240 Beste koop VHS
TELETEKST/PDC "1709

695.-

495.-

229.249.-

WHIRLPOOL AVM610|
17 htermhoud Adv "599 -

149.-

55 CM FSQ KTV

v| Ned Philipsgarantoe Adv "899

1399.-

MOULINEX STUNT
FM1515 17 Liter, 5 standen,
draaiplateau Adviespnjs'399 -

PHILIPS HiFi STEREO
VR632 TURBO-DRIVEvideo
4 koppen longplay "1295

l PHILIPS 63 CM KTV
| 25MN1350 Adviespnjs "1445

55 CM STEREO KTV
NA2304 Flatsquarebeeldfi buis teletekst Adv "1345

979.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Gescheiden
regelbaar,3vnesladen '1849 -

179.-

SHARP R2V14STUNT

MERKCENTRÏFUGE
2800toeren Adviespnjs"249

PHILIPS MATCHLINE
VR733 VHS HQ HiFi stereo
4 koppen, teletekst "1795-

995.-

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE
Type KG31, Flexibele mdelmg, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs'1498 -

MIELE DROGER T349

SONYHiFiVIDEO+PDC
SLVE70 Tn-Logici Stereo
4 DA-PRO koppen longplay
en PDC Adviespnjs "1780

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25PT450 Flat square beeldbuis menusturing easy logic
afstandbediening Adv "1795

799.899.-

Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs'279 •

Electronisch betalen l HAARLEM
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zander extra kosten l Rivièradreef 37

BEVERIJK
l SUPERSTORE 110O m"
| Breestraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN ZÖETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

m
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(advertorial)

CSU Beveiliging B.V.
surveillance, portiersdionslcn, gold- en waardetransport, bewaken van objecten, evonomentcnbeveiliging en meldkameracltvileiten

Vanwege de grooi van ons bedrijf in het rayon Amsterdam
z o e k e n wij

BEVEILIGINGSBEAMBTEN
& RECEPTIONISTES

,

LAAT A C T U W TANDEN ZIEN

Functio omschrijving
De receptie- en beveiligingsdiensten worden verricht
op diverse representatieve objecten m het rayon
Amsterdam
Deze diensten worden uitgevoerd volgens vaste roosters in
zowel parttime als fulltime functies.

A C A D E M I S C H CENTRUM T A N D H E E L K U N D E A M S T E R D A M

13 JANUARI 1996

Functie eisen
Onze g e d a c h t e n g a a n uit n a a r beveiligingsbeambten en
receptionistes die m het bezit zijn van het basisdiploma
beveiliging en EHBO diploma en dienen ervaring te hebben
o p g e d a a n m de beveiligingsbranche Kandidaten dienen
a c c e n t l o o s Nederlands te spreken en moeten enige kennis
hebben van de Engelse taal.

CSU Total Care

is een

VAN 10.00 - 16.00 UUR
multifunctionele

Beloning
De beloning zal plaatsvinden volgens de richtlijnen van de
C o l l e c t i e v e Arbeidsovereenkomst Particuliere Beveiligingsorganisaties

dienstverlener met

LOUWESWEG 1

specialismen op het

1066

EA A M S T E R D A M

gebied van

INLICHTINGEN

schoonmaak en

Indien u zich herkent m het bovengenoemde profiel en
deze uitdaging wilt a a n g a a n , kunt u uw schriftelijke reactie
binnen 1 week sturen n a a r :
CSU Beveiliging B V., t.a.v Irene van der Spek, afdeling
Personeel en Organisatie, Postbus 417, 5400 AK UDEN.

020-5188284

beveiliging

020-5188305

CSU Tot a r Care

TANDHEELKUNDIGE

VOORLICHTING

0

DEMONSTRATIES
*

INFO MARKT

O.L.V. ANJA V/D VOORT

Ccrtified
Fïtncsc Xnstnictor

Zand voorts Nieuwsblad

Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 5719701

-bQSSEVEKKÜÜPADRbSSEN

EEN GOED BEGIN
IN '96!
AEROBICS
Diyerse soorten en combinatie-lessen

STEPS
BODYSHAPE
PRÉ-JAZZBALLET

Fa. P. Klein

Kroon Mode

Super Noord

Haltestraat 55

Weekmedia

Dames
pantalons

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Elastische band

Sig.mag. De Krocht

Alle maten

T. Goossens

in nieuwe
voorjaarsgeuren

59.95

voor kinderen

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk
Mobil

etc. etc.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Shell Geerling

én: slide, dyna-band, bodybar, checks

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

IEDERE OCHTEND LES MET KINDEROPVANG

Maak een afspraak voor een gratis proefles of bel
voor info: 5719701

LEO POLAKHUIS
ZORGCENTRUM

Sportclubs tekenen
in op Actie Clubkas
1996

In het Zorgcentrum Leo Polakhuis zijn circa 225 medewerkers werkzaam. Er wonen 328 bewoners
waarvan 100 in het somatisch verpleeghuis en 228
m het verzorgingshuis.
Het Zorgcentrum Leo Polakhuis staat aan het begin
van een intensief vernieuwingstraject. Dit komt tot
uiting in het streven naar een vergaande integratie
van het verzorgingshuis en het verpleeghuis tot een
multifunctioneel zorgcentrum. Psychogeriatrische
zorg zal binnenkort worden toegevoegd. Bovendien
zullen zorgmethodiek en multidisciplinair werken m
1996 m een vernieuwingsproject, bijzonder in de
aandacht staan. Binnen het zorgcentrum wordt gewerkt vanuit een humanistische zorgvisie.

Binnen het verpleeghuis bestaat ook in 1996 weer
mogelijkheid tot het volgen van de

OW

VAN NU TOT 27 JANUARI BIJ BOETIEK-IN

(

OPLEIDING
tot

ZIEKENVERZORGENDE
>

In de opleiding tot ziekenverzorgende leer je zorg te bieden aan mensen
die niet meer in staat zijn om voor zich zelf te zorgen.
Je leert hoe je, deze veelal oudere mensen, lichamelijk behoort te verzorgen, wat het voor de mensen betekent om afhankelijk te zijn en hoe je daar
mee om kunt gaan. Je leert dat contacten met familie waardevol zijn en
bovendien zul je gaan inzien hoe belangrijk het is om goed met je collega's
samen te werken.

ARNHEM - Bij meer dan
700.000 vrijwilligers actief
20.000 sportclubs in Ne- zijn en ruim 4,5 miljoen
derland wordt deze week sporters. De verwachting
per post de uitnodiging be- bij de organisatoren is dat
zorgd om deel te nemen verenigingen massaal geaan de „Actie Clubkas". In bruik zullen maken van
het voorjaar moeten bij het deze mogelijkheid om de
grote publiek voor de prijs kas te spekken. Ondervan vijf gulden kortings- zoek heeft tot deze posikaarten aan de man wor- tieve verwachting geleid,
den gebracht. Waardebon- temeer doordat een groot
nen op de kaart zijn geldig aantal regionale kranten,
bij een aantal grote winkel- waaronder deze, zich beketens en recreatiebedrij- reid heeft verklaard de acven. De korting beloopt in
tie publicitair te ondersteutotaal meer dan vijftig gul- nen. Door deze opzet lijkt
den.
Sportverenigingen
de Actie Clubkas tot de
kunnen zich vanaf deze grootste clubactie van Neweek als deelnemer aan- derland te zullen uitmelden.
groeien.
Door middel van de Actie De clubs worden niet alClubkas probeert de over- leen financieel geholpen
koepelende
organisatie maar ook anderszins bijgeNOC*NSF (Nederlands staan. In speciale bijeenOlympisch Comité* Ne- komsten met clubbesturen
derlandse Sport Federatie)
zal NOC*NSF regionaal
de amateursport de hel- . voorlichting verschaffen
pende hand te reiken nu
over het aanboren van
allerwegen
bezuinigd
nieuwe geldbronnen voor
wordt op de overheids- de sportbeoefening. Ook
steun aan de sport. Ook de het werven van en omgaan
lasten stijgen: liefst 51% met sponsors zal uitgevan de clubs zal dit jaar di- breid worden belicht.
rect aangeslagen worden
Reis naar
voor de energieheffing.
Van elke vijf gulden mag Adanta vormt
de club vier gulden in de
extra prijs
kas storten. De bedrijven
die de actie door middel ARNHEM - In het Olymvan korting indirect steu- pisch jaar 1996 wordt de
nen, zijn toonaangevend in Actie
Clubkas
van
hun branche. Deze spon- NOC*NSF extra aantreksors zijn: CenterParks, kelijk door een speciale
McDonald's, Steps, Sport prijsvraag te koppelen aan
2000, Videoland, De Efte- de aankoop van de waarling, Halfords, Sunil en
dekaart. De hoofdprijs zal
Vroom & Dreesmann.
een geheel verzorgde reis
De kaarten-verkoop aan
naar de Olympische Spehet publiek gaat begin
len (juli/augustus) in de
maart van start. De actie VS zijn. Op de waardekaarloopt tot eind april. In die ten van de Actie Clubkas
periode ook zijn de waar- staat ook een ludieke prijsdebonnen inwisselbaar bij vraag om een wekelijks
de sponsor-bedrijven. Het prijzenpakket, welke reeks
ledenbestand van NOC* uiteindelijk zal uitmonden
NSF omvat 30.000. sport- in het toewijzen van de
clubs,
waarbij
ruim
reis naar Atlanta.

Kortom: een moeilijke, veelzijdige, boeiende en uitdagende baan. Iets
voor jou? Het Zorgcentrum Leo Polakhuis heeft verschillende mogelijkheden om mensen op te leiden:
FULL-TIME OPLEIDING (aanvang: 17 april, 19 september en 28 november)
De opleiding duurt 2,5 jaar en begint met een beroepsvoorbereidende
periode van 7 maanden uitsluitend theorie.
Hierna krijg je een aanstelling als leerling ziekenverzorgende. Je volgt dan
nog wel theorielessen maar bent voornamelijk werkzaam in het verpleeghuis.

Voetbalclubs scoren.
Met de Actie Clubkas

Voor deze opleiding moet je 16 jaar en 8 maanden zijn. Als vooropleiding
moet je minimaal het diploma VBO met twee vakken op C- en vier vakken
op B-niveau in je bezit hebben.
PART-TIME OPLEIDING (aanvang 15 februari en 10 oktober)
Deze opleiding duurt tevens 2,5 jaar maar begint met een beroepsvoorbereidende periode van 3 maanden. Daarna ben je leerling ziekenverzorgende en ga je 28 uur per week werken en af en toe naar school om
nieuwe kennis op te doen,.

kunnen sportverenigingen twee keer per jaar
de kas van de club eens lekker spekken
Sportverenigingen die zijn aangesloten
bij NOC*I\ISF kunnen er aan deelnemen
Zij hebben er onlangs informatie over gekregen van

Alle show-meubelen worden aangeboden tegen

Voor de part-time opleiding moet je minimaal 25 jaar zijn, bovendien moet
je minimaal een opleiding op LBO-niveau hebben afgerond.

sterk gereduceerde prijzen l

VERKORTE OPLEIDING (aanvang 12 augustus en 9 december)
Voor gediplomeerde MDGO-VZ-ers en bejaardenverzorgenden hebben wij
tevens de mogelijkheid de verkorte opleiding tot ziekenverzorgende te volgen. De opleiding die ongeveer 15 maanden duurt, begint met een schakelgedeelte van 4 maanden. Daarna vervolg je de opleiding in het tweede
leerjaar van de full-time opleiding.

Bovendien doen alle bezoekers aan de Label-Show mee met de
verloting van een meubel ontworpen door Gerard van den Berg.
(Bij uw bezoek krijgt u een bewijs van deelname).
De verloting is in de winkel op zaterdag 27 januari om 15.00 uur.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN
Wil je meer informatie bel dan Annette Rood of Sonja Kroon, afd. opleiding,

tel.: 6195333.
Wil je solliciteren schrijf dan een brief naar het Zorgcentrum Leo Polakhuis,
t.a.v. Annet Rensen, afd. P.O.&.O., Ookmeerweg 268, 1069 MZ Amsterdam.

Ml MhMN
W O O N

&

K A D O I D E E Ë N

Slolor.vcg 130 hoek Zcvrndiiljan biidiioiM'dorp Tel 020-659463! (vrijdagavond open'

NOC*I\ISF Controleer dus de postbus'
UUeekmedia steunt de actie,
onder andere via een spel met prachtige prijzen
Heeft uw sportclub zich al voor de fictie Clubkas aangemeld
bij NCCIMSF? Dat kan nog tot uiterlijk 15 februari 1996
Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 9-12 uur
telefoonnummer. 020 - 562 2285
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Van Galenstraat 14
Gezellig tweekam.app. op beg.gr. verdieping met terras op het zuidwesten. Ind. hal;
toilet; woonk. met plavuizen vloer en kunststof pui; keuken met app.; slaapk.;
douche/wastafel. Serv.k. ƒ 154,02 p.m.
Vr.pr. ƒ 129.000,-k.k.

ONZE INKOPERS HEBBEN WEER TOEGESLAGEN

Secr. Bosmanstraat 11a
Leuke bovenwon. met 2 balkons, nabij
strand, station en centr. Ind. hal; overloop;
doorzonwoonkam. met openslaande deuren
naar
balkon
oost;
keuken;
toilet/douche; slaapk met balkon west.
Vr.pr. ƒ 149.000,-k.k.

Ü.'.

J

Westerparkstraat 21
Nabij strand en duinen gesitueerde eindwoning met voor- en achtertuin. Geschikt
voor verhuur. Ind. vestibule met granieten
vloer; hal; doorzonwoonk. met parketvl. en
allesbrander; keuken; 1e et. 2 slaapk. met
wastafel; balkon; badk. met douche, toilet
en wastafel; 2e et. si.k. met wastafel;
woon/slaapk. met keukenblok.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

OVERHEERLIJKE
APPELTAARTMIX
PAK 400 GRAM

ELDERS

'LIBERATOR

KOELEMAN caloriearme
HALVAMOES
POT 700 GRAM

i*

PICKWICK

PICKWICK
VRUCHTENTHEE
DOOS 10 ZAKJES

SARDINES In plantaardige olie

,BLIK 125 GRAM

ELDERS

i5
s^^fMa
^i % -3yè>ïïè)

ELDERS

-95-

ELDERS

99^ ^M

Van Speykstraat 25
Goed onderh. halfvrijstaand, sfeervol
woonhuis met zomerhuis met achtertuin.
Mogelijkheid voor parkeren op eigen terrein. Ind. ruime vestibule en hal met granieten vloer en originele betegelde lambrizering; gezellige woonk. met erker; keuken; toilet; 1e et. 3 slaapk.; ruime badk.
met ligbad en wastafel; balkon oost. Het
pand is geheel v.v. dubbele beglazing. Ind.
zomerhuis: woonkam.: slaapk. met wastafel; keuken: douche/toilet.
Vr.pr. ƒ 345.000,- k.k.

NUTRICIA
HALFVOLLE
CHOCOMEL
LITERPAK

DUO PENOTTI

1 00
™
-" ™
POT 350 GRAM

MAITRE MARTIN
vriesverse maaltijden
zoek uit: hutspot of boerenkool
PAK 500 GRAM

«

ELDERS

ELDERS

GOUDA'S GLORIE
BAKKUIPJE
.KUIP 500 GRAM
""uitstekend voor bakken en braden

ELDERS

ELDERS

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

f
te

DISNEY FL/POVER
FOTOALBUM
-•^ .v,vj

VAN

CHAIK
MAKELAAR O.G.

DAMES
BIG SHIRT

•^

c^
katoen, maten M-L-01 w-

Casa

<^3

(

HANSAPLAST
ASTERS

ELDERS
l> 'yZ^SiP;

Ï00% katoen, met mooi kant
(gewerkt, maten S,-M-°'L

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

/-

x--x

ELDERS

JM^

SET 3 STUKS

*&$
•^ to

'TB.

t
-^ SS8
v:;ffi

' * ( -' fL.;!/ ^'^ l ^07
.{...*

^AODERNE
SPORT PULLY
Jos Brink
Frank Sanders
Lucie de Lange
in de musical 'Zzinderella'

-

"/**ï

A\ •:" '•"i'

Mi^ST'O"

- "--

__—
SCHITTERENDE
HERENSOKKEN
^ft vele populaire stnpfiguren, maten 40 -*

uSSSSF^

geeft u meer!

v i < it^K^^?
MiiS^

500 MLïï

ELDERS 0^5r
BREKKIES
"*^""EKATrEBBOKJES
ZOEK UIT: KIP, VIS of VLEK

BUK 400 GRAM

s

v^;r

FABADSCHU/M P^
beauty, soft of active PS&& WJ

1

u-üPW

FLACONSOOML.^7^
ELDERS^49^

i VERS

^sJ^*

SAKSISCHE
SMEERWORST
BOLLETJE 150 GR.
Cultureel Ce_ntrum Amstelveen
dinsdag 16 januari - 20.15 uur

VASTE
LAGE
PRIJS

i VERS'
rui\ii/um
VRUCHTENKWARK
SET 6 KUIFJES

Al vijfentwintig jaar staan Jos Brink en Frank Sanders
aan de top met onvergetelijke cabaretprogramma's,
toneelvoorstellingen en bruisende musicals
Natuurlijk wordt dit jubileum uitbundig gevierd met
een nieuwe komische musical 'Zzinderella'. Door het
verhaal is het bekende sprookje Assepoester geweven
en dat leidt tot zeer komische taferelen
Sander Jansen werkt als illustrator op een niet florerende uitgeverij waar zijn stiefvader directeur is Hij
heeft nogal te lijden van hem en zijn twee stiefbroers
die de zaak later willen overnemen. De spanningen
lopen op wanneer Sander een eigen project doordrukt:
een extra mooie uitgave van het sprookje Cinderella.
Tien acteurs kruipen m de huid van vijfentwintig personages die in vliegende vaart alle verkleedrecords
breken Stelt u zich daarbij Jos Brink voor als stiefvader en stiefmoeder en Lucie de Lange als o a. petemoei, muizen die lakeien worden, secretaresses worden koninginnen, kasten veranderen in koetsen Dit
wordt een on vergelijke avond'
Lezers van Weekmedia profiteren van deze extra voor-'
stelling en ontvangen een korting van ƒ 4,00 op de
normale prijzen Ie rang ƒ 46,00 (normaal ƒ 50,00) 2e
rang ƒ 43,50 (normaal ƒ 47,50) 3e rang ƒ 40,00 (normaal
ƒ 44,00) Het is mogelijk telefonisch te reserveren met
vermelding dat u gebruikt maakt van deze bon De
kassa van het Cultureel Centrum, Plein 1960 nr 2 m
Amstelveen, is open van ma t/m vrij. van 10 00 - 15 00
uur (tel va 10 30 uur) za en zo van 12 00 - 15.00 uur
(tel va 13 00 uur) Tel 0205475175.

BROODJ^^
HeERUJKeROMIGE

. . „ i - AAS MET TuiNKRuiDEN SUIKERBROOD

DOOS 8O GRAM LIEFST 4OO GRAM
ELDERS

ELDERS

PER KILO

ELDERS

Naam .
Adres
Postcode/woonplaats

Ie rang ƒ 46,00

Aantal kaarten

2e rang ƒ 43,50

Aantal kaarten

3e rang ƒ 40,00

WIT OF BRUIN
BROOD

.ZAK
4 STUKS

ÓZAK
O STUKS

GESNEDEN
EN VERPAKT
HEEL BROOD

VASTE
LAGE
PRIJS

VASTE
LAGE
PRIJS

VASTE
LAGE
PR/JS

COOUer

^* l

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook • OOSTZAAN Winkelcentrum Hannle Schattplein • HOOFDDORP Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP Hooldweg • VOLENDAM. Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD. Kostverlorenhol
• AMSTERDAM. Belgiëplein 106 (H'cuw Sloten), Molukkenstraat 131 loost), Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! EN NU OOK: OOSTZANERWERF: Lange Vonder

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

NOVILON MARMOLEUM

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 57T5186

geeft u meer!

LEKKERE
WITTE BOLLEN

ELDERS'

wenst voor dinsdag 16 januari 1996
Aantal kaarten

RIJK GEVULDE

KRENTENBOLLEN

DIRK VAN DEN DROEK

BorTvoor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen ontvangt u een korting van ƒ 4,00 voor 'Zzinderella' op
dinsdag 16 januari 1996

&^,C
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Sportüig OSSkleine vereniging met grote sfeer
ZANDVOORT - Op l januari was het 25 jaar geleden
dat de Zandvoortse volleybalvereniging Sporting OSS
werd opgericht. Dat feit
werd zondag gevierd met
een open volleytaaldag in de
Pellikaanhal, gevolgd door
een geanimeerde reünie in
de kantine van de sporthal.

een fusie te komen van de volleybalafdelingen, waardoor een
pure volleybalclub zou ontstaand. Dat voorstel vond gehoor en op l januari 1971 ontstond de volleybalvereniging
Sporting OSS.
De eerste voorzitter was Bob
Groos, terwijl er getraind werd
onder leiding van Hugo Ment
en Henk Slop. De trainingen en
wedstrijden werden afgewerkt
in de Pellikaanhal. Snel steeg
het aantal leden. In die beginfase schreef Sporting OSS vijf heren- en vijf damesteams in voor
de competitie. Ook de jeugdafdeling floreerde en ook hier
draaide vijf teams mee in de
competitie.

• De volleybalvereniging is ontstaan uit twee sportclubs. De
ene was de gymnastiekvereniging OSS. De andere vereniging
was de badmintonvereniging
Sporting Club Zandvoort. Deze
vereniging kende een afdeling
volleybal, onder leiding van de
heren Korver en Boukes. Ook
de gymnastiekvereniging kenMet heel goed volleybal bede een bloeiende volleybalafde- haalde Sporting OSS regelmaling.
tig kampioenschappen. Zowel
de dames als de heren speelden
Beide verenigingen speelden in de promotieklasse en de jumee in competitieverband. Om nioren behaalden in de jeugdafde club nog sterker te maken deling vele titels. Bovendien
lanceerde Peter van Kessel 25 werden in de loop der jaren
jaar geleden het voorstel om tot toernooien georganiseerd die

traditie zijn geworden. Het Ada
Schilpzandtoernooi, met prijzen als zelf gebakken taarten, is
een van de bekendste evenementen. De naam van dit toernooi werd vorig jaar gewijzigd
in het Rob ten Haaftoernooi.
Voor de jeugd wordt er elk jaar
een zogenaamd Garnaeltoernooi gehouden.
Kende de club vele hoogtepunten ook moest genoegen
worden genomen met degradaties en vooral de laatste jaren
met een terugloop van het aantal leden, zoals dat voor de
meeste sportclubs geldt. Ad Akkermans, die een hele lange taestuursperiode achter de rug
heeft, nu het wedstrijdsecretariaat in handen heeft en bovendien coach is van het eerste damesteam, vindt de terugloop
wel jammer. „Overal loopt het
terug," aldus Akkerman. „Toch
houden we stand. Ik heb de tijd
meegemaakt dat we zo'n 120
spelende leden hadden. Nu hebben we nog maar 55 actieve leden. De mensen hebben tegen-

woordig vaak wat anders te
doen en de jeugd gaat liever
naar de disco, denk ik. Maar
goed we hebben een kleine club
maar de sfeer is heel erg goed."
Sporting Club blijft toch actiyiteiten ontwikkelen om het de
jeugd aantrekkelijk te maken
te gaan volleyballen. Een open
jeugddag aan het begin van het
seizoen levert meestal wel wat
leden op. Voor het eerst dit jaar
organiseert de volleybalclub
een jeugdkamp. Dat wordt van
de zomer kamperen in Laren.
„Wil je wat doen dan moetje bij
de jeugd beginnen," meent Ad
Akkerman.
Het jubileumjaar werd dus
zondag ingezet met een geanimeerde middag in de Pellikaansporthal, maar Sporting OSS
gaat in de loop van het jaar nog
enige evenementen organiseren. Zo staat er een recreatief
nacht-volleybaltoernooi op het
programma, wordt er nog iets
speciaals voor de jeugd bedacht
en ook een barbeque zal niet
ontbreken.

Chess licht Aalsmeer pootje
ZANDVOORT - De Chess
Society heeft het jaar 1995 in
stijl afgesloten. In de bekerstrijd werd het team van
Aalsmeer met 3-1 pootje gelicht. Tevens was Olaf Cliteur goed op dreef in een
tweetal toernooien. Het jaar
1996 wordt geopend met
deelname van maar liefst zeven leden aan het HoogpHet damesltampioensteam uit het seizoen 1974/1975. Knielend van links naar rechts: Trainer/coach Henk Slop, Joke van Dam, vensschaaktoernooi in Wijk
Ingrid Gordijn. Staand van links naar rechts: Ria Akkerman, Riet Vossen, Marja van der Lugt, Ad Akkerman, Inge Hassing, aan Zee.

Fransje Smit

ZANDVOORT - De traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen de Zandvoortsche Hockey
Club en een team gemeenteambtenaren was ook nu bijzonder geslaagd. De ambtenaren
bleven de hockeyclub met 1-0
de baas.
In het ambtenarenteam was
wethouder van sportzaken R.
de Jong als enige raadslid vertegenwoordigd. Er ontspon zich,
na de officiële eerste push, verricht door burgemeester Van
der Heijden, een aardige strijd.
Het ZHC-team, samengesteld
uit alle gelederen van de club,
was technisch beter, doch de
ambtenaren speelden met veel
overgave.
Het aardige kijkspel bleef in
de eerste helft doelpuntloos. In
de tweede helft kwam er meer
strijd in de door de heren Balledux en Leenders bekwaam geleidde wedstrijd. Aan beide zijden kansen doch er werd er
slechts één benut. John Groen,
die een uitzonderlijk hockeytalent blijkt te zijn, vond de vrijstaande Ruud de Boer. De Boer
verschalkte vervolgens de
ZHC-doelman, 1-0. Daar bleef
het bij. Na afloop stond de snert
klaar en dat lieten de deelnemers zich goed smaken.

Buchel Vis/ZN velt koploper
ZANDVOORT - In de
zaalvoetbalcompetitie heeft
Buchel Vis/ZN een zeer belangrijke en sensationele 7-5
overwinning behaald op
koploper De Gier. Door dit
resultaat zijn de Zandvoorters op gelijke hoogte gekomen met De Gier.

zien en scoorde, 3-2. De \Noorderlingen hadden de smaak te
pakken en voerden de voorsprong op naar 4-2. Een combinatie tussen Oscar Vos en Edwin Ariesen werd door laatstgenoemde afgerond.
Dat leek de ruststand te worden, maar De Gier kwam sterk
terug. Met een goede combinatie werd de Zandvoortse defensie uiteengespeeld en Buchel
was kansloos, 4-3. De tweede
helft was nog maar nauwelijks
begonnen of Buchel Vis/ZN
had de marge weer op twee treffers gezet. Edwin Ariesen krulde een vrije trap langs de muur
het doel in, 5-3. Een fel aandringend De Gier zette de Zandvoorters onder druk. Via snelle
counters van Ted Saunier en
Dillon Coster waren de betere
kansen voor de gastheren. De
De Gier-doelman voorkwam
echter met goede reddingen

een grotere achterstand.
Zo halverwege de tweede
helft kwam de spanning volledig terug toen het 5-4 werd door
een van dichtbij ingeschoten
bal. Buchel Vis/ZN kwam onder grote druk, mede door een
twee minuten tijdstraf. Het
Zandvoortse team bleef echter
de bal goed in de ploeg houden
en op het moment van weer een
compleet team stifte Ariesen de
bal over de doelman in het doel,
6-4.
Alles gooide De Gier op de
aanval. Doelman Mark Buchel
redde prachtig, maar hij moest
het aritwoord schuldig blijven
op een toegekende dubieuze
strafschop, 6-5. In de zinderende slotfase besliste Buchel
Vis/ZN het spectaculaire duel
definitief. Dennis Keuning
scoorde de bevrijdende treffer
waardoor de Zandvoorters aan
het langste eind trokken, 7-5.

Het Zandvoortse zaalvoetbalteam startte zeer aanvallend
met enige schoten die rakelings
naast gingen. In de derde minuut scoorde De Gier uit de eerste de beste kans. Keeper Mark
Buchel werd uit positie gespeeld en was kansloos, 0-1. Het
antwoord van Buchel Vis/ZN
liet niet lang op zich wachten,
want een minuut later lag de
gelijkmaker al weer in het net.
Robin Castien lanceerde Edwin
Ariesen en die maakte geen
fout, 1-1.
Een paar minuten later was
Castien alle De Gier-verdedigers te snel af en uit een vrijwel
onmogelijke positie knalde hij
de stand naar 2-1. De traditionele verdedigingsfout van de badgasten betekende even later de
gelijkmaker, 2-2. De Zandvoorters dicteerden op dat moment
ZANDVOORT - Ook in te benutten waardoor de 72-70
de strijd en de sterk op dreef het nog maar net aangevan- zege in Zandvoort bleef.
zijnde Robin Castien liet weder- gen nieuwe jaar behalen de
„Uit hadden we een ruime neom de verdedigers de hielen teams'van The Lions goede derlaag geleden, dus dit was
overwinningen. Na een ene- een mooie revanche," stelde
verende partij basketbal Arno Weidema. „Ook al hebben
(ADVERTENTIE)
geen coach of trainer toch
wonnen de mannen met 72- we
we lekker mee. Maar er
70 van Spaarndam en de draaien
nog meer te behalen zijn
vrouwen hielden Challen- zou
een goede trainer. Dan zougers met 38-31 van zich af. met
den we nog hoger op de rangIn een gelijkopgaande wed- lijst staan dan nu het geval is."
strijd hebben zowel Lions als
De verdedigingen beheersten
Spaarndam er alles aan gedaan de wedstrijd tussen Lions en
Programmering Z-FM
de overwinning te pakken. De Challengers. Daardoor een lage
strijd kende voortdurend een score. Dat leek in de openingsKabel 105-0 fin Ether 106.9 fm
wisselende stand. Dan had fase niet het geval te worden.
Maandag tot en met vrijdag
Lions een lichte voorsprong Lions speelde vlot en nam snel
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
maar
vervolgens
werkte een 11-0 en 13-2 voorsprong. Tij11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
Spaarndam die weg en nam een dens de feestdagen werd er niet
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
voorsprong. In de eerste helft getraind en dat kan de oorzaak
bleef Spaardam met drie pun- zijn van de terugval. Lions kon
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
ten verschil aan de goede kant in de tweede tien minuten geen
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
van de score.
vuist meer maken en ChallenOok in de tweede helft had- gers kwam terug tot 17-17.
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
den de Zandvoorters het niet
De Zandvoortse defensie
gemakkelijk. Door het lengteo- hield de zaak ook in de tweede
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
verwicht van Spaarndam was helft goed in de gaten. Lions gaf
Zaterdag
het moeilijk om onder de bas- weinig ruimte weg en aange0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
ket kans te hebben. Door de zien aanvallend de draai werd
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
goede inzet slaagde Lions er gevonden nam Lions een voor12.00 t/m 14.00
Hand in hand
toch in bij te blijven en vlak sprong, die het niet meer af14.00 t/m 16.00
Badmuts
voor het einde van de wedstrijd stond. De inzinking, zoals in de
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
een voorsprong te nemen van eerste helft, bleef achterwege.
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
72-69. Met nog een halve mi- De Zandvoortsen kwamen
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
nuut op de klok verkreeg mede door zestien punten van
Spaarndam balbezit. Spaarn- Sabine Dijkstra en tien punten
Zondag
dam speelde de bal rond met de van Elles van de Ende tot een
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
bedoeling een driepunter af te 38-31 overwinning. „Er werd
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
vuren, waardoor de stand gelijk hard gestreden voor deze ver10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
zou worden. Arno Weidema diende o'verwinning," meende
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen met...
14.00 t/m 16.00
Badmuts
doorzag dat plannetje en maak- José Beerepoot. „We waren er
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
te een persoonlijke fout. Van de op gebrand om een goed resul18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
toegewezen drie vrije worpen taat te behalen, en dat is ge20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
wist Spaarndam er slechts één lukt."

Lions blijft winnen

SPORT
Goed spel tijdens
vrije schaakronden

Spelmoment van de geanimeerde onderlinge wedstrijden

Ambtenaren te
sterk voor ZHC

Zandvoorts
Nieuwsblad

De topprestatie tegen Aalsmeer werd geleverd door het
viertal Jacob de Boer, Olaf Cliteur, Kees Koper en Dennis van
der Meijden. De strijd begon allesbehalve gemakkelijk. Nico
Huijboom meldde zich op het
laatste moment af, waardoor
Kees Koper zijn diner onderbroken zag worden door teamleider Hans Drost. Olaf Cliteur
nam plaats achter de zwarte in
plaats van de witte stukken en
toen Kees Koper zo'n kwartier
na aanvang binnenkwam waren de grootste problemen opgelost.
Toevalligerwijs
ontmoette
Koper wederom René Spitteler
van Aalsmeer, die hij ook in de
competitie tegenkwam en toen
verpletterde. Ook nu ging Koper voortvarend van start. Datzelfde gold voor Olaf Cliteur,
die ondanks dat hij met zwart
speelde, geen concessies deed
aan zijn agressieve speelstijl.
Arie van Dam, in de competitie
nog te sterk voor Hans Drost,
kwam dan ook direct al in de
problemen.
Met een alles verwoestende
aanval tekende Cliteur dan ook
vroeg in de avond voor een 1-0
voorsprong. Ook Kees Koper
bouwde zijn voortvarende start
enorm sterk uit. Hef- wordt eentonig maar de 32-jarige Zandvoorter speelde wederom een
briljante partij, die hij op gepaste wijze afrondde, 2-0. Door
deze snelle 2-0 voorsprong rustte de eenvoudige taak op de
schouders van Jacob de Boer
en Dennis van der Meijden om
samen nog een half puntje te
scoren. Bij Jacob de Boer was
reeds een snelle remise-stelling
ontstaan, terwijl Dennis van
der Meijden duidelijk beter

stond. De Aalsmeerders zagen
dan ook maar van verder spelen af en gaven beide partijen
remise, waardoor er een 3-1
overwinning voor de Chess Society in de boeken kon worden
bijgeschreven. Door dit succes
plaats het bekerviertal zich
voor de achtste finales.
Ook individueel heeft Olaf
Cliteur 1995 uitstekend afgesloten. De eerste-teamspeler van
Chess boekte twee schitterende
toernooi-successen. Op het
open
snelschaakkampioenschap van het Noordhollandse
plaatsje Warmerhuizen draaide de Zandvoorter van het begin af aan mee in de top. Het
werd voor Cliteur uiteindelijk
een fraaie vijfde plaats in een
deelnemersveld van 64 schakers. In Schoonhoven boekte
Cliteur zijn beste resultaat van
het jaar door beslag te leggen
op een derde plaats. Aan dit
toernooi deden maar liefst
tachtig schakers mee.
Dat het enthousiasme bij de
leden van Chess Society geen
grenzen lijkt te kennen, is goed
merkbaar aan de grootte van de
afvaardiging naar het Hoogovensschaaktoernooi.
Zeven
schakers van Chess zijn goed
voor negen startbewijzen. Olaf
Cliteur en Dennis van der Meijden komen twee keer in actie.
Dinsdag starten Cliteur en Van
der Meijden met het dagvierkampen-toernooi.
Aan het tienkampentoernooi,
dat verspeeld wordt van vrijdag
19 tot en met zondag 28 januari
zal de volledige Chess-delegatie
deelnemen. De onlangs lid geworden Baps Commelter verdedigt voor het eerste de Zandvoortse kleuren in groep 9. In
groep 8 komen Nico Handgraaf
en Willem Brugman aan de
start, terwijl m groep 6 Jako
Otte er tegen aan zal gaan. In
groep 5 is Chess vertegenwoordigd door Nico Huijboom en in
de vierde groep gaat Dennis van
der Meijden van start. In de
derde groep is Olaf Cliteur van
plan zich zeker te handhaven.

gekeurd. Cliteur is de derde
voorzitter van Chess en volgt
Nico Handgraaf op. Mare Kok
werd benoemd tot vice-voorzitter. Hans Drost blijft de dubbelfunctie penningmeester/secretaris vervullen, terwijl Peter
.van de Beek en Ben de Vries
het bestuur als commmissielid
completeren.

ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse Schaak Club werden de
afgelopen weken vrije schaakronden gespeeld. En daarbij
werden goede partijen op het
bord gelegd.
Nadat op de donderdag voor
Kerstmis een vrije ronde op
gongslag was gespeeld, moest
ook op 4 januari vrijuit geschaakt worden. Het computerprogramma voor de indeling
van de eigenlijk te spelen
twaalfde ronde van de interne
competitie liet het namelijk afweten. Daarom werd een mformele rapid competitie op touw
gezet met voor elk van de aar.wezigen drie partijen in de loop
van de beschikbare tijd. Wmnaar van dit avondtoernooi
werd Willem van Esveld, die
met zijn drie zeges allengs de
naam van een rapid-expert
krijgt.
De tweede plaats werd met
2,5 punten gedeeld door John
Ayress, Hans Jansen en Wim de
Oude. Door de kerstvakantie
speelde de jeugd niet; maar de
beide jeugdleden, die graag bij
de senioren spelen, weerden
zich kranig. Vooral Remco de
Roode kon met twee overwmningen op een geslaagde avond
terugzien.
Schaakliefhebbers zijn van
harte welkom bij de donderdagavond om zeven uur te houden
training voor de senioren. Deze
wordt zoals gebruikelijk verzorgd door het actieve lid John
Ayress. Om acht uur wordt in
het Gemeenschapshuis de uitgestelde twaalfde ronde van de
interne competitie gespeeld.

Basketbaltoernooi
ZANDVOORT - The Lions
organiseert zaterdag het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi.
Aan dit traditionele toernooi
doen de zes Zandvoortse bassisscholen mee. Het toernooi
wordt gehouden in de Pellikaanhal aan de A.J. van der
Moolenstraat. De aanvang is
om tien uur, terwijl de prijsuitreiking zo rond vijf uur in de
middag wordt verwacht.

Uzel speelt ook
bridgeclub parten
ZANDVOORT - Van het
totale aantal paren van 52
van de Zandvoortse bridgeclub moesten er maar liefst
17 afzeggen. De meeste als
gevolg van de gladde wegen.
De doorbijters gingen er in
de eerste wedstrijd van de
derde competitie stevig tegenaan.

twee en drie werden mevrouw
Van Gellekom en de heer Veldhuizen, te zamen met de dames
Van de Nulft en Scipio.
In verband met het gedecimeerde aantal paren moesten
de C- en D-paren hun krachten
in één lijn meten. In deze groep
deed de familie Kerkman het
uitstekend door alle andere paren achter zich te laten en wel
met een score van 60 procent.
Als tweede eindigden mevrouw
Boon en de heer Holtrop, een
gelegenheidspaar, terwijl de heren Van Gellekom en Verburg
de derde plaats pakten.

Mevrouw Klinkhouwers en
de heer Heidoorn legden in de
A-lijn beslag op de eerste plaats
met 57 procent. Als tweede en
derde eindigden op korte afstand de heren Emmen en Van
der Meulen en de dames HeiHet jaar 1996 is overigens
doorn en De Leeuw met een ge- voor de de Zandvoortse Bridgelijke score. Een goede start der- club een bijzonder jaar. De club
halve voor de familie Heidoorn. werd namelijk opgericht op 17
september 1946, zodat dit jaar
Het gelegenheidskoppel, de het gouden jubileum zal wordames Koning en Veltman, den gevierd. Inlichtingen: H.
werden in de B-lijn royaal eer- Emmen, 5718570, alleen 's
ste met 62 procent. Gedeeld avonds.
(ADVERTENTIE)
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Eindelijk is er een "stil e piano!

Op de laatste bestuursvergadering is besloten Olaf Cliteur
voor te dragen als de nieuwe
voorzitter van de Chess Society. Dit voorstel werd door alle
aanwezige leden unaniem goed-

ZVM nadert koploper
ZANDVOORT - Door de vierde overwinning op rij heeft Rabotaank-ZVM aansluiting gekregen met de handbaltop in de
derde divisie. Tegen Jonk C.Vido behaalde de equipe van trainer/coach Joost Berkhout een
mooie 20-24 overwinning. Zondagmiddag komt koploper Volendam 2 op bezoek in de Pellikaanhal, aanvang half drie.
De gastheren gaven de Zandvoorters goed partij. Veel
krachtsverschil was er niet
maar toch wisten de Zandvoorters een voorsprong te nemen.
Jonk C.Vido kwam echter telkens terug. Rabobank-ZVM
bleef in de moeilijke fases van
de strijd overeind door uitstekend keeperswerk van Aschwin van der Mije. Bij de rust
leidden de Zandvoorters met
10-12.
Meteen na de pauze volgde
een gigantisch offensief van
Jonk C.Vido. De Zandvoorters
werden met de rug tegen de

muur gezet en keken al snel
tegen een 13-12 achterstand
aan. Door de bal rustig rond te
spelen kreeg Rabobank-ZVM
greep op de wedstrijd. Onder
aanvoering van de weer vlot
scorende Cor van de Koekelt
namen de badgasten het roer
weer in handen. Met een tempo
verhoging werd vervolgens afstand genomen van Jonk C.Vido. De overwinning van 20-24
was uiteindelijk zeer verdiend.
Dat vond ook coach Joost
Berkhout. „Het was een terechte overwinning. Toch moeten
we op onze tellen blijven passen. Zulke wedstrijden mag je
met verliezen, want anders is
het seizoen gedaan. Nu draaien
we lekker mee en tegen koploper Volendam heb ik er absoluut vertrouwen in."
Doelpunten: Cor van de Koekelt 10, Peter Penmngs 5, Jaap
Loos 5, Goran Bogojevic 3, Nik
Grijakovic 1.

Eindelijk is er een piano waarop u en uw familie naar hartelust kunnen spelen én studeren
Zonder iemand te storen En zonder gestoord te worden. Dankzij de combinatie van ambachteli|ke akoestiek en digitale techniek, kiest u voortaan moeiteloos tussen het klassieke geluid van een échte piano o f . de perfecte stilte
van digitale samples van Yamaha's beste concertvleugel Bij ons ontdekt u
een nieuwe vrijheid, want de befaamde piano's van Yamaha zi|n nu ook
leverbaar met stilte.

U ziet in onze showroom ook de
"stille" Yamaha vleugel.
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Nu bij de meest complete toetsenzaak van Groot-Amsterdam!

<\< vankerkwijk

Amsterdamseweg 202, Amstelveen - tel. 020 - 6413187

woensdag 10 januari 1996

Weekmedia 17
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Opruiming op de boulevard. Meubels
voor een appel Interieurs voor een ei.
De koopjesklopjacht begint. Kom snel!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur
maandag van 13 00 tot 17 30 uur

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam C5
en stopt pal voor de deur

JJ

Divers personeel gevraagd

vanReeuwijk
Dieren en dierenbenodigdheden

DYNAMISCH, JONG BEDRIJF

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mum d i l i f i l i n l i i s kunnen uordcn ge/cl mei l of 2 koloinnii n h
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MET EEN GEHOORZAME JHOND
WORDT U GRAAG OVERAL GEZIEN
zoekt positieve doorzetters m/v,
A s zondag 14 januari start een nieuwe training voor
max 45 jr, i b v eigen auto
honden vanaf 6 maanden Inlichtingen en opgave Ellen Cats,
tel 023 - 5713368 Of kom kijken van 900 tot 11 00 uur
Wil jij een kans krijgen om binnen een bedrijf door te groeien
in de kantine van Manege Sandevoerde, Keesomstraat
naar de top met behulp van prof begeleiding9 En wil je
zelfstandig te werk gaan zondert financiële investering'

Goede voornemens?

Intergom Uitzendbureau

Völksi//7/i/er5A fe/f A m s t e r d a m '

HULPMONTEUR m/v

doelgerichte NLP-technieken

Vrijdagavond

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

TAFELS

Tel. 5713529

Super
NOOftl)

Jan Best

Hotel Hoogland

onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPRVOND

Party-service
PELIKAAN

Neemvoni

rtuj aan
clqthel

voordelig is!

Felicitaties
Rien? Van harte1
Margo en Maaike

Winkelpersoneel gevraagd
HEMA Zandvoort
zoekt part-timers vanaf 14 jaar
voor na schooltijd, op zat of op zond
Fel 0235712820, mevr Voros of dhr v d Laan

||

fli'

gelegenheid
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Vrijwilligers
gevraagd

Gastgezinnenhulp vraagt
GASTOUDERS
(max
45 mm reistijd van
A'dam) die geregeld een
(weekend hun huis en hart
'openstellen voor een thuis
wonend kind met een lichamelijke of verstandelijke
handicap Wij bieden onkos
tenvergoedmg en intensieve
begeleiding Informatie en
aanmelding 020 5814520

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

iCRO's

Op de Shiep, Diemen

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 0345611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste) 24 uur per
dag, 7 dagen per week
Cupido erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties

Computerapparatuur en software

Gevoelig en verzorgd zijn Ik ben Leny, 52 en gelovig en
woorden die bij mij passen zou graag in contact willen
* Opruiming' o a topklasse TEAC CD, Yamaha/DSP etc * Ook bij jou? Ben je 'n leuke, komen met een eerlijke en
si, gd uitz vrouw, reageer oprechte man met een kerkedan en wie weet ontstaat er lijk inzicht 06-35015156,
boxnummer 341212 (1 gpm)
Yamaha, Medevoort Rotel Harm Kardon, Sony ES, Teac een liefdevolle relatie
06-35015156 boxnummer
Luxman, Technics, Infinity B&W/Solid, JBL, JMLab, REL
Ik man, ben sportief en hou
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterweg 131, Asd 020-6837362 968632 (1 gpm)
van dansen en muziek, eigenGoedendag' Je spreekt met lijk heb ik alles behalve jou
een 37-jrg dame Wie wil met Bel me eens 0635015156
Verhuizingen
Schoonheid en
mij het nwe jaar op een goe- boxnummer 341442 (1 gpm)
verzorging
de manier beginnen Ik zie er
gezond en sterk uit Welke Blond haar en blauwe ogen
X Y Z B V verhuizingen en
man reageert op mij? 06- Fitness, hardlopen en aero
kamerverhuizingen Voll verz
HAIR-WEAVING
350 15 15 6,
boxnummer bics zijn mijn (man) hobbies
Dag-nachtserv 0206424800
100% echt lang vol haar
339470 (1 gpm)
v a ƒ125,- tot max ƒ475,Bel me eens 0635015 156,
Ook met clips en onder rem- Hallo donkere vrouwen van boxnummer 988107 (1 gpm)
Onderhoud,
bours Tel 023 - 5714606
Nederl Ik, man, heb kort dnk Blonde Sabine zoekt een leu
reparatie,
* Problemen met uw ge- blond haar, ben 1 80 en slank ke, donkere jongen tussen de
doe-het-zelf
wicht? Probeer HERBALIFE, Ik wil met jou 'n gezond en 25-30 jaar om een relatie op te
wereldwijd een succes Be- gezell 1996' 06 350 15 15 6 bouwen 06-35015156, box
stellen 020 6404438/6437742 boxnummer 307963 (1 gpm) nummer 341390 (1 gpm)
DE KLUSSENBUS
1
Voor iedere klus, bellen dus • Zie de colofon voor opga Hallo iedereen Welke leuke, Chantal zoekt een leuke jon
slanke, nt-rok, verzorgde, gen beneden de 25 jaar voor
Tel 023 5713780
ve van uw rubieksadvertentie sport en spont jongen tot 40
een lekker gesprek1 Als je wilt
SCHILDER heeft nog tijd v
jr heeft zin om met mij (vr) het reageren, pak dan die tele
binnen en buitenwerk Vnjbl
nieuwe jaar te beginnen Jij foon en bel 06-35015 156,
Muziekprijsopgave
soms? 06-350 15 15 6, box- boxnummer 341321 (1 gpm)
Bellen na 18 00 uur 5719800
nummer 941381 (1 gpm)
instrumenten
Deze 42-jrg, gescheiden
• Wie kan mijn Honda-motor
Hallo jongensi Ik ben Karin, man met prettig lichaam
repareren Tel 023-5716174
1 73, en heb rood haar en z k m
hartstocht, tedere
groene ogen Ben jij die ge- vrouw Ik zie er goed uit en
• Rubrieksadvertentie? Zie
zellige, lekker in je vel zitten- heb sprekende ogen 06
voor adres en/of telefoonnr
de jongen die ik zoek1 Rea- 350 15 15 6
boxnummer
de colofon in deze krant
geer dan nu op mij 06
341525 (1 gpm)
350 15 15 6,
boxnummer
341314 (1 gprn)
Een goed Nieuwjaar geZonnebanken
wenst1 Ik ben op zoek naar
1
Hallo
meiden
Ik
ben
'n
werU kunt bij ons al
die speld in de hooiberg,
kende student, 23, en heet géén 1 dagsvliegen Ik ben
v a ƒ 270,- voor
ZONNEHEMELVERHUUR
Robin
Het
lijkt
me
leuk
en
het eerste halfjaar
spontaan, 46 en snor draSUN RENT
spannend om met een wild- gend 06-350 15 15 6 boxeen goede piano
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
vreemde
meid
te
gaan
staphuren
nummer 341143 (1 gpm)
Verlenging / 75 • p w
pen Voel jij hier voor' 06Informeer NU bij
Telefoon 023 - 5731196
350 15 15 6,
boxnummer Eén telefoontje is genoeg
340337 (1 gpm)
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Hoi, ik, Klaas, ben zelfstandig Probeer het eens en bel
Baby-artikelen
Amsterdamseweg 202
ondernemer, 49, 172 en 06-35022221 (100 cpm)
AMSTELVEEN
slank Via deze weg ben ik op
020-6413187
GESCHEIDEN en toe aan 'n
zoek naar een leuke, sport
Kinderwagen, incl parasol,
matras, dekb + ace, ƒ 75, Te koop aangeb
piano, vrouw om samen weer geluk- nieuwe start? Veel vrouwen
inklapb buggy, O 4 jr, 3 stan- Bechstem, goed onderhou- kig te worden 06 350 15 15 6 zijn ook op zoek bel
0635029015(75 cpm)
boxnummer 340788 (1 gpm)
den, z g a n , ƒ75 5719800 den, ƒ 1500 023 - 5719106

10 tot 50% HIFI KORTING

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Samen voll gezin vormen ook
jouw wens? Ben je vader met
zorg v 1 kind, < 8 jr? Bel 38 jr
vr m 1 z n , 4 j r i 0635015156
boxnr 315372, 1 gpm

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 06-35022204 (1gpm)

06-Nummers
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 06-35022204 (tgpm)

ADRESSEN
EEN PASSENDE PARTNER in
uw omgeving? N H /Z H /Utr Ze vertellen wat over zichzelf,
Relatiebemiddeling voor
geven hun adres en tel • nr,
alleengaanden
wachten tot jij ze belt

Stg. Samen Uit
Samen Thuis
0229 - 247445 / 071

DOMBO
£ Corri. Slëgërsètraatifl

'

06-96.85
24 u/p d 1 gpm

ANONIEME sexafspraakjes
Amsterdam
- 5898135 Sexkontaktlijn
06-320 330 79 (75 cpm)

Te koop
gevraagd
diversen
De hoogste prijs contant voor
GOUD en juwelen (kapot of
heel) en diamant, bij Van Gelder, 1e v Swindenstraat, 42
Tel 0206658578

Wil jij het nwe jaar goed beOnroerende
ginnen? Pak dan nu die tel,
goederen
te koop
luister naar mijn stem en zeker weten dat je wilt reagegevraagd
ren Als je reageert vertel ik
meer 0635015156 boxnummer 333600 (1 gpm)
Part vraagt te koop
GARAGE/BOX in Zandvport
Tel 023 - 5718110
Woningruil
Te koop gevr LOODS
Reakties 023 - 5715489
750 RUILADRESSEN
inA'dam Inform byWBVHet
Oosten Tel 020-4873315

Diversen

Een nieuw jaar'
50+ SEXKONTAKT Voor hè
Maak nieuwe vrienden,
via
KONTAKTBUREAU ren die op zoek zijn naar 'n
VOOR OUDEREN 50 PLUS rijpe vrouw 06-97 02 (75 cpm)
Bel v info 020-6739802

Wegens uitbreiding

NOOfiD

slank/hoog wit vl band, omg
Zvrt Nw-Nrd 0235712270

knoloon-

Lessen en clubs

Gezocht mensen met ambi6 maandagavonden Cursusplaats Amsterdam
ties o a marketing, asp ver- Hulp gevr, 1 ochtend per 2
Groepsgrootte max 12 personen Voor info en brochure,
kopers vertegenw magazijn- weken Tel 023 - 5717905
MH ra'- Vi eekmeilia
tel 026-3518789 (ook zaterdag tussen 10-16 uur)
Postbus 1 5 6 - 1000 U) Amsterdam
kennis Geen vooropl nodig,
bereid
om
div
aspecten
te
Massagecursus,
10 vrijdag-l •
D( sluitingstijden gelden v ooi plaatsing in dezelfde
Kunst en antiek
leren van het bedrijf Doorgr
VM ek
avonden, Amstelveen Tel ''
mogelijkh aanw Bel voor een
0206431261/071896856
\<»)i di lielalingonlvangt u ein attcplgiiokaait
afspraak 0206920191
Rijinstructeur m/v personenKOLONIAALSTIJL auto Bel v opleidmg/informaWoninginrichting
Nederlands-lndie,
antieke tie 020 6922223 of 6633773
Oproepen - Mededelingen
meubelen en antiek-look 700
stoelen, div modellen tafels, • Rubrieksadvertentie? Zie
ook met marmer, kasten, voor adres en/of telefoonnr
Antieke
hang
olielamp,
schipHARTSTIKKE BEDANKT'
de colofon in deze krant
banken, vitrines, bureaus,
pertje,
ƒ260
0235246777
voor jullie gezelligheid
decoratie
enz
JAN
BEST,
in Limburg Haie Rosa
T k antiek, grenen eettafel, Keizersgr 357, 0206232736
P s groetjes van Guus
0120, dik 67 mm, kruisv Showr Mr J Takkade 30,
Zalenverhuur
ƒ1195 Tel 023 5713718
Aalsmeer, 020 6412137
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakketi Wij hebben
T k bergmeubel Bali, bruin,
ovt n adres 02907 5235
in
zeer
goede
staat
300 in voorraad
voor uw feest,
a Marco Bluijs veel succes Wie degene die op mijn adv 0235714716 tussen 17 19 u
antiek, klem,
party of receptie
Ab Margreet Debbie Bart voor
HUISHOUDELIJKE
groot, dik, dun
Tel 023 5715541
Sport, spel en
H Marco, veel succes, goede HULP heeft gereageerd kóntakt met mij opnemen? Mevr
ontspanning
zaken Tante Alie
Keur 023 - 5712914
Keizersgracht 357,
020 6232736
Showroom
bij ZVM
uw adres voor koud buffet <oppelklaverjas
Uitgaan
Mr J Takkade 30,
Handbal, zat 13 jan, aanv 20
en bittergarnituur
Aalsmeer, 020 6412137
jur U bent van harte welkom
Tel 023-5718812/5715619
Veilinggebouw
Amstelveen
Grote 2 daagse VLOOIENMARKT zat 27 en zon 28 januari
Zoekt u ruimte voor vergadeHeden inbreng voor veiling ring, feest, club of partij?
Sporthallen Zuid A'dam IJsbaanpad, 400 kramen over beide
Kleding
29
en
30
jan
,
Spinnerij
33,
aagen 10 00-17 00 uur Org DON tel 0294-233654
Komt u dan eens praten met
tel 020 - 6473004
mij, A J v d Moolen,
VLOOIENMARKT
Voor naai- en veranderwerk
• Wij behouden ons het Gemeenschapshuis tel
zat 13 jan Haarlem SchalkWeggelopen of
Telefoon 023 - 5720243
recht voor zonder opgave van 023-5714085 of 5719652
wijk t Schalkererf 100 kragevonden dieren
redenen teksten te wijzigen
men toegang ƒ 2 50, van 9 00
of niet op te nemen
16 00 uur alleen 2e hands
Huwelijk en kennismaking
Td 020 6156856
• Vermist geh zw kat,

VLOOIENMARKT

Super
NOORD
Let op onze

Heb jij op deze vragen 'ja' als antwoord gegeven"?
Meld je dan voor een sollicitatie gesprek, bel tijdens
kantooruren 071-5234458 Wij bieden aan de geselecteerde
kandidaten o a bonussen, VIP reizen prof verkooptraming,
IN 1996 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering? Voor
constante begeleiding Bel1
VROUWEN start er op 12 februari een intensief begeleidings- Ik ben een vrolijke, spont,
traject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage lieve, jonge, rokende, alBel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier leenst moeder van 26 Ik heb
zoekt voor diverse relaties in Amsterdam
een dochter, een hond en 2
020 - 62 39 369
katten' Ik zoek mannen voor
vriendschap of meer1 06:
SCHOONMAAKMEDEWERKERS m/v
350 15 15 6,
boxnummer
Wij hebben zowel full-time als part time functies
341399 (1 gpm)
1
Ervaring vereist
Nieuw programma
Winter en Voorjaar 1996
Ik, vrouw, ben nog steeds op
Taal (ook NT2) - Creatieve
zoek naar een leuke vriend,
Algemene cursussen
50 55 jr Zie er leuk en modern
Voor de beveiligingstechniek Opleiding op LTS-niveau,
Doe-Zelf cursussen
uit en heb jij een leuk gezicht7
minimaal een half jaar werkervaring
06 350 15 15 6, boxnummer
Schrijf nu m'
373474 (1 gpm)
Interesse? Bel of schrijf Intergom Uitzendbureau, Generaal
(nieuw) adres
Vetterstraat 66,1059 BW Amsterdam Telefoon 020-6697575
Leuke meid zoekt een leuke
Rapenburgerstraat 73
jongen om mee uit te gaan'
ma t/m vrij 10-16 uur
Rijinstructeur m/v personenZe heeft bruin haar en blauwe
tel 6261626
auto Bel v opleiding/informaHuishoudelijk
ogen Ze houdt van zwemtie 020 6922223 of 6633773
personeel
men, tennis en houseparty's
MATCHING
NLP-TECHNIEKEN
Bel 06 350 15 15 6, boxnumgevraagd
Op 19 februari 1996 start de cursus
mer 341134 (1 gpm)

020-562 62 71
(dit ninnmei is niet vooi bivoigklatliten) of zenden aan

13 14 jan Emergohal te
Amstelveen 28 jan Sporthal
Treslong te Hillegom, 4 feb
Sporthal De Bloemhof te
Aalsmeer 30/31 mrt Sporthal
Bredius te Amsterdam
Org Mensen 0235402334

SwQptamer Centrum

Te koop

aangeboden
Aang luxe 4-k app te Haarlem, naast winkelcentrum, 5e
diversen
woonl, gr balk op Zd , mooi
gestoff, huur excl ƒ 875
Gevr 2/3-k app Z'voort m • Elektr typemachine met
zeezicht 0235401479
geheugen, Rank Xerox, ƒ 150
Tel na 18 uur 023-5714048

ANONIEME Sextel nrs van
nete vrouwen, ze geven echt
hun tel nr 06-97 37 (75 cpm)

" een -hele. vfeelc

Anonieme tel nrs van
STUDENTES Ze geven echt
hun nr 06-95 01 (75 cpm)

Bel Dames Thuis
m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06-98.50
24 u/p d 1 gpm
Dames van alle leeftijden
nebben hun privé nummer m
ons systeem ingevoerd zodat
onze computer u direct met
haar doorverbindt via

NEGERINNEN geven tel nrs
voor plezier bij hen thuis
06 97 80 (75 cpm)
Nieuw hete meisjes uit
de Groot Amsterdam M
0635023020(1 gpm)
Oudere ERVAREN vrouwen
van 40+ zoeken SEXkontakt
06 350 290 53 (75 cpm)

06-98.57

Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt'
06-350 266 46(1 gpm)

(/1 pm)
DIKKE hete vrouwen zoeken
mannen voor sex1 Bel nu
06-97 76 (75 cpm)

Oudere HEREN gezocht voor
sex met lieve dames1 (40+)
bel 06 97 05 (75 cpm)

DIREKT APART met vrouwen
doorverbonden naar haar
huis 06-97 10 (75 cpm)
DIREKT APART met oudere
en jongere meiden (snel kóntakt) Bel 06-98 28 (75 cpm)

Oudere
vrouwen
geven
tel nrs voor kontakt bij hen
THUIS 06 97 01 (75 cpm)
Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor sex
06-95 17 (80 cpm) Vrouwen
bel ECHT grat's 06 46 33

Dominante vrouwen geven
SEX-DOORSCHAKELLIJN
• Philips ktv, 53 cm, 12 kan ,tel nrs voor SM kontakt Bel hete negerinnen echt opbel
ƒ 75, metalen stapelbed, ƒ 50, nu 06-32032580 (1 gpm)
len 06-97 04 (75 cpm)
zonnebank, ƒ 150 5714043
Heerlijk DISCREET apart met SM VOOR-2 direkt apart voor
Te koop tafelmodel koelkast hete vrouwen uit Amsterdam dominant sexkontakt
06
ƒ85, Oude linnenkast ƒ200 06-320 322 11 (75 cpm)
320 329 99 (75 cpm)
Telefoon 023 - 5246777
Hete vrouwen geven echt SM-voor-2 Direkt apart voor
GARAGE te huur aangebotel nrs voor sex1
'n streng sexkontakt' Bel|!|
den Tel 023 - 5714534
Financiën en
Bel NU 06-95 80 (75 cpm)
06 95 37 (SOcpm)
handelszaken
Th aangeb (zomer)huisje,
HOMO-KONTAKT"! Zoek
Snel naar bed met OUDERE
2 kam , d + t + keuken, eig
ook snel een hete knul?'
VROUWEN Bel nu direct'
opg , tuintje, ged gemeub +
06-95 18 (75cpm)
06-95 67 (80 cpm)
gestoff Tel 023 - 5730904
HOMO-KONTAKTEN
STUDENTES geven tel nrs
direkt apart met een hele voor langdurige sexrelatie
V A ƒ75 - DORSMAN
hete knul uit Amsterdam Bel 06-97 06 (75 cpm)
Onroerend goed
blijft toch goedkoper'
nu 06 96 13 (Nu 50 cpm)
Bel nu 023 - 5714534
en woonruimte
STUDENTES geven sex op
HUISVROUWEN geven tel
hun kamertje Bel
•
De
advertentie-afdeling
te huur gevraagd
behoudt zich het recht voor nrs voor sex bij hen thuis Bel ook 06 96 03 (75 cpm)
advertenties eventueel zon 06-96 64 (75 cpm)
Vele mannen gezocht voor
Nette studente ?oekt kamer der opgave van redenen te JONGE mannen gezocht die SEX met dames, 35+ 06
+ ƒ 500,- per maand
weigeren (art 16 Regelen dames, 35+, verwennen
96 20 (75 cpm) Vrouwen bel
Tel 023 - 5285786
voor het Advertentiewezen) 06-9709 (75 cpm) Vrouwen ECHT gratis 06 4 999
bellen gratis 06 49 01
Vrouwen (40+) willen snel
Vakantie Binnenland
LANGDURIGE
sexrelatie? SEXKONTAKT Direkt aan de
Vrouwen (35+) geven echt lijn' Bel 06 97 57 (75 cpm)
hun nr 06-98 80 (75 cpm)
Vrouwen (40+) willen snel
PONYPARK SLAGHAREN
LEKKER VROUWTJE
SEXKONTAKT Direkt aan de
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
thuis doorgeschakeld
lijn' Bel 069663 (75 cpm)
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west
shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
• Rubneksadvertentie? Zio
avondprogramma's Bel Ponypark Slagharen 0523 - 683000
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m de?e krant
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
24u/pd 100 cpm
Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen
Nabij het Ponypaik Slagharen Gratis gebruik van 50
de Nieuwe
UUccsper
fantastische attrak^ies, wild west shows, kindervoorstellmgen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
Amstelveens
Bel Ponypark Slagharen 0523 - 683000
.. Weekblad
AmstelveenB

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Autoverzekering

06-98.57

Auto's en
auto-accessoires

rrrm

Diverse clubs

Uithoat-nse
S8 Courant

.. Weekblad

BETTY'S ESCORT
020- 6340507 dag v a 19 u

WIKA
Autoruiten en kentekenpla- Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
ten Lijsterstraat 18
de persoon van jouw keuze
Tel + fax 023 - 5731613
Probeer het eens en bel
WIKA BV
06-35022221 (100 cpm)
Autoruiten en kentekenplaten ƒ 150,- voor een nieuwe Waanzinnig mooie studentes
voorruit? Belt u even voor m- geven Tantnsche en New
formatie Tel 023 - 5731613 Age massages Tel 020 6899019 11-23 u 7 dgn p w

Sportartikelen
Blizzard ski's, 1 70 m, ƒ50,
skischoenen, Dachst, mt 7,
ƒ 25 Tel 023 • 5716202

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

in 5 dagen'
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Uit(SlVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaqt Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Weekmedia 1 t/m 17

1-15

'In de sauna dwalen
je gedachten weg
van dagelijkse
beslommeringen'
'Sauna is een paar uur vakantie'. Het is
een reclame-kreet, toegegeven, maar
wel een rake. Want na een sauna-gang
voelt de door stress geplaagde mens
zich weer als herboren. Maar is dat niet
een beetje eng, zo in je blootje?
Weekmedia ging op zoek naar het
antwoord en bezocht drie sauna's in de
regio: Diemen, Den lip en Valkeveen.

D

E WERELD VAN de sauna is
een wonderlijke: zweten tot de
druppels op je handdoek spatteri, en dan in een ijskoud bad plonsen. Nou ja, plonsen, niet iedereen
durft de held uit te hangen, dus
meestal is het: Doet-ie het wel of
doet-ie het niet. De stoom- en bubbelbaden roepen meestal minder
weerstand op.

Eén van de mooiste sauna's ligt in
Valkeveen, verscholen in de bossen,
met een rotswaterval in de tuin en zelfs
pauwen in de zomer. Yvonne werkt er al
jaren, duikt zelf regelmatig de sauna in,
maar kan zich goed voorstellen dat
sommmigen het een beetje eng vinden.
„Niet iedereen is gewend om bloot rond
te lopen, zeker vrouwen niet. Ik herken
dat. Vroeger liep ik altijd met een handdoekje om, maar nu loop ik rustig in
mijn blote kont over het terras. En denk
nou niet datje constant bekeken wordt,
want echt, daar let je gewoon niet op; je
valt juist op als je wat aantrekt."
„Sommige mensen zijn bang dat ze
het te benauwd krijgen. Dan zeg ik altijd
maar datje naar je lichaam moet luisteren. Ga niet puffen en hijgen, omdat je
nog zoveel minuten zou moeten. Bouw
het rustig op, vijf of acht minuten is ook

Sauna Valkeveen Is als volgt te bereiken: A l
volgen, afslag Bussum nemen, bij Jan Tabak
rechtsaf en dan de bordjes Valkeveen volgen (tel.
035-694.5396). Sauna Den lip ligt vlakbij Landsmeer (tel. 4821771). Sauna Euro Diemen ligt
naast het zwembad In Diemen-Zuid (tel.
698.0940). Deze sauna Is ook goed met het openbaar vervoer te bereiken. Voor Inlichtingen over
een sauna In uw woonplaats kan men altijd bellen naar de Nederlandse
Sauna Vereniging, telefoon 038-466.1942.

Babyboomers
Foto Museum van
de Twintigste Eeuw

Kostuums
De tentoonstelling Ruisende Rokken, die tweehonderdjaar kostuums uit
de collectie van het Centraal Museum in Utrecht
bevat, is tot en met 28 januari verlengd. Agnietenstraat l, Utrecht, telefoon:
030-2362362.

'Ga niet
puffen en
hijgen,
omdat
je nog
zoveel
minuten
zou
moeten'

Katten kijken

Foto
Martvjn Heil

'Verzamelaars vind ik leuk volk'

Winnaars
Zo'n drieduizend lezers
stuurden een oplossing in
van de grote kruiswoordpuzzel in onze speciale
Eindejaarskrant. De op te
lossen spreuk was: 'Uitburidig vieren wij een
nieuw begin. We gaan-het
nieuwe jaar weer in.'
Uit de goede inzendingen
trokken wij de volgende
prijswinnaars: A;E. van
Stormbroek, Amsterdam;
W.V.H. Nederend, Amsterdam; W.H. Koch van Wel,
Diemen; T.M. Gijse, Aalsmeer; P.H. Simons, Zandvoort; A. Rijlaarsdam, Mijdrecht; M. de Robles-Reeder,
Amstelveen; A.C.
Geertsema, Abcoude; T.,
Pronk, Uithoorn; G. Wierper, Weesp.
Troostprijzen zijn voor:
T.M. de Visser, Amsterdam; F. Peelen-Klapwijk,
Amsterdam; F. Nieuwenhuyse, Amsterdam; A.A.
Jong, Amsterdam; B..CatsHooijkaas, - Amstelveen;
K.W. Affourtit, Ouderkerk
aan de Amstel; M.v.d. Laan,
Kudelstaart; G. Breur, Rijserihout; M. Kamminga,
Vinkeveen; J. Oosthoek,
Weesp; T. Jannink, .Uithoorn.
De prijswinnaars krijgen
binnenkort bericht?

prima." Bovendien weet niet iedereen
wat je bij zo'n sauna moet verwachten,
zegt Gerrit van der Meer van Sauna Den
lip. „Je hebt mensen die denken dat
sauna niet meer omvat dan een warm
hok en een beetje poedelen, maar het is
er ook gezellig, met kruiden- en bubbelbaden, en een drankje in de relax-ruimte."
De heer Flessen van Euro Sauna Diemen, bestuurslid van de Nederlandse
Sauna Vereniging, bevestigt dat. „De
sauna's van nu zijn niet meer te vergelijken met die van dertig jaar geleden, toen
je nog een kabinetje in je achtertuin kon
neerzetten en een sauna kon openen. Ik
weet nog wat een. rel het was toen iemand pils wilde tappen; die man is meteen geroyeerd. De sauna heeft namelijk
lange tijd in de gezondheidshoek gezeten, maar dat is de laatste jaren wel
veranderd. Het zijn nu complete fu.ll service bedrijven geworden." Maar meer
nog dan een vorm van recreatie is de
sauna verkwikkend. Het lichaamsvuil
verdwijnt door'je poriën, je bouwt weerstand op tegen verkoudheid of griep, en
ook de geest komt tot rust. Van der
Meer: „Je wordt er een beetje loom en
sloom van, gaat een boekje lezen en dan
dwalen je gedachten vanzelf wel weg
van de alledaagse beslommeringen."
Arnoud van Soest

Baby-boomers
'Baby Boomers, de naoorlogse geboortegolf', daarover gaat de tentoonstelling die tot 28 januari in het
Museum van de Twintigste
Eeuw in Hoorn is te zien.
De expositie aan de Bier kade gaat in op de schaarste
van vlak na de oorlog, maar
toont ook foto's en getaoortekaartjes uit de periode
1945-1955.
Men zoekt nog mensen
die het legendarische concert hebben meegemaakt
dat The Beatles pp 6 januari 1964 in de veilinghallen
van Blokker gaven. Het
gaat om foto's, Beatlesjurkjes en anekdotes. Museum van de Twintigste
Eeuw, Postbus 2013, 1620
EH Hoorn.

Wie het centrum De Looier aan
de Amsterdamse Elandsgracht
109 binnenkomt, ziet meteen
vitrines met oude auto's,
lepeltjes, bekers en zelfs
medailles. Een stukje verder
staat een draaikast met oude
teddyberen en een glazen
vitrine met serviesgoed. De
prijzen variëren van vijf gulden
voor een paar kristallen
cognacglazen, tot 8.750 gulden
voor een 18-delig servies. Dit is
de tweede aflevering van een
serie over bijzondere markten.

M

ARION VERBRAAK
heeft in kunst- en antiekcentrum De Looier een winkeltje met spullen
uit de jaren vijftig, waaronder een uitgebreide platen-

collectie. Iedereen kan in De
Looier een stand of winkeltje beginnen, vertelt ze. „Als
ze maar tweedehands spullen of curiositeiten verkopen."
De stands liggen in het midden van De Looier, met de winkeltjes en eetcafé Het Schooiertje daaromheen. ledere zaterdag is een particuliere markt in
de vrijmarktruimte. Iedereen
kan op die dag een tafel huren
om zijn oude spulletjes te verkopen. Op zondag worden themadagen georganiseerd.
Verbraak: „We houden dan
onder meer een telefoonkaartenbeurs. Maar ook een parfumbeurs, waar zelfs belangstellenden uit Zwitserland op af
komen. Alles wat met parfums
te maken heeft, wordt op die

beurs verhandeld. Je hebt er regelmatig," zegt hij. „Soms
geen idee van hoeveel bijzonde- ren ik er even snel doorheen. Ik
re verpakkingen, posters, sjaal- ben geen verzamelaar, 'maar
tjes en flesjes er bestaan."
kijk meestal naar meubilair en
Map de Groot noemt zichzelf lampen. Voor de rest vind ik de
de duizendpoot van De Looier. meeste spullen te duur als ik
„Als iemand een stand wil hu- het met de veiling vergelijk.
ren, kunnen ze bij mij terecht." Ook al valt er natuurlijk altijd
Ze is geen verzamelaar. „Daar te onderhandelen."
ben ik blij om, want dan kan je
Bezoekster M. Swijgman is
geen afstand doen van je spulle- nog nooit eerder in De Looier
tjes en je. blijft maar kopen. geweest, „terwijl ik om de hoek
Maar dat neemt niet weg dat ik woon. Maar ik denk dat ik hier
verzamelaars leuk volk vind. vaker naar toe zal gaan. Mijn
Als ze iets vinden waar ze lang eerste indruk is dat er leuke
naar gezocht hebben dan glin- spullen zijn."
steren hun ogen en zijn ze dolDe Looier werd twintig jaar
gelukkig. Terwijl ik dan denk: geleden opgericht door Hans
nou, nou, wat is daar zo spe-Becker en heeft tachtig standciaal aan. Maar die verzame- ruimtes. In de beursruimte
laars weten werkelijk alles van worden regelmatig dagmarkten
georganiseerd. Op maandag
hun spullen."
Een bezoeker loopt langzaam presenteren de standhouders
langs de standjes. „Ik kom hier hun speciale aanbiedingen en

'verse waar'. Woensdag is er
een beurs voor handelaren vrijdag is de Looier gesloten.
„Sommige standhouders zitten hier al twintig jaar, terwijl
anderen het niet eens twee
maanden volhouden," vertelt
Verbraak. „Op dit moment zijn
tachtig standplaatsen bezet.
Alle standjes hebben weer andere spullen te koop. Dat loopt
echt van curiositeiten als marmeren vruchten tot aan een antieke kijkdoos, waarin een ouderwetse peepshow met 'keurige' dames te zien is. Dat is het
unieke van deze beurs. Of je nu
op zoek bent naar een teddybeer, oude camera's of een zonneklok, de bezoekers hebben
grote kans dat ze het hier zullen
vinden."
Anke Bleeker

Liefde is...
samen naar de

Love &Marriage
Beurs'96

De tentoonstelling is geopend
van tien tot zes uur. De toegang
bedraagt tien gulden voor volwassenen en vijf gulden voor 65+-ers
en kinderen tot 12 jaar. Bczoekers met de naam Kat, de Kat,
Katz of Poes krijgen op vertoon
van een legitimatie met foto gratis toegang.
1

Zaterdag en zondag
van 10.00 tot 18.00 uur
Toegangsprijs ƒ 15,- p.p.
(mr/, modcshoivs)

Nacht van Haarlem

Op de Kunstijsbaan
Zuid-Kennemerland vindt
op vrijdag 16i februari de
zogenaamde Nacht van
Haarlem plaats. De Nacht
van Haarlem begint om 11
uur 's avonds en eindigt om
één uur 's nachts. Kaarten
kunnen vanaf één week
voor het evenement bij de
ijsbaan worden aangeschaft. .
Het adres van de ijsbaan is I,Isbaanlaan 2, Haarlem, telefoon
023-526.4662.

geeft u meer!
Op zondagochtend 14 januari om half 11 draait het eerste deel van
de uit 1924 daterende Duitse stomme film

Winterontdektocht
Het Biesboschcentrum
in het Nóordbrataantse
Drimmelen houdt deze
maand diverse vaar- en
wandeltochten. Voor de
tochten dient van tevoren
gereserveerd te worden' bij
het Biesboschcentrum, telefoon 0162-682233. De wintervaarwandeltochten vinden plaats op zondag 14 en
28 januari. De kosten voor
deze tocht bedragen 18 gulden voor volwassenen en
11 gulden voor kinderen
tot en met 11 jaar. De winterontdektocht op zaterdag 20 januari is voor echte
vogelliefhébtaers. Dit is namelijk een tocht per open
rietaak door de Brabantse
Biesbosch waarbij de nadruk ligt op vogels kijken.
De prijs voor deze tocht bedraagt 25 gulden.

(ADVERTENTIE)

In de Tuindorphal te
Utrecht wordt op zondag
21 januari de 33-e internationale Kattententoonstelling 'Katten kijken' gehouden.
Meer dan duizend raskatten, waaronder de bekende
rassen zoals Perzen, Siamezen, Heilige Birmanen
en Abessijnen, worden gekeurd door een team van
internationale keurmeesters.

'Op zoek
naar
teddybeer,

Het
aanbod
van De
Looier
'loopt van
curiositeiten als
marmeren
vruchten
tot aan
een
antieke
kijkdoos,
waarin
een oudervvetse
,
show met
'keurige'
dames te
zien is'

oude

camera's
of
zonneklok'

Het vertrekpunt van de tochten is het Biesboschcentrum,
Biesboschweg 4 in Drimmelen.
De wintervaarwandeltbcht is van
half 12 tot twee uur. De winterontdektocht start om half tien
en Is rond half twee afgelopen.
(ADVERTENTIE)

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

Bram de
Hollander
Fotografie

BOES

Die
Nibelungen;
Siegfrieds
Tod
Het eerste deel van Die Nibelungen begint met de opsommingen
van Siegfried's heldendaden, die in een flash-back getoond worden. Door de dwergkoning der Nibelungen te doden komt hij in het
bezit van een schat, waar echter een vloek op rust. Gewapend met
die schat (het symbool van zijn komende ondergang) en bijna
onkwetsbaar geworden door een bad in het bloed van een draak,
arriveert Siegfried aan het hof van Günther, koning der
Bourgondiërs. Uiteindelijk leidt dit bezoek tot de dood van Siegfried.
Zijn geliefde Kriemhilde besluit op haar beurt om wraak te nemen.
Het presenteren van Die Nibelungen in twee delen is bewust gekozen. De vormgeving van het eerste deel is gestileerd en monumentaal, met veel symmetrisch gerangschikte scènes. De bedoeling
hiervan is de statische sfeer aan het Bourgondische hof te treffen.
Regisseur Fritz Lang gaat hierbij zelfs zo ver, dat hij groepen mensen gebruikt als decorstukken.
De film wordt live op het orgel begeleid door Joost Langeveld.
Het tweede deel van Die Nibelungen is te zien op zondag 11 februari. Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski, betalen Weekmedia-lezers in plaats van 12,50
gulden slechts tien gulden per persoon.

Bon voor onze lezers
Naam:

Woonplaats: .

Aantal personen:,

geeft u meer!
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Weekmedia 16-17
FORD ESCORT 1.4 CL, 2-drs,
bruin, 1/90, Jan Wals.
Tel.: 020 - 4361697.

Land/Rangerover

Algemeen

Accessoires
en Onderdelen

16-12
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748. •

DE METEOR: Verkoop nieuw
Ford Scorpio 2.0i CL, b.j, 1990, en gebruikt. Diverse landrovers GRANDIOZE OPRUIMING!!!
AUTOLAK
EEN KLEINE GREEP
zwart, prima auto, ƒ 11.950, mr. 90-110-130. Onderhoud & repaUIT
ONZE
VOORRAAD:
Grote sortering ONDERDELEN
mog., Tel.: 023 - 5423906
ratie. Bloemendalerweg 54,
alle kleuren
van schade-auto's, alle
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse auto'WEESP. Tel.: 0294-415240.
ALFA ROMEO
merken, alle bouwjaren.
lubriek die op vrijdag verschi|nt in Hel Parool, op zaterHonda
ook in spuitbussen
331.5I.E.
10-92 ƒ 10.500
GEBR. OPDAM B.V.
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
Tel.: 02502-45435,
edities van Wcekmedia t w.' Amsterdams Stadsblad, BuiAccoord 2.2i EX 16V, b.j. 7-'90,
BMW
Mazda
518 l 4 drs
02-91 ƒ 17.900
tenveldeilse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
82.000 km, 1e eig., APK 9-'96,
Missot. specialist REM- en
Otto Nieuwenhuizen bv
curs contr., airco, schuifd. etc , 323 GLX 1.3 sedan, bj. '91, Ipg, CHRYSLER VOYAGER
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, AmslelFRICTIE-MATERIAAL.
Overtoom
515,
Amsterdam
zilverbrons
met.,
vr.pr 93.000 km, schuifdak, vr.pr 3.3 SE aut.
veens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
07-92 ƒ 28.500
Bosboom Toussaintstr. 43
/ 19.950,-. Tel.: 010 - 5925890. ƒ 13.250. 0299-648618, na 19 u
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
A'dam. Tel.: 020-6180443.
(020) 6129804
CITROEN
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Honda Accord 2.0 EX aero- Mazda 929 GLX sedan 1.8 12V, BX 1.9TZI br. 05-90 ƒ 9.800
deck 1987, APK 1996, / 5.950, LPG, stuurbekrachtigmg, 1992, XM 2.01 Turbo br.8-93 ƒ38.600
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Rijscholen
inruil mog. Tel. 023 - 5423906. 0297-287367, ƒ11.000,-.
Xantia 2.0i SX 11-93 ƒ21.600
Telefonisch, van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
ZX
1.8
l
Avant.
11-93
ƒ
15.300
20 00 uur. Tel 020-665.86.86 Fax 020-665.63 2]
, 5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
DAIHATSU
Mitsubishi
© Supertwist LCD display,
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
Charade 1.3 TS03-93 ƒ 10.200
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
AD Amsterdam.
1.9 TD TS Van 03-90 ƒ 4.900
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.© 100 alfanumerieke
of
FIAT
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Am10
motorrijlessen
+
examen
ƒ
775.Tempra2.0i.est07-91 ƒ 9.000
slctdam of bi( de volgende Weekmediakantoren'
geheugens
voor Amstelveen en omgeving
Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Tipo 1.9 Turbo 06-92 ƒ 12.400
Amstelveen- kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Autorijlessen
ƒ
37.50
per
les;
ook
automaat-lessen
permanente signaal- en
AAoesteis 421 B, Weesp' Nieuwstraat 33, Zandvoort GastFORD
Oranjebaan 4, Amstelveen
Theorie op CD-I GRATIS
huisplein 12.
Esc. 1.4cl bravo03-89 ƒ 5.900
batterij
sterkte indicatie
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Tel. 020 - 6433733.
Esc. 1.8 XLD 04-91 ƒ11.400
Speciale
spoedcursussen
theorie
+
praktijk
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
Esc. 1.'6 16v st 01-94 ƒ 18.900
© volledig menugestuurd
vóór donderdag l 8 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
Orion 1.6 CLX 09-91 ƒ 8.900 Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Mitsubishi L 300 2.5 D. Lang,
Peugeot
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
groen 2/93. Jan Wals.
automatische nummer
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
HONDA
Tel.: 020 - 4361697.
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.
Civiel.5 DXi 09-92 ƒ 16.400
COBUSSEN AMSTERDAM
herhaling
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Concerto 1.5i 01-92 ƒ 12.500 AUTORIJSCHOOL La Mirage.
Peugeot dealer
Autorijschool DIESEL
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
HUYNDAI
Opel
Alle
rijlessen
ƒ
32,50
per
les.
Rijles
v.a.
ƒ27,50.
Studentend) PIN-code invoer met aan/uit
sinds 1930
Sonata2.0i gls06-92 ƒ11.800 pakket ƒ 975 incl. theorie. Wij
Ook buitenlands rijbewijs.
25 stuks Opel Kadett, 1985 t/m 205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.750 MAZDA
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
zijn rijksgedipl. Specialist in het Tevens instructrice aanwezig.
en wijzigingsmogelijkheid
205 Trophy 1.1.i 2/93 ƒ 18.750 323 1.6i GLX 08-92 ƒ 12.800 omruilen van buitenlandse
1989, voor ml. 023-5423906.
AUTO l-IN-3 MINI'S?
Info 020 - 6332274.
306 XR 1.4ietoile 1/94 ƒ 27.500
Inruil mogelijk.
© 12 maanden
rijbewijzen. Spec. begel. zowel
3 regels
ƒ 42,00
306XT1.6mj. 6/93 ƒ 25.500 MITSUBISHI
Autoverhuur
Opel Ascona 1.6 S 4 deurs 309 GR 1.4,5 drs10/91 ƒ 14.750 Galant 2.0 GLSI02-91 ƒ 8.600 bij de theorie als bij de praktijkvoor elke extra regel
garantie!
ƒ 14,20
lessen. Gespreide betal. mog.
1987, pas APK gek. rijdt prima, 405GRautom. 1.95/90 ƒ 14.500 NISSAN
mm-prijs
ƒ 8,80
ƒ3.950, mr. mog. 023-5423906. 405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ19.750 YpsilonY1.0fire10-92 ƒ 8.900 Inform. naar onze 3-weekse
spoed opleidingen. Tel: 020 mm-prijs met vignet
ƒ 8,80
405 GLX 1.6 12/93 ƒ23.450. OPEL
6197379/06-52990147.
^•^10-dagen wintersport
Porsche
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,40
Inkoop/Inruil mogelijk
Astra 1.7 D stat.04-92 ƒ 14.900
9 Personenbus (Peugeot J-5)
Autorijschool DIESEL
Kad. 1.61 Comb08-91 ƒ 9.200
Baarsjesweg 249-253
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
MOTORISCHE PROBLEMEN'
Alle rijlessen ƒ 32,50 per les. All in met vrije km ... ƒ 1610.Omega
2.01
LS06-89
ƒ
16.900
Amsterdam
020-6121824
Sneeuwkett. + skiboxeri met
niet breder dan twee kolommen).
Laat uw auto testen d.m.v. Direct bereikb. v.a. Postjesweg Sen. 2.5 E aut. 03-86 ƒ 3.900
Ook buitenlands rijbewijs.
de modernste apparatuur
Tevens instructrice aanwezig. dragers voor ieder type auto
Vee.
1.7dglsed11-91
ƒ11.900
020-6719108 of 020-6794842
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Peugeot 205 Turbo diesel cpm- Vee. 1.81
Garagebedrijf Out:
Info 020 - 6332274.
11-90 ƒ 10.600
Zie ATS telet. pag. 888
Tel. 020-6441020. Geopend merc. b.jr. juli 1992, rijdt prima
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), to
Wilt u een goede en niet te
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur. ƒ 9.950, inr. mog.,023-5423906. PEUGEOT
DE
LUGT luxe en bestel vanaf
rief op aanvraag.
205 1.1 junior 05-87 ƒ 4.200 dure rijopleiding? Bel dan
306 1.4 XN
09-93 ƒ16.800 Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 - ƒ50,- per dag excl. BTW.
Voor meer informatie of advies, bel
Rover
309 1.3 XE Sc. 05-88 ƒ 4.200 6127187. Eerste 4 lessen voor Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Renault
405 1.6 GLI
04-90 ƒ 7.800 ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,- Peugeot 106/306, Renault LaRenault 5 T Diesel, 1986, APK 405 1.6 GLI br. 10-92 ƒ16.300 20 lessen + examen ƒ 950,-. guna, Vracht + bestelwagens.
MINOR MOTORCARS
1996, prima auto ƒ3950, inruil 4051.9 GXD 05-94 ƒ 21.200 Ook in Zaanstad'en omgeving.
RENT A BRIK
Sloterkade 43/44
mogelijk. 023-5423906.
405 1.9 SRI
01-92 ƒ13.500
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Amsterdam
RIJSCHOOL
ROLF
605 2.0 srx aut.08-92 ƒ 16.400
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
Tel. 020 - 6177975/6158022
RENAULT AMSTERDAM
6052.0SLI
05-91 ƒ11.900 Rijden bij Rolf is een begrip in
All-in. KM vrij!
Top
occasions
met
1
jaar
Amsterdam.
Met
een
goed
Rover-dealer voor
Tel.: 020-6922930
RENAULT
garantie
team
instructeurs
geven
wij
op
Amsterdam, Amsteveen e.o.
191.7RLSedan07-93 ƒ12.500 een psychologische manier inWibautstraat 224
Campers
19 TR Europa 06-92 ƒ 9.300 tensief les en nog leuk ook!
020 - 561 96 1 i
19 GTR
05-91 ƒ 9.600 Hoog slagingspercentage en
Toyota
T.k. Nevada 88, APK 5-'95, grijs 21 GTX
05-90 ƒ 8.400 toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. VW/Audi dealer A-POINT,
Toyota Corolla 1.3 LB SXL '87, metal., i.g.st., LPG onderbouw 25 TS
01-88 ƒ 6.000 Tel.: 020-6868063/6332405 of Kollenbergweg, Amsterdamel. schuifdak, antrac., ƒ4.950. vr.pr. ƒ5000. 013-5345882.
Clio1.2RL
05-91 ƒ 11.400 06-54633678. P.S. Ook 8-week- ZO, voor nieuwe en occas.
campers, OOK VERHUUR.
Bel: 020 - 6478513.
SEAT
se cursussen en examenroutes Tel. 020 - 4301617.
Ronda 1.2 GL 01-86 ƒ • 900 rijden is vanzelfsprekend.
Suzuki
Toleda 1.9 GLf 06-93 ƒ 16.900
Automaten
Verkeersschool Trendy
SUBARU
Amsterdam, een sensatie
Wij hebben keus uit
Legacy 1.8 DL 04-91 ƒ 6.500 in rijles: 020-4205386.
' Amstelstein - Suzuki
meer dan 10 Automaten
Auto's te koop
Citroen
TOYOTA
auto/motorrijles in A'dam
v.a. ƒ 3.500.Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Corolla1.8dstat04-91 ƒ 9.800 Voor
tot ƒ 5.000,is een gratis infogids beschik- GOLDCAR B.V. Amstelveen,
CHYPARSE, Soesterberg vult Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen VOLVO
baar. Bel nu: 020-6633773.
Tel 0?0 - B433733.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
uw Citroen-veerbollen voor
CX 20 RE '84, ƒ 750.
05-85 ƒ 900
240 Van
(Op afspraak grati's halen en brengen)
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Voorkom
onZéKerheid
in
uw
rijVISA Garage
04-92
ƒ 13.900
460 1.8 l GL
Klassiekers
Tel.: 03463-51150.
opleiding en vraag de gratis
Suzuki Swift 1.3 GL, 5 drs.,
Tel. 020 - 6278410.
VOLKSWAGEN
Volkswagen
RIJLES-INFO-GIDS
en
Oldtimers
1990,
ant.
met.
ƒ
10.950,
inruil
ÓÓK BIJ U IN DE BUURT ZIT EEN VALKENBERG.
Citroen BX 19 TZD grijs met.,
Golf II 1.3 CL 03-90 ƒ 10.700 voor Amsterdam en omgeving
125.000 km, 1/92, Jan Wals. mogelijk. 023 - 5423906.
Golf
II
1.6
CL
05-90
ƒ
9.500
BEL: O73-641001O VOOR HET DICHTSTBIJZIJNDE FILIAAL.
Auto's te koop Tel.:
VW
Golf
1.9
D.
okt.'92,
keurige
aan:
020
6633773
of
6922612.
Orginele
Volvo
AMAZONE
'67,
020 • 4361697.
auto, 3 drs. uitv., rood, ƒ 18.950, Golf 1111.4 i CL 05-93 ƒ 18.400 Tevens informatie over theorie- 2 drs., d.groen, z.g.st., ƒ 13000,
van ƒ 5.000,Inruil mogelijk. 023-5423906.
Citroen BX 1985, pas APK gelessen en examentrainingen. tel. 078-6141179, na 17.00 uur.
Family Cars
AUTOBEDRIJF
keurd ƒ1450, inruil mogelijk.
tot ƒ 10.000,EURO
SNELWEG
SERVICE
BV
Tel. 023-5423906.
Bedrijfsauto's
INDUSTRIETERREIN
Chevrolet Camaro 2.8 Z.E. TarCITROENSPECIALIST
"DE SLENK"
ga uitv., bj. 1983, ƒ5.950. Inruil
70
BESTELAUTO'S
en
pers.
TIMO DE BRUYN
CANNENBURGERWEG 26
mogelijk Tel. 023-5423906.
biedt
aan:
busjes
v.a.
ƒ3500.
Garage
Occasions, reparaties, APK,
'S-GRAVELAND
10 x Voyager Div. . 88 t/m 93 Rijsenhout, lid Bovag.
schade en laswerk.
TEL.: 035 - 6564444
6
x
TransSport
90
t/m
94
Meer
dan
50
jaar
gevestigd:
Auto's te koop
Verkoop onderd. nwe/gebr.
4 x Lumina APV
91/94 Bennebroekerweg 17, RijsenNieuw, Nieuw
van ƒ 10.000,- Tel. 020-6320190 fax 6343433. 1 x Villager V6 autom
94 hout bij Aalsmeer, 02977Automarkt Barneveld
Ruime keuze in 2 CV occasions 1 x Espace RN TD
92 24229. Ook t.k. gevraagd.
tot ƒ 15.000,alle leeftijden. De Eendenspe- 1 x Espace RT
Professioneel en betrouwbaar
92
cialist Leende. Tel. 04906-1528. 1 x Space Wagon 2.0
Grote keus en veel service.
89
Adverteren in
SUBARU MINI JUMBO SDX,
ledere vrijdag en zaterdag
deze rubriek
Wit, 1992, 5-drs., 48.000 km. T.k. BX 19 D, bj. okt. '88, km Meidoornweg Badhoevedorp
De Postcode Loterij begint De Mega Jackpot is nog maar pioenschap schaatsen in HeeKom naar Barneveld voor
FAX: 020 - 665.63.21
Nieuwe auto ƒ 11.750.- Garage 270.000, APK 1-'95, vr.pr.
Tel.: 020 - 6599221
het nieuwe jaar met een het begin. Bij de trekking van renveen.
uw verantwoorde aankoop.
ƒ5.000,-. Tel.. 020- 6173063.
Heere Tel.. 020-6719154
Industrieterr. Hasselaar-West.
gepaste klapper: de Mega april gaat opnieuw een SuperService
en
Saab
• Welkom
Jackpot, de rijkste prijs van PostcodePrijs alle deelnemers En natuurlijk leveren al die
Voor een goede SAAB 99, V.a. ƒ 85. 5 veerbollen
90 of 900, ook Royal Class op druk brengen bij de Citroen
Reparatie
Tel. 03420 - 23432.
Nederland, staat op 6 miljoen in één postcode in één klap nieuwe kansen en verrassingen
SAAB SERVICE MOLENAAR Spec. in Zaanstad Garage.
Voor een goede
gulden! Een prima start van steenrijk maken. En deze ook nieuwe kansen op voor de
Xantia
2.0
SX
Break
.
.
.
.
9/95
RENE
SPAAN,
075-281193.
SAAB 99, 90 of 900
Hoofddorp 023 - 5614097
24 UURS-SERVICE !
het nieuwe jaar waarin de maand al genieten 1800 prijs- goede doelen. Want daar gaat
ZX
1.6
Image
9/95
Vraag tevens naar onze mruiook ROYAL CLASS
Postcode Loterij nieuwe kan- winnaars van een geheel ver- de hele netto opbrengst van de
ZX
1.4
Break
2/95
lers en aantr. rep. prijzen.
naar
GARAGE'ECONOOM
Auto's te koop
Baleno 1.3 GL
3/95
sen en nieuwe verrassingen zorgde winterprijs: het bijwo- Postcode Loterij naar toe.
SAAB
SERVICE
Alle onderhoudsbeurten
Swift 1.3 GL, Sedan ....7/93
Turbo D Break Amb.
nen van het Europees Kamvoor u in petto heeft.
boven ƒ 20.000,- XM
MOLENAAR
Koppeling en Remrevisie
Swift 1.3 GS
2/92
schuifd. '95 14000 km/55.000
Wilt u er bij zijn en een greep
HOOFDDORP
Schadeherstel en -taxatie
Citroen Wim van Aalst
Pontiac Transport, nieuwste XM Turbo D Break Amb. aut.
doen naar de 6 miljoen? Haast
Onderhoud,
reparatie
Uitlaat
en
Schokbrekers
0297-272828
airco
'93
ƒ
37.500
model korte neus '94, 50.000
u dan. Dit is uw laatste kans
APK,
met
eigen
Banden
en
Uitlijnen
Inruilauto's:
Citroen
BX
1.4,
XM
Turbo
D
'94
airco
ƒ
34.500
km alle opties ƒ54.950.
om u nog voor de trekking van
APK
en
VVN
Keuring
revisiewerkplaats
voor
Saab3/86,
ƒ
2500.-Citroen
BX1.6
RS
XM
Turbo
D
'92
ƒ
24
500
Family Cars: 020 - 6599221
januari aan te melden. Dus
Break, 5/86, ƒ 4750.- Kadett 1.3
XM D airco '93
ƒ 24 500 motoren en versnellingsbakken
Tel.: 020-6233220
LS, 5 drs., 4/86 ƒ 4250.- BMW
vul de bon in en stuur hem
XM Comfort '93
• ƒ22.500 tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
316, 4-drs., bruin met., 5 vern.,
XM Comfort '92
ƒ 19.500
op. Doe dat vóór 16 januari •
Ook op zaterdag open !
Alfa Romeo
schuifd., l.m. win., 6/85 ƒ 6250.XM Comfort '92 Ipg ƒ 14.900
023 - 5614097
APK + grote beurt v.a. ƒ299.- R18 TL, 3/82 ƒ 650.- R25 MonaXM
2.0i
Ipg
Amb.
'90
ƒ
12.500
T k Alfa 75, 1.8, nov. '88, km
DIESELSERVICE
co, bruin metall, led. inter.,
119000, LPG, i.z.g.st., vrpr. XM V6 Amb. m. '90 ƒ15000
SAAB DEPOT
CX GTi aut. '87
ƒ 6.950 Verkoop van nieuwe en gebr. brandstofpompen; verstuivers 10/87, ƒ3950.- R25 GTX Aut.,
ƒ6900 020 - 6717899.
Xantia 18 SX, Ipg, '94ƒ 26.500 onderdelen. Tevens revisie, on- cil.koppen vlakken. Garage/ def. 11/84 ƒ 1450.-Peugeot 309
motorenrevisie FEENSTRA
GL Profil. 5-drs., LPG, 5/86,
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ18.500 derhoud, rep. 04120-36737.
Industrieweg 27, Duivendrecht ƒ3750.- Golf 1.3 Memphis,
ZX 14i Fuore '93
ƒ 17.500
Chevrolet
"De Jackpotmeter op deEuromast
Tel. 020-6980639
7/85, ƒ5500.- Golf 1.8 GLS,
BX TGD Break'90 ƒ11.000 Wie maken we blij met onze
staat inmiddels op 6 miljoen.'"
6/85,
ƒ6500.Kadett
1.3
LS,
Saab
900i
'85,
LPG,
5-drs,
BX
TGD
Break
'89
ƒ
9
950
Chevrolet Impala Station
APK KEURINGEN ƒ70,
9 t/m 13
spatb. schade 3/87, ƒ2950.ƒ 6.750 trekh., schuifd., wit, goed on- klaar terwijl u wacht.
wagon, bj '75, A P.K. gek. BX RD Break '88
januari
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
derh.,
ƒ3.900.
0578621668.
BX 16TZIBrm'94st.by22.500
ƒ4500. Tel 010 - 4655200.
Garage West-Center:
Vakantiebeurs,
Telef.
020-6627777
BX Deauville D '93 ƒ 15.500
020-6122476 (zonder afspraak)
Jaarbeurs Utrecht
BX Diesel '92
ƒ'12500
2e Helmersstraat 15, A'dam. BMW
Volvo
Daihatsu
BX Turbo Diesel '92 ƒ 18.500
316 5 bak
11/85 ƒ3.450
Autobedrijf CRYNSSEN
BX TRD Turbo 3 st. '89ƒ 7.500 10 VOLVO STATIONS, 2x 240
Daihatsu
CITROEN
Crynssenstraat 10-14
ƒ 4.500 Sedan + 1x 740 Sedan '88-'94
't AMSTERDAMMERTJE BX Diesel '88
BX Ipg
7/88 ƒ 2.750
Tel: 020-6184402.
BX 16 TZI '92
ƒ 13.500 ANWB-gek. 0492-464495.
Amstel 340-342
5/88 ƒ4.000
APK-keurstation, reparaties BX 1.9 D
BX 14 Deauville '92 ƒ 12500
tegenover Carré
1/92 alle merken en schaderegeling. MITSUBISHI
ƒ 6950 940 G L 2.0
\dam-C. Tel 020-6236491. BX 14 RE '90
Gold 1.8 ELD
4/86 ƒ 2.800
12/92
BX 14 TE '89
ƒ 5.950 940 GL 23 aut
Gedipl. Focwa monteur voor
4/87 ƒ 3.500
ffl'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
BX 14 TE Ipg '89
ƒ 4.950 745 GLD-TD Estate . . . . 1/88 alle voorkomende laswerk- Galant 1.6 GL
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
MAZDA
'91
ƒ 3.950 2x 945 Estate, v/a
ft Bewijsnummers van een BX 14 RE '88
zaamheden,
rep.,
APK
en
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
323 HB
4/83 ƒ1.000
1/9'.
ƒ 2.500 460 1.8
geplaatste 1 m 3 MINI adver- BX 14 TE, Ipg '87
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
schades
enz.
ƒ37,50
ex.
BTW
NISSAN
440
DL
1.8
6'93
tontie Krijgt u alleen toege- 2 CV 6 '85 nw APK ƒ 2 450
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
p.u. Tel: 075 - 6125585.
Silvia 1.8 Turbo 12/84 ƒ2.600
ƒ 1.950 AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
zonden als u dat bij de opga- Visa 11 RE '86
Micra
3
drs.
6/86
ƒ2.250
Zelf sleutelen of auto spuiten
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
OFF. VOLVO DEALER
vo van de advertentie kenOPEL
VISA GARAGE BV
doe je bij HEINING HOBBYbaar maakt. De kosten daarNijverheidslaan 1, WEESP
Kadett 1.6 D stat.9/87 ƒ3.900
L~] ƒ 20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 40,- (vier lotnummers)
HAL. 020-4976999 A'dam,
Houtmankade 37, A'dam.
voor bedragen ƒ 6,50.
Tel. 0294 418200/418008
Senator 2.5 E. aut.3/86 ƒ 3.900
Sloterdijk 3.
D ƒ 10,- (één lotnummer)
Tel.' 020-6278410.
G ƒ 30,- (drie lotnummers)
PEUGEOT
205 XL
9/85 ƒ 2.950
Van Vloten
Chrysler
Autofinanciering RENAULT
Naam:
D dhr. D mevr.
5 C Luxe
9/86 ƒ 2.450
Amsterdam
en verzekering TOYOTA
"Wilt
u
die
6
miljoen
pakken
?
Stuur
dan
snel
de
bon
in!
"
Chrysler - Amstelveen
Adres:
850 Estate 2.5 GLE '93/ 53.500
Corolla 1.3 HB 6/87 ƒ2.800
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
850GLT2.5, Ipg '92 .ƒ33.750 Leen VOORDELIG ABNR int. VOLVO
Dealer voor A'voen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen 740 Estate '86
Postcode:.
ƒ 12.950 Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60,- 340 DL
11/86 ƒ 2.000
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975-61212
740 GL s.dak, '88 . . .ƒ 10.950 sparen, doorl. krediet 8,7% eff.
ALLE 1 JAAR APK
De overige Bmgopriizen:
Stand Mega Jackpot:
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Plaats:.
460 DL 1.8, '93 . . ..ƒ26.950 Bel nu 020-6479900 inf. BKR
Tel: 035-6564444 of 06460 DL, '92
ƒ23.950
52721762. Na 17.00 uur.
Chrysler Voyager 2 5 TDS, 7
Getal
22
t/m
36
Ford
Bel mij bij een prijs
440 DL, '93 M 94 . . ƒ 25.750
035-6914573.
pers , 54 000 km, div. opties,
Autosloperijen
boven ƒ 10.000,-Tel..
440 GL, '93
ƒ24.750
44 ƒ 10.000,- 15
20,blauw met, 1'94 Jan Wals
±
50
auto's
APK
gek.
Den
440 GL, '90
ƒ 13.750
37
ƒ1.000,- 18
10,De Bingocijfers:
Tol 020 - 4361697
Autosloperij
De
Liede.
Bnelstr.
18,
A'dam,
zijstraat
Sierra
Banknummer:
340 GL 5d dec. 90 .ƒ 10.950
Postbanknummer:
21
ƒ 500,- 25
INKOOP
Haarlemmerweg bij molen.
1.6 Azur, blauw, 4 d.
7/91 340 aut., sedan, '89 .ƒ 9.950
Getal 1 t/m 21
40
ƒ100,- 29
Loop
+
Sloop
auto's
020-6844079.
Tevens
Inkoop.
2.3 CLD, stat wag
9/87 3602.0, 5-drs, '87 . . .ƒ 5950
Fiat
17
ƒ50,- 27
Verkoop onderdelen
2.3 CLD, boige 5-d 5/86 245 GLE Est.
39 30 45 01 14 35 03 07
ƒ40,- 41
R.D.W.
vrijwaring
Hat 127, met schade rechts Mondeo.
29000 km '93
ƒ39.750
Auto's te koop
36 09 34 19 42 32 04 06
ƒ30,- 24
ƒ5,Datum:
Geen
voornjkosten
voor, motor prima, APK 11-96, 1.6 CLX, HB, alberto 5-d 5/93
10
150.96.01
ƒ25,Handtekening:
020-6198691
16
28
26
05
11
38
02
COMPANY
CARS
gevraagd
/ 800,- Tel. 020 - 6686714.
1.8 CLX, HB, zwart 5-d 2/94 960 2.5 Autm. prest
023-353685
'95
Heeft u met deze 21 getallen
Straatprijs:
Fiat Panda 750 L 1988. ant. 1.8 CLX, HB, blauw 5-d 7'94 440 sports-line airco
'95 Grote sortering ONDERDELEN DE HOOGSTE PRIJS voor elk
een volle kaart, dan wint u de
met., keurige auto, ƒ4.950, in- 1.8 CLX, HB, blauw 5-d 2/95 460 1.6 Groen M
'94 van alle schade-auto's, alle merk auto a cont. met vrijwar.
/3.00O,ruil mogelijk. Tel. 023 • 5423906. 1.8 CLX, HB, rood 5-d 1/95 VW Golf aut. 88 . . . .ƒ 9.950 merken, alle bouwjaren.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
TTiuisbingo
2.0 GLX auberg. 1/95 Mits. Lancer 1.3 GL 90 ƒ 10.950 GEBR. OPDAM B.V.
3264 LE
f 25.OOO,Panda 1000 ie. b.j. 07-'90, Scorpio
Wilt
u
uw
auto
v.a.
1992
direkt
a
* Bon uitknippen en in een envelop
GT 24 V grijs 4/94
Keuze Prijs
Tel.: 02502-45435.
41 000 km, 5 versn., prima st., Probe
kontant
verkopen?
Belt
u
voor
| (zonder postzegel) opsturen naar:
Nissan 2.0 Pnmera bruin
uw Volvo-dealer
3264 LE 069
vrpr. ƒ6250. 030-6954134.
Zetfouton voorbehouden
inl.
0341-419354/0652-977028.
- Nationale Postcode Loterij,
Het HOOGSTE BOD?? Bel
met persoonlijke service
ALBERS, OUDERKERK.
l Antwoordnummer 19503,
«Auto te koop'' Plaats m deze
Tel 020 • 6369222, Meeuwen- voor vrijblijvende prijsopgaaf. Te koop gevraagd AUTO'S a
Ford Service Dealer.
LOTER
• 2501 ZV Den Haag.
DeBMW:1135XW001teEdam
rubriek U zult verbaasd staan
laan 128, Amsterdam-Noord. Loop-, sloop- en schadeauto's l contant met vrijwar.bewijs
Tel 02963-1767
over het rfisnltaat
Tel.: 02908 - 24640
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. m. vriiwannq. Tel. 020-6754193. i

S

GOLDCAR MITSUBISHI

OUKEBAAS

LIBERTEL

valkenberg

:fïej

Family Cars

Nationale Postcode Loterij gaat goed van start

ómilioenvooru!
Postcode Loterij

Roadshow

WIN^rOT7-MILJOEN-BON

DE UITSLAGEN VAN 8 JANUARI

6 miljoen

Actue|e

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

Mégane: opvallend onopvallend

ü*e Renault 19 had geen uiterlijk waarvan je in extase raakte
maar bood zoveel kwaliteit dat
liij uitgroeide tot een bestseller. Na 7 jaar dient zijn opvolgcr zich aan, de Mégane. Volgendc week start Renault het
offensief met de eerste 2 uit een
reeks van 5, een onopvallende
5-deurs hatchback en opvallende 3-deurs Coupé.

Europese
Mazda
Polo naar
eigen smaak

E 19 was een belangrijke auto voor Renault.
Hij kwam in 1988 als
geroepen want en gaf

D

de aanzet tot een volledige

vernieuwing van het mqdellenprqgrarnma dat eindigde

bij de introductie van de Lasmna in 1994.
Een aanzet die Renault
nieuw leven inblies. Vlak voor
de introductie van zijn opvol;_;er rolde nummer drie miljoen
van de band en dus kan hij met
.ipgeheven hoofd en een gevulde champagnebeker afscheid
nemen. Enerzijds vreemd, dat
succes. De cabriolet was en
blijft prachtig, maar wat was er
nu zo leuk aan een 19 hatchback of sedan? Uiterlijk niet
veel. Saai en onopvallend, meer
valt er niet over te zeggen.
Het antwoord moeten we zoeken bij de kwaliteit en zijn nette
prijs want dat zijn de meest
doorslaggevende overwegingen
voor wie een auto aanschaft. De
19 hoefde niet opvallend te zijn
maar iedereen moest zich erin
thuis kunnen voelen en getuige
de verkoopcijfers kwam Renault aardig in de buurt van dit
streven.
De Mégane is een ander verhaal. We hoeven ons van Renault niet meer allemaal tevreclen te stellen met hetzelfde.
Dat kan ook niet want de concurrentie is hard. Bovendien
wil Renault haar marktaandeel
uitbreiden, vier miljoen Mégane's is het streefgetal, en dat
doe je niet met alleen een klassiek basismodel zonder verrassingen. Meer kans maak je met
een modelfamilie waarin vijf
.soorten carrosserieën zijn opgenomen. De 19 was een 'auto
| voor iedereen', de Mégane biedt
'iedereen een andere auto': een
iiatchback, coupé, sedan, cabriolet en monóspace. Binnen
twee jaar is de complete familie
leverbaar. Volgende week bijten de hatchback en coupé het
spits af. Wij mochten alvast
voorproeven in de 5-deurs Mégane 1.9 RN Diesel (65 pk).
Dymischer en meer pit dan
de 19, omschrijft Renault de
vormgeving en ze voegt er nog
aan toe dat één blik genoeg is
om verkocht te zijn. De eerste
uitspraak is juist, de tweede
niet. Evenals de 19 is ook de
Mégane 5-deurs niet de auto om
bij weg te dromen. Hij is opyallend onopvallend.
We hebben er voor de officiële introductie een week in gereden en niemand die het zag. Het
front is zondermeer Renault en
beeft veel weg van dat van de
Laguna. Maar de achterzijde
had ook van een willekeurige
Japanner kunnen zijn. Is dat
een nieuwe Toyota Corolla,
vroeg iemand. De Mégane toont
uiterlijk inderdaad meer pit
dan de 19, maar meer ook niet.
Maar de aankoopmotieven luiden volgens Renault anders:
ruimte, comfort, multifunctionaliteit en op die punten scoort
de 5-deurs Mégane prima. Hij is
leverbaar met benzinemotoren
die in vermogen variëren van 70

pk tot 150 pk. In de loop van dit
jaar komt er een 90 pk turbodiesel bij.
De zwakkere 65 pk dieselmotor waarmee hij door het leven
stapt is beslist niet vlot, maar
wel uiterst soepel. Zijn maximum koppel van 118 Nm levert
hij bij 2250 toeren maar bij lagere toerentallen komt hij ook
goed uit de voeten. In de vierde
versnelling bij 1750 toeren 55
km/uur is geen probleem. Volgens de fabriek draait hij een
gemiddelde van 1:16,4 maar in
de praktijk bleef hij bij gewoon
gebruik steken op een aanvaardbare 1:15. Dat is altijd nog
900 kilometer op één tank. De
voorgloeitijd is vrij lang, een seconde of acht, maar dat bied je
de kans de gordels om te gespen. Die gordels zijn bijzonder
dankzij het spannings reductieprogramma (SRP) dat bij aanrijdingen de kans op letsel aan
de borstkas met 35 procent ver-

mindert. Renault levert het
SRP-systeem in toekomst standaard op alle modellen.
Een minpunt op het gebied
van de veiligheid is. dat de RL
en RN niet zijn voorzien van
een airbag. Tegen meerprijs wel
maar dan moetje gelijk een airbag voor de passagier erbij aanschaffen.jAlle uitvoeringen beschikken echter wel over stuurbekrachting. Dat maakt het rijden in de Mégane heel aangenaam. Pas boven de 130 km/h
of vierduizend toeren begint
deze diesel geluidsoverlast te
veroorzaken. De auto heeft een
neutraal weggedrag dat je niet
in verlegenheid brengt. Maar
we hebben er dan ook normaal
mee gereden zonder op zoek te
gaan naar autojournalistieke
flauwekulkreten als overstuur
en onderstuur.
We hebben het hier tenslotte
over een diesel en geen enkel
weldenkend mens gaat met

zo'n auto als een idioot en op
volle toeren door de bocht.
De achterbank is voorzien
van drie rolgordels en de voorgordels zijn in hoogte verstelbaar. Behalve bij de basisversie
is ook het stuurwiel in hoogte
verstelbaar. De bestuurdersstoel is alleen bij de RT in hoogte verstelbaar. De stoelen bieden een prettige zit, ook op langere trajecten. Achterin is de
leefruimte voor twee volwassenen heel acceptabel. Het zicht
rondom vanachter het stuur 'is
in zoverre goed dat er weinig
blinde hoeken zijn. Maar het
einde van motorkap zie je nauwelijks en het achtersteven is
aan de hoge kant. Lastig met
inparkeren.
Het dashboard voorziet je
van alle informatie die je nodig
hebt. Het knopje voor de achterruitverwarming
bevindt
zich op een onlogische plaats
rechts van de versnellingspook,

Het dashboard voorziet je van alle informatie die je nodig hebt

maar verder is alles overzichtelijk en goed bereikbaar gemonteerd. Behalve het basismodel
is de Mégane voorzien van centrale vergrendeling met afstandsbediening.
Elektronische startonderbreking is alleen standaard op de RT. Het
testexemplaar beschikte over
het Comfortpakket van de RT
en dit betekent bijvoorbeeld
elektrisch bedienbare voorste
rijramen en vertraagde uitschakeling van de binnenverlichting.
In de RN en RT hebben achterpassagiers overigens zowel
links als rechts de beschikking
over een lampje boven hun
hoofd. Hij heeft in alle portieren een bergvakje. In de klep
van het dashboardkastje is
ruimte voor een bril. De achterbank is in ongelijke delen neerklapbaar en de bagageruimte
biedt plaats aan 348 liter, dat is
meer dan zijn concurrenten.

een klein kontje. In Duits- i's de leuning van de achterbank hoek kwam. Zowel met zijn
land werden vorig jaar 138 in ongelijke delen neerklapbaar prestaties als met de vormgeduizend compacte auto's
met afgescheiden kofferruimte verkocht, bij ons lag
dit aantal op ongeveer acht-

duizend exemplaren.

•ET HETZELFDE gemak moet van deze
auto een keurige
vijfdeurs zijn te maken, maar het gaat nu ge\voon om een vierdeurs se-

ian met een kofferklep in

Galaxy of Sharan
Ford en Volkswagen hebben de prijzen bekendgemaakt van hun respectievelijke ruimtewagens Galaxy en Sharan en, dat mag ook
weieens gezegd worden, de prijzen lijken goed
in de markt te liggen. Ze houden elkaar aardig
in evenwicht maar Ford heeft toch de laagste
prijs in petto. Van de Galaxy zijn 2 uitvoeringen voor minder dan 60 mille verkrijgbaar, de
CLX 2.0 blijft er 4 duizend gulden onder en de
GLX 2.0 een tientje. Voor dezelfde uitvoeringen vraagt Volkswagen respectievelijk 56.890
en 60.990 gulden. Met de 1.9 TDI-versies is VW
echter weer zo'n 5.honderd tot 25 honderd
gulden goedkoper dan Ford. Het topmodel
met 174 pk sterke 2.8 V6-motor kost bij Ford 3
honderd gulden minder, 80.990 gulden.

In 1996 hoopt Volkswagen 30
duizend Polo's Sedan op de Europese markt te verkopen aan
voornamelijk jonge en sportieve mensen, want dat is de doelgroep. Een belangrijk verkoopargument ten opzichte van de
andere Polo is natuurlijk de
forse inhoud van de bagageruimte: 455 liter tegen 245 liter.
Behalve in de basisuitvoering

waardoor een bagage-inhoud
van achthonderd liter ontstaat.
Het onderstel is rechtstreeks
afkomstig van de Seat Cordoba,
dat tot het VW-coricern taehoort, en je hebt geen geoefend
oog van een ontwerper nodig
om ook uiterlijk de overeenkomst met de Spaanse concernbroeder te zien. Het verschil zit voornamelijk in de grille en vormgeving van de kofferklep die lijkt op die van een
Audi A4.
Over de Cordoba schreven we
twee jaar geleden na een rij-impressie dat hij verrassend uit de

Polo Sedan heeft een bagageruimte van maar liefst 455 liter

ving die wel wat weg heeft van
een coupé. De beenruimte achterin en vooral de in- en uitstap
voor de achterpassagiers, dat
hield niet over. De Volkswagen
Polo Sedan zal niet veel anders
uit de verf tevoorschijn komen
maar heeft wel een paar typische VW-eigenschappen.
Wat betreft het uiterlijk hebben we het dan over de grille en
de achterlichtpartij. Verder
staat de Polo Sedan niet zoals
we zouden verwachten en gebruikelijk bij de Polo (en Cordoba) op 13-inch maar op 14inch wielen met een bandenrnaat 185/60. Voor de Sedan
geldt hetzelfde verhaal als voor
de hatchback, namelijk het
bouwsteenprincipe. In aanvulling op het basismodel zijn er
voor het interieur zeven bouwstenen beschikbaar zodat iedereen zijn Polo een eigen gezicht kan geven. Airbags en
ABS zijn tegen meerprijs leverbaar.
Het motorenprogramma van
de Polo Sedan wijkt letterlijk
goed af. VW biedt keuze uit drie
benzinemotoren en een dieselmotor. Onderaan het programma staat de nieuwe 1.4 liter
MPI (multi-point injectie)
waarbij de benzine elke cilinder
afzonderlijk van brandstof
wordt voorzien. Deze techniek
maakt hem zuinig en rustig. Hij
heeft) een vermogen van 60 pk
en levert een koppel van 116
Nm bij 28 honderd toeren. Het
gemiddeld verbruik ligt volgens fabrieksopgave boven de
1:15.
Daarna volgt de 1.6 liter met
75 pk die een top haalt van 170
km/h en bij 34 honderd toeren
een koppel van 125 Nm levert.
Aan de top van het benzineprogramma staat een 100 pk sterke

Mazda 121 gericht op Europese smaak

De prijs van de Mégane RN
1.9D blijft net onder de 35 mille.
Voor dat geld krijg je een onopvallende auto van een bekende
kwaliteit. Tegen meerprijs zit
alles erop en eraan. Ook airbags. De klant vraagt er niet om
en het wordt weinig als optie
besteld, voert Renault als reden
aan dat dit geen standaard attribuut is. Dat kan wel zijn
maar hij vraagt toch ook niet
naar bijvoorbeeld elektrisch
verstelbare
koplamphoogte.
Renault zegt, zoals zoveel autofabrikanten, dat het aspect veiligheid van doorslaggevende
betekenis is bij het kiezen van
een auto en dat de Mégane aan
de hoogste eisen voldoet. Na
zulke uitspraken vraag je niet
om een airbag omdat je verwacht dat hij tot de standaardvoorzieningen behoort. Zeker
bij een auto in een marktsegment waar in elk geval een bestuurdersairbag zo langzamerDe Mazda komt met een drie- en een vijfdeursversie
hand gemeengoed is.
Everhard Hebly
Mazda zet zijn bolhoed af. Van- kend in Engeland, het bolhoedaf februari staat er een nieuwe land van wreker John Steed die
121 klaar die een kop kleiner is. met zijn gestaalde bolhoed menig concurrent het nakijken
Een Europees getinte auto.
gaf. Er is nog maar weinig Japans aan de 121 :e ontdekken.
E BEGRIJPEN het De kortgeleden geïntroduceer1.6 liter. Hij perst er 186 km/h
best. Alleen is maar de nieuwe Fiesta onderging
alleen. Ze doen het slechts een facelift vergeleken
uit bij een wagengewicht van
980 kg en huppelt in minder
uit kostenoverwegin- bij de gedaantewisseling van de
dan 11 seconden naar 100 km/h. gen daarom tegenwoordig 121.
Mazda koos voor een minder
De trekkracht is belangrijker: steeds vaker samen. Autofabri140 Nm bij 35 honderd toeren. kanten die met elkaar een auto trendy ontwerp dan de oude 121
Voor deze motor past Volkswa- ontwikkelen en daar hun eigen en trendy, nee, dat kunnen we
gen een omschakelbaar spruit- grille en merkplaatje opplak- de Duitse fabrikanten ook niet
echt nageven. Hij is 15 centimestuk toe en dat is een'primeur ken.
voor de fabrikant. Het voordeel
Ford en Volkswagen maak- ter lager, in de lengte en breedte
hiervan is dat over een breed ten bijvoorbeeld samen een veranderde weinig. Hij oogt
toerental een gelijkmatig hoog ruimtewagen die bij Seat in- stijlvol en fris. Als je een foto
koppel wordt bereikt.
middels Alhambra heet en de van alleen de grille met kopVoor dieselrijders heeft Fransen en Italianen lieten lampen ziet en iemand zegt dat
Volkswagen de zuinige 1.9 SDI- zich als het om ruimtewagens het een nieuwe Lancia is geloof
motor met 64 pk in de aanbie- ook bepaald niet onbetuigd. En je het overigens ook. De kofferding, we kennen hem al uit de elders op deze pagina zien we klep geeft toegang tot een beGolf en Vento. Zijn maximale de Duitse 'look alike' van de scheiden bagageruimte met
koppel van 125 Nm komt al vrij Seat Cordoba. Mazda en Ford een inhoud van 250 liter die kan
bij 22 honderd toeren en hij doen het ook samen. Bij de Pro- worden vergroot tot 930 liter.
In het interieur zien we dehaalt een top van bijna 160 be en MX-6 viel het nog niet zo
km/h. De bekende acceleratie erg op, maar dit keer heeft de zelfde ronde vormen als aan de
is met nog geen 17 seconden vrijage geheel openlijk plaats- buitenzijde. Airbags zijn tegen
een meerprijs van 390 gulden
redelijk acceptabel. Het belang- gevonden.
De nieuwe Mazda 121 is een per stuk leverbaar. De gordels
rijkste van deze versie is het
gemiddeld verbruik: ruim- kloon van de Fiesta. Of andersschoots 1:20. Met een tankin- om, maar zo op het eerste gehoud van 45 liter stoomt hij dus zicht heeft Duitsland de broek
zonder mankeren negenhon- aangehad want de bijnaam Bolderd kilometer weg.
hoed kan voor de Japanse 121
De Polo Sedan is binnenkort aan de kapstok. Het saillante
leverbaar in Nederland. Prijzen hiervan is dat hij niet meer in
zijn op dit moment nog niet be- Japan wordt gebouwd maar in
Europa. En nog wel uitgerekend.

edereen kan zijn Polo Sedan aanpassen haar eigen smaak
Ms je de Seat Cordoba vertaalt
• uiar Duitse maatstaven krijg je
(•en Polo Sedan. Volkswagen
krengt hem binnenkort met
i'on eigen gezicht op de markt.

Miniatuurtje van het Jaar
De Nederlandse Algemene Miniatuur Auto
Club (NAMAC) heeft de DAF 95 500 Superspacecab van Herpa schaal 1:87 bekroond met de
titel Miniatuurauto van het Jaar 1995. Met dit
vlaggeschip heeft DAF de magische vermogensgrens van 500 pk doorbroken. De cabine
behoort met een stahoogte van 2 meter tot de
ruimste in zijn soort en heeft veel bergruimte
voor de chauffeur. Herpa is erin geslaagd een
goed gelijkend 1:87 schaalmodel te ontwikkelen. Vooraf waren 5 modellen per categorie
genomineerd door een centrale jury. De ruim
37 honderd leden van de NAMAC konden vervolgens per categorie hun favoriete model aangeven. De DAF Superspacecab kwam hierbij
als beste uit de strijd.

Het achtersteven is aan de hoge kant. Lastig met inparkeren.

W

(ADVERTENTIE)

Service, voor u persoonlijk!
Automobielbedrijf
van Vloten B.V.
Meeuwenlaan 128
1021JN AMSTERDAM
Telefoon 020-6369222

Telefax

020-6369225

Het interieur van de Mazda

zijn in hoogte verstelbaar. De
nieuwe 121 is leverbaar als vijfen driedeurs. Net als bij zijn
voorganger staat er ook een CabrioTop op het programma
maar dan alleen voor de driedeurs uitvoering.
Er is keuze uit 2 benzinernotoren. Allereerst een 1.3i motor
met 2 kleppen per cilinder (60
pk). Daarnaast staat er een
door Ford ontwikkelde 1.25i 16kleps Zetec-motor (75 pk) op
het programma. Die laatste
draait 170 km/h en heeft een
rappe acceleratie. Het gemiddeld brandstofverbruik is
vriendelijk, ruim 1:16 volgens
fabrieksopgave. Deze motor is
eveneens als bij de Fiesta leverbaar in combinatie met een
continu variabele transmissie
van Van Doorne.
In april maakt een 1.8 dieselmotor (60 pk) zijn opwachting
en deze noteert volgens de fabriek een verbruik van 1:17,5.
Mazda verwacht de nieuwe 121
in februari in Nederland. De
driedeurs is leverbaar vanaf
22.590 gulden, de vijfdeurs vanaf 25.590 gulden.
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BOODSCHAPPEN

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De Boodschappen*
Krant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties

Boodschappenlijstje: 2
lamskoteletjes, lamsvleeskruiden, olie, knoflook, een
pond krieltjes, zakje groentefantasie, vleestomaat, Italiaanse keukenkruiden, dl.
droge witte wijn en wat geraspte oude kaas.
Zo maakt u het klaar: Koteletjes inwrijven met lamskruiden en in braadpan in olie in
drie minuten.aan beide zijden
licht bruinbakken. Koteletjes
uit de olie halen en boven de
olie een teentje knoflook uitpersen. Vervolgens hierin de
krieltjes in ca. vier minuten licht
bruin bakken. In stukjes gesneden vleestomaat, groentefantasie, keukenkruiden en wijn
aan de krieltjes toevoegen en
het geheel ca. 3 minuten laten
sudderen en overdoen in ovenschaal. Leg er de koteletjes bovenop.'Dek het geheel af met
aluminiumfolie en zet het 10
minuten in een voorverwarmde oven (200 graden). Verwijder nu de folie en strooi de kaas
er over. Laat deze in ca. twee
minuten smelten.
Eet smakelijk.

O = Suggestie

®= Nieuw
HUISHOUD
TIP ,

«*«MK

Stoof pot met
lamskoteletjes
Bij winterkost denkt u al snel
aan zuurkool en hutspot.' Maar
ook stoof pot is een gerecht dat
het op een koude winterdag
goed doet. Bovendien is het
snel klaar. De BoodschappenKrant vond een variant met
lamskoteletten.

- Actie

•

Vrf.

%'

Altijd vers
brood
voordelig videofilms
sparen bij Goudappeltje

Méér venz voor fans.-15% gratis

Brood heeft de eigenschap
snel uitte drogen. Wilt u ook de
volgende ochtend nog van de
versheid van brood genieten
bewaar het dan op kamertemperatuur in een gesloten
trommel met ventilatie gaatjes.
Is het brood nog erg vers
(warm), laat het dan eerst afkoelen.

i
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Goudappeltje biedt nu voordelig kijkplezier voor jong en oud
met de Goudappeltje Video Collectie. Een serie prachtige films,
die u extra voordelig in uw bezit
kunt krijgen. Op dit moment
kunt u kiezen uit 2 speelfilms en
2 tekenfilms. En er komen er nog
meer. Ze zijn tijdelijk te koop in
vele supermarkten voor Fl. 9,95
per stuk. Een voordeel van ca.
Fl. 20,-. Maar op is op! U kunt de
films ook rechtstreeks bestellen
bij Goudappeltje. Alle informatie
hierover leest u op de aktiever-'
pakking.

in een handomdraai een échte Italiaanse
pasta-maaltijd op tafel Snel een verrukkelijke Italiaanse pasta-maaltijd

Italiaans eten op
z'n Italiaans

Goudappeltje.
Je proeft het verschil.

29
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Het Boodscnappenspel

En de
winnaar is...

.assSSsssssï

De winnaars van de handige
Electrolux- kruimelzuiger krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

SUGGESTIE

Vriezen of
dooien met
Hartje
Wintervla
van Menken
van Grieken

MenkëSvan
Grieken
t &•
~~
"

In België houden ze van lekker eten. Daar komen dan ook
de lekkerste sauzen vandaan,
zoals Devos Lemmens Cocktail- •
saus, een zachte saus met
echte Schotse Whiskey. Met
Devos Lemmens Cocktail-saus
.,; geeft u een feestelijk tintje aan
""al uwvisgerechten, aan fondue
en gourmet en aan salades.
Bijvoorbeeld deze zalmsalade op toast:
Laat één blik zalm (ca. 400 gr.)
uitlekken. Verwijder eventuele
graten. Meng de zalm meteen
fijngesneden ui, driefijngesneden augurken en één uitgeperst teentje knoflook. Meng
vervolgens twee eetlepels Devos Lemmens Cocktail-saus
door de zalm en serveer de
zalmsalade op toast.

mevrouw
Patist
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft mevrouw Patist inmiddels ontdekt! Dankzij de deelname aan
het Boodschappenspel heeft
zij de eerste prijs gewonnen en
mag nu uit vier kwaliteitsprodukten van Electrolux zelf de
hoofdprijs kiezen.

metsausvoortwee personen op tafel? Grand'ltalia maakt het mogelijk met twee nieuwe kanten-klaar maaltijden. Probeer eens zo'n zakje
Pennette alla Mediterranea. Alle ingrediënten die u nodig heeft, zitten er al in: fijne pasta met een milde saus, gemaakt van groene en
zwarte olijven en kappertjes. Of wat dacht u van
Cnocchetti sardi ai funghi? Een heerlijke
combinatie van pasta met een zachte roomsaus, gemaakt van paddestoelen, uien, peterselie en knoflook. U hoeft de inhoud van het
zakje alleen nog maar toe te voegen aan een
halve liter kokend water. Af en toe roeren tot
het water verdampt is en u kunt, zonder af te
gieten, eventueel natoevoeging van een klontje boter, meteen genieten van een authentieke Italiaanse pastamaaltijd.

Bourgondisch
smullen met
Cocktail-saus
van
Devos temmens

SUGGESTIE

u kunt brood ook invriezen. Verpak het dan wel in een
plastic diepvrieszak en vries het
nooit voor een tweede keer in.
Roggebrood kunt u goed verpakt in de koelkast bewaren.
Bedenk wel dat roggebrood,
door het hoge vochtgehalte,
sneller gaat schimmelen dan
wit- of bruinbrood.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3. Chocoladedranken
O 4. Conserven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
O 7. Rookworst
O 8;Vis
© 9. Snel klaar maaltijden
O 10. Ketchup
011. Mosterd
012. Brood, beschuit, toast
® 13. Zoet brood beleg
014. Ontbijtprodukten
O 15. Boter, margarine en olie
O 16. Sauzen
017. Topping en room •
® 18. Melkprodukten
O 19. Diepvriesprodukten
O 20. Gelatine
O 21. Wijn ,O 22. Koek en gebak
O 23. Chocolade •
O 24. Keukenpapier & Tissues
O 25. Luiers
_
@ 26. Vruchtensap
O 27. Mondverzorging
O 28. Haarverzorgihg
O 29. Gezondheid
O 30. Huishoudelijke apparaten
O 31. Persoonlijke verzorging
<§> 32. Dierenvoeding

De winter is nog maar net begonnen of Menken van Grieken
verrast u alweer met een nieuwe
vlavariant: Hartje Wintervla.
Hartje Wintervla is een heerlijke
vla 'met echte bitterkoekkruimels. Eet het lekker koud na een
warme stamppot of zomaar als
fris tussendoortje.
Met Hartje Wintervla van Menken van Grieken krijgt u de smaak
van de winter pas échtte pakken.

Menken van Grieken
De lekkerste zuivel van't Land

SUGGESTIE

Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

[ÏÏOOÏl

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
E

donderdag op Euro 7
om 11.00,13.50
en 15.00 uur

ROTTER

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45.19.45.uur

'• 2 .;

Imperial gelatine lost gemakkelijk op, zelfs in koud water. Het is bovendien geschikt
voor zowel koude als warme
bereidingen.

Het Boodschappenspel zet u in het zonnetje. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt
kans op een schitterende BaByliss Mallorca 10-lamps zonnehemel. Bovendien ligt voor iedere honderdste
beller of inzender met het goede antwoord een handige Princess Blender klaar.

-N

Babyliss
Mallorca
10-lamps
-^ zonnehemel

'
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Unox Magere rookworst:
minder vet maar net zo lekker!
Zonder rookworst is uw erwtensoep of stamppot niet compleet.
Speciaal voor deze maaltijden heeft
Unox een variant op de bekende
rookworst: Unox Magere rookworst. Unpx magere rookworst is
bereid met mager vlees van hoge kwaliteit en bevat 35 procent
minder vetdan een gewone rook-

GRATIS
PRINCESS
BLENDER
Uit het land van lekker eten

Ook hoeft u Imperial gelatine voor gebruik niet langdurig
te weken en op te warmen.
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woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00 en 21 uur

HOUSEHOLD A P P L l A N C E S

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

De Boodschappenlijn

i

A

O M R O E P
AMERSFOORT

west rn eiaenftvorlet

maaltijdendoor

E33J
(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00
uur donderdag 17.45 en
0.30 uur vrijdag 17.45 uur

de

Biivoorbeeldalsuzelfooklets
ekkers neemt. Wanneer u Fe
te Favoriet aan uw kat geeft
zultu merken dat iemeeïSl
Datmaakt het geven van FeHA rrti/nrior fnr- oi-i« ( i
-i- rot een leuke be-

en bel uw antwoorden door naar

*

worst Unox Magere rookworst is
net zo heerlijk sappig en gekruid als de andere rookworsten
van Unox. Ideaal dus voor wie op
vet wil letten en toch wil genieten
van dé"volle smaak van rookworst. Unox Magere rookworst is
verkrijgbaar in verpakkingen van
. 350,250 en twee maal 100 gram.

nV* ie ,.„„-.•-,

1. Hoeveel % gratis geeft Venz voor haar
fans?
2. Met welk produkt kunt u voordelig
videofilms sparen?

imperial gelatine,
gelatine zonder gedoe

t

woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.30 uur elk uur
t/m 0.30 uur

Bij veel van die gerechten is
gelatine onmisbaar.
imperial gelatine biedt alle
voordelen van traditionele gelatine, maar is eenvoudiger en
praktischer in gebruik.

O

STADSOMROEP

SUGGESTIE

Gelatine
zonder
gedoe
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Felix Favoriet wordt met d?

gffisysrs

vea Desgewenst kunt u het

ae, smaken zalm - « • - - .
Wordt Fe»x Favoriet

oo^uwkafs favoriete
tussendoortje?

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

514.550 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Los nummer f 1.95

Woensdag 17 januari 1996

Dertig tips over
moordaanslag na
tv-programma
ZANDVOORT - De aandacht
die het tv-programma 'Opsporing verzocht' maandagavond
heeft besteed aan de bomaanslag in oktober op het Favaugeplein heeft dertig tips opgeleverd. Bij de explosie van een
Seat raakten twee vrouwen
zwaar gewond.
Vermoedelijk heeft een man
met een hindoestaans uiterlijk
vóór de moordaanslag in het
ketelhuis boven op het flatgebouw Schuitegat het plein geobserveerd. In het tv-programma is een compositiefoto van
de man getoond. De man zou
herkend zijn in de hal van het
flatgebouw.
Bovendien is in het ketelhuis
een campingstoeltje aangetroffen. De politie zal alle tips natrekken.

De commissie Financiën
boog zich maandagavond over
'de uitgangspunten van de
Zandvoortse
verkeersstructuur ten behoeve van de voortgang van de structuurschets'.
De belangrijkste punten behelzen in het kort: verkeer over de
Zandvoortselaan wordt bij de
Tolweg uitgesplitst naar Noord
over de Kostverlorenstraat en
naar Zuid over de Tolweg en
Frans Zwaanstraat. Het kruispunt bij de Tolweg, Zandvoortselaan, Kostervlorenstraat en
Haarlemmerstraat wordt opnieuw ingericht. Verkeer op de
boulevards moet beperkt worden, er komt een onderzoek
naar de situatie op de Herman
Heijermansweg en het Friedhoffplein wordt opnieuw ingericht.
Bovendien
moeten
vrachtauto's uit het centrum of
zoals voorzitter Fliermga, wéthouder Financien zei: „Zandvoort is niet geschikt voor dergelijke grote knollen."
Andries van Marie wilde namens de' VVD echter nog geen
standpunt '/innemen, omdat
„het voorstel vol tegenstrijdigheden zit." Huub van Gelder
(PvdA) sprak zelfs van kiezersbedrog. „De nota hoofdwegenstructuur is ingetrokken, de
naam is 'weggehaald, maar de
uitgangspunten voor de structuurschets zijn dezelfde gebleven. Dat noem ik volksverlakkerij." Han van Leeuwen (D66)
viel met name over het punt in
het voorstel dat 'de uiteindelij-
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ZANDVOORT - Hockeyclub ZHC heeft de taanktegoeden van de Zandvoortsche Golfvereniging Sonderland geblokkeerd. Dit zegt Erna Meijer, voorzitter van Sonderland, die dit „de limiet" noemt. Volgens Hans Janssen die
de pr voor Sonderland verzorgt, heeft ZHC de tegoeden
onder valse voorwendselen toegeëigend. „Wij zijn statutair
een echte vereniging, dus dit kan helemaal niet." Na overleg met de bank zou Sonderland vandaag weer kunnen
beschikken over het tegoed.
De blokkade is de zoveelste
escalatie in het conflict tussen
de hockey- en golfclub. De golfers waren aanvankelijk een
aparte afdeling van de hockeyclub, maar in juni richten de
golfers een zelfstandige vereniging op. Janssen: „Door de gerezen problemen in het verleden
heeft de golfclub voor een eigen
koers gekozen." Het conflict

ke wegenstructuur ten gevolge
van ruimtelijke en stedebouwkundige invullingen kan af wij ken van de hierboven aangegeven uitgangspunten.' Volgens
hem haalt deze zinsnede de basis weg van de plannen. Van
Leeuwen staat op het standpunt dat de ruimtelijke ordening voorrang verdient boven
verkeer. „De ruimtelijke indeling is essentieel voor een dorp.
Dit voorstel loopt vooruit op
een structuurschets die niet bestaat." Volgens Flieringa is het
verkeersvoorstel echter een bijdrage van de structuurschets,
die nog geschreven moet worden.
Keur van Gemeentebelangen
zag het liefst dat automobilisten al ver voor zij het dorp binnenrijden op een elektronisch
bord zien dat Zandvoort vol is.
„Zij moeten dan naar parkeer- plaatsen buiten Zandvoort. In
Engeland houdt iedereen zich
daaraan, daar is wellicht meer
controle." Maar een dergelijk
geautomatiseerd
parkeersysteem schijnt zeer kostbaar te
zijn. Het idee van Keur ontlokte Flieringa bovendien de opmerking dat „Engelsen, hooligans uitgezonderd, een zeer gedisciplineerd volk zijn. Zij
staan in de rij voor de bus, Engelsen dringen niet. Op het station Aerdenhout wordt gevochten om een betaalde zitplaats
en vliegen de koffers door de
lucht. Een bordje werkt bij Nederlanders als een lap op een
rode stier."
Flieringa antwoordde daarmee tevens op een suggestie
van de publieke tribune. Elly de
Vries kon niet begrijpen dat de
gemeente niet naar eenvoudige,
creatieve antwoorden zoekt.
„Plaats op drukke dagen een
ouderwets bord, kost niks, van
's morgens acht tot 's middags
een om de Haarlemmerstraat
af te sluiten. En 's avonds bij de
Hogeweg. Die paar uur stuur je
de auto's gewoon een andere
kant op. Waarom komt de gemeente hier niet op." Flieringa
kwam De Vries in zeker zin tegemoet: zij moest haar ideeën
maar eens op papier zetten.

Stoelengeld komt
bovenop begroting
ZANDVOORT
De
250.000 gulden die de ge:
meente jaarlijks gaat ontvangen dankzij de strandstoelbelasting, zijn naar alle
waarschijnlijkheid
niet
meer nodig om de kosten te
dekken die de toeristen maken.

56-e jaargang nummer 3

ZHC blokkeert banktegoeden Sonderland

'Verkeersplan is
volksverlakkerij'
ZANDVOORT - Elly de
Vries vatte haar frustraties
op de politieke tribune kort
en bondig samen: „Na vier
discussieavonden over de
structuurschets en nu deze
commissievergadering is alleen het paadje door de begraafplaats van de baan. De
rest is wolligheid. Dit zou
kunnen, dat zou kunnen,
misschien dit, misschien
dat. Wanneer krijgen deze
raadsleden ooit eens iets definitiefs te horen. Gewoon
van de ene tegel naar de andere tegel, hier een bord en
daar een bord."

IMieuw

spitst zich steeds toe op het gebruik van de hockeyvelden,,
waar de golfclub enkele greens
uitzet.
Zondag kreeg 'Sonderland
geen toestemming een nieuwjaarstoernooi en -receptie op de
accommodatie Duintjesveld te
houden. Janssen: „Wij mochten het clubhuis en de velden
niet betreden. Terwijl in september deze kwestie toch opgelost leek. Wethouder De Jong
heeft ons gewoon het veld toegezegd en het medegebruik van
een ander terrein. De kliek van
Berendsen, ik noem ze maar de
club van vijf, zit hier achter. Zij
hebben voorzitter Van der Werf
ook al gewipt. ZHC heeft zogenaamd een eigen golfclub opgericht. Maar dat zijn papieren
leden. Enkele leden hebben gewoon werknemers van hun bedrijven lid gemaakt."
De politie werd zondag zelfs
ingeschakeld, maar trad niet
op. De hockeyclub had licht,
water en verwarming afgesloten. Na interventie van de burgemeester werden elektriciteit
en water weer aangesloten.
Janssen: „De chocolademelk is
op een primus verwarmd. Maar
ze hebben helemaal geen recht
ons de toegang te ontzeggen,
niet tot het complex en niet tot
het clubhuis. Er is geen sprake
van huisvredebreuk."
De golfers mochten niet op de
hockeyvelden spelen. Sonder-

Ouderen wachten
in unit-woningen
op plaats tehuis
pagina 3

Brandweerlui:
'Mooiste fik
was hotel
Bouwes'
pagina 5
De golftassen voor het clubhuis in sportpark Duintjesveld. 'Dit lijkt wel klein Bosnië'.
land heeft daarom het toernooi
in het duin gehouden. „Zij proberen ons op alle fronten te
dwarsbomen. Tijdens hun
nieuwjaarstoernooi hebben ze
het veld omgeploegd. Wij waren bang dat de kwestie zondag
zou escaleren, maar wij hebben
ons met laten provoceren. De
maat is nu vol. Dit lijkt wel
klein-Bosnië."
Het bestuur van ZHC heeft

met een persbericht gereageerd
op de problemen zondag: 'De
opstelling van de ZHC is er
steeds op gericht om te komen
tot een positieve samenwerking
met de golfclub. De golfclub
heeft echter steeds gekozen
voor een zelfstandige koers. Ofschoon in december al schnfte• hjk is meegedeeld aan de golfclub Sonderland dat vanaf l januari men geen toegang meer

'Asfalt amper koud of huur
slipschooi wordt opgezegd'
ZANDVOORT - Kan de
gemeente Zandvoort binnenkort een een flinke
schadeclaim verwachten,
nu zij het huurcontract
van de Zandvoortse Slipschpol per l januari 1997
beëindigt, of staat zij juridisch in haar recht? Deze
vraag stond, hoewel niet
openbaar uitgesproken,
toch min of meer centraal
tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening.
Hoewel Frits van Caspel,
fractievoorzitter van de VVD
het woord schadeclaim niet
gebruikte, sprak hij wel van
'een flink probleem', dat de
gemeente voor zichzelf en de
toekomstige
uitbreidingsplannen van het circuit heeft
gecreëerd.
•
„Doordat het college de
slipschool onlangs privaatrechtelijk toestemming heeft
gegegeven om uit te breiden,
heeft het bedrijf zo'n zes ton
geïnvesteerd in een nieuwe
baan. Maar het asfalt is nog

niet afgekoeld of de huur wordt
opgezegd," aldus de VVD-er.
Vervolgens wordt gezegd, dat
de slipschool naar Paddock 3
mag verhuizen, een voormalige
vuilnisbelt. Maar deze verhuizing kan misschien ook nog
stuiten op een milieuprobleem.
„Hoe wilt u dat doen? Hoe zit
dat financieel," waren zijn vragen aan de voorzitter. Van Caspel stelde met zijn betoog, dat
de gemeente Zandvoort de
voortgang van de circuitplannen behoorlijk in gevaar heeft
gebracht, door de flinke uitbreiding van de slipschool toe te
staan. „Ik begrijp niet, dat de
gemeente een obstakel, dat in
de nieuwe circuitplannen weg
moet, uiteindelijk toestemming geeft om uit te breiden,"
was zijn beschuldigende commentaar aan het college. Jeannette van Westerloo, fractievoorzitter van de PvdA ging
zelfs nog een stapje verder.
„Eerst doen alsof je helpt en
daarna de huur opzeggen. Door
zo met een ondernemer van
Zandvoort om te gaan, maakt
de gemeente zich goed belachelijk."

Wethouder
. Versteege
dacht er heel anders over.
„De slipschool weet al heel
lang dat ze daar weg moet en
is al geruime tijd van tevoren
op de hoogte gesteld, dat zij
verplaatst zou worden naar
Paddock 3. In de toekomstige
circuitplannen komt de geluidswal van het circuit meer
naar de baan toe te liggen.
Bovendien zal volgens het
huidige bestemmingsplan op
de plaats van de slipschool
een dienstencentrum van het
circuit komen. De nieuwe
baan, die de slipschool heeft
aangelegd, past ook in het
nieuwe bestemmingsplan."
Volgens de wethouder zijn er
indertijd verschillende besprekingen geweest tussen
de gemeente, het circuit en
de slipschool. „Daar waren
steeds een advocaat van de
slipschool, het circuit en de
gemeente bij aanwezig. Als ze
wilden, konden zij vroegtijdig maatregelen nemen."
Versteege vindt dan ook met
dat er fouten zijn gemaakt.
Vervolg op pagina 3
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Zandvoort moet mooier'

Voorlichter Egon Snelders
bevestigt dit. „Er is nu een
ambtelijke discussie aan de
gang over wat we met het geld
kunnen gaan doen)" zegt hij. De
bestrating van de Kerkstraat is
volgens hem één van de mogelijkheden om het gelei aan te
spenderen.

„De strandstoelbelasting is
verzonnen omdat in 1990 bleek
dat we vier miljoen tekort kwamen op onze toeristische begroting. Zo moet de gemeente extra schoonmaken, slijt het wégdek meer, moet de brandweer
vaker ingezet worden en heeft
de reddingsbrigade meer werk.
Daar stonden wel inkomsten tegenover, maar die waren lang
niet zo groot. Het was dan ook
niet eerlijk om de bevolking
voor de kosten te laten opdraaien."
HW LW
Datum HW LW
In een paar jaar tijd slonk
17 jan
07.35 12.25 20.20
18 jan 01.06 09.15 13.30 21.40 dankzij de nieuwe parkeerme19 jan 0201 09.54 14.21 22.45 ters hel tekort echter ziender20 jan 02.56 10.56 15.12 23.14 ogen naar vijf ton en komt het
voor 1996 waarschijnlijk op nul
21 jan 03.40 11.36 15.57
22 jan 04.27 02.12 16.42 12.19 uit. De strandstoelenbelasbing
23 jan 05.13 02.58 17.26 13.16 levert volgens Snelders waar24 jan 05.59 03.40 18.12 14.06 schijnlijk 2,5 ton op per jaar als
25 jan 06.45 02.14 19.01 14.56 er gemiddeld 32 stranddagen
zijn en voor de paviljoens gemid'deld vierhonderd stoelen of
Maanstand:
bedden staan. In totaal krijgt de
NM za 20 jan 13.40 uur.
gemeente van de 39 paviljoenHoogwater:
dl 23 jan 17.26 uur NAP + 134 cm. houders nog ongeveer een miljoen gulden van de pachters,
Laagwater:
do 25 jan 2.14 uur NAP + 63 cm. omdat zijfvanaf 1991 moeten betalen.

had tot het complex van de
ZHC, heeft men door het organiseren van de eerder genoemde festiviteiten bewust aangestuurd op een escalatie. In
overleg met de gemeente zal in
de komende week alsnog geprobeerd worden de ZGC Sonderland tot een vruchtbare samenwerking te bewegen.'
Burgemeester Van der Heijden wilde al deze week tot een

Foto Persbuicau Zandvoort

gesprek met beide clubs komen, maar door ziekte van Van
der Heijden is dit uitgesteld.
R.C.J. Hilligers, bestuurslid
van ZHC, wil geen commentaar
leveren over de blokkade van
de banktegoeden. „Wij willen
de zaak niet verder laten escaleren en niet via de pers communiceren. Die afspraak hebben
wij ook met de golfclub gemaakt."

'Bardot is
veel erotischer
dan Monroe'
Uit&Vrije Tijd

'Zandvoorters voorrang
geven-bij toewijzen
nieuwbouwwoningen'

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166 (20 cpm)
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

ZANpVOORT - Han van Leeuwen (fractievoorzitter van Vrouw breekt heup
D66) ziet het liefst dat Zandvoorters voorrang krijgen bij
ZANDVOORT - Grote ongehet toewijzen van de nieuwbouwwoningen die worden ge- lukken zijn er dit weekeinde
bouwd op het terrein Stationsomgeving. Dat zei hij in de door de gladheid niet gebeurd
commissie ruimtelijke ordening.
in Zandvoort of Bentveld. Veel
Daarnaast ziet het raadslid
het niet zo zitten, dat in een
vroegtijdig stadium reeds een
woningbouwontwikkelaar
wordt ingeschakeld om het grote bouwproject van de gemeente Zandvoort en de NS te begeleiden. „Dat kunnen we in de
beginfase zelf ook wel,"
„Laten we nu eerst eens gaan
kijken, voor wie we willen gaan
bouwen en wat we zelf voor
plannen hebben, voordat we
het Bouwfonds Woningbouw
BV erbij halen," stelde Han van
Leeuwen dan ook voor.
Het college van B en W kwam
die avond met een voorstel om
een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met het Bouwfonds. Deze woningbouwontwikkelaar beschikt over een behoorlijke dosis marktkennis en
ervaring op het gebied van grote woningbouwprojecten. Doel
van de samenwerking tussen
Bouwfonds, de NS en de gemeente is om reeds m een vroeg
stadium te komen tot een stedebouwkundig plan voor het
gebied stationsomgeving en om

de haalbaarheid van het plan te
meten.
Op het terrein Stationsomgeving, zullen in de toekomst 540
woningen worden gerealiseerd.
Van Leeuwen ziet liever dat de
gemeente de beginfase zelf in
handen- neemt. We weten nog
zo weinig wat we zelf willen.
Voor welke doelgroep we bouwen, wat voor woningen het
worden. Komt er misschien
ook een kinderdagverblijf of
een artsenpraktijk? Dat zijn
vragen waar ik het met de raad
eerst zelf over wil hebben."
Volgens van Leeuwen gaat
het om belangrijke zaken, die
bepalend zijn voor de toekomst
van onze gemeente. „Er zijn
prioriteiten die ik gerealiseerd
wil zien voor de inwoners van
Zandvoort. Laten we het daar
eerst over hebben, voordat we
er een ontwikkelaar bij halen."
Ondanks zijn verzoek, gingen
de commissieleden ruimtelijke
ordening toch akkoord met de
r
samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeente, NS en het
Bouwfonds.

automobilisten bleven blijkbaar na de waarschuwingen op
radio en televisie thuis. Er zijn
wel diverse voetgangers onderuit gegaan op nieuwjaarsdag en
dinsdag.
Zo heeft een 53-jarige vrouw
uit Haarlem op het Kerkplein
haar heup gebroken op Oudejaarsdag. In de A.J. van der
Moolenstraat ging op Nieuwjaarsdag een 55-jarige Zandvoorter onderuit. Hij raakte
daarbij gewond aan zijn linkerbeen. Een andere Zandvoorter
heeft bij een val zijn pols gebroken.
Zondagmorgen is er op de
doorgaande wegen gestrooid,
maar vooral de trottoirs, fietspaden en kleinere straten waren dinsdag nog erg glad.

Autodiefstal
ZANDVOORT - Een blauwe
Duitse Mercedes is zondag verdwenen uit de Oosterparkstraat. De auto had wel een
alarm, maar dat wisten de dieven uit te schakelen. De waarde
van de auto bedroeg tachtigduizend gulden.

Ruit ingegooid
ZANDVOORT - Een 22-jarige
Haarlemmer heeft vorige week
met een straattegel een ruit van
een woning aan de Fahrenheitstraat ingegooid. In het huis
woonde een oude relatie van de
man. Hij bekende tevens een
inbraak in een snackbar in oktober 1995.
Hij had de gokkast opengebroken en een paar honderd
gulden meegenomen. In diezelfde maand gooide de Haarlemmer een ruit m van een benzinestation aan de Dr. C.A. Gerkestraat. Hij wilde sigaretten
stelen. Hij nam de benen toen
het alarm afging. In de huiskamer aan de Fahrenheitstraat
werd alleen huisraad vernield.
De man krijgt een proces-verbaal.

Was er in 1994 nog een nadelig saldo van vijf ton, inmiddels
is gebleken dat de gemeente per
jaar precies dat bedrag overhoudt aan parkeergeld. De 2,5
ton komt dus bovenop de begroting als het door de toeristen betaalde parkeergeld in dat
gat gestopt wordt.

Waterstanden

Kleding weg
ZANDVOORT - Onbekenden
hebben maandag een trottoirband door de winkeldeur van
een kledingstraat in de Kerkstraat gegooid. Zij namen een
hoeveelheid kleding mee.
'Zandvoort moet mooier.' Dit was een van de
thema's van het Politiek Café dat gisteravond
plaatsvond in de zaal van Dance Club Yanks.
Volgens gespreksleider Eugéne van Wcusten
gaat de badplaats er steeds armoediger uitzien en
wordt de concurrentie van Noordwijk, IJmuiden

en de Oostzee steeds groter. Van Wensten: „De
strandafgang bij de rotonde is geen gezicht. Het
wordt tijd dat die recreatienota er snel komt.
Ondernemers betalen te veel voor voorzieningen
toeristen, terwijl de gemeente rijk genoeg is."
Foto Bram de Hollnnder

Motor gestolen
ZANDVOORT - Op de Boulevard Barnaart is zondagmiddag
een 'eigen bouw' motor gestolen ter waarde van dertigduizend gulden waard.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

15 januari 1996
Heel blij zijn uuij met de geboorte van onze dochter en
mijn zusje

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

GEMEENTELIJKE FOLDER NIEUWE ALGEMENE
BIJSTANDSWET

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '95/'96

Djurre, Carola en Duco Boukes
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

OMfl D€ VfttNG
if.

,:

70 jaar!
hartelijk gefeliciteerd
Cilia, Jeroen, Bas en Maarten
Margo, René, Debbie en Kelly

11

Na een leven vol zorgzaamheid en toewijding
voor zijn vrouw en anderen, geven wij U kennis
van het overlijden van

'!

Hendrik Bol

i,
[i

Jack
weduwnaar van Klazina Bol-Groen

.'! Zandvoort,
[• 14 oktober 1913
';
ij

Zandvoort,
14 januari 1996

Uit aller naam:
M. Prast-Groen

f] Correspondentieadres:
<; Koningstraat 72
'1 2042 VK Zandvoort
'j
Ë*
ij
11

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 17 januari van 19.00 uur tot
19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Bij deze willen wij' het verplegend personeel van „Huis
in de duinen" hartelijk danken voor de goede zorg van

Totaal vanaf
1 november **

313
389
469
548
625
702
783
858
937
1015
1094
1170
1288
1406
1524
1642
1756
1953
2149
2344
2538

23
28
34
40
45
51
57
62
68
74
79
85
94
102
111
119
128
142
156
170
184

Langs deze weg delen wij u mede, dat wij per l februari
1996 de zaak overdragen aan de

Fam. Balkanende
Wij danken u voor het genoten vertrouwen en de klandizie gedurende de afgelopen jaren.
Rinus en Loes Visser
„BRUNA de KROCHT'
Grote Krocht 18
Zandvoort

Marieke en Richard DerringtonFulleylove
Annemieke
Elizabeth
Catherine
Jennifer

Marrigjen Schuiten-Verspuij
'Cgg(4n wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
J. Schuiten
'laarlem, januari 1996

U J J uitvaartverzorging
kennemerlanti bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
95109B Swaluestraat2
96001B Westerduinweg 14
96002B Marisstraat 12

c

De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot
12.30 uur ter inzage bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen binnen een
redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van
burgemeester en wethouders, t.a.v. BWT, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De
ontvangen zienswijze worden bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

)GEMEENTE

ruimt op!

Per 1 febr. te huur
in Zandvoort-Zuid

NOORD
Let op onze

knoloonbiedingcn

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in

gemeubileerde
parterreflat
met terras.
Grote huiskamer,
slaapkamer, k.d.t.,
kl.t.v., wasmach.
Huurprijs
ƒ 875,- p.mnd,
excl. energie, 1 mnd.
borg, veel parkeerruimte.
Br. onder nr. 607641
bur. v.d. blad.

DONSDEKBEDDEIXI UIT EIGEN ATELIER
oor ons zelf gevuld in puntstep met hoogwaardige,
volgroeide dons, die u los op de hand kunt zien.
Nu 100-200 gulden voordeel!

65% HALFWITTE EENDÊDOIXIS

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom \an f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
; ; Dag èn-nacht bereikbaar yoor
;hctvcrzorgen
van een begrafenis.
:
UITVAARTCENTRUM HAARLEM ;: . i- ; of crematie.. .'.; • -.':-. ' .
Dirckt..hulp bij een sterfgeval.,
EN OMSTREKEN
'arklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
^^B H^H
r-i Ja, ik \\il vrijblijvend meer informatie over de nat.ura-uitvaartvery.ekering
O ontvangen. Ik heb de narantie dat ik nou; nergens aan gebonden ben.
M
"
. . .
r_q naam:
man/vrouw
I-1
f_| straat:

H

postcode/\\ oonplaats:

I 3 telefoon:
• O leeftijd(en):
^
•M

Bon in envelop /.onder post/egel /enden aan:
Uitvaaitcenmim Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

nu 239,•
„.nu269,nu 359,nu 429,nu 479,-

90% HALFWITTE GANZEDÖNS
140x200 550 gram
140x220 600 gram
200x200 800 gram
240x200 950 gram
i
240x220 1050 gram

Super
NOORD

nu 329,nu 369,nu 489,nu 589,nu 649,-

PEKBEDOVERTREKKEN
Nu 30%-50% kortingl
1-persoons

rume

parkeergelegenheid

2-persoons
litsjumeaux nu
In uitvoering satijn
1-persoons

SCHUIMRUBBER-MATRASSEN
16 cm natuurlatex
80x190, van 675,voor 569,80x200, van 775,voor 649,90x190, van 775,.'..... yoor 649,90x200, van 850,voor 699,90x210, van 940,voor 789,140x200, van 1365,voor 1139,POCKETVERIIMGrMATRASSEN
80x190 van 895,80x200 van 895,90x190 van 895,90x200 van 895,90x210 van 995,140x200 van 1385,-

.'.

voor 749,voor 749,J
voor 749,voor 749,voor 829,voor 1149,-

SLAAPKAMERS
(shöwröommódelleri)

nu 29,75 - 39,75 - 49,75
59,75-69,75-79,75
nu 59,75 - 89,75 - 119,75
69,75 - 119,75 -149,75
nu 99,75 - 119,75 -129,75

DEKENS (50% scheerwol/50% JarnaJ
160x240, van 325,220x240, van 450,240x240, van 585,-

Een natura-uttvaartverzckering,
daar heb je ivat aan

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net Y,O belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste, zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
rJti. tle-f.e nitvaurtverzekerinfi is mijn
vertrmiiren meer dun u-nart l.

I
IS

plaatsen kunstwerk
wijziging bouwverg. 93-049-B
plaatsen dakkapel

van M EEUWEN

Lieve Wilma,
dank/'e wel
voor 4 /oor oppassen.
Dikke klapzoenen
van je MfiRKEMfïN

3eiii]^
Of emotie ^
hifcm
by^^P

Rein Fulleylove-Kooman

/oor uw medeleven en belangstelling na het overlijden
an mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden
betrokken.

140x200 650 gram
140x220 720gram
200x200 950 gram
240x2001150 gram
240x2201250 gram

Michael Kooman

"Apsley House"
Piet Leffertsstraat 37
2042 EG Zandvoort
De crematie heeft heden plaatsgevonden in crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage
bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20, te Zandvoort. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09.00 tot 12.00 uur.

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Wij zjin bedroefd, maar dankbaar dat hem een
lang lijden bespaard is gebleven.

Peter Triep en Marianne

Kochstraat 2 1 - 1 boom

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

in de leeftijd van 69 jaar.

Fenneke Fulleylove en Paulien

ƒ 11,96
/ 14,56
/ 17,68
ƒ 20,80
ƒ 23,40
ƒ 26,52
ƒ 29,64
ƒ 32,24
ƒ 35,36
ƒ 38,48
ƒ 41,08
ƒ 44,20
/ 48,88
ƒ 53,04
/ 57,72
ƒ 61,88
ƒ 66,56
ƒ 73,84
ƒ 81,12
ƒ 88,40
ƒ 95,68

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

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

en familie
Namens mevrouw M. Prast-Groen

Kosten
deze week

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

MAKELAAR O.G.

Jack Bol

Pieter Hendrik Kooman

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
39004200
4500
5000
5500
6000
6500

SCHAIK

Geen bezoek aan huis.

Na een arbeidzaam leven vol liefde en zorg voor
allen die hem dierbaar waren, is op 12 januari
1996 van ons heengegaan mijn lieve vader, broer,
onze oom en peetoom

Normaal
jaarverbruik

VAN

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in een der ontvangkamers.
Vertrek vanuit de Poststraat omstreeks 9.30 uur.

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag is ontvangen:

ZATERDAG 20 JANUARI
12.00-14.00 uur
OPEN HUIS
in STATIONSPLEIN 17/22

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
donderdag 18 januari in het crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 10.15 uur.

De strijd heb je gestreden
je aardse bestaan voltooid.
Wat blijft zijn de vele herinneringen
die we bewaren diep in ons hart.
Je mooie tekeningen blijven achter
dat is wat ons rest.
We zullen je ontzettend missen
bedankt en vaarwel.

Voor de week van 08-01 t/m 14-01

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

Uitstekend gesitueerd, tussen het station
en het strand, gezellig, driekamer TOPAPPARTEMENT met fraai uitzicht. Het
appartement maakt deel uit van een
goed onderhouden, kleinschalig appartementencomplex (La Mer), met lift.
Serv.kosten ƒ280,- p.m. Ind.: woonkamer met open keuken en laminaatvloer,
2 slaapkamers waarvan 1 met zonnig
balkon, moderne badkamer, apart toilet.
Vraagprijs ƒ 179.000,- k.k.

Informatie over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet en het lokale
beleid is neergelegd in een nieuwe gemeentelijke folder. De folder is vanaf
heden verkrijgbaar bij de Centrale Balie in het Raadhuis. Overigens zijn bestaande cliënten reeds via een brief van de veranderingen op de hoogte gesteld.

uitgerekend voor U!

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

wordt zaterdag 20 januari l996

Per 1 januari 1996 is de nieuwe Algemene bijstandswet in werking getreden.
De nieuwe wet geeft aan gemeentes meer ruimte om specifiek lokaal beleid
te formuleren. De gemeente Zandvoort heeft het beleid in nauw overleg met
de regio geformuleerd.

WM!

voor 199,voor 269,voor 349,-

DEKENS (100% kameelhaar)
160x240,-van 495,-

voor 329,-

o. 3v H ü Ista en Ireccï
25-50% KORTING!
SLAAPKAMER „KARAAT1
Blank-eiken slaapkamer, bestaande uit:
ledikant 140,160 of 180 breed, inkl. 2 nachtkastjes
en opbouw met verlichting.
Kompleet geplaatst
Bijpassende 4-deurs garderobekast
Kompleet geplaatst

; ' ^'
1590,'
1750,-

RESTANTEN: LEDIKANTEN, BOXSPRINGS, MATRASSEN, DEKENS, SPREIEN, KUSSENS, LAKENS, etcl

Kroon Mode

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL

Haltestraat 55

van MEEUWEN

SCHIESSER
AKTIE

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

2 SLIPS 22,2 SINGLETS 24,BLUEENWIT

DE CONTACTLIJN
Super
NOORD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
| KOOPfWOND
.••'.•••

; -•

!'\•''

. •-

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel m contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
06-350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren óp de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

nadat u de advertentie heeft mgesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

v
1gJ^fllflH

Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagina met
Micro's in.

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

woensdag 17 januari 1996

Weekmedia 17

gflGpt
Eigen kantoor ZVH

ZANDVOORT - De Zandvoortse Vereniging van Huurders (ZVH) heeft vrijdag het
nieuwe kantoor aan de Zeestraat 22-17 feestelijk geopend.
De vereniging behartigt de taelangen van huurders van gemeente- en EMM-woningen.
ZVH telt 610 leden.
Lida Weilers, secretaris van
ZVH, is erg blij met het nieuwe
onderkomen: „Ons archief was
verspreid over verschillende
adressen. Ik had bijvoorbeeld
altijd de typemachine op tafel
staan. Wij hebben nu ook de
beschikking over een computer." ZVH houdt elke dinsdagavond open spreekuur van acht
tot tien uur 's avonds.
i

Gymzaal dicht
ZANDVOORT - De gymzaal
aan de Prinsesseweg is dicht tot
22 januari, omdat de verwarmingsleidingen
gesprongen
zijn tijdens de vorstperiode in
de kerstvakantie. Vanwege de
herstelwerkzaamheden gymen
de kinderen voorlopig in het
gymnastieklokaal van de Oranje Nassauschool en de Pelikaanhal. Het probleem is wel
dat de gemeente voor de verenigingen die nu gebruik maken
van de sporthal een andere accommodatie moet zoeken.

Stillevens
• ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein opent wethouder De Jong
vrijdagavond 19 januari de
nieuwe tentoonstelling van
Fijkje Oudshoorn-Huijer uit
Haarlem. Wie de expositie bezoekt zal ontdekken dat haar
olieverfschilderijen levensecht
zijn. Haar stillevens van alledaagse dingen zijn te bewonderen tot en met 24 maart op de
bovenverdieping van het Cultureel Centrum. Op de benedenverdieping blijven de miniatuur oliever fwerkjes van Ina
Hoogland-Prent uit Zandvoort
wegens succes nog even hangen. Bovendien is er een permanente tentoonstelling over oud
Zandvoort.

4

We zorgen nu een beetje voor elkaar'

De 86-jarige Aagje Koster-Keur en haar vriendinnen Lenie Koper-Engbers (83) enAagjeDuivenvoorden-vande
Mije (86) wonen inmiddels drie maanden in de unit-woningen, die naast het Huis in de Duinen geplaatst zijn. Daar
wachten zij, na het sluiten van het Huis in het Kostverloren, samen met andere bewoners op het vrijkomen van een
kamer in het bejaardenhuis.
„Het bevalt ons hier prima," laten de dames in koor weten.

N

IET TERUGKIJKEN op
wat geweest is en een
nieuwe start maken is
hun motto. Het is ze gelukt. De
drie bejaarde dames benadrukken, dat ze - na de verhuizing
uit het HIK- goed wonen in 'Het
Kleine Huis', zoals ze de units
zelf vrolijk noemen. Ze zijn prima opgevangen door hun kinderen, het verplegend personeel en directeur de Vries.
De
kamers
zijn warm en
gezellig, het
uitzicht
is
prachtig en de
sfeer is optimaal.
«_^^_-.
Toch
wil
mevrouw Koster wel kwijt, dat
de hele situatie van het afgelopen jaar hen een behoorlijke
knauw heeft gegeven. „Het was
niet gemakkelijk. Zelf woonde
ik tien jaar in het HIK. Ons
huis was klein, slechts 99 personen, we waren allemaal onder
elkaar." Ze zucht even en duikt
slechts kort in herinneringen
weg om vervolgens kordaat te
zeggen: „Maar bij wat is geweest moet je niet blijven stilstaan. Het is hier gelukkig ook
heel gezellig."

ping. „Ik zeg nog steeds: 'Ik ga
naar boven... of naar beneden',
maar de mop is, ik zit hier al
beneden."
Nu barst de energieke dame
in schaterlachen uit. De anderen schieten nu ook in de lach.
De lol, die ze altijd met elkaar
hadden is duidelijk meeverhuisd. Mevrouw Koper vult
haar vriendin aan. „We hebben
maanden in
onzekerheid
gezeten. Eerlijk
gezegd
was ik blij, dat
ik definitief te
horen kreeg
dat we er op 10
oktober uitgingen. Dat afwachten was namelijk vreselijk. Velen konden die onzekerheid gewoon niet aan en gingen
daarom eerder weg, allemaal
naar huizen buiten Zandvoort.
We missen ze heel erg."
De dames weten het allemaal
nog heel goed. Ongeveer een
halfjaar voor de verhuizing waren ze nog maar met 38 over.
„We moesten lootjes trekken,"
aldus mevrouw Koster. „Het
ging erom wie het eerst mocht
verhuizen. Wedden dat ik het
laatste lootje trek, riep ik nog,
en ja hoor. Ik kreeg nummer 38.
Haar twee vriendinnen, Aagje Ik zei toen maar hoera, ik ben
Duivenvoorden en Lenie Ko- de laatste."
per, zijn het met haar eens.
Soms gebeuren er zelfs van die
Ze schiet weer in de lach. „Ik
grappige voorvallen. Zo woon- maakte er maar een grapje van,
de mevrouw Koster vroeger in wat moet je anders. Op het
het HIK op de tweede verdie- laatst woonde ik nog maar in

'Ik woonde nog
als enige op gang
van tweede etage'

Volgens Torn Hendriks is Zandvoort verloederd en wordt het
hoog tijd dat de gemeenteraad
eigenaren dwingt hun huis op te
knappen.

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven
plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie
Zandvoort... meer dan strand aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort
alleen. Inderdaad, ook een
mooie omgeving, een royaal
winkelaanbod met even royale bloknoot op schoot om te note- keltje van de heer Rikkert in dit
openingstijden. Maar ook veel ren wat er allemaal mis is? Dan blad van vorige week moet mij
zwerfvuil op straat en (met kan hij vanuit het raadhuis van het hart dat de NS bepaald
name in het centrum) panden, meteen de remise bellen om te niet op de goede weg is.
Integendeel.
die schreeuwen om een op- vertellen waar de reiniging naar
rif ^Woensdag
knapbeurt. Kortom, Zandvoort toe moet. Want een remise is moest ik met twee zware winmaakt een verloederde indruk. niet alleen om voertuigen te tersportkoffers -richting AmEn verloedering werkt gevoe- stallen, men mag er ook uitrij- sterdam. Wie schetst echter
mijn verbazing? Ik zal u mijn
lens van onveiligheid in de den.
Torn Hendriks uitlatingen op die ochtend behand. Dat zou de gemeente
Zandvoort sparen, maar toen ik in Haartoch niet willen, met zulke heflem aankwam, moest ik weer
tige denkbeelden over het veitwee trappen op en af om op
ligheidsbeleid?
spoor 8 te komen, waar de inIn Zandvoort wordt veel
tercity naar Amsterdam gereed
voedsel op straat genuttigd. En
stond.
waar belandt de verpakking?
Ik dacht dat de NS ons desJuist, ook op straat. Want de
tijds
na veel protesten uit Zandafvalbakken zijn doorgaans vol
Paul Povel, één van de bezor- voort had beloofd dat dit beslist
en ook veel te weinig in tal. En gers
van
het,
wil
de
lezers
van
als er eenmaal een zakje op de deze krant bedanken voor hun niet meer zou gebeuren. Hekeien ligt, volgt er al snel meer. gulle gaven bij het brengen van laas. Hopelijk start u het nieuwe jaar met de 'oude' overstapEen flink aantal panden in
procedure in Haarlem. Dan
het centrum verkeert in een de nieuwjaarsgroet.
mag u wat mij betreft die
voortdurende herfststemming,
Ondanks de ijzel is het ons in strandbal op de strandsprinter
zo hevig bladdert de verf er van- veel
gevallen toch nog gelukt laten zitten.
af. Met een speciaal artikel in om zowel
brievenbus als de wsA.R. Los
de Algemene Plaatselijke Ver- deurbel te de
Zandvoort
vinden de afgelopen
ordening kan de gemeente eige- weken. Soms
was er het afgelonaren dwingen althans de bui- pen jaar wel eens
een hond die
tenkant van hun perceel op te
was dan zijn baas. Maar
knappen, omdat zulks in het al- sneller
kwam de krant dan
gemeen belang is dat VEijwel al- uiteindelijk
nog in de goede handen
tijd prevaleert boven het eigen toch
Deprovincie is bezig met aanbelang. Het dreigement dat terecht.
passingen
van de gevaarlijke
En
het
blijkt
dat
u
dat
als
zo'n pand anders door de ge- lezer van het Zandvoorts Zeeweg. Niet
tot genoegen van
meente op kosten van de eige- Nieuwsblad
erg waardeert. Bij J.Ph.I.C. Daniels. Hij vindt het
naar wordt opgeknapt, zal won- deze hartstikke
bedankt voor maar weggegooid belastinggeld.
deren verrichten.
Automobilisten hebben zonDe burgemeester schijnt zich de gulle nieuwjaarsfooitjes.
Bezorger Paul Povel dag op de Zeeweg de consegraag in het dorp te laten rondZandvoort
quenties van de eerste wegaanrijden. Waarom neemt hij tijpassingen kunnen ervaren. Potdens zo'n ritje niet eens een
dicht! Minimaal viermaal de
normale rijtijd van Zandvoort
Woedend was A.R. Los vorige naar Overveen. Onomstotelijk
week toen hij op weg naar de bewijs van een wanbesluit.
Zandvoorts
wintersport met zijn zware kof- Weggegooid belastinggeld. Te
fers op het Haarlemse station danken aan enkele (veel te)
Nieuwsblad
hardrijdende Zeeweg-misbruitrap op en trap af moest.
kers. Nu al niet meer om door
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
Naar
aanleiding
van
het
artiop woensdag m Zandvoort, Bentveld

Bedankt voor de
nieuwjaarsfooi

Pak hardrijders op
Zeeweg harder aan

NS-problemen

Promenade

Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA m Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem 12
Telefoon- 023-5718648
Fax: 023 - 5730497

Het Zandvoorts Nieuwsblad
start een nieuwe rubriek. Ondernemers die iets speciaals te
melden hebben, nodigen we uit
om te reageren. Opent u een
nieuwe zaak, gaat u drastisch
verbouwen of bestaat uw winkei 25 jaar? Laat liet ons weten.
De 78-jarige
Kees Paap,
bijgenaamd
Kees Mok, zal
als laatste de
noodwoningen verlaten.
'Dames gaan
voor.' De dames zelf wilden niet op
de foto

'Hier bij de Hema
verveel je je nooit'

Foto
Persbureau
Zandvoort

m'n eentje op de gang van de
tweede etage. Maar ik was niet
bang. Ik zei nog voor de grap
tegen directeur de Vries: 'als er
iemand komt, dan gaat ie maar
lekker naast me liggen."
Toen ze voor het eerst haar
kamer in de unit zag, moest mevrouw Koster echter wel even
slikken. „Ik schrok zo klein
vond ik het. 'Ik ga hier niet in,
waar moet ik'm'n spulletjes laten,' zei ik tegen de Vries. Daar
hebben we toen mee gepraat en
ik moet zeggen, die man heeft
ons niet in de steek gelaten. Zes

MENINGEN

en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.. J M. Pekelharmg.
Hoofd commercie: J.F. Sas.

s Zandvoorts
Nieuwsblad

te komen. Wat zal dat komend
seizoen worden?
Velen, die de Zeeweg regelmatig gebruiken, betreuren nu
al de aanpassingen en de hardrijder, die de wettelijk voorgeschreven snelheid zo ver overschreed, dat hij niet alleen zichzelf, maar ook zijn mede-inzittenden om het leven bracht.
Dat soort rijders (een zeer klein
aantal onverantwoordelijken)
laat zich bovendien niet weerhouden door ruw wegdek, wegvefsmalling, rotondes etc. Zij
dienen betrapt en per overtreding in toenemende mate
zwaarder te worden gestraft.
Stop direct de aanpassingen
en herstel de Zeeweg als mooie
verbinding naar zee voor wandelaars, fietsers, brommers,
motorrijders en automobilisten, die zich aan de regels houden. Verwijder dom bedachte
obstakels, zoals destijds de levensgevaarlijke betonnen bakken midden op de Zandvoortselaan in Aerdenhout. Het kan
nog net voor het komende seizoen. En hardrijders? Gewoon
strenger aanpakken.
J.P1U.C. Daniels
Overveen

van ons kregen er een slaapkamer bij aan de overkant van de
gang. Maar dat was ook wennen
hoor. In het begin moesten we
vreselijk lachen. We liepen
maar heen en weer tussen die
kamers, overal naar onze spullen te zoeken."
Ook mevrouw Duivenvoorden mengt zich nu in het gesprek. Zij woonde 22 jaar in het
HIK. Ze heeft slechts één kamer. „Is voor mij zat, groot genoeg," zegt ze kordaat. Ze heeft
het gezellig ingericht en overal
hangen foto's aan de wand.

Haar man dreef vroeger visrestaurant Duivenvoorden aan de
Haltestraat. „Toen we hier uiteindelijk kwamen, waren we
nog maar met dertien dames en
een heer overgebleven. Wij hebben al die tijd krachtig met z'n
veertienen gezegd, dat we niet
weg zouden gaan uit Zandvoort," aldus de bejaarde dame,
die helaas niet meer kan zien.
„En het is ons uiteindelijk gelukt. Het is misschien prima
elders, je hebt misschien een
hele mooie kamer, maar het is
geen Zandvoort."

Vlak voor de verhuizing, hebben de 13 dames met elkaar afgesproken dat ze goed op elkaar zouden letten. „Zo zorgen
we met z'n allen ook een beetje
voor elkaar en dat is een hartstikke fijn gevoel," aldus mevrouw Koper.
En Kees Paap dan? Mevrouw
Koper: „Hij heeft al gezegd, dat
hij eerst de dames laat voorgaan en zelf als laatste verhuist
naar het 'Grote Huis'. Ik denk
inderdaad dat hij dat meent.
Het is een echte heer."

Vervolg van voorpagina

'Slipschool nodig
voor geluidswal'

je vervolgens geen terrein meer
hebt om je bedrijf op uit te oefenen." Het liefst ziet de bedrijfsleider dan ook dat de onderhandelingen tussen de gemeente, Winterzon
het circuit en de slipschool opZANDVOORT - Bizarro Linnieuw worden geopend. „En gerie in de Passage heeft onjuist die onderhandelingen langs zonnehemelverhuur Sun
heeft de gemeente met het op- Rent overgenomen. De twee
zeggen van de huurovereen- winkels staan in principe los
komst nu de nek om gedraaid. van elkaar, al zijn het wel buDit hadden we duidelijk niet ren. Wie een zonnehemel wil
verwacht. We moeten weg en er huren, moet van te voren reserwordt ons geen alternatief ge- veren. Sun Rent brengt de heboden."
mels op verzoek thuis en haalt
Het is volgend jaar gewoon ze ook weer op.
afgelopen met de slipschool, zo
Volgens Bizarro-eigenaresse
stelt de gemeente het nu. Er is Amta is de extra activiteit in de
voortdurend een belangenver- rustige wintermaanden een
strengeling van de gemeente welkome aanvulling. „En wie
met het circuit en daar js de weet koopt men dan ook nog
slipschool de dupe van.
eens een leuke bikini als men
Martha Burger bruin is."

Van der Meije (CDA) vulde
zijn partijgenoot aan. „Er is een
paar maanden geleden nog een
discussie geweest. Toen hebben alle betrokken partijen met
een stuurgroep om de tafel gezeten. Ik heb daarover in twee
brieven van de provincie gelezen. In verband met .sanering
en modernisering van het circuit, is een deel van de slipschool nodig om er een geluidswal neer te zetten ter bescherming van woningen en scholen
aan de duinrand van het circuit."
„We hebben gewoon geen andere keus dan op l januari 1997
de huur opzeggen, anders komt
het saneringsprogramma van
het circuit en de daaraan verbonden eisen in gevaar." Volgens van der Meije wist de slipschool dan ook dat er in de toekomst wijzigingen wat betreft
het circuit kwamen. „De uitbreiding van de baan is hun eigen beslissing geweest," was
zijn mening.
Peter Smits, bedrijfsleider
van de slipschool, beschuldigt
de gemeente van onbehoorlijk
bestuur. „Ondanks herhaaldelijke verzoeken, zijn wij nog
nooit op de hoogte gesteld van

de plannen of daarin betrokken," is zijn mening. Toch zegt
hij, dat de slipschool altijd medewerking heeft willen verlenen aan de plannen en zelf ook
met voorstellen is gekomen.
„Het circuit heeft indertijd
een vergunning aangevraagd,
zonder overleg met ons. Wij
werden toen gedwongen om bezwaar aan te tekenen. Toen
werd ons voorgesteld om te verhuizen naar Paddock 3, maar
dat zou slechts een stuk van 1.6
hectare bedragen. Wij hebben 3
hectare nodig om na een dure
verhuizing, ons bedrijf in ieder
geval rendabel te houden. Toen
de slipschool en het circuit het
in besprekingen niet met elkaar eens konden worden,
heeft de provincie gezegd, dat
dit probleem op fatsoenlijke
wijze opgelost moest worden.
Dat is blijkbaar voor de gemeente reden geweest om ons
de huur op te zeggen," aldus de
bedrijfsleider.
Smits is reeds naar een advocaat gestapt. Een schadeclaim
ziet hij nog niet volgen. „Wat
heb je aan een schadeclaim, als

Vacaturebank bij Welzijnsstichting
ZANDVOORT - Een inloopochtend voor ouderen
en een vacaturébank voor
vrijwilligers. Dat zijn twee
van de plannen die de nieuwe Stichting Welzijnscentrum heeft. Bovendien moet
er in Zandvoort én loket komen waar mensen met vragen over zorg terecht kimnen. Het is nog niet duidelijk waar dat loket gehuisvest wordt. In elk geval
wordt het een samenwerkingsverband van meerdere
zorginstellingen samen met
de gemeente.

ZANDVOORT - Mevrouw
Voros, 57 jaar oud, werkte vorige week tien jaar bij dé Hema.
In 1986 solliciteerde zij naar
een functie als verkoopster op
de afdeling vleeswaren, maar
oud-directeur Van der Laan senior plaatste haar bij de beha's.
Na enkele jaren werd zij bedrijfsleidster. Voros is inmiddels de wandelende klantenservice van het grootste bedrijf in
Zandvoort en heeft het prima
naar haar zin. „Je hoeft je hier
nooit te vervelen. Het is heel
afwisselend werk."
Voros, dochter van een Hongaarse vader en Nederlandse
moeder, werkte 18 jaar als serveerster in de watertoren, maar
moest deze werkzaamheden
wegens een hernia staken. Zij is
een geboren Zandvoortse en
zou nooit uit de badplaats weg
willen.
Volgens Voros bezoekt in de
wintermaanden en geheel ander publiek de Hema dan in de
zomer. „De toeristen zijn niet
altijd een leuk publiek. In de
winter is het gezelliger." De
Hema, waar in totaal 55 mensen werken, is alle dagen van de
week open. „Wij zijn alleen met
Kerstmis en Nieuwjaarsdag
dicht. Maar ik weet niet beter.
Ik heb altijd op zondag gewerkt."

Weizijnscentrum in het Gemeenschapshuis van start gegaan. Zij is ontstaan uit de
Stichting Welzijn Ouderen en
het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening. Behalve de integratie van de activiteiten die de
beide organisaties al verrichten, wil de nieuwe instelling
ook andere projecten oppakken.

Een vacaturebank voor vrijwilligerswerk is één van die zaken. Daar kunnen Zandvoorters met enige vrije tijd zien
waar behoefte aan hulp is. „Zo
zoekt de Bodaan vrijwilligers
Per l januari is de Stichting die willen helpen bij de maal-

tijd als mensen zelf niet kunnen eten. En er komen bij ons
regelmatig vragen van Zandvoorters binnen die juist in die
richting een vrijwilligerstaaan
zoeken. Met een vacaturebank
kun je dat aan elkaar koppelen," zegt Mini de Wolf van het
Welzijnscentrum.
Een inloopochtend is een ander nieuw project. Daar kunnen ouderen onder het genot
van een kopje koffie informatie
krijgen over het Welzijnscentrum en staan er coördinatoren
klaar om vragen te beantwoorden over zeer uiteenlopende zaken.

door Martha Burger

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fm Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag

0.00 t/m 11.00

11.00 t/m 14.00

ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)

Watertoren (alleen op ma. wo en vrij)

0.00 t/m 14.00
14.00 t/m 16.00

ZFM Nonstop service (op di en do)
4 decades

18.00 t/m 20.00

iMuzickboulevard

20.00 t/m 22.00
22 00 t/m 24.00
20.00 t/m 24 00
Zaterdag

Power Play (van ma t/m do)
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
B.P.M (alleen op vrijdag)

16.00 t/m 18.00

O 00 t/m 10 00
10.00 t/m 12.00

12 00 t/m 14.00

14.00l/ml600
16 00 t/m 18 00

18.00 t/m 20.00

20 00 t/m 24.00
Zondag
0.00 t/m
9.30 t/m
10 00 t/m
12.00 l/m
14 00 l/m
16.00 t/m
18.00 t/m
20.00 t/m

9.30
10.00
12 00
14.00
16.00
18.00
20.00
24 00

Hitversnelling

ZFM Nonstop service
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)

. Hand in hand

Badmuts

Europbrcakdown

Muzickboulcvard

de Kustv, acht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
ZFM Nonstop service
Ruth Een levensbeschouwelijk programma
ZFM la//
Even Brimchen mei .
Badmuts
de Zandbak
Muxiekboulevard
de Kustwacht

(ADVERTENTIE)

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres,
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/eindred.), Monique van
Hoogstraten
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der ünderi, Andre Stuyfersant.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres- postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer 023 5730497. M. Oosterveld Kantoor geopend: maandag 13.00-16.00 uur;
dinsdag 9.00-11.00 uur,woensdag
09.00-17.00 uur, donderdag 09.0012.00 uur, vrijdag 10.00-16.00 uur.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer. 020 - 665.6321.
Verkoopmanager. R. Post.
Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal; ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
per |aar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ

1,95.

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: donderdag 09.0012.00 uur. tel. (023)-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP)

LnJ De Meubelboulevard Beverwijk ligt op 5 minuten lopen van het NS-station Beverwijk. Eji Vanuit Amsterdam bereikt u Beverwijk filevrij
door vanaf het Coentunhelplein richting Zaandam te rijden en vervolgens de borden Beverwijk te volgen, of via de A9, afslag Beverwijk Oost:

Tussen hockeyclub ZHC en Sonderland lijkt het nu echt oorlog
Illustratie M.iio ck> Hooi
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(De Gutte,
Toine
~j
Ook zeergeschikt
voor verjaardag,
partijen
en recepties

SUPER HANDIGE HEUPTAS
onmisbaar op vakantie of andere uilslapj

wiNTERTIP|
ELDERS
FRAAIE WITTE
KUNSTSTOF WASMAND
MET DEKSEL

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

DUBRO geconcentreerd
AFWASMIDDEL
FLACON 500 ML

PALMOLIVETOILETZEEP

KATTEBAKVULLING
hygiënisch en reukloos

SET 4 STUKKEN

BAAL 5 KILO

RUITENSPROEIER
ANTI-VRIES
kant en klaar, geelt bescherming
tot 15 graden vorst

ELDERSZ4T

Theorie in één week
Zaterdag 27 januari
van 09.00 tot 17.00 uur

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 5712071

Bert Hogendijk
Tel. 5714946

spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1750,- incl. b.t.w.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

CALVE SAUZEN
11

STATUBE 800 ML.
ZOEK UIT: KETCHUP,
FRITESSAUS OF'CURRY

UNOX LEVERPASTEI
SET 3 BLIKJES

SNELKOOKRIJST

» Glazenwasserij

LUPACK KNAKWORSTEN
extra groot

ZEEUWS MEISJE
HALVARINE

REUZEPOT *r*
10 STUKS
ELDERS

• specialiteit schoonmaak
van gebouwen
" ® schoonmaak van
luxaflex
* verhuur tapijtreinigers

GEBAK VAN DE WEEK:

Te/. 5714 764 / 57 14 090

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

OUD HOLLANDSE
WIJN- OF KRUIDEN

APFEL-STRUDEL
heerlijke stukjes appel en rozijnen
omhuld in zacht bladerdeeg

ZUURKOOL

CHOCOLADE HAGELSLAG

WENER
SLAGROOMGEBAK
heerlijk gesorteerd get»k op krokante boden

2 x KERSEN OF MOCCA
METSLAGROOM

puur ol melk

PAK r^ f]
GRAM^
ELDERS

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

ORIVA
SINAASAPPEL-1 BAR-LE-DUC

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

FLES 1,5 LITER

l. 49

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort
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Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil

09

BRONWATER
LITERFLES

Hogeweg 2, Zandvoort '
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
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Heerlijk om mens en dier te redden'

met
Vijf jaar geleden

dat de ogen gericht had op de
rode slangen.

Al jaren staan ze in de
kindertoptien van favoriete
beroepen: brandweermannen.
En op feestjes moeten ze het
oude cliché van de
familiepyromaan altijd weer
horen. Ach, ze halen er hun
schouders over op. Arie
Kraaijenoord, Rob Loos, Jan
Zwemmer en Rob Schröder
hebben het immers al twintig
of 25 jaar volgehouden bij de
brandweer. Vorige week
kregen ze van burgemeester
Van der Heijden een medaille
en de complimenten. Omdat ze
de evenwichtigste mannen van
Zandvoort zijn.

"W TOOR EEN brandweerman
\/ is een 'lekkere fik' eigen™ lijk het fijnste. Natuurlijk komt hij wel als een automatische brandmelder bij een
bedrijf afgaat, maar acht van de
tien keer is dat toch loos alarm.
„Vorig jaar was dan ook niet zo
spectaculair. Gemiddeld komen we 350 keer per jaar in
actie, terwijl we in 1995 slechts
282 maal achter een melding
aangingen," vertelt brandweercommandant Rob Schröder,
nadat de burgemeester hem gehuldigd heeft omdat hij 25 jaar
bij de brandweer zit.
In 1995 rukte de Zandvoortse
brandweer het meeste uit voor
brandalarmen bij bedrijven en
grote instellingen, zoals de twee
bejaardenhuizen. Van de 112
keer bleek er slechts 22 keer
daadwerkelijk wat aan de hand.
Honderd keer hielpen de
brandweermannen
burgers
met een probleem, uiteenlopend van een kat in het nauw
tot het opzetten van de kerstboom op het Raadhuisplein. 72
meldingen betroffen een brand,
waarvan er negen volgens
Schröder uitsprongen.
De laatste brand ligt nog vers
in het geheugen. Op kerstavond
verloor in de Koningstraat een
58-jarige vrouw haar leven in de
vuurzee. Ze lag in het souter-

Als er iemand bij een brand omkomt, is dat ook voor de brandweer een afschuwelijke gebeurtenis. Daar moet je over napraten, vinden de jubilerende brandweermannen Rob Schröder, Rob
Loos, Arie Kraaijenoord en Jan Zwemmer
Foto Jan Draijer

rain, maar wist niet op tijd de evenwichtig en betrouwbaar
deur te bereiken. Door de rook man is. „Dat was wel moeilijk.
merkten de brandweermannen Nu wordt aan dat soort dingen
haar niet zo snel op, terwijl ze gelukkig wel aandacht beer al twee keer heel dicht in de steed."
buurt waren geweest.
Sinds de vier brandweermannen in de jaren zeventig aan„Het is goed om daarover na monsterden bij de brandweer,
te praten, anders blijf je je af- is er veel veranderd. „Het was,"
vragen waarom je haar niet eer- zegt Rob Loos over zijn begin in
der ontdekt hebt. Tegenwoor- 1971, „meer een hobbyclub. We
dig hebben we daar dan ook een werkten op zaterdag veel aan
speciaal verwerkingsprogram- de voertuigen in de kazerne op
ma voor," zegt de brandweer- de Kleine Krocht (waar nu het
commandant. De andere drie in 1980 gebouwde raadhuis
jubilarissen,
die ook rond
de tafel zitten,
knikken
instemmend.
„Ik
heb
mijn
eerste ---slachtoffer helemaal in mijn eentje moeten staat, red.). Nu is het allemaal
verwerken," vertelt Arie Kraaij- wat strakker, de rangen en
enoord die twintig jaar bij de functies zijn wat meer van bebrandweer zit en volgens burge- lang geworden." Schröder vond
meester Van der Heijden net het vroeger gezelliger. „En toen
als zijn medejubilarissen een kon je iemand nog bevorderen

'De mooiste fik
was hotel Bouwes'

(ADVERTENTIE)

als hij zo zijn best had gedaan,
nu moet men een cursus volgen
en een diploma halen."
Ook de ontwikkelingen in de
techniek hebben niet stilgestaan. Wie de brandweer bijvoorbeeld met twee fors uitgevallen zwarte tuinslangen een
huis binnen ziet gaan, kan verwachten dat de gewone brede
rode slangen er soms werkloos
bij liggen. Die zwarte (hogedruk) slangen hebben namelijk
voor een deel het werk van de
oude rode (lagedruk) slangen overgenomen. Dat heeft
als voordeel
dat er minder
----- water gebruikt hoeft te
worden, zodat de buren niet zoveel wateroverlast krijgen. Bij
de brand in de Kostverlorenstraat vlak voor kerst paste de
brandweer deze truc tot grote
verbazing van het publiek toe

Over de mooiste 'fik' hoeft
het viertal niet lang na te denken. Op 20 december 1974 brak
er brand uit in hotel Bouwes op
het Badhuisplein terwijl het vol
met kerstgasten zat. „In een
uur tijd was alles beneden
kaal," herinnert Jan Zwemmer
zich. „Ik ging naar boven toen
er nog mets aan het behang en
de gordijnen te zien was, maar
toen ik terugkwam was het een
ravage. Boven was het ook ongelofelijk. Opeens zag ik een
vuurbal achter me. Je mag als
brandweerman niet bang zijn,
maar toen kneep ik hem toch
wel."
Schröder onderbreekt hem.
„Je mag wel bang zijn, maar je
moet jezelf kunnen beheersen."
Zelf raakte hij vooral onder de
indruk van de brand op de Hogeweg waarbij in 1994 een invalide vrouw om het leven kwam.
Loos haalt echter de duinbrand
naar boven die vanaf de boulevard tot aan de Manege op de
Zandvoortselaan woedde. „Je
kunt je bijna niet voorstellen
hoe snel zo'n brand kan gaan.
Dat fascineert. Maar," relativeert hij, „op een gegeven moment is een brand een brand. Je
kunt wel zeggen: 'Je wordt
brandweerman omdat je dan
vooraan kunt staan.' Maar ik
denk dat een brandweerman
toch vooral naar zo'n brand
gaat om zijn werk te doen. We
hebben de drang om de brand
uit te maken."
„Ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk ook een geweldig gevoel als je een bewoner of een
dier redt," zegt Kraaijenoord.
„Heerlijk om later het kind te
zien lopen dat eerst nog in dat
huis zat," vindt zijn collega
Zwemmer. Een herkenbare
glimlach verschijnt op het gezicht van de brandweercommandant. „Ik zal nooit vergeten
dat de omstanders begonnen te
applaudiseren toen ik met een
poedeltje in mijn armen een
brandend huis uitkwam."
Monique van Hoogstraten

Kerkdiensten
Weekend
20/21 januari 1996.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds van Leeuwen, SOW in Gereformeerde
Kerk, met jongerenkoor New
Choir Singers.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds van Leeuwen, SOW in Gereformeerde

Kerk, met jongerenkoor New
Choir Singers.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: A. Beijnes
en P. vd Smaal .
Zondag 10.30 uur: A. Beijnes en
P vd Smaal.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dr Verhues.

de badplaatsdoor
Vijftien jaar geleden

Gewild Er is erg veel belangstelling voor de meu- Structuurplan De discussie over de structuurwe huizen bij de Van Lennepweg. De mensen schets trekt een volle zaal in 't Stekkie. De bewoslaan elkaar bijna de hersens in volgens een ners vinden het doortrekken van de Herman
woordvoerder van EMM. Bij de Van Lennepweg Heijermansweg geen oplossing, omdat ze vrezen
komen premiekoopwoningen en vrije-sector dat ze daarmee geïsoleerd komen te liggen. Verkoopwoningen.
der willen ze graag een wijkraad en zouden ze
het liefste hebben dat bus 80 ook na 11 uur 's
Straten Als het aan Herman Landman ligt, wor- avonds rijdt
den de straten m de nieuwe wijk vernoemd naar Stationsplein Er komen honderd appartemendrie Zandvoorters die in de oorlog gesneuveld ten op het Stationsplein. Eind jaren zeventig
zijn. De gemeente overweegt echter om de stra- bestonden daar ook al plannen voor, maar die
ten onder te brengen in 'Verlengde Martmus zijn inmiddels van tafel geveegd. De nieuwe planNijhoffstraat'. Landman voelt meer voor Jan Ko- nen gaan uit van veel meer woningen dan de
perstraat, Sallie Bartelstraat en Jan Blokstraat. oude plannen.
Hoog huis Zo hoog als het eerst gepland was, Zuster De Beer Carnavalsvereniging Duysterg
wordt het huis aan de Bramenlaan niet. Het hast heeft Zuster De Beer de 'Tafel van Verdiennieuwe ontwerp gaat uit van 8.40 meter m plaats ste' gegeven. De zuster heeft volgens de carnavalsveremgmg veel voor Zandvoort gedaan. Zij
van 15 meter.
Lek Het Burgemeester Van Fenemaplem is lek. heeft onlangs afscheid genomen als directrice
Tussen het plein en de onderliggende garages van de Hulsmanhof, omdat dit bejaardenhuis
ontbreekt een bitumenlaag. Daardoor lekt het opgeheven wordt. De bewoners gaan naar het
regelmatig en klagen de bewoners steen en been. Huis in het Kostverloren en het Huis in de DuiKorter open Het postkantoor gaat eerder dicht, nen.
omdat de nieuwe giromaat voor minder klanten Sportkampioenen In zaal De Krocht heeft wétzorgt. Voortaan sluit het postkantoor een half houder Jan Termes 312 Zandvoorters onderuur eerder.
scheiden, omdat zij kampioen waren geworden
Cadeau Architect Kelder, die de boulevard heeft in 1980.
herbouwd, geeft de gemeente 2500 gulden ca- Politiek voor vrouwen EVA geeft een cursus Podeau. De gemeente wil er een schilderij voor litiek voor Vrouwen m de openbare bibliotheek.
kopen van de Kuwaytse kunstenaar Khaddaf die Oppas Annemane Oster en Jan Vis zoeken een
oppas voor de zondagochtend.
door de Golfoorlog in Zandvoort gestrand is.
Hallo, heren van de Zandvoort Promotie. Mag alstublieft
dat bord van die kerstmarkt op
16 december weg. Want ik hoorde dat er pas eind van het jaar
weer zo'n fuif is. Eerst krijgen
we (volgens De Bilt en in het
kader van de strandstoelbelasting) nog zo'n 32 zomerse dagen. Kunt u die misschien ook
even aangeven op het bord, dan
kan ik er rekening mee houden
met de was. Even zonder gekheid, de volgorde is weer ver te
zoeken. Maar wat dat betreft
maak ik wel meer gekke dingen
mee. Neem nu ons Ruimtelijke
Ordening-beleid:
Meestal worden hier in Zandvoort plannen gemaakt nog
voordat ze officieel zijn geboren. Wat ik daarmee bedoel?
Gewoon, dat het met de volgorde van plannenmakerij hier
hartstikke fout zit. Het resultaat is goed voor de projectontwikkelaar en verkeerd voor diegenen, die niet in het nieuwe
plan passen. En dat zijn meestal alle belanghebbende inwoners of ondernemers van Zandvoort. Vaak bemerken zij tot
hun grote schrik, dat bomen,
woningen, bedrijven, ja soms
zelfs hele flat-partijen op de
plannen
zijn weggemaaid.
(Weet u het nog, de schok die
de structuurschets indertijd te-

lijks. Eindelijk durft het college
het weer eens over de verkeersplannen te hebben, maar nu
komt het: worden ze niet taehandeld m de commissie ruimtelijke ordening, de commissie
waar dit belangrijke onderwerp
dus echt thuishoort. Nee hoor,
weegbracht? Ook zo'n typisch dat vindt het college met nodig
gevalletje van 'Volgorde Ver- Het werd deze week alleen bekeerd'). Maar het mooiste van sproken m de commissie Fialles komt nog. Ook de com- nancien, want de leden van de
missieleden ruimtelijke orde- commissie ruimtelijke ordening schijnen tegenwoordig nmg, zijn veel te lastig en dat
veel nieuwe plannen voor het kan wethouder Versteege met
aan. Dus nu gaat alleen een steleerst m de krant te lezen.
En neem nu de Anti-Slip- letje 'cijferfreaks' zich buigen
school, 34 jaar geleden gesticht over belangrijke Ruimtelijke
door onze bekende coureur Ordening-vraagstukken?
Dan zeg ik: absoluut 'volgorRob Slotemaker. Begon hier
niet zo'n dertig jaar geleden de de helemaal hartstikke vertelevisie-carrière van 'onze Jan- keerd'. Als ze bang zijn dat wéttje Lammers'? Die slipschool houder Versteege de lastige
hoort bij Zandvoort. Maar vol- vragen niet kan beantwoorden,
gens de gemeente en het circuit dan gaat wethouder Fliermga
zitten ze aardig in de weg voor maar weer bij de commissie
de nieuwe plannen van het cir- ruimtelijke ordening zitten. En
cuit. Kom zeg, die slipschool laten ze vooral niet opnieuw
was er eerder dan die nieuwe aankomen met dat omdraaien
plannen. Niet dan? Ik vind, dat van de rijrichting Haltestraat.
de gemeente wel degelijk haar Want bij de remise ligt nog voor
verantwoordelijkheid
heeft zo'n zestig duizend gulden aan
voor dit brok historie, gelegen borden, stoepen en paaltjes,
naast de circuitbaan. Maar die waar we allemaal voor nop aan
gooit het huurcontract na 34 hebben meebetaald. Ook zo'n
jaar gewoon enkele reis prul- typisch schadegevalletje van
'Volgorde Verkeerd.'
lenbak. Nou moe!
Martha Burger
Vooruit, nog zoiets belache-

Volgorde
verkeerd

Westerstraat 4-6 heeft bouwstijl
met architectonische pretentie

j Weekenddiensten

Speelweek van 18 t/m 24 Januari

FILMPJE
is de grote
speelfilm met
humor en
actie van
PAUL
de
LEEUW

"Houston,
have a problcm."

NEDERLANDSE
VERSIE

A.L

Dagelijks
13.30 en 15.30

12 Jaar
Do t/m Di
19.00

A.L

Dagelijks
21.30

Woensdag 24 Januari om 19.30 uur

LE VOLEUR D' ENFANT
Regie: Christian Da Clulonge
met: Marcello Mastroianni en Angela Nolina

WORDT LID VAH DE FILMCLUB
Qasthulspleln S, 2042 JW, Zandvoort, tel; 02507-18686

Weekend:
20/21 januari 1996
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191.
HUISARTSEN: Gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paardekooper,
H. Scipio-Blüme, F. Weenink.
Elk weekend, avond/nacht vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-)
5730500. De spreekuren van de
dienstdoende arts zijn zowel op
zaterdag als zondag van 11.30
tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uui. Een afspraak is niet
nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. (023-)
5713185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen na kantooruren tel.
06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (023-) 5713888.
Dierenambulance: 023-5363476
of alarm 023-5334323.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 5471471.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op alle werkdagen van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

tot 17.00 uur. Afspraken: tel.
023- 5719393.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Telef. Meldpunt
Sexueel
Geweld:
tel.
023-5340350 op werkdagen
12.00-14.00 uur en maandag- +
donderdagavond
19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
Westerstraat 4-6 is een dubbel
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM: woonhuis uit 1916. De bouwstijl
is weer anders dan de vissersKlachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-) huisjes. Wel een begane grond
met een kapverdieping, maar
5717577.
Storingsnummer gas buiten duidelijk met een iets meer prekantooruren: tel. 023 - 5235100 tenderende architectuur.
(nv Energiebedrijf Zuid-KenneDe gevel heeft een tweedeling.
merland. Tijdens kant.uren:
5235123
Tot anderhalve meter baksteen,
daarboven wit gepleisterd met
Taxi: tel. (023-) 5712600.
een bakstenen ornament onder
Openbare bibliotheek: Prinses- de dakgoot. Woning nummer 4
seweg 34, tel. (023-) 5714131. heeft nog: de originele raam- en
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30 deurpartijen met een baksteuur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30, ncn decoratief gemetselde haramen, dat wil zeggen een bovrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 nekam, waar reliëf in zit.
De ramen zijn zogenaamde T- venlicht met daaronder een
u., zat. 10-14 uur.

Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00

Dinsdag 23 januari
* Lezing bij de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen
over Judith Leyster, een 17-e
eeuwse kunstenares In het Ge-

|§ Burgerlijke stand |j Agenda
Periode 9 januari tot en met 15
januari 1996
Geboren: Amber Ellen, dochter
van Huib Herman Demum en
Jacqueline Ingeborg Nifterick;
Martijn, zoon van Karim Midjek en Annette Christine Wiersma.
Overleden: Helena Gezina de
Waal op negentigjange leeftijd;
Maria Louise Cornelia Valk op
96-jarige leeftijd; Maike Wit op
76-jarige leeftijd; Hendrik Vierbergen op 35-jarige leeftijd; Helena Cornelia Juditha Knoppert op 85-jarige leeftijd; Frederika Wilhelmitta Nihot op 93jarige leeftijd, Gerard Johan
Koene op 58-jarige leeftijd; Petrus Alphonsus van Meelen op
57-jarige leeftijd; Nora Jacoba
Louise van Dansik op 62-jarige
leeftijd; Heintje Roovers op 91jarige leeftijd.

Woensdag 17 januari
* Filmclub Simon van Collem
draait 'L'amant' m het Circus
aan het Gasthuisplein. Aanvang 19.30 uur. Toegankelijk
voor leden en met-leden.
Donderdag;
18 januari
k
Bingo van de ANBO in het
Gemeenschapshuis in de Louis
Davidsstraat. Aanvang 14.00
uur.
Zaterdag 20 januari
* Wandeling onder leiding van
een deskundige over dieren in
de winter. Start om 14.00 uur
bij Parnassia.

meenschapshuls,
14.00 uur

aanvang

Woensdag 24 januari
' Filmclub Simon van Collem
draait 'Le voyeur des enfants'
in het Circus aan het Gasthuisplein. Toegankelijk voor leden
en met-leden. Aanvang 19.30
uur.

Ander bestuur
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Mannenkoor heeft een
nieuw bestuur S. Aukema is
voorzitter geworden. Hij heeft
de hamer overgenomen van
ad-interim voorzitter Karel
Kras. H Baars is secretaris Cor
de Krijger opgevolgd. Daarnaast zijn Nico Knap en Bob
Schmidt erbij gekomen. A. Kaspers is penningmeester gebleven.

schuifraam dat in tweeën gi-deeld is. Eigenlijk laat 19eeeuws. De bovenlichten van de
kozijnen op de begane grond
hebben decoratieve glas-in-lood
ramen.
Opmerkelijk is de afgoschuinde hoek met een gcstapeld oujief-motief, wat ook te
zien was aan het huis \an ile
mandenmaker aan het Schelpenplcin. Het zadeldak, voorzien van rode keramische panncn, ligt evenwijdig aan de as
van de weg, dus staat niet loodrecht op de straat.
Toto Andie Liebeiopi

Cursussen
ZANDVOORT - Activiteitencentrum 't Stekkie begint
maandagmiddag 29 januari een
cursus schminken, die van
16.15 tot 17.45 duurt. Kinderen
leren in vier lessen hoe ze zichzelf en anderen kunnen
schminken. De cursus wordt
gegeven door Anita Schimmel.
Kosten 25 gulden. Ester Koper
start een cursus dance aerobics
voor kinderen. De eerste les is
op vrijdag 19 januari van vijf tot
zes uur 's middags. De cursus
van 12 lessen kost zestig gulden.
Op maandag 22 januari begint de cursus kalligrafie voor
beginners. Deelnemers leren in
12 lessen hoe ze zelf wenskaarten en uitnodigingen kunnen
versieren. Inlichtingen over de
cursussen: 5717113.

woensdag 17 |anuan 1996

Weekmedia 17
Voor inlichtingen en reserveringen
kunt u contact opnemen met de
advertentieverkoop van Weekmedia
A'ia»'-."™" ' '

•"<'•'f'W'-fUSëSKÜS^M

Cursussen
i i n d s t c d c 11 / k

Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

Ui t R i n d s t t d L l i i k Opleidini^in Cintriun
vt.r/on,t voor Cl 9000 /Ltrlini (.n
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Gerda Siemer College

BALLANTINES
SCOTCH
WHISKY
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ELDERS

'vóór alle informatie óf bel bëldirect vóór de brochure

op donderdag 18 januari van 10.00 tot 16.30 uur
Lokatie:

Keizersgracht 790, Amsterdam
(Tussen Utrechtsestraat en Amstel)
Te! 0206246867

:«i»:--;<
(

Fizeaustraat 4
1097 SC Amsterdam
telefoon 020 6653225
De Fizeaustraat is te bereiken met de metro,
halte Amstelstation
Vanaf Sloterdijk bus 15 tram 12

BEAUCANON CHARDONNAY
BEAUCANON CABERNET SAUVIGNON
^*^

3| J!!lk

mw

lyceum

...• ia.ir^k.1 l

J.PCHENET WIJNEN
BUNCDEBLANCS,
BLANCMOELLEUXof
CABERNET SAUVIGNON
Monsieur Chenet, van het
gelijknamige wijnhuis, is
gespecialiseerd In streekwljnen
Zijn flessen met kromme hals
hebben Inmiddels landelijke
bekendheid gekregen
Wil bieden u deze heerlijke wijn
^ tegen een extra lage prijs

JrT"!•''"l)^A''ffjLf MffimilSÉlIBMIÉI

KAM
JlUMOi

Uit de wijnstreek Napa Valley, gelegen ten noorden van San Franasco komen de
mooiste wijnen van Amenka Op het domein Beaucanon, van de familie de ConInck ontdekten onze Inkopers deze uitstekende witte Chardonnay en rode
Cabemet Sauvignon Daar ook de dollar relatief
goedkoop is kochten wij van beide
wijnen een grote partij

PROEFNOTITIES:
•Cabemet Sauvignon
• Chardonnay
kleur zacht geel
kleur diep rood
geur heerlijk Iris
geur heel licht vanille
smaak zeer elegant smaak, krachtig
houdbaarheid 4 tot 6 jaar

ELDERS

ELDERS

OOG V O OR
DE HES AMSTERDAM
DINSDAGAVOND
30 JANUAR11996 VAN 19 00-21 30 UUR

I "Ï'ILANC:MOEL

heeft alle dranken

ZATERDAGOCHTEND:
3 FEBRUAR11996 VAN 10.00-12 30 UUR

HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
g rm^T\injn foUngO-voorpid•»

ZATERDAGOCHTEND:
24 FEBRUAR11996 VAN 10.00-12 30 uur

PETER VAN ANROOYSTRAAT 8
1076 BH AMSTERDAM
TELEFOON 020-6643551 FAX 020-6791506
OPEN MIDDAG
14 februari 1996
15.OO-17.OO
Verdraaid goed m bevestigingstechniek
De Bernergroep is een internationaal concern dat zich bezig houdt met
de produktie en handel m bevestigingsartikelen gereedschappen en
chemische produkten

Witoautstraat 84
INFO: O2O-5236311

HEAO opleidingen/afstudeerrichtingen
accountancy (AC).
bedrijfseconomie (BE) ,
bedrijfskundige informatica (BI),
management, economie en recht (MER) ,
bank en verzekeringswezen (BV) .
fiscale economie (TE),
commerciële economie (CE) ,
internationaal management (IM).

Hoc

• international management englibh stream (IM ES)
p economisch linguïstisch (EL)

Binnen onze divisies BOUW, VERVOER LANDBOUW en
TRANSPORT zoeken wi| op korte termi|n meerdere enthousiaste

plus
• communicatie en public relations (CPR)
. management en informatie (MI)
, logistiek management (LM)
als afstudeervarianten

I SCHOOI \ O O R E c O N O M l s C H b S l U O l I S
PosiBUs295
10OO AG
T l I n (ION 020-5230)311
I I I l I AX O20- '5236O77

A M S I l- K D A M

WilGENWORDKiRS
Profiel
• Minimaal 25 jaar oud
• MBO opleiding en minstens
2 jaar ervaring in verkoop

De firma biedt U
• Een uitstekend salaris
(vast + provise)
• Een uitvoerige scholing
en opleiding
• Een bedrijfsauto
Interesse7
Stuur dan zo snel mogelijk uw schriftelijke sollicitatie met
curriculum vitae en pasfoto naar
BERNER PRODUKTEN b v t a v de heer J L L Bellinkx Hoofd
Personeelszaken Vogelzankweg 175
6374 AC Landgraaf • Tel 045/3391 33 Fax 045/31 51 48

fc'Cfi stijlvolle maniier vóór het
•scheppen van ruimte!
^

cursussen & opleidingen
OPEN STUDIO
020-6243720

de Graaf plafonds

Amsterdam Jarmuiden 47 tel 0 2 0 6 1 3 4 7 7 5 open ma t/m vrij 9 17 u zat 10 16 u
Zeist Woudenbergseweg 4 ( t o HEMA Slotlaan) tel 0 3 0 6 9 3 9 2 0 2 open di t/m zat 10 17 u vrij avond 19 21 u
Vlaardmgen Energieweg 2 tel 0 1 0 4 3 4 7 1 11 open ma t/m vri| 8 30 17 u zat 9 12 30 u

FINANCIERINGSKANTOOR
Bel voor GRATIS brochure

"Stijl" Ka^twaiict^y-<temen ;••• eeit gloednieuw mei k van
de Qraaf plafond*-, ck wanden De Qi aaf importeert'
fabi iceert en monteert zei j Hierdoor ziji i wij m ^taat een
pi odukt te leverew met een uitstekende pi i^ l kwaliteit veihoulmg Deka^t
mtei teur^ worden geneel op maat gemaakt en ingedeeld naai uw wenden
K/est IA vooi een voorfront met schuifdeuren of vouwdeuieu' W i bieden een
enorme keus in kleuren dessins spiegels en LO/orglas FSI i bezoek aai i o \ze
showroom is dus zekei de moeite waai d IA ziet dat i tevei is oi ize fi aaie
plafonds en wanden IA bent van hai te welkom1

't staat in
de krant
iedere week
weer

vraagt

FULL-TIME

DUIZENDPOOT
voor administratieve
werkzaamheden

Wat Schotland is voor de whisky
zijn wij voor het vlees.

Onze belangstelling gaat uit naar een jonge vrouw
(tot 25 |aar) met type- en computerervaring en een
opleiding op Havo-mvo
Zij moet in staat zim om zelfstandig te werken en
beschikken over goede contactuele eigenschappen

DE BERKHOFF
Wibautstraat 220
1097 DN Amsterdam

AVb"EROAMi, COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

Tel.: 020-ÖG51313

SCHOTSE
BIEFSTUK
500 gr.

Voel |i| |e aangesproken en ben |e op zoek naar een
administratieve baan, schrijf dan een sollicitatiebrief
naar

L B. A.
Rijksstraatweg 72 - Postbus 323
1115ZGDuivendrecht
t a v John Gerlofsma
Voor meer informatie (020) 6999136

Super
N0ai>

Open avonden:

WeekmediaFmicrofiche.

dinsdag
30 januari
donderdag 29 februari
van 19.00 tot 21.00 uur

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

500 gr.

* Wist u dat?

(4 ]aai) aansluitend aan de basisschool

BANKETBAKKEN
KOKEN/SERVEREN

12.50

SCHOTSE
LAMSBOUT

ledere woensdag
GEHAKTDAG

iedere donderdag
BIEFSTUKDAG

*Wij ook paardevlees verkopen.
voordelig is!

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE

KWALITEITSSLAGERIJ:

Grote Krocht 5-7

OPENINGSTIJDEN:
1.00 uur ttl 11.00 uur

ZMinlMyanl.OOuurttt
17.00uur ..

,

Weekmedia

Onderwijs

1.2-3-4-6
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Advies basisschool
blijkt meestal juist'
E
HOOFDSTAD
KENT minstens 75
verschillende scholengemeenschappen, colleges of
schojengroepen die meer
dan negen sporten middelbaar onderwijs in de aanbieding hebben.

D

De verschillende soorten onderwijs kennen ook nog eens
onderverdelingen in beroepsrichtingen. Hoewel de diverse
schoolvormen veelal op elkaar
aansluiten en ook de mogelijkheid open laten voor de overstap naar andere scholen mag
hieruit blijken dat over de juiste keuze even nagedacht moet
worden. Dat nadenken wordt
gedaan door leraren, ouders en
natuurlijk het kind zelf. Op veel
scholen onder begeleiding van
de directeur.
De ouders hebben in de uiteindelijke keuze een beslissende stem, maar het is de leraar
die het beste in staat is te oordelen over de prestaties en de
houding van het kind. De leraar
vormt zijn of haar oordeel in
eerste instantie aan de hand
van het kind en het functioneren ervan in de klas. Daarbij
komen zaken om de hoek kijken als zelfstandigheid, werktempo, doorzettingsvermogen
en de schoolcijfers.
Leraren vinden het in de
praktijk niet moeilijk om. tot
een advies te komen. In de
meeste gevallen bijkt ook dat
het gegeven advies het juiste
was. Siegfried Lauwtan is leraar groep acht van de St. Augustinusschool in De Baarsjes.
De St. Augustinus is een roomskatholieke school met ongeveer tweehonderd leerlingen.
Lawtan vertelt dat het advies
wat hij - samen met zijn directeur - afgeeft in 98 procent van
de gevallen in orde blijkt te zijn.
„Maar dat komt omdat we goed
bijhouden hoe de leerlingen
zich over de jaren ontwikkelen.
Elk jaar schrijven we over het
kind een rapport. Zo krijgen we
een compleet beeld. Aan de

Het afgeven van een
weloverwogen schoolkeuze-advies is voor een
kind van groot belang.
Want een verkeerde
keuze kan vervelende
gevolgen hebben. Hoe
moeilijk is het om tot
het advies te komen?
Drie leraren van Amsterdamse basisscholen
vertellen over de totstandkoming.
hand daarvan kunnen we een
verantwoord advies uitbrengen
aan de ouders."
Ook op de school van lerares
Carlia Dongen - de Bijlmerhorst in Zuidoost - bestaat een
zogenoemd
leerlingvolgsysteem. Dat bestond in het afgelopen jaar onder meer uit twee
technische leestoetsen. -Ook
Carlia vindt het uitgeven van
een schooladvies aan haar leerlingen niet moeilijk: „Je praat
daar met een kind natuurlijk in

'Over schoolkeuze
praat je met een
kind natuurlijk
in de klas al over'
de klas al eens over. Vaak kun
je daarom al lang van te voren
bekijken welke schoolkeuze
voor het kind de juiste is."
De op de meeste scholen verplichte Cito-toets is zeer betrouwbaar, vertelt Siegfried
Lawtan. „De uitslag van de
toets zit er zelden naast en is
dus zeer bruikbaar. Maar het is
niet de enige graadmeter. Cijfers zijn op de St. Augustinus
de laatste jaren minder belangrijk geworden in het besluit
rond de schoolkeuze. Een cijfer
is namelijk niet altijd een objectief gegeven. De ene leraar geeft
hogere cijfers dan de andere.
En een kind dat een acht heeft
voor een vak is niet twee keer
zo slim als het kind met een
vier op het rapport. Vandaar
dat we meer waarde zijn gaan
hechten aan zaken als houding

en karakter van het kind." Op
de Bijlmerhorst zijn cijfers nog
wel het belangrijkste element.
Dus ook de Cito-toets. Carlia
Dongen: „De ouders van onze
kinderen hechten aan de duidëlijkheid die van de cijfers uitgaat. Met een uitgeschreven beoordeling kunnen ze niet zoveel."
Een schoolsoort waarin men
geen gebruik maat van de Citotoets in het Montessori-onderwijs. 't Winterkoninkje aan de
Hasebroekstraat in Oud-West
is de zogenaamde 2-e Montessori-basisschool. Petra Toor is lerares van een bovenbouwklas:
de groepen zes, zeven en acht.
Ze vertelt dat op haar school de
Cito-toets niet afgenomen
wordt, omdat het principe van
de toets niet strookt met de gedachte achter het Montessorionderwijs. Dat deelt geen cijfers uit aan kinderen, maar
stelt een onderwijskundig verslag over hun vorderingen op.
„Ook wij komen in de meeste
gevallen tot wat later een goede
schoolkeus blijkt te zijn. Maar
we doen niet mee aan de Citotoets, omdat we die te veel een
momentopname vinden. Daarnaast hebben veel kinderen last
van examenvrees, waaronder
helemaal een vertekend beeld
van hun capaciteiten ontstaat.
Om toch tot een juiste keuze te
kunnen komen, nodigen we de
middelbare scholen <uit om te
komen praten met onze leerlingen. Daar hebben die scholen
absoluut geen problemen mee.
Dat komt natuurlijk ook omdat
ze graag leerlingen erbij hebben," aldus Petra Toor.
Alle basisscholen in Amsterdam maken bij het uitbrengen
van het officiële advies voor de
schoolkeuze gebruik van het
Adviesformulier Schoolkeuze
Amsterdam. Het formulier bestaat - buiten het deel voor het
advies en de aanmelding - onder meer uit de schoolloopbaan
en onderzoekgegevens (bij
voorbeeld de Citp-resultaten),
een kort onderwijskundig rapport (waarin aandacht kan wor-

den gevraagd voor de zwakken
punten 'van een leerling) en
ruimte voor opmerkingen over
gedrag en houding. De basisscholen sturen het adviesformulier naar de middelbare
school waar de ouders van de
leerling voor gekozen hebben.
Carlia Dongen heeft nog geen
ervaring met het werken met
het formulier, omdat ze pas vorig jaar voor het eerst een groep
acht onder haar hoede kreeg.
Maar ze vindt het concept goed:
„De kinderen krijgen op de
middelbare school te maken
met verschillende leraren, in
plaats van één. Via het formulier kunnen zij toch allemaal
meer inzicht in hun leerlingen
krijgen." Ook Augustinus-le:
raar Lawtan is blij met het formulier: „Het geeft je de moge-

lij kheid gegevens van diverse
aard door te spelen aan de middelbare scholen. Niet alleen de
cijfertjes." Petra Toor vindt het
jammer dat het formulier een
paar .jaar geleden is ingekort.
„Wij zouden graag meer gegevens over de leerlingen op de
formulieren kwijt willen. Maar
ook om die reden komen mensen van middelbare scholen bij
ons op bezoek."
Bij het formulier horen ook
twee zogenaamde terugkoppelingsformulieren. Het eerste
vermeldt in wat voor klas de
leerling op de middelbare
school is geplaatst. Het tweede
wordt na een jaar door de middelbare school teruggestuurd
naar de basisschool en vermeldt de resultaten van het

kind en het soort onderwijs dat
het gaat volgen na de brugklas.
Lawtan is altijd zeer benieuwd
naar Formulier 2, omdat hij
aan de hand-daarvan kan zien
of hij zijn leerlingen het juiste
schooladvies heeft gegeven.
„Vooral als ik een afwijkend advies heb gegeven waar de ouders het in eerste instantie niet
mee eens waren, is het leuk om
te zien dat je achteraf toch gelijk hebt gekregen. En van de
gevallen waarin je fout zat, kun
je op deze manier leren. Je kunt
dan nog even contact opnemen
met de middelbare school om
erachter te komen waarom het
mis is gegaan."
De drie docenten zijn op zich
tevreden met de wijze waarop
het schooladvies op hun bassischolen tot stand komt. Er zijn

Het ene mavo-diploma is het andere niet'
Voor het hijsen van de
vlag en het vastknopen van
de versleten boekentas aan
de vlaggemast, hebben de
leerlingen op de middelbare
school nog een grote klus
voor de boeg: het centraal
eindexamen. Voor veel leerlingen zijn de examenweken een periode vol zenuwen, wanhoop, twijfels en
vooral spanningen. De noodzakelijke piek of een frustrerende black-out, slagen
of nog een jaartje middelbare school: is dat niet een te
zware last op de schouders
van de jongere?

EILANDrrvIALLOZE
JE s in de gymzaal en

op ieder eilandje een
nerveuze
leerling
achter een tafeltje. Het is
muisstil, alleen de piepende
spekzolen van de surveülant die tussen de eilandjes
door slalqmt zijn te horen.
Een leerling staart wezenloos uit het raam en droomt
van de vakantie. Zijn buurvrouw zit ver voorovergebogen over haar papier en
krabbelt dat het een lieve
.lust is. De surveillant bijt in
een té harde appel. Het geluid van de beet in de vrucht
bliksemt via de wandrekken
de provisorisch examenzaal
in. De starende leerling
schiet verschrikt op.
Examens en spanningen zijn
sinds jaar en dag onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Toch
vindt directeur B. Breij van de
Katholieke Mavo Amstelhoven
in Amstelveen, dat het op zijn
school wel meevalt met de examenvrees. „Per groep zijn er altijd wel een paar leerlingen die
met examenvrees kampen,
maar dat zijn er niet veel. Dat is
ook wel het voordeel van een
kleine school als de onze. De
leerlingen hebben veel meer
het gevoel van 'we doen het samen'. Natuurlijk zijn leerlingen
wel eens nerveus, maar dat kan
ook komen omdat ze het
schoolonderzoek of examen
niet goed hebben voorbereid."
Wel is er wat veranderd in de
manier waarop de leerling het
eindexamen ingaat, merkt

De keuze welke school na de basisschool is niet eenvoudig,
vindt leraar Siegfried Lauwtan. „Vooral als ik een afwijkend
advies heb gegeven waar de ouders het in eerste instantie niet
mee eens waren, is het leuk om te zien dat je achteraf toch
gelijk hebt gekregen"

alleen kleine kritiekpunt] es.
Carlia zou wel graag willen zien
dat de ouders meer informatie
over het middelbaar onderwijs
krijgen: „Dat zal als gevolg hebben dat de ouders meer inbreng
krijgen in het schoolkeuzegesprek."
Petra vindt het jammer dat
haar kinderen straks misschien verplicht worden om
aan de Cito-toets mee te doen.
Er wordt momenteel namelijk
enige drang uitgeoefend op de
Montessori-scholen door het
ABC-onderwijsbegeleidings-

Foto: Archief Weekmedia

centrum om de leerlingen toch
deel te laten nemen aan die
toets. Het ABC wil in deze zaak
met de Montessori-schoolbesturen nog tot een oplossing
zien te komen.
Siegfried Lawtan van de St.
Augustinusschool hoopt op één
ding: „Uit de goede resultaten
van veel van mijn ex-leerlingen
moet maar eens duidelijk worden dat kinderen op zogenaamde zwarte scholen niet onderdoen voor kinderen op andere
scholen."
Joost van der Wegen

'Meer tentamens in
één week is niet goed'
„De tentaminering in Nederland ligt op een niet zo'n
best niveau," vindt Ineke Verheul, verbonden aan het
Onderwijs Adviesbureau van de Vrije Universiteit.
„Docenten onderschatten het afnemen van tentamens
erg. Het is tot nu toe nog een beetje een stiefkindje ge. bleven, maar gelukkig wordt het beter."

Tijdens
de examenweken is het
klaslokaalgevuldmet
zenuwachtige
'eilandjes' die
weten dat
ze moeten pieken
Luuk Gosewehr
archief
Weekmedia

Breij. „De leerling rekent veel
meer. Ik heb nog een zes nodig
voor biologie en een zeven voor
geschiedenis. Dat is op zich niet
zo erg, maar het gebeurt ook
wel eens dat een leerling zich
misrekent."
Toch staat voor de mavo-directeur het centraal eindexamen allerminst ter discussie.
„Ik >vind dat het centraal eindexamen in het Nederlandse onderwijs van een behoorlijk niveau is. Ik hoor ook zelden of
nooit een leerling het eindexamen ter discussie stellen. Ze
hebben wel eens klachten over
specifieke onderdelen uit een
bepaald examen, maar de noodzaak van een centraal eindexamen staat ook voor hen buiten
kijf."

king tussen scholen zijn."
Naast de schoolonderzoeken,
die de diverse onderwij sinstellingen in het examenjaar zélf
kunnen invullen, moet er ook
een landelijke graadmeter zijn
voor het niveau van de schoolverlater.

deel is, dat je relatief veel tijd
overhoudt om de leerling zoveel mogelijk kennis bij te brengen in die zes specifieke vakken."

„Wij kiezen er op onze school
voor om in dat derde jaar het
vakkenpakket nog wat breder
Toch is die eenheid in niveau te houden. Dus we nemen ook

Eindexamen vooral nuttig
als landelijke graadmeter

van de geslaagden nog geen feit,
vindt Breij. „Het ene mavo-diploma is het andere niet en dat
is natuurlijk geen goede zaak."
Met een voorbeeld legt Breij uit
De docenten van de mavo wat hij daarmee bedoelt. „Na
Amstelhoven denken er net zo het tweede jaar kun je als
over. „Ik heb hun meningen school gaan differentiëren in
eens gepeild in de pauze," ver- het aanbod van vakken. Op
telt Breij. „Ze vinden de maat- sommige scholen brengen ze
schappelijke relevantie van het het vakkenpakket in het derde
eindexamen belangrijk en ook mavo-jaar terug naar de zes
de eenheid van het onderwijs. vakken waarin de leerling eindEr moet een eerlijke vergelij- examen gaat doen. Het voor-

vakken waar de leerling uiteindelijk geen .eindexamen in doet
in het pakket op. Dat heeft als
voordeel, dat de leerling een
veel bredere basis heeft als hij
de school verlaat. Hij heeft bij voorbeeld drie jaar Frans gehad, hoewel hij daar geen eindexamen in heeft gedaan. Dat is
volgens ons een veel betere basis voor een doorstroming naar
bijvoorbeeld de Havo."
Hoewel de basis van leerlingen van de ene middelbare

school wellicht breder is dan schoolonderzoeken te bewadie van een andere school, ken, worden de vragen in die
vindt Breij het centrale eind- toetsingen op Amstelhoven niet
examen een goede kwaliteitstae- door de individuele docent
waking. „Ik kan me voorstellen maar door de totale vakgroep
dat er een andere manier van opgesteld. „Het gaat niet alleen
toetsing te bedenken is, maar om het stellen van vragen,
die mag dan niet leiden tot vrij- maar juist om het stellen van
blijvendheid. Er zal altijd een góéde vragen," aldus Breij.
bepaald keurslijf moeten zijn." „Eventueel kun je daarvoor de
hulp van buitenaf inroepen.
Die vrijblijvendheid is wel Voor biologie bijvoorbeeld' is
enigszins aanwezig bij het afne- een databank beschikbaar
men van de schoolonderzoe- waaruitje vragen kunt putten."
ken. Dat vindt Breij geen beEen tweede manier om de
zwaar. „Schoolonderzoeken zie
ik als een verworvenheid voor kwaliteit van de schoolonderde scholen. Het is geen mo- zoeken te waarborgen is een
mentopname, zoals het eind- vergelijking achteraf. „Er zijn
examen wel een beetje is, maar schema's van de landelijke reeen continu proces. Het school- sultaten. Daarmee kun je de
onderzoek is zo eigen met de scores op je eigen school vergeschool, dat de leerlingen weten lijken. Als de resultaten van de
wat ze van die toetsing kunnen schoolonderzoeken erg afwijverwachten. Het centraal eind- ken van de scores bij het cenexamen is toch een toetsing van traal eindexamen en op andere
buitenaf en daardoor voor de scholen is dat niet het geval,,
leerlingen een beetje onbekend. dan moet je daar-iet^ aan gaan
Ze hebben vaak zoiets van: dit doen," legt Breij uit.
is écht serieus."
Frank Kuijpcrs
Om de kwaliteit van de

Verheul geeft zelf cursus- stof staat. „Ook wanneer je
sen Toetsing en Beoordeling de student verschillende dinaan docenten van de VU. „Ik gen met elkaar in verband
hou me voornamelijk bezig wilt laten brengen, de zogemet tentaminering (het afne- naamde inzichtsvragen, kun
men van' tentamens, red)," je dat het best met een tentavertelt ze. „Dat betreft niet al- men doen. Als je echter het
leen de verwerking van resul- analystisch vermogen van
taten, maar ook het van tevo- een student wilt testen, dan
ren bekijken van tentamens kunjebeter met scripties, opof ze toetstechnisch in orde drachten of essays uit de voezijn. Verder schrijf ik voor fa- ten."
culteiten handleidingen voor
Binnen de tentaminering
een goede tentaminering."
gaat Verheuls voorkeur uit
De cursussen en handlei- naar gesloten vragen: meerdingen voor docenten aan de keuze- of juist/onjuist-vraVU verstrekt Verheul op aan- gen. „Open vragen hebben
vraag. De docenten zijn niet het nadeel, dat er te veel anverplicht om hun wijze van dere factoren bij komen kijtentaminering aan een kriti- ken. Kromme zinnen, onsasche blik te onderwerpen. menhangende argumentaVolgens Verheul zou een ver- ties, slecht handschrift, taaiplichting wel wenselijk zijn. en spelfouten beïnvloeden
„Eigenlijk zouden alle toet- degene die het tentamen besen door een onafhankelijk oordeelt onbewust toch."
instituut beoordeeld moeten Hetzelfde geldt voor de monworden. Aan de universiteit delinge tentamens, vindt Verin Maastricht gebeurt dat nu; heul. „Er is ontzettend veel
ik ben daar een groot voor- ruis bij mondelinge tentastander van. Docenten reali- mens. Het antwoord van de
seren zich vaak pas dat ze een student stuurt vaak de volmatig tentamen hebben voor- gende vraag van de docent. Je
gelegd als het klachten regent loopt zo het risico dat bepaalof als het slagingspercentage de gebieden van de stof héletegenvalt."
maal niet aan de orde komen.
Het opstellen van een goed Het is een uiterst onbetrouwtentamen of examen is niet bare manier van tentamineeenvoudig. „Een van de eisen ring."
aan het tentamen is, dat het
Gesloten, schriftelijke vraeen representatief beeld van gen zijn volgens Verheul de
de stof geeft," aldus Verheul. meest zuivere methode om te
„Ook moet een tentamen op toetsen. „Vaak denken leerhet niveau zijn datje wilt.me- lingen van open vragen: ik
ten. Als je bijvoorbeeld het kan daar beter mijn ei in
kennisniveau van een stu- kwijt. Maar dat kan óók in
dent wilt meten, moet je ook hun nadeel werken, want
kennisvragen stellen en geen misschien slagen ze er niet in
inzichtsvragen."
om echt duidelijk te maken
Daarnaast moet de student wat hun ei nu precies is. Geook duidelijkheid hebben sloten vragen, als ze goed geover wat hij of zij van een ten- formuleerd worden, laten
tamen kan verwachten. „De minder ruimte voor misverdocent dient dat in de studie- standen. De correctie is ook
gids te vermelden. Ook moet objectiever dan bij open vrahij aangeven wat de belangrij- gen."
ke onderdelen in de stof zijn
Tot slot pleit Verheul nog
en hoe hij verwacht dat de voor een spreiding van tentastudent die stof bestudeerd. mens. „Ik ben geen voorstanTenslotte is het verstandig der van veel tentamens in één
om een proeftentamen te ge- week. Je studeert vaak toch
ven dat qua opzet en vraag- maar voor één tentamen testelling gelijk is aan het uit- gelijk. Dus dat verdringt eleindelijke tentamen."
kaar. Sommige studenten
Verheul vindt het tentamen kiezen ervoor om wél alle
in de meeste gevallen dé idea- tentamens te maken en nele manier om de studenten te men een pover resultaat voor
toetsen. „Niet alleen voor lief. Anderen pikken er twee
pure kennisvragen, waarbij tentamens uit, scoren daar
de student alleen hoeft te we- een goed resultaat en laten de
ten wat er in de opgedragen rest gewoon schieten."
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OPRUIMING voor

HILE AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

POTGIETERSTRAAT 22
ZANDVOORT
In rustige woonomgeving gelegen woonhuis
met tuintje voor en tuin achter. Indeling: gang
met trapkast en toilet, woonkamer ca. 6.80 x
3.30 m, keuken; 1e etage: drie slaapkamers
resp. ca. 2.65 x 2.75 m, 2.65 x 3.50 m en
2.50/2.00 x 2.65 m. Het pand dient gerenoveerd te worden.

VRAAGPRIJS ƒ 159.000,- k.k.
Toewijzing geschiedt in de volgende volgorde:
1. Zij die een eengezinshuurwoning achterlaten met een huur tot ƒ 600,- per maand.
Selectie vindt plaats op basis van de langste bewoningsduur.
2. Zij die een eengezinshuurwoning achterlaten met een huur boven de ƒ 600,- per
maand. Selectie vindt plaats op basis van
de langste bewoningsduur.
3. Overige kandidaten.

Van der Reijden Makelaardij o.g.
Passage 36-40 2041 KV Zandvoort
Tel. 023 571 5531

/ RUIME

Gratis gebracht en uit voorraad leverbaar!

Woningbouwvereniging EMM biedt te koop aan
onder voorbehoud goedkeuring van de gemeenteraad Zandvoort: •

PARKEERGELEGENHEID

LEEGVERKOOP
wegens

REORGANISATIE
Voorjaar 1996 komt
weer terug !!

Daarom vanaf heden
het grootste deel van
onze winter collectie

HALVE PRIJS

iiiii!
Grote Krocht 19, Zandvoort

LABELL
Moderne bank met een zeer karakteristieke armlegger 21/2-2 zits 2995,-.
2-zits u*. °°'>

Vijf dagen Praag v.a. ƒ 199,- p.p.
Nu heeft u de kans om
,..:.
tegen een zeer aantrekkelijke prijs, in samenwerking met deze krant, de
Gouden stad Praag te
bezoeken. Heerlijk wandelen door het oude centrum met de marktplaats
en de klokketoren. Een
bezoek brengen aan de
St. Vitus kathedraal en
het Gouden straatje in de
Praagse Burcht. Ook kunt
u 's avonds een bezoek
brengen aan een theater.
Vertrek op: 13 - 27 maart
1996, 10 - 17 - 24 april 1996, 15 - 29 mei 1996
Inbegrepen: ' vervoer per luxe touringcar ' verblijf op basis van logies/ontbijt
hotel met restaurant, bar en receptie " twee persoons kamers. Per twee kamers is er
een douche/toilet aanwezig ' ervaren chauffeur/reisleider ' Opstap-plaatsen in uw
buurt ' vaste stoelnummers op volgorde van inschrijving, dus niet dringen.
Toeslagen: ' Royal Class stoelen f 35,— p.p.
Opties: ' Tegen een meerprijs van f 65,— p.p. kan er geboekt worden in een de luxe
kamer met telefoon/TV en douche/toilet ' Ook hebben wij diverse arrangementen,
beschikbaar in Praag, zoals folklore, theatervoorstellingen en diners.
Smit Reizen is aangesloten bij het A.N.V.R. en S.G.R. Desgewenst kunt U een rei's en
annuleringsverzekering afsluiten. Voor informatie kunt u bellen met Smit Reizen, tel.
0341-412165. Reserveren is alleen mogelijk door het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon aan: Secretariaat Weekmedia, Postbus 2201, 1000 EK Amsterdam.

ALPHA

BONN

PHUKET

DONNA

. Moderne -/.itcomlrinatie met een zeer comfortabele zit
eti speels uitwaaierende artnleggers. Bekleed UIL'! Icticr.
2 1/2 + 2-zitsv,a. 2995,-. Exclusief sicrkusscns.

Moderne bank die opvalt door de speelse, elegante lijnen.
Uitgevoerd in leer. Tevens een zeer comfortabele boekzit,
J +2-7.its 299S,-.

Romantische bank ma een ongekend zilcomfort.
Ook mogelijk als 2-zits, en 3-zits bank.
2 1/2-zits zoals afgebeeld 1395,- exclusief sicrkiisscns.

Romantische zitcombinatic bekleed met een mooie .
mmb'maticstof. 2 l/2-7.its + 2-zits zoals afgebeeL
2-zits 960,- inclusief l sierkussen per bank.
2 1/2 + 2-zits v.a. 179},-.

21/2-ztts J-^ uw

f

.

NAOMI

rallendi:, moderne bank met karakteristieke pote
en bogt' rugleuning. Comfortabele zit door de
goedgevulde zitkussens. Bekleed met leder,
3 + 2-zits v.a. 269i,-.

Bon voor onze lezers
Hiermee reserveren wij voor de reis naar Praag.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
Medereiziger/ster (naam, voorletter en geboortedatum)
I
2
Vertrekdatum: .............................................................................................................................
2 pers. kamer met, per 2 kamers, douche/toilet a f 199,- p.p.
Het GRATIS
.............. Royal Class stoelen a f 35,- p.p.
.............. reisverzekering f 2,75 p.p. per dag
annuleringsverzekering 4,5 % van de reissom + 7 % assurantiebelasting
Na ontvangst van uw bon wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen over de
afhandeling van deze reservering.
Een week voor vertrek ontvangt u alle reisbescheiden.

nc*pft n
t/C7Cx/l «-/

w

VASQUEZ
Het kuipstocltjc fiiitr n in
gezeten moet hebben. Speelse
bclijning en een optimaal
'/itcomfort. Mogelijk in leder
of stof. Tevens eet: l'ijf.issenilc voeteiil'ank leverbaar.
Voetenbank in leder
v.a. 49},-. Voelcnbank in
stof 34i,-.

PALMA

ALBATROS

De kubistische belijning is er veer en in optima forma.
Een moderne bank met speelse pootjes en een zeer
comfortabele -al Kek/eed met leder. 2 1/2 + 2-zits 2995,-.

Romantische bank met speelse rugkussens en een
comfortable zit. 2 1/2 +„2-zils 2195,-. 2-zits 995,-.

BUTTERFLY ROYALE
moderne fauteuil bekleed met de Courtisane stof.
Bijpassende voetenbank 345,-.

GEEF DIE KIDS EEN STOEL!
Bij elke aankoop boven de 300,- krijgen papa en mama, opa en oma, zolang de voorraad
strekt, een luxe fauteuil of een luxe kinderzitzak voor de kleine GRATIS!
* Tenslotte willen peuters en kleuters ook wel eens lekker languit onderuit
met een Soedboek...

Bankboekje is uit!

MONTÈL VISION:

De Bank van Nederland
Montèl bij van Recuwijk - Sniep'7 - MeubelboulevardAmsterdam Diemen Tel. 020-699 41 11. Ringweg Al O - afrit SI 13

Eerst zien dan kopen. Gezien op T. V,?
Het heet Montèl Vision. Zelf met de computer
uiv persoonlijke bank samenstellen uit 1001
modellen en bekledingsstoffen.
Nu exclusief bij Montèl.
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Schoolbasketbal
voor Oranje Nassau
ZANDVOORT - Het traditionele basketbaltoernooi, perfect georganiseerd door The Lions, is bijna even traditioneel gewonnen door de Oranje Nassauschool. Zowel de
meisjes als de jongens wonnen hun poule, zodat de wisselbeker eveneens in de prijzenkast van de Oranje Nassauschool terecht kwam.
In een uitbundige sporthal
speelden de kinderen van de
Zandvoortse basisscholen een
prachtig
basketbaltoernooi.
Vol overgave en met een geweldige inzet werd de strijd met
elkaar aangebonden. De wedstrijden stonden onder deskundige begeleiding van basketbalIers van The Lions.
Toch hadden de winnaars de
nodige moeite om de eerste
prijs te bemachtigen. Vooral bij
de meisjes ging het er spannend
aan toe. De favoriete Oranje
Nassauschool leek eenvoudig
op de titel af te stevenen. Echter De Duinroos won verrassend met 12-8 van de latere
kampioenen. De Duinroos had
echter eerder op dé dag verloren met 12-8 van de Mariaschool. Aangezien de Oranje
Nassauschool met ruimere cij-

fers de overige wedstrijden had
gewonnen, werd de eerste
plaats opgeëist.
•De tweede plaats was dus
voor de Duinroos, terwijl de
Hannie Schaftschool derde
werd door de Mariaschool met
6-2 te kloppen. De Beatrixschool werd vijfde door met 8-6
te winnen van de Nicolaasschool, welke daardoor op de
zesde plek beslag legde.
Bij de jongens ging de strijd
tussen de Oranje Nassauschool
en de Hannie Schaftschool. De
latere winnaar verwees de Hannie Schaft naar de tweede
plaats door het onderlinge duel
met 16-10 te winnen. De Hannie
Schaftschool behaalde wel de
grootste score van de dag. De
Nicolaasschool werd met 28-2
geklopt. Op een keurige derde

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitve.rsnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
20.00 t/m 24.00
B.P.M. (alleen op vrijdag)
Zaterdag
ZFM Nonstop service
0.00 t/m 10.00
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
Badmuts
14.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
Muziekboulevard
18.00 t/m 20.00
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
' (tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
ZFM Jazz
10.00 t/m 12.00
12.00 t/m W'.OO
Even Brunchen m e t . .;.
Badmuts
,
'14.00 t/m 16.00
de Zandbak
'
16.00 t/m 18.00
Muziekboulevard
18.00 t/m 20.00
20.00 t/m 24.00 '
de Kustwacht

Duiven tentoonstelling
van Pleines slaat aan
ZANDVOORT - De door
Postduiven Vereniging Pleines georganiseerde tentoonstelling is een groot succes
geworden. Zo'n tweehonderd duiven werden in het
clubhuis aan de Thijsseweg
aan een keuring ondérworpen. •
De keurmeester kijkt daarbij
naar de belijning en uitmonstering van de kop. De ligging en
uitdrukking van het oog en ook
aan de staat waarin de vleugels,
gewrichten verkeren en de kwaliteit van pluim en staart worden onderzocht. Tevens worden de spieren en rug bekeken
en wordt de conditie beoordeeld. Naar aanleiding hiervan
worden punten gegeven met
uiteindelijk diverse winnaars
in diverse klassen.
En de keurmeester had het
moeilijk want in de opgestelde
hokken zaten de fraaiste exemplaren van de leden van Pleines. Bovendien trok de tenstoonstelling vele toeschouwers uit de regio Noord-Holland.
De eerste prijs in de late jpnge klasse ging naar de gebroeders Hartéveld en de damesklasse werd gewonnen door
Romkes. Hans Heiligers bezit
de schoonste duif onder de
oude doffers, terwijl de combinatie Koper-Koper de hokklasse won. De schoonste jonge duivin was van Hans Heilgers en
de schoonste jonge doffer heeft
Hans Gaus.
Behalve de tentoonstelling
worden bij dergelijke evenementen zogenaamde 'bonnen'
beschikbaar gesteld. Liefhebbers van de duivensport stellen
de vereniging deze bonnen gratis ter beschikking. De vereniging verkoopt deze bonnen per
opbod. De bonnen staan voor

Jeugd krijgt
les in eindspel

plaats eindigde de Beatrixschool. De Beatrixschool werd
door de nummer één en twee
verslagen met 10-2 en 16-5 maar
won de overige partijen. De Mariaschool, De Duinroos en de
Nicolaasschool werden respectievelijk vierde, vijfde en zesde.
Door de twee eerste plaatsen
bestond er geen twijfel over de
totaaluitslag. Zeer verdiend
kwam de Oranje Nassauschool
in het bezit van de wisselbeker.
De Hannie Schaftschool werd
tweede en de Duinroos eindigde als derde. De vierde positie
werd ingenomen door de Beatrixschool en vijfde en zesde
werden de Mariaschool en de
Nicolaasschool.
„Ik heb weer genoten van het
enthousiaste spel," stelde voorzitter van The Lions, Chris van
den Broek, na afloop. „Het is
altijd weer een prachtig gebeuren. Mede door de goede leiding
is alles weer voortreffelijke verlopen, we hebben geen enkel
probleem gehad en zo moet het Een duel in de wedstrijd tussen de Nicolaasschool en de Oranje Nassauschool in de Pellikaanhal
ook."

ZANDVOORT - Middels een schitterende 3126 op de reserves van Volendam hebben de handballers van ZVM-Rabobank zich volop in de titelstrijd .
gemengd.
Volendam moest door
deze nederlaag de koppositie over doen aan CSV,
terwijl de Zandvoorters
op de derde plaats uitstekend volgen. De handbalsters konden het net niet
bolwerken tegen koploper
DWS. De Zandvoortsen
verloren met 8-10.

In de met veel toeschouwers goed gevulde en sfeervolle Pellikaansporthal, werden vooraf de handbalteams
in fraaie nieuwe out-fit gestoken. De volgelingen van
coach Joost Berkhout moesten de wedstrijd winnen om
kansen op de titel te behouden. Vanaf de eerste tot de
laatste minuut werd het een
spectaculaire en hoogstaan-

ZANDVOORT - Tijdens
de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie werden bij de
Zeevis Vereniging Zandvoort, de jaarlijkse prijzen
uitgereikt. Bij die geanimeerde bijeenkomst wer:
den de prijswinnaars van
het jaar 1995 gehuldigd.

Ruim zeventig van de 130
man leden tellende visclub waren present in Hotel Faber om
het traditionele gebeuren bij te
duiven die nog geboren moeten wonen.
worden. En dat er belangstelVoorzitter Ton Goossens
ling voor was bleek wel uit het
hoogste bod van maar liefst heette iedereen van harte weikom en bracht met een goed
vierhondèrdvijftig gulden.
Bestuurslid Hans Heiligers glas champagne een toost uit
sprak van een zeer geslaagd ge- op een voorspoedig 1996. De
beuren. „Het was zeer gezellig tijd was daar om de prijswinen het onderbreekt het seizoen. naars te huldigen. Er zijn diverVorig jaar hadden we het niet se viscompetities, waarbij de
gedaan maar nu is het een groot nodige bekers en oorkonden gesucces." Volgens Peter Bol was wonnen kunnen worden.
het een grandioze tentoonstelDe Van Schaikbokaal, voor
ling, die volgend jaar weer
wordt gehouden. „Bovendien de visser die over alle discipliwas het zeer goed voor de vere- nes het beste resultaat behaalniging, want alle bonnen wer- de, ging naar Klaas Langereis,
den verkocht."

ZVM-handballers schitteren
de handbal wedstrijd. Beide
teams speelden voortreffelijk
handbal. Ondanks de grote belangen die op het spel stonden
bleef de strijd bijzonder sportief.
De openingsfase van de strijd
deed het beste beloven. En de
verwachtingen werden, volkomen bewaarheid. Binnen een
paar minuten had ZVM-Rabobank een 4-1 voorsprong genomen. Het geroutineerde Volendamse team raakte echter niet
in paniek en met koelbloedig
handbal werd de achterstand
verkleind. De Zandvoorters
hebben, op een moment na, telkens een voorsprong gehad. Na
een 8-6 voorsprong zakte het
spelpeil even en Volendam profiteerde door een 8-9 voorsprong te nemen. •

'Zeevis'
reikt de
jaarlijkse

Het kenmerkende van de
Zandvoortse kracht is dat het
ingestudeerde aanvalsspel gewoon op de sporthalvloer gelegd wordt. Binnen een paar
minuten was daar het herstel
en de voorsprong stond weer op
het scorebord.
Aanvallend, met uitblinkers
Cor van de Koekelt en Nik Grijakovic, was het vrijwel elke
aanval raak. De Volendamdoelrnan voorkwam met goed
reddingen een grotere achterstand, doch de Zandvobrtse
doelman Aschwin van der Mije
toonde eveneens zijn niet geringe klasse. Ruststand 15-11.
Het leek er op dat Volendam
meteen na de rust terug zou
slaan. De gasten scoorden wel
het eerste doelpunt, maar daarna beheerste ZVM-Rabobank

bokaal bemachtigde. Frans
Castien zegevierde in de Piercompetitie met als beloning de
Paul Goedvolkbokaal.

De Albatrosbokaal, voor de
gangst van de grootste rondvis,
kwam in het bezit van Ben Surjadi. De Dier Plezierbokaal,
voor het vangen van de grootste
paling werd eigendom van
Klaas Hakhof, terwijl de prijs
voor de grootste platvis naar
Gerrie Driehuizen ging. De bekers voor verbeteringen van records op de Nederlandse-, Europese- en wereldzeeën gingen
naar respectievelijk Jan Terol,
Peer van Warmerdam en Ad
terwijl de Peer van Warmen- Klaassen.
dambokaal naar Henk Bluijs
De meeste vis werd in 1995
ging. Deze prijs komt tot stand
door een competitie waarbij uit gevangen door Arnold Bluijs,
elke discipline een wedstrijd terwijl Frans Castien en Klaas
wordt genomen. De Wadden- Langereis de meeste keer de"
zeecompetitie werd gewonnen grootste vis vingen.
Tenslotte ging de pechprijs
door Jan Terol, hetgeen hem de
Engelhartbokaal opleverde en naar Hans Mortier. De geslaagde viswedstrijden vanaf het de avond werd besloten met
strand, werden gewonnen door een loterij met tal van fraaie
Arnold Bluijs, die de Chrisley- prijzen.

prijzen
uit

Schitterende aerobicsshów

de strijd volkomen. Zeer geconcentreerd werd de strijd uitgespeeld. Daarbij genoot het talrijke publiek van prachtige
aanvallen, snelle breaks en
schitterende doelpunten. Er
was voor de Zandvoorters geen
vuiltje aan de lucht en de uiteindelijke 31-26 overwinning
was geheel terecht.
„Ik vond het een hele goede
wedstrijd," was het nuchtere
commentaar van coach Joost
Berkhout. „Los van wat kleine
inzinkingen hebben we de beste
wedstrijd van het seizoen gespeeld. En Volendam is geen
slechte ploeg, een ploeg met
eredivisieervaring. Het was een
verdiende overwinning. Het publiek heeft genoten van dit spel,
handbal van een heel goed niveau. Ja, het gaat erg lekker,
maar we mogen geen misstap

meer maken." •
De Zandvoortsen moesten
het opnemen tegen koploper
DWS. Het werd een spannende partij handbal met een wat
beter DWS. Toch bleef ZVMRabobank in de buurt door
met veel inzet te handballen.
In de eerste helft liep de
thuisclub een 4-7 achterstand
op en dat bleek achteraf net
iets te veel.
In de tweede helft verdedigde ZVM-Rabobank wat beter,
waardoor DWS moeite had in
de buurt van het Zandvoortse
doel te komen. In de slotfase
drong ZVM-Rataob'ank nog
sterk aan en kwam terug tot
10-12. De tijd was echter te
kort om nog dichterbij te komen.
Doelpunten mannen: Cor
van de Koekelt 12, Nik Grijakovic 8, Goran Bogojevic 4,
Jaap Loos 4, Patrick Terpstra
l, Guido Weidema l, Ronald
Vos 1. Vrouwen: Mireille
Martina 4, Sylvia Blom 3, Daniëlle Blom l, Mariëlle Peet 1.

Van der Bergen
wint golftoernooi
ZANDVOORT - Het nieuwjaarstoernooi van de Golfclub
Sonderland werd goed bezocht.
Ruim vijftig leden maakten
zich op voor het eerste toernooi
van dit jaar.
Ondanks de winterpauze
werd er bijzonder goed golf gespeeld. Bij de dames bleek Tineke van der Bergen het best in
vorm te zijn en won voor Trudy
van Koningsbruggen. Lida
Groen werd verdienstelijk derde, terwijl Inge Fokkens de
vierde plaats bezette. Goede
vijfde werd Yvon de Gruijl.
Michiel Kramer hield het
mannengezelschap achter zich.
De tweede plaats was voor Fred
de Graaf, die Ha'r'-y van der Pas,
Hans Janssen en Jan Meijer
voorbleef. De neary bij de dames werd geslagen door Laura
van der Storm en bij de heren
deed Klaas Jacobs dat. Ans van
Brero sloeg bij de dames de longest drive.

Mat Chess Society kansloos
ZANDVOORT - Het eerste team van Chess Society
Zandvoort heeft een ontluisterende 2,5-5,5 nederlaag geleden tegen Bloemendaal 3,
dat op de-laatste plaats van
de ranglijst stond. Het
Zandvoortse team speelde
inspiratieloos en won geen
enkele partij.
Met zes punten uit vier wedstrijden wordt de Chess Society
achterhaald door de concurrentie en zullen de laatste drie
ronden de beslissing brengen in
de tweede klasse D. Toen het
Bloemendaalse team het Gemeenschapshuis betrad, vroeg
de Chess Society zich direct af
hoe dit team met O punten uit 3
wedstrijden onderaan kon
staan. Er zaten immers twee
spelers bij uit het kampioensteam van vorig jaar. Daarbij de
toch al redelijke top van het
derde gevoegd, bracht een alles
behalve degradatiekandidaat
achter de borden.
De wedstrijd begon stug.
Overal ontstonden weinig spectaculaire stellingen en de Zandvoorters investeerden veel bedenktijd om wat meer leven in
dé brouwerij te brengen. Nico
Huijboom slaagde daar niet in
en verzandde vroeg in de avond
in remise. Dennis van der Meijden won een pion, doch zag de
geroutineerde Bloemendaler
dusdanig veel compensatie
krijgen dat ook hij in een puntendeling moest berusten.
Invaller Mare Kok investeerde reeds in de opening zo'n 70
procent van zijn totale bedenktijd. Ondanks dat op zijn stelling niets aan te merken was en

hij zelfs een ruimtelijk overwicht bezat, leek het teamleider Hans Drost verstandiger remise aan te bieden. Kok deed
dit en zijn tegenstander accepteerde het, waardoor Mare Kok
op een goed debuut in de hoofdmacht kon terugzien.
Ben de Vries en Jacob de
Boer stonden inmiddels hopeloos slecht, terwijl er op de borden van Cliteur, Van Kempen
en Otte geen winstkans te bespeuren viel. Het meest tekenend was de partij van Olaf Cliteur tegen Hans Spanjersberg.
Deze overigens sympathieke
Bloemendaler lijkt het spelen
van saaie remises tot zijn specialisme te hebben gemaakt.
Cliteur deed verwoede pogingen om deze impasse te doorbreken, doch moest zelfs uitkijken niet in een verloren eindspel terecht te komen. In een
stelling, waarin geen enkele
reële winstpoging meer ondernomen kon wprden, nam de
Zandvoortse topscoorder afscheid van zijn 100 procent score en deelde het punt. Ondanks
de 2-2 tussenstand was de wed-

strijd in feite beslist.
Jacota de Boer verloor snel en
ook Ben de Vries liep tegen een
nul aan. Hij heeft het duidelijk
dit seizoen niet. „Als ik zo doorga willen ze me volgend jaar
niet eens in het tweede hebben," grapte hij na afloop als
een boer met kiespijn. Op papier behoort De Vries tot de
drie sterkste spelers van de'
club.
Jako Otte en Ton van Kempen trachtten beiden het tij te
keren, doch toen Otte onnodig
een paard cadeau deed was de
strijd gestreden. De remise van
Ton van Kempen was 'alleen
nog goed voor een half bördput,
daar er een eindstand van 2,55,5 op het wedstrijdformulier
kwam. Teamleider Hans Drost
was» kort na afloop. „Als wij
naar de eerste klasse willen
promoveren, zal er de komende
wedstrijden uit een heel ander
vaatje getapt moeten worden.
Met de kampioenskandidaten
Heemstede en De Vennep 2 nog
op het programma, wordt het
immers nog zwaar genoeg," aldus Drost. '

(ADVERTENTIE)

Voor een snel
resultaat.

Inhaalwedstrijd
bevalt ZVM slecht
ZANDVOORT - De inhaalwedstrijd tegen SIZO is de
zaterdagvoetballers
van
Zan'dvoortmeeuwen slecht
bevallen. De Zandvoorters
leden een te zwaar uitgevallen 4-0 nederlaag.

Klaverjassen
ZANDVOORT. - In de ont.moetingsruimte van de Agathakerk wordt vrijdag de maandelijkse klaverjaswedstrijd gchouden. De wedstrijd aan de
Grote Krocht begint om acht
uur en aan het klaverjasspel
kan gratis wprden deelgenomen.

Tafelvoetbal
ZANDVOORT - Bij La Bastille vindt op donderdag 25 januari een tafelvoetbalwedstrijd
plaats. De wedstrijd begint om
zeven uur. Maandag en woensdag kan men vast oefenen.

ZANDVOORT - In de training
voor senioren van de Zandvoortse Schaakclub gal' leermeester John Ayress waardevolle adviezen voor de uitvoerin» van het eindspel. Hierbij
wees hij op een in het schaak spel belangrijke 'vijfregel'.
"De jeugd speelde ondertussen de 14-e ronde van de interne
competitie. Maarten Scholder
versloeg Edward Hendrikse en
verdreef hem van de tweede
plaats in de competitiestand.
Remco de Roode blijft in die
stand met ruime voorsprongleider.
Tijdens de 12-e ronde van de
seniorencompetitie
werden
meerdere interessante en spannende partijen gespeeld. In het
bijzonder speelde Gerry Manshande zeer sterk. Hij hield
John Ayress, leider in de competitie, in een lange en gecompliceerde partij op remise. Ook
G. Paris weerde zich geweldig
met een overwinning op Wim
Gude, die derde in de tussenstand staat. Door winst van een
toren en een sterke aanval in
het centrum eiste Paris de zege
op en klom naar de zevende
plaats in de rangschikking.
Schaakliefhebbers van alle
leeftijden en speelsterkte zijn
welkom bij de donderdagavond
om acht uur in het Gemeenschapshuis te spelen 13 ronde
van de interne competitie.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Aerobics- en
Balletstudio Shape uit de Oranjestraat werd zondag een speciale
uitvoering van aerobics gegeven. Ruim honderd leden van de meer
dan tweehonderd leden tellende, door Anja van der Voort geleide
studio, swingden op opzwepende beatmuziek. De enorm geslaagde

happening, die voor deze gelegenheid werd gehouden in de Van
Pageehal, werd geleid door de Engelse aerobics-ambassadrice Debbie Jenner. Jenner was een aantal jaren geleden nog leadzangcres
bij 'Doris D and the Pins'
Foto Persbureau Zandvoort

Vooral in de beginfase waren
beide teams aan elkaar gewaagd. Over en weer ontstonden er mogelijkheden doch
vooralsnog wisten de aanvallers geen raad met de kansen.
Na ruim een half uur voetballen profiteerde SIZO van onvoldoende wég-werken in de Zandvoortse defensie en het was 1-0.
Al snel in de tweede helft
raakte de scheidsrechter geblesseerd en kon niet meerverder. Na het vinden van een invaller scheidsrechter en een
half uur lange pauze was het
gedaan met Zandvoortmeeuwen. Het lukte niet meer en nadat SIZO de tweede treffer
scoorde was het verzet van de
Meeuwen gebroken. De wonnen met Hillegommers 4-0.

Het nieuwe PSR-620 keyboard van Yamaha
vertaalt uw ideeën snel en eenvoudig naar verrossende composities. Dankzij hot duidelijke display en de eenvoudige bcdiening heeft u de uitgebreide begeleiding direct onder controle. En eenmaal
begonnen, raakt u niet meer uitgespeeld op de onbegrensde creatieve
mogelijkheden van de aanslaggevoelige toetsen, do MIDI-diskdrive en de
honderden ingebouwde stijlen en effecten. Meer horen? Wij tonen u gwag
alle mogelijkheden.

Nu bij de meest complete toetsenzaak
'van Groot-Amsterdam!

<K van kerkwijk

Amsterdamseweg 202, Amstelveen - tel. 020 - 6413187

BAUKNECHT VAATWASSER
Type GSF2120, Luxe afwasautomaat geschikt
voor 12 standaardcouverts, 3 programma s, programmaverloopaanduiding, variabele indeling, zuinigenstil Adviesprijs" 1049 SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi Black Trinitron beeldbuis
flat square Doublé Duty
afstandbediening Adv '1660

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis voorzien
van bijna alle denkbare
mogeli|kheden Adv '4000

SONY HI-8 TRAVELLER
Superieure beeldkwaliteit

SniMÜE
TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs'495

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750 Met beeldstabilisator
Hl Fistereogeluid Adv '31 10

SONY MINI
HI-FI SYSTEEM

Type TD52, Reverserend
MHC450, Versterker, 2x2£ Adviespnjs "649Watt, Digitale tuner, 30 pre
sets, Dubbel cassettedeck
1-Bit CD-speler, shuffle play BAUKNECHTTRA961
2-weg bassreflex luidsprekers
Inkl
afstandbediening
Adviespriis"890 KONDENSDROGER
CM50, Geen afvoer nodig

SONY STEADY SHOT
TR550 Lichtgewicht cam
cordermet beeldstabilisator
Hl Fi Adviespnis '2530

SONY72CMKVC2921
Stereoenteletekst Adv '2250

349.549.-

1479.-

HI-8 CAMCORDER
ÜICORDER
Topklasse'Hi
Hi Fistereogeluid

1299.-

SONY55CMKVX2141
Stereo teletekst Adv '1650

249.ZANUSSI WASDROG'ER

599.-

WHIRLPOOL KOMBI
MAGNETRON

SONY T R A V E L L E R
TR350 Lichtgewicht camcor

Type AVM, Inhoud 24 liter, 1000
Watt vermogen, eenvoudige
bediening, HETE-LUCHT-OVEN,
quartz-grill, makkelijk schoon te
houden door roestvrijstalen
ovenruimte Adviespnjs*999 -

SONY55CMKVM2100
Hi Black Tnnitron Adv'1000
VIDEO-8 CAMCORDER
SONY TELETEKST

l

\$m* 1095."
PHILIPS MATCHLINE
PT701B STEREO TELETEKST afstandbedien'ng
Adviespnjs"1795 -

1695.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350 Adviespnjs
dviespnjs'1445"1445

695.-

55 CM STEREO
FEREO KTV
NA2304 Flatt square beeldbuis teletekst
st Adv '1345 -

999.-

899.-

37CM KTV KV1212
BESTE KOOP Officiële
Philips garantie Adv '695

GRUNDIG HiFi VIDEO
GV240 Beste koop VHS
Adviesprijs "1709 -

879.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader centrifugegang
1200trn/min , rvs trommel
zeerzumig Adviespnjs "1199 -

JVC HiFi STEREO VID'EO
HRJ600 4 koppen Adv "1299

679.-

779.

PTg«fr
E3ÈT

ZANUSSI WASAUTOM.
Type ZE400E Adv "949 -

CQQ
Dïfïf."

749.-

SONY SHOWVIEW+PDC
SLVE50 Tn-Logic 4 koppen longplay Adv "1330 -

749.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR333 "Beste koop1 3 koppen
Adviesprijs "1095

GRUNDIG51 CM KTV
T51 540 Teletekst Adv '1099

37 CM KLEUREN-TV

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling Adv "799 -

479.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron Adv "999 -

649.-

WHIRLPOOLAVM"

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv "1499 -

699.-

SONY VHS-HQ VIDEO
E10, Tri Logic voor optimaal
beeld afstandbediening

SIEMENS 2-DEURS
235]iter Adviesprijs "985 -

1-DEURS KOELKAS
Oerdegelijketabletop Zeer
fraaie uitvoering metformica
bovenblad Officiële garantie

325.-

145 LITER KOELER
Topmerk Adviesprijs"749 MIELE 1100TOEREN
Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviesprijs "2299 -

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg' Type
AV536,Adviespnjs*1499 -

975.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel *1499-

375.-

BAUKNECHT KAST
3-sterrenvnesvak Adv "749 -

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs "1348 -

845.-

AMSTRADMINITOWER
Processor 4B6DX2, BO Mhz ,
4 MB Intern, 540 MB harde schijf,
cache 126 KB, 14 inch S-VGA
kleurenmonitor, muis, DOS 6 2,
WINDOWS311 AdvFespnjs"1938-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205 LCD afstandbediend

1699.-

BAUKNECHT
CHTWAWAHoog centrifuge-toerental
ifuge-toerental
Adviesprijs; "1349
"1349 -

795.-

SIEMENSAQUASTOP
Superzumig Adv "1348-

QdQ
MIELE VAATWASS"ER

G570,TOPKLASSE Adv "2099 -

465.455.-

SIEMENS 180 LITER
KT18R01, Adviespnjs*948 -

645.-

BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

745.-

INDESIT
FORNUIS
Type KN3400WO, Adv "849 -

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met Gl
VEG-keur Adviespnjs "949 -

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje Adv "595 -

m 298.-

100. LITER VRIESKAST

338.-

A d i e s p r i j s '1099

WHIRLPOOL
„850
S TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089, Adv "1435-

VHS VIDEO PLAYER
i I n k l a f standbediening

j ïKl.

m 748.-

I

1198.-

298.-

AEGTURNAMAT

AVANCE,3-standen Adv "135 -

t
SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298- i»

AEG B O V E N L A D E R
AV275, 1000 toeren "1699-

ATAG WASEMKAP
WH155,luxe3standen "260-

ETNA K O O K P L A A T
Luxe 4 pits Adv "430 -

148.-

248.-

ETNAWASEMKAP

PINCODE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

948.-

STUNT!! VRIESKIST!!
3ijna alle (opmerken lever:aar m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

1199.BEVERIJK
SUPERSTORE 110O m2
Breestraat 65

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven,
mkl grill en kookwekker
Adviespnjs "1510 -

WHIRLPOOL 243 LITER ATAG TURBO-FORNUIS
1 40 meter hoog met 6 vnes- KFF452, Luxe gas-elektro
vakkencq laden Adv "1165- fornuis met heteluchtoven
grill, kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs'1735-

1000 TOEREN BOVENL.
7QQ a

SAMSUNG Hi-Fi STEREO
VIDEORECORDER inklusief PDC
4 koppen, Jet-Drive, afstandbediening.

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en mixed
gnll-set Adviesprijs "1575-

WHIRLPOOL AFB594

BOSCH VRIESKAST
TypeGSDI 341, Adv "848 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening

478.528.-

ETNA FORNUIS 14*00

ffif 398.m 548.-

HEWLETT
PACKARD
PRINTER
DJ320,lnk|et printer, Inkl sheetfoeder en cartrldge Adv'569 -

Electronisch betalen l HAARLEM
m«t uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten l Rivièradreef 37
'

BOSCH VW SPS2102

1195.-

COMPAQ PRESARIO
524, Processor486DX2,66Mhz ,
Bil 8MB!ntern,420MBhardeschlJf,
QuadSpeedCD-rom,14lnchmonrtor, muis, WINDOWS 95 "2999 -

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200 Afstandbedienmg

•l Meer budget.door de gratis
jJBCC-cardf
,,
,
Aanvraao-folder in d* winkel!

LUXE VAATWASSER
INDESITD3000WI 4 Drogramma's, 12 couverts
Adviesprijs"999 -

BOSCH KOELKAST

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m
1 machine, 1200 toeren
Adviesprijs "1799-

2799.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401 " B e s t e koop'

49 - **
'"•

BAUKNECHT VWspR

PANASONIC VIDEO
NVSD30 3 koppen, VHS
HQ LCD-afstandbed "1199-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

\PRIJSA

IJM| 245.- liMf 649.INDESIT KOELKAST
2-sterrenvnesvak Adv "699 -

499.-

45.- *

LUXE 800 TOEREN

479.-

PHILIPS VIDEO + PDC
Turbo Drive' LCD Afstandbediend Adviesprijs' "895 -

ELEKTRISCHE
DEKENS
,.
Ruime keus in Philips,.
Martéx en Invèritum:
:
onderdekens.

- *PRUS*
Z A N U S S I 2 - D E U R S ELEKTRISCHE
STUNT' Adviespri|s"749 - KACHELS
.alle soorten en maten

INDESIT STUNT
Type 2596, Adv "799 -

BLAUPUNKT 70 CM
IS70 33 Stereoenteletekst

BLAUPUNKT 55 CM
IS55-28 Stereoteletekst '1299-

979.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Gescheiden
regelbaar,3vnesladen "1849-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle 1000 Watt magnetron, velekookfunkties Adv "699 -

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
TypeAWG719,Adv "1235-

4 KOPPEN VIDEO
Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max B uur)
afstandbed Adv "799 -

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST
63TA4411 Adviesprijs' 1795-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31, Flexibele mdeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs*1498 -

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen "849 -

AKAIVHS-IHQ VIDEO
OSG21 Afstandbediend
Adviespnjs '768-

998.-

799.- ~ 299.-

4 koppen longplay "1295

afstandbediening Adv '699 -

GRUNDIG 63 CM
ST63 650 STEREOTELE
TEKST Adviesprns'1829

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

J jgi(88®

PHILIPS HiFi STEREO

SHOWVIEW
VXK326 VHS-HQ shuttle

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST
ST70650 Adviesprijs- 1949

17 litermhoud Adv "599 -

149.-

PHILIPS TELETEKST
14PT1 55A Adviespri]S"725 -

475.-

699.-

229.249.-

MERKCENTRTFUGE
2800toeren Adviesprijs"249 -

695.-

495.-

WHIRLPOOL AVM"IO|

1399.-

55 CM FSQ
Q KKTV
TV

Ned Philipsgarantie
irantie Adv "899

ZANUSSI KOEL/VRIES

MIELE K1321S LUXE

1149.-

BLAUPUNKTHiFi
VIDEO + SHOWVIEW
PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
28SL5800 70cm Adv "2695 -

M O U L I N E X STUNT
FM1515,17 Liter, 5 standen,
draaiplateau Adviespnjs'399 -

MIELE DROGER T349

PHILIPS MATCHLINE
VR733 VHSHQ HiFi stereo
4 koppen teletekst "1795

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450 Adviesprijs" 1995-

579.649.-

179.-

SHARP R2V14STUNT

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv "1235 -

AEG TYPE
Kondensdroger Adv '1449 -

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70 Tri Logici Stereo
4 DA PRO koppen longplay
enPDC Adviesprns "1780-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25PT450 Flat square beeldbuis menusturing easy logic
afstandbediening Adv "1795

KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs
koel/vries kombmatie met
3 laden Adviespnjs*999 -

BAUKNECHTKGC
K/V kombmatie met 3 laden
Adviespnjs'1149 -

1099.-

Monitorlook, 37cm beeldbuis,
30 voorkeuzezenders. On
Screen Display Ingebouwde
VHS videorecorder Infrarood
afstandbediening
Adviesprijs*999 -

220 LITER SUPER

WHIRLPOOL AWG912
Kpndensdroger Adv "1549 -

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv '1699 -

PORTABLE KLEUREN-TV
INKL. VIDEORECORDER

P A N A S O N I C 63 CM
TX25G Stereoteletekst '1599

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviesprijs'279 •

178.-

OPENINGSTIJDEN:
.maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag 9 tot 5 uur.
• •«n„»„Aul_

I.

!ÏJ

1 tot 5.30 uur
.....9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND
..... 7 tot 9 uur '

overige filialen donderdag

Uit(SlVrïje Tijd

Tips en suggesties: Redacriesecretariaat Weekmedia, postbus 2201/ 1000 EK Amsterdam
1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

woensdag 17 januari 1996

Garage huren voor cola-blikjes
De één spaart alles van
Brigitte Bardot, terwijl de
ander meer opgewonden
raakt van Coca Cola-blikjes
uit Bangladesh. Maar één
ding hebben ze gemeen:
zoeken en struinen, dat is
het leukst. Vier
verzamelaars vertellen over
hun passie.

E

steen. „Vroeger spaarde ik

alles van Marilyn Monroe,
maar dat heb ik weggedaan.
Je kon de stad niet meer in
of je werd met Monroekaarten doodgegooid.

En

dan gaat de lol er snel vanaf.
Dat struinen, dat je er echt
naar moet zoeken, is veel
leuker."
„Maar toen zag ik in een
dierentuin
beeldjes
van
nijlpaarden. En was ik
verkocht, want ik miste dat
verzamelen toch wel. Dan heb
je tenminste iets om naar uit te
kijken.
Stomweg
boodschappen doen, daar vind
ik niks aan."
Met nijlpaardjes is ze nog
maar kort bezig. Ze heeft er nu
zes. „Wat ik er zo leuk aan
vind? Oh, ik hou wel' van
mollig; dat is mijn man ook."
Maar wie verzamelt er nou
Coca Cola-blikjes? Die zijn toch
overal rood met wit, zou je
zeggen. Nou, mooi niet. Ga
maar eens bij Bram van der
Linden in Mijdrecht kijken. Hij
heeft speciaal een garage
gehuurd om zijn 5600 blikjes
uit te stallen. Bram: „Je hebt
blikjes met kleurenfoto's. En

Surinaamse foto's
In de Galerie van het Tropenmuseum is tot en met 15 maart
de fototentoonstelling 'Julius
Muller, Suriname honderd jaar
geleden' te zien. De expositie
bestaat uit zeventig foto's. Zij
komen uit een verzameling van
circa driehonderd opnamen,
gemaakt door amateurfotograaf Julius Muller.

'Over twintig jaar verkoop
ik alles, en ga
een mooie wereldreis maken'

STHER HOEPLAAK
spaart
nijlpaarden.
Geen echte natuurlijk,
maar dikhuiden in glas of

Bram van der Linden temidden van duizenden cola-blikjes: 'De eerste Duitse uit 1965 moest open met een blikopener'
Bram de Hollander Fotografie

Japanse blikjes hebben van die
mooie en mystieke tekeningen.
Mijn meest bijzondere blikje?
Dat is er één uit Bangladesh.
Bij zo'n land denk je enkel aan
hongersnood,
maar
daar

hebben ze dus ook cola. Maar
het meest trots ben ik op het
eerste Coca Cola-blikje dat in
Duitsland is uitgebracht. Dat
blikje uit 1965 is zo hard, daar
krijg je geen deuk in. En lipjes

hadden ze nog niet, dat moest
met een blikopener."
W.H. Mooien spaart alles wat
met
Nederlandse
koopvaardijschepen te maken
heeft. „Wat foto's en boeken

aangaat heb ik bijna alles, dus
nu spaar ik hebbedingetjes, van
suikerzakjes tot wollen dekens.
Als er maar een Nederlands
passagiersschip op staat. Ik
heb bijvoorbeeld een oude

13

waaier, die in de tropen werd
gebruikt."
„We eten ook van een
scheepvaartservies. Nee, niet in
rokkostuum, maar het geeft
wel cachet. Dat servies is van
verschillende rederijen, dus als
iemand nog een volledige set
heeft, compleet met schalen,
zou ik dolblij zijn. Maar met
een
gewone
porseleinen
theepot ben ik ook dik
tevreden."
Mooien spaart al veertig jaar,
en zijn slaapkamers zijn tot het
plafond volgestouwd. „Nee, ik
kan moeilijk iets weggooien, ik
ruil nog liever. Ach, over
twintig jaar verkoop ik alles, en
ga ik een mooie wereldreis
maken."
Rob Berghege (49) weet nog
wel wanneer hij met zijn
Brigitte Bardot-verzameling is
begonnen. „Ik was 14, en zal
wel verliefd op haar zijn
geweest, hoewel ik nog niet
naar haar films mocht. Dat
moest stiekem." Inmiddels
bezit
hij
duizend
ansichtkaarten. „Bardot is
vaker gefotografeerd
dan
Monroe, dus ik kan nog even
voort. Nee, ik vind Bardot véél
erotischer; Monroe is een
beetje suffig."
Naast kaarten spaart hij ook
tijdschriftknipsels, filmposters
en grammofoonplaten. „Of ze
kan zingen? Een beetje; het
houdt niet over."

Maar echt blij kun je hem
maken met zes ailevenngen
van het Belgische tijdschrift
Picolo
(1960/1961).
„Die
middenplaten vormden samen
één grote poster. Ik heb ze
destijds op hardboard geplakt,
maar het ziet er nu een beetje
verfomiaaid uit. Dus als
iemand die bladen nog heeft..."
Een vraagje nog. Is uw vrouw
wel eens jaloers? „Nou nee,
Bardot is nu 61 jaar, en ze heeft
nog nooit een facelift gehad, dus
zó verliefd ben ik niet meer."

De bezoeker ziet naast een sene foto's over detaoeroe's(Nederlandse boeren in Suriname), foto's van de goudwinning
m de binnenlanden van Suriname, feestelijkheden tijdens komnklijke verjaardagen, beelden
van Paramaribo en portretten
van diverse bevolkingsgroepen.
Muller
ü846-1902)schonk
destijds de foto's aan het Kolomaal Museum in Haarlem. Aan
de schenking stelde hij de voorwaarde dat de foto's tentoongesteld dienden te worden op diverse plaatsen in Nederland. De
achterliggende gedachte was
waarschijnlijk bekendheid geven aan de kolonie Suriname.

Arnoucl van Soest
Nijlp.i.irden
over?
075-«:il X-I27.
Scheepsserviesgoed? 0251-242(i:il. Coco
Cola-hHkjes?
(ÏM7-28171H.
lirigitte
Bardot-spiilletje.s? U75-(>17.:{li:i!>.

Il<-t .ulres \an het Tropenmuseum is
Unn.ieusstratit 2 in Amsterdam. Telefoon 020-5HH8.200.
Het mu.seum is geopend op werkdagen
van tien tot ilji' uur. Zater-, zon- en
feestdagen geopend van 12 tot vijl'uur.

(ADVERTENTIE)

Turnclubs springen er uit.
Met de Actie Clubkas
kunnen sportverenigingen twee keer per jaar
de kos van de club eens lekker spekken

Sportverenigingen die zijn aangesloten
bij l\JOC*NSf kunnen er aan deelnemen
(ADVERTENTIE)

Naar de Oosterse markt ga je
vooral voor de gezelligheid
Europa's grootste overdekte markt staat in Beverwijk. De sfeer binnen is
genoeglijk en je kunt het
zo gek niet bedenken, of
het is er te koop. Tapijten,
bananen, kunstbloemen en
computers worden je aangepraat door vakkundige
kooplui. En daarna nog
even langs de kapper om
snel je haar te laten knippen.

E PENDELBUS VAN
het station rijdt over het
tamelijk onaantrekkelijke bedrijventerrein. „Ik
dacht dat heel Beverwijk uit
markt bestond," zegt een klein
jongetje, met zijn neus tegen
het raam. Hij is verbaasd omdat hij ziet dat Beverwijk meer
te bieden heeft. Maar het is
niet bepaald het mooiste stuk
van het dorp waar de bus doorheen rijdt. Wat beweegt toch
al die duizenden mensen om
op deze onbehaaglijke plek
naar de markt te gaan?
„De gezelligheid," zeggen
een paar passagiers. En inderdaad, als je de Oosterse Markt
inloopt, word je warm omgeven door roepende kooplui die
in honderden kraampjes hun
waren aanprijzen. Een van de
winkeltjes, een niet bijzonder
opvallend zaakje, is van Ahmed.
In de wand achter de toonbank staat een pak Dash naast
twee pakken Omo, met daaromheen wat blikken vis, olijfolie en doperwten. Maar de
spullen zijn levendig uitgestald, je kan er urenlang naar
kijken. Dan merk je ook dat er
worsten hangen aan een balk,
en dat op de toonbank grote
bakken staan met noten, dadels en pruimen, te veel om op
te noemen. Volgens Ahmed
bestaat zijn klandizie voor een
belangrijk deel uit Turken.
„De mensen komen naar de
markt omdat hier bij elkaar
alles te koop is wat ze nodig
hebben. En dat op zaterdag en
zondag, wanneer iedereen vrij
heeft."
Even verderop schuifelt vergenoegd een wat ouder echtpaar uit Castricum langs stalletjes met klokken en kleding.
„We komen hier vooral voor

Circusvoostelling
The Chinese Golden Dragon
Acrobats and Magicians komen
zaterdag 20 januari om twee en
acht uur in het Amsterdamse
Jeugdtheater De Krakeling met
een spectaculaire circusvoorstelling.

Boodschappen
Krant
.

voor nieuwe produkten
en actfes

Zij hebben er onlangs informatie over gekregen van
NOC*NSF Controleer dus de postbus!

llleekmedia steunt de actie,
onder andere via een spel met prachtige prijzen
Heeft ULU sportclub zich al voor de flctie Clubkas aangemeld

bij NOC*NSF? Dat kan nog tot uiterlijk 15 februari 1996
Bel voor meer informatie op aierkdagen tussen 9-12 uur

De show is een kleurrijke
aaneenschakeling van acrobatiek, drakenparades, Chinees
ballet en evenwichtskunsten.
De show is bedoeld voor kinderen vanaf zes jaar en ouder.

telefoonnummer 020 - 562 2285

Het adres is Nieuwe Passeerdersstraat
l in Amsterdam. Reserveren: 020624.5123. De toegang bedraagt tien gulden voor jeugd (tot en met 17 jaar) en
12 gulden voor volwassenen.
(ADVERTENTIE)

D

Op de Oosterse Markt, kan men in Beverwijk ook terecht op de wat minder exotische Grand
Bazaar en de Computermarkt

ons zondagmiddagvertier,"
zegt hij, „maar ik koop weinig." Zijn vrouw vindt dat jammer: „Er is hier zo ontzettend
veel te krijgen, en helemaal
niet duur. Maar ja, m'n man
heeft gelijk, je moet toch wel
een zak met geld meenemen."
Een metalen trap leidt naar
boven. Op de balustrade zitten
vier kappers bij een pruttelend koffieapparaat te wachten op klanten. „Het gaat de
laatste tijd niet zo goed met
ons," zegt Fedai, een van hen.
Hij legt zijn krant, de Hürriyet, opzij en begint een praatje.
„De menseri komen nog wel
naar de markt, maar alleen
voor de gezelligheid. Hun haar
laten ze elders knippen." Volgens een andere kapper, die
binnen in zijn zaak net begonnen is het kapsel van Anke uit
Amsterdam te kammen, zijn
de markthuren veel te hoog.
„We moeten werken en nog

Bram de Hollander Fotografie

eens werken, en van sparen
komt helemaal niks."
Een nieuwsgierige man
steekt zijn neus om de deur,
maar geeft aan niet geknipt te
willen worden. Fedai bekijkt
even zijn hoofd: „Haar implanteren kan ik ook," zegt hij.
De bezoeker kan er gelukkig
hartelijk om lachen. Anke
haat over het algemeen het gedpe van kappers. „In de stad
zijn de wachttijden altijd zo
afschuwelijk lang." Maar naar
de kappers op de Oosterse
Markt gaat zij juist met plezier. „Hier werken ze lekker
snel en ze knippen nog mooi
ook."
Even uitpuffen kan - niet
goed geld terug - bij een van de
shoarmazaken. Een familie in
traditionele Marokkaanse kledij schuift aan tafel. In plat
Utrechts kibbelen de dochters
over de bloemen op de tafeltjes. Zijn ze echt of nep? Zo

veel is duidelijk, de bloemen
zijn moeilijk van echt te onderscheiden.
Waarom is de familie naar
de Oosterse Markt is gekomen? „Voor de gezelligheid,"
zegt de moeder. „Maar we kopen hier ook veel spullen voor
ons huis: borden, vazen, eten
en kleding." Eén van de dochters voegt daaraan toe: „Het is
zo prettig dat deze markt overdekt is, daarvoor moet je anders helemaal naar België."
Behalve op de Oosterse
Markt, kan men in Beverwijk
ook terecht op de wat minder
exotische Grand Bazaar en de
Computermarkt. Alleen voor
de 'Zwarte' markt, waar particulieren hun waar aanbieden,
betaalt men viereneenhalve
gulden entree, de andere
markten zijn gratis.
Jan Pieter Nepveu
Vanaf 1 januari is Energiebedrijf Amsterdam gefuseerd met 4 andere ener-

Eneigiebednjf Amsterdam has merged and is now calied Energie Noord

giebednjven in Noord Holland en onderdeel van Energie Noord West

West "iou uin obt.iin more information at your district office

geuoiden Dooi on?e klachten te bundelen kunnen wij in de toekomst

BOES

scherper inkopen samen nieuwe dienster ontwikkelen en efficiënter wei-

Wa« WIIM5 - JAYMAtERS

Lei sociek' Energiebedrijf Armterdam a fusionne et poite maintenant

ken Maai voorlopig blijft alles voor u nog bij het oude behalve dan de

Ie nom cl Lnoiqio Noord West Poui tout complement d infoimation

nieuwe naam en het nieuwe logo De adressen van ENW Amsterdam N V

coniactei l ogence de votre quartier

zijn Districtskantoor Noordoost: Rode Kruisstraat 24 Postbus 262b7
100? GF Amsterdam Tel 020-5972121 Districtskantoor Zuidoost'
karsprldieel 16 Postbus 12226 1100 AE Amsterdam Tel 020-5971414

j^^j oo^>; ^j "Kncrgiebednjf Amsterdam" ^ijji^j '* y-' üüJi ü^i
.(Energie Noord West) ".-.-... jj^ üLU" ^^^,1 ••..-• Lf^-i

Districtskantoor Zuid: Banstraat 5, Postbus 75364, 1070 AJ Amster
dam Tel 020-5971515 Districtskantoor West: Plein 40-45 nr 1, Postbub 67001 1060 JA Amsterdam Tol 020-5971313 Districtskantoor

Energiebedrijf Amstoidam m (Amsterdam Enerji Kuiumu) adi birle$me

Centrum: Rapenbuigeistraat 175-179, Postbus 18208, 1001 ZC Arnster-

nedeniyle decjis.ti Yoni adi Eneigie Noord West Bolge bunnu.-nan avrintili

dam Tel 020-597161S

bilqi alcibilusmc

Alle districtskantoren zijn geopend van 08 30 tot 1600 uui
DistnctsUntooi Centrum is donderdag geopend tot 19 00 uur

Energie Noord West

woensdag 17 januari 1996

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel. 020-665.86 86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Rijscholen

Fiat Panda

Amstelstein - Suzuki

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Valera SR, st.bekr., lichtmetalen velgen, CD-speler, km 200,
'95, speciale prijs
SUNNY 1.4, 3 drs. HB, blauw
Cuore TS/TX, '88 t/m 93
6/95, 1800 km, ƒ 264.000,- met
Charade 1.3 inj.
aces + schdk. 020 - 6310149.
Sedan km 34.000, '92,
Charade Turbo-diesel (VAN)
km 50.000, '93 (BTW auto)

Nissan

NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12
A'dam-West. Tel. 020-6183951.

ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ
9,20
ƒ
9,20
ƒ 10,90

Honda
Honda Civic 1.5 GL, bj. 1990,
wit, 82.000 km, goed onderh.
Vr.pr. ƒ 12.500. 020 - 6112212.

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

Honda Jazz Van 2.0 1985, 3 d,
klein, zuinig, betrouwb. ƒ 1.950,
mr. mog.: 023-5423906.

Alle pri|zen zijn excl. l 7,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Lada

Voor meer informatie of advies, bel

WESTDORP •
LADA en KIA dealer
1x Lada 2105 1.5
'91
6x Samara 3 drs . '90 t/m '93
5x Samara 5 drs .. '92 t/m'95
1x Lada Niva 1,6 4 w d . . . '93
1x Kia Pride 1.3, 5 drs ... '95
1x Kia Sportage 2.0 16 V '95
HÉT ADRES IN AMSTERDAM
Adm. de Ruijterweg 396-398
Tel.: 020 - 6825983.

!0-665 86 86

Lancia

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,± 300 APK gekeurde auto's
v a ƒ 500 vindt u in Haarlem bij
v.d. Peijl. Inr. mog. Tel.
023-5423906.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Div. UNO'S 45 en 1.1
v.a. ƒ7250,-, met gar.
Casparus 0294 - 415108.

Div PANDA'S 750 en 1000 CL
Auto's
van ƒ5.000.tot
v.a. ƒ4250,-.
ƒ10.000.- voor de liefhebber
Casparus 0294 - 415108.
Volvo GLE, Sedan, pr. st, '84
Renault 11 GTL, '88, wit, radio, ƒ5.500.- Niercp 020-6183951.
5 deurs, open dak, APK sept.
Citroen 2 CV 6 1985, mooie
96, ƒ4950, 020-6912387.
auto, NW APK, ƒ2.450.
Tel.: 020 - 6278410.

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

DELTA Integrale 16 V Turbo
'90, rood met. 103.000 km
Alarm
ƒ29.950
THEMA 2.0 16 V 2/93
groen met. 81.000 km
airco/l.m. velgen
ƒ34.950
YPSILON Jr/SE 8/95
blauw met. 8100 km
mistlamp/radio
ƒ 18.950
Casparus Tel.: 0294-415108.

Land/Rangerover
DE METEOR: Verkoop nieuw
en gebruikt. Diverse landrovers
90-110-130. Onderhoud & reparatie. Bloemendalerweg 54,
WEESP. Tel.: 0294-415240.

SUBARU JUSTY, 1.2 ECVT,
Blauw, 1991, 5 drs., 75.000 km.
Nieuwe auto ƒ 12.750.- P. Smit
Autoservice. Tel. 020-6719154 Alfa 75, 1:8, maart 1990, rijdt
prima, APK 1996, ƒ9.950, inr.
AUTO van de WEEK
mog. 023-5423906.
Lada Samara 3 drs '93, 32.000
km, Bovag gar. ƒ11.000.
BMW
Westdorp. 020 - 6825983.

grijsmet. 6/'91, 84.000 km,
MITSUBISHI COLT 1.5 GLX
9/88, 63.000 km, blauwmet.,
trekhaak, ƒ11.750,Casparus 0294 - 415108.

Hyundai

Citroen
25 stuks Citroen BX 1985 t/m Citroen BX 19 TZD grijs met.
1990, benz of LPG. Inr. mog. 125.000 km, 1/92, Jan Wals.
Tel.: 020 - 4361697.
Tel 023-5423906.
CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
Diana 77 als nw. gerest, apk
12/96, 1 jr. verz. & 3 mnd. weg.
bel. ƒ5750.- 020-6122400.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528.

Citroen AX oktober 1988, benz.
1 20, leuke 5 drs auto ƒ 4.950 V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Inr mog Tel. 023-5423906.
Spec. in Zaanstad Garage.
XM Turbo D '94 airco ƒ 34.500 RENE SPAAN, 075-281193.
XM Turbo D '92
ƒ 24.500 Vraag tevens naar onze inruiXM D airco '93
ƒ 24.500 lers en aantr. rep. prijzen.
XM Comfort '93
ƒ 22.500
XM Comfort '92 Ipg ƒ 14.900
XM 20i Ipg Amb. '90/12.500
XM V6 Amb m. '90 ƒ 15.000 FORD ESCORT 1.4 CL, 2-drs,
CX GTi aut '87
ƒ 6.950 bruin, 1/90, Jan Wals.
Xanlia 18 SX, Ipg, '94/24.500 Tel.: 020 - 4361697.
Xantia 18 SX Ipg "93 ƒ 19.900
ZX 1 8 i Funo '93
ƒ 19.500 FORD ESCORT m. '85, in prima
ZX 14i Fuore '93
ƒ 18.500 staat, nieuwe APK, ƒ 1450.
BX TGD Break'90
ƒ11.000 Tel. 020 - 6105478.
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
FORD ESCORT m. '84, in prima
BX RD Break '88
ƒ 6.750
staat, nieuwe APK ƒ 950.
BX 16 TZI Br m'94 st.b./ 22.500
Tel. 020 - 4363543.
BX Deauville D '93
ƒ 15.500
BX Turbo Diesel '92 ƒ 18.500 Sierra
BX TRD Turbo 3 st. '89/ 7.500 1.6 Azur, blauw, 4-d,
7/91
BX Diesel '88
ƒ 3.950 2.3 CLD, stat. wag.
9/87
BX 16 TZI '92
ƒ 13.500 2.3 CLD, beige 5-d.
5/86
BX 14 Deauville '92 ƒ12500 Mondeo
BX 14 RE '90.
' 6950 1.6CLX, HB, alberto
5/93
BX 14 TE '89
5.950 1.8 CLX, HB, zwart
2/94
BX 14 TE Ipg '89
4.950 1.8 CLX, HB, blauw
7/94
BX 14 RE '88
3.950 1.8 CLX, HB, blauw
2/95
BX 14 TE, ipg '87
2.500 1.8 CLX, HB, rood
1/95
BX 14 RE '85
ƒ1.000
Scorpio
2.0
GLX
auberg.
1/95
Visa 11 RE '86
ƒ 1.950
Probe GT 24 V grijs
4/94
VISA GARAGE BV
ALBERS, OUDERKERK.
Houtmankade 37, A'dam
Ford Service Dealer.
Tel 020-6278410.
Tel. 020 • 4961767

Ford

Bedrijfsauto's

340 1.4

3/86

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 0294 418200/418008

Peugeot

Automaten

GOLDCAR MITSUBISHI

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Mitsubishi L 300 2.5 D. Lang,
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
groen 2/93. Jan Wals.
Chrysler Voyager 2.5 TDS, 7
Tel.: 020 - 4361697.
pers., 54.000 km, div. opties,
blauw met., 1/94. Jan Wals
Tel.: 020 - 4361697.

Ax 1 O 91 000 km
87
Ax 1 1 TRE 63 000 km
88
Ax 1 1 First Demo
95
2 x Reflex 1 4 60.000 km 92
2 x Avanti 1 8 55000 km 93
2 x Refl Dsl 114000 km 93
BX Deauville 71 000 km
92
BX 16 Chic 60000 km
91
XM 2 O Comfort 128
91
Hogeweyselaan 21 Weesp
0294 -416661

340 5-drs. spec. aut.
'90
940 GL Sedan aut. airco '91
Tegen handelpnjzen: van 1e 240 DL Sedan rood/met '91
eig. nw. model Corolla 1.6 XLi 440 DL/GL
'89 t/m '92
E2 HB, 3/93, st.bekr. ƒ 17.500.- 340 5-drs, spec.
Canna II 1.6 XLi, .LPG, 4-drs„ aut. km. 40.000
'87
2/92 ƒ 11.500 - BEREBEIT, AmNIEROP
steldijk 25, Tel. 020-6627777
De Vrienden van Uw VOLVO,
T.k Toyota Starlet 1.0 XL 36,
Vancouverstr. 2-12,
b.j. jan. '88, incl. autoradio,
A'dam-W., 020-6183951.
vraagprijs ƒ7600.
020
6270890/6623578 na 19 uur.
940 GL 2.0
1/92
12/92
TOYOTA CAMRY 2.0 GL, wit, 940 GL 23 aut
'91
9/'89, 118,000 km, 1 jr. gar. 2x 945 Estate, v/a
460 1.8
1/94
ƒ11.950,-.
3x440 DL 1.8 v.a
6/93
Casparus 0294 - 415108.

Algemeen

24 UURS-SERVICE !

ƒ 15.750,-

OTO,/ICI CITROEN

Toyota

Van Vloten
Amsterdam

voor Amstelveen en omgeving
Oranj'ebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
l.m.
Tel. MITSUBISHI COLT m. '84, m
Service en
prima staat, nieuwe APK,
ƒ950. Tel. 020-4824640.
Reparatie
MITSUBISHI COLT 1.5 Gli 12 V,

Chrysler - Amstelveen

10 VOLVO STATIONS, 2x 240
Sedan + 1x 740 Sedan '88-'94
ANWB-gek. 0492-464495.

Autosloperijen

Wilt u uw auto v.a. 1992 direkt a
kontant verkopen? Belt u voor
inl. 0341-419354/0652-977028.

Autoverhuur

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

QUKEBAAS

GOSCO ERKEND AUTOdemontagebedrijf, Heining 31,
A'dam: 020-4972180.

10-dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J-5)
voor Amsterdam en omgeving aan: 020 - 6633773 of 6922612. All in met vrije km ... ƒ 1610.Tevens informatie over theorielessen en examentrainingen.
Sneeuwkett. + skiboxen met
dragers voor ieder type auto
AUTORIJSCHOOL La Mirage.
020-6719108 of 020-6794842
Rijles v.a. ƒ27,50. StudentenZie ATS telet. pag. 888
pakket ƒ975 incl. theorie. Wij
zijn rijksgedipl. Specialist in het
DE LUGT luxe en bestel vanaf
omruilen van buitenlandse
Gevr. jonge auto's v.a. 1992 a ƒ50,- per dag excl. BTW.
rijbewijzen. Spec. begel. zowel
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
kontant. Belt u voor inl.:
bij de theorie als bij de praktijkPeugeot 106/306, Renault La0341 - 419354 of 0652 • 977028.
lessen. Gespreide betal. mog.
guna, Vracht + bestelwagens.
Inform. naar onze 3-weekse
spoed opleidingen. Tel: 020 6197379/06-52990147.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Volvo

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
25 stuks Kadett, 1985 t/m 1989, Meer dan 50 jaar gevestigd:
benz., diesel of Ipg, ook staBennebroekerweg 17, Rijsentionw. 023-5423906. Inr. mog. hout bij Aalsmeer, 02977OPEL CORSA bj. '84, in prima 24229. Ook t.k. gevraagd.
staat, nieuwe APK, ƒ 1450.
• Auto te koop? Plaats in deze
Tel. 020 - 6105478.
rubriek. U zult verbaasd staan 850 Estate 2.5 GLE '93/ 53.500
850GLT2.5, Ipg '92 .ƒ33.750
OPEL CORSA m. 86, m prima over het resultaat.
740 Estate '86
ƒ 12.950
staat, nieuwe APK. ƒ 1950.740 GL s.dak, '88 .. .ƒ 10.950
Tel. 020 - 4824640.
460 DL 1.8, '93
ƒ26.950
ƒ23.950
OPEL CORSA m. '84, m prima ± 50 auto's APK gek. Den 460 DL, '92
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat 440 DL, '93 M 94 ...ƒ25.750
staat, nieuwe APK, ƒ 950.
Haarlemmerweg bij molen. 440 GL, '93
ƒ 24.750
Tel. 020 - 4363543.
ƒ 13.750
020-6844079. Tevens Inkoop. 440 GL, '90
OPEL KADETT '83, in prima
340 GL 5d dec. 90 . .ƒ 10.950
Inruilauto's:
Mitubishi
Lancer
staat, nieuwe APK, ƒ 950.
340 aut., sedan, '89 .ƒ 9.950
stat.wagon 1.8 GLD, st.bekr., 360 2.0, 5-drs, '87 .. .ƒ 5.950
Tel. 020 - 4824640.
11/89, ƒ7250.-; Citroen BX 1.4,
Opel Senator 2.5 E, juni 1986, 8/86, m. '87, ƒ2500.-; Citroen 245 GLE Est.
ƒ39.750
LPG, leuke auto, ƒ4.950, inr. BX 1.6 RS Break, 5/86, ƒ 4250.-; 29000 km '93
Mits. Lancer 1.3 GL 90 ƒ 10.950
mog. 023-5423906.
BMW 316, 4-drs, bruin met., 5 VW Golf aut. 88 ....ƒ 9.950
vern., schuifd., l.m. win., 6/85,
ƒ6250.-; R18 TL, 3/82, ƒ650.-; COMPANY CARS
R25 Monaco, bruin metall., led. 960 2.5 Autm. prest
'95
106 Ace. 1.1. 10/92/14.950 inter., 10/87, ƒ 3950.-; R25GTX 440 sports-line airco
'95
106XRD
8/93 ƒ 19.450 aut., def. 11/84, ƒ 1450.-;
460 1.6 Groen M
'94
106XSM.4
2/94/25.350 Peugeot 309 GL Profil., 5-drs„
205 Magnum 1.1.2/91 ƒ12.500 LPG, 5/86, ƒ3750.-; Golf 1.8
uw Volvo-dealer
309 GL 1.4
8/90 ƒ 11.950 GLS, 6/85, ƒ 6500.-; Kadett 1.3
met persoonlijke service
306 XR 1.4
10/94/25.950 LS, spatb. schade
3/87, Tel. 020 - 6369222, Meeuwen405 10 x
89-92 va./ 9.500 ƒ2950.-. BEREBEIT,
laan 128, Amsterdam-Noord.
605 SR 3.0
06/93/29.950 Amsteldijk 25, Amsterdam.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Ren. Clio 1.2 RL04/92 ƒ 15.950 Tel. 020-6627777.
Citr. BX 1.6 TGi 9/90/10.750
T. Corolla 1.6 XL9/87 ƒ 7.950 GRANDIOZE OPRUIMING!!!
EEN KLEINE GREEP
Wij hebben keus uit
v.d. POUW PEUGEOT
UIT ONZE VOORRAAD:
meer dan 10 Automaten
Hogeweyselaan 93, Weesp
v.a. ƒ 3.500.0294 - 415110
ALFA ROMEO
GOLDCAR B.V. Amstelveen,
33 1.5 I.E.10/92
ƒ10.500
Tel. 020 - 6433733.
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
BMW
Adverteren m deze rubriek
31S7/86
ƒ 4.900
sinds 1930
Tel. 020 - 665.86.86
518 14 drs 02/91
ƒ 17.900
FAX 020 - 665.63.21
205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.750
Postbus 156, 1000 AD A'dam
205 Trophy 1.1.i 2/93/18.750 CITROEN
306 XR 1.4i etoile 1/94 ƒ 27.500 BX 1.4 Cannes 11/90 ƒ 6.900
ƒ 7.500
306 XT 1.6 inj. 6/93/25.500 BX 1.6 TGI 6/91
ƒ 9.700
309GR1.4,5drs10/91/14.750 BX 1.9 TZD 1/92
405GRautom. 1.95/90 ƒ 14.500 BX 1.9TZibr. 05/90 ƒ 9.800
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ19.750 XM 2.0 l Turbo br. 8/93/ 38.600
405 GLX 1.6 12/93/23.450. Xantia2.0i SX 11/93 ƒ21.600'
ZX 1.81 Avant. 11/93 ƒ 15.300
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
FIAT
Amsterdam 020-6121824
Tenipra 2.0 Stat. 07/91/ 9.000
Direct bereikb. v.a. Postjesweg Tipo 1.9 Turbo 06/92 ƒ 12.400
Uno 45 09/86
ƒ 1.900

Mitsubishi

Alfa Romeo

Chrysler

SUZUKI ALTO GA 5/'87 wit,
75.000 km, ƒ 6250,SUZUKI ALTO 1/90, blauw,
79.000 km, ƒ 7950,Casparus 0294 - 415108.

Amsterdam • Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

Rio t.k. gevr. loop-, sloop- en
schadeauto's, contant geld +
vrijwaring. Tel.: 020 • 6370711.

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90, A'dam, tel. 020-6140005.

Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vnjwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Voorkom onzekerheid in uw rij-opleiding en vraag de gratis

RIJLES-INFOGIDS

Auto's te koop
gevraagd

Autorijschool DIESEL
Alle rijlessen ƒ 32,50 per les.
Ook buitenlands rijbewijs.
Tevens instructrice aanwezig.
Info 020 - 6332274.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
/Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

„--„ TJCT-JC- ~<^~^rv—: «•*•«"

preciatie Onderzoek

. Autorijschool DIESEL
Alle rijlessen ƒ 32,50 -per les.
Ook buitenlands rijbewijs.
Tevens instructrice aanwezig.
Info 020 - 6332274.

M.
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Autorijschool START voor autorijles zonder fin. drempel met
kwaliteitsgar. Info 020-6850781
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

et srote bereik en de waardering
djeze plaatselijke kranten.
Bel voor meer informatie over succesvol adverteren in Amsterdam en omgeving
met Willem Duivis (020-562.2446) of met de afdeling Marketing
Services (020-562.2285). Vraag meteen het rapport aan en ontdek
: bereik van kwaliteit.

Verkeersschool Trendy
Amsterdam, een sensatie
m rijles: 020-4205386.
Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding? Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 6127187. Eerste 4 lessen voor
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,20 lessen -t- examen ƒ950,-.
Ook in Zaanstad en omgeving.

Elke we

dagelijks nieuws!

Amsterdams Stadsblad, Diemer Co irant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelvee i Weekblad, Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
Uithoomse Courant, de Ronde Vel
de Nieuwe Weesper, ZanoVoorts Nieuwsblad.

Motoren/Scooters
T.k. BMWR100RT, bj.'79, km.
± 60.000. Pr. ƒ4700.
Tel. 020 - 6716553.

Weekmedia b.v is e •\ onderdeel van Perecombinatie b v.,
uitseefsteijyanj; Ugarj5ol, Trouw en de Volkskrant.

Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Meespelen in de Nationale Postcode Loterij:

Mazda

Peugeot 205 Accent 1.1, 5/89, Mazda-323 automaat; 3-deurs;
blauw, ƒ 9.750, 96.500 km
1987; 103.000 km, APK 09-'96;
Baarsjesweg 249-253
ƒ5500. Tel. 0546-623017.
Amsterdam 020-6121824

s Auto te koop? Plaats in deze BMW 320 i, 6 cil. 1984,
rubriek U zult verbaasd staan velgen, ƒ3.950, inr. mog.
023-5423906.
over het resultaat.

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Opel

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

Suzuki

Alarm/radio
ƒ 54.950
Daihatsu
UNO Skyline 1.4, 7/92, blauw't AMSTERDAMMERTJE
met. 38.000 km.
ƒ 15.950
Amstel 340-342
UNO Hobby 1.1. 8/93, grijs
tegenover Carré
met. 21.000 km.
ƒ16.950
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
TIPO 1.4 Skyline 4/92, blauwƒ 18.750
DAIHATSU CHARADE TS rood met. 42.000 km.
ïl/'91, 65.000 km, ƒ10.950,- TIPO 1.9 D 12/92, grijs met.,
DAIHATSU CUORE 11/'91, wit, stuurbekrachtiging,
88.000 km.
ƒ 17.950
45.000 km, ƒ 950,Casparus 0294 - 415108.
Casparus Tel.: 0294-415108.

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amslerdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp' Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplem l 2.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Fiat
1000 CL 1988 lichtbl.
88.000 km, goed onderh.
APK tot jan. '97
ƒ 3.250
Tel.: 020-6967043
COUPE FIAT 16 V Turbo
Daihatsu
9/94, 28.500 km. rood,

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
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GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuring
Tel.: 020-6233220

FORD
Esc. 1.3 C 4/88
ƒ 6.400
Esc. 1.4 CL Bravo 3/89/ 5.900
Esc. 1.8 XLD 04/91 ƒ11.400
Esc. 1.6V Stat 01/94 ƒ18.900
Onon 1.6 CLX 09/91 ƒ 8.900
Orion 1.8 D 7/90
ƒ 7.900
Scp. 2.5 GLX Tb 9/92 ƒ 16.900
HONDA
Accord 3-drs 2/82
Civic 1.5 DXi 09/92
Concerto 1.5i 01/92

ƒ 1.300
ƒ16.400
ƒ12.500

LANCIA
YpslonY1.0fire10/92/ 8.900
Delta 1.6 4/83
ƒ .900

i d een
?
winnaar
De Postcode Loterij is de loterij met de grootste en spannendste prijzen van Nederland. Deze maand kunt u
weer de Mega Jackpot van 6
miljoen gulden winnen. En de
goede doelen krijgen de hele
netto opbrengst om te werken
aan een betere wereld en een
schonere natuur. Ook dat is
winst voor u!

MAZDA
323 1.6i GLX 08/92
ƒ12.800
626 2 O GLX aut 11/92/ 17.900
MITSUBISHI
Colt 1.8 EL D 4/86
ƒ 2.600
Galant 2.0 GLSI 02/91 ƒ 8.600
Lancer 1.8 D 2/86
ƒ 1.900

Ook op zaterdag open
Hyundai Pony XP 1:5 GL okt.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.1988, 60.000 km, keurige auto
DIESELSERVICE
ƒ 4.950, mr. mog. 023-5423906.
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Nissan Sunny 1.6 Ronda staTel. 020-6980639
tion, b.j. 1988, APK gek., 1996,
APK
KEURINGEN
ƒ70,
ƒ6.950. inr. mog. 023-5423906.
klaar terwijl u wacht.
Renault 4 F6 bj '85 APK okt '86 Garage West-Center:
prijs ƒ 1500,-. 020 - 6716553.
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
Autobedrijf CRYNSSEN
garantie
Crynssenstraat 10-14
Wibautstraat 224
Tel.: 020-6184402.
020 - 561 96 11
APK-keurstation, reparaties
Renault Espace 2.0 TD, b.j. 01- alle merken en schaderegeling.
'90, 183.500 km, v.v. alarm, ra- Gedipl. Focwa monteur voor
dio, 7 zitpl., trekh., dakraam en alle voorkomende laswerkcentr. deurvergr. Prijs ƒ 30.275. zaamheden, rep., APK en
Tel. 0252 - 687651.
schades enz. ƒ 37,50 ex. BTW

NISSAN
Bluebird 2.0 E HB 1/90/ 7.000
Micra1.2LXaut. 11/90/ 8.100
Pnmera 1.6LXHB4/92/ 12.500
Sunny 2.0 D HB 3/91 ƒ 10.400
OPEL
Astra 1.4i Stat 6/92 ƒ14.000
Kad. 1.5TDstat. 11/89 ƒ 8.900
Kad. 1.6iComb 08/91 ƒ 9.200
Omega 2.0 l LS 06/89/ 16.900
Sen. 2.5 E aut. 03/86 ƒ 3.900
Vee. 1.7d gl sed11/91 ƒ 11.900
Vee. 18i CD aut. 5/92 ƒ 15.900
PEUGEOT
205 1.1 junior 05/87 ƒ 4.200
205 1.8 GLD 1/90
ƒ 7.900
306 1.4 XN 09/93
ƒ16.800
309 1.3 XE Sc.05/88 ƒ 4.200
405 1.8 GRi 7/93
ƒ14.900
405 1.6 GLI 04/90
ƒ 7.800
405 1.6 GLI br. 10/92 ƒ16.300
405 1.9 GXD 05/94
ƒ21.200
405 1.9 SRI 01/92
ƒ13.500
p.u. Tel: 075 • 6125585.
505 2.0 XS aut. 4/89 ƒ 5.400
Zelf sleutelen of auto spuiten 605 2.0 SRX aut. 08/92/ 16.400
ƒ11.900
doe je bij HEINING HOBBY- 605 2.0 SLI 05/91
MINOR MOTORCARS
HAL. 020-4976999 A'dam,
RENAULT
Sloterkade 43/44
Sloterdijk 3.
19 1.7 RL Sedan 07/93/12.500
Amsterdam
19 TR Europa 06/92 ƒ 9.300
Tel. 020 - 6177975/6158022
19 GTR 05/91
ƒ 9.600
19 1.8 16V 1/93
ƒ23.700
Rover-dealer voor
19GTDCham. 11/91 ƒ10.900
Amsterdam, Amsteveen e.o.
ƒ 8.400
Leen VOORDELIG ABNR int. 21 GTX 05/90
ƒ 6.000
Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60, 25 TS 01/88
ƒ11.400
sparen, doorl. krediet 8,7% efl Clio 1.2 RL 05/91
Clio 1.2 Fidji 6/92
ƒ12.900
SAAB 900c, LPG, XK-28-TH, Bel nu 020-6479900 inf. BKR
140.000 km, vr.pr. ƒ 12.500,-,
TOYOTA
tel.: 0511 - 544484.
Corolla 1.8d stat 04/91 ƒ 9.800
Canna II 2.0 D 11/90 ƒ 9.500
SAAB DEPOT

Meespelen in de Postcode Loterij is deze maand weer bijzonder spannend. Omdat de Mega
Jackpot op 6 miljoen staat moet
hij er binnen twee maanden uit.
Want bij een stand van 7 miljoen

Renault

Saab

Verkoop van nieuwe en gebr.
onderdelen. Tevens revisie, onderhoud, rep. 04120-36737.

Volkswagen
T.k. Golf CLi. 6 '84. APK 96-9.
Schuifdak, trekhaak, ƒ3000,-.
Tel.: 020 - 4033299 na 18 uur.
VWGolf 1.3, antr. m., sch. dak,
'85, APK 20-4-'96, i.z.g.st.,
ƒ3950. Tel.: 020-6690273.
VW Jetta, 4-drs, juli 1987, met
gas ƒ 7.950. Inruil mogelijk. Tel.
023-5423906.

Accessoires
en Onderdelen

VOLVO
240 Van D 5/91
ƒ 9.200
AUTO-ELEKTRA HF.CHRI BV.
440 1.8 l GL 2/92
ƒ14.900
Klaar terwijl u wacht.
460 1.8 l GL 04/92
ƒ13.900
Ruilstarters en dynamo's.
VOLKSWAGEN
Valkenburgerstraat 152.
Golf II 1.3 CL 03/90 ƒ10.700
Tel.: 020-6240748.
Golf II 1.6 D CL 1/92 ƒ11.700
Grote sortering ONDERDELEN Golf II11.4 i CL 05/93 ƒ18.400
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
AUTOBEDRIJF
GEBR. OPDAM B.V.
EURO SNELWEG SERVICE BV
Tel.' 02502-45435.
INDUSTRIETERREIN
"DE SLENK"
Missot. specialist REM- en
CANNENBURGERWEG 26
FRICTIE-MATERIAAL.
'S-GRAVELAND
Bosboom Toussaintstr. 43
TEL.: 035 • 6564444
A'dam Tel.: 020-6180443.

Daarnaast kunt u ook de maandhoofdprijs van een ton winnen,
of de straatprijs van 3.000 gulden. En wie weet sleept u ook de
extra prijs van 25.000 gulden in
de wacht! Elke maand weer zijn
er meer dan honderdduizend
prijzen te winnen.
En waar doen wij en u het allemaal voor? Voor de goede doelen natuurlijk, want die krijgen
de hele netto opbrengst van de
loterij. Zij helpen bedreigde
mensen en dieren, en werken
aan een schone natuur voor ons
allemaal. Da's dubbel prijs voor
één lot!
Speel dus mee. Vul vandaag de
bon in en stuur hem op. Ü
wordt er altijd beter van. •

WII\l^rOT-7-MILJOEN-BÖN
ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Rover

Autofinanciering
en verzekering

keert de Postcode Loterij de
Jackpot gegarandeerd uit. Ook u
kunt de volgende miljonair van
Nederland zijn, maar dan moet u
wel meespelen!

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

Reinout Oerlemans brengt de prijzen rond. Bezoekt hijü deze maand?

Adres:.

DE UITSLAGEN VAN 15 JANUARI

Postcode:.

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

Plaats:.

6 miljoen

Getal 22 t/m 36

De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21
29 35 19 18 11 33 16
27 43 45 31 26 04 13
12 21 06 01 05 15 28
Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Thuisbingb
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

42
22
23
39
10
14
17
44

ƒ10.000,ƒ 1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

08
37
41
32
03
07
40

ƒ20,ƒ10,ƒ9--

G dhr. G mevr.

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

Banknummer:

ƒ6,Datum:
Handtekening:

150.96.01

Straatprijs:
ƒ 3.0OO,2551 LZ
Keuze Prijs
2551 LZ004

De BMW: 8015 CC 005 te Zwolle

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

NATIONALE

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
woensdag 17 januari 1996

Weekmedia 11 t/m 17

Eindelijk een echte opvolger voor de Voyager

eze
eek

De meer dan 10 jaar oude
Chrysler Voyagcr heeft nu dan
eindelijk een echte opvolger gekregen. Hij is groter, langer,
breder en gestroomlijnder en
biedt keuze uit andere motoren. In Amerika is hij al gekroond tot Auto van het Jaar
199B.

D

UT-1 van
Suzuki

E BEJAARDE voya-

Opvolger
Voyager

ger dateert uit 1984

en was samen met de
Renault

19

Espace

trendsetter in de markt
voor ruimtewagens. Hij legde Chrysler bepaald geen
windeieren.
Integendeel,

Fiat brengt
nieuwe

Chrysler bouwde er liefst 5

miljoen exemplaren van en

boekte ook buiten Amerika

klinkende verkoopcijfers
met de Voyager.
Zelfs in de laatste jaren dat
we in Europa overspoeld worden met moderne ruimtewagens stond de oude Voyager
zijn mannetje. In 1994 wist hij
in Europa nog een marktaandeel van 20 procent te pakken.
Maar het werd wel hoog tijd
voor een waardige opvolger
want met de hoekige vormgeving leek het jaar 2000 wel erg
ver weg voor de Voyager. Voor
de ontwikkeling van zijn opvolger trok Chrysler 2,6 miljard
dollar uit de kast omdat de fabrikant net als in 1984 ook deze
keer voorop wil gaan lopen.
Dat zal een stuk moeilijker
worden want de concurrentie
in Europa is tegenwoordig
enorm en dit neemt alleen
maar toe want ook van zijn tegenstrever van het eerste uur,
de Espace, is een opvolger in de
maak.
Aan de buitenzijde vallen natuurlijk de veel rondere vormen op. Hij is veel gestroomlijnder dan zijn voorganger. In
het front herkennen we enige

'Môk/l''

vaandeldrager
op de markt
Fiat is lekker bezig de laatste
jaren. De nieuwe modellen volgen elkaar in marstempo op. In
april komt er een zogenaamde
wereldauto bij: de Palio. Bedoeld als vaandeldrager in
nieuwe automarkten die Fiat
wil aanboren.

T
Niet echt een auto om voor je plezier mee de stad in te rijden. Wel om met een groot gezelschap mee op vakantie te gaan
4,73 meter, de breedte van 1,83
meter naar 1,92 meter en de
hoogte van 1,67 meter naar 1,74
meter. Dat is zomaar even ruim
10 cm breder dan het gros van
de ruimtewagens. Niet bepaald

Voor de ontwikkeling trok
Chrysler 2,6 miljard dollar
uit de kast
familiegelijkenis met de Stratus. De wielbasis is met slechts
drie cm toegenomen maar de
buitenmaten verschillen aanzienlijk en we kunnen ons voorstellen dat kandidaat-kopers
even twee keer moeten slikken
voor ze 'ja' zeggen. De lengte
nam toe van. 4,54 meter naar

N'

meer een auto om voor je plezier mee de stad in te gaan. Wel
om met een groot gezelschap
mee op vakantie te gaan. Het
interieur is 10 procent ruimer
en de bagageruimte 30 procent.
In de 7-persoonsuitvoering is
er zelfs nog plaats voor 450 liter
en in de verlengde Grand Voya-

ger 670 liter. Indien de achterste banken verwijderd zijn kan
er 4140 liter bagage vervoerd
worden, in de Grand Voyager
ligt dit op 4880 liter.
Over het comfort kunnen we
kort zijn omdat het zeer compleet is. Er blijft weinig te wensen, zeker niet in de luxueuze
LE-versie. Bij deze is onder
meer dé bestuurdersstoel achtvoudig elektrisch verstelbaar
en werken de verwarming en
airco links en rechts gescheiden. Bovendien zijn is de LEversie voorzien van ABS en dit
geldt eveneens voor elk type
Grand Voyager.
Voor het nieuwe model hield
Chrysler vast aan de basisprincipes van het oude onderstel
dat zijn kwaliteiten wel bewezen heeft. Dus voorwielophanging met McPherson veerpoten, asymmetrische onderste

draagarmen en een torsiestabilisator. Achter heeft de auto een
starre as en is hij afgeveerd
door enkelvoudige bladveren
en niet meer zoals voorheen
door meervoudige bladveren.

tweede 4-cilinder is de vertrouwde 2.5 liter turbodiesel
met een vermogen van 116 pk
en een koppel van 262 Nm bij
slechts 18 honderd toeren.
Daarna volgt de 3.3 liter V6

In Amerika is de
nieuwe Voyager al
Auto van het Jaar 1996
Rondom is hij voorzien van
gasgevulde schokdempers.
Er zijn 4 motoren beschikbaar voor de Voyager. Als basismotor maakt de vroegere 2.5 liter plaats voor een 4-cilinder 2.4
liter 16V met een vermogen van
151 pk en een koppel van 229
Nm bij 39 honderd toeren. De

(158 pk) met een koppel van 275
Nm bij 3250 toeren. Hij wordt
standaard geleverd met een
elektronisch geregelde 4-traps
automaat. De vierde in de reeks
is een nieuwe voor de Europese
markt, namelijk een 3.8 liter V6
in combinatie met vierwielaandrijving. Het topvermogen bedraagt 166 pk en hij heeft een
trekkracht van 307 Nm bij 31
honderd toeren.
Elk van deze motorvarianten
is in staat een aanhanger van 16
honderd kilogram te trekken.
Chrysler toont met enig recht
van spreken nu al vertrouwen
in de nieuwe Voyager want in
Amerika sleepte hij inmiddels
de titel Auto van het Jaar 1996
in de wacht. Als reden voor de
verkiezing noemde de jury het
passagierscomfort, de rij-eigenschappen en de diverse gebruiksmogelijkheden.
Ook
biedt de Voyager volgens de
Amerikaanse juryleden veel
waar voor zijn geld.
In Nederland varieert de
prijslijst van de korte Voyager
van 55.990 tot 97.860 gulden. De
Grand Voyager varieert in prijs
van 78.995 tot 95.660 gulden.

YPE 178 LUIDDE de Fiat verwacht veel van de stijlvolle Palio
codenaam van wat nu
Palio heet. Fiat mikt
hiermee op automobilisten in zo'n beetje alle uithoeken van de wereld. Vooral uithoeken waar de automarkt nog snel uitbreidt.

De Fiat Palio moet
uitgroeien tot een wereldauto

Om de doorbraak snel te forceren gaat Fiat de Palio zelf of
via samenwerkingsverbanden
in elk geval bouwen in Brazilië,
Argentinië, Polen, Venezuela,
Marokko en Zuid-Afrika. Nu al
is duidelijk dat nog meer landen zullen volgen waaronder
zelfs China.
De Fiat Palio moet uitgroeien
tot een wereldauto. Dit houdt in
dat hij niet alleen op alle automarkten vrijwel identiek is
maar dat hij ook ter plaatse
wordt geproduceerd. Overal
met dezelfde motoren en uitvoeringen.
Hij is van top tot teen opnieuw ontworpen en hierbij is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen en mpgelijkheden van de specifieke
markten. De gulden middenweg die Fiat bedacht heeft is
een praktische en toch comfortabele auto met typisch Italiaanse styling. Hij is eenvoudig
te onderhouden en opgewassen
tegen slechtere wegen dan we
hier gewend zijn.
De Palio is de eerste uit een
serie van 5 modellen die gebruik maken van dezelfde techniek. Na de 3-deurs Palio volgen
een 5-deurs, een sedan, een stationwagen, een pick-up en een
kleine bestelwagen. Hij is op
een haar na net zo lang als de
Punto en 1,62 meter breed. De
Brazilianen zijn de eersten die
in april kennis kunnen maken
met de Palio.
Er is keuze uit twee 1.5 liter
motoren en een 1.6 liter motor.
Het zijn multipoint injectie motoren die zowel op benzine als
alcohol kunnen rijden. Verder
is hij leverbaar in drie uitrustingsniveaus.

Een praktische en comfortabele auto met Italiaanse styling

Daewoo roodgloeiend
Als iets gratis wordt weggegeven staan we in dit land met ons
allen vooraan. Daar weet de kersverse importeur van Daewoo
inmiddels over mee te spreken want de telefoon staat er werkelijk
roodgloeiend. Vorige maand klonk vanuit het hoofdkantoor in
Hoofddorp de oproep dat er weer honderd nieuwe testrijders
nodig waren. De uitverkorenen krijgen een jaar lang gratis een
Daewoo tot hun beschikking. Het enige offer dat je, behalve de
brandstofkosten, moet brengen is een keer per maand even laten
weten of de auto nog bevalt. Kritiek is welkom. En hoeveel
mensen hebben zich aangemeld? 50 duizend. Wedden dat dit niet
allemaal liefhebbers van een Daewoo zijn. Mocht u nog belangstelling hebben na deze ontmoediging, via telefoon 06-9331 of bij
een dealer kunt u zich nog aanmelden voor een jaartje gratis
Daewoo'en.

Wat? Scirocco Cabriolet?
De wagen is
multifunctioneel en
past zich
als een
kameleon
aan je
wensen aan

Ford
enV12
Willen we net een beetje
bescheidener worden met
kleinere en lichtere auto's,
komt Ford met een nieuwtje. Het rnerk^ is bezig met
een lange-duurtest van een
prototype van een 6.0 liter
V12-motor met een vermogen van 4 honderd pk.
Deze 48-klepper bestaat
uit 2 aan elkaar gekoppelde
V6 Duratec-motoren uit de
Taurus en Mercury Sable.
Hij is bestemd voor toekomstige topmodellen.

Suzuki tovert nieuwe
toekomstauto uit hoge hoed
Ja, leuk hoor, zo'n conceptauto kele daarvan nog in produktie
als de UT-1 die Suzuki uit de
ook zoals de Audi TTS bijvoorhoge hoed toverde. Toekomst- beeld. Het concept geeft vaak
muziek, maar de toon staat ons ook aan waar we met ons allen
wel aan.
naartoe gaan. Tegen de tijd dat
het zover is, wordt er waar-

H

ET NAJAAR VAN
1995 was goed voor
een lange reeks conceptauto's en vooral
in Japan blijken ze er allerlei woeste gedachten-

spinsels op na te houden.
Als al dat fraais, ludieks en

Pirelli
in huiskamer
Iedereen met een aansluiting op Internet kan
sinds kort op bezoek bij
bandenfabrikant
Pirelli.
Via http://www.pirelli.com
biedt Pirelli een gevarieerd
aanbod van informatie
over de meest uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot banden. En
voor de liefhebbers: de laatste twee jaargangen van de
wereldberoemde kalender
zijn ook in alle geuren en
kleuren op het scherm te
toveren.

soms onooglijks ooit nog
eens op de weg komt, wordt
het misschien eindelijk
eens leuk.
Want laten we eerlijk zijn, het
meeste dat de fabriekspoorten
uitrolt, kan toch zo op de grote
stapel. De fabrikant die het alleen financieel niet meer ziet
zitten of aandurft gaat gewoon
een
samenwerkingsverband
aan met een ander merk. Copiëren die handel. Of een auto nu
Saxo, 106, 121, Fiesta, Galaxy,
Sharan, Alhambra, Ulysse, 806
of Evasion heet, wat maakt het
allemaal nog uit.
Daarom zijn die conceptauto's vaak zo leuk om naar te
kijken en gelukkig gaat een en-

kampeeruitrusting.
Hij biedt voorin plaats aan
twee volwassenen en achterin
is een klapstoeltje gemonteerd
voor de noodgevallen. Hij rijdt
zowel op aardgas als. benzine.

Als al dat fraais, ludieks
en soms onooglijks op de
weg komt, wordt het echt leuk
schijnlijk weer ergens een samenwerkingsverband gesloten
zodat er meteen twee of zelfs
drie van die klonen rondrijden.
Kunnen we bij ons eigen merk
blijven.
Wie weet is de Suzuki UT-1
ooit zo'n lot beschoren. Waarom ook niet, want deze Utility
Transporter ziet er geinig uit.
Hij is multifunctioneel en past
zich als een kameleon aan je
wensen aan. Boodschappen
gooi je in een speciale koffer
maar voor vakantiebagage is er
een huif beschikbaar. Als je die
zaken eraf laat kun je er ook
een geremde oplegger aankoppelen die groot genoeg is voor
een waterscooter, twee crossmotoren of een uitgebreide

Voor de veiligheid heeft hij airbags en ABS. De UT-1 is voor
onbepaalde tijd toekomstmuziek maar het klinkt plezierig
in de oren.

Audi TT/
Roadster
Het hing al in de lucht
maar nu is het zeker. Audi
heeft besloten de TT Coupé
en Roadster in produktie
'te nemen.
Maar we moeten wel geduld hebben. Tot 1998 om
precies te zijn.
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We troffen hem aan op een overvol parkeerterrein in Duitsland.
Tussen de vele nieuwste modellen stond hij daar eenzaam te
pronken met wat spoilers, prachtige kostbare velgen, een dikke
vette uitlaatpijp en wanddecoraties. Een cabriolet, maar van welk
merk en type?
Van opzij leek het in eerste instantie een Fiat Xl/9 cabriolet maar
die bestaat niet dus wat was het dan wel? Als de eigenaar niet zo
vriendelijk was geweest het typeplaatje achterop te laten zitten
hadden we in het duister blijven tasten: een Volkswagen Scirocco
Cabriolet, goedgekeurd door de strenge TüV. Nog nooit gezien in
Nederland. WV-importeur Pon heeft er evenmin van gehoord
maar weet wel dat Karmann de Scirocco niet heeft omgebouwd tot
cabriolet. Wie dan wel? Dan maar eens om opheldering gewaagd
bij de Scirocco Club. Woordvoerder Dio Linders weet te melden
dat de Duitse firma Biber de oudere types ombouwt tot cabriolet

maar veel rijden er niet rond. Bij de laatste internationale clulimeeting was er geen Duitse Scirocco Cabriolet aanwezig. Of hij de
auto weieens gezien heeft. „Jazeker, praat mij er niet van. Ik heb
zelf eens een Scirocco omgebouwd tot cabriolet en ik ben er
doodziek van geworden. Vooral die kap was een ellende. Ik had
geen voorbeeld dus ik moest maar een beetje proberen. Het heeft
mij een paar jaar gekost om een typegoedkeuring van de RDW te
krijgen. Dat ging niet zo snel want bij de RDW begrijpen ze er niet
zoveel van. Het is uiteindelijk gelukt maar ik was er onderhand zo
ziek van dat ik de auto aan een maat heb verkocht en die rijdt er
nog steeds mee. Alleen 's zomers. Het is 'op dit moment de enige
Nederlandse Scirocco Cabriolet maar ik weet via de club dat er
inmiddels meer mensen bezig zijn hun Scirocco om te bouwen."
Everhard Heblv

woensdag 17 januari 1996
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Tok o
WEEKMENU
Koe - Loe - yoek
stukjes kipfilet in
een speciaal beslag gebakken
met een saus van vruchten
met nasi, bami of witte rijst

15.50
THUISBEZORGING

tussen 17,00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023 5712800 fax 023 5730553

Er zijn maar weinig dingen zo verrassend
als 'n proefrit in de Carisma.
l
'Hl

l

Gouden sieraden
14 krt gouden ring, bicolor, 0,05 at brilj.. 525,p'S-Xl
14 kit gouden ring, bicolor, 0,15crt. brilj. J
14 krt gouden ring met diamant
1117,14 krt gouden ring met diamant
IpO,14 krt gouden ring met diamant
{06,14 krt gouden tricolordamesring metzirk. VJfc
14 krt gouden ring, 0,38 crt. totaal brilj... ZOO,14 krt gouden ring uitgevoerd met:
|fc
blauw saffier óf smaragd óf robijn
.. SJHjjrj
14 krt gouden heren pinkring met zirk.... 310ii
14 krt gouden ring met diarrji
14 ki

315.-

530,70,99,177,225,1340,'

Prisma
herenhorloge.
• Chroom,
waterdicht.
Van 79,voor 55,-

Hoewel:
vanaf ƒ 33.495,-

355,19J

l Zilveren kinderoorknoppen.
Leuk en sterk

99,Jïïiet diamant....
14 krt gouden oorknoppen met diamant
14 krt gouden oorhangers, bicolor/diam 535,-14 krt gouden oorknop met diamant
115,-14 krt gouden oorknoppen met diamant | JI
en blauw saffier of robijn
179,J
14 krt gouden armband met diamant
485,14 krt gouden hart hanger met diamant 156,14 krt gouden hanger met diamant.
83,-y
14 krt gouden hanger met diamant.
184!14 krt gouden broche met briljant.-.
330,Double collier fantasie
,'255,bijpassende armband doublé fantasie fïl9,D i verse leuke 14 krt gouden damesririg'en
met zirkonia. Enorme kortingen! > \

Horloges

^

Prisma DPH, edeldouble met leren band
Prisma HPH, bruin of groen leren band
ID dames of heren horloges, doublé
met kunststof band

149.V
\~i
69,-,
^ '\
139,-

Zilveren
dameshorloges
met fantasieband. Diverse
modellen.
Afgebeeld
van 345,voor 240,-

De nieuwe Mitsubishi Carisma heeft nogal
wat verrassingen voor u in petto. Verrassingen
om precies te zijn, van de meest aangename
soort. Neemt u om te beginnen z'n exterieur
. .
maar eens in ogenschouw. Het
sportieve front, de karakteristieke,
fraai gemodelleerde achterzijde.
Nog verrassender echter, wordt het als u

,\...

instapt voor 'n proefrit. Als u ervaart wat de
Carisma u zoal biedt aan luxe, comfort, uitrusting en techniek. Dit alles resulterend in puur
rijplezier. Laat u verrassen door de manier waar-

op hij aan de weg kleeft en met uiterste precisie
reageert op uw commando's.
Verbaas u over de prestaties van de hypermoderne 1.6 of 1.8 liter 16-kleppen motor, en
over het gemak waarmee u al dat vermogen
onder controle houdt. Geniet van de stilte in het
ruime, stijlvolle interieur.
Al even verrassend tenslotte is de prijsverlaging van deze, bij NedCar in Limburg

in prijs verlaagd. Daardoor is de Carisma er
nu al vanaf ƒ 33.495,-. Dus wat' let u om 1996
goed te beginnen. Met een uitgebreide
1UC
A
proefrit in de Mitsubishi Carisma. Of
houdt u niet van verrassingen?
MITSUBISHI
Mitsubishi. Je eigen karakter.
MOTORS

A

gebouwde, aanwinst voor onze autowegen.
Zo zijn de i en GL versies met duizend en de
GLX en GLS versies met vijftienhonderd gulden

De Mitsubishi Carisma is er vanaf f 33.495,-, incl. BPMIBT\\'. cxcl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken, afSasscnheim. Leaseprijs gebaseerd op de ƒ.6 GL; 48 mnd., 20.000 km/jaar, e.vcl. BTW.
Afgebeeld de /.<S' GLS f 42.495,-. Lichtmetalen velgen tegen meerprijs leverbaar. Wijzigingen voorbehouden. Met 3 jaar Miiltigarantiellnter-Euro Service, fmp.: Hart Nïbbrig &. Greeve BV., Sassenheini, (0252) 26 61 !l.

49,48, 50

Zilveren shortie met
echt robijn van 41,voor 12,50
_c

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan l, tel. (023) 52940 02.

Zeilmakerstraat 2, tel. (023) 538 55 50.

85,-

?yiv.-jn.ft ,1
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K. ^^m
Zilveren sieraden
Zilveren oorknopjes met zirkonia. .
Brede zilveren damesarmband
Zilveren plaat armband
...........

19,75
379,]
139,j

75,-

Gouden
damesring
met diamant.
Van 149,-

^'gïjT' D'verse "Speciale Blijmakers" nu
'ft'
"Super Speciale Blijmakers"

11 verschillende modellen
doublé fantasie colliers met
* % bijpassende armbanden.
Juwelierskwaliteit.
p : 60% korting!
vv

'

van 199,- woorj

M

•

Collier van 185,-voor 75,bijpas.armband
van 89,- voor 35,-

•60%
Collier van 210,-voor 85,-,
ï,
bijpas, armband
\\ .van95,-voor39,-

"en
j B y" r
de hei ft "00fJ

van

De mooiste sieraden nu voor de laagste prijzen!
Burg. de Vlugtlaan 194-198, telefoon (020) 613 23 71 Amsterdam
Kinkerstraat 284-286, telefoon (020) 618 30 70 Amsterdam

DE JUWELIER DIE BLIJ MAAKT

Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505,2040 EA Zandvoort

Fax 023-57149 24
Telefoon 023 571 77 41

VERHUIZEN?
Verhuizen /'s vakwerk l
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

GARAGE IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur:
Garage Keesomstraat OOOOOL, huur ƒ 87.31 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage hebben de huurders van de
woningen aan de Keesomstraat nrs. 29 t/m 519.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garage door een briefje met uw naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
de EMM, Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 17 januari 1996 om 12.00 uur, in
ons bezit te zijn.

Wit Verhuizingen

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

, woensdag 17 januari 1996
(Para)medisch personeel gevraagd

Lessen en clubs

NTN THUISZORG

V o l k s universiteit A m s t e r d a m

zoekt met spoed in Amsterdam e.o.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advertenlicti kunnen worden gezel over l of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 pur millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur..
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gfislliutaplcin 12, 2012.IM
Zumlvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie;
W2.Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveen» Weekblad,
llitlioorn.sc Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van liet Amsterdams Sladsblad, de Nieuwe" Weesper, ƒ5,82 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
"A" Informatie over onze overige aantrekkelijke adverlentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
~k Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,-- adm.kosten.
"A" Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnuniniers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één krant verstiiurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebraclil.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW

U kunt de Ie k s l van uw Micro-adverlenticcombinatie Z
telefonisch opgeven:-

020-562 62 71

{dit nummer is niet voor bczorgklachten) of zenden aan:
Micro's Weekinedia
Poslhns 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingslijden gelden voor plaatsing in dezelfde
weck.

Voor de betaling ontvangt n een acceptgirokaart.

Uitgaan
•ote 2-daagse VLOOIENMARKT zat. 27 en zon. 28 januari
porthallen Zuid, A'dam Ijsbaanpad, 400 kramen over beide
agen, 10.00-17.00 uur. Org. DON, tel. 0294 - 233654.

* kraamverzorgenden
* verpleegkundigen
NTN biedt u een flexibele baan op maat
op basis van een O-urencontract met mogelijkheid tot
meer-urencontract, opfriscursus voor de kraamzorg,
bijscholing en collega's die staan voor hun vak.
Bel voor meer informatie Regiobureau Amsterdam

020 - 6714288
'
Stichting Bejaardenzorg Amstelveen

Nieuw programma!
Winter en Voorjaar 1996
Taal (ook NT2) - Creatieve
Algemene cursussen
Doe-Zelf cursussen
Schrijf nu in!
(nieuw) adres:
Rapenburgerstraat 73
ma t/m vrij 10-16 uur
tel. 626.16.26
Cursussen SPAANS.
Start 22 jan.
Info ANIMO: 020-6752293.

Massagecursus, 10 vrijdagavonden, Amstelveen. Tel.:
Stichting Bejaardenzorg Amstelveen exploiteert twee verzor- 020-6431261/071-896856.
gingshuizen: 't HUIS AAN DE POEL (146 bewoners + 29
aanleunwoningen) en DE OLMENHOF (97 bewoners).

PONYPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west
shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
avondprogramma's. Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.

VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen.
Nabij het Ponypark Slagharen. Gratis gebruik- van 50
Voor inlichtingen kunt u op werkdagen .terecht bij het hoofd fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorbewonerszorg, de heer F.W.O. Wolff tussen 10.00 -12.00 uur stellingen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
en 14.00 - 16.00 uur, telefoon 020 - 641 93 51.

goederen te koop
gevraagd
Kart. vraagt te koop
GARAGE/BOX in Zandvoort.
Tel.: 023 - 5718110.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
GARAGE te huur aangeboden. Tel.: 023 • 5714534.

Divers personeel gevraagd
ABD Uitzendbureau vraagt wegens uitbreiding van haar
activiteiten in de regio Amsterdam:

vertegenwoordigers m/v
(met gevoel voor acquisitie en commercie)

Wij vragen:
GROTE VLOOIENMARKT
Verloren en
oofddorp zo. 21 jan. 10-17
- MBO niveau
jr. Evenementenhal Hotel
gevonden
- flexibele instelling
chiphol (v.d. Valk), Rijksweg
- pioniers-mentaliteit
4 Schipholweg, afslag v/a
- rijbewijs B
en Haag De Ruygenhoek,' Verloren dierbaar aandenken:
'a A'dam afslag Nw-Vennep, gouden armband met vijfje,
Wij bieden:
tussen oud- en nieuwjaar.
lidland BV 033 - 4751167.
Tegen beloning terug te
VLOOIENMARKT
- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarbezorgen. Tel.: 5715857.
febr. Haarlem-Schalkwijk,
den, waaronder een auto van de zaak
Schalkererf;. 11 febr. Wer- een jonge organisatie met een informeel
Personeel
srshoof Tennishal De Dars,
werkklimaat
aangeboden
leen 2e-hands, 9-16 uur.
- zelfstandig werken binnen een gemotiveerd
3l. 020 - 6156856.
team en een, groeiende organisatie
Secretariaat op maat voor al
uw secretariële werkz.h. Bel Indien u interesse heeft in deze functie, stuur dan binnen
Oproepen
020-6698275 of fax 6697286. twee weken uw sollicitatie, voorzien van curriculum vitae en
Mededelingen
pasfoto, aan: ABD Uitzendbureau b.v., Veluweplein 9,
2571 GA, 's-Gravenhage, t.a.v. Dhr.' P.C. Spitsbaard.
Oppas gevraagd/
DIAPRESENTATIE
aangeboden
Smaragd Reizen
roepsreizen 1996 Sumatra/
gaat op .22 februari in Amsterdam weer van start.
ava/Bali/Lombok op vrijdag Biedt zich aan: een vrouw als
9/1 om 20.00 uur in de Meer- oppas voor uw huis, huisdier Avondppleiding met examengarantie. Examen in oktober '96.
aart, Osdorperplein 205, Am- en tuin. Dan kunt u rustig met Voor inl. + brochure: Instituut Bernel, tel. 023 - 5325491.
erdam. Info: 0228-312231. vakantie gaan. Liefst in
Zandv.-Z. of Centr. Ik vraag
Help de Polen. Stuur 'n geen vergoeding. Bel Landsoedselpakket! Wij hebben meer, tel.: 020 - 4824498.
GET ON THE TRAIN NOW!
. 'n adres: 02907-5235.
Gevr. gastpudergezin of op- Dan rijden wij met jou mee naar the road of success!
pas aan huis voor 5 a 6 dagen
per maand, liefst met kinde- Dynamisch bedrijf zoekt enkele positieve doorzetters m/v ibv.
ren. Tel.: 5718763.
eigen auto,' max. .45jr. voor onze nieuw te openen kantoren in
Per direct gevraagd: flinke de Randstad. Wil jij je eigen carrière opstarten samen met
oppas/huish. hulp die in het onze prof-begeleiding en interne opleiding? Dan is het enige
bezit is van een auto, bij gezin wat wij van jou vragen: doorzettingsvermogen, prestatie- en
in Amstelveen.
Flexibele carrière gericht. Nu in training, over één jaar een eigen
werktijden, ± 15 a 20 uur per kantoor.
> Zie de colofon voor opga- week. Tel. reacties uitsl. na Meld je aan tussen 10.00-17.00 uur voor een sollicitatiegee van uw rubieksadvertentie. 19.00 uur: 020 - 6439840. . sprek. Tel.: 071-5234458, afd. pers. zaken.

Opleiding réisbureau-medewerk(st)er

SUCCES EXPRESS

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

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan. nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
hoofdmenu een 4.
S.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van f 25,- komt uw advertentie
in ruim 5OO.OOO brievenbussen.
Wat moet je doen?

1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
deze op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
'
5. Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting'van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

Vul hieronder het unieke 6-ctjferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
dobr ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Naam:
Adres:

Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn Ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.

Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia. Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van f 25,- bij te sluiten.

49 jarige vrouw wil in contact
komen met eerlijke en oprechte mensen van haar leeftijd. Laat iets van je horen op
de box! 06-350.15.156, boxnummer 969569 (1 gpm).

Stop! Sla deze advertentie
niet over! Ik (man) ben namelijk op zoek naar een lekker
ding om eens flink te feesten!
Twijfel niet langer en bel me
maar meteen! Doen hoor! 06boxnummer
Ben jij een echte dierenfreak? 350.15.156, ,
Ik (vr.) werk bij de dierenam- 946306 (1 gpm).
bulance en wil met jou in con- Val jij op donkerbl. jongens
tact komen! .06-350.15.156, dan moet je zeker bellen. Ik
boxnummer 926438 (1 gpm). ben 24 jr., 1.80 én z.k.m. een
Ben jij ongeveer tussen de 35 leuke sportieve meid om eens
en 55 jaar? Ik ben een jonge- gezellig te stappen 06boxnummer
man van 46 jr en ben op zoek 350.15.156,
naar een fijne relatie! Alvast 350979 (1 gpm).
vriendelijk bedankt voor je
leuke reactie! 06-350.15.156,
Relatie/
boxnummer 361118 (1 gpm). bemiddelingbureaus

Ik ben Miranda, 18 jr., blond,
ik hou van paardrijden en uitgaan! Lijkt het jou leuk om
een keer met mij uit te gaan?
06-350.15.156,
boxnummer
355621 (1 gpm).

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Gevraagd: ervaren werkster
voor 1 a 2 middagen in de
week. Tel.: 023 - 5720088
(na 18.00 u.).
Gevraagd: flinke werkster
voor 1 ochtend per week.
Inl.: „De gulle Toine".
Tel. 5715610; vanaf dond. na
15.00 uur 023 - 5712932.

doe-het-zelf

Ik (man) ben 30 jaar, sportief
en vooral gezellig! Ben jij ook
DE KLUSSENBUS
op zoek naar een blind date?
REAGEER NU! 06-350.15.156, Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780
boxnummer 974480 (1 gpm).
Ik (man) ben een 25 jarige SCHILDER heeft nog tijd v.
muziekliefhebber! Ik zoek een binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
meisje dat net als ik van mu- prijsopgave.
ziek houdt of misschien wel Bellen na 18.00 uur: 5719800.
een instrument bespeelt! 06350.15.156,
boxnummer
Muziek359503 (1 gpm).

instrumenten

Woninginrichting

Ik (man) speel in mijn vrije tijd
de saxofoon in een groep! Nu
zou ik het leuk vinden een • T.k. Belton elektron, orgel
Te koop: 2-zits bank Chester- vriendin te hebben die hier met ritmeboxen en geheufield, beige, z.g.a.n., ƒ395. ook van houdt! 06-350.15.156, gen, ƒ 275. Tel.:023-5712449.
Telefoon: 023 - 5712141.
boxnummer 361166 (1 gpm).
Dieren en
• T.k.: tienerbed, grenen, Ik (vr.) heb je nodig! Ik ben al
kast, lade, hoog/laagslaper. veel te lang alleen! Ik heb iedierenƒ200, Kruisstr. 6, 5716258.
mand nodig! Ik wil niet langer
benodigdheden
alleen zijn! Wil jij rnijn lichtpuntje zijn? 06-350.15.156, boxSchoonheid en
Geen tijd om uw hond uit te
nummer 331084 (1 gpm).
verzorging
laten of door andere omstanIk zit op de hotelschool en wil digheden? Bel de Honden
graag in contact komen met Uitlaat Centrale 023-5718061.
een leuke, aardige jongen die
HAIR-WEAVING
humor heeft! Zullen we sa- Te koop: raszuiver Duitse
100% echt lang vol haar
herderpups, van boerderij,
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-. men uitgaan of naar een conOok met clips en onder rem- cert gaan van bv. Van dik HD-vrij. Tel: 0297-582425.
bours. Tel.: 023 - 5714606. hout of de Dijk? Groetjes van
Wendy! 06-350.15.156, boxZalenverhuur
nummer 932620 (1 gpm).

KOLONIAALSTIJL

Je kunt wel blijven uitleggen
datje lief en leed moet delen,
maar wat valt er uit te leggen
aan hamers zonder stelen!
Als deze woorden je aanspreken.dan moet je me (vr.) bellen! 06-350.15.156, boxnummer 373027 (1 gpm).

Nederlands-lndië,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
Jong uitziende vlotte weduwe
decoratie enz. JAN BEST, zoekt man om gezellig mee
Keizersgr. 357, 020-6232736. uit te gaan en voor vakanties.
Showr.: Mr. J. Takkade 30, Br. o. nr. 755-03044 v.d. blad.
Aalsmeer, 020-6412137.
Jongeman, 35 jr, zoekt langs
deze weg een meisje tot circa
30 jr. Liefst een Indisch of
300 in voorraad
Surinaams type. Ikzelf ben
antiek, klein,
1.80, slank en zie er netjes en
groot, dik, dun.
goed verzorgd uit! Dus: 06350.15.156,
boxnummer
973103 (1 gpm).
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Ondeugende blauwe kijkerShowroom:
tjes, goed figuur, gezellig, roMr. J. Takkade 30,
mantisch, 1.80... Denk je'dat
Aalsmeer, 020-6412137.
je dat aankunt, spreek dan
Veilinggebouw Amstelveen een leuke boodschap in! En ik
Heden inbreng voor veiling (man) reageer weer op jouw
29 en 30 jan,, Spinnerij 33, box! 06-350.15.156, boxnummer 305481 (1 gpm).
tel..020 - 6473004.

TAFELS

Jan Best

Woningruil

06-98.50
24 u/p.d. 1 gpm.
Bel voor een

PRETTIG GESPREK
geïnteresseerde dames!

06-320.32223
24u/pd 100 cpm

(ƒ1 pm)
De goedkoopste & het drukst
bezocht door vrouwen. Direct
privé! Switch van vrouw naar
vrouw. 06-97.20 NU 50 cpm.
DIKKE hete vrouwen zoeken
mannen voor sex! Bel nu
06-97.76 (75 cpm).
DIREKT APART met vrouwen,
doorverbonden naar haar
huis: 06-97.10 (75 cpm).

Te koop
aangeboden
diversen

HOOGTEPUNTEN! Hoor 30
vrouwen in 1 min. klaarko
men. Ze gebruiken de
vreemdste middelen. Je kunt
ook live. 06-98.58 (1 gpm).

Rijpe dame! Onder haar plooirokje draagt ze geen slipje.
Haar zwarte BH met V?, cups
priemt door d'r blouse. Pak ze
maar. Om 11-14-22 uur nwe
stories. 06-320.320.38 1 gpm

HUISVROUWEN geven tel.Negerinnen
liggen
nrs voor sex bij hen thuis. Bel Rijpe
naakt klaar. Ze zijn heet en
06-96.64 (75 cpm).
willen snel komen. Jij hebt 5
Jij zet de lift stil. Jannie Rijp, min. Live. 06-96.86 (1 gpm).
30 jr, heeft een MINI en een
string aan. Ze bukt en dan SECRETARESSE! Onder het
Grieks achterlangs. harder' buro zie je mijn dijen! Je ziet
'n klein doorzichtig slipje!
06-95.92 1 gpm 06-95.92,
Kom maar met je vinger!
JONGE mannen gezocht die Vlugger. 06-96.93 (1 gpm).
dames, 35+, v'orwennen.
06-97.09 (75 cpm). Vrouwen Sex in het OPENBAAR! Grijp
me in de lift. 06-320.320.43.
bellen gratis 06-49.01.
Kom in m'n slipje. 1 gpm.
LANGDURIGE
sexrelatie?
Vrouwen (35+) geven echt SEX-DOORSCHAKELLIJN
hete negerinnen echt opbelhun nr. 06-98.80 (75 cpm).
len, 06-97.04 (75 cpm).
Linda, 30 jr, zkt mannen voor
S&M - Live! Live!
telef.sex. Ik wil 'n hoogtepunt.
Thuis privé. 06-98.40 (1 gpm). Onderdanig aan je meesteres
06-96.26 1 gpm 06-96.26
Linda de verkoopster! In het
magazijn drukt ze je op de SM-VOOR-2: direkt apart voor
grond. Ik wil je voelen schatje. dominant sexkontakt. 06320.329.99 (75 cpm).
06-96.25 (1 gprn).
SM-voor-2. Direkt apart voor
Meisjesvingers (v.a. 18 jr).
Ze knielt. Harder en harder. 'n streng sexkontakt! Bel!!!
Zalig. 06-320.320.66 (1 gpm). 06-95.37 (SOcpm).
NEGERINNEN geven tel.nrs Snel naar bed met OUDERE
VROUWEN. Bel nu direct!
voor plezier bij hen thuis.
06-95.67 (80 cpm).
06-97.80 (75 cpm).
Snelsexclub! Hier liggen vrouwen klaar om te komen. Je
krijgt 3 min. 06-98.38 1 gpm.
STUDENTES geven tel.nrs
voor langdurige sexrelatie.
06-97.06 (75 cpm).
STUDENTES geven sex op
hun kamertje. Bel
ook 06-96.03 (75 cpm).

Sportartikelen

TOP S&M!
Zwepen, boeien, rubber.
06-320.331.13 (1 gpm).

Effe Snel Grieks!.Geen voor- Oudere ERVAREN vrouwen
spel, gelijk achterlangs. Staat van 40+ zoeken SEXkontakt.
•*• T.k. kunstschaatsen wit, mt ie al? 06-95.05,1gpm. Vluggie 06-350.290.53 (75 cpm).
8, ƒ 15. Tel.: 023-5716202.
Effe Snel LivelGeen door- Oudere ERVAREN vrouwen
schakellijn, maar meiden die van 35+ zoeken sexkontakt!
Rijwielen,
klaarzitten om jou in 3 min. te 06-350.266.46 (1gpm).
laten klaarkomen. Bepaal zelf Oudere HEREN gezocht voor
motoren,
•hoe! 06-320.320.63 (1 gpm). sex met lieve dames! (40+)
bromfietsen
Effe Vlug! De comp. draait 't bel 06-97.05 (75 cpm).
prive-nr van 'n leuke meid. Gn
vrouwen
geven
• T.k.: meisjesfiets, Piet Pelle wachttijden of visitek., op elk Oudere
v. Gazelle, ƒ75. Tel.: 19785. type tel. 06-97.93 (1 gpm). tel.nrs voor kontakt bij hen
THUIS: 06-97.01 (75 cpm).

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

06-Nummers
50+ SEXKONTAKT. Voor heren die op zoek zijn naar 'n
rijpe vrouw 06-97.02 (75 cpm).

ADRESSEN
Ze vertellen wat over zichzelf,
geven hun adres en tel. nr.,
wachten tot jij ze belt

06-96.85
24 u/p.d. 1 gpm.
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm).

Vele mannen gezocht voor
SEX met dames, 35+. 0696.20 (75 cpm). Vrouwen bel
ECHT gratis 06-4.999.
VERPLEEGSTERS! Je kijkt
dwars door m'n witte uniform
heen. Ik buk, ga met je hand
achterlangs. 06-97.44 (1 gpm)

Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
06-95.09 De lerares geeft lijn! Bel 06-97.57 (75 cpm).
thuis
sexlessen!
Ze
zit
op
de
Dames via de P.T.T.
bank en onder haar rok zie je
thuis doorgeschakeld
Diverse clubs
geen slipje. Langzaam streelt
ze haar dijen. Jeetje wat 'n
grote. Kom maar hier, ik heb Amber Escort: 020 - 6328686
'n condoom. 06-95.09 1 gpm. v.a. 19 u. GEZELLIG! Discreet
24 u/p.d. 1 gpm.
Gluren bij buurvrouwtjes! Ze 06-96.36 Meisjes (18) worden geen chauffeur a.d. deur.
willen jou tot 'n hoogtepunt zonder voorspel genomen. In Blootmiddag iedere woensd.
brengen. 06-95.26 1 gpm. 3 min. kom ik. Zorg : dat ie 13-18 u. Niet commercieel,
staat. Nieuw! Kwikkie! 1 gpm
wel discreet. Soc., BorssenGluur door de ramen van Esburgstr. 31 l, A'dam-Zuid.
ther en Peter en beleef mee 06-98.70 De SNELWIPLIJN!
wat ze met oppas Anja (18) Zorg dat je hem gereed hebt Eén telefoontje is genoeg
doen! 06-320.323.13 (1 gpm) want ze wil effe vlug in 3 min. om in contact te komen met
Geen doorschakellijn. 1 gpm.
de persoon van jouw keuze.
Grieks! 06-95.91 Pak meisjes
50
cpm. En ook nog veel vrou- Probeer het eens en bel
(18) achterlangs. Onder hun
rok naakt! Glij maar. 1 gpm. wen die gepakt willen wor- 06-350.222.21 (100 cpm).
den. Live privé! 06-97.33.
GROEPSEXBOX Live! 1 gpm SUPERGOEDKOOP 50 cpm! o Reflectanten op advertenRijp, jong (18) & negerinnen
ties onder nummer gelieven
wachten. 06-95.93 Live Grieks 06-320.323.66 Dikke Negerin ervoor te zorgen dat het numTietsia ligt met haar benen
Heerlijk DISCREET apart met omhoog thuis te wachten tot mer in de linker-bovenhoek
hete vrouwen uit Amsterdam. jij belt. 06-320.323.66 (1 gpm). op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
06-320.322.11 (75 cpm).
Vrouwen (40+) willen snel wordt aan: Centrale OrderHete vrouwen geven echt SEXKONTAKT. Direkt aan de afd. Weekmedia, Postbus
tel.nrs voor sex!
156, 1000 AD Amsterdam.
liin! Bel 06-96.63 (75 cpm).
Bel NU 06-95.80 (75 cpm).

GEHEEL PRIVÉ

06-96.88

HOMO-KONTAKTü! Zoek jij
ook snel een hete knul?!
06-95.18 (75cpm).
06.95.06 Jij krijgt 5 min. om
een hete meid te verwennen!
Geen doorschakellijn. Direct
5 min. Live! 1gpm. NIEUW!

Diversen
NIEUW de- SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).

gratis
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op hel
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels » alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f300,- uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

—

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98
Naam:
Adres:
Postcode:

T.k.: 2-p. wollen deken, elektr.
orgeltje Solina; elektr. olieradiat. kachel, draagb. radio,
t.e.a.b. Tel.: 023 • 5715904.

Rijp en ervaren. Emma zkt
jonge jongens v.a. 18 die het
bij zichzelf doen. Je mag m'n
BH losmaken. 06-96.94 1 gpm

SuperNieuw! Snel Live! Ze
leggen niks uit. Ze gaan gelijk
tekeer, brengen jou in 3 min.
tot 'n hoogtepunt. Geen doorschakellijn. Ze liggen naakt
klaar. 06-320.320.65 (1 gpm).

voor uw feest, •
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.
z.oeKt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.

HOMO-KONTAKTEN
direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam. Bel
nu 06-96.13 (Nu 50 cpm).

Autoverzekering

Hotel Hoogland
Party-service
PELIKAAN

Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor sex:
06-95.17 (80 cpm). Vrouwen
bel ECHT gratis 06-46.33.

Nieuw! Gn wachttijden! Direct
DIREKT APART met oudere 'n vrouw live a.d. lijn! 1 gpm
/50 RUILADRESSEN
en jongere meiden (snel kón- 06-95.60. Doorschakelsex!
in A'dam. Inform. bij WBV Het takt). Bel 06-98.28 (75 cpm). Nieuw: hete meisjes uit
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Dominante vrouwen geven de Groot Amsterdam!!
tel.nrs voor SM-kontakt. Bel 06-350.23.020 (1 gpm).
Financiën en
nu: 06-320.325.80 (1 gpm).
Nieuw. Zij doet haar rnkje
handelszaken
Doorschakelsex! 53 dames omhoog en je bukt! Je mond
voor 'n heet gesprek. Ze zoekt haar slipje. Ze houdt
wachten..! 06-97.79 (1 gpm) het niet meer. Ga door.
06-320.323.56 (1 gpm).
Doorschakel-sm! Hard/Soft
VA ƒ 75 - DORSMAN
SM. Beluister hun bood- Op hun kamer doen Petra en
blijft toch goedkoper!
schap. Kies 'n meesteres vriendin (18 jr) sexspelletjes.
Bel nu: 023 - 5714534.
Petra heeft een condoom.
voor 'n live gesprek!
06-96.08 (1 gpm).
06-320.321.66 (1 gpm).

0229 - 247445 / 071 - 5898135.

Leergierig!!!

gevraagd

Student Mensendieck, 22 jr,
zkt. woonr. in of rond omg.
van A'dam, huur max. ƒ400.
Tel. 010 • 4208092.

Stg. Samen Uit
Samen Thuis
Beeld en geluid

in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06-98.57

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
50 PLUS
de persoon van jouw keuze. Bemiddeling & activiteiten
Probeer het eens en bel
voor iedereen van 50 tot 100
06-350.222.21 (100 cpm).
jaar. Betrouwbaar en betaalEr zijn mensen die zeggen baar. Tel.: 020 - 6739802.
dat ik (man) ondanks mijn 47 CUPIDO brengt u bij elkaar!
jarige leeftijd, nooit volwas- Indien gewenst reeds binnen
sen word! Mijn grootste hob- 1 week uw eerste contact.
by
is
watersport!
06- Vraag gratis en vrijblijvend
350.15.156,
boxnummer de folder aan: 0345-611486
360674 (1 gpm).
(automatisch) of 0345-631364
Auto's en
GESCHEIDEN en toe aan 'n (telefoniste). 24 uur per
auto-accessoires
nieuwe start? Veel vrouwen dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
zijn ook op zoek: bel
één van Nederlands grootste
06-350.290.15 (75 cpm).
WIKA
relatie-organisaties.
Autoruiten en kentekenplaIk ben een volslanke vrouw en
zoek mannen die van humor, EEN PASSENDE PARTNER in ten. Lijsterstraat 18.
gezelligheid eri een goed ge- uw omgeving? N.H./Z.H./Utr. Tel. + fax: 023 - 5731613.
Relatiebemiddeling voor
sprék houden! Hobby's zijn
alleengaanden.
mensen, dieren en koken. 06Rijles auto's
350.15.156,
boxnummer
en motoren
341741 (1 gpm).

Ik ben Sylvia, 57 jaar, en vind
het leuk om een leuke vriend • Te koop: CD-speler ƒ150;
te ontmoeten om gezelligheid cassettedeck, merk JVC
mee te delen! Wie weet ont- ƒ 150. Tel.: 023 - 5715923.
staat er wel een leuke LatAmb. mensen gevraagd voor relatie uit! Wie reageert? 06marketingburo, o.a. distribu- 350.15.156,
Verhuizingen
boxnummer
tie, managers, assist.-man., 355577 (1 gpm).
verkoop. Geen vooropleiding
nodig, doorgroeimogelijkhe- Ik heb genoeg vrienden om X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
den aanw. Bel voor een af- me heen, maar kan de ware kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
spraak: 020 - 6920191, Bea. maar niet vinden. Ik ben
Helen, 31 jr, en heb een zoontje van 4. Bel je me? 06Onderhoud,
Huishoudelijk
350.15.156,
boxnummer
reparatie,
personeel
355625 (1 gpm).

Kunst en antiek
(in blokletters invullen, l letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

Huwelijk en kennismaking

Bel Dames Thuis

Dames van alle leeftijden
hebben hun privé nummer in
ZOMERHUIS TE HUUR
ons systeem ingevoerd zodat
per 1 maart Zandvoort-Centr., onze computer u direct met
eig. opgang, ƒ800,- incl.
haar doorverbindt via
g./l./w., 2 maanden borg. Tel.:
023-5718617, 17.00-19.00 uur.

Salariëring conform CAO-verzorgingshuizen, schaal 6 (maximaal ƒ3.459,- bruto per maand op fulltime basis).

• Brieven vóór 31 januari a.s. richten aan:
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
Populierenlaan 21, 1185 SE AMSTELVEEN
• t.a.v. de directie

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).

ANONIEME Sextel.nrs van
hete vrouwen, ze geven echt
• T.k. gevr.: videoband Dis- hun tel.nr. 06-97.37 (75 cpm).
ney De Reddertjes + boeken
van Disney. 023 - 5718149.
Anonieme tel.nrs van
STUDENTES. Ze geven echt
hun nr. 06-95.01 (75 cpm).
Onroerende

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Op korte termijn zoeken wij voor beide huizen:

voor 16-20 uur per week, volgens wisselend rooster.

Te koop
gevraagd
diversen

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
Tel.: 023 - 5718486.

Vakantie Binnenland

PARTTIME ZIEKENVERZORGENDEN/
BEJAARDENVERZORGENDEN M/V

15

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

.Plaats:

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

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
hr.o.nr.... bun v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor (outen ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons liet
Gratis Micro's en betaalde
'"echt voor /.onder
Micro's moeten worden iimel;- «PKave van redenen
tc k ste
verd bij een aanleveradres"
. , " ,lc wiJ/ist'n of
,..,•' . . .
,,/•./,
met op te nemen.
uiterlijk vrijdag lot 16.00 uur.
Beiaaide Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Weer of geen weer, onze winteropruiming móet je zien! Nog nooit
was het voordeel zo kamerbreed
en huizenhoog! Het enige wat hetzelfde blijft is onze service, daar
valt niet op af te dingen. Kom
genieten van Europa's mooiste
kollektie en vraag naar de voordelige prijzen voor het leggen
van vloerbedekking en op maat
maken van gordijnen. Ook meteen meenemen uit voorraad voor
doe-het-zelvers is altijd mogelijk.
Pik in dat voordeel, 't is winter!

VELOÜRS~TAP?jfr *""""^ ""~"""""~•

NATURE LOOK!

SMAAKVOL VINYL!

Sterk nature look bouclé tapijt Verkrijgbaar in twee
prachtige natuurtinten. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

BUDGET VINYL!
Praktisch vinyl, geschikt v. licht huishoudelijk gebruik.
Breedte 200 cm. Per str. mtr.
VAN

Vinyl geschikt voor huishoudelijk gebruik. Verkrijgbaar in o. a. groen, geel en terra. Breedte 400 cm.'
Per strekkende meter
GELEGD VAN

VELOURS TAPIJT!

FRISÉ TAPIJT!

Kamerbreed velours tapijt. Verkrijgbaar in prachtige
kleuren. Woonkamergeschikt. Foamrug. Br. 400 cm.
Per strekkende meter

Mooi frisé tapijt geschikt voor de woonkamer. Verkrijgbaar in vele mooie kleuren. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

PRAKTISCH VINYL!
Praktisch vinyl voor o. a. in de keuken. Snel en makkelijk schoon te maken. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter
VAN

EXCLUSIEF KARPET!
Schitterend stijlvol karpet. Dit karpet is exclusief gemaakt
voor Carpet-land. Maat 160 x 230 cm.
VAN

HOOG-LAAG STRUCTUUR!

BOUCLÉ TAPIJT!

Prachtig tapijt met fraaie hoog-laag structuur. Verkrijgbaar in drie mooie kleuren. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

SLAAPKAMER VINYL!

Zware bouclé met middel grove nop. Gemaakt van
100% zuiver scheerwol op een jute-rug.
Breedte 400 cm. Per strekkende meter
GELEGD VAN

EIGENTIJDS KARPET!

Fraai slaapkamer vinyl van een zeer goede kwaliteit.
In diverse kleuren verkrijgbaar. Breedte 300 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

Prachtig eigentijds karpet. Zowel geschikt voor modern
als klassiek interieur.
Maat 170x230 cm.
VAN

Heerlijk zacht velours slaapkamertapijt Verkrijgbaar in drie
kleuren. Foamrug. Br. 400 cm. Per str. mtr.
«_ «^
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GELEGD VAN
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179
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215
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VALLETJE!
Mooi wit valletje, van polyester en katoen. In drie
hoogtes verkrijgbaar. 28 cm hoog. Per mtr.
VAN

GEBLOEMDE STOF!
Fraai gebloemde stof! Gemaakt van 100% katoen.
Geschikt voor woonkamer gebruik. 140 cm breed.
Per meter
VAN

s

10?

EXCLUSIEF!
Prachtig gebloemd gordijnstof. Exclusief voor Carpet-land
GemaaKt van 100% katoen. 140 cm breed.
Per meter
VAN
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Aanbiedingen geldig t/m 4 februari 1996.
Op maat
gemaakt
en snel
opgehangen

Vakkundig
gelegd

Snelle
levering

Makkelijk
betalen

EUROPA'S GROOTSTE, EUROPA'S VOORDELIGSTE
LEIDEN

HOOFDDORP

HAARLEM

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria en Praxis).

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).

BEVERWIJK

Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023-5272747
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Parallelweg 99
(meubelboulevard).

Tel. 071 - 532 23 00

Tel. 020-653 34 41

Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur.
(donderdag koopavond).
Zaterdag 9.00-17.00 uur.

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Tel.0251-21 1589

Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

ZATERDAG
GRATIS
BEWAAKT
PARKEREN

® OOK IN: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort,
s
Amsterdam (5), Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beek,
Capellë a/d IJssel, Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder,
Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Coes, Groningen,
gouden gids Heerlen (2), Hengelo, Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Sliedrecht,
Spijkenisse, Tilburg, Utrecht (2), Veenendaal, Weert, Zaandam, Zutphen.
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Laatste bollen nu ook in de grond

Eigen atelier
voor schilders
ZANDVOORT - Voor schilderskring het Zandyoorts Palet
breken betere tijden aan. De
kunstenaars, die eerst op een
zolder boven de Krocht zaten,
hebben een eigen atelier in de
Mariaschool gekregen. Ze hoeven niet langer hun natte doeken onder hun arm mee naar
huis te nemen, maar kunnen
hun- kunstzinnige uitspattingen gewoon laten liggen in het
lokaal.

Het nieuwe atelier van het Zandvoorts Palet in de Mariaschool is op 3
februari van twee tot vijf te bezichtigen.

OVZ bezorgd over
bereikbaarheid
van badplaats
ZANDVOORT - OnderneHet duurt nog even tot half april, maar dan zal het zeker een
mers Vereniging Zandvoort
(OVZ) is zeer bezorgd over de kleurig gezicht zijn. Jan Stork (links) en Martien Tolen (rechts) van
werkzaamheden op de Zeewèg. de plantsoenendienst hebben samen met hun collega's vorige week
In een brief aan Gedeputeerde op het Raadhuisplein vierduizend tulpebollen geplant. Het zijn
Staten laat OVZ weten dat de lage tulpen en ze dragen de namen Corona, Juan en Angelique.
versmalling van dé weg de be- Volgens kweker Van Kleeff zijn de Corona-tulpen geel met een
reikbaarheid van Zandvoort rood/crème buitenkant, de Juans oranje-rood met gele onderkant
en de Angeliques zachtrose. Rondom de Hollandse pracht staan
heeft verslechterd.

In een toelichting op de brief
zegt Peter Tromp van OVZ dat
er op zondag 14 januari een file
stond van het begin van de Zeeweg tot aan de Bokkedoorns.
„Het was een prachtige dag en
om vijf uur 's avonds stond de
Zeewèg muurvast. Wat moet
dat niet in het hoogseizoen worden. In de zomer is de bereikbaarheid van de badplaats al
een probleem. Door verkeersmaatregeïen op de Zeewèg zal
de toeristenstroom, die de laatste jaren al is teruggelopen, alleen nog maar verder afnemen."

Gesprek tussen
Sonderland en
ZHC 'vriendelijk'
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft gisterochtend een bemiddelspoging gedaan tussen ZGC Sonderland en hockeyclub ZHC.
De twee verenigingen hebben
onder andere een conflict over
het gebruik van velden op het
sportcomplex
Duintjesveld.
Vorige week zondag moest de
politie er zelfs aan te pas komen om de gemoederen te taedaren. Het gesprek tussen ZHC
en Sonderland is 'vriendelijk'
verlopen, zo meldt een van de
partijen. De beide verenigingen
hebben besloten voorlopig geen
mededelingen te doen aan de
pers.

Kalligrafie
ZANDVOORT - De cursus
kalligrafie van 't Stekkie begint
op maandag 5 februari. Voor
belangstellenden zijn er nog enkele plaatsen vrij. Voor deze beginnerscursus schoonschrijven
kan men zich opgeven tussen
tien en vier uur bij Mare Hillebrink, 023-5717113. De kosten
bedragen in totaal 145 gulden..

Waterstanden
Datum
HW
LW
HW LW
24 jan 05.5903.4018.1214.06
25 jan
06.45 02.14 19.01 14.56
26 jan
07.31 03.05 19.5515.51
27 jan
08.25 04.04 20.4416.46
28 jan
09.15 05.05 22.06 17.36
29 jan
10.25 06.05 23.20 18.25
30 jan
11.51 07.16
--.-19.24
31 jan
00.3408.2513.0021.05
01 feb
01.46 09.45 13.5522.16
Maanstand:
ek za 27 jan 12.04 uur.
Hoogwater: vr 26 jan 19.55 uur
NAP + 110 cm.
Laagwater: ma 29 jan 6.05 uur
NAP -t- 55 cm.

Strenge regels
voor vaste
strandtenten

ZANDVOORT - Alleen onder strikte voorwaarden mogen de 39 Zandvoortse strandexploitanten een permanent
paviljoen bouwen. Op zijn vroegst zou de eerste vaste
strandtent voor de zomer van 1997 neergezet kunnen worden.

Volgens
initiatiefneemster
Mona Meier is de verhuizing
dan ook een grote verbetering.
„We hadden een paar jaar geleden al eens op een leeg lokaal in
de Mariaschool ingeschreven,
maar dat ging toen naar een ander. Nu hebben we een ruimte
van zeven bij zeven en twee zijkamers waar vroeger de toiletten voor de kinderen zaten. De
gemeente is trouwens bezig om
een keuken te installeren voor
ons."
Op maandagavond en woensdagmorgen komen de tien
schilders bij elkaar. „Maar andere creatieve Zandvoorters
zijn ook welkom," zegt Meier
uitnodigend. Ze is bovendien
van plan om binnenkort een
aquarelcursus te starten op
dinsdagmorgen.

Momenteel wordt in Overveen een rotonde op de Zeewèg
aangelegd om de veiligheid te
vergroten. Hierdoor is slechts
een rijbaan voor het autoverkeer beschikbaar. Volgens OVZ
is de situatie op de Zeewèg nu
veel gevaarlijker dan voorheen.
De ondernemers vragen het
provinciebestuur maatregelen
te nemen en de plannen aan te
passen zodat de bereikbaarheid
van Zandvoort gewaarborgd
blijft.

Editie 17

aan de beurt dankzij de kerstboom dié daar enige weken heeft
gestaan. „Eigenlijk is half januari te laat voor het planten," zegt
IJsbrand Kleijhorst van de plantsoenendienst. „We hadden dan
ook al wat voorzorgsmaatregelen getroffen, anders kon het niet."

Nieuw zijn dit jaar de bloembakken die de gemeente met bollen
gevuld heeft: Een deel van die bakken staat voorlopig nog even op
de remise in Noord voor te rijpen. Die. gaan naar buiten als ze
straks ook drieduizend krokussen in bloei.
beginnen uit te lopen.
v
In totaal heeft de plantsoenendienst in Zandvoort sinds decem- Komen alle bollen uit? „Jazeker," bevestigt 'groenambtenaar' Tober 52.000 bollen begraven: de meeste op de bekende plekken maar len. De kwaliteit van de huidige tulpen is zo hoog dat de bloemen
ze hebben voor het eerst ook het plantsoen voor Sterre der Zee bijna altijd hun adolescentie bereiken.
Foto Persbureau Zandvoort
onder handen genomen. Het Raadhuisplein was dit jaar vrij laat
(ADVERTENTIE)
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Opruimingskorting
tot 65%. En zaterdag
doen we daar nog
eens 10% bovenop!
De januari opruiming is praktisch achter de rug. Daarom geven
we alleen a.s. zaterdag 27 januari van 9.30 tot 17.00 uur, 10%
extra korting op de afgeprijsde modellen. Dus bovenop de
korting tot 65% die reeds op de prijskaartjes staat. Deze laatste unieke kans kunt u toch niet zomaar voorbij laten gaan?
Binderij 2
Amstelveen

co van den horst
N

C

E

N

T

020-6412505

Jongeren mishandelen Duitser
ZANDVOORT - Een groepje jongeren heeft zaterdagmorgen in
alle vroegte in de Haltestraat een twintigjarige Duitse toerist in
elkaar geslagen. De Duitser liep enkele schrammen en flinke
hoofdpijn op. Hij was half bewusteloos toen de politie hem vond.
De daders waren op dat moment al verdwenen.

Maar de paviljoens moeten
dan wel op voldoende afstand
van de afrastering staan, op palen gebouwd worden en van
materiaal gemaakt worden dat
bij een forse storm in elkaar
stort. Dat hebben de hoofden
van de technische diensten van
de Zandige Kustbeherende Waterschappen (HZK) vorige
week afgesproken.
Deze ambtelijke werkgroep
heeft vorige week voor de gehele kustlijn, van Zeeland tot en
met de eilanden, bekeken, aan
welke criteria de permanente
paviljoens minimaal moeten
voldoen.
Eventueel stellen de kustbeheerders, in'dit geval Rijnland,
nog extra voorwaarden als de
plaatselijke situatie dat vereist.
Bijvoorbeeld over hoe ver de
Zandvoortse paviljoens van de
afrastering moeten staan, zodat
de kustbeheerders in de winter
de duinen kunnen onderhouden. Daarnaast moeten ook de
bestemmingsplannen aangepast worden. De details, de
nieuwe regels en de pachtgelden bekijken Rijnland, dé gemeente en de exploitanten de
komende maanden.
In Zandvoort voelen de meeste van de 39 paviljoenhouders
wel wat voor een permanente
behuizing. Volgens Gert Toonen, voorzitter van de strandpachtersvereniging,
hebben
slechts enkele leden enige tijd
geleden aangegeven dat zij geen
vast paviljoen willen neerzetten. Hij vindt dat de besprekingen niet te lang mogen duren.
„Als we in 1997 vaste paviljoens
willen hebben, dan moeten we

snel beginnen met de voortaereidingen, zoals het plaatsen
van de funderingen.".
Tot nog toe wilden de kustbeheerders niet dat er het hele
jaar door paviljoens op het
strand stonden. „Dit is dan ook
een omslag in het denken," zegt
voorlichter Hans van den Hoek
van Rijnland. „Door de tijd
heen heeft men op zeker gespeeld. Het beschermen van de
mens tegen de zee heeft al die
jaren vooropgestaan. De duinen moesten kunnen groeien.
Dankzij nieuwe inzichten en
metingen zijn de kustbeheerders er nu achtergekomen dat
het effect van bebouwing lang
niet zo groot is dat dat keihard
geweigerd moet worden. Daarom gaan er nu geluiden op om
eventueel permanente betaouwing toe te staan."
Ook volgens het basisrapport
'Zandige Kust' dat vorig jaar
verschenen is, zijn er geen
steekhoudende
argumenten
meer om 's zomers wel paviljoens te gedogen en 's winters
niet.
Het risico van schade aan de
paviljoens, in de winter groter
dan in de zomer, moeten de exploitanten volgens het rapport
dragen.
Van den Hoek: „Als het heel
hard waait blijkt in de praktijk
dat de afslag van de duinen groter is wanneer er een massief
object voor staat. Dat hebben
we onder'andere gezien toen er
een schip voor de kust gestrand
was. Daarom stellen de kustbeheerders dat de paviljoens bij
storm uit elkaar moeten kunnen vallen."
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Licht gewond

ZANDVOORT - Een twintigjarige bromfietser is zondagmiddag op het fietspad langs de
Zandvoortselaan licht gewond
geraakt tijdens een botsing met
een 74-jarige fietser. De brommer kwam vanuit Zandvoort,
de fietser vanuit Bentveld. Ter
hoogte van de bushalte maakte.
de bromfietser een korte slingerbeweging. Daarvan schrokken beiden zo, dat ze vielen. De
bromfietser belandde met zijn
hoofd op de grond. Hij is met
hoofdstad kan met de badplaats kokette- nekklachten naar het Spaarneren. Zandvoort heeft vijf economische pij- ziekenhuis in Heemstede geIers te bieden: strand, circuit, dorp, casino bracht.
en Gran Dorado. Daarom is Zandvoort interessant voor Amsterdam. We hoeven
AERDENHOUT - Twee. gewaecht niet bang te zijn dat projectontwikkepende mannen hebben vrijdag
laars het dorp volbouwen."
de Rabobank in Aerdenhout op
Hij verwacht dan ook dat Amsterdam de Zandvoorterweg overvallen.
zich sterk maakt om de bereikbaarheid De vermomde overvallers benaar Zandvoort te garanderen. Tates doelt dreigden daarbij een klant. Hoe
onder andere op de versmalling van de groot de buit is, weet de politie
Zeewèg, de noordelijk toegangsweg naar nog niet. De politie heeft wel
Zandvoort, waar het verkeer momenteel een 32-jarige Haarlemmer aandoor werkzaamheden op een mooie win- gehouden. Hij was de eigenaar
terdag al muurvast komt te staan. „Eigen- van de auto die de overvallers
lijk maken Bloemstede, Haarlem en de gebruikt hebben. Bovendien
vond de politie bij hem thuis de
provincie Zandvoort het leven zuur."
vermommingen van de overvalSnelders meldt dat de gemeenteraad in lers.
het verleden het standpunt heeft ingenpmen dat Zandvoort zelfstandig moet blijven. „Wel moeten we samenwerkingsverbanden aangaan om het hoofd boven water
De
te houden. Het gewest ZuidKennemerland
Boodschappen
staat momenteel onder druk door de kabinetsplannen over gemeentelijke herindeKrant
ling. Op toeristisch-economisch terrein
zoeken wij toenadering tot Velsen. Deze
Met alle nieuwtjes,
gemeente heeft ambtelijke capaciteit, wij
akties en ideeën om
ervaring en kennis. Zandvoort is een kleine
goed en voordelig
gemeente en heeft geen aparte toeristische
boodschappen te dosn.
beleidsafdeling. We zouden dus gebruik
kunnen maken van de Velsense ambtenaKIJK SNEL IN y
rencapaciteit."
DEZE/KRANifU

'Stadsdeelraad niet aan de orde'
ZANDVOORT - „Stadsdeelraad-toestanden zijn niet aan de orde." Dat
zegt gemeentewoordvoerder Egon
Snelders naar aanleiding van het plan
Zandvoort te laten fuseren met Amsterdam. Het idee is afkomstig van.
Wilfried Tates, oud-VVD-raadslid, die
op economisch-toeristisch gebied
nauwe samenwerking met de hoofdstad wil. Het onderwerp komt op 14
februari aan bod tijdens een discussieavond in het Amsterdamse café Casablanca, eigendom van de Zandvoortse
Amsterdammer Wim Peetérs.

De VVD'er voelt niet veel voor samenwerking met Bloemendaal, Bennebroek en
Heemstede, die momenteel uitgebreid
overleg voeren om tot de nieuwe gemeente
Bloemstede te komen. „De politieke top
van Bloemendaal en Heemstede heeft zelf
gezegd dat Zandvoort politiek een zootje is.

'Haarlem is blijven steken
in bloemenmeisjes'

Tates zelf vindt het plannetje dat Zandvoort de 17-e stadsdeelraad moet worden
overigens een doodgeboren kindje. „Fusie
is nog veel te ver weg, al weet j e nooit wat er
in de toekomst gebeurt. Het idee is een
beetje doorgeslagen. De eerste keer dat ik
'Amsterdam Beach' tegenkwam, was trouwens in het proefschrift van Floris Faber
(op vakantie en niet bereikbaar voor commentaar - red.), voorzitter van de Stichting En ze hebben nog gelijk ook. Samenwerking met Haarlem, daar ben ik ook niet
Zandvoort Promotie."
voor. De provinciestad heeft altijd nogal
Tates wilde eerst een maatschappelijk laatdunkend gedaan over samenwerking.
draagvlak creëren voor uitgebreide samen- En Haarlem loopt op toeristisch gebied
werking met Amsterdam. „Ik wilde de on- achter. Ze zijn een beetje blijven steken in
dernemersvereniging en dergelijke organi- de bloemenmeisjes."
sat'ies aanschrijven, en daarna met een
Tates ziet in samenwerking met Amstereventuele conclusie naar de politiek toestappen. Dat is misschien de omgekeerde dam veel voordelen voor de badplaats.
volgorde, maar politiek is Zandvoort ver- „Amsterdam is veel dynamischer. Zandvoort kan beter gepromoot worden. En de
zand."

Overval

Vervolg op pagina 5

'Of ik steeds over dooie katten rijd
helemaal om te huilen. Daar
zitten bovendien ook nog veel
te nauwe bochten in. De Zeestraat en de Kostverlorenstraat zijn ook een ramp, de
kuilen verergeren met de dag."
Marijke vindt het triest dat het
hele dorp zo. achteruit gaat.

ZANDVOORT - „De straten van Zandvoort zijn al jaren
in een belabberde staat. Het is overal een grote gatenkaas," zegt Marijke Habermehl uit de Tjerk Hiddestraat.
Volgens de Zandvoortse wordt het tijd dat de gemeente
maatregelen neemt, voordat er levensgevaarlijke ongelukken gebeuren.
Marijke Habermehl rijdt
Fiat Panda, 'een hartstikke
gaaf jeep-model', zoals ze het
zelf trots aanduidt. Maar uiteindelijk is het wel een klein,
gevoelig wagentje. Tegenwoordig moet zij slalommend over
de wegen om de grote kuilen
en bobbels in het wegdek te
vermijden. „Heb je een Mercedes, dan is het nog wel te
doen," aldus Marijke. Maar
voor mij wordt het "zo langzamerhand gekkenwerk. Als ik 's
avonds door het dorp ga, lijkt
het wel of ik steeds over dooie
katten rijd."
Volgens Marijke is zij niet de
enige die hier problemen mee
heeft. „Alle Zandvoorters om
mij heen klagen momenteel
over de slechte staat van de
wegen, zijstraatjes en stoepen.
Toen het ijzelde viel het héle-

maal op hoe scheef de stoep
vaak loopt. De een na de ander
gleed gewoon ongewild de
straat op."
Volgens Marijke zijn werklui de afgelopen twee jaar
voortdurend bezig geweest in
de grond. Ze zijn in alle straten
en wegen van Zandvoort geweest. Maar de afwerking liet
sterk te wensen over. „Als ik
de hoofden van die mannetjes
alweer ergens boven de straat
uit zag komen, wist ik het al.
Dan dacht ik: oh jee, we> krijgen d'r weer een flinke bobbel
"bij. Kabels, gas, elektriciteit,
weet ik veel wat ze er allemaal
moesten neerleggen. Dat graven ging ook niet al te voorzichtig. Wortels van bomen,
daar gingen ze gewoon dwars
doorheen. Ik heb dat zelf
meermalen gezien. Na het graven gooiden ze het gat dicht en

Marijke Habermehl over de Zandvoortse straten: 'Het hele
dorp ligt vol 'spontane' verkeersdrempels'
Foto Persbureau Zandvoort

pats-boem knalden er weer
slordig de stenen overheen. .Er
was totaal geen afwerking, onbegrijpelijk. Nu ligt het hele
dorp vol met 'spontane' verkeersdrempels."
De gevaarlijkst!? punten
kent Marijke al uit haar hoofd.

Die worden schematisch even
opgesomd: „De Zandvoortselaan is waardeloos, vooral op
het kruispunt met de Tolweg
.is het ernstig. Ook de Haarlemmerstraat, de Hogeweg en
de Prinsesseweg zijn in zeer
slechte staat. De Sophiaweg is

„Nou heb ik verschillende
malen gebeld met de gemeente. 'Alles wordt opnieuw bestraat hoor', zeggen ze dan.
Maar dat is nu alweer-een jaar
geleden. De Kostverlorenstraat zou deze winter het
eerst aan de beurt zijn, zei men
in de raad. Nou, daar wachten
we nog steeds op. Het zou me
niets verbazen, als dat - zoals
altijd - tijdens Pasen of midden in het drukke zomerseizoen gaat gebeuren."
Laatst kwam Marijke met
klachten bij haar garage in
Haarlem. „Goh mevrouw, uw
schokbrekers zijn helemaal
op. Woont u soms aan een
zand weggetje?" vroeg de monteur verbaasd. Waarop Marijke antwoordde. „Niks zandweggetje, ik woon in Zandvoort beste man."

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
OPENBARE
RAADSVERGADERING

LEO POLAKHUIS
ZORGCENTRUM
De Heer heeft mij thuisgebracht.
Bedroefd, maar vervuld van diepe bewondering
voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft gedrajjen, delen wij u mede, dat wij vandaag afscheid
hebben moeten nemen van onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

In hui Zorgcentrum Leo Polakhuis xi|n circa 22T medewerkci.s wurk/iiam Binnen hel /orgcentium wonen 3^H bewoIIL'I.I, waarx.m 100 in liet somatisch verpleeghuis en 228 in hel
verzorgingshuis.
Hel I.eo I'ol.ikluns is een Zorgcentrum in omwikkeling Dn
komi loi uiting in hel sneven naar vergaande integratie van
het \eivorgiiigslHiis en hel verpleeghuis Daarnaast gaal het
nHiltidisuplin.m weiken mei zorgplannen meer vorm aannemen Hmnen met al ie lange lijd /al psycho-genalrie worden
loegevoegd In ons /orgcenirum wordt gewerkl vanuit een
humamslische xoigvisie.

Boukje Olree-Bakker
weduwe van Leunes Olree
in haar hooggezegende 90e levensjaar.
N.Y. U.S.A.:
C. Bakker
S. Bakker-Feenstra f
Sneek:
A. Bakker
A. Bakker-van der Wal
Stavoren:
J. Bakker
Neven en nichten
Koudum, 19 januari 1996
Timkersstraat 12
Correspondentieadres: F. Louwerens
Kerkstraat 50,1781 GB Den Helder
Gelegenheid tot afscheid nemen, thuis te Koudum, op woensdag 24 januari van 14.00 - 15.30
uur.
De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 25 januari a.s. om 13.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein te Zandvoort, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden, omstreeks 14.30 uur,
in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats,
Tollensstraat te Zandvoort.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.

Binnen tic VOKDINGSDIKNST hostaal de vacature voor een

medewerker
avondsociëteit m/v
7 avonden werken/ 7 avonden vrij
werktijden: 18..-50 uur tot 21.00 uur

De voedingsdienst is een onderdeel van de facilitaire dienst. Medewerkers van
de voedingsdienst werken in de centrale keuken, op de afdelingskeukens van
hei verpleeghuis of in de sociëteit. In de sociëteit worden dranken, maaltijden
en overige restauratieve verstrekkingen verzorgd t.b.v. bewoners, bezoekers
en personeel. In de avonduren wordt de sociëteit bezocht door bewoners en
hun eventuele bezoekers.
Taak:
Het verzorgen van dranken l.b.v. bewoners en hun bezoek.
Eisen:
- alleen en zelfstandig kunnen en willen werken,
- beschikken over contactuele vaardigheden,
- bereidheid om incidenteel na 21.00 uur te werken.
Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen
waarbij de salariëring is gebaseerd op F\VG 20.
Daarnaast zoeken wij voor de VOEDINGSDIENST

oproepmedewerkers m/v

Jouw lach overstemde je tranen

Voor KEUKENHULPEN, KEUKENBEDIENDEN en (AVOND) SOCIËTEITMEDEWERKERS hebben wij mogelijkheden om op oproepbasis werkzaamheden te verrichten.

Haitse
25-11-1956

13-01-1996

LAi\qs dezE WEQ «MEN wij

De gemeenteraad vergadert dinsdag
30 januari 1996 in het openbaar.
De vergadering wordt gehouden in de raadzaal
in het Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- nieuwjaarsrede burgemeester Van der Heijden;
- benoeming de heer Dommeck in commissie
Georganiseerd Overleg;
- exploitatie algemene begraafplaats;
- uitgangspunten verkeersstructuur;
- beleidsplan nieuwe Algemene bijstandswet;
- beleidsplan vluchtelingenbeleid;
- samenwerkingsovereenkomst met Bouwfonds
t.b.v. bebouwing Stationsomgeving;
- verkoop percelen grond bij:
- kruising Dr. J.G. Mezgerstraat/Burg. Van
Alphenstraat;
- kruising Rearnurstraat/Kamerlingh Onnesstraat.
- voorbereidingsbesluit Haarlemmerstraat 9a;
- overdracht diverse beheersaangelegenheden
gemeentelijk woningbedrijf.

u MEC!E,

ZAAk OVERtJRAqEN AAN <JE

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Wij (JANkEN U VOOR (HET qENOTEN VER'

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

TROUWEN EIN dE klANdiZJE qECJURENrJE
JAREN.

/

'

RiNUS EN LOES ViSSER

„BRUNAdE KROCHT"
GROTE KROCHT l 8

,

ZANdvOORT

De natuur kent de mens. "\

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

;

\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712S27.,/

De volgende aanvraag is ontvangen:
- 4gemeentebomen:
- Koninginneweg t.o. nrs. 22 en 6 (stamschade
en aantasting zadelzwam);
- Haarlemmerstraat t.o. nr. 48 (aantasting
tonderzwam);
- Louis Davidsstraat t.o. nr. 1 (deels brandschade).

GEMEENTELIJKE FOLDER
NIEUWE ALGEMENE
BIJSTANDSWET
Per 1 januari 1996 is de nieuwe Algemene
bijstandswet (nAbw) in werking getreden. De
nieuwe wet geeft aan gemeentes meer ruimte
om specifiek lokaal beleid te formuleren. De
gemeente Zandvoort heeft het beleid in nauw
overleg met de regio geformuleerd.

De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20, te Zandvoort.
De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend
van 09.00 tot 12.00 uur.

kEN<JE TRÏMSTER bij, dllS bESTE
VIERVOETERS, julÜE loJNNEN JE

Informatie over de belangrijkste wijzigingen in
de nieuwe wet en het lokaTe beleid is neergelegd
in een nieuwe gemeentelijke folder.
Tevens is de gemeentelijke folder over de Bijzondere Bijstand geactualiseerd.
Beide folders zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de
Centrale Balie in het Raadhuis en bij de openbare
Bibliotheek.
Overigens zijn bestaande cliënten reeds via een
brief van de veranderingen op de hoogte gesteld.

- Burg. Nawijnlaan 8 - 1 boom
- Prinsesseweg 23
- 1 boom

GEMEENTE

Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Woningvyet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grqndgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Van Stolbergweg l - Tel. 5717093
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OVZ

H Nieuwsblad

fSJJjjit een natiria-tut^ar

bi

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een

ntitairn-uitvaurtverzetcerinfj,
daar heb Je wat aan.

S?
9
S?

Neem van
in ij dan
dol hel

TE KOOP,

Het huis. met voor- en achtertuin, bevat drie woonlagen en is bijzonder geschikt
voor dubbele bewoning,
(seiz9en)verhuur of praktijkwoning.
Per direkt of in overleg te
aanvaarden.
Vraagprijs ƒ 539.000,-.

Brieven onder nummer
610847.

LA BONBONNIERE, Haltestraat
Onze promotiedames delen op 10 februari
weer een leuke attentie uit verzorgd door OVZ

d Nieuwsblad

V*w

STOOKAKTIE '95/'96
uitgerekend voor U!
Voor de week van 1 5-0 1 t/m 21-01
Normaal
jaarverbruik

Let op! Knip uit

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

RUNDERGEHAKT|

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

1 kilo

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

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzekcring
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:telefoon:
leeiiijd(en):
Bon in envelop /onder postzegel zenden ahn:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

9.95 i

VARKENSHAAS i

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

naam:

Uw gasbedrijf adviseert!

Een ijzersterke combinatie

800
1000
1200
1400
1600
1800

* Een komplcer verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (>5.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f 5.000,-).

JLVM

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

V
V

voordelig is!

"Dal heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
konten, maar net xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies y.oals mijn man xich dat had voorgesteld.
rit i. deze uitvaartverzekering is mijn
verimuiven meer dan ivaard.

f

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

aan de
Hogeweg te Zandvoort.

***
3 waardebonnen a ƒ 25,- •
te besteden aan gebak of taart
aangeboden door:

en

Fa. Gansner & Co.

WOONHUIS

een waardebon beschikbaar gesteld
door CORTINA MODES, Kerkplein 3

OVZ

Vanaf vandaag zijn vrij
weer geopend.
ledere dinsdag gesloten.
wegens omstandigheden,
geheel gestoffeerd, goed
onderhouden

Hoofdprijs:

02^5715626

Super

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag-en vrijdagmorgen van 09.00 -12.30 uur gedurende zes
weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, t.a.v. BWT,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:

<?
s?
9?
s?
s?
<?
s?

bAASJES WEER MASSAAl LftTEN

eët verzorgde
begtafeitiis
'

95078B Duinwindelaan 4 plaatsen garage/
berging
95083B Ebbingeweg 6
wijziging bouwvergunning 95-026-B
95087B Burg. Nawijnlaan wijziging bouwver1a
gunning 93-089-B
95090B Parnassialaan 3 uitbreiden woonhuis
95091B Vinkenstraat 46 uitbreiden woonhuis

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

7 februari a.s. weer
een gezellige Valentijnpuzzel

riEEfr ER EEN ZElfsTAIXCÜq WER'

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

Kwekerij
P. van KLEEFF

„RENEE"

huisarts
Afwezig van 29 januari t/m 2 februari
Waarneming van 08.00 tot 17.00 uur
C. Jagtenberg, tel. 5713355
J. Anderson, tel. 5712058
's avonds/'s nachts tel. 5730500

De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur ter
inzage bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen binnen een
redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, t.a.v. BWT, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. De ontvangen zienswijze worden bij
de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

organiseren in de krant van:

F. Weenink

96003B Haltestraat 56
plaatsen dakkapellen
96004B Vinkenstraat 30 wijzigen bouwvergunning 93-063-B

De Wvg-infolijn is op werkdagen bereikbaar
van 09.00 -10.00 uur.

S?

FAM. BAlkENENde

De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:

Tevens kan men telefonisch informatie inwinnen:
Het telefoonnummer van de Wvg-infolijn is:
(023) 574 01 80.

(J JI uitvaartverzorging
kennemerland bv

CJAT wij PER l fsbRUARi 1996 C!E

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING

Dag en tijdstip van het spreekuur zijn:
- elke dinsdag van 13.30 -16.00 uur.
Het adres van Het Huis in de Duinen is:
- H. Heijermansweg 73 te Zandvoort.

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting tel.: (023) 576 14 92 kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Informatie en sollicitatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. K. Bartelingh, hoofd voedingsdienst, tel: 020-6195333.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 5 februari richten aan mw. A. Rensen,
dienst P.O.&O., Ookmeerweg 268, 1069 MZ AMSTERDAM.

A. Hoekema-Rouwbos
Kinderen en kleinkinderen

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20
te Zandvoort.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus. 2,
2040 AA Zandvoort.

WVG-SPREEKUUR IN HUIS
IN DE DUINEN
In het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten is een wekelijks inloopspreekuur
ingesteld.
Het WVG-spreekuur wordt gehouden in
het Huis in de Duinen.
Daar kan men voor alle vragen en aanvragen in
het kader van de Wvg terecht.

i
i
i
i
•

1 kilo

19.95

Woensdag: gehaktdag j
donderdag: biefstukdag j

Tegen inlevering van deze
bon ontvangt u een:
zuurkool pakket
1 rauwe rookworst
1 stuk zuurkoolspek
500 gram zuurkool
1 pot mosterd
Alles samengebonden
in een theedoek

10,-

OPENINGSTIJDEN:

_

Mandag t/m vrijdag yin .

Zandvoort
AMBACHTELIJKEK WAIITÈITSSLAGEÏUJ

tel. 5719067

1

-'SSSl »^'i7.oouur

347
432

.

520 608
694
779
869
952
1040
1126
1214'
1298
1429
1560
1691
1822
1949
2167
2384

2601
2816

Kosten
deze week

ƒ 17,68
ƒ
ƒ

22,36
26,52

ƒ 31,20
ƒ 35,88
ƒ 40,04
ƒ 44,72
ƒ 48,88
ƒ 53,56
ƒ 57,72
ƒ 62,40
ƒ 66,56
ƒ 73,32
ƒ 80,08
ƒ 86,84
ƒ 93,60
ƒ 100,36
ƒ111,28
ƒ122,20'
ƒ133,64
ƒ 144,56

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

Grote Krocht 5-7
.

34
43
51
60
69
77
86
94
103
111
120
128
141
154
167
180
193
214
235
257
278

Totaal vanaf
1 november **

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

geldig t/m 31 januari
.

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

Week
streefverbruik*

(

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Weekmedia 17

'College moet
verantwoording
afleggen over
verbouw raadhuis'
ZANDVOORT - Han van
Leeuwen, fractievoorzitter
van D66, wil dat het college
van B en W verantwoording
aflegt over de meerkosten
voor de verbouwing van het
raadhuis.
Van Leeuwen heeft een overschrijding geconstateerd van
bijna acht ton. „Terwijl het college op basis van dezelfde cijfers uitkomt op een overschot
van twintigduizend gulden. B
en W hebben alle spaarpotjes
geleegd, maar dat mag zo maar
niet, daar moeten ze verantwoording over afleggen. Ik
vraag mij ook af waarom die
meerkosten niet zijn opgenomen in het plan van aanpak."
Het D66-raadslid wacht bovendien op de rapportage van
de Stichting van Beheer en Exploitatie van het Raadhuis
Zandvoort. „De voorlopige
eindafrekening komt gewoon te
vroeg. Er zijn nog steeds werklui bezig. Dit is een soort salami-taktiek. Als je de worst eenmaal aansnijdt, moet-ie op. A.ls
de raad de voorlopige eindafrekening goedkeurt, duwen ze
hem helemaal door je strot.
Maar het gaat mij niet om het
geld. Het college moet bestuurlijk en politiek verantwoording
afleggen."
Van Leeuwen is daarom verheugd dat het voorstel tot instemming met de eindafrekenening vorige week tijdens de
commissie Financiën wegens
ziekte van de gemeentesecretaris is ingetrokken.

Postzegels
ZANDVOORT - Liefhebbers
van postzegels kunnen op vrijdag 26 januari vanaf kwart over
zeven terecht in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Dan houdt de Zandvoortse
Postzegelvereniging
haar maandelijkse clubavond
voor leden en niet-leden. Er is
een loterij en een postzegelveiImg.

Kookcafé
ZANDVOORT - Van pizza tot
soep en van koekjes tot broodjes. Dat kan ieder kind leren
koken in het kinderkookcafé
van 't Stekkie. Vanaf 12 maart
geeft Erna Preemeyer tien dinsdagen lang kookles. Er zijn
twee groepen, van kwart voor
vier tot vijf uur en van kwart
over vijf tot kwart voor zeven.
Opgeven kan bij Mare Hillebrmk, 023-5717113.

woensdag 24 januari 1995

'Bouw multifunctioneel centrum bij station'
„Een sporthal op het binnenterrein van het circuit is
absoluut geen goed idee,"
zegt Jaap Brugman van Gemeente Belangen Zandvoort. Als de Pellikaan•sporthal dan toch afgebroken moet worden, ziet hij
liever dat er een multimnctioneel centrum komt op
het braakliggend terrein
naast het station.

'Sporthal blijft
uren leeg staan'

door Martha Burger

H

ET GAAT om een sporthal, die tevens voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Er
bestaat een plan. Het is volgens
Brugman eind november ingediend door het concern Dirk
van den Broek. Maar hij heeft
het idee, dat hierover geen gesprek mogelijk is met het college„Ik erger mij daar mateloos
aan," aldus het raadslid. „Juist
ideeën van buitenaf kunnen
goed zijn. Nu is het een plan
van Dirk van den Broek, maar
het zou net zo goed een plan
van iemand anders kunnen
zijn. Ik zeg dan, onderzoek dat
nu eerst eens. De gemeente
Zandvoort moet open staan
voor nieuwe ideeën van buitenaf en niet klakkeloos zeggen:
'Daar hebben we niks aan.'"
Brugman heeft zijn dringende vraag deze week opnieuw
schriftelijk aan het college van
Burgemeester en Wethouders
gesteld.
Het plan van Dirk van den
Broek omvat slechts een klein
gedeelte van het gebied Stationsomgeving, waar de
gemeente in
samenwerking met de
NS en mogelijk de wo'
ningbouwvereniging EMM, een plan wil ontwikkelen voor 540 nieuwbouwwoningen. Het concern zou
volgens Brugman haar oog
hebben laten vallen op het
voormalig rangeerterrein vlak
naast het station. Op die plek
staan een woonhuis van de Spoorwegen en een paar loodsen.
Brugman: „De sporthal die
het concern Dirk van den
Broek daar wil laten bouwen,
zal tevens gebruikt kunnen
worden voor concerten, beurzen, manifestaties, toneelvoor-

Op de foto is duidelijk te zien, dat er een groot gebied kan worden bebouwd. In het midden de Pellikaan-sporthal en links de
Plesmanschool (reeds afgebroken). Op de plaats van de sporthal kunnen 40 woningen extra komen
Foto Archief Weekmedia
stellingen, enz. Mogelijkerwijs
zou ook de bibliotheek daarin
kunnen worden ondergebracht. Boven de hal worden
tot beperkte hoogte appartementen gebouwd. Onder de hal
komt een galerij met dagwinkels, waaronder het grootwin-

kelbedrijf van Dirk van den
Broek. Daaronder komt weer
een parkeergarage. De ligging
van de hal is vlak naast het station. De bereikbaarheid is dus
perfect. Dit plan lijkt me de
moeite van het onderzoeken
zeker waard."
Brugman heeft dan ook een
dringend verzoek aan het college: „Kijk eens goed naar dat
plan. Er is behoefte aan een
goede toneel- en concertzaal.
Er is ook behoefte aan een
ruimte in Zandvoort waar
beurzen kunnen worden ge-

Kinderen

ZANDVOORT - Samen
houden ze er mee op, Rinus
en Loes Visser. Na ,23 jaar
stopt Visser om gezondheidsredenen met zijn kantoorboekhandel aan de Grote Krocht. Zijn vrouw, al
ruim 28 jaar in het vak, volgt
hem. „Een zakenman kan
niet zonder zijn vrouw,"
zegt Visser. En dat geldt ook
als een carrière wordt afgesloten.

Klaverjasmarathon
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argumenten horen van het college, niet alleen dat oude 'wéthouder Kerkman-verhaal':
„We zijn teuge... omdat we nu
eenmaal teuge zijn."

De hoofdrolspelers van Le voleur d'enfants proberen uit te vinden
wat kinderen waard kunnen zijn. Een kinderloos echtpaar haalt
hen van de straat en omringt ze met rijkdom. Dat is te zien in de
Franse film die woensdagavond 24 januari om half acht gedraaid
wordt door Filmclub Simon van Collem. De voorstelling in het
Circus aan het Gasthuisplein is ook toegankelijk voor niet-leden.

Visser, voorheen werkzaam
in de horeca, begon in 1973 op
de plaats van de huidige fotowinkel aan de Grote Krocht een
sigarenwinkeltje, waar hij tijdschriften, wenskaarten, souvenirs en strandspullen verkocht.
Een jaar later verhuisde hij
naar de overkant, waar Jiij een
kantoorboekhandel dreef. In
1990 verkocht Visser dit pand

'Van schatrijk
tot straatarm'
De Zandvoorter J. van der
Werff vindt dat de raadsleden
met geld goochelen. De ene keer
is Zandvoort straatarm, de andere keer schatrijk. Ondertussen gaan wel de belastingen omhoog en laten de raadsleden
zich graag op de foto zetten in
een nieuw raadhuis van zeven
miljoen gulden. Hij roept dan
ook op om voortaan op andere
raadsleden te stemmen.
Hebben wij de raadsleden ge-

kozen die onlangs poseerden
voor een foto in het nieuwe
raadhuis? Ze zitten op de grond
in een gebouw van zeven miljoen dat door henzelf gerealiseerd is. Dan besef je toch niet
watje met het geld van de inwoners doet, vraag ik me af. In
plaats van te zorgen dat de
koopkracht van de Zandvoorters iets omhoog gaat, weten de
huidige
gemeenteraadsleden
niet anders te doen dan met
verhogingen van de belastingen
te komen. Kijk maar naar de
reinigingsrechten, hondenbelasting, parkeermeters, om er
maar een paar te noemen.
Het gegoochel met geld in
deze gemeente is zo krom als

ZANDVOORT - De Zandvoorter Jeroen Bluijs gaat
door met zijn missiewerk in
Uganda. Dankzij tienduizend gulden aan giften uit
onder andere Zandvoort
heeft hij diverse mensen
kunnen helpen.
Zo kunnen nu zeven jongeren
verder leren, terwijl hun familie daar eigenlijk niet het geld
voor had Bovendien heeft een
bejaarde vrouw een eigen huisje gekregen en rijdt een tienjang gehandicapt meisje nu rond
in een rolstoel. Het in Mill Hill
gestarte ossenproject is flink
uitgebreid. Daarnaast kon een
groep Ugandezen een maalmachme aanschaffen.
De actie voor het missiewerk
van Bluijs startte een jaar geleden bij de Sint Agathaparochie
in Zandvoort. In eerste mstantie stortten vrienden, famiheleden en dorpsgenoten 5341 gulden op een speciale rekening.
Later brachten een' bingo-avond en een bazaar respectievehjk 2150 en 2900 gulden op.
Een deel van het geld is nog
niet besteed. Dat wil de Zandvoorter onder andere gebruiken om de zeven jongeren ook
m de toekomst te laten doorleren. In de Agathakerk liggen de
brieven waarin Bluijs over zijn
werk vertelt.

Kinderprent
ZANDVOORT - Om de kmderboekillustraties van Harrie
Geelen dichter bij leerlingen te
brengen haalt de bibliotheek
van 2 tot en met 23 februari een
speciale expositie naar Zandvoort. De tentoonstelling laat
de illustraties zien die Geelen
onder andere maakte voor de
kinderboeken 'Juffrouw Kachel', 'De o van opa', 'Herman
en de dingen' en 'Ik wil die'. Bij
de expositie hoort ook een posterwedstrijd, waarvan de resultaten tussen 8 maart en 27
maart in de bibliotheek te bewonderen zijn.
Jaap Brugman: 'De gemeente Zandvoort moet open staan voor nieuwe ideeën van buitenaf en
niet klakkeloos zeggen: 'Daar hebben we niks aan'
Foto Persbureau Zandvoort

Promenade

Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA m Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12
Telefoon: 023 - 5718648
Fax: 023 - 5730497

aan Albert Heijn en stapte over
naar het oude taxibedrijf.
„Sinds enkele jaren opereren
wij onder de naam Bruna, maar
ik ben wel altijd eigenaar geweest."
De familie Visser heeft altijd
keihard gewerkt. „Vroeger in
de oude zaak werkten wij van 's
ochtends zes tot 's avonds tien,
zeven dagen in de week, in to-

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

Jeroen Bluijs
zet missiewerk
in Uganda voort

Wie de Ugandezen ook wil
helpen, wordt uitgenodigd om
geld te storten op bankrekeningnummer 44.88.647.11 (ABN/AMRO, giro 8238) onder vermelding van 'Jeroen in Uganda'.

'Zakenman kan niet zonder zijn vrouw'

ZANDVOORT - Pransje van
Eijsden houdt op donderdag 8
februari een lezing over waaiers bij de Zandvoortse vereniging Vrouwen Van Nu. De lezing vindt om twee'uur plaats
in het Gemeenschapshuis in de
Louis Davidsstraat. Van Eijsden vertelt hoe de waaiers door
de eeuwen heen een kunstvorm
waren.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woningbouw vrij."
„Laat de gemeente het plan nu
eerst eens gaan onderzoeken.
Hierna wil ik er m het openbaar over discussieren. Ik wil

'Juist ideeën van buitenaf
kunnen best heel goed zijn'

Waaiers

SLOTERMEER - In buurtcentrum Slotermeer kunnen de
liefhebbers van klaverjassen op
zondag 4 februari terecht voor
een halve klaverjasmarathon,
bestaande uit zes partijen. Tevens zal een loterij aanwezig
zijn met prijzen in natura. Belangstellenden kunnen zich tot
31 januari opgeven bij de receptie van het buurtcentrum, Jan
de Louterstraat l, telefoon
613.2131.

houden, waar mensen nu eens
een keer zonder auto kunnen
komen. Ook mensen die alleen
voor het strand komen, zullen
nu eerder een beurs of evenement meepikken. De bereikbaarheid - zo vlak naast het
station - is uitstekend. Bovendien brengt
dit 'upgrading' van het
gebied met
zich mee: de
winkels trek-- ken publiek
aan, de sporthal zal zeker voor 100 procent
gebruikt kunnen worden. Kortom, het gebied zal 'gaan leven'.
Dat krijg je niet door er een flat
neer te zetten."
Brugman ziet trouwens nog
een voordeel. Dirk van den
Broek zou de nieuwe multifunctionele hal zelf willen bekostigen. De gemeente zou dan
slechts de exploitatiekosten
hoeven te betalen. „Bovendien
heeft het concern nog een stuk
grond op de Burgemeester Engelbertstraat. Momenteel kunnen ze hun bedrijf daar niet
uitbreiden. Als ze naar de stationsomgeving kunnen, komt
dat stuk grond misschien voor

ZANDVOORT - Jaap
Brugman, raadslid voor
GBZ, heeft uitgerekend dat
het opknappen van de Pelhkaan-hal zo'n een miljoen
gulden gaat kosten. Daarna
kan de hal weer tientallen
jaren mee.
De gemeente praat echter over afbreken en het
plaatsen van een nieuwe
sporthal op het binnenterrem van het circuit. Dat
gaat minstens drie miljoen
gulden kosten.
Volgens Brugman zal dit
plan een dure aangelegenheid worden voor de gemeente Zandvoort. „Een
sporthal, alleen als sporthal bedoeld - op die veraf gelegen plek - zal vele uren
ongebruikt leeg staan. Dat
is op dit moment al het geval met de oude hal. Er zullen grote exploitatietekorten ontstaan, geschat op
zo'n 150.000 tot 200.000 gulden per jaar."
„Zandvoort vergrijst, het
aantal sporters zal zeker
niet toenemen. Als we dan
toch iets bouwen, zet het
plan dan ruimer op. Dan
creëer je mogelijkheden
voor iedere Zandvoorter en
bereikbaarheid voor de regiobezoekers."

Zandvoorts
Nieuwsblad

een hoepel. Zo zijn we schatrijk
en zo zijn we straatarm. Dat is
een wereld van verschil. Ik
weet wel hoe de volgende foto
eruit moet zien na de eerstvplgende gemeenteraadsverkiezingen, aangezien deze raadsleden niets beters wisten dan
mijn dorpscentrum vol te bouwen en de inwoners te beroven.

Het Zandvoorts Nieuwsblad
start een nieuwe rubriek. Ondernemers die iets speciaals te
melden hebben, nodigen we uit
om te reageren. Opent u een
nieuwe zaak, gaat u drastisch
verbouwen of bestaat uw \vinkel 25 jaar? Laat het ons weten.
taal zo'n 112 uur. We waren dag
en nacht open. Nu draaien we
nog weken van zestig tot zeventig uur. Ik ben trots op wat ik
heb opgebouwd. Ik jvind het
jammer dat mijn zoon de zaak
niet wil overnemen, maar als ik
diep in mijn hart kijk, geef ik
hem gelijk."
De geboren Amsterdammer
ging op zijn 12-e naar Zandvoort en zou voor geen goud
terug willen naar de hoofdstad.
„Meer dan de helft van de bevolking in Zandvoort bestaat
toch onderhand uit Amsterdammers."
„Het mooie van dit werk is
omgaan met mensen. ledere
dag weer wat anders. Het vak
op zich ligt me niet echt. Ik ben
eigenlijk een horecajongen gebleven. Daarom vind ik het zo

jammer dat de mentaliteit in
die 23 jaar zo is veranderd. ledereen heeft tegenwoordig
haast. Mensen hebben geen geduld meer. Staan dubbel geparkeerd of moeten de bus halen.
Het is een jachtige tijd. Dat
vind ik niet leuk."
„De zaak is ook enorm gegroeid. De totale winkeloppervlakte is 220 vierkante meter.
Het is veel drukker, waardoor
je minder tijd hebt voor een
babbeltje met de klant. Maar
we zijn ook veel beter gaan
draaien. Dit punt is. een A-lokatie."
„In die jaren zijn ook de kantoorspullen erg veranderd.
Vroeger had je een Rijam-schoolagenda en nog een paar.
Nu zijn er wel zestig. Je had een
rood of groen schrift, tegenwoordig heeft een serie spullen
dezelfde modelijn: schriften,
pennen, gummetjes, albums en
bloknotes, allemaal met dezelfde opdruk."
Wat gaat de familie Visser
met de vrije tijd doen. „Lekker
van het leven genieten." Zij
werken op 27 januari voor het
laatst. Dan gaat de zaak drie
dagen dicht en op l februari
weer open. Jacques Balkenende neemt de zaak over.

Haarkunst
ZANDVOORT - Wie denkt er
bij de kapper nooit 'wat jammer dat al die prachtige haarlokken in de vuilnisbak verdwijnen?' Kunstenaar Ton
Timmermans heeft het er daarom niet bij laten zitten. Hij
heeft haar verwerkt in zijn
nieuwe collectie. „Bij wijze van
derde dimensie," zegt hij. De
schilderijen zijn te bewonderen
bij kapsalon Hair Wave in de
Zeestraat.

Genootschap
ZANDVOORT - Het Genootschap Oud Zandvoort hoadt op
vrijdag 2 februari in de Krocht
de jaarlijkse Genootschapsavond. De bijeenkomst, die om
acht uur begint, staat in het teken van het 25-jarig bestaan.
Voorzitter Ger Cense houdt een
diapresentatie over Zandvoort
vroeger en nu, er worden poppen van De Wurf verloot, het
Jordaancabaret treedt op en
het Zandvoorts Mannenkoor
zingt een aangepast programma.

Expositie

ZANDVOORT - In galerie
Aeckerstijn is vanaf 14 januari
een nieuwe expositie te zien. Op
die dag stelt W.A. van den Berg,
hoofd staf marketing van de
Bijenkorf, de schilderijen van
Arthur van den Berg en de objecten van Corrie van de Vendel
voor. De opening is om drie uur
in de galerie aan de Grote
Krocht.

Weet u niet op wie u sternmen moet? Nou, ik wel. Dat is
niet op diegenen die het dorp
volbouwen en mijn portemonnaie leeghalen. Wanneer u het
beter weet, mag u weer op de
verkeerde stemmen. Maar dan
niet meer zeuren.
J. van der Werff
Zandvoort

'Bescherm historische panden beter'
ZANDVOORT - „Zandvoort bescherm uw historie
en uw bouwwerken, reconstrueer als dat nodig is en
leg het allemaal veel explicieter vast." Dat is de boodschap die het Genootschap
Oud Zandvoort uitdraagt in
de schriftelijke reactie op de
discussie over de structuurschets. Het Genootschap
heeft de brief onlangs naar
het gemeentebestuur gestuurd.
Als het aan de werkgroep
Bouw van het Genootschap
ligt, gaat de gemeente er nog
beter op letten dat de juiste gebouwen op de juiste plek komen te staan. Het Circus, de
DEKA-markt en de ABN-Amro

zijn voorbeelden van hoe het
niet moet. Er zijn volgens het
Genootschap heldere welstandscriteria over de bouwmaterialen, dakpannen, gevels en
straatmeubilair nodig om dit te
voorkomen.
Ook wijst het Genootschap
Oud Zandvoort de Euroteltoren op het Badhuisplein af. De
middenboulevard moet kleinschalig blijven. Nieuwe hoogbouw aan het Badhuisplein
blokkeert elke mogelijkheid
om een luisterrijk en gezellig
venster op zee te ontwikkelen
volgens de schriftelijke reactie
van het Genootschap. „Die toren is ook in tegenspraak met
de uitgangspunten die de gemeente in de concept-structuurschets formuleert," licht

Genootschapsvoorzitter Ger
Cense toe.
Betaalbare woningen moeten
er wel gebouwd worden, maar
die moeten passen in de authentieke en kleinschalige omgeving van het dorp. Dat laatste
geldt volgens de brief aan de
gemeente zeker voor de bebouwing in het centrum. Voor de
nieuwbouw bij het station doet
het Genootschap de suggestie
om de oude spoorlijnbocht in
het stratenplan mee te nemen.
„Je kunt er een kromme weg
met zijstraten of eventueel een
voetpad van maken," zegt Cense. „Dat zou een hommage zijn
aan het verleden van Zandvoort
waarin deze oude spoorlijn een
zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Ik mis dit ten ene male
in de huidige plannen. Ook de

draaicirkel van de locomotieven zou je kunnen benutten
door er bijvoorbeeld een plantsoen van te maken."
De economische haalbaarheid mag de gemeente niet uit
het oog verliezen bij het opstellen van een structuurplan
waarin winkels een rol spelen.
Cense: „De passage bij het Fenemaplein is mislukt. Wij pleiten ervoor dat de gemeente bedachtzaam is op nieuwe mislukkingen."
Daarnaast heeft de gemeente
volgens de brief van het Genootschap een morele plicht
om grenzen te stellen aan de
ongebreidelde groei van winkels en horecagelegenheden die
nooit rendabel worden, omdat Voor Marijke Habermehl valt het niet mee om over de gatenkaas van Zandvoort te rijden. De
iiiusti.aie \\MV de Boei
het in de winter te stil is in wegen zijn zo slecht onderhouden dat ze flink moet slalommen
Zandvoort.
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VORSTELIJK WONEN
IN ZANDVOORT
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In Zandvoort realiseert Hopman Projektrea'lisatie B.V. in samenwerking met Bomas B.V.
21 exclusieve villa's in het 'Alexanderpark'. Gelegen in het groene hart van Zandvoort
tussen de Julianaweg en de Kostverlorenstraat.

LAAPKAMERTEXTIEL
lf|$|^weike:in opdracht van curator, middels inbeslagname door: V^'frfy
•tênèiride schuldenlast in : te lossen met • . grote;
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Wat kost zo'n THE DOORS kost nu eigenlijk?

38*

Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.

-EEN-FRAKTI E x V N
WERKELIJKE WAARDE!

1 spiegel-en l paneeldeur kamerhoog

f.

1145;

Een hang-en leg-indeling

f,

520.-

f. 1665.||?$£taal.-6ïO stuks vborradig;in meer dan 10 versch. soorten vy.o. ;
|Wge?óndhei.dsküsse,ns, luxe hotelkussens; comfórel,donsyerèn,;
S)?af)ôH^;f\rêio:therapëüliscKel küésens, ; latex kussens/ nekröl
Isküsséns èriz." Getaxeerde
winkelverkoopprijzen
"
• • ' ' ' .' van 25,- tot

^9p'Stüks;ino:a.1p00/o katoen, in badstof stretch, in jersey, in
^||:iTioltpn;:enz. Voorradig-irr-alle -gangbare, matrasmaten en :div.kl.
^SGetaxeërdé wihkëlyerkogpprijzen van 25,- tot 79,. ' .

Uw kasfindeling of wand bepaalt het oontal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de malen von uw wand,'
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie M prijzen beb 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelttraat S Amsterdam
(tussen Osdorperbon in Odunmrweg)
Geopend: ma-vr 9.00-17.00 uur, za 10.00-13.00 uur

3 j É
l^tuitslüitehd nieuwste kpllekties iri de mooiste' kleuren |en dessins; •
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.
. .
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zornér/winteruitvpering, 9p%,ganzedönsMui!tvbering enz. ; :- •••:•'• ,:.;-.- *-••::^A"^>'>-- : ;-V^^^:: : V;:^;^--'- ;; :-;^
Platen^ pers, :ï 40x200, 2 pers 200x200, Nts'jum. 240x200; en'
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pnjZ(Bn:.--99.-: 159,-'298,-'498r 795,- 895,- ; : , :
.' -^ •'•':•. '
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. .
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.
|||Éfüit exclusieve speciaalzaakcollëctie, ,slechts 324 stuks in: satijn,
^10metrkant of met '• niches. Voorradig' in alle maten, in de meest :
««^decoratieve
dessins. Getaxeerde -wihkelprijzen van 99,- tot
98 : GAAN WEG VANAF .L;.;.,:....:.:.::;. -......:.„,...:...:.....:..;.,;.-

Ook zeer geschikt
voor verjaardag,
partijen
en recepties

^g^anti:aller'gisi?h, yobrkomt vele hoofd, nek en rugklachten." Post-',.
feWorderbestelprijs 69,95 plus verzendkosten. "LET: OP!: GAAN-

•Boul. Barnaart 14

-
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ffi^ïHef? bekende dubbele en deelbare zomer/winterdekbed. Anti
i^pallè'rgisch/ tijk .100% katoen.
Totaal 349; stuks in maten 1 per^
;
lfe||pón$,' 2 persoons," lits
Hoogwaardig,
' jum/ën
'
" ' extra
' ' ' lang.:
'
' ' ' ' ' pro-'
.
.
MlGëtaxèérde winkelpnjzen van 1 99,- tot 598i-

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

HïÖAAN WEG VANAF: .\:....:,..v:.......;:.lv:.....„;..

SENSATIONEEL: TEXELS ROEM
ZUIVER SCHEERWOL DEKBEDDEN, KUSSENS en
ONDERDEKENS(VACHTEN)
het wereldbekende topmerk van de WADDEN. Dekbedden in enkele en
in dubbele 4 seizoenen uitvoering, 240 stuks alle maten. Kussens 153
stuks, tweezijdig te beslapen. Lamsvachten 104 stuks, anti vocht, anti
reuma in 5 versch. maten ook voor waterbed.
Alles topfabrikaat in behaaglijke en natuurzuivere
scheerwol. Adviesverkoopprijzen bij .
vaststelling van 159,- tot 798,- Art. uit deze collectie
_GAAN WEG VANAF
/y-

Let op! unieke aanbieding uit goederenbeslag speciaalzaak
CLINIC POCKET-BINNENVERING MATRAS
speciaal ontwikkelt stof en bacterievrij, anti allergisch POCKETVEREN
MATRAS met 235 afzonderlijk ingepakte veren per m2 Volledig houdingcorrigerend voor de absolute top in modern slaapcomfort. Geschikt
voor alle handmatig en elektrisch verstelbare latten- en spiraalbodems.
Slechts beperkt, aantal voorr. Winkeiprijzen oplopend tot 1795,LETOP!
GAAN WEG.
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Stijlvolle architektuur
Het plan omvat 21 villa's verdeeld over 13 vpijstaande en
8 geschakelde (twee-onder-één kap) villa's.
De villa's, in 4 typen, zijn speciaal voor dit plan ontworpen. Zij benadrukken de bijzondere kwaliteit
van deze lokatie door hun klassieke architektuur, vertaald in een moderne vormgeving.

Uitgekiend woonprogramma

Vrijdagavond

De woonkamers van alle woningen zijn uiterst royaal en ontworpen op het uitzicht.
Grote ramen bieden een wijde blik over de tuinen en de omgeving.
Naast grote slaapkamers voorzien de woningen in ruimten voor studeren, hobby en'de luxe van een
dakterras. Het sanitairprogramma is met 2 badkamers en een separaat toilet op de verdieping zeer kompleet.
Kortom, een woonprogramma dat tegemoet komt aan exclusieve woonwensen.

onderbreking

Van de vier typen zijn nog te Hoop:

Beroepen mettoekomst
voor moderne mensen
vrijstaande villa's 'in het duin'

Natuurlijk kies je voor hét volgen van een opleiding
een vertrouwd adres, dat voor zover de cursus
onder de WEO valt. erkend Is door het Ministerie
van Onderwijs.

eetkamer/keuken (begane grond) + woonkamer
(1e verdieping) 32 + 34= 66 m2
4 slaapkamers
garage + grote kelder
2 zonnige terrassen

Tevens erkend door
ANBOSenCIDESCO

OPENDAG
27 januari
VAN11;<)05
TOT 15.Ö>

schoonheidsverzorging
l • manicure - nailstyling

• visagia - mak* up artist
> pedicure - voetverzorging

• sportmasiage
• algemene ondernemers-

vaardigheden (AOV)
j Aanvang nieuwe cursussen
jan./feb.-a'ug./sept.
Vraag gratis studiegids

vrijstaande villa's

&&~•

• woonkamer + separate keuken ca. 64 m2
• woonkamers met uitbouw/terras op het zuiden
• 3 slaapkamers + studio
• dakterras
• inpandige garage

Instituut de Korte
Nic. Witsenslraal 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 623 39 94

Villa ^Bourbon'
Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs!

U wilt ook ruwitetvmst op zolder?
Bel nu: 072-5022700,fax: 072-5022730
of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.

• woonkamer + open keuken ca. 58 m2
• 3 slaapkamers + studio
• inpandige garage
• wonen aan de Kostverlorenstraat (6 villa's)

Wij beginnen 1996 knallend met een
•

•

^

op maandag t/m vrijdag van
17.00 tot 18.00 uur in

Inlichtingen en verkoop:

„La Brasserie'':

Stuur mij uw documentatie
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

Van der Reijden Makelaardij

2 drankjes voor de prijs van l //

Post de bon zonder postzegel naar:
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
1620 WK URSEM
Nijverheidsterrein 14
l645VXUrsem

geschakelde villa's (twee-onder-één kap)

Rui
DAKKAPELLEN

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Telefoon: 023 - 571 55 31
Fax: 023 - 571 91 27

Vanaf 20 januari a.s. kunt u in ons
nieuwe restaurant ,,Le Gran Buffet"
gebruik maken van het buffet voor
ƒ 29,50 per persoon.
Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u een gratis drankje!

.j

Een projekt van: HOPMAN PROJEKTREALISATIE B.V.
in samenwerking met: BOMAS B.V.
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'Zandvoort wordt niet verkocht'

met

en

dé badplaats door

vervolg van voorpagina
Samenwerking met Noordwijk heeft volgens Snelders een
nadeel. „Dat ligt namelijk in
een andere provincie. We zijn
ook bezig met de Bloemstedegemeenten. Maar het principe
is zelfstandig blijven en tevens
kijken wat we samen met anderen kunnen doen. Misschien
wordt Haarlem wel als regionaai centrum versterkt Welke
rol speelt Zandvoort daar dan
in? Maar Amsterdam als bestuurlijke koepel is wel heel ver
weg. Tussen de plaatsen bestaat een historische band. Er
liggen m de zomer gewoon heel
veel Amsterdammers op het
strand. Zandvoort wordt Amsterdam aan Zee genoemd. Allemaal waar, praten over samenwerking heeft ook zin, maar
stadsdeelraad nee."
Lou Koper, onafhankelijk
D66-raadslid,
daarentegen
vindt fuseren met Amsterdam
helemaal niet vreemd. „Je moet
niet meteen uitgaan van de problemen die je tegenkomt. Fuseren moeten we toch. Den Haag
legt op een gegeven moment
een bestuurlijke herindeling
op. We kunnen ook over zee
gaan zitten uitkijken totdat er
iets gebeurt, dan komt het
straks over je heen. Moeten wij
soms ondergaan m Bloemstede
en Bloemstede aan Zee worden?"
„Iedereen zegt dat fuseren
met Amsterdam een waanzinnig plan is. De identiteit van de
badplaats gaat zogenaamd verloren. Maar Zandvoort is Zandvoort al zevenhonderd jaar niet
meer. Welke indentiteit wordt
bedoeld? Die van architect
Chris Wagenaar? Al die oude
vissershuisjes waar hij zich
sterk voor maakt, zijn gewoon
moderne huizen. Alleen de gevels staan er nog. Het Zandvoort van Klaas Koper soms?
Het dorp uit mijn jeugd? Wie
legt mij uit wat de identiteit van
Zandvoort is?"
„Ik ken nog wel meer waanzinnige plannen. Zandvoort
zou de badplaats van Europa
2000 worden. In dit scenario
zou het hele dorp tegen de
grond gaan. De samenstellers
van de structuurschets wilden
ook al half Zandvoort afbreken.
Nou, de burgemeester heeft die
plannen mede opgesteld. Als
dat geen waanzinnige ideeën
zijn dan is mijn plan ook normaal."

Zeedijk
Wim Peeters
zou
graag
zien dat boven het gemeentebord
Zandvoort
het
blauwe
bord 'Amsterdam aan Zee'
komt te hangen
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Fotopersbureau
Zandvoort

Samenwerking tussen Zandvoort en Velsen vindt Koper
net zo raar. „Wat hebben wij
nou gemeen met Velsen. Een
brok strand misschien. Velsen
heeft wel een jachthaven, die
Zandvoort altijd heeft willen
hebben. Maar wie zegt niet dat
Velsen over zoveel tijd ook niet
samenwerkt met Amsterdam."
Koper („het
idee is met mij
aan de loop gegaan") is goed
bevriend met
Wim Peeters,
eigenaar van
het Amsterdamse
café
Casablanca en
van een cdwinkel
in
Zandvoort. Peeters is wild enthousiast over het idee. „Wat
zou het mooi zijn als Zandvoort
een stadsdeelraad van Amsterdam werd. Een einde aan de
politieke chaos in de badplaats."
Peeters ziet al parallellen met
Miami Beach, Bergen Binnen
en Bergen aan Zee. „Weet je
hoe ver Paris Plage wel niet van
de Franse hoofdstad afligt. Die

liggen een stuk verder uit elkaar dan Amsterdam en Zandvoort. Den Haag omarmt Scheveningen toch ook? De badplaats krijgt dan toch veel meer
publiciteit. Als Zandvoort aan
Amsterdam gekoppeld wordt,
krijgen wij wereldbekendheid.
Het circuit krijgt meer allure,
de infrastructuur wordt verbeterd. Straks
kan niemand
Zandvoort
nog bereiken.
Want
onze
buurgemeenten laten ons
links liggen."
Peeters
vreest niet dat
Zandvoort als
deelraad van
Amsterdam wordt ondergesneeuwd. „In Amsterdam zijn
ze heel blij met die deelraden,
de zaken worden nu tenminste
snel afgehandeld. Je mag je eigen beslissingen blijven nemen
en belastingen heffen. Alleen
maar positief. Zandvoort wordt
helemaal niet verkocht. Je hebt
Amsterdam-Noord,
Osdorp,
Bijlmer en dadelijk een blauw
bord Amsterdam aan Zee en

'Zandvoort blijft
overal maar
tussen hangen'

(ADVERTENTIE)

daaronder een wit bord Zandvoort."
„Zandvoort heeft altijd al met
Amsterdam te maken gehad.
Mijn grootouders -' Amsterdammers - logeerden al in de
zomermaanden in Zandvoort.
Zandvoorters gaan altijd uit in
Amsterdam. En ook de Kopers
en Paapen verhuren^-hun huis
in de zomer aan Amsterdammers. In Zandvoort woont
meer voor de helft aan Amsterdammers."
„Zandvoort blijf t overal maar
tussen hangen. Bloemstede
heeft voor Zandvoort alleen
maar nadelen. Bloemendaal en
Heemstede hebben van- de toegangswegen naar de badplaats
belachelijk kleine weggetjes gemaakt. Er is geen enkele doorstroming meer. De Duitsers
gaan al naar de Oostzee of blijven steken bij het IJsselmeer."
„Misschien krijgen we dan
openbaar vervoer van de hoofdstad. Eindelijk concurrentie
voor de NZH. Of een metrolijn
Zandvoort-Amsterdam.
Purmerend krijgt toch ook een
noord-zuidverbinding. Dat is
wel iets anders dan de NS die
een spoorlijn opheffen. De bad-

plaats van Rome heeft ook een
metroverbinding."
Amsterdam heeft nog geen
standpunt over de kwestie. Een
gemeentevoorlichter meldt dat
het met verstandig is in dit stadium een uitspraak te doen. Peter Tromp van Ondernemers
Vereniging Zandvoort vindt het
eigenlijk ook nog te vroeg. „Er
zijn leuke raakvlakken, maar
de onderhandelingen moeten
nog beginnen. Ik denk dat de
afstand met Amsterdam te
groot is. Planologisch niet in
lijn der verwachtingen. Dan
hebben de Zandvoortse ondernemers niets meer te vertellen."
Tromp is wel van mening dat
B en W wel alert op de situatie
moeten reageren. „Anders bepaalt Den Haag wat goed voor
ons is en moeten in 2000 gemeentes vijftig- tot zestigduizend inwoners tellen. Hoe groter de gemeente des te beter je
je kunt profileren. Maar Zandvoort moet niet eigenwijs doen
en denken dat ze een specifieke
functie in Kennemerland vervult. Dan is het op een gegeven
moment te laat."
Ton van Doorn

j Kerkdiensten
27/28 januari 1996
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds van Leeuwen, thema 'Zout en Licht'
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds Clement.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: pastor Meijer.
Zondag 10.30 uur: pastor Meijer.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: Voorgangerspool vanwege het 125-jarig bestaan van de landelijke NPB.

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Van Lennepwcg
Met een luide knal is het nieuwbouwproject
aan de Van Lennepweg van start gegaan De 155
woningen die er moeten komen, zullen m sep
tember of oktober klaar zijn
Graffiti 'Puck the Church' staat ei op de muui
van de Hervormde Kerk Onbekenden hebben
deze tekst in het weekend aangebi acht De gelo
vigen zijn zeer geschokt
Second1 opinion D66 vindt dat er vooi taan een
seconc opinion gevraagd moet worden aan een
andere welstandscommissie uit een andere !>emeente. De partij heeft schei pe kritiek op het
functioneren van de Zandvoortse welstands
commissie.
Wilde achtervolging Uiteindelijk heeft de politie
hem toch nog te pakken gekregen, de '20-jarige
Haarlemse automobilist die over de Zeeweg sim
gerde en daarna met 140 kilometer pei uur probeerde weg te vluchten. De wilde achtervolging
eindigde op de Gerkestraat
Parkeerboetes Pas m 1992 krijgt Zanclvooit de
opbrengst van de parkeerboetes die m de gemeente uitgeschreven worden Deze zogeheten
'fiscalisering' kan honderdduizenden guldens
opbrengen, hebben de ambtenaren berekend
Fietspad Het nieuwe fietspad achter Sandevoerde wordt druk gebruikt. Het loopt over de oude
trambaan tussen Zandvoort en Heemstede

Verkeersproblemen 7iin oplosbaar Volgens do
eeiblc drie rapporten 'Verkeersstudie Zuid-Ken
nemerland' kan Zandvoort de vetkeerbpioble
men oplossen door de vele illegale parkeerplaat
sen te legaliseren en langs de Boulevard Bar
naai t een busbaan aan te leggen. Verder wordt
geadviseerd om de Herman Heijermanswea
toch te maken Over de oude trambaan moet een
fietspad komen
Do Krocht Het is sterk de vraag of Homex BV
gebouw De Ki ocht gaat exploiteren De eigenaai
van Homex vindt dat de gemeente zijn voorwaai
den heel andeis gemteipreteerd heeft clan hi]
had verwacht Zo wilde hl] dat de gemeente een
winst van 10 procent zou garanderen. De ge
meente heeft het echter omgedraaid en stelt
voor om te garanderen dat zij een verlies van
maximaal 10.000 gulden zal citaten
Milly Scott Ze was helemaal niet gevraagd, maai
deed het uit zichzelf De jazz-zangeres Millj
Scott verzorgde spontaan een optreden bi] de
opening van Club Perroquet, ondei hotel Keur
Werklozencomitc Het college van Burgemeestei
en Wethouders reageert weer afwijzend op een
verzoek van het Comité vooi Werklozen Eerdei
al wees de gemeente een subsidieverzoek vooi
een informatiecentrum af en nu wil de gemeente
geen geld uitgeven aan sociaal culturele activi
teiten voor werklozen

K

RIJGT KARL MARX als
nog gelijk? Na het communisme zou de staat
langzaam afsterven en een oorlog van allen tegen allen uitbreken alvorens het rijk van de
vrijheid aanbreekt. Een blik op
Rusland en Tsjetsjeme leert
ons dat de oude vos ver m de
toekomst kon kijken.
Een andere profetie van
Marx: de wetten van het kapitaal leiden onherroepelijk tot
concentraties van bedrijven en
Verelendung - verpaupering m
goed Nederlands. En wat was
het thema van het politiek café
vorige week in Yanks: stop de
verloedering van Zandvoort.
En hoe luidt een van de stellingen tijdens de discussie-avond
in café Casablanca aan de Zeeweg, sorry Zeedijk, op 14 februari: een fusie van badplaats en
hoofdstad. Proletaners aller
landen verenigt u.
Een ware vloedgolf aan fusies
teistert Zandvoort. Het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening en de Stichting Welzijn
Ouderen, scholen, de bejaardenhuizen HIK en Huis m de
Duinen en de buurgemeenten
Bloemendaal, Bennebroek en
Heemstede zitten allemaal bij
elkaar op schoot. Niet iedereen
gaat overigens hokken. Zandvoortmeeuwen
en
Zandvoqrt'75 vallen met op elkaar en
de hpckeyclub ZHC en golfvereniging Sonderland zijn in een

pijnlijke scheiding gewikkeld
En nu dus Zandvoort met
Amsterdam. Een ideetje van
oud-VVD-raadshd Wilfried Tates, opgepikt door Wim Peeters, ging als een rollende donder door de media Peeters, erg
enthousiast over het fusieplan
omdat hij met zijn ene voet m
zijn Zandvoortse cd-shop staat
en met zijn andere de deur van
zijn Amsterdamse café op een
kier houdt en gaarne verlost wil
worden van deze ongemakkehjke spagaat, kreeg Het Parool,
Avro-radio, Haarlems Dagblad,
ZPM, Het Nieuws van de Dag,
ATS en nog wat journalistiek
gespuis op zijn dak
Zaterdag maakten twee andere Zandvoorters er in het radioprogramma 'Spijkers met koppen' een ware catch-as-catchcan van. Onze lieve importBram, de Zandvoortse woordsprokkelaar die zo uit Beets'
Camera Obscura lijkt weggelopen, nam het op tegen Lou Koper, onafhankelijk D66-raadslid en de dertiende apostel van
de fusiegedachte. Bram zei leuke dingen: „Ik woon dertig jaar
m Zandvoort, maar ben een rasechte Limburger en vindt het
een schandalig idee" Stijnen

als identiteit-watcher van
Zandvoort Lou zei leuke dm
gen: „Ajax kan bij ons op een
mooi complex trainen. Dan kan
Patrick Kluivert alvast warm
draaien op het circuit, dat ligt
er vlak naast " Voor de rest was
de discussie het Zandvoortse
strand op zijn smalst.
Maar laten we wel wezen Die
vorige fusie was toch ook geen
succes. Die Duitsers taleven
zelfs overwinteren. Nu zijn
onze oosterburen m Zandvoort
zonder onderbreking altijd
gastvrij ontvangen, maar van
Berlm am Nordsee heb ik nog
nooit gehoord.
En wat moeten we straks met
die strandstoelbelasting'' Die
geldt namelijk niet voor mwoners van Zandvoort. Als taadplaats en hoofdstad fuseren, Ie
vert die belasting geen stuivei
meer op, want de laatste Duitser die deze kant nog opkomt,
blijft steken in de file op de Zee
dijk, sorry Zeeweg.
En de burgemeester? Moet
Van der Heijden de eerste
chauffeur van Patijn worden
voor de buitengewesten? Maar
waarom eigenlijk niet andersom? Van der Heijden taurgemeester van Zandvoort aan het
IJ. Maar dan wel de IJ van IJdelheid. Geen wonder dat Marx
nooit verder dan Zaltbommel
kwam
Ton van Doorn

Poststraat 4-6a voorbeeld van
mooie badplaatsarchitectuur

i Weekenddiensten

Speelweek van 25 t/m 31 Januari

Weekend:
27/28 januari 1996
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming 023-5246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-5334323.

FILMPJE

is de grote
speelfilm met
humor en
actie van
PAUL
de
LEEUW
NEDERLANDSE
VERSIE
A.L.

12 JAAR

12 JAAR

DAGELIJKS
13.30 UUR

DO/VR/HA/DI
15.30 UUR

DO T/M Dl
19.00 UUR

ZA/ZO/WO
15.30 UUR

DAGELIJKS
21.30 UUR
Woensdag 31 Januari om 19.30 uur
L' ACCOHPAGNATRICE
Regie: Ctaude Hiller,
(1992)
met : Richard Bohringer,
Romane Bohtinger
en Claude Riche.
WORDT LID VAM DE FILMCLUB

Oasöiidspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00'uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(0230 5715847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op alle werkdagen
van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open voor
alle vragen van ouderen op

maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. (023-) 5719393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Tel.spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123 '
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
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dieping. Die werden gedragen
door houten kolommen niet elc-

Het complex Poststraat 4-4a6-6a is oorspronkelijk midden in

gante krullende versieringen op
de begane grond die nog enigs-

het oude dorp gebouwd als hotelpension. Deze functie heeft

zins aan de Jugendstil doen denken.

het tot ongeveer 1930 behouden.
Daarna zijn de panden omge-

bouwd tot vier woningen.

De overdekte balkons op de
eerste verdieping worden e\ en-

Naast de deur van nr. 6 bevindt zich een gevelsteen met de

eens gedragen door houten kolonnnen die een wat strakkere

decoratie hebben. De balkons

tekst 'Op de geb. van P. OostPeriode 16 januari tot en met 22 veen is de eerste steen gelegd

januari 1996
In ondertrouw: Ronald van Eimeren en Sandra Johanna Velker; Ronald Braamzeel en Irene Johanna Maria Koops;
Omar Roelof Johannes van Angeren en Yvette Pastor
Getrouwd: Arjen Esselink en
Poke Boersma
Geboren: Mira, dochter van
Djurre Boukes en Catharma
Maria Rijnbergen
Overleden: Bilgin Miyase Cinkiz op 58-jarige leeftijd; Hendrik Bol op 82-jarige leeftijd;
Pieter Hendrik Kooman op 69jarige leeftijd; Henriëtte Wilhelmina van Dam op 75-jarige
leeftijd; David Jacob Anthonie
Geluk op 86-jarige leeftijd;
Abraham Porcelrjn op 85-jarige
leeftijd; Hendrika Warmenhoven op 93-jarige leeftijd
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worden afgescheiden door grote

glazen ramen die op sommige
plaatsen voorzien zijn van gele

door P.H. van Keeren oud 9 ir.
17/11/1898.'
In de frisse bakstenen gevels

zitten nagenoeg alle ramen en
deuren nog op zijn plaats. Al-

leen nr. 40 is uitgebouwd.

Kenmerkend zijn de houten
veranda's op de begane grond

en de balkons op de eerste ver-

ruitjes. Ook het houten balkonhek is nog in originele staat. Hel
geheel is een getuigenis van
fraaie badplaatsarchitectuur.
Toto Anchc Liebuon

Agenda
Woensdag 24 januari
* Filmclub Simon van Collem draait 'Le voyeui des enfants' in het Circus aan het Gasthuisplein
Toegankelijk voor leden en met-leden Aanvang 19 30 uur
Donderdag 25 januari
* Tafelvoetbalwedstrijd bij café La Bastille in de Haltestraat. Aanvang 19 00 uur.
Vrijdag 26 januari
* Spreekuur voedselallergie m het Kennemer Gasthuis (lokatie Elisabeth Gasthuis), Boeihaavelaan 22 m Haarlem. Van 9 30 tot 11.30 uur
Zondag 28 januari
* Excursie over diersporen m de'Kennemerdinnen voor kinderen en volwassenen. Start om 10.00
uur bij de ingang Heerendumen aan de Heerendumweg m Velsen.

woensdag 24 januari 1996

Weekmedia 17

Dat kan alleen in de Postcode Loterij

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

NOVILON MARMOLEUM

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186
Reinout Oerlemans maakte
er een feest van in Den
Haag, en extra f eest bij de
winnares van de 25.000
gulden.
De wekelijkse straatprijs is één
van de gezelligste prijzen van
de Postcode Loterij, want elke
week is het bij de uitreiking
groot feest. Dat is alleen al een
reden om mee te spelen.

Volgende week gaat hij er misschien wel uit bij een stand van
6 miljoen gulden!
Binnenkort kan het feest zijn
bij u in de straat. Zorg dus dat u
bij de winnaars hoort. Speel
mee in de Postcode Loterij. Vul
vandaag nog de bon in en stuur
hem op. Dan hoort u er komende maand al bij. B

QCGASIONMARKT
Meer dan 140 VOUWWAGENS en CARAVANS
• tegen de LAAGSTE PRIJZEN.
1 ;
EXTRA LAGE direkt meeneëmprijs
-.•::. '-.-".
vrij 2febr. 13.00-18.00
zat. 3 febr. 9.00-16.00
.;
;
".
.:
vraag info folder aan....
V •'',-. -i, KAMPEERCENTRUM DE JONG
Beeklaan 24a HILLEGOM DE ZILK 0252-517717

Maar in de Postcode Loterij
maakt u niet alleen kans op de
gezelligste prijs van Nederland,
u kunt ook de rijkste prijs van
Nederland winnen: de Mega
Jackpot van 2 tot 7 miljoen.

BtOEMSBKUNSr

De Nationale Postcode Loterij maakt hele straten blij.
Dat bleek afgelopen week
weer in Den Haag waar maar
liefst 18 winnaars de straatprys van 3000 gulden binnensleepten. De uitreiking was een
geweldig feest.

De 18 prijswinnaars van de
straatprijs van deze week speelden in totaal mee met 22 loten
die elk drie groene biljetten van
duizend gulden waard waren.
En één van de winnaars ontving
bovendien de bonusprijs van
25.000 gulden!

DE UITSLAGEN VAN 22»mftÈMf
Stand Mega Jackpot:

6 miljoen
De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21

36 30 29 45
32 07 34 .15
16 19 24 41

17
11
04

40 01
43 38
26 20

De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 36
25
10
06
03
35
18
13
31

/10.000,/1.000,ƒ 500,ƒ 100,/ 50,ƒ 40,ƒ30,ƒ 25,-

Thuisbïngo
ƒ 25.0OO,-

ƒ 3.0OO,2672 BM
Keuze Prijs
2672 BM 023

De BMW: 1911 NC 002 te Uitgeest

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

De specialist in
al uw bloemwerken

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023 5712800 fax 023 5730553

THUISBEZORGING

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

ZORGEN
ERVOOR DAT
UW MERK
VEELVAKER DE
KRANT HAALT.

•

Plaats:

Super Noord

U Bel mij bij een prijs
B boven ƒ 10.000,- Tel

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-6242316.

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

150.96.01

f'

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

NATIONALE

Zandvoorts Nieuwsblad

LOTEFU J

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die schrijft
over de plaats waar u woont.
Daarna word ik abonnee en betaal per
O kwartaal ƒ 18,75
O half jaar ƒ 33,90 O jaar ƒ 59,20
* Voor postabonnces gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmeclia, Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.
U hoeft geen postzegel Ie plakken.
Wie 'n abonnement heeft weel meer!

Naam: (m/v)
Adres:
Postcode/Plaats:
(i.v.m. controle bezorging)WK

DM;

Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Mobil

Ik spel ook de advertenties, want dat zijn de aanbiedingen van winkels uit de buurt en ik ben nu eenmaal gek op voordeeltjes.
Wie niet? Ik noem het altijd mijn krant waar ik elke week met belangstelling naar uitkijk. Maar m'n vriend ook hoor, die leest 'm
net zo hard als ik.

'' krant moet 'k hebben. Omdat ik
graag wil weten wal zich in mijn omgeving
afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 13,50

Sig.mag. Lissenberg

De Vonk

Ik zit op een sportvereniging en clan is het heel leuk om zo nu en dan over je eigen club te lezen en een foto te zien
van mensen die je kent. Laatst stond ik zelf in de krant en dat heb ik nog weken moeten horen. Kun je nagaan hoe
goed het Zandvoorts Nieuwsblad wordt gelezen.

( c

Weekmedia

Shell Geerling

Ik vind het een heerlijke krant en ik neem er altijd de tijd voor. Gemeentepolitiek, sport, interviews met mensen die
hier wonen, achtergrondverhalen en andere zaken die hier spelen, krijgen in het Zandvoorts Nieuwsblad alle aandacht. 't Is een échte krant, geen onbenullig blaadje.

Giro/Banknr.: —

atjar ketimoen en kmpuk udang
ƒ '5<5°

Snijdend koud
buiten?
Maak het
binnen gezellig!

Waarom ik geabonneerd ben op het Zandvoorts Nieuwsblad? Wat een vraag... Omdat ik hier woon natuurlijk en ik graag
wil weten wat er in onze gemeente aan de hand is. Dat zal je in een dagblad niet zo gauw lezen. Tenzij er iets heel
belangrijks gebeurt. Maar dan lees ik in het Zandvoorts Nieuwsblad er later toch weer het fijne van.

Telefoon:

met
- ajam Ritja-Ritja
pittig gekruide kippepootjes

| Naam:_______________________________________n dhr. D mevr.
3
i Adres: _______________________________________________________
Fa. P. Klein
B Postcode:

Datum:
Handtekening:

;Straatpïijs:£

Zerfouten voorbehouden

JÖIuijS

ffi'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
/ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

Banknummer:

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

WEEKMENU
'Mihoen goreng yunani
mihoen met stukjes kipfilet

en •

De rijkste prijs
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Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 1 8, Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan i A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
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SIEMENS
KOEL/VRIES KOMBINATIE

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi Black Trinitron beeldbuis
flat square Doublé Duty
afstandbediening Adv'1660

949.-

CCDTR350, Video-8 systeem HiFi gelu dskwaliteit
10xmotorzoom zeer lichtgevoelig
(2x lux) datum en tijd opname
CCD opname chip met
320 00 pixels
Inklusief accessoires
Adviespnjs'1980 -

Type KG31VOO Zeer ruime koelkast van maar liefst 300 liter
Koelgedeelte 200 l i t e r , automatische ontdooiing, variabele
SONYHI-8TRAVELLER indeling Vriesgedeelte 3 laden
Superieure beeldkwaliteit met voorraadsysteem Deur links
Hi-Fi stereo Adv "2999 - en rechtsdraaiend te monteren
Adviespnjs*1448 -

1449.- SONY DOLBY SURROUND

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750 Met beeldstabilisator
Hi Fistereogeluid Adv "3110

1849.-

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis voorzien
van bijna alle denkbare
| mogelijkheden Adv "4000

SONYTRAVELLER CAMCORDER

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs"495

249.-

PRO-LOGIC SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

ZANUSSI WASDROGER
Type TD52 Reverserend
Adviespnjs '649

D515, Receiver 2x65 Watt front
20 Watt center, 40 Watt surround
SONY STEADY SHOT digitale tuner, afstandbediening voor
TR550 Lichtgewicht cam de komplete set
corder met beeldstabilisator
DP212 1 Bit CD-speler, programHl Fi Adviesprijs "2530
meerbaar, shuffle play
SSCR, Center-speaker + 2 fullrange surround speakers
HI-8 CAMCORDER
Adviesprijs"1500Topklasse'Hl Fistereogeluid

2249.-

579.-

1399.-

[SONY55CMKVX2141
Stereo teletekst Adv "1650

FM1515, Handige 17 liter magnetron met 650 Wat \''jïfL9
«B^w^J ll1
vermogen en 5 vermogenstanden dus ontdooien, opwar
KONDENSDROGER
men en koken Inklusief draaiplateau voor een optimale
CM50 Geen afvoer nodig
verwarming Adviespri]s"399 -

rrfffl
RQQ .
iftjfer «JÏK9.-

1299.-

949.-

BAUKNECHTTRA961

MOULINEX MAGNETRON

1479.-

ISONY72CMKVC2921
| Stereo en teletekst Adv "2250

SONY TRAVELLER
TR350 Lichtgewicht camcorderHifi 10xzoom 2lux '1980-

SONY55CMKVM2100
Hi Black Tnnrtron Adv "1000

999.-

VIDEÓ-SCAMCORD'ER

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv "1449

MIELE K1321S LUXE

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv '1699

PANASONIC 63 CM
TX25G Stereoteletekst '1599

ZANUSSI KOEL/VRIES

BAUKNECHTKGC
K/V kombmatie met 3 laden
Adviesprijs"1149

999.

799,-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv'1235

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv '1549

E807 8mm Sxzoom autofocus

SONY TELETEKST
M1401 Afstandbediend "890

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2 deurs koelkast maar
eenechle 220liter2 deurs
koel/vries kombmatie met
3 laden Adviespnjs'999

|j;j*K11099 .-

799.-

899.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31 Flexibele m
deling 3 vnesladen auto
matische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs'1498

979.-

MIELE DROGER T349

i rv^jB
Éï 1149iWjvtf>T
SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70 Tri Logici Stereo
4 DA PRO koppen longplay
enPDC Adviesprijs "1780

1399.-

829.-

I teletekst!

7QQ

STSwKOp^

GRUNDIGHIFIVIDEO
'

I PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450 Adviesprijs" 1995

GV240

Beste koop VHS
Adviesprijs "1709

JVC HiFi STEREO VIDEO
HRJ600 4koppen Adv "1299 -

PHILIPS MATCHLINE
PT701B STEREO TELE
TEKST afstandbedien ng
| Adviespnjs'1795 -

nw^ G "7 O

lifôfe? D/u."

m 1195.-

BLAUPUNKT HiFi
VIDEO + SHOWVIEW

L.

"""

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen '849 -

375.-

,--~•

hl e

T-^7 PrxS^Ö-^-^r <^ ^

779.-

SONY SHOWVIEW+PDC
WVIEW+PDC
SLVE50 Trii Logic 4
4 kop
pen longplay
ly Adv '1330

VR333 "Beste
te koopi 3 koppen
Adviesprijs
'lesprijs "1095
"1095

55 CM STEREO KTV
NA2304 Flat square beeld
| buis teletekst Adv '1345

WW

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime24litermhoud snel
Ie 1000 Watt magnetron ve
lekookfunkties Adv "699

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 m 1 kom
bi magnetron Adv '999

WHIRLPOOL AVM
Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv '1499

465.-

ELEKTRISCHE '^ >%
DEKENS ^ H ^ ; Martex en Invéiiturn
onderdekens.
:•';. ;••>.\

45.-

'
Z A N U S S Il 2
2--D
DE
EU
UR
RS
S ELEKTRISCHE ;
KACHELS
- ^
STUNP Adviespnjs'749
viespnjs'749
-alle soorten ,en ."rnaten•.'•=•.:

465.-

SIEMENS> 2-DEURS
235 liter Adviesprijs
/lesprijs '985

K

645.-

H
K
K

] Ned Philipsgaantie Adv "899 -

495.-

| PHILIPS TELETEKST
14PT155A Adviespnjs"725

L;jfe? u / 3."
INDESIT STUNT
Type 2596 Adv '799 -

479.SONY VHS-HQ VIDEO
E10 Tri Logic voor optimaal
beeld, afstandbedienmg
Adviespnjs '799 -

449.-

345.-

MIELE 1100TOEREN
TypeW697LW Voorlader
RVS trommel EN kuip
Adviesprijs '2299 -

SHOWVIEW
VXK326 VHS-HQ shuttle
afstandbediening Adv '699

,

429.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen 1 Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding' Type
AV536 Adviespnjs"1499

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21 Afstandbediend
Adviespnjs '768-

349.-

975.-

4 KOPPEN VIDEO •
Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max 8 uur)
afstandbed Adv "799

PHILIPS VIDEO + PDC
Turbo-Drive1 LCD-Afstand
bediend Adviespnjs '895 -

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST
ST70 650 Adviesprijs'1949 -

499.-

998.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG 63 CM
ST63 650 STEREO TELE
TEKST Adviesprus'1829

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel '1499

]n
B
i ^'rJtnrkffie COMPAQ PRESARIO Sr^X,^ ^Ö
lL£L.II.(ffil!g-Lll 524,Processor486DX2,66Mh , lU^O O fa S g \J>
TÏTlMlilKMi'TrfrilTtH
WÜHttUrtwwsjEaB
Wj^S]ÏÏSW'wtHffl!3
SÖffiS33ï«ri5aHS£S
nnroTBJnl
fl g
ITB
g
MafTO
l

SIEMENSWASAUTM.
Adviespnjs "1348

• • ?J?^

845.-

Trrwl'rtJl
iBbuxz, uu ivinz ,
4~JT1H| 4 MB intern 540 MB harde schijf,
ÜLKHn cache 128 KB 14 Inch S VGA
[MIWHBH klcurenmonitor, muis DOS 6 2,

**

795.-

JVC VIDEO SHOWVIW
HRJ205 LCD-afstandbediend

y^l PRINTER

459.-

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST
63TA4411 Adviespnjs'1795

V i! KB

KT^Ü PACKARD

ft^rvfeus

IkM wiijw*

850

TOEREN
BOVENLADER

VHS VIDEO PLAYER
Inkl afstandbediening

TypeAWG089 Adv '1435

1279.*\ \ooooo

SIEMENS 180 LITER
KT18R01 Adviespnjs"948

V
BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

745.-

INDESIT
FORNUIS
Type KN3400WO Adv '849

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas elektro fornuis met Gl
v/EG keur Adviesprijs "949

ETNA FORNUIS 14.00
OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastje Adv "595 -

100 LITER VRIESKAST

338.-

WHIRLPOOL

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410 Gas elektro fornuis
inkl grill draaispit en mixed
orill set Adviesprijs '1575

AFB594
ATAG GAS-ELEKTRO
FK055 Elektrische oven
inkl grill en kookwekker
Adviesprijs "1510

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452 Luxe gas elektro
fornuis met heteluchtoven
grill kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs'1735

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken lever
baar inallematenen soorten
Er is al een vrieskist vanaf

PTgifr QQQ _
i^fef O9«f.

279.-

1000 TOEREN BOVENL.

BETER EN GOEDKOPER.'

\Mw 799.-

ETNA GASFORNUIS

Type 1 4OO, Kookgedeelte met
afdekplaat Ovengedeelte met
verlichting

49Q >
«v+UNIEKintl-W1;-

wn

is i;-ïM*^
•_^-r^riT*°'36 95

HO^;Luxe,\^n»^>T^Jj! \\333E3*'!?iïi\[

^-j39>-.| i^^Sa'^é'^^'^vle?riis""'" 55^- S^S^ISa^ BhlSfi»"^

p\N-COPE
' ' • " '

Aanvraaa-folder in d« winkel!

BOSCH KOELKAST

WHIRLPOOL

PTgifc R7Q

499.-

G570 TOPKLASSE Adv '2099

WHIRLPOOL 243 LITER
1 40 meter hoog met 6 vries
vakken cq laden Adv "1165-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl
afstandbediening
Adviespnjs '699

ijfrfey Ö/OB-

MIELE VAATWASSER

539.- IB^CP^J

499.-

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 540 Teletekst Adv '1099

BAUKNECHT KAST
3 sterren vriesvak Adv '749

BOSCH VRIESKAST
TypeGSD1341 Adv '848

Adviesprijs "1099

Frejfr 7QQ m
li/^fe? lvQ,

SIEMENSAQUASTÖP
Superzumig Adv'1348

•P"- KI "f'fr1

>lffi?tOil DJ320>lnkletPr|nter,lnkl sheet- |MgtHI:H-all
tfrflffl
feeder en cortrldgo Adv'569 - HVRffliM^fQ

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401 "Beste koopi

BLAUPUNKT 55 CM
IS55-28 Stereoteletekst '1299

145 LITER KOELER
Topmerk Adviespnjs"749

:HT WA-

BAUKNECHT WA'uge toerental
Hoog centrifuge
Adviesprijs "1349'
"1349-

Processor

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200 Afstandbediening

649.-

BOSCH VW SPS2102

1195.-

8MBin ern )20|wBhardosi: Z
8MBintern,420MBhardoschljt;
jf{,., ..„...[.......(^•S
' .'
QuadSpeedCO-rom,14inch
QuadS
PeedCO-rom,14inchmc- HgBMHnflaAJ'.IA
rmor,
muis, WINDOWS 95-25
r^rnuls^OWSSS"^.
EWKiHIi

waflT^lT|ifMHi AMSTRADMINITOW

878.-

549.-

INDESIT KOELKAST
2 sterren vriesvak Adv "699 -

WA9DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m
1 machine 1200 toeren
Adviesprijs '1799-

gc^B^ n^üTTff» 2799

BLAUPUNKT 70 CM
IS70 33 Stereo en teletekst

1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijketabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI 4 oro
gramma s 12 couverts
Adviespnjs'999

BAUKNECHTVW3"PR

PANASONIC VIDEO
NVSD30 3 koppen VHS
HQ LCD afstandbed "1199

| 3 7 C M K T V KV1212
BESTE KOOP Officiële
l Philips garantie Adv "695

M

plgii CTQ

579.-

695.-

\PRUS

H
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H

XK
d
<ï
d
té
iï
479.- uu
£
M

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 W a t t q u a r t z grill

LUXE 800 TOEREN

l 55 CM FSQ KTV

298.-

229.-

WHIRLPOOL AVM610
17 litermhoud Adv '599

PHILIPS VIDEO
'IDEO +
+ PDC
PDC

695.-

KLEUREN-TV

INDESIT 2-DEURS
>-DEURS
Variabele indeling
elmg Adv '799

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
TypeAWG719 Adv '1235

749.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350 Adviespnjs "1445

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader centrifugegang
1200trn/mm rvs trommel
zeerzuinig Adviesprijs '1199

ZANUSSI WASAUTOM.
TypeZE400E Adv '949

699.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
28SL5800 70cm Adv "2695

37 CM

MOULINEX STUNT
FM1515 17 Liter Sstanden
draaiplaleau Adviespnjs'399

PHILIPS HiFi STEREO
VR632 TURBO DRIVEvideo
4 koppen longplay "1295

'

a

U

999.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25PT450 Flat square beeld
buis menusturing easy logic
| afstandbediening Adv "1795 -

r

jrf
SHARP R2V1 4 STUNT

MERKCENT
TRÏFUG
RIFUGE
2800toeren Adviespnjs'249

PHILIPS MATCHLINE
VR733 VHS HQ HiFi stereo
4 koppen teletekst '1795-

, .

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI
TypeKE3100 Gescheiden
regelbaar Svnesladen '1849

SAMSUNG M6135
MAGNETRON O V E N
rf
Supersnel verwarmen en ont
dooien Uitneembaardraai
plateau Adviespnjs'279
U'S

mwmmm

"

AEGTURNAMAT

ETNAWASEMKAP
AVANCE 3-standen Adv '135 -

SUPER KOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaat '298

AEG B O V E N L A D E R
AV275 1000 toeren "1699

ATAG WASEMKAP
WH155 luxe 3 standen '260

ETNA K O O K P L A A T
Luxe 4 pits Adv '430

178.-

11QQ _
| Iïf3.-

148.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
'

'

I

'
'
f
BEVERIJK
'
SUPERSTORE 1100 tna
BreestraatCS

I

- • • • •
•
BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
Badhoevedorp vrijdag ........... 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ;,. ...... 7 tot 9 .uur
• ivB *J.-• «tilk l *j*i Til *J
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Energie Noord West: de gebundelde kracht van vijf vertrouwde energiebedrijven. PEN

is de naam en het beeldmerk: Maar over een tijdje zult u het wel gaan merken. Want

Energiebedrijf Noord-Holland, Gasbedrijf Kop Noord-Holland, Energiebedrijf

samen kunnen wij scherper inkopen, efficiënter werken en onze'dienstverlening uit-

Amsterdam, Energiebedrijf Zaanstreek-Waterland en Energiebedrijf Haarlem
vormen vanaf 1 januari samen Energie Noord West. Gezamenlijk zorgen

breiden. Zo laag mogelijke tarieven en een steeds betere service. Daar maken wij óns
sterk voor. Vanaf nu stoppen wij alle energie in één bedrijf: Energie Noord West.

wij voor het overgrote deel van de energievoorziening in Noord-Holland.
Heeft u daar nu al iets aan? Niet direct. Het enige dat meteen verandert

Energie Noord West

woensdag 24 januari 1996
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Moeizame winst voor koplopers
bij Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - In de interne competitie bij de Zandvoortse Schaak Club wisten de koplopers Ayress en Geerts
met moeite hun partijen winnend af te sluiten. Verrassingen waren er ook bij de jeugdschakers niet te melden.

V

Donderdagavond
waren
maar liefst 18 deelnemers afgekomen om de 13-e ronde van de
interne competitie te spelen.
Alle schakers gingen er goed
voor zitten en de partijen leverden prachtige situaties op. De
koplopers John Ayress en Edward Geerts hadden het zwaar
te verduren. Ayress moest het
opnemen tegen de altijd taaie
Walther Franck en kon pas in
het eindspel zijn winst tainnenhalen.

•s.»

Edward Geerts had ook duidelijk geen 'makkie' met Gharry Manshande en kon met veel
pijn en moeite de partij naar
winst spelen. Lindeman, Gude,
Gorter en Van Elk consolideerden hun posities drie tot en met
zes, door hun partijen winnend
af te sluiten. De twee binnenkomende jeugdleden in de competitie voor senioren, Remco de
Roode en Edward Hendrikse
konden op een verdienstelijke

De heren handballers van ZVM-Rabobank draaiden stroef, maar wonnen toch van Tonegido

Foto Persbureau Zandvoort

Heren ZVMniet te stoppen
ZANDVOORT - Ook een
j niet op volle toeren draaiend ZVM-Rabobank blijkt
in de handbalcompetitie bijna niet af te stoppen. Tonegido ging ten onder met 2826. De Zandvoortse handbalsters herstelden zich van
de vorige week geleden nederlaag door J.C. Vido met
11-9 terug te wijzen.
'De Zandvoorters namen meteen een lichte voorsprong, die
niet meer werd afgestaan. Wel
bleef Tonegido gevaarlijk dichtbij doch ZVM-Rabobank heeft
voldoende klasse om de strijd
te controleren. Het fysiek sterke Tonegido probeerde tevergeefs grip te krijgen op het aanvalsspel van de Zandvoorters.
Schutter Cor van de Koekelt
kreeg vanaf het beginsigpaal
een persoonlijke dekking doch
scoorde toch maar liefst /acht
doelpunten. Van de Koekelt
werd uitstekend bijgestaan
door Jaap Loos, die met even-/
eens acht treffers iri zeer goede
doen ,was, Bij.de^rust leidde,.ZVM-Rabobank mét 12-10.,- ,^"
. De tweede helft was van hetzelfde niveau als de eerste.
ZVM-Rabobank hoefde niet tot
de bodem te gaan om de zege

veilig te stellen. De Zandvoorters moesten wel attent blijven
in deze. wat rommelige partij.
Het gelukte de manschappen
van coach Joost Berkhout om
telkens aan de goede kant van
de score te blijven. Door de 2826 overwinning zijn de badgasten opgerukt naar de tweede
plaats op de ranglijst.
„Met deze overwinning hebben we revanche genomen op
de eerder dit seizoen geleden
nederlaag," stelde Joost Berkhout. „Het was wel een moeilijke wedstrijd en we speelden
minder fraai dan vorige week.
Maar ik ben blij met deze overwinning. Aanvallend werd er
toch wel weer aardig veel gescoord en met deze overwinning blijven we in de race."
De handbalsters van ZVMRabobank herstelden zich van
de vorige week geleden nederlaag door.van J.C. Vido te winnen. Daardoor is een plaats in
de kopgroep voorlopig gewaarborgd. Tegen J.C. Vido werd het
een onrustig duel. Geen -goed
handbal^maar wel,yeel_-inzet
van beide teams. Na'een helft
handballen stond er een 4-4 gëlijke stand op het scorebord.
Door beter samenspel slaagden de Zandvoortsen er in een
voorsprong op te bouwen, 9-6.

Bridgers Groenewoud
en Smit scoren goed

-' ZANDVOORT - Zo'n negentig bridgers van de Zandvoortse Bridgeclub gingen
er weer enthousiast tegenaan. En met het enthousiasme werd in allé lijnen goed
gescoord.

De eerste plaats in de A-lijn
werd behaald door
de heren
Groenewoud en v Smit met 61
procent. Op vier procent achterstand eindigden de heren
Overzier en Van' der Staak en
Emmen en Van der Meulen. In
de totaalstand, na drie wedstrijden, hebben de heren Groenewoud en Smit de eerste plaats
overgenomen van de heren
Bakker en Branöse, die nu
tweede staan, met de heren
Emmen en Van der Meulen op
de derde stek.
De dames Hopgendijk en
Veldhuizen zegevierden in de
B-lijn en scoorden 62 procent.
De dames Mens en Visser, een
gelegenheidspaar, legden beslag op de tweede plaats met
een procent minder, terwijl de

dames Polm en De Vries derde
werden. Door hun overwinning
stegen de dames Hoogendijk en
Veldhuizen van de vierde naar
de eerste plaats na drie wedstrijden, gevolgd door de dames
Van der Nulft en Scipio.
De verschillen tussen de eerste drie aankomenden in de Clijn waren gering. De dames Koning en Van Os behaalden ruim
59 procent, 'gevolgd door de dames Koning en Rudenko en de
heren Van Duuren en Hoogland. Als gevolg van deze resultatén behouden de dames Götte
en Koning de eerste plaats, met
op minimale afstand de heren
Van Duuren en Hoogland.
De D-lijn wordt beheerst door
de familie Kerkman. Zij eindigden met een knappe 65 procent
als tweede achter mevrouw
Verhaaff en de heer Van der
Meer die, met 67 procent nog
iets hoger reikten. De familie
Kerkman heeft in de totaalstand een ruime voorsprong
van achttien procent genomen
op de concurrentie.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Rutli. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

Met nog een kwartier te gaan,
liet ZVM-Rabobank de teugels
te veel vieren waardoor J.C.
Vido terugkwam tot 9-8. Bijtijds herstelden de Zandvoortse handbalsters zich, het tempo
ging omhoog, er werden geen
kansen meer weggegeven en de
overwinning van 11-9 kwam
niet meer in gevaar.
Coach Wendy van Straten
vond de overwinning verdiend.
„We waren de betere ploeg.
Soms zijn we niet fanatiek genoeg, maar door op tijd het

tempo te verhogen wonnen we
terecht. We blijven door deze
overwinning lekker meedraaien in de sub-top."
Doelpunten mannen: Cor van
de Koekelt 8, Jaap Loos 8, Nik
Grijakovic 3, Ronald Vos 2, Peter Pennings 2, Patrick Terpstra 2, Martijn Hendrikse l,
Guido Weidema l, Goran Bogojevic 1. Vrouwen Mireille Martina 3, Linda Koper 2, Janna ter
Wolbeek 2, Daniëlle Blom 2,
Sylvia Blom l, Margreet Bogojevic 1.

avond terugkijken. Op de ranglijst kwamen door de resultaten bij de eerste tien geen veranderingen voor.
Uitslagen: Gorter-Reijer 1-0,
Pranck-Ayress 0-1, ManshandeGeerts 0-1, Paris-Lindeman 0-1,
Van Esveld-Gude 0-1, AtkinsonVan Elk 0-1, Dommeck-Verheijen 1-0, Remco de Roode-Mevrouw Sandtaergen 1-0, Edward
Hendrikse-Berkhout 0-1.
Bij de jeugd deden de koplopers wat van hen verwacht
werd en wonnen de partijen. Zo
consolideerden Maarten Scholder en Edward Hendrikse hun
tweede en derde plek op de
ranglijst door winst op Plorian
van der Moolen en Mare Habets. Dmitri Herders, vorig jaar
nog een sterk aankomend talent, kan zijn draai maar niet
vinden en moest deze keer het
onderspit delven tegen Henk
Willemse.
De partij tussen ranglijstaanvoerder Remco de Roode en

ZANDVOORT - De eerste
promotie voor de Chess-delegatie bij het 58-e Hoogovensschaaktoernooi is binnen. Dennis van der Meijden won met drie uit tdrie
zijn vierkamp in de derde
klasse en mag het volgend
jaar een groep hoger proberen. Olaf Cliteur handhaafde zich in de eerste klasse.
Cliteur overschreed in de eerste ronde, in gewonnen stelling,
de bedenktijd en miste daardoor direct de kansen op promotie. Met 1,5 uit de resterende
twee partijen herstelde Cliteur
zich knap en handhaafde hij
zich gemakkelijk in de eerste

klasse. De concurrentie in deze
klasse was zwaar. Tegen de
sterke Beverwijker Han Jansen
bereikte Olaf Cliteur een gewonnen stelling. Vlak voor de
tijdcontrole kreeg de Zandvoorter wat problemen, hetgeen
hem te veel tijd kostte.
Nu moest Cliteur alle zeilen
bijzetten om degradatie te voorkomen. Tegen de Duitser
Schmits werd in de tweede ronde met de zwarte stukken remise gespeeld. In de laatste ronde
stelde Cliteur met een fraaie
aanval, die in een overwinning
resulteerde, zijn eerste klasserschap veilig. Zijn tegenstander
Dekker uit Castricum werd

ZANDVOORT - De basketballers van The Lions hebben uitstekend gepresteerd
door het tweede team van
Challengers met 86-52 te
verslaan. Vooral in de tweede helft waren de Zandvoorters-op dreef. De basketbalsters kenden een off-day en
verloren^kan'sloosivan Alkmaar met 35-52.

De dames van The Lions hadden niets in te brengen tegen Alkmaar
win je niet in deze klasse. Doordat we met z'n allen op de trainingen verschijnen vinden we
elkaar steeds makkelijker. Het
gaat best goed, en in Zandvoort
staan er nog een paar leuke
wedstrijden op het programma.
Vooral tegen sterke tegenstanders kan het leuk worden."
Lions en Alkmaar maakten
er geen beste wedstrijd van. Fysiek was Lions niet opgewassen
tegen Alkmaar en bovendien
had Lions pech dat de ballen

Morgenavond spelen de leden van de Zandvoortse
Schaak Club in het Gemeenschapshuis de tweede ronde
voor het clutakampioenschap
snelschaken. Na zeven partijen
staat Hans Lindeman ongeslagen bovenaan. Wim Gude en
Wim de Oude nemen met vijf
gewonnen partijen een gedeelde tweede plaats in. Donderdagavond staan tien partijen van
tweemaal vijf minuten op het
programma en het zit erin dat
zich de nodige verschuivingen
voordoen. De derde en laatste
snelschaakronde zal plaatsvinden op de laatste clubavond
van het seizoen op 30 mei.

Promotie voor Van der Meijden

Basketballers Lions presteren uitstekend

Lions ging gemotiveerd van
start in de wedstrijd tegen Challengers. De eerste confrontatie
tegen de bezoekers was op een
nederlaag uitgelopen en dat zat
de Zandvoorters niet lekker.
Het op revanche beluste Lions
kwam vlot uit de startblokken
en had na tien minuten een 17-7
voorsprong opgebouwd. Toch
zou het geen gemakkelijke partij worden, omdat Challengers
zich niet zo maar gewonnen
gaf.
Het felle duel stond onder leiding van twee prima scheidsrechters waardoor de strijd het
aanzien volkomen waard was.
De voorsprong van tien punten
konden de Zandvoorters niet
vasthouden. Challengers kroop
naderbij en bij de rust was er
met een stand van 35-28 nog van
alles mogelijk.
Een fanatiek
knokkend
Lions stelde in het begin van de
tweede helft de zege veilig. De
twee-drie-zone werd knap gespeeld, de rebounds werden gepakt en vervolgens volgden
snelle breaks, die veel resultaat
op leverden. De break was goed
voor zo'n 26 punten.
Na de ruime voorsprong kende Lions een lichte terugval,
maar dat werd al snel weer
goed opgevangen. Rustig, maar
wel met een enorme inzet spelend, werd de strijd bekwaam
naar het einde gespeeld. Wat
Challengers ook probeerde, aan
de fraaie voor Lions in het verschiet liggende zege was niet
meer te ontkomen, 86-52.
„Het was toch een zware wedstrijd," meende speler Peter
Bos. ,,We hebben tot de laatste
minuut moeten knokken voor
deze verdiende overwinning.
Dat moet ook wel want anders

Rebecca Willemse werd voorlopig door de wedstrijdleiding in
de ijskast gezet omdat zich wat
onregelmatigheden voordeden.
Donderdag nemen zij opnieuw
plaats achter het bord om de
partij uit te spelen. Voor de laddercompetitie werden twee
partijeni gespeeld. Plorian van
der Moolen won van Maarten
Scholder, maar de tweede partij van Maarten Scholder
bracht hem de winst op Henk
Willemse.

vaak via de ring net niet in de
basket verdwenen. Alkmaar
had minder moeite de basket
op de juiste plaats te vinden en
had bij de pauze een geruststellende 18-27 voorsprong genomen.
Met veel inzet poogde Lions
de stand een beter aanzien te
geven. Onder aanvoering van
de met twaalf punten goed op
dreef zijnde Roos Bruijnzeel
gelukte het de Zandvoortsen
het gat tot tien punten verschil
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te verkleinen. Alkmaar zag echter het gevaar en ging er weer
wat steviger tegenaan. Dat werd
Lions te veel waardoor de schade opliep naar een 35-52 eindstand.
„Het ging niet zoals we gehoopt hadden," stelde de geblesseerde van de kant toekijkende José Beerepoot. „Van
deze ploeg hoeven we niet te
verliezen, maar het liep niet. De
inzet was er wel maar dat was
niet genoeg."

daardoor het slachtoffer en degradeerde.
Bij de dag-vierkampen had
Chess Society speler Dennis
van der Meijden het in de derde
klasse, zoals verwacht, niet al
te zwaar. Hoewel de jeugdige
Zandvoorter piet helemaal tevreden was met z'n eigen spel,
won hij gemakkelijk zijn eerste
twee partijen. In de slotronde
werd SVS-voorzitter Ted Bijvoets de laatste prooi voor Van
der Meijden. Met een fraai 'stikmat' bezegelde Van der Meijden de promotie naar de tweede
klasse.
De tienkampers hebben inmiddels de eerste drie partijen
achter de rug. Willem Brugman
bleek naar aanleiding van zijn
resultaten van vorig jaar toch te
zijn gepromoveerd en speelt in
groep zeven in plaats van groep
acht. Met een nederlaag en twee
remises startte Brugman verdienstelijk, zeker als meegeteld
wordt dat de nederlaag eigenlijk een overwinning had behoren te zijn. Wanneer Brugman
in de tweede week zijn'goede
spel handhaaft, zal hij het zeker
redden in deze groep.

De Slipschool is een stuk historie, maar ook in deze tijd is de
school belangrijk voor de badplaats. „Als je ziet hoeveel bedrijven van buiten Zandvoort
door ons naar de badplaats toe
worden getrokken: we hebben
een prima samenwerkingsverband met Grandorado, het Elysee Beach Hotel, maar ook met
andere' hotels uit Zandvoort.
Wij verzorgen allerlei arrangementen. Dat loopt in de tonnen.,
Kun je nagaan hoeveel omzet
wij ook indirect voor Zandvoort brengen. Het is toch te
zot om daar een bom onder te
leggen. Dan leg je ook een bom
onder Zandvoort."

De Anti-Slipschool Zandvoort bestaat al 32 jaar en is
indertijd opgericht door Rob
Slotemaker, maar moet nu wijken voor de toekomstplannen
van het circuit. Half december
kreeg de directie te horen, dat
de gemeente per l januari 1997
het huurcontract beëindigt. De
slipschool zou niet passen in de
nieuwe toekomstplannen van
het circuit. De slipschool had
net enkele maanden daarvoor
een nieuwe baan aangelegd. Investering: zes ton.
Smits had de huuropzegging
niet verwacht. „Ik ben ervan geschrokken. We zijn al zo'n tien
jaar continu bereid geweest om

te overleggen en gezamenlijk
een oplossing te zoeken. We
wisten dat er plannen waren en
ook dat er een bestemmingsplan in ontwikkeling was. Maar
we zijn nooit in het overleg over
het bestemmingsplan betrokken. Aan alle kanten is de informatie richting slipschool op
ambtelijk niveau ruim onvoldoende geweest."
„De onderhandelingen waren
met drie verschillende partijen,
de gemeente de slipschool en
het circuit. We hebben altijd
overleg gevoerd om ruimte te
maken voor het circuit. Alles
wat we daar ooit hebben voorgesteld is door hen afgewezen.
Het is in al die tijd nooit tot een
positief voorstel gekomen. We
hadden het idee, een sta in de
weg te zijn en het lijkt erop dat
we worden weggewerkt."
„Het is natuurlijk ook zo dat
het circuit en de slipschool op
bepaalde gebieden concurren-

Klaverjasavond
ZANDVOORT - Voetbalveremgmg
Zandvoortmeeuwen
houdt vrijdag de maandelijkse
klaverjasavond De opbrengst
komt ten goede aan de jeugd
van de Meeuwen. Deze koppelklaverjaswedstrijd telt mee
voor het jaarkampioeiibchap
wat na zes speelavonden gevormd wordt. De inschrijving is
voor koppels en kost 7,50 gulden. Bovendien wordt er een
verloting gehouden met fraaie
prijzen. Het klaverjassen wordt
gestart om acht uur en plaats
van handelingen is de kantine
van Zandvoortmeeuwen aan de
Dmnt j esveld weg.

Uit in

Amsterdam
Brazilian Dance "
In de Westergasfabnek organiseert Redonda Musica een
Brazilian Dance party vanat
half tien 's avonds. Met live muziek van de Braziliaanse slagwerkformatie Treme Terra en
dj Michel die plaatjes draait. Informatie en reserveringen: telefoon 627.1128.

Films 1972
Het Nederlands Filmmuseum in het Vondelpark toont
vanaf morgenavond tot en met
28 februari het volledige programma van het eerste Rotterdamse filmfestival uit 1972.
De tijdgeest blijkt uit politiek
getinte films, zoals Winter Soldier, gemaakt door oorlogsveteranen. Er zijn prudukties van
roemruchte
onafhankelijke
collectieven zoals The Newsreel. De films behandelen ook
emotionele en sexuele taboes,
bijvoorbeeld in Women in Revolt. Festivaldirecteur Huub
Bals selecteerde de films. Voor
meer informatie, tel. 589.1400.

Oude muziek
In de Waalse kerk aan de
Oudezijdse Achterburgwal 159,
is zondag 4 februari om kwart
over acht een uitvoering van
Franse muziek uit de 13-e eeuw
door Anne Azéma, de Maria
Gallas van de oude muziek genoemd.

Messiaen

Op dinsdag 30 januari is m de
Bachzaal (Bachstraat 7) om
kwart over acht een recital te
horen door de Messiaen-specialist Hakon Austbó. Deze uitvoeOok Babs Comme.lter werd ring is een project van het
één "groep hoger ingedeeld dan Sweelinck
Conservatorium
verwacht en komt uit in- groep Amsterdam.
Voor meer inforacht. Babs Commelter, die pas matie telefoon: 6647641.
enkele maanden de regels van
het spel eigen is, wist driemaal
goed uit de opening te komen,
Jarige Bintangs
doch zag daarna dat groep acht
De Bintangs zijn jarig. Na 35
slechts uit zal draaien op een jaar bier, zweet en brame moet
leerzame ervaring. Nico Hand- dat gevierd worden. De Bmgraaf komt ook uit in groep tangs beweren dat geen band zo
acht, maar met meer succes. oud geworden is. Zij spelen vijf
Tweemaal speelde hij remise uur achter elkaar en wel op zaen verlies was er in de andere terdag 27 januari in Paradiso.
partij. Het spel van Handgraaf
is echter van voldoende kwaliHoongelach
teit waardoor de Chess-schaker
zich geen zorgen hoeft te maToneelgroep het Theater van
ken.
het Hoongelach speelt tot en
In groep zes startte Jako Otte met vrijdag 26 januari de vooruitstekend met 1,5 uit twee. stelling 'De ongelukkige dood
Een nederlaag in de derde ron- van een anarchist' in de Stadsde wierp Otte terug naar de schouwburg. Het stuk, dagemiddenmoot Uit de laatste zes lijks vanaf kwart over acht in
partijen zal Otte toch zeker vier de Bovenzaal, speelt m Italië,
punten moeten halen om zijn eind jaren zestig. Auteur Dario
degradatie van vorig jaar onge- Fo beschrijft de verdachte omdaan te maken. In de vijfde standigheden rond de dood van
groep speelt Nico Huijboom de anarchist Giuseppe Pinelli
een wat ongelukkig toernooi. tijdens een politieverhoor op
De Noordhollandse veteranen- verdenking van een bomaankampioen het driemaal een ge- slag. De regie is in handen van
wonnen stelling in remise ver- Gertjan ten Thije. Kaarten a 15
zanden en zal om voor promo- gulden zijn verkrijgbaar bij de
tie in aanmerking te komen in Stadsschouwburg.
de tweede week wel moeten
gaan winnen.
Modefoto's
Met twee punten uit drie partijen heeft Dennis van der MeijOnder de titel Les belles Holden, in groep vier, wel de juiste landaises is van 26 januari tot 8
koers gevonden. Wanneer hij maart in het Amsterdams Hisdeze goede lijn kan vasthou- torisch Museum een expositie
den, behoort hij zeker tot de met foto's van modefotograaf
kanshebbers in zijn groep. In Hans Dukkers te bewonderen.
groep drie strijdt Olaf Cliteur Dukkers (1921-1985) fotograwederom een zware strijd. Net feerde de modecollecties van
als Handgraaf en Brugman bekende couturiers als Frank
scoorde hij tot nu toe twee re- Govers, Max Heijmans en Dick
mises en zag zijn eerste partij Holthaus. Het Maria Austria
verloren gaan. Daar hij de Instituut, selecteerde voor de
hoogst geplaatste spelers nog expositie een groot aantal mokrijgt, zal ook de tweede week deJoto's uit de periode 1950geen makkelijke partijen ople- 1970. Het Amsterdams Histoveren.
risch Museum is gevestigd aan
de Kalverstraat 92.

'Bom onder Slipschool is bom onder Zandvoort'
ZANDVOORT - „We zijn nooit ergens voor gevraagd,
nooit ergens in betrokken, maar als we in de weg liggen
mogen we oprotten." Emotionele woorden van een ogenschijnlijk rustige Peter Smits. Hij is sinds l juli bedrijfsleider van de Anti-Slipschool Zandvoort. „De Slipschool
hoort bij Zandvoort, die kun je niet zomaar laten verdwijnen."

Zandvoorts
Nieuwsblad

ten van elkaar geworden zijn. terrein drie hectare groot. Het
Dat heeft de laatste vijfjaar ook enige wat gemeente en circuit
wel schermutselingen gegeven. aanbieden is een stuk grond
Eerst huurden we het circuit van 1,6 hectare op Paddock 3.
voor arrangementen, maar dat Maar daar hebben we niets aan
lukte steeds minder. Daarna want een verplaatsing van de
hebben we moeten besluiten slipschool zou in de miljoenen
om over eigen terrein te moeten gaan lopen en de terugverdienbeschikken. We konden nog termijn op een stuk grond van
maar zo weinig terecht op het die afmeting is daarvoor te
circuit dat we onze klanten niet klein. De gemeente heeft nog
meer konden aannemen. Hier- maar een reactie. Het opzeggen
door dreigden we steeds slech- van de huurovereenkomst. We
tere omzet te gaan draaien."
krijgen nu in feite stank voor
dank."
„Tien jaar hebben we geVolgens Smits gaat de slipwacht met de uitbreiding van
de slipschool. Maar nu moes- school de opzegging van de
ten we wel. We konden wel blij- huurovereenkomst aanvechven wachten op het circuit. Wij ten. „We hebben een advocaat
hebben ook een onderneming in de arm genomen. Die is daar
te runnen waar toch zo'n 15 ge- nu mee bezig. Afhankelijk van
zinnen hun brood mee verdie- wat dat voor resultaat oplevert
gaan we ons plan opmaken. Het
nen.
„In 1991 hebben we een aan- wordt in ieder geval een conti
vraag gedaan voor verplaatsing nuing story, maar dat is het al
naar Paddock 3. In totaal is dat twintig jaar."

Jeugdtheater
Jeugdtheater De Krakelmg
brengt zondag 28 januari de
premiere van de voorstelling
'Stil, de trommelaar' voor kindoren vanaf vijf jaar. Het verhaal naar 'Moeder Courage van
Berthold Brecht' is de tweede
voorstelling uit de trilogie van
klassiekers uit de toneelhteratuur, die worden uitgebracht
onder dy titel. 'Huis aan de Am
stel speelt drie stukken ' Dit
stuk zul ook de 31-e nog te zien
zijn in De Krakelmg. Daarna
zul de voorstelling door het
land trekken. Voor meer inforrnatie en reserveringen, tt'lel'oon 6245123

Banana Gloria
Tijdens de tentoonstelling
Banana Gloria m de Hortus Botamcus aan de Plantage Middenlaan 2a worden alle vragen
over groei, bloei en kweek van
de banaan beantwoord. De expositie in de botanische tuinen
en kassen van de Hortus loopt
tot 29 april.
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"In feite krijg je meer
dan waarvoorje betaalt

Wie vanaf goed ƒ 34.000.- een nieuwe auto zoekt, kan

in veel gevallen zelfs zo'n goede keuze, dat velen na hun eerste

veiligheid. Maar tijdelijk zijn er nog een paar fantastische

nogal wat kanten op. Nu lijkt al dat kijken, rijden en vergelijken

Volvo 400 wéér een 400 kiezen. Opvallend vaak krijgen we

redenen om 400 te kiezen. De Summer-Line, de Sky-Line en

misschien wel aardig, maar 't kost
handenvol tijd. En levert vaak slechts

Volvo 440 1.6 Experience v.a.

verwarring op. Vandaar n praktisch

daarbij te horen "in feite krijg je meer

Nu Volvo 400 met Sky-Line!
Elektr. schuif/kantcldak
en metallic ƒ 1.950.-!

Summer-Line! Airco en
metallic nu slechts ƒ 1.950.-!
(airco alleen ƒ 955.-)

dan natuurlijk de 400 in extra luxe
Volvo's High Tech Automaat nu slechts/I.500.op de luxe 400 Spirit.

dan waarvoor je betaalt",

Veel comfort, pittige, rijplezienge

,

Spirit-uitvoering

met

l.Si

of

1.9

Turbo Diesel. Tja. dus wat doet u,

advies: de Volvo 400-serie. De auto die al geruime tijd een

motoren. Een zeer complete standaarduitrusting, ook op de

gaat u toch overal kijken, rijden en vergelijken? Of rijdt u

absoluut succes is. Gevolg van het feit dat velen, zeer velen u

400 Experience! Met o.a. stuurbekrachtiging. toerentelleren

maar liever meteen naar de Volvo-dealer?

al zijn voorgegaan met intensief vergelijken. Dus waarom zou u

verrassend veel meer. De grote voordelen (ook financieel)

zich daar dan nog mee vermoeien'? De Volvo 440 of 460 blijkt

van de optiepakketten; de Volvo-Lines. En uiteraard Volvo's

i.mloli V 1'uMhus 16 4 m Z(j BeiMl. (1)145) dS SS SS CimMimcinciiprij/ciutKl BT\\ c\ü l 610.- koslcii ri|kl.i.ir iiukcn en / 2SI>-n.Tuijdenm;shijilrjK \\i|/i«mi!cn Miorlielwuilcii VbormlormjtiemerVolu) UMsinf kunt n [credit hij ikV

Eigenlijk had u altijd al een Volvo gewild.

liukTol hel lijden» k.inli»mjrciuli:Vol\ol.c.iM.'lijn((m5)6S X222 Vrajg mik naar Volio's unieke jimncr/ckeringAnu/uii AlgclKukli: julo is uitgerust mutixn vjndcVoKo-Lincs
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ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL: 020-6966811AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
l

*

J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp. Nieuwstraat 33, Zandvoort: Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00
ƒ 14/85
ƒ 9,20
ƒ
9,20
ƒ10,90

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

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Fiat Panda 45 1985. met APK
ƒ 750 Visa Garage
Tel 020 - 6278410

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,GARAGE OLTHOF biedt aan
Nissan Micra 1.2 wit 8 90 l m
velgen ƒ 6 750 020 • 6823520

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

SUBARU VIVIO GLI, Blauw
1994, 3-drs, 145000 km
1 jaar Bovag garantie ƒ 12 750.P. Smit Autoserv 020-6719154
Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023-5614097
Hyundai Lantra 1 6 GLS, mei
1993 met gas, leuke auto
slechts ƒ 12950, mr. mog Tel.
023-5423906

Peugeot 205 Accent 1 1, 5/89, Nissan 2.0 SGX, 92000 km
blauw, ƒ 9 750, 96 500 km
690 ƒ 14720Baarsjesweg 249 253
ALBERS, Ouderkerk.
Amsterdam 020-6121824
Tel 020 - 4961767

Grand Voyager '91
Family Cars 020 - 6599221
Meidoornweg Badhoevedorp
Tel. 020 - 6599221

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

BMW

Daihatsu

Ford

Peugeot

Rover

BMW 316i, 1990, diamant zw„
4-d., sch./kanteldak, 2de eig.,
127.000 km, vaste pr. ƒ9750.
Tel. 035-5387717, za/zo af 12.

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE

Escort
1600 CLX 3 d.
1/90
1600 CLX 3 d.
1/93
1600 Clipper
11/92
Sierra
1.6 Azur, blauw, 4-d,
7/91
2.3 CLD, stat. wag.
9/87
2.3 CLD, beige 5-d.
5/86
Mondeo
1.6 CLX, HB, alberto 5/93
1.8 CLX, HB, zwart
2/94
1.8 CLX, HB, blauw
2/95
1.8 CLX, HB, rood
1/95
Scorpio 2.0 GLX auberg. 1/95
Probe GT 24 V grijs
4/94
ALBERS, OUDERKERK.
• Ford Service Dealer.
Tel. 020 - 4961767

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.750
205 Trophy 1.1.1 2/93 ƒ 18.750
306 XR 1.4i etoile1/94 ƒ 27.500
306XT1.6mj. 6/93 ƒ 25.500
309 GR 1.4,5 drs 10/91 ƒ 14.750
405 GR autom. 1.95/90 ƒ 14.500
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ19.750
405 GLX 1.6
12/93 ƒ 23.450

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 • 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Amstel 340-342

tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
BMW 520 i, aut. 1986, mooie
goede auto, pas gek. ƒ5.950, Daihatsu Charade T 5, bjr.
mr. mog. 023-5423906.
1988, keurige auto ƒ4.950, inruil mogelijk. Tel. 023 - 5423906.

Chevrolet

Xantia 2.0 SX Break . . . 9/95
Chevrolet Beretta 09/90, in
5000 km. Voordeel ƒ5000
nwst., directie-auto, ƒ10.950,
Citroen Wim van Aalst
mr mog Tel. 023-5423906.
Tel. 0297 - 27 28 28

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.. 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Adverteren m deze rubriek
:hrysler Voyager 2.5 TDS, 7
Tel. 020 - 665.86.86
:ers., 54.000 km, div opties,
FAX 020 - 665.63.21
Dlauw met., 1/94. Jan Wals.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 020 - 4361697.

NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12
Amsterdam-West.
Tel. 020-6183951.
Ook voor occasion

Fiat
Fiat Panda 1.000 i.e, 1992, APK
gek. 1996, ƒ 6.950, inruil mogelijk. Tel. 023 - 5423906
Fiat Uno 45 S, 3 drs, afl.d.
10-'88. Kleur gnjs.m., 12 mnd
APK. vr.pr. ƒ 7.500. Tel. 0297324247 / 345177.

Jeeps
Terreinwagens

Ford Scorpio 2/94 2.0 CLX wag
d.blauw met., autom., elect bed.ramen-schuifdak 46000 km,
vr.pr. ƒ 30.000, 071-5221481
Ford Sierra 2.0 CL b.jr. 1989,
met gas, APK 1996, ƒ 4.950, mr.
mog. Tel.: 023 - 5423906.

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
Jeep Cherokee 4.0 l benz., Itd opgaaf van redenen te weigeautom., b.j. '91, 35000 km, ren. (Art. 16 regelen voor het
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
Citroen AX 1.1 Allure 03-95,
advertentiewezen).
op druk brengen bij de Citroen 10.000 km, als nieuw + extra's. z.g.st. ƒ35.000, 0487-594513.
Spec. m Zaanstad Garage. Vr.pr ƒ16500. 020- 6963530.
RENE SPAAN, 075-281193.
Citroen BX 19 TZD grijs met
Vraag tevens naar onze mrui- 125000 km, 1/92, Jan Wals.
Tel/ 020 - 4361697
lers en aantr. rep prijzen.

Citroen

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

CITOEN CX 22 TRS, 8-'87, CITROEN OLTHOF biedt aan:
LPG, 170000 km, i z g.st., licht- 12 maanden garantie en een
met velgen, trekhaak, schuif- laag rentende financiering
dak, t.e.a.b Tel 033-2452954
Xantia 2.0 SX 5/95 .ƒ36500
XM Turbo D '94 airco ƒ 34 500 Xantia 1.9 DX 6/95 .ƒ29250
XM Turbo D '93 airco ƒ 32500 ZX Allure 6/95 . . .ƒ23950
XM Turbo D '92
ƒ 24 500 ZX Reflex 3/93 . .ƒ17.950
XM D airco '93
ƒ 24.500 ZX Avant 1.6 10'92 ƒ16.950
XM Comfort '93
ƒ 22 500 AX 14 TGS 4/93 . .ƒ15.950
XM Comfort '92 Ipg / 14.500 AX First 6/92 . .
ƒ 14.250
XM V6 Amb m '90 ƒ 15.000 AX 11 TE 10/89
.ƒ 8250
CX GTi aut '87
ƒ 6.950 Peugeot 309 GR 11/91^ 13 800
Xantia 18 SX, Ipg, ^24 500 Peugeot 205 GR 1/92/12000
Xantia 18 SX Ipg "93 ƒ 19.900
ZX 1.8 i Funo '93
ƒ19500 Isolatorweg 40, AmsterdamZX D nov. '92
ƒ 14.500
Sloterdijk (Afslag S 102).
BX TGD Break '90
ƒ 1 1 000
Tel. 020 • 6823520.
BX TGD Break '89
ƒ 8.950
CITROENSPECIALIST
BX RD Break '88
ƒ 6 750
TIMO DE BRUYN
BX 16TZIBrm'94stbJ 19900
BX 16TGI Br '90
ƒ 1 1 000 Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
BX Deauville D '93
ƒ 15.500
BX D nov. '92
ƒ 11.000 Verkoop onderd. nwe/gebr.
BX Turbo Diesel '92 ƒ18500 Tel 020-6320190 fax 6343433.
BX TRD Turbo 3 st 'S9f 7.500 CX 1 4i, b.j '92, km st. 80.000,
BX Diesel '88
ƒ 3 950 kl d.-blauw, i.z.g.st, prijs
BX 16 TZI '92
ƒ 13.500 ƒ15000,- Tel 055 • 5063050.
BX14TGEschuifd.'92/ 12.500
BX 14 RE '90
ƒ 6.950 Ruime keuze m 2 CV occasions
BX 14 TE '89
ƒ 5.950 alle leeftijden De EendenspeBX 14 TE Ipg '89
ƒ 4.950 cialist Leende. Tel. 04906-1528.
BX 14 RE '88
ƒ 3950 25 stuks Citroen BX 1985 t/m
BX 14 TE, Ipg '87
ƒ 2500 1991, benz diesel of LPG. Voor
Visa 11 RE '86
ƒ 1.950 ml. tel 023-5423906.
2 CV 6 '85 nw. APK ƒ 2 450
CHYPARSE, Soesterberg vult
VISA GARAGE BV
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p st Testen is GRATIS.
Houtmankade 37, A'dam
Tel 0346351150
Tel 020-6278410

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi L 300 2.5 D. Lang,
groen 2/93. Jan Wals.
Tel.: 020 - 4361697

Land/Rangerover

DE METEOR: Verkoop nieuw
en gebruikt. Diverse landrovers
90-110-130. Onderhoud & repaT.k prachtige LANCIA
ratie. Bloemendalerweg 54,
DEDRA 1.8 i.e., 1992, bord. WEESP. Tel.: 0294-415240.
rood, elec ramen, st.bekr.,
LPG, APK. Prijs ƒ 10.900,- 0206939301 (na 19.00 uur).

Lancia

Oldsmobile

Delta 88,3-drs HT '66, ƒ 14.500.
Toronado '66 ƒ 18.500. Beide m
Mazda 323, 1.7 Hatchback, nieuwstaat. Tel. 020 - 6832243.
diesel 1990, APK gek. 1996,
Adverteren m
ƒ6.950. Inr. mog. 023-5423906.
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
Mazda 323 HB 1.7 LX Diesel,
afld. 08-'91. Kleur rood,
APK 12 mnd. Vrpr. ƒ13.950.
Tel. 0297 - 324247 / 345177
25 stuks Kadett, 1985 t/m 1990,
T.k a. MAZDA 121, 8-'91 km benz.,
diesel
of Ipg.
106000, m prima staat. Vr.pr. 023-5423906. Inr. mog.
f 7 500,-Tel. 020- 6994813.
Opel Ascona 1 6 S Hatchback,
5-deurs, 1987, gas, heel mooi
ƒ 4.950, mr mog 023-5423906.
Mercedes 190 D, '85, 240000
Tegen handelspnjs van 1e eig.
km, ƒ 10.750 APK tot juli.
Astra1.6iGL, 5-drs, rood, 3/92,
Tel. 0297 - 281971
ƒ 14.500,-; Astra 1 61 GL van 1e
T.k. MB 280 C 80, bj '78, APK eig., 5-drs, wit, LPG, 8/92,
eind '96, ig.st., ƒ3175,/15.500.- BEREBEIT. AmstelTel 0251 • 243452
dijk 25 A'dam 020 - 6627777

Mazda

Opel

Mercedes-Benz

Saab

Klassiekers en Oldtimers
T.k. Saab 96 uit 1973.
Bordeaux, chromen bumpers, viertakt. Voor restauratie of onderdelen.
Motor en versnellingsbak zijn nog
prima, rijden doet ie nog uitstekend.
Prijs ƒ875.

Voor een goede
SAAB 99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
naar
T.k. Fiat 850, bouwjaar 1974, in
SAAB SERVICE
goede staat. Tel. 073-6220886.
MOLENAAR
Te koop: Peugeot 309 GTi 1.9,
HOOFDDORP
nette auto, zeer kompleet, met
T.k. leuke en orgmele Kever
Onderhoud, reparatie
o.a. stuurbekrachtiging, 1987,
100% goed, b.j. '78, APK, tax.
APK, met eigen
98.000 km. 020 - 6410424.
raport
aanw.
(wmter)prijs
biedt aan:
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellingsbakken ƒ5.500,-tel. 0252-675679.
10 x Voyager Div. . 88 t/m 93
tevens verkoop van nieuwe
1 x Grand Voyager
91
en gebruikte onderdelen
Alfa Spider '91, rood ƒ28.500
8 x TransSport . . . . 90 t/m 94
Safrane R.T. 3.0 V6
023 - 5614097
4 x Lumma APV .. 91 t/m 94
aut. 1992, 80.000 km ƒ 36.500
1 x Lumina grijs kent
91
Twmgo '95 8.000 km ƒ 19.500 Saab 900C, 5-d., LPG, 11/88, 10 VOLVO STATIONS, 2x 240
1 x Villager V6 autom
93
5 GT Turbo '89
ƒ 10.500 169.000 km, APK, 9/96, bnd. + Sedan + 1x 740 Sedan '88-'94 1 x Espace RT
92
19 Chamade 1992 . . .ƒ 14.900 uitl. nw, ƒ12.500, 020-6862910 ANWB-gek. 0492-464495.
1 x Space Wagon 2.0
89
Div. Renaults 5 v.a . .ƒ 2000
945 Estate 2.3
9/91
SAAB DEPOT
11 GTL 1987
ƒ 4.000
Meidoornweg
Badhoevedorp
12/92
Verkoop van nieuwe en gebr. 940 GL 23 aut
Chrysler Voyager 3 l. '90
340 1.7
12/89
onderdelen. Tevens revisie, ondiv. opties ƒ 27.500
460 1.8
1/94
Citroen Axel 1986 . . . ƒ 1.750 derhoud, rep. 04120-36737.
3x440 DL 1.8 v.a
6/93
Citroen BX 1986 ....{ 2.500
340 1.4
3/86
Seat Marbella 1991 . .ƒ 6.900
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Mazda aut
ƒ27.500
OFF. VOLVO DEALER
RONDAY BV
Seat Marbella spec. i.z.g.st., bj
24 UURS-SERVICE !
Nijverheidslaan 1, WEESP
Plantage Middenlaan 19-21
11-'91, 40.000 km. Vr. pr.
Tel.
0294
418200/418008
Amsterdam 020 - 6237247
ƒ8.150,-. Tel. 0297 - 283062.
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Renault 19, 1.7 RN, b. jr. '93,
A.P.K. '96, cruisecontrole, evt,
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
rad. + CD, w. ƒ16500.
Uitlaat en Schokbrekers
Tel: 036 - 5362611.
T.k. Subaru Mini Jumbo, b.j.
Banden en Uitlijnen
'91, APK nov. '96, 68.000 km, 850 Estate 2.5 GLE '93/ 52.950
RENAULT 4 GTL '84, (130.000
APK en VVN Keuringen
pr. ƒ8500. Tel. 020- 6446184. 850 GLT 2.5, Ipg '92.ƒ 33.750
km), ƒ 2200,-. APK '97.
740,Estate '86
ƒ12.950
Tel.: 020-6233220
Tel.: 020 - 6232548
460 1.6 special '94 ..ƒ29.750
Renault 5 SL, april 1989, keun460 DL 1.8, .'93
ƒ26.950
Ook op zaterdag open !
ge auto, pas gekeurd, ƒ6.950,
460 DL, '92
ƒ23.950
VW Golf 1.3 CL Pasadena,
mr. mog. 023-5423906.
440 1.8 sportslme airco .. '95 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.afl.d. 06-'91. Kleur blauw met.,
DIESELSERVICE
ƒ24.750
12 mnd APK. Tel. 0297-324247/ 440 GL, '93 .'
RENAULT AMSTERDAM
440 GL st.bekr. '91 . . . 19.750 brandstofpompen; verstuivers
345177
Top occasions met 1 jaar
340 GL 5d dec. 90 . .ƒ 10.950 cil.koppen vlakken. Garage/
garantie
motorenrevisie FEENSTRA
VW Jetta 4 drs, nov. 1988, 340 aut., sedan, '89 .ƒ 9.950
Wibautstraat 224
rood, APK dec. '96, van part. 360 2.0, 5-drs, '87 . ..ƒ 5.950 Industrieweg 27, Duivendrecht
020 - 561 96 11
Tel. 020-6980639
ƒ 6000, tel.: 020 • 6972533.
245 GLE Est.
29000 km '93
ƒ39.750 APK KEURINGEN ƒ70.
Tegen handelsprijs Clio 1.2,
VW Kever b j. '74, 6 volt, paars
Mits. Lancer 1,3 GL 90 ƒ 10.950 klaar terwijl u wacht.
5-drs., rood, 8/92, / 11.950.i g s t . , APK 06-'96, ƒ3800.
Renault 25 Monaco, leer mter.,
VW Golf aut. 88 .. ..ƒ 9.950 Garage West-Center:
030 - 2723789/2525862.
10/87, ƒ 3450.- BEREBEIT,
020-6122476 (zondet afspraak)
uw Volvo-dealer
Amsteldijk 25, 020 - 6627777.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
met persoonlijke service
Tel. 020 • 6369222, MeeuwenAutobedrijf CRYNSSEN
laan 128, Amsterdarn-Noord.
Crynssenstraat 10-14
Wij hebben keus uit
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Tel.: 020-6184402.
meer dan 10 Automaten
T.k. van part. goed onderh.
APK-keurstation, reparaties
v a. ƒ 3.500.Toyota Starlet, bj 1988, met
Diverse Volvo's
alle merken en schaderegeling.
rev.-motor en onderh gegev. GOLDCAR B.V. Amstelveen,
DL/GL v.a. '89 t/m '92
Tel. 020 - 6433733.
ter inzage ƒ 4950.036-5316945.
tegen netto inruilprijzen
Gedipl. Focwa monteur voor
met garantie. NIEROP B.V.
alle voorkomende laswerkVancouverstr. 2-12,
zaamheden, rep., APK en
A'dam-W., 020-6183951.
schades enz. ƒ 37,50 ex. BTW
p.u. Tel: 075 - 6125585.
VOLVO 240 GL, 1981,
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
goede staat, blauw metallic. Zelf sleutelen of auto spuiten
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
doe je bij HEINING HOBBYNieuw e'n gebruikt uit voorraad. Tel.' 0297 - 562055
HAL. 020-4976999 A'dam,
APK januari 1997. ƒ 1750,(Op afspraak gratis halen en brengen)
Sloterdijk 3.
Tel: 020 • 6757400
,

Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

Tel. 020 - 6223576.

Family Cars

Family Cars

Renault

Volvo

Tel: 020-6599221
Service en
Reparatie

Seat

Subaru

Van Vloten
Amsterdam

Volkswagen

Automaten

Toyota

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

E

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201 / 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1-1-12-13-14-15-16-17

101 Dalmatiërs
Een van de allerleukste
animatiefilms en . tevens
Walt Disney's 17-e classic,
101 Dalmatiërs, is vanaf 14
februari te koop op video.
Speciaal voor de videorelaese werden de kleuren
volledig gerestaureerd en
is de muziek op Dolby Stereo gezet. De videofilm
wordt in twee versies uitgebracht, Nederlands ondertiteld en Nederlands nagesynchroniseerd. Beide video's kosten 44,95 gulden
en zijn, zoals gebruikelijk
bij deze Disney's klassiekers, maar enkele maanden te koop.

Uit(£lVrije Tijd
1-13
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Restaurant richt speelkelder voor jeugd in
Veel ouders in een restaurant zijn bang dat hun kinderen langs de tafeltjes
gaan rennen of keihard beginnen te huilen. Toch zijn
er eetgelegenheden waar die
angst niet nodig is. Integendeel, daar wordt er juist van
alles aan gedaan om het de
kleintjes naar hun zin te
maken. Bekend zijn natuurlijk de restaurants van Mc
Donald's, maar er zijn in
Amsterdam nog meer gelegenheden die het predikaat
kindvriendelijk verdienen.

K

Agressieve
onderkruiper
Rcmco Daalder is hoofd Beleid
en Beheer, Amsterdamse Bos.
ledere 14 dagen doet hij op deze
pagina in een column verslag
van het leven in het bos.

1INDVRIENDELIJK
IS het Turks-Italiaans

restaurant Pastorale
aan de Haarlemmerdijk. Eigenaar Mustafa Kahveci zit

Gastgezinnen
Drie weken logeren, op
straat spelen, pannekoeken eten en gewoon meedoen met de rest van het
gezin. Dat is de mooiste vakantie voor Ulricke uit
Berlijn, Hoger uit Parijs en
nog drieduizend andere
kinderen die op uitnodiging van Europa-Kinderhulp deze zomer naar Nederland' komen.
De Stichting EuropaKinderhulp is verantwoordelijk voor de vakantie van
zo'n drieduizend kinderen
uit diverse Europese landen. Kinderen voor wie vakantie een broodnodige onderbreking is van hun niet
al te rooskleurige bestaan.
Om deze zomer weer
driehonderd kinderen te
kunnen plaatsen is Europa-Kinderhulp op zoek
naar honderd nieuwe gastgezinnen. Gezinnen die het
leuk vinden, plaats en vooral ook tijd hebben orh drie
weken een extra kind in
huis te nemen.
Voor meer informatie: EuropaKinderhulp, telefoon 020-681.0142
(regiomedewerkster)
of 023527.2560 (secretariaat).

E ROODBORST IS mooi.
D
De roodborst is schattig.
Een echt Marjolein Bastin-vo-

al ruim twintig jaar in het
vak. Het viel hem op dat ouders zelden met hun kinderen naar een restaurant
durfden te gaan. Dus heeft
hij, toen hij onlangs een
nieuw pand betrok, de kei-

geltje. Goed verkoopbare fondantnatuur, zonder nare enge
dingen. Maar de roodborst is
ook een agressieve onderkruiper. Daar zal je Marjolein Bastin niet zo snel over horen. De
roodtaorst is zeer gebeten op andere roodborsten. Wel eens een
troepje roodborsten gezien?
Dan was dat in het broedseizoen en waren dat mannetje,
vrouwtje en jongen.
Buiten het broedseizoen kunnen roodborsten elkaar wel
schieten. Ze bakenen een eigen
plekje af en verdedigen dat de
hele winter door tegen soortgenoten, als het moet met grof
geweld. Dat is de reden dat je
roodtaorsten de hele dag door
kunt horen zingen. Zingen is
voor een vogel niets anders dan
de spierballen laten zien, dan
vloeken en tieren tegen soortgenoten. Met zingen laat een vogel weten dat hij deze plek als
de zijne beschouwt en iedere
indringer fel zal verjagen.

der als speelhoek ingericht.

Zestig vierkante meter waar
de kinderen zich kunnen vermaken met een glijbaan in een
ballenbad, een traporgel, televisie en nog veel meer. Op de
muur zijn mooie tekeningen gemaakt door klasgenootjes van
Kahveci's dochtertje Yasmin.
Als ouder heb je vanuit het
restaurant redelijk zicht op de
speelkelder. Kahveci: „De kinderen eten snel aan tafel een
kindermenu met patat en appelmoes en gaan daarna beneden spelen. Hun ouders zitten
dan de verdere avond lekker
rustig. Alleen als ze naar huis
gaan, willen de kinderen niet
meer mee. Ha, ha."
Ook het personeel serveert
wat meer ontspannen wanneer
de kinderen beneden spelen.
„Je moet er toch niet aan denken dat je borden vol met warm
eten over zo'n rennend kleintje
laat vallen. We zijn verzekerd,
maar je hebt dan wel een verbrand kind," aldus Kahveci.
'Groter Groeien', een blad
voor jonge ouders, noemt een
andere kindvriendelijke eetgelegenheid: het internationale

beeld. „Hier komen meest za- In Enfant Terrible kunnen ouders uitpuffen en rustig koffie
kenmensen. Wat natuurlijk drinken zonder steeds op de kleine te hoeven letten
niet wegneemt dat kinderen
Bram de Hollander Fotografie
meer dan welkom zijn. We hebben een kindermenu en kinder- ren is natuurlijk niet louter lief- een vriendin, initiatiefneemstoeltjes en in het restaurant dadigheid, geeft Bleuland rui- ster van Enfant Terrible.
zal niemand verstoord opkij- terlijk toe. „In onze commerDe zaak bestaat nu anderhalf
ken." Petra, het diensthoofd ciële filosofie hopen we dat de jaar en is ontstaan omdat ze
van Côté Jardin, heeft naar ei- kinderen dolfijntjes willen spa- zelf iets dergelijks misten.
gen
zeggen ren en daarom met hun ouders Koopmans: „We waren al heel
veel schik met alleen nog maar een Novotel lang vriendinnen en kregen bijkinderen.
willen bezoeken."
na tegelijk ons eerste kind. We
„Laatst was er
Grote liefde voor kinderen dronken vaak samen koffie in
een jongetje spreekt uit de opzet van Enfant de stad. Maar met een kind zit
die
wilde Terrible, een Kinderspeelcafé je dan toch niet lekker. Je hebt
----- graag de kokin de De Genestetstraat. De voortdurend het idee dat de
zien die zijn ruimte heeft een warme atmo- mensen zich storen."
kroket had gebakken. Dat kan sfeer waar veel hout voor is gedan ook gewoon."
bruikt. Er is een speelgedeelte
Bij Enfant Terrible is dat zeNovotel heeft voor de kinde- beneden dat door een balustra- ker niet het geval. Daar zitten
ren speciale placemats ontwor- de is afgescheiden van de keu- bijna alleen maar ouders met
pen met plaatjes van Dolfi de ken en het café-restaurant bo- kleine kinderen. Dat houdt nadolfijn. Dolfi duikt op alle mo- ven.
tuurlijk verband met het congelijke manieren op in cadeauDe inrichting van Enfant Ter- sultatiebureau aan de overkant
tjes voor de kinderen. Bleu- rible varieert per seizoen: „Met en de geboortewinkel meteen
land, keurig in het pak, loopt Kerstmis stonden hier bijvoor- om de hoek. Alles wat leuk en
even naar achteren om wat beeld kleine schaapjes, een ver- nodig is op het gebied van
voorbeelden te laten zien. Bela- licht huisje en een kerstboom zwangerschap en de periode
den met ballons, kwartetspelle- met koekjes. Maar van de zo- erna is in de straat te koop.
tjes, koksmutsen, rietjes, pop- mer bouwen we een zandkasIn Enfant Terrible kunnen
petjes en nog veel meer, komt teel en komt er een hangmat ouders na de boodschappen
hij in het restaurant terug.
met zwemkleding," zegt Ellen uitpuffen en eens rustig een
Al dat moois voor de kinde- Koopmans. Zij is, samen met kop koffie drinken zonder

'Kinderen willen niet
meer mee naar huis'
.

The Carpenters

The Carpenters, het levensverhaal van de muzikaal
getalenteerde Karen en Richard Carpenter, wordt
zondag 28 januari op de
planken gebracht door theatergroep Carrousel in
buurtcentrum Anansi in
Amsterdam-Zuidoost. Een
verhaal over hun muziek,
Richards pillenverslaving
en Karens anorexia. Aanvang drie uur.

restaurant Côté Jardin, behorend bij het Novotel in Buitenveldert, niet ver van de RAI.
„Dat we genoemd worden, wist
ik eigenlijk niet," zegt director
of sales Willem Bleuland,
„maar het verbaast me niets."
Volgens hem staat Novotel als
hotelketen bekend om het aardige beleid jegens kinderen.
„Tot hun 16-e kunnen ze gratis
bij hun ouders op de hotelkamer logeren, inclusief ontbijt."
Bleuland vindt de Amsterdamse vestiging van Novotel eigenlijk niet het beste voor-

steeds op de kleine te hoeven
letten. „Of bijvoorbeeld de
krant lezen. Elke dag komt hier
een vader die drie kwartier zijn
kind laat spelen om zelf rustig
Het Parool uit te kunnen pluizen."
Beneden staat voor de kinderen een wigwam en een keukentje, er liggen
verder blokken en boeken. De allerkleinsten kunnen zich in
een box vermaken. Voor
hen is ook de speciale verschoonruimte bedoeld, gesponsord met luiers van Libero. Als
de ouders willen, kunnen ze
even de stad ingaan. Een oppas
let dan op de kinderen. Zij kan
deze bezig houden of doet ze
met plezier een schone luier
om.

zich vaak ook zelf. Vooral het
kleine fornuisje dat beneden
staat vinden ze altijd heel interessant." Bij Enfant Terrible
bakt men de appeltaart zelf. En
met de lunch kan men kiezen
uit verse soep, veel broodjes en
verschillende soorten thee en
vruchtensappen. „Voor de kin-

Kinderoppas Bianca: «„Ik
kom uit een grote familie en
ben altijd gek op kinderen geweest. Hier ga ik meestal met
ze tekenen of een verhaaltje
voorlezen. Maar ze vermaken

Op woensdag tot en met vrijdag is het zogenaamde buffet
van Odette, Deze medewerkster serveert dan vanaf half zes
gróte-mensen- en kinderkost.
Wel even een dag van te voren
reserveren. Wanneer de kinderen hun bord leeg hebben, ktinnen ze weer veilig gaan spelen.
De ouders mogen dan rustig
verder eten, praten, lezen, of
nietsdoen.
De deur van het etablissement gaat open. Twee vriendinnen en een kleine Sebastiaan
stappen binnen. „Het is de eerste keer dat we hier komen. Het
leek ons een heel leuk uitje,"
zeggen ze. Intussen doet Sebastiaan waar hij zin in heeft. Hij
gaat zitten m een plantenbak
waar kruiden in groeien. Hoewel hij dat natuurlijk niet mag
doen, kijkt er in Enfant Terrible niemand boos van op.

Zestig vierkante
meter vol speelgoed

Relaxen in Italiaans hooibad

Het adres van het buurtcentrum
is Daalwijkdreef 11, Reserveren:
telefoon 020-695.6765.

Afrika en aids
Vanaf l februari is een fotoexpositie van Roei Burgier
over Afrika en aids te zien
in de trappengalerij van
één van
Amsterdams
grootste
boekhandels
Scheltema Holkema Vermeulen aan het Koningsplein 20 in Amsterdam. De
fotograaf laat zien dat de
Afrikanen wel degelijk de
strijd tegen de ziekte aanbinden.

Museum op Internet
Teylers Museum in Haarlem zorgt voor een primeur
door het eerste echte virtuele museum-szte van Nederland op Internet te presenteren. Door middel van
links, buttons en hotspots
dwaalt de digitale bezoeker
door de eeuwenoude zalen
van -het museum en ziet
daarbij haarscherp de
hoogtepunten uit de Teyler-collectie aan zich voorbij trekken. Teylers Museum is te vinden op
WWW-pagina:
http://www.nedpunt.nl/teylersmuseum/.

BOES

O

NDER DE kerstboom
en bij de oliebollen
zijn door veel Neder-

Wie

landers plannen gesmeed

voor de komende vakantie.
Wie het nog niet zeker wist,
bracht afgelopen week nog

se

Jan Pieter Nepveu
Italiaans-Turks restaurant Pastorale,
Haarlemmerdijk KiO-KM. telefoon
(020) (,>5.!I!I28.
Côté .lardin. Europa Boulevard 10. telefoon (()•>()) 541.1123.
Enfant Terrible, De Genestetstraat 1.
telefoon (020) K12.2032.

pro-

vincie
Trentino
een hooi-

één bezoek aan de Vakantie-

beurs. Wordt het kort, lang,
ver weg of dichtbij. De keuzes zijn ieder jaar een probleem. Reisjournaliste Leni
Paul geeft wat tips.
Kind (1). In de bekende Italiaanse wintersportplaats Gröden is er van 23 tot 31 maart de
zonneski-week waar onder
meer gezinnen het voordeel
hebben dat zij in deze week
niets betalen voor de kinderen
die ook gratis mogen skiën. Informatie: 00 39 471 792277.
Kind (2). 'Meterix' is de naam
van een beer die in het Oostenrijkse Weissensee in Karinthië

wil

relaxen
moet
eens in de
Italiaan-

bad

deren hebben we boterhammen met appelstroop en hagelslag, en overal zetten we een
rood-wit-blauw vlaggetje op. De
limonade is altijd Diksap, want
naar ons idee past het hier niet
om de kinderen cola en andere
frisdranken te geven," zegt
Koopmans.

en met 28 januari in het Zwitserse Chateau d'Oex te houden
internationale heteluchtballonweek. Gratis slapen in hotels en
activiteiten voor kinderen. Wie
als volwassen passagier een
ballonvlucht maakt, steunt bovendien de hulporganisatie
Terre des Hommes. Informatie: 020-622.2033. Op dit nummer is ook de Zwitserse Snowboard Gids aan te vragen met

twintig topbestemmingen voor
boarders.
Zweden heeft het imago van
koud en duur. Niettemin reisden vorig jaar 311.500 Nederlanders (22 procent meer dan in
1994) naar dit Scandinavische
land. In de Zwedentarochure
1996 staan de
vele mogelijkheden en evenementen.
Onder meer is
er tot maart in
Götenborg de
grootste Vikingtentoonstelling van
heel Scandinavië. Informatie: 070-362.5617.
De Nederlandse Reisveremging, ofwel NRV is één van de
oudste reisorganisaties van ons
land en nog steeds springlevend. Zorgvuldig voorbereide
reizen en wandeltochten in de
rijk gevulde gids. Informatie:
070-383.8900.'
Kortweg Engeland heet de
voor het vierde jaar verschenen
brochure vol inspirerende suggesties. Ook de korte reisweg
naar zuidoost-E ngeland met de
veerdiensten en Le Shuttle en
de nieuwe Eurostar-sneltreindienst is vermeld en 'even Engeland doen' is wel heel verlei-

Struiken zijn er genoeg in het
Amsterdamse Bos. Dus zijn er
ook genoeg roodborstjes, ook
in de winter. Al in het ochtenddonker zie je ze rondscharrelen
onder de straatlantaarns bij de
sportvelden. Net dwarrelende
blaadjes. Als het iets lichter
wordt zoeken ze een struik op
om even te zingen. Een prachtig parelend liedje dat het stille
winterbos behoorlijk opfleurt.
Dan is de roodborst op zijn
schattigst. Roodborsten zijn eigenhjk net mensen: agressief,
maar ook heel mooi. En het is
een van de weinige vogeltjes die
iedereen kent, dankzij Marjolein Bastin.
Remco Daalder

Monoprints
In het Tropenmuseum in
Amsterdam is tot en met l
april de tentoonstelling
Idolen van de Nijl te zien.
De tentoonstelling toont
ruim zestig monoprints
van de Egyptische kunstenaar Chant Avedissian. De
kunstenaar werkt bewust
met sjabloontechnieken
Door de sterke vereenvoudiging van vorm, kleur en
lijn doen de werker bijna
hiëroglifisch aan.
Voor openingslijden:
020-5688.200.

telefoon

ne-

men Foto
Inge Yspeert

als meetbeer fungeert. Overal
in het dorp staat Meterix en wie
als kind onder de meetlat past
krijgt een leuke korting. Een
driedaagse skipas kost bijvoorbeeld per centimeter een shilling en een kind van 110 centimeter betaalt dus maar 110
shilling.
Informatie: 020612.9682.
Kind (3). Ballonwereld-kinderwereld, zo heet de van 20 tot

Die winterse roodborsten komen trouwens uit het noorden.
Onze broedvogels schuiven in
de herfst op naar het zuiden en
gaan daar met evenvel vuur een
plek verdedigen
Roodborsten zijn met alleen
agressief. Het zijn ook nog eens
echte onderkruipers. Altijd
scharrelen ze dicht bij de grond
rond. Ze zoeken er hun voedsel
en ze broeden ook dicht bij de
grond, ze bouwen hun nest
erop of net iets erboven in dichte struiken. Vandaar dat ze zo
gesteld zijn op ondergroei.

(ADVERTENTIE)

delijk. Ook een hoofdstuk 'Londen voor gevorderden' met leuke tips. Informatie: 020685.5051.
Informatie over wintersport
in Frankrijk op telefoonnummer 020-620.3339. Maison de la
Frange opende deze lijn,
' want steeds
meer Nederlanders kiezen
la douce France als wintersportbestemming.
Het
land
neemt
dan ook de
tweede plaats
in na Oostenrijk.
Goedkoop skiën kan, door de
voor ons goedkope lire, heel
goed in de Italiaanse provincie
Trentino. Niet alleen een schitterend, nog niet door duizende
toeristen betreden natuur,
maar ook veel cultuur zoals bijvoorbeeld de stad Rovereto,
waar je je vergaapt aan historische gebouwen, middeleeuwse
straatjes en een keur aan musea. Wie wil relaxen moet in dit
gebied een hooibad nemen
waar je als herboren uit opstaat. Informatie: 020-697.2021.

Volop keuze
uit diverse
wintersportbestemmingen

Leni Paul

\J
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Voetbalclubs scoren.
Met de Actie Clubkas
kunnen sportverenigingen twee keer per jaar
de kas van de club eens lekker spekken

Sportverenigingen die zijn aangesloten
bij NOONSF kunnen er aan deelnemen
Zij hebben er onlangs informatie over gekregen van
NOC*N5f Controleer dus de postbus!

UUeekmedia steunt de actie,
onder andere via een spel met prachtige prijzen
Heeft uuj sportclub zich al voor de fictie Clubkas aangemeld
bij NCCNSF? Dat kon nog tot uiterlijk 15 februari 1996
Bel voor meer informatie op ujerkdagen tussen 9-12 uur
telefoonnummer 020 - 562 2285
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„Henny's Soundmix-show
zorgde voor mijn succes."
Hij voelt zich niet echt tof deze middag. Buikloop. „Heel
onplesant", zegt Helmut Lotti, spelend met het huisje
pilletjes dat het ongemak moet verhelpen. „Excuseer
me", zegt hij met een gekweld gezicht en beent opnieuw
haastig naar achteren. En bij terugkomst: „Ge moet het
me maar niet kwalijk nemen, het zal de drukte wel zijn.
Ongeregeld eten en zo, ik moet daar goed op gaan letten." Zijn Vlaamse tongval klinkt ontwapenend. De pilletjes blijken gelukkig goed te werken en eenmaal op zijn
praatstoel, krijgt de 26-jarige Belg weer dat ondeugende
dat hem zo typeert. „Awel, ik ben van huis uit nou eenmaal 'unne lollige gast', zegt hij met een grote grijns.
„Mijn vader en broers zijn ook zo."

De nieuwe Chrysler Voyager hebben we ontwikkeld door

is groter en biedt veel meer ruimte. Bovendien gedraagt hij zich als

goed te luisteren naar de mening van onze

een personenauto. Maar dan wel eentje met twee airbags, vcrste-

klanten. Die zijn zeer tevreden en leverden

vigingsbalkcn in alle portieren, stuurbekrachtiging, nog makkelijker

prima suggesties, zoals een tweede schuif-

te verwijderen en te verplaatsen achterbank en ruimte voor vijf

deur. Ook mocht de Voyagcr ruimer worden, terwijl veel mensen

tot zeven personen en hun bagage.

de auto al vrij fors vonden. Daarom oogt hij nu kleiner. Maar hij

U moet dus echt een proefrit maken.

&CHRYSLER
ALWAYS DRIVING FORWARD

Familieman

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Inlonnctr bij uw dc.ilcr na.ir de levL-nnj^moKdijklicciai IVitzcn incl U TW, ni importeur, cxcl kosten njkKi.irm.ikfn en VL-nx'ijderinmliudV.iK'-' Lwc vanaf f 1.416,17 per tnnnnd
(48 mnd , 2(1 noo km. p'i, lull oper.ilion.il lease, excl. BTW. en brandtliil ) WpiKiniren voorbehouden .Cllryslcr Import Holland; 03-17 - 31,340(1

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vëner • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

,

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Algemeen
GRANDIOZE OPRUIMING!!!
EEN KLEINE GREEP
UIT ONZE VOORRAAD:

Kad. 1.61 Expres. 2/92 ƒ 10.500
Omega 2.0 l LS 06/89/ 16.900
Sen. 2.5 E aut 03/86 ƒ 3.900
Vee 1.7 GLD 10/90 ƒ11.900
Vee 1.8i CD aut 5/92 ƒ15.900
PEUGEOT
205 1.1 XE 1/91,
ƒ 8.900
205 1.1 junior 05/87 ƒ 4.200
306 1.4 XN 09/93
ƒ16.800
309 1.3 XE Sc.05/88 ƒ 4.200
405 1.8 GRi 7/93
ƒ 14.900
405 1.6 GLI 04/90 ' ƒ 7.800
405 1.6 GLI br. 8/92 ƒ16.200
405 1.9 GXD 05/94 ƒ21.200
405 1.9 SRI 01/92
ƒ13.500
605-2.0 SRX aut. 08/92/16.400
605 2.0 SLI 05/91
ƒ11.900
RENAULT
19 1.4 RN Bev. 6/93 ƒ12.900
19 TR Europa 6/92 ƒ 9.300
19 1.8 16V 1/93
ƒ23.700
19 GTD Cham. 11/91 ƒ10.900
21 GTX 05/90
ƒ 8.400
25 TS 01/88
ƒ 6.000
Clio 1.2 RL 05/91
ƒ11.400
Clio 1.2 Fidji 6/92
ƒ 12.900
TOYOTA
Corolla 1.8d stat 04/91 ƒ 9.800
Carina II 2.0 D 11/90 ƒ 9.500
Starlett 1.3 1/92
ƒ10.900
Starlett 1.3 aut 10/90 ƒ 8.900
VOLVO
240 Van D 5/91
ƒ 9.200
440 DL 1/93
ƒ 14.000
460 1.8 l GL 04/92 ƒ13.900
740 GL Stat. 1/88
ƒ11.900
VOLKSWAGEN
Golf II 1.3 CL 3/90
ƒ10.700
Golf II 1.6 D CL 1/92 ƒ11.700
Golf III 1.4 i CL 05/93 ƒ18.400
Pas. 1.8 CL Stat 7/93 ƒ 26.000
Polo 1.3 Coupé 9/92 ƒ-12.900

ALFA ROMEO
33 1.5 I.E.10/92
ƒ10.500
BMW
316i 7/86
ƒ 4.900
518 14 drs 02/91
ƒ 17.900
CITROEN
BX 1.4 Toulouse 1/91 ƒ 7.800
BX 1.6 RE 3/89
5.900
BX 1.9TZD 1/92
9.700
BX 1.9TZI br. 05/90
9.800
XM 2.0 D 12 12/92 ƒ 15.500
Xantia 2.0i SX 10/93 ƒ21.600
ZX 1.8 l_Avant. 11/93 ƒ 15.300
FIAT
Tempra 1.6 S Stat 9/93/ 13.900
Tipo 1.9 Turbo 06/92 ƒ 12.400
Uno45 09/86
ƒ 1.900
FORD
Esc. 1.4 Cü 12/92
ƒ12.900
Esc. 1.6V Stat 01/94 ƒ18.900
Orion 1.8 D 7/90
ƒ 7.900
Scp. 2.0CLaut. 12/89 ƒ 6.900
HONDA
Accord 3-drs 2/82
ƒ 1.300
Civic 1.5 DXi 09/92 ƒ16.400
Concerto 1.5i 01/92 ƒ12.500
LANCIA
YpslonY1.0fire10/92/ 8.900
Delta 1.6 4/83
ƒ .900
MAZDA
323 1.6i Stat. 8/92
ƒ12.800
6261.8 i GLX 16 V 9/93 ƒ 17.200
626 2.0 D LX HB 6/91 ƒ 9.800
MITSUBISHI
Colt 1.8 EL D 4/86 ƒ 2.600
Galant 2.0 GLSI 02/91 ƒ 8.600
Lancer 1.8 D 2/86
ƒ 1.900
NISSAN
Bluebird 2.0 E HB 1/90/ 7.000
AUTOBEDRIJF
Micra 1.2LXaut 11/90/ 8.100 EURO SNELWEG SERVICE BV
Primera 1.6 LX HE 4/92/ 12.500
INDUSTRIETERREIN
Sunny 2.0 D HB 3/91 ƒ 10.400
"DE SLENK"
CANNENBURGERWEG 26
OPEL
'S-GRAVELAND
Astra 1.7 D Stat 11/92 ƒ 15.900
TEL.: 035 - 6564444
Kad. 1.5TDstal 11/89 ƒ 8.900
Auto's voor de LIEFHEBBER
BMW
316 5 bak
11/85/3.450
CITROEN
3X Ipg
7/88 ƒ 2,750
BX 1.9 D
5/88 ƒ4.000
FORD
Esc. 1.3 Laser 6/85 ƒ.1.700
Sierra 1.6 Gl, Hb
ƒ1.500
MITSUBISHI
Gold 1.8 ELD
4/86 ƒ2.800
Galant 1.6 GL
4/87 ƒ3.500
Galant 1.8GLHB9/89 ƒ7.200
Lancer 1.8 LD 4 d.4/86 ƒ 1.900
MERCEDES
280 aut
10/77 ƒ 750
PEUGEOT
205 XL
9/85 ƒ 2.800
RENAULT
5 C Luxe
9/86 ƒ 2.450
18 GTL Stat.
10/84/1.800
SEAT
Rondo 1.3 CL
6/85/1.200
TOYOTA
Starlet 1.3 DX
8/85 ƒ 2.200
ALLE 1 JAAR APK
Inruil mogelijk
Tel: 035-6564444 of 0652721762. Na 17.00 uur:
035-6914573.
Xantia 2.0 SX Break
.. 9/95
ZX 1.6 Image
.. 9/95
ZX 1.4 Break
. . 2/95
Baleno 1.3 GL
.. 3/95
Swift 1.3 GL, Sedan . . . 7/93
Swift 1.3 GS
.. 2/92
Citroen Wim van Aalst
0297 - 27 28 28

Autosloperijen

Rijscholen

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen -t- examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

GOSCO ERKEND AUTOdemöntagebedrijf, Heining 31.
A'dam: 020-4972180.

Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Grote sortering ONDERDELEN Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
GEBR. OPDAM B.V.
Kempenlaan 90, A'dam, tel. 020-6140005.
Tel.: 02502-45435.
Verkeersschool Trendy
' ' RIJSCHOOL ROLF
Het HOOGSTE BOD?? Bel Amsterdam, een sensatie
Rijden bij Rolf is een begrip in
voor vrijblijvende prijsopgaaf. in rijles: 020-4205386.
Amsterdam. Met een goed
Loop-, sloop- en schadeauto's
team instructeurs geven wij op
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. Wilt u een goede en niet te een psychologische manier indure rijopleiding? Bel dan
tensief les en nog leuk ook!
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 - Hoog slagingspercentage en
6127187.
Eerste
4
lessen
voor
Klaar terwijl u wacht.
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,Ruilstarters en dynamo's.
'Tel.: 020-6868063/6332405 of
20
lessen
+
examen
ƒ950,-.
Valkenburgerstraat 152.
06-54633678. P.S. Ook 8-weekTel.: 020-6240748.
se cursussen en examenroutes
Ook in Zaanstad en omgeving. rijden is vanzelfsprekend.
AUTOLAK

Accessoires en Onderdelen

alle kleuren

Onderdelen voor: Austin • Rover Jaguar - MG - Triumph - Landrover

ook in spuitbussen

KIMMAN. HAARLEM
in 24 uur geleverd

Tel 023 5339069; Fax 023 - 5362381

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

Grote sortering ONDERDELEN
Autofinanciering
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
en verzekering
GEBR. OPDAM B.V
Tel.: 02502-45435.
Leen VOORDELIG ABNR int.
Missot. specialist REM- en Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60,sparen, doorl. krediet 8,7% eff.
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43 Bel nu 020-6479900 inf. BKR

(020) 6129804

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Hoe iollig Lotti kan zijn blijkt na afloop van het interview. De ene na de
andere dijenkletser (vaak vrolijk
schuin) rolt over de tafel. Is dal de
grote ster die 7 jaar geleden, in
Henny's Sotindmixshow Elvis Presley imiteerde, omdat hij 7.0 graag artiest wilde worden? En dezelfde aan
wie Luciano Pavarotti, nog niet zo
lang geleden, heel beleefd vroeg of
hij Lotti's arrangement van het
wonderschone Italiaanse lied: 'Caruso' mocht lenen en hem vervolgens voorstelde om samen een duet
op te nemen? „Tsja, het is curieus
natuurlijk, maar helemaal juist",
zegt het Vlaamse zang wonder,
zichtbaar genietend.

A'dam. Tel.: 020-6180443.

Bedrijfsauto's

Campers

Rio t.k. gevr. loop-, sloop- en
VW/Audi dealer A-POINT,
schadeauto's, contant geld + 70 BESTELAUTO'S en pers. Kollenbergweg, Amsterdamvrijwaring. Tel.: 020 - 6370711. busjes v.a. ƒ3500. Garage ZO, voor nieuwe en occas.
campers, OOK VERHUUR.
Wilt u uw auto v.a. 1992 direkt a Rijsenhout, lid Bovag.
Tel. 020 - 4301617.
kontant verkopen? Belt u voor Meer dan 50 jaar gevestigd:
inl. 0341-419354/0652-977028. Bennebroekerweg 17, Rijsen- Reserv. nu Dolphin Camper v.v
hout bij Aalsmeer, 02977aut. en airco va. 1095.- p.wk.
Te koop gevraagd AUTO'S a 24229. Ook.t.k. gevraagd.
Adventure cars 0299. 430613
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanAdverteren in deze rubriek
huisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020 - 665.86.86
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
FAX 020 - 665.63.21
Tel. 020-665.86.86. Fax: 020-665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

„Zeker voor mijn ouders vind ik
dat iets geweldigs. Zij hebben mij
in al die jaren dat ik nu probeer als
zanger iets te bereiken, altijd geweldig gesteund. Laat
ik
trouwens
mijn
vrouw en dochterke
ook niet vergeten. Het
succes wat mij overkomt, is voor hen natuurlijk ook iets geweldigs." Lotti is een familieman. ..Ik bel mijn
familie zo vaak ik
maar kan. Vooral omdat ik tegenwoordig
vaker weg ben dan
voorheen, sinds in
mijn moederland Belgiè' opeens driehonderdduizend CD's van
mij zijn verkocht. Eerlijk gezegd, bevat ik
het nog niet helemaal.
Zeker niet. omdat Holland er opeens hard
achteraan suist. Hier
bij jullie is de verkoop
ook pijlsnel naar vijf-

tigduizend geschoten. En dan te
bedenken dat ik vroeger het allerliefsl wielrenner wilde worden."

Peter Koelewijn
'Helmut Lotti goes classic' heet
de ongelofelijke hit-CD die dejonge Vlaming onder produktionele
leiding van Peter Koelewijn heeft
gemaakt. „Wat 'n geweldige man
is die Peter. En altijd grappig. Maar
ook met mijn manager heb ik het
geweldig getroffen hoor, ere wie
ere toekomt." Helmut Lotti is contractueel verbonden aan het managemènl van Piet Roeien, exechtgenoot van Corry Konings. „Ik
voel me er heel prettig bij. Alles
wordt voor me geregeld en lastige
journalisten blijven door hem ver
uit mijn buurt; dat is ook een plezierige gedachte. Niet dat ik onwelwillend tegenover de pers sta,
natuurlijk niet. Het hoort er alle-

maal bij. Ik vind
bovendien
dat
elke journalist
mij alle vragen
mag slellen die
hij w i l . Het punt
is alleen dal ik
bepaal of ik er
antwoord
op
geef of niet. Zo
simpel ligt dat."

In stroomversnelling
Helmut Lotti is
'hot', zoals dat
heet. Sinds de
concerten waarin hij t de populair
klassieke
werken zong die
zijn CD vullen
en de immens
grote
verkoop
van
'Helmut
Lotti goes classic' is zijn loopbaan als zanger
in een stroomversnelling geraakt. „Ik sta er
zelf helemaal paf van." zegt hij met
die ontwapende glimlach die zo
kenmerkend voor hem is. „Ik ben
van nature een vrolijk mens, steek
graag de draak met van alles en
nog wat. terwijl ik ook eigenlijk
best wel 'n beetje een tobberig type
kan zijn. Pijn? Vreselijk! Ik denk
dat ik van alles bang
ben waar een mens
maar bang voor kan
zijn. Behalve voor
' liften. Die vind ik
niet eng. En voor de
rest? Ik ben lui. gemakzuchtig, vaak besluiteloos. maar daar
heb ik godzijdank
mijn manager voor.
In de omgang met
mensen ben ik rechtvaardig. belangstellend. bijna nooit rancuneus. behalve als
ze aan mijn familie
zouden komen. Dan
•word ik een beest. Ik
heb wel 's eerder in
een interview gezegd, ik kan ontzettend koddig
zijn.
maar ben ook een
ernstig mens. die dol-

gelukkig is dat het eindelijk lijkt te gaan lukken zoals ik altijd al wil-

de."

Moeders ijscokarretje
„Van kind af aan ben ik gek op Elvis geweest, maar van Queen en
Meatlof kan ik ook genieten. Opeens maak ik dan zo'n CD met semi-klassieke liedjes, zoals „Surrender" wat Elvis ook 's op de plaat
heeft gezet.. En er worden in mijn
land. waar nauwelijks vijf miljoen
mensen wonen meer dan driehonderdduizend CD's van verkocht.
Het is zot. ik geniet ervan natuurlijk, maar tegelijk is het bijna te ongelofelijk om waar te zijn. Ik probeer me te realiseren wat het betekent als zoveel mensen jouw CD
kopen, omdat ze jouw muziek fijn
vinden. Dan schiet, me te binnen
dat mijn moeder vroeger met een
ijscokarretje door de straten ging
om voor ons gezin iets bij te verdienen en mijn vader ook z'n hele
leven hard heeft gewerkt. Misschien is het wel zo, dat mijn ouders met mijn succes nu eindelijk
beloond worden voor alles wat zij
voor ons hebben gedaan. Dat is een
gedachte die mij heel blij kan maken....".

GRATIS DEKBED
BIJ AANKOOP VAN

^ATEX-MATRASSËN
80-x
80 x
90 x
90 x
120 x
130 x
140 x
140 x
160 x
180 x
200 x

190x16
200x16
190x16
200x16
190x16
190x16
190x16
200x16
200x16
200x16
200x16

390.415.425.440.545.605.645.665.765.875.985.-

2-zijdig beslaapbaar • anti-allergie
• horizontaal doorgestikt • damasttijk
• met schapenwol
Onze LATEX MATRASSEN zijn van
extra hoge kwaliteit en geven een optimaal slaapcomfort. Latex is een natuurprodukt met extra lange levensduur. Vergelijk onze prijzen met die
van anderen.

Fabriekswinkel
Provincialeweg 166
Papaverweg 17
Postjesweg 87 •
Insulindeweg 511

Zaandam (schuin t.o. station)
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost

Tel. 075-6172535
Tel. 020-6324959
Tel.,020-6186088
Tel. 020-6937355

+ 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Motoren/Scooters
T.k. Honda CB 550cc, rijdt
prima, veel chroom, / 2.250,-.
Tel.: 023 - 5323733.

Autoverhuur

OUKE BAAS
10-dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J-5)
All in met vrije km ... ƒ 1610.Sneeuwkett. + skiboxen met
dragers voor ieder type auto
020-6719108 of 020-6794842
Zie AT5 telet. pag. 888

Eastborne

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
RENT A BRIK
Personenbus ƒ89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u 2owel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.
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Van jongensdroom tot gezinswagen
Fiat Brava 1.816V ELX F
De Ccntro Stile van Fiat
toverde als opvolgers van de
Tipo 2 modellen tevoorschijn,
de 5-deurs Brava en 3-deurs
Bravo, die prompt
gebroederlijk met de titel Auto
van het Jaar aan de haal
gingen. De Brava 1.8 1GV ELX
is het 5-deurs topmodel en nog
betaalbaar ook.

ET IS natuurlijk een
beetje flauw en vooral afgezaagd. Teveel
artikelen die de afgeIqpen tijd verschenen over
dit duo droegen koppen als
'Bravo Brava' en 'Bravissimo Bravo'. Daar doen we
dus niet meer aan mee maar
helemaal misplaatst zijn die
kreten niet.

H

Een paar weken geleden constateerden we na een paar dagen Bravo al dat je voor een
leuke, goed aangeklede en keurig geprijsde auto tegenwoordig
in Europa kunt blijven en dan
vooral in Italië. Japan heeft niet
alleen last van Koreaanse autofabrikanten maar krijgt in toenemende mate een zware dobber aan Europa. Terwijl de ordinaire copieën ons de laatste
maanden om de oren vliegen,
met als meest recente dieptepunt de Mazda 121 als kloon
van de Ford Fiesta, krijgen Italiaanse ontwerpers van hun
baas een carte blanche om hun
fantasievolle dromen te realiseren.
Niet altijd overigens, want als
het bijvoorbeeeld over ruimtewagens gaat kan men in Italië
ook niet zonder hulp van anderen, denk aan het kwartet Ulysse, Zeta, 806 en Evasion. De Fiat
Bravo en Brava daarentegen
zijn wel degelijk het tastbare
resultaat van een creatieve
geest en vrije hand. De jongensdroom als uitgangspunt voor
een gezinswagen.
Om de ellende van de middenklasse te ontvluchten koos
Fiat voor een markant ontwerp. Bij de Brava zit het speelse element vooral aan de achterzijde met zijn zeven horizontale spleetogen, drie op beide
hoeken en één groot derde remlicht in het midden. Het zal wel
geen trend worden maar dat
was de bedoeling waarschijnlijk ook niet want dan is de grap
er snel af. De 5-deurs Brava is
leverbaar met een 4-tal motoren waaronder een 1.9 diesel.
De krachtigste benzinemotor
betreft een 1.8 16V met een topvermogen van 113 pk bij 58 honderd toeren en een maximum
koppel van 154 Nm bij 44 hon-

derd toeren. De fabriek geeft
een top van 190 km/h op en dit
is ook precies wat hij op de telIer aangeeft.
Hij produceert een licht
grommend geluid dat tot een
sportief rijgedrag uitnodigt. Als
het moet staat hij zijn mannetje
want hij trekt in iets meer dan
tien seconden naar de 100
km/h. Het kost wat rubber,
maar het kan. Fiat ontwikkelde
deze en de andere Brava/Bravomotoren echter niet primair
om het plaveisel te ontwrichten. De tussensprints en soepelheid waren bij de ontwikkeling
net zo belangrijk. De 1.8 liter
heeft dan ook een prettig koppelverloop die zowel een snelle
inhaaltaeurt als een economische rijstijl' mogelijk maakt.
Fiat prijst hem om zijn lage
brandstofverbruik van 1:12,8 en
dat is nu eens niet gunstiger
afgeschilderd dan de realiteit.
De testwagen kreeg op het Duitse wegennet flink op zijn duvel.
Lekker doortrekken en het gaspedaal zo diep mogelijk ingedrukt houden. Op de Autobahn
zoveel mogelijk 170 km/h of
harder. Dat is een goede kruissnelheid voor dit mobiel. Vooral omdat bij de testwagen bij
hogere snelheid een trilling in
stuur voelbaar was. Aan de
pomp bleek het verbruik na een
paar honderd kilometer slechts
een onbegrijpelijke 1:12,5 en dat
is heel netjes met zo'n rijstijl.
Over het schakelen geen klachten. Probleemloos. Hij is terecht stug geveerd en de wegligging is goed. 'De bekrachtigde
besturing zal door sommigen
evenwel te licht worden bevonden.
' De Brava is duidelijk de gezinsauto van de tweeëiige tweeling en biedt dan ook meer gebruiksgemak van de 3-deurs
Bravo. De goed ingedeelde bagageruimte heeft een inhoud

eze
eek
5- deurs

ulo
uit

Alto goedkoopst

De Alto Spirit is voortaan de goedkoopste auto van het land

Bij de Brava zit het speelse element vooral aan de achterzijde net zijn zeven horizontale spleetogen, drie op beide hoeken en één
groot derde remlicht in het midden
gekoppeld aan de wissers en
dat kom je niet vaak tegen. Als
je sproeit horen die wissers
toch te bewegen?
De middelste gordel voor de
achterpassagiers zal weinig gebruikt worden door een volwassene want daar middenin zit je
niet bepaald prettig. Het is geen
auto voor vijf volwassenen.
Voor vier m/v biedt hij daarentegen meer dan voldoende

Europa heeft tegenwoordig
leuke, goed aangeklede
en keurig geprijsde auto's
van 380 liter en dat is niet on- hoofd- en beenruimte. De Braverdienstelijk. Vreemd genoeg va heeft wel vijf verstelbare
is de achterbankleuning alleen hoofdsteunen en die achterin
in zijn geheel omklapbaar en zijn heel netjes verwerkt 1in de
leuning en belemmeren het
dat is onpraktisch.
En om maar gelijk bij de na- zicht naar achteren niet..
delen te blijven, de verstelknop . In het interieur is volop bergvan de buitenspiegels bevindt ruimte in de vier portiervakken .
zich onlogisch bij de handrem en het dashboardkastje. Achter
'en de radio is niet aangesloten beide voorstoelen bevinden
op het kontakt. Ook hinderlijk zich eveneens bergvakken en
is dat de ruitensproeier niet is op het dashboard heeft hij afle-

Ja, het kan nog minder, denken ze bij Suzuki en dus knabbelen
ze maar wat van de prijs af. De Alto Spirit is voortaan de goedkoopste auto van het land: 12.995 gulden. De Spirit is gebaseerd op
de Alto Max die onlangs in een onderzoek door de consumentenbond nog als voordeligste auto in gebruik uit de bus kwam rollen.
Het jongste 5-deurs boodschappenautootje van Suzuki heeft als>
extra's een rechterbuitenspiegel, klokje, getint glas, kaartenvakken in de portieren en een afsluitbaar dashboardkastje. Met
neergeklapte achterbank kun je op zaterdag voor achthonderd
liter aan boodschappen vervoeren.

gruimte die op wens plaatsmaakt voor een tweede airbag
(meerprijs 750 gulden). De airbag voor de bestuurder is standaard. De positie achter het
stuur is goed: hoogteverstelling
van stoel en stuur en een lendesteuntje. De zitting van de
stoel is aan de korte kant. Het
zicht rondom is prettig en alle
instrumenten
zijn
binnen
handbereik. Het duurde even
voor het knopje van de buitenspiegels was gevonden, maar
hij zat uiteindelijk binnen
handbereik. Dat wel.

Hoofdsteunen geven kopzorgen

De ELX is de meest luxueuze
uitvoering van de Brava en er
blijft weinig te wensen over. Uiterst compleet met onder meer
vier elektrisch bedienbare ramen, mistlampen in de bumper, startblokkering, centrale
vergrendeling,
lichtmetalen
velgen, buitenspiegels en bumpers in de carrosseriekleur, 'Een keurig afgewerkte auto'
gordelspanners en ga maar
door. Zeker in het testexem- brengt. Veel geld voor een beetplaar leden wij geen gebrek je frisse lucht.
dankzij de extra aanwezigheid
van een elektrisch bedienbaar
En wat kost dat wel niet alleschuifkantel-dak en een airco, maal? Dat blijkt mee te vallen,
waarvoor Fiat echter, wel een zeker als je de concurrentie
respectievelijke meerprijs van ziet. De Brava 1.8 ELX staat,
1850 en 3150 gulden in-rkening mede dankzij de goedkope lire,

De Porsch 911 levert een van de beste hoofdsteunen
voor 38.900 in de prijslijst en
voor dit geld leveren de Italianen een keurig afgewerkte en
riant uitgedoste gezinsauto af.
Completer dan menig concurrent.
Everhard Hebly

Whiplash. Geen modeziekte
maar een ondraaglijke kwaal
die vaak is toe te schrijven aan
verkeerd afgestelde of afwezige
hoofdsteunen. Niet alleen in
Nederland klagen slachtoffers
en verzekeringsmaatschappijen steen en been. In Amerika

Cadillac zoekt nieuw Renault denkt met u mee
imago met nieuw model
De jongste conceptcar van Renault, de Next, is voorzien van
één elektronisch brein dat automatisch de meest geschikte
aandrijving kiest: twee elektromotoren of een verbrandingsmotor of een combinatie hiervan.

Cadillac slaat een nieuwe weg
in en trekt daarvoor een Duits
blik open. De Opel Omega
kreeg een Amerikaanse outfit
en naam: Catera. Het nieuwe
vlaggeschip is vooralsnog uit- •
sluitend bestemd voor babyboomers in Amerika.

C

adillac ziet het als een
uitdaging om met een
Duits paradepaard gekoppeld aan comfort,
en luxe naar Amerikaanse
maatstaven een nieuwe
doelgroep voor zich: te winnen.

boomers, zoals Cadillac het zelf wikkeld in nauwe samenwernoemt. Mensen die comfort en king met Opel. De Omega MV6
luxe verwachten maar dan wel met 3.0 liter V6 stond aan de
in een zogenaamde sporty-mid- basis van de Catera. Aan de buitenzijde heeft hij een eigen uitsizer.
In Amerika gaat het om een straling, al is de gelijkenis duidelijk zichtbaar. Onder de motorkap ligt de V6 maar hij is wel
geknepen. De top ligt lager en
het aantal pk's bedraagt niet
211 maar 200. Hij is gekoppeld
aan een 4-traps automaat: Cadillac ontwikkelde een eigen
dashboard.

'Babyboomers' zijn
belangrijkste
doelgroep

'marktsegment dat tegen de
Eind dit jaar verschijnt de Cate- eeuwwisseling moet zijn opgera op de highways en Cadillac lopen tot 450.duizend auto's per
gaat dan met een nieuw model jaar. Met de Catera hoopt Cadilen nieuw imago op zoek naar lac een toonaangevende rol te
een nieuwe klantenkring. Baby- kunnen spelen. De auto is onge-

De Catera is van de nodige
gemakken voorzien zoals een
automatisch werkende airco
die links en rechts gescheiden
bedienbaar is, hifi-apparatuur
met afstandsbediening, traction control en een dashboardkastje met koelmogelijkheid.
.•
Een leder interieur behoort
evenwel niet tot de standaardattributen.

H

AUTO BENELUX
Traviatastraat 2,1183 NZ
Amstelveen. Tel.: 020-6453251

De slimme Renault: bij het acceleren vanuit stilstand en bij snelheden tot 40 km/h zorgen de
elektromotoren voor de aandrijving. Daarna neemt de benzinemotor automatisch die taak over
grootste flauwekul. Het milieu
is nog nooit beter geworden van
welke auto dan ook, en zal dat^
ook niet, maar" het door Renault ontwikkelde hybridevoertuig Next is minder schadelijk voor het milieu dan de
menig hedendaagse auto, dat
mag gezegd. Het verbruik bijvoorbeeld bedraagt slechts 3,4
liter per honderd kilometer, bijna 1:30 dus. De uitstoot van
schadelijke gassen wordt beperkt door de aanwezigheid
van twee elektromotoren (7
kW) die de achterwielen aandrijven. Voor de aandrijving
van de voorwielen staat een 750

• (ADVERTENTIE)

BMW OP MAAT.

Bij BMW profiteert u al vanaf de 3-serie compact - f 44.950,- van alle eigenschappen van het merk. Overtuig uzelf en
kom vandaag een stukje rijden.
Van Poelgeest bv
Burg. A. Colijnweg 6-8
1182 AL Amstelveen
Telefoon (020) 645 50 11

Het nieuwe vlaggeschip van Cadillac

Uw
Renault-dealer
voor
Amstelveen en
omstreken.

EDENDAAGSE AUTO'S kunnen prestaties leveren waar een
bestuurder zelden of
nooit om vraagt. Uit praktijkproeven zou blijken dat
in 80 procent van de gevallen slechts 40 procent van
het maximale motorvermogen wordt aangewend.
Tijdens stadsritten kun je
zelfs volstaan met niet meer
dan 25 procent van je beschikbare koppel en paardekrachten. En bij een rit van vier kilometer zou 80 procent van de
uitlaatgassen worden uitgestoten gedurende de eerste kilometer.
Dat zijn cijfers die te denken
geven en automobielfabrikanten begrijpen ook wel dat het zo
niet langer kan. Ze moeten alternatieven ontwikkelen want
morgen draait het nauwelijks
nog over topprestaties. De verkoopargumenten luiden steeds
vaker zuinigheid en milieuvriendelijkheid.
Dat laatste woord is een veelgebruikt begrip in de auto-industrie maar natuurlijk de

bijvoorbeeld betreft 85 procent
van de verzekeringsgevallen
van persoonlijk letsel na een
auto-ongeluk whiplash.
Tijd voor een onderzoek door
een Amerikaans verzekeringsinstituut. Deze verklaarde na
afloop daarvan dat van de 164
beproefde hoofdsteunen bij
verschillende auto's maar liefst
117 stuks een onvoldoende
scoorden. Slechts drie werden
als goed beoordeeld, waaronder
die van de Porsche 911.

BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG.

cc (48 pk) verbrandingsmotor
paraat.

grote bagageruimte ontstaat.

RENAULT

EEN EIGEN MANIER
Renault heeft voor deze ongeVAN LEVEN
Alleen elektromotoren heb- \vone opstelling gekozen in verben het nadeel van een geringe band met de stroomlijn. De beDe motor achter uw rijplezier
actieradius en veelal matige stuurder heeft onder meer de
prestaties. De benzinemotor beschikking over een verstelbastelt de Next in staat een top re pedalengroep en een videovan 147 km/h te halen en in schermpje op zijn dashboard
combinatie met de elektromo- ter vervanging van de achterBINNEN 1 UUR WEER OP WEG >
toren ligt die snelheid nog eens uitkijkspiegel.
20 kilometer hoger. Bij het acceleren vanuit stilstand en bij
(ADVERTENTIE)
snelheden tot 40 km/h zorgen
de elektromotoren voor de aandrijving. Daarna neemt de benzinemotor die taak over.
De keuze tussen beide soorten van aandrijving wordt gemaakt door een elektronisch
brein. Het overschakelen van
elektromotoren naar verbrandingsmotor gebeurt snel en onmerkbaar. Gelijktijdig zorgt
laatstgenoemde motor voor het
bijladen van de batterijen. Indien nodig regelt het elektronisch brein ook bij lage snelheden dat de accu's worden bijgeladen.
Het brein bedient bovendien
zaken als traction control en
het ABS. Bij het verminderen
van de snelheid versterken de
elektromotoren het afremmen
op de motor.
Autobedrijf
De Next weegt zo'n 850 kg. Hij
Van Poelgeest bv
is 4 meter lang en 1,75 meter
Buig, A. Colijnvveg 6-8
1185 AL Amstelveen
breed. Om de rolweerstand zo
Telefoon (020) 645 50 11
laag mogelijk te .houden staat
hij op een paar smalle 17-inch
bandjes (125/80). Het interieur
biedt plaats aan vijf personen:
drie .voorin en twee achterin.
De achterste stoelen kunnen
BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG.
verwijderd worden zodat er een
t

POELGEEST
UW BSVIW DEALER
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FRIENDS
ULTRA
LUIERS

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

FLANELLEN"HOUTHAKKERS"

Mirro-iulverlenlies kunnen wonU'n {jr/tH «ver I of 2 kolommi'ii hrcrdte in diverse Iclter^rnuttrn.
Parlifiilieren verwijden wij naar de speeiiile hun op de
papn» ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in <lc volgcmlc cd i l ie:
XANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,5! prr imlIirmMer.
Sluitingstijd: dinsdn^ IÜ.OO uur.
V kunt uw U'ksl telefonisch opgeven: 023-5717166 of
iiffit'vtMi/y.i'ixIrn aan:
if Zundvoorls Nieuwsblad, Custluus|dcin 12, 2042 J M
Zanclvoorl;
Plaatsing is nok mogelijk in de volgende combinatie:
\V2.Zuiulvmirtu i\i<mwsblnd, Anislclvei-ns Weekblad,
Uithfiornsc Courant, de Konde Ven e r, Aalsmeerder
Coimml, alle edities v:m liet Amsterdams Sladsblitd. de Nieuwe Weesper. /5,ÏÏ2 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
"Ar Informatie over on/e overige aantrekkelijke advertenticcombinalics in de Micro's zijn op aanvraag op
onxe kantoren verkrijgbaar.
^r Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebrnclit, alsmede ƒ0,- adm.kosten.
w Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnmiiiners verstuurd. Op verzoek wordt aan adverleerders builen het verspreidingsgebied één krant versttiurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebraclil.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Mïcro-adverlentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

DEODORANT

/MODERNE
BÜXERSHORTS

OVERHEMD

In diverse unl-kleuren,
maten: S -M- Lol XL

100% katoen, diverse kleuren, maten: M - L - XL of XXL

voor glrls en boy's

fresh of marine
SPRAYBUS 125 ML.

ELDERS

SET 2 STUKS

ROBIJN
FLEUR & FIJN
WASMIDDEL

ROYALE BADHANDDOEKEN.

zware kwaliteit, 100% katoen met Ingeweven sierband,
diverse kleuren, 50 x 100 cm.

pak 2,5 kilo

GEBREIDE
MUTSEN

MOOIE
SWEATER

met diverse
moderne prints

diverse modellen en
kleuren, 100% katoen

TEMPO PAPIEREN
ZAKDOEKJES

ELDERS JSrTS

nog zachter van binnen, nog sterker van buiten

ELDERS 1j9ir95

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor bexorgklachlen) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156- 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
B Herman, erg lief van je
maandag. 'Bedankt Nico,
Wim, Beso, Beso.
B Mama bedankt, het was
fantastisch. Nu op naar de 75
jaar. Cilia en.de jongens.

_

JÊÈ

Let op onze

MAISON KWALITEITS-WIJNEN

• Nico, Wim, het was leuk
21-1. Bedankt, de 3 schoonzusjes Bets, Agnes, Mies.

biedingen

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

Srypedem^stkenmerkende
eigenschappen voor *soort

Felicitaties

NUTRICIA
CHOCOMEL
OFFRISTI r , , w , „ .

TER KENNISMAKING:

l Kelly v.d. Zeys = 9 jaar.
Hiep Hiep Hoera!!!
9 Wij behouden ons het
Kusjes van je Neven.
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen • Pa en Ma, het leven begint
of niet op te nemen.
bij 40. Addi en Martha.

in handige meeneempakles

MELISSA
DEEGWAREN

Uitgaan

Zoek uit: Fusilli, Penne Rtgate,
Spaghetti, Tagliatelliot
Rtgatoni Tncolore

PATAT FRITES
K1LOBAAL

Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Utrecht Veemarkthallen
27-28 jan. 9-17 uur
1400 stands. Org. v.2 Aerle 0492-525483.
15000 m Bomvol!
AMSTERDAMS GROOTSTE
VLOOIENMARKT
EN GEZELLIGSTE
3 febr. Haarlem-Schalkwijk,
't Schalkererf; 11 febr. Wervershoof Tennishal De Dars,
ZAT. 27 & ZON. 28 JAN.
alleen 2e-hands, 9-16 uur
Telefoon 020 - 6156856
IJSBAANPAD, AMSTERDAM.
Nu 2 hallen, 600 kramen over
beide dagen, van 10.00-17.00
Kunst en antiek
uur. ORG. DON: 0294-233654.

/

ƒ ">•-' 11 U

BOLLETJE
BESCHUIT
BLAUW

rol 13 stuks

VLOOIENMARKT

Sporthallen Zuid

VLOOIENMARKT
28 jan. sporthal Treslong,
Parklaan 5 Hillegom; 4 febr.
sporthal Bloemhof Aalsmeer;
10 febr. Spaarnehal Haarlem;
11 febr. Emergohal A'veen;
18 febr. sporthal FBK Hoofddorp; 9 en 10 mrt sporthal
Groenedaal Heemstede.
Org. Hensen, 023 - 5402334.

KNORR
QUICKSOUP

LEEUWEZEGEL
MAGERINE
PAK 250 GRAM

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndië,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

vernieuwd recept

^DOOS
3 ZAKJES
ELDERS

£>'?\ ^

BUISMAN
CAPPUCCIN
voor 20 kopjes heerlij
cappucclno

pot 200 gram
ELDERS

DZEWEK

VERSEM
GAR

DRINK

DEZE WEEK
ROMIGE

FRANSE
BRIE

DEZEWEEK
OVENVERSE

MINI

Woninginrichting
n 1-pers. wit houten bed met
nieuw matras en witte hang/
legkast, ƒ 150. 023 - 5715817.
n Te koop mooie eethoek,
ronde tafel, 4 stoelen ƒ 175,-.
Tel.: 023 - 5715897. .

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

TAFELS

NINGS-SLAGERIJ

300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

HAGELWITTE

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

T.k. ant. Singer trapnaaimach. ƒ 450; ovale bloemJong gezin zoekt huishoude- mahonie Engelse taf. ƒ 1750.
lijke hulp 1x per week.
Tel.: 023 - 5717936.
Tel.: 023 - 5717022.
Veilinggebouw Amstelveen
Wie wil mij helpen op maan- Heden inbreng voor veiling
dagochtend in de huish.5 en 6 febr., Spinnerii 33
Tel.: 023 - 5717030.
tel. 020 - 6473004".

Beeld en geluid

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook; • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhot
• • AMSTERDAM: Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten), Molukkenstraat 131 (oost), Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! EN NU OOK: OOSTZANERWERF; Lange Vonder

* Opruiming! O.a. topklasse TEAC CD; Yamaha/DSP etc. *

10 tot 50% HIFI KORTING
Yamaha; Medevoort; Rotel; Harm Kardon; Sony ES; Teac
Luxman; Technics; Infinity; B&W/Solid; JBL; JMLab; REL
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruyterweg 131, Asd 020-6837362

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

Schoonheid en
verzorging
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ 125,- tot max. ƒ475,-.
Ook met clips en onder rembours. Tel.: 023 - 5714606.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

PIANO
SPELEN

Badkamers en timmerwerken
vakwerk voor de laagste prijs.
06-54632082 of 023-5274939.

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU bij:

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 • 5713700
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
T.k. 50-er jaren ansichtkaar- 156, 1000 AD Amsterdam.
ten m. pin-ups e.d., zw./wit en
kleur. Tel.: 023-5717936, na • Zie de coloforp voor opga18.00 uur.
ve van uw rubieksadvertentie.

Hobby's en
verzamelingen

Muziekinstrumenten

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Foto - Film

Lessen en clubs

Zalenverhuur

FOTOMODELLEN,
acteurs/actrices
The Casting Studio'
zorgt voor professionele
test- of castingfoto's,
al vanaf ƒ 75 incl. afdrukken!
Negatieven worden ook uw
eigendom! Info: 020-6163625.

Gezocht: 12 mensen-die getraind willen worden hun doel(en)
te halen, 6 maandagavonden vanaf 19 febr. Cursusplaats:"
Amsterdam. Voor info en brochure: tel. 026 • 3518789 (ook
zaterdag tussen 10-16 uur).

Hotel Hoogland

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
info-

Goede voornemens?

Party-service
PELIKAAN

IN 1996 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering? Voor uw adres voor koud buffet
• Uw rubrieksadvertentie VROUWEN start er op 12 februari een intensief begeleidingsen bittergarnituur.
kunt u zowel schriftelijk als traject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage. Tel.: 023-5718812/5715619.
telefonisch opgeven. Zie voor Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier:
Zoekt u ruimte voor vergadehet adres en/of telefoonnum020 - 62 39 369.
ring, feest, club of partij?
mer de colofon op de adverKomt -u dan eens praten met
tentiepagina van deze krant.
Gezocht: 12 mensen die getraind willen worden hun doel(en) mij, A.J. v.d. Moolen,
te halen, 6 zaterdagochtenden vanaf 2 maart. Cursusplaats: Geijieenschapshuis, tel.:
Dieren en
Den Haag. Tevens 2 daagse individuele training op maat. 023-5714085 of 5719652.
Ook voor partners. Voor info en brochure: tel. 026 - 3518789.
dieren-

MATCHING NLP-TECHNIEKEN

benodigdheden
Dans- en
balletlessen

MATCHING NLP-TECHNIEKEN

voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023- 5715541.

Geen tijd, ziek, of andere
reden om de hond uit te laten
of dier te verzorgen?
Bel Chantals hondenuitlaatservice: 023 - 5719841.

Yoga bij Afafa, Brugstraat 17,
vanaf dinsdag 30 jan. 14.00
uur door Anja Zuidweg.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

Goedendag met Willem! Ik
ben 50 en heb donkerblond
stekeltjeshaar! Mijn ogen zijn
bijna zwart! Mijn hobby's zijn
koken en muziek maken en
luisteren! Wie durft dit aan?
06-35015156 1 gpm. Boxnummer 313597.
Hallo! Ben jij een leuke,
goeduitziende, vlot geklede
man tussen de 28-35 met ge>/oel voor humor en heb jij zin
om met mij, Pascal, 24 en
1.75, lang iets af te spreken?
06-35015156 1 gpm.
Boxnummer 319506. .

GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
.zijn ook op zoek: bel
06-350.290.15 (75 cpm).
020 e.o.: j. man, 33 jr.,
d.blond, 1.73, 68 kg, i.b.v.
3-k. woning, z.k.m. j. vrouw tot
30 jr., voor vriendschap, alles
mag, niks moet, evt. samenwonen als het klikt. Br. o. nr.
755-04029 v.d. blad.

Ben jij (man) een kanjer tot
circa 65 jaar? En hou jij van de
natuur, uitgaan en gezelligheid thuis? 06-35015156 1
gpm. Boxnummer 371687.

Hallo, ik ben Marcel, 23 jaar
en ik ben een spontane maar Deze slanke, blauw/bruinverlegen jongen! Ik zoek een ogige, sportief gebouwde
vaste relatie met een meisje vrouw en haar zoontje van 11
dat houdt van uitgaan, uit jaar fietsen heel veel!
eten en gezelligheid! Groet- Wij zoeken een maatje door
dik en dun om met ons te
jes! 06-35015156 1 gpm. Box- toeren!
06-35015156 '1 gpm.
Huwelijk en
nummer 374855.
Boxnummer 942999.
kennismaking
Hallo, met Hendrik! Ik ben Wie heeft zin in een Date met
1.71 lang, ben 24 jaar en heb mij (vr.)? Deze 21-jarige,
grijs/groene ogen Mijn hob- blonde, blauwogige BoogEén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met by's zijn muziek en film. Hoe schutter zoekt jongens die
de persoon van jouw keuze. jij eruit ziet maakt niets uit, als niet ..ouder zijn dan 25! 06jij maar lief bent! 06-35015156 35015156 1 gpm. Boxnummer
Probeer het eens en bel
1 gpm. Boxnummer 348055. 379907.
06-350.222,21 (100 cpm).

Jong uitziende, vlotte weduwe, 60 jaar, zoekt man om
gezellig mee uit te gaan en
voor vakanties. Br. o. nr.
755-04013 v.d. blad.
Welk meisje van rond de 20
jaar zou het leuk vinden om
vanavond met mij (Han) naar
de film te gaan? 06-35015156
1 gpm. Boxnummer 374521.
Ik heet Simone en ben een 38
jarige blondine! Ben jij
sportief en heb jij klasse? Dan
wil ik jou uitdagen voor
squash of tennis!
06-35015156 1 gpm.
Boxnummer 976306.
Ik (man) zoek een eerlijke en
tóetrouwbare relatie, iets wat
tot nu toe nog steeds niet
gelukt is! 06-35015156 1 gpm.
Boxnummer 366812.
Ik (vr.) zoek een serieuze
relatie, misschien wel een
Lat-relatie! Ik heb een hond
en 3 katten en hoop die ene
ware tegen te komen op mijn
box! Ik heb hem nog niet gevonden! 06-35015156 1 gpm.
Boxnummer 371763.
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Opruiming op de boulevard. Meubels
voor een appel. Interieurs voor een ei.
De koopjesklopjacht begint. Kom snel!

ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot M 30 uur

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur

Jl J interieur

Import/Expeditie

gevraagd

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
enthousiaste
de folder aan 0345611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste) 24 uur per
dag, 7 dagen per week
Cupido erkend, voordelig en
een van Nederlands grootste
relatie-organisaties

Stg. Samen Uit
Samen Thuis

Ik ben een Hollandse meid
Kontaktbureau voor
van 22 jaar en ben 1 60 lang
ouderen 50 PLUS
en ben eerlijk, lief en betrouwbaar' Ik zou zeggen, reageer Een betrouwbaar en betaalbaar adres voor ouderen
en je krijgt antwoord'
Tel 020 - 673 98 02
06-35015156 1 qpm

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Binnenkort te huur m eentrum geren bov won , eig
opg , md woonk , slpk , kl
kam , keuk douche, zonterras m schuur, ƒ 950 excl p m
Br o nr 762-04050 v d blad

Auto's en
auto-accessoires

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 0635022204 (1 gpm)

Hete vrouwen geven echt
Eendclub, bj
'90, rood tel nrs voor sex1
60 000 km, A P K 1-'97,
Bel NU 06-95 80 (75 cpm)
met onderhoudsboekjes, in
HOMO-KONTAKTHi Zoek jij
perfecte staat
Tel 0492 - 464914
ook snel een hete knul?1
Te koop electr VIERWIELER
Onroerende
069518 (75cpm)
INVALIDEWAGEN, geen op• T k allesdragers voor Corgoederen te koop
kopers Tel 023 - 5717015
HOMO-KONTAKTEN
sa/Kadett/Astra/Golf/Jetta
gevraagd
ƒ 2 5 , - p s t 023 -5731141
direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam Bel
T k Mitsubishi Cordia, '86, nu 06 96 13 (Nu 50 cpm)
Part vraagt te koop
zw magn velg , APK 2-'87, 5
GARAGE/BOX in Zandvoort
HUISVROUWEN geven telversn, ƒ 2250, Ford Taunus nrs voor sex bij hen thuis Bel
Tel 023-5718110
2 O L, 4-drs, 4 cil, APK 11-'96, 06 96 64 (75 cpm)
ƒ 1450 Tel 023 - 5717840
JONGE mannen gezocht die
Onroerend goed
WIKA
dames, 35+, verwennen
Autoruiten en kentekenpla- 06 97 09 (75 cpm) Vrouwen
en woonruimte
ten Lijsterstraat 18
bellen gratis 06-49 01
te huur gevraagd
Tel + fax 023 - 5731613
LANGDURIGE
sexrelatie?
Zie ook de pagina's
Vrouwen (35+) geven echt
Garage te huur gevraagd,
SHOWROOM
hun nr 06-98 80 (75 cpm)
omgeving M Nijhoffstraat
in deze krant
Telefoon 023 - 5719899
NEGERINNEN geven tel nrs
voor plezier bij hen thuis
Gezocht app m centrum
Financien en
06 97 80 (75 cpm)
± ƒ 1000,- per maand
handelszaken
Tel 023-5731110
Nieuw hete meisjes uit
de Groot Amsterdam"
Te koop
06-350 23 020 (1 gpm)
gevraagd

(wijk)ziekenverzorgenden
en

A-Verpleegkundigen

diversen

GARAGE te huur aangeboden Tel 023 • 5714534

^ UITZENDBUREAU
VRAAGT KAS/BALIEMEDEWERK(ST)ERS

Heb je een HAVO/VWO- (met wiskunde/economie) of
een MEAO-diploma en ben je service-bewust, representatief,
cijfermatig, flexibel, stressbestendig, gemotiveerd en
niet ouder dan 23' Dan hebben wy De Baan voor je'
TEVENS GEVRAAGD
HBO'ERS LOGISTIEK / SECRETARESSES /
SCHADECORRESPONDENTEN VOOR AFDELING AUTO
EN LETSELSCHADE /HYPOTHEEKACCEPTANTEN OP
MBO OF HBO NIVEAU
EN VOOR ONZE AFDELING TECHNIEK
DEBUGGERS MTS OF HTS NIVEAU
BESLIST ERVAREN MAGAZIJNMEDEWERKERS
(EVENTUEEL MET HEFTRUCKERVARING)
MAGAZIJNMEDEWERKERS PART-TIME
lOOK GESCHIKT WERK VOOR VROUWEN, BIJ VOORKEUR
WOONACHTIG IN OSDORP OF NABIJE OMGEVING)
VAN 9 30 - 14 00 UUR
INTERESSE REAGEER DAN SNEL' 020-6273094/6237475
ARTO, HET UITZENDBUREAU
VOOR DE BETERE KANTOOR/TECHNISCHE BANEN
EN WIE WEET MORGEN OOK VOOR JOU'
N Z VOORBURGWAL 158 AMSTERDAM

Divers personeel gevraagd
ABD Uitzendbureau vraagt wegens uitbreiding van haar
activiteiten in de regio Amsterdam

vertegenwoordigers m/v

Woningruil

750 RUILADRESSEN
die op basis van een flexibel arbeidspercentage van 10-30%,
m A'dam Inform bij WBV Het
30-50% of 50-80% binnen een van de regio's, patiëntenzorg • T k of t h gevr spikes
zullen gaan verrichten
spider sneeuwkett mt 185- Oosten Tel 020-4873315
Het Amsterdams Kruiswerk heeft zes regio's, de vraag naar 14-60 023 - 5719602
• Rubrieksadvertentie oppersoneel is per regio verschillend.
geven' Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
BIJZONDERHEDEN EN FUNCTIE-EISEN
Onroerend goed
m deze krant.
Kandidaten dienen flexibel inzetbaar te zijn in de ochtend-,
en woonruimte
avond- en weekenddienst Diploma ziekenverzorging (bij
te huur
voorkeur aangevuld met applicatiekursus), MDGO-vp, of diHuur en verhuur
ploma A-verpleegkundige
aangeboden

auto's en motoren

DIENSTVERBAND
Voor bepaalde en onbepaalde tijd
ARBEIDSVOORWAARDEN
Conform CAO-Thuiszorg
Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden

Te huur 2-pers, gemeubileerd zomerhuis t/m juni
ƒ700,- 023 - 5717669

T h gestoff zomerhuis m
Zandvoort, cv Bg wc, keuken, woonkamer 1e badkaINFORMATIE EN SOLLICITATIE
Belangstellenden kunnen tijdens kantooruren een sollicitatie- mer en ruime slaapkamer
formulier opvragen bij de afdeling Personeel en Organisatie ƒ850 excl + 1 mnd borg
Tel 023-5713901 na 19 uur
tel 020 - 5810542

ERVARING OPDOEN IN HET BANKWEZEN?

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
hoofdmenu een 4.
S.Toets nu het boxnummer In en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?

1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
deze op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5. Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.

Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

(met gevoel voor acquisitie en commercie)

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

Autoverzekering

V A ƒ 7 5 - DORSMAN
" blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 - 5714534

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

Oudere ERVAREN vrouwen
van 40+ zoeken SEXkontakt
06-350 290 53 (75 cpm)
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt1
06-35026646 (1gpm)

SEX-DOORSCHAKELLIJN
hete negerinnen echt opbel
len 06 97 04 (75 cpm)
SM-VOOR-2 direkt apart voor
dominant sexkontakt 06320 329 99 (75 cpm)
SM-voor-2 Direkt apart voor
'n streng sexkontakt1 Bel111
06 95 37 (80cpm)
Snel naar bed met OUDERE
VROUWEN Bel nu direct'
06-95 67 (80 cpm)
STUDENTES geven tel nrs
voor langdurige sexrelatie
06-97 06 (75 cpm)
STUDENTES geven sex op
hun kamertje Bel
ook 06 96 03 (75 cpm)
Vele mannen gezocht voor
SEX met dames, 35+ 0696 20 (75 cpm) Vrouwen bel
ECHT gratis 06-4 999
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT Direkt aan de
lijn' Bel 06-97 57 (75 cpm)
• Uw rubneksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant

Diverse clubs

Oudere HEREN gezocht voor
sex met lieve dames' (40+)
bel 06-97 05 (75 cpm)
Dudere
vrouwen
geven
tel nrs voor kontakt bij hen
THUIS 06-97 01 (75 cpm)
Oudere vrouwen (40+) geven
nun telefoonnr voor sex
36-95 17 (80 cpm) Vrouwen
bel ECHT gratis 06-46 33

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 dag v a 19 u
Een telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06-350 222 21 (100 cpm)

Vrouwen (40+) willen snel NIEUW' Onbeperkt relaxen
SEXKONTAKT Direkt aan de met alle 8 meisjes voor ƒ 100,
Bestevaerstr 215 hs, A'dam,
hjni Bel 06-96 63 (75 cpm)
Vakantie Binnenland
meisje gevr, ƒ 1000 p w
Rubrieksadvertentie
op- • Wij behouden ons het
geven? Zie voor adres en/of recht voor zonder opgave van
PONYPARK SLAGHAREN
telefoonnummer de colofon redenen teksten !e wijzigen
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
of niet op te nemen
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west in deze krant
shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
av/ondprogramma's Bel Ponypark Slagharen 0523 - 683000
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen
Nabij het Ponypark Slagharen Gratis gebruik van 50
fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorstellmgen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
Bel Ponypark Slagharen 0523 - 683000

06-Nummers
50+ SEXKONTAKT Voor heren die op zoek zijn naar 'n
rijpe vrouw 06 97 02 (75 cpm)

ADRESSEN
Ze vertellen wat over zichzelf,
geven hun adres en tel. nr,
wachten tot jij ze belt

06-96.85
24 u/p d 1 gpm

ANONIEME sexafspraakjes
Ssxkontaktlyn
Amsterdam
06-320 330 79 (75 cpm)
ANONIEME Sextel nrs van
hete vrouwen, ze geven echt
hun tel nr 06-97 37 (75 cpm)
Anonieme tel nrs van
STUDENTES Ze geven echt
hun nr 06 95 01 (75 cpm)

Bel Dames Thuis
m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Diversen

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 06-35022204 (1gpm)

MiCRO's

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

06-98.50

DE
CONTACTLIJN

Er is een nieuwe efficiente manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn Op
de Contactlijn 06350 15.15.6 kunt u
anoniem luisteren naar
talloze serieus ingesproken advertenties
van lezers die een seneuze partner of gewoon
een vriend of vriendin
zoeken
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.
Uiteraard kunt via 06350.15 15.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren
Voor nog meer reacties
kunt u de door u mgesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in
Probeer het direct Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen
(i .00 gpm)

voor de particulier:
3 regels gratis
met vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij u» tekst
gerekend \vordt).
Wij /ijn niet aanspruKelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

\Vij behouden ons hel
Gratis Micro's «n betaalde recht voor *onder
Micro's moeten woiden maele- °PRave v a n redenen
verd b,j een aameveiadres^
uiteilijk vrijdag tot 16 00 uur
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk ;ot vrijdag 17 00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad

24 u/p d 1 gpm

BEL ME THUIS!

Wij vragen
-

Op de Sniep, Diemen

*—

Super
AMSTERDAMS KRUISWERK
NOORD
Grotis
Thuis verplegen:
ruirtie
/ als je niet van sleur houdt!
porkeergelegenheid
Het Amsterdams Kruiswerk zoekt op korte termijn

Ik ben een aantrekkelijke man
van 38 Wat ik zoek is een
spontane vriendin om leuke,
gezellige en fijne dingen mee
te doen' Ik ben groot en
breed en heb een snor' 06- EEN PASSENDE PARTNER in
35015156 1 gpm Boxnummer uw omgeving? N H /Z H /Utr
T74Q11
Relatiebemiddeling voor
Ik ben een blonde jongeman
alleengaanden
met blauwe ogen en sportief
figuur' Ik ben ongebonden en
mijn hobby's zijn atletiek, zon,
zee en strand1 Ben jij goedverzorgd en sportief
06-35015156 1 gpm Boxnum0229-247445/071-5898135
mer 374430

'

lm

Intergom Uitzendbureau is op
Te koop
zoek naar STUDENTEN die
aangeboden
voor een aantal uren per
maand de handen uit de
diversen
mouwen willen steken
Interesse' Bel ons vestigmgskantoor, Gen Vetterstraat 66, • Stalen bureau met laden
1059.BW Amsterdam,
ƒ50, autostoeltje, 0-9 mnd
telefoon 020 6697575
ƒ50 023 -5719649

Ned gr handel zoekt mensen
i v m uitbreiding Gemotiv
mensen begeleiden wij, met
doorgroeimog, vooropl niet
noodz O a verkoop, PR, promotie e v , afl goederen en
Huwelijk en kennismaking
leidinggevende functies Ben
je bereid om te leren, bel voor
Hallo' Vind jij jezelf mooi, rus- Ik ben een spontane, forse een afspraak 020 - 6920191
tig, energiek, leuk, slank en vrouw van 52 en wil graag in
lijkt het je leuk om met mij wat contact komen met een man
(Para)medisch personeel
te gaan drinken"? Bel dan van rond de 50 en 1 80 lang
deze jongemani 06-35015156 Denk jij dat ik jou zoek, laat
1 gpm Boxnummer 995145 me dan niet wachten en bel'
Hoi, ik tien Kim, 1 65 lang en 0635015156 1 gpm Boxnumslank' Ik zoek een leuke, mer 966105
spontane, knappe intelligente
man met een goed figuur en
Relatie/
die goed gekleed is1 06bemiddelingbureaus
35015156 1 gpm Boxnummer
344618
Ik ben Dennis en ik ben een
beetje op zoek1 Op zoek naar
jou1 Dus dames1 Ben jij een
beetje hip, een beetje leuk,
dan moet je me bellen' 0635015156 1 gpm Boxnummer
364107

vanl&euwijk

06-96.80

MBO niveau
flexibele instelling
pioniers-mentaliteit
rijbewijs B

24u/pd 100 cpm
t/m 3 regels ƒ 5,29
(m blokletters invullen, l letter is één vakje. Een spaüe geldt ook als één vakje)

Wij bieden
- goede primaire en secjndaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak
- een jonge organisatie met een informeel
werkklimaat
- zelfstandig werken binnen een gemotiveerd
team en een groeiende organisatie
Indien u interesse heeft in deze functie, stuur dan binnen
twee weken uw sollicitatie, voorzien van curriculum vitae en
pasfoto, aan ABD Uitzendbureau b v , Veluweplein 9,
2571 GA, 's-Gravenhage, t a v Dhr PC Spitsbaard

Opleiding reisbureau-medewerk(st)er
gaat op 22 februari in Amsterdam weer van start
Avondopleiding met examengarantie Examen in oktober '96
Voor ml + brochure Instituut Bernel, tel 023 - 5325491

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt een

bezorger/ster
voor wijk Oud-Noord, minimum leeftijd 15 jaar
Aanmelden 5717166

Vul hieronder het unieke 6-cljferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

Dames van alle leeftijden
hebben hun privé nummer m
ons systeem ingevoerd zodat
onze computer u direct met
haar doorverbindt via

06-98.57
(/1 pm)

DIKKE hete vrouwen zoeken
mannen voor sex1 Bel nu
06 97 76 (75 cpm)
DIREKT APART met vrouwen,
doorverbonden naar haar
huis 06-97 10 (75 cpm)

t/m 4 regels ƒ 7,1 9
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen
Voor de particulier maximaal 3 icgels giatis, met voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven t 300.-) kunt u met giatis adveiteren Alle prijzen zijn mcl. 17,5% BTW

DIREKT APART met oudere
en jongere meiden (snel kóntakt) Bel 06-98 28 (75 cpm)

Naam-

Dominante vrouwen geven
tel nrs voor SM-kontakt Bel
nu 06-32032580 (1 gpm)

Postcode:

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06-320 322 11 (75 cpm)

Adres

Telefoon
S.v p in lubnek

Plaats:

DeBo

BOODSCHAPPEN

y

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

r

30 SUGGESTIE
Kerrie-erwtensoep met
tomaat en kaas

Voordelig videofilms
sparen bij Goudappeltje
Coudappeltje biedt nu voordelig kijkplezier voor jong en oud
met de Coudappeltje Video Collectie. Een serie prachtige films,
die u extra voordelig in uw bezit
kunt krijgen.
Op dit moment kunt u kiezen
uit 2 speelfilms en 2 tekenfilms.
En er komen er nog meer. Ze zijn
tijdelijk te koop in vele supermarkten voor Fl. 9,95 per stuk.
Een voordeel van ca. Fl. 20,-.
Maaropisop'lUkuntdefilmsook
rechtstreeks bestellen bij Goudappeltje. Alle informatie hierover
leest u op de aktieverpakking.
Coudappeltje. Je proeft het
verschil.

De wintermaanden zijn bij uitstek geschikt voor snert. Erwtensoep wordt in Nederland
meestal traditioneel bereid.
Toch kunt ook u met erwtensoep variëren. De BoodschappenKrant vond een recept met
een exotisch tintje.

Dit heeft u nodig (4
pers.).-1 grote ui, 1 kleine
winterpeen (100 gr.), boter
of margarine, 2 eetlepels
milde kerriepoeder, 275
gr. gedroogde spliterwten,
3 kruidenbouillonblokjes,
3 tomaten, 2 bosuitjes, 30
gr. verse peterselie, 200
gr. belegen kaas, zout en
peper.

Bereiding: Ui pellen en snipperen, winterpeen wassen en
in blokjes snijden. Ui, wortel en
kerriepoeder in pan in boter 2
minuutjes, zachtjes fruiten.
Erwten en 11/2 liter water toevoegen en geheel aan de kook
brengen.
Tomaten wassen, halveren en
vruchtvlees in blokjes snijden.
Bosuitjes schoonmaken en in
kleine ringetjes snijden. Peterseliefijnknippen en kaas in kleine
stukjes snijden..
Soep op smaak brengen met
zout en peper. Nu tomaat, ui en
peterselie door soep roeren en
in vier diepe-borden scheppen.
Helft van de kaasblokjes erin
strooien, andere helft erbij geven. Serveren met roggebrood
en mosterd.
Eet smakelijk!

= Actie O = Suggestie

Een prima
wasautomaat
voor een
prima prijs

Spaar mee
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Deze Marynen 1000-toeren
wasautomaat doet precies
waarvoor u hem aanschaft/Of
uw wasgoed echt vuil is of maar
een beetje, of u een witte was
doet of tere weefsels: geen
probleem. Want naast het nor:'
male programma heeft deze
wasautomaat ook speciale programma's voor wol, f ijnwas en
kleine wasjes. Bovendien kunt
u zelf de wastemperatuur instellen eri het centrifugeertoerental verlagen. En natuurlijk
wast hij uw was door en. door
schoon.

retour
bij Popla
Dubbelrol
Popla Dubbelrol toiletpapier
bevat maar liefst twee maai zo
veel dubbelzachte velletjes als
een gewone rol. Da's handig én
voordelig. Want u hoeft niet
meer te sjouwen met grote pakken, en Popla Dubbelrol kost ook
nog eens minder dan twee enkel-

rollen tissue toiletpapier.
Bovendien krijgt u tijdelijk bij inlevering van drie actiezegels
maar liefst fl. 5,- retour op uw
bank- of girorekening. Kijk dus
snel op de 4-rols actieverpakking
want: koning, keizer, admiraal.,
f l. 5,- willen we toch allemaal.

Vraag uw witgoedspecialist
om meerinformatie of bel voor
een brochure naar Marynen:
(0172)421771.

marenen

zal je geen onzin verkopen

SUGGESTIE
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Wie een wasautomaat koopt,
wil kwaliteit maar niet te veel
betalen. De Marynen wasautomaat CMF 303 C wordt in de
Consumentengids van januari
1996 aangemerkt als Voordelige
keus.

fl.5.-

i

-' 'Ie'efo°rinummer..:.J

CMF303C, wlnkelprllsft.099.-

Tijdelijk

®=. Nieuw

ZOUTOPIOSSIN6

Als je last hebt
van je neus
Ook baby's kunnen last krijgen
van verstopte neusjes. Tot nu toe
was een zelfgemaakte zoutoplossing het meest effectieve antwoord op dit ongerief. Maar ook
een kwelling voor uw kleinste.
Daarom is er naast Otrivin
voor volwassenen nu ook Otrivin
Baby Zoutoplossing. Gemakkelijk
toe te dienen, zonder geklieder.
Bovendien smaakt Otrivin Baby
Zoutoplossing nietzout Nooit
meer extra verdriet voor uw
baby bij een.verstopt neusje!
Otrivin Baby Zoutoplossing
is verkrijgbaar bij drogist en
apotheek.

l v

Doe effe
vreemd
deze
winter
met de
Multimuts
van Rivella
Wilt u deze winter extra opvallen? Draag dan de maffe Multi'muts van Rivella. De Multimuts,
gemaakt van zachte wamnefleecestof, is niet alleen lekker warm, u
kunt van één Multimuts allerlei
soorten mutsen maken, of. een
sjaal, of een handenwarmer.
In de winkel kost de Multimuts
f L-50,-. Maar bij 3 rode Rivella

dopringen krijgt u de Multimuts
al voor fl. 30,-. Spaart u 10 rode
Rivella dopringen, dan betaalt u
nog maar f 1.17,50. Da's fl. 32,50
korting!
Ga dus snel naarde winkel en
kijk op de actief les hoe u de Multimuts kunt bestellen. De aktieflessen staan tot half maart in de
winkel.'

Rivella Multimuts; een beetje vreemd, maar wel lekker warm.

SUGGESTIE

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
E

U
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donderdag op Euro 7
om 11.00.13.50 en 15.00 uur
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Dampo^topmcht-ma DU elke noest
.

NEUSSPRAY
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In een handomdraai een échte
Italiaanse
pasta-maaltijd
op tafel

«s.---

Snel een verrukkelijke Italiaanse
pasta-maaltijd met saus voor
twee personen optafel? Crand'Italia maakt het. mogelijk met
twee nieuwe kant-en-klaar maaltijden. Probeer eens zo'n zakje
Pennette alla Mediterranea.

O 1. Koffie'thee, cacao
O 2.Koffiemelk
*
O 3. Chocoladedranken'
O 4. Conserven
O 5. Kip en gevogelte .
O 6. Fruit
O 7. Rookworst.
O 8. Vis
© 9. Snel klaar maaltijden
O 10. Ketchup
O 11. Mosterd
O 12. Brood, beschuit, toast
O 13. Broodbeleg
O 14. Ontbijtprodukten
@ 15. Boter, margarine, olie
O 16. Sauzen
O 17..Topping en room
O 18. Melkprodukten
O 19. Diepvriesprodukten
O 20. Kaas
© 21. Frisdranken
O 22. Koek en gebak
' „
O 23. Chocolade
/
@ 24. Toiletpapier
O 25. Luiers
@ 26. Vruchtensap
O 27. Mondverzorging
® 28. Haarverzorging
O 29. Gezondheid
O 30. Huishoudelijke apparaten
® 31. Babyverzorging
O 32. Dierenvoeding

' f
'

l

NïUhPRAY1"
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in doseerspray.... dus nooit
te veel, nooit te weinig.

Unox Magere rookworst:
minder vet maar net zo lekker!
Zonder rookworst is uw erwtensoep of stamppot niet compleet.
Speciaal voordeze maaltijden heeft
Unox een variant op de bekende
rookworst: Unox Magere rookworst Unox magere rookworst is
bereid met mager vlees van hoge kwaliteit en bevat 35 procent
mindervetdarieengewonerook-

worst. Unox Magere rookworst is
net zo heerlijk sappig en gekruid als de andere rookworsten
van Unox. Ideaal dus voor wie op
vet wil letten en toch wil genieten
van de volle smaak van rookworst Unox Magere rookworst is
verkrijgbaar in verpakkingen van
350,250 en twee maal 100 gram.

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45,19.45,uur .

STADSOMROEP
, donderdag op
Stadsomroep utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

Alle ingrediënten die u nodig
heeft, zitten er al in: fijne pasta
met een milde saus, gemaakt
van groeneen zwarte olijven en
kappertjes. Of wat.dacht u van
Gnocchettï sardi ai funghi?
Een heerlijke combinatie van
pasta met een zachte roomsaus, gemaaktvan paddestoelen,
uien, peterselie en knoflook.

GRATIS
PRINCESS
MIXER
Het boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of
inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess'FunCooking' pakket bestaande uit een Princess Classic Combi Oven, Table Chef, classic
10-speed Blender, Classic Fondue en Classic Toaster. Bovendien ligt voor iedere
honderdste beller of inzender met het goede antwoord een handige Princess
Classic Handmixer klaar.

U hoeft de inhoud van het
zakje alleen nog maar toe te
voegen aan een halve liter kokend water. Af en toe roeren
tot het water verdampt is en u
kunt,, zonder af te gieten,
eventueel na toevoeging van
een klontje boter, meteen genieten van een authentieke Italiaanse pastamaaltijd.

Princes
r Classic
Handmixer

A
O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00 en 21 uur

HOUSEHOLD A P P t l A N C E S

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Met welk produkt kunt u sparen voor
een multimuts?
2. Met welke shampoo bent u roos de
baas?

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

en bel uw antwoorden door naar

Eindelijk roos de baas
Het klinkt misschien gek, maar
iedereen heeft gistcellen op't
hoofd zitten. Da's geen probleem, zo lang het er niet te veel
zün. Want dan krüg je last van
roos. Gewone anti-roosshampoo's lossen het probleem maar
tijdelijk op, omdat ze de belangrijkste oorzaak, het te veel aan
gistcellen, niet echt aanpakken.
Italiaans eten op z'n Italiaans

' Rooscure bevat als enige antiroosshampoo een stof die wel

afrekent met de gistcellen. Toch
is Rooscure mild voor haar en
hoofdhuid en bovendien geschikt
voor elk type haar.
Als u het haar tweemaal per
week met Rooscure wast, bent
u binnen vier weken helemaal
van uw roos af. En als u Rooscure daarna eenmaal per week of
veertien dagen gebruikt, bluft de
roos ook écht weg. Probeer en
overtuig uzelf! Rooscure is verkrijgbaar bij apotheek en drogist.

De Boodschappenlijn
(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binhen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:
l

Het Boodschappenspel

Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM •'
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Burgemeester wil macht
over politie weer terug
ZANDVOORT - Breng de
leiding over de politie terug
bij de lokale bestuurders en
de districten. Dat is één van
de belangrijkste uitspraken
die burgemeester Van der
Heijden gisteravond in zijn
toespraak tijdens de eerste
raadsvergadering van 1996
heeft gedaan.
Van der Heijden is erg verbolgen dat er opnieuw geknabbeld
wordt aan de invloed van Zandvoort op de plaatselijke politie.
Onlangs zijn er buiten Zandvoort stemmen opgegaan om
de Commissaris van de Koningin tot korpsbeheerder te benoemen. Provinciale Staten
moeten hem controleren. „Wat
rechtvaardigt de gedachte dat
het systeem beter zou gaan
functioneren," vroeg de burge-

meester zich publiekelijk af. De
omvorming tot regiopolitie
heeft volgens hem zoveel onrust veroorzaakt dat het niet
verstandig is om zo snel alweer
te reorganiseren.
„80 procent
van het politiewerk speelt
zich af in de
gemeenten,
slechts 20 procent is interlokaal, regionaal of
landelijk," betoogde hij. „Het
lijkt erop alsof de provincies
ook middels het terrein van de
openbare orde hun bestaansrecht willen versterken. Daarom is het tijd om te pleiten het
zwaartepunt van het beheer te
verleggen naar de districten.
Kortere lijnen, heldere aansturing. De democratische controle op de politie, waarbij en bur-

gemeester en gemeenteraden
hun verantwoordelijkheid dragen is van een veel meer verdedigbaar gehalte dan een gekunstelde provinciale constructie.
_.
Oeloof in eigen kracht."
Dat geloof
in
eigen
kracht
was
het motto van
zijn
toespraak.
Hij
liet het los op de positie van
Zandvoort, het toerisme en de
politieke en ambtelijke organisatie.

'Positie Zandvoort
noopt niet tot fusie'

Volgens Van der Heijden
moet Zandvoort dan ook zelfstandig blijven. „De economische en financiële positie plus
het voorzieningenpakket nopen vooralsnog niet tot een fusie, in welke richting dan ook."

Voorlopig dus geen samenwerking met Amsterdam, Haarlem, Velsen of het nieuwe
Bloemstede
(Bloemendaal,
Aerdenhout en Bennebroek)
als het aan de eerste burger van
Zandvoort ligt.
Om het wegennet aan de toeristenstroom aan te passen stelde hij voor om doelreserveringen te maken. Deze 'potjes'
moet niet alleen de gemeente
vullen, ook de ondernemers en
de toeristen moeten hun bijdrage leveren.
Aan het einde van zijn betoog
riep hij de politiek en de ambtenaren op om vertrouwen en geloof in elkaar te hebben. „Want
uiteindelijk is er dat ene gemeenschappelijk doel: het
Zandvoorts belang," aldus Van
der Heijden.

ZANDVOORT - Vrijdagmiddag. Hij heeft een koude nacht achter de rug in
een schuur tegenover het
station. Zijn hond jankt af
en toe. Door de sneeuw
banjert hij maar weer eens
naar de gemeente. Ton de
Vries van de Haarlemse
werkgroep Dak- en Thuislozen vangt hem op. Een
beetje zenuwachtig en verlegen zit hij naast hem in
de hal van het raadhuis. Is
er vandaag wel een ambtenaar die hem kan helpen?
„Ik maak me zo boos als de
gemeente Zandvoort pas wat
voor deze man doet als ik me
ermee ga bemoeien," zegt De
Vries een paar uur later bij
een bak koffie in het kantoor
van het Zandvoorts Nieuwsblad. „Het is met mijn bedoeling om de gemeente aan de
schandpaal te nagelen. Begrijp me goed, daar schiet niemand wat mee op. Maar ik
vraag me af of hier eigenlijk
een opvangbeleid is voor dit
soort situaties. Je kunt lemand toch niet bij dit weer,
als zelfs de ANWB waar-

Datum
HW
LW
HW LW
31 jan
00.34 08.25 13.0021.05
01 feb 01.46 09.45 13.5522.16
02 feb 02.24 10.36 14.3423.06
03 feb
03.10 11.05 15.1623.30
04 feb 03.45 11.40 15.4623.44
05 feb 04.11 11.55 16.18 --.-06 feb 04.46 00.10 16.4912.29
07 feb 06.10 00.46 17.1813.05
08 feb 05.46 01.25 17.5513.46
Maanstand:
VM zo 4 feb 16.48 uur.
Springtij:wo7feb17.11 uur NAP +
121 cm.
Laagwater: zo 4 feb 23.44 uur NAP
+ 61 cm.
(t

schuwt dat je met zonder dekens in je auto op de wegenwacht moet wachten, in een
schuur laten slapen?"
De man naast hem, waar het
allemaal over gaat, knikt berustend. „Ja, het is wel koud,
ja." Op 18 januari werd hij wegens een huurschuld uit zijn
huis gezet. Sindsdien trekt hij
zich onder een paar dekens
terug in een onverwarmde
schuur en warmt hij zich aan
zijn hond. Bij het station kan
hij naar de wc en wat water
halen voor zijn hond. Hij is
een man van weinig woorden
en laat het praten over aan De
Vries.
„Bij de gemeente stelden ze
voor dat hij maar naar Amsterdam moest gaan, naar het
Huis voor Onbehuisden.
Maar dat zit nu ook vol en
bovendien jaag je dan iemand
behoorlijk op kosten. Dit
moeten we toch met een beetje beleid in goed overleg kunnen oplossen," aldus De Vries
die op 9 februari een conferentie over huisuitzettingen organiseert in Haarlem.
Dat beleid blijkt niet op papier te staan. „Hoeft ook

DEZE WEEK:

niet," vindt hoofd Bewonerszakeri B. van de Velden. „De
gemeente
Tjietjerkstradeel
heeft ook geen drugsbeleid
ontwikkeld In Zandvoort
hebben we gemiddeld drie tot
vier daklozen per jaar. Moeten we daar dan een slaaphuis
voor oprichten? Per mdividueel geval kijken we wel of
we hulp kunnen bieden."
„Maar," voegt Van de Velden eraan toe, „we gaan uit
van de eigen verantwoordelij kheid van mensen. We geven ze m eerste instantie dan
ook vooral informatie over
opvangmogelijkheden elders,
zoals in Haarlem of Amsterdam. In het verleden hadden
we wel een flatwoning beschikbaar voor noodgevallen.
Het probleem is echter dat
zo'n voorziening een aanzuigende werking kan hebben."
Voor de dakloze Zandvoorter en zyn hond is er toch een
oplossing gevonden. Hij mag
op kosten van de gemeente
een week in een hotel slapen
op voorwaarde dat hij komt
praten over zijn financiën. Hij
glimlacht erom. „Hopelijk
komt het allemaal goed."

18 PAGINA'S

Vallend
beton baart
flat zorgen
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Meer file
door rotonde
bij Zeeweg
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Huurders protesteren volop Cock Zwemmer:
tegen forse huurverhogingen Snel beslissen
over sporthal

ZANDVOORT - De landelijke actie tegen de jaarlijkse huurverhogingen komt
in Zandvoort zeer snel op
gang. Binnen enkele dagen
heeft de Zandvoortse Huurdersyereniging al vijftig
schriftelijke reacties van
protesterende huurders gekregen. Peter Kramer, directeur van woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht (EMM) begrijpt het protest wel, maar
zal de actie niet ondersteunen.

ZANDVOORT - Na een
langdurige discussie over de
vraag of wethouder Flieringa nu wel of niet de oude
'Nota
Hoofdwegenstructuur' in een ander jasje heeft
gestoken, heeft de gemeenteraad gisteravond besloten
dat de nieuwe uitgangspunten voor het Zandvoortse
verkeer ('de verkeersstructuur') een aanvulling zijn op
de oude besluiten die genomen zijn in 1991 en 1993.

l Waterstanden

Oplage: 5.400

Editie 17

Met een paar dekens en een warm hondelij f

'Nieuw
verkeersplan
aanvulling
op oude'

VVD-er Frits van Caspel stelde dat uiteindelijk na een
schorsing voor en alle partijen
steunden dit zonder veel problemen. Dat zou merkwaardig
kunnen lijken na zo'n lange en
verwarrende discussie, maar om met de woorden van Han
van Leeuwen te spreken (D66) „voor negentig procent zijn we
het over de inhoud wel eens."
' Die inhoud slaat op het voorstel van Flieringa om voortaan
het verkeer bij de Haarlemmerstraat, hoek Tolweg te splitsen.
Strandverkeer moet daar linksaf richting Zuid slaan, auto's
voor het centrum gaan er rechtdoor en wie naar Noord wil
wordt geacht de Kostverlorenstraat te nemen. Daarmee
wordt voorkomen dat toeristen
nodeloos door het centrum
gaan toeren om een parkeerplek te vinden.
Verder is het de bedoeling dat
op zomerse dagen de weg langs
de boulevard halverwege afgesloten wordt, zodat strandgangers die via de Zeeweg Zandvoort bereiken ook weer via
deze weg terug moeten. Omgakeerd geldt voor automobilisten die in Zuid terechtkomen,
dat zij ook weer via Zuid weg
moeten rijden. Waar precies de
zogeheten 'knip' komt, is nog
onduidelijk.
Naar de wenselijk van de
Herman Heijermansweg komt
daarnaast een onderzoek, omdat volgens Flieringa nu al
blijkt uit verkeersmetingen dat
deze weg hoogstwaarschijnlijk
voornamelijk een alternatief is
voor verkeer dat nu via de Van
Lennepweg, Sophiaweg en de
Kostverlorenstraat Zandvoort
uitrijdt. Is de investering van 15
tot 20 miljoen dat wel waard,
vroeg de wethouder zich af.
De discussie liep gisteravond
een enkele keer hoog op. Zo verweet de Huub van Gelder
(PvdA)
Gemeentebelangen
Zandvoort dat deze partij „een
beetje aan volksverlakkerij
heeft gedaan door eerst de kiezers uit Zuid te beloven dat de
Hoofdwegenstructuur zou verdwijnen als GBZ in het college
zou komen en dan dezelfde
plannen onder een andere
naam opnieuw opperen." Dit
verwijt viel bij GBZ erg slecht.
„Dat is absolute onzin," aldus
wethouder Flieringa van GBZ.

Weekmedia

we vorig jaar de huren van de
huizen in de Lorentzstraat gelijk gehouden, omdat die al op
een redelijk niveau zaten."
Sportpagina
Ineke Diemer, bestuurslid
van de Zandvoortse Huurdersvereniging, vermoedt dat haar
huur flink zal stijgen. „Ik woon
in een vrije-sectorhuis in de
Celsiusstraat en heb geen huursubsidie. Mijn huur gaat
hoogstwaarschijnlijk met 6,5
procent omhoog. Dat betekent
dat ik een derde van mijn netto-salaris kwijt ben aan de huur.
Dat is wel veel, hoor. En ik ben
lang niet de enige. We horen
De Zandvoortse Huurders- niet anders dan dat huurders
vereniging neeit naar al haar vinden dat ze wel erg veel beta610 leden een
len voor hun
actiekaart gehuis. Bovenstuurd.
De
dien vrees ik
vereniging
dat de huuroverhandigt
subsidie op
Vragen over bezorging?
de
teruggeden duur afgedonderdag 9-12 uur
stuurde kaarschaft wordt."
tel. 571.7166
ten op 10 feZe
heeft
Advertenties: tel. 571.7166
bruan aan de
echter ook wel
Redactie: tel. 571.8648
Woonbond
wat
begrip
die ze vervol- ------------ voor de EMM.
gens op 12 fe„Die heeft nabruari aan de Tweede Kamer tuurlijk ook geld nodig om de
geeft als deze over de Neder- gestegen kosten te kunnen beZANDVOORT - Velsen en
landse huren gaat praten.
talen." Volgens Kramer spaart Zandvoort gaan mogelijk saOfficieel heeft woningbouw- de EMM voor het onderhoud menwerken (niet fuseren) op
vereniging de,nieuwe huurver- van de bestaande woningen. toeristisch en economisch
hoging van juli 1996 nog niet „Het extra geld van de huurver- vlak. Dat hebben de beide collevastgesteld. Dat gebeurt binnen hogingen gaat dus niet naar de ges van B en W dinsdag met
twee weken. Donderdagavond nieuwbouw bij het station," be- elkaar afgesproken, bleek in de
heeft het bestuur van de EMM nadrukt hij. „Dat plan moet op raadsvergadering gisteravond.
een voorstel besproken waarin zichzelf al kostendekkend Er komt een werkgroep die de
de gemiddelde stijging van de zijn."
samenwerking gaat voorbereiKramer vindt dat de EMM den. Mogelijk werpt dat deze
huren 3,8 procent bedraagt. Dat
is 0,3 procent meer dan de mini- een gematigd beleid voert. „Dat zomer al vruchten af. PvdA en
male stijging die de minister de blijkt ook wel uit de resultaten. WD hebben het college wel gewoningcorporaties opgedragen Vorig jaar hebben we maar één vraagd niet overhaast te werk
huurder uit zijn huis gezet en te "aan.
heeft.
Sommige huren in Zand- dat kwam nog niet eens omdat
voort zullen niet stijgen, andere hij de huur niet kon betalen,
met 6,5 procent. Dat is volgens maar omdat hij de woning onKramer afhankelijk van, de derverhuurde. Bovendien loopt
kwaliteit van de woning en'hoe de huurachterstand terug. Die
hoog de huur nu is. De huizen bedraagt nog maar 1,2 procent
zijn daarvoor ingedeeld in vier van het totaal."
EMM stuurt geen steunbetuicategorieën. Valt een huis qua
grootte en voorzieningen in een gmg naar de Woonbond of de
bepaalde categorie, dan moet Zandvoortse Huurdersveremvolgens EMM ook de huur daar gmg. Dat vindt Kramer met noBel
dig. „Al begrijp ik het protest
naar zijn.
„Wie tweehonderd gulden wel. Iedereen zal vinden dat hij
donderdagmorgen
huur'betaalt maar in categorie te veel betaalt. En het is ook
vóór 12 uur
twee valt, kan een forse huur- moeilijk te verkopen dat bij de
verhoging verwachten," aldus één de huur meer omhoog gaat
tel.
5717166
Kramer. „Omgekeerd hebben dan bij de ander."

'Ik betaal een
derde van mijn
salaris aan huur.
Dat is veel'

Samen

Het Gasthuishofje zoals het er misschien uit gaat zien als de dorpspomp inderdaad verhuisd wordt
Foto Persbureau Zandvoort

'Verhuizen pomp kost twintig mille'
Het is nog maar de vraag of
de Zandvoortse dorpspomp
wordt verplaatst naar het
Gasthuishofje. Veel Zandvoorters en de meeste bewoners van het hofje vinden
het een leuk idee. Ook woriingbouwvereniging Eendracht Maakt Macht, de eigenaar van de grond, vindt
het een goed initiatief. Maar
de pomp verplaatsen zal
volgens architect Wagenaar
al gauw in de duizenden guldens lopen. En wie gaat dat
betalen?

om eventueel stukvriezen te
voorkomen. Daarnaast bevat
de pomp heel veel natuursteen.
Het is nog maar de vraag, of dat
allemaal verhuisd kan worden."
Wagenaar weet waarover hij
praat. De pomp is een copie van
het authentieke exemplaar, dat
rond 1890 op het Kerkplein
stond. Aan de hand van foto's
uit die tijd heeft hij de tekeningen gemaakt, die zijn gebruikt
voor het maken van het huidige
exemplaar. Deze staat op het
Gasthuisplein naast het Cultureel centrum.
Onlangs werd door Lou Ko'ATUURLIJK, laat die per (D66) het idee gelanceerd
pomp maar komen. om de pomp te verhuizen naar
Die hoort echt bij ons
hofje," zegt bewoner
Klein. De meeste bewoners vinden het leuk, als de pomp naar
de tuin van het Gasthuishofje
wordt verplaatst. „Voor vandalisme zijn we ook niet bang. De
binnentuin van ons hofje ligt
vrij besloten. Er zit wel een
poort en die is open, maar ik
verwacht eerlijk gezegd geen
problemen. Die pomp staat bij
ons wel veilig, eerlijk gezegd
zelfs beschermd. Er zijn 27
ZANDVOORT - „Alles is
huisjes in ons hofje en die kij- best als je er maar geen draken er allemaal op uit. Ik zou matisch verhaal van maakt.
geen betere plek in het dorp we- Ik heb niets aan medelijden,
ten."
wel aan medeleven of aan
Architect C. Wagenaar vindt mensen die een goed voorhet ook een prima idee, maar stel hebben." Henk van Gavoorziet toch wel de nodige proeen veertiger, werktalemen als de pomp inderdaad meren,
nemer van Fokker en een
verhuist. „Dat verplaatsen is Zandvoorter
een posiniet zo eenvoudig. Die pomp tieve inslag. met
„Ik kijk nu
kun je niet zomaar even met
een kraan oppakken en ver- vooral naar de toekomst.
plaatsen. Het is maar een ruwe Het heeft geen zin om met
schatting, maar het zou me wrok achterom te blikken.
niets verbazen als het verplaat- Zo zit ik niet in elkaar."
sen van de pomp zo'n 20.000
Geroerd was hij toen zijn kingulden gaat kosten."
deren aanboden hun zakgeld in
Volgens de architect is de te leveren. „Dat nooit. Daar wil
pomp aangepast aan de moder- ik voor knokken." Ook de reacne tijd: hij pompt dus niet echt, tie van een kennis van de Zandmaar is via een ingewikkeld voortse hockeyvereniging deed
mechaniek aangesloten op de hem goed. „Die belde op en zei
waterleiding. Dat mechaniek spontaan: 'We denken aan je.'
zit vervolgens weer ingemet- Dat vind ik klasse."
seld in een stenen omhulsel.
Het liefste heeft Van GameOm dat allemaal goed te funde- ren dat de buitenwacht belangren moest men bij het plaatsen stelling toont. „Het is geen bezestig centimeter diep graven, smettelijke ziekte om bij Fok-

het Gasthuishofje. Het exemplaar werd vier jaar geleden geschonken door de Rotary Club
Zandvoort om oude Zandvoortse tijden te doen herleven, maar
het ging al snel mis. Na enkele
dagen was het pompsysteem en
de bijbehorende zwengel al
door vandalen vernield. Later
verdwenen zelfs hele delen van
de natuurstenen wand. Een gat
gaapt de voorbijgangers nu aan.
De gemeente is inmiddels
met een onderzoek bezig, maar
zal hoogstwaarschijnlijk gaan
struikelen over de hoge kosten,
die met cle verplaatsing van het
exemplaar gemoeid zijn. „De
Rotary Club Zandvoort heeft er
in ieder geval het budget niet

meer voor," aldus voorzitter
Peter Keiler. „We hebben de
pomp indertijd aan de gemeente Zandvoort geschonken en
zijn nu weer bezig met andere
projecten."
De gemeente Zandvoort moet
daarom een andere sponsor
zoeken of zelf in de buidel tasten. Het is echter nog maar de
vraag of de gemeente zelf voor
de kosten wil opdraaien. Indien
de voorspelling van Wagenaar
klopt, dan houdt dat in, dat de
verhuiskosten even hoog zullen
zijn als de aanschafprijs van de
pomp destijds. Deze kostte namelijk... 20.000 gulden.
Martha Burger

Uw krant
niet
ontvangen?

•f

'Werknemer van Fokker zijn,
is geen besmettelijke ziekte'
ker te werken. Gelukkig heb ik
nog weinig gemerkt dat kennissen me niet meer durven aanspreken. Nee, over het algemeen heb ik hele goede reacties
gekregen. Maar ik kan er niet
zo goed tegen als er ach en wee
geroepen wordt."
Hij is volop bezig met het regelen van nieuw werk, al hoopt
Van Gameren nog altijd dat de
problemen bij zijn Fokker-afdeImg opgelost worden. De Zandvoorter is account-manager bij
de ontwikkelingsdivisie, dat wil
zeggen dat hij over contracten
•voor werk buiten de deur onderhandelt en kijkt of deze wel
goed uitgevoerd worden. Mocht
de vliegtuigfabrikant hem ontslaan dan wil hij het plan uitvoeren waar hij al tijden mee
rondloopt: een eigen ondérneming starten. „Bovendien heb
ik toevallig van de week een
aanbieding van een ander bedrijf gekregen," vertelt hij op
dezelfde nuchtere toon waar-

mee hij de rest van zijn verhaal
doet.
„Natuurlijk is het per persoon verschillend hoe je een
dreigend faillissement opvangt.
Sommige van mijn collega's
hebben het er heel moeilijk
mee. Maar toch is het anders
nu dan bij voorgaande ontslagrondes. Toen gingen de mensen echt door het lint. We zagen
het deze keer eigenlijk al aankomen. Ja, het eerste half uur
nadat ik gehoord had dat het
einde in zicht kwam van Fokker, zat ik helemaal stuk. Daarna heb ik de knop omgezet."
De sfeer is beter dan ooit, vertelt Van Gameren. „We lachen
heel wat af om onze cynische
grappen." Toch knaagt er wat.
„Het is zo'n rare gewaarwording dat de gebouwen om me
heen straks leeg zijn. Dat al die
dingen die nu vanzelfsprekend
zijn, zoals de vliegtuigen en de
bibliotheek, gewoon verdwijnen." Veel tijd om daar bij stil
te staan heeft hij niet. „Veel

klanten bellen om te vragen of
ze hun geld nog wel krijgen. We
hebben het nu juist erg druk."
Zijn hart ligt bij vliegtuigen.
Niet zozeer het vliegen („Ik verveel me rot in zo'n kist") maar
meer de produktie van een
nieuwe vliegmachine trekt
hem. „De meeste leken hebben
er geen idee van wat er bij de
ontwikkeling van een nieuw
vliegtuig komt kijken. Waarom
ik iets met vliegtuigen heb?
Misschien komt het door het
gevoel van vrijheid dat ik er op
mijn 16-e bewust voor de vliegtuigindustrie gekozen heb."
Toch zal hij geen bezoek
meer brengen aan het Fokkerterrein als het doek eenmaal gevallen is, zoals de hoofdpersoon in een liedje van Harrie
Jekkers altijd weer teruggaat
naar zijn oude fabriek. Van Gameren moet niets van nostalgie
hebben. „Ik sta liever met te
lang stil bij het verleden. Daarom hou ik ook niet van reumes."

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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THIJS OCKERSEN
ZIET ABRAHAM ! . . . ^ELS & PIET
GEFELICITEERD ! ! !
RIA LUBERTI

FAMILIEBERICHTEN

Zij die als zorgen haar omringen
doch blijmoedig voort blijft gaan,
heeft het leven goed verstaan.
Na een arbeidzaam leven vol liefde en zorg voor
allen die haar dierbaar waren, is zacht en kalm
van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

JOHN

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINQEN
De volgende commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis^
(publieksingang aan de Haltestraat)
i

CRONIN

- dinsdag 6 februari 1996, 20.00 uur commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 7 februari 1996, 20.00
commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 8 februari 1996, 20.00
commissie Ruimtelijke Ordening

MARIA NASVELD
MARIANNE REBEL

Catharina Johanna
van Kleeff-van Dam

NIELS KROONSBERG
JOHAN

To
weduwe van Petrus van Kleeff
* 16 februari 1914
t 24 januari 1996
Kinderen
en kleinkinderen
Willemstraat 4
2024 VB Zandvoort
De bijzetüng in het familiegraf heeft plaatsgevonden op zaterdag 27 januari op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

RADEMAKER

GE & TRIX

LOOGMAN

MARY & OTTO

WOBMA

JOHANNEKE VAN KOOTEN
MANOUK VAN DER MEULEN

STEDEBOUWKUNDIG TOETSINGSBELEID T.B.V. PLANOLOGISCHE
VRIJSTELLINGEN

ATIE & FRED KROONSBERG
WILMA & ERNEST BENEDER

Stedebouwkundig toetsingsbeleid, vooruitlopend op de aanpassing van bestemm ïngsplannen, ten behoeve van planologiiscne
vrijstellingen in de zin van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening:

HANNEKE & THEO VAN HALEWIJN

Lieve Oma

HERMIE HARTJES & WOUTER TEN PAS

Het is zo stil en leeg zonder U.
Kirsten en Fleur
Alexandra en Jolanda

MARIELLE FOILET 4. PETER HOEKSEMA

Voor het grondgebied van de gemeente Zandvoort gelden momenteel meer dan 100 bestemmingsplannen, waarvan een groot deel sterk is
verouderd. De gemeenteraad neef t besloten die
bestemmingsplannen in een periode van circa
15 jaar te vervangen door 15 nieuwe plannen.
Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen Burgemeester en Wethouders ten
behoeve van bouwplannen vrijstelling verlenen
van het geldende bestemmingsplan. Hierbij beschikken zij over een zekere beleidsvrijheid. Om
hiervan op consistente wijze gebruik te maken
wordt met betrekking tot aanbouwen en bijgebouwen op zij- en achtererven en geringe
overschrijdingen van het bebouwmgswlak bij
woondoelemden c.a. sinds enige tijd een stedebouwkundig toetsingsbeleid gevoerd. Dit loopt
vooruit op de aanpassing van eerdergen.bemde
bestemmingsplannen. Verzoeken om vrijstelling
als hiervoor bedoeld worden aan de volgende
beleidsregels getoetst:
A. Bij "aanbouwen en bijgebouwen op zijen achtererven" gelden de uitgangspunten,
dat:
1.per woning mag één vrijstaand bijgebouw
worden opgericht;
2.de oppervlakte aan bebouwing op de als zijen achtererf bestemde grond mag niet meer
bedragen dan 35 procent van het ,als zodanig bestemde erf met een maximum oppervlakte van 50 vierkante meter;

JACQUELINE VAN EEDEN & ARJEN DEDERT
DORNA VAN ROUVEROY & RUUD DEN DRIJVER
SUSANNE SEVEREID & TONNY VAN RENTERGHEM

Bedroefd, maar dankbaar dat zij niet langerhoeft
te lijden, geven wij u kennis dat toch nog vrij
onverwacht is overleden onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Margaretha van der Zee-Langejan
weduwe van H. B. J. van der Zee
op de leeftijd van 79 jaar.
Fred van der Zee
Hanneke Gaus-van der Zee
Rob Gaus
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
26 januari 1996
Hoogeweg 22 flat 2
2042 GH Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Enige en Algemene kennisgeving
Heden is van ons heengegaan onze moeder,
grootmoeder en mijn zusje

J. H. Pomper-Gebben
Joki
weduwe van A. H. Pomper
5 september 1924
27 januari 1996
Zandvoort:
Familie E. Pomper
Zandvoort
Familie A. H. Pomper
Bussum:
Familie E. H. Gebben
Op haar verzoek heeft de begrafenis in familiekring plaatsgevonden.

Super
NOORD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPRVOND

f Wij wensen de

• Fam. Balkenende
f

heel veel succes met de
voortzetting van de
„BruncTzaak.
Rinus en Loes
Visser

EEN MEEUW qEzickr bij
BRUNA
M.I.V. l fEbRUARJ A.S. NE'
MEN Wij dE BRUNA'WÏNkEl
Op d E GR. KROCrIT OVER.
Wij bECJANkEN RÏNUS EN

LOES VÏSSER VOOR d E wijzE

u ur -

De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie m het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat). BIJ het bureau Voorlichting k unt u
terecht voor nadere informatie over de puViten
die op de agenda staan. Telefoon (023) 574 O'l 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren v£in de
agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om ovec een
onderwerp dat op de agenda staat het woc'rd te
voeren.
;

OCKELOEN

PIERRET VAN HARTEN
NELLEKE

,
j
uur -

Super
NOORD
Neem van
mij aan

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

tlathet

A. LAVERTU

voordelig is!

' NATUURSTEENBEDRLÏF &
GRAFSTEENHOUWEOTJ

3.de hoogte mag niet meer bedragen dan
één bouwlaag met een maximum goot- of
boeii'nghoogte van 3 meter en een nokhoogte van 5 meter.
B. Bij "geringe overschrijding van het bebouwingsvlak en de bouwgrenzen bij
woondoeleinden" gelden de uitgangspunten, dat het bebouwingsvlak en de bouwgrenzen uitsluitend mogen worden overschreden door:
1 .tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, hellingbanen, funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer dan
1.50 *m bedraagt en de gezamenlijke oppervlakte van de overschrijdingen niet meer
dan 10 vierkante meter bedraagt;
2.erkers, serres en andere ondergeschikte
onderdelen van gebouwen, mits de
overschrijding niet meer dan 1,00 m bedraagt en de gezamenlijke oppervlakte
niet meer dan 5 vierkante meter bedraagt;
3.dakoverstekken, mits de overschrijding niet
meer dan 1,20 m bedraagt;
4.indien de overschrijding groter is valt de
gehele overschrijding onder de bepalingen
ten aanzien van aangebouwen en bijgebouwen. Dat wil zeggen dat alleen in de
bijgebpuwenzone grotere balkons e.d.
mogelijk zijn, ingeval de maximum oppervlakte aan bijgebouwen nog niet is bereikt.
Bovenvermeld stedebouwkundig toetsingsbeleid ligt ter inzage bij de Centrale Balie op het
raadhuis (ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.
De openingstijden van de Centrale Balie zijn:
- maandag t/m donderdag: 08.30 -16.00 uur
- vrijdag: 08.30 -'12.30 uur

ART. 19 WRO PROCEDURE
VO,OR TANKSTATION
DR. C.A. GERKESTRAAT
& INSPRAAK WIJZIGING
VERKEERS-SITUATIE DR. C.A.
GERKESTRAAT/CORN. V.D.
WERFFSTRAAT
De gemeenteraad van Zandvooft is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- het vernieuwen/wijzigen van het tankstation, perceel Dr. C.A. Gerkestraat 80.
Tevens bestaat het voornemen om de
verkeerssituatie ter plaatse te wijzigen.
De (bouw)plannen liggen met ingang van 2
februari 1996 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat).
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 -16.00
uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Tijdens deze termijn kan een ieder tegen het
bouwplan schriftelijk zijn zienswijze kenbaai.

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksteni, belettering .en
alles wat ermee verband houdt.

WAAROp Zij d E ZAAk qROOT

hEbbEN qEMAAkr EN zij N
Lieve Pa, lieve Opa
Wat zullen wij je missen.
Rust nu maar uit.
Dirk, Penina, Marita en Rokus

doOR TE qAAN.
Wij

WENSEN rIEN rlET AÜER'

bESTE VOOR d E TOEkoMST.
Voor Uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

GRAAq TOT ZÏENS
SJAAk EN ANNEkE

Hendrik Cornelis Bluijs
betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
H. I. Bluijs-Albrecht
Zandvoort, januari 1996
Dankbetuiging
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven ons betoond na
het heengaan van onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

VAN plAN Op dEZElfdE VOET

Super
NOORD
Gratis
ruime
parkeer-

BAKENEN d E

Uw gasbedrijf adviseert!

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Voor de week van 22-01 t/m 28rO l

tandarts
afwezig
van donderdag 8 februari
t/m maandag 4 maart
voor dringende spoedgevallen
tel. 5715832

Om mijn 'accu' weer op te laden,
is de kapsalon

ADVERTENTIES

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

Op deze wijze willen wij U
hartelijk bedanken voor de
grote belangstelling, de vele
bloemen, planten en cadeaus
die wij kregen bij de opening
van onze nieuwe groentezaak

Johan en Carrie
Dalman
Haltestraat 48

van

HMR
D A M l£ S - H C R E N'

dinsdag 6 februari
tot en met
1
maandag 12 februari

Zeestraat 56
2042 LC Zandvoort
tel. 023-5730838

Yvonne

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

Week
streefverbruik*

45
56
68
79
90
102
113
124
136
147
158
169
186
203
220
237
254
282
311
339
367

Totaal vanaf
l november **

392
488
588
687

784
881
982
1076
1176
1273
1372
1467
1615
1763
1911
2059
2203
2449
2695
2940
3183

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder tegen.^
genoemd bouwplan schriftelijk zijn zienswijze Yr
kenbaar maken bij Burgemeester en Wethou- ".,
ders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zand-, !
voort.
',',

AANGEVRAAGDE '.[;
KAPVERGUNNINGEN '..
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- f
- langs spoorlijn Haarlem - Zandvoort (tus-a
sen spoprkm. 6850-7050) -18 bomen
c
- Parnassialaan 25 - 1 boom
i;;

\<>•

Let op! gewijzigde locatie voor inzage:
,,r,
De aanvraag ligt gedurende één week na het' ,
verschijnen van dit blad ter inzage bij de Centrale.^
Balie van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat). ,
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30-16.00 ^,
uur; vrij.: 08.30-12.30 uur.
,.;'
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn, 'ƒ
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemees-' ';'
ter en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, ~
2040 AA Zandvoort. Deze reacties zullen bij dea'
beoordeling van de aanvraag worden betrok-"'1'
ken.
•
•
'
• e;

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN '
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort'-"
hebben een kapvergunning verleend voor:
• 'J'
- Kochstraat 2 1 - 1 boom

.-> •

De bij de verlening behorende stukken liggen ter»
inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis,,
(ingang Swaluëstraat).
•, T,
'Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30-16.00. a,
uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot S™"
weken na publicatie van bericht een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en '
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA'J;
Z
a
n
d
v
o
o
r
t
.
;

-Elmer is een lieve •/ <.,
Berner Sehnerhond. '< •"
Hij kan moeilijk tegenA
alleen zijn en daarom*'zoeken wij bij afwe-'
zigheid van ons bei-J;j
den een goed 2e huisc
voor hem.
Het gaat om onregel-0
matige tijden en korte perioden.
Wie wil ons helpen, of weet iemand die
graag af en toe een lieve hond op bezoek t
heeft'?
'
•"'.'
ru
Froukje Putman, tel. 5719390
,^

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

Kosten
deze week
23,40
29,12
35,36
41,08
46,80
53,04
58,76
64,48
70,72
76,44
82,16
87,88
. 96,72
ƒ 105,56
ƒ 114,40
ƒ 123,24
ƒ132,08
ƒ146,64
ƒ161,72
ƒ176,28
ƒ190,84

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar nel zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles 'werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man xich dat had voorgesteld.
»ƒ«. deze niimiartverzekcrintf is mijn
vertrouwen meer dun tvaard."
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

TÜfl

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

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man/vrouw'^]

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

straat:

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

telefoon:

postcode/woonplaats:

H,T
', 'i

en

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Het bouwplan ligt met ingang van 2 februari.i
1996 gedurende 14 dagen ter inzage bij de /-,.
Centrale Balie van het Raadhuis (ingang >t,
Swaluëstraat).
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 -16.00 ,'„
uur; vrij.: 08.30-12.30 uur.
,-r.

Een natura-uitvaartverzekering.,
daar heb je tvut aan.

uitgerekend voor U!

P. A. H. Wijnands

knolponbiedingen

STOOKAKTIE '95/'96

Normaal
jaarverbruik

- uitbreiding horecagelegenheid, perceel^
Jac. v a n Heemskerkstraat 6
' A

Ben koriipleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f ^145^:;!
Sluit een natuf a-iutvaart^zékering
bij Uitvatócentriun

HERENWEG 180,
2101 M V HEEMSTEDE

DOKTERSBERICHTEN

ART. 17 WRO-PROCEDURE

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens ,';
om met toepassing van artikel 17 van de Wet op ''•
de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor een termijn '
van maximaal vijf jaar vrijstelling en bouw-^
vergunning te verlenen voor:
~''

Privé:
l
Kostverlorunstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-57.14168

BRUNA
GR. KROchr 1 8
Tel 025'571 6055
(JIJ uitvaartverzorging
kennemerland bv

Sujper
NOORD
Let op onze

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

Hoewel de voorgenomen verkeerssituatie past'Jï
in het ter plaatse geldende bestemmingsplan,
wordt eveneens aan iedere belanghebbende der.gejegenheid gegeven om tijdens genoemde ter-'-'
mijn schriftelijk een reactie te geven op de voorgenomen wijziging.
\,,'f
Deze reactie kunt u richten aan Burgemeesteren' ~\
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA'';,
Zandvoort.

GEZOCHT:
2e HUIS VOOR E L M E R

ONS MOTTO WAS, IS EN BL,IJFT:

gelegenheid

Catharina P. Schaap-Molenaar
betuigen wij onze oprechte dank.
De kinderen:
Annie, Flora en Hans

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

maken bij de raad van de gemeente Zandvoort;1'
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

• M

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem. "
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ZFM start
programma
voor ouderen
;! ZANDVOORT - Eigenlijk
heeft hij er wat moeite mee als
ouderen in een apart hoekje gezet worden. „Er is wel een onderscheid tussen jongeren en
ouderen, maar geen scheiding,"
zjègt hij. Toch staat Henk Tulp
als presentator volledig achter
h(et nieuwe ouderenprogramma van radio-omroep ZFM.
,,Het wordt een programma
voor actieve vijftig-plussers,
|oor ouderen die hun huis niet
meer uitkomen en als we het
goed doen ook voor jongere generaties."
j Eind februari of begin maart
start ZPM met een wekelijks
óuderenuur op vrijdagmorgen
Van 11 tot 12. Volgens Tulp
moet het hoofdzakelijk een infjormatief programma worden.
vMaar ook gewoon leuk om
naar te luisteren." Na afloop
van het uur zal er een telefoontieam klaarzitten om vragen te
beantwoorden.
i Het idee is bij de ouderenorganisaties erg goed gevallen.
Tijdens een bijeenkomst reageerden 12 ouderenverenigingen en -instellingen donderdag
30 enthousiast dat er volgens
Hans Sandbergen van ZPM
voor een heel jaar onderwerpen
?ijn verzonnen. Van Tafeltje
Öekje tot informatie over de infeunwoningen bij het voormalige Huis in het Kostverloren.
j Henk Tulp, die geholpen
wordt door technicus Mario
Zandvoort, is als presentator
bij ZFM terechtgekomen dankzij Hetty Sandbergen. „Zij heeft
één paar jaar geleden een oudeÉenprogramma gedaan
en
sprak me in november bij
Nieuw Unicum aan. Het lijkt
me heel leuk om te doen. Ik wil
<j>ok met een bandrecorder naar
mensen toegaan. Want ouderen
die hun huis niet meer uitkoipen, hebben vaak wel een verhaal te vertellen. Het probleem
ijs alleen nog even hoe a-technische vijftig-plussers de zender
moeten vinden. Maar daar vinoen de directies van de bejaardenhuizen vast snel een oplossing voor, hoop ik."

Zandvoorts bier
moet weer vloeien
ZANDVOORT - Wie weet
wat meer over de bierbrouwerij die mogelijk in Zand$oprt heeft gestaan? De

'Stichting Haarlems Bierge-

nootschap wil het oude
Zandvoortse gerstenat op-

^ieuw laten vloeien voonzover dat kan. „Maar daarvoor
hebben we natuurlijk het
'originele recept nodig," alclus Michel Ordeman van
"het genootschap.
Nu in Haarlem maandag het
tweede en tevens laatste oude
bier in ere hersteld is, richten
de bierliefhebbers zich op de
regio. Volgens Ordeman heeft
er een eeuw of twee geleden een
bierbrouwerij in Zandvoort gestaan. Maar meer dan dat weet
hij ook niet. Daarom vraagt Ordeman iedereen te reageren via
telefoonnummer 5334114.
" De bierkenner Attema, die in
het Geheime Genootschap
Broeders van West-Vleteren
zit, houdt echter een slag om de
arm. „Ik heb het ooit geprobeerd uit te zoeken en ontdekte
toen alleen dat er twee bottelaars in Zandvoort waren. In
Haarlem waren in de middelé'euwen wel veel brouwerijen.
Dat was ook wel nodig, want
drinkwater kon je meestal niet
vertrouwen. Men dronk gemidtleld vierhonderd liter per persboh per jaar. Overigens gebruikten sommige Haarlemse
brouwers het water uit de
Zandvoortse duinen, omdat dat
zo schoon was."

Beton valt spontaan uit flat Tromplaan
I

opknapbeurt voor dertigduizend gulden per appartement
kan laten verrichten. Alleen het
beton repareren kost 17 duizend gulden.
Zijn ideeën slaan maar. bij
een deel van de flatbewoners
aan. Van de 24 bewoners hebben er zes tijdens een vergadering vorig jaar tegen het renovatieplan gestemd. Aangezien gezamenlijke uitgaven die hoger
dan duizend gulden zijn door
iedereen gesteund moeten worden, lag daarmee de voortgang
stil. Via de rechter probeerde
de Vereniging van Eigenaren
een rechterlijke machtiging om
het renovatieplan uitgevoerd te
krijgen, maar die wees dat af.
De bewoners denken verschillend over de problemen.
„Ik ben voor renovatie, maar
dat wil ik los zien van het repareren van de lateien," zegt R.
van Zuijlen, „het renovatieplan
vond ik niet goed voorbereid en
daarom heb ik tegengestemd."
Zelf heeft hij met de vorige
technische commissie ook een
renovatieplan op tafel gelegd,
maar dat viel vanwege de hoge
kosten (tachtigduizend gulden
per woning) niet in goede aarde
bij de overige eigenaren van de
flat.
J. Drommel houdt zich op de
vlakte. „Iedereen is van mening
dat de flat opgeknapt moet worden en dat er zeker iets gedaan
moet worden aan de veiligheid.
Hoe, tja, daar zijn verschillende
inzichten over. Ik denk dat die
overigens wel te overbruggen
zijn." Over het voorstel van
Bleijs wil hij geen mening geven. „Ik zie iets in een goede
renovatie. Dat is alles wat ik
erover wil zeggen."
Twee portieken verderop

Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal, ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
1
per jaar. Voor postabonnees gelden
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Bezorgklachten: donderdag 09.0012.00 uur. tel. (023J-5717166
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1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
j Nieuwsblad Pers (NNP).

T'/Kr•/,''tftï

Lions Club geeft
overlevingspakken
Vooral de smalle balkjes boven de vensters leveren gevaar op.
BiYim de Hollcinde/ Fotografie

zegt C. Storace dat ze „moeilijk
tegen renovatie kan zijn. 's Zomers lopen hier veel mensen
langs. Het maakt mij met zoveel uit hoe ze het gaan renoveren als ze er maar snel wat aan
doen. Nu heb ik er geen invloed
op, dat moet ik er wel bij zeggen. Ik woon hier, maar mijn
ouders zijn de eigenaar van dit
huis."
Coenraad kan zich er wel
enorm over opwinden. „Je kunt
de binnenkant wel mooi maken, maar als de buitenkant
nog steeds verpauperd is, zakt
de waarde van je huis alsnog,"
zegt ze.
„Het probleem is dat hoewel

er een meerderheid vóór renovatie is zes mensen dit beletten.
Frappant daarbij is dat vijf van
de zes de vereniging altijd voor
hebben gehouden dat renovatie
noodzakelijk is, maar zelf in de
oude technische commissie zaten en met een plan van tachtigduizend gulden per woning zijn
gekomen. Deze oude commissie is jaren bezig geweest en is
met een onredelijk plan gekomen."
Volgens haar heeft het achterstallige onderhoud behalve
het gevaar en de waardedaling
nog een consequentie. Mocht er
een ongeluk gebeuren, dan is de

wisten ze niet."
Binnenkort organiseert ze
daarom samen met Jan Berkhout van de ANBO twee informatiemiddagen (op 22 februari

'Lichaam en geest zijn één'

De lezingen beginnen om

de haptonomie.
„Er zijn twee vormen van het
lichaam," legt ze uit. „De botten, je huid en je spieren plus
het gevoelde lichaam. Je voelt
bijvoorbeeld je hart kloppen of
je hebt knallende koppijn na
een vervelende vergadering. De
gewone fysiotherapie gaat meer
uit van alleen het eerste. Maar

in de haptonomie zijn lichaam
en geest één. Als iemand hier
binnenkomt, kijk ik naar het
totaal. Haptonomie is ook meer
een zienswijze dan een behandelmethode."
De 47-jarige Zandvoortse is
na 25 jaar nog steeds enthousiast over haar vak. Haar praktijk zit inmiddels aan de Haarlemmerstraat. „Ik kan niet
stoppen en vind het nog altijd
heel boeiend."

Kunst staat voorlopig Termes trekt weer aan
nog 'weg te roesten' bel over ziekenhuizen

Vereniging van Eigenaren aansprakelijk.
Om de impasse te doorbreken komt volgens haar in de
vergadering van half februari
aan de orde hoe het verder
moet. „Met een aanschrijving
van de gemeente komen de zes
tegenstemmers misschien tot
andere gedachten en is de renovatie te realiseren."
Inmiddels hebben ambtenaren van de gemeente een blik
op de flat geworpen. „Nee, we
hebben geen bouwtechnisch
rapport opgesteld. Dat gaat wel
erg ver voor een gebouw waarvan de gemeente geen eigenaar
is," zegt J. Schoenmakers,

Om de 'Visafslag te Zandvoort' van Koekoek te bewonderen moet men de kluis van de gemeente weten te openen

meente Zandvoort maakt

geen haast met het ophan-

gen van de diverse kunstwerken.

Zo wordt het schilderij
'Visafslag te Zandvport', dat
de gemeente vorig jaar april
voor 17 duizend gulden bij
Christie's op een veiling
kocht, nog altijd bewaard in
de kluis. Het werk van Adèle
van Kemenade' heeft iedereen op de kerstkaart van 1995
gezien, maar daarna verdween het naar een onopvallende plaats.
„Ja, er zijn meer van dat

soort schilderijen. We bekijken de komende weken waar
ze gaan ophangen," belooft
Snelders". „Door de verbouwing en het nieuwe raadhuis
hebben we daar nog even mee
gewacht. Het ophangsysteem
is ook nog niet aangebracht."
Het valt volgens de voorlichter nog niet mee om goede
plekjes te vinden. „Die 'Visafslag' is toch tamelijk kostbaar. Zo'n schilderij moet
volgens mij wel zichtbaar
zijn, maar ook weer niet té."
Waar Marianne Rebels omstreden impressie van de burgemeester en zijn vrouw een
plek krijgt, is helemaal een
vraagteken. Het schilderij
staat nu in bruin papier verpakt in de kamer van Snelders en de voorlichter laat
doorschemeren dat het waarschijnlijk niet meer uit zijn
verpakking zal komen.

en 11 april) voor alle vijftigplussers in Zandvoort. Ook
niet-leden zijn vanaf twee uur
welkom in het Gemeenschapshuis.
De bijeenkomst op 22 februari gaat over de thuiszorg, het
kruiswerk en de nieuwe stichting Welzijnscentrum (de gefuseerde SWOZ en CWH). Op die
dag kunnen ouderen bijvoorbeeld te weten komen dat ze
niet alleen voor het lenen van
krukken bij het Kruiswerk
Zuid-Kennemerland kunnen
aankloppen. Het Kruiswerk
Zuid-Kennemerland heeft veel
meer hulpmiddelen. De vertegenwoordiger van de Thuiszorg
Kennemerland Zuid brengt tijdens de informatiemiddag naar
voren wat de huishoudelijke
hulp van de thuiszorg inhoudt.
i

Rommelmarkt

ZANDVOORT - Jan Termes (D66) maakt zich nog steeds
ernstig zorgen over de huisvesting van de ziekenhuizen in
de buurt van Zandvoort. Hij vraagt in een brief aan de
burgemeester en de wethouders of Rita de Jong wel actie
heeft ondernomen nadat zij een paar maanden geleden
beloofde om bij de provincie haar zorg uit te spreken.

ZANDVOORT - In 't Stekkie
wordt op zaterdag 3 februari
een rommelmarkt gehouden
van tien tot één uur. 't Stekkie
is gevestigd in de Celcuisstraat.
De toegang is gratis.

Gedeputeerde Staten sluit
binnenkort een convenant af
met het Kennemer Gasthuis en
het Spaarne Ziekenhuis. Dat
betekent dat de komende jaren
het Johannes de Deo, de Manastichting, het Diaconessenhuis en het Spaarne Ziekenhuis
in Heemstede hoogstwaar-

Geen open huis

Beroving

ZANDVOORT - Het ene
schilderij staat ingepakt
in het kantoor van voorlichter Egon Snelders, het
andere ligt in de kluis en
het derde heeft evenmin al
een plek gekregen. De ge-

niet kerkelijk is maar wel
wil helpen, kan geld storten
op giro 1384256 van de Lokale Raad van Kerken onder
vermelding van 'lepra'.

l,

ciale voorzieningen? Terwijl ze bij de gemeente misschien
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Met de opbrengst hoopt het
Adamawa-ziekenhuis vier motorfietsen aan te schaffen. De
plaatselijke medewerkers en
verplegers hebben daar dnngend behoefte aan, omdat zij
moeite hebben om patiënten te
bereiken. De wegen in Nigeria
zijn m het binnenland namelijk
erg slecht. Het Adamawa-ziekenhuis verzorgt de revalidatie
van ex-leprapatienten.

Foto
Persbureau Zandvoort

laten

houden,

in Nigeria. De dienst begint

hoofd van de afdeling Bouwtoezicht en Milieu. Volgens
Schoenmakers is er sprake van
„flink achterstallig onderhoud.
Constructieve problemen zijn
er zo op het eerste gezicht met.
Voor passanten vormen de lateien eventueel een gevaar.
Deze week sluit ik met het college kort wat we verder gaan
doen."
Ondertussen vindt mevrouw
Van Zuijlen ook dat het allemaal niet te lang meer moet
gaan duren. „We waaien hier
weg. De wind gaat dwars door
de gevel."
Monique van Hoogstraten

ZANDVOORT - „Wat je niet weet, vraag je niet en wat je Daarnaast presenteert de nieuniet vraagt, krijg je niet." Het is een gevleugelde uitspraak we stichting Welzijnscentrum
van An Carbaat van de ANBO (Algemene Nederlandse Zandvoort zich.
Bond voor Ouderen). „Hoe vaak komt het niet voor dat
Op 11 april komen de Wet
mensen verhuizen en al hun spaargeld kwijt zijn aan spe-

meegenieten." Fysiothera- acht uur.
peute Jannita Rueter viert
Rueter heeft haar lezing de
haar jubileum dan pok twee
meegegeven 'Vieren en
keer met een lezing over naam
laten vieren'. „Als mensen alhaptonomie. Op woensdag 7
nog maar denken dan is de
februari en op 6 maart ver- leen
terug vieren en laten vieren
telt ze over haar vakgebied weg
om weer bij het gevoel uit te
in het Gezondheidscentrum komen."
Volgens de fysiotheraaan het Beatrixplantsoen. peute past dat helemaal binnen

11 februari

staan de collectebussen
klaar voor een lepraproject

'Wat ouderen niet vragen,
krijgen ze dus ook niet'

Zandvoorts
Nieuwsblad
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wel een bijdrage hadden kunnen krijgen. Maar ja, dat

iedereen

op

$Ji '

Zangeres Corry Vink heeft
donderdagavond de eer gekregen om de bewoners van
het jarige Strandhotel toe te
zingen. De RIBW, de overkoepelende organisatie die
het beschermd wonen in
onder andere het Strandho-.
tel beheert, bestaat vijfjaar.

eigenlijk

helpen
ZANDVOORT - Tijdens
de gezamenlijke dienst die
de vier Zandvoortse kerken

r

Verjaardagslied

ZANDVOORT - „Een borrel is wel leuk, maar ik wil

Zandvoorters
leprapatiënten

„Ontzettend gevaarlijk die stukken beton die naar beneden
komen. Voor je het weet, krijgt iemand wat op zijn hoofd,"
zegt José Coenraad, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Trompstraat 3-5-7. Dat het achterstallige onderhoud van de flat tot gevaarlijke situaties leidt, daarover zijn
de meeste bewoners het wel eens. „Het is een wonder dat er
nog niemand geraakt is," zegt architect Coen Bleijs.
N EERSTE INSTANTIE
vallen de roestbruine ylekken onder de balkons eigenlijk nog het meeste op van de
flat tegenover het Gran Dorado
Hotel. Wie dichterbij komt en
nog eens goed kijkt, ziet echter
ook de scheuren in het beton.
Maar de meeste onrust wekt
het ontbreken van enkele lateien (de betonnen balken boven
de ramen). Tot nog toe zijn er al
twee naar beneden gekomen.
„Het is een wonder dat er nog
niemand geraakt is," meent architect Coen Bleijs die door de
technische commissie van de
flat eenjaar geleden gevraagd is
om een renovatieplan op te stellen. Volgens Bleijs hebben alle
flats in de buurt, waarvan de
meeste al gerenoveerd zijn, hetzelfde probleem: „Ze zijn na de
oorlog gebouwd toen er snel
woningen moesten komen.
Daarbij gebruikten de bouwers
extra chloride om het beton
vlotter te laten drogen. De zee
en de vervuilde lucht voegden
daar nog meer chloride aan toe,
zodat het stalen frame in het
beton aangetast werd. Dat zette
uit en veroorzaakte de scheuren, de afgebrokkelde lateien
en de roestplekken onder de
balkons."
Bleijs wil de balkons en de
balken boven de ramen repareren. Bovendien heeft hij een
voorstel gedaan om de gevel
met glas te bedekken om *te
voorkomen dat de zeewind opnieuw zijn verwoestende werk
doet. Hij ziet het helemaal zitten. „De zee die weerspiegelt in
zo'n spiegelende gevel, dat lijkt
me heel mooi. We kunnen ook
wat doen met figuren, een zeemeermin." De Zandvoortse architect heeft becijferd dat hij de
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ZANDVOORT - Maandag is
bij de politie in Zandvoort een
aangifte binnengekomen van
een man uit Velp die op 21 januari op het circuit beroofd werd.
Onbekenden namen ongemerkt zijn camera van zijn nek,
haalden'zijn mobiele telefoon
uit zijn jaszak en visten zijn
portemonnee uit zijn broekzak.
De man deed onlangs in Nijmegen aangifte van de beroving.

schijnlijk dicht gaan. De Zandvoorters moeten dan naar een
nieuw ziekenhuis in Hoofddorp of tussen Velsen en Haarlem. Termes vindt die twee te
ver weg liggen en niet snel bereikbaar vanuit Zandvoort. Hij
heeft al eerder m de commissie
Welzijn bij wethouder Rita de
Jong erop aangedrongen dat zij
een brief zou schrijven naar de
provincie. Dat heeft zij ook beloofd.
Termes wil nu weten of ze dat
inderdaad gedaan heeft en wat
het antwoord van de provincie
was.
In Haarlem-Noord, op de
grens met Velsen, komt een ziekenhuis dat 80.000 mensen uit
de regio moet bedienen. Het
Elislbeth Gasthuis in Schalkwijk gaat in afgeslankte vorm
verder. Een groot ziekenhuis
bij Hoofddorp moet patiënten
opvangen van de vier ziekenhuizen in Haarlem en Heemstede die gesloten worden.

ZANDVOORT - De NPB slaat
het wekelijkse inloopspreekuur op donderdag 29 februari
over. De overige donderdagen
is er wel een open huis van negen tot half elf in de Brugstraat.

Voorzieningen Gehandicapten,
de Bijzondere Bijstand en het
minimabeleid van de gemeente
aan de orde.
„De bijeenkomsten moeten
informatief zijn," zegt Carbaat,
„maar anderzijds niet te formeel. Ouderen willen meteen
hun vraag kunnen stellen, die
willen ze niet onthouden en
achteraf pas opwerpen."
Dat het bij zo'n bijeenkomst
minder druk is dan bij de bingo-middagen realiseert ze zich
ter dege. „Het is wat zwaarder
en het is moeilijk om mensen
het besef bij te brengen dat ze
nu die informatie misschien
niet meteen nodig hebben maar
dat er ook een tijd komt, dat ze
wel van bepaalde onderwerpen
wat zouden moeten weten. Het
welzijnswerk en de bijstand
plus de Wet Voorzieningen Gehandicapten heeft de ANBO gekozen, omdat op dat vlak per l
januari veel veranderd is. Zo
zijn er nieuwe regels voor de
bijzondere bijstand."
Behalve deze bijeenkomsten
heeft de ANBO ook bridgen, kegelen, zwemmen, zingen, diamiddagen, bustochten en klaverjassen op het programma
staan. Sinds september is daar
schaken op woensdagmiddag
bijgekomen. „Het voordeel van
onze recreatieve schaakclub is
dat men ook nog eens op vakantie kan gaan zonder dat dat gevolgen heeft voor de plaats in
de competitie," aldus Jan Berkhout, die het schaken coordineert.
Wie mter wil weten o\er de .ictixiteiten van de ANBO, kan terecht bij het
secretariaat (T. Erich-Sleeinan, Lorentzs,traat 23. 2(U1 HIJ Zamlioort, tel.
()23-S712(iü2).

ZANDVOORT - De Lions
Club Zuid-Kennemerland heeft
zaterdagmiddag in de reddmgspost 'De Kentering' drie overlevingspakken geschonken aan
de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade.
De pakken zijn bestemd voor
de bemanning van één van de
boten. Tot nog toe had de brigade daar geen geld voor, maar
met de opbrengst van de Lions
Heuvelloop konden ze toch
worden gekocht. De heuvelloop
vond vorig jaar september
plaats rondoni het Kopje van
Bloemendaal.
„We zijn ontzettend blij met
dit cadeau van de Lions Club,"
zegt Margot Berkhoff van de
Reddingsbrigade uit Bloemendaal. „Bij de watersnood vorig
jaar hebben we twee geleende
pakken gebruikt. Geweldig."
Haar broer, voorzitter van de
Reddingsbrigade vult aan: „Per
stuk kosten ze 1750 gulden. Als
je dan een subsidie van 22 duizend gulden per jaar hebt, kun
je je die luxe niet permitteren.
In Zandvoort heeft de gemeente de pakken bekostigd."
Vooral in de winter en m het
voorjaar komen de zogeheten
dry suits van pas, als de Reddingsbrigade surfers uit het water moet halen. „Hierin blijf je
bij nul graden zes uur lang
warm."

Gezocht
ZANDVOORT - De Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen in Zandvoort (ANBO) zoekt
een bestuurslid, omdat B.
Rooymans afscheid genomen
heeft. Afhankelijk van de interesses van degene die zich aanmeldt, wordt volgens J. Berkhout bekeken welke functie het
nieuwe bestuurslid krijgt. De
ANBO heeft in Zandvoort 1000
leden. Het bestuur bestaat nu
uit zeven leden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij
het secretariaat (T. Erich-Sleeman, Lorentzstraat 23,2041 RB,
tel. 023-5712602).

PERSOONLIJK

Erelid
ZANDVOORT - P. Brune
wordt vrijdagavond tijdens de
feestavond van het Genootschap Oud Zandvoort benoemd
tot erelid. De 85-jarige Brune
was 25 jaar geleden een van de
oprichters van het genootschap.

Overleden
ZANDVOORT - Anna Harms
is donderdag overleden. Zij is
negentig jaar geworden. De
Zandvoortse was bij velen bekend vanwege haar inzet voor
het Oranje Comité, het Rode
Kruis, Tafeltje Dekje en de Vereniging van Plattelandbvrouwen

KNRM-truck krijgt beurt
ZANDVOORT - Wie deze week de truck van de KNRM erg vaak
buiten de loods ziet, hoeft zich geen zorgen te maken. Er zijn niet
extra veel mensen die gered moeten worden. De truck van de
Annie Poulisse krijgt een onderhoudsbeurt en om te kijken of
alles goed zit, wordt er ook met de wagen gereden.
Een bedrijf uit IJmuiden gaat ervoor zorgen dat de olie niet kan
weglopen als er een filter losschiet. Bij een lancering eind vorig
jaar gebeurde dat namelijk, waardoor de truck enige uren buiten
gebruik was. De truck brengt de Annie Poulisse in het water.
Mochten zich op zee deze week voor de kust van Zandvoort Raam dicht, beton weg. Zo erg is het nog net niet in de Trompstraat. Maar het scheelt niet
calamiteiten voordoen, dan zorgt de kustwacht ervoor dat een v e e l . . .
lllllsll.lla' M . I I I dr Hdfl
ander reddingsschip in actie komt.
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Wbtôm étötomet btietfm*
VA I 6$)
SCHOTSE
WHISKY
0,7 LITER

ELDERS

WYNKELDER 1994
Onze wljninkoper ging voor
u naar Zuid Afrika en vond,
ten noordoosten van Kaapstad, de Swartland Wijnkelder. Hi] werd daar zo enthousiast over de witte steen
^%r>itf kkNSE \1994enderodeTintaBaroc7VJ\D W^VkiiMEN \ ca 1994, dat hij van beide
KVJ\^fc" :_.--«-*'
wijnen onmiddellijk een
grote partij inkocht
PROEFNOTITIES:
Slwn 1994, wit
kleur: Ion geel
geur: Iruiljg
smaak, zacht en plezierig
aanbevolen als
aperitief en bi| wit vlees
envisgerechten
Tinta Barocca 1994, rood
kleur: paars rood
geur: heel licht vanille
smaak: rond en krachtig
aanbevolen bij roodvlees-gerechlen en kaas

De Côtes du Roussillon
past voortreffelijk bij
roodvleesgerechten en
pittige kazen. Wij selecteerden voor u de Prestige
du Cardinal 1994, een
prachtige volle rode wijn
'met een soepele smaak.

98
BAILEY'S IRISH CREAM
0,35 LITER - ELDERS J&95"of

«ETGHATISGLAS
ELDERS

TIA MARIA LIKEUR
0,35 LITER • ELDERSJ&SS'of

DISARONNOAMARETTO
0,5 LITER

SET 6 FLESSEN
NUMETGRATISGLAS

S„m» saa. verstand ..
^UUL9

c

£•»

SPECIAAL B/ER

Autocenter Konst Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel 023-5712424.

heeft alle dranken

RE\AULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

'REXAULT Drive-in Service'

i
HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

CKPOT NU OP 7 MILJOEN!
UITSLAG TREKKING JANUAR11996
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van januari verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode wint-tot 3.000 gulden-dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
1005
1012
1012
1013
1022
1031
1031
1051
1052
1053
1054
1056
1057
1057
1061
1062
1064
1066
1067
1073
1077
1077
1077

LE 50,RD 25,SW 25,LZ 1000,BB 500,BX 50,GP 50,EM 25,AM 25,LM 25,XX 50,AJ 50,AV 25,CH J00,AS 500,HK 25,GH 50,XJ 100,PZ 50,SR 25,KZ 25,LM 25,WG ÏOO,-

1091
1102
1103
1106
1115

LS
EM
GA
SW
CA

500,25,50,50,50,-

1131
1151
1171
1171
1181
1183
1186
1186
1211
1216
1217
1218
1222
1222
1223
1251

KV
AW
DS
EG
TM
EL
HM
MB
KE
JA
LX
GL
KW
PE
EV
CM

25,50,50,50,25,500,50,50,25,50,25,500,25,25,500,50,-

1324
1324
1325
1326
1333
1338
1351
1354
1356
1381
1396
1422
1431
1445
1447
1482
1501
1502
1506
1511
1511
1531
1541
1541
1541
1601
1606
1607

CN 50,SH 500,JJ
50,AW 25,ZE 50,KE 25,KB 50,GE 25,JP 25,AK 500,KG f 00,J B 100,RD 25,RZ 25,JK 25,AHÏ000,VC 25,WC 500,ZC 25,HH 50,WT 50,ÉM 25,DW 50,VD 700,WS 25,NS 25,CC 1000,HD 500,-

1081 EG T0o,De Mega Jackpot van de Nationale Postcode Loterij is bij de
trekking van januari gevallen
op lotnummer 9626 AT 166. Dit
bleek een niet verkocht lot te
/ij n. Dat betekent dat de Jackpot bij de trekking van februari
op zeven miljoen staat. En bij
die stand gaat hij er gegarandeerd uit!
Binnen een maand wint alweer
iemand m Nederland zeven miljoen gulden! U kunt die winnaar
^ijn Speel dus mee in de Postcode Loterij.
De maandhoofdprijs van een ton
viel natuurlijk wel. Die kwam

Henny Huisman: 'Ik kom er weer aan
met 7miljoen gulden. Mag tkdatgeld
bij u thuisbrengen ?'
terecht in Schiedam op lotnummer 3124 CA 056. Veertien andere winnaars in die postcode ontvingen de troostprijs van 1000 gulden. Alle andere prijzen van deze
trekking vindt u op deze pagina.
Heeft u een prijs gewonnen? Van
harte gefeliciteerd!
Speelt u nog niet mee? Vul dan
direct de bon in en stuur hem
vandaag nog op. Dan weet u
zeker dat u op tijd bent voor de
Mega Jackpot van 7 miljoen, de
rijkste prijs van Nederland. •

!ÖË UITSLAGEN VAN 29 JANUARI

7 miljoen

^De stand Van de
l'Meg'a Jackpot: •

K%ScDè'Bingocijfers: :. ; .'.J • De overige Bingoprijzen:
Getal 1 t/m 21
39
45
40

09
11
27

24
06
33

29
03
41

01
15
10

16
26
02

Getal22t/m36
13
43
18

He eftu met deze 2ig 3talltsn
ee n vol e ka;art, d anw ntu de
1rhu isbï ngo
/2!
Zetfouten voorbehouden

35
05
08
30
21
20
19
04
17

ƒ10.000,ƒ1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ 40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,-

14
32
36
23
44
34

ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ?,ƒ6,ƒ 5,-

De BMW: 2132 RC 050 te Hoofddorp

1121 cj r 00,-

1314 PZ r 00,-

1616
1619
1622
1624
1624
1633
1647
1671
1688
1689
1696
1701
1703
1751
1751
1777
1783
1784
1785
1791
1813
1814
1814
1825
1826
1827
1834
1851
1911
1911
1943
1946
1962
1974
1991
2011
2033
2033
2035
2061
2105
2106
2111
2111
2131
2131
2132
2132
2152
2152
2162
2201
2201
2201
2202
2224
2241
2242
2243
2251
2251
2266
2271
2282
2283
2288
2291
2295
2311
2316
2331
2343
2401
2403
2415

SN 50,JC 25,BG 25,VL 25,XM 25,EN Ï00,CN 25,EG 500,CT J00,JM 25,AG 50,JZ
50,ST Ï000,CD 25,CZ 50,CJ 25,AE 50,BK 25,KC 25,XJ 50,DP 50,HZ 50,JS ÏOOO,SL 500,CS 25,JW 700,GP 25,XH 25,KR 700,WL 25,LG 50,SM 25,TR 25,PJ 25,RL 25,ED 50,BB 25,SG 25,CB 50,JE 25,WG 50,EJ 25,GC 700,ZD 500,TP 50,WC 25,AX 25,HR 50,KC 25,XA 50,CA 25,HX 50,VE 700,VR 700,BV 25,HM 25,WZ 50,LG 25,BK 700,EA 50,WZ 700,NG 700,EP 25,SW 700,SG 25,GK 50,RC 25,LP 700,HW 700,AV 700,BN 25,TJ
50,HJ 500,CD 500,CA 50,-

2451
2481
2501
2512
2516
2521
2521

CD 7000,AG 25,CT 50,XK 50,KR 25,TJ
50,WH 25,-

3033
3034
3035
3037
3037
3038
3039

AE
CE
TK
TE
VS
SN
VB

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

3702
3704
3708
3711
3722
3732
3732

AR 25,- 4311 NR 25,LL- 25,- 4315 CC 50,AJ
50,- 4321 AJ 50,BA 700,- 4331 KV 700,XM 25,- 4331 VA 25,BN 700,- 4336 GK 50,CL 500,- 4337 AS 25,4341 CK 25,4356 ET 700,4381 VC 50,4382 MD 25,4383 AA 700,4401 EZ 25,4421 GT 50,4443 RC 500,4462 CK 50,4484 AS 700,4505 PT 700,4524 BD 50,4524 EA 25,AB 25,- 4536 AE 50,CE 25,- 4537 RE 700,XE 700,- 4611 RT 25,BW 50,- 4625 BV 25,RG 50,- 4631 EC 25,MP 700,- 4651 VB 25,DS 700,- 4702 XW 25,XJ 500,- 4706 BR 50,AH 25,- 4707 DS 25,LA 500,- 4707 VJ 7000,CC 50,- 4711 GG 700,WE 25,- 4731 EK 50,ZD 50,- 4797 HK 700,CH 25,- 4811 SN 50,HC 25,- 4811 TB 25,SM 50,- 4823 LB 7000,BA 50,- 4827 AD 700,KX 25,- 4841 EA 50,TN 50,- 4841 EG 700,BV 700,- 4849 PA 25,-

JACKPOT NU

7 MILJOEN
SPEEL MEE EN WIN!
2522
2526
2541
2542
2547
2551
2552
2553
2555
2555
2561
2565
2573
2574
2582
2586
2587
2587
2596
2612
2613
2614
2623
2624
2642
2651
2661
2713
2718
2724
2726
2727
2728
2741
2761
2801
2801
2802
2811
2871
2906
2913
2914
2924
2925
2941
2941
2957
2983
2988
2993
3004
3012
3021
3028

HB 25,RX 25,SH 500,XV 25,AJ 700,JM 25,JH 50,PA 50,RV 50,XA 50,XN 25,ST 50,NP 50,TR 7000,EW 500,RJ 25,CW 50,HW 700,BP 700,GJ 50,RL 700,TJ 25,NM 25,WB 700,BJ
25,AW 50,BW 50,XB 25,HL 25,ND 50,SN 25,CZ 25,BS 25,EL 7000,KB 25,VT 700,ZW 25,BG 50,G J 25,EV 25,BC 50,LN 700,PK 25,VE 50,EH 700,GJ 50,XA 25,VD 25,TG 50,BK 50,CA 25,AH 25,BB 25,PL 25,RN 25,-

3042
3043
3052
3066
3068
3074
3075
3075
3077
3078
3081
3082
3082
3082
3082
3084
3085
3114
3114
3135
3151
3207
3209
3231
3232
3245
3248
3264
3267
3293
3314
3319
3319
3328
3335
3351
3361
3371
3401
3402
3434
3435
3436
3454
3454
3455
3511
3512
3514
3571
3581
3605
3632
3632
3700

NL 700,BN 700,AC 25,BB 700,GG7000,BP 500,AS 25,GG 25,AB 25,WL 50,JM 25,BD 700,BH 700,BJ
50,SR 25,RC 50,XJ
25,NP 25,VG 700,AH 25,ZB 50,DB 7000,AP 50,BE 25,CB 25,XT 25,BH 25,AJ 700,LW 25,AD 25,GH 25,GD 25,RL 50,XH 25,CN 25,CC 25,TG 25,PA 500,BD 700,BC 50,RD 50,GB 25,CL 700,AE 25,SP 25,RN 700,ZK 50,AT 500,CV 50,CN 25,MB 50,GA 700,EZ 25,TE 50,AH 25,-

3755
3765
3766
3771
3772
3812
3813
3813
3814
3816
3823
3828
3851
3861
3871
3881
3900
3901
3902
3904

5037
5037
5037
5045
5049
5052
5076
5101
5103
5122
5131
5144
5151
5165
5171
5175
5212
5235
5243
5248
5253
5256
5258
5268
5271
5283
5327
5328
5331
5341
5342
5342
5344
5344
5368
5371
5384
5388
5403
5431

EJ 50,HC 25,TN 25,TC 25,JB
50,BS 25,AP 25,VG 25,CH 25,GM 25,BB 700,AA 25,LT 25,KR 500,GC 700,VS 500,TB 50,DN 700,TC 25,AB 700,BE 500,KN 50,EH 700,KR 50,JB 25,MK 700,AE 50,AZ 50,ED7000,VA 50,HR7000,VC 7000,HA 700,XG 25,AP 50,EX 25,XP 50,EP 25,BM 25,HP 25,-

31 24 CA 056

HOOFDPRIJS

ƒ100.000
en voor iedere deelnemer in de postcode
3124 CA een troostprijs van ƒ 1.000,3904
3941
3947
3951
3958
3961
3971
3981
3995
4001
4021
4041
4101
4103
4163
4207
4285
4285
4305

EP
EM
BD
CT
GH
CN
VE
WG
EB
HK
AA
BA
VH
XK
LG
JE
TK
WG
AA

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

4871
4871
4873
4884
4891
4901
4901
4904
4904
4907
4921
4926
501 1
5011
5021
5025
5025
5025
5032

AN 25,SZ 700,CN 25,ME 25,XL 25,JS 700,MK 50,CB 50,LZ 25,XW 700,VX 50,ZH 50,KA - 25,LG 50,CH 25,ER 50,HP 25,NK' 50,SB 25,-

5453
5460
5461
5463
5467
5482
5491
5531
5551
5563
5583
5591
5595
5628
5641
5643
5643
5644
5653

KB
AN
AN
GB
BX
KJ
KG
XC
VS
VB
ZA
PB
CP
TJ
KW
BS
VA
EV
HW

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

5655
5684
5685
5688
5711
5712
5712
5731
5801
5803
5803
5825
5854
5854
5855
5911
5916
5916
5921
5961
5993
5995
6001
6017
6019
6031
6051
6061
6081
6082
6095
6102
6131
6136
6202
6214
6224
6226
6228
6231
6269
6351
6371
6372
6412
6415
6416
6446
6451
6466
6511
6511
6523
6532
6533
6535
6538
6538
6542
6546
6551
6561
6573
6581
6591
6595
6601
6601
6601
6602
6611
6663
6691
6707
6709.

JS
50,CA 700,AK 500,KC 25,GM 50,MG 700,XV 25,JZ
25,MK 50,BG 50,HT 50,BT 50,BM 50,HC 25,AV 50,HG 700,LD 700,RE 25,AL 25,AK 25,CM 50,AS 25,BN 25,AL 25,AL 25,AN 50,EW 700,EL 700,HB 700,AP 25,BR 500,TR 25,AP 7000,VM 700,NS 25,RM 50,XH 50,CM7000,BK 50,KR 25,CC 50,LG 25,XN 25,VC 50,TZ 25,JB 25,HH 25,SR 50,BA 25,AL 700,LP 25,VH 500,AN 50,WR 50,RC 25,KV 50,GL 25,XX 25,MN 25,KS 25,CH 50,CP 25,CX 500,BL 500,ED 25,MH 25,GP 50,PS 25,ZW 25,XN 500,BE 50,KH 500,GD 25,GH 25,RK 500,-

6715
6823
6825
6825
6825
6828
6836
6844
6862
6874
6877
6881
6921
6923
6931
6932
6961
6981
6996
7007
7009
7021
7021
7071
7091
7101
7122
7134
7152
7207
7231
7245
7251
7255
7261
7314
7327
7328
7328
7335
7346
7382
7414
7417
7437
7442
7451
7481
7481
7482
7482
7491
7511
7522
7524
7531
7544
7544
7556
7557
7557
7572
7574
7607
7608
7622
7635
7687
7693
7756
7797
7811
7814
7815
7822

KE 700,- 7827 GA 700,- 8261 KH 25,- 9061 DC 700,- 9603 AP 700,LH 50,- 7872 PE 25,- 8262 EN 25,- 9064 KE 25,- 9617 BK 50,BH 700,- 7876 AR 25,- 8275 AJ
50,- 9073 GH 700,- 9641 GT 500,CR 25,- 7884 VD 500,- 8281 AM 25,- 9081 AJ
25,- 9648 KJ 25,GL 25,- 7908 BH 50,- 8303 WX 700,- 9084 CA 50,- 9663 EC 700,AG 500,- 7934 TC 25,- 8312 RE 700,- 9104 BT 25,- 9663 TN 500,CL 50,- 7941 LX
50,- 8316 RX 50,- 9104 HW 700,- 9686 NA 25,GS 25,- 7944 KH 700,- 8317 RG 50,- 9123 JT
25,- 9716 HT 7000,7954
AD 700,EX 25,- 8404 GC 25,- 9161 BT 25,- 9718 PD 50,AB 700,- 7991 PA 25,- 8437 PL 25,- 9205 CR 700,- 9728 HP 25,AE 25,- 8011 TR' 25,- 8442 HW 25,- 9212 RC 700.- 9732 AR 25,VP 25,- 8013 XG 25,- 8446 BC 25,- 9215 MA 700,- 9732 ME 50,-,
CX 500,- 8014 VN 700,- 8446 GX 7000,- 9216 WX 50,- 9737 RD 25,DC 25,- 8015 AP 25,- 8446 MT 50,- 9271 AA 50,- 9737 RH 50,EK 50,- 8023 DN 700,- 8462 TB 50,- 9281 LD 50,- 9741 BR 50,AT 50,- 8024 BN 700,- 8471 KE 50,- 9281 NK 700,- 9771 AV 50,CN 50,- 8051 GC 500,- 8501 ED 700,- 9288 AA 50,- 9851 AS 25,DM 50,- 8072 ED 25,- 8601 GK 25,- 9301 DB 700,- 9862 TK 500,DX 50,- 8091 VB 50,- 8601 ZG 500,- 9321 VS 25,- 9864 PR 500,BD7000,- 8106 AR 25,- 8606 CA 50,- 9351 DE 50,- 9901 JL
25,DW7000,- 8161 PB 50,- 8723 BG 700,- 9404 TD 25,- 9932 GE 25,LW 25,- 8166 JD 7000,- 8861 AJ 25,- 9405 EJ 50,- 9933 AE 25,NE 700,- 8181 ZN 25,- 8918 JT 700,- 9406 ES 25,- 9936 BD 700,PV 700,- 8225 AX 50,- 8921 EB 25,- 9439 TH 700,- 9945 PX 500,VA 700,- 8242 ES 50,- 8921 NV 25,- 9451 BZ 700,- 9953 TD 25,TD 700,- 8243 LP 50,- 8932 NK 50,- 9545 VA 25,CJ 500,- 8251 PM 25,- 8935 NP 25,- 9551 XW 25,RE 700,- 8255 JH 700,- 9036 NB 25,- 9561 BM 25,JZ
50,JB
50,BJ 50,TX 25,XB 25,WE 25,KH 700,, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
EM 25,de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
JX
25,Ik
machtig
u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
DW 25,aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
ND 25,A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
HB 25,Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
AR 700,verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
DA 25,D ƒ 40,- (vier lotnummers)
fj] ƒ 20,- (twee lotnummers)
AG 700,BN 50,Q ƒ 30,- (drie lotnummers)
O ƒ 10,- (één lotnummer)
VK 700,VL 25,TT 50,Naam:
Q dhr. D mevr.
CM 50,KG 50,Adres:
GN 700,SW 50,Postcode:
CM 50,LR 500,Plaats:
CV 25,AR 25,Bel mij bij een prijs
HG 700,boven ƒ 10.000,-Tel..
RG 50,ZV 50,Postbanknummer:
Banknummer:
ER 7000,KP 50,T
VB 50,TL 25,ZJ 500,Datum:
MH 50,Handtekening:
KA 25,'•O?
LG 25,NG7000,BX7000,TC 700.PD 50,Bon uitknippen en in een envelop
HH 50,(zonder postzegel) opsturen naar:
CJ 25,Nationale Postcode Loterij,
PB 700,Antwoordnummer 19503,
LOTERIJ»8
SG 25,- • 2501 ZV Den Haag.
EB 25,-
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'Zeeweg nu al vol, laat staan straks'

$, >\i*

*

"

„Met een rotonde worden de problemen op de Zeewèg alleen maar groter," zegt automobilist Michel Geurs
Foto Persbureau Zandvoort

„De gemeente Zandvoort moet zo snel mogelijk met de gemeente Bloemendaal gaan
praten. Als ze op het eind van de Zeewèg
een rotonde gaan maken, krijgen we in
Zandvoort voortdurend een flle-probleem." Dat is de ongezouten mening van
Michel Geurs uit de Van Ostadestraat. ,

Volgens Gêürs is zb'n file niet alleen
hartstikke lastig, maar pok nog eens extra
belastend voor het milieu. „Ze zeuren in
Zandvoort wel over een kerstboomverbranding die opeens niet meer mag, maar
we mogen hier zeker wel uren in die benzinedampen staan happen? Die rotonde
moet daar weg. De gemeente moet zo snel
NEEM ZONDAG TWEE weken gele- mogelijk met de gemeente Bloemendaal
den," zegt Geurs. „Ik was aan het werk in gaan praten." .
•
•
Zandvoprt-Noord en wilde om 16.00 uur
Volgens de Zandvoorter worden de Ronaar huis rijden. Ik woon in het centrum,
maar bij de Mobil-pomp op de van Len- tonde en bijbehorende, wegversmalling
nepweg kon ik al geen kant meer op. Het momenteel aangelegd 'om de vele ongehele dorp zat potdicht vanwege de file. lukken op de Zeewèg - een aantal zelfs
Daar sta je dan als Zandvoorter in je eigen' met dodelijke afloop, - te voorkomen.
dorp. Je voelt je volkomen in je vrijheid Maar de constructie werkt volgens hem
voor geen meter. „Automobilisten blij ven
beperkt."
Oorzaak is volgens Geurs de rotonde, net zo hard over die Zeewèg scheuren.
die wordt aangelegd' aan het eind van de Alleen, aan het eind van de Zeewèg, bij
Zeewèg in Bloemendaal. „Daar stond de Bloemendaal zullen ze even gaan afremhele handel urenlang muurvast. Later men. Maar dat lost natuurlijk niets op. De
werd dat zelfs de gehele Zeewèg. Vervol- rotonde zal de doorstroming van en naar
gens werd het ook al snel in het dorp een Zandvoort behoorlijk gaan verminderen
chaos. En dat hebben we dan nu al in de en files, veroorzaken. 'En daar zcgn wij,
winter. Kun je nagaan wat er op een zo- inwoners van Zandvoort weer de dupe
merse dag gebeurt."
van." Hij- begrijpt dan ook niet dat de

(ADVERTENTIE)

gemeente Zandvoort dit zomaar laat gebeuren. „Mensen blijven in groten getale
naar Zandvoort komen. Ze komen op
mooie dagen allemaal voor het strand, het
dorp en de duinen. Hoe je het ook wendt
of keert, ze willen meestal allemaal tegelijk weg. Dat is een gegeven en daar moet
je een verkeerssituatie juist aan aanpassen. Files moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen."
Geurs heeft wel een goed alternatief om
de snelheidsduivels op de Zeewèg in toom
te houden en de situatie daar - zonder
hulp van een rotonde veiliger.- te maken:
„Het is even slikken, ook voor mezelf,
maar alles beter dan die rotonde. Om de
tweehonderd meter fotocamera's aanleggen. Per dag slechts een van de camera's
in werking stellen en dat iedere dag afwis. selen. De eerste keer geef je vijfhonderd
gulden boete. De tweede bekeuring wordt
duizend. Daarna ben je gewoon je rijbewijs kwijt. Straffen in de portemonnee
helpt. Dat doet bij iedereen pijn. Zelf ben
ik ook niet blij met een bekeuring. Maar
ik ben ook niet blij als ik altijd maar in de
file sta."

j Kerkdiensten
3/4 februari 1996
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: J. Lasthuis
(werelddiakonaatcollecte).
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

Zondag 10.00 uur: ds vd Vate
(werelddiakonaatszondag).
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: pastor Duijves. Zondag 10.30 uur: pastor
Duijyes (naamfeest, met koor
en kinderkoor).
Nieuw Unicum:
Zondag 10.45 uur: NPB-dienst
met ds vd Meer.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: door eigen
leden, thema: Hand Made.

j Weekenddiensten
Weekend:
3/4 februari 1996

Speelweek van l t/m 7 Februari

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191.

No limits. No fears. No siibstitiites.

Nederlandse versie

.JAMES BOKD<K>7^i»"CDlDDIEïr SUN BUN IMBEmStOHUPtO
.•••.FJMKEJAfGSEIIiwjbEDONMttil «JEBICSEBRA . ' .
^SKMlMRIEtlX •^MlCmFIUIlCE'''";: JEFFREKAINEHj
• • BRUtEFBBSTEIS -"'.ïHICHULCj'lLSOIfii» ;•-

';.' . tafljRuitofcoti ••••-; IURTM CAMPBELL

A.L.
Dagelijks
13.30 en 15.30

• .

HUISARTSEN: Gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paardekooper,
H. Scipio-Blüme, F. Weenink.
Elk weekend, avond/nacht vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-)
5730500. Inloopspreekuren: za
en zo van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. (023-)
5713185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen na kantooruren tel.
06-8460.

12 Jaar
Dagelijks
21.30
Do t/m Di 19.00

Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn

der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (023-) 5713888.
Dierenambulance: 023-5363476
of alarm 023-5334323.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 5471471.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op alle -werkdagen van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Afspraken: tel.
023- 5719393.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt
Sexueel
Geweld:
tel.
023-5340350 op werkdagen
f2.00-14.00 uur en maandag- +
donderdagavond
19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - 5235100,
tijdens kant.uren: 5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Woensdag 07 Februari om 19.30 uur

BANDITQUEEN
Regie: Shekar Kapur
met: Seema Diswas en Mirma Pandey

WORDT LID VAM DE FILMCLUB
Qasthuteplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 023-5718686

j Burgerlijke stand
23 tot en met 26 januari
Geboren: Jamie Maxime, dochter van Marcel de Boer en Leonie Martine Porton. Daniella,
dochter van Hugo Frank Eggerding en Wijnanda Elisabeth
Landesbergen.
Overleden: Cornelis Eliza van

Beek op 71-jarige leeftijd. Johannis Maliepaard op 72-jarige
leeftijd. Jacoba Molenaar-Koning op 89-jarige leeftijd. Rokus
Koper op 70-jarige leeftijd.
Frits Ppots op 73-jarige leeftijd.
Cathafina Johanna van Kleeff-van Dam op 81-jarige leeftijd.

met

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Tien jaar geleden

Onderwijs Dé Zandvoortse scholen liggen niet
wakker van de plannen van staatssecretaris Wallage om de leerlingnorm op 168 te stellen. In
Zandvoort heeft alleen de Oranje Nassauschool
zoveel kinderen. Volgens Gerda Weidema, voorzitter van het directeurenoverleg, zal het allemaal wel loslopen. „Het is al het tweede plan dat
we in korte tijd op ons bordje krijgen."
Lagere villa De villa aan de Bramenlaan wordt
maar acht meter hoog in plaats van 15 meter. De
omwonenden en de Bodaan hadden ernstig bezwaar tegen de oude plannen.
Gevaarlijk Oversteken bij de Linnaeusstraat is
gevaarlijk. Daarom moet de gemeente een zebrapad of een stoplicht neerzetten. Dat vindt Maarten Bothe van 'de Nicolaasschool. Een paar weken geleden gebeurden er een paar kleine ongelukjes. „We willen niet wachten tot er een groot
ongeluk plaatsvindt," aldus Bothe.
Kindercarnaval Het kindercarnaval in de Pageehaï gaat toch door. Met wat kunst- en vliegwerk
heeft jongerenwerker Fred van der Pols het feest
samen met de Schuimkoppen in elkaar gezet.
Voor de optocht is geen geld.
Bennoheim Volgens de ANBO moet er een uitgebreid ouderencentrum naast de seniorenwoningen in Bennoheim komen. Bestuurslid A. Carbaat vindt dat de voorzieningen voor ouderen nu
te veel verspreid over Zandvoort zijn.

I'alace Het Bouwes Palace Hotel wordt een congrescentrum nu het gebouw in andere handen
overgaat. Bouwes Exploitatie Maatschappij is
verkocht aan Cliff Port Investments uit Toronto.
Het personeel reageert positief op de overname
en de nieuwe plannen om het gebouw te renoveren. Ook burgemeester Machielsen is blij met de
ontwikkelingen.
Politie Een paar afdelingen van de politie verhuizen naar Hogeweg 78. De sociale dienst gaat naar
het nieuwe raadhuis. Het pand aan de Hogeweg
zal voorlopig niet gesloopt worden.
Veldwachter Politicus Attema is het zat. De
Zandvoorters zetten hun vuilniszakken veel te
vroeg aan de stoeprand en de politie doet er niets
tegen. „Benoem mij maar tot rijksveldwachter,"
ze_gt hij.
Wijkraad Voor de oprichting van de wijkraad in
Noord is weinig belangstelling. Tijdens de eerste
vergadering van de wijkraad kwam slechts een
handjevol mensen opdagen. De wijkraad gaat
zich inzetten voor het welzijn en de leefbaarheid
in Noord.
Ziek Mag een arts de klacht van een zwaar zieke
zwangere vrouw afdoen met 'neem maar een
paar aspirientjes'? Dat wil de familie Visser uit
Zandvoort weten van het Medisch Tuchtcollege.
De Vissers vingen een zwangere vrouw op, maar
klopten tevergeefs aan bij de huisarts.

DAT ZUL JE ALTIJD ZIEN: ga
ik een week skiën in een gebied
met erg weinig sneeuw, begint
het een paar dagen na mijn vakantie in Zandvoort te sneeuwen. Maar ik ben een positief
mens, dus wil ik er niet te lang
bij stil staan dat de onderkant
van mijn ski's dankzij de Zwitserse rotsbodem zwaar mishandeld is.
Welnee, laten we het maar
van de andere kant bekijken:
waarom ontwikkelt Zandvoort
zich niet tot dé wintersportplaats van Nederland? 's Zomers Amsterdam Beach, 's winters Glühweinstadtchen.. Door
de duinen kun je genoeg langlaufloipes uitzetten om alle senioren van Nederland een plezier te doen. Het leuke is dat de
trajecten veel minder saai zijn
dan in welke andere plek in Nederland. Hier moet je zweten
om een duin op te klimmen en
daar glij je makkelijk naar beneden. Wel op tijd remmen bij
een bocht, anders zou nog weieens kunnen blijken dat niet alleen skiën een blessuregevoelige sport is.

Werkelijk, hoe meer ik erover schrijf, hoe meer ik denk
'dit idee is niet zo onzinnig als
mijn eerdere pleidooi voor
schaatsfietspaden.' Dat was
misschien wat ver gezocht.
Maar dit is echt uitvoerbaar,
het levert geld op en een paar
mensen hebben het al een keer
met succes uitgeprobeerd.
Een paar jaar geleden verhuurden een paar slimme ondernemers langlaufski's op de
Veluwe en in het Bergsche Bos
bij Rotterdam. Hele families
kwamen er op af en ook mijn
ouders, fervente langlaufers,
zagen er wel brood in. Hobbelend als een atleet met pap in
zijn benen, maakte ik destijds
met mijn ouders een rondje
door het Bergsche Bos. Terwijl
ik hen op wintersport meestal
joelend voorbijstuif over de piste, gingen zij mij nu voorbij.
Wat een souplesse van deze lan-

glauftijgers. 's Avonds wreef ik
met een zorgelijk gezicht over
mijn pijnlijke kuiten. Zij hadden echter nergens last van en
stelden voor om een week later
opnieuw de lange latten onder
te binden.
Zandvoort als gerenomeerde
wintersportplaats slaat vast
ook aan bij hoteliers en winkeliers. Die kunnen dan in de winter nog wat verdienen. De 'doelgroep' zal dan wel niet bestaan
uit rijke Duitsers omdat die in
eigen land volop kunnen wintersporten, maar eerder uit
Randstedelingen die op zondag
hun schoonfamilie ontvluchten.
Ik stel me voor hoe ze hun
kleurige jacks uit de kast halen,
de mutsen plus wanten tevoorschijn toveren en met een rooie
neus tijdens het langlaufen af
en toe een sneeuwballengevecht houden. Heerlijk, de
sfeer van de Unoxreclame komt
al helemaal bovendrijven. Zet
de soep maar klaar.
Monique
van Hoogstraten

Met schuursponsjes de winter door
ZANDVOORT - De winter
slaat de laatste weken flink toe
in Zandvoort. Eerst ijzel en nu
sneeuw. Dat heeft vaak vervelende consequenties. Tijdens de ijzelperiode maakten onlangs
heel wat wandelaars een vervelende smak. Sommige krantenbezorgers haalden de brievenbussen niet en bovendien moest
de brandweer inspringen om de
maaltijden van Tafeltje Dekje te
bezorgen. Een inventarisatie onder enkele Zandvoorters leverde

echter een scala aan handig- als u de deur uitmeet. Ouderwetheidjes op:
se schuursponsjes schijnen ideaal daarvoor te zijn. (Sokken
* Strooi nat zand voor de deur, om de schoenen helpen even,
dat vriest ruw op (wie geen zand maar die worden helaas glad als
bij de hand heeft en het te veel het flink vriest.)
gedoe vindt om naar fiet strand
te lopen, kan ook as uit de open " Wie geen skistokken heeft, kan
haard gebruiken. Maar volgens altijd nog een paraplu met een
een ervaringsdeskundige uit de scherpe punt als wandelstok geZandvoortselaan geeft dat wel bruiken. De Zandvoortse fotoveel zwarte voetstappen in graaf André Lieberom heeft het
huis.)
zelfs nog even met zijn statief
* Bindt iets onder uw schoenen geprobeerd.

Rijke badplaatsarchitectuur
met late Jugendstil-trekjes

rechts een fraai gestileerd kelk
Aan de Grote Krocht staan
motief. De beide panden zijn
vier villa's: villa Améria (numvoorzien van uitgebouwde scrmer 33), Jaione (35), Hendrica
res en balkons.
(37) en Land's End (39). De blokOok Hendrika en Land's End
ken 33-35 en 37-39 hebben een
hebben een fraai geprofileerde
sterke ensemble waarde met
dakopbouw. Beide villa's hebhun wit gepleisterde gevels en
ben terugliggende ingangsparuitbundige decoraties.
tijen en zijn eveneeens aan
Ze zijn omstreeks 1900 geweerszijden voorzien van dichte
bouwd en hebben nog late Juserres en balkons.
gendstil-trekjes zoals ontlasDe ramen en deuren hebben
tingsbogen en decoratie in rode
gemetselde togen of ovcrdekVerblend-steen, een bepaald
kingen. De linker rood en de
steentje dat van eenvoudige chirechter blauw.
que getuigde.
Grote Krocht 33-35 en 35-37
Bij Grote Krocht 33-35 bevinden zich boven de voordeuren profileerde gepleisterde bak-zijn schitterende vormen van
uitgebouwde erkers. Voor nog steenornamenten met links rijke badplaatsarchitectuur.
Foto André LiebiM-om
meer accentuering zorgen de ge- kantelen en stenen siervazen en

j Agenda
Woensdag 31 januari
* Filmclub Simon van Collem draait 'L'accompagnatrice' in het Circus aan het Gasthuisplein. Toegankelijk voor leden en
niet-leden. Aanvang 19.30 uur.
:
Vrijdag 2 februari
* Genootschapsavond Oud Zandvoort in gebouw De Krocht. Aanvang 20.00 uur. Toegankelijk voor
leden en niet-leden.
Zaterdag 3 februari
* Winterwandeling door de natuur onder leiding van een gids. Start om 14.00 uur bij 't Vinkenest,
Duin en Kruidbergerweg in Driehuis.
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Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MOLTON-HOESLAKEN

PALMOLIVE
ZACHT & SCHOON
SENSITIVE ZEEP

WITTE TOILETBORSTEL MET
HOUDER

FRAAIE MATRASBESCHERMER
sneldrogend • strijken overbodig • blijft wollig
100% katoen, formaat: 90 x 200 cm.

KNIEKOUSJES
In diverse modieuze
kleuren, 20 denier

zo zacht als crème
POMPFLACON
300 ML.

i

06-Nummers
Doorschakel-srn! Hard/Soft
SM. Beluister hun boodschap. Kies 'n meesteres
voor 'n live gesprek1
06-320321.66 (1 gpm).
Effe Snel Grieks! Geen voorspel, gelijk achterlangs. Staat
IG 31706-95.05,1gpm. Vluggie
Effe Snel Live' Geen doorsohakellijn, maar meiden die
klaarzitten om jou in 3 mm. te
laten klaarkomen. Bepaal zelf
hoe! 06-320.320.63 (1 gpm).
Effe Snel Live1 Meiden zitten
naakt om jou in 5 min. te laten
komen' 06.320.320 63,1 gpm.
Rijpe dame! Onder haar plooirokje draagt ze geen slipje.
Haar zwarte BH met '/a cups
priemt door d'r blouse. Pak ze
maar. Om 11-14-22 uur nwe
stories. 06-320.320.38 1 gpm

ELDERS

,,

.,

.

2-laags lluweel.
zachte kwaliteit
ELDERS

m
i

y

SNELSEX! De comp. belt 'n
hete meid thuis opi Live sex.
1gpm. 0697.93

DE ORIGINELE

Snelsexclub! Hier liggen vrouwen klaar om te komen. Je
krijgt 3 mm. 06-98 38 1 gpm.
STUDENTES geven echte
sex op hun kamertje.
Bel NU' 06-9603 (75cpm)
STUDENTES geven echt
telnrs. voor langdurige sexrelatie. 06-9706 (75cpm).
SuperNieuwi Snel Live! Ze
leggen niks uit. Ze gaan gelijk
tekeer, brengen jou m 3 mm.
tot 'n hoogtepunt. Geen doorschakellijn. Ze liggen naakt
klaar. 06-320.32065 (1 gpm).

HANDIGE
SCHAAR MET
KEUKENMES

CAMERA
- ^ % .

HANDIGE
KLEDINGBORSTEL
verwijdert snel
en gemakkelijk
haren en stofjes
van uw kleding

BONZO
VOORDEEL
VRIEND

BOODSCHAPPENOF OPBERGTAS

ONGEKEND ELDERS
LAAG

diverse smaken. Per blik

HEEL KILO

TOP S&M!
Zwepen, boeien, rubber.
06-320.331.13 (1 gpm).

Rijpe Negerinnen liggen
naakt klaar Ze zijn heet en
willen snel komen. Jij hebt 5
mm. Live. 06-96.86 (1 gpm).

Vele mannen gezocht' voor
gratis SEX met dames 35+.
06-9620 (80 cpm). Vrouwen
bel ECHT gratis 06-4999.

SECRETARESSE! Onder het
buro zie je mijn dijen! Je ziet
'n klein doorzichtig slipje!
Kom maar met je vinger!
Vlugger. 06-96.93 (1 gpm).

VERPLEEGSTERS! Je kijkt
dwars door m'n witte uniform
heen. Ik buk, ga met je hand
achterlangs. 06-97.44 (1 gpm)

Vrouwen (40+) willen snel
Sex in het OPENBAAR! Grijp SEXKONTAKT. Direkt aan de
me m de lift. 06-320.320.43. lijn! Bel 06-9663 (75cpm).
Kom in m'n slipje. 1 gpm.
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
S&M - Live! Live'
Onderdanig aan je meesteres liin! Bel 06-9757 f75corrn.
06-96.26 1 gpm 06-96.26 • Rubncksadvcrtentie9 Zio
voor adres en/of telefoonnr
SM-voor 2. Direkt apart voor de colofon in deze krant.
'n streng SEXkontakt!
Bel 06-9537 (80 cpm).

GALA
ROODMERK

Diverse clubs
SM-VOOR-2: direkt apart voor
dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75cpm).
BETTY'S ESCORT
SNEL een langdurige sex020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.
relatie9 vrouwen (35+) geven
echt hun nr. 06-9880 (75cpm). Eén telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
SNEL-DOORSCHAKELLIJN de persoon van jouw keuze.
Hete negerinnen echt opProbeer het eens en bel
bellen. 06-9704 (75cpm).
06-350.222.21 (100 cpm).

KOFFIE
snelfiltermaling,
uit de beste
kwaliteiten samen
gesteld

PAK
250 GRAM

Diversen
APPELSIENTJE
puur en ongezoet

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
KAMY, groot medium, zal u
helpen uw problemen op te
lossen, bescherming gehefde, zaken etc. Tel.: 6178020.

LITERPAK

GOUDA'S
GLORIE
FRITESSAUS

ACHTERHAM

BLUE BAND
HALVARINE

EXTRA GROOT BLIK

454 GRAM
ELDERS 33$

heerlijk en gezond

PONDSKUIP

lekker romig

EMMER 750 ML

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

geeft u meer!

Vijf dagen Praag
v.a. ƒ 199,- p.p.

PEDRO
DOMECQ

SHERRY
SINAASAPPELBAVAROISE
TAART
voor 6 - 8 personen.
Vriesvers, dus verser
bestaat niet!

ANNABEL
COMPOTE
kies uit: appel/abrikoos of
rabarber. Pot 37 cl

KIP
CORDON BLEU
kipfilet met ham en kaas,
gepaneerd. HEEL POND

PAK 4 PORTIES

KEMPENAAR
STOKBROOD

WIT

vacuüm vers verpakt,
dus altijd vers op tafel

rwENVERS

JOLKOREN

Nu heeft u de kans om tegen een zeer aantrekkelijke
prijs, in samenwerking met deze krant, de Gouden
stad Praag te bezoeken. Heerlijk wandelen door het
oude centrum met de marktplaats en de klokketoren.
Een bezoek brengen aan de St. Vitus kathedraal en
het Gouden straatje in de Praagse Burcht. Ook kunt
u 's avonds een bezoek brengen aan een theater.
Vertrek op: 13 - 27 maart 1996, 10 - 17 - 24 april 1996,

Bon voor onze lezers

liefst 400 gram

HEEL POND

heel brood

15-29 mei 1996

Inbegrepen: * vervoer per luxe touringcar " verblijf
op basis van logies/ontbijt " hotel met restaurant, bar
en receptie ' twee persoons kamers. Per twee kamers
is er een douche/toilet aanwezig * ervaren chauffeur/reisleider ' Opstap-plaatsen in uw buurt * vaste
stoelnummers op volgorde van inschrijving, dus niet
dringen.
Toeslagen:' Royal Class stoelen f 35,— p.p.
Opties:' Tegen een meerprijs van f 65,— p.p. kan er
geboekt worden in een de luxe kamer met telefoon/TV en douche/toilet" Ook hebben wij diverse
arrangementen beschikbaar in Praag, zoals folklore,
theatervoorstellingen en diners.
Smit Reizen is aangesloten bij het A.N.V.R. en S.G.R.
Desgewenst kunt U een reis en annuleringsverzekering afsluiten. Voor informatie kunt u bellen met
Smit Reizen, tel. 0341-412165. Reserveren is alleen
mogelijk door het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon aan: Secretariaat Weekmedia,
Postbus 2201, 1000 EK Amsterdam.

l/AAC

BROOD
JJE.-U*

NONZESUPERSLAGERM

GROTE
HAGELWITTE

BLANKEHAAS
HEEL POND

BLOEMKOOL
PER
STUK
ELDERS

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANQVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM: BelglëplelnlOS (Nieuw Sloten), Molukkenstraat 131 (oost) EN NU OOK: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!

Zandvoorts Nieuwsblad

Vrijdag 2, Zaterdag 3, en Zondag 4 februari 1996:

Hiermee leserveren wij voor de reis naar Praag.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
Medereiziger/ster
(naam, voorletter en geboortedatum)

l
2

Vertrekdatum:
2 pers.kamer met,
per 2 kamers, douche/toilet a f 199,- p.p.
Royal Class stoelen a f 35,- p.p.
reisverzekering i 2,75 p.p. per dag
annuleringsverzekering 4,5 % van de
reissom + 7 % assurantiebelasting
Na ontvangst van uw bon wordt zo spoedig mogelijk
contact opgenomen over de afhandeling van deze
reservering. Een week voor vertrek ontvangt u alle
reisbescheiden.

Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort

Dansen, sfeer en gezelligheid
bij Soc. „De Manege"
fllléén voor leden i.b.v. pasje

Haltestraat 22, Zandvoort

Bruna Balkanende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil

Hogeweg 2, Zandvoort

5

Sciturclciy Night Fever
for singles

entree 15.Info voor nieuuue leden
Tel. 5716023

Zandvoortse
Kreeftengebeurtenis
Wat hebben we voor jullie in petto?
*
*
*
*
*

De lekkerste verse kreeftensoep voor ƒ 9,50
Een hele kreeft (700 gr.) voor/ 39,50
Een verrassingsdessert voor ƒ 9,50
Natuurlijk heerlijke, bijpassende wijnen
Voor de kreeftenhaters die meekomen, hebben we als alternatief:
Franse uiensoep als voorgerecht, en een Schotse rib eye steak als hoofdgerecht.

Vondellaan 1A, Zandvoort

Voor reserveringen: Telefoon 023-5718949

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Haltestraat 75 Zandvoort
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Brandend maagzuur;..
én
i wat nu?

Moe en lusteloos?
Knoflook helpt!

Eten en drinken doen we allemaal, maar niet altijd
verstandig. Soms eten -we teveel, een andere keer te
vet. En we nemen niet altijd genoeg tijd voor een
maaltijd, we hebben vaak haast. Met als resultaat:
brandend maagzuur. Ook stress speelt een rol. In eersie instantie kunnen we door een aantal voorzorgsniaatregelen dit vervelende fenomeen voorkomen.
Krijgt u echte? last van brandend maagzuur, dan
biedt Maalox uitkomst.
Maalox is een antacidum, wat
Iqtterlijk betekent "tegen
zviur", dat voor de binding van
maagzuur zorgt, waarbij de
nadruk ligt op het neutraliser$n van maagzuur tot water.
Wat is brandend maagzüur?
!
Bij de vertering van voedsel
wordt maagzuur (puur zoutzjmr!) gevormd. Deze agressjeve vloeistof doodt onmiddellijk schadelijke organismen en bacteriën, die door
onze mond binnenkomen. Via
de slokdarm komt ons voedsel
in de maag, die weer wordt afgesloten door een kringspier.
Öeze spier zorgt ervoor dat
liet voedsel en het maagzuur
niet kunnen terugkeren naar
de slokdarm.

De meeste mensen doen eigenlijk te weinig aan lichaamsbeweging en voelen zich vaak niet fit. Mede
door slechte eetgewoontes (te veel vet) en te weinig
ontspanning, ontstaan er klachten als vermoeidheid
en lusteloosheid. Hoewel ons lichaam signaleert dat
het niet optimaal funktioneert, worden deze klachten
vaak genegeerd en afgedaan met "het zal wel weer
overgaan". Helaas blijkt dit in veel gevallen niet
juist.

Is deze spier niet helemaal bij
de les, dan kan er maagzuur
terugvloeien in de slokdarm
en ontstaat er een branderig
gevoel achter het borstbeen.
Ook kan teveel maagzuur de
maagwand irriteren.
Een juiste keuze
Maalox biedt een uitgebreid
assortiment aan oplossingen
voor brandend maagzuur. Er
is Maalox voor normale klachten en een Forte voor meer
ernstige klachten, als een gewoon middel niet helpt. Deze
Forte kan ongeveer 3 maal zoveel zuur binden.
Maalox Plus biedt u een oplossing als de klachten gepaard gaa'n met een opgeblazen gevoel en "gasvorming.
Een oplossing tegen bran-

MftALOX EfTECTIEf TEGFN
BRANDEND MAAG7UUR

dend maagzuur op basis van
aluminium en magnesium*
zorgt voor een snelle en langdurige werking en kan gebruikt worden tijdens de
zwangerschap (*zie ook Consumentengids maart 1995).
Lees voor gebruik de bijsluiter, maar boven alles geldt de

stelregel dat als de klachten
lang aanhouden of u het niet
vertrouwt, u altijd uw huisarts dient te consulteren.
Verkrijgbaar bij apotheker en
drogist.
Voor meer informatie:
Nattermann,
tel.: (020) 5473944.

Nieuwe generatie bloeddrukmeters

llegelmatig bloeddruk meten geen overbodige luxe
Een verhoogde bloeddruk wordt vaak bij toeval ontdekt. Bijvoorbeeld tijdens een medische keuring of
een bezoek aan uw arts. Hoge bloeddruk behoort tot
een van de zogenaamde risicofactoren. Daarom is het
met onverstandig om regelmatig de hoogte van uw
bloeddruk te controleren. Hiervoor is .nu sinds kort
een nieuwe generatie bloeddrukmeters verkrijgbaar:
de Nais Blood Pressure Watch van Bayer B.V.
Naast een hoge bloeddruk of
hypertensie kunnen ook roken, teveel drinken en een
hoog cholesterolgehalte in
het bloed een schadelijke inyloed op de gezondheid hebBen. Om gezond te blijven
moet u het aantal risicofactoren zo klein mogelijk houden.
Stoppen met roken, veel drinken maar weinig alcohol gebruiken, regelmatig eten en
aan lichaamsbeweging doen,
zijn een stap in de goede richting.
Verhoogde bloeddruk
j1/erhoogde bloeddruk betekent dat er een te hoge druk
óp de bloedvaten staat. Een
Stijging van de bloeddruk kan
verschillende oorzaken hebben. Enorme werkdruk bij-

normale peil te brengen, kunt
u een dieet volgen of onder begeleiding van uw huisarts
medicijnen slikken. Zeker in
het laatste geval is het van
groot belang regelmatig te
controleren of de medicijnen
voldoende effect hebben.

Pressure Watch kunt u op
eenvoudige wijze uw bloeddruk meten. Het is een soort
horloge dat om de pols wordt
aangebracht. Met een simpele
druk op de knop wordt de meter in werking gesteld. Binnen enkele seconden worden
zowel boven- als onderdruk
van uw bloed weergegeven en
Eenvoudig en
voorbeeld, maar ook span- betrouwbaar nieten
uw polsslag. Deze bloeddrukning kunnen hiertoe leiden.
meter is getest volgens de
Om de bloeddruk weer op het Met de nieuwe Nais Blood strengste Duitse normen en is
door Duitse cardiologen betiteld als het eerste betrouwbare instrument dat geschikt is
voor thuismeting van uw
bloeddruk. Tijdens de meting
is het van belang dat u rustig
zit. Laat uw elleboog op een
tafel rusten en leg uw onderarm op het doosje van de Nais
Blood Pressure Watch. De
bloeddrukmeter moet zich.namelijk op harthoogte bevinden.
Probeer tijdens de meting te
ontspannen; praten is een inspanning die de meting kan
verstoren. Verkrijgbaar bij de
apotheek.
Voor meer informatie bel 060221858 (gratis) of Bayer
B.V., tel.: O297-28063O.

Bijzonder natuurprodukt voor stimulering haargroei
Dagelijks vallen er bij ieder van ons tientallen haren
uit, die plaats maken voor 'jonge aanplant'. Per persoon verschilt het aantal uitgevallen haren sterk.
Soms kan iemand ook op bepaalde plaatsen op het
hoofd, grote aantallen haren tegelijk verliezen. Dat
kan bijvoorbeeld het geval zijn bij stress, onevenwichtige voeding of bij hormonale stoornissen. Veel
vrouwen hebben met name tijdens of na de zwangerschap er extra last van.
pok externe faktoren zoals
milieuvervuiling, permanenten, langdurig zonlicht, kleuï-ingen en ontkleuringen zijn
wan invloed op de sterkte en
het uiterlijk van het haar.
Toch zijn het meestal mannen
die met het verstrijken van de
jaren hun haardos flink uitgedund zien. Dit is vaak een
erfelijke kwestie.
Wanneer de vader al op jonge
leeftijd kaal is geworden, kan
de zoon er meestal van uitgaan dat ook hij hiermee te
maken krijgt.

Misverstanden
1. Anale klachten zijn lang niet altijd aambeien. Bloed, jeuk, afscheiding, pijn, zijn klachten die op kloofjes, eczeem, fistels, darmontsteking
of poliepen kunnen wijzen.
Aambeien zelf doen nooit pijn. Uitwendige
aambeien bestaan niet1
2. Zalven en zetpillen zijn slechts symptoombestrijders en kunnen door
toevoegingen allergièn veroorzaken.

Patiëntvriendelijk
"Patiënten worden bij ons op een zelf ontworpen onderzoeksstoel onderzocht, dus iiiel up handen en kmeén". Een goed onderzoek omvat kijken,
voelen met de vinger (toucher) en inwendig kijken met de anuskijker.
Aambeien zijn altijd zonder operatie (d.w.z. géén narcose, géén ziekenhuisopname en direct weer aan het werk/sporten) pijnloos te behandelen.
Ook de oorzaak moet behandeld worden. "Als gespecialiseerd proktoloog
kan ik de oorzaak meestal opsporen en is bijna altijd definitieve genezing mogelijk". Andere anale klachten als eczeem, fistels (speciale
"draadjes methode"), bloedverlies, etc., kunnen meestal zonder operatie
behandeld worden. Tijdig deskundige hulp inroepen voorkomt vaak veel
leed.
Drs. Lans is geneesheer-directeur van de landelijke actieve Polikliniek voor
Proktologie (aambeien etc) en Flebologie (spataderen, open benen, kleine oppervlakkige adertjes, bloedvatvernauwing en pijn in de benen). Voor nadere
inlichtingen of het maken van afspraken kunt u bellen: 0318-542311 of
schrijven naar Stationssingel 50, 3901 XK Veenendaal

BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAfJ REDAKTIE WLEKMtOlA

In korte tij d
veel kilo's eraf
Slimfast is de oplossing voor mensen die willen lijnen
zonder een knagende honger tussendoor. De Slimfast
dieet- en reinigingskuur bevat voor elke dag maar
liefst 7 gerechten: 6 smakelijke, vezelverrijkte maaltijdrepen en een hartige bouillon. Dat betekent bijna
elke Z uur een maaltijd en toch afvallen. Het aantal
calorieën bedraagt namelijk nog geen 8OO. Dus na een
paar dagen lijnen valt u al een paar kilo af.
Afhankelijk van de gewichtstoename kan men kiezen voor
één of meerdere pakketten
Slimfast. Beperkt men zich
tot de inhoud van het pakket,
dan gaat het snel. Begaat men
af en toe een kleine zonde, of
wanneer Slimfast gecombineerd wordt met een lichte
warme maaltijd, dan bereikt
men het voor ogen gestelde
ideaalgewicht ook wel, maar
in een wat lager tempo. Een
bakje rauwkost bij het dieet is
overigens geen enkel probleem.
Handig onderweg
Het Slimfast-dieet is ook zeer
geschikt voor mensen die veel
onderweg zijn. De repen zijn
compact en handig verpakt.
Wat daarnaast zo prettig is, is
de veilige manier van afvallen. Je hoeft je geen zorgen te
maken over voedingsstoffen.
Want Slimfast bevat alle vitaminen en mineralen die je
elke dag nodig hebt. En het
probleem van een slechte
stoelgang hoort voortaan ook
tot het verleden. Elke reep bevat namelijk een flinke dosis
extra vezels.
Reinigen
Wanneer je ervoor zorgt elke
dag minstens 2 liter vocht te
drinken, wordt je lichaam tevens gereinigd. Ook hoef je

geen ingewikkelde lijsten en
calorieèntabellen meer bij te
houden; op de verpakking
staat precies hoeveel calorieën
je binnenkrijgt. Als je het gewenste streefgewicht bereikt
hebt, kan je het ontbijt en de
lunch blijven vervangen door
de Slimfast-repen Zo houd je
gemakkelijk het gewicht op
peil.
Slimfast is verkrijgbaar bij
drogist, reformzaak, apotheek en ketens als Etos.
Trekpleister en Kruidvat.
Voor meer informatie kunt u
tijdens kantooruren bellen
met de Dieet-Infohjn: (0492)
383012. Let in de maanden januari en februari ook op aktieaanbiedingen bij de diverse
drogisterijen.

Goede voornemens?
Stop met roken
Velen van ons beginnen het jaar met goede voornemens, zoals stoppen met roken. Dit is geen eenvoudige opgave, vooral als je een regelmatige roker bent.
Ons lichaam is namelijk gewend aan de nicotine en
blijft er nog een tijd om vragen. Een uitstekend ge- Ook wanneer je borstvoeding rette is geen tovermiddel. Wel
neesmiddel bij deze onthouding is Nicorette, dat met geeft of zwanger bent kun je een effectief hulpmiddel dat al
ze beter niet gebruiken. De velen heeft geholpen om plename uw •wilskracht ondersteunt.
keuze tussen kauwgom en zier in het leven te houden
Nicorette werd oorspronke- 16-uurs
pleisters is persoonlijk. De terwijl ze net zijn gestopt met
lijk ontwikkeld voor de beeen heeft graag wat in de roken. Nicorette kauwgom is
manning van onderzeeboten. Nicorette pleister
mond, de ander vindt de pleis- verkrijgbaar bij drogist en
Daar mag immers niet worter makkelijker. De werking apotheker. Voor meer inforden gerookt. Maar de ontwen- Naast nicotine-kauwgom is er is in principe echter gelijk: matie, lees even de bijsluiter
ningsverschijnselen van de ook een 16-uurs nicotine- niet roken, wel nicotine.Voor- of schrijf naar Pharmacia
matrozen - prikkelbaarheid pleister van Nicorette. Deze waarde voor succes is altijd Nederland, Houttuinlaan 4.
en nervositeit - waren net zo pleister wordt onder de kle- dat u écht wilt stoppen. Nico- 3447 GM Woerden.
erg als de kwaal van het ro- ding op de huid gedragen,
ken.
globaal tussen 's ochtends
7.00 en 's avonds 23.00 uur.
Deze 16-uurs pleister geeft
Nicorette kauwgom
dus geen slaapstoornissen.
Dus werd gezocht naar een Verder is uit onderzoek geblemiddel om die verschijnselen ken dat de pleister zeer effecte onderdrukken. We kennen tief is. Een complete afbouwhet nu als Nicorette nicotine- kuur met pleisters duurt ca. 3
kauwgom. Kauwgom die maanden. Deze pleisters zijn
dankzij de nicotine die het be- in handige 7-stuks verpakWinkelcentrum Noord
vat, ervoor zorgt dat de alles king verkrijgbaar. Vraag uw
overheersende trek in een si- huisarts, apotheker of drogist
Ruime parkeergelegenheid
garet grotendeels verdwijnt.
om meer informatie hierover.
De pleister en kauwgom moTel. 12305
De meeste rokers hebben in de gen namelijk niet gebruikt
beginfase per dag 10 a 12 worden als je niet gewend
IRISCOPIE
stukjes kauwgom nodig. Die bent om te roken, jonger bent
hoeveelheid wordt geleidelijk dan 18 jaar, last hebt van
MAGNETISEREN
afgebouwd totdat de lichame- hartklachten, een hartinfarct
Mevr. M. Gerritsen
lijke behoefte aan nicotine is of een recente hersenbloespreekuur vrijdags op afspraak
verdwenen.
ding- of beroerte hebt gehad.
tel. 12305

Specialist in Homeopathie

supplement bevat een kombinatie van het extract van een
zeldzame diep zee vis en een silicumbestanddeel. De tijdschriften en kranten in Scandinavië hebben veel aandacht
besteed aan de positieve resultaten die met het produkt
werden bereikt. Viviscal heeft
een opwekkende en versterkende werking op de haarwortels. Viviscal wordt ge-

woon als tablet ingenomen en
dient tenminste 6 maanden
gebruikt te worden. De eerste
resultaten zijn na zo'n drie a
vier maanden zichtbaar.
Viviscal is verkrijgbaar bij
apotheker en drogist. Voor
uitgebreide informatie kunt u
hier terecht of bij de importeur Tendem, tel. (038)
4234313.

ïGezöndlieidsiadviezèn Bio-Strath: wereldberoemd
opbouwmiddel voor perfecte weerstand
Aambeien: géén operatie, géén zalf
Dagelijks worden aambeien geopereerd of met zalf behandeld.
Volstrekt ten onrechte; aldus de mening van de Veenendaalse arts proktoloog/fleboloog W.R. Lans. Deze arts is op grond van strenge toelatmgseisen als enige Nederlander gekwalificeerd lid van de op het gebied van
. de proktologie (aambeien) meest gespecialiseerde beroepsvereniging in
Europa, de Duitse Colo-Proctologie vereniging
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Drogisterij Ton Goossens

Vroeg stadium
Daar is zeker wat aan te doen,
vooral als je er in een vroeg
stadium mee begint. Het haar
heeft namelijk behoefte aan
voldoende voedende bestanddelen om tot volledige ontwikkeling te komen. Maar ook in
een later stadium als de haarwortels zogenaamd "slapende"
zijn, kunnen ze weer geaktiveerd worden. Het bijzondere
natuurprodukt Viviscal kan
hierbij helpen. Dit in Scandinavië ontwikkelde voedings-

look nodig zijn. Bij een lagere
dosering heeft het als therapeutisch middel nauwelijks
Uit onderzoeken blijkt dat één enige waarde.
op de vijf volwassenen te veel
cholesterol in het bloed heeft. Wapiti Knoflook 2000
Een te hoog cholesterolgehalte is één van de belangrijkste In Wapiti Knoflooktabletten
oorzaken voor het ontstaan 2000 is uit de verse knoflookvan hart- en vaatziekten. Het bol 2000 mg pure knoflook
is dus belangrijk het choleste- verwerkt. Met toepassing van
rolgehalte in het bloed niet te de Quick Gooi Dry methode
hoog te laten oplopen. Een wordt de exacte hoeveelheid
verbeterde eet- en leefgewoon- aan werkzame stoffen van
te en het gebruik van een ge- knoflook gestandaardiseerd
standaardiseerd knoflookpre- en gegarandeerd. Uit een verparaat kunnen het choleste- gelijkend onderzoek (T.N.O.)
rolgehalte helpen verlagen.
is gebleken, dat Wapiti Knoflook 2000 het hoogste gehalte
akn Allicme bevat. Deze stof is
Werking knoflook
y
o.a. verantwoordelijk voor de
Recente
wetenschappelijke werkzame eigenschappen van
onderzoekingen in Japan, knoflook, waardoor men zich
Amerika en Europa hebben fitter en vitaler voelt.
bepaalde positieve werkingen
van knoflook aangetoond. Gebruiksvriendelijk
Daartoe behoren als belang- en reukloos
rijkste eigenschappen; het
verlagen van het cholesterol- Door het speciale verwergehalte en het reguleren van kingsproces en de maagzuurde bloeddruk. Voor een opti- bestendige
coating
(bemale werking van knoflook schermlaag) zijn de tabletten
zal echter een dagelijkse dose- van Wapiti Knoflook 2000
ring van 2OOO mg verse knof- volkomen reukloos en is de
dosering van slechts l tablet
per dag eenvoudig. Verkrijgbaar bij drogist, reformhuis
en apotheek. Voor meer informatie: Emonta B.V., tel.
(0512)518085.
Te hoog
cholesterolgehalte

GEZONDHEID

Bio-Strath is het 1OO% natuurlijke opbouwmiddel uit
de Zwitserse Alpen. In meer dan 5O landen over de gehele wereld gebruiken mensen dagelijks hun eetlepel
Bio-Strath, die hun kracht, vitaliteit en energie geeft.

na enkele dagen voelt u de
versterkende werking van
Wat is een opbouwmiddel? Bio-Strath.
Het principe van Bio-Strath is
simpel: je neemt extracten Prestatieverbetering
van 60 verschillende planten
en kruiden, die je samen- Dit laatste geldt vooral voor
situaties waarin een extra bebrengt met speciale gisten.
Uit het gistingsproces ont- roep wordt gedaan op onze
staat het opbouwpreparaat weerstand en (geestelijke) viBio-Strath. Dit opbouwmiddel taliteit. Wie kent er niet de
heeft nu heel veel nieuwe school- en voorjaarsmoeheid.
bouwstenen en onderdelen Maar ook bij zwangerschap
voor ons lichaam in zich. Ons en in de periode van borstvoelichaam kan nu simpel kiezen öing.
welke delen het wil gebrui- Ook werkt Bio-Strath prima
ken. Deze opbouwstenen wor- bij langdurige en intensieve
den snel opgenomen, omdat lichamelijke en geestelijke arze 100% natuurlijk zijn. Wat beid, zoals in de nachtdienst,
niet nodig is wordt normaal bij duursport of tijdens exauitgescheiden. Zo is het li- menperiodes. Gebleken is dat
chaam dus altijd in balans. Al het in dergelijke omstandigVoor lichaam en geest

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Verdere
ontwikkeling

Bio-Strath Elixer is
puur natuurlijk en bevat actieve enzymen,
aminozuren, auxonen
en andere actieve gistpreparaten. Bij het
ouder worden zien we
vaak een afname van
de vitaliteit en van de
variatie in voeding.
Ook brengt de leeftijd
soms
lusteloosheid
met zich mee.
Bio-Strath beschermt
u bij het ouder worden, zorgt ervoor dat
u fit en vitaal blijft.
Bio-Strath is er in
elixer en tabletten en
verkrijgbaar bij drogist, apotheker en reformzaak.Voor meer
heden tot opmerkelijke pres- informatie: Kernpharm,
tel 06-0997773.
tatieverbetering kan leiden.

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

DRUGSTORE

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513
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DE VLOER DIE BIJ JE PAST LIGT BIJ SANTANA.
Je kent dat wel, op die verjaardagsfeestjes. Iedereen weet het

zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.

beter. Maar laat je niks wijsmaken. Luister alleen naar de echte

Kom snel langs en let dan ook even .op onze tijdelijke super-

specialist. Santana dus. De grootste in kurk, laminaat en parket.

kortingen. U vindt Santana op de Anthony Fokkerweg (afslag A10,

Met deskundig, persoonlijk advies van een ervaren verkoop-

Sioten/Schinkel) tussen Carpet-land en Praxis. 020 - 6695823.

TIJDELIJK VAN/VOOR.

staf die alle tijd .voor u neemt. Met een onvoorstelbare keus:
meer dan 500 vloeren in kurk, laminaat en parket in alle mogelijke
dessins, kleuren en combinaties, overzichtelijk gepresenteerd.
Mexico pliivim, rutuiel.

Pcrgo Sylv.i Lij;ht Etkcn, beuken, gicnen.

30 x 60 cm. A mm dik

Ipokctt boukcn, in.iplc. eiken

Hevca naturel

Roormvit v.in f 59,- voor f -19.- nr'

van f -19,- voor f 32,50 nv

van f 79,- voor l 69,- m-

Kdmbalii 2 sttooks, 14 rtim.

Een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en

5OO VLOEREN OP 1flA
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Gude slaat zijn slag
ZANDVOORT - Met nog
één speelavond voor de boeg
heeft Wim Gude een belangrijke slag geslagen in de
strijd om de snelschaaktitel
bij de Zandvoortse Schaak
Club. Op het Hoogovensschaaktoernooi hielden de
deelnemers van de schaakcluta zich goed staande.
Vermoedelijk vanwege de
zeer slechte weersomstandigheden waren er slechts dertien
leden aanwezig tijdens de snelschaakstrijd. Totaal werden er
tien partijen gespeeld van tweemaal vijf minuten. Wim Gude
had deze avond het voorlopige
voordeel, omdat drie kanshebbers uit de top vijf niet aanwezig waren. Desondanks leverde
Gude een bijzonder knappe
prestatie door slechts een partij
te verliezen. Voorzitter Berkhout bleek te sterk.
De overige partijen won
Gude, waaronder die tegen de

Lions kansloos
tegen Hillegom
ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
waren niet opgewassen tegen koploper Hillegom, 6343. Na de eerste helft zag het
er nog goed uit voor The
Lions gezien de 24-25 voorsprong. •
In die eerste helft speelde Lions
een beste partij basketbal. Het
sterke en voor de titel gaande
Hillegom moest alles geven om
niet op grote achterstand te geraken. Lions verdedigde sterk
en gaf Hillegom geen kans in
het ritme te komen. Ruststand
24-25 in Zandvoorts voordeel.
In de tweede helft was het
jammergenoeg snel gedaan met
het verweer van The Lions. Hillegom speelde in een hogere
versnelling, kreeg een rebound
overwicht en het schot werd
heel erg zuiver. Lions kon daar
weinig tegenover stellen en
werd alsnog naar een grote nederlaag gespeeld. Het ongeslagen Hillegom ging sterk door
en won verdiend met ruime cijfers, 63-43.
Topscorers Lions: Sabine
Dijkstra 12, Elles Bruinsma 11>
Simone Beerepoot 7, Ingrid de
Boer 5.

sterke John Ayress. Gude
neemt door deze resultaten de
eerste plaats in op de ranglijst.
Ayress moet nu de tweede plek
delen met Lindeman. Willem
van Esveld, die niet had deelgenomen in de eerste sessie, kende eveneens een sterke avond.
Van Esveld won zeven partijen
en plaatste zich meteen op een
verdienstelijke vierde plaats.
De eerste tien op de ranglijst
zijn: 1. Gude, 2. Ayress, 3. Lindeman, 4. Van Esveld, 5. Paris, 6.
Gorter, 7. Dommeck, 8. Berkhout, 9. Schiltmeijer, 10. De
Oude.

SPORT
Verschuivingen
in top bridgeclub
ZANDVOORT - De topposities, bij de Zandvoortse
Bridge Club, ondergingen
veel veranderingen. De koplopers, die matig presteerden, werden verdreven door
de heren Groenewoud en
Smit, die nu aan de leiding
gaan.

Een kleine afvaardiging van
de Zandvoortse Schaak Club
was aanwezig op het Hoogovensschaaktoernooi in Wijk
aan Zee. Edward Geerts handhaafde zich keurig in groep zeven van de tienkampen. De
start van Geerts was zwak met
een punt uit vijf partijen. Met
een sterke eindsprint scoorde
hij uit de overige vier partijen
drie punten hetgeen goed bleek
te zijn voor handhaving in zijn
groep.
Het pud-lid en oud-gemeenteraadslid Jack van Eijk handhaafde zich knap in de sterke
zesde groep. Met 5 uit 9 was er
voor Van Eijk geen vuiltje aan
de lucht. Hans Jansen deed
voor het eerst mee aan de vierkampen en deed het voortreffelijk. Jansen won alle partijen en
dat was goed voor promotie
naar een hogere groep.

De bridgestrijd werd in de
hoogste groep met 59 procent
verrassend gewonnen door de
dames Paap en Verburg, die
zich daarmee wat uit de degradatiezone werkten.
Tweede werd de familie Hoogendijk met 58 procent, hetgeen genoeg was om de tweede
plaats m de algemene rangschikking in te nemen. De derde plaats werd ingenomen door
mevrouw Molenaar en de heer
Koning.

In de B-lijn was de eerste
plaats weggelegd voor de dames Hoogendijk en Veldhuizen
Bij de jeugdcompetitie wer- Sporthalbeheerder Cock Zwemmer over het plan van Dirk van de Broek: 'Ik zou het een fantastische uitdaging- vinden om in zo'n multifunctioneel complex te met 58 procent. Op de tweede
den in totaal zes partijen ge- werken'
Foto Persbureau Zandvoort plaats eindigden de dames Verspeeld in de diverse onderdehage en Visser, gevolgd als derlen. In de interne competitie
de door de dames Van Gestel en
kwam de uitgestelde partij tusMens.
sen Remco de Roode en Rebecca Willemse op het bord. De
De ranglijst wordt hier aangeRoode bleef het koelst en won
voerd door de dames Hoogende partij. Henk Willemse en
dijk en Veldhuizen met op de
Plorian van der Moolen wonZANDVOORT - Grote be- Zwemmer (Poetje) naar de vrij ik gevoetbald, zowel op het veld denk ik dat het over is* Er een derde plan op, namelijk het tweede plaats mevrouw Van
nen hun partij tegen respectie- roering heerst in Zandvoort gekomen functie van sporthal- als in de zaal, gebadmintond en wordt al negen jaar gesproken plan van nieuwbouw door Dirk Gellekom en de heer Veldhuivelijk Maarten Scholder en Ed- over het w,el en wee van de beheerder. Zijn voorganger Cor pok basketbal heb ik wel ge- over renovatie of nieuwbouw. van den Broek naast het NSward Hendrikse. Na vijftien sporthal. Gaat de sporthal Korver, mede-oprichter van de speeld. Nu doe ik dat niet meer De meeste sporters, en dat vang station. Daar zouden apparteronden bezet Remco de Roode weg, wordt er gerenoveerd sporthal, ging in de vut, waar- maar als er een zaalvoetbalwed- ik hier op, zijn ook van mening menten, een supermarkt en een
De C-lijn gaf een overwinning
de eerste plaats. De tweede of komt er nieuwbouw. Da- door de functie vrijkwam. strijd gefloten moet worden, dat de hal hier moet blijven. De sporthal annex evenementen- te zien voor de dames Jurriaans
plaats is voor Maarten Schol- gelijks worden berichten Sportfreak Zwemmer werd uit- dan doe ik dat."
centrale ligging m een woonge- hal moeten verrijzen. „Dat plan en Meijer met zestig procent.
der gevolgd op de derde positie verspreid, maar duidelijk- gekozen en na tien jaar sportIn het jaar van zijn aanstel- bied, geeft veel minder kans op ziet er wel schitterend uit. Bo- Met één procent minder werdoor Florian van der Moolen. heid is er nog niet.
halbeheerderschap heeft hij ling floreerde de zaalsport vandalisme. Dat hebben we vendien is de ligging perfect en den de dames Götte en Koning
In de laddercompetitie werhet nog steeds erg naar zijn zin. enorm. Vooral in de avond en hier nauwelijks."
het zou zeker een opwaarde- op de tweede plaats genoteerd.
den drie partijen gespeeld en De man die dagelijks in en
„Ik was toen rijschoolhou- weekends was de hal dik bezet
De plannen voor de bouw van ring voor Zandvoort betekenen. Dit laatste paar behield de leidat leveïtte positieve resultaten rondom de Pellikaanhal de der, maar dat ging niet meer en over dag maakten vele scho- ruim vijfhonderd woningen op Het plan biedt enorme moge- ding en zij lijken hard op weg
op voor Remco de Roode, Flori- meeste uurtjes draait, Cock waardoor ik een jaar zonder len gebruik van de hal. Nu is de plaats van de voetbalvelden lijkheden. Ik zou het een fan- naar promotie. Tweede staan
an van der Moolen en Rebecca Zwemmer, hoopt dat snel aan werk liep," vertelt Zwemmer. dat behoorlijk teruggelopen. en de sporthal zijn echter ver tastische uitdaging vinden om de heren Van Duuren en HoogWillemse. Doordat zij hun par- alle onzekerheid een einde „Gelukkig werd ik benoemd als Scholen in de omgeving ver- gevorderd dus lang zal Zwem- in zo'n multifunctioneel com- land.
tij winnend afsloten, nemen zij komt. In december 1985 sollici- beheerder van de Pellikaanhal. dwenen en ook de aanwas van mer niet meer in onzekerheid plex te werken. Maar goed wat
hoeven te leven. „Begrijp me er ook gaat gebeuren, als er
ook de eerste drie plaatsen in. teerde de nu 38-jarige Cock Ik ben gek van sport. Zelf heb jeugdige sporters stagneert.
Met een fraaie score van 65
„In het begin maakte ik we- goed ik heb persoonlijk niets maar iets wordt gedaan. De po- procent eindigden mevrouw
ken van ruim honderd uur, dat tegen nieuwbouw, maar ik vind litiek moet maar uitmaken wat Verhaaff en de heer Van der
is nu vijftig procent minder," dit een fijne hal om in te wer- haalbaar is. Een moderne hal Meer op de hoogste plaats in de
vervolgt Cock Zwemmer zijn ken. Ik hoor hier in de sporthal zal wel een behoorlijke bijdrage D-lijn met als goede tweede de
verhaal. „Het waren lange we- vaak ouders en ook sporters leveren aan de sportpromotie familie Kerkman. Na vier wedken maar ik deed het graag. zeggen dat ze afhaken als de hal in Zandvoort. Ik ben in dienst strijden staat de familie KerkNiet alleen de sport trok me, naar het gebied bij de sportvel- van de Stichting Sporthal en man al met één been in de Cmaar de grote variëteit aan den zou verhuizen. Men vindt hoop dat in de toekomst te kun- groep, evenals nummer twee,
mensen, die de sporthal bezoe- dat te veraf gelegen."
nen blijven. Ik hoop dat er snel mevrouw Verhaaff en de heer
ken, spreekt me erg aan. Door
Sinds enige weken duikt er meer duidelijkheid is."
Van der Meer.
,
de vergrijzing van Zandvoort
loopt de sportactiviteit in Zandvoprt terug. De verenigingen
krijgen te weinig toeloop van
jeugd. Alleen basketbal heeft
nog een redelijk jeugdafdeling,
maar toch kunnen we in het
seizoen nog zeven avonden per
week de sporthal draaiende
houden."
Vangt het zomerseizoen aan
dan staat de sporthal minimaal
zes weken leeg. Dan komt er ZANDVOORT - Dankzij een en een daarop volgende neder- Dennis van der Meijden precies
geen geld in het laatje en om schitterende eindsprint van laag brachten de Zandvoorter tegengesteld aan zijn collega
daaraan iets te doen zouden er drie uit drie heeft Chess So- toch weer in de problemen. Met Cliteur. Van der Meijden kende
evenementen
georganiseerd ciety-speler Olaf Cliteur nog partijen tegen de nummers een zeer goede start en stond na
moeten worden. Een enkele voor een daverende verras- twee, drie en vijf in het vooruit- een overwinning tegen de Hillemaal wordt er gebruik gemaakt sing gezorgd in groep 3 van zicht en ook nog tweemaal gommer Thorn Leesson zelfs
van de hal, zoals een computer- het 58e Hoogovensschaak- zwart ging de 32-jarige Zand- ongedeeld eerste. Na een fraaie
beurs, Bassie en Adriaan of een toernooi. Door zijn laatste voorter een zwaar laatste week- tussenscore van 4 uit 6 remiseerde Van der Meijden drieboksgala, maar volgens de be- drie partijen van sterker ge- end tegemoet.
Een overwinning tegen de maal. Zijn lot lag in de laatste
heerder moet er meer gebeu- achte tegenstanders te winnummer drie bracht Cliteur in ronde daardoor in handen van
ren. „Ik denk dat we moeten
proberen meer themabeurzen nen, schoot Cliteur als een wat veiliger vaarwater. De abso- zijn vriend Louis Dambrink.
raket
vanuit
de
degradatielute stunt volgde tegen de m de Van der Meijden had pech,
te organiseren. Sport bedrijven
in de zomer in de sporthal dat zone naar de tweede promo- landelijke tweede klasse uitko- want Dambrink kon het niet
mende Van de Meiden uit Alk- bolwerken tegen Thorn Leeskan niet, want dan is het veel te tieplaats.
warm binnen. Dus ik denk dan
Het schaaktoernooi begon maar. Notabene in zijn eigen son, die er met de tweede proaan meer evenementen, ook voor de hoogst geplaatste Zand- tijdnood vluggerde Cliteur de motieplaats vandoor ging. De
voor de toeristen zou er iets ge- voorter, Olaf Cliteur, alles be- Alkmaarder van het bord en be- Chess-speler eindigde uiteindedaan kunnen worden."
halve goed. Een ongelukkige landde op een gedeelde derde lijk als derde.
Dat de Pellikaansporthal niet start in de vierkampen kostte en vierde plaats. In de slotronmeer de modernste hal in de hem promotie en met l uit 3 in de versloeg Cliteur de uitgeweIn groep acht degradeerde zoregio is blijkt wel na een rond- het eerste weekend van de tien- ken Sovjet-Rus Nicolai Drei. als eigenlijk verwacht Babs
gang- door de accommodatie. kampen bivakkeerde de kers- Drie spelers eindigden met 5,5 Commelter. Hoewel zij er een
Veel onderhoud is nodig of verse Chess-voorzitter in de de- punt op de tweede plaats. Daar paar keer goed voor stond,
Olaf Cliteur het beste gescoord kwam zij zelf niet tot scoren.
nieuwbouw kan en mag niet gradatiezone van groep 3.
had m de onderlinge duels Haar enige punt kreeg zij doorlang meer op zich wachten. Volgens Zwemmer moet er snel
Tegen Erkens uit Hoogvliet werd hem de tweede plaats toe- dat haar opponent in de slotwat gebeuren. „Ik leef nu in stelde Olaf Cliteur echter orde gewezen en was de sensatie ronde niet kwam opdagen.
Commelter eindigde hierdoor
grote onzekerheid en dat geldt op zaken en bracht zijn score compleet.
In de vierde groep speelde op de achtste plaats.
ook voor Jan Smit de beheerder terug op 50 procent. Een remise
In de parallelgroep speelde
van de kantine. Wat gaat er geNico Handgraaf zonder meer
beuren? Ik zou het jammer vin(ADVERTENTIE)
een goed toernooi. Met 4,5 uit 9
Een van de badmintonspeelsters van Sporting Club Dirk van den Nulft. 'Recreatie staat den als deze hal verdwijnt. Het
handhaafde Handgraaf zich
Foto Persbureau Zandvoort is een sfeervolle hal met een
voorop'
met speels gemak en kan terug
perfecte vloer. Maar er zou wel
zien op een prima prestatie.
Rob de Graaf het nog eens dun- Leijenhorst en Kuin, met 18-15, heren-dubbel werd zelfs de eer- geïnvesteerd moeten worden.
Zijn naamgenoot Nico Huijnetjes over. Met vrouw Karin 10-15 en 18-15. Opvallend was ste plaats veroverd. Met broer Deze hal moet opgeknapt worboorn schommelde in groep 5
bleek hij een klasse apart. In de de rol van Peter Castien. Be- René versloeg, de meedogenlo- den. Mijn gevoel zegt echter dat
eigenlijk het hele toernooi rond
finale haalden Annemieke haalde Castien in het gemengd- ze ZHC-coach, Louis Schuur- hij plat gaat. Er wordt nu heel
de 50 procent. Overwinningen
Santvport en Peter Castien alle dubbel al een verrassende twee- man en Sander Bruin met 15-7, weinig geld beschikbaar gein de ronden zes en zeven leken
steld voor onderhoud, dus
badmintontrucs uit de doos, de plaats, in de B-finale van het 7-15 en 15-2.
hem promotiekansen te biemaar dat was niet voldoende
den. Een onnodige nederlaag in
om de familie De Graaf te verde laatste ronde bracht HuijProgrammering Z-FM
rassen, 15-9 en 15-9.
boom terug op 50 procent en
Met speels gemak plaatsten
Kabel
105.0
fin
Ether
106.9
fin
leverde hem een vierde prijs op.
in het dames-dubbel Ute KlaasMaandag tot en met vrijdag
sen en Annemieke de Buijzer
Zijn collega eerste-teamspe0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, \vo en'vrij)
zich voor de finale. Het gerouti11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
ler Jako Otte kijkt ongetwijfeld
neerde koppel Riet Groenen0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
met minder plezier terug op
dijk en Emke Booiman haalde
Wijk aan Zee. Na vorig jaar
eveneens de finale, waarin zij
14.00 t/m 16.00
4 decades
16 00 t/m 18.00
Hitvcrsnelling
reeds gedegradeerd te zijn naar
echter kansloos waren. Ute
18.00 t/m 20.00
Muzickboulcvarcl
de zesde groep sprak Otte dit
Klaassen en Annemieke de ZANDVOORT - Door met zijn woorden kwamen goed 21-25 overwinning. „Ik denk dat
jaar van een ramp-toernooi.
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
Buijzer namen vanaf het begin 21-25 te winnen van VZV over. De Zandvoorters speel- er van onbewuste onderschat22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
Met twee punten uit negen parhet heft in handen en speelden blijven de ZVM-Rabo-hand- den in de tweede helft weer zo- ting sprake was in de eerste
tijen eindigde Otte op de laatste
een prima wedstrijd. De 15-4 en ballers volop in de running als de laatste weken. Snel spel helft," stelde Joost Berkhout.
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
plaats, hetgeen wederom degra15-3 zege was volkomen te- voor de titel. CSV blijft de en handbal in hoog tempo. Vele „In de tweede helft waren we
Zaterdag
i
datie betekende. „Ik heb alleen
collectief gezien van grorecht.
ranglijst aanvoeren met drie doelrijpe kansen en daar weten echter
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
tegen mezelf gespeeld," aldus
klasse en ook veel beter. Zo'n
punten voorsprong op de de mannen van Berkhout wel te
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café NeuQ
de uit vorm zijnde Otte.
wedstrijd mag je niet weggeven,
De verliezers bonden met el- Zandvoorters.
raad mee.
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
In groep 7 eindigde Willem
Na tien minuten was de ach- omdat we met drie punten achkaar de strijd aan in de B-pou14.00 t/m 16.00
Badmuts
Brugman op dezelfde score. Bij
In de eerste helft had ZVM- terstand omgezet in een voor- terstand de zaak niet meer in
les. Daarin waren in het ge16.00 t/m 18.00
Europbrcakdown
hem kwam de degradatie echmengd-dubbel Emke Booiman Rabo het heel erg moeilijk te- sprong, die niet meer.werd afge- eigen hand hebben. Gelukkig
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
ter minder hard aan, daar hij
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
en Rob Vos de sterkste door gen middenmoter VZV. De staan. Sterker nog ZVM-Rabo speelden we in de tweede helft
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
een groep hoger speelde dan
met 18-13 en 15-9 Jozefien en Zandvoorters namen het te ge- ging stug door en toonde in erg sterk. We hebben klasse geverwacht. Bovendien gaf het
Jaap Enderman terug te wij- makkelijk op en keken na een deze fase van de strijd de wer- noeg in huis en waren ook tacZondag
spel van de enthousiaste Brugzen. Opvallend sterk was het half uur handballen tegen een kelijke klasse waarover dit tisch veel beter dan deze tegen0.00 t/m 9 30
ZFM Nonstop service
man alle vertrouwen voor de
optreden in het dames-dubbel 11-9 achterstand aan. Geen ver- te^m beschikt. Nadat de Zand- stander."
9.30 t/m 10 00
Rulh. Een levensbeschouwelijk programma
toekomst. Hij speelde goede
Doelpunten: Jaap Loos 7, Cor
van Maaike Lerjenhorst en Jo- ontrustende achterstand, maar voorters het verschil tot vier
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
partijen en had bovendien de
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
doelpunten hadden opgevoerd van de Koekelt 7, Martij n Henlanda Kuin. De finale tegen meer inzet was geboden.
14.00 t/m 16.00
Badmuts
pech zich in de rustdag te verCoach Joost Berkhout moest was de strijd gestreden. ZVM- drikse 3, Patrick Terpstra 3,
Marjorie Castien en Annemie16.00 t/m 18.00
de Zandbak
gissen, hetgeen hem ook nog
ke Santvoort werd een span- in de pauze wel even de puntjes Rabo kwam niet meer in de Guido Weidema 2, Peter Pen18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
een reglementaire nul oplevernende aangelegenheid, maar op de i zetten. Hij maande zijn problemen en speelde de strijd nings l, Nik Grijakovic l, Go20.00
t/m
24.00
de
Kustwacht
de.
met listig spel ging de zege naar spelers tot meer strijdlust en rustig en bekwaam uit naar een ran Bogojevic 1.
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Snel duidelijkheid nodig over sporthal'

'Onze leden willen gewoon
een lekker partijtje spelen'

ZANDVOORT - Het traditionele badmintontqernooi
van Sporting Club Dirk van
den Nulft is een groot succes geworden. Maar liefst
tachtig deelnemers streden
van 's morgens vroeg tot
laat in de middag voor de
prijzen. Bovendien werd het
een feestelijk toernooi in
verband met het dertigjarig
bestaan van de badmintonclub.
Veel leden en ook oud-leden
waren present» om het' elkaar
lastig te maken op het badmintonveld. Het toernooi dat in een
bijzondere sportieve en recreatieve ambiance werd verspeeld,
werd omringd door een aantal
randgebeurtenissen. Zo was
het voor de bij elk toernooi van
deze club aanwezige jeugd video kijken geblazen en zorgde
een clown voor plezier bij de
jongste spruiten van de badmintonners en -sters. Na de
prijsuitreiking werden de leden
verrast met een voortreffelijk
koud buffet.

Bestuurslid Gerrit van den
Nulft sprak na afloop van een
geweldig geslaagde dag en memoreerde met trots dat de badmintonclub na dertig jaar nog
springlevend is. „Het recreatieve van onze vereniging spreekt
de mensen erg aan," aldus Van
den Nulft. „Deze mensen willen'
niet in competitieverband spelen, maar gewoon lekker een
partijtje badmintonnen. We
zijn. de laatste jaren weer in een
stijgende lijn en elk jaar komen
er wel nieuwe leden. Op de donderdagavond zitten we best wel
vol. Nieuwe leden worden door
Jaap Enderman opgevangen en
na een paar lessen zie je dat die
leden het spel snel oppakken.
Ja, het is gewoon leuk om te
doen."
Het aardige van de Sporting
Club Dirk van den Nulft bleek
ook weer op het speelveld.
Ruim honderd partijen werden
m vlot tempo afgewerkt. De organisatie verliep weer perfect,
de strijd op de velden was fel
maar sportief en het vertoonde
badminton was alleszins het
aanschouwen waard.
Zonder iemand te kort te
doen was Rob de Graaf de man
van de dag. Samen met partner
Ruud Zaremba zorgde hij voor
dp grootste verrassing door het
favoriete koppel Jaap Enderman en Evert Smits in de finale
te verslaan. Nadat de eerste set
naar De Graaf en Zaremba ging
met 15-12, stelde Enderman en
Smits in de tweede set orde op
zaken met 15-0. Kennelijk had
dit duo te veel energie verspeeld, want in de noodzakelijk
derde set werden de favorieten
op vakkundige wijze door De
Graaf en Zaremba verschalkt
met 15-6.
In het gemengd-dubbel deed

Joost Berkhout zet ZVM
bijtijds pp het goede spoor

Olaf Cliteur promoveert
na schitterende eindsprint
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

ZANDVOORT

ZANDVOORT

v
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Wit Verhuizingen
ZUIDERSTRAAT 15
Zeer centraal, doch rustig gelegen karakteristieke 2 onder 1 kapwonmg met ZOMERHUIS.
Indeling: Beg.gr.: entree/gang, toilet,
woon/eetkamer, slaap- cq werkkamer, moderne lichte keuken met inbouwapparatuur,
provisiekelder.
1e Verd: 3 ruime slaapkamers (thans 2 kamers), moderne badkamer met whirlpoolbad, 2e toilet, c.v.-combiketel, wasmachineruimte.
Zomerhs: entree, keukentje, douche/toilet,
woonkamer. 1e verd: slaapkamer, werkkamer (gaskachelverwarm).
* plaats achter; tuin aan zijkant
* Villeroy & Boch sanitair
* houten schuur
* grondopp: 191 m2
ƒ398.000,-

ra

LEEUWERIKENSTRAAT 12/5
Goed onderhouden 3 kamerappartement
(verbouwd tot 2 kamers) op 3e etage gelegen:
Indeling: entree/hal, zonnige L-vormige
woonkamer met balkon o.h. zuiden, ruime
keuken, 1 slaapkamer, badkamer met bad,
apart toilet, berging o.d. begane grond.
* ged. kunststof kozijnen met dubbel glas
* SCHITTEREND uitzicht over de duinen.
* servicekosten ƒ 344,80 per mnd inclusief stookkosten
ƒ 169.000,-
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MAKELAAR,

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

O

CENSE&
LINGEN

NVM

WEKELIJKS EUROPA

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

ran dst ed el 11 k
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centrum

Haal nu je
las-certificaat!

7 februari a.s. weer
een gezellige Valentijnpuzzel

Hoofdprijs:
een waardebon t.w.v. ƒ 100,-- beschikbaar gesteld
door CORTINA MODES, Kerkplein 3
***
3 waardebonnen a ƒ 25,te besteden aan gebak of taart
aangeboden door:
LA BONBONNIERE, Haltestraat
Onze promotiedames delen op 10 februari
weer een leuke attentie uit verzorgd door OVZ

OVZ

Metaal organiseren vanaf september de volgende lascursussen

die afgesloten worden met een NIL-examen.

SMIt

niveau 1, 2 en 3
niveau 1,2 en 3

zoekt op korte termijn een meewerkend

niveau 1, 2 en 3

Meer informatie op de informatie-avond maandag 12 februari a.s.
19.00 uur aan de Westerstraat 187 1015 MA Amsterdam
telefoon 020-535 68 68
' 'V ' <

j*- s
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bedrijfsleider
voor afdeling aluminium ramen en deuren in ons produktiebedrijf te Aalsmeer.
Wat bieden wij?
- een goed salaris
•;
- uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
- ruime opleidingsfaciliteiten
' -

Voor informatie en aanmelding:
SOM cursussen b.v.
Postbus 83
3440 AB Woerden
telefoon 0348-43 56 16,
de heer Wilfred Boers

de Graaf plafonds

J_
Amsterdam 1 Jaimuiden 47 lel 020 613 47 75 open ma t/m vrij 9 17 u zat 10 • 16 u
Zeist Woudenbergseweg 4 ( t o HEMA Slotlaan) tel 030 693 92 02 open di l/m zat 10 17 u vri| avond 19 - 21 u
Vlaardingerr Energieweg 2 tel 0 1 0 4 3 4 7 1 11 open ma t/m vri| 8 30 1 7 u zat 9 - 12 30 u

Belangstelling?
Bel of schrijf je sollicitatiebrief naar:
"Oosteinderweg 371 c
Postbus 320
1430 AH Aalsmeer
Tel: 0297-329888

Secr. Bosmanstraat 11 a, nabij strand, station en
centrum gelegen bovenwoning. Ind.: hal; doorzonwoonk. met opensl. deuren naar balkon oost; keuken;
toilet/douche; slaapk. met balkon west.
Vr. pr. ƒ 149.000,- k.k.
Trompstraat 7/8, fraai verbouwd vierkam.hoekapp.
op 4e etage. Thans in gebruik als driekam. app. Schitterend uitz. over strand en zee. Balkons aan zee- en
landzijde. Ind.: ruime hal; zonnige woonk.; 2 sl.k.; luxe
eetkeuken met inb. app., witte oadk. met ligbad, wastafel en toilet. Het app. is ged. v.v. dub. begl.
Vr. pr. ƒ 198.000,- k.k.
Koningstraat 19, karakteristiek, sfeervol, vrijst.
woonh. met zomerh. Ind.: gang, toilet, woonk., autnentieke keuken; achterplaats; ie et. toilet; 2 sl.k.;
balkon zuid; ruime badk. met ligbad, wastafel en
douche. Grotendeels v.v. dubb. begl. Ind. zomerhuis:
beg. gr. entree; keuken; douche; 1 e et. zit/sl.k.; toilet.
Zomerh. v.v. dub. begl.
Vr. pr. ƒ 315.000,-k.k.
Te huur:
Gemeubileerd tweekamerapp.
Huurpr. ƒ 1.450,- p.m. incl. g/l/w.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Ondernemers Vereniging Zandvoort

INFO

Kort verslag bestuursvergadering OVZ 15-01-1996
1. Het bestuur heeft een brief gestuuid naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aangaande de
recente werkzaamheden aan de weg Zandvoort-Bloemendaai en vice versa. Een kopie van deze brief
is gestuurd aan het College van B&W van Zandvoort en naar het Zandvoorts Nieuwsblad en de
Zandvoorter. Tot op heden is nog geen reactie ontvangen van Gedeputeerde Staten.

4. Het bestuur vergadert in 1996 elke 1e donderdag van de maand. Aanvang 18.30 uur. In december is
de vergadering gepland op 12 december.
5. De voorjaarsvergadering staat gepland voor donderdag 14 maart 1996. Aanvang 20.00 uur.
Locatie wordt nog bekend gemaakt.
6. Het bestuur zal tijdens de ledenvergadering voorstellen de contributie voor 1996 met 25% te verhogen.

ZANDVOORT
meer dan strand alleen!

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

EXCLUSIEVE ANTIEKBEURS
MOTEL „DE WITTE BERGEN"
EEMNES - LAREN N.H.
17.00-22.00 uur
11.00-18.00 uur
11.00-18.00 uur

G001SCH ANTIQUAIRS GILDE

*De, Qutte, Toine
Ook zeergeschikt
voor verjaardag,
pdrtijen
en recepties
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag ert woensdag gesloten.

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

Let op! Knip uit

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Malse
SUCADELAPPEN

2. Er zal op korte termijn een evaluatie worden gemaakt van alle activiteiten in en rond de decembermaand. Zowel met betrekking tot de intocht van Sinterklaas als de activiteiten met de Kerst. Voor
Pasen zal er een afspraak moeten komen met de Gemeente om deze evaluatie te bespreken en een
planning te maken voor het nieuwe jaar.
3. Winkelsluitingswet wordt april/mei behandeld in de Eerste Kamer. Wordt hij aangenomen dan gaat na
de zomeropening de nieuwe wet in en zou dit betekenen dat we in het najaar 12 zondagen open
mogen.

Fa. Gansner & Co.

VRIJDAG 2FEBR.
ZATERDAG 3 FEBR.
ZONDAG 4 FEBR.

VAN

OVZ

en

l Nieuwsblad
Een ijzersterke combinatie

Cursusavonden: maandag, dinsdag of donderdag van 18.30 tot 21.50 uur
Cursusduur: 14 of 18 avonden (afhankelijk van het niveau)
Kosten: afhankelijk van techniek en niveau
Examens: worden afgenomen in week 26

t en stijlvolle manier voor hef
scheppen van ruiinte!
^ >

1 Nieuwsblad

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum en SOM Opleidingen

*BMBE
* MIG/MAG
*TIG

eer/ gloedtneuw merk van
de tjraaf plafonds & wanden De f^raaf importeen
fabi /i eert en moriteei t zelf H/erdooi #in wij in ^taat een
iyioduki~ te leveiefi meteen uitrekende pri^/kwaliteit verhouding Dekastinteneur--. worden geheel op maat gemaakt en ingedeeld naai uw wensen
Kie^t u voor een vooi front met ^huijdeuren of vouwdeuren' IA/// kneden een
enorme keu^ in kleuren cle^iu^ ^piegel^ en (.olorglas Een bezoek aan onze
^howroom N d«s zeker de i noeite waai d IA ziet dan tevens onze fraaie
plafond--, en wai iden IA hei il vai i harte welkom1

en

organiseren in de krant van:

s?
<?
s?
s?
v

v
s?
s?
s?
s?
s?

opleidingen

s?

1 kiio

14,95

LAMSCARREE

Wij beginnen 1996 knallend met een

1 kiio

op maandag t/m vrijdag van
17.00 tot 18.00 uur in

„La Brasserie":

29.95

Probeert u eens
onze maaltijden
Lekker en makkelijk

2 drankjes voor de prijs van l.'/
Vanaf 20 januari a.s. kunt u in ons
nieuwe restaurant „Ie Gran Buffet"
gebruik maken van het buffet voor
ƒ 29,50 per persoon.
legen inlevering van deze advertentie
ontvangt u een gratis drankje!

BOUCHERIE
.J

Tegen inlevering van deze
bon ontvangt u een:
zuurkoolpakket
1 rauwe rookworst
1 stuk zuurkoolspek
500 gram zuurkool
1 pot mosterd
Alles samengebonden
in een theedoek

10,-

Grote Krocht 5-7

l
|

OPENINGSTIJDEN:
9.00 uur lol 'D CO uur

tel. 5719067

Ztlerd.ig -i"i 100 uur tot
17:oOuur

Uit(SlVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201/ 1000 EK Amsterdam
1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17

Landloper

In fauteuil beleef je spectaculaire avonturen

De beste manier om met een
land of streek kennis te maken,
is te voet. Landloper Wandelreizen organiseert sinds zes
jaar korte tussendoorvakanties
in Nederland en de buurlanden
België, Duitsland, Frankrijk en
Engeland. Met overnachting in
comfortabele hotels. Dit jaar
gaat Landloper nog wat verder
Europa in.
Om kennis te maken met
Landloper kan men meewandelen op één van de informatiedagen. Er wordt 14 kilometer gewandeld, van Driebergen naar
Maarn. De data zijn 25 februari,
24 maart en 14 april. Deelname
is kosteloos. Vooraf aanmelden
is gewenst (telefoon 033465.5200).

Amsterdam heeft veel,
maar voor het Omniversum
moet je toch in Den Haag
zijn. In een enorme koepel
worden daar films vertoond
waarbij het net lijkt alsof je
zelf in de voorstelling opgenomen bent; zittend op een
comfortabele stoel, omgeven door tornado's, bliksems en planeten.

Quiltexpositie
In het Kant en Zijdemuseum
Ter Zijde in Wouw is nog tot en
met 10 maart de quilttentoonstelling 'Drie in Eén' te bezoeken. De tentoonstelling bestaat
uit drie delen en speelt in op het
vervaardigen van quilts in ons
eigen land, Duitsland en Amerika. Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van
het quilten en de diverse toegepaste technieken.
De, quilts uit West-Brabant
zijn prachtige zijden quilts, gemaakt door het quiltersgilde.
West-Brabant en de zijden
quilts uit Duitsland hebben.als
thema Chaos. Tevens is een
deel van de beroemde collectie
mini-quilts van Tina Gravatt
uit Philadelphia tentoongesteld.

Fietsroutes

VEN VOORDAT de
film
'Stormchasers'
begint, is een technicus bezig met de reusachtige omnimaxprojector. Die
kun je door een raam zien
staan bij de ingang van de
filmzaal. De man legt de
film tussen de spoelen en
test de machine. Een paar
jongetjes zijn aan het kijken
en tonen zich diep onder de
indruk: „Nog nooit van ons
leven hebben we zo'n grote
filmprojector gezien."
De zaal mag er eveneens wezen. Een aantal bezoekers
maakt meteen foto's. Dat is prima, maar de omroepster vraagt
wel om te stoppen met flitsen
als de voorstelling begonnen is.
In de koepel staan honderden
stoelen steil boven elkaar, net
als in een amfitheater. Op de
onderste rijen staan de fauteuils lui achterover, boven in
de zaal staan ze recht overeind.
Dat is gedaan om de toeschouwers maximaal van de koepelprojectie te laten genieten.
De voorstelling is begonnen:
een speedboot gaat levensecht
in vliegende vaart onder een
rotsblok door. Automatisch
doen de toeschouwers hun
hoofd naar beneden. En wanneer een paar minuten later
ook nog eens bliksemschicht
de zaal inknettert, begint bovenin een baby te huilen.
De ftlms worden geprojecteerd op de binnenkant van de
koepel. Volgens een woordvoerder van het Omniversum is
het scherm ruim acht keer zo
groot als dat van een gewone
bioscoop. Meer dan dertig luidsprekers zorgen voor een zeer
natuurgetrouw geluid. Ze worden daarbij geholpen door zes
grote 'subwoofers'. Deze geven
lage tonen die je niet hoort
maar wel in je buik voelt.
'Stormchasers' gaat over een
ploeg wetenschappers, op jacht
naar het ontstaan van stormen,
tornado's en orkanen. Eén gegeven dat mogelijkheden biedt
voor spectaculaire filmopnamen. Door weer en wind leggen
de wetenschappers met de auto

In het Groene Hart van Holland zijn acht nieuwe fietsroutes gepland. Vier ervan, waaronder de Laaglandroute en de
Jaagpadroute, zijn al uitgezet.
De andere vietyolgen in de loop
van dit jaar. De fietsroutes zijn
bewegwijzerd door de ANWB
met een Groen Hart-logo en
roodwitte richtingsbordjes. De
routes zijn alle acht beoordeeld
op comfort, veiligheid en bezienswaardigheden en daarin
zeer goed bevonden. Ze worden
dus echt 'kwaliteitsroutes' genoemd. Als je de acht routes
aan elkaar koppelt, ontstaat er
een vijfdaags arrangement.
De routes komen voort uit
het Pietsrouteplan 'Het Groene
Hart van Holland'. Het doel
van dit plan is om dit mooie,
maar relatief onbekende gebied
te laten ontdekken en om ondernemers de kans te bieden
arrangementen te ontwikkelen.
De fietsroutes zijn verkrijgbaar Het 'guldentje, piekie, gulbij ANWB- en WV-kantoren. den!' uit de groentestal
overstemt de in vele talen
gevoerde gesprekken op
(ADVERTENTIE)
straat, terwijl ergens ver
weg Top-40 muziek uit een
radio swingt. „M'n vader
vangt ze, m'n moeder die
hangt ze, m'n zuster rookt
ze en ik verkoop ze," zingt
de visboer, ondertussen zijn
forellen aan het publiek tonend, dat met keurende
Elke dinsdag om 19.00 en
blik stil houdt voor zijn
23.00 uur Stadsrumoer.
waar. We zijn op de markt,
Een programma waarin
en wel op de eerste en beste:
de Albert Cuypmarkt in
gemeentelijke kwesties aan
Amsterdams stadsdeel De
de orde komen.
Pijp. Vierde aflevering van
een serie over bijzondere
markten.

rumoer in
de stad ...

B
voor nieuwsgierig
Amsterdam
en omstreken
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Voor meer Informatie en het opvragen van de nieuwe brochure, telefoon
OÏ3-465.5200.

Adres museum: Schoolstraat 2 te
Wouw (Noord-Brabant). Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van
tien tot vijf uur, zondag van één tot vijf
uur. Telefoonnummer is 0165-303.628.
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woensdag 31 januari 1996

LOEMENVERKOPER
Heitz (65) staat al 53
jaar met zijn stand op
de Albert Cuypmarkt, en
vóór hem zijn vader en
grootvader. Och, hij heeft
nooit wat anders gewild, van
kleding ofzo heeft hij toch
helemaal geen verstand? Er

(ADVERTENTIE)

Voetbalclubs
scoren.
*
Met de Actie Clubkas
hunnen sportverenigingen twee keer per jaar
de kas van de club eens lekker spekken.
Sportverenigingen die zijn aangesloten
bij NOC*N5F kunnen er aan deelnemen.
Zij hebben er onlangs informatie over gekregen van
NOC*NSF. Controleer dus de postbus!
Uüeekmedia steunt de actie,
onder andere via een spel met prachtige prijzen.
Heeft uw sportclub zich al voor de fictie Clubkas aangemeld
bij NOC*N5F? Dat kan nog tot uiterlijk 15 februari 1996.
Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 9-12 uur
telefoonnummer: 020 - 562.2285

Gipsreliëfs
Kinderen kunnen tegenwoordig hun eigen kamer versieren.
SES Creatief introduceert zelf
te maken decoraties voor de
(kinder)kamer in de vorm van
gipsreliëfs. Vrolijke ornamenten die ingekleurd aan het plafond of op de muur kunnen.
Gipsreliëfs zijn er in afbeeldingen voor verschillende leeftijden: een stoere indianenkop
met verentooi, een verfbeer
met honingboek en bijen,
circusafbeelding met dieren ot'
een ovalen bord met een muzikale clown. Elke verpakking is
compleet met g«bruiksaanwijzing in woord en beeld, met
gips, mal en palet met zeven
kleuren, kwast en mengbakje.
De verkoopprijs bedraagt 8,95
gulden.
Het assortiment van SES Creatie!' is
te koop bij speelgoedwinkels. Voor nadere informatie, telefoon ()5:{-i2K.3fili(i.

Kookwedstrijd

Het gebrul van de orkaan komt in het Omniversum van alle kanten
en het vliegtuig lange afstanden
af. En door de omnimax-techniek heb je als kijker het idee
dat je meereist. Een speciaal
effect doet zich bijvoorbeeld
voor in het vliegtuig. Kijkje in
het Omniversum naar links,
dan is het alsof je het linkerraampje ziet. Draai je je hoofd
naar rechts, dan kijk je naar
beneden door het rechter raampje van de vliegmachine.
Als de wetenschappers weer
geland zijn, zien ze de slurf van
een tornado ontstaan. Moeiteloos zuigt deze een ogenblik later een 'golfplaten dak van een
boerderij. Dit zijn de momenten waarop de luidsprekers en
de subwoofers tot hun recht komen. Het gebrul van de orkaan

komt in het Omniversum van
alle kanten, en met oorverdovend geraas kletteren de golf:
platen weer op de grond. Ook al
zou hij nog zo graag willen, de
baby komt er met zijn gehuil

een ander IMAX-theater. Daar
wordt geprojecteerd op een
heel grote vlakke wand, te vergelijken met een flatgebouw
van zeven verdiepingen.
Om een film op een dergelijk

Planeten vliegen
je om de oren
niet bovenuit.
De films in het Omniversum
worden vertoond volgens de
omnimax-techniek. Dat is een
verfijning van het zogenaamde
IMAX-systeem, een Canadese
vinding. In Rotterdam staat

groot scherm haarscherp te
kunnen vertonen, moet een
IMAX-projector drie keer zo
snel draaien als de projector in
een gewone bioscoop. In het
Omniversum is het scherm
minstens zo omvangrijk. Van-

'Op Koninginnedag wil
iedereen marktkoopman zijn'
is ook weinig veranderd in
al die jaren, alleen het publiek is wat mondiger geworden. „Vroeger kon j e bij
wijze van spreken met één
soortje op de markt staan,"
vertelt hij, „bijvoorbeeld
duizend witte rozen. Nu kan
dat niet meer, de mensen
willen meer keus."
Als er vorst is, gaat het zeil
om de stand en met het kacheltje erbij is het dan heel best uit
te houden. „En winterondergoed dragen hè, lange onderbroeken die de warmte binnen
houden," adviseert Joep Gans;
de 'Onbetwiste Electra Specialist'. „En verder gewoon blijven
lachen."
Een collega reikt hem een
kom hete tomatensoep aan die
hij met beide handen eromheen
in grote teugen leegdrinkt. Of
hij een goede boterham heeft
aan De Cuyp? „Nou redelijk,
maar het wordt wel steeds minder." De prijzen staan onder
druk, de mensen hebben minder te besteden en ze kunnen de
auto niet meer kwijt. „Kijk nou
wat er loopt, niets toch," zegt
hij misprijzend wijzend naar de
met paraplu's bewapende voorbijgangers. „En het is verdorie
woensdagmiddag, een topdag."
De markt is ook te eenzijdig
geworden, dat hoort hij wel
eens op verjaardagen, dan vinden ze dat er zoveel kleding is
en weinig andere waar. En ook

de stands zijn te klein om alle
stekkers en stofzuigerzakken
op uit te stallen: „Op drie meter
kun je je brood niet meer verdienen, je moet zóveel spullen
hebben om zaken te kunnen
doen."
Maar toch, hij zou nooit wat
anders willen. „Ik ben een geboren marktkoopman, al 17 jaren
op De Cuyp. Je zag toch wat er
net allemaal gebeurde, die
drukte voor de stand, die wil
zus en die wil zo, hartstikke
leuk. Moet ik dan op een kantoor gaan zitten, de hele dag

naar zo'n beeldscherm staren?"
Nee, marktkoopman is een
mooi beroep. „Dat zie je toch
ook op Koninginnedag, dan wil
opeens iederéén marktkoopman zijn."
Jopie Rooze van de 'Aardappelen, Groente, Fruit en Delicatessen'-stal vindt dat 'een goeie
Amsterdammer één keer in de
week naar de markt gaat en één
keer in het jaar naar Artis.'
Maar inderdaad: hoewel de Albert Cuypmarkt iedere dag nog
zo'n 15 a 30 duizend bezoekers
trekt, wordt het toch stiller

Foto Omniversum

wege de koepelvorm maakt
men hier gebruik van de zeer
speciale omnimaxprojector.
Dat is een IMAX-projector met
supergroothoeklenzen (fisheye). Overigens, de films worden meestal op twee manieren
opgenomen, zodat men ze zowel in Eotterdam als in Den
Haag kan vertonen.
In het Omniversum draaien
drie hoofdfilms. Momenteel
zijn dat 'Stormchasers,' 'The living sea' en 'Is daar iemand?'
Ze hebben allemaal een educatief karakter, maar het bekijken is tevens een leuke vrijetijdsbesteding. 'The living sea'
is een ontdekkingsreis naar het
mysterieuze leven in de wereldoceanen. De film 'Is daar ie-

Voor de komende editie van
de Huishoudbeurs, van 13 tot
en met 24 maart 1996, schrijft
de Amsterdamse HAI een kookwedstrijd uit onder consumenten. Zowel amateur koks als
aanstaande prof koks-in-opleiding kunnen aan de wedstrijd
deelnemen onder de volgende
voorwaarden: een recept voor
een voor- of hoofdgerecht voor
vier personen maken, maximaal 12 ingrediënten per gerecht (exclusief kruiden), tainnen dertig minuten moet het
gerecht te bereiden zijn, een
duidelijke opgave van exacte
aantal/hoeveelheid ingrediënten en de juiste omschrijving
van de te volgen werkwijze.
Elke deelnemer kan voor de
kookwedstrijd één recept inzenden. Dit recept moet voorzien worden van een naam, leeftijd, adres, woonplaats en telefoon. Alle inzendingen moeten
door Amsterdam RAI ontvangen zijn op 15 februari 1995. Alleen de winnaars krijgen persoonlijk bericht.

mand?' gaat over de zoektocht
van de mens, naar leven in het
heelal. Deze laatste film wordt
gecombineerd met de korte 3dimensionale film, 'We are
born to stars.' De bezoeker
krijgt van te voren bij de kassa
een speciaal gekleurde bril
waardoor alles echt helemaal
op je afkomt. De moleculen en
planeten vliegen je als het ware
om de oren.
Meer informatie over de KookwedVoor wie het Omniversum
is op te vragen bij Amsterdam
toch nog niet spectaculair ge- strijd
RAI, afdeling Special Events, telefoon
noeg is, bestaat er volgens de 020-549.1212,
toestel 1107/1108. Deelneorganisatie nog een IMAX- mers moeten hun recept zenden naar
RAI, afdeling Special
theater in Frankrijk. „In Poi- Amsterdam
onder vermelding van 'Kooktiers hebben ze een zogenaamd Events,
wedstrijd Huishoudbeurs', postbus
flying carpet. Daar zie je net als "•7777, 1070 MS Amsterdam.
in het. Omniversum beelden
voor je en ook opzij. Maar, wan(ADVERTENTIE)
neer je daar tussen je voeten
door naar beneden kijkt, zie je
rond de stallen. De .deelraad dat de film ook op de grond
lanceerde onlangs het voorstel geprojecteerd wordt."
om de circa 330 stands met de
Jan Pïeter Nepveu
rug tegen elkaar te zetten zodat
er twee looppaden ontstaan,
iets waar de marktkooplui vol- De films in het Omniversum draaien
gens Jopie tegen zijn. Tegelij- gedurende een jaar. Voor meer inforkertijd wordt er ook gepraat matie en reserveringen kan men 's
B De
bellen tussen negen en 12,
over 'branchering': minder morgens
JDoodschappen
070-354.5454. Het' Omniverruimte voor kleding en meer telefoon
sum, President Kennedylaan 5, Den
voor zuivel, sieraden, cosmeti- Haag. Naast het Haags .GemeentemuKrant
en Museon. Per auto: volg de
ca en levensmiddelen, wat vol- seum
Omniversum-borden bij de Invalswegens hem juist weer een grote gen.
voor nieuwe produkten
Per openbaar vervoer: bus 14 en 4
verbetering zou zijn.
vanaf Centraal Station. Tram 10 vanaf
en acties
.
Maar eerst gaat de Albert station Hollands Spoor.
Cuypmarkt nog tijdelijk verhuizen wanneer in april 1997 de
riolering in de straat wordt vernieuwd. Jopie Rooze hoopt op
een logeeradres in de buurt: de
Stadhouderskade of het Heinekenplein.
Ondertussen is het nu toch
Op zondagochtend 11 februari om half 11 draait het tweede deel
drukker geworden pp de
(eerste deel \s op 14 januari vertoond) van de uit 1924 daterende
markt: ondanks de miezerreDuitse stomme film
gen wordt het hier en daar zelfs

geeft u meer!

'Op drie meter
kun je je
brood niet meer
verdienen'
dringen. Zo ook voor Jopies
groentestal, waar de goudreinetten en papaya's gebroederlijk over de toonbank gaan. Bij
de 'Onbetwiste Electra Specialist' vraagt een oudere dame
om batterijen voor haar weegschaal. „In januari moet u
nooit op de weegschaal gaan
staan hoor,", waarschuwt Joep
Gans terwijl hij er al vast een
tasje omheen doet.
Joke Hoogendam

Die
Nibelungen;
Kriemhildes
Rache

In het tweede en slotdeel van deze film van Fritz Lang besluit
Kriemhilde op te trouwen met Etzel, de koning der Hunnen, bij wie
ze een kind krijgt. De Bourgondische leiders worden uitgenodigd
voor een feest, maar als dat in volle gang is, komt het nieuws dat de
Hunnen een slachtpartij onder de Bourgondiërs hebben aangericht.
Hagen doodt in woede onstoken Kriemhildes zoon en het feest ontaardt in een bloedbad. Kriemhilde heeft haar wraak gekregen, maar
laat daarbij zelf ook het leven.
In het tweede deel is de filmstijl dynamischer, de individuen komen
meer tot leven en het simpele zwart-wit onderscheid tussen goed en
kwaad wordt verlaten.
De film wordt live op het orgel begeleid door Joost Langeveld. Tegen
inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de kassa van
Tuschinski, betalen Weekmedia-lezers in plaats van 12,50 gulden
slechts tien gulden per persoon.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:.

geeft u meer!
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woensdag 31 januari 1996
Alfa Spider '91, rood ƒ27.500
Safrane R.T. 3.0 V6
aut. 1992, 80.000 km ƒ34.500
Daihatsu, witte 3-deurs.
Twingo '95 8.000 km ƒ 19.500
Voor een goede
Charade '89, als nieuw, 1 jr. 5 GT Turbo '89
ƒ10.500
SAAB 99, 90 of 900
CITROENSPECIALIST
Apk, ƒ6.750.-, Daihatsu
19
Chamade
1992
..
.ƒ13.750
ook ROYAL CLASS
TIMO DE BRUYN
't AMSTERDAMMERTJE
5GTD '89
ƒ 8.300
naar
Occasions, reparaties, APK,
Amstel 340-342
5
bestel
ƒ
3.250
SAAB SERVICE
schade en laswerk.
tegenover Carré
11 GTL 1987
ƒ 4.000
MOLENAAR
Verkoop onderd. nwe/gebr.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
HOOFDDORP
Tel. 020-6320190 fax 6343433. zaterdag 10-16 uur geopend Chrysler Voyager 3 l. '90
div. opties ƒ 27.500
Onderhoud, reparatie
Citroen Axel 1986 ...ƒ 1.750
NIEROP-DAIHATSU
APK, met eigen
Citroen BX 1986 . . . . ƒ 2.500
Cuore TS/TX, '88 t/m '93.
Seat Marbella 1991 . .ƒ 6.900 revisiewerkplaats voor SaabCharade 1.3 inj. Sedan '92.
Mazda aut
ƒ 1.950 motoren en versnellingsbakken
Toyota Starlet m. 85, puntgaaf, Charade 1.0 turbo-diesel
tevens verkoop van nieuwe
RONDAY
BV
(van)
'93.
Vancouverstr.
2-12
nieuwe APK, ƒ 1450.en gebruikte onderdelen
Plantage
Middenlaan
19-21
A'dam-W.
020
6183951.
Tel 020 - 4363543
Amsterdam 020 - 6237247
023 - 5614097

Citroen XM 2.0i Ambiance, juli
1990, zwart, keurige auto,
ƒ9950. Inr. mog. 023 - 5423906.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w. Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorls Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch' van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur. Tel. 020-665.80 86. Fax 020-665.63.21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij Üe volgende Weekmediakantorerr
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp: Nieuwstraal 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ 9,20
ƒ 9,20
ƒ 10,90
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

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

020-665 86 86
SSSPSSK?

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

Daihatsu Charade aut. '84
ƒ 1250. NIEROP-DAIHATSU,
AUTO van de WEEK
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Lada Samara 3 drs nov. '91
Tel/ 020 - 6183951.
35.000 km, Bovag gar. ƒ 9.250!
Westdorp: 020 - 6825983.
GARAGE OLTHOF biedt aan
Nissan Micra 1.2 wit, 8/90 l.m.
velgen ƒ 6.750: 020 - 6823520.

Mercedes 307 diesel persoSUBARU JUSTY 1.2. GL, Rood nenbusje, 1986, lang, hoog
1993, 5-drs., 55.000 km,
ƒ9950. Inruil mogelijk.
6 mnd. Bovag garantie ƒ 13.750
023 - 5423906
P. Smit Autoserv. 020-6719154
Voor een goede SAAB 99,...
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023-5614097
Citroen BX 1.4 Inj. Cannes
6/91, ƒ 11.250.Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Nissan 2.0 SGX, 92.000 km.
6/90 ƒ 14.720.ALBERS, Ouderkerk.
Tel. 020 - 4961767
* Bevvijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt De kosten
daarvoor bedragen ƒ4,50

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Peugeot 205 GTI Geantry nov,
'92 schuifd., airco ABS st bekr.,
el. ram., centr.vergr. ƒ21500.
Visa Garage. 020 - 6278410.

BMW
Wegens omstandigheden te
koop BMW 325 i, 1989, 118.000
km, rood, een plaatje.^PK gekeurd jan. '96, spo'rtvelgen,
centr. deurvergrendeling, ABS,
stuurbekrachtigmg, alarm. Pnma
onderhouden.
Vr.pr.
ƒ18.000. 020 - 6000987 na
19.00 uur.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen

Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.°f
10 motornjlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

N

ALFA ROMEO
33 1.5 I.E.10/92
ƒ 10.500 Let op Wagenpark Johan
33 1.3 6/90
ƒ 7.800 Boom, Zuider Akerweg 83
Theorie op CD-I GRATIS
A'dam Osdorp. Tel. 020BMW
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
6105478, ± 300 auto's v.a.
316i 7/86
ƒ 4.900 ƒ 400 tot ƒ 20.000, ook busjes.
Speciale spoedcursussen theorie -t- praktijk
CITROEN
Tevens inkoop auto's en bus- Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
BX 1.4Toulouse 1/91 ƒ 7.800 jes. Geop. v. 9 tot 19 uur. DonRuys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
BX 1.6 RE 3/89
ƒ 5.900 derdag koopavond.
Kempenlaan 90, A'dam, tel. 020-6140005.
BX 1.9TZD 1/92
ƒ 9.700
BX 1.9TZI br. 05/90 ƒ 9.800
XM 2.0 D 12 12/92 ƒ 15.500
Xantia 2.0i SX 10/93 ƒ21.600
R 5, wit, ƒ 600, b.j. '84, APK tot
Autosloperij De Liede.
Onderdelen voor: Austin - Rover •
mrt. Tel. 020-6434436.
Saab 9000 CD, aug. '91, alle ZX 1.8 l Avant. 11/93/15.300
INKOOP
Jaguar • MG - Triumph • Landrover
FIAT
opties,
175.000
km,
t.e.a.b.
Tel.
Loop + Sloop auto's
Te koop KNALGELE Fiat Cinquecento
Tempra 2 D. Stat. 8/92/ 13.900
020 • 6474207.
Verkoop onderdelen
Tempra 1.6 S Stat 9/93/ 13.900
R.D.W. vrijwaring
SAAB 99, bj. '84, APK t/m mei Tipo 1.9 Turbo 6/92 ƒ12.400
Geen voornjkosten
in 24 uur geleverd
MINOR MOTORCARS
'96, rijdt goed, kl. rood. Vr.pr.: Uno 45 09/86
ƒ 1.900
020-6198691
ƒ2250. Tel.: 020-6276903.
Sloterkade 43/44
023-353685
FORD
Mei 1995, 16.000 km, diverse extra opties.
Amsterdam
SAAB DEPOT
Mond. 1.8 GLX TD 2/94/ 24.900
5 Maanden fabneksgarantie.
GOSCO
ERKEND AUTOTe koop aangeboden:
Tel. 020 - 6177975/6158022
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Verkoop van nieuwe en gebr. Esc. 1.4 CLi 12/92
ƒ 12.900
Prijs ƒ 17.000,4 MERCEDES VELGEN
Klaar terwijl u wacht.
onderdelen. Tevens revisie, on- Esc. 1.6V Stat 01/94 ƒ18.900 demontagebedrijf, Heining 31,
Rover-dealer
voor
Tel.: 0229-243447.
A'darn: 020-4972180.
met banden, maat 225/60,
Ruilstarters en dynamo's.
Amsterdam, Amsteveen e.o. derhoud, rep. 04120-36737.
Orion 1.8 D 7/90
ƒ 7.900
15 inch.
Valkenburgerstraat 152.
Scp. 2.0 CL aut. 12/89 ƒ 6.900 Grote sortering ONDERDELEN
Fiat Croma turbo diesel, b.j.
Tel. 0299-654489,
Tel.: 020-6240748.
van
alle
schade-auto's,
alle
1988,
ƒ4950.
Inruil
mogelijk.
COUPE FIAT 16 V Turbo .
HONDA
ma. t/m vrij. na 17.30 uur.
Tel. 023 - 5423906.
Grote sortering ONDERDELEN
9/94, 28.500 km. rood,
Accord 3-drs 2/82
ƒ 1.300 merken, alle bouwjaren.
GEBR.
OPDAM
B.V.
Te koop aangeboden:
van schade-auto's, alle
Alarm/radio
ƒ 54.950 FIAT PANDA/1000 cl, rood, '87
Civic 1.5 DXi 09/92 ƒ16.400
4 LlCHTMETALEN VELGEN
merken, alle bouwjaren.
UNO Suite 1.4, 11/93, zwart
Concerto 1.5i 01/92 ƒ10.500 Tel.: 02502-45435.
nwe banden, uitlaat, accu, APK
voor Ford Granada,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
met. 90.000 km.
ƒ 15.500 okt.'96, ƒ3450: 0346-241813.
Het HOOGSTE BOD?? Bel GEBR. OPDAM B.V.
MAZDA
Ghia-uitvoering.
Tel.:
02502-45435.
Uw Suzuki dealer
UNO Hobby 1.1. 3/93, blauw
voor
vrijblijvende
prijsopgaaf.
323 1.6i Stat. 8/92
ƒ12.800
Tel.: 0299 - 654489,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
met. 51.000 km.
ƒ14.950 FIAT RITMO '86 60 CL, d.bl.,
Loop-,
sloopen
schadeauto's
626 1.8 i GLX 16 V9/93 ƒ 17.200
Missot. specialist REM- en
ma. t/m vrii. na 17.30 uur.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
TIPO 1.4 Skyline 4/92, blauw- APK 9-'96, incl. radio-cass.,
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
626 2.2 i GLX
FRICTIE-MATERIAAL.
met. 42.000 km.
ƒ 18.750 f 1250. Tel.: 020 - 6975160.
•Auto
te koop? Plaats m deze
HB Ares 1/90
ƒ 10.400
Bosboom Toussaintstr. 43
TIPO 1.9 D 12/92, grijs met., Rat Tipo DGT 11-1988, 58.000 Suzuki Swift '86 aut., APK '96,
rubriek. U zult verbaasd staan
A'dam. Tel: 020-6180443.
100.000
km,
in
prima
st.
ƒ
2750.
MITSUBISHI
stuurbekrachtigmg,
over het resultaat.
km, keurige auto, ƒ6950. Inruil Tel. 020 - 6149585.
Colt 1.8 EL D 4/86 ƒ 2.600
88.000 km.
ƒ17.950 mogelijk. 023 - 5423906.
Galant
2.0
GLSI
02/91
ƒ
8.600
Marbella
Red,
bj.
'90,
22.000
Div. PANDA'S 750 en 1000 CL
Swift 1.3 GLX, blauw met., bj.
ƒ 1.900
Rat Uno 45 Sie, 3-drs, afl.d.
v.a. ƒ 4250.eind '87, 149.000 km, schuif- km, in nw. staat, 1e eig., vr.pr. Lancer 1.8 D 2/86
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
9-'89, km 49.000, rood, APK, dak, vrpr. ƒ 4.500.020-6849335. ƒ7950. 0297-568723 na 19u. NISSAN
Div. UNO'S 45 en 1.1.
merk auto a cont. met vrijwar.
1e eig., ƒ 6.250: 036-5323685.
Bluebird 2.0 E HB 1/90/ 7.000
v a. ƒ 7250.- met gar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Autorijschool DIESEL
Micra1.2LXaut
11/90/
8.100
Casparus Tel.: 0294-415108. TIPO 1.7 diesel, zw„ 109.000
Te koop gevraagd AUTO'S a Alle rijlessen ƒ32,50 per les. Leen VOORDELIG ABNR int.
Primera
1.6
LX
HB4/92/
12.500
km, bj. 11-'92, 1e eig., z.g.o.h.
contant met vnjwar.bewijs
Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60,Ook buitenlands rijbewijs.
Primera 2.0 SLX 4/93 ƒ 15.900
f 12.500,-. Tel.: 020-6234149.
10 VOLVO STATIONS, 2x 240 Tegen handelsprijzen: van 1e Primera 2.0 SLX D
Tel.: 02908 - 24640
Tevens instructrice aanwezig. sparen, doorl. krediet 8,7% eff.
Sedan + 1x 740 Sedan '88-'94 eig. Volvo 440 DL 5-drs, LPG, Stat 8/91
Bel nu 020-6479900 inf. BKR
Info 020 - 6332274.
ƒ 14.300
9-'92, ƒ 14.500. BEREBEIT,
ANWB-gek. 0492-464495.
RIJSCHOOL ROLF
Amsteldijk 25, 020 - 6627777. Sunny 2.0 D HB 3/91 ƒ 10.400
240 DL 2.3 Sedan nw.st. '91;
OPEL
Rijden bij Rolf is een begrip in
Resta 1.1. Cheer
1/91 Honda Accord Aerodeck,. 06- 3x Volvo 440 DL/GL '90; 340 T.k. Volvo 340 1.7, 5 versn., Astra 1.7 GL 5-d 4/92 ƒ 12.900
Amsterdam. Met een goed
bwjr.
1986,
i.z.g.st.
ƒ
4500,Bel
1987,
APK
gekeurd,
ƒ
5950.
Inaut. 5-drs, '90; 340, 5-drs,
Astra 1.7 D Stat 11/92) 15.900
team instructeurs geven wij op
Escort
ruil mogelijk. 023 - 5423906.
Ken: 020-6540149 of 6694403". Kad. 1.5 TD stat 11/89 ƒ 8.900
5-speed, '91. Nierop BV,
een psychologische manier in1.6 CLX 3 d.
1/90
10-dagen wintersport
tensief les en nog leuk ook!
1.6 CLX 3 d.
1/93 Honda Civic nw. mod. '85, i.pr. Vancouverstr. 2-12 A'dam-W. T.k. Volvo 340 DL, APK, Kad. 1.61 Expres. 2/92 ƒ 10.500
020 - 6183951.
9 Personenbus (Peugeot J-5) Hoog slagingspercentage en
Omega 2.0 l LS
1.6 CLX Clipper
11/92 st., nwe APK, ƒ2.950.- Inruil
134.000 km, 1984, ƒ2000.
Stat. 1/92
ƒ 16.900 All in met vrije km ... ƒ 1610.- toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
020 - 6693521.
mogelijk. Tel. 020 - 6105478.
Sierra
Omega 1.8 CL 6/89 ƒ 8.900 Sneeuwkett. + skiboxen met Tel.: 020-6868063/6332405 of
1.6 Azur, blauw, 4-d,
7/91
Volvo 240 GLT, '82, LPG,
Sen. 2.5 E aut 3/86 ƒ 3.900 dragers voor ieder type auto 06-54633678. P.S. Ook 8-week2.0i CL, Sedan
3/90
trekh., redel. staat, APK 7-'96, Vee 1.7 GLD 10/90 ƒ11.900 020-6719108 of 020-6794842 se cursussen en examenroutes
2.3 CLD, stat. wag.
9/87
vr.pr. ƒ 1.950, tel. 020-6462688 Vee 1.8i 4/90
Zie ATS telet. pag. 888
ƒ10.600
rijden is vanzelfsprekend.
2.3 CLD, beige 5-d.
5/86
WESTDORP
PEUGEOT
DE
LUGT
luxe
en
bestel
vanaf
LADA
en
KIA
dealer
Verkeersschool Trendy
Mondeo
9/91 306 1.4 XN 09/93
850 Estate 2.5 GLE '93/ 52.950 945 Estate 2.3
ƒ16.800 ƒ50,- per dag excl. BTW.
Amsterdam, een sensatie
1.6 CLX, HB, alberto 5/93 2x Lada 2105 1.5 ... '91, '95 240 Estate 2.3 GLE '93/ 39.750 940 GL 23 aut
12/92 309 1.3 XE Sc.05/88 ƒ 4.200 Tel.: 020-6161388 of 6890374.
in rijles: 020-4205386.
1.8 CLX, HB, zwart
2/94 6x Samara 3 drs . '90 t/m '93 740 Estate 2.3 GL '86/12.950 340 1.7
12/89 405 1.8 GRi 7/93
ƒ14.900 Peugeot 106/306, Renault La1.8 CLX, HB, blauw
2/95 5x Samara 5 drs .. '92 t/m'95 740 Sedan 2.3 '86 .. .ƒ 8.950 460 1.8
1/94 405 1.6 GLI 04/90
Wilt
u een goede en niet te
ƒ 7.800 guna, Vracht + bestelwagens.
1.8 CLX, HB, rood
1/95 1x Lada Niva 1,64 w d . . . '93 480 Turbo, zwart '89 . ƒ 17.950 3x 440 DL 1.8 v.a
6/93 405 1.6 GLI br. 8/92 ƒ16.200
dure rijopleiding? Bel dan
1x
Kia
Sportage
2.0
16
V
'95
1.8 Noblesse
4/95
RENT A BRIK
340 1.4
3/86 405 1.9 GXD 05/94 ƒ21.200
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 HÉT ADRES IN AMSTERDAM 460 Lux. 2.0, aut. '95 ƒ42.400
Personenbus ƒ89,- p.dag
12/89 405 1.9 SRI 01/92
6127187. Eerste 4 lessen voor
Scorpio 2.0 GLX auberg. 1/95 Adm. de Ruijterweg 396-398 460 1.6 special '94 ..ƒ29.750 340 1.7
ƒ13.500
Probe GT 24 V grijs
4/94
460 DL 1.8 '93
ƒ26.750 AUTOBEDRIJF DICK MUHL 605 2.0 SRX aut. 08/92/ 16.400 Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,Tel.: 020 - 6825983.
All-in. KM vrij!
20 lessen + examen ƒ 950,-.
460 GL '91
ƒ15.750
605 2.0 SLI 05/91
ƒ11.900
OFF. VOLVO DEALER
ALBERS, OUDERKERK.
Tel.: 020-6922930 •
Ook in Zaanstad en omgeving.
440 1.8 sportsl. '95 ..ƒ39.750
RENAULT
Nijverheidslaan 1, WEESP
Ford Service Dealer.
440 Spec., ut. '94 ...ƒ29.750
19 TR Europa 6/92 ƒ 9.300
Tel. 0294 418200/418008
Tel. 020 - 4961767
440 1.8inj.,st.bekr., '93/ 24.950
19 1.8 16V 1/93
ƒ23.700
DELTA Integrale 16 V Turbo
440 GL1.8, st.bekr.'92/ 22.750
:
19GTDCham. 11/91 ƒ10.900
ord Esc. 1.4 CL, 1/'87, rood, '90, rood met. 103.000 km
440 GL 1.8okt. '91 ..ƒ26.950
21 GTX 5/90
ƒ 8.400
ƒ29.950 440 GLE, aut. '90 ...ƒ17.950
div. extra's, APK 10/'96. Vr.pr. Alarm
21 Nevada 1.7 RN 7/93/ 16.200
THEMA 2.0 16 V 2/93
ƒ7.150. Tel. 0181 - 314761.
360 2.0, 5-drs '87 ...f 5.950 25 stuks Kadett 1985 t/m 1990, 25 TS 1/88
ƒ 5.000
groen met. 81.000 km
340 GL, 5-drs'90 ...ƒ11.750
FORD ESCORT m. '85, in prima airco/Lm, velgen
ƒ 6.900
ƒ34.950 340 1.4, 3-drs '89 .. .ƒ 8.950 benzine-diesel, LPG. Inruil mo- 25 TX 6/89
gelijk.
023
5423906.
staat, nieuwe APK. ƒ 1450.Clio 1.2 Rdji 6/92
ƒ12.900
YPSILON Jr/SE 8/95
340 DL Sedan, aut. '89/ 10.950
Tel. 020 - 6105478
blauw met. 8100 km
340 1.4, aut., s.dak '87/ 6.950 OPEL CORSA bj. 84, in prima TOYOTA
mistlamp/radio
ƒ 18.950
Corolla 1.8d stat 04/91 ƒ 9.800
staat, nieuwe APK. ƒ 1450.-ord Scorpio 2.0i automaat,
uw Volvo-dealer
Carinall2.0D 11/90 ƒ 9.500
Tel. 020 - 6105478.
07-1998, rijdt prima, ƒ 5950. In- Casparus Tel.: 0294-415108.
met persoonlijke service
Starlett 1.3 1/92
ƒ10.900
ruil mogelijk. 023 - 5423906.
T.k.a. Lancia Dedra 1.6, elektr. Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- Opel Corsa m. '84, in prima Starlett 1.3 aut 10/90 ƒ 8.900
ramen, b.j. '91, 133.000 km, in laan 128, Amsterdam-Noord. staat, Nieuwe Apk. ƒ950.VOLVO
RESTANTEN: SLAAPKAMERS, LEDIKANTEN, BOXSPRINGS, MATRASSEN,
prima staat. Vr.pr. ƒ 10.250. Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. Tel. 020 - 4363543
240 GL Gr. Luxe 8/86 ƒ 4.900
DEKENS, DEKBEDDEN, SPREIEN, KUSSENS, LAKENS, ETC.
Voor informatie 06 - 52807710.
Opel Omega 1.81, automaat, 440 DL 1/93
ƒ 14.000
Mazda 121 '89 orig. 60.000 km.
1989, APK gekeurd, LPG, 460 1.8 l GL 04/92 ƒ13.900
zilv.gr., als nw
ƒ6.750
ƒ5950. Inr. mog. 023-5423906. 740 GL Stat 1/88
ƒ11.900
Mazda 323 HB, Van,
VOLKSWAGEN
'86,1jrApk
ƒ2.750
DE METEOR: Verkoop nieuw Golf 1.8 '92, nieuw model, donGolf II 1.3 CL 3/90
ƒ 10.700
Mazda 323 HB '84
kerblauw metallic, LPG, stuurGolf II 1.6 D CL 1/92 ƒ11.700
perf. 1 jr. apk.
ƒ2.750 en gebruikt. Diverse landrovers bekr., cd-wisselaar, 155.000
90-110-130. Onderhoud & repaGolf II11.4 i CL 05/93 ƒ18.400
't AMSTERDAMMERTJE
ratie. Bloemendalerweg 54, km, ƒ 18.000. 040 - 2434806.
Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
Amstel 340-342
WEESP. Tel.: 0294-415240.
Pas. 1.8 CL Stat 7/93 ƒ 26.000
GOLF diesel '83 blauw + APK,
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
tegenover Carré
Vento 1.9 D Turbo 5/93) 23.400
nw. verstuivers + banden.
Geopend
dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Tel. 0597 - 591475.
Kollenbergweg,
AUTOBEDRIJF
zaterdag van 10-16 uur
Amsterdam-ZO,
MICRA 1.3, donkergroen, mtlc, VW Golf GTS wit m. '89 i.pr.st. voor nwe en occas campers, EURO SNELWEG SERVICE BV
Mazda 323 m. '84, in prima 5/94, 26000 km, orig. gar., rad./ ƒ6.950, inruil mogelijk. Tel.
INDUSTRIETERREIN
staat, nieuwe Apk. ƒ 950."DE SLENK"
cass., ƒ 20950. 020 - 6632283. 020 -4824640.
Tel. 020 - 4363543
CANNENBURGERWEG 26
Primera 1.6 LX, airco, trekhaak,
'S-GRAVELAND
T.k. tegen handelspnjs: 1e eig., RDS-radio, met.lak, kent. maart
TEL.: 035 - 6564444
Mazda 323 1.3i, 16V LX HB, 03-95, 28.000 km, nw.waarde
deftieuwe
'?..:~ - Amsterdams -,
Reserv. nu Dolphin Camper v.v
Urn*
Wecsper -..
•~•-: • Stadsbiad
2-'92, ƒ 12.950. Mazda 323 F ƒ42.000, vr.pr. ƒ27.500 i.v.m.
***«i
INRUIL AUTO'S
aut. en airco va. 1095.- p.wk.
16i GLX, zwart, LPG, 6-'91, verandering werk. Inl. 020 Amsterdams
Amstelveens
i
."..
Landrover 88" S Ha, bj '64 ge- Adventure cars 0299. 430613 Mits. Lancer 1.3 GL '90/10.950
:: Weekblad
StadsbOad ___
Amstelveens
ƒ 12.500.626 1.8 GLX Hb, LPG, 6953065, na 19.00 uur.
~ Weekblad
restaureerd, nw. softtop, belas6-'90, ƒ9950. 626 1.8 Hb ExVW Golf, aut.'88 ....ƒ 9.950
ise
Amsterdams
tmgvrij
ƒ
8.000,
054
4373398.
ceed, LPG, 10-'91, ƒ11.000. Sunny 1.4 LX, 5-drs„ HB, benz.,
Tt
StadsbCad...
Ford Sierra Estate '88 ƒ 6.950
wit, nw. mod. '91, puntgaaf
Amsterdams •-•'>,
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
de Ronde
Mazda 626 2.0, aut. '86/ 2.950
StadsbEad
_
,
S Vener
ƒ9.900, 020-6409908/6457389
Amsterdam, 020 - 6627777.
70 BESTELAUTO'S en pers. Volvo 360 Sedan '86 ƒ 1.950
'erder
busjes v.a. ƒ3500. Garage Opel Rekord '83
Amsterdams
int
ƒ 1.750
Stadsblad....
Rijsenhout, lid Bovag.
Volvo 340, Ipg '86 . . . ƒ 1.250
Zandvoorts
Wij hebben keus uit
Buitenveldertse
<,;\„v
Meer dan 50 jaar gevestigd: Volvo 340 '87
', Nieuwsblad
ƒ 3.500
meer dan 10 Automaten
Courant
• Bennebrpekerweg 17, Rijsenv.a. ƒ 3.500.- Diemer
hout bij Aalsmeer, 02977- van Vloten, Meeuwenlaan 128
_ Courant
GOLDCAR B.V. Amstelveen,24229. Ook t.k. gevraagd.
A'dam. Tel.: 020 - 6369222.
Tel. 020 - 6433733.

Toyota

Autosloperijen

Accessoires en Onderdelen

Fiat

Rover

KIMMAN HAARLEM

sporting

Tel 023 5339069; Fax 023 -'5362381

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Seat

Auto's te koop
gevraagd

Autofinanciering
en verzekering

Rijscholen

Ford

Autoverhuur

Honda

0UKEBAAS

Lada

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

GRANDIOZE OPRUIMING!!!
EEN KLEINE GREEP
UIT ONZE VOORRAAD:

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Volvo

Alle pri|zen zijn excl. 17,5% BTW.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Algemeen

Saab

Daihatsu

Van Vloten
Amsterdam

de krant helpt
u op weg

Lancia

Opel

M Óp É li-S L A A P KA ME R S
M ET 2Ö-4O% KO RTIN G

Mazda

Land/Rangerover

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

Volkswagen

van MEEUWEN

Campers

VW/Audi dealer
A-POINT,

Nissan

Klassiekers
en Oldtimers

De Siaapvooriichter voor Kennemerland

OOK VERHUUR.
Tel. 020-4301647

Bedrijfsauto's

Automaten

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

25 stuks Citroen BX benzine CITROEN OLTHOF biedt aanof benzine LPG 1985 t/m 1991. 12 maanden garantie en een
Inr mog. 023 - 5423906.
laag rentende financieringOTO // ICI CITROEN
Xantia 20 SX 5/95 . ƒ36500
AX 1.0 91.000 km
87 Xantia 1 9 DX 6/93 . ƒ 29 250 Mitsubishi Galant m '87, i. pr.
MITSUBISHI COLT 1.5 Gh 12 V
AX 1 1 TRE 63.000 km
88 ZX Allure 6/95
ƒ23.950 st., nw APK ƒ1.950. Tel. 020- grijsmet. 6/91, 84.000 km.
AX 1.1 First Demo
95 ZX Reflex 3/93 . ...ƒ17.950 020 - 4824640
ƒ15750.ZX Reflex 1.4 60.000 km 92 ZX Avant. 1.6 10/92 .ƒ16950
ZX Avanti 1.8 55.000 km 93 AX 14TGS4/93 . . . . ƒ 1 5 9 5 0 Mitsubishi L 300, busje, diesel, DAIHATSU CHARADE TS rood
11/91, 65.000 km, ƒ10.950,ZX Refl Dsl 114.000 km 93 AX First 6/92 . . . .ƒ14250 dubb. cabine, blijft grijs, 10-'86,
DAIHATSU CUORE 11/91, wit,
BX Deauville 71 000 km
92 AX 11 TE 10/89 .. .ƒ 8250 ƒ4950. Inr. mog. 023-5423906.
BX 16 Chic 60000 km
91 Peugeot 309 GR 11/91 ƒ 13.800 Mitsubishi L 300 2.5 D. Lang, 45 000 km, ƒ 9950,SUZUKI ALTO GA 5/87, wit
XM 20 Comf.128000 km 91 Peugeot 205 GR 1/92 ƒ 12.000 groen 2/93. Jan Wals.
75000 km. ƒ5.750.Hogeweyselaan 21 Weesp
Tel • 020 - 4361697.
SUZUKI ALTO 1/90, blauw,
Isolatorweg 40, Amsterdam0294 - 416661
79.000 km. ƒ7.250Sloterdijk (Afslag S 102)
TOYOTA
CAMRY 2.0 GL, wit
Citroen 14E, 1987, grijs met.,
Tel. 020 - 6823520
9/89, 118.000 km, 1 jr. gar.'
APK sept. '96, in pr. staat,
/3500 Tel- 020- 6162760
106 Ace 1.1. 10/92 ƒ 14.950 ƒ 10.950.Casparus 0294 - 415108.
2/91 ƒ 12.500
Citroen BX 19 TZD grijs met., XM Turbo D '94 airco ƒ 34.500 20 S Magnum
8/90 ƒ 11.950
XM Turbo D '93 airco ƒ 32.500 3 0 9 G L 1 4
125 000 km, 1/92, Jan Wals.
10/94 ƒ25.950
XM Turbo D '92
ƒ 24.500 306 XR 1.4
Tel. 020 • 4361697.
89-92 va./ 9.500
XM D airco '93
ƒ 24.500 405 10 x
Citroen BX GTi, m '87, in prima XM Comfort '93
06/93 ƒ 29.950
ƒ 22.500 605 SR 3 O
staat; Nwe APK, ƒ 1950 - Inruil XM Comfort '92 Ipg ƒ 14 500 Ren. Clio 1.2 RL04/92 ƒ 15.950 T.k. Porsche 911 SC Coupé,
gerev. en gerest., bj. '79, vele
mogelijk Tel. 020 - 4363543
XM V6 Amb. m '90 ƒ15000 Qtr BX 1.6 TGi 9/90 ƒ 10.750 opties, blauw, ƒ 29.950. Unieke
T Corolla 1.6 XL 9/87 ƒ 7.950
CX
GTi
aut.
'87
ƒ
6.950
kans! Tel. 0172 - 438683.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspe- Xantia 18 SX, Ipg, '94/24500
v d POUW PEUGEOT
Van 1e eig. Porsche 944 Turbo,
Xantia
18
SX
Ipg
"93
ƒ
19
900
cialist Leende Tel. 04906-1528.
ZX 1 8 i Funo '93
ƒ19 500 Hogeweyselaan 93, Weesp wit, zwart leder inter., ABS,
0294 - 415110
aircond., el. dak, dec. '87. 911
Tegen handelspnjzen: BX 19 D ZX D nov '92
ƒ 14.500
3.2 Carrera Cabno, zwart leder,
Cannes, 6-'93, ƒ13000. BX 14 BX TGD Break'90
ƒ11.000
COBUSSEN
AMSTERDAM
el. sportstoelen, rood, 6-'86.
Cannes, 3-'92, ƒ9750. BX 14 BX RD Break '88
ƒ 6 750
Peugeot dealer
924 Autom., beige met., 8-'81.
Cannes, 9-'90, ƒ 7000. BX 14, B X 1 6 T Z I B r m ' 9 4 s t b / 19900
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
6-'86, ƒ 2450. BX 1 6 RS Break, BX 16 TGI Br.'90
sinds 1930
ƒ11000
6'86, ƒ 4250. BX 1.6 TRi Break, BX Deauville D '93 ƒ 15 500 205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.500 A'dam, 020 - 6627777.
LPG-ob., 6-'88,/5750 ZX 1.4i BX Turbo Diesel '92 ƒ 17 500 205Trophy 1.1 i 2/93 ƒ 17.750
Reflex, 10-'91, ƒ 10.950. Prijzen BX TRD Turbo 3 st. '89/ 7 500 306 XR 1.4i etoile 1/94 ƒ 26.750
incl BTW BEREBEIT, Amstel- BX Diesel '88
ƒ 3 950 306 XT 1.6 inj. 6/93 ƒ 24.750
dijk 25, A'dam, 020 - 6627777. BX 16 TZI '92
ƒ 13 500 309 GR 1.4, 5drs10/91/ 13.750
RENAULT AMSTERDAM
BX 14 TGE schuifd. '92/ 12 500 405 GR aut. 1.9 5/90 ƒ 13.900 Top occasions met 1 jaar
V a ƒ85' 5 veerbollen
BX
14
RE
'90
ƒ
6950
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ18.750
garantie
op druk brengen bij de Citroen
ƒ 5950 405 GLX 1.6
12/93 ƒ 22.750
Wibautstraat 224
Spec in Zaanstad Garage. BX 14 TE '89
BX
14
TE
Ipg
'89
ƒ
4.950
405 GR Dsl
11/92 ƒ 18.450
020- 561 96 11
RENE SPAAN, 075-281193.
ƒ 3.950
Vraag tevens naar onze inrui- BX 14 RE '88
Inkoop/Inruil mogelijk
Twmgo jan. '95 Bordeaux meBX
14
TE,
Ipg
'87
ƒ
2.500
Iers en aantr rep. prijzen.
Baarsjesweg 249-253
tallic, hchtmet. velgen. SchuifVisa 11 RE '86
ƒ 1.950
Amsterdam 020-6121824
dak. Electr. spiegels/ruiten.
XM 2.0 l AMBIANCE model '90, 2 CV 6 '85 nw. APK ƒ 2.450
Direct
bereikb.
v.a.
Postjesweg
Centr. vergrend. + afst. bed.
127000 km., zeer luxe o.a.
VISA GARAGE BV
electr stoelen, net andere uitPeugeot 405 GL diesel, 1991, Philips radio/cass. met afn.
Houtmankade 37, A'dam.
laat, prachtige en zeer goede
1e eig., prima auto, ƒ 11.950. front. 20.000 km. Nog 2 jr. gaTel.: 020-6278410
rantie/21.500. 020-6863359.
auto / 12 750 Tl. 0297-563855
Inr. mog. 023 - 5423906.

Peugeot

Porsche

Renault

de Nieuwe
Bijlmer :

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220

Amsterdams
StadsbBad

, Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Amsterdams
StadsbOad
Amsterdams
StadsbBad

Amsterdams
StadsbGad..-.
Bultenveldertse
Amsterdams
StadsMad
Amsterdams
StadsbDad -..,„„-

Motoren/Scooters
Vespa Sfera 1993 orig. 2000
km., als nieuw ƒ2.450.Tel 020 - 6236491

Amstelveens .
:'. Weekblad

Amstelveen
:: Weekblad
!\••

Amsterdams
StadsMad....
Bultenveldertse
Courant
, Diemer
C Courant

-

-~.........r

Zandvoorts
•< Nieuwsblad

de Nieuwe
Bijlmer

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
320-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 020-4976999 A'dam,
Sloterdijk 3.

de Nieuwe
UUccspcr.

de Ronde
S Vener

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Gedipl. Focwa monteur voor
alle voorkomende laswerkzaamheden, rep., APK en
schades enz. ƒ37,50 ex. BTW
p.u. Tel: 075 - 6125585.

.

Amsterdams
StadsbCad,„

Ook op zaterdag open !

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

Amsterdams
Stadsblad,..

WEEKMENU

Amsterdams
StadsWad
Amsterdams
StadsbBad

Amstelveens
'-•; Weekblad

Dendeng Ragi
drooggebakken rundvlees met droge cocos (zoet)
met
sambal goreng reboeng
groentegerecht
met
nasi/witte rijst/bami of mihoen

ƒ 15.50
THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Amstelveens
:: Weekblad
de Ronde
ï: Vener

Amsterdams
Stadsbüad....
Buiterweldertse
Courant
'

Zandvoor-tR
, Nieuwsblad

Diemer
- Courant
A

de Nieuwe
Bijlmer
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Elektrische GM in produktie
General Motors gaat de theorie in praktijk brengen. Nog dit
jaar verschijnt in de zuidwestelijkc staten van Amerika de
EV1, een van meet af aan als
elektrische auto ontworpen
tweczitter. Ander detail is dat
het de eerste auto is die met de
merknaam GM op de markt
komt.

{-j--|-et is hoog tijd dat
l—l elektrische auto's
-*••*• de ontwikkehngscentra verlaten en via de
showroom de weg op gaan.
De EV1 is nog maar de eerste van een reeks elektrische modellen die wij voor
in petto hebben, waaronder
volgend jaar een elektrisch
aangedreven Chevrolet S10
Pick-Up," aldus GM-topman John Smith.

De EV1 is gebaseerd op een
prototype dat vanaf het begin
ontworpen is als elektrische
auto Het is dus nu eens geen
afgeleide van een auto die oorspronkelijk met een verbrandmgsmotor is uitgerust Mede
daarom kiest General Motors
voor een nieuwe merknaam,
GM, waarmee ze de geschiedenisboeken wil ingaan als eerste
fabrikant die een echte elektrische auto ontwikkelde.
De wagen beschikt over 26 ac
cu's en een 137 pk elektromotor
met voorwielaandrijving Het
opladen van de accu's via het
stopcontact vergt drie uur
Voor het geval de berijder het
m zijn hoofd krijgt en met een
omweg naar huis wil gaan, verdwaald of het stopcontact niet

meer kan vinden bevindt zich
in de bagageruimte een klem
acculadertje voor noodgevallen
onderweg
De actieradius van de l 350
kilo wegende EV1 bedraagt
maximaal 150 kilometer De
topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 128 km/h Hij is
standaard voorzien van onder
meer twee airbags, ABS, stuurbekrachtigmg afhankelijk van
het motorvermogen, cruisecon
trol en een cd-speler Het mte
rieur biedt plaats aan twee personen plus nog wat bagage
GM brengt de EV1 dit najaar
voorlopig alleen m enkele steden in het zuidwesten van
Ameika op de markt De verkooppnjs ligt rond 35 duizend
dollar

Geen geschuif
De elektrische EV-1 van GM

'Mechanische beveiliging helpt wel'
Het gaat slecht met de markt
van mechanische autobeveiligingssystemen. De stofwolken
van vorig jaar zijn verdwenen
maar de markt ligt plat. De afzet van stuur-, pedaal-, handrem- en pookblokkeringen is
met ongeveer 80 procent gekelderd en herstel lijkt ver weg.
k ben nog steeds pissig," zegt directeur
Ed Gerritsen van
Defa Europa, importeur
van de Stoplock „De testen
van de ANWB en Consumentenbond hebben geresulteerd in een negatief imago van onze branche. Alsof
alle mechanische beveiligingssystemen rotzooi zijn
en dat is gewoon niet waar."
„In Engeland komen ze tot
andere onderzoekscijfers, bhjkbaar testen ze daar anders Veel
mechanische systemen worden
nota bene verkocht in samenwerking met politie en verzekeringsmaatschappijen Ik preek
niet alleen voor eigen parochie,
een hele branche is de grond
ingeboord en dat is ten onrechte De verkopen zijn sinds augustus vorig jaar met 80 procent gedaald door al die onzinverhalen," aldus Gerritsen
Onzinverhalen of niet, uit een
testonderzoek
van
zowel
ANWB als Consumentenbond

taleek dat het m veel gevallen
slecht gesteld was met de kwaliteit van mechanische autobeveüigingen Met een klein beetje creativiteit was het gros van
de systemen met geweld snel te
kraken, binnen twee minuten,
en dat doet de handel geen
goed De Stoplock eindigde tijdens de testen als een van de
betere, maar dit kon met voorkomen dat de verkoop vrijwel
stil kwam te liggen Voor de
overige 'locks' en 'blocks' is de
teloorgang niet minder
Bij Halfords en Brezan, samen goed voor ruim tweehon
derd winkels met automaterialen en grootste verkopers van
mechanische
beveiligingen,
blijven de systemen aan de
wand hangen Woordvoerder
Van der Voort van Brezan „De
markt is inderdaad voor 80 procent verdwenen en dat geldt
voor alle geteste systemen De
Bullock is niet getest en ontsprmgt de dans nog enigszins
De consument heeft er geen
vertrouwen meer in Hij zoekt
zijn heil op dit moment eerder
bij elektronische beveihgmgssystemen, daar verkopen we er
duidelijk meer van maar de
prijs is wel hoger en ik neem
dus aan dat minder mensen
hun auto nu beveiligen Ik geef
eerlijk toe dat er veel slechte
mechanische
autobeveiligin-

kels wel ingekrompen „Het
heeft de omzet bepaald geen
goed gedaan De markt is
enorm teruggevallen 80 procent lijkt mij hoog, maar 50 pro
cent is zeker verdwenen," zegt
Peter Louis van Brezan De
stap naar elektronische beveiliging is volgens hem voor veel
autobezitters te groot Wel con
stateert hij een lichte verschui-

Consument zoekt z'n heil bij
elektronische beveiligingssystemen
ving in de vraag van pedaalslo
ten naar stuursloten „Maar
voorlopig heb ik geen hoop op
definitieve verbetering "
Bij Brezan is men optimistischer Van der Voort „Ik ver
wacht dat de verkoop tegen de
zomer weer op gang komt
Maar we zullen in de toekomst
nog meer nadruk moeten leggen op het afschnkeffect Dat is
de enige juiste invalshoek Een
Mechanische beveiliging: werkt preventief
van buitenaf goed zichtbare
stuurblokkering schrikt een
gen op de markt zijn Er zijn ment nog niet uitgedund, maar autodief af "
maar een stuk of 4 goede, waar- dit heeft alles te maken met
Mechanische autobeveiligin
onder de Bullock en Stoplock " overtollige voorraden Bij Half gen garanderen volgens Ed
Brezan heeft haar assorti ords is het aanbod in de wm Gerritsen van Defa Europe

Vlottere lijn voor de Toyota Starlet
Toyota vernieuwt dit voorjaar de Starlet. Hij valt op door
zijn hogere veiligheidsniveau
en veel frissere uiterlijk.

et lidmaatschap van de
wegenwacht kon je
wel opzeggen want
technisch was het meer dan
in orde met de Toyota Starlet Maar het oog wil tegenwoordig ook wat en bij veel
concurrenten kreeg je wat
dit betreft nu eenmaal meer
waar voor je geld.

H

Zachtuitgedrukt zag de Starlet er niet meer uit en dat blijkt
ook wel uit de verkoopstatistie-

ken Toyota raakte ze steeds
moeilijker kwijt en een flinke
update is dus de hoogste tijd.
De nieuwe Starlet is in maart
voor het eerst te zien tijdens de
Autosalon van Genève en kort
daarna is hij leverbaar voor de
Nederlandse markt
De vormgeving is zodanig dat
j e je niet meer direct omdraait
als je hem ziet Veel aantrekkelijker en meer van deze tijd.
Aan de maten veranderde weinig Hij blijft leverbaar als 3- en
5 deurs Onder de motorkap
huist de 75 pk l 3 liter injectiemotor met 4 kleppen per cilinder. Een automatische versnellingsbak is leverbaar

geen 100 procent zekerheid dat
een auto met wordt gestolen
Wie zijn oog heeft laten vallen
op een bepaalde auto, vind toch
wel een manier om hem mee te
nemen Het gaat echter om de
preventieve werking
„Alles wat je doet op het gebied van beveiliging is preven
tie, zo ook mechanische beveili
De Duitse ADAC noemt losliggende bagage in een
ging Als er twee Golfjes naast dynamiet Maar afgezien van de schade die het kan veroorzaken is
dat geschuif ook knap irritant Denk maar aan een volle tas met
boodschappen Even remmen en de tomaten liggen los in de
kofferbak Een simpel hulpmiddel om het zaakje klem te zetten is
de Hold it, een universele bagageverankering De Hold it is niets
anders dan 15 centimeter lange kunststof hoekprofielen die niet
op vaste plaatsen hoeven te worden vastgeschroefd Dus de boor
machine kan in de schuur blijven De profielen kun je gebruiken
op zowel glas als bekleed oppervlak De Hold it won diverse
uitvmderspnjzen
Hij is nu ook in Nederland te koop, 14 gulden 95 per set, bij
elkaar staan en die van jou Halfords, V&D, Audi/VW dealers en speciaalzaken
heeft een mechanische beveili
ging dan pakt de dief de auto
zonder beveiliging Wie moeite
doet om zijn auto te beveiligen
moet je toejuichen Zo iemand
heeft een nieuwe band op de markt gebracht die bestemd
moet je niet demotiveren door is Pirelli
voor grip tijdens regen en winterse omstandigheden, de P200
te zeggen dat het troep is terwijl Aquachrono
is afgeleid van succesnummer P6000 en dat is
er wel degelijk een preventieve zichtbaar aan Hij
het ontwerp en profiel Pirelli spreekt van een hoog
werking van uitgaat Ik moet kilometerrendement,
gelijkmatige slijtage en optimale grip Hij is.
het afkloppen, maar er is in Ne verkrijgbaar m een groot
aantal maten en voor alle geldt de
derland nog nooit een auto ge snelheidscode T Het aanbod
dekt ongeveer 80 procent van de
stolen die voorzien was van een Europese automarkt
Stoplock en dan hebben we het
toch over een stuk of veertig
duizend auto's," aldus Gerrit
sen
Everhard Hebly
De 7 serie van BMW is vanaf april leverbaar met een 2 5 liter 6
cilinder turbodieselmotor, de 725tds Hij beschikt over een ver
mogen van 143 pk en een koppel van 280 Nm Het grootste deel
daarvan is beschikbaar tussen de 16 honderd 43 honderd toeren
De 725tds accelereert m een slordige 12 seconden naar 100 km/h
en stoomt vervolgens door naar een top die nog eens twee keer zo
hoog ligt De uitrusting is gelijk aan die van de 728i en heeft een
prijs van ongeveer 130 duizend gulden

1
ToyóWcffaagt de veiligheid
straks ongetwijfeld aan als een
belangrijk verkoopargument
Terecht ook wel want de meuwe Starlet bevindt zich op een
hoger plan dan zijn voorganger
Hij is onder meer voorzien van
dubbele balken in de portieren
en m verband met eventuele
aanrijdingen van achteren is de
achterbank extra verstevigd
Toyota voorziet hem stan
daard van een bestuurdersair
bag en gordelspanners en die
zijn voor de huidige versie niet
eens leverbaar Tegen meerprijs rust Toyota hem bovendien uit met een tweede airbag
en ABS

Nat wegdek-specialist

BMW 7-serie met TD

Nulletje erbij

Volvo heeft het probleem van de Audi achtige aanduiding S4
voor de nieuwe uit Born opgelost hij krijgt er gewoon een nulletje
bij en heet dus S40 Voor de stationversie gaat deze eenvoud niet
op want die zou dan F40 gaan heten en daar rijdt Ferrari al mee
rond Daarom wordt de F een V en krijgen we dus een Volvo V40
op de weg Hadden ze nou echt bij Volvo niet gelijk kunnen
inschatten dat S4 niet door de Duitse beugel kon? En die V vooi
een stationwagon past toch veel meer bij Volvo dan zo'n F

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

SHOWROOM

Suzuki rent door de stad
Suzuki heeft leuke conceptauto's in de aanbieding. Kortgeleden lieten we al de UT-1 zien,
dit keer is het de beurt aan de
UR-I. Een Urban Runner voor
stad en land.

uzuki verwacht dat de
behoefte aan vrolijk gevormde en handzame
auto's gaat toenemen, vooral op het terrein van de vierwielaangedreven stoere jongens.

S

eisen m Japan gaan gelden voor
mimcars In de toekomst mogen deze autootjes 10 centimeter langer zijn dat voorheen, namelijk 3,4 meter De maximale
cilinderinhoud gaat omhoog
van 660 cc tot duizend cc Dat
andere kleintje van Suzuki, de
Cappuccmo, bijvoorbeeld stapt
met een lengte van 3,295 nieter
en een een cilinderinhoud van
657 cc door het leven en blijft
daarmee op dit moment nog
net onder de rode streep en ditzelfde geldt voor een minicar
als de Subaru Vivio

veel mensen hun 4WD ook willen gebruiken om naar hun
baas te gaan Je kunt er nog
mee carpoolen ook want hij
biedt volgens Suzuki genoeg
plaats aan vier personen Maar
er zijn leukere dingen denkbaar De zitpositie van de bestuurder is vrij hoog, zeker in
verhouding tot het laaggeplaat
ste dashboard Voor de bestuurder en bijrijder is een airbag gemonteerd Hij is gekop
peld aan permanente vierwie
laandrijving

De nieuwe Starlet is veiliger door onder meer de dubbele balken in de deuren

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde Vener Aalsm.eerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad
Het Parooi Trouw de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Festival met blikvangers

De toegepaste techniek m de
Met de Urban Runner doet
De UR-1 oogt grappig, spor- UR l mogen we m de nabije toe
Suzuki een voorzet voor een tief en apart In het interieur is komst verwacht in nieuwe mo
auto die voldoet aan de nieuwe gekozen voor comfort omdat dellen van Suzuki

Auto-importeurs sturen allang geen foto's meer rond
met pin-ups In, op of naast de
auto. Persberichten gaan tegenwoordig vergezeld van foto's met daarop een lachend
doorsnee-gezin, een lachend
en altijd jong stel of een tevreden kijkende zakenman
met koffer.

akenvrouwen
op
persfoto's
zijn
schaars. Over een
motorkap hangende of
hijgende pin-ups zien we
al helemaal niet meer. Ter
herinnering haalde de
veertigjarige
Autovisie
deze maand m het jubileumnummer voor één
keer weer eens een aantal
van die oude foto's van
stal. (Hij ligt nog in de
winkel).

Z

ï Suzuki Urban Runner UR-1

De enige die tegenwoordig
nog pin ups uit de kast trekt
is organisator LaSalle Management van het Super Oldtimerfestival die graag in de
krant wil komen en met een
pm-up meer kans denkt te
maken Daar zit wat m, dus

Het Super Oldtimerfestival maakt nog gebruik van pin-ups (en een Corvette uit 1961) om het
festrjna aan te kondigen
vooruit, mag u ook eens zien
wat wij zoal ontvangen 's morgens vroeg Laat u zich niet afleiden, het gaat dus om de auto,
een Chevrolet Corvette uit 1961
in dit geval Maar wat doet die

jongedame daar bij de auto9 En
waarom heeft ze haar kleren
uitgetrokken en priemt ze haar
borsten zo naar voren' En
waarom pronkt ze zo met haar
zwart kanten ondergoedje en

Polo Super Oldtimer icsliv il

zwarte hoei enlaarzen, want dat
zijn het, ga maar kijken, de lif
tende dames langs de E50 tus
sen Dresden en Pi aag di agen ze
ook
Wel, daai heeft ze alle reden

vooi want op zaterdag i en
zondag 4 febi uai i staat name
lijk een wmterbeuis van het
Super Oldtunei festival in
Leiden op het programma en
daarvoor wil je wel even uit
de kleren Normaliter staat
dit evenement alleen bes>m
oktober op de agenda maai
de laatste beius was bh] k
baar succesvol genoeg om
een en ander te hei halen m
februari
Wederom maken een paai
honderd (on)gerestainee:de
klassiekers hun opwachting
naast talloze stands met on
derdelen, folders, miniatmen
en ga maar dooi O, in het
persbericht is ook te lezen
dat het festival enkele blik
vangers in huis heeft en dat
geloven we gi aag van die foto
In oktobei vei wisselde 50
procent van de aangeboden
auto's van eigenaai en daai
mee rekent de organisatie het
Supei Oldtnnei festival tot
een van de grootste veikoop
beuizen van de Benelux Het
festival vindt plaats in de
Groenooidhallen te Leiden
De openingstijden op beide
dagen zijn van 10 tot 18 uui
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Eau de toilette,
voor hem.

Goude-n armband en collier
14 Karaats goud.
Lengte armband

Versace en Lapid
Adviesprijs49P-

collier 45 cm.
Waarde 249.-

19 cm en

;3-y\feg, speaker: r;',
j systeeitV'Met 2 >
;
(wqofers, 2 hoog '
frequentie Piezzo
booms én lucht- '
poort. 200 Watt.
Marquantprijs 124.-

War.fon wij u de vöfkoopp-ar.tjes besparen!
L/ weei wat u wilt. Dus u heeft helemaal geen behoefte aan nietszeggende verkooppraatjes. Sterker nog: u kunt het best zonder
verkooppraatjes. Die zult u bij Kijkshop dus niet aantreffen. Bij al onze artikelen staat een kaartje met uitvoerige produktinformatie.
Daardoor koopt u bekende merken voor ongekend lage prijzen.

witte
weken
bij de

HEMA

Prachtige kwaliteiten
bad- bed- en
keuken-textiel tegen
scherpe prijzen.
Daar is de HEMA
al jaren de sterkste
in. Veelal 100%
Lekker slapen.
Een prachtige collectie
katoen maar daar
ligt weer in onze winkels.
waar nodig zijn ook
'
Echt HEMA.
andere vezels toegevoegd.
Door en door getest voor
jarenlang intensief
gebruik want het moet
naast leuk vooral
dok praktisch zijn.

Als u nu een Space Runner
of Space Wagon kiest, doen
wij daar nog iets bovenop.

Voor ieder bed, voor iedere
maat voor elke smaak.
AANBIEDINGEN GELDIG VAN 29 JANUARI T/M 10 FEBRUARI 1996
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Het Concertgebouw te Anisterd.ini is wereldverm.urd om zijn akoestische
eigenschappen. Uijn.i 65(1 concerten perj.i.ir worden door 7(10.0(10 bezoekers
bijgewoond. Er zijn eiren 230 medewerkers in dienst.
Het Concertgebouw N.V. zoekt op korte termijn gegadigden voor de functie v.m
Kiezen voor een Mitsubishi Space Runner of Space Wagon is

ALL-ROUND SCHILDER (M/V) .
Functionaris ressorteert onder de chef Technische Dienst en werkt nauw
samen met de meester-schilder.
Tot de hoofdtaken behoort:
- liet uitvoeren v.m schilder-, stuc- en bchangwcrk in het knder van preventiet"en
correctief onderhoud alsmede vernieuwingen
- het in voorkomende gevallen begeleiden van uitbestede projecten op het
vakgebied
- technische ondersteuning ten behoeve van verhuringen
De functionaris zal tevens op termijn in roosterverlund tijdens avonden en weekeinden
worden ingezet als suppoost, hetgeen circa 1/3 van zijn/haar tijdsbesteding inhoudt.
Voor deze afwisselende functie zoeken wij:
- een actieve 25- tot 30-jarige medewerker, met ervaring in specialistisch
schilderwerk, hetgeen voor ons gebouw als nationaal monument noodzakelijk is

kiezen voor een eigentijdse manier van autorijden. Voor
ruimte en vrijheid. Voor gemak en zorgeloosheid.
Maar let op. Als u nu besluit één van de twee

Gratis mobiele GSM
telefoon van
PTT Telecom, de Pockettlne Darwin*
t.w.v. ƒ 1.000,-*.

Salaris:
l let s.il.niv is overeenkomstig het beloningeiistelsel van l let Concertgebouw N.V.
en i\ mede a f h a n k e l i j k van opleiding leeltijd en ervaring.
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae en onder vermelding van \V3l
vóór 16 fehmari a.s. te richten aan:
i let ('oiiccrtgcbouu N.V.. CoiK'crtgcbouuplein 2-<>. 1071 l N Amsterd.iin'

auto die u het beste past. De zeer complete Mitsubishi Space Runner
met handige zij-schuifdeur is er met een 1.8 liter 16-kleppen motor
of 2.0 liter turbodiesel. De Mitsubishi Space Wagon met zeven

Gratis skibox, ^ ' '
een'set dakdragers,.
twee fietsdragers en
een surfplankdrager

Gratis aërodynamlsche
skibox, een set dakdragers
en sneeuwkettingen
• ; m e t magneetslufting

. Gratis schuif-/kanteldak
A van warmtewerend
en gehard veiligheidsglas
' •~ (Incl. montage) •
twv. ƒ 1.000,-.

A

voordeligste ruimte-auto's van het universum te kopen,

zitplaatsen en veel bergruimte heeft een

kunt u kiezen uit vier gratis aanbiedingen.

2.0 liter 16-kleppen motor of 2.0 liter

Wilt u nog meer ruimte? Of extra licht en lucht? Of nog
meer mobiele vrijheid? U mag het zeggen. Ga deze week nog

Vereist:
- opleiding MTS-schildersvakschool of gelijkwaardig
- goede contactuele eigenschappen, praktische gerichtheid
- nauwkeurigheid, zelfstandigheid en improvisatievermogen
- lleMlicle instelling ten aanzien van werktijden
- klantvriendelijk en verzorgd voorkomen
- woonachtig te Amsterdam of bereidheid daar te gaan wonen

praten met de Mitsubishi dealer en maak een proefrit in de ruimte-

turbodiesel. U ziet het. Mitsubishi geeft u tijdelijk
wel heel veel ruimte. Mitsubishi. Je eigen karakter.

MITSUBISHI
MOTORS

Mitsubishi Space Runner v.a. ƒ 43.995,-- Mitsubishi Space Wagon v.a. ƒ 49.995,-.
In pluim nm een mn tic vier iiallhii'tlingen Umi u nol. kiezen mor de lieljl nm de waarde coulant. *Al.\ u kie\l voor aanbod / heul u verplicht een éénjarig abonnement mor elften rekening af te duiten. Prijzen inel. BPM/BTW. excl. renvtjderiniiMjdraKe,
kiHtt'n fijklaiirmiiken. af SiiMcnliciin. Deze iiitnbieiliiifien fielden ook voor ile tfrys kenteken uitvoeringen. Wijzigingen voorbehouden. Met 3 jaar Mitltigdranlie/Inter-Eiim Sen'ice. linp.: Hart Wbbrig & Greeve H.V., Saxtenlteini, f0252) 26 61 11.

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan l, tel. (023)

Zeilmakerstraat 2, tel. (023)

529 40 02.

538 55 50.
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MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Mirro-advcrlrnlu's kunnen worden gu/ot over l of 2 koIninmcn bivrfltc in diverse Ir t te i grootten.
Piirlitiilieien vcrwij/cn wij vin a r de speciale bon op de
p.igma „MICRO'S".
l'l.uttbing is inogi'lijk m de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD /0, r >l per millimeter.
Sliutingslijd: dinsdag 12.00 uur.
U kunt uw teksl telefonisch opgeven: 023-5717166 of
tifgeven//enden aan
^r Zandvoorts iNietivvshlad, G.iMlmi.spIriii 12, 2012JM
Zandvooi t;
Plaiitsuii; is ook mogelijk in de volgende combinatie.
W2.Znmlvooi ts Nieuwsblad, Ainstelveens Weekblad,
Uilhnonifac Contant, de Ronde Vencr, Aalsmecider
Courant, alle edities van hel Amsterdams St.idsblad, de Nieu\ve Wcesper. ƒ5,82 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
"A" Informatie over on/e oveugc aantiekkelijke advertentireombinatics in de Micro's /ijn op annviang op
on/e kantoren verkrijgbaar.
"A" Vooi blieven onder nummer wordt I legel extra in
rekening gebrallil, alsmede ƒ8,-- adm.kosten.
"A" BIJ plaatsing in de Micio's woiden geen bewijbnummers verstuiud Op \eivock wordt aan ad verteerder *> buitcji bel veispieidingsgebied één krant veisluuid. lliei\ooi woidt ƒ6,50 in lekemng gcbiacbt.
'
Alle piij/en excl. 17,5^ BTW
U kunl de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie 7,
telefonist b opgeven.

Uitgaan
GROTE VLOOIENMARKT
Amstelveen-Oost Zo 4 febr,
10 00-17 00 u Escapadehal,
(Escapade 1) Org bureau
Midland BV 033 - 4751167

Felicitaties

Verhuizingen

• Henny Hildering één jaar er- X Y Z B V verhuizingen en
bij, maar je blijft een kanjer kamerverhuizingen Voll verz
Dag-nachtserv 020-6424800.
(poepedopilos)
• Lieve Erwin, gefeliciteerd
met je 32e verjaardag Liefs
Onderhoud,
Jannie, Jan, Priscilla

VLOOIENMARKT
reparatie,
3 en 24 febr Haarlem-Schalkdoe-het-zelf
wyk, 't Schalkererf, 11 febr. Lieve mama, van harte gefeliWervershoof Tennishal De citeerd met je verjaardag en
Dars, alleen 2e-hands, 9-16 veel plezier in Centre Parcs
Erwin en Monique
uur Telefoon 020 - 6156856
DE KLUSSENBUS
iedere klus, bellen dus.
• Lieve (O)ma van harte metVoor Tel
• 023 • 5713780
je
,,50
ste"
verjaardag,
liefs
Huishoudelijk
Jan, Jannie en Priscilla
Ga voor Histor verf „rnonopersoneel
glas, behang, klompen,
• Tante Lida, 40 jr, ja echt dek",
petroleum naar Keesman,
gevraagd
waar Barbara en Michiel
Jan Steenstraat 1 Tel 12425
• ANNULERINGEN van uwSCHILDER heeft nog tijd v
Gevr huish hulp bij particu- advertentieopdrachten kunt u binnen- en buitenwerk Vnjbl.
lier, werkt m overleg Br o nr UITSLUITEND SCHRIFTELIJK prijsopgave
710 05006 v d blad.
richten aan Centrale Orderaf- Bellen na 18 00 uur 5719800
Nette hulp gevr, 1 ochtend deling Weekmedia, Postbus Waarom moeilijk doen als het
156, 1000 AD Amsterdam.
per week 023 - 5716443
makkelijk kan, bel de klussenman' Tel 0299 - 644848

Zalenverhuur

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie
Tel 023 - 5715541

. Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tol 023-5718812/5715619
Zoekt u ruimte voor vergadermgi, feest, club of partij9
Komt u dan eens praten met
mi j, A J v d Moolen,
Gomeenschapshuis, tel
02 3-5714085 of 5719652

15
Ik (vr) ben 55 jaar, 1 68 lang
en heb donker haar en groen
Onroerend
bruine ogen' Ik ben niet slank,
goed te koop
maar wel aardig' Mijn interesses zijn kunst, cultuur, mu
aangeboden
ziek, lezen en fietsen en ik
zoek een relatie op HBO niveau' 06-350 15 15 6 boxnum AMSTÊLVEEN-NOORD, Biesbosch 22, eengezinswoning,
mer 994698 1gpm
2 woonlagen, 150 m2 grond,
Sur. man, HBO, 42 j r , zkt Sur aluminium puien dubbele bev r , tussen 30 en 35 jr, zonder glazmg, ƒ 320000 k k
kind, voor serieuze relatie
Tel 020 - 6478487
Tel 06350 15156 1gpm
boxnummer 392595

06 95 06 Jij krijgt 5 min om1
een hete meid te verwennen
Geen doorschakelen Direct 5
min Live' 1 gpm NIEUW

Effe Vlug' De comp draait 't
privé nrvan 'n leuke meid Gn
wachttijden of visitek , op elk
type tel 069793 (1 gpm)

06-9509 De lerares geeft
thuis sexlessen1 Ze zit op de
bank en onder haar rok zie je
geen slipje Langzaam streelt
ze haar dijen Jeetje wat 'n
grote Kom maar hier ik heb
'n condoom 06 95 09 1 gpm
06-96 36 Meisjes (18) worden
zonder voorspel genomen In
3 min kom ik Zorg dat ie
staat Nieuw' Kwikkie' 1 gpm
06-9870 De SNELWIPLIJN'
Zorg dat je hem gereed hebt
want ze wil effe vlug in 3 min
Geen doorschakellijn 1 gpm

GEHEEL PRIVÉ

Onroerende
Welke leuke jongen van minimaal 1 85 lang wil met deze
goederen te koop
leuke meid uit? Spreek een
gevraagd
leuke boodschap in op mijn
box en ik be' je terug'
0-350 15 15 6
boxnummer Part vraagt te koop
380409 1gpm
GARAGE/BOX in Zandvoort 50 cpm En ook nog veel vrou
wen die gepakt willen wor
Welke leuke meid heeft zin Tel 023-5718110
den Live privé' 06 97 33
om te gaan stappen met een
SUPERGOEDKOOP 50 cpm'
leuke
jongen?
Ik
ben
22
jaar,
Huwelijk en
Onroerend goed
1 85 lang en heb blond haar
kennismaking
en woonruimte
en blauwe ogen' Als je dat
Ze vertellen wat over zichzelf
wat lijkt, reageer dan op mij'
te huur
geven hun adres en tel. nr,
06-350 15 15 6 boxnummer
aangeboden
Brigitte zoekt langs deze af- 351721 1gpm
wachten tot jij ze belt
spreeklijn een leuke vriend of
reilatie Ze is midden 50 en
Winkelpersoneel gevraagd
zi e;t er leuk en modern uiti Wie
GARAGE te huur aangeboRelatie/
Schoonheid en
24 u/p d 1 gpm
reageert? 06 350 15 15 6 boxden Tel 023 5714534
bemiddelingbureaus
verzorging
nummer 987197 1gpm
THE SAMPLE SHOP
ANONIEME
Huisje te huur m Zandvoort Sexkontaktlijn sexafspraakjes
zoekt voor haar vestigingen m Amsterdam en Amstelveen
Amsterdam
Charmante, slanke vrouw
luxe uitgev met ligb en open
06 320 330 79 (75cpm)
CUPIDO
brengt
u
bij
elkaar'
50+,
zoekt
serieuze
relatie
keuken
ƒ
1100
p
mnd
HAIR-WEAVING
Indien gewenst reeds binnen Tel 023 - 5716597
met een goedverzorgde,
ANONIEME Sextel nrs van
100% echt lang vol haar
1
1 week uw eerste contact
hete vrouwen, ze geven echt
v a ƒ125,- tot max ƒ475,- lange man Jij soms?
Parterre-flatje
aan
zee,
Vraag
gratis
en
vrijblijvend
leeftijd v a 25 jaar
hun telnr Bel 06 9737 75cpm
Ook met clips en onder rem- 06-350 15 15 6 boxnummer
hr
ƒ
700
excl
p
m
de
folder
aan
0345-611486
Stuur uw sollicitatie, het liefst met pasfoto, voor 12 febr a s
CW9355 1gpm bours Tel. 023 - 5714606
Tel
023
5718405
Anonieme telefoonnrs van
(automatisch)
of
0345
631364
naar The Sample Shop, Beethovenstraat 58,1077 JK A'dam
Deze 42-jarige, romantische (telefoniste) 24 uur per
STUDENTES, ze geven echt
(du nummer is niet voor bc/orgkljchten) of /enden a.ur
Te
huur
zomerhuisje
(perma'
jongeman zoekt contact met dag, 7 dagen per week
hun nr 06 9501 (75cpm)
Micro'n Wi'rkmedin
nent),
k
d
t
en
c
v
Tel,
Muzieki2en humorvolle, eerlijke jon- Cupido erkend, voordelig en
Po-abu-, 156 - 1000 AD Amsterdam
1
Commercieel en administratief
023
5719649
na
1800
uur
gedame Ik blijf het proberen1 een van Nederlands grootste
instrumenten
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in <le/elfde
personeel gevraagd
tot ik jou gevonden heb relatie-organisaties
week.
m heel Nederland
Gaarne je reactie op mijn box'
Voor de betaling ontvangt u een acceplgii okaart.
GEHEEL PRIVÉ
Woningruil
Te koop elektrische gitaar, 05-35015156 boxnummer EEN PASSENDE PARTNER in
uw
omgeving?
N
H
12
H
/Utr
CIJBERGENICS NUTRITION AND TRAINING SYSTEMS
fender mustang, incl verster- 380510 1gpm
Relatiebemiddeling voor
is op zoek naar
ker Tel. 023 - 5717207
E.en lieve man, 40, zoekt een
750 RUILADRESSEN
alleengaanden
24 u/p d 1 gpm
liefdevolle arm, begrip, warmmA'dam Inform bij WBV Het
Oproepen - Mededelingen
te, liefde en een knuffel' Jij
met goede commerciële vaardigheden
Oosten Tel 0204873315
Bel voor een
Dieren en
ook? 06-350 15 15 6 boxnumProfiel zelfstandig kunnen werken, enige jaren verkoopdierenjmer 961908 1gpm
GROTE TREINENBEURS te Amstelveen-zuid op za 3 febr in
ervaring, representatief, zakelijk en klantgericht
Auto's en
geïnteresseerde dames'
benodigdheden
Keizer Karel College, Elegast 5, 10-15 u Inl 0299 - 640354 Wij bieden geschikte kandidaten een passend honorarium
Een telefoontje is genoeg
auto-accessoires
om m contact te komen met 0229-247445/071-5898135
B Fam Piet, Tiny, Ane, SanGeïnteresseerd?
(ie persoon van jouw keuze
dra en Ene, bedankt voor de
Verloren en
• Goed tehuis gezocht voor 2 Probeer het eens en bel
Kontaktbureau voor
24u/pd 100 cpm
Richt uw schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen aan
gezellige avond Jan Jannie
WIKA
ouderen 50 PLUS
gevonden
Cijbergenics, t a v dhr Philip, Postbus 1495,1000 BL A'dam dwergpapegaaitjes, met toe- 06-35022221 (100 cpm)
Dames
van alle leeftijden
behoren (gratis) 5719976.
Een betrouwbaar en betaal- Autoruiten en kentekenplaf * FOTOMODELLEN,
hebben hun privé nummer in
Eenzaam maakte pijn Rustibaar adres voor ouderen ten Lijsterstraat 18
acteurs/actrices
• Ik, rode poes, zoek een ka- ge, verlegen jongen, 25 jr,
ons systeem ingevoerd zodat
Tel + fax 023 - 5731613
Tel 020 - 673 98 02
B Gevonden zaag
'The Casting Studio'
Oppas gevraagd/aangeboden
ter, liefst ook rood, voor een 1.80, zoekt via deze weg een
onze computer u direct met
tel 023 - 5715964
l zorgt voor professionele
nestje Tel 023 - 5719543
haar doorverbindt via
eerlijke, betrouwbare meid
test- of castingfoto's,
voor serieuze relatie
Vakantie
Binnenland
al vanaf ƒ 75 mol afdrukken'
Voor zesjarig, verstandelijk gehandicapt meisje uit A'dam
06-350 15 15 6 boxnummer
Negatieven worden ook uw
zoeken wij een LEUK GASTGEZIN, waar zij 1 weekend per
Lessen en clubs
387695 1gpm
(ƒ 1 pm)
eigendomi Info 020-6163625
maand kan logeren Ook voor andere thuiswonende kinderen
PONYPARK SLAGHAREN
R,jp en ervaren Emma zkt
GESCHEIDEN en toe aan 'n
zoeken
wij
nog
gastouders
(max
45
min
rij-afstand
van
* Help de Polen Stuur 'n
jonge jongens v a 18 die het
nieuwe start' Veel vrouwen Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
A'dam) Wij vragen betrouwbaarheid en betrokkenheid Wij
yoedselpakket1 Wij hebben
EEN NIEUWE KANS
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west bij zichzelf doen Je mag m'n
zijn ook op zoek bel
bieden
begeleiding
en
onkostenvergoeding
Bel
voor
meer
evt 'n adres 02907-5235
beroepen
waar
vrijheid
en
shows,
kindervoorstellingen,
veel
zwemplezier
en
gezellige
BH losmaken 06-96 94 1 gpm
06-350 290 15 (75cpm)
info Gastgezmnenhulp, Caroline Janssen (020) 5814520
1
goed verdienen vanzelfspre-i
avondprogramma's Bel Ponypark Slagharen 0523 - 683000
INFORMATIE-AVOND
Lesbi Petra doet haar onderGoedendag1 Ik (man) ben
kend
zijn
liggen
niet
voor
het
Psychosynthese Ma 5 febr
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
broekje uit' 'n Vriendin streelt
oprapen, maar ze zijn er wel een klanti Een klant? Wat m19.30 uur, Emmastraat 26.
Kunst en antiek
Vakantiehuisjes
met
eigen
rijpony
voor
de
kinderen
haar zacht' 1gpm 069608
deze
Rijinstructeur m/v en vracht- teressanti Ik zoek langs
1
Toegang vrij Instituut voor
Nabij
het
Ponypark
Slagharen
Gratis
gebruik
van
50
weg een leuke klant Denk jij
autochauffeur m/v.
Linda, 30 jr, zkt mannen voor
Psychosynthese Amsterdam
Bel voor opleidmgsmformatie dat jij degene bent die ik fantastische attrakties, wild west shows, kmdervoortelef sex Ik wil 'n hoogtepunt
Telefoon 020 - 6765171
zoek, reageer dan op mijn stellingen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's Thuis privé 06 98 40 (1 gpm)
* aparte
S A N A'dam 020-6922223
* bezoek aan
pasruimte
huis of m
boxnummeri 06-350 15 15 6 Bel Ponypark Slagharen 0523 - 683000
B Jolanda, hoe gaat het met
ruime
MASSAGEweekendCURSUS boxriummer 379635 1gpm
het
Linda de verkoopster' In het
je? Nog bedankt en veel * sortering
in
ziekenhuis
2/3 maart, gevord 24/25 febr
magazijn drukt ze je op de
sterkte Maaike
o a antieke meubelen, klokken, schilderijen, Perzen,
haarwerken * ziekenfonds
Hallo,
ik
ben
Audn
en
zie
er
Rijles
auto's
en
motoren
Amstelveen
Telefoon
en pruiken
leverancier
grond Ik wil je voelen schatje
veel klemgoed enz Op maandag 5 en dinsdag 6 februari
goed uiti Ik zoek een man van
B Piet, bedankt voor alles
020-6431261/071-5896856
'
06-9625 (1 gpm)
Aanvang 19 30 uur Kijkdagen vrijdag 2 februari 14-21 uur
Dus... maakt u voor
achter m de 30 die zowel van
Enk en Daan een poot van
zaterdag 3 en zondag 4 februari van 10-16 uur
optimaal advies even
PIANOLESSEN
Meisjesvingers (v a 18 jr)
binnen als van buiten heel
Droopy Pa en Ma bedankt
Alblas Verkeersscholen
een afspraak!
Spinnerij 33, Industneterr Legmeer Amstelveen 020-6473004
Klassiek en modern
Zie ook de pagina's
Ze knielt Harder en harder
leuk is' Jij? 06-35015156
Rommelmarkt, zat 3 febr CHARLOTTE COIFFURES
door gedipl lerares
SHOWROOM
boxnummer 905077 1gpm
Zalig 06-32032066(1 gpm)
van 10 tot 11 uur in 't stekkie,
Tel 023 - 5718486
m deze krant
UW RIJBEWIJS ~ TAFELS
EN HAARWERKEN
Hallo1 Ik ben een half MarokNieuw' Gn wachttijden' Direct
vrij entree. Inl 023 - 5716456.
Nieuwkoop, 01724-8361
Nederlands-lndie,
antieke
Ook gespecialiseerd In
300 m voorraad
'n vrouw live a d lijn' 1 gpm
kaans-Nigeriaans meisje van
1
heren{mqat)werken
meubelen en antiek-look 700
antiek, klem,
21 jaar en ik heb lang krullend
069560 Doorschakelsex'
Financien
en
stoelen, div modellen tafels,
groot, dik, dun
Dinsdags geslotei
haar' Ik hou van zingen lekker
06-Nummers
Nieuw hete meisjes (18) uit
handelszaken
ook met marmer, kasten,
gek doen en uitgaan' Ga je
N
de Groot Amsterdam"
banken, vitrines, bureaus,
een
keer
met
mij
mee?
Heemstedestraal 2£|
0635023020 (1gpm)
decoratie
enz
JAN
BEST,
06350
15
15
6
boxnummer
NIEUW
de
SUPERBOX
Keizersgracht 357;
b h Hoofddorpplein
Keizersgr 357, 020-6232736
379689 1gpm
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Op hun kamer doen Petra en
Amsterdam
020-6232736
Showr. Mr J Takkade 30,
ga direct met haar apart1
vriendin (18 jr) sexspelletjes
Showroom
V
A
ƒ75
DORSMAN
,
Hallo mannen, ik ben Brenda'
Tel 0206157107
Aalsmeer, 020-6412137
1
Bel direct 06-35022204 (1gpm)
Petra heeft een condoom
Mr J. Takkade 30,
blijft toch goedkoper l
Ben jij die ene lieve, leuke
Aalsmeer, 0206412137
Bel nu 023 - 5714534.
nnan dan moet jij reageren' Ik 06-32032366 Dikke Negerin Oudere vrouwen geven telnrs 06 96 08 (1 gpm)
ben 34 jaar en heb een zoon- Tietsia ligt met haar benen voor direkt SEXkontakt
Oudere ERVAREN vrouwentje van 12 jaar' De rest vertel omhoog thuis te wachten tot Bel ook 069511 (1gpm)
van 40+ zoeken SEXkonDivers personeel gevraagd
ik je later wel' Bellen' 06- jij belt 06-320 323 66 (1 gpm)
takt 06 350 290 53(75cpm)
Oudere
vrouwen
geven
telnrs
35015156
boxnummer
Oudere ERVAREN vrouwen
06
95
06
Docente
geeft
SEXvoor
kontakt
bij
hen
THUIS
335425 1gpm
van 35+ zoeken sexkontakt'
LES Onder de lessenaar zie 06-9701 (75cpm)
ABD Uitzendbureau vraagt wegens uitbreiding van haa
He hallo' Jongen met normaal je geen slip Streel me' 1 gpm
06-35026646 (1 gpm)
activiteiten m de regio Amsterdam.
Oudere vrouwen (40+) geven
postuur en blond haar en
Oudere heren gezocht voor
echt
hun
telnr
voor
gratis
50+
SEXKONTAKT
Voor
blauwe ogen zoekt meiden
SEX 06 9517 (80 cpm) Vrou- fijne SEX met dames' (40+)
Dat kan nu heel simpel,
tussen de 20-28' Laat een leu- snel kontakt met een rijpe
Bel 06 9705 (75 cpm)
vrouw(30+) 06-9702 (75cpm) wen bel grafos 06-4633
ke boodschap achter'
(met gevoel voor acquisitie en commercie)
snel en discreet,
06-350
15
15
6
boxnummer
24 uur per dag, 7 dagen per week.
359171 1gpm
Wij vragen

ADRESSEN

06-96.85

enthousiaste en ervaren part-time
mode-verkoopsters en oproepkrachten.

020-562 62 71

Bel Dames Thuis

06-98.50

enthousiaste verkopers m/v

Stg. Samen Uit
Samen Thuis

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

Jan Best

Autoverzekering

vertegenwoordigers m/v

1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
hoofdmenu een 4.
S.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van f 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moetje doen?

1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" m het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
deze op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5. Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.

Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (l.OO gpm)

Hi ik ben Jodi, 'n aantr, eerl,
charm , Arubaanse schone,
31 jr, 1 70 l en 54 kg. !k zoek
'n eerl. sport en betrouwbare
Holl m 3 2 - 3 8 Hou jij van
uitdaging en zoek je een seWij bieden
rieuze rel Bel dan 06- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaisir- 350 15 15 6, boxnr 385388
den, waaronder een auto van de zaak
Hoi' Ik ben een leuke meid
- een jonge organisatie met een informeel
van 22 jaar en ik zoek een
werkklimaat
leuke gozer tot 28' Ik ben
- zelfstandig werken binnen een gemotiveerd slank en leuk gekleed en m
team en een groeiende organisatie
voor spannende dingen'
0-350 15 15 6
boxnummer
Indien u interesse heeft m deze functie, stuur dan binnen 380462 1gpm
twee weken uw sollicitatie, voorzien van curriculum vitae en
Hoi jongedame' Ik ben Tompasfoto, aan ABD Uitzendbureau b.v, Veluweplein 9,
my, 36 jaar en heb zwart haar
2571 GA, 's-Gravenhage, t a.v Dhr P C Spitsbaard
en ben 1 88 en heb een goed
figuur' Heb jij zin om met mij
uit te gaan, laat dan een reactie achter op mijn box'
06-350 15 15 6 boxnummer
372768 1gpm
Hoi, met Inge' Ik ben een iets
Amerikaans multinational (geen multi level marketing"') zoiskt te spontane meid' Kun jij bij
voor haar vestigingen in de randstad
mij af en toe de handrem
VERTEGENWOORDIGERS M/V Voor full-time en part-time erop gooien en mij temmen?
Wij vragen representatief voorkomen, een positieve mstelli ng Bel me dan snel'
en m bezit van auto.
06-350 15.15 6 boxnummer
Wij bieden een volledige opleiding, snelle doorgroei voor 363291 1gpm
serieuze kandidaten, top-mkomen, reizen, bonussen
Geen eigen investering
Wil jij een snelle, goed betaalde Hoi' Wij zijn 2 jongens van
carrière opbouwen7 Bel dan nu en maak een afspraak op 25 en 29 jaar en wij zoeken 2
leuke meisjes om mee uit te
tel nr 071 - 5234458, tussen 10-17 uur.
gaan' 06-350 15 15 boxnummer 380647 1gpm
MBO niveau
flexibele instelling
pioniers-mentaliteit
rijbewijs B

IF YOU ARE AN ELEPHANT,
WHY ARE YOU WORKING
FOR PEANUTSÜ!

Nederlands import bedrijf

(in blokletters invullen., l letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vernield worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

zoekt i v m de opening van 3 nieuwe kantoren in Nederland
gemotiv mensen voor div vac Motivatie is belangrijker dan
vooropleiding Interne opleiding met doorgroeimogelijkhe'den
aanwezig. Personeelszaken 020 - 6920191.

Opleiding reisbureau-medewerk(st)er
gaat op 22 februari m Amsterdam weer van start.
Avondopleidmg met examengarantie Examen in oktobeir '96
Voor ml + brochure Instituut Bernel, tel 023 - 5325491

Ik ben Mick, 19 jaar en heb
blond haar en blauwe ogen'
Ik zou graag iemand willen
ontmoeten die een keer met
mij uit wil' Jij soms'
06-350 15 15 6 boxnummer
380592 1gpm
Ik ben Ruud en ben hartstikke
gek en onverantwoord' Ik
zoek iemand die mij wil heropvoeden of die mij m bedwang wil houden' Je moet
wel van goede huize komen'
Durf jij? 06-350.15 15.6 boxnummer 378964 1gpm

EEN NIEUWE KANS
Gezocht
beroepen waar vrijheid en PROMOTIEMEDEWERK EIRS
goed verdienen vanzelfspre- voor resort op Gran Can aria.
kend zijn liggen niet voor het
Volledige training,
• Reflectanten op advertenoprapen, maar ze zijn er wel
accomodatie en
ties onder nummer gelieven
Rijinstructeur m/v en vracht- hoogste rates van het eiland ervoor te zorgen dat het numautochauffeur m/v.
Bel direct (7 dagen per w eek) mer in de Imker-bovenhoek
Bel voor opleidingsmformatie
020 - 613 26 29
op de envelop staat vermeld
S A N A'dam, 020-6922223
en dat de brief geadresseerd
TV CASTING EUROPIE
zoekt voor nieuw Nederlands wordt aan Centrale Order*Fotomodel worden9 Bel Fashion-programma mcsdel- afd Weekmedia, Postbus
Henk Adnani Fotografie voor len, acteurs en figuranten.
156, 1000 AD Amsterdam Dit
info over modelpresentaties. Bel
020 • 422S232/ 422.'?.234/ voorkomt vertraging m de beTel 020 - 6795363
handelmg
4223236

Gratis naar bed met Nymfo
mane VROUWEN Bel nu dl
rekt 06 9567 (80 cpm)
GRATIS 't bed in met getrouwde vrouwen Sex kóntakt 06 9566 (80 cpm)
Gneksi 069591 Pak meisjes
(18) achterlangs
Onder hun
rok naakt1 Glij maar 1 gpm
GRIEKS' 069592 Live met
Rijpe vrouwen Lekker ruig
achterlangs' 1 gpm
GROEPSEXBOX Live' 1 gpm
Rijp, jong (18) & negerinnen
wachten 06 95 93 Live Grieks
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06-320 322 11 (75cpm)
Het winkelmeisje helpt je met
passen' Je hand glijdt onder
haar rokje Kom m me schat
je 1 gpm 069625
Hete HUISVROUWEN geven
echt hun telnrs voor sex"
Bel NU 06 9664 (75cpm)
HETE vrouwen (30+) zoeken
mannen voor snel lekkere
SEX 06 9776 (75cpm)

**HOMO KONTAKTEN"
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam'
Bel nu 06-9613 (nu SOcpm)
HOOGTEPUNTEN' Hoor 30
vrouwen in 1 mm klaarkomen
Ze gebruiken de
vreemdste middelen Je kunt
ook live 069858 (1 gpm) .

in 5 dagen

-

Gluur door de ramen van Es
ther en Peter en beleef mee
wat ze met oppas Anja (18)
doen' 0632032313 (1 gpm)

06-320.32223

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?
Wat moet u doen?

24 u/p d 1 gpm

Gluren bij buurvrouwtjes1 Ze
willen jou tot 'n hoogtepunt
brengen 06 95 26 1 gpm

HOMO-KONTAKT' Zoek
ook snel een hete knul?
06 9518 (75 cpm)

* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
FEBRUARI VEILING

KOLONIAALSTIdL"

06-96.88

PRETTIG GESPREK

06-98.57

fen pruik als. het
nodig is!

Dames via de P TT
thuis doorgeschakeld

Je mond zoekt haar slipje' Ze
doet hem omlaag Ga door Ik
kom 1 g p m 06 320 323 56
Jij zet de lift stil Jannie Rijp,
30 jr, heeft een MINI en een
stnng aan Ze bukt en dan
Grieks achterlangs harder'
06-95 92 1 qpm 06-95 92
Doorschakelsex' 53 dames
voor 'n heet gesprek Ze
wachten ' 06 97 79 (1 gpm)
De goedkoopste & het drukst
bezocht door vrouwen Direct
privé' Switch van vrouw naar
vrouw 06-97 20 NU 50 cpm
DIREKT APART met vrouwen,
meteen doorverbonden naar
haar huis 06 9710 (75cpm)
DIREKT APART met oudere
en jongere meiden (snel kóntakt) Bel 06-9828 (75cpm)
DIREKT een dikke vrouw aan
de lijn Vraag ook naar haar
telnr Bel 069810 (75cpm)
Dominante vrouwen geven
telnrs voor SM-kontakt Bel
NU 06-320 325 80(1 gpm)
Doorschakel-lijn
DIREKT
APART met een oudere
vrouw 06-9811 (75cpm)
JONGE mannen gezocht
om dames 40+ flink te
verwennen 06-9709 (75cpm)
Vrouwen bel gratis 064901
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

voor de particulier:
3 regels gratis

GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden. • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantooi zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particuher gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden ol letteigiepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micio is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluilen of u ontvangt van ons een acceptgirokaart
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor.
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Ot afgegeven bij
- Kantoor Zandvooris
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
recht voor /onder
Micro's moeten worden mgele- opgave van redenen
te en e wij Ren of
verd bij een aanleveradres
.f '
"
uiterlijk vrijdag tot 16 00 uur. met op te ncmcn Betaalde Micro's moeten worden ingeleveid aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7,19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Vooi de particulier maximaal 3 regels giatis, niet vooi de zakelijke nut kt. tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zondei vermelding viaagpnjs (artikelen te /amen niet boven f 300.-) kunt u met giatis adverteren. Alle pi ijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naanv
Adies'
Postcode:
Teleloon:
S.v.p. in rubriek'

;
Plaats:

17-16
8LAMPSZONNEHEMEL

ARISTOIMA 63CM GROOTBEELD
TOPKLASSE KLEUREN-TV STEREO EN TELETEKST

Type 988, Met Philips CLEO lampen,
timer Zeer gebruiksvriendelijk door
verstel- en verrijdbaar statief.
Adviespnjs*899.-

INDESITWASDROGER

SONYHI-8TRAVELLER
SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

Superieure beeldkwaliteit,
Hi-Fi stereo Adv "2999 -

Hi-Black, Trinitron beeldbuis,
flat square, Double-Duty
afslandbediening Adv '1660 -

1449.-

949.-

Type D933, Lucht afvoerdroger met
ruime inhoud Zowel links- als rechts- ^
draaiende trommel voor een perfekt
'
droogresultaat, mstelbare tijdklok tot
120 minuten en aparte temperatuurregeling
voor delicate weefsels Adviesprijs*629 -

SONYHI-8STEADYSHOT

22AQ.-

loatatc

Informatie ;.
lnd*Hna
. '. . .
.
.

GMy 1399."

SONY STEADY SHOT

PTjiffl

n

.

C01- .- •

349.-

.

;

BAUKNECHTTRA961

Omroop overzicht;
'
.:
NOS 304 AVRO 310VAflA 320 KRO 330
NCRV 34OTROS.3SO VOO 360 EO 370
VPRO 3BatKC^;^i
Educatief
3»2-3p;L
' '
'
'
Adres centr^-

CM50; Geen afvoer nodig

Kondensdroger. Adv.*1549.-

999.-

SONY TRI-LOGIC 4 KOPPEN VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW ENPDC

VIDEO-8 CAMCORDER

M1401, A(standbediend."890 -

799^

;ONY

E-180HS 18.'
É-240SYS24..

QJin
«Jnr«jiu

100000

AEG TYPÉ121
Kondensdroger. Adv.'l 449.-

Geen prijsinfo t.v.m. concurrente
\ Afd. consumenlenbelsngen
,.Ama. Vm vr. van 10.00.lot 16.00
1

PHILIPS MATCHLINE

999.-

VR632.TURBO-DRIVE video,
4 koppen, longplay "1295-

Tijdstip'van levering? '
BeldeBCC • "• !

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

w?
17

L^iJ-

/^,

/

-1^3 -f^LdT^^^^r*

rrit door vriend nc

dat|8

„„,,,„..,,

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel,
zeerzumig Adviespnjs."! 199 -

779.-

BLAUPUNKTHiFi
VIDEO + SHOWVIEW

ZANUSSI WASAUTOM.
Type ZE400E; Adv. "949.-

749.-

SONY VHS-HQ VIDEO

TECHNl'

E10, Tn-Logic voor optimaal
beeld, afstandbediening.
Adviespnjs "799-

;dv."1S99,-

449.-

..
!

969.-

479.-

•voorS

i -

>"-

,-1,1 accessoires. AU .

^

gpci^' • -

,.->! \N.-d<gUu

Oerdegehjke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie.

INDESIT D3000WI. 4 Drogramma's, 12 couverts
Adviesprijs'999.-

245.-

BAUKNECHT VW3PR

2-sterren vnesvak
svak Adv."69
Adv."699 -

BOSCH VW SPS2102

Perfekte beeldkwaliteit,
longplay (max 8 uur),
afstandbed Adv. "799 -

rrryif23I&

' £**«*•

375.

BOSCH KOELKAST

RVS kuip en trommel. *1499.PANAbv-"-

5

Adv.M19.:

;49>.

949.-

AEG LAVAMAT RVS

LUXE 1400 TOEREN

"ii Philips ,9

3-sterren vnesvak
svak Adv.*749
Adv.*74 -

Turbo-Drive1 LCD-Afstandbediend Adviespnjs "895-

G570;TOPKLASSE Adv."2099.-

465.-

SIEMENSi 180 LITER
KT18R01; Adviespnjs'948.dviespnjs'948.-

645.-

V

INDESIT - rsT \\|
BAUKNECHTKRC3032
:HTKRC30I
FORNUIS L N
NI
300 LITER
R KOELER
KOELE
Type KN3400WO; Adv. "849.-

745.

Ü1045.-

( WASCROOGKOMBMATE

\ifi3ILf

*9*9tM

H

STUNT! GAS-ELEKTRO

| Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren.
Adviespnjs. "1799-

PHILIPS VIDEO + PDC

Superzumig Adv."1348.-

BAUKNECHT
CHT KA5
KAST MIELE VAATWASSER

995.-

er^jVRECElVEB . ntGB3E^ "•
•&&**'&$*
-:S?SPELE'ara
:

ZSg.vl.R-^j^ -

Gas-elektro fornuis met IGI </EG-keur Adviesprijs. "949.-

3!Êf 1195."
• . Qieii""s*

'• •

)
• Digitale toner, ««
.•280.- Wneembaarfront.AOv

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ST63-650: STEREO TELETEKST Adviesprns"1829 -

SIEMENS WASAUTOM.

^. l Adviesprijs. '1348._

9 845.BAUKNECHT WAHoog centrif uge-toerental.
Adviesprijs. "1349.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200, Afstandbediening

795,-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33, Stereo en teletekst

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205,LCD-afstandbediend

ETNA FORNUIS 14.00
OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastje. Adv."595.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
1QQ LITER VRIESKAST 410; Gas-elektro fornuis met
infrarood grill, regelbare oven- 1
stand en thermostaat Adv *1 575.- '

t^ïfLW

r ?^ÉT»

*

IJrlfif

BOSCH VRIESKAST

TS311vR»' ioD
dviespriis'500--

G V 4 0 1 , " B e s t e koop 1 "

O9O.

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker.
TypeGSP1341 ; Adv. "848.- Adviesprijs. "1510.-

SONY RDS
)
GRUNDIG VIDEO + PDC

898.-

WHIRLPOOL AFB594

pW^ OQQ _

bediening.

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST

948.-

BLAUPUNKT 55 CM

WHIRLPOOL 243 LITER ATAG TURBO-FORNUIS

1 .40 meter hoog met 6 vnes- KFF452; Luxe gas-elektrô
vakkencq laden Adv."1165.- fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs"1735-

l IS55-28,Stereoteletekst."1299-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

850

329.-

Inkl

| Type AWG089; Adv. "1435.-

afstandbediening

279.-

BRAUN PLAK CONTROL

D5011; De beste manier van poetsen. Adviesprijs*182.-

„r..
•
M600
W^"
h Adv."299.r
'° nischreg

499.-

C

wto

f ïfïJ.

| Bifö--

ETNA WASEMKAP

SUPER KOOKPLAAT

AEG TURNAMAT

AVANCE;3-standen. Adv."135 -

AEG BOVENLADER

ATAG WASEMKAP

ETNA KOOKPLAAT

AV275; 1000 toeren. "1699.-

WH155,luxe3standen "260-

Luxe 4 pits. Adv. "430.-

v gg

1199.PIN.CODE

>J7jfe?

_

IMOULINËX
Adyiesprlis'109.-

Bijna alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf.

1000 TOEREN BOVENL.

FW^ 7QQ
l^fi?

79.95
•i Meer budget door de gratis
|)BCC-cardr
Aanvraaa-folder in de winkel!

STUNT!! VRIESKIST!! PTg% -1-fQQ

TOEREN
BOVENLADER

129.-

VHS VIDEO PLAYER

~~

748.-

WHIRLPOOL

Inkl
afstandbediening
Adviespnjs "699-

~

TiSOPRUIMINGl

PRIJS

1-DEURS KOELKAS

Type W697LW;A/oorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. '2299.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding' Type
AV536; Adviespnjs"1499.-

JVC MINI Cl

. Adv:"600.-

BOG

645,-

325.

499.-

4 KOPPEN VIDEO *

298.-

49.-

235 liter Adviesprijs "985.-

Topmerk. Adviespnjs"749.Jviespnjs"74!

349.-

37 CM KLEUREN-TV

45.-

|j:)fA? 4bwBl& [BCC^
SIEMENS 2-DEURS

MIELE 1100TOEREN

!

51-540, Teletekst Adv "1099 -

Rufme keus in Philips, K
M a r t e x en Inventum jL.
onderdekens. :
•
. ,

145 LITER
R KOELER
KOELE
SIEMENS AQUASTOP

VSG21, Afstandbediend
Adviespnjs "768.-

798.-

ELEKTRISCHE
DEKENS .

pTgjfr ACE .
ifMH IDU.
ZANUSSI 2-DEURS ELEKTRISCHE
STUNT' Adviespri|s"749.- KACHELS
alle soorten en maten

549.-

PANASONIC VIDEO

429.-

GRUNDIG 51 CM KTV

699.-

INDESIT KOELKAST
KOELKAS

, : • .

AKAI VHS-IHQ VIDEO

63TA4411, Adviespnjs" 1795-

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv "1499.-

LUXE VAATWASSER

NVSD30. 3 koppen, VHSHQ, LCD-afstandbed "1199-

VXK326, VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv.*699 -

| GRUNDIG 63 CM

INDESIT 2-DEURS

INDESIT STUNT

SHOWVIEW VIDEO

ST70-650, Adviespnjs"1949 -

WHIRLPOOL AVM

LUXE 800 TOEREN

Type 2596; Adv."799.-

14PT155A, Adviespnis"725 -

GRUNDIG70CM
STEREO TELETEKST

C/1 0
Unrï).

699.-

PHILIPS VIDEO + PDC

VR333 "Beste koop1" 3 koppen,
Adviespnjs."l095-

695.-

Iteletekstl

FTgSk
liwfey

Type AWG719; Adv. '1235.-

55 CM FSQ KTV

'

•

Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv. '999.-

Variabele indeling Adv "799 -

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

NA2304, Flat square beeldbuis, teletekst Adv "1345 -

'BESTE KOOP" Officiële
l Philips garantie Adv "695 -

fM, f Jj

PANASONIC NN8550

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. "849.-

25MN1350,Adviespnjs "1445 -

465.-

\*fiïfkw

2-DEURS KOELKAST

l PHILIPS 63 CM KTV

|37CM KTV KV1212

999.-

Ruime 24 litermhoud, snelle 1 000 Watt magnetron, vele kookf unkties. Adv."699.-

MERKCENTRÏFtlGE

l PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST

495.PHILIPS TELETEKST

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

2800toeren.Adviespnjs"249.-

Wm

849.-

PT701B, STEREO TELETEKST, afstandbedien'ng
| Adviespnjs'1795.-

Ned Philipsgarante Adv "899 -

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Walt quartz-grill.

;

HiFi STEREO VIDEO
(PHILIPS MATCHLINE JVC
HRJ600,4koppen Adv."1299-

55 CM STEREO KTV

249.-

SHARP KOMBI

7QQ
f99.-

1399.-

VIDEO
PHILIPS 70 CM KTV GRUNDIGHiFi
GV240, "Beste koop", VHS,
STEREO TELETEKST
Adviesprijs '1709-

695.-

KA/ kombinatie met 3 laden
Advjesprijs'1149.-

* *
Een dag voor levering
v *Txyan 12.00 tot 16.00 uur

BCC,vraarme"n
heett!
.-..'.

799.-

1695.-

229.-

A, 020-6476219
;personeei
daad t«?r

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST PHILIPSHiFiSTEREO
25PT450, Flat square beeld-

SLVE50; Tri-Logic, 4 koppen, longplay Adv "1330 -

BAUKNECHT KGC

l»

f' BEZORGLIJN '.-

VR733, VHS-HQ, HiR stereo,
4 koppen, teletekst "1795-

SONYSHOWVIEW+PDC

FM1515,17Liter,5standen,
draaiplaleau Adviespnjs"399.-

ZANUSSI KOEL/VRÏES WHIRLPOOL AVM610|
17 litermhoud Adv. "599.pTïpi G>IQ

020-6474939

Itreeds26i»arop

' \

| 28SL5800,70cm Adv."2695-

Koel/vries kombi. Adv.'l 235.-

Type KE3100; Gescheiden
regelbaar,3vnesladen.*1849 -

INFOLIJN

SLVE70,Tn-Logici Stereo,
4DA-PROkoppen,longplay
enPDC Adviesprijs "1780 -

1195.-

MOULINEX STUNT

WHIRLPOOL ARG647

pWii
|j;jfc?

BeldeBCC

SONYHiFiVIDEO+PDC

1095.-

tj?jfey ui51.

pTïfo C7O

1149.-

'k

28PT450, Adviespnjs"1995 -

SHARP R2V14STUNT

SIEMENS 300 LITER
SLVE50; De beste beeldkwa- BOSCH WTL4572
liteit met elke bandsoort dankzij KONDENSDROGER KOEL/VRIESKOMBINATIE
KG31; Flexibele mSony's revolutionaire Optimum Elektronisch. Adv. '1 699 - Type
deimg, 3 vnesladen, autoPicture Control, 4 DA-PRO kopmatische ontdooiing en zeer
pen, longplay, Auto. Head
zuinig. Adviespnjs'1498.Cleaner Eenvoudig program- MIELE DROGER T349
meren met showview en PDC.
Adviesprijs*1330.BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI
vraag, opmerking, probleem?

>ESa*.

995.-

179.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden Adviespnjs'999 -

tóJ/A? DH'Di
WHIRLPOOLAWG912

SONY TELETEKST

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs"279 -

ij.jjry D*vïi "

KONDENSDROGER

_______

o: SludfocomoJ«

TR350, Lichtgewicht camcorder,Hi-R,10xzoom,2lux '1980-

C/IQ

buis, menusturing,easy-logic,
afstandbediening Adv "1795

Type TD52; Reverserend.
Adviespnjs. "649.-

1299.-

E807,8mm, 8x zoom, autofccus

PT?4
tüütkf

501

249.-

ZANUSSI WASDROGER
'

Publi*k«
Informatie:
201
-..'•"•
201
(all *n in :
kontoortijd
tijd

SONY TRAVELLER

ft
499»"
ti fÜM?
PANASONIC 63 CM
Ai TX25G,5tereoteleteksl "1599 M

-

TOJ
20T
20T
301
*01
*01

Wasdroger. Adviespnjs'495.-

;.;.-.*• '00 Weer en Verkeer
701 . - . . - '
• BQQ 1-nnefbQuw en regio .'.' 'BOt

Topklasse1 Hi-Fistereogeluid

Hi-Black Tnnrtron Adv "1000-

tiiïfi.? O49.

f^^vOO Sport

1479.-

Stereo teletekst Adv."1650 -

SONY55CMKVM2ÏOO

,v\ 5flOCaniüFn«ni, flnnnclor

HI-8 CAMCORDER

SONY55CMKVX2141

UI 949.-

102Wfouvvs
.
..
200 programma ' ' t . 300 Omroop
.
,.
\ 400 Vrij. Tijd, T*fet«K«t

TR550, Lichtgewicht camcorder met beeldslabilisator,
Hi-Fi Adviesprijs '2530

Stereo en teletekst Adv "2250 -

TOPMERKWASDROGER

teletekst

TR750, Met beeldstabilisator,
Hi-Fislereo geluld Adv "3110-

SONY72CMKVC2921

"\

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis, voorzien
van bijna a_lle denkbare
mogelijkheden Adv "4000 -

/"

63TA5211', Hoogwaardige BLACKLINE-S Flat & Square beeldbuis voor de
scherpste en mooiste weergavei Groot bedieningsgemak dankzij menusturing
(Ned. taal)' 60 voorkeuzezenders, 16:9 breedbeeldschakeling, 2x20 Watt stereo,
teletekst m^t 3 pag. geheugen. Easy-Logic afstandbediening. Adviesprijs*2095.-

148.-

4-pits gaskookplaat. "298.-

rxïfa
ijün.? •no
HO."

248.-

tot
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND 3^^91 tot

Electronisch betalen
HAARLEM
»...
.
...:_i—•
.
,.o._i—....!-,.„
Winkelcentrum
"Schalkwijk"
met uw PIN-code,
zonder extra kosten l Rivièradreef 37

l BEVERIJKJ

l
^..^^^^^.J^ff,.
l SUPERSTCBRE

Breestraat 65

*nrï—
=
11
OO m'

f

5.30 uur ,
5.30 uur X
KOOPAVOND..-.
l BADHOEVEDORP
ALKMAAR l . ._ t| c KTDn CIIDPDC Badïoevedorp vrijdag ..
.... 7 tot 9 uur
l «««onpiri inre^i
-»<-icTcr.in«.ir>rr l 4 ^W ELCIV l HU-OUfCMO l iui_..i_i,__^i,__ri, .,.::.!?-.
AMSTELVEEN
ZOETÉRWOUDE
.... 7 tot 9.uur T/lr
i» r\c o x k i n e T A n
Maarssenbroek vrijdag
HILVERSUM
IN DE RANDSTAD l overige filialen donderdag".'.". 7 tot 9 uur
DEN HAAG
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Parkeren in centrum wordt flink duurder
ZANDVOORT - Parkeren in Zandvoort-Centrum wordt
flink duurder, maar de bewoners hebben meer kans op een
parkeerplaats voor de deur als ze ervoor betalen. Dat plan
oppert wethouder Flieringa. Al in 1991 heeft de gemeenteraad besloten dat er in het centrum betaald parkeren of
parkeren voor vergunninghouders ingesteld zou worden.
Nu is de uitwerking van dat voornemen klaar.
Als de wethouder zijn plan dichter men bij de winkel parkan doorvoeren, bestaat alleen keert, hoe duurder. Wie in de
op de Prinsesseweg nog gele- Haltestraat, de Grote Krocht of
genheid tot gratis parkeren. In de Louis Davidsstraat zijn auto
de toekomst wil de wethouder neerzet, is een gulden per tien
ook daar betaald parkeren of minuten kwijt. Een uur parkeeen vergunningenstelsel door- ren kost dus zes gulden, alhoevoeren. In de rest van het cen- wel men officieel maar een half
trum moeten bewoners voor 15 uur mag blijven staan.
tot twintig gulden per maand
In de Swaluéstraat, Prinseneen vergunning, een ontheffing hof straat en een deel van de Enof een abonnement op de par- gelbertstraat en Thorbeckekeerautomaat aanschaffen.
straat stelt Flieringa voor om
Dat is tenminste het plan dat drie gulden per uur te vragen.
Flieringa maandag ter discus- Het goedkoopste zijn de Kostsie voorlegt aan de commissie verlorenstraat en de KoningmFinanciën en Verkeer. Kan de neweg met een gulden per uur.
commissie zich in grote lijnen De parkeermeters lopen elke
vinden in de opzet van het plan, dag (ook op zondag) tot zes uur
dan mag de Zandvoortse bevol- en bewoners kunnen een abonking zich binnenkort uitspre- nement kopen. Zo'n abonneken over het parkeren.
• ment kost vijftien gulden per
De wethouder wil de parkeer- maand. Wie geen abonnement
tarieven laten variëren. Hoe neemt, betaalt -alleen al mini-

maal tien gulden per week in de
goedkoopste straten buiten het
zomerseizoen, .oplopend tot
zestig gulden per week in de
duurste straten in de zomer.
In de Noordbuurt en de Zuidbuurt moeten bewoners voor
twintig gulden per maand een
ontheffing aanvragen, want de
smalle straten in deze buurten
wil de wethouder afsluiten met
een paal of een slagboom. Aan
het begin van de Schoolstraat,
Willemstraat, Kanaalweg, Koningstraat, Van Ostadestraat,
Hulsmanstraat,
l'Amistraat,
Steenstraat, Nieuwstraat, Diaconiestraat en Hobbemastraat
komt een bord te staan met
'parkeren voor vergunninghouders'. Een vergunning kost ook
twintig gulden per ma.and.
Per huisgezin heeft iedereen
recht op maximaal één plaats.
Wie in het centrum werkt, kan
geen vergunning, abonnement
of ontheffing krijgen. Die moet
gewoon betalen of een plaatsje
zien te vinden op het parkeerterrein bij de Prinsesseweg. Dat
geldt ook voor gasten vanbewoners. Over een speciale regeling

voor toeristen die in Zandvoort
logeren, heeft Flieringa nog
geen standpunt ingenomen.
„Vanwege de onbekendheid
met de materie lijkt het raadzaam hiermee niet meteen te
starten," aldus het parkeerplan.
Om te voorkomen dat niemand de parkeerautomaat
vult, wil de wethouder extra
parkeercontroleurs aanstellen.
Dat kost ongeveer drie ton extra, maar toch levert het betaald parkeren in het centrum
uiteindelijk naar schatting 370
duizend gulden per jaar op als
alle parkeerplaatsen elke dag
volstaan. In totaal rekent Flieringa na invoering van het nieuwe systeem op 402 betaalde parkeerplaatsen, 330 abonnementen, 221 ontheffingen en 278 vergunningen.
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De kunst
van het
inzamelen
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Als het aan wethouder Flieringa ligt, krijgen de bewoners
een eigen plek als ze ervoor
betalen. In sommige straten
wordt parkeren duurder
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Wateroverlast oplossen
kost acht miljoen gulden
ZANDVOORT - Het oplossen van de wateroverlast
kost zeven tot acht miljoen
gulden. De gemeente is van
plan om voor dat geld twee
ondergrondse kelders aan
te leggen onder de Prinsesseweg en een deel van de
riolering op aparte pompen
aan te sluiten. Overstromingen kunnen dap in de
Schoolstraat en omgeving
nog maar eens in de 25 jaar
plaatsvinden. Dat blijkt uit
een ambtelijk rapport dat in
maart in de gemeenteraad
besproken wordt.
Hoe de kosten van het plan
gedekt moeten worden, is nog
niet duidelijk. Een deel komt
Tijdens de Genootschapsavond werd P. Brune niet alleen tot erelid benoemd, maar trad ook onder andere het Jordaan Cabaret op uit een apart potje van de geFoto Persbureau Zandvoort meente, een deel moet door tariefsverhogingen opgebracht
worden en voor het resterende
bedrag bekijkt de gemeente nu
waar dat vandaan moet komen.

'Brune was spil van^Genootschap'

ZANDVOORT - „Hij is
één van de oprichters maar
ook jarenlang de spil achter
het Genootschap Oud Zandvoort geweest." Dat zegt
Chris Wagenaar over P.
Brune die vrijdagavond in
een volle zaal van de Krocht
tot erelid van het genootschap benoemd is. Omdat
de 85-jarige gelauwerde zelf
in het ziekenhuis ligt, nam
zijn zoon Fried de honneurs
waar.
Die is zelf ook behept met het
virus. „Ik heb het verzamelen
van artikelen over oud Zandvoort van hem overgenomen.
Hij was erg in het verleden gemteresseerd, ging naar Haarlem
of nog wel verder om een stamboom uit te zoeken. En hij
schreef diverse boekjes over
oud Zandvoort. Mijn vader is
nooit zo op de voorgrond getreden, maar deed achter de schermen wel heel veel."
Daar is Wagenaar, die als
voorzitter destijds veel met
hem te maken had, het hélemaal mee eens. „Een minzame,
precieze Fries met een goede
smaak die op de achtergrond
heel slim de zaken regelde. Hij
had wijlen gemeentesecretaris
Bosman voor ogen die het raadhuis bestierde. Als ambtenaar
van de afdeling Burgerzaken
zag hij dat heel goed."
De bekende Zandvoortse architect kent het erelid van het
Genootschap al langer dan de
oprichting. „Hij verzorgde eind
jaren zestig tentoonstellingen
over Zandvoort. Ik had tekeningen van A. van Waterland in
mijn bezit over oud Zandvoort
en zo kwamen we in eerste instantie met elkaar m contact."
Wagenaar vervolgt: „Meneer

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
07 feb 05.10 00.46 17.1813.05
08 feb 05.46 01.25 17.5513.46
09 feb 06.17 01.44 18.2914.14
10 feb 06.52 0236 19.0915.00
11 feb 07.32 03.15 19.5515.30
12 feb 08.25 0356 20.5516.14
13 feb 09.35 04.45 22.1517.25
14 feb 10.5605.5623.3018.24
15 feb 12.06 07.05 -.-19.57
Maanstand:
LK ma 12 feb 9.27 uur.
Hoogwater: vr 9 feb 18.29 uur NAP
+ 119 cm.
Laagwater: wo 14 feb 5.56 uur
NAP + 61 cm.

Brune, we zeiden namelijk altijd meneer tegen elkaar, wilde
dat er nog wat meer aandacht
voor de historie kwam. Toevallig hoorden we dat een bejaarde
Zandvoortse van haar oorijzers
afwilde. Ik kocht ze tijdelijk
omdat de gemeente er geen krediet voor had op dat moment en
had drie maanden de tijd om er
tegenaan te kijken. Waarom
verdwijnt dat toch allemaal,
dacht ik."

cember 1970 de oprichtingsvergadering van het Genootschap
Oud-Zandvoort in Zomerlust,
een uitspanning die stond op de
plaats van het huidige Circus.
„Ik hoor de toenmalige wethouder Aukema nog zeggen, dit genootschap gaat een grote toekomst tegemoet. Nu dat bleek
al snel, want de mensen stonden in de rij om lid te worden
en sinds een paar maanden
hebben we zelfs meer dan honderd leden waarmee we de
Hij was niet de enige die zich grootste vereniging van Zanddat afvroeg. Theo Hilbers, T. voort zijn."
Althuisius, C. Kuijper, J. Steen,
P. Brune en Chris Wagenaar
Het genootschap heeft in 25
hielden uiteindelijk op 11 de- jaar tijd diverse oude dingen
(ADVERTENTIE)

CENSE&
NVM

MAKELAAR.

\LlNGEN

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

Voor een greep uit ons
aanbod zie onze advertentie elders in dit blad op
pag. 4

kunnen redden. Zo zorgde de
club ervoor dat het Gemeentelijk Verzorgingstehuis op de
hoek van de Swaluëstraat en
het Gasthuisplein van de slopershamer gered werd. Het is
nu alweer jarenlang het Cultureel Centrum. Verder ijverde
het genootschap bij de gemeente voor de aankoop van enkele
schilderijen en kreeg de vereniging een japon uit 1780 in haar
schoot geworpen.
Vervolg op pagina 3

Bij een fikse regenbui staan
nu vaak de straten en sommige
woningen in het centrum
blank. Al jaren vecht de werkgroep Wateroverlast voor een
goede oplossing. Die lijkt nu gevonden: behalve een kelder en
een aparte pompinstallatie
moet de gemeente het wegdek
verlagen, zodat het water niet
langer bij sommige huizen naar
binnen kan lopen.
In een bufferkelder is plaats
voor vijfhonderd kubieke me-

De werkgroep Wateroverlast
kan nog geen reactie geven,
maar gaat het rapport binnenkort bestuderen. Hans Boon
uit de Koningstraat die al twee

keer een brief aan de gemeente
schreef over de wateroverlast,
is gematigd positief. Maar hij
houdt een slag om de arm.

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

„Een buffer heeft altijd nut
en 4500 'kuub' is niet niks, alhoewel er natuurlijk wel steeds
meer huizen in Zandvoort gebouwd worden waardoor weer
meer water onze richting uitstroomt. En het is de vraag of
het lukt om het water uiteindehjk af te voeren naar Haarlem.
Die leiding is eigenlijk te lang.
Ik heb al eens voorgesteld om
een buis naar zee te sturen. Dat
is veel korter."

(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Horecateleurgesteld
over werk aan Zeeweg

ZANDVOORT - „Waar is de provincie op de Zeeweg mee
bezig?" Dat vraagt een teleurgestelde Bart Schuitenmaker Trompstraat
- De bewoners
van Koninklijke Horeca Nederland zich af. Deze vereni- vanZANDVOORT
Trompstraat
3-7 (niet"
ging heeft onlangs een brief van de provincie ontvangen,
zoals de kop van
waarin staat dat de werkzaamheden op de Zeeweg gewoon Tromplaan
artikel in het Zandvoorts
doorgaan, ondanks het protest van de horeca-onderne- een
Nieuwsblad vorige week per
mers in Zandvoort, Bloemendaal en Overveen.
abuis vermeldde) hebben een
Volgens J. van de Kieft, direcSchuitenmaker is het hier brief gekregen waarin de geteur van de Dienst Wegen, Ver- niet mee eens. Hij staat wel ach- meente hen dringend verzoekt
keer en Vervoer van de provm- ter het plaatsen van mottobor- hun flat zo snel mogelijk op te
cie leiden een smallere Zeeweg, den en waarschuwingsborden, knappen.
de rotonde en het afsluiten van maar de ingrijpende maatregeOmdat het geen officiële aande Spoorlaan niet tot files. „In len maken het er niet veiliger
schrijvmg is, is J. Coenraad
tegendeel, de verwachting is op volgens hem.
(voorzitter van de Vereniging
dat er een rustiger verkeersbeeld ontstaat," schrijft hij.
„Voorlopig kunnen we alleen van Eigenaren) toch nog een
Pasen en Pinksteren afwach- beetje teleurgesteld. Met een
ten, want volgens de provincie aanschrijving waren volgens
dienen die feestdagen als proef - haar de zes tegenstanders van
konijn. We vragen ons alleen af de voorgestelde renovatieplanof ze een proef die drie ton ge- nen makkelijker over de streep
kost heeft, terugdraaien als er te trekken. Op 20 februari bespreken de eigenaren wat ze nu
mij dat nu verbieden. Ik zie wel toch files staan."
gaan doen.
wat er na l juli gebeurt."
Hij snapt niet waarom de afstanden tussen de tredes terug
moeten van 35 naar dertig cenZANDVOORTS NIEUWSBLAD
timeter. „Ik ben al veertig jaar
gewend aan 35 centimeter. Van
VOOR WIE NIET
een andere afstand komen alleen maar ongelukken. JongeAAN DE ZIJLIJN WIL STAAN
ren wennen daar misschien
snel aan, maar oudere glazenwassers met"
„Ook is het vreemd dat een
glazenwasser na 2,5 uur pauze
moet houden. Je stopt toch niet
midden in je klus. Dat werkt
met. Maar ze zijn er nog niet
uit. De glazenwassersbond is er
ook niet voor. Er wordt nog onderhandeld."
R.W. Snoeks, die eveneens
die krant moet ik hebben.
een eenmansbedrijf heeft, is
. Omdat ik graag wil weten wat zich in
eveneens tegen de nieuwe afmijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
standen tussen de tredes. „Je
Zandvoorts Nieuwsblad
hebt een bepaalde loop op zo'n
13 weken voor maar ƒ 13,50
ladder. Als de afstand wordt
verkleind, haal je juist veihgheid weg. Dan ga je misstappen
maken. Neem een schildersladder, daar kri]g ik dikke enkels
van, je breekt je nek erop."
„Met hangladders en in de
I I l l l
l l l l
Naam: (m/v)
hoogte werken, daar had de veihgheid al veel eerder op aangeAdres:
scherpt moeten worden. Laatst
is-een glazenwasser nog in Aml'ostcode/Plaats: l l l l l l l l l l l l l l i i
sterdam van een hoog gebouw
Telefoon:
l l l L., l l l l l l l U.,„
l «i i
gevallen. Zijn val werd gebroken door een tram. Hij manGiro/IJanknr.: l l l l l l l l l l
keerde niets. Op een dergelijke
Daarna word ik abonnee en betaal per
hoogte moeten veihgheidbi leD kwartaal ƒ 18,75 D half jaar ƒ 33,90 D jaar ƒ 59,20
men verplicht worden. Hier
moet de ARBO inderdaad paal
en perk aan stellen."
* Voor pustabonnucb gelden andere tarieven.

'Kleine glazenwassers de dupe
ZANDVOORT - „Vooral
kleine glazenwassers komen in problemen en schakelen wellicht over op
schoonmaakwerk.
Mijn
probleem is dat ik pas nieuwe ladders heb aangeschaft,
omdat de oude zijn gestolen. Dat is een flinke kostenpost, want een ladder kost
gauw duizend gulden."
M.H. Louwen, eigenaar-directeur van Weber Schoonmaakbedrijf, is daarom niet zo blij
met de nieuwe ARBO-regels die
op l juli ingaan. Op die datum
is de nieuwe werkhoogte vastgesteld op tien meter, ladders
mogen maximaal nog maar
twintig kilo wegen en de afstand tussen de sporten is bepaald op dertig centimeter.
Louwen die zes man in dienst
heeft, beseft wel dat er iets

moet gebeuren. „Werklozen
worden uit een koffiehuis geplukt en worden van de ene op
de andere dag glazenwasser. Zij
moeten meteen boven de tien
meter ramen lappen. Dat kan
niet. Het ziekteverzuim onder
glazenwassers is enorm: 13 procent."
De Zandvoorter zegt zelf niet
zoveel nadeel te ondervinden
van' de nieuw ARBO-regels.
„Wij hebben weinig ladderwerk
op Zandvoort. In elk geval geen
hotels of flats."
Bert Leijenhorst van het eenmansbedrijf Leico daarentegen
moet geregeld op een hoogte
van twintig tot dertig meter glazen wassen. „De flats aan de
boulevard zijn vier hoog. Daar
lap ik de ramen al 35 jaar. En
daar is nog nooit iemand van
een ladder afgevallen. Wie gaat

Rover wil busbaan wel
ZANDVOORT - Reizigersvereniging Rover pleit voor een
vrije busbaan op de Zandvoortselaan. Volgens Rover is het
jammer dat de Bloemendaalse
gemeenteraad onder druk van
omwonenden de plannen rondom de busbaan verworpen
heeft.
„We zijn weer terug bij af,
omdat opgezweepte gevoelens
en lokale volkswoede de plannen verhinderden," schrijft de
reizigersvereniging in een bulletin naar aanleiding vari de
jaarvergadering op 13 februari
in de stationsrestauratie van
Haarlem (aanvang acht uur).

ter water en de pomp moet zestig kubieke meter per uur kunnen verstouwen. In 13 uur
pompt die dan al het water weg
uit de kelder. Daarnaast komt
••een tweede bassin voor vierduizend kubieke meter water. De
pomp kan 840 vierkante meter
per uur doorsturen. Het afvoeren kost zeven uur. Dat gaat via
de waterzuivering naar Haarlem.

gens secretaris Ruud Schiltmeijer niet. „Wel zullen we
meteen aan de bel trekken als
het loket in Zandvoort ook
dicht gaat. Ik vrees dat dat nog
wel een keer gaat gebeuren, nu
in Overveen het loket gesloten
is. Het zal niet zozeer in de zonier alswel in de winter gebeuren. En dat is vervelend voor
reizigers."
De veiligheid gaat volgens de
Zandvoortse reiziger achteruit,
men kan geen informatie meer
krijgen en bepaalde kaartjes
niet kopen. Want de automaat
geeft alleen de standaardkaartjes. Bij het verlies van de intercitytrem heeft hij zich inmidConcrete actieplannen voor dels neergelegd. „Die komt
de trein of de bus vanuit Zand- waarschijnlijk nooit meer te- De moderne takel vervangt voor een deel de ouderwetse houten ladders
rot» ,i Kuipeishoek
voort heeft de vereniging vol- rug."

Natuurlijk,

Zandvoorts
H Nieuwsblad

L _ J

l

Snoeks zal van de maximale
werkhoogte van tien meter weinig last hebben. „Ik lap meestal
de ramen van bungalows. Maar
voor collega's die m Amsterdam grachtenpanden doen,
wordt dit een financiële aderlatma."
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U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: OL'0-562 62.11.
Stuur ckve bon in een open envelop naar
Weckmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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Eindelijk is het dan zover!
Ik heb er een broertje bij.
Mijn broertje heet

V 30 = D 7

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

\ VICTOR

Super
NOORI>
Neem van

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Pieter Gerardus

mij aan '
dot het
voordelig is!

Victor is geboren
op 25 januari'96

Wij willEN jullie
MET rlET FE!! dAT julÜE 25 JAAR
INOq STEEds ZO VERÜEfd ZIJN Als EEN
kNllffElbEREN pAAR.
Wij WENSEN julliE MET dÏT qEt)AAR

Noq ZO'N vERliEfd EN qElukkiq 25

37 = E
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Het nummer is blijkbaar nog niet voldoende bij
de mensen bekend.
Daarom volgt hieronder nogmaals het nummer:
Milieuklachtenlijn: (023) 574 02 00
Het nummer is dagelijks bereikbaar (buiten kantooruren via bandopname).

De Welstandscommissie vergadert donderdag
15 februari 1996 om 15.30 uur. De vergadering heeft plaats m het Raadhuis, ingang
Swaluëstraat.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terechtbij de sectorGrondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

MONUMENTENCOMMISSIE
De Monumentencommissie vergadert in het
openbaar op maandag 12 februari 1996 om
20.00 uur in het Raadhuis (ingang Haltestraat).
Informatie over de agenda, bij de sector Grqndgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
(023)57401 00.

NÖÖRp

Ada

XXX

Vrijdagavond
zónder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPflVOND

NOODGEDWONGEN SLUITING

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Bij het veranderen van het telefoonnummer
van de gemeente is ook het nummer van het
Cultureel Centrum veranderd.
Helaas is in diverse publicaties het verkeerde
nummer vermeld.
Daarom hieronder het juiste nummer:

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

Cultureel Centrum: (023) 574 02 80

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
13 februari 1996.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

-maandag 12 februari 1996, 20.00 uur commissie Financiën/Verkeer

Adriana van den Berg-Ellemers
7 oktober 1924
l februari 1996
Zandvoort:
Jac. van den Berg
Zandvoort:
Lilian en Leo Keur
Leon en Manon
Danielle en Egwin
Zandvoort:
Npra Eldering
Niels
Dave en Floor
Piet Leffertsstraat 12
2042 EH Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden in
het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Regelmatig komen bij de gemeente
klachten binnen op het gebied van
"milieu". De gemeente heeft niervoor alweer geruime tijd een speciale "milieuklachtenlijn" m het leven geroepen. Op deze
wijze worden de klachten gebundeld en komen
op de daarvoor bestemde plaats terecht.

De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis (pubheksingang aan de
Haltestraat):

JAAR.

Na een moedige strijd is toch nog onverwachts
uit ons midden weggenomen mijn allerliefste
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

MILIEUKLACHTENLIJN

TELEFOONNUMMER
CULTUREEL CENTRUM

LJEVE OpA EN OMA

Jasper Loerakker
Riouwstraat l
2022 ZJ Haarlem

2i

De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluéstraat).
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15-09.00 uur
Schuitengat
09.15-10.00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15-11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00 uur
Sophiaweg
12.45-13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45-14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

van de gehele handelsvoorraad,authentieke zeldzame

Bedroefd, maar dankbaar dat zij niet langer hoeft
te lijden, geven wij u kennis dat toch nog vrij
onverwacht is overleden onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

van de alom in vakkringen gerespecteerde en ruim 60 jaar
toonaangevende en befaamde groothandel

DIESBERGEN & KUNSTENAAR bv
volledige ontruiming magazijnen op korte termijn vereist

Margaretha van der Zee-Langejan

Gedurende de termijn van de tervisielegging,
kunnen belanghebbenden tegen voormeld
bouwplan schriftelijk of mondeling naar keuze
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96005B dr. C.A. Gerke'straat 105
96006B Willemstraat 7
96007B Rozenobelstraat 12 en 14
96008B Frans Zwaanstraat 86

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor:
- het uitbreiden van de woning met een serre op
het perceel Thorbeckestraat 36.

GEMEENTE

ovz

uitbreiden woning
plaatsen dakopbouw
plaatsen dakkapellen
uitbreiden woning

De genoemde aanvragen liggen op dinsdagen vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur
ter inzage bij de afd. Boüwtoezicht, Milieu en
Bouwkunde van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4.
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, t.a.v. BWT, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. De ontvangen zienswijzen worden bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter bij voorbaat
al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen
verplichten.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN:

ART. 15 WRO

OUDSTE GROOTHANDEL OOSTERSE TAPIJTEN

OPHEFFINGSLIQUIDATIEVERKOOP
PERZISCHE TAPIJTEN

Voormeld bouwplan ligt met ingang van
9 februari 1996 gedurende vier weken ter
inzage bij de centrale balie op het raadhuis
(ingang Swaluéstraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m do.
08.30 tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30 tot
12.30 uur.

94089B Friedhoffplein
plaatsen billboard
95009B Boul. P. Loot 69 vergroten woonhuis
95073B Westerparkstraat 5 plaatsen luifel
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn welvia het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Boüwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

totale magazijn- en winkelvoorraad wordt nu aangeboden
- in afwijking van normaal gangbare groothandelsnormen -

weduwe van H. B. J. van der Zee
op de leeftijd van 79 jaar.
Fred van der Zee
Hanneke Gaus-van der Zee
Rob Gaus
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
26 januari 1996
Hoogeweg 22 flat 2
2042 GH Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

direkt aan partikulieren
een zorgvuldig met vakmanschap opgebouwde handelsvoorraad
kwalitatief buitengewone

Ondernemers Vereniging Zandvoort

PERZISCHE, TURKSE, AFGHAANSE, CHINESE
en andere waardevolle gegarandeerd echte

Doe mee aan onze

OOSTERSE TAPIJTEN

VAN WOL EN ZIJDE, IN ALLE AFMETINGEN
TOELICHTING:
- Diesbergen & Kunstenaar, Geestbrugkade te Rijswijk, sinds 1930 de belangrijkste
leverancier van hoogwaardige tapijten aan de voornaamste binnen en buitenlandse
warenhuizen o.a. TerMeulen, Galeries Modernes, Innovation Brussel, en geselecteerde
woninginrichters.
- Distributiecentrum van het gerenommeerde Oosters Tapijlhuis Con & Verdonk bv met
haar vele vestigingen.
- Door kenners gerespecteerd als organisator van bijzondere exposities van o.a. meesterwerken van nomadische knoopkunst en andere uitzonderlijke verzamelaarsexemplaren.
- Diesbergen & Kunstenaar is gedwongen tot leegverkoop van haar magazijnen en de per
rayon en regio onderverdeelde rijdende showroom-collecties middels

ONMIDDELLIJKE LIQUIDATIE
112 VAN DE BOEKWAARDE

Bij het onverwachte overlijden van onze

Herman Strijder
hebben zo ontzettend veel mensen hun warme medeleven betuigd, dat het voor ons onmogelijk is om iedereen
persoonlijk te bedanken.
Daarom spreken wij op deze manier onze welgemeende
dank uit voor uw medeleven in de vorm van bloemen,
kaarten, telefoontjes, brieven, bezoeken, bemoedigende
woorden en uw aanwezigheid bij de begrafenis.
Het heeft ons het gevoel gegeven het verlies van Herman niet alleen te hoeven dragen.
Mede namens de familie:
C. Strijder-Mantingh
Zandvoort, februari 1996

Uitsluitend: Zaterdag 10 februari, 10.00 -17.00 uur

Dorpshuis
Donkerelaan 20 - Bloemendaal
Betaling: Kontant, Eurocheque, GBK
Geen bijkomende kosten

^to
of ttónatie voor slechts f & Ï 4 Ê ut^ü
bij Ui^

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn man en onze vader

Petrus Alphonsus van Meelen
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
M. van Meelen-van de Boer
Zandvoort, februari 1996

VALENTIJN PUZZEL
Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant de hartjes en plaats
. de gevonden letter op de
aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 17 februari a.s. naar
het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort

ovz

^ Zandvoorts v
d Nieuwsblad v

en

v

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in
DOKTERSBERICHTEN

Een

P. A. H. Wijnands

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de ver/.ekeriiifi dekte (die
kosten, maar net /.o behtnyrijk wan de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste xory f/ereaeUi
precies '/.oals mijn man y.ich dat had voorgesteld.
»ƒ«. ilvs.e niti-<nirivc-i-s,ekei-infj is mijn
rcrtrimirc-n meer tltm watird.

tandarts
afwezig
van donderdag 8 februari
t/m maandag 4 maart
voor dringende spoedgevallen
tel. 5715832

C. A. Jagtenberg

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo 'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

huisarts
afwezig van
8 t/m 16 februari
waarnemers
ma t/m vrij 08.00-17.00 uur
F. Weenink tel. 5712499
J. Anderson tel. 5712058
's avonds/weekend
tel. 5730500
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Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartver/.ekering
ontvangen. Ik heb de narantie dat ik nou; neruens aan gebonden ben.
""
""
naam:
man/vrouw
straat:

• t-1

32 33 34 35

16 17 18 19 20 21 22 23

36 37 38 39

40 41 42

Nsam1
Adres: .
Postcode -t- Plaats'

... .

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot,
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.
Hoofdprijs:
een waardebon t.w.v. ƒ 100,- beschikbaar gesteld
door CORTINA MODES, Kerkplein 3

* ** a ƒ 25,3 waardebonnen
te besteden aan gebak of taart aangeboden door:
LA BONBONNIERE, Haltestraat
Op zaterdag 10 februari a.s. zal ons promotieteam het winkelend publiek
een passende en smakelijke attentie aanbieden namens
O.V.Z.

postcode/woonplaats:

I pj| telefoon:
O leeftijd(en):
PH
£j

I

12 131415

deze oplossing inleveren vóór 17 februari

Dag en nacht;bereikbaar. voor
het verzorgen van een begrafenis
'•', •••:. of crematie; > . - '
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

ADVERTENTIES

Ja,
Willem Knip

natnra-intvaariverxelcerinfj,
daar Helt je ivtit aan.

Bon in envelop /.onder postzegel /.enden aan:

Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 31 S, 2000 WC Haarlem. |
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

en
een ijzersterke combinatie
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Piekervaring
Voor een piekervaring moeten
de Zandvoortse kinderen volgend jaar maar naar Capelle
aan den IJssel verhuizen. F. Lecler uit de Fahrenheitstraat ontdekte dat die gemeente voor elke.
ingeleverde kerstboom maar
liejst een gulden uitlooft. Dat is
toch alweer gauw 75 cent meer
dan de gemeente Zandvoort.
Misschien kan Zandvoort daar
een voorbeeld aan nemen volgend jaar, als de kerstboomversnippering tenminste dan nog
doorgaat. Hij heeft intens medelijden met „alle kleine Zandvoortse mannetjes en vrouwtjes
met hun koude handjes die
maar een kwartje per boom kregen."

'Rotary is wiel dat altijd maar doordraait'
H

nement voor Zandvoort zelf.
Immers minimaal 240 sporters
zullen een spektakel brengen,
waar iedere bezoeker van Zandvoort gratis van kan genieten.
De Zandvoortse bedrijven die
mee willen doen, betalen 3500
gulden, maar hun team krijgt
ook nog een schitterend feest
en koud buffet aangeboden."
Wat dat betreft herinnert
Keiler zich met schrik nog een
benarde situatie. Tijdens het
feest, vier jaar geleden, vatte
een elektriciteitskabel vlam. lemand spoot toen met een
brandblusser het koud buffet
voor de helft onder de poedersneeuw. Toen heeft de organisatie wel even flink in de zenuwen
gezeten. Maar
de koks uit
Grandorado
wisten voor de
vierhonderd
wachtende en
----^- hongerige gasten in slechts
drie kwartier weer een nieuw
koud buffet tevoorschijn te toveren.
Dit jaar gaat de opbrengst
van het Zomerzotten-festival
naar de Stichting Clinic-clowns. Deze stichting is opgezet om ernstig zieke kinderen
in ziekenhuizen afleiding te bezorgen. De kinderen worden bezocht door de clowns. Ze hebben een infuus met chocolademelk, plakken de kinderen vol
met reuzenpleisters en maken
grappen en grollen met hun
vrolijke rode neus op. Ze troosten de kinderen en worden
langzaam maar zeker een
trouw vriendje. „En wat misschien aardig om te weten is,"
aldus Keiler „het geld wordt besteed voor de clinic-clowns in
de Haarlemse ziekenhuizen."

Vijf dronken
automobilisten
ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week flink gecontroleerd op alcohol in het verkeer. Vijf automobilisten liepen tegen de lamp. Zij hadden
meer dan 0,5 promille alcohol
in hun bloed.
Een van hen, een 33-jarige
Haarlemmer die vrijdag in ds
Celciusstraat na een aanrijding
werd aangehouden met een
promillage van 0,9, gaf later aan
de politie toe dat hij de naam
van zijn broer had opgegeven.
De man moest in 1993 zijn rijbewijs inleveren, omdat hij met
een borrel op iemand aangereden had. Bovendien werd hij
eenjaar geleden ook al een keer
dronken achter het stuur aangetroffen.
Hij wilde deze keer geen
moeilijkheden en dacht dat in
eerste instantie te voorkomen
door een valse naam op te geven. Later kreeg hij echter spijt
en meldde zich bij de politie.
Hij krijgt nu twee bekeuringen.

Volgende Rotary-project
is Zomerzotten-festival

Klaverjassen
ZANDVOORT - Op vrijdag 9
februari is er koppelklaverjassen in de kantine van TZB aan
de Kennemerweg. De kaartavond begint om acht uur en is
ook toegankelijk voor niet-leden.

Taarten bakken
ZANDVOORT - Een ingezakte cake of een mislukte slagroomtaart hoeft niet langer op
het menu te staan. Erna Preymeyer start op dinsdag 12
maart namelijk met een cursus
luxe taarten maken in 't Stekkie. Op vier dinsdagen van zeven tot tien uur legt zij voor 110
gulden (inclusief ingrediënten)
uit waar een mooie en lekkere
taart aan moet voldoen. Opgeven van maandag tot en met
donderdag van tien tot vier via
telefoonnummer 5717113.

Astma
ZANDVOORT/HAARLEM Wie astma heeft en meer wil
weten over het gebruik van medicijnen, kan terecht op maandag 12 februari in wijkcentrum
't Schalkererf aan de Bernadottelaan 201 in Haarlem. Daar
spreekt longarts Teengs op uitnodiging van het Astma Fonds
Haarlem en omstreken. Aanvang acht uur.

Zeearend en witoogeend
logeren even in duinen
ZANDVOORT - Normaalgesproken laat hij de Waterleidingduinen links liggen.
Maar nu de winter zo streng
en bijna al het open water
dicht is, logeerde er onlangs
een zeearend in Zandvoort.
Bovendien trok ook een zeldzame eend naar de open kanalen van het duingebied.

zomers op de steppemeren
van Oost-Europa en de steppemeren van Zuid-Rusland
bivakkeert, 's Winters trekt
deze eend naar de laaglandvlaktes van de Zwarte en de
Kaspische Zee.

Dat hij in Zandvoort gesignaleerd werd, is volgens de
medewerkers van de WaterDe zeearend is Europa's leidingduinen dan ook tamegrootste roofvogel. Als hij lijk uniek. Het dier gedroeg
zijn vleugels uitslaat, is hij zich wel zoals zijn soortgenotwee meter breed. Gemiddeld ten op de laagvlaktes: 's ochoverwinteren in Nederland tends en 's avonds zocht hij
elk jaar slechts twee tot vijf actief naar voedsel en 's midvan deze bijzondere vogels, dags dobberde hij suffend
omdat ons land eigenlijk veel tussen de gewone eenden.
te druk voor hem is. De meesDe dieren hebben een korte
te zeearenden leven in Oost-Europa, Scandinavië, Us- vakantie in Zandvoort genoland en Schotland.
ten. Inmiddels zijn ze volgens
de medewerkers van de WaKleiner, maar net zo zeld- terleidingduinen alweer wégzaam is de witoogeend, die 's gevlogen.

Abraham feliciteert filmer
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ZANDVOORT - Een 71-jarige
Zandvoorter heeft zaterdag bij
een excursie door de Kennemerduinen een hersenschudding opgelopen. Hij gleed uit op
het ijs van 't Wed en bleef bewusteloos liggen. DuinwachPeter Keiler, voorzitter Rotary-club Zandvoort. In zijn hand de bekende zandloper met het ters brachten hem naar de parkeerplaats bij de Zeeweg, waar
Martha Burger Rotary-embleem. Tijdens een lezing krijgt iedere spreker exact twintig minuten de tijd
een ambulance klaar stond om
hem over te brengen naar het
ziekenhuis.

Rotary Zandvoort-Bentveld houdt zich
ook bezig met internationale ultwisbeling van jongeren. Vorig jaar was er
een meisje uit Australië bij Rotary-gezinnen te gast. De Rotary zoekt voor dit
jaar een student(e) uit Zandvoort die
voor rekening van Rotary wordt uitgezonden naar het buitenland.

Politie pakt 'vuilniscriminaliteit' extra aan
ZANDVOORT - Geweldsdelicten, 'vuilniscriminaliteit',
verkeersongelukken, te hard rijden, autodiefstallen en
(brom-)fietsdiefstallen. Dat zijn de belangrijkste speerpunten waar de Zandvoortse politie zich dit jaar extra op
gaat richten, zo blijkt uit het districtsplan voor 1996.
Zandvoorters maken zich namelijk meer zorgen over deze
onderwerpen dan inwoners uit
Bloemendaal, Bennebroek of
Heemstede. Het meeste ergeren Zandvoorters zich echter
aan hondepoep, maar die vorm
van criminaliteit laat de politie
voorlopig links liggen omdat
dat vooral een taak van de gemeente is.
Wel werkt de politie op dit
moment samen met de gemeente aan een plan om te voorkomen dat Zandvoorters of toeristen het slachtoffer worden van
berovingen, bedreigingen of
mishandeling. In 1994 deden 71
mensen aangifte van een geweldsdelict. De meeste voorvallen vonden plaats in het centrum. Opmerkelijk genoeg
voelden juist de inwoners van
Oud- en Nieuw-Noord zich het
meest bedreigd.
Dat objectieve cijfers en subjectieve gevoelens niet altijd samen gaan, blijkt ook elders in
het rapport van de politie.
Vooral de bewoners van Ouden Nieuw-Noord klagen over
geluidsoverlast, terwijl van de
213 klachten die bij de politie
binnenkomen in 1994 het merendeel van Centrumbewoners
afkomstig waren (59 procent).
Bijzondere maatregelen gaat de
politie hier trouwens niet nemen tegen geluidsoverlast.
Omdat burgers zich ook aan
rommel op straat ergeren en
het milieu tegenwoordig hoog
op de politieke agenda staat,

op geparkeerde auto's langs de
boulevard. Dat project wordt
dit jaar voortgezet.
Het zou een logische zaak
zijn ook een project op te zetten
voor brommeis en mountainbiricht de politie haar blik dit kes, want die zijn steeds vaker
jaar extra op het huisvuil. In het doelwit van diefstallen.
elk geval een keer per maand Jaarlijks worden er ongeveer
gaat de politie op dinsdagavond 235 (vooral in het centrum) geen op woensdagmorgen contro- stolen. Volgens Rookhuysen
leren of er geen illegaal grof zijn de daders echter moeilijk
te pakken. „We weten bijna zevuil op straat staat.
Het verkeer levert eveneens
veel problemen op. In Zandvoort gebeuren niet alleen veel
ongelukken (meer dan vierhonderd per jaar), er wordt volgens
veel Zandvoorters ook te hard
gereden en te weinig op de regels gelet. Het aantal aanrijdingen moet met 10 procent omlaag, stelt de politie ambitieus.
Hoe dat moet gebeuren, kan
ZANDVOORT - De proteamchef Rookhuysen nog niet vincie wil volgend jaar geld
zeggen. Het plan daarvoor is pompen in Zandyoort om
nog in de maak.
het toerisme te stimuleren.
Maar wie graag met meer dan Waar het geld aan uitgegevijftig door Noord scheurt, ven zal worden en om hoemoet af en toe goed op gaan veel het precies gaat, is nog
letten. De politie wil tien groots onduidelijk.
opgezette
snelheidscontroles
Gedeputeerde Staten stellen
uitvoeren in Oud- en Nieuw-Noord, die" zij echter van te vo- op 14 februari aan de provinciaren aankondigt. Verder krijgen le politie voor dat ze in 1996 aan
de automobilisten uit de Ko- de slag gaan met Julianadorp.
ninginnebuurt, Zandvoortse- Volgens een woordvoerder van
laan, Noord, Centrum en Bent- de provincie staat Zandvoort
veld verkeersles. Elke maand voor volgend jaar op het prostaat er een andere themacon- gramma. Julianadorp, een dorp
trole op het programma, waar- vlakbij Den Helder, krijgt dit
bij de politie overtreders op jaar zes ton extra. Bovendien
straat aanspreekt op hun gedrag.
Autodieven krijgen ook met
de politie te maken. Tenminste,
als de 'parkingwatchers' ze op
tijd in de gaten hebben. Die letten in de zomer al een paar jaar

ker dat er georganiseerde groepen aan het werk zijn die ze per
busje afvoeren naar het zwarte
circuit van Amsterdam. Maar
je moet wel weten welke bestelbus je precies in de gaten moet
houden. Dat vergt veel overleg
met de Amsterdamse collega's
en dat gaan we zeker doen." De
politie verwacht desondanks
niet dat het aantal gestolen fietsen of brommers deze zomer
sterk terug te dringen valt.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Op zondag 11
februari vindt van 11 tot vijf
uur de maandelijkse verzamelbeurs plaats in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. De beurs is gratis
toegankelijk. Op de beurs zijn
niet alleen de gebruikelijke
tweedehands boeken en platen
maar ook telefoonkaarten en
balpennen te koop.

Provincie wil volgend jaar geld
pompen in Zandvoorts toerisme
gaan de provinciale VVV's reclame maken voor deze gemeente. Dat kost 1,5 miljoen
gulden. Samen met het bedrijfsleven en de gemeente
heeft de provincie een miljoenenplan (in totaal 5,2 miljoen)
opgesteld om Julianadorp interessanter voor toeristen te maken.
Of Zandvoort ook zoveel geld
krijgt, kan woordvoerder Hans
Jansen nog niet zeggen. Officieel moeten Provinciale Staten nog hun licht erover laten
schijnen. Hij kan dan ook evenmin vertellen hoe het geld gebruikt moet worden. „Bijvoorbeeld voor het verbeteren van

de Zandvoortselaah, want daar
staan vaak files en dat is natuurlijk niet aantrekkelijk voor
toeristen. Maar dat is slechts
een persoonlijk idee van mijn
kant," zegt hij erbij.
Dat het niet eenvoudig zal
zijn om de bevolking, de politiek en de ondernemers straks
op een lijn te krijgen, geeft hij
meteen toe. Zowel het verbreden van de Zandvoortselaan als
het aanleggen van een busbaan
zal bijvoorbeeld veel weerstand
oproepen. Jansen: „Dat is waar.
Als je iets verzint, dan zal een
andere groep daar inderdaad
misschien niet blij mee zijn."

Meningen

'Verplaatsen dorpspomp
i's niet de oplossing'
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Genootschap

Vervolg van voorpagina

Maar Wagenaar aarzelt als
hij moet antwoorden op de
vraag of het genootschap ook
veel politieke invloed heeft gehad. „Ja en nee. Dat we het
pand waarin nu het Cultureel
Centrum zit, hebben kunnen
behouden zou duiden op ja.
Maar er is toch ook wel heel
veel gesloopt de afgelopen 25
jaar. Of het helpt dat we nu duizend leden hebben? Ik hoop
het. Het is wel een signaal natuurlijk naar de gemeente. Zoveel mensen zijn geïrriteerd geraakt door de bouw van de Dekamarkt, het Circus, de ABN,
het nieuwe raadhuis. Wij zijn
het stille protest tegen het reilen en zeilen van de gemeente
die als een tovenaarsleerling
rondloopt."

Een van de mooiste ervaringen van Peter Keiler, voorzitter
van Rotary Zandvoort/Bentveld, was het bezoek aan een
collega-voorzitter in Derby. „Hij had een boerderij in de
Micllands en zei doodleuk vlak voor de Rotary-vergadering:
'Ik moet eerst nog even een koe bevruchten.' Ik heb toen
meegeholpen met kunstmatig insemineren. Laten we eerlijk zijn, als ik geen voorzitter van de Rotary was geweest,
had ik dat toch maar mooi gemist."

UMOR IS PETER Kel- wiel dat altijd maar doorler niet vreemd, en hij is draait."
zeker te verleiden tot
En dat wiel draait in Zandhet vertellen van een voort al negen jaar lang. Er is in
anekdote. Maar daarna komt de loop der jaren al zevenhonhij snel to the point. Als voorzit- derdduizend
gulden opgeFilmclub
ter van Rotary Zandvoort-Bent- bracht door de 35 enthousiaste
ZANDVOORT - De filmclub veld neemt Keiler zijn werk- leden: de makelaar, de arts, de
Simon van Collem, die dit sei- zaamheden serieus op. Maar wegenbouwer en de zakenman,
zoen voor het eerst startte met bovenal is zakenman Keiler allen brengen ze behalve een
filmvertoningen -op woensdag een gevoelig man. Dat merk je grote dosis enthousiasme, ook
in het Circus, draait tot en met direct, wanneer hij vertelt over hun talenten in. En dat komt
eind mei. De club heeft inmid- de 'kinderprojecten', waarvoor tijdens de organisatie van grote
dels honderd leden en bij de zijn organisatie zich dit jaar evenementen (waar geld mee
meeste voorstellingen zitten speciaal heeft ingezet. „Het wordt ingezameld) goed van
dertig tot veertig mensen in de gaat om kinderen, die soms nog pas. Daarnaast genieten de lezaal. De films, over het alge- maar eenjaar, soms slechts nog den ook volop van hun wekemeen exemplaren die je niet zo maar enkele maanden te leven lijkse avonden. Ze luisteren
snel in de commerciële biosco- hebben. Ze zijn besmet met het naar lezingen, die met behulp
pen ziet, beginnen om half acht HlV-virus of lijden aan een on- van een reuze-zandloper nooit
na een inleiding van Thijs Oc- geneeslijke
kersen.
vorm van kanVanavond is 'Bandit Queen' ker. Veel van
te zien. Deze film van Skekhar die kinderen
Kapur vertelt van de beroemd- liggen in zieste vrouwelijke bandiet uit de kenhuizen en
Indiase geschiedenis. Door de tehuizen, ze ----omstandigheden
gedwongen kunnen niet
belandt zij in het criminele cir- meer naar huis. Ze hebben langer dan twintig minuten ducüit. De film laat erg veel ge- soms een moeder die ernstig ren en discussiëren graag met
weld zien, maar wordt verder aan de heroïne verslaafd is, of elkaar om hun kennis te vefredelijk beoordeeld door film- ze zijn wees."
"breden.
critici.
„Deze maand hebben we
Het volgende project, waarHet programma tot en met 25.000 gulden geschonken aan voor Rotary geld wil inzamelen,
eind mei luidt: 7 feb. Bandit- het Rode Kruis. Zij begeleiden komt ook weer voort uit een
Queen; 14 feb. Crazy Love; 21 een stichting, die een boerderij typisch Zandvoorts gebeuren.
feb. Kamen; 28 feb. Farewell to voor deze kinderen laat bou- „Op 9 juni komt er weer een
my concubine; 6 mrt. 1000 pie- wen. Zo kan men hen in de laat- Zomerzotten-festival in Zandces of gold; 13 mrt. Il Postino.; ste levensfase toch nog een voort. Ieder jaar is dat een gi20 mrt. Ed WoooVPlan 9 from thuis bieden."
gantisch succes. Vorig jaar leouter space; 27 mrt. Land and Maar ook Zandvoortse orga- verde dit sportevenement veerfreedom; 3 apr. Les roseaux nisaties worden niet vergeten. tigduizend gulden op. Dit jaar
sauvages; 10 apr. Citizen Kane; Zo schonk Rotary bijvoorbeeld gaan we het nog breder opzet17 apr. Belle époque; 24 apr.destijds de 'klink' van de dorps- ten: nog meer sportieve activiUrga; l mei City of lost chil- omroeper, de dorpspomp op teiten op het strand en in het
dren; 8 mei Indochine; 15 mei het Gasthuisplein, een tuin- water, spectaculaire races met
Vertigo; 22 mei Der Blechtrom- meubelset en tv voor het Huis strand-carts, roeiwedstrijden,
mel; 29 mei Doctor Zhivago.
in de Duinen, een cross-baan touwtrekwedstrijden,
grote
voor het Plantinghuis, een bij- strandballen en ook evenemendrage voor de tuin van Nieuw ten in de Grandorado-hal. Het
Andere kerk
Unicum en een computer voor gaat weer een fantastische dag
ZANDVOORT - Doordat de het CVVH (Centrum voor Vrij- worden en de inschrijving is nu
verwarming van de Hervormde willige Hulpverlening).
geopend."
Kerk kapot is, vindt de oecume„We zoeken zo'n twintig benische dienst zondag plaats in
„En we gaan door! Onze orga- drijven die een team sturen van
de Agathakerk aan de Grote nisatie blijft voortdurend in be- twaalf man. Het competitie-eleKrocht in plaats van de Her- weging. Dat is in feite ook het ment en de sportiviteit gaan er
vormde Kerk. De dienst begint principe van de Rotary. Het em- die dag vanaf spatten. Het
om tien uur. De overige kerkge- bleem van de Rotary is ook een wordt ook een schitterend evebouwen zijn gesloten.

Zandvoorts
Nieuwsblad

P.C. Janssen bewoonster van
het Gasthuishorje reageert op
het artikel in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 31 januari over
de dorpspomp. Zij verwelkomt
de pomp graag, maar ze vindt
dat er een betere oplossing is.
„Bestrijd de vernielzucht," stelt
zij voor. „Anders staat ons hofje
straks vol telefooncellen."

Thrjs Ockersen zag zaterdagavond in restaurant De Uitzichttoren
letterlijk en figuurlijk Abraham, gespeeld door zijn voormalige
docent Ge Loogman. De vijftigjarige cineast, die met muziek en een
striptease act verrast werd door een grote schare vrienden, heeft
grote plannen voor de toekomst. Hij is samen met de Amerikaanse
scriptschrijver John Cronin bezig aan een thriller die in Zandvoort
opgenomen zal worden. Als alles meezit, beginnen in september de
camera's te draaien. Ockersen maakte al eerder diverse films,
maar dit is zijn eerste grote speelfilm. In Zandvoort is hij de grote
man achter Filmclub Simon van Collem. Overigens heeft hij zaterdag wat wilde haren verloren, want zijn vrienden hebben zijn
baard afgeschoren

Foto Persbureau Znndvooit

Het is toch eigenlijk schandalig dat er door toedoen van een
aantal vandalen een groot bedrag (twintig duizend gulden)
uitgetrokken moet worden om
de dorpspomp te verplaatsen.
Zeker, in het Gasthuishofje zal
hij best leuk staan, maar volgens mij heeft de Rotary Club
Zandvoort hem geschonken
met het idee dat hij op een voor
het publiek zichtbare plaats
zou komen.
Nogmaals, in hec hofje staat

hij best leuk, maar dan wordt
hij slechts bewonderd door de
bewoners en de anderhalve toerist die toevallig de moeite
neemt de tuin' van het hofje in
te lopen.
Bestrijd de vernielzucht van
mensen, want met het verplaatsen van objecten die gevoelig
zijn voor vernieling, ben je op
de verkeerde manier bezig.
Straks staat de tuin van het hofje'vol telefooncellen, plantenbakken en misschien ook nog
het kunstwerk dat voor het
raadhuis moet komen te staan.
Alleen omdat het in het hofje zo
beschermd staat. Laat 's nachts
de politie op straat lopen of rijden, want die agenten ontbreken heden ten dage. Dat kost
geld, dat is waar. Maar kost dit
geen geld?
l'.C. Janssen
Zandvonrt

De Zandvoortse glazenwassers kunnen hun lange ladder wel in de vuilnisbak gooien. Zij mogen
alleen nog maar korte laddertjes gebruiken
llustivilit! M.ire do Boer
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februari

vrienden voor
het leven''
Zuiderstraat 15
Zeer centraal, doch rustig gelegen karakteristieke 2 onder 1 kapwoning met zomerhuis.
Indeling:
Beg. gr.: entree/gang, toilet, woon/eetkamer,
slaap- c.q. werkkamer, moderne lichte keuken
met inbouwapparatuur, provisiekelder.
1e verd.: 3 ruime slaapkamers (thans 2 kamers), moderne badkamer met whirlpoolbad,
2e toilet, c.v.-combiketel, wasmachineruimte.
Zomerhs: entree, keukentje, douche/toilet,
woonkamer. 1e verd.: slaapkamer, werkkamer
(gaskachelverw.)
•*• plaats achter; tuin aan zijkant
* Villeroy & Boch sanitair
* houten schuur
* grondopp.: 191 m'
ƒ 398.000,-

"erica"
Blocmenmoga/ijn sinds 1908
Grote Krocht 24 - Zandvoon
Telefoon 023- 5712301

Burg. v. Alphenstr. 57/10
Zonnige 3 kamerflat op de 4e verd. met lift,
nabij strand en station. Fraai uitzicht over zee
en land.
Indeling:
entree/gang, woonkamer m. balkon ZO, moderne keuken met apparatuur, slaapkamer met
balkon NW, .slaapkamer met kunststof kozijn,
badkamer met douche, toilet en wastafel.
* keuken met apparatuur
* flat is geheel voorzien van dubbele beglazing
* parkeerplaats voor de deur
* voorschotbijdrage ƒ 340,- p. mnd incl.
stookkosten
ƒ 179.000,-

Fahrenheitstraat 15
Halfvrïjstaand' woonhuis met tuin en zonneterras op het zuiden, garage en aparte schuur.
Indeling:
entree/gang, toilet, Z-vormige living, bestaande uit 2 niveaus, 1 met parketvloer en 1
met plavuizenvloer en open haard, schuifpui
naar terras,' moderne open keuken met inbouwapparatuur.
1e verd: 3 slaapkamers, douchekamer met zitbad en wastafel.
2e verd: zolderkamer met dakkapel, zolderberging.
* zeer sfeervolle living
* binnendoor bereikbare garage
•*• c.v. gas, combiketel
* grondopp. 242 m'
ƒ 379.000,-

Schuitengat 83
Fraai gelegen 21/2-kamer appartement op de
5e verdieping. Schitterend uitzicht over zee en
duinen met een groot balkon op het zuiden.
Indeling:
entree, vestibule, hal, woonkamer, slaapkamer. keuken, badkamer met douche, balkon.
•*• goed onderhouden gebouw
* lift aanwezig
* inpandige berging
* blokverwarming
•*• warmwater via eigen geiser
* geheel gestoffeerd + gemeubileerd
* servicekosten ƒ 425,- per maand incl.
voorschot C.V.
ƒ 249.000,-

fc»l*^Wi!ii!<iattj^^

ZANDVOORT

S KOPEN!

Hele gekookte worst
1 kilo
* NIEUW!
Kipworst,
50% kip/50% rund
100 gram nu

5,95

Cense & van
vindt voor u dat ene
huis dat precies bij u past!

DE PRIJS . . . ECHT HEMA

te AEROBICS/BALLET

Leeuwerikenstraat 12/5
Goed onderhouden 3 kamerappartement (verbouwd tot 2 kamers) op 3e etage gelegen.
Indeling:
entree/hal, zonnige L-vormige woonkamer met
balkon o.h. zuiden, ruime 'keuken, 1 slaapkamer, badkamer met bad, apart toilet, berging
o.d. begane grond.
* ged. kunststof kozijnen met dubbel glas
* schitterend uitzicht over de duinen
* servicekosten ƒ 344,80 per mnd inclusief
stookkosten
ƒ169.000,-

Mr. Troelstrastraat 50
In gewilde zuidbuurt gelegen woonhuis met
voor- en achtertuin, vlakbij strand en zee.
Indeling:
entree/hal, toilet, kelderkast, L-vormige woonkamer met eiken vloer, luxe ruime, 'Uitgebouwde keuken met apparatuur en granieten
blad, schuur via keuken bereikbaar.
1e verd: 3 slaapkamers, moderne badkamer
met douche en wastafel, vaste trap naar 2e
verd: m. zolderkamer (geen stahoogte) en berging.
* goed onderhouden woning
* diepe achtertuin met achterom
* rustige buurt
* c.v. gas (combiketel)
* grondopp: 198 m2
ƒ 389.000,-

Ccrdficd
Fïtneu lutrnctor

Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 5719701

Gewoon doen!
Bel voor info
(5719701)

Pasteurstraat 2
In winkelcentrum van Zandvoort-Noord gelegen woon-winkelpand, tevens als beleggingspand geschikt. Het pand bestaat uit 2 winkels
en 2 appartementen op de 1e verdieping en is
gebouw in 1974.
De grootste winkel ca. 130 m= is thans in eigen
gebruik, de winkel van ca. 60 m' is verhuurd. "*
De 1e verdieping bestaat uit een ruime 4 kamerflat en een 2 kamerflat, de ketel en geiser
worden gedeeld. De appartementen zijn verhuurd.
* Indien gewenst leeg te aanvaarden
* Gedeeltelijke huur ƒ38.100,- per jaar inclusief.
ƒ 475.000,-

H

CENSE&
V
A

NVM

*.LlNGEN

MAKELAAR

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

"De Bode"

OOG VOOR
DE HES AM STERDAM

Alles voor in en om het huis

Frits Beelen

'vader, moeder en kinderen

BtOBUSERKUNST

Bodeweg 2, 2042 JZ Zandvoort
Telefoon 023-5718845
Dinsdags gesloten

(maximaal 8 personen)

FEBRUARI

Rosapïfo

(alleen op afspraak)

by

geldig t/m 29 februari 1996

OPEN MIDDAG

>

14 februari 1996
15.OO-17.OO

/PO

Witoautstraat 84

voor particulieren en bedrijven
Td/Fax 0297-54006S564913
maandag t/m zaterdag

INFO: O2O-5236311

HEAO opleidingen/afstudeerrichtingen

UNDERJEANS

20% KORTING
AL ONZE LIJSTEN

Haltestraat 65,
JölutfS Zandvoort,
tel. 12060

De helpende hand in computerland

20 x f Ocm
normaal ƒ 75,-

Verwen je Valentijn
met bloemen
van

De specialist in al uw
bloemwerken

1EBRUARI 'CEZINSMAAND.
J gezinsfoto* in studio

Marisstraat 6
Direkt achter boulevard gelegen, fraai gerenoveerde woning met tuin west en schuur.
Indeling:
beg. gr: entree/hal, toilet, doorzonkamer met
lichte halfopen moderne keuken.
1e verd: 3 slaapkamers, badkamer m. ligbad,
apart 2e toilet, balkon met zeezicht. Vaste trap
naar 2e verd: ruime zolderkamer met nieuwe
grote dakkapel, zolo'erberging met aansluiting
voor wasmachine.
* achtergevel nieuw gevoegd
* nieuwe kozijnen voorzijde
* woning v.v. parketvloer
* nieuwe c.v. combiketel
* grondopp: 141 m2
ƒ 369.000,-

Frank Rijkaard
Boxers
Tanga's
Strings

of een mooi luxe lingerie^
setje van
Grote Krocht 20b
Kerkplein 10

Wat mogen particulieren en bedrijven
allemaal van ons verwachten:
Oplossen van alle computerproblemen
Onderhoud van uw automatisering
Verkoop van kwaliteits hardware
Optimaliseren van computers
Upgraden van computers
Onafhankelijk advies
En tenslotte
...Wij komen bij U langs

accountancy (AC) .
bedrijfseconomie (BE).
bedrijfskundige informatica (BI) .
management, economie en recht (MER).
bank- en verzekeringswezen (BV) ,
fiscale economie (FE).
commerciële economie (CE).
'internationaal management (IM) •

S-TUDKI2K AATJ Vlli 11IÏS

, international managementenglish stream (IM-ES)
, economisch-linguïstisch (EL)
plus:
. communicatie en public relations (CPR)
, management en informatie (MI)
. logistiek management (LM)
als afstudeervarianten.

ois pRAicruK »iï\vus-r nirr GEUUK

BEL VOOR MEER INFORMATIE !

Kantoor 0297 - 540065 / 564913
Mobiel O 654 654 651 / O 654 654 652

HOGESCHOOL VOOR E C O N O M I S C H E STUDIES • POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTKKDAM
TELEFOON 020-5236311 • TELEFAX 020-5236077
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'Romantiek op zee valt wel mee'
„Ik heb vooral veel water gezien." Wim Bos
heeft na al zijn wereldreizen leren relativeren. De oud-gezagsvoerder en directeur van
de Rotterdamse zeemanshuizen is vorige
week met pensioen gegaan. Hij heeft alle
kapen gerond, de wereldzeeën bevaren en
vele stormen getrotseerd. Eén ding spijt de
Zandvoorter echter. „Mijn laatste reis heb
ik nooit gemaakt."
P
DE
LAGERE
SCHOOL wilde ik eigenlijk al varen. Dat
kwam omdat er meer
zeelui in de familie zaten. Tevens had ik de drang de wereld
in te trekken." De Groninger
Bos, die inmiddels al weer veertig jaar in Zandvoort woont,
ging na de HBS naar de zeemansschool en begon als stuurmansleerling bij de Vereenigde
Nederlandsche
Scheepvaartmaatschappij. Hij keerde geregeld terug naar school en werd
vervolgens vierde, derde, tweede en eerste stuurman. Hij voer
op Indië, de Perzische Golf en
vaak op Afrika. „In de jaren vijftig zat ik op een vracht-passagiersschip, met zo'n twee- tot
driehonderd passagiers aan
boord. We ronden Afrika, zowel
langs de oost- als westkust. In
die tijd had je nog veel emigranten naar Zuid-Afrika."
Als eerste stuurman had Bos
tevens zijn kapiteinsdiploma
op zak. Bij een andere rederij,
Van Ommeren Shipping, werd
hij op 36-jarige leeftijd gezagsvoerder. „Ik schakelde over
van lijndiensten op charters.
Dus eigenlijk van KLM op Martinair. Ik voer op vrachtschepen, bulkcarriers en containerschepen. Tussendoor had ik
managementfuncties op de rederij zelf."
Een containerschip is tweehonderd meter lang, 32 meter
breed („anders kunnen ze niet
door het Panamakanaal") en
onderdeks nog eens 14 tot 15
meter („de lift heeft tien
stops") diep. „Ze zeggen wel
eens op zo'n groot schip valt
een zware storm wel mee. Maar
in feite is zeilen met een catamaran bij windkracht 5 net zo
zwaar als varen met een containerschip bij stormkracht 11.
Dan moet je ook bijsturen. Op
zo'n groot schip kan het behoorlijk te keer gaan."
Stormen, branden, mist,
hoge golven, Bos heeft het allemaal meegemaakt.
„Maar
schipbreuk heb ik nooit gele-

Wim Bos:
'Zeilen met
een
catamaran bij
windkracht 5
is net zo
zwaar als
varen met
een
containerschip bij
stormkracht
11'

met
Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Strandstoclbelasiing Toeristen moeten belasting gaan betalen als ze een strandstoel of -bed
huren. Het plan van de gemeente Zandvoort is
uniek m Nederland. De belasting moet al deze
zomer ingevoerd worden. De strandpachters
zijn het niet eens met de belasting. Zij beraadslagen met hun juridisch adviseur of er gerechtehjke stappen tegen de gemeente te ondernemen
zijn.
Verkeersplannen De bewoners uit Zandvoort
Zuid vinden de nieuwe verkeersplannen volstrekt verwerpelijk. Vooral de bewoners uit de
Frans Zwaanstraat en de Marisstraat vinden het
verkeer dat voor hun deur langs gaat rijden een
ramp. Zandvoort West, dat zich ook over de
plannen mocht uitspreken, reageert gematigd
positief.
Autodiefstal Zandvoort staat landelijk gezien op
de tweede plaats als het gaat om het aantal autodiefstallen. In Amsterdam worden de meeste
auto's gestolen.

De Krocht De exploitatie van het gebouw Dr
Krocht is nog niet rond, al heeft de gemeentiraad ingestemd met een samenwerkmgsovet
eenkomst met Homex BV Die firma wil de nu
rantie hebben dat het iinanciele risico beperkt
blijft tot een verlies van tienduizend gulden
Vakantiehuizen De gemeente Zandvoorl
wordt strenger ten aanzien vaii toeristen met eei i
tweede huis. Zij mogen hun vakantiewoning niet
gebruiken om er permanent in te wonen
Circuit Bij het Rijk heeft de gemeente Zandvooi l
om steun gevraagd bij de opheffing van het en
cint. De besprekingen met de exploitant, Cenav
verlopen overigens moeizaam.
Huizen PvdA-fractievoorzitter Gert Toonen zegt
dat er toch nog gebouwd kan worden in Zand
voort, ondanks alle beperkingen van het Rijk en
de beperkte ruimte. Toonen heeft becijferd dat
er nog 150 huizen neergezet kunnen worden
onder andere op de plaats van de Jtiliana/Agat
haschool, de Klimop, voor de watertoren en op
parkeerterrein Zuid.

D
Foto
Luuk Gosewehr

den. Ik heb wel eens in het ijs uiteindelijk bleef ik negen jaar
vastgezeten, maar met een paar directeur van de Rotterdamse
ijsbrekers ben je zo weer los. zeemanshuizen."
Branden ontstonden als bij
Bos zwaaide de scepter over
werk aan de buitenkant in het de huizen De Beer en Heyplaat.
dok een vlam naar binnen „De zeemanshuizen hebben
sloeg. Sommige ladingen - wol een grote vlucht genomen. Veel
of vismeel - konden gaan taroei- Maleisiërs, Fillipino's, later Poen. Dit lijkt spectaculair, maar len en Russen. De Heyplaat is
elk beroep brengt spanningen op recreatie toegespitst. Er is
met zich mee."
een voetbal-, basketbal- en ping„Het aantrekkelijke van va- pongcompetitie. In Kopenharen? Je gaat relativeren. Wat in gen worden al die uitslagen verZandvoort belangrijk, is, nou zameld en elk jaar wordt in een
daar breken ze in Amsterdam bepaalde tak van sport een weal hun hoofd niet meer over, reldkampioen uitgeroepen."
laat staan in Peking. Er zijn ook
Jaarlijks komen 32.000 schezoveel hindoes en moslims. De pen de Rotterdamse haven binwereld bekijk je dan toch heel nen. „Daar zitten 600.000 zeelieanders. Ach, die romantiek valt den op. De zeemanshuizen hebwel mee, hoor. Muziek van een ben per jaar zo'n 130.000 gasten.
harmonica op het dek, prach- Waar die ander 470.000 zeelui
tig, maar airconditioning en blijven? Veel schepen vertrekeen radio heeft toch ook wel ken weer snel en op de kleinere
wat."
schepen blijft de bemanning
Bos heeft zijn laatste reis ei- aan boord. Vooral jongeren
genlijk nooit gemaakt. „Ik gaan naar de zeemanshuizen.
kreeg in 1987 de uitnodiging de Die willen graag van een boot
fusie tussen de zeemanshuizen af. Er zijn ook disco-avonden,
in de Rijnmond te begeleiden. karaoke, maar ook gebedsdienDie baan zou ik twee jaar uitoe- sten."
fenen, de rederij hield zelfs een
De zeemanshuizen zijn ongeplaats vrij op een schip. Maar veer een eeuw geleden opge(ADVERTENTIE)

richt. „Zeelieden hadden het
stigma dat ze heel snel door
hun geld waren, veel dronken
en in elke haven een liefje hadden. De zeelui die de vorige
eeuw afmeerden in Rotterdam,
kwamen in slaaphuizen terecht. Zij wachten daar op een
nieuw schip. Als hun geld op
was en ze geen nieuw schip
konden vinden, leenden ze geld
bij de slaaphuiseigenaren. Die
hadden vaak contacten met de
rederijen. En als een zeeman
dan weer een schip had, maar
nog wel schulden, ging zijn loon
vaak rechtstreeks van de reder
naar de slaaphuisbaas. Met de
komst van de zeemanshuizen is
aan dit lijfeigenschap een einde
gekomen."
„Je had natuurlijk voor elk
geloof een zeemanshuis. In de
jaren tachtig wilden de subsidiegevers dat de huizen fuseerden. Deze taak heb ik dus in
Rotterdam op mij genomen."
„Mijn laatste reis als gezagsvoerder moet ik dus nog maken. Ik zal de weg naar Rio de
Janeiro nog wel kunnen vinden, maar verder is er natuurlijk veel veranderd op zeesche-

pen: een andere cultuur en
meer aandacht voor milieu-zaken. Steeds meer vrouwen werken aan boord. Vroeger was het
een mannenwereld. Toch heeft
mijn vrouw en ook mijn dochter mij vaak gezelschap gehouden. En op een gegeven moment kregen de lagere rangen
ook de gelegenheid hun vrouw
mee te nemen."
Bos maakte vaak een reis van
een jaar en had dan drie maanden verlof. „Heerlijk om dan m
Zandvoort te wonen. Als ik hier
op verlof was, had ik het gevoel
vakantie te hebben. Geen
schuldgevoel dat ik niets deed.
Fijn dat Zandvoort een badplaats is."

lx de badplaats door

ENK NU MAAR NIET dat
de gemeenteraad tijdens
de maandelijkse raadsvergadering ook maar met één
woord over dat 'Amsterdam-Beach-verhaal' heeft gerept.
Ze hadden er toch op z'n minst
even met z'n allen om kunnen
lachen, nietwaar? Dat verbaast
me trouwens niets. Ze hebben
daar m die raadszaal namelijk
maar één oplossing voor lastige onderwerpen: gewoon negeren.
Alle landelijke kranten, de
regionale pers en verschillende
radiostations vonden het gelukkig wel grappig. Want onze
politieke pubers, Koper (D66)
en Tates (VVD), kregen deze
weken toch aardig wat pagina's
en zendtijd nietwaar? Voor het
eerst kwam Zandvoort weer
eens in de landelijke pers zonder schandaal. Kwaad kan zo'n
verhaaltje dus nooit.

Maar nu komt het mooiste
nog. Het college wil het niet
hebben over Amsterdam-BeBijna dagelijks is de oud-zee- ach. Ze willen echter wel praman op het strand te vinden.
„Garnalen vangen met een
krootje." Bos zeilt ook graag in
een catamaran. Hij blijft in het
bestuur van de Stichting Zeemanshuizen Rotterdam zitten.
„Ik broed trouwens nog op andere bestuursfuncties. Verder
ga ik golven en tennissen. En
veel boeken lezen."
Ton van Doorn

Velsen
ten over een andere samenwerkmgsvorm. Hou je vast, wat
dacht je hiervan: Zandvoort...
met de gemeente Velsen.
Zandvoort hokken met Velsen? Denk nu niet dat dit een
grap is. De afgelopen raadsvergadering werd dit met een 'stalen face' gebracht. Sterker nog,
de burgemeesters hebben onderhng al met elkaar zitten
keutelen. Ik denk meteen: hebben we daar om gevraagd dan?
Sterker nog, nu wil het college
er van onze centen ook nog een
projectgroep naar toe sturen.
Om de samenwerkingsideeen
'uit te werken'. Oké mensen,
Amsterdam-Beach was een
goeie grap, maar nu ophouden
met die onzin, zeg.
Het bedrijfsleven ging accuut over de nek na dit nieuwtje. Ze zijn het college zo lang-

zamerhand meer dan zat en
gaan binnenkort hun eigen
maatregelen nemen. Jullie mo
gen het nog met doorvertellen
hoor, maar ik hoorde dat een
paar grote zakenjongens binnenkort een eigen politieke
partij gaat oprichten. En neem
van mij aan, dat die niet blijvsn
keutelen m de regio, maar dat
ze dan wel even verder gaan
kijken dan de gemeente Velsen.
Zandvoort-Velsen samenwei
ken, hoe komen ze erop Willen
ze gaan praten over toerisme,
werk en verkeer. Schieten we
daar wat mee op dan? Sorry
hoor, maar ik denk dan meteen
aan: vier-ploegendiensten, gele
zwavelrook, een jachthaven die
voor geen meter loopt, een
saaie pier die met storm levensgevaarhjk is, lugubere havenkades, het crematorium,
tunnel- en zwarte markt-verstoppingen en... een lekker
smakelijk harinkie.
Maar ja, daar hebben we d'r
in Zandvoort al zat van.
Martha Burger

Oude huisnummer Cl8 is no;
te zien in glas-in-loodramen

Kerkdiensten
10/11 februari 1996
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Agathakerk, ds v
Leeuwen en ds vd Vate, met
The New Choir Singers, collecte voor lepraproject.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Agathakerk, ds v
Leeuwen en ds vd Vate, met
The New Choir Singers, collecte voor lepraproject.
Roomskatholieke Kerk, Grote

Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: geen viering.
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Agathakerk, ds v
Leeuwen en ds vd Vate, met
The New Choir Singers, collecte voor lepraproject.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Donderdag 15.00 uur: Leerhuis.
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Agathakerk, ds v
Leeuwen en ds vd Vate, met
The New Choir Singers, collecte voor lepraproject.

Weekenddiensten

Speelweek van 8 t/m 14 Februari
'EEN HARTSTOCHTELIJK
LIEFDESVERHAAL"
lihn.Ew *Unieker."

CLINTEASTWOODj
M ERYI. STREEP j

mBRIDGEs!
MADISON

NEDERLANDSE
VERSIE

A. L

Dagelijks
13.30 en 15.30

12 Jaar
Do t/m Di
19.00

A.L
Dagelijks
21.30

Woensdag 14 Februari om 19.30 uur

CRAZY LOVE
Regie: Dominique Deruddere
met: Josse de Pauw, Michael Plas en Geert Hunaerts

WORDT LID VAN DE FILMCLUB
Qasthulsplein 5,2042 JW, Zandvoort, tel: 02507-18686

Weekend:
10/11 februari 1996
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
teLnr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).

SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
dubbel ornament. De onderkant
287, 2040 AG Zandvoort.
Kerkstraat 33 is een smal winvan de kroonlijst heeft een /ogo
Woningbouwvereniging EMM: kel-woonhuis van nog geen vier
naamd druppelmotief.
Klachtentelefoonnummer
nieter breed. Het pand ernaast
De bovenlichten in de glabpin
technische
dienst:
(023-) van Bakels is lang niet zo smal.
op de eerste verdieping /ijn
5717577.
Het winkel-woonhuis, waar movoor/ien van fraaie glas-ir.-loodStoringsnummer gas buiten menteel een juwelier is gevesramen, waarin het oude huf"
kantooruren: tel. 023 - (5)235100 tigd, is gebouwd aan het einde
nunimer C18 is opgenomen. DU
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- van de vorige eeuw en heeft drie
nummer verwijst naar de bamerland. Tijdens kant.uren: woonlagen.
venwoning.
5235123
Tuxi: tel. (023-) 5712600.
Vooral op de begane grond
De tweede verdieping is oppeOpenbare bibliotheek: Prinses- zijn veel neo-renaissance-trektrokken uit gele steen en ligl u
seweg 34, tel. (023-) 5714131. jes te zien. De originele winkelhetzelfde vlak als de winkelpui.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30 pui is gedeeltelijk in hardsteen
Deze etage wordt eveneens i»'uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30, uitgevoerd. De stijlen die de uitkroond door een fraai uitgevoervrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 gebouwde verdieping dragen,
cle kroonlijst met aan de andere
u., zat. 10-14 uur.
zijn fraai geprofileerd en hebkant een levendige decoratie.
ben aan de onderkant een diageprofileerde stijlen, die een De gele steen en de decoratie
mant-kop-ornament met facetversierde kroonlijst dragen. De duiden op een zekere .JugendH Burgerlijke stand B ten.
De eerste verdieping heeft buitenste stijlen worden nog stil-beïnvloeding.
Toto Pi'!-ïbUKMU 7 , ! I H l \ n ) l l
vanaf de borstwering eveneens eens geaccentueerd door een
30 januari tot en met 2 februari
In ondertrouw: Robertus Henricus Kiebert en Reina Heemskerk.
Getrouwd: Mark Johannes
Rasch en Mina Wilhelmina Woensdag
7 februari
1
Filmclub Simon van Collem draait Bandit Queen in het Circus aan het Gasthuisplein. Aanvang
Versteege. Antomus Johannes
uur. Ook toegankelijk voor niet-leden.
Nijman en Astnd Yvonne Nu- 19.30
1
Lezing over haptonomie door fysiotherapeute Jannita Rueter. Gezondheidscentrum, Beatnxboer.
Geboren: Nicky, dochter van plantsoen 1. Aanvang 20.00 uur.
Willem Jacobus Paap en Dorm- Zondag 11 februari
nique Marie Louise Armand * Winterwandeling door het landgoed Duin en Kruidberg. Start om 10 00 uur bij de hoeve Duin en
Kruidberg in Santpoort-Zuid.
Nunnink.
Overleden:
Anna
Helena ' Verzamelbeurs m het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Van 11.00 tot 17.00 uur
Harms-Citroen op 90-jarige Woensdag; 14 februari
leeftijd. Johanna Hendrika "1 Valentijnsknutselmiddag voor kinderen in 't Stekkie in de Celciusstniat Vanaf 14.00 uui.
Filmclub Simon van Collem draait Crazy love m het Circus aan het Gasthuisplem Aanvang 19 'M)
Pomper-Gebben op 71-jarige
Ook toegankelijk voor met-leden.
leeftijd. Margaretha van der uur.
!
Discussie-avond over de aansluiting van Zandvoort bij Amsterdam. In cale Casablanca. Zeedijk
Zee-Langejan op 79-jarige leef26, Amsterdam. Aanvang 20.30 uur.
tijd.
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Te koop in Zandvoort

Nieuw!!

op goede locatie bij winkelcentrum
vrijwel nieuwe

Dagelijks versgeperste
sinaasappelsap
liter of 1/2 liter

Groente en Fruit
Grote Krocht 25,
tel. 5714404

***

incl. standplaats*
gemeentevergunning.
Prijs ƒ 37.500,Inl.: Tel. 023-5730308 na 18.00 uur.
TE KOOP
wegens omstandigheden, geheel gestoffeerd,
goed onderhouden woonhuis aan de
HOGEWEG 25 te Zandvoort,
totaal inhoud 800 m3. Het huis, met voor- en achtertuin, bevat drie woonlagen en is bijzonder geschikt voor dubbele bewoning, (seizoen) verhuur
of praktijkwoning.
Per direkt te aanvaarden. Prijs n.o.t.k.
Info: Tel: 0235715178

Grote Krocht 22, Zandvoort
Vele nieuwe voorjaarsmodellen
zijn al binnen!

visverkoopwagen

Op vele enkellaarsjes

20% korting
***

00

o
m

ERKEND

Panty's/kousen

m

2 paar halen, !/2 prijs betalen.
Buureweg 1-3 - telefoon 023-5715736

~~^/^

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

Een Valentijnboeket
is de gebonden versie
van uw
liefdesbrieven

>>>>>
/(/
warmtemeter

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956

Geopend dinsdag t/m zaterdag Donderdag koopavond

SCHOEN
HERSTELLER

Voor het jaarlijks opnemen van meterstanden in woningen zoeken wij meteropnemers (m/v) te Amsterdam.
Amstelveen, Diemen, Duivendrecht,
Hilversum, Weesp en Zaanstad.

Bruna BaBkenende
Grote Krocht 18

U komt hiervoor m aanmerking als u naast
uw vaste werkkring gemiddeld 20 uur per
week overdag en m de vroege avonduren
beschikbaar bent U beschikt over een
goed handschrift en u bent tussen de 25
en 50 jaar.
Als u geïnteresseerd bent en u stuurt ons
een briefkaart met vermelding van uw
naam, adres, leeftijd, beroep en vaste
werkkring, ontvangt u van ons schriftelijke
informatie.

Voor een goed bed waarin u
optimaal uitrust, is meer nodig dan
alleen een goede matras. Ook de
ondergrond moet kunnen meebewegen. Zo ontstaat een flexibele
combinatie die wijkt bij heupen en
schouders, maar steun geeft bij bencn, middel en hals.
Met het advies van uw Slaapvoorlichter slaapt u goed en gezond.
Dat ?al uw rug beamen.

tel. 023-5716033

Let op!

Nu ook zondags geopend
van 13.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur

Raab Karcher Warmtemeter B.V.
Afd. Personeel - S, Postbus 179,
3100 AD Schiedam.

Wij hebben een grote sortering Valentijn
wenskaarten.

Stichting Erkenningsregeling Schoenherstellers

SES
SCHAATSEN
SUJPEN
J. v. CAMPEN & Zn
schoen- en sleutelservice
Corn. Slegersstraat 2
tel. 5715449

v
Super
NCK)RD

parkeergelegenheid

Het PAROOL

V

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

Leerlingen werven?
De nieuwsbladen van Weekmedia hebben op
14 februari opnieuw aandacht voor scholen en
schooltypen.
Een goede gelegenheid om één of meerdere
advertenties te plaatsen om (potentiële) leerlingen
te werven.

Meer informatie?

tte Lome,

Ook zeergeschikt
voor verjaardag,
partijen
en recepties
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

GEZOCHT:
2e HUIS VOOR ELMER
Elmer is een lieve
Berner Sennenhond.
Hij kan moeilijk tegen
alleen zijn en daarom
zoeken wij bij afwezigheid van ons beiden een goed 2e huis
voor hem.
Het gaat om onregelmatige tijden en korte
perioden.
Wie wil ons helpen, of weet iemand die
graag af en toe een lieve hond op bezoek
heeft?
Froukje Putman, tel. 5719390

Uw gasbedrijf adviseert!

VOORflS,

STOOKAKTIE '95/'96
uitgerekend voor U!

Voor de week van 29-01 t/m 4-02
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
l novem ber**
431
537
647
755
862
969
1080
1183
1293
1400
1509
1613
1776
1939
2101
2264
2422
2693
2963
3233
3500

39
49
59
68
78
88
98
107
117
127
137
146
161
176
190
205
219
244
268
293
317

Kosten
deze week

l

20,28
25,48
30.08
35,36
40,5ó
45,76
50,96
55,64
60,84
66,04

71,24
75,92
83,72

91,52

98,80
ƒ106,60
ƒ113,88
ƒ 126,88
ƒ139,36
ƒ 152,36
ƒ164,84

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

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

50

VANDAAG GEBELD
VANDAAG BESTELD

Bel voor Amsterdam/Weesp met Wilgo Lieveld of
Esther Nanlohy, tel. 020-562.2313 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Greet van den
Bovenkamp of Marijke Bom, tel. 020-647.5393.

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant,
de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad
Gaasperdam, Buitenveldertse Courant,
Amstefveens Weekblad/Amstelveen Post,
Aalsmeerder Courant, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe
Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.

BEL 06-0561
Neem nu Het Parool op proef, dan krijgt u 'n warm
welkom: de eerste 2 weken gratis en vanavond al in de
bus. Bel ons gratis. Op werkdagen tot 19.00 uur.

OED
Op 21 februari verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer badkamers, keukens, een nieuw middel
tegen houtworm, doe-het-zelf, zonwering en
vele andere zaken de woning aangaande.
Meer informatie over adverteren
m deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen,
tel. 020-6451515.
Op 14 maart verschijnt opnieuw een bijlage
met het thema 'Wonen/Onroerend Goed'.

Energiebedrijf Zi-id-Kennemerland
023-5235123

De BoodschappenKtaiit
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEtljSTDEZËKRANT ! ! !

e Glazenwasserij
• specialiteit schoonmaak
van gebouwen

<,„

• schoonmaak van
luxaflex

o verhuur tapijtreinigers
Tel. 57 14 764 / 57 14 090

ALS UW PRODUKT TIJDELIJK
VOORDELIG IS. HOEFT DE ADVERTENTIE
ER NOG NIET GOEDKOOP UIT TE ZIEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-62423, / 6.
S^MËN ADVERTERElNr MET UW RETAILERS
DAT MAG WEL IN DE .KRANT.
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Aan opvang van ouders en kinderen is grote

H

OESTEN DOEN alle
kinderen bij tijd en wijIe, maar als dat aanhoudt, stapje toch een
keer naar de huisarts. De meest
voor de hand liggende remedie
is een antibioticakuur, maar als
dat bij herhaling niets uithaalt het hoesten komt steeds weer
terug - dan is er meer aan de
hand.
Arjan en Bettie Lemke zaten
daar eenjaar geleden mee, toen
bij hun destijds vier maanden
oude Emily de klachten niet
weggingen. Ze vertrouwden het
niet en lieten in het BovenIJ
ziekenhuis haar bloed Qnderzoeken. „De kinderarts is afgegaan op mijn intuïtie. Ik voelde
dat er iets was," vertelt Bettie.
Emily vertoonde symptomen
van een longontsteking.
De opluchting dat er iets met
haar longen is, duurt maar
kort, als om negen uur 's
avonds de kinderarts uit het
BovenIJ voor de deur staat.
Bloedonderzoek heeft uitgewezen dat het alarmerend veel
witte bloedlichaampjes bevat.
„We schrokken van zijn bezoek, maar het contact was ook
wéér zo vertrouwd dat het ook
weer niet zo vreemd was dat die
kinderarts 's avonds nog langs
kwam," vertelt Arjan. Omdat
het Academisch Medisch Centrum (AMC) meer gespecialiseërd is, brengen Arjan en Bettie Emily meteen naar Amsterdam-Zuidoost.
„We werden daar goed opgevangen door aardige verpleegsters," vertelt Bettie, die 's
nachts blijft slapen en ziet hoe
artsen Emily in de gaten houden. 's Ochtends om half acht
komt een van de oncologen
naar Bettie toe met de vraag of
ze weet waar ze aan denken.
Nee? Aan leukemie. „Zo bot
werd het gebracht en veel langer dan een paar minuten duurde het gesprek niet," vertelt
Bettie. „Waarom waren wij niet
met z'n tweeën om dit slechte
nieuws op te vangen," schrijft
ze in het dagboek dat ze met
Arjan sindsdien bijhoudt.
Er volgt een lange weg van
onderzoeken, opnames, puncties en prikken, die nog altijd
voorduurt. „Je valt als ouder in
een diep gat," beaamt Mickey
Bosschert, die tien jaar geleden
haar dochter Vanessa door
kanker verloor. Over de periode die daar aan voorafging, van
onderzoeken, behandelingen
en artsen die elkaar tegenspreken, schreef ze een aangrijpend
boek 'Ik zal nooit meer blij
zijn'. „De wetenschap dat deze

iedereen je wat op de mouw kan
spelden Dus heb je steeds een
drang naar specifieke mforma
tie die je na kunt lezen."
Over het algemeen ib het ge
ven van voorlichting m zieken
huizen wel redelijk geregeld,
vindt Esterella van Klinken
van het Integraal Kankercen
trum Amsterdam. „Maar het is
heel ei g afhankelijk van de arts
en de afdeling of er aandacht
voor is. Sommige instellingen
hebben een patientemnformatiebureau, dat stimuleren wc."

Je valt in een diep gat
als blijkt dat je kind
kanker heeft. Het
leven lijkt alleen nog
te bestaan uit
onderzoeken,
puncties en
gesprekken; vrienden
en een baan schieten
erbij in. Alle
informatie, cursussen
en gespreksgroepen
ten spijt, ontbreekt
het vaak aan een
verpleegkundige die je
in praktische zin.kan
helpen en die je kan
bellen voor vragen.

door Eduard Ilcrkes

kinderen in sommige instellingen veel te weinig begeleiding
krijgen, dat er op bijna onmenselijke manier met hen wordt
omgegaan, deed mijn hart keer
op
keer
ineenkrimpen,"
schrijft ze in het voorwoord.
„Een ziekte oplossen kun je
niet, maar kinderen en ouders
opvangen wel. Daar is grote behoefte aan," stelt Mickey Bosschert, die nog vaak door ouders in dezelfde situatie wordt
benaderd. De resultaten van
het project Verpleegkundig
Consulent
Kinderoncologie,
waar het Sophia Kinderziekenhuis en het Academische Ziekenhuis Rotterdam eind 1993
mee zijn gestart, onderschrijven Bosscherts mening. De verpleegkundig consulent is voor
ouders een vraagbaak, maar
houdt zo nodig ook contact met
huisarts en wijkverpleegkundige.
„Zo iemand is bijna onmisbaar," vindt een medewerkster
van het ziekenhuis. Uit de resultaten blijkt dat ook, vertelt
projectleider dr. K. Hahlen.
„Veel beginnende complicaties
zijn eerder opgemerkt, waardoor opname voorkomen kon
worden. Daarnaast kun je ouders thuis meer steun geven.
Het viel ons op dat ouders die
regelmatig op de polikliniek
kwamen met vragen over bijwerking bijvoorbeeld, wacht-

Bettie en Arjan met hun Emily: „Je wilt een goede gesprekspartner zijn; dat niet iedereen je wat op de mouw kan spelden. Dus heb je steeds een drang naar
specifieke informatie die je na kunt lezen"
Bram de Hollander Fotografie

ten totdat ze een afspraak hadden. Een consulent die je gewoon kunt bellen, is dan een
uitkomst." Bovendien worden
huisarts en wijkverpleegkundige geïnformeerd en dat is vaak
hard nodig, vindt Hahlen.
„Mijn indruk is dat de kennis
vaak ontbreekt voor de verzorging van een kind dat kanker
heeft."
Iemand die de problemen
aanhoort, de taal van een oncoloog verstaat en praktische
hulp kan bieden. Dat is eigenlijk waar het om gaat en wat in
veel ziekenhuizen ontbreekt,
ook voor volwassen patiënten
overigens. Arjan en Bettie Lemke hebben ervaren wat er op je
afkomt in zo'n situatie. Arjan:

„Ik had net drie weken een andere baan en heb me ziek moeten melden. Nu, een half jaar
later, ben ik ontslagen. Ik vind
dat overigens nog coulant."
Bettie: „Ik heb alleen maar be-

school. De andere problemen
die opdoemen zijn legio: hoe bekostig je het heen en weer rijden als je niet in de buurt van
het ziekenhuis woont; hoe boek
je een weekje vakantie als je

worden er af en toe dol van.
Arjan: „Toen Emily één jaar
was geworden, ging ze van de
zuigelingenafdeling naar de afdeling oncologie. Daar bleek
een prima map met informatie

'Je levensinstelling verandert,
alles is onbelangrijk,
je leeft bij de dag'
grip ondervonden op de school
waar ik werk, maar lesgegeven
heb ik sindsdien niet meer." Ze
is net pas begonnen om als assistent op vrijwillige basis weer
een beetje rond te lopen op haar

daags tevoren pas weet of het
door kan gaan; hoe kom je aan
de informatie over de ziekte die
jouw kind heeft. Op alles is een
antwoord, maar voor je daar
achter bent. Arjan en Bettie

te liggen over leukemie. Dan
denk je: waarom zeggen ze dat
niet eerder."
Bettie: „In december las ik
dus pas dat kinderen met leu-

kemie bescherming tegen de
zon nodig hebben. Toen was de
zomer al voorbij " Arjan „Ik
ben op zoek geweest naar een
bibliotheek in het AMC, maar
die is er niet. Er is wel veel
informatie, maar gebundeld is
het met. Dus overal haal je iets
vandaan. Ik heb twee uur achter een computer gezeten voor
een uitdraai met informatie
over leukemie. Er zou eigenlijk
gewoon een boek over moeten
zijn. Dat hoor ik ook van andere ouders."
Over de informatie die de behandelende artsen geven en de
tijd die ze daarvoor uittrekken,
zijn Arjan en Bettie heel tevieden, daar willen ze duidelijk in
zijn, maar: „Je wilt een goede
gesprekspartner zijn; dat met

Zolang ik hier woon, hebben wij al een abonnement op het Zandyoorts Nieuwsblad. Die krant hoort erbij en daar zeg ik
geen woord teveel mee. Het is toch de enige mogelijkheid om op de hoogte te blijven van wat er in je woonplaats
gebeurt? Een dagblad schrijft daar niet zo uitgebreid over, dat heeft wel ander nieuws te melden.
Omdat de kinderen de deur uit zijn, heb ik nu alle tijd en daar wil ik wat mee doen. Ik heb me in het sociale leven
gestort, buurtwerk en zo. Dan merk je pas goed hoe belangrijk het Zandvoorts Nieuwsblad is. De redactie heeft
altijd een open oor voor ons en de medewerking van de krant is voor ons van groot belang. Via de krant
leggen we contacten en zijn we in staat ruime bekendheid aan ons werk te geven.
Mijn man en ik gaan graag uit. Muziek, toneel, tentoonstellingen. We gunnen ons tijd vofcr cultuur, zogezegd. Het Zandvoorts Nieuwsblad bericht daar ook over. Gelukkig. En zo kwamen we er achter dat hier in de
buurt een heel leuke expositie van schilderijen werd gehouden. Waar zo'n krant al niet goed voor is.
Zodra die in de bus ligt, lees ik 'm vluchtig door en in het weekend neem ik er echt de tijd voor. Daar kijk ik naar
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant
schrijft over de plaats waar u woont.

i>on

Daarna word ik abonnee en betaal per
O kwartaal/18,75
O half jaar ƒ 33,90 O jaar ƒ 59,20
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

^e kranl moel ik hebben. Omdat ik
graag vvil welen wat zich in mijn omgeving
afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorls Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 13,50

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar Weckmedia. Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.

"l

U hoeft geen postzegel te plakken.
Wie 'n abonnement heeft weet meer!

Naam: (m/v)
Adres:
Postcode/Plaats:
(i.v.m. controle bezorging)WK

Telefoon:

D'/j

Giro/Banknr.: —

f
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Wie n abonnement heeft weet meer!

Het Kankercentrum organiseert tal van cursussen en gespreksgioepen, waar veel behoefte naar is. Ook het Konm
gin Wilhelmma Fonds is een
belangrijke vraagbaak als het
om voorlichting over kanker
gaat. „Misschien is er wél teveel
informatie," zegt oncolooa
Hahlen. „Als ouder hoor je zo
veel en komt er ook zoveel op je
af dat het beter werkt als je ie
mand gewoon kan bellen."
Hoe goed het project in Rotterdam ook loopt, het is noa
rnaar de vraag of het conti
nueerd wordt. „Het gaat om
geld. Maar gezien de resultaten
zou elk ziekenhuis zo'n consulent moeten hebben," stelt
Hahlen. Nazorg van kankerpa
tienten, kinderen én volwasse
nen, is lang met zo goed geregeld als wel gedacht wordt en
blijft ver achter bij de zorg die
bijvoorbeeld mensen met aids
krijgen. Het gaat op jaarbasis
om 350 tot vierhonderd kinde
ren bij wie kanker wordt geconstateerd.
Arjan en Bettie leven intssen
nog altijd van dag tot dag, vertellen ze. In september is vastgesteld dat Emily een agressie
ve vorm van leukemie blijkt te
hebben; over haar perspectie
ven is niets zinnigs te zeggen
Het wachten is op een been
mergtransplantatie; zowel Ar
jan als Bettie, maar ook hur
dochter Marlme van zeven blij
ken, geen geschikte donor te
zijn. „Je levensinstelling veran
dert, alles is onbelangrijk," zeg
gen ze. „Je leeft jbij de dag. Hel
wonderbaarlijke is dat Emirj
een heel vrolijk kind is geble
ven en geen last lijkt te hebber
van alle medicijnen die ze das
en nacht krijgt. Dat scheelt
enorm."
Om de voortgang van het project
Verpleegkundig" Consulent Kinderon
coloifie veiliR te stellen en om ervoor t<
zorgen dat het ook elders navolglm
krijgt, vvil Mickey Bosschert wil graai
in contact komen donateurs.
Voor informatie: telefoon <>3671!l!l.

17WHIRLPOOL
1000 TOEREN
WASAUTOMAAT
SONY HI-8 TRAVELLER

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

Superieure beeldkwaliteit
Hi-Fi stereo Adv "2999

Hi Black Trinitron beeldbuis
fldl square Double-Duty
alstandbediening Adv'1660

SONYHI-aSTEADYSHOT
TR750 Met beeldstabilisator
Hi Fistereogeluid Adv '3110

WHIRLPOOL ELEKTRONISCHE WASDROGER

Type AWG748 Luxe 1000
toeren w a s v o l a u t o m a a t ,
18 programma s, inkl
wolwas en besparend
kortprogramma, regelbare
temperatuur en centrifugesnelheid Zeer zuinig door
uniek
DCC-systeem
Adviesprijs" 1299-

Type AWG906, Elektronische lucht-afvoerdroger, dus
eenvoudige bediening en optimaal resultaat d m v sensoren Trommel links- en rechtsdraaiend, antikreuk programma en pluizenfilter Adviespri)S*999 -

SONY HIFI SYSTEEM MET CD-WISSELAAR
MHCC33, Versterker 2x60 Watt, elektronische equalizer / 9 bands
analyzer, digitale tuner, 40 pre-sets, sleeptimer, dubbel cassettedeck, auto-reverse, dolby B, 1-Bit
5 CD-wisselaar, muziekkalender,
3-weg bassreflex luidsprekers, inkl
afstandbediening Adviesprijs'1320 -

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
TOPMERKWASDROGER

"*i&iiiaFfi': ^fffKt^f^SSiiA

Wasdroger Adviesprijs"495 -

t

IJTIjn^y

rmm^%

m

De platste beeldbuis voorzien
van bijna alle denkbare
mogelijkheden Adv '4000 -

SONY STEADY SHOT
TR550 Lichtgewicht camcorder met beeldstabilisator
Hl Fi Adviesprijs "2530

2249.SONY72CMKVC2921

SHARP R2V14STUNT

l&fif 34-9."

579.-

MOULINEX STUNT

Koel/vries kombi Adv "1235-

draaiplateau Adviespnjs"399 -

649.649.-

229.-

BAUKNECHTTRA961

Slereoenteletekst Adv '2250

549.-

9999

1349.-

HI-8 CAMCORDER
1

179.-

Type TD52, Reverserend
Adviespnjs "649-

Geen 2 deurs koelkast maar
een echte 220liter2-deurs
koel/vries kombmatie met
3 laden Adviespnjs"999

ZANUSSI WASDROGER

SONY72CMKVS2921

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs"279 -

KONDENSDROGER

199.-

WHIRLPOOL ARG647 FM1515,17 Liter, 5 standen,

CM50, Geen afvoer nodig

ZANUSSI KOEL/VRIES WHIRLPOOL AVM610|

SONY T R A V E L L E R

WHIRLPOOLAWG912

BAUKNECHTKGC

TR350 Lichtgewicht camcor

Kondensdroger Adv "1549-

Topklasse Hi-Fi stereo geluid

SONY55CMKVX2141

1299.-

Stereo teletekst Adv '1650

SONY55CMKVM2100 der Hl R lOxzoom 2lux '1980 •
N Black Tnmtron Adv '1000

K/V kombmatie met 3 laden
Adviespnjs'1149

799.-

SONY CAMCORDER HI-8 HIFI STEREO
AEG TYPË~52l

TR707, Kompakte lichtgewicht camera
met topklasse
Hi-8 beeldkwaliteit,
12x motorzoom,
full-range autofocus,
auto diafragma,
HiFi stereo geluid
Adviespnjs*3220 -

VIDEO-8CAMCORDER
S O N Y T E L E T E K S T E807 Bmm Sxzoom autofocus
M1401 Afstandbediend '890

PANASONIC 63 CM
TX25G Stereoteletekst "1599

Kondensdroger Adv "1449-

Elektronisch Adv "1699-

Type KG31, Flexibele mdelmg, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs" 1498 -

regelbaar.Svnesladen "1849-

1399.-

w INFOLIJN
: -020-6474939

G«en prijsmfoi.v.m. concurrtntif
\ Afd, cohsumenteribelangen ••~•
W t/m vr. van.10.00 tol li.OO
; l /Tijdstip van le'veriiig?
l, , ' 'leldeBCC : . '••'• .

829.-

PHILIPS MATCHLINE
VR733 VHS-HQ HiFi stereo
4 koppen teletekst "1795-

i ''BEZORGLiJN

v

'Ruime 24 litermhoud, snel-

479.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron Adv "999 -

649.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI WHIRLPOOL AVM
Type KE3100, Gescheiden

-. vraag, opmerking, probleem?-,
'•-.' ; .< , Belde..BCC :'-•»•
•

SLVE70,Tn-Logic Stereo
4 DA PRO koppen longplay
enPDC Adviesprijs '1780 -

Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt auartz-orill

SIEMENS 300 LITER le 1000 Watt magnetron, veKOEL/VRIESKOMBINATIE lekookfunkties Adv "699 -

999.-

SONY HiFi VIDEO+PDC
l

249.-

SHARP KOMBI

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
PTgii ff/IQ
KOMBI MAGNETRON

lifofef 049.BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER

17 litermhoud Adv "599 -

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv "1499 -

699.-

MERKCENTRIFUGE
2800toeren Adviespnjs"249 -

iV;;: 020-6476219

\ V : Een dag voor levering - . :

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST PHILIPSHiFi STEREO
25PT450 Flat square beeldVR632 TURBO-DRIVE video,
4 koppen longplay "1295

buis menusturing easy-logic
alstandbedienmg Adv "1795 -

799.-

&

BCC, waar men no
1

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen "849 -

VIDEO
PHILIPS 70 CM KTV GRUNDIGHiFi
GV240 Beste koop VHS
STEREO TELETEKST
Adviesprijs -1709 -

'd

28PT450 Adviesprijs"1995

849.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

HiFi STEREO
TEREO VIDEO
PHILIPS MATCHLINE JVC
HRJ600,4koppen
ppen Adv "1299-

M

PT701B STEREO TELETEKST afstandbedien'ng
Adviespnis'1795 -

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel,
zeerzumig Adviespnjs "1199 -

799.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
28SL5800 70cm Adv "2695 -

ij:J/J$ 749."

SONYSHOWVIEW+PDC
WVIEW+PDC

649.-

PHILIPS 63 CM KTV

&

ZANUSSI WASAUTOM.
Type ZE400E, Adv "949-

699.-

SLVE50, Tri-Logic,
i-Logic, 4 koppen longplay
(y Adv "1330 25MN1350 Adviespnjs "1445 -

ff
fti

um ag verwachten

^„.^^^iE^i^lll^M

^
M
M

695.55 CM FSQ KTV

TypeAWG719,Adv "1235 -

699."

579.-

LUXE VAATWASSER

INDESIT STUNT
STUNT

Type 2596,
>, Adv
Adv "799
"799 --

479.-

Ned Philipsgarante Adv "899 -

645.-

LUXE 800 TOEREN

579.-

NA2304 Flat square beeld
buis teletekst Adv '1345 -

CE

SIEMENS 2-DEURS
235 liter Adviespri]s "985-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

ijffif

PHILIPS VIDEO
/IDEO + PDC

VR333 Beste
ste koop
koop'1 3 koppen
Adviesprijs
viespnjs "1095-

ft 55 CM STEREO KTV

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT' Adviesprijs"749 -

BLAUPUNKTHiFi
IKTHiFi
VIDEO -f SHOWVIEW
SHOWVIEW

1 145.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling Adv "799-

SONYVHS-HQ VIDEO

INDESITD3000WI.4rjro-

gramma's, 12 couverts
1-DEURS KOELKAST Adviespnjs"999
-

Oerdegelijketabletop Zeer
fraaie uitvoering metformica
bovenblad Officiële garantie

245.-

BAUKNECHTVW3PR

449.465.PANASONIC VIDEO
37CM KTV KV1212

2-sterren vriesvak Adv "699 -

BOSCH VW SPS2102

BESTE KOOP' Officiële
Philips garantie Adv "695

Topmerk Adviespnjs"749 -

Superzumig Adv "1348-

E1 0, Tn-Logic voor optimaal
beeld, afstandbediening
Adviespnjs "799-

PHILIPS TELETEKST

INDESIT KOELKAST

14PT155A Adviespnis"725

325.- EaEr

NVSD30 3 koppen, VHSHQ LCD-afstandbed "1199-

499.-

Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviesprijs "2299 -

375.-

949.-

3-sterrenvnesvak Adv "749 -

G570,TOPKLASSE Adv,"2099-

AEG LAVAMAT RVS

BOSCH KOELKAST

MIELE 1100TOEREN

SHOWVIEW VIDEO
VXK326, VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv "699

429.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen1 Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding' Type
AV536, Ad',iespnjs"1499 -

VSG21, Afstandbediend
Adviespnjs '768-

995.-

4 KOPPEN VIDEO
Perfekte beeldkwaliteit,
longplay (max 8 uur)
afstandbed Adv "799 -

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel "1499-

BAUKNECHT KAST MIELE VAATWASSER

SIEMENS 180 LITER
KT18R01 , Adviesprijs"948 -

645.1-

BAUKNECHTKRC3032
HTKRC3032 INDESIT K
300 LITERR KOELER FORNUIS L N

745.-

1045.1WASÜROOGKOMBINATIE
*«ws5fó3*4Slfff^^^

PHILIPS VIDEO
+ PDC
GRUNDIG70CM
1
LCD AfstandSTEREO TELETEKST Turbo-Drive
bediend Adviespnjs "895 -

COMPAQ PRESARIO

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

524, Processor 486DX2, 66 Mtiz ,
8MB intern, 420MB harde schijt,
Quad Speed CD-rom, 1 4inch monhor, muis, WINDOWS 95 "2999-

ST70 650 Adviespnjs" 1949 -

GRUNDIG63CM

379.-

ST63-650 STEREO TELE
TEKST Adviesprus'1829 -

878.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200 Afstandbediening

BLAUPUNKT 70 CM
IS70 33 Stereo en teletekst

H<

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST
GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401 , ' B e s t e koop'

SIEMENS WASAUTOM.

ETNA FORNUIS 14*00

Adviespnjs "1348 -

BAUKNECHT WA-

Processor 436DX2, 80 Mhz ,
4 MB Intern, 540 MB harde schijf,
cache 128 KB, 14 Inch S-VGA
kleurenmonltor, muis, DOS 6 2,
W1NDOWS311 Adviespnjs"1938-

Hoog centrifuge-toerental
Adviesprijs "1349 -

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven,

BOSCH VRIESKAST inkl grill en kookwekker

DJ320, InkJet printer, Inkl sheet
feeder en cartridgc Adv"569

Type GSD1 341, Adv "848- Adviesprijs "151.0 -

WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

afstandbediening

VHS VIDEO PLAYER

^•^VBll

1198.-

STUNTÜ VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

298.ETNAWASEMKAP

SONY KLEUREN-TV
55CM TELETEKST
JKVIV12151 Hi-Black Trinitron beeldbuis,
rnomtoilook arstandbodlening ~ 1 1 1 O -

AEG BOVENLADER

699

AV275,1000 toeren "1699-

4-pitsgaskookplaat "298

ATAG WASEMKAP

ETNA K ODOKPLAAT
OKPLAAT

WH155,luxe3standen "260-

1199.Electronisch betalen HAARLEM
:
m«t uw PIN-code.
Winkelcentrum "Schalkwijk'!
zonder «xtra ko«t«n l Bivièradreef 37
.

BEVERIJK
l SUPERSTORE 110O ma
l Breestraat 65
. .'

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

SUPER KOOKPLAAT

AVANCE,3-standen Adv "135-

piN-CODE l DE GROOTSTE ON AFH AN KELIJ KE V AN N EDER LAN D
I Meer budget door de gratis

QJtQ

l >1 'J I LT

1 40 meter hoog met 6 vnes- KFF452, Luxe gas-elektro
vakkencq laden Adv "1165- fornuis met heteluchtoven
grill kookwekker en gratis
kookboek Adviesprijs" 1735 -

I n k l a f stand bedien m g

iBCC-cardf
KAanvraaa-foldtr
in de winkel!

PTgii

WHIRLPOOL 243 LITER ATAG TURBO-FORNUIS

T51 540 Teletekst Adv '1099 -

37 CM KLEUREN-TV

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
100. LITER VRIESKAST 410, Gas-elektro fornuis met
'infrarood grill, regelbare oven-|
(stand en thermostaat Adv*1575- !
WHIRLPOOL AFB594

1699.-

GRUNDIG 51 CM KTV Adviespnjs '699 -

578.-

OPZETVRIESKAST

HEWUETT
PACKARD

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl

478.-

Opzetvneskastje Adv "595 -

IS55-28 Stereoteletekst "1299

798.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

i r i iirtaïB «IMU!
•TOl'VÜJJüiZiaaBrWïWïl

Adviesprijs "1099 -

BLAUPUNKT 55 CM

Type KN3400WO, Adv "849-

Gas-elektro fornuis met Gl>/EG-keur Adviespnjs "949 -

,1 PRINTER

63TA4411 Adviesprijs" 1795-

VsJ
N

Wassen en drogen m
1 machine, 1200 toeren
Adviesprijs "1799 -

2799.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205 LCD-afstandbediend

7G9i"

145 LITER KOELER SIEMENS AQUASTOP

PI PKTRft CIIDPRC
S

Fu l£ iv»in«*«n
IN DE RANDSTAD

178.-

Luxe 4 pits5 Adv
Adv

148.-

"430
"430 --

248.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...

1 tot 5.30 uur

zaterdag 9 tot 5 uur
Badhoevedorp vrijdag

KOOPAVOND
7 tot 9 uur

.Maarssenbroek vrijdlg
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur
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ZANDVOORT - Handbalvereniging Zandvoortmeeuwen (ZVM) gaat het zowel
sportief als organisatorisch
goed af. De club heeft een
groot aantal vrijwilligers
om zich heen verzameld.
Bovendien werd kort geleden een belangrijke sponsor, de Rabobank, aangetrokken waardoor het financieel ook in een rustiger
vaarwater is gekomen. Op
sportief gebied gaat het met
de topteams geweldig, niet
alleen door de talenten, die
de teams rijk zijn, maar zeker ook door de enthousiaste trainer-coach Joost Berkhout.
De 38-jarige, tegenwoordig in
Haarlem woonachtige Zandvoorter, is al ruim dertig jaar
verbonden aan zijn cluppie. Behoudens een uitstapje naar het
Haarlemse De Blinkert .van
twee jaar was Berkhout altijd
om het handbalveld of in de
sporthal in Zandvoort te vinden. Berkhout heeft het als
klein jongetje eerst nog geprobeerd als voetballer bij TZB,
maar zag al snel in dat handbal
hem beter lag.
„Toen ik begon met handbal,
was dat nog elf handbal op het
veld," vertelt Joost Berkhout.
„Dat duurde niet zo lang want
al snel ontstond het zeven
handbal en werd het een binnensport. Ik heb de Pellikaarxsporthal nog zien bouwen en
zou het jammer vinden als die
weer verdwijnt."
De Zandvoortse trainer doorliep in vlot tempo de jeugdteams en werd op zijn 17-e gekozen voor het eerste seniorenteam. Tot zijn dertigste speelde
hij in dat eerste team. Bij ZVM
liep het toen wat minder en om
nog op een redelijk niveau te

'Traijien en coachen vond ik altijd leuk'

Joost Berkhout: 'Ik ben altijd ontzettend gek geweest op de PellikaanhaP
spelen werd verkast naar Haarlem.
„ZVM liep toen op een dood
spoor. Voor dat ik wegging, waren er al wat Zandvoorters naar
De Blinkert gegaan. Ik had er
echt geen behoefte aan om in
een hoge klasse te spelen, maar
wilde wel lekker ballen. Bij De
Blinkert heb ik nog twee fantastvsche jaren gehad. Het ging
daar professioneler dan in

Zandvoort. De Blinkert tim- niveau kon nog best maar ook
merde met grote sponsors en het geven van trainingen en
een eigen sporthal meer aan de coachen sprak hem wel aan.
weg. In Zandvoort is het een Naast het. handballen trainde
kleinere sport met veel vrijwil- hij ook al de jeugd van ZVM,
ligers. Wij willen ook prestaties dus de keuze voor het trainermaar verliezen het plezier en schap is dan niet zo vreemd en
het recreatieve niet uit het tot op heden heeft hij daar geen
oog."
spijt van. „Ik vond het altijd al
Toen Berkhout trombose in leuk om te doen en dan is het
zijn schouder kreeg, was het denk ik niet zo raar als je daar
over. Handballen op recreatief inrolt. We hebben een hele goe-

Cliteur neemt leiding bij Chess
ZANDVOORT - De leden van schaakvereniging Chess
Society Zandvoort hebben de tweede ronde gespeeld voor
de Rapid-competitie. Olaf Cliteur maakt ook hier zijn
naam waar en heeft de leiding genomen. Chess 2 is in de
. problemen geraakt na een nederlaag tegen VHS 4.
Op de speelavond van de Rapid-competitie worden per persoon drie partijen gespeeld met
een bedenktijd van 25 minuten
per partij. De koplopers in deze
competitie Olaf Cliteur en

Mare Kok namen het tegen elkaar op in de vierde ronde. In
een spannende partij kwam
Kok een pion voor, in een gecompliceerde stelling. Cliteur
maakte echter handig gebruik

Degradatie dreigt voor
Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - Met nog
drie^ wedstrijden te spelen
voor de externe competitie
ziet het er niet bepaald rooskleurig uit voor de Zandvoortse Schaak Club. Door
een 3,5-4,5 nederlaag tegen
het tweede team van Aalsmeer lijkt het degradatiespook toe te slaan.
Ondanks de fantasieopstelling van teamleider Edward
Geerts is het niet gelukt de wedstrijdpunten in Zandvoort te
houden.
De
Zandvoortse
Schaak Club verloor weliswaar
met het kleinst mogelijk verschil, doch punten leverde dat
niet op. Knappe winstpartijen
waren er voor de koplopers in
de interne competitie, John Ayress en Edward Geerts, terwijl
Gorter, Lindeman en Ter Bruggen de punten deelden.
John Atkinson, Wim Gude en
Jan Berkhout moesten de punten inleveren aan hun tegenstanders. Na verwerking van
deze uitslag, blijft Zandvoort
zonder een gewonnen wedstrijd
onderaan de ranglijst staan. Degradatie lijkt onafwendbaar.
Met nog drie wedstrijden te
gaan, onder meer tegen ranglij staanvoerder Het Oosten, zal
vermoedelijk het schaakseizoen afgeschreven moeten worden, wat betreft de externe
competitie.
In de interne competitie
wordt echter volop strijd geleverd. Door de competitieverplichtingen werden in de interne competitie slechts vier partijen afgewerkt. De grootste
verrassing kwam op naam van
het jeugdige lid Edward Hendrikse, die pat speelde tegen de

zeer gerenommeerde Willem
van Esveld.
Van Elk consolideerde zijn
vijfde plek op de ranglijst door
winst op Paris. Hans Jansen,
nog niet speelgerechtigd voor
het eerste team, won van Remco de Roode, terwijl Wim de
Oude met de witte stukken het
onderspit moest delven tegen
Gharry Manshande.
Voor de interne competitie
breekt het zogenaamde 'draaipunt' aan. Donderdagavond begint het tweede gedeelte van de
competitie. Hierin kan revanche genomen worden op eerder
geleden nederlagen. Zo bestaat
de mogelijkheid dat de koplopers het meteen met elkaar aan
de stok krijgen.
De eerste tien plaatsen worden ingenomen door: 1. John
Ayress, 2. Edward Geerts, 3.
Hans Lindeman, 4. Wim Gude,
5. Dick van Elk, 6. Hielke Gorter, 7. George,ter Bruggen, 8.
Gweneal Paris, 9. Gharry Manshande, 10. Wim de Oude.
Voor de interne competitie
bij de jeugd werden vorige week
in het Gemeenschapshuis drie
partijen gespeeld. Remco de
Roode won zijn partij tegen
Maarten Scholder en ook Florian van der Moolen kon zijn partij naar winst schuiven tegen
Henk Willemse. Edward Hendrikse boekte een mooi succes
door winst op Rebecca Willemse.
De ranglijst bij de jeugd ziet
er als volgt uit: 1. Remco de
Roode, 2. Edward Hendrikse. 3.
Florian van der Moolen, 4.
Maarten Scholder, 5. Rebecca
Willemse, 6. Henk Willemse; 7.
Dmitri Herders, 8. Mare Habets, 9. Kismet Ozcan.

(ADVERTENTIE)

Familyland Ski Kampioenschappen

Wie wordt de Zandvoortse
ski kampioen?
tloud jij van spanning, spel en sKiën kom dan zondag 11
februari naar Circus Zandvoort! Daar kun jij de eerste
Familyland ski kampioen worden op de Virtual ski-simulator.

Onze nieuwste aanwinst.
Onze ski-simulator is de meest vooruitstrevende van dit
moment en wereldwijd bekroond als de beste interactieve
spelcomputer.

Wil je meedoen?
De ski kampioenschappen starten om 11.00 uur 's morgens.
F.r wordt gestreden in verschillende leettijdscategoriën.
Meedoen is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt.
Geef je op vóór zaterdagavond 22.00 uur bij de balie van
Circus Zandvoort. Dit kan ook telefonisch: 023/57 18686.
Ski mee op de Circusplste en wie weet win jij die mooie prijs!

Circus Zandvoort
gasthuisplein 5
Zandvoort

FoLo Persbutüïiu /.nnclvoort

van de tijdnood van zijn opponent waardoor de Chess-voorzitter de volle winst pakte.
Ook in de vijfde ronde ging
Olaf Cliteur goed van start. In
een goede stelling gaf hij echter
onnodig -een volle toren weg,
waarna tegenstander Hans
Drost een onverwacht punt in
de schoot geworpen kreeg. Cliteur revancheerde zich vervolgens in de- laatste partij van de
avond. Hij gaf de beste schaakster van Chess, Caroline Stam
de Jonge, geen enkele kans op
een overwinning. Daarmee
kwam Cliteur op een vijf uit zes
score, goed voor de voorlopige
eerste plaats in het tussenklassement.
Vlak achter Cliteur staan
Hans Drost en Mare Kok op
een gedeelde tweede plaats.
Drost won ook nog van Hugo
Eggerding, hetgeen goed was
voor totaal vier punten. Drost
verloor het duel 'tegen Mare
Kok waardoor ook Kok vier
punten rijker werd. Drost en
Kok hebben op de ranglijst een
kleine voorsprong op de achtervolgers Jacob de Boer, Dennis
van der Meijden en Caroline
Stam de Jonge.
Ook Jaap Bouma sprokkelde
de nodige punten bijeen en
staat samen met Hugo Eggerding op een gedeelde zevende
plaats, vlak voor het achtervolgende kwartet Boudewijn Eijsvogel, Alex Enthoven, Nico
Handgraaf en Simon Bosma.
Op 15 maart hebben de leden
van Chess Society nog eenmaal
de kans om hun positie in de
Rapid-competitie te verbeteren.
Het tweede team van de
Chess Society heeft zich vorige
week flink in de nesten gewerkt
door met 5,5-2,5 van hekkesluiter VHS 4 te verliezen. Reeds
vroeg in de avond tekende het
onheil zich af. Boudewijn Eijsvogel verspeelde snel een volle
toren, waarna hij op de 15-e zet
op kon geven. Ook op de hoogste vier borden was het verloop
dramatisch. Jean Paul Westerveld, Hans Drost en Mare Kok
leverden eveneens allemaal
snel materiaal in en verloren
kansloos.
De door een ' opkomende
griep gehinderde Kees Koper
begon weliswaar nog goed,
doch volgde weldra de door zijn
teamgenoten ingezette tendens. Ook hij verspeelde een
stuk en verloor. De enigen die
een goede partij op het bord
brachten, waren Peter van de
Beek, Willem Brugman en Simon Bosma. Van de Beek en
Brugman wonnen schitterend
en ook Simon Bosma speelde
een degelijke partij. Als laatste
deelde hij het punt met zijn tegenstander waardoor de eindstand van 5,5-2,5 op het scorebord kwam.
Teamleider Olaf Cliteur was
na afloop zichtbaar teleurgesteld. „We verliezen wederom
van een zwakke ploeg. Vijf spelers hebben vanavond gewoon
hopeloos gefaald," was het korte doch duidelijke commentaar
van de verliezende teamleider.
Chess 2 ziet degradatie nu angstig dichtbij komen. In matchpunten staat Chess nu gelijk
met VHS 4. Eén bordpunt zorgt
er nog voor dat de Haarlemmers de rode lantaarn nog minimaal een maand in hun bezit
houden. Met nog wedstrijden
tegen de nummer twee, Heemstede, alsmede de gedoodverfde
kampioen Het Oosten op het
programma is de vierde klasse
heel dichtbij. De wedstrijd tegen de nummer zes, De Vennep
3, zal dan ook beslissend worden. Uit de derde klasse degradeert de nummer 8 en gaan van
de 6 nummers 7 er ook nog eens
twee naar de vierde klasse.

de groep die er erg veel zin in
heeft. We kunnen maar tweemaal in de week trainen rnaar
het liefst trainen we drie keer.
Dat komt natuurlijk ook omdat
het lekker loopt."
Als speler speelde Joost
Berkhout in een grijs verleden
in de tweede divisie en met het
nu onder zijn hoede staande
team lijkt dat ook haalbaar.
Maar voor het zover was degra-

deerde ZVM een paar jaar geleden naar, zoals men dat bij
voetbal noemt, de onderbond.
„Er kwam een aantal goede
spelers bij, er kwam weer meer
leven in de club en het begon te
lopen als een trein. We werden
zowel kampioen op het veld als
in de zaal en ook nu draaien we
bovenin mee. Het zal dit jaar
moeilijk worden om kampioen
te worden omdat we drie punten achter staan, maar we gaan
er nog wel voor."
De Zandvoortse handbalclub
heeft altijd goede talonten gehad. Het topmannenteam
draait goed en ook in de jeugd
staan goede spelers klaar. Zo
kreeg de B-junior, doelman
Martijn Cappel, een uitnodiging om in het nationale team
uit te komen. „Het ziet er bij de
jeugd best wel goed uit. Wat de
B-junioren betreft hoef ik mi]
geen zorgen te maken, maar
met de groep daarna wordt het
moeilijker. Toch ben ik optimistisch want ik zie dat er weer
meer jeugd in Zandvoort is. Dat
komt de vereniging wel weer
ten goede."
De handtaalvereniging speelde de thuiswedstrijden en behaalde de successen in de vertrouwde sporthal Pellikaan. De
gezellige
handbalvereniging
voelt zich thuis in deze sporthal, die zijn langste tijd van bestaan gehad lijkt te hebben. „Ik
ben altijd ontzettend gek geweest op deze hal, met name de
houten vloer, die is geweldig. In
de nieuwe hallen heb je van die
kunststofvloeren, die zijn echt
vreselijk. Maar in deze hal kan
het zo ook niet langer. De sporthal ziet er vreselijk uit en ik
denk dat hij wel zal verdwijnen.
Er zal wel huizenbouw voor in
de plaats komen. Het is jammer maar op deze manier kan
je niet langer in de Pellikaanhal
blijven spelen, maar nogmaals
de vloer ben je kwijt."

Van der Meulen/Emmen
aan kop bridgecompetitie
ZANDVOORT - In de bridgecompetitie van de Zandvoortse Bridge Club sloegen de heren Van der Meulen en
Emmen toe. Door een tweede plaats te behalen in de vijfde
wedstrijd nemen Van der Meulen en Emmen nu de koppositie in.
In de A-lijn wat> het een goede
dag voor mevrouw Molenaar en
de heer Koning. Zij werden namehjk eerste met bijna 65 procent. Als gevolg hiervan stegen
zij m de rangschikking van de
achtste naar de derde plaats.
Ook de heren Van der Meulen
en Emmen deden goede zaken.
De tweede plaats, met zes procent, was goed voor een stijging
op de ranglijst naar de eerste
positie. Derde werden de heren
Polak en Vergeest. De familie
Hogendijk neemt nu de tweede
plaats in op de tolaalranglijst.
De dames Lemmens en Rudenko, die als gelegenheidspaar m de B-lijn speelden, deden het zo goed dat ze met 57
procent als eerste eindigden.
Met slechts één procent minder
ging de tweede plaats naar de
dames Koning en Van Os, terwijl mevrouw Paap en de heer
Veldhuizen voor de derde
plaats tekenden. In deze groep
hebben de dames Hoogendijk

Herstel Lions-teams
ZANDVOORT - De teams van basketbalvereniging The
Lions herstelden zich zaterdagavond goed van eerder geleden nederlagen. Zowel de vrouwen als de mannen maakten
er een spannende aangelegenheid van. De basketbalsters
wonnen van HOC met 53-42 en de basketballers zegevier den over het tweede team van KTC met 60-55.
De strijd tussen de vrouwen
van Lions en HOC was het aanzien volkomen waard. De gehele eerste helft was het stuivertje
wisselen. Dan weer Lions aan
de goede kant van de score en
even later weer HOC dat de ieiding nam. de ruststand leek 2022 te worden in het voordeel
van HOC, maar met een prachtige driepunter was het toch
Lions dat met een voorsprong
ging rusten, 23-22.
De rust had Lions kennelijk
goed gedaan want het initiatief
kwam in Zandvoortse handen.
De Zandvoortsen pakten de
meeste rebounds en de daarop
volgende breaks werden doeltreffend afgemaakt. Zo voerde
Lions het verschil op naar tien
punten. Onder aanvoering van
Simone Beerepoot en Sabine
Dijkstra hield Lions het heft m
handen en speelde een prima
tweede helft. Onbedreigd werd
de winst veilig gesteld, 53-42.
„Het was een zeer verdiende
overwinning," meende José
Beerepoot. „Na een paar nederlagen konden we deze opkikker
wel gebruiken. We speelden
met veel inzet en hebben HOC
in de tweede helft geen kans
meer gegeven. We krijgen nog
een paar leuke wedstrijden, die
we met hoeven te verliezen.
Winnen we die, dan kunnen we
nog leuk eindigen."

Jaap Loos in actie. Hij maakte
tegen Meervogels zeven doelpunten Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT-Door
Meervogels, na een uitsluitend in de tweede helft aantrekkelijk duel, met 26-16 te
verslaan blijven de handballers van ZVM-Rabobank in
de race voor de titel. Dan
moet zondag de uitwedstrijd
tegen koploper CSV ook nog
wel 'eventjes' in winst omgezet worden.

ZVM blijft in race voor kampioenstitel
De Zandvoorters lieten zich
in de eerste helft te veel meeslepen in het trage spel van Meervogels. Daardoor was de strijd
in de eerste fase niet echt boeiend. Bovendien moesten de
aanvallers van zowel ZVMRabo als Meervogels het afleggen tegen de verdedigers. Na
vijf minuten stond er dan ook
een voor handbal ongekende
stand op het scorebord, namelijk 0-0.
Na de openingstreffer van
Meervogels, in de vijfde minuut, bleef het een stroeve partij handbal. Bovendien deelden
de scheidsrechters in de malaise door onbegrijpelijke-beslissingen te nemen. Halverwege
de eerste helft zette ZVM-Rabo
de versnelling even een tandje
hoger en Meervogels werd op
een 4-2 achterstand gezet. Toch
zaten de Zandvoorters niet
goed in het spel. Het rommelige
duel was hoognodig aan een
rustpauze toe, een rustpauze
waarin de Zandvoortse coach
Joost Berkhout zijn ploeg wat
meer elan zou kunnen geven.
Ruststand 10-9.

voerde aanvallen stelde ZVMRabo orde op zaken, 15-10- Met
hard spel probeerde Meervogels de Zandvoorters uit het ritme te halen. Dat gelukte echter
niet omdat ZVM met gelijke
Rabo-munt terugbetaalde. Stevig spel dus van beide teams.
Meervogels kreeg wel een
paar mogelijkheden maar in
het Zandvoortse doel was Aschwm van der Mij e weer uitste-

Klaver j as-avonden
ZANDVOORT - Zowel op vrijdag- als op zaterdagavond is er
gelegenheid tot klaverjassen.
Vrijdagavond organiseert TZB
een klaverjaswedstrijd voor
koppels, die gehouden wordt in
de kantine van de voetbalclub
aan de Kennemerweg. Tijdens
de kaartavond wordt er een verloting gehouden met fraaie prijzen, terwijl ook de beste klaverjassers in het bezit komen van
een prijs. Aanvang: acht uur,
deelname kost 7,50 gulden per
koppel. Nadere inlichtingen of
opgave bij Hans Paap, telefoon
5717397.

De speech van de Zandvoortse coach heeft zeker zijn nut
Op zaterdagavond houdt de
bewezen. Binnen vijf minuten handbalvereniging ZVM-Rabo
was de strijd beslist. Met een een klaverjasavond. Ook hier
paar op volle snelheid uitge- zijn fraaie prijzen te winnen.
(ADVERTENTIE)

LAM E L
PARKET

Tevens binen wij u looiool leveren met
G

U -^-~-ïEURO

PARKETHANDEL
Openingstijden:
donderdag van 10.00-21.00 uur
vrijdag van 10,00-18.00 uur
zaterdag van 10.00-16.00 uur

Kbl/enbergweg 2
Amsferdam-Z.O. (Bulfewifk)
Tel.:020-6917554 :

kend op dreef. In aanvallend
opzicht ging ZVM-Rabo in de
slotfase pp de showtoer. Met
zeer fraaie acties, van onder andere Jaap Loos en Guido Weidema, werden enige plaatjes
van doelpunten gescoord.
Meervogels kwam er niet meer
aan te pas en werd naar een
ruime 26-16 nederlaag gespeeld.
De nederlaag had nog veel groter kunnen zijn, indien Jaap

Voor deze koppel wedstrijd
moet men per koppel een tientje betalen. Hierbij is een kopje
koffie inbegrepen. De klaverj asstrijd wordt gehouden m de
kantine van ZVM-Rabo aan de
Duintjesveldweg en begint om
acht uur. Opgave of inlichtmgen bij Joke de Jong, telefoon
5716219.

Loos niet. zoveel pech had.
Maar liefst zeven keer kogelde
hij de bal op de doelpaal.
Ondanks de matige eerste
helft heeft coach Joost Berkhout met in angst gezeten. „Ik
was wel blij dat de pauze
kwam," stelde Berkhout. ,,Ik
kon toen wat dingen recht zetten en binnen tien minuten was
het gedaan met Meervogels. Behalve de eerste heltt, die niet
fraai was, hebben we het in de
tweede helft geweldig gedaan.
De zege was dan ook dik veidiend. Zondag moeten we winnen van CSV om nog kans te
houden Dan hebben we het nog
niet in eigen hand, maar ik
denk dat CSV dan nog wel een
punt verliest."
Doelpunten- Cor van de Koekelt 8. Jaap Loos 7, Martijn
Hendrikse 2, Goran Bogojevic
2. Nik Grijakovic 2, Peter Penmngs 2, Guido Weidema 2, Patnck Terpstra 1.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 ftn Ether 106.9 fm
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op cli en do)
14.00 t/m 16.00
<1 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevarcl
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do).
20,00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cale NeuO
12.00 l/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)

Zondag

0.00 t/m 9.30
9.30 t/m 10.00
10.00 t/ni 12.00
12.00 t/m 14.00
14.00 t/m 1(5.00
16.00 t/m 18.00
18.00 t/m 20.00
20.00 t/m 24.00

en Veldhuizen de leiding, op
korte atbUmd gevolgd door mevrouw Van Gellekom en de
heer Veldhuizen.
De dames Gotte en Koning
zijn in de C-hjn te sterk voor de
concurrentie. Zij eindigden ook
nu weer op de eerste plaats mei
02 procent. Nummer twee, de
familie Van der Moolen, scoorde zestig procent. De dames
Gotte en Koning hebben thans
een afgetekende voorsprong op
nummer twee, de dames Rudenko en Rudolphus, zodat
promotie naar de B-hjn nog
slechts een kwestie van tijd is
De D lijn gat als overwinnaars mevrouw Verhaaff en de
heer Van der Meer te zien. Zij
behaalden 58 procent. De famihe Van Deursen scoorde twee
procent minder, hetgeen goed
was voor de tweede plaats. De
familie Kerkman gaat nog
steeds fier aan de leiding, op
acht procent gevolgd door mevrouw Verhaaff en de heer Van
der Meer.

ZFM Nonstop service
Ruth. Ken levensbeschouwelijk prop anima
' ZFM Jazz
Even Brunchen m e t . . .
Badmuts
de Zandbak
Muziekboulevard
de Kustwacht

In een slechte en veel te harde wedstrijd heeft Lions uiteindelijk aan het langste eind getrokken. „Het liep voor geen
meter," vertelde speler Peter
Bos. „Wat dit jaar nog niet gebeurd is, gebeurde nu, namelijk
praten tegen elkaar en tegen de
scheidsrechters."
Door het matige spel van The
Lions bleven de reserves van
KTC de gehele eerste heltt op
voorsprong. Na vijf minuten
was het 8-10 en vijf minuten later was het 14-17. Ook de timeouts wierpen geen vruchten af.
KTC profiteerde van het onrustige Zandvoortse basketbal en
leidde bij de rust met 26-30.
„In de rust hebben we de koppen even bij elkaar gestoken,"
ging Bos verder. „We hebben
elkaar de vraag gesteld, waar
we mee bezig waren. Puur op
inzet en karakter ging het toen
beter." Lions pakte die tweede
helft teller en energieker aan
Binnen vi]f minuten hadden de
badgasten de achterstand wéggewerkt en een 35-32 voorsprong genomen.
De strijd was nog lang met
beslist. Beide teams gingen er
keihard tegen aan en zowel
Lions als KTC kwamen m een
foutenlast te zitten. De aan
Lions daarna toegekende stratworpen waren wel besteed. Zin
vc r ging de bal telkens door de
ring, waardoor na een kwartier
spelen 51-48 op het scorebord
stond. Ondanks verwoede pogingen van KTC liet Lions de
voorsprong niet meer los en
won verdiend met 60 55.
„Het was een vervelende en
irritante wedstrijd Het ging
een stuk minder dan m andere
wedstrijden " zo besluit Peter
Bos zijn betoog.

Pieter Keur nog
twee jaar bij
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Zandvoort
meeuwen en hoofdtnuner Pieter Keur zi)ti het eens geworden
over de verlenging van het con
tract. De Zandvoorter die de
Meeuwen reeds vier jaar onder
zijn hoede heelt, zal voor een
nieuwe periode van twee jaar.
ingaande het seizoen 1996-1997.
bijtekenen.
Onder leiding van de 36-jange
spits van AZ'67 promoveerde
Zandvoortmeeuwen de afgelopcn jaren van de onderbond
naar de derde klasje KNVB.
Ook nu wordt gespeeld m de
bovenste regionen.
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Nieuw: de Volkswagen Sharan.
Completer dan alle anderen.

130 soorten
vlees!

soorten
vleeswaren

10

i|^^
Mogen we u even voorstellen aan de nieuwe Volkswagen

dat u waarschuwt als u de verlichting bent vergeten uit te

Sharan? Een ultieme reislimousine die vijf tot zeven passagiers

doen en een in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom. En

niet alleen een zee van ruimte biedt, maar ook alle comfort.

nog heel veel meer zaken die andere automerken 'extra acces-

Want iedere Sharan is standaard voorzien van o.a. stuur-

soires' noemen.

*

bekrachtiging, airconditioning, elektronische wegrijblokkering,

Maar waarom komt u deze week niet even langs in onze

schijfremmen rondom, centrale portiervergrendeling en een

showroom voor een uitgebreide, persoonlijke kennismaking

dubbele airbag. Maar ook warmtewerend glas, toerenteller,

met de nieuwe Sharan? U rijdt al in een bijzonder complete

radiovoorbereiding met acht luidsprekers, een geluidssignaal

Sharan vanaf f 56.890,-.

Prijs is VanaC-prijs incl BTW en BPM excl verwijderingsbijdrage en kosten njklaar maken Wijzigingen, ook in uitvoenngsdetail, voorbehouden
OPENINGSTIJDEN: ;
••
Maandag t/m vrijdag van
9.00 tot'18.00 uur : : '.
Zaterdag van 9.00 uur tot
17.00 UUIVV'' '•':••' • • ','•• • '

tel; 5719067

AUTO STRIJDER BV

VOOR HET MOOISTE VLEES^ VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

off. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30 SG35
115,- 130,120,- 135,125,- 140,135,- 150,175,- 195,190,- 210,205,- 225,210,- 230,235,- 265,265,- 295,300,- 330,-

SG40 SG45
145,- 165,150,-'170,160,- 190,170,- 195,205,- 235,225,- 255,240,- 280,245,- 285,285,- 315,320,- 345,355,- 385,-

Latex
390,415,425^440,545^605,645,665765,'875,985,-

Fabriekswinkel

"

Zaandam (schuin t o stat.oni
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

'

SINGER

Zeestraat 48
Zandvoort
tel. (023) 5720072
's maandag gesloten

patronen
o.a. Burda, New Look
710
kledingreparatie
rSINGER
fournituren
handwerk- en
hobby-artikelen
reparatie van alle merken
naaimachines

V
:' ;:UwWukkeryoör: /. ,.<-• Kerkpad '6 •>: • . .;;V;.Y $*|
v huwelijkskaarten t1eiyFax(023)r57127|2|
geboortekaartjes en Postbus 54••; : • .'<>; ^|
handelsdrukwerk 2040 AB ZaridvbortSI

'

Slaap-zitcomfort in Oase boxsprings!

075-172535
020-6324'959
020-6186088
020-6937355
020-6331329

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend

knoloonbiedingen

^:K^;êAn^

iasöji

V 23 = N./

Super
NOORD
Let op onze

Grandioze speciale aanbieding

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Provincialeweg 166
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Compressorstraat 23

;

Naar uw eigen wensen,
geen probleem bij Oase.'
Hoofd en voetbord keuze in vorm en stofdessin
Stofkeuze ook verkrijgbaar als gordijnstof
Boxspring verrijdbaar - uitschuifbaar of vaste opstelling
Breedte en lengte van boxspring in vele maten
Boxspring met in hoogte verstelbare poten
In vrijwel iedere bestaande slaapkamer in te plaatsen

NOVILON MARMOLEUM

offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

, v.d.
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

OED
Op 21 februari veischijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage m alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin woidt aandacht besteed aan onder
meei Daokamers. keukens, een nieuw middel
tegen noui»vor>n aue hu zelf, zonwehny en
vele andeie zaker. oc wcn.fig udiïgaar<ueMeer mrormatie over aaveiteien
in deze Dijlage:
Advertentieverkcop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen,
tel. 020-6451515.
Op 14 uiddit verschijnt opnieuw een bijlage
met het thema 'Wonen/Onroerend Goed'.

De natuur kent de
Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:
. Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,
\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

De boxspring levert u optimaal slaapcomfort door een geniaal principe; de veerkracht en
stabiliteit van een goede matras wordt versterkt door een ondersteunende boxspring.
Deze stijlvolle en eigentijdse boxspring is leverbaar in kerse met toilettafel en nachtkastjes

J

Doorsnede boxspring

Keuze in slaap - zitcomfort

Kinderdagverblijf
1994

1996

Op deze wijze willen wij alle ouders
(
en kinderen bedanken voor alle atten- ^\
V. ties tijdens ons tweejarig bestaan.
J
/" Ook de komende jaren weer 200% in- ^\
V_ zet van team Ducky Duck
_/

r: _.....J/

Slaapkamer Speciaalzaken
Vestigingen op de Woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel* - Den Bosch* - Diemen* - Enschede - Groningen - Heerlen - Sliedrecht - Son* (Eindhoven)
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk hoefweg 137. •
*Koopavond op vrijdag andere vestigingen op donderdag

Tips en suggesties: RedacKesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
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Fietsen door romantisch Bur
Fietsen in Oostenrijk? Mijn
omgeving keek ongelovig. Je
gaat er skiën, bergbeklimmen
of wellicht jodelen, maar
fietsen... Toch kent dit
Alpenland een gebied waar de
fiets hét vervoermiddel bij
uitstek is.

B

URGENLAND, zo'n
Remco Daalder is hoofd Betachtig kilometer ten
le^d en Beheer, Amsterdamse
zuidoosten van Wenen
Bos. ledere 14 dagen doet hi]
op deze pagina in een column is een heerlijk fietsland.
verslag van het leven in het
Nauwelijks bergen, maar gebos
noeg andere natuur om je

Looizuurduif
IJ ZIJN NOG maar net op
W
weg met de dienstauto als
er iemand van het voetpad op

de weg voor ons springt, wild
gebarend. „Stoppen! Er ligt
daar een duif in het bos die niet
meer kan vliegen. Jullie moeten dat beest helpen." Nu vind
ik eigenlijk dat dieren in een
natuurgebied zichzelf maar
moeten zien te redden, maar
aan zo'n smeekbede moeten we
wel voldoen. Erop af dus.
En inderdaad, even verderop
ligt een verdwaasde duif onder
een struik. „Jongens, wie pakt
hem even?"

sportieve lusten per fiets te
kunnen botvieren.
Neem nu de Einsiendler See,
het grootste steppenmeer van
Europa. Wie er gaat fietsen,
rijdt ongemerkt het buurland
Hongarije binnen. De invloeden van dit poestaland zijn dan
ook dagelijks merkbaar, zowel
in de keuken als in de muziek.
Ga maar eens eten in één van de
oergezellige restaurantjes waar
Brennesselsuppe, Krautpalatschinken mit Sauerkraut, doordrenkt van veel knoflook en
een hemelse Franz Liszt-taart
als dessert een duidelijk staaltje zijn van de zogenaamde Panonische keuken, pittig en
sprankelend als de bevolking
zelf.
Vrijwel zeker dat je er 's
avonds ook nog' donkerogige
muzikanten aantreft die hun
ziel en zaligheid leggen in hun
viool waar ze de meest weemoedige klanken aan weten te ontlokken.
• De hoofdstad van het Burgenland is Eisenstadt waar
men het Esterhazykasteel kan
bezoeken. Het ruikt er die ochtend in de kleine, intieme concertzaal naar boenwas. Zou Joseph Haydn die geur in zijn tijd
ook hebben opgesnoven? Een
triviale gedachte die daar bij
mij opkomt, juist nu vier bepruikte musici zich met hartstocht werpen op een stukje
Schöpfung. Je ontkomt er niet
aan in Eisenstadt aan de grote
Joseph te denken die hier van
1761 tot 1790 kapelmeester was
van de invloedrijke Esterhazy's.
Eeuwenlang heersten zij over
onder meer Burgenland. Van
die familie is Melinda als enige
overgebleven, de nu 75-jarige

„Jij natuurlijk, jij bent toch
onze bioloog, had je maar een
vak' moeten leren." Dan volgt
een korte, hevige achtervolging, want fladderen kan de
duif nog wel. Dwars door de
struiken gaat de achtervolging.
En uiteindelijk is een ferme
snoekduik nodig. Onder de
modder zit ik. Maar ik heb hem
te pakken.
Een houtduif is het, ietsje
groter dan onze stadsduiven,
mooi blauw en zachtroze met
een wit nekbandje. Gewoonlijk
zijn houtduiven dik, maar deze
is uitgesproken mager. Verder
lijkt hij niets te mankeren. We
keren de r.uto en koersen weer
richting kantoor. Daar overhandig ik de duif aan boswachter Rob van den Broek.
„Dat is de zoveelste al," zegt
Rob. „Dat komt door die enorme eikeloogst dit jaar. Die duiven proppen zich helemaal vol
met eikels. En in die eikels zit
looizuur. De duiven krijgen dan
looizuurvergiftiging en raken
half verlamd. Een enkel eikeltje kan geen kwaad, maar sommige duiven eten gewoon veel
meer dan goed voor ze is. We
hebben al tientallen dode duiven gevonden in het bos. Soms
komen ze er nog bovenop, ik zal
Belllree is een
deze in een hok zetten hier op
wetenschapswinkel voor
de boswachterij."
kinderen aan de
Terug naar de auto. „Wat was
Amsterdamse
er aan de hand?"
Spiegelgracht. Wat moeten
„Teveel eikels gegeten. Looi- we ons daarbij voorstellen?
zuurvergiftiging." En wat gaan
In ieder geval geen Space
we daaraan doen?"
Invaders
of Super Mario. De
„Niks natuurlijk, of wil je
winkel noemt zich een
soms alle eikels uit het bos
paradijs voor technische
gaan halen? Als mensen meer
dromers en kleine
mogen eten dan goed voor ze is,
wijsneuzen.
mogen beesten dat ook. En lang
niet alle duiven eten zichzelf
een vergiftiging. Op die duizenden duiven in het bos zijn het er
maar een paar en die hebben
ELLTREE IS een vrolijke
dat aan zichzelf te danken, dat
winkel, een •jazzy pop bij
de deur staat onafgebrozijn zelf gewoon eikels."
ken bellen te blazen. Met het
Rijksmuseum als decor zweven
Remco Daalder ze op een koude zaterdagmor-

drukbevolkte Randstad, worden vertederd bij het af en aanvhegen boven onze hoofden,
wat niet wegneemt dat er ook
beneden genoeg te zien is.
Het lijkt of er een wedstrijd is
gehouden wie zijn pui en balkon het fleurigst kan versieren'
jaloersmakende reuzen-geram
ums, oogverblindende petunia's en nog veel meer moois dat
je even doet twijfelen of wij wel
het taloemenland van Europa
mogen worden genoemd . . .
De Neusiedler See, deels gelegen m Oostenrijk, deels toebehorend aan buurman Hongarije, is zeker in de zomermaanden wel de belangrijkste trekpleister hier. Metershoge netkragen omzomen het ondiepe
water dat er voor zorgt dat juist
voor families met kinderen het
een ideaal vakantiegebied is.
Het is de laatste Europese
biotoop voor taroedvogels en
ernstige mannen met grote
veldkijkers kwamen we er dan
ook vaak tegen, doende de gedragingen van de vele soorten
vogels nauwlettend te bekijken.
Niet vergeten hier een voorstellmg bij te wonen op het dnjvende toneel in Morbisch. Het
eind van het muzikale spektakel waarbij doorgaans een bekende operette wordt opgevoerd, valt precies met de achter rietpluimen van het meer
wegzakkende zon. Romantischer kan het haast niet.
Een laatste tip: ga ook langa
bij Edith Gibiser die in Hiehgenkreuz het meest gezellige,
bloemrijke en gastvrije Gasthof
runt van Burgenland. In haar
tuin staan gerieflijke huisjes
Hieligenkreuz het meest gezellige, bloemrijke en gastvrije In Eisenstadt worden veelvuldig culturele evenementen ge- met strodak waar je als het
Gasthof waar gerieflijke huisjes met strodak staan
houden
ware ver in de tijd terug gaat.
weduwe van Paul Esterhazy. Ze
woont in Zurich en komt regelmatig naar 'haar' Eisenstadt
voor de culturele evenementen
die hier veelvuldig worden gehouden.
Of er nog nazaten zijn van
Haydn kwamen we niet te weten. Wel hoorden we het wonderlijke verhaal dat na het overlijden van de grote meester die
hier in Eisenstadt onder meer
zijn Jahreszeiten en zijn Schöpfung componeerde, zijn hoofd
achterbleef in Wenen en pas enkele jaren terug werd herenigd
met de rest van het lichaam.
De Haydndagen in Eisen-

stadt, zonder glans van de mu- bergen hier ontbreken, biedt de ken en een ontelbaar aantal vosicus een wat doorsnee stadje, streek een verscheidenheid aan gels. Om bij de wijn te blijven:
trekken elk jaar veel belangstel- landschappen die juist ook in wie wil kan er naar de wijnmachine om alle geheimen over de
Blauframkische en de Heurigen, om maar iets te noemen, te
weten te komen. Per jaar is er
een 'oogst' van één miljoen hectai;e wijn en het produkt kan
wedijveren met veel goede
Franse wijnen.
De academie staat in Rust,
een schilderachtig stadje waar
ling. Toch reist het merendeel de herfst, als de bossen zich ik de meeste ooievaarsnesten
van de Nederlandse toeristen kleuren, een verblijf hier aange- zag van mijn leven. Vrijwel
geen dak dat 'onbemand' was
doorgaans naar Tirol en Karin- naam maakt.
Weinig Nederlanders • dus en de inwoners zelf kijken er al
thië en laat het Burgenland liggen. Onterecht, want hoewel de hier, maar wel veel wijnstrui- niet meer van op. Wij, uit de

Donkerogige muzikanten
leggen ziel en zaligheid
in weemoedige vioolklanken

Wetenschapswinkel mikt op nieuwsgierige kinderen

B

(ADVERTENTIE)

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IIM DEZE
KRAIUT!

(ADVERTENTIE)

Zeilclubs
gaat het voor de wind.

gen over de Spiegelgracht. Binnen klinkt koeiengeluid en kattegemiauw uit piepkleine apparaatjes waar kinderen achter in
de winkel mee spelen. Allerlei
dieren doen ze na: katten en
koeien, maar ook krekels, zangvogels - handig als je ze wilt
observeren - en kuikentjes.
„Voor kinderen is ontdekken
een belangrijk deel van hun
spel," zegt verkoper Gerrit
Braaksma. De ruimte vult zich
intussen met rustgevende klanken uit Indonesië, achterin
hebben ze namelijk een Balinese windxylofoon gevonden.
„Belltree is heel leuk voor kinderen die een beetje nieuwsgierig zijn, de nadruk ligt op de
natuur en het ontdekken. Maar
we schenken eveneens aandacht aan de heel kleintjes. We
hebben houten speelgoed en
een poppenkast."
De wetenschapswinkel is een
uitbreiding van de naastgelegen speelgoedzaak, waar men
onder dezelfde naam al tien
jaar kindercadeautjes verkoopt. Volgens Braaksma dijde
het voor de jonge onderzoekers
ingerichte gedeelte steeds verder uit. Deze zomer verwierf
Belltree het aangrenzende
pand en daar kreeg de verzameling wetenschappelijk speelgoed de ruimte. Deze maand
wordt de tussenmuur gesloopt,
zodat er een open verbinding
ontstaat.
Alle kinderen zijn m meer of
mindere mate nieuwsgierig. De
meeste bezoekertjes blijven bij
de deur meteen staan bij de
plastic fles, gevuld met water,
die daar is neergezet. In de fles
zit een zogenoemde 'Cartesian
diver', een buisje gevuld met
lucht. Door in de plastic fles te
knijpen, beweeg je het buisje op
en neer, waarbij het de bedoeling is om het aan een haakje te
krijgen. Eveneens boeiend zijn
Ook op optisch gebied is er in
de winkel veel voor handen.
Van microscoop tot sterrenkijker

Bram de Hollandei Fotografie

Met de Actie Clubkas
kunnen sportverenigingen twee keer per joor
de kas von de club eens lekker spekken
Sportverenigingen die zijn aangesloten
bij NOC*NSF kunnen er aan deelnemen
Zij hebben er onlangs informatie over gekregen van
NOC*NSF Controleer dus de postbusl
LUeekmedia steunt de actie,
onder andere via een spel met prachtige prijzen
Heeft uw sportclub zich al voor de fictie Clubkas aangemeld
bij NOC*NSF? Dat kan nog tot uiterlijk 15 februari 1996
Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 9-12 uur
telefoonnummer- 020 - 562 2285

Parijse markt

BOES

twee andere flessen, die met
aan tussenstukje aan elkaar gemaakt zijn. Het geheel oogt als
een zandloper. Wanneer je deze

'Zelf
experimenteren
met magneten
en zonne-energie'
omdraait, zie je een fontein of
een tornado.
Voor technisch specialisten
in spe heeft Belltree bouwdozen van ondermeer radio's,

klokken en elektromotoren.
Braaksma: „Daarmee maak je
wat en dan heb je iets. Maar we
hebben ook proevensets om te
experimenteren met magneten,
zonne-energie en elektriciteit."
Ook op optisch gebied is er in
de winkel veel voor handen.
Van microscoop tot sterrenkijker, en in een bak liggen opvouwbare verrekijkertjes die
volgens Braaksma heel gevraagd zijn. „Je kunt ze opvouwen en gebruiken als loep, er
zit ook nog een kompasje in. Ik
kan me zo goed voorstellen dat
een kind daarmee in z'n zelfgebouwde hut gaat zitten."
Opvallend opgesteld staat de
collectie van 'glow in the dark'
artikelen. Dat zijn manen, sterren en planeten, waaronder de
aarde, die nog licht geven als
het al lang donker is. „Zo kun je
een hele sterrenhemel boven je

bed bouwen, die schijnt als je
gaat slapen."
De lawaaiige kinderen in de
winkel hebben nu een duif gevonden die echt vliegen kan.
Van die dingen die 's zomers
ook wel verkocht worden aan
toeristen bij de Sint Pieter in
Rome en op de Avenue des
Champs Elysees in Parijs. Moeder gaat overstag en laat de duif
bij de kassa inpakken. Blij en
gelukkig doen de kinderen de
deur achter zich dicht. En zo
hoort dat, bij een goede speelgoedwinkel.

Leni Paul
Meer informatie Burgenland: Oostenrijks Toeristenbureau, ü20-K12.S(i82.
(ADVERTENTIE)
Bij ons betaalt u voor 2 binnen- en 2 bulXtenbandén maat 28* 1/5-8 x 1/3-8 riet
: bedrag van ƒ 564,- maar u krijgt daarbij
van ons de nieuwste Qazeili '96 Esprit
vmét 3 yersn. heltmaal GRATIS, 'waar ii:
'V
deze banden kunt omleggen.51 •

V. Zbinnen- en buitenbanden maat 2 8 ; ;
.ƒ.549,-'. Daarbij krijgt u gratis dt niéuwst»'i
•j; • ' : • Glant '96 GSR 700 Hybride;• P i;'
GazelleCayo
ƒ 1189,-NU ƒ 775,-•
Gazelle Anslo
ƒ 1499,-NU ƒ 995,-«
Alle gangbare '96 Gazelle modellen leverbaar
Glant GSR 800 96
ƒ 699,-NU ƒ 489,Giant Squadron 96
ƒ 899,-NU ƒ 629,Gian'l Tourer 96
f 1099,- NU ƒ 769,Giant Freender 96
ƒ 1299,- NU ƒ 909,GiantHCM396
ƒ 1099,-NU ƒ 769,Giant Escaper'96
ƒ 1699,-NU ƒ 1189,Giant Hollywood'96
ƒ 599,-NU ƒ 419,Alles inclusief origineel fabneks-garantiebewijs
Alle TREK USA 96 modellen 25% KORTING
Alle Univega '96 modellen 30% KORTING
Alle Cannondale 95 modellen 40% KORTING
Dat is sterk. De Vos verkoopt elk MERKIII
Met zeer HOGE KORTINGEN

- SUPER MEGA-RIJWIELSTORE

.::^S '•^'•:.:- DE vos. ";'•;.-• -;.•• • "::,"-:j
Dennenlaan 41 ZWANENBURG

Nederlands grootst» rllwlelhandelaar

Portrettekenaars en een
'Franse' modeshow omlijsten de vierde Marché aux
Puces (curiosa- en snuffelmarkt) die op zaterdag 10
en zondag \ l februari in de
Arnhemse Rijnhal, Olympus l, gehouden zal worden. Voor de kinderen is er
een video- en schminkhoek.
He hal is op beide dagen geopend van tien tot vijf uur. De
toegang vtior volwassenen is 7es
gulden en voor 05+ en jeugd van
ze\en tot en met 12 l<iar betalen
drie gulden. Onder de zeven Jaar
en 7eventig-i- hebben gratis toe-

Platenhoezen
In het Omroepmuseum
is tot en met 31 maart de
expositie Fono Grafiek te
zien. De tentoonstelling bestaat uit een selectie van
fascinerende platenhoezen
en hoesontwerpers uit de
jaren vijftig van de ontwerpers Emmerich Weninger
(1909-1977) en Cornelius
van Velsen (1921).
Het adres van het Omroepmus-etim is Oude Amer.sfoortseweg
121-1X1 in Hilversum. Openlngstijden zijn dinsdag tot en met vrï,)dajf van tien tot vijf uur en zaterdag en zondag van 12 tot vijf uur.

De Vangelis
van Ambient
Slim inhaken op nieuwe
trends, daar is niks mis
mee, maar new age-iirma.
Oreade maakt het met haar
nieuwe serie Ambient Chili
Out Music wel een beetje
bont. Ambient is muziek
om te ontspannen en wordt
op houseparties gebruikt
om bij te komen van urenlang razen op opzwepende
ritmes.
Maar wat we ook horen
op de eerste twee cd's uit
de serie, die zijn volgespeeld door de Engelsman
Med Goodall, is nou niet
bepaald 'je eigen regenwoud waar je verlost wordt
van de stress van alledag',
zoals houseband Orb deze
muziekstroming eens omschreef.
Ik zal niet zeggen dat ik
er bloednerveus van werd,
maar dit is gewoon de Vangelismuziek waar Goodall
zo'n groot fan van is. Lekkere muziek overigens (althans de cd Green Dream),
maar 'muziek die ]e doet
vervloeien met de omgevmg waarin je je bevindt',
nou nee. Ik heb dagen moeten zoeken voor ik m'n kat
weer terug had.
En dan nog wat, de beloofde geluiden van treinen
en helikopters, die je toch
op een enerverende manier
met elektronische muziek
kunt mengen, viel ook
knap tegen. Een paar seconden geluiden en hup,
daar staat Med Goodall alweer Vangelisje te spelen.
Good heavens Goodall, is
that al You can!
AvS

Jan Pieter Nepvcu
Op dit moment werken bouwlul a,in
de verwijdering \an de tussenmuur.
Vanaf maandag 12 februari is iedereen
weer welkom bij lïclltree tojs and
games. Spiegelgracht 12. Telefoon:
(020) 625.8830.

OTEEI

geeft u meer!

In het Nieuwe de la Mar Theater m Amsterdam speelt van woensdag
21 lot en met zaterdag 24 februari het tragikomische toneelspel van
Herman Heijermans

EVA
BONHEUR
met in de hoofdrollen
Trudy Labij (Eva) en
Jules Croiset (Jasper)
fotograaf Pan Sok

Eva. een wat vereenzaamde weduwe, ondervindt veel vriendschap en
hartelijkheid van haar benedenburen Jasper en Mop Als Mop door
speculatie op de beurs in financiële moeilijkheden komt leent ze van
Eva een aanzienlijk bedrag, dat ze waarschijnlijk nooit terug kan betalen. De bewoners raken zo verstrikt in een web van afhankelijkheden,
Miep, de dochter van Jasper en Mop, tracht zich uit het web te bevrijden door zich te verloven met een jonge violist, maar die blijkt meer
waarde te hechten aan geld dan aan liefde en geluk Zo blijft Eva,
door haar materiele hulp, de touwtjes in handen houden
De voorstellingen beginnen om 20 15 uur
Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde, bon bij de
kassa van het Nieuwe de la Mar Theater en na telefonische reservering, 020-6233 462, krijgen Weekmedia-lezers 7,50 gulden korting
per persoon op de normale toegangsprijzen van 25, 30 en 35 gulden

Bon voor onze lezers
Naam
Woonplaats
Aantal personen

WEE;

(max vier per bon)

geeft u meer!
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autombriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zatercing m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w • Amsterdams Stadsblad, Buitonvoldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelvcens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoc kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel. 020-665.86 86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk. Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen' kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp' Nieuwstraal 33; Zandvoort: Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ 9,20
ƒ
9,20
ƒ10,90

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

8686
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Mitsubishi

Accessoires en Onderdelen

Rijscholen

GOLDCAR MITSUBISHI

Onderdelen voor: Austm - Rover Jaguar - MG - Triumph - Landrover

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

voor Amstelveen' en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

KIMMAN HAARLEM

Peugeot

Suzuki

Peugeot 605 SU 2.0 kat. 5-'93 T.k.a. RODE SWIFT 1.3 GS,
bl/grijs met.. 54.000 km, als bj. nov.'89, m prima staat, APK
nieuw wegens omstandigh. t.k jan.'97, ƒ 8750, Tl. 020-6953895.
privé, / 25.000 072-5334342
Adverteren in deze rubriek
Van part Peugeot 305 GTX,
Tel. 020 • 665.86.86
stuurbekr., el. ramen, centr
FAX 020 - 665.63.21
vergr., 112.000 km, / 3975, zeer Postbus 156, 1000 AD A'dam
goed onderh.: 0252 - 212606.

Autosloperijen

Renault
Alfa Spider '91, rood ƒ27.500
Safrane R.T 30 V6
aut 1992, 80 000 km / 34.500
Twingo '95 8.000 km / 19.500
Twmgo aug. '93 . . . / 15.000
19 Chamade 1992 . . . ƒ 13.750
5GTD '89
/ 8.300
5 bestel
ƒ 3.250
11 GTL 1987
ƒ 4.000
Chrysler Voyager 3 l '90
div. opties
/ 27.500
Citroen Axel 1986 . . . / 1.750
Citroen BX 1986 . . . . ƒ 2.500
Seat Marbella 1991 . . ƒ 6.900
Mazda aut
ƒ 1.950
RONDAY BV
Plantage Middenlaan 19-21
Amsterdam 020 - 6237247

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
'
020-6198691
023-353685

in 24 uur geleverd

Tel 023 5339069; Fax 023 - 5362381
Bedrijfsauto's
AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.
Mazda E 2200 chassis-cabine,
m. opbouw ± 10 m3, m 4 rolluiken + achterdeuren. Juli '94,
63000 km. In perf. st. Tel.
020-6902392, werkd. 8-11.
VW Transporter 2.4 D, b.j. okt.
1991,
wit, schadevrij. Lange
proefrit mog. Vr.pr. ƒ 14.500.
070-3992868 na 17 u.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GOSCO ERKEND AUTOGEBR. OPDAM B.V.
demontagebednjf, Heining 31, Tel.: 02502-45435.
A'dam: 020-4972180.
Missot. specialist REM- en
Grote sortering ONDERDELEN
FRICTIE-MATERIAAL.
van alle schade-auto's, alle Bosboom
Toussaintstr. 43'
merken, alle bouwjaren.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Motoren/Scooters

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Rio t.k. gevr. loop-, sloop- en
schadeauto's, contant geld +
vrijwaring. Tel.: 020 - 6370711.

Het HOOGSTE BOD''? Bel
Te koop gevraagd AUTO'S a
MOTOR STALLEN?
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
contant met vnjwar.bewijs
R 25 T '90 142.000 km iz.g.st. Loop-, sloop- en schadeauto's ƒ50,- p.mnd. p. pi. omg. Hugo
Tel.: 02908 - 24640
goed onderh. trekh. wit / 9500. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. de Grootbuurt. 020-6852608.
0251-316206.

Autoverhuur

Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ 835.Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

vignet Ouke Baas
10-dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J-5)
All in met vrije km ... ƒ 1610.Sneeuwkett. + skiboxen met
dragers voor ieder type auto
020-6719108 of 020-6794842
Zie ATS telet. pag. 888

Service en
Reparatie
. 24 UURS-SERVICE
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen

Theorie op CD-I GRATIS
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Tel.: 020-6233220
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Speciale spoedcursüssen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer. Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Ook op zaterdag open i
Peugeot 106/306, Renault LaRuys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473. guna, Vracht + bestelwagens.
APK
+ grote beurt v.a. ƒ 299.Kempenlaan 90, A'dam, tel. 020-6140005.
DIESELSERVICE
Wilt u een goede en niet te
brandstofpompen; verstuivers
Verkeersschool Trendy
dure rijopleiding? Bel dan
cil.koppen vlakken. Garage/
Amsterdam, een sensatie
Wij hebben keus uit
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 motorenrevisie FEENSTRA
in rijles: 020-4205386.
meer
dan
10
Automaten
6127187. Eerste 4 lessen voor
Industrieweg 27, Duivendrecht
Ook theorie proefexamens.
v.a.
ƒ3.500.'
f 100,-, daarna alle lessen ƒ35,Tel. 020-6980639
GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Autorijschool Dolfijn
20 lessen f examen ƒ 950,-.
Tel.
020
•
6433733.
APK
KEURINGEN
ƒ70,
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.] Ook in Zaanstad en omgeving.
klaar terwijl u wacht.
vervolglessen ƒ 40 p/u
Voorkom onzekerheid in uw rijGarage West-Center:
Info: 020-6839193'/ 6187330.
opleiding en vraag de gratis
020-6122476 (zonder afspraak)
RIJSCHOOL ROLF
RIJLES-INFO-GIDS
2e Helmersstraat 15, A'dam,
Rijden bij Rolf is een begrip in voor Amsterdam en omgeving
Autobedrijf CRYNSSEN
Leen
VOORDELIG
ABNR
int.
Amsterdam. Met een goed aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Crynssenstraat 10-14
team instructeurs geven wij op Tevens informatie over theorie- Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60,Tel.: 020-6184402.
sparen, doorl. krediet 8,7% eff.
een psychologische manier m- lessen en examentrainingen.
APK-keurstation, reparaties
Bel nu 020-6479900 inf. BKR
tensief les en nog leuk ook!
alle'merken en schaderegeling.
Hoog slagingspercentage en
• Auto te koop7 Plaats in deze
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Gedipl.
Focwa monteur voor
rubriek. U zult verbaasd staan
Tel.: 020-6868063/6332405 of
alle voorkomende laswerkover het resultaat.
06-54633678. P.S. Ook 8-weekzaamheden, rep., APK en
se cursussen en examenroutes 2x Olds '66, 1x Buick '69 en 1x • Bewijsnummers van een schades enz. ƒ 37,50 ex BTW
Chevy
Caprice
'71,
Calif.
imp.
geplaatste advertentie in deze p.u. Tel: 075 - 6125585.
rijden is vanzelfsprekend.
Bel voor info: 020-6832243.
rubriek krijgt u alleen
Autorijschool DIESEL
toegezonden als u dat bij de Zelf sleutelen of auto spuiten
Adverteren in deze rubriek
Alle rijlessen ƒ 32,50 per les.
opgave van de advertentie doe je bij HEINING HOBBYTel.
020
665.86.86
Ook buitenlands rijbewijs.
kenbaar maakt. De kosten HAL. 020-4976999 A'dam.
FAX 020 - 665.63.21
Tevens instructrice aanwezig.
Sloterdijk 3.
Postbus 156. 1000 AD A'dam daarvoor bedragen ƒ4,50
Info 020 - 6332274.

Automaten

Autofinanciering
en verzekering

Klassiekers
en Oldtimers

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
Weg. gezinsuitbr. t.k. Renault 5
11-87, 79.000 km, mooie auto,
APK, ƒ3500. Tel. 020-4361793.

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Saab
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Citrosn LX 20 RE 1984,
Prima start ƒ 750,Visa Garage
Tel. 020 • 6278410.
Van part uitstekende Ford
t/pe Fiesta 85, APK dec.'96,
erg zuinig, ƒ 900:020 - 6599510.

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

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Ciass
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097
Daihatsu Cuore TX
rood 1991, 40.000 km,
ƒ 10.500. Tel. 020 - 6365052.

Voor een goede
SAAB 99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
naar
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellingsbakken
tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen

023 - 5614097
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
SAAB DEPOT
rubriek krijgt u alleen
Verkoop van nieuwe en gebr.
toegezonden als u dat bij de
onderdelen. Tevens revisie, onopgave van de advertentie
derhoud, rep. 04120-36737.
GARAGE OLTHOF biedt aan
kenbaar maakt. De kosten
Nissan Micra 1.2 wit, 8/90 l.m.
daarvoor bedragen ƒ 4,50
volgen ƒ 6.750 020 - 6823520.

Seat

BMW

Alfa Romeo

Seat Marbella spec. i.z.g.st., bj.
BMW 318i, NIEUW 05/92,
11-'91, APK 12/'96, 40.000 km.
Alfa 33, 1.3, b.j. 7-'86, APK 9- 5000 km !!!!! mauritius-blauw, Pr. ƒ 7.250,-. Tel. 0297-283062.
96, LPG, rijdt perfect. Prijs veel' accessoires ƒ 28.500
T.k. Seat Ibiza, bouwjaar 1992,
f 1150.- Tel. 020 • 6929064.
036 - 5337823. ('s avonds)
5 deurs, kleur blauw, APK JUNI
1996, 38.000 km, ƒ8.500: '
020 - 6846945 (na 18 uur).

Chrysler

Volyo

• Chrysler - Amstelveen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dcaier voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 10 VOLVO STATIONS, 2x 240
Sedan + 1x 740 Sedan '88-'94
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 297-561212.
ANWB-gek. 0492-464495.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
940 GL 2.3 aut '91,
240 DL 2.3 Sedan, '91,
340 DL spec aut. '90, 340 DL
OHYPARSE. Soesterberg vult Ruime keuze in 2 CV occasions spec. S sp '91, 440 DL/GL '90
•nv Citroen-veerbollen voor alle leeftijden. De Eendenspe- VOLVO-NIEROP, - Vancou' 'J0 p st Testen is GRATIS. cialist Leende Tel. 04906-1528 verstr. 12 A'dam-W.
Tol 03463-51150
Tel. 020 - 6183951.
V a . ƒ85: 5 veerbollen
Citroen BX 19 TZD grijs m e t , op druk brengen bij de Citroen 945 Estate 2.3
.9/91
i25 000 km, 1'92, Jan Wals
Spec. in Zaanstad Garage. 940 GL 23 aut. . . .
. 12/92
Tol 020 - 4361697.
:..
RENE SPAAN, 075-281193 340 1.7
. 12/89
. 1/94
Vraag tevens naar onze inrui- 460 1 8
CITROEN OLTHOF biedt aan
Iers en aantr. rep. prijzen.
3x 440 DL 1.8 v.a.
. 6'92
'2 maanden garantie en een
340 1.4
3/86
•aag rentende financiering'

idee.

Citroen

Xantia 2 0 SX 5'95 . ƒ36.500
xantia 1 9 DX 6-93 .ƒ29250
"•X Reflex 393 . . ƒ17.950
/X Axant 1 6 10'92 ƒ 16.950
-\X First 692
. .ƒ 14250
AX 11 TE 10'89
.ƒ 8250
c
ougcot 309 GR 11 91/ 13 800
=Migeot 205 GR V92/ 12000
i^ointorweg 40. AmsterdamSloterdijk (Afslag S 102)
Tel 020 - 6623520
CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
CXcdSipns. reparaties, APK,
schade on laswerk
Verkoop onderd nwc gebr.
>l 020 6320190 fax 6343433

VA 25 USX D Tb '95 ƒ 57 500
Xf.1 Turbo D '93 airco ƒ 32 500
Xt-.i Turbo D '92
ƒ24500
\f 1 D airco 93
ƒ 24 500
<!.] 20i Break'90
ƒ27500
O1 Comfort '93
ƒ 22 500
\;•.! Comfort '92 Ipg ƒ 14 500
"M V6 Amb m '90 ƒ 15.000
;< ?5 GTi Break '90 ƒ 1 7 5 0 0
~:\ GTi aut 87
ƒ 6 950
X w t i a 18 SX, Ipg, '94/27.500
\ s n:ia 18 SX Ipg "93 ƒ 19.900
X.ntia Diesel 94
ƒ27500
" X 1 8 i Funo '93
ƒ 19500
X D nov. '92
ƒ 1 4 500
dX 1GD Break '90
ƒ 1 1 000
•- < RD Break '88
ƒ 6 750
Ï ' X 16 TGI Br '90
ƒ 11.000
L-,X Doauville D '93
ƒ 15500
SX Tuibo Diesel '92 ƒ 17500
f i X T R D T u r b o S s t '89/ 6900
HX Diesel '88
ƒ 3.950
BX 16 TZI '92
ƒ 13.500
(3X 14TGEschuifd '92/ 12.500
BX 14 RE '90
6950
BX 14 TE '89
5.950
BX 14 TE Ipg '89
4.950
BX 14 RE '88
3.950
BX 14 TE, Ipg '87
2.500
Visa 11 RE '86
1.950
2 CV 6 '85 nw APK
2450
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

Daihatsu

12/89

340 1.7

Citr. AX TGS 1.4
7/93
12/92
Charade 1.3, 16 V, sport., km Fiat Uno SX 1.5
Mazda 626 GLX 2.0 . . . . 6/92
30.000, dec. '92
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Cuore TS'TX '88 t/m '92
OFF VOLVO DEALER
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W
Nijverheidslaan 1, WEESP
020- 6183951.
Tel 0294 418200/418008
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C Tel 020-6236491.
850 Estate 2 5 GLE '93/ 52.950
240 Estate 2 3 GLE '93/ 39.750
740 Estate 2.3 GL '86/11.950
740 Sedan 2.3 '86 . ../ 8.950
T.k. Rat Uno 1A okt '94. 480 Turbo, zwart '89 .ƒ 17.950
z g a.n . km st. 40.000 Vr.Pr 460 Lux. 20, aut. '95/42.400
ƒ12.750 Tel 020 - 6198774.
460 1.6 special '94 ../29.750
460 DL 1 8 '93
ƒ26.750
460 GL '91
/ 15.750
440 18 sportsl '95 ./39.750
440 Spec., ut. '94 ../29.750
FORD SIERRA Combi 1.6 CL 440 1.8 mj., st.bekr., '93/ 24.950
'87 Jan Wals
440 GL 1.8, stbekr.'92/22.750
Tel. 020 - 4361697.
440 GL 1.8 okt. '91 ..ƒ26.950
SCORPI020DOHC, bj 6-'89, 440 GLE, aut '90 . / 17.950
groenmet. ABS, getint glas, 360 2.0. 5-drs '87 . ../ 5.950
Hb, benz., APK 10-'96. in nw 340 GL, 5-drs '90 . ƒ11.750
340 1.4, 3-drs '89 . ../ 8.950
st.. ƒ9500 020- 6942340.
340 DL Sedan, aut. '89/ 10.950
VAN VLOTEN CAR
340 1 4, aut, s.dak '87/ 6.950
Escort 3d 1.6
.
.. '90
uw Volvo-dealer
Escort 5d 1 6
'91
met persoonlijke service
Sierra 4d 1.6 .
.. '89
Sierra 4d 1 6 .
. . '91 Tel 020 - 6369222, Meeuwen
laan 128, Amsterdam-Noord.
Tel. 020 - 6365052
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

Van Vloten
Amsterdam

Fiat

Ford

Jeeps
Terreinwagens

Volvo 340 DL. bj. '86, LPG,
nieuwe motor, APK '96, ƒ 1750
Tel. 020-6275640/06-54676343.

Airco op de Mitsubishi Galant voor ƒ 995,-.
Jc denkt na, dus stap je fris achter het stuur. Maar

stromende lucht, waardoor ruiten condensvrij blijven.

Op dit moment betaalt u bij aankoop van een nieuwe

heeft u er wel eens bij stilgestaan hoe je fris blijft...?

Kortom, airconditioning lijkt een luxe, maar is het niet.

Galant voor een airco slechts f 995.- extra (inclusief

Zeker als u wat meer dan gemiddeld rijdt, is een airco

En eigenlijk geldt dat ook voor de Mitsubishi

montage). Opgeteld bij de uiterst concurrerende prijs

Galant. Een op en top zakenaulo.

van de Galant, kunnen wij ons voorstellen dat u voor

Volgepakt met veiligheidsvoor-

dit aanbod snel warm loopt.

een uitkomst. Want een te hoge
temperatuur in uw auto leidt tot
vermoeidheid en tragere reacties.

6ALANT

V.A.

GALANT

V.A.

.

Maar airconditioning zorgt

zieningen. Z'n rotsvaste wégligging, bovenmodale prestaties

Reden temeer om vandaag of morgen eens bij ons
langs te komen. En vergeet dus niet: Fris in een

er niel alleen voor dat ü heldeV blijft, maar ook uw

(motoren van l .Si 16V tol soepele 2.0 V6), riante uitrusting

Mitsubishi Galant met airco. Veiliger voor

zicht. Een airco onttrekt namelijk vocht aan de binncn-

en comfort maken de Galant tot een ideale rcisauto.

net verkeer. Mitsubishi. Je eigen karakter.

MITSUBISHI
MOTORS

Prij-en !/ul. lll'M/HTW, e.\cl. venvijtleriiinililjilnige, An.s/i'/i rijkltuinntiken. afSiisnenlicim. Wijzigingen voorbehouden. Mei S jaar i\Iitliigaiwiiie/lnler-Eitm Service. lm/>.: Hun Nihhrig & Creeve 11.V., Sa.\.\enlieini, (0252) 26 61 I I .

Algemeen

CAMPO 4x4 2.5 D crewcab '92,
nieuwst, 1e eig., 64.000 km,
ƒ 19.000. Tel. 072 - 5721407
± 50 auto's APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Land/Rangerover

Campers

DE METEOR: Verkoop nieuw
en gebruikt. Diverse landrovers
90-110-130. Onderhoud & repa- Meserv. nu Dolphm Camper v.v
ratie Bloemendalerweg 54, aut. en airco va. 1095.- p.wk
WEESP. Tel. 0294-415240.
Adventure cars 0299. 430613

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEKAUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan l, tel. (023) 529 40 02.

Zeilmakerstraat 2, tel. (023) 538 55 50.

WQQKITIQCIIGI

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia/postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
7 februari 1996

Vrachtverkeer wordt stiller en schoner
Ondanks het vele geklaag over vrachtwagens: zonder
wegtransport heeft u 's avonds geen eten op uw bord en
houdt uw normale dagelijkse leven op. Van 8 tot en met
17 februari biedt de Bedrijfsauto RAI 96 gelegenheid
even stil te staan hij een belangrijke, soms geplaagde
maar nog altijd rijdende bedrijfstak.

EDERLAND PRESENTEERT
zich
graag als distributieland en niet geheel
en onrechte, want het heeft
en lange traditie op dit ge>ied. De meest uiteenlopenle goederen worden via of
anuit Nederland vervoerd.
Nederlandse transporteurs
,pelen nog altijd een aan'lenlijke rol in het internalonale transport.

N

De Bedrijfsauto RAI is dan
>ok zeker niet uitsluitend een
Nederlands onderonsje. Bij de
orige editie in 1994 kwam 17
)rocent van de bezoekers uit
iet buitenland en mede hierloor grijpen fabrikanten de BeIrijfsauto RAI steeds vaker aan
jm hun primeurs op de weg te
jrengen. Bij vrachtauto's zijn
er verschillende ontwikkelin4en te zien. Motoren worden
stiller en schoner en er is meer
landacht voor de ergonomihe aspecten van de cabine.
Daarnaast worden de wagens
in toenemende mate afgestemd
op specifiek gebruik: grote wa,ens met zwaardere motoren
voor lange trajecten tegenover
kleinere wagens ten behoeve
van de stadsdistributie. De
nieuwe taestelauto's die de RAI
te zien geeft maken duidelijk
dat fabrikanten en importeurs
bteeds verder gaan in de afbtemming op de gebruiker.
Denk maar aan de asymetrische achterdeuren van de Seat
Inca en VW Caddy die het laden
en lossen in de stad vereenvoucligen.
Het streven naar efficiency
heeft tot gevolg dat er voortdurend druk wordt uitgeoefend
op de industrie om gewicht, afmetingen en volume te optimahseren. Het transporteren van
een maximale hoeveelheid goe-

TATATelco
Hyundai
slijpt
messen

Elektrisch bestellen
De elektrisch aangedreven
Combo Plus is Opeis visie op
verantwoord stadsbestelwerk.
De Duitse fabrikant presenteert hem als ideaal transportmiddel voor kleine bedrij ven en
koeriersdiensten m grote steden. Het opvallendste is dat de
batterijen zowel kunnen worden opgeladen als vervangen.

BEDRIJFSAUTO
8-17 februari

1996

gen betekent niet automatisch
een hoger verbruik. Het betekent wel meer trekkracht zodat
hellingen vlotter genomen kunnen worden en de gemiddelde
rijsnelheid stijgt. Zo zakt bijvoorbeeld een combinatie met
360 pk de snelheid op een helling van 2 procent tot iets boven
de 50 km/u, terwijl met 420 pk
80 km/u gehandhaafd blij f t," aldus Van Yperen.
Zuiniger voertuigen doen
minder aanslag op het milieu.
In de periode 1986-1994 nam het
energieverbruik in het Nederlandse wegtransport toe met 28
procent maar het vervoerde ge-

100 klassiekers voor alledag
Volgende week introduceert Uitgeverij Haakman, uitgever van De Onschatbare Klassieker, een nieuw jaarboek'100 klassiekers voor alledag'. Met dit boek speelt Haakman in op het toenemende dagelijks gebruik van klassieke
auto's.
Voor auto's van 25 jaar en ouder ben je geen houderschapstaelastmg (wegenbelasting) verschuldigd. Bovendien maakt het met de
bestaande bijtelling nogal verschil of je een Kever uit 1965 (aanschafprijs circa vijfduizend gulden) of een Golf uit 1995 (circa
dertigduizend gulden) bezit. Het jaarboek komt dus niet uit de
lucht vallen en het moet de aspirant-koper antwoord geven op de
vraag welke klassieker het meest voor hem/haar geschikt is. Van
honderd auto's geeft het boek een kort historisch overzicht en
bomt het de nadelen op. Ook geeft het een indicatie van de huidige
waarde en de prijzen van verschillende onderdelen of reparaties
Het formaat is A4 en het telt driehonderd pagina's. Vanaf 20
februari verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs 25 gulden.

wicht maal de afgelegde afstand steeg met 39 procent.
Voor de nabije toekomst verwacht men een verdere daling
van het verbruik met 3 procent.
Ook op het terrein van de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden boekte de branche
winst. Van Yperen: „De uitstoot van stikstofoxiden moet
nog verder verlaagd tot onder
de maximale waarden die voor
2000 en 2010 zijn vastgelegd in
het Nationaal Milieubeleidsplan. In 1986 bedroeg deze
emissie 122 kiloton, een waarde
die in 2010 moet zijn teuggebracht tot slechts 25 kiloton.
Verlaging van deze waarde bij
een dieselmotor heeft echter
als nadelig effect dat het brandstofverbruik weer stijgt. Er
moet dus nogal wat aan technische ontwikkeling plaatsvinden."
Voor wat betreft de geluidsoverlast van vrachtwagens zijn
de cijfers indrukwekkend, stelt
hij. 12 vrachtauto's die voldoen
aan de nieuwste Europese eisen produceren samen evenveel geluid als één vrachtauto
in 1974. Dit houdt in dat bij wagens die op de weg Tijden het
geluid van banden hoger is dan
het geluid van motor en transmissie. Ook de bandenfabrikanten hebben dus nog het nodige werk te verrichten.
Door de groei van het wegvervoer is er in absolute zin een
toeneming van uitstoot van
schadelijke stoffen en dat is
volgens Van Yperen een pro-

oe gekker hoe beter

De blikvanger van Renault is de conceptcar Modus, een klein danks optimistisch over de toebedrijfsvoertuig met hybrideaandrijving
komst van het Nederlandse
wegtransport. „Er zijn nog veel
bleem dat de overheid, vervoer- malisatie. Het kan toch niet zo problemen op te lossen maar
ders en bedrijfsauto-industrie zijn dat er kritiek is op het wég- de techniek zal ons daarbij helin goede samenwerking moe- vervoer vanwege milieu-aspec- pen. En als meer goederen op
ten zien op te lossen. „In dit ten, maar dat de overheid aan een andere manier vervoerd
verband vind ik het toch wat de andere kant niet toestaat dat kunnen worden, kan dat ook
merkwaardig dat in een recent er met grotere en zwaardere helpen. De mogelijkheden
door het. ministerie van Ver- wagens wordt gereden die een daartoe blijven echter beperkt
keer en Waterstaat gestart pro- lager energieverbruik mogelijk vanwege de te geringe capaciject wel de vervoerders maar maken. Zeker nu zich een teit van rail en water. Wij verniet de leveranciers van ver- nieuw distributiepatroon lijkt wachten daarom een verdere
voermiddelen zijn uitgenodigd. af te tekenen waarbij grote groei van het wegtransport."
De Bedrijfsauto RAI vindt plaats van
De industrie kan veel maar de combinaties het vervoer tot aan 8 tot
en met l" februari te Amsterdam.
overheid zal moeten meewer- de rand van de steden verzor- In totaal
zijn er 288 deelnemers die
gen en bestelwagens het van- samen het gehele tentoonstellinssken."
„De huidige Europese regels daar overnemen is het gewenst complex in beslag nemen. De openingstijden zijn dagelijks 10 tot 17 uur
voor de maten en gewichten dat die combinaties zo groot en
van 12 tot en met Ifi februari ook
van bedrijfsauto's zijn met be- mogelijk zijn."
van l!l tot 22 uur. De toegangsprijs beVan Yperen toont zich deson- draagt 25 gulden.
paald een voorbeeld van opti-

Een simpele wisseltruc die
het rendement van de auto dus
verhoogt. Het vervangen vergt
tien tot twintig minuten en
hierbij is geen speciaal gereedschap nodig. Het enige dat je
nodig hebt is een brug, smeerkuil of verhoging want de accu's haal je via de onderkant
van de wagen weg. Het opladen
duurt zes uur. Hij heeft een actieradius van tweehonderd kilometer in de stad. Met een vermogen 45 kW haalt hij een topsnelheid van 110 km/u. Opel is
bezig met een marktonderzoek
dat uitsluitsel moet geven of de
eventuele gebruikers al klaar
zijn voor een dergelijke Combo.

aangescherpte" wetgeving gelden sinds begin dit jaar zwaardere eisen aan het transpoit
van levensmiddelen. Speciaal
voor de detailhandel levert
Opel daarom de Combo nu ook
als koelwagen. De Cool kan
worden onderverdeeld m een
gekoeld en ongekoeld gedeelte.
Ook kan een 220V buitenaansluiting voor stationair koelen
Ander Combo-meuws is wel worden gemonteerd. Het laad
verkrijgbaar: de Cool. Door de vermogen blijft gelijk.

Betaalbaar racen
Het gaat niet goed met de Nederlandse wegracewereld. Er is
geen talent, het motorracen is
te duur en het milieu wordt te
zwaar belast. Kortom, er wordt
nog geklaagd ook. Om daar nu
eindelijk eens een keer iets aan
te doen roept de Koninklijke

TATA Telco timmert aan de weg
Het Indiase merk TATA
Telco presenteert zich dit
jaar voor het eerst op de Bedrijfsauto RAI aan het Nederlandse publiek. Met de nodige primeurs en de toezegging
dat er een personenwagen
van de TelcoSport aan komt.

Nieuwe Savas-stoel

T

TelcoSport: een imposante wagen waar dé samenwerking met Mercedes van afdruipt
zeer populair is. In Nederland
is deze versie, evenals alle andere Telco's, uitsluitend verknjgbaar met een grijs kenteken.
Het is een imposante wagen

vergrendeling. Onder de motorkap hangt een 2.0 liter dieselmotor (63 pk) die aan een 5-bak
is gekoppeld. De topsnelheid
van deze 1.545 kilogram grijze

TATA Telco neemt de export naar
Europa serieus ter hand
waar de samenwerking met
Mercedes van afdruipt. Rondom is hij voorzien van schroef veren. Standaard is hij onder
meer voorzien van stuurbekrachtiging, een in hoogte verstelbaar stuurwiel, elektrisch
bedienbare ramen en centrale

jongen bedraagt slechts 125
km/u. De prijslijst begint bij
ruim 25 mille ex BTW.
Voor wie wat meer pk's tot
zijn beschikking heeft en geen
grijs kenteken wil hebben, is er
tijdens de Bedrijfsauto RAI
goed nieuws. Om te beginnen

dat de bovengenoemde dieselversie leverbaar wordt
met turbocompressor die
goed is voor meer dan 20 pk
extra. Dus veel meer trekkracht en een fatsoenlijkere
topsnelheid. Exacte gegevens
zijn op dit moment nog niet
bekend Het beste nieuws is
dat Telco deze versie nog in
1996 wil gaan leveren als personenauto. De tweede Telcopnmeur tijdens de RAI betreft de introductie van de
407, een lichte bedrijfswagen
met een laadvermogen van 35
honderd kilogram. Ook bij
deze wagen is gebruik gemaakt van de Mercedes-techniek. Hij moet hij een plaats
veroveren in een segment dat
beheerst wordt door Europese fabrikanten.

si

s><i>.

De motor van de toekomst

^-^a OEDE IDEEËN LEIf * DEN tot betere au\ T T to's, redeneert Toyo^"^ ta en daarom yond
dit jaar voor de twintigste
keer de Toyota Idea Olympics plaats. De vele inzendingen leiden niet meteen
tot de auto van morgen
maar ze hebben Toyota al
vaker geïnspireerd.
De deelnemers hoeven niet
hun praktijkervaring te tonen,
wel hun verbeelding, creativiteit, originaliteit en gevoel voor
humor. Dat Japanners over huirtor beschikken, bleek eens te
fileer bij het aanschouwen van
de gematerialiseerde hersen^pmsels. Het ene ontwerp was
nog gekker dan het ander. Of
'noeten we zeggen: de ene ont-

De hoofdprijs was weggelegd
voor de Land Scull, een apparaat waarmee je je op de weg
Rare jongens, daar in
voortbeweegt door letterlijk te
Japan. Bij Toyota kwaroeien met de riemen die je
men dit keer 5,824 inzenhebt, net als in een roeiboot.
dingen binnen voor de
Kort na de Land Scull eindigde
Idea Olympics, eenjaarde Suirikusan, een motorfiets
lijkse wedstrijd waarbij
met drie wielen die je ook in het
de deelnemers hun creawater kunt gebruiken. In het
tiviteit kunnen botviewatei klappen de pneumatiren. En dat deden ze.
sche cilinders de beide achterwielen op zodat ze veranderen
propellers. Praktisch is het
j in
allemaal niet, dat geven ze bij
Toyota eerlijk toe.
werper was nog gekker dan de
ander. Wat zou je bijvoorbeeld
Maar, luidt de rechtvaardizeggen als er plotseling een met ging voor de Idea Olympics,
de .Humor Award onderschei- voor de overbrenging van moden Road Runner voorbij komt torvermogen op wielen worden
flitsen, een schuifelende tarom- soms constructies bedacht die
fiets met vier voeten in plaats vernieuwend zijn en een belofte
van twee wielen dus.
voor de toekomst inhouden.

Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) een nieuwe
klasse in het leven, de Aprilia
RS250 Challenge. Het motto
luidt: betaalbaar racen op mveau. Een gelijksoortige klasse
bestaat al in Italië en Frankrijk
Het betekent dat nog dit seizoen 7 wedstrijden worden verreden met standaard motoren.
De man of vrouw aan het stuur
is dus de belangrijkste factor.
De KNMV hoopt dat de-Nederlandse wegracewereld met dit
initiatief weer aansluiting
krijgt met de internationale
top. Belangstellenden tussen 18
en 30 jaar voor deze 'kweekvij
ver van talent' kunnen mformatie aanvragen bij Cee Tee Promotions, Postbus 233, 3880 AE
Putten, telefoon 0341-356711.

ELCO IS ONDERDEEL van de Indiase
TATAgroep, een concern met een jaaromzet
van vijf miljard dollar en
250 duizend werknemers.
TATA houdt zich bezig
met de ontwikkeling en
produktie van automobielen, staal, chemicaliën,
elektriciteit, software en
toerisme.
Telco bestaat sinds 1945 en
negen jaar later rolde de eerste auto van de band, een
Mercedes Benz voor de Indiase markt. In 1969 liet Telco
de naam Mercedes vallen en
kregen de auto's de naam
TATA achterop. TATA Telco
produceert nu pick-up's,
mini-vrachtwagens, combicars, en terreinwagens en is
de grootste automobielfabrikant van India.
Eind 1995 kwamen de eerste exemplaren van de Mercedes E-serie de fabriekspoorten in Jamsrhedpur uitrollen. Vorig jaar startte Distrimotor Nederland de import voor de Nederlandse
markt en inmiddels zijn er al
34 dealers. De samenwerking
met Daimler Benz is nog
steeds volop in bedrijf en ook
goed zichtbaar in de diverse
produkten.
TATA Telco neemt de export naar Europa serieus ter
hand. In Zwitserland is bijvoorbeeld een centraal Europees onderdelenmagazijn geopencl. In diverse landen begint het merk vaste voet aan
de grond te krijgen, zoals in
Spanje waar de TelcoSport

V «. • s

eze

deren binnen de wettelijke eisen en in voertuigen met een zo
laag mogelijk eigen gewicht
zijn de kenmerken van modern
wegtransport. Om de gevleugelde term maar uit de kast te halen, maatwerk. De verwachting
lijkt gerechtvaardigd dat daar
de groei zich gaat afspelen.
Een van de zaken waar de
branche al jaren voor pleit zijn
wagens met een groter vermo
gen. Voorzitter ir. R. van Ype
ren van de Tentoonstellings
commissie brak aan de voors
vond maar weer eens een lan
hiervoor. „Een groter vermc

Amsterdam ïïïHK
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Hyundai slijpt de messen
De Hyundai H100 is in korte tijd uitgegroeid tot een
onbetwiste bestseller en om de concurrentie nog wat
meer zout in de wonden te strooien scherpt Hyundai
het produkt nog wat verder aan. Aantrekkelijk voor de
grijsrijder die met zijn gezin, hond en fiets op vakantie
wil.

ET NIEUWE basistype van deze bestelwagen ligt
onder het vroegere type en dat resulteert in een
lagere aanschafprijs. Het niveau van de meest luxueuze uitvoering ligt hoger dan de vorige zonder dat dit
tot een prijsstijging leidde. Verder zijn alle versies nu
leverbaar met zowel een 2.5 diesel- als een 2.4 benzinemotor.

H

Het aardigste nieuws is er
voor degenen die graag een
auto met grijs kenteken rijden. Maar dan wel een met
achterbank zodat het hele
gezin vervoerd kan worden:
een H100 met dubbele cabine. Hij is leverbaar in drie
uitvoeringen.
Het topmodel is onder meer
voorzien van elektrisch bedienbare ramen, getint glas en een
toerenteller. Alle drie.beschikken standaard over stuurbekrachting. Aan de rechterkant
is de auto voorzien van een grote schuifdeur. Achterin is het

riant vertoeven tegenwoordig
want de beenruimte nam met
11 centimeter toe.
Ook de aankleding van de cabine ligt nu op een hoger peil.
De 'kofferbak' achter de cabine
is niet kinderachtig: 34 honderd
liter, zeg maar tien kofferbakken van een modale auto. Op
campings kun je de laadruimte
volgens Hyundai mooi gebruiken als kmderslaapkamer.
De prijs is heel plezierig
dankzij de BPM-vrijstelling. De
eenvoudigste uitvoering met
dieselmotor blijft inclusief de
BTW namelijk een paar gulden
onder de dertig mille.

Chauffeur zijn is met alti)d
een pretje want uit cijfers blijkt
80 procent van hen te kampen
met rugklachten. Er is dus alle
reden je zorgen te maken over
en niet te bezuinigen op het zitcomfort in de cabine. Een op
maat gemaakte stoel kan een
uitkomst zijn. Savas Seating
uit Zaltbommel brengt voor dit
doel een nieuwe chauffeursstoel tijdens de Bedrijfsauto
RAI op de markt, de Ergo Viking K840.
Hij is voorzien van een lamellenrug en -zitting en kan op vrij
wel elk verend onderstel geplaatst worden. Hij is op alle
mogelijke manieren verstelbaar.

Truck of the Year
De Scania 4-sene mag in 1996
prijken met de titel Truck of
the Y.-ear. In 1989 viel de Scania
3-serie dezelfde eer te beurt De
uitreiking van de International
Truck of the Year Award vindt
in de even jaren traditiegetrouw plaats tijdens de Be
drijfsauto RAI. Dit jaar is het
twintig'jaar geleden dat de Bi itse journalist Pat Kennet de basis legde voor de inmiddels
prestigieuze titel.
De criteria zijn altijd gehik
gebleven: de winnaar moet een
belangrijke bijdrage leveien
aan de doelmatigheid van het
goederenvervoer over de weg

Frontera Van
Terberg Specials te IJsselstein heeft een dakverhoging
ontworpen voor de Opel Frontera Wagon. Hij is voorzien van
een vast tussenschot achter de
voorstoelen.
Onder de motorkap biedt hij
keuze uit een 2.2 16Ven2 8TDI
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Chinees
Restaurant
VALENTIJN AANBIEDING
SAM:SIN_MEiNy
voor 2 personen ƒ 32.50
ALLEEN OP WOENSDAG
14 FEBRUARI
Geldt niet voor afhalen
U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen. C ^ J^^ j
1. SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes) \ /
2.
BABI PANGANG SPECIAAL
V
(geroosterd mager vlees met tauge in pikante saus)
BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees in scherpe pikante
saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken, lekker
knapperig met aparte saus)
BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap)
CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op CANTONESE
wijze bereid)
TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten met
vlees)
KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes met zoetzure saus)
KA LEE KAI
(geroosterde kip met kerriesaus)
KIP MALAKA
10.
(geroosterde kip met sambalsaus)
11. YIN YOUNG SATÉ
(5 stokjes gegrilde kipsaté met pindasaus)
12.
FOE YONG HAI
(omelet met vlees en groenten in tomatensaus)
13.
PO LOU KAI
(geroosterde kip met ananas)
14.
Yl KWO KAI TING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)
15.
SJI TJAP KAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus met
knoflook)
SI TJAP YOEK
16.
(gesneden biefstuk in tausiesaus)
17. SI TJAP GNAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus)
SAMBAL VLEES
18.
(vleesjn scherpe sambalsaus)
Als U SAM-SIN wilt bestellen, dan eerste de naam
SAM-SIN vermelden en dan de 3 nummers van de
door U gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN gerechten zijn met 2 x witte rijst. l.p.v.
witte rijst is nasi of bami ƒ 1,00 extra.
Gerechten met miehoen of Chinese bami ƒ 5,extra.

De olympische voordeelweken
zijn
begonnen!
HUTSPOT met KLAPSTUK |

STAMPPOTTEN en WINTERSOEPEN zijn langdurige karweitjes. Veel werk en lange bereidingstijden. Wij doen dit graag voor ui Dagelijks vers uit onze professionele keuken:

BOERENKOOL met WORST |
ZUURKOOL met WORST ™ <5
en BRUINE BONENSOEP,
jj
deze week op alle kant &
klaar winterkostprodukten

Volkswagen sponsort behalve de
Nederlandse olympische sporters

<5

natuurlijk ook al haar klanten. Dus

50 et KORTING l
Bij aankoop van
500 gram of 1 liter.

VREEBURG
Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451
Zandvoort

kom snel naar onze showroom.

^

Want daar vindt u de Volkswagen Atlanta Collection. Een

l

complete collectie actiemodellen die we

Vento Atlanta

vanwege de Olympische spelen tijdelijk

Voorzien van extra's als: lichtmetalen velgen,

zeer voordelig geprijsd hebben. Dus kom

voorstoelen en in hoogte verstelbare stuurkolom en bestuur-

langs en profiteer nu van uw olympisch
voordeel op alle Atlanta-actiemodellen.

speciale binnenbekleding, opbergvakken aan de
dersstoel. Verkrijgbaar in diverse kleuren. Normaal kost dit pakket f 2.800,-. Maar

NOONSF

Atlanta vanaf f 34.085,-.

ttttttttttttiïtttit'

Passat limousine Atlanfa

Golf Atlcmta

RENNESSNACKHOUSE

WEGENS UITBREIDING VAN ONZE AKTIVITEITEN
HEBBEN WIJ PLAATS VOOR JONGE HUISVROUWEN
DIE OF ZOEK ZIJN HAAR EEN PARTTIME BAAN.
LEEFTIJD 25 TOT 35 JAAR.

Met onder andere: gedeeltelijk donkere

Met onder andere: elektrisch verstelbare

achterlichten, donkere zijknipperlichten. sportstoelen

en verwarmbare buitenspiegels, een elektrisch

vóór, sportstuur, instrumenten met een zilveren wijzerplaat, zwarte getal-

bedienbaar glazen schuif/kanteldak, elektrisch

len en rode wijzers en radiovoorbereiding met vier luidsprekers Normaal

bedienbare ramen vóór. Normaal kost dit pakket

kost dit pakket f 3.100,-. Maar vanwege het olympische jaar betaalt u

f7300,-. Maar vanwege het olympische jaar betaalt u slechts

slechts f 795,-. U rijdt al in een Golf Atlanta vanaf f 32190,-.

f 1.995,-. U rijdt al in een Passat Atlanta vanaf f41.990,-.

VEREISTEN ZIJN ;
VERZORGD UTTERLTIZ.
VERRNTWOOHDEUIKHEISGEVOEL.
GOEDE CONTfiCTTÜELE EIGENSCHAPPEN.
WISSELLENDE TIJDEN INZETBAAR.

HALTESTRAAT 69 ZANDVOORT
TEL. 5717897

AUTO STRIJDER BV
off. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

BEN IE GEINTHESSEERD ?
TEL.5720109

Me ga Jackpot Postcode Loterij op zijn top!

OPEN HUIS

zou u doen
miljoen?

Passage 3/3, zat. 10/2 van 12.00 -14.00 uur.
Gezellig driekam.app. op 1e et. nabij strand,
centrum en station. Ruim balkon op het zuiden.
Ind. hal; toilet; eetkeuken met inb.app.; riante
woonk. met parketvl.; slaapk.; badk. met wastafel, douche en ligbad.
Vr.pr ƒ 239.000,- k.k.

,ENTIJN-TIP
katoenen en satijnen setjes
voor

vanwege het olympische jaar betaalt u slechts f 695,-. U rijdt al in een Vento

Dr J. G. Mezgerstraat 69, nabij, strand en station gelegen driekam. hoekapp. (vh 4) met balkon zuidoost. Opp. ±100 m2. Ind. hal; woonk.;
open keuken; 2 si.k.; toilet; badk. met wastafel
en douche.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Eventueel te koop met garage.
Vr.pr. ƒ 25.000,- k.k.

Denkt u daar wel eens over
na? Heel even maar... Dat
fantastische huis aan het
water. Eindelijk die wereldreis! Deze maand kan het
geluk toeslaan, want de Mega
Jackpot van de Postcode
Loterij staat op zijn top.
Binnen een maand is weer
ergens in Nederland iemand
multi-miljonair. Dat kunt u
zijn!

19,95

in speciale Valentijn verpakking

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

PASSAGE 18, ZANDVOORT
tel. 023-5731197

VAN

Elke maand trekt de notaris een
lotnummer voor de Mega Jackpot van de Postcode Loterij.
Alle loten trekken mee. Als de
Jackpot op een onverkocht lot
valt, blijft hij staan en komt er
tenminste een miljoen bij. Tot

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
Q ƒ 30,- (drie lotnummers)

Leerlingen werven?
Zeven miljoen gulden in de kluis. Komt Henny Huisman de
rijkste prijs van Nederland bij u thuis brengen ?

Meer informatie?
Bel voor Amsterdam/Weesp met Wilgo Lieveld of
Esther Nanlohy. tel. 020-562.2313 of 562.2828
en voor Anislelveen/Anistelland met Greet van den
Bovenkamp of Marijke Bom. tel. 020-647.5393.

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant,
de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad
Gaasperdam, Buitenveldertse Courant,
Antstelveens Weekblad/Amstelveen Post,
Aalsmeerder Courant, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe
Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.

De Mega Jackpot op 7 miljoen
betekent feest en spanning! De
rijkste prijs van Nederland gaat
er nu z;eker uit. En met ieder lot
heeft u evenveel kans om hem
te winnen. Grijp die kans dus.
Bestel nu uw (extra) loten in de
Postcode Loterij. Vul de bon
op deze pagina in en stuur hem
op. Doe dat vóór 15 februari
om op tijd te zijn voor de
komende trekking. En droomt
u daarna rustig verder. Zeven
miljoen... Wat kun je daar niet
mee doen... •

WIN^OT^MILJOEN-BÖN

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

De nieuwsbladen van Weekmedia hebben op
14 februari opnieuw aandacht voor scholen en
schooltypen.
Een goede gelegenheid om één of meerdere
advertenties Ie plaatsen om (potentiële) leerlingen
te werven.

een maximum van 7 miljoen.
Bij die stand trekt de notaris
net zolang verder tot er een
winnaar is.

Adres:
Postcode:.

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

Plaats:.

7 miljoen

Getal 22 t/m 3 6

De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21

25
08
11

Naam:_______________________________________Q dhr.

DE UITSLAGEN VAN 5 FEBfcUARI

39
12
35

02 10 20 38 31
44 33 34 45 14
28 36 29 41 32

26
30
24
16
15
43
07
42

ƒ 10.000,/ 1.000,-

ƒ 500,ƒ 100,-

ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

01
03
22
18
23
19
09

ƒ25,-

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Straatpriis:

Thuisbingo
ƒ 25.0OO,-

/3.0OO,2547 LN
Keuze Prijs
2547 LN 002

Zetfouten voorbehouden

ƒ20,ƒ10,-

/9.ƒ8,ƒ7,-

{ir.

De BMW: 2361 VN 037 te Warmond

.D / 20,- (twee lotnummers)
[] ƒ10,- (één lotnumme'r)

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

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.96.02

LOTERIJ
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STOP! Zoek jij die snelle,
spontane gozer, die altijd in is
voor een geintje. Dan moet jij
deze mystery-man beter leren kennen! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 993207.

Divers personeel gevraagd

Hou je van je vrijheid?

Relatie/
bemiddelingbureaus

15
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).

Videotheek -

Stephan, gepakt door 2 ruwe JONGE mannen gezocht
CUPIDO brengt u bij elkaar! boys, die hem echt gek ma- om dames 40+ flink te
Waar zijn alle leuke, charman- Indien gewenst reeds binnen ken. Trio. HOMO. SOcpm
verwennen 06-9709 (75cpm)
Succesvolle kleine advertenties
te vrouwen gebleven, die 1 week uw eerste contact. 06-320.328.83.
Vrouwen bel gratis 06-49.01.
DAN IS DIT IETS VOOR JOU!
voor de zakenman en particulier
graag een vrolijke en onder- Vraag gratis en vrijblijvend
Corn.
Slegersstraat 2B, Zandvpirt?;
'
Nieuw: hete meisjes (18) uit
Onze
organisatie
(geen
Multilevel)
zoekt
met
spoed
STUDENTES
geven
echte
Micro-adverlenties kunnen worden ge/,el over l « f 2 kohoudende relatie willen? Als jij de folder aan: 0345-611486
de
Groot
Amsterdam!!
sex
op
hun
kamertje.
lommcn breedte in diverse lettergrootten.
dit bent, bel dan en ik (man) (automatisch) of 0345-631364
06-350.23.020 (1gpm).
Bel NU! 06-9603 (75cpm)
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Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
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van 40+ zoeken SEXkonCupido: erkend, voordelig en telnrs. voor langdurige sexXANDVOOHTS N I K U W S B L A I J ƒ0,51 per millimeter.
takt.06.350.290.53(75cpm).
Ben jij die doorzetter van maximaal 45 jaar, i.b.v. eigen auto, Wil jij samen met mij leuke één van Nederlands grootste relatie. 06-9706 (75cpm).
Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
PREMIERE FILMS P. DAG
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direkt beschikbaar en met een positieve instelling?
dingen doen? Dat is dan mooi relatie-organisaties.
U k u n l uw teksi telefonisch opgeven: 023-5717166 «f
Vele mannen gezocht voor Oudere ERVAREN vrouwen
meegenomen, want ik (man) EEN PASSENDE PARTNER in gratis SEX met dames 35-f. van 35+ zoeken sexkontakt!
afgeven//.cnden aan;
;
;
;
Dan bieden wij jou: interne opleiding, professionele
zoek namelijk kontakt met uw omgeving? N.H./Z.H./Utr. 06-9620 (80 cpm). Vrouwen 06-350.266.46 (1 gpm).
* Zandvooris Nieuwsblad, Gastlmisplein 12, 2042JM
%ILMS :p}pAGv^ ' v:.';: ƒ 5 enf
begeleiding, snelle doorgroeimogelijkheden en geen eigen een sportieve, slanke vrouw.
Xanilvoorl;
Relatiebemiddeling voor
bel ECHT gratis 06-4999.
Oudere
heren
gezocht
voor
investering.
06-350.15.156 1 gpm. BoxtSFILJMÖ 25,^- ÉfeN HELE WEEK
Plaatsing ih ook mogelijk in de volgende coinhinatic:
alleengaanden.
fijne SEX met dames! (40+).
nummer 334430.
50+ SEXKONTAKT. Voor
W2.Ziintlvnorls Nicnwslilad, AinstoK'ccns Wcrklilad,
Bel 06-9705 (75 cpm).
Laat je uitnodigen voor een gesprek.
snel kontakt met een rijpe
Uittionrnst- Conranl, de Kunde Vener, Aalsmeerder
:
Tel.: 071 • 5234458, tussen 10.00 • 17.00 uur.
vrouw(SO-t-) 06-9702 (75cpm). Oudere vrouwen geven lelnrs |
Courant, alle edities van liet Anister<i;uiis SladsVerhuizingen
:
1
:
hlad, de Nieuwe Weesptrr. ƒ5,H2 pel' millinieter.
voor direkt SEXkontakt.
Sluitingstijd: niaaiuln^ 15.00 nnr.
Bel ook: 06-9511 (1gpm).
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Ze vertellen wat over zichzelf,
X Informatie over on/e (Weri»r aantrekkelijke ailverkamerverhuizingen. Voll. verz. 0229 - 247445 / 071 - 5898135.geven hun adres/telefoonnr., Oudere vrouwen geven telnrs
tenlieeutnbinaties in de Micro's /ij n op aanvraag op
gaat op 22 februari in Amsterdam weer van start.
0320
226925.
voor kontakt bij hen THUIS.
Dag-nachtserv.
020-6424800.
on/e kantoren vrrkrijgliiiiir,
Avondopleiding met examengarantie. Examen in oktober '96.
wachten tot jij ze belt
06-9701 (75cpm).
Voor inl. + brochure: Instituut Bernel, tel. 023 - 5325491.
X Voor lirifvrn onder ninnitier wordt l rt'g«l extra in
Diverse clubs
rckeniiifi gebracht, alsmede ƒ f i,- adm.kosten.
Oudere vrouwen (40+) geven
Dieren en dierenbenodigdheden
24 u/p.d. 1 g.p.m.
echt hun telnr. voor gratis
"fc Hij plaatsing in de Micro's worden geen beuijsnumBEGIN MET EEN OPLEIDING BIJ DE BON!
ANONIEME sexafspraakjes SEX: 06-9517 (80 cpm) Vrou- 2 warme studentes privé, Zeer luxe privehuis! 12 meisiiK-rs verslnurd. Op ver/oek wt>rd( aan ;idverleermassage, relax, trio. Midden- jes, ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden,
Honden en paarden liefhebbers opgelet!
ders huilen hel verspreidings^ehicd één krant vcrSexkontaktlijn
Amsterdam wen bel gratis 06-4633.
weg 89A A'dam 020-6925183. sauna's. 10.00-1.00 Sarphatis l n u r d . Hiervoor wordl ƒ6.50 in rekening guEen afwisselend beroep met toekomstperspectief.
Kom zondag 18 febr. om 11.30 u. naar manege „Sandevoer- 06-320.330.79 (75cpm).
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liraeht.
Eind februari start VNV-Beveiliging in samenwerking met de de", Keesomstraat 15, Z'voort. De eerste kop koffie gratis. Er
voor niet-commerciële Amber Escort: 020 - 6328686
wordt een puppy-video getoond, over aanschaf en opvoeden ANONIEME Sextel-nrs van ren
Alle prij/eh cxd. 17,5% BTW
BON de cursus BASISDIPLOMA BEVEILIGING.
v.a. 19 u. GEZELLIG! Discreet • Reflectanten op advertensexcont., partnerr. enz...
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ties onder nummer gelieven
geen chauffeur a.d. deur.
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voor inl. en opgave paardrijles bij Peter Veeze. Tel.: 5715894. hun telnr. Bel 06-9737 75cpm. Bel: 06-350.250.50 1gpm.
li'Ieionisc'h opgeven;
ervoor te zorgen dat het numInl. en opg. nieuwe puppycursus bij Ellen Cats. Tel.: 5713368. Anonieme telefoonnrs van SM-voor 2. Direkt apart voor Blonde Moniek dubb. FF-cup, mer in -de Imker-bovenhoek
Duur: 14 weken, 1 avond p.w. van 18.30 - 21.30 uur.
met
Rubensvriendin.
OverU bent allen van harte welkom.
Bel 030 - 6961832 voor een gratis informatiebrochure.
'n
streng
SEXkontakt!
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op de envelop staat vermeld
toom 443 A'dam 020-6188677 en dat de brief geadresseerd
Bel 06-9537 (80 cpm).
hun nr. 06-9501 (75cpm).
(dit nummer is niet voor l>e/orgklaehten) of zenden aan:
Wie weet bent u de komende zomer al werkzaam als
wordt aan: Centrale OrderVakantie Binnenland
SM-VOOR-2: direkt apart voor Eén telefoontje is genoeg
Micro's Weekmedia
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om in contact te komen met afd. Weekmedia, Postbus
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Postbus 156- I O O O A I ) AiiiMturtlum
in heel Nederland
de persoon van jouw keuze. 156, 1000 AD Amsterdam. Dit
10 ONDERNEMENDE (herin06-320.329.99 (75cpm).
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfdevoorkomt vertraging in de beGEHEEL PRIVÉ
Probeer het eens en bel
tredende) dames voor proHuwelijk en
PONYPARK SLAGHAREN
week.
SNEL een langdurige sexhandeling.
06-350.222.21 (100 cpm).
m.otie van pers. verzorgingsVakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
kennismaking
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prod., vanuit huis, op provisieGratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west
echt hun nr. 06-9880 (75cpm).
24 u/p.d. 1 g.p.m.
basis. Info: Dhr. A. Leezenshows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
Diversen
Buiten is het koud, binnen is avondprogramma's. Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
berg, 020 - 6187173.
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
het warm! Toch wil ik (man)
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EEN NIEUWE KANS:
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
het huis uit met één blindin heel Nederland
bellen. 06-9704 (75cpm).
beroepen waar vrijheid en date. Wil jij dat ook, bel dan Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen.
NIEUW de SUPERBOX
GEHEEL PRIVÉ
goed verdienen vanzelfspre- even! 06-350.15.156 1 gpm. Nabij het Ponypark Slagharen. Gratis gebruik van 50
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Vrouwen (40+) willen snel
GROTE MINIATUURTREIN- EN MODELAUTOBEURS te
kend zijn liggen niet voor het
fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorga direct met haar apart!
SEXKONTAKT. Direkt aan de
Almere-Stad-West op zon. 11 febr. van 10-15 uur in Sporthal oprapen, maar ze zijn er wel. Boxnummer 395988.
stellingen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
(24 u/p.d. ƒ 1 p.m.)
Stedenwijk, Kampenweg 1. Ruim 300 tafels. Komt u kijken? Rijinstructeur m/v en vracht- Dit jaar wil ik (man) leven, Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
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gekken dingen doen, maar
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takt). Bel 06-9828 (75cpm).
Gaasperdomtevt. 'n adres: 02907-5235.
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Uitgaan
Oppas gevraagd/
14.00 - 17.00 uur!
vrouw. 06-9811 (75cpm).
Zand voorts
Probeer het eens en bel
aangeboden
''-. Nieuwsblad
06-350.222.21 (100 cpm).
• Open huis bij Het Rode
T.k. carnavalskleding, div.
Kruis, 16 maart van 14.00 Baby-artikelen
GESCHEIDEN en toe aan 'n maten v.a. ƒ 10. 023-5280071.
17.00 uur!
Biedt zich aan: een vrouw als nieuwe start? Veel vrouwen
op zoek naar jou!
• OSDORP-AMSTERDAM
Amsterdams .
Privé-doorschakeling via
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mand, meer standen.
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VLOOIENMARKT
geen vergoeding. Bel Lands- keer met iemand wil gaan
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Gratis naar bed met Nymfo"H
Stadsblad...
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stappen, ben ik de aangewe- Nederlands-lndië,
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Heemstede; 30 en 31 mrt.m. rotan poot, 4 stoelen m. Hoi, ik ben Jos. Ik hou van
een
zuidelijke
leefstijl,
liefst
ƒ450,-;
zeehengel
carbon
istelveens
Bruna Balkenende
Grote Krocht 18, Zandvoort
• Rubrieksadvertentie? ZieSporthal Bredius te Amster- hoge rugleuning, rotan, roommannen voor snel lekkere
Veektalad
Amstolu
met mitchillmolen nw ƒ 200,-; SEX. 06-9776 (75cpm).
kleurig, i.z.g.st., pr. n.o.t.k. Spaans. Ik hou van theater,
voor adres en/of telefoonnr. dam.
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muziek.
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ƒ
100,i.g.st.
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Pasteurstraat 2, Zandvoort
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• , ïjT.'
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de colofon in deze krant.
rant
jouw interesses zijn, moet je
020-6232736.
HOMO-KONTAKT! Zoek jij
Tel.: 023 - 5848026.
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
deRonc
zeker contact opnemen! 06Showroom:
ook snel een hete knul?
- Vener
Mr. J. Takkade 30,
350.15.156 1 gpm. Boxnum06-9518 (75 cpm).
(Supermarkt)
smeerder
Onroerende
Aalsmeer, 020-6412137.
mer 331197.
ourant
** HOMO-KONTAKTEN **
Hotel Gran Dorado
Trompstraat 2, Zandvoort
goederen te koop Direkt
Zandvoorts
Hoi, met Frank. Ik heb ontzetapart met een hele
Nieuwsblad
gevraagd
Onderhoud,
tend zin in een blind-date. Jij
hete knul uit Amsterdam!
Shell Geerling
Hogeweg 2, Zandvoort
ook? Dan moet je even bellen
Bel
nu
06-9613
(nu
SOcpm).
reparatie,
Vondellaan 1A, Zandvoort
De Vonk
en hoort gelijk wie ik ben en
Garage of kleine opslagruim- Vrouwen (40+) willen snel
doe-het-zelf
zo. 06-350.15.1561 gpm. Boxte in Zandvoort. Tel.: 023 • SEXKONTAKT. Direkt aan de
Amsterdams
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Mobil
nummer 984877.
Stadsblad
5719649.
Dat kan nu heel simpel,
lijn! Bel 06-9663 (75cpm).
DE KLUSSENBUS
Hoi, met Romy van 25. Ik heb
snel en discreet,
Part. vraagt te koop
wel zin in een spannende Voor iedere klus, bellen dus. GARAGE/BOX in Zandvoort.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Tel.:
023
5713780
blind-date. Heb je daar ook
Tel.: 023- 5718110. .
Wat moet u doen?
zin in, bel dan en je komt SCHILDER heeft nog tijd v.
meer te weten. 06-350.15.156 binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Onroerend goed
1 gpm. Boxnummer 385200. prijsopgave.
1. Kies een leuke advertentie.
en woonruimte
Bellen
na
18.00
uur:
5719800.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
Hoi mooie meiden! Ik (man)
te huur gevraagd
hoofdmenu een 4.
zoek spontane, slanke mei- Waarom moeilijk doen als het
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolmet vermelding van uw post- BRIEVEN ONDER
S.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze. den om een keer een nacht te makkelijk kan, bel de klussënNUMMER KOSTEN
gende voorwaarden: • inzenden uitsluitend via de
code naar ons kantoor:
gaan stappen. Kan jij de hele man! Tel.: 0299 - 644848.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Te huur gevr.: zelfst. woonr. v.
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeMicro's Weekmedia, Postbus F 8,00 EXTRA
nacht doorgaan, reageer dan!
(u dient er rekening
werk. meisje, hr. tot ƒ 600 incl.
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
156, 1000 AD Amsterdam.
mee te houden dat hij
06-350.15.156 1 gpm. BoxTel.: 5730831.
lopen/vliegen
•
maximaal
3
regels
•
alleen
voor
parSchoonheid
en
uw opgave de regel
nummer 946306.
ticulier
gebruik
•
het
aangebodene
mag
niet
boven
Of
afgegeven
bij:
br.o.nr.... hun v.d. blad
Werkende jonge vrouw zoekt
verzorging
Ik (vr.) heb een wens en die
f 300.- uitkomen.
- Kantoor Zandvoorts
als l regel hij uw tekst
woonruimte. 023-5730736
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
kan jij misschien in vervulling
gerekend
wordt).
Nieuwsblad
laten gaan. Ik wil namelijk
HAIR-WEAVING
in ruim 500.000 brievenbussen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
Gasthuisplein 12.
Woningruil
Wij zijn niet aanspraeens een avondje uit of thuis
100% echt lang vol haar
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
2041 JM Zandvoort
kelijk voor lonten onlmet een gezellige, spontane v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Wat moet je doen?
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
staan door onduidelijk
vijftiger. 06-350.15.156 1 gpm. Ook met clips en onder rem750 RUILADRESSEN
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
handschrift.
Boxnummer 343583.
bours. Tel.: 023 - 5714606. in A'dam. Inform. bij WBV Het
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Ik (vr.) zoek een gezellige
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
Wij behouden ons het
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijjongen om romantische dinrecht voor /onder
deze op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
Gratis
Micro's
en
betaalde
Zalenverhuur
Goed
onderh.
eengez.sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
gen mee te doen. Ben jij die
te beluisteren)
Micro's moeten worden inuele- »P«ave van redenen
hoekh., Beverwijk, gr. tuin,
te k sten c wlJZI e
jongen en spreekt dit je aan?
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
verd ,...
bij
. ; op 'te nemen.
« " °'
J een aanleveradres "
veel zon, in kindvr. buurt, m.
...
., .,„
niet
Laat dan een berichtje achvan ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
overn., ruilen v. 3-kam.flat m.
opgegeven.
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
ter!
06-350.15.156
1
gpm.
5. Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
lift en balkon, liefst centr.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
voor uw feest,
Boxnummer 397589.
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
Zandvoort. Tel.: 0251-248288.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.
party
of
receptie.
reacties op uw advertentie afluisteren.
Knappe, aardige man, 49 jr,
Tel.: 023 - 5715541.
sport., si., hum., hobby's reiFinanciën en
Vul hieronder dé korte samenvatting van de contactadvertentie in,
zen, theater, zkt vr., ± 40 jr,
handelszaken
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
aardig en romant. Donker g.
bezw. 06-350.15.15.6 boxnummer 907230 1gpm.
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Lijkt het je wat om eens kónV.A. ƒ 75 - DORSMAN
takt op te nemen met mij, een Tel.: 023-5718812/5715619.
blijft toch goedkoper!
slanke, avontuurlijke vrouw Zoekt u ruimte voor vergadeBel nu: 023 - 5714534.
van 32. Zo ja, laat dan een ring, feest, club of partij?
boodschap achter en wie Komt u dan eens praten met
t/m 3 regels ƒ '5,29
Auto's en
weet klikt het. 06-350.15.156 mij, A.J. v.d. Moolen,
(in bfo/del(ers invullen, l letter is één ualge. Een spalie geldt ook als één vakje)
1 gpm. Boxnummer 388070. Gemeenschapshuis, tel.:
t/m 4 regels ƒ 7, 19
auto-accessoires
Loop jij ook liever over het 023-5714085 of 5719652.
t/m 5 regels ƒ 8,99
Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
strand dan over het ijs? Ben
WIKA
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
t/m 6 regels ƒ 10,79
je een leuke, slanke , actieve
Autoruiten en kentekenplaMuziekman? Laat dan iets leuks van
t/m 7 regels ƒ 12,58 '
ten.
Lijsterstraat
18.
Het boxnummcr is:
instrumenten
je horen!(vr.) 06-350.15.156
Tel. + fax: 023 - 5731613.
t/m
8 regels ƒ 14,38
1 gpm. Boxnummer 397956.

enkele vertegenwoordigers m/v

Stg. Samen Uit
Samen Thuis

Opleiding reisbureau-medewerk(st)er

;io,-;p.i3. .;-v' ;4Q -p..w. ;; \\:ïWr'&Mm$m

ADRESSEN

06-96.85

WERKEN IN DE BEVEILIGING ?

020-562 62 71

Bel Dames Thuis
06-98.50

Bel vrouwen thuis!

06-95.52

Te koop: UNIEKE BRUIDSJURK, parelwit,
maat 40/42 (van boetiek Irma la Douce).
Kenmerken: lijfje met pareltjes bezet,
lange mouwen, wijde rok met opengewerkte sleep (3 mtr), inclusief
accessoires, nieuwprijs ƒ3500, prijs
n.o.t.k. Tel. 020-6148331, 18-19 uur.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

ECHTPAREN

Grote vlooienmarkt

Voor trouwfoto's
'Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

06-350.20.293

KOLONIAALSTIJL

Zandvoorts Nieuwsblad

r

Tel. 5713529

TAFELS

Jan Best

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?

MiCRO's

voor de particulier:
3 regels gratis

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Hotel Hoogland
Party-service
PELIKAAN

Zandvoorts Nieuwsblad

Autoverzekering

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.

Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's. Postbus 156. 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

Prettig gestoord! Dat ben ik,
Peter. Ik zou best eens gezellig willen kletsen, Heb je wat
te vertellen, dan moet je wel
bellen! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 398137.

PIANO
SPELEN

Samen genieten van een warme vriendschap .of lat-relatie,
met een intelligente man die
gezellig is in de omgang. Dat
wil ik! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 388992.

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
. een goede piano
huren.
Informeer NU bij:

Steenbok, repr. handig, rom,
58/84/185, VUT, zkt duurz. samenw. relatie met lieve,
charm. fin. onafh. vrouw, afst.
gn bezw. Tel.: 06.350.15.15.6,
boxnr. 398459.

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie 1
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven f 300.-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:

06-Nummers
VIBRATIONS MOVIEPRODUCTIONS zoekt voor
een serie erotische films
dames en heren voor div. rollen. Tevens figuranten.
Info: 06-350.250.65. 1gpm.

Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

..„...'.
Plaats:

BOODSCHAPPEN
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeelacties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties.

= Actie

O = Suggestie

O = Nieuw

Het Boodschappenspel

Roergebakken
spinazie

°e sneeu w in
met Pepsi Max

Roerhakken is in Nederland
heel populair. Bij roerbakken
wordt vaak aan oriëntaalse gerechten gedacht. Toch kunt u
er ook Hollandse groenten
voor gebruiken. Bijvoorbeeld
spinazie in combinatie metpaprika.

-

Snowboard-jurrZ
±downhi(l
Hann!?la"9 week
P 9 en
' ke-racingl
"
Mountainbi

Serveren bij kip. Eet smakelijk!

U kunt tot 5 1 maart SsÏÏ° ^B Rotterdam.

16

Westlite maakt de lente
voordelig. Want bij .aankoop
van Westlite Belegen 30+ krijgt
u maar liefst 10 % korting op
de allernieuwste voorjaarscol1
lectie bij DiOhFashiph:,. .
Koop Westlite Belegen '30+
(minimaal 170.. gr.) en stuur
onderstaande bon ••. samen
met de aankobpbëwijzen naar:
Westlite-DiDi actie, Antwoordnummer 573, 1270 VB
Huizen (postzegel niet nodig).
U krijgt dan binnen drie weken
een kledingbon thuisgestuurd,
waarmee u bij DiDi direct 10 %
korting op de nieuwste voorjaarscollectie ontvangt.'

De receptuur is verrijkt,
dat smaakt naar meer...
SUGGESTIE

Eindelijk roos de baas
Het klinkt misschien gek, maar
iedereen heeft gistcellen op't
hoofd zitten. Da's geen probleem, zo lang het er-niet te veel
zijn. Want dan krijg je last van
roos. Gewone anti-roosshampoo's lossen het probleem maar
tijdelijk op, omdat ze de belangrijkste oorzaak, het te veel aan
gistcellen, niet echt aanpakken.
Rooscure bevat als enige antiroosshampoo een stof die wel

Westlite kaas
geeft korting
op je outfit

™

e

Boodschappenlijstje
M pers.): 1 kilo verse spinazie, 2 eetlepels olie, 1 ui, 1
rode paprika, teentie knoflook, 1 eetlepel sambal oelek, zout.

Bereiding: Spinazie schoonmaken. in de wok met wat olie
de spinazie in 5 tot 7 minuten
laten slinken. Ui en paprika in
ringen snijden. Knoflook pellen.
Spinazie in vergiet laten uitlekken. In de wok olie verhitten
en ui, paprika en sambal toe:
voegen en knoflook uitpersen.Mengsel al omscheppend in 2
minuten roerbakken. Spinazie •
(zonder vocht)toevoegen en .
meeverwarmen.
;
: . -.

En de
winnaar is.

Beiden zijn ideaal te combineren met
de meest uiteenlopende pasta's. Dat geldt
eveneens voor die fijne Napoletana sausvan verse tomaten en basilicum én de Montanara saus met champignons en kaas.

afrekent met de gistcellen. Toch
is Rooscure mild voor haar en
hoofdhuiden bovendien geschikt
voor elk type haar.
Als u het haar tweemaal per
week met Rooscure wast, bent
u binnen vier weken helemaal
van uw roos af. En als u Rooscure daarna eenmaal per week of
veertien dagen gebruikt, blijft de
roos ook écht weg. Probeer en
overtuig uzelf! Rooscure is verkrijgbaar bij apotheek en drogist.

En welke saus u ook kiest, u hoeft er
werkelijk niets meer aan toe te voegen!

spaar mee voor de

Mevrouw Jelierske-Berkhout

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het BoodschappenSpel? Dat heeft mevrouw Jelierske-Berkhout
inmiddels ontdekt! Dankzij de
deelname aan het BoodschappenSpel heeft zij de hoofdprijs
gewonnen.
Hondertste bellers of - inzenders, krijgen zo snel mogelijk
hun prijs toegestuurd.

Wilt u ook een
prijswinnaar zijn?
Italiaans eten op z'n Italiaans

van Blue Band

,*_~i-- - •••

Dankzij de verrijkte receptuur geniet u
voortaan met nog meer smaak van uwauthentieke Italiaanse pasta-maaltijd. Probeer maar eens die zachtromige Carbonara saus met bacon of die heerlijke Bolognese saus met rundergehakt.
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1.-Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Chocoladedranken
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit
7. Vleeswaren
8. Vis
9. Snel klaar maaltijden
10. Ketchup
11. Mosterd
12. Brood, beschuit, toast
13: Broodbeleg
14. Ontbijtprodukten
15. Boter, margarine, olie
16. Sauzen
17. Topping en room
18. Melkprodukten
19. Diepvriesprodukten
20. Kaas
21. Frisdranken
22. Koek en gebak
23, Chocolade
24. Toiletpapier
25. Luiers
26. Waspoeder
27. Mondverzorging
28. Haarverzorging
29. Gezondheid '
30. Huishoudelijke apparaten
31. Babyverzorging
32. Dierenvoeding

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Eindeloos speelplezier
aan de ontbijttafel

Nog meer
Reuzewaskracht in
Witte Reus
Compact

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
' E

U

R 'O

' aina of een onaerwsNei ^ »
7pnels U
UU.'?)» WB «-t i- •~ A c nolri np B U6 8300. zeycis.
u

• eurocneque en ib geiuiue.9'" u,octpi|pnVoor
kunt de slee bok zonder zegels oeste^'
'•-fl. 15,95. OP Is op!

donderdag op Euro 7
om 11.00,13.50 en 15.00 uur

ACTIEBON
Bedraginletters:- ,\

^Naam

,

,

Feest aan de ontbijttafel? De
Ruijter zorgt ervoor met een
uniek papieren Puzzel-KleurSpeel-Tafelkleed. Er staan tientallen puzzeltjes, kleurplaten, rebussen, spelletjes, knutsel-ideetjes en knotsgekke raadsels op.
Even uitvouwen, neerleggen,
doosje stiften erbij.. en uw kin-

, Bedrag; fl.-

' ,'Adres

.....•»* , Mtirrimsr
D3r - .WOOnpiaau.
iNuiin"""Postcode ........... Woonplaats
^2^ Handtekening^.
,...:....Z,Handtekening.
l ~~~~,\ ~~ Telefoonnummer ; • 73-T^--'
•
"""~
onci-rnrlp

-

,

,

••„ _^_
.-J \
"*IL-1—---;-^

deren zijn niet meerte stoppen.
Voor dit eindeloze speelplezier
hoeft u niet eindeloos te sparen.
Vóór maar drie actiezegels en
f 1.6,95 bijbetaling krijgt u een set
met 2 verschillende tafelkleden
thuisgestuurd. Kijk snel op de actieverpakkingen Vruchten- en
Anijshagel, Vlokken en Muisjes.

R o TT E
donderdag en vrijdag
op stads-TV Rotterdam
om 17.45,I9.45,uur

Naam:....'.
Adres:
Postcode:
Plaats:

M/V

1 aankoopbewijs = 10 % korting op alle broeken
2 aankoopbewijzen=10 % korting op alle broeken en truien

Het Boodschappenspel zet u in het zonnetje. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt
kans op een schitterende BaByliss Mallorca 10-lamps zonnehemel. Bovendien ligt voor iedere
honderdste beller of inzender met het goede antwoord een handige Princess Coffee Maker klaar.

4 aankoopbewijzen=10 % korting op alle broeken, truien en
blazers.
Als aankoopbewijs geldt:
het weegetiket bij voorverpakte stukken of plakken Westlite,
of de kassabon of het weegetiket bij Westlite 'vers van het
mes'

HUïSHOUDTSP
Van de heer Appelboom uit
Amsterdam ontving de BoodschappenKrant een huishoudtip die wij graag met u delen
De heer Appelboom is alleenstaand en let op de kleintjes
Maar ja, actieverpakkingen zijn
vaak groot en hoe hou je bederfelijke artikelen dan langer
goed? Voor koffiemelk geeft
de heer Appelboom de volgende oplossing:
Schenk de inhoud van een literfles voorzichtig over in usklontjes-zakjes en leg deze in
de vriezer. Wanneer u koffiemelk nodig heeft, kunt u een
paar bolletjes afbreken en laten
ontdooien. Zo,heeft u telkens
een beetje koffiemelk per keer
en is het probleem van bedorven koffiemelk verleden tijd.

Babyliss
Mallorca
10-lamps
zonnehemel

vv

x

GRATIS
PRINCESS
COFFEE

\\.
\ s

Wassen met Witte Reus Compact levert u vanaf nu een nog
schonere was op. Want Witte
Reus Compact heeft nu nog
meer reuzewaskracht door
toevoeging van extra biologische vlekoplossers. Zodra deze biologische vlekoplossers
een vlek zien in uw wasgoed,
gaan ze aan de slag om de vlek
eruit te halen.
Wassen met Witte Reus geeft
een stralend schone was, op 40
graden en op hogere temperaturen.
Bovendien is Witte Reus Compact nu ook verkrijgbaar in navulzak: minder afval én voordeliger.
Witte Reus wast een berg,
kost een beetje.

\" •

Tijdelijk

STADSOMROEP

fl.5 f -

donderdag op
Stadsomroep utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

retour
bij Popla
Dubbelrol
Popla Dubbelrol toiletpapier
bevat maar liefst twee maal zo
veel dubbelzachte velletjes als
een gewone rol. Da's handig én
voordelig. Want u hoeft niet
meer te sjouwen met grote pakken, en Popla Dubbelrol kost ook
nog eens minder dan twee enkel-

rollen tissue toiletpapier. Bovendien krijgt u'tijdelijk bij inlevering
van drie actiezegels maar liefst
fl. 5,- retour op uw bank- of
girorekening. Kijk dus snel op de
4-rols actieverpakking want: koning, keizer, admiraal., fl. 5,willen we toch allemaal.

O M R O E P
AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21 uur

\.
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MOUifHOlO A O P L I A M C E S

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

V.\
v
k

"^
\_

1. Wie geeft u speelplezier aan de
ontbijt tafel?
2. Wie wast een berg en kost een
beetje?
en bel uw antwoorden door naar

De Boodschappenlijn

Kans op gratis toverdoos bij Tovervla' van
Wenken van Grieken

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

Mee om beo,n febTS i Ons
*en 0" W
te zS
ï™e * '" hef

(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Menkën van Grieken
De lekkerste zuivel van't Land.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Vandaag
zi&elder&üi
deze/ krant
Woensdag 14 februari 1996

Los nummer ƒ1.95

Nieuwe boot voor
Reddingsbrigade
ZANDVOORT - De Reddingsbrigade mag een nieuwe motorboot, een mobilofoon en een
losse buitenboordmotor kopen. Bovendien krijgt de Reddingsbrigade vijfduizend gulden extra subsidie voor 1995
vanwege de meerkosten die gemaakt zijn tijdens de mooie zomer van vorig jaar.
, De nieuwe boot, waarschijnlijk een rubberboot met poleyster bodem in de vorm van een v,
moet deze zomer varen en
wordt dan ook binnenkort aangeschaft. Volgens Rolf Kuiper
van de Reddingsbrigade is het
voordeel van zo'n boot dat deze
veel stabieler is en er een complete surfplank in kan.
Voor de nieuwe boot met toebehoren en de extra buitenboordmotor geeft de gemeente
bijna 45.000 gulden. Zowel de
commissie Financiën als Bestuurlijke Zaken is daarmee nu
akkoord gegaan. Formeel beslist de raad er op 28 februari
over, maar na de toezegging
van de commissies is de kans
zeer groot dat de Reddingsbrigade de bijdrage krijgt.

'Kermisbaas'
betaalt minder
ZANDVOORT - Kermisexploitant Duursma" Paashuis
heeft een aardig onderhandelingsresultaat behaald. Hij
hoeft voor zijn afgeslankte kermis op het Zwarte Veldje
slechts zeventigduizend gulden
te betalen, terwijl hij vorig jaar
nog 125 duizend gulden neertelde. Naar eigen zeggen heeft hij
toen erg veel verlies geleden.
Omdat de gemeente vreest dat
er op korte termijn geen andere
exploitant gevonden kan worden en gezien de tegenvallende
opbrengsten elders, gaat Zandvoort nu alsnog akkoord met
een lagere prijs.
In eerste instantie liep de exploitant overigens weg bij de
onderhandelingen, omdat hij
geen rekening wilde houden
met de wensen van omwonenden die erg veel last van de kermis hebben. Uiteindelijk heeft
hij beloofd dat er geen grote
attracties zoals de Super Nova
komen. H. Boon en de familie
Keur lieten tijdens de commissie Bestuurlijke Zaken woensdag merken dat ze eigenlijk helemaal geen kermis voor de
deur willen hebben.

Akkoord Duinrand
ZANDVOORT - Er is overeenstemming bereikt tussen de
gemeente, de provincie en campingbeheerder Pomper van de
Duinrand. De beheerder mag
voor 86 duizend gulden de
grond kopen waarop zijn huis
staat. Verder betaalt hij ruim 25
duizend gulden aan achterstallige erfpacht. Als Pomper zijn
eigendom'ooit verkoopt, moet
hij het eerst aan de provincie
aanbieden. Daarin heeft een
meerderheid van Zandvoortse
politieke partijen toegestemd.
Alleen PvdA en D66 zijn principieel tegen. De beheerderswpning kwam enige tijd geleden in
opspraak, omdat het college
onenigheid met de provincie
over de verkoop voor de gemeenteraad verzweeg.

Waterstanden B
Datum
HW
LW HW LW
14 fcb 10.56 05.56 23.3018.24
15feb 12.06 07.05 -.-19.57
16 feb 00.45 08.34 13.0921.40
17 feb 01.45 09.44 14.0522.35
18 feb 02.38 10.35 14.55 --.-19 feb 03.25 01.06 15.4011.15
20 feb 04.12 01.56 16.2512.06
21 feb 04.55 02.40 17.0612.56
22 feb 05.35 01.10 17.5213.45
Maanstand:
NM ma 19 feb 0.20 uur.
Springtij: di 20 feb 16.25 uur NAP +
128 cm.
Laagwater: vr 16 feb 8.34 uur NAP
+ 67 cm.
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Laatste sneeuwpret?

Jupitergarage
wordt uitgebreid
ZANDVOORT - De parkeergarage in de Louis Davidsstraat
die middenstander Bruynzeel
wil bouwen bij de nieuwbouw
van Jupiter biedt straks plaats
aan veertig auto's. Dat is meer
dan de verplichte 12.
De politiek heeft tot grote
ontsteltenis van bewoner Van
der Sloot die pal naast de toekomstige garage woont, geen
grote bezwaren hiertegen geuit
in de commissievergaderingen.
Van der Sloot vindt dat zijn
woongenot aangetast wordt en
wond zich daar in de commissie Ruimtelijke Ordening donderdag flink over op.
Of de gemeente ook gaat meebetalen aan de garage, is nog
even de vraag. De VVD en D66
willen dat beslist niet. Zij stellen voor dat iedereen die plannen heeft om in de toekomst
rondom het Raadhuisplein te
bouwen in de Jupitergarage
participeert. Plieringa beloofde
maandag dit idee mee te nemen
bij de onderhandelingen.

Nieuwsblad
Weekmedla

Parkeerplan valt
slecht bij politici
ZANDVOORT - CDA, GBZ, VVD en PvdA hebben maandagavond in de commissie Financiën forse kritiek geleverd op het plan om betaald parkeren door te voeren in het
centrum. Niettemin vinden alle partijen wel dat de Zandvoorters binnenkort ook hun mening mogen geven over de
parkeervoorstellen.

Op D66 na vrezen de overige
vier partijen dat de inwoners
van Zandvoort weieens de dupe
zouden kunnen worden van de
plannen van wethouder Flieringa. Alle commissieleden waarschuwden dat de kans groot is
dat automobilisten in de 'omliggende wijken hun auto neerzetten. Flieringa wil bij 402 parkeerplaatsen een meter of automaat neerzetten, waarvoor bewoners zich een abonnement
kunnen aanschaffen. De Noorden de Zuidbuurt moeten afgesloten worden voor alle verkeer
behalve voor auto's van betalende bewoners. Daarnaast kunnen bewoners van de straten
rondom de Hobbemastraat een
vergunning aanvragen voor
twintig gulden per maand. De
tarieven van de Haltestraat,
Oranjestraat, Grote Krocht en
Overal kwam de sneeuw vandaan voor de knieën gaan liggen. Hoe het weer zich gedraagt Louis Davidsstraat gaan omsneeuwpop die Jeroen en Danny uit de Kostverlo- blijft gissen, dus wie weet krijgen deze Zandvoor- hoog van twee gulden per uur
naar drie gulden per half uur
renstraat zaterdag maakten.
ters nog een kans van Koning- Winter
(langer mag men niet parkeMaar helaas. Was hij 's morgens nog zo groot als
een vent, 's middags moesten ze voor hem op de
Foto Persbureau Zandvoort ren). De tarieven elders zijn wat

College wil meer koopwoningen bij station
ZANDVOORT - Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt, gaat het Bouwfonds in de stationsvallei dertig sociale huurwoningen minder neerzetten dan
in eerste instantie was beloofd aan de gemeenteraad.
Daarvoor in de plaats komen
mogelijk vijftig koopwoningen
van maximaal 157.000 gulden.
Dat staat in een uitgelekte ambtelijke notitie over de onderhandelingen met het Bouwfonds.

Het college, dat druk met de
plannen voor de 540 nieuwbouwwoningen bezig is, heeft
nu besloten haar zinnen te zetten op 115 sociale buurwoningen, vijf vrije- sectoi-miurwoningen, vijftig socia^

Voorlopig nog geen kunstwerk
voor nieuwe aanbouw raadhuis
ZANDVOORT - Wie nu op de twee bankjes voor de
nieuwe aanbouw van het raadhuis gaat zitten, ziet een
lege bak met houtsnippers. En dat zal voorlppig nog
wel even zo blijven, want het kunstwerk van Victor van
Boven mag nog niet geplaatst worden.
Eerst moet de artikel-19procedure afgerond zijn die
de gemeente moet voeren
voor elk bouwwerk van enige
omvang.
Op de stoep rust namelijk
een andere bestemming volgens het bestemmingsplan
Centrum. Volgens voorlichter Egpn Snelders duurt het
nog minstens twee maanden
voordat Van Boven aan zijn
kunstwerk kan beginnen,
omdat de
gemeenteraad
heeft afgesproken dat elke
verandering van het bestemmingsplan de raad moet passeren. Bovendien is er nog
een probleempje. Van Boven

wil de zeilen en de vogels van
zijn kunstwerk 'Zandvoort in
beweging" in een andere richting plaatsen dan stedebouwkundige Maurits Kapenga.
Die vindt dat de vogels richting plein moeten vliegen.
De kunstenaar (tevens
landschapsarchitect)
blijft
echter bij zijn oorspronkelijke ontwerp en heeft samen
met de architect van het
raadhuis, H.J. Henket, een
brief, naar de gemeente -gestuurd. Volgens Snelders bekijkt een externe deskundige
nu wie de mooiste ideeën
heeft.

(ADVERTENTIE)

ningen tot 157.000 gulden, zeventig koopwoningen van
160.000 tot 230.000 gulden, honderd van 230.000 gulden tot drie
ton, 150 van drie ton tot 450.000
gulden en vijftig van 450.000
gulden tot zes ton. De uiteindelijke aantallen kunnen hier nog
10 procent vanaf wijken.
Tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening is donderdag
veel commotie ontstaan over
de notitie, omdat deze gedateerd is op 16 januari terwijl de
gemeenteraad op 30 januari een
besluit over de samenwerking
met het Bouwfonds moest tekenen zonder dat de raad iets van
dit ambtelijk advies afwist.
Han van Leeuwen van D66
overhandigde donderdagavond
dan ook een brief op hoge poten
aan wethouder Versteege. „Wij
zijn bijzonder ontstemd dat de
wethouder deze informatie aan
de raad heeft onthouden. Wij
menen dat deze wethouder
hierdoor het vertrouwen van de
gemeenteraad ernstig heeft be-

ZANDVOORT - „Als je
opa een poot uit wil draaien,'
vraagt hij vast waarom je
geld nodig hebt. Nou, dan
kun je nu zeggen: dat is voor
de nieuwe natuur die het
Wereld Natuur Fonds wil
maken." De leerlingen van
de Gertenbach Mavo kunnen donderdagmiddag na
die woorden van C. Hordijk
een onderdrukt gegiechel
niet nalaten. Toch stappen
ze woensdag 21 februari op
de schaats voor het Wereld
Natuur Fonds.

Oplage: 5.400
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schaamd," schrijft hij.
Versteege reageerde als door
een wesp gestoken. Volgens
hem is er niets aan de hand. Het
raadsbesluit over de samenwerkingsovereenkomst
met
het Bouwfonds staat volledig
los van de huidige onderhandelingen, hield hij Van Leeuwen
voor.
Overigens zet ook de provincie de prijzen van de woningen
en het aantal sociale huurwoningen onder druk volgens
Flieringa.
Die probeert bij de provincie
een subsidie van 6,7 miljoen
gulden los te weken, maar is tot
nog toe niet verder dan 3,3 miljoen gekomen. Volgens de wéthouder van Financiën zou de
provincie gesuggereerd hebben
dat Zandvoort de prijzen van de
woningen dan maar moet verhogen of minder sociale huurwoningen moet bouwen.
Flieringa heeft morgen weer
een gesprek met gedeputeerde
Tielrooij over de kwestie.

lager volgens het plan zoals het
er ligt. In april mag de Zandvoortse bevolking haar mening
over deze plannen geven, maar
maandagavond nam de politiek
alvast een voorschot op die discussie. Vooral Gert-Jan Bluijs
(CDA) trok flink van leer tegen
wethouder Flieringa (GBZ).
Zelfs Keur steunde zijn eigen
wethouder niet onvoorwaardelijk. Volgens deze twee is er
slechts 13 weken een parkeerprobleem in Zandvoort. „Zoek
een oplossing voor die periode,"
meende Keur. „De toerist moet
meer bijdragen," zei Bluijs.
„Geef heel Zandvoort een vignet
voor het centrum." Maar daar
wilde de rest van de commissie
niet aan.
WD-er Van Marie zette
vraagtekens bij de tarieven voor
de winkelstraten. Hij vond de
korte parkeertijd een probleem.
„Stel dat een inwoner van
Noord boodschappen wil doen
bij Albert Heijn of de Hema, dan
moet hij wel als razende Roeltje
door de winkel gaan en hopen
dat er geen rij bij de kassa
staat," aldus Van Marie. „Die
mensen kunnen juist terecht in
de straten daarachter, zoals de
Louis Davidsstraat," stelde
verkeersambtenaar
Mollers

U PAGINA'S

'Heerlijk om
brandveilig
te slapen'

hier tegenover. Maar een van de
grootste zorgen van de politiek
kon noch hij noch wethouder
Flieringa echter wegnemen: de
overlast in de straten net buiten
het centrum. „In de wijk achter
de Cort van der Lindenstraat
hebben we gezien wat er kan
gebeuren," verwoordde Han
van Leeuwen (D66) deze vrees.
Hij waarschuwde net als Huub
van Gelder (PvdA) dat de bewoners met een abonnement of
vergunning wel de kans moeten
hebben vlakbij huis te parkeren. „Dat stelt hoge eisen aan de
handhaving. Als er meer controleurs moeten komen, dan moeten we dat direct doen, al kost
dat geld," aldus Van Leeuwen.
Van Gelder vroeg zich af hoe
voorkomen kan worden dat bewoners met een abonnement
achter het net vissen als alle betaalde parkeerplaatsen vol zijn.
Die zorg vond verkeersambtenaar Mollers wat overdreven.
„Dat zal maar in 20 procent van
de gevallen gebeuren."
Flieringa schoof de meeste
kritiek terzijde met het argument dat het vooral om de
hoofdlijnen in het plan gaat en
minder om de details. „U benadert de nota te absolutistisch,"
zei hij. Op de par keertarieven
moet men zich dan ook niet

pagina 3

Inez Folkers
redt dieren
op Antillen
pagina 5

'Winterstop
invoeren en
tot in juni
voetballen'
Sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

talindstaren.

Bang voor een parkeerprobleem in de omliggende straten
is hij niet. „De overflow zal zich
ZANDVOORT - Uit een werkconcentreren op de Prinsesseplaats aan de Boulevard Barweg," aldus Flieringa.
naart zijn zaterdagavond twee
karts gestolen.
De karts zijn 7200 gulden
(ADVERTENTIE)
waard. Ze zijn rood en blauw en
voorzien van stickers met
eclame BV 020 6926869 £
'Shell boulevard Zandvoort' en
'D. Swart'.

M O B I E L E

Karts gestolen

Val door gladheid

T E L E Ff O O N

ZANDVOORT - Een 75-jarigè
Zandvoorter is zaterdagmiddag
in de Oranjestraat>door de gladheid uitgegleden en gewond geraakt. Hij werd met een hoofdwond afgevoerd naar een ziekenhuis in Haarlem.

Vraag naar
de voorwaarden

Bij besteding v.a.f 100,-

Te snel

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

ZANDVOORT - Op de Zeeweg en de Van Lennepweg heeft
de politie donderdag in totaal
41 bonnen uitgedeeld aan automobilisten die te hard reden.
Vooral op de Zeeweg hielden de
automobilisten zich niet aan de
snelheidslimiet, want daar
schreef de politie 35 bekeuringen uit. De snelste auto reed 89
kilometer, dat was 49 kilometer
te hard,

PROFITEER NU! ADRESSEN GOUDEN GIDS

Gertenbach Mavo gaat
schaatsen voor natuur

bach Mavo hoeven de rayonhoofden niet bijeen geroepen te
worden. Op de Kennemer IJsbaan in Haarlem rijden de leerlingen bij regen, sneeuw of zon.
Voor elke ronde die ze schaatsen geven opa's, oma's, ouders
en kennissen een bepaald bedrag.
„Dit jaar zamelen ze op een
Voor de jaarlijkse sponsor- sportieve manier geld in voor
schaatstocht van de Gerten- het WNF, omdat die instelling

DEZE WEEK:

de meeste stemmen heeft gekregen," vertelt een van de docenten tijdens de diapresentatie donderdagmiddag.
Het WNF wil samen met een
paar andere organisaties in totaal tweeduizend vierkante kilometer zorgen voor extra natuurgebied bij de Oostvaardersplassen, in de Biesbosch, in het
IJsselmeer, langs de Gelderse
IJssel en langs de Rijn. Vlakbij

Arnhem, in de Gelderse Poort,
is al een begin gemaakt met
zo'n nieuw natuurgebied. Daar
krijgt de Rijn weer zijn eigen
loop terug en krijgen moerasplanten, ooibomen en watervogels weer een kans, legt de mevrouw van het WNF uit.
De leerlingen in de zaal vinden het wel best. De dia's zijn
donderdagmiddag een prettige
onderbreking van de anders zo
saaie schooldag. Als de dia van
twee parende padden in beeld
komt, klinkt wederom het onvermijdelijke gegiechel. Want
pubers blijven pubers, ook al
verrichten ze volgende week
een goede daad.

(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

10-DAAGSE I Zandvoortse reuzen winnen slag
ZANDVOORT - Ze heb-

de strijd om te mogen
l ben
blijven bestaan vooralsnog
l gewonnen. Toch zullen de

KARPETTEN EN

STERSE
TAPIJTEN
• II

21 overgebleven bomen uit
het Julianapark (tegenwoordig
Alexanderpark)
nog een zware dobber krijl gen om te overleven. Ze
moeten zich wapenen tegen
mens en machine, die hen
uiteindelijk niet gunstig gezind zijn. Hun beschermheer, de gemeente Zandvoort, zou toezien dat ze
met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid zouden worden behandeld.

De komende 10 dagen vliegt de hele landelijke voorraad karpetten en oosterse tapijten bij Carpet-Iand
de deur uit. Vanaf donderdag 15 februari tot en met
24 februari kunt u piofiteren van flinke kortingen op
prachtige handgeknoopte tapijten en karpetten.

HANDGEKNOOPTE TAPIJTEN EN KARPETTEN
MET KASSAKORTINGEN VAN 15 TOT 50%!

carpet-land
Kijk voor adressen in de Gouden Gids of bel 020 - 6142905.

l

ïli

De bomen staan op het stuk
grond, gelegen tussen de Kostverlorenstraat en de Emmaweg. Er worden 21 villa's gebouwd. De gemeente Zandvoort heeft indertijd tegen de
projectontwikkelaar gezegd,
dat hij beschermende maatregelen moest treffen om de laatste bomen op deze plek te taehouden. Immers het graafwerk
en de aan- en afvoer van bouwverkeer zouden stam en wortels kunnen beschadigen.

Ook de commissie, die destijds in een hoorzitting naar de
bezwaren van een aantal bewoners luisterde, vond dat de projectontwikkelaar alle zorgvuldigheid moest betrachten om

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad
De 21 bomen tussen de Kostverlorenstraat en Emmaweg. Voor
hun leven wordt gevreesd.

de bomen te sparen. Er staat
echter niets van dien aard duidelijk in een contract omschreven. De projectontwikkelaar
heeft dus in feite 'carte blanche'.
Wat er wel duidelijk in de papieren omschreven staat? Dat,
als de bomen uiteindelijk toch
dood gaan, de projectontwikkelaar alsnog de bijl ter hand mag
nemen om ze te kappen. En dat
klinkt nu niet bepaald stimulerend. Want de bomen staan de
bouwers op dit moment alleen
maar in de weg.

Bram de Hollander Fotografie

Zie hier het resultaat van een
onduidelijke, ja zelfs volkomen
waanzinnige afspraak en een
nog slechtere controle. Geen
dranghekken of stalen beugels
om onze laatste 'Zandvoortse
reuzen'.
Slechts een paar dunne
plankjes, die - als ze inmiddels
niet spontaan door de afgelopen vorstperiode zijn gebroken
- wel bij de minste of geringste
aanraking van een autobumper
als luciferhoutjes in tweeën
spatten.
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FAMILIEBERICHTEN

Super
NOORD
Neem van
mij aan

Met tfrote verslagenheid en diep bedroefd geven
• wij u kennis van het geheel onverwacht overlijden van mijn innig geliefde vader, schoonvader
en onze opa

Gerard Blits
weduwnaar van T. Messchaert
o]) de leeftijd van 76 jaar.
Dalfsen:
Y. M. Maarse-Blits
H. J. M. Maarse
Michel Habets
Cïea van Huffelen
Noorwegen:
Micklin Petrig-Maarse
Marcel Petrig
Alyssa
Thalia
Dalfsen, 8 februari 1996
„Rosengaerde"
Correspondentieadres:
H. J. M. Maarse
Haersolteweg 9
7722 SE Dalfsen
De teraardebestelling heeft inmiddels op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort plaatsgehad.

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 1992, nr. 17,
tot machtiging van Burgemeester en
Wethouders tot het nemen van besluiten als bedoeld in art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
- het aanleggen van een gereserveerde
inyalidenparkeerplaatsop net parkeerterreintje tussen de Oosterstraat en de Kanaalweg te Zandvoort.

clothet
voordelig is!
Onze oma Strengholt
17 februari - 85 jaar
op deze dag, speciaal
hartelijk gefeliciteerd
en veel liefs van allemaal.

Tegen het besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar.

VIDEO
cursussen & opleidingen
Bel voor GRATIS brochure
OPEN STUDIO
020-6243720

KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Cort van der Lindenstraat 6
1 boom
- Noorderstraat 16
1 boom
- 7 gemeentebomen t.w.
4 bomen locatie Tollenstraat 63 langs parkeerplaats, in verband met dunning
1 boom locatie nabij Sophiaweg 6 i.v.m.
stormschade
2 bomen op Mussenpad nabij Math.
Molenaarstraat 20 i.v.m. wortelopslag

AEROBICS

Let op! gewijzigde locatie voor inzage:
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de Centrale
Balie van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat).
Openingstijden:
ma. t/m dond.: 08.30 -16.00 uur;
vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

Cornelis Waaning

Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het
heengaan van onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Maike Wit-Brandsma
heeft ons veel troost gegeven. Hiervoor onze oprechte
dank.
Uit aller naam,
Hillie Wit
Maike van den Berg-Wit
Zandvoort, februari 1996.
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Adriana Johanna Wilhelmina
Visser- Gerritsen
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
F. M. C. Visser
J. D. Visser
Zandvoort, februari 1996

DOKTERSBERICHTEN

G. F. Nijland
huisarts
AFWEZIG zaterdag 17 t/m zondag 25 februari.

ADVERTENTIES

GEMEENTE

AEROBICS
BBBB
STEPS
BODY SHAPE
CALLISTHENICS

SUCCES, MET JE INJEUWE

RODE KRUIS

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor:
- het uitbreiden van de woning met een balkon
en het uitbreiden van een bijgebouw, op het
perceel Haarlemmerstraat 9a.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 16
februari 1996 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de centrale balie op het raadhuis (ingang
Swaluëstraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30
tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

VOORBEREIDINGSBESLUIT
(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 30 januari 1996
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een

Het besluit ligt met de bijbehorende tekening,
waarop met een rode omlijning het betreffende
perceel is aangegeven, ter inzage bij de centrale
balie op het raadhuis (ingang Swaluëstraat) te
Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30
tot 16.00 uuren opvrij. van 08.30 tot 12.30 uur.

AANVRAGEN OM
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96009B Keesomstraat 15 uitbreiding manege
96010B Passage 6-8-10 wijziging gevel
De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur ter
inzagebij deafd.Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen binnen een
redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeesteren
wethouders, t.a.v. BWT, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. De ontvangen zienswijze worden bij
de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
95069B Herman
tijdelijke huisvesting
Heijermansweg
U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, opdinsdag-en vrijdagmorgen van 09.00-12.30 uur gedurende zes
weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v.
BWT, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningvyet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Fax 023-57149 24
Telefoon 023 571 77 41

GARAGE IN DE VERHUUR

Ook zeergeschikt ^
voor verjaardag,
partijen
en recepties

Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur:n * r '
•»
Garage Keesomstraat 57 A, huur ƒ 90,46 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage hebben de huurders van de woningen aan de Keesomstraat nrs. 149 t/m 271.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garage door een briefje met uw naam; adres, woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M,
Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort.
•Uw reactie dient uiterlijk woensdag 21 februari 1996 om 12.00 uur in ons
bezit te zijn.

Boul. Barnaart 14

EFAA

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

Eeii kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij UirA^artcentrum Haarlem.

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

GASTHUISPLEIN
Leuk woon/winkelpand
eventueel als totaal woonhuis,
3 x 30 m2.
Vraagprijs ƒ 279.000,-

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

Uw gasbedrijf adviseert!

c

STOOKAKTIE '95/'96

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

uitgerekend voor U!
Voor de week van 05-02 t/m 11 -02
Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
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Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort

M

NIEUW! TOTAALFITNESS
o geschikt voor jong en oud (70+)
• voedingsadviezen
• diverse testen (konditie, lenigheid, omvangmeting, vet %,
streefgewicht)
• cardio fitness • spierkracht • stretching • ontspanningsoef.
. • programma op U afgestemd
• ook voor mensen met weinig tijd
• U kunt trainen op een voor U geschikt tijdstip
• per 3 mnd 3x per week incl. sauna, turks bad,
test en begeleiding
• start: doorlopend
* CARDIO FITNESS
Computergestuurde stepmachines (bil-beenspieren + vetverbranding), loopbanden, roei-ergometers, fietsen, ligfiets + airdyne
* AFSLANKPROGRAMMA'S (start doorlopend)
* Tevens kunt u bij ons terecht voor: fitness D+H, fitness 50+, bedrijfsfitness, rugprogramma's, specifieke kr.tr., sauna, turks bad,
zonnestudio en voedingsadviezen.
PROFESSIONELE GEDIPLOMEERDE
BEGELEIDING
voor meer informatie
FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1 (t.o. politiebureau)
tel. 023-5717742 Zandvoort
FITNESS PROFESSIONALS

ZANDVOORT

OPEN HUIS

ART. 19 WRO-ART. 50 LID 5
WONINGWET

*

tel. 023-5719269

16 MAART

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat).
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 -16.00
uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6
weken na publicatie van bericht een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort.

- het perceel Haarlemmerstraat 9a.

Schrijf u tijdig in!

BEDANKT

VOOR dE qOECJE SAMENWERldNq

1 boom

- locatie spoorlijn Haarlem/Zand voort tussen spoorkm. 6850 - 7050 (rechterbaanhelft)
18 bomen
- 4 gemeentebomen t.w.
2 bomen t.o. Koninginneweg 6 en 22
1 boom t.o. Haarlemmerstraat 48
1 boom t.o. Louis Davidsstraat 1

bestemmingsplan wordt voorbereid voor:

GEEFT U WEER ENERGIE!

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

JEAN'PÈERRE

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Parnassialaan 25

AANGEVRAAGDE

Het woord is betrouwbaar:
Immers, indien wij met Hem gestorven zijn,
zullen wij ook met Hem leven;
Indien wij volharden, zullen wij ook
met Hem als koningen heersen.
2Timótheüs 2 vers 11,12a
Opgenomen in de vreugde van zijn Heer, mijn
innig geliefde man, onze broer, zwager en oom
op de leeftijd van 66 jaar.
Biny Waaning-Smid
Jim en Gerrie Waaning
Koet Waaning
Lizzy Ritman-Waaning
Wilna Sauveplanne-Waaning
Linda en Henk Draaijer
Flip en Hermien Waaning
Gré en Fré Meiring
Johan en Elly Smid
Heine Smid
Auke en Hiromi Smid
Jaap en Joke Smid
Neven en nichten
13 februari 1996
Sophiaweg 4
2042 PV Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort, op vrijdag 16 februari van 19.00 uur tot
19.30 uur.
De samenkomst voorafgaande aan de begrafenis
zal plaatsvinden in de Kerk van de Nazarener,
Zijlweg 218 te Haarlem, op maandag 19 februari
om 10.30 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort, omstreeks 12.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

Week
streefverbruik*
39
49
58

68
78
87

97
107
117
126
136
146
160
175
190
204
219
243

267
292
316

Totaal vanaf
l novem ber**

470
586
705
823
940
1056
1177
1290
1410
1526
1645
1759
1936
2114
2291
2468
2641
2936
3230
3525
3816

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u noq fleen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

natura-uïtvaartverzekerinfj
(laar heb je tvat aan.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar nel xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste xory geregeld,
precies xoals mijn man xich dat had voorgesteld.
ffti, deze uitvaartverzekering is mijn
vertrouwen meer dan tvaard.

Kosten
deze week
20,28
25,48
30,16
35,36
40,56
45,24
50,44
55,64
60,84
65,52
70,72
75,92
83,20
91,00
98,80
'f 106,08
ƒ 113,88
ƒ 126,36
ƒ138,84
ƒ 151,84
ƒ 164,32

Een

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
, i ' , of crematie. .
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Dirckt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

I

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartveiv.ekerinif
O ontvallen. Ik heb de garantie dat ik nou; nergens aan gebonden ben.
'M
""
""
pq naam:
man/vrouw

l £_| straat:
S postcode /woonplaats:
l 2 telefoon:

I OPHJ^

• I-H

leeftijd(en):
Bon in envelop /onder postzegel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

B

woensdag 14 februari 1996

Weekmedia17

Fouten
Een krant maken is mensenwerk. Dat betekent dat er soms
fouten worden gemaakt, want
geen mens is immers perfect.
Soms komt het doormisverstanden, communicatiestoornissen
met de opmaakredactie, onwetendheid of foute informatie. En
het komt ook voor dat de redactie even een steekje heeft laten
vallen.
Zo heeft het Genootschap Oud
Zandvoort natuurlijk niet 'meer
dan honderd leden', zoals vorige
week in de krant stond. Er hoort
een nul extra achter dat getal,
want Hanneke Voit is inmiddels
'het duizendste lid.
Naast de foto bij het artikel
'overzeeman WimBos had 'Foto
Persbureau Zandvoort' moeten
staan m plaats van Luuk Gosewehr. De fotograaf die de foto
echt gemaakt heeft (Bram Stijnen van Persbureau Zandvoort)
is niet boos wel teleurgesteld,
vertelde hi). Bij een andere foto
'is ook iets misgegaan. Door een
misverstand staat er geen naam
van de fotograaf onder Peter
Keiler van de Rotary. Foto
Boomgaard heeft de foto echter
verzorgd.
Half fout was de kop dat het
oplossen van de wateroverlast
acht miljoen gaat kosten. In het
artikel wordt gesproken over zeven a acht miljoen. Inmiddels
blijkt uit nieuwe informtatie
'van de gemeente dat het dichter
tegen de zeven miljoen zit, maar
omdat de wethouder daar nog
'niet exact over geïnformeerd is,
'wil de betreffende ambtenaar die
'het wel weet ook na een week
niet het juiste bedrag zeggen. Zo
komen fouten dus ook weieens
in de krant.
Verder meldden we onlangs
dat er bij de bomaanslag twee
vrouwen gewond raakten, terwijl het in werkelijkheid ging
om een lichtgewonde vrouw en
een zwaargewonde jongeman.
Tot slot heeft de KNRM onlangs
de seatrack gereviseerd in plaats
'van een truck.
Gelukkig reageren lezers
meestal alert op fouten, al maken zelfs zij weieens een foutje.
Want goed lezen is ook mensenwerk.
MvH

Vogelexcursie
ZANDVOORT - Liefhebbers
van een stevige zondagse wandeling met uitleg over vogels
kunnen zondag 18 februari hun
hart ophalen. Op die dag organiseert het IVN in samenwerking met de Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland een excursie door de Waterleidingduinen. De groep vertrekt om tien
uur bij de ingang Panneland
aan de Vogelezangseweg. Informatie 023-5393507.

Voor zestigduizend gulden brandveilig slapen
ZANDVOORT - „Het is
een heel veilig idee dat we
ons geen zorgen meer hoeven maken over brandgevaar. Mocht er nu een gast
met een brandende sigaret
in slaap vallen, dan kan er
niet al te veel gebeuren." Ab
Schaeffej van pension Mara
in de Zeestraat vindt dat de
investering van zestigduizend gulden zeker de moeite
waard is geweest. Hij heeft
vanmorgen samen met zijn
vrouw van brandpreventiemedewerker Martin Rensen
het eerste officiële bordje
gekregen dat aanduidt dat
het pension voldoet aan de
nieuwe brandvoorschriften.
En daarmee heeft Zandvoort volgens de brandweer
een landelijke primeur.
Het is de bedoeling dat alle
115 Zandvoortse pensions en
hotels volgen. In 1987 meende
de gemeenteraad dat vooral de
misstanden onder de particuliere verhuurders aangepakt
moesten worden. Uit een inventarisatie van de brandweer
bleek dat de raad gelijk had.
„We kwamen echt verschrikkelijke dingen tegen," zegt brandweercommandant Schröder.
„Laat ik het zo zeggen, er waren
heel wat logie-adressen waar ik
niet had durven slapen." Zijn
collega Rensen vult aan: „Vaak
richtten particulieren hun huis
zo in voor de gasten dat hun
eigen kinderen op afschuwelijke kamertjes weggestopt werden. Zo was er een adres waar
een kind op zolder sliep en alleen via een vlizotrap en een gat
van één bij één naar beneden
kon. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk als er brand uitbreekt."
Ook Schaeffer trof een
vreemde situatie aan toen hij
een aantal jaren geleden het
pension aan de Zeestraat samen met zijn vrouw kocht. „De
gasten die achter sliepen moesten over een smal trappetje een
hok in. Wie dronken was, viel
gewoon letterlijk naar beneden
het bed in. Dat hebben we maar
snel veranderd."
Inmiddels is er meer veranderd. „Het hele huis is ondersteboven gekeerd,"
vertelt
Mara Schaeffer. Op grond van
het bouwbesluit van eind 1992
moesten bijvoorbeeld nieuwe
brandwerende plafonds aangebracht worden. De kast onder
de trap werd afgewerkt met
gips en op de deuren kwamen
drangers. Bij verhitting zet bovendien de schuimstrip aan de
zijkant van de deur uit waardoor de kier afgesloten wordt.
Het doel van die maatregelen is
om de brand ongeveer een half

Politiek Café

Andere dienst

'Oplossing Zeeweg vergezocht
Wie in Zandvoort 'Zeeweg'
zegt, roept meteen een reactie
op. J. van Til reageert op de uitspraken van de directeur van de
Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 7 februari.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres, postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13.00-16.00 uur;
dinsdag 9.00-11.00 uur;woensdag
0900-17.00 uur; donderdag 09.0012 00 uur, vrijdag 10.00-16.00 uur.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer' 020-6475449. Micro-advertenties tel 020 - 562.6271
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post
Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal; ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,95
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-5626211.
Bezorgklachten: donderdag 09.0012.00 uur. tel. (023)-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

De directeur van de Dienst
Wegen, Verkeer en Vervoer van
de provincie Noord-Holland
verwacht van de wijzigingen
aan de Zeeweg een rustiger verkeersbeeld. Daar kon hij weieens gelijk in krijgen, want bij
mooi weer zal het verkeer

Wc-papiertje meer waard
dan verkiezingsprogramma

ZANDVOORT - Een man uit
de Dr. Gerkestraat liep maandagnacht een gebroken kaak op
toen hij van de trap viel. De
Zandvoorter probeerde een
compressor de trap af te sjouwen. Hij kwam met zijn hoofd
op een van de treden terecht.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Linden, Andre Stuyfersant.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.

MENINGEN

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

Kaakbreuk

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op woensdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.. J.M. Pekelhanng.
Hoofd commercie: J F. Sas

Schrijnend noemt Cees van
Deursen het stemgedrag van
zijn D66-partijgenoten in de
Zandvoortse gemeenteraad. Hij
beschuldigt de democraten van
kiezersbedrog.

Of je nu echt van een helling naar beneden skiet of skikampioen op een Japanse machine wordt, dat is
toch wel wat anders. Al was het alleen al omdat je je in het laatste geval te pletter kunt skiën en toch
zonder gebroken benen thuis kunt komen. De 13-jarige Hans Janssen (op het apparaat) kon zondag als
skikampioen het Circus dan ook verlaten met een grote beker in plaats van met een been in het gips.
Hij eindigde als eerste na vier afdalingen en twee reuzenslalomparcoursen.
De skisimulator werkt middels twee voetpedalen in de vorm van ski's. Je kunt ermee sturen door je
voeten te draaien en af te remmen door te kantelen. Dat werkt dus wel ongeveer hetzelfde als in het
echt. De snelheid van de skiër is echter veel groter dan in werkelijkheid en het is tamelijk lastig om op
tijd bij te sturen. Om het allemaal wat echter te maken, zit er een windmachine aan de voorkant. Die
zorgt voor echte tranen op het gezicht van een fanatieke skiër
Foto Persbureau Zandvooit

Promenade Dagschotels La Bastille
gaan hele wereld over
Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26,2040 AA m Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12.
Telefoon: 023 - 5718648
Fax: 023 - 5730497

ZANDVOORT - Een uurtje 'surfen over Internet'.
Dat kunnen geïnteresseerde
Zandvoorters binnenkort in
café La Bastille aan de Haltestraat. In de periode van
23 februari tot en met 3
maart staan er op de bovenverdieping van het bekende
café zes computers opgesteld die zijn aangesloten op
het World Wide Web. Van
12 uur 's middags tot maar
liefst drie uur 's nachts kan
men kennismaken met dit
wereldwijde fenomeen.

ZANDVOORT - Het carnaval
barst zaterdag op twee plaatsen
m Zandvoort los. In gebouw De
Krocht organiseert carnavalsvereniging De Schmmkoppen
een feest met The Wallbrothers, zanger Alfonds Marbel,
boerenkapel De Zotte Muggen,
jeugddansgroep de Woudlopers en De Polderschuivers uit
Haarlem. Het feest begint om
acht uur en kost 7,50 gulden
Hossen en discodansen gaan
samen m buurthuis 't Stekkie
(Celcmsstraat 190). Op zatcrdag 17 februari vindt daar het
kindercarnaval plaats voor kinderen van zes tot en met 11 jaar.
De disco duurt van zeven tot
half tien en het is de bedoeling
dat ieder kind verkleed komt.
Voor de mooiste of origineelste
uitdossing looft 't Stekkie een
prijs uit. De kosten bedragen
drie gulden voor leden of vier
gulden voor niet-leden.
Zondag is er kindercarnaval
in De Krocht, georganiseerd
door De Schuimkoppen. Clown
Ome Willem vermaakt de kinderen. Om twee begint het kindercarnaval. En net als in 't
Stekkie krijgen kinderen met
de leukste of gekste verkleedkleren een prijs. Overigens hebben De Schuimkoppen dit jaar
prins Ron II en adjudant Jan
als 'opperhoofden' van de vereniging ingezet. Zij begeleiden
de festiviteiten in De Krocht.

ZANDVOORT - Op zondag 18
februari geeft Ellen Cats van de
gelijknamige hondenkapsalon
voorlichting over de aanschaf
en opvoeding van jonge honden. De informatie-ochtend begint om half 12 en wordt gehouden in de kantine van manege
Sandevoerde aan de Keesomstraat. Tijdens de bijeenkomst
wordt een video gedraaid en
geeft Cats voorlichting over de
speciale gehoorzaamheidscursus voor honden vanaf anderhalf jaar en voor pups.
Volgens de hondendeskundige weet lang met iedereen die
pup heeft gekocht wat zo'n
In pension Mara hangt nu ook een goede brandslang: Brandweerman Martin Rensen gaf het echtpaar Schaeffer tips om hun pension te laten voldoen aan de een
dier nodig heeft. „Het asiel zit
brandvoorschriften
Bram de Hollander Fotografie
vol met 'probleemhonden', terdat niet hoeft als men weet
uur te isoleren, zodat de gasten dan 150 vierkante meter logies huis en laten de Schaeffers met logies wel trek in een inves- kon dan ook rekenen op een wijl
op gelet moet worden bij
naar buiten kunnen via de vanaf de eerste verdieping heb- jaarlijks de brandblussers con- tering van tienduizenden gul- gedeeltelijke sluiting." Volgens waar
aanschaf en de opvoeding
vluchtwegen die met verlichte ben verplicht een lijntje naar troleren.
dens? „In eerste instantie was Schróder is die verhuurder een de
van een jong dier."
bordjes aangegeven zijn.
Haarlem. Dat is een concessie
Goedkoop was de verbou- de weerstand erg groot," geeft uitzondering.
Met een brandmeldingssys- die we moesten doen. Voor wing niet. Schaeffer: „Ik zei te- de brandweercommandant toe.
„Nou," aarzelt Schaeffer, „ik
teem dat door het hele huis nieuwe pensions geldt die uit- gen aannemer Koster: 'Reken „Ik zei zelfs tegen Martin Ren- heb toch wel veel mensen geZANDVOORT - Omdat de
loopt, wordt de brand al in een zondering niet, want zij weten maar op dertigduizend gulden.' sen, trek maar een kogelvrij hoord die er wat problemen
vroeg stadium ontdekt. „Om- immers waar ze aan beginnen." Maar het werd uiteindelijk veel vest aan." Rensen lacht: „Ach- mee hebben." Zijn vrouw vult verwarming van de Hervormde
dat het erg duur is voor de eigeDe familie Schaeffer had wel meer." Om aan de eisen te vol- teraf viel het reuze mee. Na- aan: „Het kost natuurlijk een Kerk voorlopig nog kapot is,
naren en omdat het te duur is al iets aan brandveiligheid ge- doen moest de familie het dub- tuurlijk zijn er weigeraars, hoop geld en wij hadden het vinden de diensten voorlopig
als we te vaak voor niets moe- daan voordat Rensen bij hen bele betalen en dankzij de nieu- maar we kunnen uiteindelijk geluk dat we wat spaargeld had- plaats m het jeugdgebouw achten uitrukken, zijn niet alle langskwam. „Op diverse plaat- we keuken kwamen de kosten altijd de boel sluiten als dat no- den. Maar nu kunnen we onze ter de kerk. Zang komt daar
pensions aangesloten op de sen stond een rood brandblu- op 120 duizend gulden. Die .dig is. De pensionhouder met gasten tenminste een veilige ka- wat minder uit de verf, zodat
meldkamer in Haarlem," ver- sapparaat waarvan de datum glanst nu met Spaanse tegeltjes het kleinste kamertje, waar al- mer aanbieden. Dat is ook wel het thema 'Zandvoort zingt
over de zee' verschoven wordt
telt Rensen. „Alleen bestaande verlopen was," bekent Ab eer-het echtpaar tegemoet.
leen een bed inpaste en die wat waard."'
pensions of hotels met'meer lijk. Nu is er een heuse slang in
Hebben alle particulieren eerst niets wilde veranderen,
Monique van Hoogstraten naar een latere datum. In
plaats daarvan staat Maarten
Luther centraal, die op 18 februari 1542 zijn stellingen aan
de kerkdeur spijkerde. De
dienst begint om tien uur.

Onder leiding van Eugène
Weusten praten wethouder
Rita de Jong (WD), wethouder
Gerard Versteege (CDA), Han
van Leeuwen (D66), een vertegenwoordiger van het Genootschap Oud Zandvoort, diverse
bouwkundigen,
architecten,
politicoloog H. Dekker en het
publiek over bouwplannen plus
over actuele politieke zaken.
Dekker heeft een onderzoek gedaan naar de beeldvorming van
Nederlanders over Duitsers.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Carnaval

Honden

Skiën zonder risico

ZANDVOORT - 'Bouwen in
(en aan) Zandvoort'. Dat is het
thema van het Politiek Café op
dinsdag 20 februari in Dance
Club Yanks (ingang Kosterstraat). De forumdiscussies beginnen om half negen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

verd door Cube-Hardware, het
computerbedrijf dat is gevestigd aan de Cornelis Slegersstraat. Uitbaters Michel en
Mathieu zijn op dit moment
volop bezig om voorbereidingen te treffen. Dat betekent dat
zij via de PTT zes extra lijnen
.moeten hebben om de aansluitingen voor Internet te verzorgen. Met de vorst nog in de
grond bleek dat niet bepaald gemakkelrjk. Maar gelukkig stelden de omliggende winkeliers
deze week hun telefoonlijnen
beschikbaar. Hierdoor konden
de voorbereidingen toch doorgaan.

Michel: „Internet is een informatiesysteem, dat over de hele
wereld gaat. Toch kan iedereen
er mee in contact komen. Bij
wijze van spreken kun je communiceren met iemand uit Afrika. We lopen al een tijd met dit
idee rond. Veel mensen hebben
De apparatuur wordt gele- er wel over gehoord, maar we-

ten toch niet precies wat het
inhoudt."
In La Bastille zijn drie computers gereserveerd voor leken,
die onder begeleiding een uurtje 'surfen'. Gevorderden kunnen zelfstandig aan de slag.
Voor hen zijn ook drie computers beschikbaar. De toegang is
gratis. Gebruik maken van de
computer kost 17,50 per uur en
tien gulden per half uur.
Zelf heeft café La Bastille een
homepage, een eigen pagina op
Internet. Michel: „Je kunt hem
oproepen via een code. Op deze
manier kunnen we reclame maken voor onze zaak en voor
Zandvoort. De komende festivals staan er in genoteerd.
Maar je krijgt ook een foto te
zien van ons café. Als de gebruiker op de deur 'klikt', dan ga je
ons café binnen. Van over de
hele wereld kunnen ze dan lezen wat onze dagschotels zijn,"
aldus Michel lachend.

bezwaarschrift in te dienen:
verwijs niet naar het verkiezingsprogramma van de wéthouder RO; op kiezersbedrog
heeft D66 geen alleenrecht;
schrijf op een wc-papiertje; vrijwel zeker wordt met het bezwaarschrift niets gedaan,
maar ten tijde van nood kan het
een ambtenaar of wethouder
nog van pas komen.

muurvast komen te zitten.
De in Bloemendaal aan Zee
ontstane situatie is een voorbeeld van hoe een weg niet
moet worden uitgevoerd. De
rechterrijbaan die normaliter
naar Zandvoort zou moeten
voeren, blijkt plotseling te zijn
bestemd voor verkeer naar een
zelfbedienings-horecagelegenheid gelegen aan het einde van
een doodlopend weggetje voor
het berijden waarvan ook nog
betaald moet worden.
Het is duidelijk dat het verkeer in die richting slechts een
fractie zal zijn van wat naar
Zandvoort op weg is en dus zullen deze auto's en masse in
moeten voegen op de linker rijstrook. Dit zal onvermijdelijk
tot gevaarlijke situaties aanleiding geven.
Waarom voor deze vergezochte en onnatuurlijke aanleg
van wegen is gekozen is mij een
raadsel, want ik mag toch veronderstellen dat het niet de opzet van Bloemendaal kan zijn
daar de boel in het honderd te
laten lopen om te voorkomen
dat de klandizie naar Zandvoort gaat?

Ouderenradio
ZANDVOORT - Het ouderenprogramma van ZPM start op
vrijdag l maart. Wethouder
Rita de Jong zal dan samen met
presentator Henk Tulp na het
nieuws van 11 uur de eerste uitzendmg openen. Han van Leeuwen en Mini de Wolf zitten m
de redactiecommissie. De programma's van ZFM zijn te vmden op 107.6 PM op de kabel.

Kastanje in licht
ZANDVOORT - Onder de
monumentale kastanjeboom
op het Gasthuisplein komt een
kunstzinnige bank met lampen
die op de boom schijnen. De
Stichting Strandkorrels heeft
daar 25 duizend beschikbaar
voor gesteld. Volgens Leo Heino van het Circus, de initiatiefnemer van het project, is de
Stichting Zandvoort Bad nu op
zoek naar een geschikte beeldend kunstenaar voor de bank.
Marco de Boer zorgt voor de
verlichting.
Van begin december tot halt
januari heeft hij bij wijze van
proef alvast groene spots op de
monumentale boom gericht.
Volgens Heino is die proef geslaagd en hebben ook twee kritische buurtbewoners enthousiast gereageerd.

Wat is meer waard, een verkiezingsprogramma of een wcpapiertje? Als meedenkend lid
van D66 moet ik helaas antJ. van Til
Cees \an Deursen
woorden 'wc-papier'. Dat kan je
Zandvoort
Zandvoort
altijd nog ergens anders voor
gebruiken. Al jaren probeert
een actieve groep leden van D66
een programma in elkaar te zetten waarbij het welzijn van de
Zandvoortse bevolking voorop
staat. Maar helaas, de lokale
volksvertegenwoordigers van
D66 kunnen niet lezen, hebben
eigen ideeën of vinden pluche
belangrijker dan het vertegenwoordigen van hun kiezers.
Schrijnende voorbeelden zijn
het stemgedrag bij de besluiten
ten aanzien van het circuit en
het raadhuis. Maar ook recentelijk bij de discussie rond de
wegenstructuur etaleerde de
fractie weer een sterk staaltje
kiezersbedrog. Volgens 'onze'
D66-lijsttrekker moest worden
vastgehouden aan de 'Hoofdwegenstructuur', dit is dus precies het tegenovergestelde van
het
verkiezingsprogramma.
Over het resultaat was H. van
Leeuwen 90 procent tevreden:
de afslag komt bij de Tolweg.
Binnenkort krijgt hij er nog 5
procent tevredenheid bij als het
Shell-station bij de Gerkestraat
verbouwd wordt. Dan worden
de wegen vast in orde gemaakt
voor afsplitsing van het verkeer
bij de Gerkestraat. Dat dit ten
koste gaat van een zebrapad en
dat bewoners van het 'Huis in
de Duinen' verder naar de bushalte moet lopen, zal de politiek een zorg zijn.
Nog enkele adviezen voor een Kan de kastanjeboom op het Gasthuisplein straks al dat (kunst)licht wel aan?
Ilhisti.itii'
ieder die nog de moed heeft een
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ONZE CONCURRENTEN SNAPPEN ER NIETS VAN
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130
soorten
vlees

50
soorten
vleeswaren

gelegenheid

.GWSBRÈCHf
VANAEMSTEL

JONGE

Stiperstunt

Kroon Mode
Haltestraat 55

l kilo rundergehankt

SCHIESSER
AKTIE
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CD " ' • • . ' • ; •' .. V.
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BLUE EN WIT

White of Cabernet Sauvignon
Amerika heeft prachtige wijnen. Bekende wijnkenners en Journalisten zijn het erover eens dat
In alle prijscatagorleën Callfomië het beste van
het beste brengt. Wij selecteerden voor u met
zorg een witte tafelwijn en rode Cabernet Sauvignon van August Sebastlanl uit het plaatsje Woodbridge. Belde wijnen zijn afkomstig uit de Coastal Hegion. De witte Is vn] droog en plezierig
zacht van smaak, terwijl de rode Cabemet Sauvignon frultlg, rond en krachtig is. Door de relalief goedkope dollar Is ook de pnjs buitengewoon interessant.
PROEFNOTITIËS• wtmo

l kilo verse kipfilet
samen

2 SLIPS 22,2 SINGLETS 24,-

AUGUST SEBASTIANI

ELDERS:

kleur zacht geel
gogr: weelderig
smaak fruitig en fris
aanbevolen als:
aperitief en bij wil '
vlees en visgerechten
• Cabemet Sauvignon -'
kleun diep rood
,
geur. kruidig
smaak: rond en krachtig i
aanbevolen bij. rood* l
• vleesgeiecüten en kaas i

ƒ20,-

45.00

2 ons achterhain 4 2 5
NOOfïD
Let op onze

hnoloönbiedingen

SAINT CHINIAI

Grote Krocht 5-7
Zan.dvoort
tel. 5719067

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

PASSOA
EXOTISCHE LIKEUR
0,7 LITER

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur tot
17.00 uur

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

COEBERGH
j BESSENJENEVER

PASSO

P. H. SAAN B.V. is een modern en toonaangevend bedrijf, gespecialiseerd in gecombineerde horizontale en verticale transporten, zowel nationaal als internationaal. Onze kernactiviteiten zijn kraanverhuur, (interne) transporten
alsmede kantoor- en bedrijfsverhuizingen en archiefbeheer. Wij beschikken over een wagenpark van ruim 100 eenheden Voor het onderhoud van ons wagenpark zijn wij op zoek naar
een

ALFA EDELPILS
natuuraitver kwaliteit* r
bier uit Limburg

-

LTS-motorvoertuigentechniek
2e monteur
kennis van hydrauliek en pneumatiek
ploegendiensten; werktijden' ma. t/m vr.
06.30 tot 22.00 uur en za. 08.00-17.00 uur
- affiniteit met transport
- leeftijd 20-25 jaar
- woonachtig in direkte omgeving van Diemen

Salariëring conform de CAO voor het Beroepsqoederenvervoer over de Weg en prima secunaaire arbeidsvoorwaarden

krat 20 f lessen
ELDERS }&?

Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

ERKENDE
VERHUIZERS

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

Bent u gei'nteresseerd en herkent u zich in dit
profiel aan verzoeken wij u uw sollicitatiebrief
met c.v. binnen 14 dagen te zenden aan P. H.
Saan B.V . Postbus 70, l l 10 AB Diemen, t.a.v.
mw. C. Pelder, Telefoon 020-6606000.

Fa. Gansner & Co.

STUDEREN VOOR
BELASTINGCONSULENT

enz.

40 schriftelijke lesbcn met mondelinge ondcrt>teuning.
normale cursusduur 20 maanden.
De opleiding is gericht op liet examen Bclasungconsulentvan het Nederlands College van Belastingadviseurs
(CB)
Vooropleiding MBO, aangevuld met PDB. MBA e d
Vraag de studiegids aan bij het
Fiscaal Studie- en
Documentatiecentrum
Tel 0703673730 Fax 070 367 79 09

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

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

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

HAARLEM: Cahfornieplem 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
•j AlleMnfrgdnyn gnyn>gifri ?4trtntn jQl)ngt»vomrHdMfc*1 f

Mega Jackpot Postcode Loterij volgendeweek eruit!

Wie wint nu
de 7 milj oen?
Het aftellen is begonnen. Nog
even en dan valt de rykste
prijs van Nederland weer. De
Mega Jackpot van de Nationale Postcode Loterij zit vol
met ZEVEN MILJOEN GULDEN. Is het deze keer uw
beurt om te winnen?

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

De notaris trekt de Mega
Jackpot elke maand uit alle
loten van de Postcode Loterij.
Omdat niet alle loten verkocht
zijn, kan de Mega Jackpot blijven staan. Er komt dan een miljoen gulden bij tot het maximum van 7 miljoen gulden - en
dan moet ie eruit. Nu is het weer
zover. Volgende week is de
trekking al.

Sambel Goreng Daging

Available at:
Store: Do Kom Energie Sports Products
Open ma t/m ia 10.00 - 17.00 Jan Pictcr Heycstraat
118
Donderdag Kookavond Tel: 020 • 6898204
Gym: Jansen Fitness Centrum, Rokin 109 tel: 020 •
6269360

Bell's Club presenteert

kleur, intens rood
.
bouquet fruiiig met een
vleugje cassis
, ,
smaak' soepel en speels
seiveertemp'17''C
•
aanbevolen bij. worsl. .
vlees en pittige kazen '

heeft alle dranken

WEEKMENU
Dcslgned For Beginner To Intermcdiate Alhleles
Natuurlijk En Verantwoord Voedingssupplement

PROEFNOTITIES:

TEACHER'S
SCOTCH WHISKY
0,7 LITER

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar Iaat net
over aan de vakman.
vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

MONTEUR M/V

Wij bieden:

Ten Noorden van de stad Martonne ligt de wijnstreek Saint Chinian. In de kelders van het huls
"Les Vms du Llttoral Medlterranees" vonden wij
deze schitterende topwijn. Omdat wij de gehele
voorraad kochten kunnen wij deze wijn u aanbieden voor een zeer interessante prijs!

VERHUIZEN?

Funktie-eisen:

De kandidaten die beschikken over APK-II, rijbewijs C en het chauffeursdiploma genieten de
voorkeur.

ÏH^^El

Appellation Chinian Contrôlée

SANDEMAN SHERRY
i medium dry of dry seco
0,75 LITER

Er is maar één voorwaarde om
de Mega Jackpot te kunnen
winnen: u moet meespelen.
Alle deelnemende loten hebben
evenveel kans, of u nu voor het
eerst meedoet of al jaren.
Speelt u al mee in de Postcode
Loterij? Of gaat deze kans op 7
MILJOEN GULDEN aan u
voorbij? Dat zou jammer zijn,
want voor maar één tientje per
maand kunt u al meedingen naar
de Mega Jackpot en de tienduizenden andere prijzen van de
Postcode Loterij. Nou dan?
Vul daarom vandaag nog de
bon in en stuur hem op. Er liggen miljoenen op u te wachten!

mild gekruid lamsvleesgerecht
met
sajour lodeh
groentegerecht gemaakt in
cocosmelk met
nasi goreng/ bami goreng/ witte rijst J

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

l O.OU

THUISBEZORGING

tussen 17 00 en 21.00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

ƒ 40.- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Ik kom <fe 7 miljoen graag bij u thuisbrengen! Speel dus
mee en win!

1SGHANDE!'
SETH

GAAIKEMA

Elke zondagavond plus do. 29/2 en do.7 maart.
Show met of zonder diner-arrangement.
Reserveren bij de plaatselijke
VW kantoren en bij de Bcll's Club,
Amstcrdamscweg 497a Amstelveen

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

/Bell's\
Club
Telefoon 020 6409666 Fax 6635431

MiCRO's

Adres:

Stand Mega Jackpot:

Postcode:

7 miljoen

m de Meervaart do 22 feb. 21.00 uur
0 2 0 - 6 1 0 7 3 93

De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21
42 35 24 41 32
20 02 25 08 43
38 23 19 21 27
Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
/25.0OO,-

10
16
40

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

Naam:

DE UITSLAGEN VAN 12 FEBRUARI

28
01
17

Zetfouten voorbehouden

De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 36
05 ƒ 10.000,- 03
ƒ20,45
ƒ1.000,- 13
ƒ10,26
ƒ 500,- 12
ƒ9,18
ƒ100,- 33
ƒ8,44
ƒ50,- 36
ƒ7,14
ƒ40,- 37
ƒ6,29
ƒ30,- 15
ƒ5,09
ƒ25,Straatpnjs:

ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)
D dhr. Q mevr.

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.96.02

ƒ 3.0OO,6269 EJ
Keuze Prijs
6269 EJ 134

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

De BMW: 2135 EN 004 in Hoofddorp

Tel." 020-562.2485

De Muntjeskluis van 5 februari: ƒ 4.383,- met 2 winnaars!

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZVDen Haag.

LOTERIJ

Weekmedia 17

woensag 14 februari 1996

Ouderen
ZANDVOORT Op donderdag 22 februari houdt de ANBO
in het Gemeenschapshuis een
informatiemiddag voor oude
ren over het welzijnswerk De
bijeenkomst begint om twee
uur en is gratis De Thuiszorg,
het Kruiswerk en de Stichting
Welzijnscentrum
Zandvoort
geven informatie over hun acti
viteiten voor ouderen

Inez Folkers vecht voor dieren Sint Maarten

Poep en botten
ZANDVOOET - Van uitwerp
selen tot prooiresten en van
voetsporen tot skeletten, het
zijn allemaal sporen waaraan je
kunt zien welke dieren er op
een bepaalde plek geweest zijn
In het bezoekerscentrum van
de Kennemerduinen is tot en
met 16 mei een tentoonstelling
te zien over dierensporen Het
bezoekerscentrum zit aan de
Zeeweg (ingang bij het Koevlak
in Overveen) Het is van negen
tot half vijf geopend in de week
enden en m schoolvakanties

Kinderkoken
ZANDVOORT - Vanaf dinsdag 12 maart kunnen kinderen
leren koken m buurthuis 't
Stekkie (Celciusstraat 190, tel
5717113) Van soep tot pizza en
van koekjes tot brood na tien
lessen onder leiding van Erna
Preymeyer kunnen kinderen
het allemaal zelf In groep twee
(van kwart over vijf tot kwart
voor zeven) zijn nog een paar Inez Folkers verzorgt zelf ook diverse honden. „Maar sommige dierenvrienden hier op Sint Maarten hebben wel tien
plaatsen vrij
zwerfhonden in hun tuin," schrijft ze

Haptonomie
ZANDVOORT - Wegens ziek
te is de eerste jubileumlezing
van Jannita Rueter vorige week
woensdag afgelast Maar wie
toch naar de lezing over hapto
nomie wil, kan op woensdag 6
maart alsnog terecht m het Gezondheidscentrum aan het Be
atnxplantsoen De lezing be
guit om acht uur en is gratis
Rueter verzoekt mensen om
van te voren even te laten weten
dat zij komen, zodat ze weet op
hoeveel belangstelling ze kan
rekenen (tel 5713216)

Een paar treurige hondeogen in een schurftig lijf.
Klaaglijk gemiauw van een
zieke kat. Inez Folkers,
dochter van de Zandvoortse
rijschoolhouder, wil daar op
Sint Maarten wat aan doen.
Ze had al voordat twee orkanen het eiland teisterden
met een handjevol vrijwilligers een stichting opgezet.
Maar de Animal Welfare
Foundation heeft te weinig
geld om echt hulp te kunnen
bieden, zeker nu de meeste
aandacht eerst uitgaat naar
mensen.

Rode Kruis
ZANDVOORT - Om de activiteiten wat meer voor het voetlicht te brengen, houdt het
Rode Kruis afdeling Zandvoort
op 16 maart open huis in het
Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan 14 De deuren
staan open van twee tot vijf uur
De toegang is gratis Het Rode
Kruis heeft speciaal voor de
jeugd enkele demonstraties en
video's

noch hun baas terug in de puin
hopen en leven van etensresten
in de vuilnisbakken Veel honden hebben schurft, de ziekte
van Parvo, hartwormen of hon
deziekte
„Mijn dochter Inez," vertelt
mevrouw Folkers, „vindt het zo
verschrikkelijk dat ze me een
brandbrief heeft gestuurd Ze
heeft op het eiland zelf al heel
veel geprobeerd, maar van het
Gouvernement krijgt ze weinig
steun Er zijn alleen potjes voor
hulp aan mensen "
De Animal Welfare Pounda
tion heeft hard een ambulance
bus, EHBO spullen, vangnet
ten, hokken en een asiel nodig

'Het Gouvernement doet niets'

M

ET DE WIND verdwe
nen begin september
niet alleen de huizen
van de mensen op Sint Maar
ten, maar vluchtten veel huis
dieren voor het natuurgeweld
Ze vonden later noch hun huis

Een Nederlandse chauffeur is
er al voor de ambulance „Inez
hoopt dat Nederlanders wat
geld willen overmaken, want
nu zijn ze afhankelijk van de
weinige donaties die ze krij
gen," vertelt mevrouw Folkers

(ADVERTENTIE)

Onlangs is er een Amerikaanse
zending dierenvoedsel naar het
eiland gestuurd
Mevrouw Polkers heeft het er
zelf ook druk mee Ze heeft ach
ter allerlei instanties aangebeld

rijk is voor het eiland, kun je er
niet onderuit om ook aandacht
aan dieren te schenken Toensten zien niet graag allerlei
schurftige zieke honden of katten op straat zwerven Maar het

'De dieren zijn hun huis kwijt'
en inmiddels heeft ze bij de
Stichting Buitenlandse Dieren
asielen gehoor gekregen Die
stelt een gironummer beschik
baar Dieren gaan haar name
lijk zeer aan het hart En haar
niet alleen De hele familie is
dierengek
„Inez is altijd erg betrokken
bij dieren Dat was, ze al toen ze
nog m Zandvoort woonde We
gingen altijd samen naar het
asiel om een hond uit te zoeken
Daarom gaat haar dit zo aan het
hart Ze heeft trouwens zelf ge
lukkig wonder boven wonder
de orkanen overleefd Maar het
is wel verschrikkelijk geweest
Met kerst is ze even naar Zand
voort geweest om weer bij te
tanken," zegt haar moeder
De 43 jarige Inez Folkers
geeft Frans op een grote middelbare school Ze woont mmiddels negen jaar op Sint
Maarten en richtte drie jaar ge
leden de Animal Welfare Foun
dation met een paar vrijwilhgers op Mevrouw Folkers
„Omdat het toerisme zo belang

valt met mee om daar het Gou
vernement van te overtuigen "
Toch heeft de Animal Welfa
re Foundation al wat bereikt,
schrijft Inez m haar brief
„Sommige dierenvrienden hebben wel tien honden m hun tuin
omdat ze de straathonden een
thuis willen geven Vooral wat
de voorlichting over dierverzorgmg betreft" Zo heeft ze
contact gezocht met de scholen
op Sint Maarten om te zorgen
dat de kinderen leskrijgen over
huisdieren Mevrouw Folkers
„Veel kinderen denken 'een
hond dat is een dier dat buiten
aan een touw zit' " Zij kunnen
vandaag op Valentijnsdag meedoen aan een tekenwedstrijd
Inez schrijft optimistisch „Als
die allemaal een beetje wijzer
worden, verandert er hopelijk
wat"
Monique van Hoogstraten
Wie de actie voor de huisdieren op Sint
Maarten wil ondersteunen, kan geld
storten op gironummer 4442400 van de
Stichting Buitenlandse Asielen in
Voorburg onder vermelding van Die
renhulp Sint Maarten

met

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Strandbtoelbelasting De strandpachters zijn
laaiend omdat ze voor elke verhuurde stoel of
bed voortaan een gulden per dag moeten betalen
Volgens de exploitanten is de belasting geba
seerd op drijfzand Ze denken er zelfs ovei om
hun stoelen en bedden gratis uit te lenen m
plaats van te verhuren
Winter De sneeuw en vorst leiden tot idyllische
tafereeltjes van sleeende kinderen, maai ook tot
bevroren waterleidingen
Fraude Vier Zandvoorters zijn opgepakt wegens
frauderen met hun uitkering Zij worden ver
dacht van zwart werken
Dorpspomp De Rotary wil een dorpspomp neer
zetten naast het Cultureel Centrum De Rabo
bank heett beloofd een jaar lang het onderhoud
aan de pomp te betalen
Griep Half Zandvoort is volgens de rubriek 'Met
oog en oor de badplaats door' geveld door de
griep
Kat Groep acht van de Van Heuven Goedhart
school heeft Tijgertje geadopteerd De kat zwierf
sinds september rond op het schoolplem

Kukeis De krakers van hotel Sandia aan de
Hogcweg hebben een open dag gehouden om te
laten zien hoe zij wonen Veel buurtbewoners
namen de moeite om over een rode loper het
hotel binnen te lopen Slechts een politicus liet
zijn neus -jien Peter Ingweisen
Rcchlz.uk Ei ib nog geen uitspraak in het kort
geding van Engelsman tegen Simon Waterdnn
ker Engelsman spande een kort geding aan om
dat hij aansprakelijk gesteld is voor de schulden
van de Zandvooitse Waterdrinker Hij is het
daar niet mee eens
Stoi m Een triest begin van het nieuwe sei7oen
Een storm heeft voor de tweede keer sinds l
februari diverse paviljoens verwoest
Busstation Bloemendaal voelt niets voor een
groot tausstation en een zestaaansweg op de kop
van de Zeeweg De gemeente Bloemendaal wil
liever een uitstapplaats en open karren of bus
sen om de toeristen verder naai Zandvooit te
brengen

E

R ZIJN MENSEN die heel
interessant kunnen kijken
en ondertussen wegdro
men naar leukere oorden Er
zijn ook mensen die zich als
nog in de discussie mengen om
m elk geval even iets te doen te
hebben En er zijn mensen die
zich op papier uitleven
De politiek in Zandvoort
kent alledrie deze archetypen,
wat vooral naar voren komt tij
dens saaie discussies (ja zeker,
die komen ook voor, al lijkt het
soms alsof de Zandvoortse po
litiek alleen maar rollebolt)
Neem de commissie Be
stuui lijke Zaken van vorige
week woensdag tijdens een dis
cussie over het rapport Van
Traa Aan kop de burgemeester
op het puntje van zijn stoel,
links brandweercommandant
Rob Schroder met een eeuwige
glimlach die soms iets breder
en soms iets smaller wordt,
naast hem verdwijnt Piet Keur
bijna in zijn stoel terwijl hij
mechanisch verticale streepjes
op zijn schrijfblok zet Ger
t Jan Bluijs groot en breeduit,
de ruitjes inkleurend van zijn
wiskundeblaadje, Lou Koper
half naar het publiek gewend
en soms heftig op de tafel
slaand Rechts notuliste Van
der Arend, ambtenaar Annette
van Soest, Jon Dommeck de
muur bestuderend, het on
doorgrondelijke vriendelijke
gezicht van Jan Termes en de

Lichaamstaai
verveelde blik van Theo van
Vilsteren die af en toe een
schuine lijn trekt Op de pu
blieke tribune maakt voorhch
ter Egon Snelders volop mo
derne kunst
De burgemeester met een
ernstig gezicht, want dat hoort
bij de mededeling „Het rap
port Van Traa heeft de mensen
behoorlijk aangegrepen Toch
heerst er een positieve sfeer "
Koper beweegt zich onver
wacht snel naar zijn micro
foon „Dan wil ik toch wel even
weten wat u daar precies mee
bedoelt"
De burgemeester zet zijn ge
zicht op geduldig „Precies wat
ik zeg, al heeft het korps nogal
wat over zich heen gekregen,
ze zijn niet geknakt geraakt "
Koper met een schuine blik
naar het publiek „Ja hoor
eens, dat vind ik nogal vaag
Kunt u dat met nog wat meer
uitleggen "
Burgemeester na een diepe
zucht „Eigenlijk wil ik deze
discussie hier niet voeren
Maar goed, we hebben het hier
dan over de IRT affaire Zoals
u misschien wel of niet weet "
Koper onderbreekt hem
weer en windt zich op Z'n kop
wordt roder „Ja, dat weet ik

Maar ik vind dit heel belang
rijk De politie raakt de wortel
van ons democratisch bestel
Ik heb de paperback gelezen
Kunnen we trouwens niet het
hele rapport voor de gemeente
aanschaffen "
De overige politici ontdooien
zichtbaar en hoorbaar De
droedels zijn even vergeten en
de zoete dromen vervliegen Ie
mand roept „Op CD Rom
graag Gert Jan dat is iets voor
jou met je computertoestan
den " Koper probeert serieus
te blijven „Nee, ik meen het
echt Het kost zevenhonderd
gulden In Haarlem hebben ze
'm ook "
Van der Heijden zakt twee
centimeter terug op zijn stoel,
maar komt heel snel met her
nieuwde ki acht terug naar ^ijn
microfoon De orde moet her
steld worden „Als de raad dat
wil, dan wil ik dat nu alvast
van de commissieleden horen
Ik doe even een rondje " Maar
niemand ziet het zitten en zo
komt het partijtje pingelen
weer terug bij de burgemeester
en Koper De rest gaat verder
met zijn eigen bezigheden tot
dat een rood aangelopen burge
meester de geest eindelijk weer
in de fles heeft Kopers navel
zakt weer onder het tafelblad
De Stichting Bestrijding Veel
voorkomende Criminaliteit is
aan de orde
Monique van Hoogstraten

Kerkstraat 38 oude woning
met koetshuis van dr. Gerke

Kerkdiensten

Speelweek van 15 t/m 21 Februari

17/18 februari 1996
Jeugdgebouw Hervormde Kerk,
Kerkplein:
Zondag 10 00 uur v Leeuwen,
thema Maarten Luther
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10 00 uur ds Clement
Roomskathoheke Kerk, Grote
Krocht 45:

j Weekenddiensten
Weekend:
17/18 februari 1996

'• •~ = Eén prachtige, 4.
hartverscheurende
•; ; '•..••'. ..,••.'-film.-•>':-;'.'. ; '.'.-:. L "'
Een klassieker

regie
Clint Eastwood

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

12 Jaar

Do t/m Di
19.00

A.L
Dagelijks
21.50

Woensdag 21 Februari om 19.30 uur

KAMEN
>v

Regie AlexandervSoUoetov
met Pjotr Alexandrov en Leomd Mozgovoy

WORDT LID VAN DE FILMCLUB
Qastfaulsplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Zaterdag 19 00 uur mevr Was
senaar en dhr vd Smaal
Zondag 10 30 mevr Wassenaar
en dhr vd Smaal
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10 00 uur vd Vate
Bodaan:
Dinsdag 11 00 uur hr De Jong,
NPB

POLITIE Alarmnummer 06-11
In andere gevallen tel (023)
5713043
BRANDWEER Alarmnummer
06 11 In andere gevallen
023 5159500 of - voor info over
dag (023 ) 5761584
AMBULANCE Alarmnummer
06-11 Anders tel 0235319191
HUISARTSEN: Gezamenlijke
waarnemingsregeling J Anderson, B van Bergen, C Jagtenberg, G Mol, P Paardekooper,
H Scip'o Blume, F Weenink
Elk weekend, avond/nacht van
af 16 30 uur, en tijdens feestda
gen via telefoonnummer (023 )
5730500 Inloopspreekuren za
en zo van 11 30 tot 12 00 uur en
van 17 00 tot 17 30 uur
Tandarts Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek Zandvoortse Apotheek, H B A Mulder, tel (023 )
5713185 Openingstijden (alleen
voor
recepten)
zaterdag
11001300 en 17001800 uur,
zondag
11 30 12 30
en
17 00 18 00 uur Buiten de ope
mngstijden informatie over de
legelmg via telnr
(023)
5713185
Wijk\erpleging Voor spoedgevallen na kantooruren tel
06-8460
Verloskundigen: Mevrouw E A
de Boei Buigh en/of mevr
A C M Gombert en/of P J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel (023 ) 5714437
Dierenarts Meviouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
(023 ) 5715847
Dieren: Veiemgmg v h welzijn
der dieien (023 ) 5714561, Ver
missmgsdienst
023 5383361,
Asiel Zandvooit (023 ) 5713888
Dierenambulance 023 53C3476
of alaim 0235334323
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem c.o.: Tel 023 5471471
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor mfoimatie, advies en hulp tel (023-) 5717373,
op
alle werkdagen van
10 30 12 30 uur
Stichting Welzijn Ouderen

Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open op
maandag 09 15 12 15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09 00
tot 17 00 uur Afspraken tel
023 5719393
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel
13459 bgg 023 5320464 Spreekuur
op werkdagen van
9 00 10 00 uur Verder volgens
afspraak
Telef. Meldpunt
Sexueel
Geweld
tel
023 5340350 op werkdagen
12 00 14 00 uur en maandag +
donderdagavond
19 00 21 00
uur
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023 5159700, van
08 30 tot 17 00 uur
Zandvoortse Vereniging van
Huurders Gratis advies voor
leden Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19 00 21 00
uur (023 ) 5731618 (Secretan
aatZVH) Schriftelijk Postbus
287, 2040 AG Zandvoort
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst
(023 )
5717577
Storingsnummer gas buiten
kantooiuren tel 023 5235100,
tijdens kant uren 5235123
Taxi: tel (023 ) 5712600
Openbare bibliotheek: Prinses
seweg 34, tel (023 ) 5714131
Open ma 14 17 30/18 30 20 30
uur, di 14 17 30, woe 10 17 30,
vrij
10 12/14 17 30/18 30 20 30
u , zat 10 14 uur

B Burgerlijke stand
6 februari tot en met 9 februari
In ondertrouw: Renee Kamper
man en Teuna Elizabeth Stuur
man
Geboren: Maiouane, zoon van
Abdelhamid Kaaboun en Rms
ke Kaufmann
Overleden' Adriana van den
Beig Ellemers op 71 jarige leef
tijd Jan Nieuwhoff op 75 jarige
leeftijd Maria Catharma Soll
man Muller op 91-jarige leef
tijd Jan Glastra op 80 jarige
leeftijd

Kerkstraat 38 is een complex
gebouwen en was oorspronkelijk een dokterswoning met
koetshuis van dr Gerke naar
wie de Gerkestraat is genoemd
Gerke was een bekende Zandvoorter. Met pastoor l'Ami en
dominee Swalue behoort Gerke
tot de bekendste dorpsfiguren
die Zandvoort heeft voortgebracht Gerke was niet alleen
zorgzaam voor zijn patiënten
Hij droeg de armen ook een
warm hart toe. Af en toe bracht
Gerke een arme Zandvoorter een winkel-woonhuis., waar een
fraaie bloemenzaak m is ge\ eseen pannetje soep.
Kerkstraat 38 is tegenwoordig tigd De gevels zijn wit gepleis-

terd en voorzien van een z\vart
plint. De gevel eindigt in een
fraai geprofileerde kroonlijst
De kap is een zadeldak bekroond met twee pironnen
Het pand is later gedeeltelijk
gephtst in verschillende eigendonunen en functies De zes ramen op de eerste verdieping zi]n
de nog oorspronkelijk in vieren
gedeelde schuiframen
Het m circa 1850 gebouwde
pand markeert de entree van de
Kerkstraat en de Poststraat
I oto <\ndie LiLbeiom

Agenda
Woensdag 14 februari
* Valentijnsknutselmiddag voor kinderen in 't Stekkie in de Celciusstraat Vanaf 14 00 uur
* Filmclub Simon van Collem draait Crazy love in het Cu cus aan het Gasthuisplem Aanvang 1930
uur Ook toegankelijk voor niet leden
* Discussie avond over de aansluiting van Zandvoort bij Amsteidam In café Casablanca, Zeedijk
26, Amsterdam Aanvang 20 30 uur
Zaterdag 17 febiuari
* Excursie over de invloed van het weer op de duinen Start om 14 00 uui bij Pamassia
* Kindercarnaval in 't Stekkie Aanvang 19 00 uur
* Carnavalsfeest van de Schuimkoppen met live muziek in de Ki ocht Aanvang 20 00 uur
Zondag 18 februari
,
* Vogelexcursie door de Waterleidingdumen Vertiek ingang Panneland (Vogelezangsedumweg)
om 10 00 uur
* Informatiebijeenkomst ovei jonge hondjes dooi Ellen Cats Manege Sandevoeide, Keesomsti aat
15 Aanvang 11 30 uui
Dinsdag 20 februai i
* Politiek Café m Yanks (ingang Kosteistiaat) ovei 'Bouwen m (en aan) Zandvooit' Aanvang 20 30
uur
Woensdag 21 febrirai i
* Filmclub Simon van Collem draait Kamen in het Cncus aan het Gasthuisplem Aanvang 19 30
uur Ook toegankelijk voor met leden

Weekmedia 17

woensdag 14 februari 1996

OULEVA

Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
heeft alles. Inclusief een tramhalte voor
de deur. Neem lijn 9 en je zit er zó!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9,30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21,00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
TRAM

9

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

EichnlBl tn tntulhuttiüamfwll

mljnders

houweling
interieur

Uitgaan

Micro-advertenties kunnen worden gezet over l of 2 kolominen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter. '
Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12. 2042JM
Zandvoort:
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Uitlmornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad. de Nieuwe \Veesper. ƒ5,82 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advcrlentiecoinbinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
* rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
Rij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnum* mers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is niet voor bezorgklachlen) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen -

CARNAVAL!!
Leuke carnavalskleding v.a.
ƒ 12,50. Ook spuitbussen voor
in het haar (fluor-kleur)
bij MONET, Pasteurstraat 2a
(winkelcentrum Noord).
Tel. 023-5717177.

l Een pruik als het
nodig is!

* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
B Nico, Wim, heerlijk/gezellig
was het zaterdag. Beso, Lenie, Ed, Linda, Mark, B & M.
a Open huis bij Het Rode
Kruis, 16 maart van 14.00 17.00 uur!

aparte
pasruimte
ruime
sortering in
Koorwerken
en pruiken

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
17-18 feb. 9-17 uur
zoveel ziet u nergens
Orq. v. Aerle 0492-525483.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

VLOOIENMARKT
24 febr. Haarlem-Schalkwijk
't Schalkererf.
Telefoon: 020 - 6156856.

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

Lessen en clubs

Divers personeel gevraagd

BIJLES voor kind. tot 13 jr. alle
onderwerpen, 17 jr.-ervaring.
heeft in Amsterdam en directe omgeving 2 vacatures voor Tel. 020-6721978.

GOM SCHOONHOUDEN B.V.

part-time leidinggevenden m/v

•

(15 uur per week, voor de ochtend- óf avonduren)
FUNCTIE-EISEN
- opleiding op MBO-niveau;
- aantoonbare ervaring met leidinggeven;
- cijfermatig inzicht;
- bereidheid tot het volgen van cursussen;
- affiniteit met de schoonmaakbranche;
- in het bezit van het rijbewijs B en auto.

Tevens hebben wij een vacature voor:

.

glazenwassers/
specialistische reinigers m/v

U kunt telefonisch reageren via ons telefoonnummer
020 - 6696696.

Tel. 5713529

Ook gespecialiseerd in
heren(maat)werken

WERKEN IN DE BEVEILIGING ?

o Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Heemsledestraol 28
b.h. HoofrJdorpplein.
Amsterdam.

Tel. 020-0 1 571 07

Felicitaties

(voor minimaal 20 uur per week)

BEGIN MET EEN OPLEIDING BIJ DE BON!
Een afwisselend beroep met toekomstperspectief.
Eind februari start VNV-Beveiliging in samenwerking met de
BON de cursus BASISDIPLOMA BEVEILIGING.
Lokatie:Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en
Eindhoven.
Duur: 14 weken, 1 avond p.w. van 18.30 - 21.30 uur.
Bel 030 - 6961832 voor een gratis informatiebrochure.
Wie weet bent u de komende zomer al werkzaam als
beveiligingsbeambte!

Als je wilt meespelen met de
15 feb. '96, 3x hoera voor • Sma, nog 1 nachtje slapen,
nieuwste TV/Filmproducties
Oma van der Werff, 90 jaar, en dan ben je eindelijk 18! bel dan nu voor info 020 Gefeliciteerd! X-tee.
voor felicitaties 5715001.
6641459/6628758/6720409.
B Hé smal Eindelijk 18! Groet- Vandaag trouwen de liefste
PER DIRECT
mama en papa van de hele
jes van Kim en Reiner.
BESCHIKBAAR?
wereld. Rebel en Harley.
Amerikaanse
multinational,
H Henk, Hanny, Max, Joyce,
geen multilevel marketing!,
• Wat al 31 jaar?
Dennis, Catharina, feliciteren
zoekt enkele positieve doorRoei, gefeliciteerd!
Joop + Mia! 45 jaar samen!
zetters m/v voor de buitenGroetjes uit Oostenrijk.
ffl Het is maar dat u het weet,
dienst. Geen ervaring en dihij wordt 50 jaar die Peet.
ploma's vereist! Het enige
Gefel. Abraham Vermeulen.
Schoonmaakwat wij van jou vragen is een
representatief voorkomen, eipersoneel
a Hoera, 15-2-1996 Oma
gen auto, max. leeftijd v. 45 jr.
R. v.d. Werff-Kramer 90 jaar!
gevraagd
Ben je geïnteresseerd in een
Rein en Grada
nieuwe uitdaging met snelle
n Hoera! Roei 13 jaar.
carrièremogelijkheden? Bel
Echtpaar gezocht voor sleuGroetjes uit Medemblik.
dan tussen 10.00 en 17.00 en
telkantoor in Centrum A'dam,
maak een afspraak voor een
a Hoera, Roei 31 jaar! Gefeli- 3 dagen per week, 3 uur per gesprek. Tel.: 071-5234458,
citeerd, groetjes uit Frankrijk. avond + evt. werkzaamhe- pers. zaken.
den'op afroep (± 3 uur p.m.
"kleine" oma, van harte
extra), ingaande 11 maart.
gefeliciteerd en een hele fijne Bel 0297-533136.
Oppas gevraagd/
dag zondag. Maarten.
a Oma en Opa Meister, Hoera! 45 jaar getrouwd. Hartelijk
gefeliciteerd! De poezen.
EB Oma en Opa, zolang al?
Vijfenveertig jaar. Veel kusjes
van Dennis + Joyce.
a Oma Koper, gefeliciteerd
met uw nieuwe kamer. Veel
liefs van ons, Fam. P. Koper.
J Op naar de 32 jaar, Roei
Groetjes uit Chicago.
n Pap en mam nog veel jaren
samen wensen wij jullie toe!
Henk, Max, Hanny.
Sandra en. Ronald, gefeliciteerd met jullie huwelijk,
Anneke en Menno.

aangeboden
Huishoudelijk
personeel
gevraagd

PANTI PIDJIT

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

TAFELS
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng, Spinnerij 33,
tel. 020 - 6473004.

Gevraagd per april a.s.: ervaren oppas voor onze dochter
van 5 maanden en onze zoon
van 2,5 jaar, voor ca. 20 uur in
Schoonheid en
de week, in Zandvoort. Niet
Gevr. flinke hulp voor 3 uur in rokend. Tel.: 023-57.158.29 of
verzorging
de week die zelfstandig kan 0229-21.24.06.
werken, boven 35 jr. Tel.:
023 - 5731050 na 20.00 uur. Oppas gevr. v. meisje van
HAIR-WEAVING
3 jaar v. ma.-dinsdagmid, van
100% echt lang vol haar
11.45 tot 17.00 uur en wo.v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
mid. 11.45-14.00 uur.
Woninginrichting
Ook met clips en onder remTel.: 023 - 5280071.
,bours. Tel.: 023 - 5714606.
ANNULERINGEN van uw
• T.k.: donkereiken salonta- advertentieopdrachten kunt u
Zie ook de pagina's
fel, 0 95 cm, op 3 poten UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
SHOWROOM
richten aan Centrale Orderafƒ 100,-. Tel.: 023 - 5719728.
in deze krant.
deling Weekmedia,

Zalenverhuur

Hotel Hoogland
voor uvt feest,
party of receptie.

Tel.: 023 - 5715541.

Party-service
PELIKAAN

DOE ZELF
SCHOOL A'DAM

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

Keizersgr. 18. 020-6247048
Korte (praktijk)cursussen in
bouwvakken en ambachten.
OPEN DAG: 17 febr., 12-16 u.
Ook presentatie intensief zomerprogr. Inschrijv. mogelijk.

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
FUNCTIE-INFORMATIE
door gedipl. lerares.
- een afwisselende en verantwoordelijke baan;
Tel.: 023 - 5718486.
-onderhouden van contacten met diverse opdrachtgevers:
- instrueren, begeleiden en motiveren van het personeel;
Praktijk voor intuïtieve ontwik- verantwoordelijkheid t.a.v. urenstaten, materiaalverbruik en keling, Annet Cabollet, start
personeels-aanname/inzet.
op 10 april a.s., jaarcursus intuitieve ontwikkeling, self heaVoor meer informatie kunt u tijdens kantooruren
ling en healing. Folder op aancontact opnemen met de heer A. Luijkx, bedrijfsleider,
vraag, info. op werkdagen
telefoon 020 - 669 66 96.
s'morgens van 9.00 tot 9.30
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
uur tel.: 020 - 6189822.
Gom Schoonhouden bv, t.a.v. de afd. personeelszaken,
Generaal Vetterstraat 66, 1059 BW Amsterdam.

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

i Zandvoort, 16 maart
Open Huis
Rode Kruis

GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek: bel
06-350.290.15 (75cpm).

Honden- en paardenliefhebbers opgelet!

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Dinsdaqs qeslolen

Kleding

Op de Sniep, Diemen

Hallo, ik ben een jongeman
T.k.: trouwjurk, witte markies van 34 met bruine haren en
Borsato, roomwit, ƒ4000 nu ogen! Ik ben slank, sportief en
ƒ1000, 1x gebr., m. 40, in
ipu van autorijden. Ben jij die
DE KLUSSENBUS
hoes, gestoomd. 5714063.
Aziatische dame 'om wat
Voor iedere klus, bellen dus.
moois mee op te bouwen?
Tel.: 023 - 5713780
06-350.15.156 1 gpm. BoxSport, spel en
SCHILDER heeft nog tijd v.
nummer 381665.
ontspanning
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Hallo met Ruud! Ik z.k.m. een
prijsopgave.
gezellige dame voor een
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Trad. Ind. Massage
goed gesprek! Reageer ik
Waarom moeilijk doen als het
geef je mijn nummer!
makkelijk kan, bel de klussen06-350.15.156 1 gpm. BoxWidodari, Sassenheimstr. 48 nummer 213610.
man! Tel.: 0299 - 644848.
A'dam. Tel. 020 - 6694741.
k spontane gozer van rond
de 20, z.k.m. spontane meid
Dieren en dierenbenodigdheden
om A'dam onveilig te maken!
Bel snel, druk op de 2, rè'a}eer en ga met me mee! 06350.15.156 1 gpm. Boxnummer 993207.
Kom zondag 18 febr. om 11.30 u. naar manege ,,Sandevoerde", Keesomstraat 15, Z'voort. De eerste kop koffie gratis. k (vr.) ben een leuk halfbloed
Er wordt een puppy-video getoond, over aanschaf en opvoe- ^otterdammertje! Ben jij ook
den van een pup. Tevens kunt u van de gelegenheid gebruik een donker type en op zoek
naken voor inl. en opgave paardrijles bij Peter Veeze, tel.: naar iets leuks? Reageer be5715894. Inl. en opgave nieuwe puppycursus bij Ellen Cats slist op mijn box! 06-35015156
tel.: 5713368. U bent allen van harte welkom.
1 gpm. Boxnummer 912956..

Zelfstandige, huish. hulp voor
onze kantoren, 5 ochtenden
van 2 a 3 uur, goede beloning.
W.W. Smit BV,
Intergom
Uitzendbureau
sollicitaties: 020 - 6414222,
zoekt voor een RECLAMEt.a.v. mevr. C. de Korte.
ADVIESBUREAU in Amsterdam een full-time TELEFOBeeld en geluid
NISTE/RECEPTIONISTE.
Eisen: leeftijd tussen de 18 en
21 jaar, goede beheersing
Te koop: nieuwe Philips
van de Nederlandse en En
cd-i/450 speler, ƒ 325.
gelse taal, kennis van WP 5.1.
Tel.: 023 - 5715812.
Ervaring in en soortgelijke
functie is een pré. Ben je op
zoek naar een afwisselende
Verhuizingen
functie? Bel of schrijf ons vestigingskantoor te Amsterdam,
T.k. hamsterhok m. gekl. buiX.Y.Z. B.V. verhuizingen en Gen. Vetterstraat 66, 1059 zen, veel acces., samen ƒ 65.
BW, Amsterdam.
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Tel.: 023 - 5280071.
Dag-nachtserv. 020-6424800. Telefoon: 020 - 6697575.

bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

vanReeuwijk

Te koop
aangeboden
diversen

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

.euk dat je me gaat bellen! Ik
'vr.) ben 35, leuk en sponaan. Ik z.k.m. ondernemende
euke man die vooral veel wil
achen! Vertel wat over jezelf,
k reageer zeker terug!
06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 395452.

Relatie/
bemiddelingbureaus

Part. vraagt te koop
GARAGE/BOX in Zandvoort.
Tel.: 023 - 5718110.

Woningruil
750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

Financiën en
handelszaken

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

Sportartikelen

• T.k. gevr.: aütostoeltje,
voor 9 mnd tot 4 jr.
Tel.: 023 - 5719728.
WIKA
Autoruiten en kentekenplaten. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

Nestor Martin paneelgasradiator, pi. mod. met install.voorschr. ƒ 75. 023-5713781.

UW RIJBEWIJS
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
Nieuwkoop, 01724-8361.
1 week uw eerste contact.
Zie ook de pagina's
Te koop: Miele koel/vries- Vraag gratis en vrijblijvend
SHOWROOM
comb., 2 vriesladen, 311 L
dé folder aan: 0345-611486
ƒ200,-. Tel.: 023 - 5712846.
in deze krant.
(automatisch) of 0345-631364
\
[telefoniste). 24 uur per
• Rubneksadvertentie opHuwelijk en kennismaking
dag, 7 dagen per week.
üpido: erkend, voordelig en geven'' Zie voor adres en of
één van Nederlands grootste telefoonnummer de colofon
in deze krant.
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
•elatie-organisaties.
.
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
Vakantie Binnenland
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
PONYPARK SLAGHAREN
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
Basketbal, wintersport, stap- He jij daar! Ik ben een aardige Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west
pen en nog een heleboel an- man met een eigen bedrijf! Al shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
avondprogramma's. Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
dere dingen waar ik (man) zeg ik het zelf ik ben een
van hou! Ben jij langer als 1.85 aantrekkelijke
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
verschijning!
dan moet je echt bellen hoor! Ben jij een beetje mollig, heb Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen.
06-350.15.156 1 gpm. Box- je uitstraling? 06-350.15.156
Nabij' het Ponypark Slagharen. Gratis gebruik van 50
nummer 395988.
1 gpm. Boxnummer 377146. fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorEen man weet niet wat hij Hoi, ik ben een 21 jarige Ne- stellingen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
mist! Een donkere stem, kas- derlandse Surinaamse meid Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
tanje bruine lange haren en Ik ga met 3 meiden naar Lornog veel meer! Wil je liefde en ret. We zouden, graag van te
06-Nummers
een goed gevoel? Reageer voren iets gezelligs afspreken
als je begrijpt wat ik (vr.)
met vlotte reisgenoten!
bedoel! 06-350.15.156 1 gpm. 06-35015156 1 gpm. BoxnumNIEUW de SUPERBOX
Boxnummer 348493.
mer 913181.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Eén telefoontje is genoeg
Hoi, ik heet Anja en hou van
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
om in contact te komen met Aerobics, fietsen en vakande persoon van jouw keuze. ties! Bel me en luister naar 06.320*323*66 Dikke negerin
60 cent per minuut! En ook
Probeer het eens en bel
mijn advertentie! We maken Tietsia ligt met haar benen nog veel vrouwen die gepakt
06-350.222.21 (100 cpm).
er samen iets leuks van!
omhoog thuis te wachten tot willen worden. Live privé!
06-350.15.156 1 gpm. Box- jij belt! 1 gpm. 06.320.323.66 06.97.33 SUPERGOEDKOOP!
Lieve, aardige, intelligente, nummer 326908.
eerlijke, spontane en niet ro06.95.06. Jij krijgt 5 min. om 60 cpm. de goedkoopste en
kende spetter z.k.m. dito Hoi, met Martin, ik heb een een hete meid te verwennen! het drukst bezocht door vroumeisje! Durf jij het aan om te leuke sportieve baan en op Geen doorschakelen. Direct 5 wen. Direct privé! Switch van
reageren, dan daag ik je uit zoek naar jou! Ben jij rond de min. Live! 1 gpm. NIEUW!
vrouw naar vrouw! 06.97.20
voor de date van je leven!
45 en heb je serieuze bedoe06-350.15.156 1 gpm. Box- lingen? Bel eens op het 06 06.95.09 Docente geeft SEX- ANONIEME sexafspraakjes
LES. Onder de lessenaar zie
nummer 932919.
Amsterdam
nummer! Alleen is maar al- je gn slipje. Streel me! 1 gpm. Sexkontaktlijn
06-320.330.79 (75cpm).
Omg. A'dam, 35+ zie je er leen! 06-350.15.156 1 gpm
06.9870 De SNELWIPLIJN! ANONIEME Sextel-nrs van
goed uit met sterke persoon- Boxnummer 914488.
lijkheid? Ik (vr.) ben 35, 1.83 Ik ben vrachtwagen chauffeur Zorg dat je hem gereed hebt hete vrouwen, ze geven echt
want ze wil effe vlug in 3 min. hun telnr. Bel 06-9737 75cpm.
en gezellig!
in de regio A'dam en zoek
BEL: 06-350.15.156 1 gpm. een aardig vrouwtje van 35 Geen doorschakelen. 1 gpm.
Anonieme telefoonnrs van
Boxnummer 384731.
tot 50 jaar. Interesse, bel dan 50+ SEXKONTAKT. Voor
STUDENTES, ze geven echt
Weduwnaar van 49 zonder vandaag nog! 06-350.15.156 snel kontakt met een rijpe
hun nr. 06-9501 (75cpm).
thuiswonende kinderen. Ik 1 gpm. Boxnummer 323864. vrouw(30+) 06-9702 (75cpm).
DIREKT
APART met oudere
heb een eigen winkeltje waar
en jongere meiden (snel kónik graag in werk. Spreekt dit je • Reflectanten op adverten
takt). Bel 06-9828 (75cpm).
aan, reageer dan eens!
ties onder nummer gelieven
in heel Nederland
06-350.15.156 1 gpm. Box- ervoor te zorgen dat het num
DIREKT een dikke vrouw aan
GEHEEL PRIVÉ
nummer 915575.
de lijn. Vraag ook naar haar
mer in de linker-bovenhoek
telnr. Bel 06-9810 (75cpm).
Welke kanjer wil met mij het op de envelop staat vermelc
24 u/p.d. 1 g.p.m.
avontuur opzoeken? Ik ben en dat de brief geadresseerc
Dominante vrouwen geven
een blonde meid van 23. Ben wordt aan: Centrale Order
telnrs voor SM-kontakt. Bel
Bel voor een
afd.
Weekmedia,
Postbus
je benieuwd? Reageer! Ik
NU: 06-320.325.80 (1gpm).
zoek een spannende date! 156, 1000 AD Amsterdam. Dil
voorkomt
vertraging
in
de
beDoorschakel-lijn:
DIREKT
06-35015156 1 gpm.
met de leukste vrouwen!
handeling.
APART met een oudere
Boxnummer 321201.
vrouw. 06-9811 (75cpm).
24 u/p.d. 100 cpm
Doors'chakelsex! 53 dames v.
een heet live gesprek! Ze
wachten ! 06.97.79 1gpm
v
in heel Nederland
•-. V Gratis Bezorgd en gemonteerd <'\• ; .; ^
Doorschakel-SM! Hard/Soft
GEHEEL PRIVÉ
Beluister hun boodschap!
BEL VOOR INFO: 020-6838883
Kies 'n meesteres, live geHEINTJE DEKBED, TEN KATESTRAAT 63
(24 u/p.d. ƒ 1 p.m.)
sprek! 1 gpm. 06.320.321.66

Bel Dames Thuis

06-98.50

PRIVE-GESPREK

• 06-350.20.292

A U PI N G NODIG !?!
5- 1001 MOGELIJKHEDEN ;f?

Bel vrouwen thuis!

06-95.52

SEX-ADRESJES

ECHTPAREN

06-350.20.273

op zoek naar jou!
Privé-doorschakeling via

k (vr.) hou van spannende • T.k. gevr. ski's, + 90 cm
dingen en kan zeker niet te- en skischoenen maat 27. Tel.gen sleur! Hou jij er ook van 023 - 5719728.
om elke dag iets nieuws te
ondernemen bel me dan! Ik
jen avontuurlijk en 27 jaar
Auto's en
ong! 06-350.15.156 1 gpm.
auto-accessoires
Boxnummer 901932.
k (vr.) zou graag in contact
(omen met aardige man tot
circa 48 jr met goede bedoeing! Zelf ben ik een vlot type
42 jr.! Alvast groetjes!
06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 913243.

DIREKT APART met vrouwen,
meteen doorverbonden naar
haar huis. 06-9710 (75cpm). Dames geven hun telefoonnr
voor sex bij hen thuis!

06-350.20.293
24 u/p.d. 100 cpm.

(24 u/p.d. ƒ 1 p.m.)
S&M-Live! Onderdanig aan je
meesteres!
06.96.26 pm 1g. 06.96.26

Effe Snel! Grieks! Gn voorsp. SM-voor 2. Direkt apart voor
gelijk achterlangs.' 1 gpm. 'n streng SEXkontakt!
Staat ie al? 06.9505. Vluggie! Bel 06,9537 (80 cpm).
Effe Snel Live! Meiden zitten SM-VOOR-2: direkt apart voor
j
naakt om jou in 5 min. te laten dominant sexkontakt.
komen! 06.320.320.63 1gpm. 06-320.329.99 (75cpm).
Gluren bij de buuryrouwtjes! SNEL een langdurige sexZe willen j. tot 'n hoogtepunt relatie? vrouwen (35+) geven
brengen. 06.95.26 1 gpm.
echt hun nr. 06-9880 (75cpm).
Gratis naar bed met Nymfo- SNEL-DOORSCHAKELLIJN
mane VROUWEN. Bel nu di- Hete negerinnen echt oprekt 06-9567 (80 cpm).
bellen. 06-9704 (75cpm).
GRATIS 't bed in met ge- SNELSEX! De comp. belt 'n
trouwde vrouwen. Sex-kon- hete meid thuis op! Live Sex.
takt 06-9566 (80 cpm).
1 gpm. 06.97.93
GRIEKS! 06.9591! Pak'meis- Shelsexclub! Hier liggen de
jes 18 jr. achterl.l Onder hun vrouwen klaar om te komen.
rokje naakt! Glij maar! 1 gpm. Jij krijgt 3 min.! 06.98.38 1gpm
GRIEKS! 06.95.92 Live met
STUDENTES geven echte
Rijpe vrouwen. Lekker ruig sex op hun kamertje.
achterlangs! 1gpm.
Bel NU! 06-9603 (75cpm)
GROEPSSEXBOX
Live! STUDENTES geven echt
1gpm. Rijp, jong, negerinnen telnrs. voor langdurige sexwachten! 06.95.93 Grieks.
relatie. 06-9706 (75cpm).
Heerlijk DISCREET apart met SuperNieuw! Snel Live. Ze
hete vrouwen uit Amsterdam. leggen niks uit! Ze gaan gelijk
06-320.322.11 (75cpm).
tekeer, brengen jou in 3 min.
tot 'n hoogtepunt. Geen doorHet winkelmeisje helpt je met schakellijn. Ze liggen naakt
passen! Je hand glijdt onder
klaar. 1 gpm. 06.320.320.65
haar rokje. Kom in me schatje
TOP-S&M! Zwepen, boeien,
1 gpm. 06.96.25.
rubber. 1 gpm.
Hete HUISVROUWEN geven 06.320.331.13.
echt hun telnrs. voor sexü
Bel NU: 06-9664 (75cpm).
Vele mannen gezocht voor
gratis SEX met dames 35+.
HETE vrouwen (30+) zoeken 06-9620 (80 cpm). Vrouwen'
mannen voor snel lekkere bel ECHT gratis 06-4999.
SEX. 06-9776 (75cpm).
VERPLEEGSTERS! Je kijkt,
HOMO Jos verwent mannen. dwars door mijn witte uniform
Hoe ?? Luister maar eens heen! Ik buk, ga met je hand
mee. Van zuigen tot ...
achterlangs! 06.97.44. 1gpm
1 gpm, 06.320.328.82
VIBRATIONS-MOVIEHOMO-KONTAKT! Zoek jij
PRODUCTIONS zoekt voor!
ook snel een hete knul?
een serie erotische films da-'
06-9518 (75 cpm).
mes en heren voor div. rol- ;
len. Tevens figuranten.
** HOMO-KONTAKTEN **
Direkt apart met een hele Info 06-350.250.65, .1 gpm. •
hete knul uit Amsterdam!
Vrouwen (40+) willen snel
Bel nu 06-9613 (nu SOcpm).
SEXKONTAKT. Direkt aan de
HOOGTEPUNTEN! Hoor 30 lijn! Bel 06-9663 (75cpm).
vrouwen in 1 min. klaarkoVrouwen (40+) willen snel
men! Ze gebruiken
de
SEXKONTAKT. Direkt aan de.
vreemdste middelen! Je kunt
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
live met ze! 1 gpm 06.9858.
Oudere vrouwen (40+) geven
Je mond zoekt haar slipje! Ze
echt hun telnr. voor gratis
doet hem omlaag. Ga door. Ik
SEX: 06-9517 (80 cpm) Vroukom. 1 gpm. 06.320.323.56.
wen bel gratis 06-4633.'
JONGE mannen gezocht
Rijp en Ervaren! Emma zkt.
om dames 40+ .flink te
jonge jongens (v/a 18) die het
verwennen 06-9709 (75cpm)
bij zichzelf doen. Je mag m'n
Vrouwen bel gratis 06-49.01.
BH losmaken. 06.96.94.
Lesbi Petra doet haar onderRijpe dame! Onder haar plopibroekje uit! 'n Vriendin streelt
rokje draagt ze een slipje..
haar zacht! 1 gpm. 06.96.08.
Haar zwarte BH met 1/2 cups'
Linda 30 jr. zkt. mannen voor priemt door d'r blouse. Pak ze
telef.sex. Ik wil 'n hoogtepunt. maar! Om 11-14-22 uur. Nwe
Thuis privé. 06.98.40. 1 gpm. stories. 06.320.320.38. 1gpm.
LIVE-SEX. Hij wil graag met
z'n tong!! Eerst moet zij...
geeft ze toe of ??? 75 cpm
16.320.325.58.

Rijpe NEGERINNEN liggen
.nkt. klaar. Ze zijn heet en willen snel komen. Jij hebt 5 min.
Direct Live! 1 gpm. 06.96.86.

Meisjes 18 willen z. voorspel SECRETARESSE! Onder het
genomen worden. In 3 min. buro zie je mijn dijen! Je ziet
kom ik, jij ook? Zorg dat ie 'n klein doorzichtig slipje!
staat! Nieuw! 1 gpm 06.96.36 Kom maar met je vinger!
Vlugger! 06.96.93 1gpm.
Meisjesvingers (v.a. 18 jr.)
Ze knielt. Harder en harder! Sex in het OPENBAAR! Grijp
me in de lift 06.320.320.43.
Zalig, 1gpm. 06.320.320.66.
Kom in m'n slipje! 1 gpm.
Nieuw! Geen wachttijden!
DIRECT 'n vr. Live a/d lijn! 1
gpm. 06.9560 Doorsch.sex!
Diverse clubs
Nieuw! Gluur door de ramen
van Esther en Peter en beleef
2 warme studentes privei
wat ze met de oppas Anja
massage, relax, trio. Middendoen! 06.320.323.13, 1gpm
weg 89A A'dam 020-6925183.
Nieuw: hete meisjes (18) uit
***ACADEMY GIRLS***
de Groot Amsterdam!!
SEXY, slank en ondeugend
06-350.23.020 (1gpm).
meisje ver'went ook jou!
Oudere ERVAREN vrouwen- v.a. ƒ 200,-. 020.6970985.
van 40+ zoeken SEXkonBETTY'S ESCORT
takt.06.350.290.53(75cpm).
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt! Blonde Moniek dubb. FF-cup,
met Rubensvriendin. Over06-350.266.46 (1 gpm).
toom 443 A'dam 020-6188677
Oudere heren gezocht voor
fijne SEX met dames! (40+). Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
Bel 06-9705 (75 cpm).
de persoon van jouw keuze.
Oudere vrouwen geven telnrs Probeer het eens en bel
06-350.222.21 (100 cpm).
voor direkt SEXkontakt.
Bel ook: 06-9511 (1gpm).
Zeer luxe privehuis! 12 meisOudere vrouwen geven telnrs jes, ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden,
voor kontakt bij hen THUIS. sauna's. 10.00-1.00 Sarphati06-9701 (75cpm).
park 118 A'dam 020-6723022.

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
KAMY, groot medium, zal u
helpen uw problemen op te
lossen, bescherming geliefde, zaken etc. Tel.: 6178020.

• Wij behouden ons het
rechtsvoor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op. te nemen.

Weekmedia

Scholen
woensdag 14 februari 1996

eekmedia 15-11

Het kiezen van een goede school is niet eenvoudig
Scholen kunnen veel van
elkaar verschillen. Ouders
van kinderen in de hoogste
inroep van de basisschool
doen er goed aan zich daarover uitgebreid te laten informeren. Waarmee moet
men rekening houden bij
tiet kiezen van het voortgezet onderwijs?
ET KENNIS alleen
komt niemand erg
.ver, zegt Bas Douma. Hij geeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs voorlichting over de basisvorming.
,,De meeste personeelsadver[flBÖféj Hingen1, behalve een dials het vermogen zelfstandig te werken
en initiatief te
nemen."
Het voortgezet onderwijs
heeft daarom
mede de taak
om dergelijke
algemene
vaardigheden
i
oij te brengen.
Elke middelbare school begint
met een basisvorming van drie
jaar. Douma: „Meer dan vroe^er richt het onderwijs zich op
3en brede vorming en op het
zelfstandig leren. Zo moeten
eerlingen zelf wat kunnen opsoeken, ze moeten weten hoe ze
een computer kunnen gebruicen. En ook het werken in
teamverband en het tonen van
respect voor anderen is belangrijk."
Alle scholen zijn verplicht
om in de basisvorming 15 vakken te geven, waaronder talen,
wiskunde, natuur- en scheikunde,. economie, aardrijkskunde,
geschiedenis, techniek, verzor;ing en informatica. Maar er
wordt meer beoogd. Kinderen
moeten de samenhang begrijpen tussen al die verschillende
vakken. Leerlingbegeleiding

M

speelt hierbij een wezenlijke
rol.
De school moet weliswaar
een basisvorming geven, maar
in de uitvoering is ze vrij. Het
voorbereidend beroepsonderwijs stelt bijvoorbeeld andere
eisen dan, pak hem beet, een
gymnasium. Douma: „Maar,
niemand hoeft zich af te vragen
of vakken als informatiekunde
of Nederlands gegeven worden.
Dat gebeurt namelijk altijd, de
vraag is alleen op welk niveau."
Een school bepaalt zelf hoeveel uur zij aan een vak besteedt. Zo kan Duits al in de
eerste klas op het rooster staan,
maar het kan evengoed uitgesteld worden tot de tweede of
de derde. Elke school mag
naast de basisvorming extra
vakken geven.
Een gymnasium zal weilicht waarde
hechten aan
Grieks en La'tijn, terwijl elders
misschien
de
voorkeur ge• geven wordt
aan
godsdienst of sport.
Voor de verplichte vakken is
wettelijk omschreven wat de
leerlingen minimaal moeten
kennen, kunnen en weten. lemand moet later zowel zijn
hoofd als zijn handen kunnen
gebruiken. Wat een kind op
school leert, moet het later weten. toe te passen. Het leert
daarom zelfstandig te werken,
maar ook om dingen samen te
doen. Deze vaardigheden heeft
ieder mens nodig, op school,
maar ook in vervolgopleidingen en beroepen.
Niemand is hetzelfde. Een
goede school houdt daar rekening mee en kan omgaan met al
die verschillende kinderen. Dat
zijn zaken waarnaar iedere ouder kan vragen voordat hij of zij
de keuze voor een school bepaalt.

Alle scholen zijn verplicht om
in de basisvorming 15 vakken
te geven, waaronder talen,
wiskunde en economie. Maar
kinderen moeten vooral de samenhang begrijpen tussen al
die verschillende vakken
Bram de Hollander' Fotografie

gen. Daarvoor zijn veranderingen nodig ook in de 'bovenbouw'.

Met kennis
alleen komt
niemand erg ver

De kinderen zelf zijn dikwijls
nieuwsgierig naar de schoolkrant en de feesten. Ook een
gezellige kantine of leerlingenruimte is interessant. Sommigen willen weten of de school
daar eten en drinken verkoopt.

Anderen vragen zich af of je tijdens de pauzes de school uit
mag lopen. En hoe is het gesteld met de inrichting van de
lokalen, staan de stoelen in een
kring en hangen er leuke posters aan de muur?

Voor ouders spelen vaak andere zaken een grotere rol.
Douma: „Is er huiswerkbegeleiding? Wat doet een school aan
een veilig en leefbaar schoolklimaat, en wat tegen pesten? Hoe
gaan de leerlingen met elkaar

om en met de docenten? Zijn er
speciale activiteiten waar de
kinderen hun eigen interesses
kwijt kunnen? En hoe worden
ouders eigenlijk bij het onderwijs betrokken?"
Het voortgezet onderwijs

heeft de laatste jaren veel veranderingen ondergaan. Die zijn
overigens niet beperkt gebleven tot de basisvorming. Men
streeft er naar om de middelbare scholen goed te laten aansluiten op de vervolgopleidin-

Met al die wijzigingen hopen
de scholen de leerlingen te stimuleren om actief en zo zelfstandig mogelijk hun kennis te
verwerven. Het uiteindelijke
doel is iedere leerling een passende opleiding te geven. Hij
wordt voorbereid op een verdere studie of beroep. Hij moet
veel weten, en vooral ook een
boel kunnen.
Een belangrijke vraag is wat
de school doet aan de samenhang tussen basisvorming, bovenbouw en vervolgopleidingen. Antwoorden hierop kan de
basisschool van uw kind geven.
De meester of juffrouw kan
wellicht iets vertellen over het
voortgezet onderwijs in de omgeving.
Verder geven de middelbare
scholen zelf ook voorlichtingsdagen. Je kunt een gesprek aanvragen met bijvoorbeeld een directeur. Vraag naar het schoolwerkplan en het jaarverslag
(elke school is verplicht om die
op te stellen, voor iedereen die
het wil lezen). In februari vertoont Teleac de laatste afleveringen van de televisieserie '12
en verder. Kinderen in de basisvorming'. Kijk daarvoor in de
omroepgids.
Nadat alles goed is overwogen, zullen vroeg of laat de eerste stappen in de nieuwe school
gezet worden. Douma: „Uiteindelijk moetje gewoon aankloppen bij de voordeur van een
school. Daar moet je dan de
sfeer opsnuiven en aan de kinderen op het schoolplein vragen hoe zij de school vinden."
Eduard Herkcs

TABO sluit nog niet aan bij praktijk basisschool'
Door samensmelting van
kleuter- en lager onderwijs ~
onstond tien jaar geleden
het fenomeen basisschool.
Dat vergde een nieuw type
leerkracht: een educatieve
duizendpoot die kan
fröbelen met vierjarigen en
geschiedenis geven aan
jeugd van driemaal die
leeftijd. Om die 'breed
inzetbare' onderwijzers te
kweken was twee jaar vóór
de verstrengeling de
Pedagogische Academie
Basisonderwijs (PABO)
geïntroduceerd. Na één
decennium sluit de theorie
van dat instituut nog niet
geheel aan bij de praktijk
op de scholen. IPABO aan
de Jan Tooropstraat, de
kleinste van de twee
Amsterdamse PABO's, is
.voorstander van (weer)
meer specialisatie in het
opleiden van respectievelijk
jonge en oudere kinderen.

D

IE BREDE inzetbaarheid is een mooi ideaal, dat niet erg uit de
. verf komt. Je kunt die
üet van iemand eisen," zegt di'ecteur drs. Roelof H. Kingma
48) van IPABO. De I in de
laam staat voor interconfessioleel. Zijn academie onstond
door een reeks fusies van acht
:>rötestantse en rooms-kathoüeke instituten in Amsterdam,
Santpoort en Alkmaar. In het
nmiddels fors uitgebreide IPA3O-gebouw huisde ooit het kaholieke Magister Pocat.
De totale eenwording in 1987,
ia enkele 'voorrondes', was
-ïeen luxe. Weinig jongeren
'oelden destijds voor een onderwij sloopbaan. De werkgeleéénheid was matig en het presigè van het beroep gedaald.
,Die acht instituten hadden sa'nen zo'n 1600 studenten; wij
itten nu op de helft," zegt
Kingma. Maar hij ziet nu groei.
,De Randstad heeft een tekort
;
ian leraren in het basisonderwijs. Onze afgestudeerden heb')en onmiddellijk een baan." ,
Een argument voor de komst

van de basisschool was dat men
de overgang van kleuter- naar
lager onderwijs te schokkend
vond. „Dat gaat nu veel beter
dan vroeger," meent Kingma.
„Alle groepen tussen vier en 12
jaar zitten bijna overal in één
gebouw. De fundamentele veraridering was dat alle leerkrachten voor alle groepen bevoegd werden. De afzonderlijke
bevoegdheden voor kleuter- en
lager onderwijs verdwenen."
„Tussen '84 en '86 kreeg je
een overgangssituatie. Onrechtvaardig was dat kleuterleidsters naar applicatiecursussen moesten om aan de hoogste
groepen les te mogen geven,
maar andersom was dat niet zo.
Men vond dat wie de zesde klas
les gaf dat ook aan kleuters kon
doen. Die applicatie was trouwens beperkt. Geen succes. Gelukkig bleven de meeste kleuterleidsters in de onderbouw."
Kingma zou het liefst een basisschool zien voor jongeren
van vier tot vijftien jaar. De
overgang naar die grote middelbare school is minstens zo lastig als die van kleuter- naar lager onderwijs was, vindt hij.
IPABO-studenten merken tijdens stages dat niet iedere
voormalige lagere schoolmeester ook geschikt is voor kleutereducatie. „Vroeger werd je er
drie jaar voor opgeleid. Dan
weet je er veel meer van," zegt
Marcia Hinojosa (22). Haar
derdejaars
genote Jantine
Roekx (23): „Ik kan kleuters
vermaken. Maar iets leren? Dat
betwijfel ik. Wat ik hoor, is dat
de kleuteropleiding in de huidige PABO slechter is. Ik kies
ook waarschijnlijk voor jonge
kinderen, omdat het iets aan
mijn capaciteiten als breed inzetbare leerkracht toevoegt."
Tijdens hun stages kwamen
zij de ideale bassisschool nog
niet tegen. Volgens dat concept
zou binnen de groepen gedifferentieerd onderwijs moeten
worden gegeven. „Maar de
weerstand van
de
oudere
leerkrachten
is groot," zegt
Jantine. „Wat
we hier leren,
sluit dus nog ,
niet aan bij de
praktijk."
Beiden oriënteren zich op
hun afstudeerrichting: Jenaplan, zorgverbreding (kinderen
met achterstand), school en
maatschappij of de multi-etni-

Fotopersburo Luuk Gosewehi

Jantine Roekx en Marcia Hinojosa: 'Wat we hier leren sluit nog niet aan bij de praktijk'

sche klas. Volgend jaar komt er
een vijfde variant bij: techniek.
Kingma: „Wij zijn hier vóór
enige specificatie aan het einde
van de opleiding. Na tweeëneenhalf jaar kiest iemand voor

voor alle groepen. Als ik minister van onderwijs was, zou ik
laten kiezen voor onder- of bovenbouw. Wie beide deed, via
een aanvullende cursus, had
dan twee bevoegdheden; de extra
inspan- ning zou tot
hogere beloning moeten
leiden. Maar
de verkorting
studievan
staat
duur
haaks op dat ideaal."
Zelf stamt hij uit de klassieke
Hervormde PA, waar hij later na een studie geschiedenis ook doceerde. Hij maakte de
oude structuren nog volop mee.

'Ik kan kleuters vermaken, maar
iets leren? Dat betwijfel ik'
jonge of oudere kinderen. Wie
voor 'jong' kiest krijgt bijvoorbeeld minder geschiedenis,
maar meer op het jonge kind
gerichte methodiek. Maar het
diploma 'geeft bevoegdheid

Is sindsdien het onderwijs
slechter geworden? Zijn modernismen als informatica niet ten
koste gegaan van oude vaardigheden als behoorlijk Nederlands schrijven?
Kingma: „De basisschool is
zó breed dat die ons voor heel
moeilijke opgaven stelt. Wie
hier komt, krijgt een instaptoets op het niveau van groep 8:
rekeneh, spellen enzovoort.
Soms zakt 40 procent. Wie een
onvoldoende haalt, krijgt een
bijspijkercursus. Maar als het
over kwaliteit gaat, rijst de
vraag: wat vind je belangrijk?
Kennis moet gerelateerd zijn
aan inzicht. Als ik nu hoor hoe
docenten rekenen geven, vraag

ik me af of die oude kweekschool wel zo goed was."
30 procent van de eerstejaars
verdwijnt, dankzij het selectiesysteem, vertelt Kingma. „Ze
weten snel of het iets voor ze is.
Na drie weken
staan ze al
voor de klas.
Het is humaner in het eerste jaar te zeggen: 'hou er -----maar mee op',
dan in het derde. Beroepsgeschiktheid staat in het begin
centraal."
• •
De starters zijn gemiddeld 18
jaar. Meisjes vormen de meerderheid. Het Amsterdamse

PABO-pakket kenmerkt zich
door een sterk accent op niveauverschillen in de klas als
gevolg van diverse culturele
achtergronden. „En allochtone
studenten krijgen hier extra

opleiding aan Marokkanen en
Turken die op basisscholen aan
landgenoten 'eigen taal en cultuur' geven en volgens de huidige opvatting volledig bevoegd
moeten worden. Opleidingen
op contract is een andere inkomstenbron.
Onderwijs is een bedrijf geworden, weet Kingma. „Dat
heeft voor- en nadelen. In de
jaren zeventig stroomde het
geld binnen. Nu krijg je een bedrag per leerling en niet langer
dan vier jaar. Doet een student
er zes jaar over, dan is er een
probleem."
Inherent aan de christelijke
identiteit van IPABO is dat de
student naar keuze protestants
of katholiek godsdienstonderricht krijgt. Een moslim mag
de helft van de godsdiensturen
aan de islam besteden, met dr.
A. Karagül als docent. Hij promoveerde op een dissertatie
over de plaats van de islam op
een Nederlandse basisschool.
Kingma: „Wij vragen van
onze studenteni dat zij onze
grondslag respecteren. De
meesten komen in het christelijk onderwijs terecht. Alle stages zijn ook op christelijke
scholen en daar moeten ze ook
godsdienst geven."
Jantine: „Op veel stagescholen verdwijnt dat geruisloos uit
de lesprogramma's. Op andere
is het nogal evangeliserend."
De christelijke identiteit was
voor haar en anderen reden
voor IPABO te kiezen. Maar
ook kleinschaligheid (de neutrale PABO aan Wibautstraat is
veel groter) speelt een rol, weet
Kingma. „En de sfeer," zeggen
Marcia en Jantine. „De afstand
tussen leraren en studenten is
heel kort. Maar het is hier
schoolser dan we hadden verwacht. Je wordt aan het handje
genomen. Daar zijn wij tegen."
Kingma: „Je hebt ook studenten van 17. Die moet je goed
begeleiden. In ons contractonderwijs en de nascholing zouden ze juist
weer wat meer
aan de hand
worden genomen. De leraren werken
door die korte
lijnen en hun
betrokkenheid allemaal heel
hard. Ik moet sommigen wel
eens tegen zichzelf beschermen."

'Godsdienstonderwijs verdwijnt op
veel scholen geruisloos van rooster'
Nederlands." Behalve de reguliere dagopleiding heeft IPABO
part-time cursussen, zoals de
bijscholing van in Suriname
wel, maar in Nederland niet bevoegde leerkrachten. En een

Johan Th. Bos
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Vrijdogavond
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPnVOND

Kroon Mode
Haltestraat 55

Dames
pantalons

slanken. In tïoógte verstelbaar:
Metanti-slip;:BodySculpture-

Elastische band

;

Alle maten
in nieuwe
voorjaarskleuren

' »

prijs 69.-

59.95

Aanbiedingen geldig bij alle Kijkshopwinkels. Voor adressen: 0418-515575. Geldig t/m 17 februari 1996. Zolang de voorraad strekt.

GOEDKOPER!
atste kans op grandioos
opruimingsvoordeel
Meer dan 100
horloges met
veel korting,
variërend
van 40%
tot 70%!
Afgebeeld
van 149,voor 85,-

Uetse Meuten
Gouden ringen
14 krt gouden ring, bicolor, 0,05 crt. brilj.
14 krt gouden ring, bicolor, 0,15 crt. brilj.
14 krt gouden ring met diamant
14 krt gouden ring met diamant
14 krt gouden ring met diamant
14 krt gouden tricolordamesring metzirk.
11 verschillende modellen doublé
fantasie colliers met bijpassende
armbandenJuwellerskwaliteit.
60% korting!

7$.-

Collier van 185,- voor 75,-.
bijpassende armband
, van 89,-voor 35,-

Zilveren kinderoorknoppen,
Leuk en sterk

Collier van 210,- voor 85
bijpassende armband
van 95,-voor 39,-

De mooiste sieraden nu voor de laagste prijzen!

Als u nu een Space Runner
of Space Wagon kiest, doen
wij daar nog iets bovenop.

Burg. de Vlugtlaan 194-198, telefoon (020) 613 2371 Amsterdam
Kinkerstraat 284-286, telefoon (020) 618 30 70 Amsterdam
j

nusseleirï
DE JUWELIER DIE BLIJ M A A K T

Weekmedia is de lokale nieuwsbladengroep van Perscombinatie B.V. Weekmedia
geeft wekelijks 17 betaalde en gratis nieuwsbladen uit in een totale oplage van
meer dan vijfhonderdduizend exemplaren. 39 mensen zijn commercieel werkzaam
in onder andere Amsterdam en Amstelveen.
Wij zoeken op korte termijn een

advertentieverkoper (m/v)
voor 30 uur
en een

Kiezen voor een Mitsubishi Space Runner of Space Wagon is

advertentieverkoper (m/v)

kiezen voor een eigentijdse manier van autorijden. Voor

voor 16 uur

ruimte en vrijheid. Voor gemak en zorgeloosheid.

voor de buitendienst. Standplaats: Amsterdam.
Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de
volgende functie-eisen:
- opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau;
- beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift;
- bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen;
- leeftijd minimaal 23 jaar.
Enige praktische ervaring in een soortgelijke functie
strekt tot aanbeveling.
Vanzelfsprekend zijn goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, en het vermogen om markten klantgericht te denken en te handelen, alsmede
stressbestendigheid een vereiste.
Wij bieden:
- een salaris dat, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
ligt tussen ƒ 3008,- en ƒ 4081,- bruto per maand
(op fulltime-basis);
- een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden.
De aanstelling geschiedt voor een periode van één jaar.
Voor meer informatie over bovenstaande functies kunt u
bellen met de heer B.L. Berger, verkoopmanager, tel.
020-562.2618.
Uw schriftelijk sollicitaties (boven aan de brief duidelijk
het aantal uren vermelden) kunt u richten aan de afdeling personeelszaken van Perscombinatie, Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam, ter attentie van A. Schermer,
onder vermelding van vacaturenummer AS/96.02
De sollicitatietermijn sluit op 23 februari 1996.

Maar let op. Als u nu besluit één van de twee
Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Amstelveens
Weekblad
Amstelveen
Post
Aalsmeerder
Courant

Gratis mobiele GSM
telefoon van
PTT Telecom, de
Pockeüine Darwln*
fcw.v./ 1.000,-*.

Gratis aërodynamische
skibox, een set dakdragers
en sneeuwkettingen
met magneetsluiting
t.w.v./845,-.

praten met de Mitsubishi dealer en maak een proefrit in de ruimteauto die u het beste past. De zeer complete Mitsubishi Space Runner
met handige zij-schuifdeur is er met een 1.8 liter 16-kleppen motor
of 2.0 liter turbodiesel. De Mitsubishi Space Wagon met zeven

Gratis skibox,
een set dakdragers, '
twee fietsdragers en •
een surfplankdrager ,
t.w.v./944,-.

Gratis schuif-/kanteldak
van warmtewerend .
en gehard veiligheidsglas
(Incl. montage)
t.w.V. ƒ i.000,%

voordeligste ruimte-auto's van het universum te kopen,

zitplaatsen en veel bergruimte heeft een

kunt u kiezen uit vier gratis aanbiedingen.

2.0 liter 16-kleppen motor of 2.0 liter

Wilt u nog meer ruimte? Ofextra licht en lucht'? Of nog
meer mobiele vrijheid? U mag het zeggen. Ga deze week nog

turbodiesel. U ziet het. Mitsubishi geeft ü tijdelijk
wel heel veel ruimte. Mitsubishi. Je eigen karakter.

MITSUBISHI
MOTORS

Mitsubishi Space Runner v.a. ƒ 43.995,-- Mitsubishi Space Wagon v.a. ƒ 49.995,-.
In f>lnurx vun één van de vier aanbiedingen kunt u ook kie~en voor de helft van de waarde contant. !M/.v tt kiest voor aanhad l hent n verplicht een éénjarig ahiwnenu'nt voor eigen rekening af te sluiten. Prijzen incl. B PM/BTW, e.\cl. ven\ijderinf>shijdr<ige.
kosten rijklaannakên. afSaxsenheim. l)e:e nwthicdingen gelden nok voor de grijs kenteken uitvoeringen. \Vij~igingen voorhehouden. Met .i jaar Midtigaruntie/Inter-Eitro Service, linp.: Hart Nihhrig <& dreeve U. K, Saxxenheiin. (0252) 26 61 I I .

Uithoornse
Courant
de Ronde
Vener

de Nieuwe
Weesper
Zanduoorts
Nieuwsblad

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan l, tel. (023) 529 40 02.

Zeilmakerstraat 2, tel, (023) 538 55 50.
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Winterstop instellen en tot in juni voetballen'

ZANDVOORT - Ze hebben er zo langzamerhand genoeg
van. Ze balen, maar moeten er wel in berusten. De dooi is
ingevallen, voeg daarbij de strenge winter en de voetbalvelden zijn onbespeelbaar. De trainers willen echter weer zo
snel mogelijk aan de gang want de animo van de spelers om
te trainen, wanneer het al zeker is dat er in het weekend
niet gevoetbald wordt, neemt sterk af.
Half december werd de winterstop ingezet, maar dat die zo
lang zou duren had niemand
verwacht. De laatste winters
waren niet zo streng en kon er
in januari en februari gevoetbald worden. Nu gaan er toch
weer stemmen op om een langere winterstop in te stellen.
Trainer Pieter Keur van de zondagselectie van Zandvoortmeeuwen denkt daar' ook zo
over.
„Je kan er natuurlijk niets
aan doen dat het zo lang blijft
winteren," aldus Keur. „Ik
denk dat we in december zo
lang mogelijk moeten blijven
voetballen en dan in januari en
februari het voetbal eruit moeten gooien. Het is dan toch vaak
slecht weer. Nu vind ik het een
drama. In het begin werd er nog

Zandvoort'75 heeft toch nog
een paar oefenwedstrijden gespeeld en ook kunnen trainen,
alhoewel ook hier de animo
minder werd. Hij hoopt dat er
zaterdag weer gevoetbald kan
worden. „Het is niet anders. We
hebben een aantal oefenwedstrijden gespeeld en dat ging
prima op een hard veld," vindt
Talsma. „De trainingsopkomst
ging nog wel, maar had natuurlijk veel beter gekund. De stemming is er echter niet slechter
op geworden. Ik kijk er dan ook
weer naar uit om met de competitie te beginnen."

wel goed getraind op de harde
velden of op het strand. Nu
neemt de motivatie af. De lange
winterstop is alleen gunstig
voor het herstel van langdurige
blessures. Het mag van mij overigens nog wel een weekje duren omdat enige jongens met
vakantie gaan en carnaval voor
de deur staat."
Voor Zandvoortmeeuwen, en
dat geldt voor de meeste voetbalteams, staan er nog tien
wedstrijden op het programma,
dus zal het een probleem worden de competitie redelijk af te
werken. „Ik denk dat we doorde-weeks gaan voetballen. Ik
vind dat geen probleem. Of je
nu traint of een wedstrijd
speelt, voor mij maakt het niets
uit."
Trainer Harry Talsma van

Ook Zandvoort'75 moet nog
een tiental wedstrijden afwerken. Twee wedstrijden in de
week, daar ontkomt ook Zandvoort'75 niet aan. „Ik vind datje
met twee wedstrijden voetballen in de week competitievervalsing krijgt. Sommige spelers
moeten werken, er komt straks
weer examentijd aan en er ontstaan ook meer blessures. Toch
ontkom je er niet aan."
Na de bijna tien weken rust

heeft Harry Talsma er weer zin
in en hij hoopt dat zijn team uit
de degradatiezone kan komen.
„In het spelletje voetbal heb ik
altijd wel zin. In de oefenwedstrijden ging het redelijk en het
lijkt me niet verkeerd als we
zaterdag de competitie kunnen
hervatten met een thuiswedstrijd tegen PSZ. Winnen we
die dan heb ik er goede hoop op
degradatie te ontlopen. Lukt

daan. De spelers weten dat er
niet gevoetbald wordt en gaan
dan andere dingen doen, zoals
bijvoorbeeld schaatsen. Toch
wordt het tijd dat we weer beginnen maar gezien de toestand
van de velden denk ik dat er
zondag ook nog niet gevoetbald
wordt."

ders te doen, waardoor je moeite hebt een elftal samen te stellen."
Koning vindt dat de bond gewoon een winterstop moet instellen. „Het is al jaren niet gebeurd dat er zo'n winter was,
dus voor hetzelfde geld had er
gevoetbald kunnen worden.
Maar ik vind dat er een winterVoor TZB zal het helemaal stop moet komen en dan geeen probleem worden de com- woon doorvoettaallen tot in
juni. Dan heb je lekker weer.
Nu moeten we maar zo snel mogelijk beginnen, het heeft nu
lang genoeg geduurd."

'KNVB moet voetballen laten
'doorgaan ondanks harde velden'

Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen is onder leiding
van John van der Zeijs uit armoede maar de zaal in gegaan.
Ook hij ziet er naar uit om weer
op het veld te beginnen. „Het is
een drama zo'n lange stop,"
stelt Van der Zeijs. „Met de
week wordt het moeilijker de
jongens te motiveren om te trainen. De opkomst is verschrikkelijk sterk gedaald. Doordat
de spelers elkaar ook weinig
zien is er dus weinig sfeer."

dat dan hebben we het goed ge- petitie redelijk snel af te werdaan."
ken. Volgens Koning staan er
nog maar liefst dertien wedDe kleine club aan de Kenne- strijden op hel programma.
merweg gaat stug door met an- „Door de lange winterstop krijg
dere activiteiten, zoals klaver- je problemen de competitie af
jassen, maar voetballen is er te werken zoals het moet. Nu
niet bij. Trainer Willem Koning moet je door-de-weeks voettaalheeft eveneens moeite de spe- len, waardoor je een kromme
lers naar de training te krijgen. competitie krijgt. Spelers moe„We hebben vrijwel niets ge- ten werken of hebben wat an-

Voor Van der Zeijs zijn de
harde velden geen probleem.
Net als de profvoetballers kunnen volgens hem ook de amateurs best voetballen op de harde velden. „Ik vind dat de
KNVB het voetbal moet laten
doorgaan ondanks de harde
velden. Het is de taak van de
scheidsrechter om de zaak
goed te begeleiden. Op een hard
veld kan je best met elkaar rekening houden. In de zaal
wordt er toch ook gevoetbald."
Ook John van der Zeijs ziet
problemen met het spelen van
twee wedstrijden in een week.
„We zullen wel moeten want
voor eind mei moet de competitie klaar zijn. Het probleem is
dat er veel jongens zijn die werken dus krijg je problemen om
's avonds een team op te stellen.
Ik hoop wel dat de bond tijdelijk doorgeeft wanneer er ingehaald wordt, zodat we er rekening mee kunnen houden. Ik
hoop echter zo snel mogelijk
weer te beginnen en de jongens
op de rails te krijgen."

Kok gaat aan kop bij Chess
ZANDVOORT - De leden
van Chess Society zijn volop
in strijd om de titel van de
interne schaakcompetitie.
Na dertien van de in totaal
23 te verspelen ronden gaat
Mare Kok aan de leiding.

men. Na een positionele fout in
de opening, wist hij echter toch
een benauwde remise uit het
vuur te slepen, waardoor zijn
voorlopige puntenaantal op 32
komt.
Ook Simon Bosma komt
flink opzetten in de interne
competitie. Bosma, die enkele
weken geleden nog op een onbeduidende 11-e plaats stond, zette enige goede resultaten neer.
Nadat Simon Bosma zijn witte
stukken naar winst had gedirigeerd in zijn partij tegen Willem Brugman versloeg hij ook
nog eens de beste schaakster
van Chess, Caroline Stam de
Jonge. Daar had Bosma echter
wel de hulp van zijn opponente
voor nodig. Nadat Bosma in
een goede stelling tot tweemaal
toe een 'kwaliteit' had weggegeven, hield hij het hoofd toch
koel genoeg. Dankzij zijn doorzettingsvermogen haalde Bosma alsnog het volle punt.

Tussen het gewoel van de externe wedstrijden en het geweld
van het snelschaken door hebben de leden van schaakveremging Chess Society ook nog tijd
genoeg gevonden voor het spelen van het belangrijkste klassement, de interne competitie.

Willem Pijper
op de roeiergometer: 'Een
veilige sport,
waarbij blessures
niet
voorkomen'

Willem Pijper naar WK in Boston
"ZANDVOORT - Willem den gehouden in de Harvard
Pijper zal op 25 februari University.
De Zandvoorter is elke dag te
meedoen aan de Roeiergovinden in Fitness Paradise om
meter
Wereldkampioen- zijn
conditie aan te scherpen.en
schappen in Boston "USA.
v zo^ goed-mogelijk voorbePijler werd benaderd door om
de start te verschijnen. •
de importeur van de Con- reid'aan
„Bij de wedstrijdvoorbereiding
cept II roeiergometer, nadat
Remy Draayer en ik al
hij voortreffelijk had ge- hebben
het mogelijke gedaan om tot
presteerd tijdens de open een optimaal resultaat te koNederlandse
kampioen- men. Daarbij wordt de roeitechschappen.
niek beoefend, op gezonde voe-

Behalve Pijper hadden de
roeiers van Fitness Paradise
voor tien medailles gezorgd tijdens de NK. De veertigjarige
Zandvoorter is driemaal achtereen Nederlands kampioen
op de roeiergometer over 2000
meter geworden, werd een keer
kampioen met de ploeg van Fitness Paradise over 1000 meter
en tijdens de World Police en
Firegames behaalde hij ook een
eerste plaats.
Door het behalen van de tijdlimiet van 6 minuten en 9 seconden heeft Pijper gedeeltelijk sponsoring gekregen van de
Amerikaanse roeimachine fabrikant 'Concept II'. „De hotelen verblijfskosten worden vergoed en HBR-assurantiën in
Zandvoort betaalt voor mij de
overtocht," vertelt een opgewekte Willem Pijper. „Ja, ik
ben er erg groots mee dat ze mij
gevraagd hebben om mee te
doen in, Amerika. Ik zal het
daar wel zwaar krijgen omdat
vele oud olympische roeiers
meedoen, maar ik moet toch
een plaats bij de eerste acht
zien te halen."
In de leeftijdsklasse van Pijper (40-50 jaar) doen meer dan
honderd roeiers mee. Het totaal aantal deelnemers is ruim
duizend. De afstand, die Pijper
moet roeien is 2000 meter. Het
deelnemersveld is in verschillende categorieën verdeeld,
naar sekse, gewicht en leeftijd.
De wedstrijden in Boston wor-

ding gelet en ook moet je voldoende rust en ontspanning inpassen. En natuurlijk geven de
trainingspartners Jeroen van
deriJBerg, Pepijn Paap,en Niels
Meijer een extra stimulans om
tijdens de training net iets meer
te geven."
Nadat Pijper in 1992 met het
zogenaamde droogroeien is begonnen, heeft deze sport hem
totaal gegrepen. „Prachtig om
steeds sneller proberen te gaan.

(ADVERTENTIE)

Programmering .Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 l/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnellmg
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op viijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Catc Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 l/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwachl
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 l/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 l/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 l/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 l/m 14.00
Even Brunchen m e i . . .
14.00 l/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 l/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

ZVM verspeelt kans op titel
ZANDVOORT - De handballers van ZVM-Rataobank zijn er
niet in geslaagd een greep naar
de macht te doen. In de confrontatie tegen CSV verloren de
Zandvoorters nipt met 15-14.
De handbalsters verloren kansloos van het te sterke Volendam met 19-8.
ZVM-Rabobank moest van
koploper CSV winnen om kans
te houden op de titel. De nederlaag kan misschien ook wel toegeschreven worden aan het dertien minuten lang doelpuntloze
begin van de Zandvoorters.
CSV had toen een 3-0 voorsprong opgebouwd, waarna
ZVM-Rabobank eindelijk de
eerste treffer scoorde, 3-1.
De marge van twee doelpunten bleef de verdere eerste helft
gehandhaafd. De Zandvoorters
vochten er wel voor maar kwamen aanvallend niet uit de voeten. De ruststand was 9-7 in het
voordeel van CSV. In de tweede
helft was ZVM-Rabo beter op

dreef. In de spannende confrontatie deden de teams niets
voor elkaar onder. De badgasten kwamen tien minuten voor
het einde langszij (13-13) en
CSV stond onder grote druk.
De Zandvoorters moesten risico's nemen om tot winst te komen waar CSV van profiteerde.
De koelbloedige
koploper
scoorde in de slotfase alsnog de
winnende treffer, 15-14.
„Gezien de gehele wedstrijd
was een gelijkspel op zijn plaats
geweest," meende coach Joost
Berkhout. „Aanvallend kwamen we minder uit de voeten
dan anders, maar toch waren
we aan elkaar gewaagd. Ik denk
dat we de competitie niet vandaag verloren hebben, maar die
hebben we verloren door de
eerste drie wedstrijden niet te
winnen. Als debutant in deze
klasse doen we het echter toch
erg goed, al was ik en waren ook
de spelers, na afloop, natuurlijk
teleurgesteld."

Tegen Volendam heeft ZVM* Rabobank een kansloze wedstrijd gespeeld. De Zandvoortsen speelden een erg slechte
eerste helft met veel te weinig
inzet. Daardoor had Volendam
weinig moeite de ruststand
naar 8-2 te tillen. In de tweede
helft kende ZVM-Rabqbank
een opleving. De strijd werd
aangegaan en binnen vijf minuten was de achterstand teruggebracht naar 8-5.
Het Zandvoortse team kreeg
toen een strafworp tegen en
stortte nadien in elkaar. Volendam scoorde er lustig op los en
won terecht met 19-8. „Dit was
onze slechtste wedstrijd van
het seizoen," stelde Wendy van
Straten.
Doelpunten mannen: Jaap
Loos 6, Cor van de Koekelt 4,
Goran Bogojevic 2, Guido Weidema l, Peter Pennings 1. Vrouwen: Mireille Martina 3, Linda
Koper 2, Daniëlle Blom 2, Margreet Bogojevic 1.

Het is een strijd tegen jezelf
met als doel betere tijden te maken. Bovendien is het een veilige sport, waarbij blessures niet
voorkomen.
Oorspronkelijk
was deze sport als wintertraining bedoeld voor de roeiers,
maar het ergometerroeien
heeft een enorme vlucht genomen. Overal in Europa worden
nu wedstrijden gehouden en ik
zie het ook nog wel eens een
olympische sport worden."

Mare Kok, die bovenaan
staat, won zijn eerste zes partijen. In zijn partij tegen secretaris Hans Drost kwam Kok niet
verder dan remise en ook in
zijn partij tegen Simon Bosma
moest alle zeilen bijgezet worden. In een gecompliceerde
'Hollandse stelling' kwam
Mare Kok in tijdnood, maar
hield zich toch prima staande
en kon na bijna drie uur en dertig minuten schaken een verdiend halfje op zijn scorelijst
bijschrijven. Met 38 CVS-punten staat Kok op de eerste
plaats.

Jaap Bouma doet het in zijn
eerste jaar als Chess-lid uitstekend. Met gedegen spel weet hij
menig tegenstander het vuur
na aan de schenen te leggen,
wat voorlopig resulteert in een
vijfde plek. Nadat Hans Drost
het seizoen matig begonnen
was, heeft de regerend snelschaakkampioen van Chess
een aardige tussensprint mgezet. Op dit moment staat Drost
op de zesde plaats, vlak voor
Peter van der Beek en Peter
Kühn.

Zandvoort gekoppeld aan
schaakvereniging Lasker uit
Uitgeest. Extern-wedstnjdleider Olaf Cliteur is redelijk content met de loting. „Bij de laatste zestien stonden wij als
twaalfde geplaatst en Lasker
als elfde. Het had dus aanzienlijk slechter gekund," aldus Cliteur. De ploeg uit Uitgeest staat
in de competitie momenteel onderaan in de eerste klasse en
daar Chess bovenaan staat in
de tweede klasse zou het dus
een spannend duel moeten worden. De wedstrijd zal in Uitgeest gespeeld worden en na
het zich laat aanzien op vrijdag
l maart.
Aanstaande dinsdag moet
Chess eerst de koppositie in de
tweede klasse D verdedigen tegen HWP 3, dat momenteel de
vijfde plaats inneemt. Deze
wedstrijd wordt in Haarlem
verspeeld.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Molenaar/Polak
sterk op dreef
ZANDVOORT - Er begint
enige klaarheid te komen in
de strijd om degradatie en
promotie bij de Zandvoortse Bridgeclub. Deze week
vallen de beslissingen in de
derde competitie van dit seizoen.
Het gelegenheidspaar mevrouw Molenaar en de heer Polak scoorde er m de A-lijn lustig
op los, alsof zij al jaren samen
speelden. Het gelegenheidspaar behaalde 64 procent,
waarmee zij de dames Spiers en
Van der Meulen met dne procent voorbleven. Verrassend
derde werden de dames Van Ackooij en Drenth. Mevrouw Molenaar en de heer Koning staan
thans eerste met een geringe
voorsprong op de heren Emmen en Van der Meulen. Het
zal er de laatste avond om spannen wie hier als overwinnaar
uit de bus komt.
In de B-lijn eindigde de familie Van der Werff als eerste met
56 procent. De dames Koning
en Van Os legden beslag op de
tweede plaats en de derde
plaats ging naar de dames Van
Duijn en Windt. De strijd om de
vier promotieplaatsen is nagenoeg gestreden, terwijl de degradatie nog een spannende
aangelegenheid wordt. De dames Hoogendijk en Veldhuizen
staan in deze groep afgetekend
eerste, gevolgd door mevrouw
Van Gellekom en de heer Veldhuizen.
De dames Boon en Eijkeltaoom legden in de C-lijn beslag
op de eerste plaats met 61 procent, op eerbiedige afstand gevolgd door de dames Koning en
Eudenko. De ranglijst na zes
wedstrijden wordt hier aangevoerd door de dames Gótte en
Koning, die zeker zullen promoveren naar de B-lijn. Tweede
staan de dames Rudenko en
Eudolphus.
Zoals gebruikelijk was de familie Kerkman de sterkste in
de D-lijn met 62 procent. Mevrouw Vrolijk en de heer De
Vries moesten genoegen nemen met een tweede plaats. De
familie Kerkman en mevrouw
Verhaaff met de heer Van der
Meer kan promotie naar de Clijn nauwelijks meer ontgaan.

(ADVERTENTIE)

Op een voorlopige tweede
plaats staat Boudewijn Eijsvogel. Eijsvogel heeft de afgelopen weken een prima vorm gedemonstreerd. Na gedegen
overwinningen op Peter van
der Beek en Peter Kühn bracht
hij ook nog een zeer mooie
winstpartij op het bord tegen de
regerend kampioen Kees KoIn de achtste finales van de
per. Alleen tegen Hans Drost Noordhollandse schaakbeker
kwam Eijsvogel in de protale- is het viertal van Chess Society

Jeugdige schakers in opmars
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis is donderdag begonnen met de tweede helft van de competitie
bij de Zandvoortse Schaak
Club. De topper tussen John
Ayress en Edward Geerts
werd beslist in het voordeel
van Ayress. Tevens kwamen
enige jeugdige schakers verrassend voor de dag in de
seniorencompetitie.
Het was wederom een verrassende avond. Niet alleen wat
het aantal deelnemers betrof
maar ook de resultaten logen er
niet om. Twintig deelnemers
telde deze ronde. Nieuw daarbij
was de veertienjarige, uit de
jeugd overgekomen Dmitri
Herders. Herders moest het tegen Hendrikse opnemen, met
uiteindelijk een fraaie zege van
Herders.

volgt uit: 1. John Ayress, 2. Edward Geerts, 3. Hans Lindeman, 4. Wim Gude, 5. Theo van
Elk, 6. Hielke Gorter, 7. Gwenael Paris, 8. George ter Bruggen, 9. Gharry Manshande, 10.
Wim de Oude. De jeugdige spelers Edward Hendrikse, Remco
de Roode en Dmitri Herders
doen het goed met respectievelijk een 19-e, 20-e en 22-e plaats.

toernooi van de Zandvoortse
Schaak Club zal dit jaar gehouden worden op Hemelvaartsdag, 16 mei aanstaande.
Dit jubileumtoernooi dat
voor het eerst gehouden werd
tijdens het vijftig jaar bestaan
van de schaakclub in 1980,
heeft inmiddels een zeer voorname plaats op de wedstrijdkalender ingenomen van de Koninklijke Nederlandse Schaak
Het 16-e Louis Blok Rapid- Bond.

MET ZIJN TWEEËN EEN LANG WEEKEND NAAR
PARIJS.
Het echtpaar Blaauboer (links op de foto) uit Zandvoort is er
dolgelukkig mee. Zij hebben de rebus van drogisterij D I.O
De Gaper gewonnen en werder donderdagmorgen gefeliciteerd door Paul Olieslagers (derde van links) en Theo Korver van FaCo Diensten (rechts). De juiste oplossing was
'Opruiming' Paul Olieslagers is eveneens tevreden, want
de opruimingsweken liepen als een trein

Voetballers de zaal in

Alle ogen waren echter gericht op de partij tussen Edward Geerts en John Ayress, de
nummers 2 en l op de ranglijst.
Geerts had praktisch de gehele
wedstrijd een duidelijk voordeel maar kon vermoedelijk de
spanning in het eindspel niet
meer aan en moest zich alsnog
gewonnen geven. Ook in de eerder dit seizoen gespeelde partij
tussen beide heren, moest
Geerts de punten aan Ayress laten. Door deze zege staat Ayress ruim maar dik verdiend
bovenaan met een verschil van
100-keizerpunten.
Hans Lindeman, de nummer
drie, had duidelijk geen gemakkelijke avond tegen Gharry
Manshande. Lindeman won
echter bekwaam. Ook de partij
tussen gemeenteraadslid Jons
Dommeck en Wim Gude was
bijzondere fraai. Gude trok tenslotte aan het langste eind.
De uitslagen van de 15e ronde
waren: Jan Berkhout-Remco de
Roode 1-0, Hieke Gorter-Hans
Jansen 0-1, Jons DommeckWim Gude 0-1, Edward GeertsJohn Ayress 0-1, Edward Hendrikse-Ruud Sc,hiltmeijer 0-1,
Gwenael Paris-John Atkinson
1-0, Theo van Elk-Willern van
Esveld 0-1, Gharry ManshandeHans Lindeman 0-1, Dmitri
Herders-Hendrikse 1-0, Wim
Verheijen- Walther Franck remise.

Aangezien de voetbalvelden door de strenge winter onbespeelbaar zijn ging het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen uit nood
me twee teams de zaal in. DCO en Bloemendaai waren de andere
ploegen in het toernooi, dat uitsluitend bedoeld was om te kunnen
ballen. Dat er dan nog een winnaar kwam was bijzaak.
Het A-team van Zandvoortmeeuwen verloor met 3-4 van het B-

De toptien ranglijst ziet er als team, maar won vervolgens met 2-1 van DCO en 4-1 van Bloemen-

daal. Het B-team had na de eerste overwinning weinig: meer over.
Een 3-3 gelijkspel en vervolgens een gigantisch pak slaag van DCO
met 10-1. DCO won niet 2-1 van Bloemendaai en werd door een
beter doelsaldo winnaar van het toernooi. „Dit was een ideale
gelegenheid om te ballen," stelde trainer John van der Zeijs. „Het is
waardeloos dat we niet kunnen voetballen. De animo zakt en om
zoiets als zaalvoetballen te doen hoop ik dat de spelers weer wat
ritme opdoen."
Foto Pothbute.ui /.inch ooi t
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Chrysler
VOYAGER 2.5i SE, mei 1994,
53.000 km, d.blauw metallic, 4
stoelen, roofrek, cruisecontrol,
trekhaak. Tel. 0341 - 558484.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelvcens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunf u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel 020-665.86 86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk. Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, kantoor Aemslelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

44,00
14,85
9,20
9,20
10,90 '

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

020-665 86 86

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Char. '86 1 jr. Apk
ƒ2750
Mazda 323 HB '84
ƒ 2750
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
l.v.m. aanschaf bestelbus: t.k.
CUORE, 5-'91, 65.000 km, net
grote beurt gehad. Van dealer
in juli '95 betaald ƒ 11.000, tot
juli '96 nog 100% dealergarantie ƒ 8.950, 020 - 6646835.
Valers SR st. bekr. el. bed.
ramen v/a km. 165, bj. '95,
spec. prijs
Charade 1.3, inj. sedan km.
35.000 '92,
Cuore TS/TX '88 t/m '92
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W.
020 - 6183951.

MOBIELE
E L EF O O N

Algemeen
+ 50 auto's APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Bij besteding v.a. f. 100,-.

Div. inruilauto's BX 1.6 RS,
break 6/86, ƒ 4250.BX 1.4, 4/86, ƒ2500.- VW Golf
1.6, 5-drs., aut. schuifdak, 1/84,
ƒ4250.- Mitsubishi stat.wag.
1.8GLD, 11/89, ƒ 7250.Kadett 1.3 GL, 11/85 ƒ 3750,Lancia A 112 Jr. 12/85 ƒ 3500,Suzuki Alto 3/85/2750.Berebeit Amsteldijk 25,
Amsterdam. 020 - 6627777.

Mobiel telefoneren is in
opkomst. Het is handig,
makkelijk en veilig.
U heeft altijd en overal
telefoon bij de hand én
het is goedkoper dan
u denkt! Want Kwik-Fit
geeft nu bij besteding
vanaf f. 100,- een
mobiele telefoon weg.

GRANDIOZE OPRUIMING!!!
EEN KLEINE GREEP
UIT ONZE VOORRAAD:
ALFA ROMEO
33 1.5 I.E. 10/92
ƒ 10.500
BMW
3161 7/86
ƒ 4.900
CITROEN
BX 1.4i Cannes 8/91 ƒ 6.400
BX 1.4 E 11/90
ƒ 6.900
BX 1.6TG16/90
ƒ 6.500
BX 1.9 TZD 1/92
ƒ 9.700
BX 1.9 TZi br. 5/90 ƒ 9.800
Xantia 2.0i SX 10/93 ƒ21.600
ZX 1.8 l Avant. 11/93 ƒ 15.300
FIAT
Tempra2.0Dstat.9/92/ 13.900
Tipo 2.0 GT ie 5/91 ƒ11.900
Uno 45 09/86
ƒ 1.900

Kies nu uit de GRATIS topmodellen van Ericsson
ERICSSON GH198
•
•
•
•
•
•

ERICSSON NH 238

30 uur stand by
3 uur zuivere spreektijd
standaard batterij en optader
robuuste vormgeving
diefstal beveiliging
12 maanden omruilgarantie

•
•
•
•
•
•

LIBERTEL
GSfÏÏT
CtlBÈt
Een GSM-telcfoon geschikt voor het
Ubertel GSM telefoonnet
Dekking in de Randstad,
(medio 1996 landelijke dekking).

GRATIS!!

35 uur stand by
1,25 uur zuivere spreektijd
plusbatterij nut opiwfer
lichtgewicht 230 gram
zéér compact model
12 maanden omrulïgaramie

Het Mobiele Netwerk"
vflnpntaUcotn

Voor iedereen
bereikbaar!
• Bellen al vanaf 20 cent
per minuut.
• Abonnementskosten
vanaf f. 20,97 per maand.
• Abonnement voor
24 maanden.
Met de mogelijkheid na
12 maanden tussentijds
te beëindigen.

Li

Een NMT-telefoon geschikt voor
het NMT-netwerk van PTT-Telecom.
Dekking in geheel Nederland.

Abonnementskosten per maand
(met intraduktiekorting tot 1/10/96)
vanaf f. 20,97. Gesprekskosten per
minuut vanaf f 0,20.

Abonnementskosten per maand
vanaf f. 27,95. Gesprekskosten
per minuut vanaf f 0,25.

Voor o.a. Fiat Panda, Uno, :TB '
Peugeot 205, Renault 5 en'
Opel Corsa. Excl. dieseluitvoering.
Wij hebben het grootste assortiment
startakku's op voorraad
• - --r

De 'Gratis telefoon afcDe' geldt van 7 februari 1996 ifllang de voorraad strdtL Uitsluitend gctôg voor degenen die minimaal voor i 100,- besteden bij Kwik-Fa en tevens een abonnement afsluiten
(naar keuze LberteJ of PTT) voor tenminste 21 maanden. Niet inwisselbaar voor geld. Abonnement -en gesprekskosten rijn Inclusief btw Exdusd éénmalige entreekosten en onder voorbehoud van
. Deze aanbieding geldt aReen voor inwoners van Nederland, van IS jaar en ouder. Maximaal één telefoon per persoon, vraag uw Kwik-Fit manager naar de overige voorwaarden.

v.a.
FORD
Mond. 1.8 GLX TD 2/94/ 24.900
GRATIS MONTAGE
Esc. 1.4CU 12/92
ƒ12.900
Esc. 1.6V Stat 01/94 ƒ18.900
DAIHATSU, Charade TS, aut. BMW318IM40, bj. 9-1988, l.m.
Onon 1.6 CLX 5/92 ƒ10.400
E VOORDELIGSTE UITL/YTEI*!
nwe APK, bj. '84/1950velgen, rijdt prima, ƒ 8950. Inruil Onon 1.8 D 7/90
ƒ 7.900
NIEROP DAIHATSU,
mogelijk 023-5423906.
Sop. 2.0 CL aut. 12/89/ 6.900
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Scp. 2.5 D GL 6/87 ƒ 5.400
Adverteren in deze rubriek
020 • 6183951.
HONDA
Tel. 020 - 665.86.86
Nette Peugeot 309 XE D.
Civic 1.5 ESI 3-d. 2/93/20.400
REMMENTEST
FAX 020 - 665.63.21
blauw. '88, ƒ 4 500.- NIEROP- Postbus 156. 1000 AD A'dam Concerto 1.51 1/92 ƒ10.500
op computer testbank
DAIHATSU, Vancouverstr. 2MAZDA
12, A'dam-W. 020 - 6183951.
OPTISCHE REMMENCHECK
323 F 1.6, 16V 1/92 ƒ15.400
zicht-kontrole incl. advies en reinigen
SEAT MALAGA '88 LPG, prima
323 1.6i, Stat. 8/92
ƒ12.800
staat ƒ 1 450. Visa Garage. Citroen BX 1'4"RE; b".). 1987,6261.81, GLX 16V 9/93/17.200
Opel Kaden E 1.3 N/S
Opel Kaden E 1.31/1.4
KEMBLOKKEN ".
158.000 km, i.z.g.st, ƒ2500,-. 626 2.0i, 16V 9/92
020 - 6278410.
9/84 - '89 (excl. combi)
ƒ 16.600
'86 -'10791
Jvôo'r personenauto's. -'
v.a.
Tel; 055- 3554141.
626 2.2i, GLX
Ford Fiësta 900/1100
Opel Corsa l.ZI/1.3/1.3i/ï.«
ƒ 10.400
REMSCHOENEN
76 - 7/83
l/'87 - 3/93
Citroen BX 19 TZD grijs met., HB Ares 1/90
voor personenauto's
Citroen Visa HE/RE
125.000 km, 1/92, Jan Wals.
Ford Escort 1.4i/1.6/1.6i
MITSUBISHI
6/78 - 7/88
'86 -10/90
Tel.: 020 - 4361697.
Colt 1.8 EL D, 4/86 ƒ 2.600
VAKKUNDIGE MONTAGE EN GEDEGEN GARANTIE
Citroen BX WE/RE
Ford Sierra 1.6/1.8
CITROEN OLTHOF biedt aan: Galant 2.0 GLSi 02/91 ƒ 8.600
OP MATERIAAL EN ARBEIDSLOON
7/83
8/88
1/88
2/93
ƒ 1.900
12 maanden garantie en een Lancer 1.80,2/86
SUBARU Mini Jumbo Rood
Alfa Romeo 33 1.3/1.5
VW Golf 1.3/1.31/1.6
NISSAN
laag rentende financiering:
4/83 - '90 (excl. 105 pk)
'86 - 7/92
1990, 5-drs 67.000 km,
Blueb. 2.0 D stat. 10/85/ 2.400
APK & VVN gekeurd, ƒ7500 Xantia 2.0 SX 5/95 . .ƒ36.500 Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000
Hat Panda 750/1000
Nissan Sunny 1.4
P. Smit Autoserv. 020-6719154
'85 -10/89
11/88 -10/90
Xantia 1.9 DX 6/93 . .ƒ29.250 Micra 1.2 LX aut. 11/90/ 8.100
STAAT UW AUTO HIER NIET BH?
ƒ17.950 Pnmera 2.0 SLX 4/93 ƒ 15.900
CITROEN BX 1.4 RE met gas, ZX Reflex 3/93
BEL NU DE VOORDELIGSTE AANBIEDING.
bj. 4-1990, achtersporter enz. ZX Avant 1.6 10/92 .ƒ16.950 Sun. 2.0 D HB, 3/91 ƒ10.400
ƒ 14.250 Sun. 2.0 D LX stat. 7/92/13.700
ƒ6950. Inr. mog. 023-5423906. AX First 6/92
AX 11 TE 10/89
ƒ 8.250 OPEL
GARAGE OLTHOF biedt aan Peugeot 309 GR 11/91/ 13.800
Nissan Micra 1.2 wit, 8/90 Lm Peugeot 205 GR 1/92 ƒ 12.000 Astra 1.41 Stat. 6/92 ƒ14.000
Astra 1.7 GL 5-d 4/92/ 12.900
velgen ƒ6.750. 020- 6823520,
Banden, uitlaat, akku of schokdempers. Wat er ook
Astra 1.7 D Stat 11/92/15.900
nodig is, met de Kwik-Fit unieke GRATIS* AutoCard
Isolatorweg 40, Amsterdam- Kad. 1.5TDstat 11/89/ 8.900
hoeft u pas 3 maanden later te betalen! Zonder ook
Sloterdijk (Afslag S 102).
Kad. 1.6i Expres. 2/92/10.500
maar één cent rente!
Tel. 020 - 6823520.
Omega 2.0i LS St. 1/92/ 16.900
Vraag de Kwik-Fit manager .
Sen.
2
5
E
aut
3/86
ƒ
3.900
CITROENSPECIALIST
vandaag nog naar de
Vee. 1.7 GLD 10/90 ƒ11.900
TIMO DE BRUYN
voorwaarden
Vee.
1.8
GL
Expr.
3/92/
13.900
Occasions, reparaties, APK,
FIAT UNO 70 SI, Grijs
PEUGEOT
schade en laswerk.
1992. 3-drs 60.000 km.
ƒ 17.400
Verkoop onderd. nwe/gebr. 106 XSi 4/92
APK
en
VVN
gekeurd,
* Gratis AuloCard bi| aankoop van minimaal ( 300..
Tel. 020-6320190 fax 6343433. 205 1.8 Tb D Van 1/93/10.900
f 13 250
3061.4 XN 9/93
ƒ16.800
OOK
ZAKELIJKE
RIJDERS
Aanbiedingen zijn geldig van 14 t/m 20 februari 1996:
P Smit Autoserv 020-6719154
OTO // ICI CITROEN
309 1.3 XE Sc. 5/88 ƒ 4.200
Prijzen incl. montage, garantie en btw. Bandenprijzen excl.
ZIJN WELKOM VOOR EEN
ƒ 4.900
Voor een goede SAAB 99,
Ax 1.1 Plaisir 30.000 km
91 309 XRD Van 7/91
balanceren, ventielen en verw. bijdrage. Deze aanbiedingen
ƒ 14.500
90 of 900, ook Royal Class Ax 1.0 Furore 13.000 km
zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.:';
94 405 1.8 GRi 3/93
t * m\ isi
r n-n\ -.
- -— • ~.•--- «••...> •,,.<-.....< >..,,uuiii-n^ny ixiniuti iutucY»tK j o, u£i'-ojos jio. «msueraiim-w
ƒ 7.800
SAAB SERVICE MOLENAAR Ax 1.1.First 40.000 km
MOBIELE TELEFOON
94 405 1.6 GLI 4/90
C Weg
478 Amsterdam z
A
nw
A7nu1
T
j
£
/l
'
(
'R)
Amstelveenseweg
88/90,
020-6188561.
Amsterdam-Z
Ce.ncuurbaan
250/252
Kwik-Fit Fleet werkt samen
Hoofddorp 023-5614097
ZX Av. 1.4 5-d. 24000 km 94 405 1.6 GLI br. 8/92 ƒ16.200
020-6712161. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12. 020-6931596. Amsterdam-O (R) Cz. Peterstraat 127/133. 020-6259559. Amstelveen
met de meeste gerenommeerde
ƒ13.500
ZX Av. 1.8 3-d. 57.000 km 93 405 1.9 SRI 1/92
£ïïot£rni"!'ïeweg J ' S % m? 5544 ' Amstelveen ( R ) Bouwen, 48. 020-6414022. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrcalstraat 3 l 036leasemaatschappijen.
AUTO van de WEEK
5329260 Almere-Stad (A/R) Vlaardmgenstraat 2. 036-5345540. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662. 023-5615784.
405 1.9 GLD br. 4/93 ƒ17.900
Xantia
1.8
X
34000
km
94
Lada Samara 1.3 3 drs nov.
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.30 uur.- •
91 605 2.0 SRX aut. 8/92/ 16.400
93, 32 000 km, met Bovag gar. BX 1.9 TZi 87.000 km
ƒ11.900
Zaterdag: 08.45 - 16.00 uur.
BXi 1.4 104.000 km
87 605 2.0 SLI 5/91
ƒ 10500. Westdorp.
RENAULT
Hogeweyselaan 21 Weesp
020 • 6825983.
19 TS 3-drs. 3/91
ƒ 8.500
0294 - 416661
Citroen BX 1.4 Inj. Cannes
19 GDT 6/91
ƒ 9.800
Ruime keuze in 2 CV occasions 19 1.8 16V 1/93
6 9 1 , ƒ 11.250.ƒ21.400
70 BESTELAUTO'S en pers'
Off. Honda-Dealer
alle leeftijden. De Eendenspe- 21 GTX 5/90
Baarsjesweg 249-253
ƒ 8.400
ALBERS, OUDERKERK.
MINOR MOTORCARS
Alfa Spider '91, rood ƒ27.500
busjes v.a. ƒ3500. Garage
AUTO KROOY
cialist Leende. Tel. 04906-1528. 21 Nevada 1.7 RN 7/93/ 16.200
Amsterdam 020-6'21824
Sloterkade
43/44
Safrane R.T. 3.0 V6
Rijsenhout, lid Bovag.
.', y
25 TX Beverly 11/91 ƒ 9.200 Fiësta
Biedt aan div. Demo-wagen:
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
Amsterdam
aut. 1992, 80.000 km ƒ34.500
Meer dan 50 jaar gevestigd:-.
1/91
ƒ 5.000 1.1. Cheers
op druk brengen bij de Citroen 25 TS 1/88
Tel.
020
6177975/6158022
Accoord 2.0i +
10/95
Twingo '95 8.000 km ƒ 19.500
Bennebroekerweg 17, Rijsenƒ 12.900 Escort
Spec m Zaanstad Garage. Cho 1.2 Rdji 6/92
zwart metallic
Twingo aug. '93
ƒ 15.000
hout bij Aalsmeer,
0297Rover-dealer voor
WEESP
CASPARUS BV.
1.6 CLX 3 d.
1/90
RENE SPAAN, 075-281193. SEAT
Civic 1.5i LS Ve-tec 10/95
19 Chamade 1992 . . . ƒ 13.750
Amsterdam, Amsteveen e.o. 324229. Ook t.k. gevraagd.
FIAT
1/93
Vraag tevens naar onze mrui- Ronda 1.2 GL 1/86 ƒ
900 1.6 CLX 3 d.
3-drs. nieuw model.
5 SL 1988
ƒ 5.800
8/93
Cinquecento 900 93 ƒ12800 lers en aantr rep prijzen.
Toledo 1.6 Sport 1/93/14.300 1.6Tropical
Civic Coupé I.5 DXI 1/96
5 bestel
ƒ 3.250
1.6 CLX Clipper
1V92 Civic 5-drs. 1.4i
Panda 1000 CL '90 ƒ 7.750
11 GTL 1987
ƒ 4.000
SUZUKI
D
XM
Turbo
D
'93
airco
ƒ29.500
Wij hebben keus uit
?.nda 1000 CL '91 ƒ 8.950
Sierra
Optie 2
1/96
5 GT Turbo 1989 . . . .ƒ 10.750
ƒ 24.500 Swift 1.3 GL Sed. 3/93/ 13.900 2.0i CL, Sedan
Voor een goede
MAZDA 323 hatchback, 5
meer dan 10 Automaten
'-anda 1000 L . '92 ƒ 8.950 XM Turbo D '92
3/90
Clio
RL
1992
ƒ11.500
106ACC.1.1.
10/92/14.950
Autokrooy
ƒ24.500 TOYOTA
SAAB 99, 90 of 900
dèurs, 10-1986, pas gekeurd, 205 Magnum
v.a. ƒ3.500.•-anda AUTOM. . '92 ƒ 10.950 XM D airco '93
2.3 CLD, stat.wag.
9/87
2/91 ƒ 12.500 Rover 216 GSI 1992 .ƒ13000
T.T. Vasumweg 32
ƒ27.500 Corolla 1.8d stat 04/91 ƒ 9.800
ook ROYAL CLASS
ƒ3450. Inr. mog. 023-5423906.
"GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Uno 45 Special . '88 ƒ 6.500 XM 20i Break '92
Citroen
Axel
1986
...f
1.750
Mondeo
309
GL
1.4
8/90
ƒ11.950
(a.d.
Klaprozenweg)
ƒ 19.900 Canna II 2.0 D 11/90 ƒ 9.500
naar
Uno 45 Lido
Tel. 020 - 6433733.
'
'88 ƒ 8 500 XM Comfort '93
10/94 ƒ25.950 Citroen BX 1986 . . . .ƒ 2.500
ƒ10.900 1.6 CLX, HB, alberto 5/93 A'dam-Noord, 020 - 6310615. MAZDA 626 GLX HB jan. '90 306 XR 1.4
'Jno 45 i.e
'90 ƒ 9.950 XM Comfort '92 Ipg ƒ 14.500 Starlet! 1.3 1/92
SAAB
SERVICE
Seat
Marbella
1991
.
.ƒ
6.900
405
10
x
89-92v.a.
ƒ
9.600
1.8
CLX,
HB,
zwart
2/94
• Auto te koop9 Plaats m deze
i.z.g.st.
ƒ11.250
Vanaf Ringweg afslag 108
Starlett
1.3
aut
10/90
ƒ
8.900
XM
V6
Amb.
m.
'90
ƒ
15.000
Jno 1 1. Hobby '93 ƒ14950
MOLENAAR
ƒ 1.950
605 SR 3.0
6/93 ƒ 29.950 Mazda aut
1.8 CLX, HB, rood
1/95
rubriek. U zult verbaasd staan
Tel. 0172-421364.
Uno 1 4 Suite
. '93 ƒ15950 CX 25 GTi Break '90 ƒ 14.500 VOLVO
HOOFDDORP
Ren. Clio 1.2 RL4/92 ƒ14.950
1.8 Noblesse
4/95
over het resultaat.
RONDAY
BV
CX
GTi
aut.
'87
ƒ
6.950
240 GL Gr. Luxe 8/86/ 4.900
T.k. tegen handelsprijs: 1e eig., Citr. BX 1.6Tgi 9/90 ƒ10750
Uno 1 5 AUTOM '92 ƒ16950
Onderhoud, reparatie
Plantage
Middenlaan
19-21
Scorpio
Xantia
18
SX,
Ipg,
'94
ƒ24.500
440 DL 1/93
ƒ 14.000
Mazda 323 1.3i, 16V LX.HB,
°unto 55 S . v a.,'95 ƒ20.999
Ren S S L
11/88 ƒ 6.250
APK, met eigen
TE KOOP GEVRAAGD:
Amsterdam 020 • 6237247
1/95
zwart 2-'92, ƒ12.500. Mazda
ƒ13.900 2.0 GLX auberg.
npo 1.4 ie , 5-d '92 ƒ 16.950 Xantia 18 SX Ipg '93 ƒ 19.900 460 1.8i GL 4/92
revisiewerkplaats voor SaabLADA'S bouwjaar '85-'92
Xantia
Diesel
'94
ƒ
27.500
323 1.3i LX, 16V, 3-drs. 3/92
740 GL Stat 1/88
ƒ11.900
v.d. POUW PEUGEOT
"ipo 14 Skyline . '92 ƒ17.250
Clio
m.
RL,
bj.
'92,
met.
grijs,
Ford
Service
Dealer.
motoren en versnellingsbakken Van 1e eig.! Carina II, bj. '89, z.
correcte afhandeling 0495ƒ19.500
ƒ12.950.- Mazda 323 F 1.6i Hogeweyselaan 93, Weesp
Fipo 1.4 S 3-drs. '94 ƒ21.950 ZX 1.8 i Funo '93
72.000 km. In perf. st. Vr.pr.
VOLKSWAGEN
Tel. 020 - 4961767
tevens verkoop van nieuwe grijs, 1.6, incl. radio/cass., APK,
496607 b.g.g. 0 6 - 52964552 GLX,
ZX
D
nov.
'92
ƒ
14.500
zwart,
LPG,
6/91,
Tel. 094 - 415110
Lancia Y 10 JR '95 ƒ 18.950
ƒ12.000. Tel. 020-6128369
Golf II 1.3 CL 3/90
ƒ10.700
ƒ8750. Tel.: 020-6990778.
'
en gebruikte onderdelen
BX
TGD
Break'90
ƒ11.000
Escort
5-drs,
1.8
D,
CL,
bj.
'91,
ƒ11.500.- 626 1.8 GLX HB,
.ancia Delta 1.6 '95 ƒ 29 950
WESTDORP
Golf II 1.6 D CL 1/92 ƒ11.700
COBUSSEN AMSTERDAM
R 25 TX'90 142.000 km i.z.g.st.
ƒ 6.950
rood,
kmstand
127.000,
LPG, 6/90 ƒ 9950.-626 1.8 HB
Jeita Integrale
'90 ƒ 29 950 BX RD Break '88
LADA en KIA dealer
023
5614097
Golf
II
1.8
CL1/90
ƒ
10.600
Peugeot dealer
goed onderh. schadevrij trekh.
19
TZI
dec
'92
ƒ 12.500. Tel: 020 - 6400912.
Lanc Thema 16V '93 ƒ31.950 BX
1x Lada 2105 1.5
'95 Exceed LPG, 10/91, ƒ11.000.
wit ƒ 8900. 0251-316206.
LPG
ƒ 14.900 Golf III 1.4 i CL 05/93 ƒ18.400
sinds 1930
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
SAAB DEPOT
8x
Samara
3
drs
.
'90
t/m
'93
Golf
III
1.6
i
CL
1/94
/
19.800
SIERRA 1.6, 3-drs, '87, 130.000
Part. b.a. VW Passat 1.8 CLi 91,
Diverse andere merken:
BX 16 TGI Br. '90
ƒ11.000
5x Samara 5 drs . '92 t/m '95 Amsterdam, 020 - 6627777.
205 Accent 1,1 5/89 ƒ 9.500 Renault 19 1.7 RN, b.j. '93, APK Verkoop van nieuwe en gebr. 45.000 km! gr. beurt 1-'96, APK
BX Deauville D '93
ƒ 14.900 Pas. 1.8 CL Stat 7/93/26.000 km, APK 1-'97, rijdt perfect, 1x Lada Niva 1,6 4 wd ... '93
205Trophy 1.1.i 2/93/17.750 '97, cruisecontrol + evt. rad. cd onderdelen. Tevens revisie, on- 2-'97, ANWB advies /20.0QO,'
ƒ16.200 prijs n.o.t.k. Tel. 020 - 6633965.
Peugeot 205 XS '88 ƒ 8.950 BX Turbo Diesel '92 ƒ17.500 Pas. 1.8 CL' 4/93
1x Kia Sportage 2.0 16 V '95
306 XR 1.4i etoile 1/94 ƒ 26.750 wis./16.500. Tel. 036-5362611. derhoud, rep. 04120-36737.
Vento 1.8 GL 10/93 / 20.900
Charade TS . .. '91 ƒ10.950 BX
vr.pr. ƒ 18.500. 020 - 6373945.,
TRD
Turbo
3
st.
T.k. FORD ESCORT 1.6
HÉT ADRES IN AMSTERDAM
306 XT 1.6 inj. 6/93/24.750
Cuore TX .. . . '91 ƒ 9.950 '89
Opel
ASTRA
1.4i
hatchback
bj.
Adverteren in
RENAULT AMSTERDAM
ƒ 6.900 Vento 1.9 CLD 5/92 ƒ18.600
B.j. '85, 5 deurs, trekhaak,
Adm. de Ruijterweg 396-398
VW GOLF GTI, okt. 1987,
309 GR 1.4,5 drs 10/91 ƒ 13.750
Suzuki Alto GL . '90 ƒ 7.750 BX Diesel '88
10-1993 wijnroodmet. ƒ 14.950.
deze rubriek
ƒ 3.950
Top occasions met 1 jaar
kleur grijs, nieuwe banden.
Tel.: 020 - 6825983.
spoilers, l.m. velgen, ƒ8950.
405 GR aut. 1.9 5/90/13.900
AUTOBEDRIJF
Sub. Mini Jumbo '89 ƒ 7.450 BX 16 TZI '92
Inruil
mogelijk.
023-5423906.
ƒ 13.500
garantie
Tel.
020
•
665.86.86
Inruil mogelijk. 023-5423906.
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ18.750
EURO SNELWEG SERVICE BV APK tot nov. '96, prijs ƒ3000
Colt 15 Gü 12V '91 ƒ 15.750 BX 16 TRI '88
Wibautstraat
224
ƒ 4.950
Tel. 020 - 6239841 of
12/93/22.750
INDUSTRIETERREIN
OPEL CORSA 1.2 S VAN 1985, 405 GLX 1.6
'89 ƒ 9.950 BX
Camry 2.0 GL
14
TGE
schuifd.
0
2
0
5
6
1
96
11
na 18 uur 0294 - 416951.
11/92/18.450
heel mooi en goed, ƒ2950. In- 405GRDsl
"DE SLENK"
BMW 316i
'90 ƒ 14.950 '92
ƒ 12.500
DE METEOR: Verkoop nieuw ruil mogelijk. 023-5423906.
CANNENBURGERWEG 26
Renault EXPRESS 1.6 diesel,
Inkoop/Inruil mogelijk
BX
14
TE
'91
ƒ
7.950
Diverse Low Budget auto's;
en gebruikt. Diverse landrovers
'S-GRAVELAND
geel kenteken, met banken
Baarsjesweg 249-253
BX 14 RE '90
ƒ 6.950
Opel OMEGA 2.0i, automaat,
90-110-130.
Onderhoud
&
repaTEL.: 035 - 6564444
ƒ9950. Inr. mog. 023-5423906.
Renault 11 TL .. '88 ƒ 4.950 BX 14 TE '89
Amsterdam 020-6121824
ƒ 5.950
10-1991,
LPG,
APK
gekeurd,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Duizenden guldens voordeel
ratie. Bloemendalerweg 54,
Mini 1000 hl red '87 ƒ 5.400 BX 14 RE '88
ƒ 3.950 Let op Wagenpark Johan
ƒ7950. Inr. mog. 023-5423906. Direct bereikb. v.a. Postjesweg ROLSTOEL-auto Renault EstaUw Suzuki dealer
op occasions
WEESP. Tel.: 0294-415240.
Peugeot 505 SX '87 ƒ 6.950
BX 14 TE, Ipg '87
ƒ 2.500 Boom, Zuider Akerweg 83 Amfette b.j. juli '94 31.000 km
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 • 562055
HYUNDAI AMSTELLAND
OPEL
VECTRA
1.8i
GL
1989
Lanc. Thema Tb '89 ƒ 7.450 BX 14 RE '86
ƒ 1.950 sterdam Osdorp.020 - 4824640;
Vr.pr. ƒ 33.000. 0465-573932.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Schepenbergerweg 11,
Citr Eend 2 CV . '86 ƒ 3.000 2 CV 6 '85 nw. APK ƒ 2.450
rood, LPG, prima auto ƒ 9950.
+ 300 auto's, v.a. ƒ400 tot
A'dam ZO - 020 - 6976971
Inruil mogelijk. 023-5423906.
T.k. Renault 25 Tl, zwart, bj.'92, Suzuki Alto, feb. '95, wegens
ƒ20.000, ook busjes..
AMSTELLANLAAN 1 WEESP
Merc. 190E, nieuwe APK ban- • Auto te koop? Plaats in deze SUBARU 1.6 GL coupe, stuur- 168.000 km., 1e eig., in goede emigratie, 2 jaar garantie, T k SUZUKI SJ413 Jeep, 4 wd,
Adverteren in
VISA GARAGE BV
Tevens inkoop auto's en
i o Winkelcetrum HOGEWEIJ
4 pers., bj. 12/87, APK 3/97
den,
radio, grote beurt etc. rubriek. U zult verbaasd staan bekr., bj. 9-1988, ƒ5950. Inruil conditie, ƒ14.000. Tel. 078deze
rubriek
17.000 km, Blaupunkt, rad./
Houtmankade 37, A'dam.
busjes. Geop. v. 9 tot 19 uur.
ƒ6000. Tel. 033-4563702.
Tel 0294-415108, Fax 432616
1985,
i.g.st.
ƒ8000,6258685.
6176896.
FAX.
020
•
665
63
21
cass.,
ƒ11.000.
0182-396693.
mogelijk.
023-5423906.
Tel: 020-6278410.
over het resultaat
Donderdag koopavond.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

IAAR GARANTIE

BMW

ACHTERDEMPER

VANAF

Citroen

AUTOMERK

GRATIS

KOMPLEET
SYSTEEM

GRATIS

VANAF

AUTOMERK

751v.a. 95,

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

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

KOOP NU BETAAL LATER!

Kwik Fit

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

OP ALLE ONDERDELEN BETER ï^öjÖT,
per week
'•'
•' • " •
• •
-

0% RENTE

OIMS NU f

6 DAGEN PER WEEK
GEOPEND

Ford

Mitsubishi

Honda

Renault

Rover

Bedrijfsauto's

Saab

Automaten

GOLDCAR' MITSUBISHI

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

Fiat

Mazda

Peugeot

Lada

Toyota

Volkswagen

Opel

Land/Rangerover

Suzuki

Hyundai

A'mstelstein - Suzuki

Mercedes-Benz

Subaru

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

The Sound of Music trekt volle zalen

Voorleesuurtjes
In de multiculturele winkel
voor kinderen, Colibrf, kunnen
op zaterdag 17 en zondag 18 februari (op verschillende tijdstippen) kinderen verhaaltjes
horen en zien in het Nederlands, Frans, Engels, Duits,
Spaans en Italiaans.
Eigenarese Laura Salmón,
geboren en getogen in Mexico,
wil met Colibri voorzien in een
behoefte aan educatieve hulpmiddelen voor kinderen die een
vreemde taal spreken. Uit eigen
ervaring, met haar tweetalig
(Spaans-Nederlands)
kind,
weet ze hoe moeilijk het is om
aan kinderboeken of muziek in
een andere taal te komen.
In de winkel kun je boeken
vinden in verschillende talen.
Een belangrijke plaats in het
assortiment wordt ook ingenomen door cassettes en video's
met populaire verhaaltjes en
muziek in verschillende talen.
Bovendien zijn er in de winkel
educatieve spellen, zoals puzzels, waarmee je woordjes in
een andere taal kunt leren. En
cd-roms voor kinderen, waarin
taal, rekenen en geografie kan
worden geleerd. Op verzoek
kunnen de computerprogramma's gedemonstreerd worden.

Natuurlijk had het
Koninklijk Ballet van
Vlaanderen al een geduchte
reputatie opgebouwd met
zijn musicals, van Jesus
Christ Superstar tot Man
van La Mancha. Maar The
Sound of Music overtreft
alles: uitverkochte zalen,
extra voorstellingen,
lovende recensies.
Binnenkort staan de Von
Trappjes in Carré.
Weekmedia toog alvast naar
Breda om de sfeer te peilen.
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De

Familie
Von Trapp,
met

Ernst
Daniel Smid
en An

Lauwereins,
geflankeerd
door Lieke,
Krystel,
Broos en
Sander

M

Voor meer informatie over de tijdstippen wanneer In welke taal wordt
voorgelezen kan men bellen naar Collbri, telefoon 020-627.3924 (op maandag;
gesloten).

Tuinvaria

In de IJsselhallen te Groningen wordt van woensdag 21 tot
en met zondag 25 februari de
grote landelijke beurs Tuin Varia '96 gehouden. Tijdens de
beurs kunnen bezoekers zich
laten inspireren over de nieuwe
trends op tuingebied. De beurs
toont op ruim 15 duizend vierkante meter een enorm aanbod
van alle facetten die met het
aanleggen en onderhouden van
de tuin te maken hebben.
Bijzonder dit jaar is de samenwerking met Rob Verlinden, onder meer bekend als
schrijver van tuinboeken. Op
de beurs worden verder de
nieuwste modellen tuinmachines gepresenteerd zoals grasmaaiers en zaagmachines. Verder zijn vele aangelegde tuinen
te zien, zoals een buxus-, terras
kinder-, vijver-, en houttuin. Er
is een enorm aanbod in diverse
soorten tuinhout, decoraties,
meubelen en boeken.
Janneke Brinkman verzorgt
een expositie van kleurrijke
aquarellen.
De openingstijden van de beurs zijn
woensdag, donderdag en vrijdag van
twee tot tien uur en zaterdag en zondag
van tien tot zes uur. Toegang voor volwassenen bedraagt 12,50 gulden en
voor kinderen van vier tot 12 jaar en
voor 65+ vijf gulden. Voor meer informatle kan men bellen naar de beurslnfolljn 06-320.240.15 (75 cent per mlnuut).

ET THE SOUND OF
Music kan de musical-afdeling van het
Koninklijk Ballet van
Vlaanderen voor het eerst in
haar tienjarig bestaan 150 voorstellingen achter elkaar geven.
En als de arbeidsinspectie geen
grenzen had gesteld (de toneelfamilie Von Trapp bestaat uit
zeven kinders) waren dat er
misschien meer geweest. Kortom, een overdonderend succes.
Toch waren er aanvankelijk
bedenkingen, want met name
de film met Julie Andrews is
destijds zo uitgemolken, dat
men zich licht afvraagt of je
anno 1996 nog -met Do-re-mi
kunt komen aanzetten. De recensent van Trouw, die overigens lyrisch was over de wijze
waarop het KBvV de musical
heeft aangepakt, vroeg zich
aanvankelijk ook af of deze beroemde Hammerstein & Rogers-produktie uit 1959 niet al
te lieflijk en uit de tijd was. KortHet Koninklijk Ballet van
om, zo'n zoetsappige verhaaltje
(vrolijke spring-in-het-veld - Vlaanderen heeft inmiddels
Oeps, nou zong ik toch weer een grote faam opgebouwd met
een liedje - doet het hart van zijn musicals, waarbij bekende
ruwe-bolster-blanke-pit smel- krakers als Jesus Christ Super
ten), kan dat nog wel in dit hou- Star en West Side Story worden
afgewisseld met minder bekense-tijdperk.
Ja, vindt Linda Lepomme, de de, maar daarom niet minder
enthousiaste artistiek leidster schone musicals als Me and my
van de musicaltak van het Girl. En daarnaast waren er
KBvV. „Waarom zou het altijd nog eigen produkties als Dear
van deze tijd moeten zijn. Naast Fox (musical), Je Anne (aande nieuwste van Sting, leg je grijpend muziektheater), Man
toch ook wel eens een plaat van van La Mancha (bewerkte klasde Beatles op. Ik heb geen sieker) en binnenkort Sacco en
moeite met een knap stukje Vanzetti, een musicalbewernostalgie, al is het dan mis- king van de gelijknamige film.
Karakteristiek voor het geschien een lief, ietwat zoet verzelschap is dat men veel zorg
haaltje."
Gevraagd naar wat haar het besteedt aan de bezetting. Linmeest in deze musical aantrekt, da: „We proberen altijd het onzegt ze: „Het is geen musical derste uit de kan te halen, dus
waarin je tien minuten je ogen de juiste man/vrouw op de juisdicht kunt doen, om dan de te plek."
draad weer op te pikken, want
„Jazeker, dat zeggen er meer,
.er gebeurt altijd wel wat. Soms maar het ligt voor de hand om
is het grappig, dan weer emotio- een vedette te nemen, die goed
in de markt ligt, terwijl wij er
neel of spannend."

Het voorjaar
in de bol?!

1FLORA
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Vlooienmarkt

Poppenbeurs

Foto
Pau]

de Backer

vooral op letten of iemand wel
geknipt is voor een rol."
Bekende Nederlandse musical-acteurs kregen op die manier een kans. „Ben Cramer, die
nu in Phantom of the Opera
zingt, heeft bij ons in Evita gespeeld. Niemand die hem aan-

kon me niet schelen; hij was
gewoon geknipt voor de rol van
Ché. En zie hoe het hem sindsdien vergaan is. Oh ja, en Vera
Mann, die nu in My Fair Lady
speelt, kreeg destijds de PallMallprijs voor de drie rollen die
ze bij ons heeft gedaan."

'Oeps, nou zong ik
toch weer een liedje'
vankelijk serieus nam. Da's Ook An Lauwereins, die nu
toch een liedjeszanger, zei de sterren van de hemel speelt
men."
als Maria in The Sound of MuNiet zonder trots noemt ze sic, kon bij het KBvV omhoog
nog een paar namen. „Neem klimmen. „Natuurlijk kon de
Bill van Dijk. Toen hij bij ons regisseur uit vier, vijf kandidanegen jaar geleden Evita deed, ten kiezen, maar we vonden
sprak niemand nog over hem. toch dat zij de absolute Maria
Verschillende mensen raadden was. Ze heeft de juiste leeftijd,
me zelfs af om hem te nemen. de gepaste fysiek, de juiste uitAlles wat hij aanraakt wordt straling en... de perfecte stem."
een flop, zeiden ze. Maar dat
Omdat de familie Von Trapp

uit zeven kinderen bestaat, zijn
er evenzovele groepjes kinderen geformeerd, die om beurten
meespelen. Zo zijn er bijvoorbeeld vijf Gretl's en zes Louisa's. Heeft dat nog invloed op
de manier van werken?
Linda moet even nadenken.
„Niet echt. We hebben alleen
wel een aparte begeleiding voor
de kinderen; mensen die hun
verdrietjes en vreugdes opvangen. Want vergeet niet dat de
jongste achteneenhalf is. Zo'n
hummel kun je niet zo maar
rond laten lopen tot ze via de
intercom geroepen wordt. De
kinderen richten hun kleedkamer met hun eigen speelgoed
in, zodat het een soort huiskamer wordt. Ze eten ook samen.
En inderdaad zouden ze het
liefst elke avond optreden,
want ze doen het zo graag!"
Het is half acht. Klokgebeier
weerklinkt in het Bredase
Chassé-theater._.,Het publiek
wordt teruggevoerd naar het

Oostenrijk van de jaren dertig;
naar hoge bergen en een pittoresk klooster. De liedjes, die opnieuw zijn vertaald door LUC en
Joris Lutz rijgen zich als een
feest der herkenning aaneen.
'Kleine prinsesjes met kant aan
hun mouw; 't zijn van die dingen waar 'k zoveel van hou',
zingt Maria, die de kinderen
van kapitein Von Trapp als snel
voor zich weet te winnen. 'Als
we nu eens hard gaan zingen,
hoor je de donder niet meer.'
En als de moeder-overste Maria aan het eind van het eerste
bedrijf toezingt: Spreid nu je
vleugels, is er geen twijfel meer
mogelijk. Die Maria, die redt
het wel!

en kwam reisjournaliste
Leni Paul terug van de Vakantiebeurs. Het aanbod
was dit jaar nog groter en
uitgebreider. Deze week een
kleine selectie uit het (te)

grote aanbod.

(J) Geniet dit jaar
van een nog
grotere lente-

bloemenzee in
ccn tuin van
6.000 m'.
$ Gezellige consumentenbcurs.
$En verder:
persoonlijk tuinadvics, levend
vee, mccbieden
op veiling.

Cntree
f 13,50

(tijdens
avondopenstellmg na
1800 uur

ƒ2,50
korting)
Reductie
voor:
kinderen (tot
14 jaar), 65 +
en groepen

Informatie
tel 0228-511644
Openingstijden flora:
Ibtohi
H 00-1B 00 u
17-20 frllr 'l MM 8 00 u
21 II li-bi 'l 10-21 ÜO u
2i-25 tchr 'l MM 8 00 u

Hoofdsponsor

Rabobank
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(ADVERTENTIE)

Laatste kans om de
clubkas te spekken!
Sportverenigingen kunnen zich
nog tot 1 5 februari inschrijven voor de flctie Clubkas
Die actie biedt u een unieke kans om nog dit voorjaar de
clubkas te spekken. 6n deelnome kost uuu vereniging niets'

Trends 1996. Wat het georganiseerd toerisme dit jaar betreft lijken Spanje en Portugal
weer hoog te scoren en groeit
Turkije. Voor Griekenland is
men optimistisch en de verre
bestemmingen staan dit jaar
ook volop in de belangstelling.
Individueel zal Frankrijk weer
bovenaan staan. Engeland
trekt meer en meer Nederlanders.
Fietsen is 'in' en een gebied
dat zich daar uitstekend voor
leent is de provincie Ferrara in
Italië. De delta van de Povlakte
voert je niet alleen over dijken,
door dennebossen en parken,
maar ook langs plaatsen vol barokkunst zoals de laat-middeleeuwse stad aan het water Cpmacchio. Sportief fietsen in een
gemakkelijk bereikbaar gebied
en en passant wat cultuur opsnuiven. Informatie: Italiaans
Verkeersbureau, telefoon 020616.8246.
Dichtbij en steeds populairder worden Picardië en Champagne-Ardenne. Vorig jaar
brachten respectievelijk 35.600
en 17.800 Nederlanders hier
hun vakantie door (in 1994 waren dat er respectievelijk 32
duizend en 16 duizend). Vooral
voor een korte wandel- en fietsvakantie leent dit Noordfranse
gebied zich uitstekend, informatie: telefoon 020-620.3141.
Busreisen kan je onder andere ondernemen met De Jong Intra. De grootste op dit gebied.
Maar De Jong is de oude niet

BOES
&^9
Maar wees snel. na l 5 februari bent u te laat

In De Speeldoos aan de Vincent van Goghweg 44b m Zaandam wordt zondag 18 februari
een poppen- en berenbeurs gehouden. Er zijn sprookjes- en
fantasiepoppen, boeken en tijdschriften, er is een taxateur, die
de oude poppen en beren op
hun waarde schat. De poppendokter houdt eveneens spreekuur. De beurs wordt gehouden
van half 11 tot half vijf uur.
Voor meer informatie: 0578620.502.

Droogbloemen
Decoreren met droogbloemen is een nieuw cadeauboekje
dat vol staat met ideeën voor
het creëren van de mooiste
droogbloemstukken. Niet alleen bloemen worden verwerkt,
maar ook kruiden, grassen,
zaadkoppen en vruchten. Ook
het zelf maken van geurige potppurri's behoort tot de mogelijkheden. Voor een goed overzicht zijn de stukken op kleur
gegroepeerd.
Decoreren met Droogbloemen van

Woodhams. ISBN !)() 2(>!) Ï518
Arnoud van Soest Stephen
8. Uitgeverij Van Dishoeck, prijs 17,50
gulden.

The Sound of Music, met An Lauwereins en Ernst Daniel Smid in de
hoofdrollen. Is van 20 tot en met 25
februari in Carré te zien. Op 21 en 25
februari zijn er matinees. Telefoon:
6225.225 of 06-9203.

l 7*'lDECOMRIN

(ADVERTENTIE)

Citypacks

In het

schone
landschap

Thema

De Gevormde Tuin

'Ik wil 'n dame sijn in een echte bloeme'saak,' zegt Eliza. 'En
met met me handel op het trot..trot trot .op de stoep' Waarop professor Higgms reageert
met: 'Ze is 20 verrukkelijk volks,
20 mensonterend smeng '
Twee zinnetjes uit My Fair
Lady, een van de beste musicalb
aller tijden, die 18 februari voor
het laatst is te zien (Carré), met
een indrukwekkende Paul van
Vliet in de hoofdrol. Wie het
verhaal na wil lezen van de excentrieke professor Higgms,
die met zijn vriend de kolonel
wedt dat hij van het ordinair
pratende taloemenmeisje Eliza
in drie maanden tijd een hertogin kan maken, kan sinds kort
m de boekhandel terecht. Voor
deze reeks voorstellingen
maakte Seth Gaaikema namelijk een nieuwe vertaling, die
onlangs in druk is verschenen.

Een
ontspanningsmarkt
voor het hele gezin, dat moet de
vlooienmarkt worden, die 17 en
18 februari in de Diekmanhal te
Enschede plaatsvindt. De
markt is bedoeld voor particulieren en verenigingen, en is
van tien tot vijf uur geopend.

ET
UITPUILENDE
veel papier en
M tassen,
een hoofd yql met idee-

63stc
WESTFRIESE l

Zo verrukkelijk volks

My Fair Lady, lil.50 pilden, ISUN (II)
bSOl 4X7 4.

Fietsen door de Eifel en griezelen in Achterhoek

(ADVERTENTIE)

Ardennen
In verband met de steeds
maar stijgende trend van korte
vakanties heeft de WV Franse
Ardennen een geheel vernieuwde Nederlandstalige brochure
uitgebracht waarin de toeristische aantrekkelijkheden van
deze Franse streek worden taeschreven.
Aan bod komen onder andere
de mogelijkheden voor actieve
vakanties, de thematische Ardennenroutes, de lokale keuken en het zogenaamde tourisme vert waarbij wordt taeschreven hoe men het leven op het
Franse platteland kan ontdekken. Verder vindt men een uitgebreide omschrijving van het
grootste kasteel van Europa te
Sedan, waar sinds mei 1995 een
compleet vernieuwde rondleiding is opgezet. Tenslotte zijn
alle Nederlandse reisorganisaties die actief zijn in de Franse
Ardennen vermeld.
De twintig pagina's tellende brochure is gratis verkrijgbaar door in het
Nederlands te schrijven naar WV,
Franse Ardennen, 22 Place Ducale,
08000 Charleville-Mézières, Frankrijk.
Men kan ook gratis naar de WV bellen
via het nummer 06-022.78.60 (maandag
tot en met vrijdag van negen tot 12 uur
en van twee tot zes uur). Tevens verkrljgbaar bij het Frans Verkeersbureau. Prinsengracht 670 1017 KX Amsterdam.
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van

België
vindt
men sinds
kort
'Logis
de België
hotels'

De
Boodschappen
Krant
.

voor nieuwe produkten
en acties
.

Bij Kosmos-Z&K Uitgevers is
de volledig nieuwe serie Kosmos Citypacks verschenen.
Praktische reisgidsjes over
Berlijn, London, Rome, Parijs,
Praag, New York, Atlanta, Wenen, Singapore en Moskou. De
gidsen zijn in paperback uitvoering met stadsplattegrond
in transparant hoesje. De prijs
bedraagt 17,90 gulden. Verkrijgbaar bij de boekhandel.

geeft u meer!
In De Meervaart vindt op woensdag 28 februari om 20 15 uur de
try-out plaats van een voorstelling door flamencodanseres

Inés
Arrubla
meer, roept de in Ridderkerk
gevestigde onderneming en ze
presenteert zich dit jaar met
een breed pakket vlieg-, bus- en
treinvakanties. Nieuw is de brochure 'Privé Tuinen' met reizen
naar rustieke, romantische,
strenge en klassieke tuinen in
onder meer Zeeland, Schotland, Italië, Frankrijk en Engeland, informatie telefoon 0180457.777.
Logis van België: tot voor kort
onbekend in België, maar nu al
een succes. Knusse, nog door
de familie beheerde hotelletjes,
persoonlijke aandacht en kennismaken met de plaatselijke
gastronomie. Goede prijs-kwaliteit verhouding en identiek
aan de Logis de France-formu-

le. Informatie over de Logis de
Belgié-gids: telefoon 023534.4434 of 00 32 84 411040.
De Eifel en dan zowel de Vulkaneifel als de Südeifel zijn van
oudsher populaire gebieden bij
Nederlandse toeristen. Niet te
ver, veel natuurschoon. Je kunt
er tussen Moezel, Kyl en Aar
prachtig fietsen en historische
stadjes zijn binnen handbereik.
Leuke formule: voorjaar, zomer, winter en herfst d la carte
met oog voor landschap en gastronomie. Informatie: telefoon
010-404.9512.
De Achterhoek houdt acties.
Op 21 campings aldaar zijn er,
met name voor gezinnen met
kinderen, evenementen zoals
paddestoelen-fietsarrangemen-

ten, griezel- en indianenweek
met paardrijden en goudzoe. ken met fakkels. Er is een kennismakingsweek van 12 tot en
met 19 april waarin met 50 procent korting geeft op het overnachtingstarief. Informatie: telefoon 0575-519330.
Culturele hoofdstad van Europa is dit jaar Kopenhagen en
wie naar Denemarken reist,
moet zeker enkele dagen uittrekken voor de Deense hoofdstad waar op cultureel gebied
vele activiteiten op het programma staan. Overigens biedt
heel Denemarken verrassend
veel en is Legoland nog steeds
de moeite waard.
Leni Paul

met haar programma Tres
Fantasias Flamencas
De voorstelling is gemaakt
door Inés in samenwerking
met acht musici, een moderne danser en een videodesigner. De nadruk van het
programma ligt op improvisatie, zowel tussen musici
en dansers, als tussen de
musici onderling.
De famenco wordt in een
breder kader gezet, waarbij
ook de audio-visuele middelen een rol spelen. Op de achtergrond een
decorvullend filmscherm, waarop beelden worden vertoond, die
aanvullend, harmoniserend of juist contrasterend werken op wat
er 'live' op het podium gebeurt. Een verrassende combinatie van
flamenco- en moderne dans.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart,
Osdorpplein 205 m Amsterdam telefoon (020) 610 7393 krijgen
Weekmedia-lezers vijf gulden korting op de normale toegangspnjs van 25 gulden.

Bon voor onze lezers
Naam.

Meer weten? Bel 020 - 562 2285.

De flctie Clubkas is een initiatief van
NOC*N5F eh UUeekmedia.

Woonplaats'.
Aantal personen ..
(max. vier per bon)
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Natuurlijk is de 440/460 niet de enige serie met een

maar ook als u zaken als uitstraling, .veiligheid en comfort

Vblvo-Lines. Maar tijdelijk zijn er nog een paar fantastische

prijskaartje vanaf zo'n ƒ 34.000.-. Maar voor die prijs rijdt u wel

daarbij betrekt. Niet zelden horen wij als eindoordeel over de

redenen om 400 te kiezen. De Summer-Line, de Sky-Line

een Volvo. En dat is een heel ander
verhaal. Want de Volvo 440/460 staat

Volvo 400: "na nuchter vergelijken
Nu Volvo 400 met Sky-Line!
Elektr. schuif/kameldak

Summer-Line! Airco +
metallic nu slechts ƒ 1.950.-!

+ metallic ƒ1.950.-!

(alleen airco ƒ 955.-)
:

niet voor niets al enige jaren in de

Volvo 440 1.6 Experience v.a.

bleek z'n prijs zelfs laag."

Neemt u bijvoorbeeld z n pittige,

Volvo's High Tech Automaat nu slechts ƒ 1.500.op de luxe 400 Spirit.

!

en dan natuurlijk de 400 in extra
luxe

Spirit-uitvoering

met

l .81

of 1.9 Turbo Diesel. Weet u wat?

auto top tien van ons land. Iets dat niets anders betekent dan dat

rijplezierige motoren. De standaarduitrusting met o.a. stuur-

Waarom rijdt u niet meteen naar de Volvo-dealer? Na nuchter

de Volvo 400 een in alle opzichten meer dan uitstekende auto is.

bekrachtiging, toerenteller, lendesteun in de voorstoelen

vergelijken komt u daar immers toch vanzelf uit.

Een auto die de vergelijking met z'n concurrentie met plezier

en verrassend veel meer. Ook op de 400 Experience! Of de

aangaat. Als het aankomt op z'n

grote (ook financiële) voordelen van de optiepakketten, de

prijs/waardeverhouding,

Eigenlijk had u altijd al een Volvo gewild.

VO1JVO
£

Vului Ndlcrl.mil Pcrsunciuuio El V . Postbus 16,4133 ZG Beesü. (0345)68X8 SS. Consumenlenpnj/en incl. BTW, cxcl ƒ610,- kosten rijkla.tr nukcn en ƒ 250.- verwijderingsbijdrage. Wij/igingen voorbehouden. Voor informatie overVulvoLe.tsing kuni u terecht bij de Volvo-dealer ol" bel tijdens kantooruren de Volvo Leaselijn (0345) 68 82 22, Vraag ook naar Volvo's unieke üulover/ekermgAma/on. Afgebeelde auto is uitgerukt niet één \;m deVolvo-Lines.
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ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL.: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL.: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V.; KOLLENBERGWEG 13, TEL.: 020-696681'1 •
AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAG^ VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM,-AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART:592,~TEL£ 023-5248141.* MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

Volvo
10 Volvo STATIONS '88-'94,
Sedans 360 GLT 440 GLT, 740
GL, ANWB-gek. 0492-464495

020-665 86 86
Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin - Rover Jaguar - MG - Triumph - Landrover

KIMMAN HAARLEM
in 24 uur geleverd

Tel 023 5339069; Fax 023 - 5362381
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Autofinanciering
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
en verzekering
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Leen VOORDELIG ABNR int.
Grote sortering ONDERDELEN Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60,sparen, doorl. krediet 8,7% eff.
van schade-auto's, alle
Bel nu 020-6479900 mf. BKR
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Campers

Service en
Reparatie

Auto's te koop
gevraagd

24 UURS-SERVICE !

Gevr. met spoed Mercedes
300 TE diesel stationwagen
± '85 tel/fax 020-6279423.

GARAGE ECONOOM
240 Volvo Estate 2.3i Polar 4-92
Alle onderhoudsbeurten
rood, LPG-ob, alarm, tr.hk, tel.,
Koppeling en Remrevisie
radio CR-603, rolhoes, 203.000
km, APK 97, uitst. st., 1e eig. Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
ƒ24.500. Tel.: 0348 - 425089.
Banden en Uitlijnen
ƒ3000,- Volvo 340, 1986, d.
APK en VVN Keuringen
grijs, 175.000 km, 1.7 Itr, APK
Tel.: 020-6233220
7/'96, 5 vers. 020 - 6694403.
340 GL 3-drs. autom. km.

40.000, '90;
340 DL 3-drs. autom. km.
98.000 '90
340 DL 1.4 5-speed '91,
240 DL 2.3 Sedan, trekhaak
km. 105.000, 9/91
440 GL, LPG o.b. '90
VOLVO-NIEROP,
Vancouverstr. 12 A'dam-W.
Tel. 020 - 6183951.

Ook op zaterdag open !
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
945 Estate 2.3
9/91 020-6122476 (zonder afspraak)
940 GL 23 aut
12/92 2e Helmersstraat 15, A'dam.
340 1.7
12/89
Autobedrijf CRYNSSEN
460 1.8
1/94
Crynssenstraat 10-14
440 GL 2.0
8/93
Tel.: 020-6184402.
440 1.6
1/95
Missot. special'st REM- en Reserv. nu Dolphm Camper v.v 440 1.8 LPG
APK-keurstation, reparaties
6/92
FRICTIE-MATERIAAL
3/86 alle merken en schaderegeling.
aut. en airco va. 1095.- p.wk. 340 1.4
Bosboom Toussamtstr
43 Adventure cars 0299 430613 340 1.7
12/89 Zelf sleutelen of auto spuiten
A'dam Tel.. 020-6180443.
Citr. AX TGS 1.4
7/93 doe je bi] HEINING HOBBYFiat Uno SX 1 5
12/92 HAL. 020-4976999 A'dam,
Rijscholen
AUTOBEDRIJF DICK MUHL Sloterdijk 3.
OFF. VOLVO DEALER
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Motoren/Scooters
Nijverheidslaan 1, WEESP
Amsterdam - Almere • Zaanstreek
Tel. 0294 418200/418008
20 autonjlessen + examen ƒ 1 000 •
JOOP RICHTER MOTOREN
of
Introduceert de nieuwe
10 motornjlessen + examen ƒ835.TRIUMPH TROPHY EN T-BIRD
Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Bel nu om een proefrit te
Van Vloten
Autonjlessen / 37 50 per les; ook automaat-lessen
plannen op 16 of 17 febr.
Amsterdam
Tel. 020 • 6926729.
Theorie op CD-I GRATIS
850 Estate 2 5 GLE '93/ 52.950
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Adverteren m
240 Estate 2 3 GLE '93/ 39.750
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
deze rubriek
740
Estate
2
3
GL
'86/11.950
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Tel 020 - 665.86.86
740 Sedan 2.3 '86 .. .ƒ 8.950
Adverteren m
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473. 480 Turbo, zwart '89 .ƒ 17.950
Kempenlaan 90, A'dam, tel. 020-6140005.
deze rubriek
460 Lux. 2.0, aut. '95 ƒ42.400
FAX- 020 - 665 63.21
460 1.6 special '94 ..ƒ29.750
Verkeersschool Trendy
50 KM. biedt u voordelig rijles
460 DL 1.8 '93
ƒ26.750 Adverteren m deze rubriek
aan. 1e les gratis, 2x 60 min. Amsterdam, een sensatie
460 GL '91
ƒ 15.750
m rijles: 020-4205386.
Tel. 020 - 665 86.86
/ 75. Info 0654-688185.
440 1.8 sportsl. '95 ..ƒ39.750
Ook theorie proefexamens.
FAX 020 • 6656321
Autorijschool DIESEL
440 1.8 inj„ st.bekr., '93/24.950 Postbus 156. 1000 AD A'dam
Alle rijlessen ƒ 32,50 per les Voorkom onzekerheid m uw rij- 440 GL 1.8, st.bekr. '92/ 22 750
opleidmg en vraag de gratis
Ook buitenlands rijbewijs.
440 GL 1.8 okt. '91 ..ƒ 19.750 • Auto te koop? Plaats in deze
RIJLES-INFO-GIDS
Tevens instructnce aanwezig.
440 GLE, aut '90 . . .ƒ 17.950 rubriek U mlt verbaasd staan
voor Amsterdam en omgeving 360 2.0, 5-drs '87 . . .ƒ 5.950 over hel resultaat
Info 020 - 6332274
aan: 020 - 6633773 of 6922612. 340 GL, 5-drs '90 ...ƒ11.750
Autorijschool Dolfijn
Tevens informatie over theorie- 340 1.4, 3-drs '89 ...f 8.950
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.) lessen en examentrainingen.
340 DL Sedan, aut. '89/ 9.950
vervolglessen ƒ 40 p/u
340 1.4, aut., s.dak '87/ 6.950
Info: 020-6839193 / 6187330. Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding'' Bel dan
uw Volvo-dealer
RIJSCHOOL ROLF
Ferry 06-52821994 b.g g. 020 •
met persoonlijke service
Rijden bij Rolf is een begrip m 6127187. Eerste 4 lessen voor
Amsterdam. Met een goed ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,- Tel, 020 • 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
team instructeurs geven wij op 20 lessen + examen ƒ950,-.
een psychologische manier m- Ook m Zaanstad en omgeving. Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
tensief les en nog leuk ook!
VOLVO 340 GL maart 1989,
Hoog slagingspercentage en • De advertentie-afdeling be- centr. lock, W.W. glas, LPG,
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u houdt zich het recht voor ad- ƒ5950. Inr. mog. 023-5423906.
Tel.: 020-6868063/6332405 of vertenties eventueel zonder
06-54633678. P.S. Ook 8-week- opgaaf van redenen te weige- Volvo 480 TURBO, rood, APK,
se cursussen en examenroutes ren. (Art. 16 regelen voor het boekjes, zeer goede st. VraagDr. ƒ 13.250: 020 - 6139184.
advertentiewezen).
ri|den is vanzelfsprekend.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Rio t.k. gevr. loop-, sloop- en
schadeauto's, contant geld +
vrijwaring. Tel.: 020 - 6370711.

Autosloperijen
Autosloperij De Lede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Adverteren in deze rubriek

Tel. 020 - 665.86.86

FAX 020 • 665.63.21
Postbus 156. 1000 AD A'dam

Autoverhuur

QUKEBAAS
10-dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J-5)
All in met vrije km ... ƒ 1610.Sneeuwkett. + skiboxen met
dragers voor ieder type auto
020-6719108 of 020-6794842
Zie ATS telet. pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ39,-. p.dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

De nieuwe Chryslcr Voyagcr hebben we ontwikkeld door

De Nieuwe
vanaf f 55.990,-

is groter en biedt veel meer ruimte. Bovendien gedraagt hij zich als

goed te klisteren naar de mening van onze

een personenauto. Maar dan wel eentje met twee airbags, vcrste-

klanten Die zijn zeer tevreden en leverden

vigingsbalken in alle portieren, stuurbekrachtiging, nog makkelijker

prima suggesties, zoals een tweede schuif-

te verwijderen en te verplaatsen achterbank en ruimte voor vijf

deur. Ook mocht de Voyager ruimer worden, terwijl veel mensen
de auto al vrij lors vonden. Daarom oogt hij nu kleiner. Maar hij

tot zeven personen en hun bagage.
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LI moet dus echt een pruelrit maken.
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ALWAYS DRIVING FORWARD

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29: Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
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U HOEFT UW RETAILERS NIET TE VERTELLEN HOE ZIJ UW PRODUKT MOETEN
VERKOPEN. U KUNT ZE WEL VERTELLEN HOE ZE ER MEE
/ KUNNEN ADVERTEREN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-6242316.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IR
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Jan Lammers: 'Absoluut waanzinnig'
Vmsterdam is sinds donderdag
ien Indoor Kart & Speed
Jentre rijker. Autocoureur
Ylichael Bleekemolen,
grondlegger van indoorkarting
n Nederland, opende in het
mvengebied zijn tweede
mtosportcentrum. En wat voor
:en, de grootste van Europa.

D

E OMSCHRIJVING
van Jan Lammers
was donderdag kort
en bondig: „Absoluut
waanzinnig, dit heb ik nog
nergens ter wereld gezien."
Eij vertolkte waarschijnlijk
het gevoel van de vele honderden _gasten die aanwezig
.varen b'ij de start van Bleekjmolen Indoor Kart &
Speed Centre in Amsterdam.
Michael Bleekemolen opende drie jaar .geleden in Mijdrecht de eerste overdekte
kartbaan van Nederland en het
bleek een schot in de roos.
Daarna schoten gelijksoortige
projecten overal uit de grond.
De Formule 1-aspiraties en successen van Jos Verstappen
gooiden nog eens wat extra olie
op het vuur en als nooit tevoren
;ijn autosportfanaten in de ban
van karting.
Als het aan Michael Bleekemolen had gelegen was hij al
veel eerder van start gegaan in
Amsterdam. „Het voelt wel
euk aan nu de baan geopend is.
fk ben vijf jaar bezig om dit in
Amsterdam van de grond te
krijgen maar de gemeente
werkte in eerste instantie niet
Tg mee. Het liep niet bepaald
vlekkeloos en juist daarom
geeft mij. dit nu zoveel voldoening. Amsterdam gaat overigens niet de rol van Mijdrecht
overnemen. Die baan heeft zijn
bestaansrecht volop bewezen
en blijft gewoon geopend. Het
Indoor Kart & Speed Centre in

Amsterdam is iets geheel anders, noem het maar een groot
autopretpark."

Of, zoals de brochures meiden, het snelste partycentrum
ter wereld. Bleekemolen's nieuwe locatie overtreft alle andere
in Europa. Behalve karten kunnen bezoekers er kennismaken
met tal van andere facetten van
de autosport. De hal meet een
oppervlakte van 12.500 vierkante meter. Onder het dak bevinden zich om te beginnen twee
kartbanen met elk een lengte
van 480 meter die indien nodig
aan elkaar gekoppeld kunnen
worden. De karts zijn speciaal
ontwikkeld voor de indoorsport. Dit houdt in dat ze breder zijn dan de reguliere karts.
De 200cc motoren met katalysator rijden op loodvrije benzine.
Naast de kartbanen ligt een
op de Indy-oval gebaseerde
baan, de Indianapolis Speedway Track, van 280 meter. Hierop wordt gereden met speciale
stockcars die aangepast zijn
voor de rechtsom draaiende
baan zodat de voertuigen optimaal door de bochten driften.
Verder poogt Bleekemolen Parij s-Dakar na te bootsen met
een crossbaan van 140 meter,
waarvoor buggy's en quads taéschikbaar zijn. Bleekemolen:
„De race-oval is een Arie Luyendijk in het klein en op de crossbaan ligt zand maar niet zoveel
dat je voortdurend zand hapt.
Voor de echte avonturiers hebben we een steile wand, The
Wall of Death. Het idee is afkomstig uit Las Vegas en er is
heel veel moed voor nodig om
aan mee te doen. Al bij een snelheid van 24 km/h blijven de
karts tegen de loodrechte wand
plakken."
The Wall of Death is niets anders dan een grote ronde koker.
De wand heeft een hoogte van
6,5 meter en een doorsnede van
acht meter. Het rijden tegen

Truck of
the year

BOVAG: rijlessen
zijn te goedkoop
De prijzen van auto- en
motorrijlcsscn moeten met
tenmiste 10 gulden per les
omhoog. Het huidige
gemiddelde van 55 gulden per
les is volgens de BOVAG te
weinig om goede kwaliteit te
handhaven.

U

IT BEREKENINgen van de BOVAGafdeling verkeersopleidingen blijkt dat
een rijles van een uur met
een personenauto gemiddeld minstens 65 gulden
moet kosten. Voor een motorrijles zou zelfs 68 gulden
een normale prijs zijn.
Karters in actie op de nieuwe baan in Amsterdam-West
zo'n muur is vergelijkbaar met praat houden en wegrijden
een training zoals ruimtevaar- bleek niet eens eenvoudig voor
ders die krijgen voorgescho- de ervaren coureur. Maar dit
teld. Persoonlijke begeleiding deed niets af aan de ongekende
en een gesprek vooraf moeten sensatie van het Formule 1-geuitsluitsel brengen wie ge- luid.
schikt is voor deze uitdaging.
Bezoekers krijgen in zijn cenBleekemolen opende het cen- trum ook de kans dit gevoel te
trum door met een historische ondergaan. Niet in een wagen,
Formule l wagen door een maar in een 14-persoons simudoek te rijden. De motor aan de lator waarin auto- en motorra-

ces door middel van een computergestuurde combinatie van
geluid, beeld en beweging levensecht worden nagebootst.
Daarnaast is er nog een 2-persoons simulator met vijf verschillende programma's. Voor
wie dit racen allemaal teveel
wordt biedt het centrum tenslotte nog uitkomst dankzij de
miniracebaan voor miniatuur-

Scania 4 Truck of the Year

Jaguar stijgt
Jaguar boekte vorig wereldwijd een verkoopstijging van
ruim 30 procent, of in absolute
aantallen: 9.705 exemplaren. In
Nederland bedroeg de stijging
meer dan 40 procent waarmee
het totaal aantal verkochte Jaguars en Daimlers vorig jaar op
417 uitkwam. In verschillende
andere Europese landen verdubbelde de omzet. Amerika
was met 18.085 exemplaren
goed voor' bijna de helft van de
totale verkoop in 1995. De stij
ging bedroeg daar 19 procent én
dat doet de enorme stijging in
Europa weer ehigs'zins teniet

Subaru vervangt 3 jaar na
zijn introductie de 1.8 motor
in het Impreza-programma
door een 2.0 motor. Het vermogen en de prestaties zijn
hierdoor aanmerkelijk hoger. De prijs blijft evenwel
gelijk.

De prestaties van de 2.0 motor in de Impreza zijn prima.
Binnen tien seconden trekt
hij naar 100 km/h en zijn top
ligt net onder de 190 km/h.
Het gemiddeld verbruik ligt
ergens rond de 1:11 en dat
komt overeen met de waarde
van de oude 1.8 motor.
Aan de uitrusting van de
Impreza valt weinig af te
doen dankzij de stuurbe-

Na een afwezigheid van bijna
25 Jaar is een legendarische
type-aanduidingen-weer terug:
de Camaro SS. De nieuwe
krachtpatser van Chevrolet
wordt in Amerika geleverd met
de 305 pk woeste V8 LTlrmotor.

Alle modellen van de Toyota
Corolla zijn vanaf heden standaard voorzien van een airbag
aan bestuurderszijde. Een ander nieuwtje betreft het actiemodel 1.3i (75 pk) Hatchback
Sport met zowel 3 als 5 deuren.
Hij beschikt onder meer over
bumpers in de kleur van de carrosserie, speciale bekleding,
een achterspoiler, een toerenteller en wielplaten.
Prijs 31.995 gulden.

Nieuwe krachtbron voor Impreza

De nieuwe Imprezakrachtbron is gebaseerd
op de 2.0 motor uit de Legacy. Hij heeft 12 pk meer
vermogen, 115 pk bij 56
honderd toeren. Belangrijker is toename van het
koppel, van 147 Nm naar
170 Nm bij 44 honderd toeren en dat betekent heel
wat meer trekkracht.

Comeback
Camaro SS

Airbag
voor Corolla

De BOVAG heeft aan de elfhonderd bij haar aangesloten
rijscholen geadviseerd de eigen
wagens. Bedienbaar vanuit ra- tarieven opnieuw te berekenen.
cestoelen.
Op dit moment kost een gemidHet Indoor Kart & Speed Centre is delde autorijles rond de 55 guldagelijks geopend van 13.00 tot 22.30 den. Maar, aldus de BOVAG,
uur. Vooral' reserveren is niet noodzukelijk. In elk geval een van de kartba- daarmee kun je geen moderne
nen blijft l dagen per week geopend en kwalitatief goede rijschool
voor publiek. Voor groepen van 8 tot 8 financieren.
honderd personen zijn speciale arranWoordvoerder Rob Boon:
genienten mogelijk in combinatie met
de vergaderruimtes, bars en restau- „Het is heel simpel, om een
rants. Locatie: Herwijk 10 (Sloterdijk kwalitatief goede rijschool te
III) te Amsterdam langs de N202 rich- worden en te blijven moet je
ting I.lmuiden. Telefoon 020-(illll20.
Bram de Hollander Fotografie

krachtiging, getint glas, in
hoogte 'verstelbare gordels,
stuur en stoel, centrale vergrendeling, elektrisch bedienbare ramen en spiegels
en koplampsproeiers. Uniek
is nog de 'hill-holder' op de
handgeschakelde versies, dit
voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling zonder
dat je de handrem hoeft te
gebruiken.
Hét handelsmerk van Subaru blijft natuurlijk de permanente vierwielaandrijving
waarover ook de Imprezamodellen beschikken. De wegligging van de Impreza is beslist perfect. Het' biedt heel
wat voordelen, zeker in combinatie met de inschakelbare
lage gearing die op de Plus
standaard wordt gemonteerd. De Impreza is dankzij
1
de vierwielaandrijving in
staat een aanhanger van
maximaal 16 honderd kilogram te trekken. De 1.8 werd
niet voor niets al eens uitgeroepen tot Trekauto van het
Jaar. De prijslijst van de Impreza 2.0 begint bij 36.995 gulden voor de Sedan GL.

Espace Phase 3

De Scania 4-serie kreeg vorige
week aan de vooravond van de
Bedrijfsauto RAI officieel de
titel Truck of the Year
opgespeld. De 3-serie kreeg
dezelfde internationale
onderscheiding al in 1989. Dit
jaar werd voor de twintigste
keer de Truck of the Year
verkozen.

H

ET VOORNAAMSTE
criterium is dat de
winnaar een belangrijke bijdrage moet
leveren aan de doelmatigheid van het goederenvervoer over de weg.
De nieuwe Scania 4-serie
slaagde met vlag en wimpel.
Scania levert de serie in een
groot aantal modellen en uitvoeringen. Hij is geschikt voor

De truck van het jaar: Scania
alle transportsegmenten waar
gewerkt wordt met treingewichten van meer dan 16 ton.
Wanneer de serie later dit
jaar volledig in produktie is genomen hebben klanten de keuze uit 2 keer zoveel meer varianten dan voorheen. De Topline (zie .foto) met extra hoog
dak is Scania's summum van
ruimte, comfort en veiligheid.
Dankzij het hoge dak biedt hij
bijvoorbeeld overal in de cabine staruimte, ook boven de motortunnel.
Een prettiger werkplek tijdens vele duizenden kilometers
asfalt is nauwelijks denkbaar.
De Bedrijfsauto RAI is nog geopend tot en met zondag 18 feHet interieur van de Scvania sleeper
bruari.

Onder de noemer Phase 3 breidt Renault de uitrustingvan de Espace uit. Alle versies worden voortaan standaard
afgeleverd met een audio-installatie voorzien van afstandsbediening aan de stuurkolom. De versies Cyclade en Hélios krijgen een elektronische toerenteller en een beter
aangekleed interieur.
De Alizé wordt onder meer verrijkt met binnenverlichting met
vertraagde uitschakeling. Het topmodel Champs Elysées ondergaat geen wijziging omdat deze niet completer kan worden uitgerust volgens Renault. Ondanks de toegenomen concurrentie was
de Espace in 1995 in Europa na 11 jaar nog steeds de' meest
verkochte ruimtewagen en eindigde ze het jaar met een marktaandeel van bijna 25 procent.

Zonder
rijbewijs
Hyundai heeft haar verkoopprogramma uitgebreid met een

geld en tijd investeren in bijscholing en goed materiaal.
Denk maar even aan de grote
veranderingen binnen de verkeerswetgeving."
„Een rijschoolhouder die een
te laag tarief berekent heeft de
neiging heel veel uren te maken, dit komt maar al te vaak
voor. Het gevolg van veel uren
is dat er gewoon geen tijd is om
bij te scholen eri het gevolg van
lage tarieven is dat er ook niet
genoeg geld is om goed lesmateriaal aan te bieden."
In de praktijk blijkt volgens
hem dat goede rijscholen wel
hoge tarieven berekenen en
toch voldoende leerlingen krijgen. De kwaliteit wordt onder
meer afgemeten aan het slagingspercentage en het aantal
lessen dat nodig is om het rose
linnen in bezit te krijgen. Hoe
hoger de kwaliteit, hoe minder
lessen.
Wie minder maar wel duurdere lessen nodig heeft, kan aan
het einde van de rit goedkoper
uitkomen dan wie zijn heil
zoekt bij een rijschool met lage
tarieven, aldus Boon. De te lage
losprijzen zijn volgens de BÓVAG het gevolg van de sterke
concurrentie die het gevolg is
van teveel rijscholen. Tarieven
van rond de 30 gulden per rijles
zijn geen uitzondering. Daar
onder bevinden zich overigens
ook enkele BOVAG-rijscholen.
Van de in totaal ongeveer zesduizend rijscholen zijn er elfhonderd aangesloten bij de BOVAG die samen 50 procent van
de markt in handen hebben.
Dat zesduizend teveel van het
goede is, lijkt een algemene gedachte. De branche-organisatie
hoopt en verwacht dat binnen
niet al te lange termijn een sanering plaatsheeft onder rijscholen.

A8 met 30 kleppen

De Audi A8 is vanaf april leverbaar met de 2.8 liter V6 voorzien van 5 kleppen per cilinder,
verstelbare nokkenas en omschakelbaar inlaatspruitstuk.
De 5-kleps techniek zorgt voor
een effectieve verbranding en
hoog vermogen. De motor levert een vermogen van 193 pk
bij 6 duizend toeren. De top ligt
op 236 km/h. Het maximum
koppel bedraagt 280 Nm bij 32
honderd toeren, meer dan 90
procent daarvan is beschikbaar
tussen 25 honderd en vijfduizend toeren. Het gemiddeld,
verbruik volgens fabrieksopgave bedraagt bijna 1:13. Standaard levert Audi de auto met
een vijf-traps tiptronic automaat. Zonder meerprijs is ook
een handgeschakelde versnellingsbak leverbaar. Er is keuze
uit zowel voorwiel- als vierwielaandrijving. De standaarduitrusting van de versie met voorwielaandrijving is uitgebreid
met aandrijfslipregeling.

Doorbraak
Land Rover

electric car voor de kleinere liefhebbers. Het is een elektrisch en
Koreaans alternatief voor de oude trapauto. Bedoeld, aldus Hyundai, voor kids die met hun tijd meegaan. Hij kan voor- en
achteruit en haalt een topsnelheid van 3 km/h. Voltanken via het
Land Rover heeft twee bestopcontact. De prijs bedraagt 125 gulden en ze staan bij Huyndai- langr.jke
orders behaald. Allerdealers klaar voor een proefrit.
eerst de levering van 88 honderd militaire voertuigen aan
het Britse Ministerie van Defensie en ten tweede 370 Land
Rover Defenders aan de Italiaanse landmacht. Het is de
eerste keer in de geschiedenis
dat een Britse onderneming militaire voertuigen aan het Italiaanse leger gaat leveren. Andere overheidsdiensten zoals
de Carabinieri en boswachterijen rijden al enige tijd in Land
Rovers rond. De levering van 88
honderd Defenders in Engeland is de grootste order die
Land Rover ooit in de wacht
sleepte. In totaal is hiermee een
bedrag van zo'n 520 miljoen gulden gemoeid.

Vehikel in teken 100 jaar automobiel
Het begon 15 jaar geleden als een kleinschalig 'vriendenbeurs'
maar is uitgegroeid tot een van de grotere overdekte
oldtimerbeurzen van Europa: Vehikel.

R

UIM 13 honderd onderdelenstands, driehonderd
klassiekers en meer dan duizend tweewielers zijn van
16 tot en met 18 februari te bezichtigen op een beursvloer met een oppervlakte van 50 duizend vierkante meter.

eerste auto in Nederland, een Benz uit 1896

En dat is niet eens zoveel minder dan de beurs der beurzen
Techno Classica Essen die een paar dagen later op het programma staat en waarover volgende week meer. Wat kunt u zoals
verwachten van Vehikel'96? Natuurlijk veel aandacht aan een
zeer historische gebeurtenis: in mei is het 100 jaar geleden dat de
eerste automobiel in Nederland zijn opwachting maakte, een
Benz uit 1896. Een speciaal voor dit doel opgerichte stichting is
met een aantal auto's present, waaronder de eerste Benz, een De
Dion Bouton en Millot. Verder is het aanbod van klassiekers
groter dan eerdere beurzen en dit keer zijn de auto's van de
motoren gescheiden en dit.geldt eveneens voor de respectievelijke stands met onderdelen. Dat is dus een stuk overzichtelijker.
Daarnaast zijn er veel clubs aanwezig waaronder de Skoda en'
Tatra Registers die zich met 14 specialiteiten aan het publiek
tonen. De Nederlandse Dwerg Autoclub neemt een paar 'rugzakBWSPSS^^^M^^^^^?-^;^:^
jes' mee.
&^$>&^.&^3&&^&^. 'te^^^Z*:®??Vehikel '96 vindt plaats op 16,17 en 18 februari in de Jaarsbeurs te
Eén van de drie overgebleven Pontiacs uit 1928.
Utrecht. Openingstijden van tien tot vijf uur.

Toyota Cavalier
General Motors Amerika
heeft de eerste 315 Cavaliers in
Japan afgeleverd. Het bijzondere hiervan is dat het Toyotaembleetn op de carrosserie is
gemonteerd. Het is daarmee de
eerste GM-auto die onder Toyota-vlag wordt verkocht. De
rechtsgestuurde Cavalier is
speciaal voor de Japanse markt
ontwikkeld. De verkoopplanning gaat uit van twintigduizend Cavaliers per jaar.

17-14

PHILIPS 70CM 6ROOTBEELD STEREO KLEUREN-TV
28PT451; Black Matrix FSQ (platte) beeldbuis, 70 voorkeuzezenders, Easy-Lpgic
afstandbediening voor tv en video, eenvoudige installatie en bediening
OSD, 40 Watt stereo, teletekst met geheugen. Scart-aansluiting. Adviesprijs'1795.-

teletekst

SONYHI-8TRAVELLER ARISTONA TOPKLASSE HIFI-STEREO VIDEORECORDER

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi-Black, Trinitron beeldbuis,
(lal square, Double-Duty
alslandbediemng.Adv.'166Q -

949.-

Superieure beeldkwaliteit,
Hi-Fi stereo. Adv.'2999 -

SB47; De snelste videorecorder ter wereld! Sublieme beeld- en geluidskwaliteit! 4 koppen, dubbele speelduur (Long Play). Eenvoudig programmeren met SHOWVIEW en PDC, 60 voorkeuzezenders^Afstandbediening
SONYHI-8STEADYSHOT met LCD-display. Adviespri|s*1445.-

1449.-

2249.-

ISONY72CMKVC2921
| Stereo en teletekst Adv '2250 -

1349.-

1849.-

eoosport

70O Weer en verkeer
;•
800 Landbouw en regio

TR550; Lichtgewicht camcorder met beeldstabilisator,
Hi-Fi. Adviesprijs '2530

Wasdroger. Adviespnjs"495.-

pTjMk
I'|7*1|TV

er i pi ri
'01 |_|
'

80

l l

Omroep-overzicht:
,
NOS 304 AVRO 310 VARA 320 KRO 330
NCRV 340 TROS 350 VOO 360 EO
370
VPRO 380 IKON 391 Educatief
392-399

1399.-

TR350; Lichtgewicht
(gewicht camcorder,Hi-R,10xzoom,2lux
zoom,2lux '1980.-

999.-

PHILIPS 1300 WATT
STOFZUIGER

VIDEO-8CAMCORDER
CAMCORDER

E807; 8mm, 8x
zoom, autofocus
Jxzoom.autofocus

79i-

HR6540; Luxe en krachti' g e 1300 Watt sledestofzuiger.
Handige
draaitop met zuigkrachtregeling, automatisch oprolsnoer, metalen buizen en
micro
filtersysteem.
Adviesprijs*430.-

llStÖ.C

1145.-

475.-

GRUNDIGHiFi VIDEO

769.-

rffijj G/IQ
L?w? ÜHr%9a"
VR333' "Beste koop'" 3 koppen,
Adviesprijs.'1095-

pTjF^ EZTO

rj?jfj.f ö/5J«"

bel- l speleren

jrround l
!terboicen l

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI: 4 orogramma's, 12 couverts.

t_

1-DEURS KOELKAST Adviesprijs"999.-

' N n F ' S

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

Topmerk,Adviesprijs"749.-

Superzuinig. Adv.'1348.-

375.-

949.1279.-

INDESIT KOELKA"ST

vop r5CC

2-sterren vnesvak. Adv."699.-

BOSCH VW SPS2102

145 LITER KOELER SIEMENS AQUASTOP

luxe •tu-»ij- .,
4urroundluidsp«V
.AdV.espnis.M799.

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. '2299.-

SHOWVIEW VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv '699.speip1 • . .

BCCPRIJ^,

tjr,yuJJ:lMii

•
c

jVCNH^ '
KA^U^'"

~

pSjja

BAUKNECHT KAST MIELE VAATWASSER
HATWASSER

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

AEG LAVAMAT RVS BOSCH KOELKAST
-'10 pre'Set

•

D f e E N i G E ECHTE

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van^deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
AV536; Adviesprijs'1499.-

........
679;
* ii ml

*^

PHILIPS VHS-HQ VID'EO
nra^L 070
lïfoft? O«<9."

o-v.MOOO.-

soNy.w^È

KJ18R01 ; Adviespnjs"948.-

BAUKNECHT KRC3032 INDESIT
300 LITER KOELER FORNUIS

LUXE 1400 TOEREN

745.-

WAS/DROOGKOMBINATIE

524; Processor 486DX2,66 Mhz.,
8MB Intern,420MB hardeschl|f,
Quad Speed CD-rom, 14 Inch hionitor,muis,WlNDOWS'95.'2999.n'vnn

Gas-elektro fornuis met iGI'VEG-keur Adviesprijs.'949.-

SIEMENS WASAUTÖM.
'
alstandbediening-

ETNA FORNUIS 14.00
OPZETVRIESKAST

TiTniin'ii °"n

Processor 4S6DX2, 80 Mhz.,
4 MB Intern, 540 MB harde schijf,
cache 128 KB, 14 Inch S-VGA
kleurenmonitor, muis, DOS 6.2,
WINDOWSS.n.Advlespriis'ISSa.-

399-"

Opzetvrieskastje. Adv.'595.-

WHIRLPOOL AFB594

Kornp

••f

DJ320; InkJet printer, inkl. sheetfeeder en cartridgo. Adv'569.-

-l «M -

Adviesprijs. '1099.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

PRINTER

GV401; "Beste koop'"

N VRAAG

OP ONDEPOELEI

FK055; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker.
TypeGSDI 341 ; Adv. '848.- Adviesprijs. '1510.-

BOSCH VRIESKAST

EROK

SOL^^

539.-

948.-

WHIRLPOOL 243 LITER ATAG TURBO-FORNUIS

STUNT! VHS-HQ VIDEO

1 .40 meter hoog met 6 vries- KFF452; Luxe gas-elektro
vakkencq laden. Adv. *1 1 65.- fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs'1735.-

"T/l O
f H-O«"

WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

UUCHT
Krachtige.

VHS VIDEO PLAYER

STUNT!! VRIESKIST!!

| TypeAWG089; Adv. '1435.-

I n k L a f standbediening

298.-

Bijna alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

1198.-

298.-

j 000 TOEREN BOVENL.

BETEREN GOEDKOPER/

r
pVS « oet

SONY CAMCORDER
MET STEADY SHOT
CCDTR5SO; Lichtgewicht travellen motorzoom.

en

l «Ï»J f jt w

"

1000 VNa«-

steady shot voor stabiel beeld. Adv.pr.~253O.-

1399.-

I
AQ
T"'- | «***22sr9?gT133333!^ fc^3-

plN-CODE
BCC-card!
Aanvraaa-folder in de winkel!

imfrarood grill, regelbare oven-I
sstand en thermoslaat. Adv.*1575.-

l HEWLETT
lPACKARD

GRUNDIG VIDEO + PDC

Inkl. afstandbediening
Adviespnjs. '699.-

1QQ LITER VRIESKAST 410; Gas-elektro fornuis met

795,-

BD-»a

528.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

Hoog centrifuge-toerental.
Adviespnjs. '1349.-

1699.-

& 459.-

448.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren.
Adviesprijs. '1799.-

AMSTRADMINITOWER
" MX570;:2.> '

Type KN3400WO; Adv. "849.-

COMPAQ PRESARIO

549.- ,.-M«n:wjf.-» 2799.-

AKW MIN

G570;TOPKLASSE.Adv.'2099.J\SSE.Adv.'2099.-

SIEMENS 180 LITER

RVS kuip en trommel. '1499.-

• l- " ^T...

|j;j?^

J245.325.-

SL667;

NVSD30; 3 koppen, VHSHQ.LCD-afstandbed. '1199.-

549.-

BAUKNECHTVW3PR

2SUrroundspeaKe,s.A^9- | 0333^,

HRJ205; LCD-afstand bediend

37 CM KLEUREN-TV

235 liter. Adviesprijs. '985.-

"""

JVC VIDEO SHOWVIEW

T51-540,Teletekst Adv '1 099 -

alle soorten.en maten

i3ü 465.-iBcc 49.SIEMENS 2-DEURS
645.-

e

E10; Tn-Logic voor optimaal
beeld, afstandbediening.
Adviespnj's. "799.-

HRJ200; Afstandbediening.

GRUNDIG51 CM KTV

ZANUSSI 2-DEURS ELEKTRISCHE
STUNT! Adviesprijs'749.- KACHELS

INDESIT STUNT v

SONY VHS-HQ VIDEO

•vïlzï

~jf
JL.
,

M 465.-"*"* 45.-

l
NV '-C.O-S

Pffifr >BQQ
urn? HÏÏÏf.

Ruime keus in. Philips,
Martex en Inventum
onderdekens.

Variabele indeling. Adv.'799.-

Type 2596; Adv.'799.-

878.- JVC VHS-HQ VIDEO

fi*

INDESIT 2-DEURS

ELEKTRISCHE
DEKENS .

B
l^lfef
u99
B
LUXE 800 TOEREN

PHILIPS VIDEO + PDC

lj,rfry

IS55-28,Stereoteletekst '1299-

MERKCENTRÏFUGE

TypeAWG719; Adv. '1235.-

ST70-650, Adviespnjs'1949-

fi

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 m 1 kombi magnetron. Adv."999.-

2800toeren.Adviesprijs*249.-

[j;Wf 749-"
WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

PHILIPS VIDEO + PDC
GRUNDIG70CM
Turbo-Drive! LCD-AfstandSTEREO TELETEKST bediend. Adviespnjs '895.-

BLAUPUNKT 55 CM

H

699.-

TypeZE400E; Adv. '949.-

EfiiFf 699."

Adviespnis. 699-

R

mtm m ?J

649.-

ZANUSSI WASAUTÖM.

399.-

ft

\2']jk9

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
regelbaar, 3vriesladen. '1 849.magnetron. Adv.'1499.-

CSZÊr 779-"

BLAUPUNKTHiFi
VIDEO + SHOWVIEW

Perfekte beeldkwaliteit,
longplay (max. 8 uur),
afstandbed. Adv. '799.-

K ARISTONA 63 CM
ft STEREO TELETEKST
K 63TA4411; Adviesprijs' 1795.-

Ruime 24 liter inhoud, snelle 1000 Watt magnetron, velekookfunklies. Adv.'699.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI WHIRLPOOL AVM
Type KE31 00; Gescheiden

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs.'l 199.-

HFU600;4koppen.Adv.*1299.Dppen.Adv.*1299.-

339.4 KOPPEN VIDEO

IS70-33; Stereo en teletekst.

1149.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

VSG21; Afstandbediend.
Adviespnjs. '768.-

BLAUPUNKT 70 CM

MIELE DROGER T349

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. '849.-

849.JVCHiFi STEREO
5TEREO VIDEO
VIDEO

399.-1

ST63-650.STEREOTELETEKST Adviespriis'1829.-

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs'1498.-

Elektronisch. Adv. M 699.-

GV240: "Beste koop", VHS,
Adviesprijs '1709.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO

GRUNDIG63CM

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

2-DEURS KOELKAST

449.465.PANASONIC VIDEO
|37CM KTV KV1212
345.-

999. "

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER

BCC.W aarrnen '
heeft'.

14PT155A; Adviesprns'725.-

"BESTE KOOP" Officiële
l Philips garantie. Adv.'695.-

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

Kondensdroger. Adv.*1449.-

AA
Een dag voor levering
V^Tvvan 12.00 tot 16.00 uur .

695.-

PHILIPS TELETEKST

. •!

l\ 020-6476219

55 CM FSQ KTV

Ned. Philipsgarante. Adv '899.-

Bel de BCC

( BEZORGLIJN

799.-

SLVE50; Tn-Logic, 4 koppen, longplay. Adv."1330.-

NA2304, Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.'1345.-

Digitale 2 in 1 kombi met
Watt auartz-arill.

VR632;TURBO-DRIVE video,
4 koppen, longplay. '1295-

1695.l PHILIPS 63 CM KTV
695.-

SHARP KOMBI

7QQ 1000
E3Er 969." pTgii
tójfi.?
f 99*
AEG TYPE52Ü

020-6474939

999.-

SONYSHOWVIEW+PDC

l 55 CM STEREO KTV

K/V kombinatie met 3 laden.
Adviesprijs'1149.-

PHILIPSHiFi STEREO

28SL5800,70cm. Adv '2695.-

| 25MN1350,Adviespnjs.'1445.-

239.-I

%)a

l \m>.|Anvr-van1Moton6-00 '
V V Tijdstip van levering? ' l

PHILIPS 63 CM KTV

l PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST

Of

BAUKNECHTKGC

INFOLIJN

VR733; VHS-HQ, HiFi stereo,
4 koppen, teletekst."1795-

PT701B; STEREO TELETEKST, afstandbedienmg.
Adviespnjs'1795.-

229.-

Geen prijsinto-i.v.m. concurrentie
,\ Afd. consumenlenbelangen

N

1095.(PHILIPS MATCHLINE

FM151S; 17 Liter, 5 standen,
draaiplateau.Adviespnjs'399.-

FTgii K/LQ _

Vraag, opmerking, probleem? '.
Bel dé BCC

PHILIPS MATCHLINE

STEREO TELETEKST

199.-

WHIRLPOOL AVM610I
ZANUSSI ^•k
KOEL/VRIES
^m ^^^
17 liter inhoud. Adv. '599.-

Kondensdroger. Adv."1 549.-

(teletekst!

| 28PT450; Adviesprijs'1995.-

Koel/vries kombi. Adv.' 1235.-

llflfef

SLVE70; Tri-Logic' Stereo,
4 DA-PRO koppen, longplay
en PDC. Adviesprijs.'l 780.-

995.PHILIPS 70 CM KTV

MOULINEX STUNT

WHIRLPOOLAWG912

SONYHiFiVIDEO+PDC

ft!

579.WHIRLPOOL ARG647

549.-

Type AVM; Luxe DIGITALE magnetron oven, 1000 Watt vermogen,
eenvoudige bediening, quartz-grill en CRISP-funktie. Ruime inhoud,
dus ook voor grote gerechten. Adviespnjs*999.-

PANASONIC 63 CM

fl STEREO TELETEKST
25PT450; Flat square beeldbuis, menusturing, easy-logic,
afstandbediening Adv '1795.-

ijffiüf
349."
BAUKNECHTTRA961
CM50; Geen afvoer nodig

TX25G;Stereoteletekst '1599-

K

Type TD52; Reverserend,
Adviesprijs. '649 -

WHIRLPOOL KOMBI MAGNETRON

SONY T R A V E L L E R

179.-

SHARP R2V14STUNT

KONDENSDROGER

1299.-

M1401, Afstandbediend.'890-

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

m

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviespnjs"279.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviespnjs'999.-

cntralc redactie: Studiocomple

Topklasse>iHi-Fistereogeluid
Hi-Fistereogeluid

Hi-Black Tnnitron. Adv '1000.-

O/jQ
Jjmm^A

ZANUSSI WASDROGER

HI-8 CAMCORDER
iMCORDER
1

Stereo, leletekst Adv'1650.-

SONY T E L E T E K S T

TOPMERKWASDROGER

102Nieuws
. 1 1
.200 programma
:
300 Omroep
,
,
301
400 Vrije Tijd. Teletekst :
""i
500 Consument, financier
5

SONY STEADY SHOT

SONY55CMKVX2141

SONY55CMKVM2100

SAMSUNGM6135
MAGNETRON OVEN

laatste
Informatie:

In d e l i n g

TR750, Met beeldstabihsator,
Hi-Fistereogeluid Adv '3110 -

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis, voorzien
van bijna alle denkbare
mogelijkheden Adv '4000.-

TURBO - DRIVE MET SHOWVIEW EN PDC!

Electronisch betalen
met uw PIN-code,
zonder extra kosten

m ^"J^*fl

"

ETNA WASEMKAP

SUPER KOOKPLAAT

AEG TURNAMAT "

AVANCE;3-standen.Adv.'135.-

AEG BOVENLADER

ATAG WASEMKAP

ETNA KOOKPLAAT

AV275; 1000 toeren.'1699.-

WH155;luxe3standen.'260.-

Luxe 4 pits. Adv. '430.' l

78.-

1199.-

148.-

4-pits gaskookplaat. '298.-

178.-

248.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Rivièradreef 37

BEVERIJK ,
SUPERSTORE 11 OO m2
Breestraat 65 ,

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
[AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
| DEN HAAG
HILVERSUM

'ft CUTDn CIIDBDG
J;l-tl\IHU-MJI'tKÖ
IN DE RANDSTAD

Badhoeuédorp vrijdag ...... ..... 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ......... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur
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'Kedeng' scoort hoog bij kinderen

Proef metklinkers
Kerkstraat
ZANDVOORT - De proef
met andere klinkers in de
Kerkstraat is mislukt. De
stenen brokkelen af, zakken
weg en raken te snel vervuild. De gemeente gaat op
zoek naar een nieuwe steensoort en wil zo snel mogelijk
een ander proef stukje leggen. De mislukking kost in
totaal 12.500 gulden extra.

doet beter, omdat de stenen
hier op normale wijze gelegd
zijn.

Esthetische
overwegingen
hebben volgens Snelders ertoe
geleid dat de stenen in de Kerkstraat niet ook gewoon met de
lange kant naar boven aangetaracht zijn. „Als we een steen
kunnen vinden met meer
draagkracht, dan leggen we
deze weer op zijn kant," aldus
In de Kerkstraat en de Louis Snelders, die vindt dat het expeDavidsstraat (bij het bussta- riment juist gelukt is. „We zijn
tion) zijn in het najaar van 1995 er toch achtergekomen dat het
twee stukken bij wijze van geen goede stenen zijn?"
proef met de nieuwe klinkers
bestraat. Het eerste proefvlak
Eind deze week overlegt de
voldoet niet, het tweede wel. gemeente met de landschapsarVolgens voorlichter Egon Snel- chitect wanneer hij samen met
ders zijn de problemen in de een speciaal in het leven geroeKerkstraat te wijten aan het feit pen Klankbordgroep opnieuw
dat de klinkers met de korte een bezoek aan de steenfabriek
kant naar boven, gelegd zijn. brengt. Erg lang kan daarmee
„Daardoor hebben ze minder niet gewacht worden, want het
draagvermogen, breken er snel- is de bedoeling dat in het najaar
ler stukjes af en zitten er gróte- de Kerkstraat en het Kerkplein
re poriën in die sneller, dicht- daadwerkelijk een ander plaslippen," legt Snelders uit. Het veisel krijgen, omdat deze strawegdek bij het busstation vol- ten wandelgetaied worden.

Beheerster Duinrand vindt prijs
voor grond 'alleszins redelijk'
ZANDVOORT - „Nee, we krijgen de grond niet voor
niets, maar het is een redelijke prijs." Helene Pomper,
beheerster van camping De Duinrand beziet het allemaal
heel nuchter. Volgende week dinsdag gaat een meerderheid van de raad waarschijnlijk akkoord met dé verkoop
van de 431 vierkante meter grond waarop het huis van de
familie Pomper staat.
„Iets meer dan 86.000 gulden
(tweehonderd gulden per vierkante meter) is redelijk, want
wij moeten nog beslist een ton
investeren in riolering en waterleiding. Vergeet niet dat we

Politie botst
op tegenligger
ZANDVOORT - Bij een frontale botsing op de Vogelezangseweg in Vogelenzang is donderdag een 34-jarige Zandvoort-.
se agent gewond geraakt. Hij
zat als passagier in de politie-auto en liep diverse kneuzingen op. De traumahelikopter
heeft de agent naar het ziekenhuis gebracht.
.'De bestuurster van de auto,
een 22-jarige adspirant-agente
uit Haarlem, heeft volgens politiewoordvoerder Hage waarschijnlijk te laat de bocht ingestuurd. Ze raakte de stoeprand
en stuurde daarna te schielijk
naar links. Daarbij kwam de
auto op de verkeerde weghelft
en botste frontaal tegen de auto
van een 43-jarige man uit Heiloo. Deze man kwam er zonder
verwondingen vanaf.

hier niets hebben, zelfs geen kabeltelevisie," zegt Pomper. „Bovendien is de achterstallige erfpacht (25.000 gulden) ook best
hoog." Daar staat tegenover dat
het huis op een prachtige plek
ligt, geeft ze toe. „Maar we zitten niet middenin een natuurgebied, zoals ik sommigen wel
eens hoor beweren. Ons huis
staat aan de rand, net achter de
boulevard." •
Dat zij volgens het voorstel
waarover de gemeenteraad volgende week stemt haar huis
eerst aan de provincie moet
aanbieden bij verkoop, vindt ze
eveneens alleszins redelijk.
„Het is toch altijd een beetje
geven en nemen als je onderhandelt. Overigens is dit voor
de gemeente veel gunstiger,
want anders had Zandvoort
waarschijnlijk slechts een symbolische gulden gekregen."

I Waterstanden
BHI^MBMM^MMMM^MWMNMMM^HH^^BIBM

Datum
HW LW HW LW
21 feb • 04.55 02.40 17.0612.56
22 feb 05.35 01.10 17.5213.45
23 feb 06.17 01.54 18.3814.33
24 feb 06.5802.4419.2515.31
25 feb 07.46 03.35 20.0516.16
26 feb 08.35 04.15 20.5416.56
27 feb 09.29,04.55 22.0417.35
28 feb 10.44 05.34 -.-18.35
29 feb 00.16 07.10 12.2419.55
Maanstand:
,
EK ma 26 feb 6.'42 uur.
Hoogwater: vr 23 feb 6.17 uur NAP
+ 115 cm.
Doodtij: do 29 feb 7.10 uur NAP +
57 cm.

CDA, GBZ en Lou Koper
(D66) stemmen volgende week
in elk geval voor. De PvdA, Han
van Leeuwen en Jan Termes
(D66) zijn principieel tegen de
verkoop van duingrond. .De
VVD weet het nog niet. „Enerzijds is het vanuit natuuroogpunt beter om de grond niet
aan -de familie te verkopen
maar zelf te houden of aan de
provincie te verkopen. Dan kun
je er op den duur een aaneengesloten natuurgebied van maken.

Anderzijds zit in het voorstel
ook dat de provincie het eerste
recht van koop heeft," verwoordt Van Caspel de twijfel bij
de WD. Mocht de VVD tegenstemmen en iedereen is aanweNa jaren steggelen lijkt er nu zig, dan is er toch nog een meerduidelijkheid te komen voor de derheid van negen tegen acht.
(ADVERTENTIE)

FSSSTSUJKE OPRICHTING
ONDSRN£A/l£RS PLOTFÖR/H

Veel ongelukken
door gladheid
ZANDVOORT - Door de
gladheid zijn er op de Boulevard Barnaart en de Zeeweg in
totaal zes ongelukken gebeurd.
Niemand raakte daarbij gewond. Wel liepen de acht auto's
die erbij betrokken waren blikschade op. De meeste aanrijdingén vonden maandagmorgen
tussen half negen en kwart over
negen plaats.
Op de rotonde van de Boulevard Barnaart botsten drie auto's op elkaar, toen de eerste
auto in een slip raakte. Enkele
minuten later kon een vierde
auto de vangrail niet meer ontwijken toen deze op de rotonde
wilde remmen. Een andere automobilist nam zes parkeerblokken mee op de boulevard.
's Avonds raakte een auto eveneens een parkeerblok. Op de
Zeeweg sloeg een auto over de
kop. Een ander belandde in de
middenberm. .

Pompers. Al sinds 1988, toen de
provincie en de gemeente een
convenant tekenden dat het
noordelijk duingebied weer natuurgebied móet worden, hangt
het zwaard van Damocles boven de -beheerderswoning. De
camping wordt sowieso • verplaatst, maar of het huis ook
weg moest, is al die tijd de vraag
geweest. Er ontstond zelfs een
politieke rel over.

WOENSDAG 28 FEBRUARI 1996, 20.00 UUR

ELYSEE BEACH HOTEL
ALLE ONDERNEMERS ZIJN VAN HARTE UITGENODIGD.
PROGRAMMA:

Korte vergadering met de volgende agenda:
- opening door de voorzitters
- uitleg plattormstructuur
-

stemming structurele bijdrage van ƒ 150,- per ondernemer

-

ronc vraag

vooi het eerste platformjaar
Aansluitend zeer aangeklede feestavond tot plm. 24.00 uur.

van harre welkom, wij rekenen op uw aller komst!
STICHTING ZANVOORT PROMOTIE
VERENIOING ZANOVOORTSE STRANDPACHTERS
ONDERNEMERS VERENIGING ZANDVOORT
KONINKLIJK HORECA NEDERLAND

'Beachwatchers komen terug'
ZANDVOORT - „Het beachwatchersproject gaat
door." Dat zegt A. Alders, die verantwoordelijk is voor
de exploitatie van het project. Weliswaar heeft hij nog
niet voldoende sponsorgelden binnengehaald, maar hij
is er rotsvast van overtuigd dat de beachwatchers met
Pinksteren over het strand zullen lopen.
„Als exploitant maak je niet zelf uit wanneer een adverteerder besluit om ergens in te stappen," zegt Alders. „Je kunt
zo'n sponsor niet op elk gewenst moment over de balie
trekken. Er gebeurt nu zoveel op dat gebied. Eerst was het de
Elfstedentocht, HU staat het sportnet in de belangstelling. Ik
moet maar afwachten wanneer ze aan het strand toe zijn.
Maar binnen anderhalve maand komt het rond. We moeten
positief blijven." Het is zelfs de bedoeling om het aantal
wachttorens met twee uit te breiden.
Hoe duur het project is, wil Alders niet zeggen. Evenmin is
hij bereid te vertellen hoeveel geld hij nog nodig heeft.

plage: 5.400

Weekmedia
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'Moeten we
blij zijn met
dit monument?'

Eventueel komt ook de Haltestraat voor nieuwe klinkers in
aanmerking volgens Snelders.
De Louis Davidsstraat heeft alleen als experiment dienst gedaan.
Hij vindt het niet vreemd dat
de gemeente getest heeft op
veel autoverkeer, terwijl over
het nieuwe wegdek straks voornamelijk voetgangers lopen.
„Er blijft namelijk nog wel verkeer overheen rijden, want de
winkels moeten bevoorraad
worden."

Pagina 3

De kosten van de proef bedragen 12.500 gulden. Daarin zit
ook 2500 gulden voor de stenen,
die de gemeente aanvankelijk
niet berekend had. De rest van
het geld is opgegaan aan arbeidsloon. Dat is bovendien hoger dan geraamd, omdat er een
waterleiding werd beschadigd
zodat er een dag niet gewerkt
kon worden. Op de begroting
was in 1995 al 4600 gulden gereserveerd. De gemeenteraad beslist dinsdag over een krediet
om de tegenvaller op te vangen.

To fusie
ornot
to fusie
Pagina 3

Miriam krijgt
heel Zandvoort
aan de balie

'Kedeng, kedeng*. De carnavalskraker van Guus
Meeuwisse sloeg zaterdag
en zondag erg aan bij de
kinderen in 't Stekkie en de
Krocht. Naar 't Stekkie
kwamen 140 verklede kinderen, in De Krocht dansten ruim tweehonderd
kinderen de polonaise (boven). Zij deden dat op moderne krakers of op de muziek van blaaskapel De Zotte Muggen. Wie niet van
dansen hield, kon altijd nog
een ballon krijgen (rechts).
Overigens was het feest
voor de volwassenen zaterdagavond volgens de
> Schuimkoppen ook een

Pagina 5

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

Verhuizing van
camping Duinrand
kan doorgaan

succes
Foto's André Lieberom

ZANDVOORT - Niets lijkt de
verhuizing van camping De
Duinrand meer in de weg te
staan; De provincie heeft toegestemd en dinsdag gaat de raad
naar alle waarschijnlijkheid akkoord met een voorstel over de
verplaatsing. De Duinrand
moet volgens dat voorstel de
grond schoon opleveren, afgezien van overblijfselen uit de
Tweede Wereldoorlog.
De camping verhuist naar
een strook grond tussen het
Shellstation en de Fujipoort
van het circuit.' De huidige camping moet natuurgebied worden. In het najaar wordt een
begin gemaakt met het bouwrijp maken van de grond.

Spreiding grote evenementen ter
voorkoming gevaarlijke situaties
ZANDVOORT - Het jazzweekend en de Marlboro Masters vinden dit seizoen niet in hetzelfde weekend plaats.
Om te voorkomen dat Zandvoort te veel overspoeld wordt
door mensen en er gevaarlijke situaties ontstaan, heeft de
politie met de Stichting Zandvoort Promotie en de gemeente afgesproken dat er geen grote evenementen tegelijk zijn. ,
De beheersbaarheid van de
drukte tijdens grote festiviteiten staat al enige tijd ter discussie. Waarnemend politiechef J.
Hempenius zei in oktober 1995
tijdens een avond van de bewonersorganisatie Leefbaar Zandvoort dat de politie de menigten
vorige zomer soms bijna niet
meer in de hand kon houden.
Vooral als er op meerdere

plaatsen tegelijk veel toeristen
rondlopen, komt de politie in
de problemen.
Daarom wordt deze zomer
het jazzweekend op 9, 10 en 11
augustus gehouden, terwijl de
autowedstrijd Marlboro Masters op 3 en 4 augustus plaatsvindt. Voor beide evenementen
heeft de politie net als vorig

jaar tien extra agenten beschikbaar. Die kunnen volgens Hempenius ook ingezet worden tijdens de kermis van 19 tot en
met 28 juli.
Hij heeft maandag opnieuw
een vergadering met de Stichting Zandvoort Promotie en de
gemeente om de puntjes op de i
te zetten. „Het is van belang dat
we in elk geval tijdens elke festiviteit een aanspreekpunt hebben. Dat ontbrak vorig jaar en
dat gaan we dit jaar • anders
doen," zegt Hempenius.
Over extra toiletten, die het
illegaal urineren tegen moeten
gaan tijdens evenementen,
heeft de politie geen afspraken
gemaakt. Dat is volgens Hem-

Veel nieuwe activiteiten deze zomer
ZANDVOORT - Van sportief tot lekker en van komisch tot gezellig. Voor het
nieuwe seizoen staan er
maar liefst tien nieuwe of
vernieuwde activiteiten ophet programma. Daarnaast
zijn er natuurlijk ook de bekende evenementen, zoals
het Midzomernachtfestival
(deze keer op vrijdag 21
juni) en Tropicana op 12 en
13 juli. Dat blijkt uit het progranima van de Stichting
Zandvoort Promotie, de horeca-ondernemers, het circuit en de OVZ.
Ter opening mogen de kinderen van Zandvoort deze keer op
16 maart een ballon laten opstijgen. Met Pasen (5 tot en met
8 april) wordt het dorp voor het
eerst extra paasbest aangekleed, lopen er bloemenmeisjes
en nodigt de Stichting Zandvoort Promotie hoogstwaarschijnlijk stand-up comedians
uit. Vroege vogels kunnen met
Hemelvaart 's morgens om zes
uur op het strand gaan dauwtrappen. Het is de bedoeling dat
de strandpachters rond deze
datum eveneens open zijn voor
een kop koffie of een ontbijt.
De voorjaarsmarkt op 2 juni
krijgt een nieuwe opzet, waarbij de Stichting Promotie Zandvoort van plan is om de markt
met straattheater te verluchtigen. Van 5 tot en met 8 juni

krijgt Zandvoort, als alles meezit, voor het eerst een eigen
avondvierdaagse.
Nieuw zijn ook een voetbaltoernooi en een voetvolleytoer- .
nooi op het strand. Voor bridgers zetten de strandpachters
dit seizoen voor het eerst een
drive op, zodat de kaarters van
paviljoen naar paviljoen kunnen gaan.
Wie na de zomer nog voldoende puf heeft om zich in te
spannen, kan terecht tijdens de
fitnessweek in de herfstvakantie. Tot slot wil de Stichting
Zandvoort Promotie dat er elke
zondag een muziektent met

rustige muziek op het Raadhuisplein staat.
Gerard Sollard van Rose's
Cantina aan de Zandvoortselaan heeft eveneens grote plannen voor de zomer. Hij wil samen met vier ondernemers uit
de Regulierdwarsstraat, waar
Sollard ook een restaurant
heeft, een grote tent op het Badhuisplein' zetten. Daarin kunnen dan vier of vijf verschillende restaurantjes komen, met
een gezamenlijke keuken en
bar. De tent zal het hele seizoen
blijven staan.
Vervolg op pagina 3

penius een zaak van de gemeente. „Tijdens het jazzfestival en
de kermis staan er in elk geval
wc's," weet gemeentevoorlichter Egon Snelders. Hoeveel de
gemeente verplicht stelt, kan
hij niet zeggen.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

j\]oii j -B t *•! t llr die krant moet ik hebben.
.L ^ u i,u. M.J. iijiVj Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Zandvoorts
d IMïeuwsblad
Naam: (m/v) l

l

l—L

Eerste geld voor Sint Maarten binnen

Adres: l

l

l' l

ZANDVOORT - De Dierenbescherming heeft zaterdag
duizend gulden geschonken aan de familie Folkers. Met
het geld wil Inez Folkers, de dochter van de voormalige
rijschoolhouder, op Sint Maarten zwerfdieren helpen.

Postcode/Plaats:!

l

l

Telefoon: l

l

l

„We lazen vorige week in het Zandvoorts Nieuwsblad over de
problemen op Sint Maarten en we hadden nog wat geld, vandaar
onze donatie," legt Sonja Posthouwer van de Dierenbescherming
uit. „De nood is er echt heel hoog." Het geld wordt waarschijnlijk
gebruikt om vangnetten en kooien aan te schaffen, zodat de zieke
dieren opgevangen kunnen worden.
Inmiddels heeft de moeder van Inez ook al diverse andere
reacties gekregen. Ze heeft bovendien besloten haar eigen gironummer ook ter beschikking te stellen. Wie de honden en katten
op Sint Maarten wil helpen, kan geld storten op gironummer
411520 van A. Folkers in Zandvoort of de Stichting Buitenlandse
Asielen, giro 444.24.00 in Haarlem, onder vermelding van 'Dieren
Sint Maarten'.

(ADVERTENTIE)

Volgens Floris Faber van de
Stichting Zandvoort Promotie
is niet het aantal het probleem,
maar ligt het aan de mannelijke
bezoekers zelf die liever elders
urineren. ,,En verder hebben
we al vorig jaar aan het einde
van het seizoen aangegeven dat
het een vreemde zaak is dat er
nergens in Zandvoort openbare
toiletten zijn. Toen knikten de
vertegenwoordigers van de gemeente, maar ik geloof niet dat
er veel met ons verzoek gedaan
is. Maandag zal ik het weer aan
de orde brengen."

l' l

Giro/Banknr.:

l

l

l

l

l

J <i.v.m.niiunile bezinning

L

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,75 D half jaar ƒ 83,90 D jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

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

Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
_
_
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017 003"
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woensdag 21 februari 1996

FAMILIEBERICHTEN

HOERA,

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 februari 1996 in het openbaar. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis
vanaf 20.00 uur.

WE hebbEIN EEIM INEEfJE,
Diep bedroefd Keven wij U kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn levensgexellin, on/e moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

JohNNy EN LudxviiME
qEfEÜciTEERd
MET jullÏE ZOON DONNy.

Catharina Theodora
de Muinck-Kuipers

Uw gasbedrijf adviseert!

'EEl lÏEfs PATRiciA EN ARÏE

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- periodieke managementrapportage (BERAP), derde periode 1995
- aanvullende subsidie Zandvoortse Reddingsbrigade
- begrotingswijziging a.g.v. minderopbrengst kermis 1996
- wijziging wijze van notuleren raads- en commissievergaderingen
- wijziging gemeentelijke salarisschalen
- opheffing gemeenschappelijke regeling regionale Arbeidsvoorziening
- nota en plan van aanpak onderwijsvernieuwing
- bomenverordening 1996
- voorbereidingskrediet t.b.v. herinrichting remise
- uitgifte in erfpacht perceel Passage/Burg. Engelbertsstraat
- krediet t.b.v. rioleringsonderzoek 1996
- krediet t.b.v. herinspectie wegen 1996
- ontwikkelingskrediet t.b.v. project herinrichting centrum
- verkoop grond perceel Boulevard Barnaart
- aangaan overeenkomst verplaatsing en ontruiming caravanpark De Duinrand
- diverse voorbereidingsbesluiten:
- Da Costastraat 23
- Max Euwestraat 7
- Zandvoortselaan, Bentveld
- Vondellaan, nabij Gran Dorado
- Flemingstraat 9, nabij Pageehal
- t.b.v. toekomstig bestemmingsplan Centrum

STOOKAKTIE '95/'96

weduwe van Th. de Muinck
op .Si-jarige leeftijd.

uitgerekend voor U!

W Terol
11 A. J de Muinck
R. I.eyten

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Theodorus en Diny
Marcella, Marleen
Adriana
Debby en Maikel
Ralph

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

I H I e b r u a i i 149(5
Correspondentieadres.
II. A. J. de Muinck
Fazanllann 4
505(5 JJBerkelKnschot

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

De creniatieplechtigheid heeft op maandag 19 februari in het crematorium Velsen plaatsgevon-

den.

16 maart
14.00-17.00 uur
OPEN HUIS
RODE KRUIS

Bedroefd geven wij U kennis dat (5 maanden na
het overlijden van haar zoon Piet nu van ons is
heengegaan on/se lieve moeder, schoonmoeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Maartje Keur-Visser
weduwe van Hendrik Keur
op de leeftijd van 93 jaar.
Uit aller naam
A. Keur
Haarlem, 15 februari 1996
Correspondentieadres.
Vondellaan 3(5
2041 BE Zandvoorl

'

De creniatieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Het plotseling overlijden van onze oud-collega

De natuur kent de mens. \

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,

Voor de week van 12-02 t/m 18-02
Normaal
jaarverb>ruik

Week
streetverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2000
2800
3000
3300
3000
3900
4200
4500
5000
5500
6000
0500

Totaal vanaf
l november **

499
023
749
874
999
1122
1250
1370
1498
1021
1747
1869

29
37
44
51
59
66
73
80
88
95
102
110
121
132
143
154
165
183
201
219
238

Kosten
deze week

15,08
19,24
22,88
26,52
30,68
34,32
37,96

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting, (023) 574 01 62,' kunt u terecht voor
nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zij'n altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar.

41,60

l

45,76
49,40
53,04
57,20
62,92
68,64
74,36
80,08
85,80

2057
2246
2434
2622
2806

3T19
3431

GEEN INLOOPSPREEKUUR VOOR BOUWTOEZICHT MEER
Met de instelling van de Centrale Balie bij de gemeente lopen nu de meeste
publiekscontacten via deze balie.
Ook liggen voortaan stukken niet meer ter inzage bij een afdeling maar bij de
Centrale Balie.
Tevens is als gevolg hiervan het inloopspreekuur Bouwtoezicht afgeschaft.
De openingstijden van de balie voor het inzien van stukken zijn ruimer dan de
uren van het voormalige inloopspreekuur.
Voor bepaalde gevallen kan via de Centrale Balie een medewerker van Bouwtoezicht gevraagd worden om nadere toelichting te geven of om een afspraak te
maken. De uren waarop u bij de Centrale Balie terecht kunt voor informatie zijn:

., 95,16

. ƒ 104,52
ƒ113,88
ƒ 123,76

3744
4054

maandag t/m donderdag 08.30 tot 16.00 uur; vrijdag 08.30 tot 12.30 uur.

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

DIVERSE VERORDENINGEN GOEDGEKEURD
Op 12 februari 1996 zijn de volgend verordeningen onder nr. FBA 96/4/U4
goedgekeurd bij besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A.G.M, van de Vondervoort:

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

-

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327 . J
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Herman Slagman
Heeft ons diep geschokt.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht bij het
verwerken van dit verlies.
Directie en medewerkers
Colpitt B.V. Zandvoort

TE KOOP, wegens omstandigheden, geheel gestoffeerd, goed onderhouden woonhuis aan de

HOGEWEG 25 te Zandvoort

Herman

totaal inhoud 800 m3. Het huis, met voor- en achtertuin, bevat drie woonlagen en is bijzonder geschikt
voor dubbele bewoning, (seizoen)verhuur of praktijkwoning.
Per direkt te aanvaarden. Prijs n.o.t.k.
Info: tel.: 0235-715178.

We zullen je missen'.
Je vrienden:
Hennie en Wim
Lia en Ruud
Mary
Annette en Piet
Gerri en Louis
Hierbij willen wij U hartelijk danken voor Uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo
moeilijke dagen tijdens de ziekte en het overlij-

den van

Catharina Johanna
van Kleeff-van Dam

Ook zeergeschikt
voor verjaardag,
partijen
en recepties

To

Boul. Barnaart 14

Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te
bedanken, hopen wij dat U langs deze weg onze
erkentelijkheid wilt aanvaarden.

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

Super
NOORD

- betreft een wijziging van de reeds bestaande verordening
De verordeningen liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2 te Zandvoort. De Centrale Balie is geopend van maandag t/m
donderdag 08.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Let op onze

hnoloanbiedingen

AANVRAAG SLOOPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen sloopvergunningen zijn bij Burgemeester.en Wethouders ingediend:
-96001S
- 96002S

Zandvoort, februari 1996
ADVERTENTIES

Bell's Club presenteert

dierenbescherming

DIERENBESCHERMING ZANDVOORT

GEMEENTE

Enige affiniteit met het werken op een secretari'aat is
gewenst.
De werkzaamheden zullen max. 5 uur per maand in
beslag nemen.

Een kompleet verzbi^de begrajfenis
of CTèinaÜero^
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Elke zondagavond plus do:29/2 en do.7 maart.
Show met ol'zonder diner-arrangement.
Reserveven bij de plaatselijke
VW kantoren en bij de Beü's Club,
Amsterdamseweg 497a Amstelveen

/Beirs\
Club
Telefoon 020 6409666 Fax 6635431
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BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in

OOK PRIJS-OPGAVE AAN HUIS.
BEL VOOR INFO: 023 -5318383

dfil het
voordelig is!
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• Jaloezieën
• Lamellen
Rolgordijnen
• Zonneschermen
SHOWROOM

Gierstraat 4, HAARLEM
DE N A A M V O O R UW RAAM
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FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND
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LudwiNE EN JOHNNY
qEFEticiTEERd MET IVliJN
EERSTE ACHTERklEÏNZOON

DONNY

NU SLECHTS

OMA ÏOTJE

HOERA!
LudwiNE EN JolnNNy
hEbbEIN EEN ZOON

DONNY
TROISE opA EN OMA
EN TANTE

Geopend:
ma. t/m vr. 09.30-21.00 uur /.a. 09.30-17.00 uur
maak een afspraak of kom langs

ZONNESTUDIO PASSAGE 42
Zandvoort (naast surfshop)

023-5212500

natura-uitva€irtverzekerin(f,
duur heb je tvat aan.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).

EEN HALF UURTJE TIJD
Wat ons betreft, tijd genoeg om te bruinen op één
van on/.e lonnebanken of moderne zonnebanken
of ge/ichts/decolletébruiner

Een

. "Dal heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verxekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste xorg geregeld,
precies xoals mijn man zich dat had voorgesteld.
Ja. deze nitvaartvcrxekerintj is mijn
vertrouwen meer dtin ivanrtl.

;

'\Ji\}\ 'Htirtc

pitsgebouw Circuit
dakconstructie Circuit

Meldingen, zoals bedoeld in de Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn op te vragen via het Openbaar Register. Het Register bevindt zich bij de
gemeente.

is op zoek naar

Bent u een dierenvriend die op deze manier onze
vereniging wil steunen?
Neem z.s.m. contact op met:
Dierenbescherming afdeling Zandvoort, tel. 5719316,
Sonja Posthouwer.

25 febRUARi is C!E dAq C!AT
NAAR ANT TOE MAq.

Burg. van Alphenstraat
Burg. van Alphenstraat

De aanvragen liggen vanaf 22 februari 1996 ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis, Swaluestraat 2.
Openingstijden: maaandag t/m donderdag 08.30 - 16.00 uur; vrijdag 08.30 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. De reacties worden betrokken bij de beoordeling van de
aanvraag.
Wij wijzen er echter op dat er in bepaalde gevallen wettelijke regels bestaan, die
tot verlening van de vergunning kunnen verplichten.

een enthousiaste vrijwilliger m/v die het secretariaat
op zich wil nemen.

Kinderen
en kleinkinderen

Verordening begraafplaatsrechten 1995*
Verordening brandweerrechten 1996
Verordening forensenbelasting 1996
Verordening hondenbelasting 1996
Legesverordening 1996
Marktgeldverordening 1996
Verordening onroerende-zaakbelastingen 1994*
Verordening precariobelasting 1996
Verordening reinigingsheffingen 1996
Verordening rioolrecht 1996
Verordening toeristenbelasting nachtverblijf 1996
Verordening toeristenbelasting op strandstoelen en/of strandbedden 1996

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).

DE CONTACTLIJN

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 k u n t u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een seneuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

.Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
óf crematie.; .;. '•> .
Direkt hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 201 1 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

U kunt alb lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladcn van
Weekmedia direct reageren op de
ingespioken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heelt ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcompuler. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartver/.ekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nou; nergens aan gebonden ben.

*•

"•

man/vrouw

rq naam:
u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant. Vul hiervoor
de bon op de pagina met Micro's in.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één ol
twee dagen leuke contacten met ancleren gekregen,

I
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straat:

2 postcode/woonplaats:,

l ?
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teleroon:

i

leeftijd(en):
Bon in envelop zonder nost/.egel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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'Dadelijk geen zeggenschap meer over ons huis'

Kinderweek
ZANDVOORT - 't Stekkie
houdt in de krokusvakantie
een speciale kinderweek. Van
maandag 26 februari tot en met
donderdag 29 februari zijn er
allerlei activiteiten in het
buurthuis in 'de Celciusstraat.
Film, poppenkast, knutselen,
toneelspelen, broodbakken of
poffertjes eten, het kan allemaal als je tussen de vier en 11
jaar oud bent. Meer informatie
bij 't Stekkie, telefoonnummer
5717113.
ZANDVOORT - Filmclub Simon van Collem heeft voor
woensdag 21 februari de Russische film 'Kamen' naar het Circus (aan het Gasthuisplein) gehaald. De voorstelling begint
om half acht en is toegankelijk
voor leden en niet-leden. De
film gaat over een conciërge
van een verlaten villa. Op een
avond stuit hij op een onbekende die doet alsof hij thuis is in
het huis. Er ontstaat een op, merkelijk gesprek. 'Kamen' is
een film van Aleksander Sokoenov.

Strandwandelen
ZANDVOORT - Op zondag
25 februari houdt het IVN
Haarlem een excursie over het
strand in Zandvoort. Bij voormalig paviljoen Zuid aan de
Boulevard P. Loot vertrekt de
groep om één uur. De wandeling duurt twee uur. Een IVN-gids zal het een en ander vertellen over de resten van dieren op
het strand.

Vrouwenlezing
ZANDVOORT - De vrouwenconferentie in Peking en het geweld tegen vrouwen. Dat zijn de
twee thema's die C. Hoekstra-Van Maris op donderdag 21
maart tijdens een lezing voor
de Lokale Raad van Kerken behandelt. De lezing is voor iedereen toegankelijk en wordt gehouden in het jeugdgebouw van
de Hervormde Kerk. Vanaf
kwart voor acht is de zaal open.
De spreekster is politie-agente
in Vlaardingen. Ze heeft bovendien de vrouwenconferentie in
Peking vorig najaar bijgewoond.

Lepra-collecte
ZANDVOORT - De collecte
tijdens de oecumenische dienst
van zondag 11 februari heeft
meer dan zevenhonderd gulden
opgeleverd voor het Zandvoortse lepraproject in Nigeria. Met
het geld wil het Lepracomité
bromfietsen aanschaffen voor
de medewerkers van het Adamawa-ziekenhuis. Wie niet bij
de dienst aanwezig kon zijn,
heeft nog wel de mogelijkheid
om geld over te maken op giro
1384256 van de Lokale Raad van
Kerken, onder vermelding van
'lepraproject'. De collecte langs
de deuren, die eveneens kortgeleden plaatsvond, heeft tweehonderd gulden opgebracht
voor de Lokale Raad van Kerken.

i

Ronald en Irene bewonen een
oud-Zandvoorts
vissershuis,
dat is gelegen in de Noordbuurt
aan de Gasthuisstraat nummer
9. De gemeente vindt hun woning van belang voor de lokale
geschiedenis en wil het op de
monumentenlijst zetten. Het
huis bevindt zich namelijk nog
op de oorspronkelijke schaal
waarin destijds in het- vissersdorp werd gebouwd. Volgens
architecten is de bouwstijl laat
19e-eeuws en valt het onder de
oorspronkelijke dorpsarchitectuur.

een beetje nerveus. Maar voor
ons begon de avond pas echt.
We wilden gewoon duidelijke
informatie hebben en antwoorden op onze vragen. Bijvoorbeeld: waar je rechten blijven
als je huis op deze lijst komt,
wat de financiële consequenties zijn, hoe bepaalde procedures werken. Helaas, op al deze
praktische en duidelijke vragen ±bleven de monumentencom- l
missie en de gemeente het ant- '
woord schuldig. Er zou meer
informatie volgen, beloofde
men."

Irene en Ronald weten door
de volgens- hen gebrekkige informatie over het monumentenbeleid echter nog steeds niet
of ze nu wel zo blij moeten zijn
met al die 'monumentale' aandacht. Een flink aantal inwoners van Zandvoort deelt hun
mening.

„November 1995 kregen we
een brief met een aantal voorwaarden. Naar mijn idee stond
er niets concreets in. Ook mijn
vragen die ik inmiddels in een
brief had gesteld, bleven onbeantwoord. Ik wilde bijvoorbeeld weten wat ik nu nog wel
of niet aan mijn huis mocht veranderen en wanneer het op de
monumentenlijst kwam. Ik
vroeg me af hoe ze dat zouden
toetsen. Want als er geen duidelijke normen en richtlijnen zijn
opgesteld door de commissie,
dan verval je zeker in persoonlijke willekeur? Dat zie ik niet
zitten."
„Daarnaast stond er ook nog
een vaag financieel verhaal in
die brief. Zoiets van 'We subsidiëren vier woningen per jaar^.
Maar ik wilde bijvoorbeeld weten, onder welke voorwaarden
je in aanmerking komt voor
een financiële vergoeding. Bovendien wil ik ook weieens weten, hoeveel geld er eigenlijk in
die subsidiepot zit?"

„Het begon vorig jaar met
een uitnodiging," aldus Ronald.
„Die kregen wij tesamen met
nog een flink aantal andere inwoners. De monumentencommissie had een inventarisatie
gemaakt van alle panden in
Zandvoort. Daarover werd een
toelichting gegeven in gebouw
De Krocht. We zijn erheen geweest en ik moet zeggen, we
hadden gratis een kostelijke
avond. Het was net theater en
we kregen er de slappe lach
van. De zaal zat vol mensen die
in verband met het monumentenbeleid waren uitgenodigd
door de gemeente."
„Maar niemand wist op dat
moment waar het precies over
ging. Net een avondje met vakantiekiekjes. Zelfs het Haagse
Binnenhof en het Colosseum in
Rome konden we op de vertoonde dia's bewonderen. Het
was aardig bedoeld maar een
grote aanfluiting. Op het eind
van de avond kwam de aap uit
de mouw. Het bleek dat onze
woningen werden voorgedragen om op de gemeentelijke
monumentenlijst te komen."
„Toen enkele kritische bewoners echter wat vragen afvuurden, werden de organisatoren

. Maar er is nog iets, wat Ronald en Irene 'helemaal niet
lekker zit'. Irene: „Vorige week
kregen we een nieuwe brief. We
werden uitgenodigd voor een
hoorzitting. Maar in de brief
stond dat we gehoord zouden
worden door het college en dat
ze daarna tot aanwijzing zouden over gaan. Ook als we niet
akkoord gaan?, vroeg ik me
meteen af. We krijgen nu eerlijk gezegd het angstige vermoeden, dat de bewoners er totaal geen zeggenschap over
hebben. Het staat allemaal veel

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Op donderdag 22 februari is er een informatiemiddag van de ANBO
over welzijnswerk voor ouderen in het Gemeenschapshuis.
De bijeenkomst begint om twee
uur en is toegankelijk voor leden en niet-leden die ouder dan
vijftig zijn.

Montis
Leolux
Hu sta
Rolt Benz

Tekenwedstrijd

Gelder and
Har vink

ZANDVOORT - Teken een
waterparadijs, win een prijs en
steun het Nationaal Jeugdfonds Jantje'Beton. Zandvoortse kinderen kunnen bij Gran
Dorado een deelnameformulier
ophalen. Tot 30 april mogen de
tekeningen opgestuurd worden
naar Waterparadijs Teken wedstrijd, Postbus 800, 4870 BV in
Etten-Leur. In juni is de uitslag
bekend.

Mm Rieuvijk in Diemcu
heeft voor u mi collectie
loj'incrken sanic iigcstcld
oi> liet ff bied \'n« wtaal\\vacn liie umck is voor
Aiihierilniii en omgfvmg
Oi'inerkcliikc scrvue,
informatie en topkwaliteit staan t>arnnl \oor
een verantwoorde kcu:e.
Tot kijk bij.

Hennie de Jon
Aupmg
Klassiek

vanlleeuwijk

MenbelboiilewrdAmsterdam/Diemeti Ringweg Al O Afrit S-113/Dicmeii 020- 6994111
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Nieuw platform

ZANDVOORT - Officieus komen de voorzitters van de
Stichting Promotie Zandvoort,
Vereniging
Zandvoortse
Strandpachters, Ondernemers
Vereniging Zandvoort en Koninklijke Horeca Nederland al
een jaar regelmatig bij elkaar.
Op woensdag 28 februari houden ze echter de formele oprichtingsvergadering van het
Ondernemers Platform Zandvoort. Het doel van dit platform
is om samen de krachten te
bundelen, ook richting politiek.
Elke deelnemer moet overigens 150 gulden betalen, maar
volgens Floris Faber (Promotie
Zandvoort) „moet men daar
Ronald Rooij en Irene van der Zwan voor hun huis aan Gasthuisstraat 9. De kozijnen zijn nog in de oorspronkelijke staat. Het niet over zeuren. Je kunt de
oorlog niet winnen zonder
huisje heeft een zadeldak met oud-Hollandse pannen. Vermoedelijk is het huis voor 1875 gebouwd
Andié Lieberom geld."

te vaag omschreven en dan ben
ik altijd heel erg op mijn hoede."
Ronald en Irene zijn daarom
niet naar de hoorzitting gegaan.
„Want er staat wel duidelijk in
de brief, dat het college na de
hoorzitting een beslissing
neemt. We zijn niet per se tegen," zegt Ronald, „maar ondanks onze vragen, hebben we
nog steeds niet duidelijk te horen gekregen wat nu precies de
gevolgen zijn als ons huis op de
gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst. Tot nu toe
hebben we nog geen goed argument gehoord. Drie brieven
hebben we in een jaar tijd verstuurd. We vertikken het om
naar de hoorzitting te gaan. Dat
doen we pas, nadat we antwoord op onze brieven hebben
gehad en dus ook eindelijk weten, waar we nu wel of niet bezwaar tegen hebben. Anders
zeggen ze straks: 'Meneer en
mevrouw, u bent gehoord. U
hebt u kans gehad'!"
Martha Burger

Gasthuishofje mogelijk op monumentenlijst
ZANDVOORT - Zandvoort heeft een aantal panden die een karakteristiek
beeld geven van de geschiedenis van de vissersen badplaats in een bepaalde periode. In samenwerking met de gemeentelijke mpnumentencommissie zijn deze historisch en architectonisch
waardevolle panden geïnventariseerd en op een
lijst gezet met de bedoeling deze woningen te behouden.
Het monumentenbeleid
wordt vastgelegd in een
monumentenverordening. In deze verordening
staat dat objecten (en terreinen) een monument
zijn als deze van algemeen
belang zijn wegens hun

Alpba. Moderne zitcombinatie met een zeer comfortabele zit
en speels uitwaaierende armleggers. Bekleed met leder.
2-zits v.a.
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schoonheid, hun betekenis
voor de wetenschap of hun
cultuur-historische waarde.
De gemeente heeft bij het
samenstellen van de lijst
vooral gekeken naar het
dorpskarakter, het vasthouden van de historie en herkomst, de gaafheid van het
pand of. delen ervan en of
een pand beeldbepalend is
voor Zandvoort. Plaatsing
van de panden op een monumentenlijst betekent bescherming tegen afbraak of
verminking.
Voor monumenten bestaan drie soorten lijsten.
Op de Rijksmonumentenlijst staan panden die van
nationaal belang zijn zoals
de kerk en de toren van de
Nederlands
Hervormde
Kerk en het landgoed Groot

Bentveld. De gemeente
probeert nu enkele karakteristieke woonhuizen en
villa's, het oude gedeelte
van het raadhuis en het
station op deze lijst te krijgen.
Een tweede mogelijkheid is de provinciale monumentenlijst. Ook hiervoor komen Zandvoortse
objecten in aanmerking.
De derde lijst wordt
door de gemeente opgesteld. Het gaat hier om karakteristieke panden die
van lokaal belang zijn. Op
deze lijst kunnen ook panden staan die na 1940 zijn
gebouwd. De gemeente
wil hierop onder andere
het Gasthuishofje en de
Watertoren zetten.

Weer actie
Tankslag
ZANDVOORT - Net als in
1994 houdt de gemeente ook dit
jaar een actie om oude olietanks te saneren. Deze actie
'Tankslag' moet milieuvervuiling voorkomen.
Tanks die niet meer in gebruik zijn moeten of verwijderd
worden of opgevuld met
schoon zand. Verwijderen heeft
de voorkeur, maar is niet verplicht als de tank schoon is.
Olietanks die bewoners nog wel
gebruiken, moeten jaarlijks gekeurd en eventueel gerepareerd
of vervangen worden. Tevens
moet de eigenaar een verzekering afsluiten om toekomstige
schade aan de grond te dekken
en is de eigenaar van de tank
verplicht aan de gemeente te
melden dat men over een tank
beschikt. Het is bovendien
noodzakelijk om een bodemonderzoek te laten uitvoeren en
de grond te laten saneren als
die verontreinigd is.

Fusiegedachten zweven rondom Zandvoort
missaris van cle Koningin. Het tijdens een commissievergade- ling meegemaakt. Uiteindelijk
bleek dat al die gebouwen toch
trio van Bloemenstede (Bloe- ring de gevoelens.
mendaal, Heemstede en BenneWat is er tegen fuseren? weer een eigen functie kregen."
Hij draait de vraag liever om.
broek) heeft onlangs burge- Emoties spelen een rol bij de
meester Van der Heijden al politiek. De gemeenteraad van „Wat is ervoor? De basis van de
eens gekieteld of hij niet in hun Zandvoort wil zijn eigen boon- discussie die het kabinet heeft
kampje wilde komen. Bang tjes blijven doppen. Het is na- aangezwengeld, was een funcOver een paar weken leggen Heemstede, Bennebroek, Haar- voor het aanstormende overge- melijk nooit leuk om het mesje tionele gebiedsindeling waarbij
de burgemeesters van Zand- lemmermeer en Velsen hun be- wicht van burgemeester Pop uit handen te moeten geven. Fi- fusies een meerwaarde moeten
voort, Haarlem, Bloemendaal, spiegelingen voor aan de Gom- uit Haarlem, dachten de Bloe- nancieel heeft het volgens Piet hebben op het gebied van de
mensteders Zandvoort wel Keur (GBZ) ook nadelen. industrie of de volkshuisveseven binnen te halen.
Schaalvergroting genereert wel ting. Een fusie moet dus een
Maar dat viel tegen, want bur- geld, maar dat weegt volgens verrijking zijn. Anderzijds hebgemeester Van der Heijden gaf hem niet op tegen de trend van ben we wat betreft de infrageen krimp. „Vooralsnog geen het Rijk om gemeenten met een structuur wel een aantal overfusie en zeker niet met Bloe- lage onroerendzaakbelasting eenkomsten met Haarlem en
menstede alleen." Wie bij Van (zoals Heemstede) te dwingen we hebben recreatief gezien natuurlijk wat te bieden. Zandder Heijden dieper doorvraagt, die belasting te verhogen.
komt echter bij een genuanPraktische argumenten noe- voort moet de vinger aan de
ceerdere stellingname uit die men de politici nog niet met- pols houden. Misschien blijft
nog wel iets hoop biedt voor een. Maar ze zijn er wel. Zo straks toch alles bij het oude,
AMSTERDAM/ZAND- Van der Kolk belang aan een
fusiekandidaat Haarlem. „Als komt het gemeentehuis moge- maar een feit is dat er nu veel in
VOORT - Uitgerekend op eventueel gemeenschappelijhet echt moet, dan maar met lijk gedeeltelijk leeg te staan en beweging is."
Valentijnsdag komt Zand- ke promotie van het toerisMonique van Hoogstraten
zijn allen, dus ook met Haar- posities van ambtenaren en bevoort de liefde betuigen me. „Zandvoort moet een
lem erbij. Want louter een blok stuurders kunnen misschien in
aan Amsterdam. In café pakket aanbieden waarin
tegen Haarlem vormen, bete- de knel komen.
Casablanca,
eigendom Amsterdam is opgenomen
Door praktische overwegin- Frontale botsing
kent
contraproduktiviteit."
met bijvoorbeeld een bezoek
van de Zandvoortse on- aan
Een fusie met Amsterdam gen mag men zich niet laten
of een rondderhemer Wim Peeters, tochthetopmuseum
de Wallen."
noemt hij „een carnavalsgrap. leiden, vindt Van der Heijden. van politiewagen
zitten zo'n veertig menDe
ondernemers
in
ZandDat heb ik nooit serieus geno- „Posities van functionarissen
ZANDVOORT - Bij een fronsen, voornamelijk Zandmen. Als ik een discussie voer, moet je boven water houden, tale botsing op de Vogelezangzijn het volkomen met
voorters en journalisten. voort
zou ik het trouwens niet in een dat wel. Het is soms ook moei- seweg in Vogelenzang is donVan der Kolk eens. Ze menen
lijk om iedereen achter een fu- derdag een 34-jarige Zandvoortdat de voorzieningen in
café doen."
En de politiek? Op (Amster- sie te krijgen. Maar deze discus- se agent gewond geraakt. Hij
Het zijn de bekende spre- Zandvoort alleen op peil blijdam Beach-) Lou Koper na sie is van een andere orde. Die zat als passagier in de politiekers die zich laten horen. ven als het bedrijfsleven gestaan alle politici zeer huiverig kan weieens indruisen tegen -auto en liep diverse kneuzinOud-VVD raadslid Wilfried zond is. Daar zijn nieuwe imtegenover fus-.egedachten. „Big persoonlijke gevoelens. Wat gen op. De traumahelikopter
Tates betreurt dat burge- pulsen voor nodig. Van de
is beautiful, welnee," verwoord- het gemeentehuis betreft, ik heeft de agent naar het ziekenmeester Van der Heijden ver- Zandvoortse politiek verüe Theo van Vilsteren onlangs heb in Groningen de herinde- huis gebracht.
stek heeft laten gaan. Tates wachten ze echter weinig. Zo
spreekt van „een gemiste vertelt Tates dat er een wétkans voor de burgemeester houder rondloopt die zich
die zo veel waarde zegt te ronduit afvraagt of al die toehechten aan de up-grading risten wel nodig zijn. „Terwijl
van Zandvoort." Het onaf- de hele economie van Zandhankelijke D66-raadslid Lou voort daar juist op drijft," alKoper zegt vernomen te heb- dus Tates.
Leo Heino, exploitant van
berf dat Van der Heijden het
niveau van zijn gesprekspart- speelautomatenhallen in zoners niet hoog genoeg vond. wel Amsterdam als ZandEen boze Zandvoorter roept voort, spreekt zijn verontrusdat de burgemeester 'het ting uit over de kwaliteit van
doet' met de brandweercom- het bestuur. „De politiek in
mandant. De paar toevallige Zandvoort is om te gillen.
Amsterdamse cafébezoekers Het blijft modderen in een
dorp met vijftienduizend inspitsen hun oren.
Volgens Wouter van der woners. Maar het broeit wel
Kolk, directeur beleidsadvi- in Zandvoort. De strandpavilsering van de net gefuseerde joens, horeca, hoteliers, en de
Kamer van Koophandel Am- Stichting Zandvoort Promosterdam-Haarlem, is de nood tie werken samen. Ik merk
hoog gestegen als je stadsdeel dat hun invloed al toeneemt."
van Amsterdam wilt worden.
D66-raadslid Han van
„Zandvoort kan misschien Leeuwen ergerde zich aan
als gedoogzone in beeld ko- deze kritiek. „De ondernemen," waarschuwt hij. Hij" mers zelf kunnen per man
vraagt zich af of er misschien nog geen honderd gulden bijeen verborgen reden aan het dragen aan de kerstverlichliefdesgebaar ten grondslag ting. Ze moeten dan niet bij
ligt. „Wil Zandvoort soms bij de gemeente komen klagen
de ROA-vervoersregio be- dat wij het zo slecht doen."
Zandvoorter André van
trokken worden? Daar is immers veel rijksgeld beschik- Huijstee zegt tegen de verzabaar." De sprekers in café Ca- melde pers weinig vertrousablanca maken hem niet wen in Amsterdam te hebben. De stad is naar zijn mewijzer.
Van der Kolk vindt een ning veel te dominant. „Niet
nauwe samenwerking overi- voor niets zijn alle Amstergens „absoluut geen onzinni- dammers die in Zandvoort
ge gedachte", maar acht een wonen tegen een fusie. Als je
fusie niet noodzakelijk. Als ziet hoe het gaat met RuiTerwijl de stratenmakers de nieuwe klinkers uit de Kerkstraat scheppen, gooit hetgemeeiitebehet gaat om Zandvoort, hecht goord en Schiphol..."
stuur weer wat geld in het gat
Mare de HOLT

ZANDVOORT - Moet Zandvoort wel of niet fuseren met
een andere gemeente? Voor sommige Zandvoorters lijkt
die vraag misschien nog erg ver weg, maar in werkelijkheid
komt zij met honderd kilometer per uur over de Zandvoortselaan en de Zeeweg op het dorp af.

Senioren-info

Zomeractiviteiten
Vervolg van voorpagina
„Het idee is geboren tijdens
het Lekkerste Weekend, toen ik
met organisator Michel Demmers sprak," vertelt Sollard.
„Of het doorgaat is nog even de
vraag, want ik heb nog geen definitief ja-woord van mijn colloga's gekregen." Bovendien
moeten de restaurateurs nog
overeenstemming
bereiken
met Schale, de eigenaar van de
grond op het Badhuisplein. Sollard heeft Demmers gevraagd
om de vergunningen te regelen
met de gemeente en als aanspreekpunt te fungeren tijdens
de zomermaanden.

„Vaag en onduidelijk." Zo omschrijven Ronald Rooij en Irene van der Zwan het monumentenbeleid van de gemeente
Zandvoort. Zolang ze van het college geen duidelijk antwoord op hun brieven en vragen krijgen, werken ze niet
mee aan het plaatsen van hun huis op de gemeentelijke monumentenlijst. Toch vragen ze zich bezorgd af of bewoners
van Zandvoort dit überhaupt kunnen weigeren. Want ook
op die vraag krijgt het stel maar geen reactie.

Russische film

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Tochtje over wallen
in Zandvoorts pakket'
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- Sancdüicksliop
DRUGSTORE

; KASTEN MET EXTRA RUIMTE

Deze week Baby verwenweek
De hele winkel staat in het teken van de baby's.
Natuurlijk geven wij deze week extra korting op verschillende
baby-, peuter- en kleuter-artikelen.

Speelgoedbon t.w.v. ƒ 200,-

Een voorbeeld. Een 2-deurs front 1 60 cm breed.
f.

1145;

f.

520;

Geopend ma-vr 9 00-17 00 uur, za 10.00 13.00 uur

Theorie in één week
Zaterdag 24 februari
van 09.00 tot 17.00 uur

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 5712071

Super

NOORD
Vrijdagavond
< v;. zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPfWOND

Tot ziens
DIO DROGISTERIJ DE GAPER

Fa. Gansner & Co.

Kerkstraat 31
Zandvoort

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

Kroon Mode
Haltestraat 55

Glazenwasserij
• specialiteit schoonmaak
, van gebouwen
• schoonmaak van
luxaflex
• verhuur tapijtreinigers

Dames
pantalons

mild gekruid lamsvleesgerecht
met
sajour lodeh
groentegerecht gemaakt in
cocosmelk met
nasi goreng/ bami goreng/ witte rijst ƒ l O.OU

Gasthuisplein12, Zandvoort

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

59.95

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

De Postcode Loterij is er voor mens en natuur

Y O U T

JONGEREN van 17 tot 21 jaar
voor uitwisselingsprogramma Zimbabwe
* Samen met zes andere jonsens en meiden uit de
provincie Noord-Holland een halfjaar optrekken
met jonseren uit Zimbabwe. Eerst drie maanden m
Zimbabwe, dan drie maanden in Nederland t
* Daarna drie maanden aan de slas om met je eigen
krant, theater, foto's of dia's te vertellen noe het
nou écht is om in een ontwikkelingsland te wonen
•k Een onvergetelijke, leerzame ervaring voor je leven
volgens eerdere deelnemers
* Het programma start in augustus 1996
Belangstelling? Reageer vóór 22 maart:

Holland World Youth

/^.

Postbus 19318,3501 DH Utrecht [t\r- '
030-2368448, of
' ( ' ( • COS

COS Noord-Holland-Zuid

Centrum voor internationale samenwerkins
023-5616560

\

' •

geeft u meer!
Muziektheaterprogramma
FLAIRCK 'De Gouden Eeuw'

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Super
NOORD
Gratis
ruime
pqrkeérgelegenheid

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

Een RUITER DAKKAPEL
betaalbaar, goed en snel!
Dakkapellen in alle soorten en maten.
Van onderhoudsarm en degelijk materiaal zoals:
TROCAL / TRESPA / UNIDEK, Komo keur
Traditionele constructies, zeer goed geïsoleerd.
In één dag geplaatst d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas van binnenuit te reinigen
Verzorgen van melding of bouwvergunning.
Doorlopende garantie en financiering mogelijk.
Aantrekkelijke project kortingen

wint
om te werken aan een betere en
schonere wereld.

In de oerbossen van Canada
zwerft de ontzagwekkende
grizzly-beer; één van de
grootste roofdieren ter wereld.
Maar ook in Canada staan de
oerbossen onder druk. Het
Wereld Natuur Fonds spant
zich in om de grizzly-beer te
beschermen en krijgt daarvoor veel hulp, ook van de
Postcode Loterij.

Haltestr. 9, Zandvoort

Bruna Balkanende

'Mobil

THUISBEZORGING

Elastische band
Alle maten
in nieuwe
voorjaarskleuren

Tel. 57 14 764 / 57 14 090

Weekmedia

AKO

Sambel Goreng Daging

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Fa. Veldwijk

WEEKMENU

30 lessen + ex. aanvraag ƒ1750,- incl. b.t.w.

Fa. P. Klein
Super Noord
Sig.mag. Lissenberg

Tok o

Bert Hogendijk
Tel. 5714946

LD

Zandvoorts Nieuwsblad

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

Spoedcursus

•c*
°

Krijg een babypakket t.w.v. ƒ 75,Wordt uw baby deze week geboren, lever dan het gedrukte
geboortekaartje in en u krijgt een babypakket ter waarde van
ƒ 75,- geheel gratis.
U ziet, deze week worden uw kind(eren) bij ons in de watten
gelegd.
Aktie is geldig t/m zaterdag 24 febr. a.s.

Uw kastindelmg of wand bepaal) het aantal deuren. 2, 3,
4 of meer Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats

Voor documentatie m prijzen bek 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstrtwt 5 Arasttrdam
(tussen Osdorperban en OokiM«rw<g)

Als u de mooiste, liefste of grappigste1 foto van uw baby inlevert, maakt u kans op een speelgoedbon ter waarde van ƒ 200,of één van de 39 troostprijzen.

CLs. vrijdag weer geo*ewl met otize bebenae...
Vis- en Vleessfje&ialltetten.
Div. Lwnakgere&Kten.
Ba nog steeds
De lekkerste Belegde brootijes
Kerkstraat 14. Tel 023-5712102
Maaruiags gesloten

Waf kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
l spiegel- en l paneeldeur kamenSoog

H O L L A N D

HWY zoekt

AlUMINUM SCHUFOCUR5Y5TEEM VAN 16 MM SPBOEl KUREN

Een hang- en leg- indeling

Zin om een jaar iets
heel anders te doen?

Maar niet alleen in het verre
buitenland, ook dichter bij huis
zijn de goede doelen van de
Postcode Loterij actief. Zo
heeft de Vereniging Natuurmonumenten de Brunssurnmerheide in-beheer genomen, een
prachtig stuk natuur in Limburg, met oude bossen en rustieke beekjes.

Meespelen is goed

Cultureel Centrum Amstelveen
donderdag 29 februari r 20.15 uur
Als geen ander weet Flairck de mogelijkheden van het
theater qua vormgeving en licht uit te buiten en in een
origineel programma samen te brengen. 'De Gouden
Eeuw' is geïnspireerd op het authentieke verslag van
de ijzingwekkende ondergang van De Batavia, één van
de grootste schepen van de Verenigde Oostindische
Compagnie. Als een soort 'Orkest van de Gouden
Eeuw' brengt Flairck onder aanvoering van Enk Visser
het verhaal in de vorm van een opera-achtig spektakel.
Nieuw voor Flairck is dan ook het vocale element. Het
samengaan van 17e eeuwse en eigentijdse teksten,
composities en instrumenten geeft een veelheid aan
muzikale stijlen, van rauwe zeemansmuziek tot verfijnde rederijkerscomposities, van parmantige menuetten
tot 'houten-benen-dansen'. Zeven musici bespelen zo'n
vijftig oorspronkelijke en eigentijdse instrumenten. De
voorstelling speelt zich af op het scheepsdek. Projecties
van weer en wind en schilderkunst uit de Gouden
Eeuw voeren u terug in de tijd.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangt u, als lezers van Weekmedia, een korting
van f 5,00 op de normale prijzen. Ie rang f 25,00 (normaal f 30,00), 2e rang f 22,50 (normaal f 27,50) en 3e rang
f 19,00 (normaal f 24,00).
Het is mogelijk telefonisch te reserveren met vermelding dat u gebruik maakt van deze bon. De kassa van
het Cultureel Centrum, Plein 1960, nr. 2 in Amstelveen
is geopend van ma. t/m vrij. van 10.00 - 15.00 uur (tel
vanaf 10.30 uur), zo. en zo. van 12.00 - 15.00 uur (tel.
vanaf 13.00 uur). Tel.: (020)547.5175

Bon voor onze lezers

BEL NU: 072-5022700, FAX: 072-5022730

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen ontvangt u een korting van f 5,00 voor Flairck 'De Gouden
Eeuw' op donderdag 29 februari 1996.

Of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 1751, 1620 WK URSEM

Naam:
Adres:

Stuur mij uw documentatie
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Nieuw:
Bezoek onze showroom
Nijverheidsterrein 14
1645 VX Ursem

Postcode/woonplaats:
Telefoon:

Ruiter]
DAKKAPELLEN

Aantal kaarten:

Ie rang a f 25,00

Aantal kaarten:

2e rang a f 22,50

Aantal kaarten:

3e rang a f 19,00

geeft u-meer!

Als deelnemer aan de Postcode
Loterij werkt u dus mee aan het
behoud van de natuur in en buiten Nederland, terwijl u tegelijkertijd kans maakt op fantastiDe hele netto opbrengst van de sche prijzen, zoals de Mega
Nationale Postcode Loterij is Jackpot die net weer is opgelobestemd voor mens en natuur. • pen tot 7 miljoen gulden. Vul
Het Wereld Natuur Fonds is één dus de bon op deze pagina in en
van de zeven uitstekende goede stuur hem op, want meespelen
doelen die dat geld gebruiken is goed voor mens en dier! H

n
WIN^ÖI^MILJÖEN-BON i
, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ö / 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 10,- (één lotnummer)
D / 30,- (drie lotnummers)
Help de grizzly-beer en win 7 miljoen.1

Naam:

19 FEBRUARI
*ff-Stand Mega Jackpot:

7 miljoen
Getal 1 t/m 21

09 08
05 04
26 45
Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ25.000,-

01
13
07

36
41
33

38
20
32

44
35
29

25
06
39

Zetfouten voorbehouden

De BMW:

De overige Bingoprijzen:
23
12
27
14
30
28
37
42

Getal 22 t/m 3 6
/ 10.000,- 16
ƒ20,ƒ1.000,- 24
ƒ10,/ 500,- 02
15
/ 100,ƒ50,18
ƒ7,17
ƒ40,ƒ6,ƒ30,03
ƒ5,ƒ25,Straatprijs:
ƒ 3.OOO,5552 HM
Keuze Prijs
5552 HM 028

5667 AP 085 in Geldrop

De Muntenkluis van 12 februari: ƒ 4.002,- met 2 winnaars!"]

5

Q dhr.

Adres:.
Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000-Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,

Banknummer:

150 96 02

NATIONALE

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS
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Plots kreeg iemand aan balie huilbui'
- ZANDVOORT - „Het kan
hier zo druk zijn, soms kan
ik niet eens plassen," zegt
Miriam Engels vrolijk. ledere werkdag zit zij aan de receptie in de centrale hal van
het nieuwe raadhuis. „En
met plezier, want het is een
gezellige baan," aldus de receptioniste, die gemiddeld
om de halve minuut wel e.en
telefoontje krijgt te verwerken.
„Soms is het een kwartiertje
stil, maar dat kan in één keer
omslaan. Dan staat opeens de
telefoon roodgloeiend, heb ik
acht wachtenden op m'n computerscherm en tegelijkertijd
ook nog mensen aan de balie.
Maar dat vind ik nu juist het
mooiste van mijn baan."
Miriam vindt het heerlijk om
met mensen om te gaan. Vooral
de sociale kant van het werk
trekt haar enorm aan. „Je krijgt
hier met zoveel verschillende
mensen te maken. De ene keer
gaat he,t om iets zakelijks, de
andere keer iets vrolijks, maar
ik maak ook verdrietige dingen
mee. Laatst was er een vrouw,
die had net haar hondje verloren. Ze kreeg voor mijn balie
plotseling een enorme huilbui.
Op zo'n moment krijgt ze van
mij een bakje koffie en een arm
om haar schouder. Of het druk
is of niet, dat gaat bij mij gewoon tussen alle telefoontjes
door."
„Arrogante en agressieve
mensen maak ik hier ook wel
mee. Het is niet altijd even gemakkelijk om met ze om te
gaan. Soms kan het zelfs heel
bedreigend zijn. Dan is het belangrijk dat je zo rustig mogelijk blijft en altijd vriendelijk
tegen ze bent. Daar heb ik wel
een paar cursussen voor gehad,
want als je daar niet getraind m
bent, laat je je zo meeslepen.
Het is niet altijd even gemakkelijk om met agressie om te
gaan. Maar ik mag wel zeggen,
dat het me tot nu toe aardig
lukt. Toch beïnvloedt het je dag
wel."
Vaak maakt Miriam leuke
versprekingen mee. Ze maken
haar humeur er alleen maar beter op. „Laatst vroeg iemand
naar mevrouw Bijlsma. Ze wist
zeker dat die mevrouw bestond. Na veel speurwerk
kwam ik er eindelijk achter dat
ze mevrouw Hakhof (Ruimtelijke Ordening) bedoelde. Dan
lig ik echt in een deuk. Dat

met

en

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Tien jaar geleden

Onderwijs De Zandvoortse scholen liggen niet
wakker van de plannen van staatssecretaris Wallage om de leerlingnorm op 168 te stellen. In
Zandvoort heeft alleen de Oranje Nassauschool
zoveel kinderen. Volgens Gerda Weidema, voorzitter van het directeurenoverleg, zal het allemaal wel loslopen. „Het is al het tweede plan dat
we in korte tijd op ons bordje krijgen."
Lagere villa De villa aan de Bramenlaan wordt
maar acht meter hoog in plaats van 15 meter. De
omwonenden en de Bodaan hadden ernstig bezwaar tegen de oude plannen.

Palace Het Bouwes Palace Hotel wordt een con
grescentrum nu het gebouw in andere handen
overgaat Bouwes Exploitatie Maatschappij is
verkocht aan Cliff Port Investments uit Toronto.
Het personeel reageert positief op de overname
en de nieuwe plannen om het gebouw te renoveren. Ook burgemeester Machielsen is blij met de
ontwikkelingen
Politie Een paar afdelingen van de politie verhuizen naar Hogeweg 78. De sociale dienst gaat naar
het nieuwe raadhuis. Het pand aan de Hogeweg
zal voorlopig niet gesloopt worden.
Veldwachter Politicus Attema is het zat De
Zandvoorters zetten hun vuilniszakken veel te
vroeg aan de stoeprand en de politie doet er niets
tegen. „Benoem mij maar tot rijksveldwachter,"
zegt hij
Wijkraad Voor de oprichting van de wijkraad m
Noord is weinig belangstelling. Tijdens de eeiste
vergadering van de wijkraad kwam slechts een
handjevol mensen opdagen De wijkraad gaat
zich inzetten voor het welzijn en de leefbaarheid
in Noord.
Ziek Mag een arts de klacht van een zwaar zieke
zwangere vrouw afdoen met 'neem maar een
paar aspirientjes'? Dat wil de familie Visser uit
Zandvoort weten van het Medisch Tuchtcollege.
De Vissers vingen een zwangere vrouw op, maar
klopten tevergeefs aan bij' de huisarts. Dankzij
een wakkere verloskundige kon de vrouw toch
nog m het ziekenhuis opgenomen worden Zij
bleek een merbekkenontsteking te hebben.

Gevaarlijk Oversteken bij de Linnaeusstraat is
gevaarlijk. Daarom moet de gemeente een zebrapad of een stoplicht neerzetten. Dat vindt Maarten Bothe van de Nicolaasschool. Een paar weken geleden gebeurden er een paar kleine ongelukjes. „We willen niet wachten tot er een groot
ongeluk plaatsvindt," aldus Bothe.
Kindercarnaval Het kindercarnaval in de Pageehal gaat toch door. Met wat kunst- en vliegwerk
heeft jongerenwerker Fred van der Pols het feest
samen met de Schuimkoppen in elkaar gezet.
Voor de optocht is geen geld.

Bennoheim Volgens de ANBO moet er een uitgeMiriam Engels en Ingrid Molenaar, de receptionisten van het raadhuis. Miriam werkt 's morgens. Ingrid neemt vanaf 12.45 uur de breid ouderencentrum naast de semorenwonintelefoon op. 'Het is hier echt klantvriendelijker'
klantvriendelijker'
Foto André Lieberom gen in Bennoheim komen. Bestuurslid A. Carbaat vindt dat de voorzieningen voor ouderen nu
soort versprekingen komt nog- half negen tot vijf bellen en wethouders en bezoekers) door niet in het gebouw is."
te veel verspreid over Zandvoort zijn.
Ambtenaren kijken naar bedoorverbonden worden. Dat is de hoofdingang naar binnen koal eens voor."
Miriam kan hele series op- vooral voor mensen, die de so- men. En dat laat ze zich ook neden en zwaaien voortdurend
noemen. Vooruit nog twee leu- ciale dienst nodig hebben, een niet meer afnemen. Want, wan- vanaf de drie verschillende T 7AN DE WEEK werd ik geY teisterd door een flinke
ke: zo wordt de heer Eigenhuis grote verbetering. Ze mochten neer er tijdens dit interview een bouwlagen naar haar. „Gpeiegriepaanval. Eindelijk
(milieu) vaak vergeleken met voor het maken van een af- mannetje een folderrek komt morgen Mir, vandaag ben ik er
de naam van een aardappel. Is spraak alleen tussen negen en installeren, laat ze even weten lekker niet hoor, grappen ze hoorde ik dan ook bij de club
dan bijvoorbeeld." Dat stukje van ziek Nederland. Want wie
meneer Eigenheimer aanwecontact heeft Miriam al die tijd ik ook van mijn kennissen
zig? Mevrouw Tinga (van de sosprak of ze waren doodziek ge- wc-pot m.
echt gemist.
ciale dienst) heet voor sommiDe twee receptionistes zitten weest of het zat er net aan te
Een paar dagen later, net
ge mensen steevast mevrouw
nu tussen de modernste appa- komen. Op zo'n moment moet toen mijn maag weer de norTingeling.
ratuur. Alle nieuwtjes op post- je natuurlijk niet grootmoedig male proporties begon aan te
Miriam en haar collega Inverzendingsgebied staan er. zeggen, datje met je 'bere-con- nemen, kwam mijn vriendin
grid, die Miriam aflost en de
langs en duwde me voor de
Want Ingrid verzorgt 's mid- ditie' overal doorheen glipt,
middagdienst voor haar rekedags de uitgaande post van het want dan straft God onmiddel- leut een Zandvoorts bijstandsning neemt, zijn heel erg blij
raadhuis. Daarnaast is er de ge- lijk.
vragenformulier onder de
met hun nieuwe stek in het
Zo zat ik dan op een dag wat neus. Nou heb ik ooit, m mijn
computeriseerde telefooncenraadhuis. „Met name voor Intrale en de nog snellere manier ongemakkelijk in mijn stoel.
zwartste periode, vlak na mijn
grid is het leuker werken, omscheiding nog wel eens de
van doorverbinden met de he- Net op het moment dat ik een
dat het Raadhuis nu ook 's midad-set. Een soort hoofdtele- berg kruiend IJselmeer-ijs van ramp meegemaakt om ook
dags geopend is voor publiek."
noodgewongen mijn hand op te
foon, waardoor ze de telefoon- pakweg acht meter op mijn tv
„Ruim een jaar moesten we
moeten houden bij de sociale
hoorn niet meer hoeft op te voorbij zag schuiven, leek het
werken achter geïmproviseerdienst, maar het lieve maandepakken. „Het gaat allemaal veel wel of zoiets soortgelijks zich
de balies. Dat was in het deel
Illustratie Hilly Jansen sneller, al moet ik wel een beet- vanuit mijn maag m tégenover- lijkse zachtblauwe formuheraan de Haltestraat waar vroetje met milde vraagstelling uit
je wennen. De klanten trou- gestelde peristaltische beweger de politie zat. Er was daar
die tijd, blijkt in 12 jaar tijd verook een cel en een grote kluis. half tien doorverbonden wor- dat haar uitzicht niet belem- wens ook. Laatst leunde een ou- gingen begon voort te zetten.
anderd in lastige maandelijkse
Het was er koud, stoffig en ach- den. Het is nu echt klantvrien- merd mag worden. „Dat rek dere heer over de balie en keek Met een grote golf kwam mijn
formulieren, afgewisseld met
teraf. We zaten achter zo'n delijker. Daarnaast kunnen ze moet dus mooi verplaatst wor- me ernstig aan. Hij vroeg of ie zojuist verorberde kippetje
halfjaarlijks bloeddorstig heplexiglas ruitje en hadden to- ook iedere werkdag terecht bij den. Dat overzicht heb ik no- een healing bij me kon krijgen. plotseling weer tot leven en
Bleek dat hij me zo op Jomanda fladderde vrolijk tesamen met ronderzoek, waarop listige vradig," aldus Miriam lachend.
taal geen overzicht meer. Maar de centrale balie."
wat af gekloven worteltjes de
gen 'tot op het bot'. En toen ik
Miriam is ook blij dat ze weer
„Ja, je merkt wel dat ik het vond lijken."
goed, het was het wachten dubbel en dwars waard. Want nu een goed contact heeft met al kaas hier niet van mijn brood
nummer raadhuis: 5740100.
zitten we achter een mooie ba- haar collega's. Ze heeft hen al laat eten. Ik moet die deur blij- Nieuwe
Maandag tot en met donderdag van
lie. En wat nog fijner is, de men- die tijd gemist. Tegenwoordig ven zien. Dat is efficiënt, zo 8.30
tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 uur
sen kunnen iedere werkdag van ziet ze iedereen (ambtenaren, weet ik meteen wie er wel of tot 12.30 uur.
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Martha Burger

Schoolstraat 5 is voorbeeld van
monumentale dorpsarchitectuur

Kerkdiensten
24/25 februari 1996
Jeugdgebouw Hervormde Kerk,
Kerkplein:

dat eens even door de ogen van
mijn bij stand vriendin doorlas,
kreeg ik verdorie weer behoorlijk het zuur.
Want wat schetst mijn verbazing? Behalve de vragen over
gezinssamenstelling, inkomsten, bezittingen en schulden,
huishouding, verblijfplaats, relaties en waardepapieren,
bankafschriften, ex-echtgenoten, kinderen en kostgangers,
aandelen, obligaties, opties en
spaarbewijzen, levensverzekeringen, lijfrentes, auto's, motoren, caravans, sieraden, antiek
en geld, opleidingen, cursussen, sollicitaties en de inboedelverzekermg. Behalve die
vragen, moetje als bijstandsmoeder tegenwoordig ook al
invullen of je binnenkort geld
verwacht uit 'een nog te verdelen erfenis'?
Nou moe! Mag ik weer even
een teiltje?

Krocht 45:

Woensdag 19.00: Aswoensdag,
pastor Duijves.
Zondag 10.00 uur: G. Germans. Zaterdag 19.00 uur: pastor DuijGereformeerde Kerk, Juliana- ves.
Zondag 10.30: mevr. pastor
weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds Van Keu- Duijves.
Geloofsgemeenlen-Schaafsma, Eerste zondag Vrijzinnige
schap NPB, Brugstraat 15:
lijdenstijd.
Roomskatholieke Kerk, Grote Zondag 10.00 uur: ds In 't Veld.

Weekenddiensten

Speelweek van 22 t/m 28 Februari
DURF HEM IE 7lfN1

BRAD
PITT

Een prachtige,
hartverscheurende
V • . . . • ' : ' • -film.. . • . : . ; . ' ; ' • • •
Een klassieker

A.L
Dagelijks

13.30 en 15.30

A.L
Do t/m Di
19.00

•'••

MORGAN
•.'.'•rULKMAN

•Een verhaal
waarin het kwaad
vindingrijker en
onverwoestbaar -

16 jaar
Do t/m Di
21.30

Woensdag 28 Februari om 19.30 uur

BAWANG BIE JI
Regie: Chen Kaige
met: Leslie Cheung, Zhang Fengyi en Gong Li

WORDT LID VAM DE FILMCLUB
Qasthuispleln 5,2042 JW, Zandvoort, tel; 02507-18686

Weekend:
24/25 februari 1996
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel'.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken'via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gomtaert en/of P.J. van
der Derjl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (0230 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzljnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werk-

J

dagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorder straat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.

-

-

"•

Woningbouwvereniging EMM:

Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.

Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123

Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

B Burgerlijke stand H
13 februari tot en met 19 februari
In ondertrouw: Johannes Roozen en Caroline Marie Koper.
Getrouwd: Ronald van Eimeren en Sandra Johanna Velker.
Geboren: Bram Ezra, zoon van
Ronald Peter Bakker en Nelly
Adams.
Overleden: Jacob Leegstra op
78-jarige leeftijd. Margaretha
van Hoeij Schilthouwer Pompe-Leupen op 96-jarige leeftijd.
Maria Berkman-Steinbach op
86-jarige leeftijd.
Cornelis
Waaning op 66-jarige leeftijd.
Catharina Johanna Theodora
de Muinck-Kuipers op 84-jarige
leeftijd. Aurelia Brune-Visser
op 85-jarige leeftijd. Maria Johanna Rikken-van de Werken
op 79-jarige leeftijd. Hedwig
Maria Seeger-Dreiner op 75-jarige leeftijd. Leendert Bol op
78-jarige leeftijd.
Christine
Schmidt-Demmeni op 93-jarige
leeftijd.

vooruit springt. Boven de risaSchoolstraat 5 is een woonliet zit een timpaan, een driehuis dat omstreeks 1900 gehoekig bovenstuk. De gevel
bouwd is. Het pand presenteert
wordt bekroond met een fraaie
zich als een voorbeeld van mokroonlijst. Hieronder bevindt
numentale dorpsarchitectuur.
zich nog een doorlopende wit
De gevel is van baksteen met
geschilderde band, tevens ter
aan de onderkant een zwart geaccentuering van de kroonlijst.
teerd plint. In de gevel bevinden
De ramen op de begane grond
zich horinzontale banden die gezijn niet origineel, want aan het
pleisterd en geschilderd zijn en
metselwerk onder de ramen is
lijken op de speklagen in de Amsterdamse grachtengordels die een gewelf. Ook boven de voor- te zien dat zich daar vroeger
destijds van natuursteen wer- deur is zo'n sluitsteen te zien. naar buiten draaiende deuren
De togen zijn gevuld met gede- hebben bevonden. De frisse geden gemaakt.
metselde bakstenen gevel geDe raamopeningen hebben to- coreerd metselwerk.
De voorgevel is symmetrisch tuigt van een fraai dorpsondergen (gewelfbogen) die zijn voorzien van gefacetteerde sluitste- en voorzien van een zogenaam- komen.
Folo Andie Liebeiom
nen, de middelste stenen van de middenrisaliet, een deel dat

j Agenda
Woensdag 21 februari
* Filmclub Simon van Collem
draait Kamen in het Circus '
aan het Gasthuisplein. Aanvang 19.30 uur. Ook toegankelijk voor met-leden.

meenschapshuis. Vanaf 19 15
uur.
Zondag 25 februari

Van 14.00 tot 16.00 uur.
Dinsdag 27 februari
* Knutselen in 't Stekkie van
10.00 tot 12.00 uur.
* Toneelmiddag met het We
reldkindertheater in 't Stekkie
van 13.00 tot 16.30 uur.

* Lentewandehng m de duinen.
Start om 10.00 uur bij de mgang Heerenduinen aan de
Donderdag 22 februari
Heerendumweg in Velsen.
* Informatiemiddag van de
* Strandwandehng olv IVNWoensdag 28 februari
ANBO over de thuiszorg, het
-gids. Start orn 13.00 uur bij Pa- * Bezoek aan bakkerij Paap olv
kruiswerk en het welzijnscenviljoen Zuid (Boulevard P
't Stekkie. Aanvang 9.30 uur.
trum Zandvoort. In het Gef
Film 'Alleen op de wereld' m
Loot).
meenschapshuis, ook toegan't Stekkie. Aanvang 14 30 uur
kelrjk voor niet-leden. Aanvang
* Oprichtingsvergadering On14.00 uur.
dernemers Platform in Elysee
Maandag 26 februari
Beach Hotel
" Spelletjes in 't Stekkie voor
Vrij dag 23 februari
kinderen van vier tot 11 jaar.
Aanvang 20.00 uur.
* Postzegelavond in het Ge-

17-6
WHIRLPOOL
1000 TOEREN
WASAUTOMAAT
Type AWG748, Luxe 1000
toeren wasvolautomaat,
18 programma s, mkl
en besparend
SONYHI-8TRAVELLER wolwas
regelbare
SONY63CMKVM2531 Superieure beeldkwaliteit kortprogramma,
SUPER TELETEKST Hl Fi stereo Adv '3220 temperatuur en centrifugesneiheid Zeer zuinig door
Hi Black Trinitron beeldbuis
uniek
DCC-systeem
(lat square Doublé Duty
Adviespri|S"1299afstandbediening Adv'1660SONYHWSTEADYSHOT

949.-

WHIRLPOOL ELEKTRONISCHE WASDROGER
Type AWG906, Elektronische lucht-afvoerdroger, dus
eenvoudige bediening en optimaal resultaat d m v sensoren Trommel links- en rechtsdraaiend, antikreuk programma en pluizenfilter Adviespnjs'999 -

SONY HIFI SYSTEEM MET CD-WISSELAAR
MHCC33, Versterker 2x60 Watt, elektronische equalizer / 9 bands1
analyzer, digitale tuner, 40 pre-sets, sleeptimer, dubbel cassettedeck, auto-reverse, dolby B; 1 -Bit
5 CD-wisselaar, muziekkalender,
3-weg bassreflex luidsprekers, mkl
afstandbediening Adviespnjs*1320 -

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs'495 -

TR750 Met beeldstabilisator
Hi R stereogeluid Adv '3110

\>fiïfïc9

2249.-

Type TD52, Reverserend
Adviespnjs "649-

lüflK? 349."
BAUKNECHTTRA961

MOULINEX STITNT
FM1515 17 Liter, 5 standen,
WHIRLPOOL ARG647 draaiplateau
Adviespnjs'399 -

KONDENSDROGER
CM50, Geen afvoer nodig

ZANUSSI KOEL/VRIES WHIRLPOOL AVM610I

SONY TRAVELLER

WHIRLPOOLAWG912

BAUKNECHTKGC

TR350 Lichtgewicht camcor
der Hi R 10xzoom 2lux '1980

Kondensdroger Adv "1549 -

SONY STEADY SHOT
TR550 Lichtgewicht cam
corder met beeldstabilisalor
Hl Fi Adviespnjs '2530

1399.-

Stereo en teletekst Adv '2250

\ 1299.-

Stereo teletekst Adv '1650-

SONY55CMKVM2100

179.199.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220liter2-deurs
koel/vries kombmatie met
3 laden Adviesprijs'999

[SONY72CMKVC2921

SONY55CMKVX2141

JtMi&% "^

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

ZANUSSI WASDROG'ER

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis voorzien
van bijna alle denkbare
mogelijkheden Adv "4000 -

Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs'279 -

HI-8 CAMCORDER
1

Topklasse Hi Fistereogeluid

BÜ 1299 IJilfr-T

• ••TirViTU

SONY CAMCORDER HI-8 HIFI STEREO

Hl Black Tnmtron Adv'1000

TR707, Kompakte lichtgewicht camera
met topklasse
Hi-8 beeldkwaliteit,
12x motorzoom,
full-range autofocus,
auto diafragma,
HiFi stereo geluid
Adviespnjs*3220 -

VIDEO-8 CAMCORDER
SONY T E L E T E K S T E807 8mm 8x zoom autofocus
M1401 Afstandbediend'890-

I PANASONIC 63 CM

AEG TYPË12Ï
Kondensdroger Adv "1449 -

~ 999.BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER

Jektronisch Adv '1699 -

TX25G Stereoteletekst "1599-

1099.1149.-

SHARP R2V14STUNT

579.-

Koel/vries kombi Adv '1235 -

229.-

17 litermhoud Adv '599 -

239.-I

SHARP KOMBI

K/V kombmatie met 3 laden
Adviespnjs'1149

Digitale 2 m 1 kornbi met
1000 Watt auartz-arill

799.849.-

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snel-

SIEMENS 300 LITER le 1000 Watt magnetron veKOEL/VRIESKOMBINATIE lekookfunkties Adv "699 -

479.-

Type KG31, Flexibele mdelmg 3 vnesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespri|s*1 498 -

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv "999 -

MIELE DROGER T349

SONY HiFi VIDEO+PDC

1399.-

829.-

2800toeren Adviespnjs*249 -

VR733 VHS HO HiFi stereo
4 koppen teletekst "1795-

149.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST PHILIPSHiFi STEREO
25PT450 Flat square beeldVR632 TURBO DRIVEvideo
4 koppen longplay "1295

799.-

995.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen "849 -

HiFi VIDEO
PHILIPS 70 CM KTV GRUNDIG
GV240 Beste koop VHS
STEREO TELETEKST
Adviespnjs -1709

| 28PT450 Adviespnjs'1995-

849.-

1095.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

JVC HiFi STEREO
5TEREO VIDEO
PHILIPS MATCHLINE HRJ600 4koppen
jppen Adv
Adv"1299
"1299

PT701B STEREO TELETEKST.afstandbedien ng
| Adviespnjs'1795 -

—

769.-

ÜIF iimHi ^^

Hit wordt door vrienuu»«"-'. snogla ng

BLAUPUNKT HiFi
VIDEO + SHOWVIEW

H145.- PTga,

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
| 28SL5800 70cm Adv "2695

1695.-

695.-

55 CM STEREO KTV

SONY SHOWVIEW+PDC
Q/SO

PHILIPS VIDEO + PDC

475.PHILIPS TELETEKST

579.-

479.SONY VHS-HQ VIDEO
E10 Tri Logic voor optimaal
beeld afstandbediening
Adviespnjs "799-

465.-

.

v

'GARANT!!..

Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviespnjs "2299 -

SHOWVIEW VIDEO
VXK326 VHS-HQ shuttle
afstandbediening Adv '699

235 liter Adviespnjs "985 •

645.LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI 4 oro
gramma's, 12 couverts

1-DEURS KOELKAST Adviesprijs'999 Oerdegelijketabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

245.-

BAUKNECHT VW3PR

2 sterren vnesvak Adv "699 -

BOSCH VW SPS2102

325.-

EÜEr /6B."

345.-

BAUKNECHT KA*ST
3 sterren vnesvak Adv "749 -

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen1 Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg' Type
AV536,Adviespnjs"1499 -

VSG21 Afstandbediend
Adviespnjs "768-

RVS kuip en trommel "1499-

COMPAQ PRESARIO
524,Processor486DX2,66Mhz,
8MB Intern, 420MB harde schijf,
Quad Speed CD-rom, 14 Inch monltor.muls,WINDOWS 95 "2999-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

645.-

BAUKNECHTKRC3032 INDESIT
300 LITER KOELER FORNUIS

745.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met GlVEG keur Adviespnjs "949 -

1195.-

lïfottf 4/o.-

SIEMENS WASAUTOM.
EHai Adviespnjs "1348-

ETNA FORNUIS 14.00

OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastje Adv "595 •

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

BAUKNECHTWA-

JVC VHS-HQ VIDEO

Hoog centrif uge-toerental
Adviespnjs '1349 -

HRJ200 Afstandbediening

10Q LITER VRIESKAST 410 Gas-elektro fornuis
mkl grill draaispit en mixed
grill-set Adviespnjs "1575 -

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33 Stereo en teletekst

HRJ205 LCD afstandbediend

ATAG GAS-ELEKTRO

HEWLETT
PACKARD

AR1STONA63CM
STEREO TELETEKST

FK055, Elektrische oven,

.i.nnÜ PRINTER
-««"»-• DJ320,lnkietprlnter,lnkl sheet
feeder en cartrldgo Adv'569

GRUNDIG VIDEO + PDC
Beste koop 1

BOSCH VRIESKAST mkl grill en kookwekker
Type GSD1 341, Adv "848- Adviespnjs "1510 -

928.-

Adviesprijs "1099 -

WHIRLPOOL 243 LITER ATAG TURBO-FORNUIS

IS55-28 Stereoteletekst '1299

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl

WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

afstandbediening

GRUNDIG 51 CM KTV Adviespnjs "699

T51 540 Teletekst Adv '1099 -

578.298.-

37 CM KLEUREN-TV
LEUREN-TV

PT?4 9OQ
Urn* £«9«JH"

VHS VIDEO PLAYER
Inkl

Type AWG089, Adv "1435

afstandbedienmq

SONY HiFi MINI SET

MHCEXS TOPKLASSEi Losse komponentcn
2x1 00 Watt RDS-tunor/timer dubbeldeck reverse
CD-speler en alstandbedlcnlng Adviesprijs*1440

PRIJS

PÜlBCCPRUS

899.. Meer budget door de gratis
jBCCrcardf
Aanvraaa-folder in d* winkel!

1 40 meter hoog met 6 vnes- KFF452, Luxe gas-elektro
vakkencq laden Adv "1165- fornuis met heteluchtoven
grill kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs* 1735-

748

1198.-

STUNTÜ VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar malle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

298.-

1000 TOEREN BOVENL

STRIKT EENMALIG!
l? l BCC

898.-

WHIRLPOOL AFB594

JVC VIDEO SHOWVIEW

798.-

Type KN3400WO, Adv "849 -

Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren
Adviespnjs "1799 -

2599.'

ST63 650 STEREO TELETEKST Advies0ms"1829

968.-

G570 TOPKLASSE Adv '2099 -

KT18RQ1, Adviesprijs"948 -

WAS/DROOGKOMBINATIE

ST70650 Adviespnjs"1949

BLAUPUNKT 55 CM

?•••?•

MIELE VAATWASS'ER

SIEMENS 180 LITER

1045.-

GRUNDIG 70 CM
Turbo-Drive LCD Afstand
STEREO TELETEKST bediend Adviespnjs '895-

GV401

l J'JI Ar

465.465.-

995.- Ijafe?

LUXE 1400 TOEREN

PHILIPS VIDEO
+ PDC
1

63TA4411 Adviespnjs'1795-

Superzuinig Adv "1348

FTgcj QyflO

AEG LAVAMAT RVS BOSCH KOELKAST

Ju-

878.-

465.

alle soorten en .maten.

SIEMENS 2 - ) E R S

Topmerk Adviespnjs"749 -

Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max 8 uur)
afstandbed Adv '799

GRUNDIG63CM

STUNT' Adviespnjs"749 -

MIELE 1100TOEREN

4 KOPPEN VIDEO

reg^L -on©
ifljfoy SfHö."

ZANUSSI 2-DEURS

ELEKTRISCHE
KACHELS

145 LITER KOELER SIEMENSAQUASTOP

HO LCD afstandbed "1199

AKA! VHS-IHQ VIDEO
l

465

INDESIT KOELKAST

PANASONIC VIDEO
I37CM KTV KV1212 NVSD30 3 koppen VHS

345.-

45.-

- -— „lm»

INDESIT STUNT

Type 2596, Adv "799 -

14PT155A, Adviespri|S"725 -

BESTE KOOP Officiële
Philips garantie Adv "695

Ruime keus in Philips,
Martéx en Inventum
onderdekens.
Kaf f'

LUXE 800 TOEREN

VR333 Beste koop' 3 koppen
Adviespnjs '1095

55 CM FSQ KTV

Ned Phihpsgarante Adv "899

ELEKTRISCHE
DEKENS ,

TypeAWG719,Adv "1235

tifofr? DnrSfB-

695.-

~

749.ZANUSSI WASAUTOM.

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling Adv "799

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT -

SLVE50 Tri Logic 4 kop
pen longplay Adv '1330

NA2304 Flat square beeldbuis teletekst Adv "1345 -

Voorlader centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel,
zeerzuinig Adviespnjs "1199 -

Type ZE400E, Adv "94S

£QQ
EfttFy 099.-

j PHILIPS 63 CM KTV pTgeJL
25MN1350 Adviespnjs "1445

699.-

MERKCENTRÏFUGE

PHILIPS MATCHLINE

buis menusturing easy-logic
| afstandbediening Adv "1795-

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv '1499 -

regelbaar Svnesladen "1849-

SLVE70 Tn-Logici Stereo
4 DA PRO koppen longplay
enPDC Adviespnjs "1780
jteletekstl

649

BOSCH 280 LITER
LUXE KOELMBES KOMBI
Type KE31 00, Gescheiden WHIRLPOOL AVM

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standen Adv"135-

AEG BOVENLADER

ATAG WASEMKAP

ETNA KOOKPLAAT

WH155,luxe3standen "260-

Luxe 4 pits Adv "430 -

AV275,1000 toeren "1699-

78.-

OPENINGSTIJDEN:

PIN-CODE | DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Electronisch bfetalen J HAARLEM
met uw PIIM-cpde,
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten l Rivièradreef 3.7

BEVERIJK
SUPERSTORE 11OO m'
Breestraat 65
•

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN ZOETERWQUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

4 pitsgaskookplaat "298 -

148.-

1199.IKT

SUPER KOOKPLAAT

AEGTURNAMAT

I

. 1 tot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur
zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
Badhoevedorp vrijdag ........... 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur
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'Nijmegen' wint het
Casino-schaaktoernooi
ZANDVOORT - Het onderlinge schaaktoernooi tussen
de vestigingen van Holland Casino is uitgedraaid op een
overtuigende zege van de Nijmeegse equipe. Zij wonnen
alle negen wedstrijden.
De twee Zandvoortse viertallen, met onder andere in
Zandvoort l Peter van de Beek en Caroline Stamdejonge
van de Chess Society, vielen met een zeven en achtste
plaats wat tegen. De wedstrijdleidmg lag m handen van
Mare Kok, Olaf Cliteur en Hans Drost, die namens Chess
Society dit evenement tot ieders tevredenheid organiseerden.
Bij Holland Casino wordt
men hoofdzakelijk geconfronteerd piet kansspelen Het personeel van dit bedrijf toont zelf
echter al jaren grote liefde voor
één denksport en wel het
schaakspel Eeeds enkele malen kwamen de vestigingen uit
in een onderling toernooi en
donderdag was de beurt aan
i Zandvoort om de organisatie
op zich te nemen
Initiatiefnemer Peter van de
Beek, zelf bestuurslid en fanatiek schaker van de Chess Society Zandvoort, vond zijn drie
medebestuurders Olaf Cliteur,
Hans Drost en Mare Kok bereid een professioneel toernooi
in elkaar te zetten Maar liefst
tien teams uit alle windstreken
van het land waren naar het Ge
meenschapshuis gekomen om
het toernooi te verspelen

Na de opening van de directeur van het Holland Casino
Zandvoort, de heer In 't Veld,
vertelde Cliteur aan de 39 deelnemers haarfijn hoe het echte
wedstrijdschaak m elkaar
steekt. De tien teams speelden
in één grote groep met een bedenktijd van een kwartier per
persoon per partij
Aanvankelijk leek het team
uit Valkenburg het sterkst Zij
versloegen in de eerste ronde
het hoofdkantoor uit Hoofd
dorp met 4 O en m de tweede
ronde een combinatieteam van
Breda en Amsterdam dat als
Bredam door het leven ging,
met eveneens de maximale score Het tweede team van Nijmegen, dat m de eerste ronde Nijmegen l versloeg, kon eigenlijk
als enige volgen.
Ook in de derde ronde wonnen beide koplopers en m de

vierde ronde troffen zij elkaar
Iedereen verwachtte een Limburgse zege, doch de Nijmege
naren trokken met 3-1 aan het
langste eind Ook de Zandvoortse teams draaiden tot op
dat moment goed mee Zandvoort l haalde vier punten uit
de eerste vier wedstrijden en
Zandvoort 2 zelfs een puntje
meer Zij stonden derhalve op
de derde plaats.
Het tweede team van Nijmegen maakte echter geen fouten
meer en won alles. Ook Valkenburg maakte geen misstappen
en vanaf ronde zes haakte ook
Rotterdam l aan bij de kopgroep Het verschil in de laatste
ronde met Valkenburg en Rotterdam bedroeg slechts één
punt
In de onderlinge ontmoeting
die voor de laatste ronde op het
programma stond,' maakten de
Limburgers korte metten met
hun Rotterdamse collega's en
trokken met 3 l aan het langste
eind Nijmegen 2 was inmiddels
onbereikbaar en nam de fraaie
wisselbeker mee naar huis
Caroline Stamdejonge kon het Zandvoortse team niet naar de kopgroep voeren.
Dat de Nijmegenaren echt de
sterkste waren, bleek wel uit
het feit dat hun tweede bordspeler Engels met 8,5 uit 9 de
topscoorders-prijs in ontvangst
nam en hun eerste bordspeler
Potter met 8 uit 9 de tweede

Racekalender is
weer overvol
ZANDVOORT - Het evenementenseizoen 1996 op het
Circuit Park Zandvoort gaat op zondag 24 maart van start
met de Openingsraces van de Nederlandse Autorensport
Vereniging (NAV). Dit seizoen omvat een totaal van zeventien races, die weer duizenden toeschouwers naar de racepiste zullen trekken. De racekalender ziet er weer overvol
maar zeer aantrekkelijk uit.
Het jaarlijkse hoogtepunt op
de Zandvoortse racepiste vindt
dit jaar plaats op zondag 4 augustus Vele tienduizenden toeschouwers komen dan voor de
Marlboro of Pormula 3
Dit grandioze evenement
wordt alweer voor de zesde
keer georganiseerd, waarbij
door de sponsor coupons m
omloop worden gebracht, die
bij de kassa's van het circuit
zonder kosten kunnen worden
ingewisseld tegen toegangsbewijzen
Tot de hoofdschotel behoren

eveneens de autoraces die worden gehouden en meetellen
voor de diverse Nederlandse
kampioenschappen
Dit zijn raceklassen die ook
m het buitenland onder gelijkwaardige reglementen worden
georganiseerd, zoals het Dutch
Tourmg Car Championship, de
Marlboro Elf Renault Clio Cup,
de Pepsi Citroen Saxo Cup, de
Formule Ford, de Ferran-Por
sche Challenge en de GT's De
organisatie daarvan is m han
den van de NAV
De overige nationale NAV-raceklassen strijden om de diverse cups en kampioenschappen
tijdens de nationale autoraces
ZANDVOORT - Vertegen- en soms op de traimngsdagen
woordigers van de gemeente van de grotere evenementen
Daarnaast heeft de HistoriZandvoort hebben vorige week
woensdag samen met een aan- sche Auto Ren Club een aantal
tal afgevaardigden van andere evenementen m het pakket zogemeenten tegen de herverde- als de Historische Zandvoort
hng van de bijdragen uit het Trophy en de thematische eve
gemeentefonds geprotesteerd nementen als de Itaha £ ZandAls het Rijk de plannen door- voort en het British Race Festi
voert dan loopt Zandvoort per val
De buitenlandse autosportjaar 1,5 miljoen gulden mis uit
clubs MSC Langenfeld en de
dit fonds
Porsche Club Schwaben organiseren ook dit jaar hun traditionele evenementen op het
ZANDVOORT - Vandalen Zandvoortse circuit De MAC
hebben in het weekend hun Zandvoort presenteert weder
voetafdruk achtergelaten bij de om twee motorraces meetelingang van het nieuwe raadhuis Er staan vijf voetstappen
in het oranje stucwerk De politie heeft nog met achterhaald
welke schoenen er in de af drukken passen

Protest

Voetafdrukken

prijs opeiste De Boer van de
vestiging m Valkenburg werd
derde, eveneens met een score
van 8 uit 9 Hij verloor echter
een beshssingspartijtje tegen
Potter
Met de twee Zandvoortse

teams ging het na de pauze snel
bergafwaarts
Beide teams
wonnen nog slechts een wed
stnjd en eindigden respectieve
lijk als achtste en zevende Tijdens het na afloop georganiseerde Indonesische buffet

(ADVERTENTIE)

Boxsprmg m uitrolbare opstelling

Boxspnngs van bijvoorbeeld
Vi-Sprmg Sleep & Dream Jan des
Bouvne en Zevenslaper zie je niet
overal BIJ Slaapvoorlichter
het Westen echter wel En de hier
afgebeelde modellen zijn uiteraard
slechts een paar voorbeelden uit de
ruime en prachtige collectie
boxsprmgs die u er vindt

Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
BiIderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Voetbalsterren op het Zandvoortse strand

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Nadat het taeachvolleybal, beachtennis
en taeachbasketbal reeds op de strand te zien waren, kon
het voetbal niet achterblijven.
Komende zomer wordt m de badplaats een aantal voetbalwedstryden op het strand gespeeld Deelnemers zijn de
teams van Brazilië, Italië, USA en Nederland
In de teams van deze vier landen maken zeer bekende voet
ballers hun opwachting Zo zal
het Nederlandse team onder
meer vertegenwoordigd worden door Frank Rijkaard, Hans
van Breukelen, Bryan Roy en
Gerald Vanenburg, terwrjl in
het Braziliaanse team de balto
venaars Zico, Junior, Edmho,
Adao en Paulo Sergio aantre
den
Ook Italië kent enige prominenten Met namen als Altobelh, Gentille, Maldini, Zenga en

Ons idee.
Airco op de Mitsubishi Galant voor ƒ 995,-.
Dit aanhod qildt bij aankoop \an utt mum t Galant Al \tinaf f fó(Wï
i, i i a \ttnij f37 6-!0 MC' BF\ltBT\\ e\cl \m\ijdt nni>ibtjdiaiii ko\tcn
iijUaaimakt n tif Sa^cnfuun \Vij-n>tnmn \ooihcl\onden Mit 3 jmn
Mnln^iHintic/lntci Euio Smm Imp Hun h'thhin> tt Gm\e BV
MITSUBISHI
Suv\enluim (0252)2661 l! DiaUnt(lic\\in in de Goiuitn Gtd\
MOTORS

Postzegelavond
ZANDVOORT - De maandelijkse postzegelavond vindt plaats
op 23 februari in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat De bijeenkomst wordt gekenmerkt door een veiling, loterij,
postzegels en mensen die daar alles vanaf weten. Vanaf kwart over
zeven staan de deuren open van het Gemeenschapshuis

ZANDVOORT - De laatste wedstrrjd van de derde
competitie van de Zandvoortse bridgeclub grepen de heren Emmen en
Van der Meulen aan om
toate slaan.
Door een overwinning
eindigde dit paar in deze
derde competitie op de
eerste plaats.
Met een mooie score van
65 procent hielden de heren
Emmen en Van der Meulen
de overige paren m de A-lrjn
achter zich
Tweede werden de dames
Spiers en Van der Meulen en
de derde plaats ging naar de
heren Smit en Groenewoud
In de emdrangschikkmg noteerden Emmen/Van der

ZANDVOORT - De bas

ketballers van The Lions
hebben het tegen Heiloo
niet kunnen redden Het
slechts met vijf man aantre
dende Zandvoortse team
verloor kansloos met 84 51
Doordat het tweede team en
het hoogste juniorenteam ge
lijktijdig speelden met het eer
ste Lions team moesten de
Zandvoorters zonder wissels
aan de strijd beginnen Het spel
met vijf man duurde slechts
drie minuten Driehuizen vei
draaide zijn knie en kon met
meer verder spelen Met viei
man heeft Lions toen van alles
geprobeerd de schade beperkt
te houden In de eerste helft
lukte dat niet al te best gezien
de 44 17 ruststand

Foto Persbureau 7and\oort

treurde echter niemand daar
Eindstand l Nijmegen 2 9
meer om De deelnemers lieten 18,2 Valkenburg 9 16,3 Rotterzich zeer lovend uit over de or dam l 9-13, 4 Nijmegen l 9 9, 5
.gamsatze en er is goede kans Amsterdam 9 8, 6 Rotterdam 2
Hat het toernooi een vaste 91,1 Zandvoort 2 9 7, 8 Zandstandplaats krijgt m Zand- voort l 9 6, 9 Bredam 9 4, 10
voort
Hoofddorp 9 2

In de tweede helft hebben de
vier Zandvoorters met een
enorme vechtlust goed tegen
spel geboden De Zandvoorters
pakten vele rebounds en de
daarop volgende breaks waren
veelal succesvol Koploper Hei
loo speelde echter te goed om in
gevaar te komen The Lions
moest uiteindelijk met een 84
51 nederlaag genoegen nemen

Nestor Theo van Elk houdt
John Ayress op remise
ZANDVOORT - Theo van Elk, met zijn tachtig jaar
nestor bij de Zandvoortse Schaak Club, heeft ranglijstaan
voerder John Ayress m bedwang weten te houden en remise gespeeld
Het fraaie aantal van achttien deelnemers had zich gemeld voor de 16 e ronde van de interne schaakcompetitie

lend voor het KNMV Open Nederlands kampioenschap, op 31
maart en 25 augustus
Het seizoen wordt afgesloten
met de Zandvoort 500, een autorace voor toerwagens over vijfhonderd kilometer, op zaterdag
19 oktober
De
evenementenkalender
1996 ziet er als volgt uit
24 maart, Nationale openmgsraces (NAV>,
31 maart KNMV Open KN Motorwegraces (MAC Zandvoort),
8 april Internationale Paasraces (NAV),
11" mei Nationale Autoraces
(NAV),
19 mei Historische Zandvoort
Trophy (HARC),
27 mei Internationale Pinksterraces (NAV),
16 juni Brezan Trophy op the
Dunes (NAV),
22/23 juni Itaha a Zandvoort
(HARC), .
21 juli Internationale Porsche
meeting (Schwaben),
4 augustus Marlboro Masters
of Pormula 3,
11 augustus ADAC Noordzee
Cup (MSC Langenfeld),
25 augustus KNMV Open NK
Motorwegraces (MAC Zandvoort),
31 augustus/1 september Bntish Race Festival (HARC),
15 september Nationale autora
ces (NAV),
29 september Internationale Finaleraces (NAV),
5 oktober Clubraces (HARC),
19 oktober Zandvoort 500
(NAV)

Lions kansloos

Alle ogen waren gericht op de
partij tussen John Ayress en de
nestor van de Zandvoortse
Schaak Club, Theo van Elk In
de eerder m het seizoen ge
speelde partij werd het eindresultaat onbeslist
Ayress had ook dit keer de
grootste moeite, ondanks het
voordeel van de witte stukken,
om Van Elk van zich af te houden Pas tegen de klok van elf
uur besloten de Zandvoortse
schakers tot remise
Edward Geerts, nummer
twee op de ranglijst, kon echter
niet profiteren van de remise
van Ayress Geerts verloor van
Lindeman De grootste winst
behaalde Willem van Esveld
door een zege op Gharry Manshande Van Esveld steeg maar

liefst drie plaatsen op de ranghjst en staat nu negende
De enige deelnemer met een
honderd procent score blijft
nog steeds Hans Jansen Deze

Achtien schakers
in competitie
keer was Jons Dommeck het
haasje
Het is jammer dat Jansen
niet voor de externe competitie
mag uitkomen omdat hij tijde
hjke vanwege werkzaamheden
voor een Haarlemse club speel

Ploegenmeerkamp
van Kenamju
ZANDVOORT - Op drie vrijdagavonden in april orgamseert het sportcentrum Kenamju een sportmeerkamp
voor teams.
De sportmeerkamp bestaat uit de onderdelen zaalvoetbal, badminton en volleybal en wordt gehouden m de
sporthal Pelhkaan aan de A J. van der Moolenstraat 5
Sinds de opening van het
sportcentrum Kenamju heb
ben de inwoners van Zandvoort
gelegenheid onder deskundige
leiding te sporten aerobics,
steps, krachttraining of een van
de verschillende budo sporten

standigheden te leren kennen
Informatie over deze sport
meerkamp is te verkrijgen bij
Kenamju aan de A J van der
Moolenstraat 47 te Zandvoort,
0235715829, Maicel van Rhee

de Volgend jaar zal Jansen ze
ker in het Zandvoortse team
spelen
Uitslagen Hetty Sandbergen
Hendrikse l O, Jan Berkhout
Wim Verheijen l O, Hans Lm
deman Edward Geerts l O,
Hans Jansen Jons Dommeck l
O, Remco de Roode-Ruud
Schiltmeijer 0-1, Hielke Gorter
Gwenael Paris l O, Dmitri Her
ders Edward Hendrikse 01,
Willem van Esveld Gharry
Manshande l O en de partij tus
sen John Ayress en Theo van
Elk eindigde in remise
Bij de jeugd werden voor de
interne competitie drie wed
strijden gespeeld De koplo
pers, Remco de Roode en Ed
ward Hendrikse, verstevigden
hun positie door overwinnm
gen op Florian van der Moolen
en Henk Willemse Rebecca
Willemse sloot haar partij win
nend af tegen Maarten Schol
der
In de laddercompetitie wist
Rebecca Willemse een zeer
fraaie remise te behalen tegen
Remco de Roode, die voorlopig
nummer l is De nummer 2 op
de ranglijst, Florian van der
Moolen, kon niet tot volledige
winst komen tegen Henk Wil
lemse
Bij die winst had hij een goe
de slag kunnen slaan ten op
zichte van Remco de Roode
Florian van der Moolen kan m
beide competities nog wel de
nodige plaatsen opschuiven
omdat hij ten opzichte van zijn
tegenstanders, minder partijen
heeft gespeeld
In een vooruit gespeelde par
tij heeft Edward Geerts een be
langrijk punt gescoord tegen de
koploper

Met groot verschil versloeg
Geerts tegenstander Bakkei
van wie m eerdere partijen nog
Inschnjlformulieren zijn af van werd verloren
Op vrijdag l maart volgen m
De bedoeling van de ploegen te halen bij de sportcentra van
meerkamp is dat een ploeg op Kenamju m Haarlem en Zand Haarlem de resterende zeven
partijen
drie verschillende avonden in voort
dezelfde samenstelling ver
schillende sporten beoefent

Amerika speleh De wedstrij
den worden gespeeld op 20 en
21 juli op de locatie bij Tim
Klijn Daar wordt een veld uit
gezet omringd door tribunes
Het toernooi maakt deel uit
van de Pro Beach Soccer World
Die sporten zijn zaalvoetbal
Tour en is begonnen in januari
Causio vormt dit team een ge- in Uraguay en doet zeven lan op vrijdag 12 april, dubbelspel
vaarhjke kanshebber
badminton op vrijdag 19 april
den aan
en volleybal op vrijdag 26 april
Het Amerikaanse team wordt
onder meer gevormd door Roy
Het beach soccer wordt ge Na afloop zal het team met de
speeld op een speelveld op het beste all round sporters de Ke
strand van 36 bij 27 meter, met namju-trofee winnen Het is
vijf spelers en een wedstrijd een recreatief toernooi
duurt drie keer twaalf minuten
Deelname staat open voor
Voor zaterdag 20 juli staan een ieder De meerkamp is uit
twee wedstrijden op het pro- stekend geschikt om met vriengramma, terwijl op zondag 21 den, kennissen, straatbewoners
Weigerle, Ene Wynalda en juli de finale wordt gespeeld en of collega's eens wat anders te
Cobi Jones Spelers die al enige de strrjd om de derde en vierde doen Een unieke gelegenheid
om elkaar onder andere omj ai en m het nationale team van plaats

(ADVERTENTIE)

Braziliaanse bal
tovenaars komen

Van der Moolen wisten in de
C lijn beslag te leggen op de
eerste plaats met 63 procent
op respectabele afstand gevolgd door de dames De Jong
en Voolstra Promotie naai
de B-lijn is hier weggelegd
De derde plaats werd een
voor de dames Gotte en Ko
prooi van de dames Verhage
nmg, de dames Rudenko en
en Visser Uit deze lijn promo Rudolphus en de dames De
Jong en Voolstra
veren vier paren naar de A
lijn De geluk
De D lijn gaf een overwmkigen zijn me mng te zien vooi mevrouw
Verhaaff en de heer Van der
vrouw Van
Gellekom en
Meer met 64 procent De fami
de heer Veld- lie Kerkman scoorde vier pro
huizen, de da cent minder hetgeen goed ge- mes Visser en noeg was voor de tweede
plaats
Verhage, de
Deze twee paren, tesamen
dames Van den Nulft en Scimet mevrouw Vrolijk en de
pio en de dames Hoogendijk
heer De Vries mogen het de
en Veldhuizen
volgende competitie m de C
Het gelegenheidspaai meIrj n proberen
vrouw Rudenko en de heer

Bridge-overwinning voor
Emmen en Van der Meulen
Meulen een lesultaat van 387
procent De tweede plaats was
voor de hei en Gi oenewoud en
Smit en derde werden de dames Spiers
en Van der
Meulen
In de B-lijn
kwamen op
de laatste
avond de dames Van den
Nulft en Scipio als winnaressen te voorschijn met 61 pro
cent, op de tweede plaats ge
volgd door mevrouw Van Gellekom en de heer Veldhuizen

Vier paren
promoveren

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 ftn Ether 106.9 fin
tot en met vnjd<i}<
/! M Nonslop service. (op ma \ \ o u i v i i j )
O O Ü l / n i 1100
11 00 t/in 1-1 00
\\atci1oiui (.ilk c n op ma \ \ o c n \ n j )
ZPM Nonslop servic c. (op dl c n do)
O 00 t/m 1 I 00
4 decade s
l l O O t / m l(> 00
llituisiiclhnir
I b O O l / m l.SOO
Mti/ickboulcvaid
KS 00 t/m 20 00
Po\\ci Plav (\an ma t/m do)
20 00 t/m 22 00
l usstn Eb \ VlOLcl (van m i t/m do)
22 00 t/m 24 00
20 00 t/m 2 1 00
B P M (alken op \ i ijdait)
Zatei d,i)<
/TM Nonstop service
O 00 t/m K) 00
(iouluiioiiji.il/anclvooit ( I n t v i m n t C a l c Vul)
H) 00 t/m U 00
12 00 t/m 1 l 00
Hand m h nul
lb
00
Bidmuts
1 1 00 t/m
I inopbie ikdoun
16 00 t/m l.S 00
Mti/ickboukvaid
18 00 t/m 20 00
de Kustwacht
20 00 t/m 2 1 00
(Uissui 22 ui 21 uin live \ciiunt Danceclub Yanks)
O 00 t/m ') 50
') 50 l/m 1000

/l M Nonstop scmce
Rutli I ui levensbeschouwelijk piojjiamma

10 00 l/m 12 00

/.\ M Ia//

12 00 l/m
11 00 t/m
luOOt/m
Ih 00 l/m
20 00 t/m

l ven Buinchcn met
Badmnls
dc/andbak
Mu/ickbonkvaid
de Kustwacht

11 00
Ib 00
1800
20 00
2 1 00

woensdag 21 februari 1996

Weekmedia 17
Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Haal zorgeloos de finish
met Happy Service Financieel Advies

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M H i o nl\< i h n l u s kmiiH n \vnidi n nt /t t o\< i l of 2 ko
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Jaarlijks zorgen wij er met onze financiële adviezen voor dal
duizenden mensen een zorgeloze finish m het vooruitzichl
hebben als hun kind gaat studeren als ze een huis kopen ol
als ze straks stoppen met werken
En onze formule slaat aan1 In verband met uitbreiding zoeker
wij in uw regio dan ook

l II)

ENTHOUSIASTE CONSULENTES

/ i m l i m u l s \iumsbl ui >( r itlluiis]il< m 12 20UIM

Een telefoontje is genoeg
om in corHact te komen met
de persoon van jouw keuze
3
robeer het eens en bel
0635022221 (100 cpm)
He jij daar1 Ik ben een aardi
ge man met een eigen bedrijf
Al zeg ik het zelf ik ben een
aantr verschijning Benjijeen
beetje mollig heb je uitstr
0635015156 1 gpm Box
nummer 377146
Hendrik zkt lieve rom vrouw
voor een relatie en om mee
op vakantie te gaan Reageer
direct en je krijgt een reactie
terug 06 350 1 5 1 5 6 1 gpm
Boxnummer 379265

/ imivcmil
I M i H-»m n is o >k in or( lijk in dl \ nip,! n<]< ( om b in 1 1 K
\\ 2 / i m K n m i s \ K uu -.1»! H! \ n i M < h « ns \V» < kbl u!
( l l l i o n i i i H ( om int < l f ltun<]< V< llti \ ililiiLi I <!LI
( OM l 1 1)1 lll( l (11 t H *i \ 111 ll( l \!ll^t< I il 1111*1 Si llls
hl H! ili N i t i m t W f t s p t i ƒ1 82 [n i i i u l l i n i ( t < i
Sluilm n ihj(f in i nul i£ I 1 ) OU uut

Hoi hier is Fleur Ik hou van
voor onze Unit Studieverzekeringen Na een gedegen interne sporten en muziek luisteren
opleiding gaat u op door ons verstrekt adressenmatenaal en ik heb zin om met een
aan het werk U bezoekt jonge gezinnen in uw regio met als goed uitz spontane jongen
doel de verkoop van ons Golden Duck Plan Indien gewenst iets gezelligs te gaan doen
Ga je mee1? 0635015156 1
maakt onze telemarketing afdeling voor u de afspraken
gpm Boxnummer 343927

"A"

Inkomensindicatie voor 12 uur per week
ƒ 15 000 tot ƒ 40 000 of hoger
in loondienst
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Voor bovenstaande functie denken wij aan ambitieuze men
sen met een middelbare opleiding die het leggen van con
tacten op alle niveau s in de vingers hebben Herkent u uzelf
hierin en bent u tussen de 25 en 40 jaar representatief en in
het bezit van een auto telefoon en de nodige durf en tacf
Dan nodigen wij u uit schriftelijk te solliciteren voor 2 maart
a s Uw brief met c v kunt u richten aan

020-562 62 71

Happy Service Verzekeringen N.V

(dit nuniiiK t is tut! vooi lx /oi^kl lüiUn) of/tnd<n uui

T a v mevrouw R Pijpers
Postbus 233 3990 GA Houten
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Uitgaan

Oproepen
Mededelingen
Q Anoniempje ik wil je heel
graag
ontmoeten
maar
waar'''''' Michel
* Help de Polen Stuur n
voedselpakketi Wij hebben
evt n adres 02907 5235

Personeel aangeboden
B z a schoonmaakhulp tijd Zelfst hulp heeft nog 3 uur
p w over ƒ 50
n o t k Tel na 20 00 uur
5730449 vragen naar Paula Tel 023 5720010

Lessen en clubs

Grote vlooienverzamel- en
Jaarcursus INTUÏTIEVE ONTWIKKELING
oude boekenmarkt
SELF HEALING en HEALING

RAI AMSTERDAM
Start 10 april a s Folder op aanvraag Info Praktijk voor
ZUIDHAL (hal 2)
Intuïtieve Ontwikkeling 020 6189822 (werkdgn 9 00 9 30 u )
B Hilleke en Ed Veel geluk m za 24 en zo 25 febr 10 17 u
Midland BV 033 4751167
jullie nieuwe flat
Vakantie Binnenland
OG Haldermannen
St Esot Gen lezing
• Nico & Wim bedankt voor Ds Hans Stolp over VER
PONYPARK SLAGHAREN
LICHTENDE ERVARINGEN
de te gekke avond
op 28 feb om 20 00 uur Pol Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
Martha & Klaas
derweg 94 Inl 020 6686995 Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties wild west
shows kindervoorstellingen veel zwemplezier en gezellige
H Open huis bij Het Rode
VLOOIENMARKT
avondprogramma s Bel Ponypark Slagharen 0523 683000
Kruis 16 maart van 1400 3 maart
Emergohal
te
A
veen
1700 uur'
9 en 10 maart Sporthal Groe
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
nendaal te Heemstede 30 en Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen
31 maart Sporthal Bredius te Nabij het Ponypark Slagharen Gratis gebruik van 50
A dam 6 en 7 april Emergohal fantastische attrakties wild west shows kmdervoor
:e A veen 7 april Sporthal stellingen veel zwemplezier en gezellige avondprogramma s
Treslong te Hillegom
Bel Ponypark Slagharen 0523 683000
Org Hensen 0235402334
VLOOIENMARKT
Huwelijk en kennismaking
24 febr en 16 mrt Haarlem
Schalkwijk t Schalkererf
Weggelopen of
zo 10 mrt Wervershoof Ten REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
nishal de Dars zo 31 mrt Dat kan nu heel simpel snel en discreet 24 uur per dag
gevonden dieren
Haarlem Europawijk Tijpphal 7 dagen per week Wat moet u doen?
Tel 020 6156856
Kies een leuke advertentie
Verm omg De Schelp effen
Bel met 06 350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
grijze kater met tonnetje om
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
nek Bobby Type kateuzer
Divers personeel
van uw keuze
mis hem zeer Tel 5715413
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
gevraagd
Charm si vrouw 50+ zkt GESCHEIDEN en toe aan n
Felicitaties
ser relatie met een goed nieuwe start? Veel vrouwen
verz lange man Jij soms7 zijn ook op zoek bel
0635015156 1 gpm Box 06 350 290 15 (75cpm)
B Het is echt waar Herman
nummer 349355
en Dien samen 100 jaar Cilia
Een man weet niet wat hij
Jeroen Bas Maarten
Hallo1 Ik ben een half Marok mist als hy mij niet kent
per direkt ± 35 nieuwe
kaans Nigenaans meisje van Ik vr zoek iemand met hu
collega s vanaf 18 jaar
Huishoudelijk
21 jaar en ik heb lang krullend mor en temperament Ik hoop
gezocht Lichte adm
personeel
chauffeurs vertegenw ver haar Ik hou van zingen lekker dat jij dat bent 06 350 15 156
je 1 gpm Boxnummer 348545
koop magazjn kennis ge gek doen en uitgaan Ga
gevraagd
7
wenst Full time Omg Rand een keer met mij mee 06 Ik zit op de hotelschool en wil
350 15 156 1 gpm Boxnum graag in contact komen met
Gevr ervaren huish hulp 3 stad Bel 020 6920191
mer 379689
uur p w Tel 023 5719876
een leuke aardige jongen die
Schoonh spec /visag of heb
1
Hallo1 Vind jij jezelf mooi rus humor heeft Zullen we sa
Gevr flinke hulp voor 3 uur in je ervaring in cosmetica'
men
uitgaan
of naar een con
de week die zelfstandig kan BEL METEEN als je zelfst tig energiek leuk slank en
werken boven 35 jr Tel
manager
wilt
worden lijkt het je leuk om met mij wat eert gaan van 7b v Van Dik
023 5731050 na 2000 uur ƒ100000 per jaar + auto te gaan drinken? Bel dan Hout of De Dijk Groetjes van
Wendy 06350151561 gpm
deze j man 0635015156
Hulp gevr 1 ochtend per 2 mog na inwerkper Info 0297 1 gpm Boxnummer 995145 Boxnummer 932620
593955
Miranda
Cosmetica
weken Tel 023 5717905

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 5713529

3 nieuwe
vestigingen

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO s woiden geplaatst ondei de navol
geilde \ooivvaaiden •.geabonneerd zijn op het
Zand\ooits Nieuwsblad» in/ehden uitsluitend \ i a d e
bon (niet leletonisi.li) • aan bilie kantooi zijn opge
jcven «veilden/gevonden • \\eg/a m komen
lopen/s liegen • maximaal 1 legels • illeen \ooi par
ULiiliu gebiuik • het aangebodene mag niet bo\en
l i(K) uitkomen
Gebiuik hi| het i n \ u i l e n van m\ tekst de coupon en
\ooi icdeic. lettei punt komma ol cijtei een \akje
Luit n i ledei \\ooid punt ol komma een vakje vnj
Süuijl pei legel hele \\ooiden ol letleigiepen
Iiidn.n uv ad\eitentie een betaalde Miuo is kunt u
hi| u\\ tekst een gegaiandeeide (giio)belaalcheque bij
sluiien ol u ontvangt v in ons een acceplgnokaart
Giatis Micro's kunnen niet telefonisch «orden
opgegeven.
-\±iiL: •-••'•'!'-• '.M•'••'•. :••:•.;•;. • : • . • . • - . . , • • . • . ; • • • • .

Coupon uitknippen en opstuien
(flankeren als buel) met v ei
melding van uw postcode naai
ons kantooi
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam
Of afgegeven bij
Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 J-M Zindvooit

BRIEVFN ONDER
NUMMFR KOSTEN
» 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
bro nr bur \ d blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt)
Wij /ijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift

Wij behouden ons het
Giatis Micio s en betaalde
recht voor ?onder
Miuo s moeten vvoiden maele- OPK-»* »an redenen
veid b,j een "nl«ej id-e^
uiteilijk vujdag tot 1600 uiii
Betaalde Micio s moeten vvoiden mgeleveid aan de
balie van ons kantoor uiteilijk tot vnjdag 17 00 uur
. . , . . . • v .-•. >:,.•.•:'•:;,.. >;•.,••;. .r/-; ••••?< " - .•• •-,:.-;•••;• • / • ... -.

Zandvoorts Nieuwsblad

ï^m^

Hoi1 Ik ben een leuke meid
van 22 jaar en ik zoek een
leuke gozer tot 28' Ik ben
slank en leuk gekleed en m
voor spannende dingeni 06
350 15 156 1 gpm Boxnum
mer 380462
Hoi met Inge1 Ik ben een iets
te spont meid Kun jij bij mij
af en toe de handrem erop
gooien en mij temmen'' Bel
me dan snel1 06 350 15 15 6
1 gpm Boxnummer 363291
Ik ben een 25 j mnl muziek
liefhebber Ik zoek een meisje
dat net als ik van muziek
houdt of misschien wel een
instrument bespeelt
06
350 15156 1 gpm Boxnum
mer 359503
Ik ben een spont
forse
vrouw van 52 en wil graag in
contact komen met een man
van rond de 50 en 1 80 langi
Denk jij dat ik jou zoek laat
me dan niet wachten en bel
0635015156 1 gpm Box
nummer 966105
Ik ben een vrouw (39) met
halflang d br haar bl ogen
sport aanleg Ik zoek een ge
zeil man die serieus is maar
ook van lachen houdt Heb
een zoontje (10) Langs deze
weg hoop ik een gezell man
te vinden Bel eens 06
350 151561 gpm Boxnum
mer 918338
Ik m speel in mijn vrije tijd
saxofoon in een groep Nu
zou ik het leuk vinden een
vriendin te hebben die hier
ook van houdt 06 350 15 15 6
1 gpm Boxnummer 361166
Ben jij die leuke meid tussen
20 en 25 jr? Bel dan meteen
naar Theo (22 jr) voor een
leuke afspraak en je zult je
echt niet vervelen
06
350 15156 1 gpm Boxnum
mer 384792
Ik vr ben 55 jr 1 68 dnk
haar en groen/bruine ogen Ik
ben niet slank maar wel aar
dig Mijn interesses zijn
kunst cult muz lezen en
fietsen en ik zoek een relatie
op HBOmv 0635015156
1 gpm Boxnummer 994698

Je spreekt met Marga ben 26
en zou kennis willen maken
met een leuke j man hethefsl
met lang haar ruwe bolster
blanke pit om gezellig naar
de film of het strand te gaan
of iets te doen wat jij leuk
vindt Het hoeft niet gelijk se
neus 06 350 15 15 6 1 gpm
Boxnummer 928020
Ondeugende bl kijkertjes
goed figuur gezell rom
1 80 Denk je dat je dat aan
kunt spreek dan een leuke
boodschap in en ik reageer
weer op jou 06 350 15 15 6
1 gpm Boxnummer 305481

CUPIDO brengt u bij elkaari
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder.aan 0345611486
(automatisch) of 0345 631364
(telefoniste) 24 uur per
dag 7 dagen per week
Cupido erkend voordelig en
een van Nederlands grootste
relatie organisaties

Stg Samen Uit
Samen Thuis

5 regels ƒ 8 99

t/m

6 regels ƒ 10 79

t/m

7 regels ƒ 12 58

t/m 10 regels ƒ 1798

Wil i u ook iiiiim aclies woonplaats volledig invullen andeis kunnen \vij uu adveitentie helais niet opnemen
Vooi de p n t i c u l i e i maxima \l t legels .ziatis met vooi de zakelijke markt tot een maximum van ccn adveitentie
pci \vcck Ook /ondei v u melding v i lagpujs (aitikelen te /amen met boven l ^00-) kunt u mei gialis adveite
i c n Alle pnj/en /ijn mcl 17
'
"

\dies
Postcode
Feleloon
S v p in rubriek

Plaats

HETE vrouwen (30+) zoeken
mannen voor snel lekkere
SEX 069776 (75cpm)

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus bellen dus
Tel 023 5713780

Muziekinstrumenten

50+ SEXKONTAKT Voor
snel kontakt met een rijpe
vrouw(30+) 06 9702 (75cpm)

Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt1
0635026646(1 gpm)

PIANO
SPELEN

ADRESSEN

Oudere heren gezocht voor
fijne SEX met dames' (40+)
Bel 06 9705 (75 cpm)

U kunt bij ons al
v a ƒ 270 voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU bij

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 6413187

Dans- en
balletlessen
Dansles alleenstaanden
„ CHEZ ANDRE
Info 0251050092

Ze vertellen wat over zichzelf
geven hun adres/telefoonnr
wachten tot jij ze belt

06-96.85
24 u/p d *1 g p m

Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137
Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng Spinnerij 33
Tel 020 6473004

EUPQ-FLQQR l U \wBarantie
PARKETHANDEL i,;' :

KollenbergwegT
Ansfertfem-Z.0. ,(Buf/ewijfcj
Te/.: 020 -491 75 54"

Oudere vrouwen geven telnrs
voor direkt SEXkontakt
Bel ook 069511 (1gpm)

Oudere vrouwen geven telnrs
ANONIEME sexafspraakjes voor kontakt bij hen THUIS
Sexkontaktlijn
Amsterdam 069701 (75cpm)
06 320 330 79 (75cpm)
Oudere vrouwen (40+) geven
ANONIEME Sextel nrs van echt hun telnr voor gratis
hete vrouwen ze geven echt SEX 069517(80cpm)Vrou
hun telnr Bel 06 9737 75cpm wen bel gratis 06 4633
Anonieme telefoonnrs van PLEZIER voor 2 Vele vrou
STUDENTES ze geven echt wen en meiden zoeken ie
hun nr 06 9501 (75cpm)
mand om even leuk mee te
babbelen over die fijne dm
gen 75 cpm 06 9860
m heel Nederland
Nylons highheels strak
GEHEEL PRIVÉ
jurkje Later naakt voor de
zweep 06 350 250 10 1 gpm
24 u/p d 1 g p m
SM voor 2 Direkt apart voor
n streng SEXkontakt1
Bel 06 9537 (80 cpm)

Hotel Hoogland

Te koop Philips diepvrieskist
3 laden bruine 3* Bosch ijs
kast Indisit ijskast i z g st
Alles in gebruik te zien m een
koop ƒ500 023 5719742

goed te koop

aangeboden

SEX BüRO
SUCCES

Bemiddelingen in
erotische afspraken
Geopend vanaf
9 00 t/m 22 00

TEL 045 - 5354100

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste
uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 0635022204 (1gpm)

m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06-95.52
(24 u/p d ƒ1 p m )

FEEST/BRUILOFT
SM VOOR 2 direkt apart voor Enthousiaste beeldend kun
stenaar maakt deze tot een
dominant sexkontakt
waar kunstfestijn Atten v d
06-320 329 99 (75cpm)
Vlugt Tel 020 6894450
SNEL een langdurige sex
relatie? vrouwen (35+) geven
echt hun nr 06 9880 (75cpm)
SNEL DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt op
bellen 06 9704 (75cpm)

DIREKT APART met vrouwen
meteen doorverbonden naar STUDENTES geven echte
sex op hun kamertje
uw adres voor koud buffet haar huis 06 9710 (75cpm) Bel NU' 06 9603 (75cpm)
en bittergarnituur
DIREKT APART met oudere
Tel 0235718812/5715619
en jongere meiden (snel kon VIBRATIONS MOVIE
PRODUCTIONS zoekt voor
Zoekt u ruimte voor vergade takt) Bel 06 9828 (75cpm)
een serie erotische films da
ring feest club of partij? DIREKT een dikke vrouw aan mes en heren voor div rol
Komt u dan eens praten met de lijn Vraag ook naar haar len Tevens figuranten
mij A J v d Moolen
telnr Bel 06 9810 (75cpm)
Info 06 350 250 65 1 gpm
Gemeenschapshuis tel
023 5714085 of 5719652

Te koop
aangeboden
diversen

Vele mannen gezocht voor
gratis SEX met dames 35+
069620 (80 cpm) Vrouwen
bel ECHT gratis 06 4999
Zeer luxe privehuisi 12 meis
jes ƒ 125 p u Bubbelbaden
sauna s 10 00 1 00 Sarphati
park 118 A dam 020 6723022

06-9850

Bel vrouwen thuis1

Party-service
PELIKAAN

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 0635022204 (1gpm)
Dominante vrouwen geven
telnrs voor SM kontakt Bel
Diverse clubs
NU 0632032580 (1gpm)
Doorschakel lijn
DIREKT 2 warme studentes privé
APART met een oudere massage relax trio Midden
vrouw 069811 (75cpm)
weg 89A A dam 020 6925183
Gay direkt apart Homo jon
BETTY S ESCORT
gens zoeken heet sexkontakt 020 6340507 dag v a 19 u
met jouw 06 9887 50 cpm
Blonde Moniek dubb FF cup
Gratis naar bed met Nymfo met Rubensvnendin Over
mane VROUWEN Bel nu di toom 443 A dam 020 6188677
rekt 06 9567 (80 cpm)
Een telefoontje is genoeg
Vrouwen (40+) willen snel om in contact te komen met
SEXKONTAKT Direkt aan de de persoon van jouw keuze
lijn' Bel 06 9663 (75cpm)
Probeer het eens en bel
0635022221 (100 cpm)
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT Direkt aan de FIRST LOVE ESCORT
lijn' Bel 06 9757 (75cpm)
Knap en GEWILLIG meisje
(18+) brengt ook jou m exta
STUDENTES geven echt
se' v a ƒ 200 020 6970985
telnrs voor langdurige sex
relatie 06 9706 (75cpm)

Diversen

24 u/p d 100 cpm

voor uw feest
party of receptie
Tel 023 5715541

OpeningsKjdiK}
donderdag van 10.W-21.00 uUri.
. -Vrijdag vori, 10.00-78.00 uur;
• zattrdosfvan 10.00-1 $.00 uur,

!

Bel Dames Thuis

BEL ME THUISi
06-96.80

Zalenverhuur

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

Vraag vrijblijvend

offerte.

NOVILON MARMOLEUM

Vrijblijvend

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG.
Marïsstraat 13a. Tel. 5715186

prijsopgaaf.

v.d. MIJE

Te koop woonhuis Gasthuis
plein 3 x 30 m2 vrpr
ƒ279000 Tel 023 5719269

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

130

50
soorten
vleeswaren

soorten
vlees

te huur gevraagd

750 RUILADRESSEN
in A dam Inform bij WBV He
Oosten Tel 0204873315

TAFELS

i Tevens binnen wi| u bral beren mei

m 5 dagen

• Tk donkereiken salonta
fel 095 cm op 3 poten
ƒ100 Tel 023 5719728

300 m voorraad
antiek klein
groot dik dun

LAMEL
PARKET

Hete HUISVROUWEN geven
echt hun telnrs voor sex"
Bel NU 06 9664 (75cpm)

HOMO KONTAKTi Zoek jij
ook snel een hete knul?
'e koop Tomos snorfiets 06 9518 (75 cpm)
SCHILDER heeft nog tijd v bouwjaar 1993 vraagprijs
**HOMO KONTAKTEN**
binnen en buitenwerk Vnjbl '800 Tel 023 5713538
Direkt apart met een hele
prijsopgave
hete knul uit Amsterdam!
Bellen na 1800 uur 5719800
Auto's en
Bel nu 06 9613 (nu SOcpm)
auto-accessoires
JONGE mannen gezocht
Schoonheid en
om dames 40+ flink te
verzorging
verwennen 06 9709 (75cpm)
WIKA
Autoruiten en kentekenpla Vrouwen bel gratis 06 49 01
en Lijsterstraat 18
HAIR WEAVING
LIVE kontakt met leuke
"el + fax 023 5731613
100%
echt lang vol haar
meiden1 Ingesch 24 u p d
v a ƒ125 tot max ƒ475
Voor HETE of gespr
Ook met clips en onder rem
06 9514 1 gpm
Rijles auto's
bours Tel 023 5714606
en motoren
LIVE KONTAKT keuze uit 30
vrouwen Intiem doorgesch
Hobby's en
voor heet sex contact
Alblas Verkeersscholen
1 gpm 069589
verzamelingen
Nieuw hete meisjes (18) uit
UW RIJBEWIJS
de Groot Amsterdam11
Grammofoonplaten 45 33 78
Nieuwkoop 01724 8361
06 350 23 020 (Igpm)
toeren ik betaal van ƒ1 ƒ2 50
tot ƒ5 per kilo Brieven + aan
Oudere ERVAREN vrouwen
tal Postbus 71710 Den Haag
06-Nummers
van 40+ zoeken SEXkon
takt 06 350 290 53(75cpm)

Woningruil

Jan Best

N i uu

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Woninginrichting

KOLONIAALSTIJL

t/m 9 regels ƒ 16 18

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
0632032211 (75cpm)

0229 247445/071 5898135
0320 226925

Nederlands Indie
antieke
meubelen en antiek look 700
stoelen div modellen tafels
ook met marmer kasten
banken vitrines bureaus
decoratie enz JAN BEST
Keizersgr 357 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137

t/m 8 regels ƒ 14 38

i Rucanor judopak ƒ 35
el 023 5716426
k gevr ski s ± 90 cm en
skischoenen maat 27 Tel
023 5719728

T h gevr voor net meisje
studio/app of zomerhuis hr
tot ± ƒ 750 mol Tel
reakties 023 5720405

t/m 3 regels ƒ 5 29
t/m 4 regels ƒ 7 19

XYZ BV verhuizingen en
«merverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

Part vraagt te koop
GARAGE/BOX in Zandvoort
EEN PASSENDE PARTNER m Tel 023 5718110
uw omgeving'' N H /Z H /Utr
Relatiebemiddeling voor
Onroerend goed
alleengaanden
en woonruimte

Kunst en antiek

t/m

Sportartikelen

Ongeb vrouw 42 3 kind zkt • Tk kl tv merk NEC 50
gewoon een leuke vriend om kan + afst bed vr pr ƒ 275
samen leuke dingen mee te Tel 023 5716306
doen Bel haar direct 06
350 15 156 1 gpm Boxnum
Onroerend
mer 385471

Relatie/
bemiddelingbureaus

GRATIS t bed m met ge
trouwde vrouwen Sex kon
takt 06 9566 (80 cpm)

Verhuizingen

Aangeb Utrecht 2 kam flat
beg gr nabij centr Gevr
zelfst
woonruimte Zand
voort Tel 023 5613872
T h A dam W pas ger 3
k won m balk Z c v dubb
begl ƒ 525 p m Gvr Z voor
hrwon 2 of meer kamers
020 6642767 of 036 5336773

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 5714534
Horecapapieren aangeboden
met medewerking Tel reak
ties na 17 30 uur 020 6266087
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia Postbus
156 1000 AD Amsterdam

Sucade
lappen
l kilo

l kilo
Wij hebben voor u een dagrnénü.
Iedere dag iets anders, maar elke dag ,.
dezelfde prijs f 1 2,95 persWtógjgo;

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
tel. 5719067

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
9 00 tot 16 00 uur
Zaterdag van 9 00 uur tot
1700 uur

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

/eekmedia 17

woensdag 6'maart 1996
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IVM krijgt weer
aansluiting na zege
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuven behaalde een belangrijke overwinning op IJmuiden, 2Het vertoonde spel van beide teams stond .niet op een
njzonder hoog peil, maar de belangen waren groot. Door
iet behalen van drie punten heeft Zandvoortmeeuwen
jveer aansluiting gekregen met de teams die strijden tegen
iegradatie.
Op een goed bespeelbaar veld
lan de Duintjesveld weg, was
iet voor zowel Zandvoortneeuwen als IJmuiden weer
vennen. De lange noodgedwon*en winterstop had de teams
;een goed gedaan. Er werd van
jeide kanten met een goede in<,et gestreden, doch het niveau
>tond op een laag pitje. Toch
varen er kansen voor Zandoortmeeuwen. Zo kopte Barry
J
aap de taal rakelings over en
jen schot van de lange spits
verd gestopt.
IJmuiden poogde met lange
jallen de voorwaartsen aan het
vverk te zetten, doch dat spel
vas te doorzichtig om gevaar te
itichten. Het meeste gevaar
•oor het Zandvoortse doel ontitond toen er enige keren onnolig balverlies werd geleden. IJnuiden bleek echter over te
reinig klasse te beschikken om
laar gebruik van te maken.
De tweede helft was niet veel
jeter, maar nu gebeurde er wat.
Jmuiden nam het initiatief en
•ook aan een treffer. De voor-

waartsen schoten echter te onzuiver. Na tien minuten nam
Zandvoortmeeuwen
onverwacht een 1-0 voorsprong. Rob
van der Berg veroverde door
goed doorzetten de bal en plaatste deze in de voeten van Ferry
van Rhee. Bob Brune, die goed
meekwam, kreeg vervolgens de
bal op maat voor zijn linkervoet en scoorde zeer beheerst.
IJmuiden trok meteen fel ten
aanval. De strijd werd onvriendelijk en de scheidsrechter was
genoodzaakt kaarten te trekken. Vijf minuten na de openingstreffer was het wederom
raak. Barry Paap had eerst al
op de voeten van de doelman
geschoten, maar even later was
het toch raak. Paap omspeelde
de doelman van IJmuiden en
liet 2-0 aantekenen.
De strijd leek gestreden maar
een paar minuten later bracht
IJmuiden, door een rake kopbal, de spanning weer terug, 2-1.
De gasten trokken fel ten aanval om te trachten alsnog een
gelijkspel mee naar IJmuiden

(ADVERTENTIE)

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort
Voor het laatst maken wij melding dat wij de
bijdragen hebben ontvangen van de leden:
Coiffures Bernard Limat
H. A. Faase
Restaurant Busstatron
Slagerij Vreeburg

van Dam Vis BV
Foto Boomgaard

J. van Dam
Café 25
Music Store
Dorsman Assurantiën
C. J. Wagenaar Architecten
Waarvoor onze hartelijke dank.

te nemen. Laatste man Michel
Bok speelde echter een taetrouwbare partij en greep telkens goed in. Het voetbal was
soms te fel hetgeen een IJmuiden-speler een rode kaart opleverde. Ook met tien man hield
IJmuiden een overwicht.
De beste kansen waren echter voor de Zandvoorters. Met
snelle uitvallen werden enige
goede kansen gecreëerd, maar
Ferry van Rhee en Rob van der
Berg vonden niet de juiste richting. Vlak voor het einde kreeg
Van der Berg zijn tweede gele
kaart en mocht eveneens de
kleedkamer opzoeken. Zandvoortmeeuwen hield ook toen
stand en boekte een nuttige
zege. „Ik ben heel erg blij met
de drie punten," stelde trainer
John van der Zeijs na afloop.
„Echt goed gevoetbald werd er
niet, maar dat hoeft nu ook
niet. De punten zijn' belangrijker en het goede voetbal komt
wel weer terug. We bleven wel
met pijn en moeite overeind,
maar hadden het via de counter
af moeten maken. Ik zag echter
een hele andere ploeg dan voor
de winterstop. De jongens
knokten er nu voor en zijn meteen weer positiever gestemd.
We moeten gewoon blijven winnen alhoewel het elke wedstrijd Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen mocht na een lange winterstop weer aantreden en bleef met pijn en moeite overeind
teben IJmuiden.
moeilijk zal worden."
Foto Persbureau Zandvoort

Zandvoort Schaak Club door
verlies in degradatiegevaar
ZANDVOORT - De 18-e
ronde van de interne competitie bij de Zandvoortse
Schaak Club leverde geen
verrassingen op. John Ayress en Edward Geerts verstevigden hun topposities
op de ranglijst door te zegevieren.
In de externe competitie verloren de Zandvoortse schakers
met 5-3 van Het Oosten. Door
dit resultaat is er nog altijd degradatiegevaar. Voor de interne
competitie werden acht partijen gespeeld. John Ayress hield
Wim Gude van zich af en Edward Geerst wees Hielke Gorter terug. Spelers uit het tweede
gedeelte van de ranglijst vochten verbeten voor de punten en
daardoor ontstonden er veel remises.
Remco de Roode daarentegen

Chess Society blijft koploper
ZANDVOORT tnacht van Chess Society
Zandvoort heeft haar koppositie, dankzij een eenvoudige 3-5 zege op het derde
eam van HWP, behouden.
Opvallend was dat de spelers
Jako Otte en Ben de Vries, die
,ot nu toe nauwelijks tot scoren
cwamen, allebei
wonnen,
ihess staat nu een punt voor op
de achtervolgers De Uil 2 en
Heemstede.
De wedstrijd tegen HWP 3 begon lekker. De tegenstander
'an Jako Otte begreep hélemaal niets van de door Otte gespeelde Aljechin-opening en
verloor snel twee pionnen.
Eeeds vroeg in de avond tekende Otte voor zijn eerste overvinning van dit seizoen. Het
punt was nauwelijks bijgeschreven toen Ton van Kem>en de koning omlegde en
ïWP langszij kwam. Invaller
Boudewijn Eijsvogel speelde
een goede partij. Ondanks een
dein schoonheidsfoutje in de
opening kreeg Eijsvogel goed
spel. Zijn opponent bood remiie aan en gezien de goede stand
op de andere borden mocht hij
dit van teamleider Drost aannenen. Ook Kees Koper deelde
het punt.
De 33-jarige Zandvoorter
kwam weliswaar onder druk te
staan, doch lanceerde op het
uiste moment een tegenaanval
en dwong middels 'eeuwig
schaak' remise af. Bij de 2-2
stand sloeg eerste Dennis van
Ier Meijden toe en toen Ben de
Vries. De Vries slaakte een
zucht van verlichting want voor
lem betekende dit zijn eerste
3unt. Met deze overwinning
bracht hij een 2-4 stand op het
scorebord. Olaf Cliteur had na
een fraai pionoffer schitterend
spel gekregen en won geduren3e de partij twee pionnen terug.
'.n een toreneindspel met een
3ion meer mocht hij echter van
eamleider Hans Drost remise
aanbieden. Zijn tegenstander
con dit niet weigeren en tekende daarmee voor de nederlaag
van HWP. Nico Huijboom
wam eveneens tot een remise
Waardoor de 3-5 zege een feit
Was. In de tweede klasse C zijn
toet nog twee ronden te gaan
drie titelkandidaten over.
Chess Society staat weliswaar
oerste maar heeft minder bordsunten dan de concurrentie.
Beide wedstrijden tegen Heemstede en De Vennep 2, dat op de
vierde plaats staat, zullen dus
gewonnen moeten worden. De
stand aan kop luidt: 1. Chess
Society 5-8-21,5, 2. De Uil 5-7-25,
3. Heemstede 5-7-23, 4. De Ven,
nep 5-5-18,5.

In de strijd om de Noordhollandse beker heeft het Chessviertal de goede lijn niet door
kunnen trekken. In Uitgeest
werd met 3,5-0,5 verloren van
eerste klasser Lasker. Ondanks
goed speelbare stellingen halverwege de avond verloren Van
der Meijden, Cliteur en Huijboom. Jacob de Boer zag een
betere 'stelling in remise verzanden, doch hij redde daarmee wel de eer.
„Dé uitslag was zwaar geflatteerd maar we hebben terecht
verloren," meldde Olaf Cliteur
na afloop.
Komende twee weekends zal

de Chess Society wederom de
halve finale van het Nederlandse
damesschaakkampioenschap organiseren. Het is de zevende achtereenvolgende maal
dat het toernooi in Zandvoort
verspeeld wordt. De dames die
weer uit alle delen van het land
komen, zullen strijden om drie
plaatsen in dé finale. Het toernooi gaat over zes ronden, ingedeeld volgens het Zwitsers systeem. Het toernooi wordt vrijdagmiddag om half zes geopend. Plaats van handeling is
Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat. De toegang voor publiek is gratis.

deed het beter door zijn partij verloren gingen moest de Zandtegen Hendrikse winnend af te voortse Schaak Club met een 5sluiten. Dit leverde De Roode 3 nederlaag genoegen nemen.
wel de nodige Keizerpunten op, Morgenavond wordt er bij de
maar nog geen stijging op de schaakclub voor de Rapidcomranglijst.
petitie gestreden. In het GeUitslagen: Gorter-Ayress 0-1, meenschapshuis zullen vanaf
Geerts-Gude 1-0, De Oude-Hen- acht uur de schakers drie pardrikse 1-0, Atkinson-Sandber- tijen van tweemaal twintig migen 1-0, Hendrikse-Remco de nuten spelen. Na twee ronden
Roode 0-1. De partijen tussen neemt Hans Lindeman met zes
Van Elk-Manshande, Ter Brug- punten uit zes wedstrijden de
gen-Van Esveld en Berkhout- eerste plek op de ranglijst in.
Paris eindigden in een punten- Dit maximale resultaat zal hij
deling. In de toptien kwam gaan verdedigen tegen zo'n
geen noemenswaardige veran- twintig tegenstanders. De plaatdering voor. Voor de externe sen twee tot en met tien worden
competitie werd de vijfde ronde ingenomen
door Ayress,
gespeeld tegen titelkandidaat Geerts, Franck, Van Esveld,
Het Oosten uit Haarlem. De Ter Bruggen, Jansen, Gude,enige winstpartij was voor Ed- Gorter en Van Elk. De vierde en
ward Geerts. Ayress. Linde- laatste ronde wordt gespeeld op
man, Ter Bruggen en invaller donderdagavond 4 april. Dan
Van Esveld deelden de punten. zal de beslissing vallen in de
Aangezien de overige partijen strijd om de Rapidtitel.

(ADVERTENTIE)

Van de één naar de ander en weer terug
hoeft niet meer!
Kleine en grote oplagen.
Zwart-wit, in kleur of full-colour.
Afwerking.
Ontwerpen en ontwikkelen.
Voorraadbeheer en logistiek.

Barry Paap
(ZVM-zat)
Riek de Haan
(ZVM-zon)
John Schilder
(TZB)

Een greep uit de dagelijkse praktijk
van ons bedrijf.
*

Graag sturen wij U onze folder.
Uw contactpersonen:
D.I. Petrovic
R. van der Boon

ZANDVOORT - TZB
speelde tegen het derdeteam van EDO en goede partij, maar verloor toch met 23. Bij een 2-1 voorsprong
kreeg TZB genoeg mogelij kheden om de strijd t'e beslissen.
Er was weinig aan de Zandvoorters te merken, dat de voetbalstop zo lang had geduurd.
Met fris spel trok TZB tegen
EDO ten strijde. Al snel leverde
het attractieve voetbal de Zandvoorters een voorsprong op.
Stein Metzelaar ronde een aanval fraai af, 1-0. Het technisch
betere EDO combineerde wel
aardig maar kon de TZB-defensie niet in verlegenheid brengen. De achterhoede, onder
aanvoering van de prima spelende Paul Barteling, gaf geen
kans weg.
De pauze had TZB kennelijk
geen goed gedaan, want nauwelijks was er afgetrapt of de gelijkmaker lag in de Zandvoortse touwen, 1-1. TZB was meteen
weer wakker en herpakte snel
het ritme. Remy van Loon zette
TZB weer op voorsprong (2-1.)
en die voorsprong was volkomen verdiend. Het was toen
jammer dat TZB verzuimde de
strijd te beslissen. De kansen
waren er doch het afmaken van
de goed opgezette aanvallen
was het enige mankement aan
het Zandvoortse spel.

Zandvoortmeeuwen
speelt gelijk tegen
reserves Volendam

Drukkerij B.V.
Gonnetstraat 5
Postbus 6334
2001 HH Haarlem

Telefoon 023-5322716
Telefax 023-5329622

Jeroen Swart
(TZB)

25
W Weekmodiu
10
Eindelijk na drie maanden rolde de voetbal weer. Drie van de
vier Zandvoortse teams kwamen in actie. Veel werd er niet gescoord, maar de zeges van 1-0 van Zandvoort'75 en 2-1 van het
zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen waren zeer welkom.
Een van de twee Zandvoortmeeuwen-treffers kwam op naam
van Barry Paap. De winnaar van vorig seizoen kwam daardoor op
gelijke hoogte met leider Robin Castien, die niet in actie kwam.

TZB laat te vee!
kansen liggen

Na een half uur voetballen
kwam het succes aan de andere
kant. Een uitval van EDO werd
onvoldoende beoordeeld en het
was 2-2. Dat leek de eindstand
te worden doch vlak voor het
einde scoorde EDO toch nog de
niet verdiende derde treffer, 23. Voorafgaande aan dat doelpunt werd Remy van Loon keihard gevloerd waarna EDO balbezit kreeg en omdat de
scheidsrechter liet doorspelen,
nog scoorde ook.
„Het was een onverdiende nederlaag," vond trainer Willem
Koning. „Over het vertoonde
voetbal ben ik best tevreden.
Jammer, dat we de kansen lieten liggen bij een 2-1 voorsprong. Anders was de winst in
Zandvoort gebleven."

opscorers
Robin Casteïn
(ZVM-zon)

Zandvoorts
Nieuwsblad
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ZANDVOORT - Het zondagteam van Zandvoortmeeuwen
zag de competitiewedstrijd tegen Zaandijk afgelast worden.

Daardoor kwam het team van
trainer Pieter Keur voor een oefenwedstrijd in actie tegen de
reserves van Volendam. Na een
aantrekkelijke en stevige partij
voetbal werd de eindstand Z-'A.
De profs uit Volendam en de
amateurs uit Zandvoort hadden er zin in en speelden een
goede partij voetbal. Volendam
nam al snel een 0-1 vorsprong,
die teniet werd gedaan door de
hardwerkende Mischa Tibboel.
enorm veel werk te verrichten De partij werd feller en er onten groeide naar ongekende stonden aardige momenten
hoogte. Met fantastische red- voor de doelen. Volendam nam
dingen hield hij zijn doel opnieuw een voorsprong doch
schoon. Zandvoort'75 pakte zo- Raymond Hölzken zorgde vlak
doende drie belangrijke maar voor de rust voor de 2-2 stand.
zeer verdiende punten.
In de tweede helft bleef de
„We wilden wel niet maar
werden door Kennemerland ge- strijd het aanzien waard. Techdwongen te verdedigen," ging nisch was Volendam wel beter.
Joop Paap verder. „We hielden doch een fel spelend Zandheel goed stand en ik hoop dat voortmeeuwen gaf geen duimhet zelfvertrouwen door deze breed toe. Nadat Volendam
overwinning terugkeert. Dit voor de derde keer een voormoet een goed vervolg krijgen. sprong had genomen bepaalde
Elke week moeten we proberen Ruud van Laere de eindstand
op 3-3.
punten te pakken."

Zandvoort 75 verrast
de koploper

ZANDVOORT - Het tegen
degradatie vechtende Zandvoort'75 zorgde tegen koploper Kennemerland voor een
geweldige sensatie. De drie
maanden stilstand was
Zandvoort'75
kennelijk
goed bevallen, want KenneZANDVOORT - Hoewel ZVM-Rabobank keek al snel te- hadden ruim afstand kunnen voor een 9-8 overwinning.
Doelpunten heren: Cor van merland werd op een 0-1 neer voor de ZVM-Rabobank gen een 3-0 achterstand aan, nemen maar misten drie van de
handbalteams geen prijzen doch allengs werd het spel be- vier toegekende strafworpen. de Koekelt 8, Guido Weidema 7, derlaag getrakteerd.
„Dit is een leuke opsteker,"
meer te verdienen zijn, blij- ter en kwam er meer evenwicht Tot een halve minuut voor het Goran Bogojevic 4, Peter Penven de resultaten zeer goed. in de strijd. Bij de rust had einde hielden de teams elkaar nings 3, Patrick Terpstra 2, Nik stelde elftalbegeleider Joop
De heren wonnen na een ZVM-Rabobank de achterstand in evenwicht, 8-8. ZVM-Rabo- Grijakovic l, Gerard Damhoff Paap, die de honneurs van de
in een 7-6 voorsprong. bank veroverde toen de bal en l, Martijn Hendrikse 1. Dames: op vakantie zijnde trainer, Talsspannende partij handbal omgezet
de tweede helft heersten de snel uitgevoerde aanval Mireille Martina 3, Janna ter ma waarnam.
met 27-25 van Excelsior en deIndefensies.
geen bracht Linda Koper in sco- Wolbeek l, Claudia Paap l, Linde dames klopten Zaan- hoogstaand spelDaardoor
maar wel erg ringspositie. De Zandvoortse da Koper l, Margreet Bogojevic
Vooral in de eerste helft
streek met 9-8.
spannend. De Zandvoortsen faalde niet en zorgde daarmee l, Daniëlle Blom 1.
speelde Zandvoort'75 een kanp-

Goede resultaten dames en herenZVM

De mannen van trainer Joost
pe partij voetbal. Het was niet
Berkhout begonnen sle<
n dat de strenge winter
gen degradatiekandida;
laanden voetbal onmogecelsior. De bezoekers
d gemaakt. De Zandvoorde punten hard nodig du:
>mbineerderi er lustig op
den zich tot het uiterste
schiepen de beste kandat ZVM-Rabobank op e
ïonald Halderman had
en 4-7 achterstand kwanv
net een schot op de paal
er een tempoverhogingf"
schot dat vlak voor langs
voerd. Nog voor de rust *
•el ging.
achterstand weggewerl,
stond er een 11-11 tusse:
het grote verschil op de
op het scorebord.
ist tussen Kennemerland
In de tweede helft we
idvoort'75 was wat voetspel van ZVM-Rabobanfc
;reft weinig te bespeuren,
en Excelsior werd op ee
imerland was slechts eengevaarlijk. Doelman LUC
terstand van vier punt
speeld. Toch gaf Excelsii
was gepasseerd maar
op en moesten de Zandvc
ap de doellijn bijgestaan
waakzaam blijven. ZVM
>en verdediger.
bank beschikt echter o
veel klasse om van Excei
weede helft was nauweverliezen. Wat de gaste,
egonnen of de Zandvoorprobeerden ZVM-Rat
';erden juichend op. Paul
hield de punten in Zan
yroux maakte het de veren won met 27-25.
ng van Kennemerland
„Ik was niet overal te
nig lastig, waardoor hij
over," meende coach
;it kreeg. De Zandvoortse
Berkhout. „Vooral in hè
aarzelde niet en knalde
•aak, 0-1.
speelden we niet goed. M
ter zag ik toch weer hi
zoals we dat kunnen spel
was voor Kennemerland
celsior gaf heel goed
in om alle remmen los te
maar toch zijn we niet in
i. Er ontstond een.enorgeweest."
ruk op de Zandvoortse
De Zandvoortse dames
• De uitstekende Zandden een leuke en spar
•e verdediging moest alle
partij handbal tegen
bijzetten om overeind te
streek. Ook hier was de begin- De heren handballers van ZVM. 'Excelsior gaf heel goed partij, maar we zijn niet in gevaar blijven.
Toto Persbureau Zandvoort
fase de minst sterke periode. geweest'.
Doelman LUC Krom kreeg

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fm Ether 106.9 fm
üg tot on met vrijdun
0.00 l/in 1 1.00
ZFM Nonstop service (op 111:1, \vo i-n vrij)
1 1.00 l/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 l/m 14.00
ZFM Nonslop service (op cli en do)
14.00 t/m 1(5.00
4 decades
1(5.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m L'2.00
Power Play (van ma l/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Moed (van ma I/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Nicuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00t/m 16.00
Badniuls
1(5.00 l/m 18.00
Kuropbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceckih Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.:!0
ZFM Nonstop service
i).l!0 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 l/m 14.00
Even Brunchen met . . .
14.00 l/m 16.00
Badnuits
I (5.00 l/m 18.00
de Zandbak
18.00 l/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 l/m 24.00
de Kustwacht
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Voor onze winkel op Schiphol
zijn we op zoek naar twee
part-time (20 uur per week)

OPEN HUIS

Beach-ln

Passage 3/11, zat. 9/3 van 12.00 - 14.00
uur. Gunstig gesitueerd, t.o.v. strand, station en centrum royaal driekam.app. op 3e
et. Zeezicht. Opp. 120 m2. Ind. ruime hal;
woonk. (± 50 m2) met balkon west; keuken
met balkon oost; 2 ruime si.k.; toilet; badk.
met ligbad. Het app. wordt gestoffeerd
aangeboden.
Vr.pr./315.000,-k.k.

Badmode speciaalzaak en lingerie
Passage 22-26
zoekt een enthousiaste

FULL-/PARTTIME
KRACHT

De belangrijkste taken van de
salesmede'werker zijn:
Ui verkopen; Q service verlenen
= aan de klant; Q verkoopondersteuning, zoals het op orde
houden van het magazijn,
het aanvullen van de goederen
in de winkel en kassahandelingen.

Hulsmanstraat 1 + 1a, in het rustige deel
v.d. dorpskern gelegen, geheel gerenoveerd vrijstaand woonhuis met aparte zomerwoning en ruime tuin. Ind. hal; toilet;
woonk. met erker en open haard met antieke zwart marmeren schouw; eëtkeuken
met inb.app. en schuifpui; bijkeuken; 1e et.
2 si.k.; luxe badkamer met toilet, douchecabine en tweepersoons bad. Ind. zomerwoning: keuken; toilet; woonk.; 1e et. si.k.
met douche.
Vr.pr. ƒ 369.000,- k.k.

Reacties op tel. 5716232

gelegenheid

salesmedewerkers m/v

Bell's Club presenteert

, '• . "
De vereisten zijn:
Q verkóopervaring; Q gevoel
voor mode; Q een jonge en
sportieve uitstraling;
Cl Nederlandstalig; Q'goede
kennisvan de Engelse taal.,
,.
Pluspunten zijn:Q.een,mode-opleiding; Q kennis
'/van Duits, Spaans en/of Frans:

Van Schaik makelaar o.g. zoekt voor cliënt:
bovenwoning in Dr. C. A. Gerkestraat •

'Onze winkel op Schiphol is zeven
•' ~""f dagen per" week open van '
07.ÖO uur 's morgens tot
22.00 uur '» avonds." Flexibiliteit
téh aanzien van werktijden is dus
- een vereiste voor deze baan!

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Nee f Sport vindt u tussen
Dam en Westertoren
tiss&fsvff

VAN

Klko zondagavond plus do. 29/2 en do.7 maart.
Show met ol'zonder diner-arrangcmcnt.
Reserveren bij de plaatselijke
VVV kantoren en bij de Bell's Club,
Amslcrdamsowcg 497a Amstelveen

& *ï s«te,ffW ;w.-.jv«: "••~$. • • •\• v• <? *.&**

MAKELAAR Ö.G,

/Beirs\
Club
Telefoon 020 6409666 Fax 6635431

WEE;

Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

geeft u meer!

Janke Dekker en Joke De Kruijf in
'Carmen', de musical met passie

Kwekerij
P. van KLEEFF

Cultureel Centrum
Amstelveen
dinsdag 12.
woensdag 13 en
donderdag 14 maart
20.15 uur

AAN ALLE ONDERNEMERS VAN ZANDVOORT!

Van Stolbergweg l - TeL 5717093

BEMESTING
TUINAARDE

Klassieke opera's zijn rijk
aan prachtige verhalen
en onvergetelijke muziek.
Maar terwijl de Shakespeares en Tjechovs regelmatig van hun stoflaag
worden ontdaan om als
springlevend
modern
theater over het voetlicht
foto: Joris van Bennekom
te
worden
gebracht,
gebeurt dat met opera's vrijwel nooit. De makers van de
musical 'Carmen' zagen hierin een uitdaging.
Arrangeur Peter van Hintum bewerkte de schitterende
muziek van George Bizet tot de hartslag van 'Carmen'.
Soms worden de muzieklijnen precies gevolgd, soms
zijn het de echo's van de bekende melodieën. Met pauken, keybords, marimba's en trommels wordt het drama
in deze voorstelling kracht bijgezet. De opera 'Carmen'
is door Han Romer bewerkt tot een modern, helder verhaal. Een combinatie van sex, geweld, trouw en vrijheid met muziek en vormgeving (Jan Aartnzen) van nu.
Een groep jonge mannen en vrouwen draait om elkaar
heen. Zingend en dansend dagen ze elkaar uit. José
kiest voor Carmen, maar zij wordt verliefd op
Escamillo. Maar Michaela blijft vechten voor José, de
man die zij liefheeft. Janke Dekker kent u uit musicals
als 'Evita' en 'Anatevka'. Joke de Kruijf zag u in 'Willeke'
en 'Phantom of the Opera'. Verder ziet u: Mario van
Duimen, Edwin de Jongh e.a. Regie: Titus Ti.el
Groenestege.

ABN AMRO houdt in verband met de
privatisering van de Ziektewet een

presentatie
op maandag 18 maart a.s.
over dit onderwerp.
Aanvang: 20.15 uur
Lokatie:
Restaurant „De Uitkijk"
(Het Kopje van
Bloemendaal)
Na afloop van de presentatie, welke
ongeveer 1,5 uur zal duren, is er
gelegenheid een hapje en een drankje
te nuttigen.
Bent u geïnteresseerd, geeft u dit even
telefonisch door: U kunt vragen naar
Martin de Groot, tel. (023)-5760550 of
Barbara Ingslse, tel. (023)-5760511
U ontvangt dan van ons een
bevestiging alsmede een programma.
ABN AMRO Bank N.V.
Raadhuisplein 6
2042 LR Zandvoort
tel. (023)-5760500

NAAM VOOR

UW

wenst voor

(datum invullen) '

Aantal kaarten:

Ie rang/2e rang a ƒ 55,00

Aantal kaarten:

3e rang a ƒ 45,00

oen!

van
met volle teugen van te genieten. Een prijs die u alleen kunt
winnen in de Nationale Postcode Loterij.
Bij de volgende trekking staat
de Mega Jackpot alweer op 2
miljoen gulden. En valt ie niet?
Dan komt er een miljoen bij.
Valt ie wel? Wie weet bent u
dan multimiljonairlSpeel daarom mee in de Nationale Postcode Loterij.
U hoeft alleen de bon op deze
pagina in te vullen en op te sturen en u bent lid. B
Zeven miljoen gulden rijker: "Ik
kan het maar niet geloven."
Wint u de volgende Mega Jackpot?

Zomaar een uitnodiging van
de Postcode Loterij voor een
gezellige avond in Amsterdam. En dat in de week dat de
zeven miljoen-valt. Gaat er
dan geen belletje rinkelen?
Nee. Absoluut niet.
Dat was duidelijk te zien toen
de nieuwste multimiljonairs
van Nederland bij het Lido in
Amsterdam de Mega Jackpot
ontvingen van Henny Huisman.

. Wie kapper wil worden
begint hier te knippen.

l

Knip de bon uil en suiur die naar Nederlandse
Kappersakadcmie en je komi alles ie weten over de
kappersopleiding, de studiefinanciering, de O.V-kaarl en
nog veel meer..

POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM • .TELEFOON 020 - 52 36 311 • FAX 020 - 52 36 077
[j Stuur mij de informatiebrochure avondoplcidingcn 1995/1996
D Ik wil graag een afspraak mei de coördinator Avondschool

Stand Mega Jackpot:

2 miljoen
De Bmgocijfers:
Getal 1 t/m 21

29 18 02 38 26 07 21
12 17 37 14 31 28 19
16 11 22 05 03 10 32

Naam
_ m/v

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
/25.00O,-

Adres

adres

Postcode-

tnistaiiic/wooiiflaats

_ Woonplaats.

Telefoon _

Zetfouten voorbehouden

_ telefoon ('s avonds) _

I

f /v i nederlandse kappersakademie
\/ \y Amstcrdam-Rotterdam-Den Haag-Breda

Zeven miljoen gulden. Een
bedrag om stil van te worden.
Een prijs om langzaam aan te
wennen en de rest van je leven

Elke maandag 21 „OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Kenmerken van de opleiding: overdag of 's avonds,
kort, praktijkgericht, de nieuwste technieken, betrokken en
deskundige docenten, up-to-date studiemateriaal.
En: uiterst betaalbaar.
Stuur de bon in een envelop zonder postregel naar
Nederlandse Kappersakadcmic, Antwoordnummer 37-U,
3000 \VB Rotterdam. Tel. 010-411 13 15
Of kom langs op de Weteringschans 176. Amsterdam.

HOOESCIIOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES AMSTKRÜAM

Zeven miljoen gulden. De rijkste prijs van Nederland. Als je
die wint kun je alleen nog maar
stil zijn. En dat waren de winnaars dan ook. "Ik kan het maar
niet geloven," zei de Alphense
prijswinnaar, en "het wil nog
niet echt tot me doordringen".

DE UITSLAGEN VAN 4ÏVIAART

Cursusplaats: Amsterdam,
Weteringschans 176.
Start: april en september 1996.
DE PRAKTIJK BEWUST HET GELUK.

Openingstjcfeir Haantig 11 • IS u, cfi/HJ. 9.30 -18 u,
aienfeg 130-r7.00aar.KoquranniO)-21.00aar

Postcode Loterij verrast Alphens paar

geeft u meer!

WEE,

RAAM

FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Postcode/woonplaats:

Deavondopleidingenzga opgebouwd uitmodulen.
U bepaalt uw eigen studietempo, zodat het aansluit bij
uwbezigheden overdag. By een normaal studietempo
volgt u twee lesavoaden per week. U kunt echter meer.
of minder modulen volgen gedurende een lesperiode.

Stuur deze bon in een envelop-zonder postzegel - naar: Hogeschool voor Economische Studies
Amsterdam, Antwoordnummcr10751,1000 RA Amsterdam (telefoon 020 - 523 (» 11)

DE

Dinsdag gesloten

Adres:

» Bedrijfseconomie (BE) •
» Bedrijfskundige Informatica (BI)
• Commerciële Economie (CE)
• Economisch-Linfiuïstisch (EL)
• Management, Economie en Recht (MER)
• «InternationaalManagement (JM) .
• International Management-EiiglisUStream (IM-ES)

ttirfooii (overdag)

SHOWROOM

Gierstraat 4, HAARLEM

Naam:

AVONÓSTUÜIES

voorletters

OOK PRIJS-OPGAVE AAN HUIS.
BEL VOORINFO: 023 -5318383

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen ontvangt u een korting van ƒ 5,00 voor musical 'Carmen'.

START: 25 MAART 1996

naam

GOEDKOPER

Bon voor onze lezers

EEN HEAO AVONDSTUDIE AAN DE HES AMSTERDAM

Jaloezieën
Lamellen
Rolgordijnen
• Zonneschermen

Denk om uw coniferen!
Strooit BITTERZOUT
Tegen bruinverkleuring

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangen lezers van Weekmedia een korting van
ƒ 5,00 op de normale prijzen: Ie rang en 2e rang ƒ 55,00
(normaal ƒ 60,00) en 3e rang f 45,00 (normaal ƒ 50,00). Het
is mogelijk -telefonisch te reserveren met vermelding
dat u gebruik maakt van deze bon. De kassa van het
Cultureel Centrum, Plein 1960, nr. 2 in Amstelveen is
geopend van ma. t/m vrij. van 10.00 -15.00 uur (tel. vanaf
10.30 uur), zo. en zo. van 12.00 - 15.00 uur (tel. vanaf 13.00
uur). Tel.: (020) 547.5175

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOET JE CREËREN

STUDEER AAN DE HES AMSTERDAM.

Als jij voor deze baan in
-, -aanmerking wilt komen, stuur
-; dan binnen zeven dagen een
; f,
brief, je c.v. en een bijlage,
•-waarin je aangeeft op welke
dagen en welke tijden je kunt
. werken, naar Esprit Benelux BV,
t.a.v. Wendelien van Daal,
' "- ,
. IJsbaanpad 1c,
1076 CV Amsterdam.

[

De BMW:

De overige Bingoprijzen:

33
42
24
01
09
41
35
36

Getal 22 t/m 36
/10.000,- 44
ƒ20,/ 1.000,- 23
ƒ10,/ 500,- 04
ƒ9."
ƒ 100,- 39
ƒ8,ƒ50,- 30
ƒ7,ƒ40,- 06
/6,ƒ30,- 08
ƒ5,ƒ25,Straatprijs:
/3.0OO,1023 VA
Keuze Prijs
1023 VA 030

4142 AP 019 in Leerdam

| De Muntenkluis van 26 februari: ƒ 6.172,- met 3 winnaars!

WIN-TOT-7-MILJÖEN-BÖN
a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
G / 40,- (vier lotnummers)
ö ƒ 30,- (drie lotnummers)

Q / 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,-(één lotnummer)

Naam:...
Adres:

Q dhr. D mevr.
:

.

•

Postco'de:
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel..
Postbanknummer:

Datum: __L
Handtekening:

* Bon uitknippen en in een envelop
l (zonder postzegel)'opsturen naar:
l Nationale Postcode Loterij,
| Antwoordnummer 19503,
i 2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.96.03

NATIONALE
LOTERIJ

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

6

Enge mannen
Remco Daalder is hoofd Beleid
en Beheer, Amsterdamse Bos.
ledere 14 dagen doet hij op deze
pagina in een column verslag
van het leven in het bos.
r\OSTERLING IN de Utrecht^-' sestraat is één van de mooiste kroegen van Amsterdam.
Volstrekt tijdloos, aan alle kanten bruin doorgerookt, piepklein en geen muziek. Kortom
de ideale zaak om flink aan de
praat te raken met iedereen om
je heen. Bijvoorbeeld met twee
dames uit Amstelveen. Zij komen niet graag alleen in het
Amsterdamse Bos, vertellen ze.
Uit angst voor enge mannen. Ik
bezweer ze dat hun angst onnodig is. Bij mijn weten gebeurt er
bijzonder weinig vervelends in
het Amsterdamse Bos. Ik kom
overtuigend over, vind ik zelf.
Maar de volgende dag loop ik
toch de boswachterij binnen,
even navragen voor alle zekerheid. Is er reden om je onveilig
te voelen in het Amsterdamse
Bos?
„Nee," zegt boswachter Rob
van den Broek. „Gewoon ronduit nee. Er gebeuren maar heel
weinig nare dingen in het bos.
Goed, 15 jaar geleden is er iemand neergeschoten, maar dat
was een afrekening onder criminelen. Geweldsdelicten komen nauwelijks voor, maar een
heel enkel keertje per jaar. We
hebben hier voornamelijk te
maken met verkeersovertredingen.
Daar hoefje het bos niet voor
te mijden en daar delen we
trouwens ook bekeuringen
voor uit. We surveilleren als
boswachterij heel actief en dat
merk je meteen aan de veiligheid. In het bos kan je rustig in
je eentje rondlopen, ook 's
avonds."
„Maar die dame zei dat ze nog
nooit een boswachter heeft gezien," zeg ik.
„Dat komt omdat ze niets
verkeerds doet," luidt het antwoord. „Anders had u ons allang een keer ontmoet. Weet je
wat het is: de mensen worden
gek gemaakt door de reality-tv
met programma's over ongelukken en overvallen. Ze denken dat er overal iemand klaar
staat om in hun nek te springen. Maar het Amsterdamse
Bos is de stad niet. Ik denk dat
er in het café van jou meer enge
mannen zitten dan in het hele
Amsterdamse Bos bij elkaar."
Remco Daalder

Kano's
Elk jaar schijnen zo'n kwart
miljoen Nederlanders één of
meerdere dagen in een kano
door te brengen. De ene helft
doet dat in een eigen bootje, de
andere helft huurt een kano; in
eigen land of buitenland.
Wie meer over kano's wil weten, kan 16 en 17 maart in Nieuwegein terecht, waar in het
Merwesteincomplex aan de
Brinklaan
een kanobeurs
wordt gehouden.
Er is informatie verkrijgbaar
over cursussen en vakantie,
kleding, peddels en accessoires. De beurs is beide dagen van
tien tot vijf uur geopend en het
complex is met het openbaar
vervoer bereikbaar door op NSstation de sneltram of bus 105
te nemen, en bij halte Merwestein/Brinklaan uit te stappen.
Automobilisten nemen van de
A 2/E 9 de afslag Nieuwegein en
volgen de gele bordjes.

Zeeleeuwen
'Kolder op de Kade', zo heet
de nieuwe zeeleeuwententoonstelling van het Dolfinarium in
Harderwijk. Ter gelegenheid
van het nieuwe seizoen heeft
men daar het zeeleeuwentheater in een nieuw jasje gestoken.
De nieuwe show bevat slapstick-achtige scènes, en speelt
zich af in een driedimensionaal
decor van vissershuisjes, winkeltjes en een heuse vuurtoren.
'De voorstelling zit vol verrassende, grappige scènes,' zegt directeur De Clercq. 'Dat komt
omdat zeeleeuwen in hun natuurlijke gedrag veel humor
vertonen, en dat op de meest
onverwachte momenten. In
deze show kunnen ze zich dus
helemaal uitleven.' Informatie:
telefoon 03410-16041.

De zeeleeuvven Lina (links) en
Lady (rechts)
Foto Dolfirunum H.iuleiwijk
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Je maakt vrienden over de hele we

Met vakantie naar het buitenland en ondertussen een taal leren, dat Iwin met de internationale cursussen van Aspect. In
den vreemde kun je de taal .
meteen in praktijk brengen en
kennismaken met de plaatselijke cultuur. „Op die manier leer
je het beter dan wanneer je alleen maar in een klas zit."

V

OLGENS
Willeke
Schippers van Aspect zit het aantrekkelijke van talenreizen in de combinatie van
studie, cultuur en vertier.
Ze heeft haar kantoor midden in Den Haag en is net
terug uit Londen. Daar bezocht ze een onlangs geopende school. „Op een toplocatie in het hartje van de
stad, vlakbij Covent Garden
en de theaters van West
End."

Aspect is een internationaal
taleninstituut, opgericht door
Amerikanen van Zweedse komaf. Ruim twintig jaar organiseert het reizen naar Amerika,
Azië, Australië en Europa, met
als doel dat de deelnemers een
taal onder de knie te krijgen.
„Het bedrijf heeft kantoren
over de hele wereld, daardoor
hebben we ook cursisten uit
landen als Korea, Zuid-Amerika, Frankrijk en Zwitserland,"
aldus Schippers.
Zij kunnen kiezen uit Engels,
Frans, Duits, Italiaans en
Spaans. De talen worden gegeven in een van de landen waar
ze gesproken worden. „We hebben eigen scholen in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Engeland. In de rest van
Europa en in Nieuw-Zeeland
werken wij samen met bestaande instellingen."
In de filosofie van Aspect is
een talenreis een aangename
tijdsbesteding, waarin het 'nuttige met het aangename' wordt
gecombineerd. Maar het vloeiend leren spreken van de taal
blijft het voornaamste. „Meestal krijg je vier lessen per dag
van 45 minuten, er blijft dus
genoeg tijd over voor leuke dingen," zegt Schippers. „Bovendien leer je een taal zo beter dan
als je alleen maar in een klas
zit. Wanneer je bijvoorbeeld
naar een museum gaat, ben je
bezig met de kunst en cultuur
van het land. Met een uitleg in
die taal steek je daarvan heel

veel op."
ook veel cursisten naar LonBij Nederlanders is vooral den. Ze kunnen er diverse muEngeland in trek. „Niet alleen sea bezoeken en meedoen aan
omdat een ticket naar Sydney excursies naar ondermeer
of Amerika een stuk duurder is, Buckingham Palace, the Tow_er
maar ook omdat men het En- of London, en de Londen'se
gelse Engels heel mooi vindt." markten.
De cursussen in Engeland
Met name schoolverlaters en
hebben overigens niet alleen in studenten grijpen de zomervaNederland een goede reputatie kantie aan om beter Engels te
opgebouwd. „Vorig jaar hadden leren. Maar het is mogelijk om
zich maar liefst studenten uit langer te blijven. Florence Dun83 verschillende landen inge- gen uit Utrecht heeft een heel
schreven op onze scholen in schooljaar in Engeland gezeten
Oxford, Londen, Cambridge en en ze had het makkelijk nog
Bournemouth."
wel langer kunnen uithouden.
Op elke school worden activi- „Ik heb een bijzonder leuke tijd
teiten en uitstapjes georgani- gehad en was negen maanden
seerd. Er is dus altijd wel wat te in een aardig gastgezin. In die
doen, is het geen video-avond, tijd heb ik veel mensen leren
dan is het wel een sportwed- kennen. Het voordeel van een
strijd of een excursie naar de internationale school is dat je
stad.
vrienden maakt over de hele
Gaat het om de besteding van wereld."
vrije tijd, dan is Schippers erg
Spanje mag hier niet onverenthousiast over de mogelijk- meld blijven. Volgens Schipheden in Bournemouth, een pers komt het wat populariteit
moderne badplaats aan de En- betreft na Engeland op een goegelse zuidkust met tien kilome- de tweede plaats. Aspect orgater strand, boulevards en rot- niseert cursussen in Madrid,
Salamanca en El Puerto. Met
name de laatste plaats biedt
volgens Schippers veel mogehjkheden om de vrije tijd te besteden. Het is een authentiek
dorpje aan de golf van Cadiz in
het Zuid-Spaanse Andalusiè,
vanwaar je uitkijkt over de Atlantische Oceaan. Het ligt in de
buurt van Jerez, bekend van de
Sherry.
Volgens de brochure van Assen. „Als je wilt surfen, zwem- pect schijnt de zon in El Puerto
men, tennissen of paardrijden, driehonderd dagen per jaar. De
dan moetje naar Bournemouth bewoners van de streek houden
gaan," adviseert Schippers. De van feesten en zijn beroemd om
cursisten staat er een squash- het dansen van de flamenco.
centrum ter beschikking, 's Als cursist kun je het gehele
Avonds zijn er pubs waar je een jaar door excursies ondernetypisch Engelse avond kunt men naar oude moorse steden
meemaken. Dat houdt in dat je als Cordoba en Granada. Je
lekker kunt drinken onder het leert niet alleen Spaans, maar
mom van: 'Try the good old je maakt in El Puerto ook kenEnglish pint!'
nis met de keuken uit AndaluGedurende de hele zomer sië. En als je wilt, kun je de
zijn er disco's en worden er bar- flamenco leren dansen.
becues georganiseerd op het
Iedereen vanaf 16 jaar kan
strand. „Waarbij we natuurlijk een taalcursus volgen. Eerst
rekening houden met de lestij- word je niveau getest, zodat je
den van de deelnemers."
in de juiste groep terecht komt.
Cathelijne Antonides uit Na afloop ontvang je een certifiZwolle heeft vorig jaar een cur- caat. Je verblijft in een hotel,
sus in Bournemouth gevolgd. studentenflat, of gastgezin. Om
„Dat was geweldig," zegt ze. „Ik een idee van de prijs te geven:
schrijf nog steeds met een Ita- een tweeweekse cursus kun je
liaanse jongen, een Russische boeken vanaf 850 gulden mcluvrouw en een Japans meisje. Zo sief de accommodatie.
verbeter ik mijn Engels en leer
ik ook nog wat van andere lanJan Pieter Nepveu
den."
Voor
meer
.informatie
en gratis broNatuurlijk kiest met iedereen chures: Aspect in Den Haag,
telefoon
voor Bournemouth, zo gaan 070-356.0124.

Ierland
Wie overweegt om eens een
bezoek aan Ierland te brengen,
of simpelweg iets meer ovei de
verlokkingen van dit land wil
weten, kan 16 en 17 maart op de
Ierland Vakanüemarkt terecht
De markt duurt van tien tot vi)f
uur en vindt in het Amsterdamse World Trade Centre (tal] sta
tion Zuid/WTC) plaats De entree bedraagt vijl gulden

'Underworld'

'Ik schrijf
nog steeds
met een
Italiaanse jongen'

Willeke Schippers: 'Vorig jaar hadden zich maar liefst studenten uit 83 verschillende landen
ingeschreven op onze scholen'

Jos 'Zzinderella
'Er is
behoefte aan onbekommerd vermaak
Hoe houd je een show, die je
al honderd keer hebt gespeeld, fris? En wat maakt
het zo leuk om er 350 voorstellingen tegenaan te gooien? Jos Brink vertelt daarover naar aanleiding van de
sprookjesachtige musical
Zzinderella, die van 12 tot
en met 24 maart in Carré is
te zien.
ZINDERELLA is een komische musical, waarin
verschillende verhalen
door elkaar zijn geweven, met veel verkledingen, getover en trucs. „Na honderd
keer spelen, weet j e van de hoed
en de rand," legt Jos Brink uit.
„En van de verkledingen lig ik
ook niet meer wakker. Maar
dan moet je het fris houden; je
mag met wegleunen in succes.
Soms hoor je in de kleedkamer,
via de intercom, dat het té gemakkelijk gaat. Dan laat je in
de pauze even een bommetje
vallen. Héél vriendelijk hoor,
want zo gaan we nu eenmaal
met elkaar om."
„Wat het ook leuk maakt, is
de improvisatie in het tweede
deel van de voorstelling. In de
pauze spreken Frank en ik af
wat we gaan doen. En als de
zaal daarin meegaat, hebben
wij natuurlijk dikke pret."
Jos Brink is overigens niet de
enige die er op let dat iedereen
scherp blijft. „Fred Klinkenberg, de assistent-choreograaf
die meedanst, houdt de zaak
ook nauwlettend in de gaten.
Vroeger hadden we daarvoor iemand in de zaal zitten, maar
dat mag je zo'n man of vrouw
niet aandoen, vind ik. Je zag die
vrouw gewoon afbranden!"
De wens om elke avond weer
het volle pond te geven, wordt
gevoed door het feit dat het publiek een show meestal voor de
eerste keer ziet. „De mensen
hebben het toch al zwaar," zegt
Jos Brink ironisch. „Want je
zult net zien dat de spruitjes die
avond niet gaar willen worden,
de kinderen niet naar bed willen en je ook geen plekje voor je
auto hebt kunnen vinden. Die
mensen komen dus uitgeput bij
het theater aan. En alleen daarom al mogen wij het niet laten
afweten."
Op de vraag waar hij bij deze
voorstelling het meeste plezier
aan beleeft, zegt Jos Brink: „Ik
speel vijf verschillende rollen.
Dat is op zich al een taartje voor
elke acteur. Dan zijn er nog de
kostuumwisselingen, die op de
seconden moeten kloppen, met
jurken van tachtig kilo, wat een

Testpiloten
Hoe bestuur )e een vliegtuig 1 '
Om daai achter te komen, kun
nen kinderen van vier tot en
met 15 iaar tot en met 10 maart
m Aviodome op Schiphol t o
recht In de Lmktramer uit
19-12, een oldtimer onder clc
vluchlnabootsers, worden elk
uur demonstraties gegeven
waartaii enkele jeugdige taezoekers hun vhegkunsten testen
De jeugdige testpiloot mat; ^elf
proberen rondjes te vlieden en
bochten te maken
Tevens biedt Aviodome een
tentoonstelling over de lansjeaistands ballonvaart Inlonnatie telefoon 020 - G04 1521

Zzinderella,
met van
links
naar
rechts:
Frank
Sanders,
Rolf Koster,
Lucie
de Lange,
Jos Brink en
Marije
Zwaard

De nieuwste trend m dansland, easy tune, waarbi] alles
wat m de laren zestig al vrese
lijk iout was weer helemaal m
is (nu zelfs Herb Alpert weer
van stal wordt gehaald, moet
het toch met veel gekker worden), toont aan hoezeer de puur
elektronische
dansmuziek
(house) op een dood spoor is
geraakt.
Niet dat er veel aan verloren
gaat, want de meeste techno
rakkers kwamen vaak niet verder dan fantasieloos gedreun
en kekke geluidjes, die ze emdeloos van elkaar kopieren.
Gelukkig zijn er een paar uitzonderingen, zoals het Engelse
producerstrio
Underworld.
Laagje voor laagje bouwen deze
geluidstovenaars hun ritmes
op, zoals een exquise Italiaanse
ijsmaker zijn cassata maakt,
om er fraaie geluidsgolven en
een hypnotiserende stem aan
toe te voegen Niet dat de lang
verwachte tweede cd, Second
toughest m the mfants, die vanaf deze week in de winkels ligt,
louter hemelse composities bevat. Dat zou wat al te vermoeiend zijn, omdat het zilveren
schijfje anderhalf uur muziek
bevat. Maar de meeste stukken
tonen aan datje met een beetje
creativiteit en originaliteit
méér uit de elektronische toverdoos kunt halen dan menigeen tot nu toe heeft bevroed. Er
is dus nog hoop.
(AvS)

(ADVERTENTIE)

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

geeft u meer!
De liedjes waren destijds de grote aantrekkingskracht van
de film. Sylvam Poons zat voor zijn leven vast aan
'Goocheme Sallie', Jopie Koopman bezong de rode en
witte radijs Johan Heesters bracht een ode aan de
Westertoren en Fien de la Mar zette 'In de Jordaan' op
het repertoire

draait zondag 10 maart om half elf en is de laatste film
van dit seizoen in de serie Nostalgie m Tuschinski
Joi ib

van Bennekum

enorme topsport is. En dan gebruiken we nog allerlei verschillende stijlen: revue, pantomime, musical, cabaret, en nog
een stukje Jos en Frank privé.
Ik kan er dus genoeg in kwijt."
In Zzinderella moet Jos
Brink razendsnel van de ene rol
in de andere stappen. „Zo zit er
een scène in, waarbij ik van een
pak in een jurk, en weer terug

BOES

in een pak stap. Daar staat 15 natuurlijk, ik moest zonodig,
seconden voor, maar het gaat maar je blijft toch een kerel."
nu in acht. Dat kan alleen maar
Aan het succes van Zzinderelomdat ik, terwijl ik al het toneel la kan Jos Brink overigens wel
oploop, nog wordt dichtgemet- afmeten dat het publiek steeds
seld. Zoiets moet op de seconde meer behoefte heeft aan
kloppen. En dan moet die troep sprookjes. „Er is behoefte aan
nog pp je hoofd, en moet je nog onbekommerd vermaak. Dat
in die schoenen stappen. Da's merken we aan de post. Briedus echt een ramp, want die ven van mensen die een rotjaar
hakken zijn veel te hoog. Ja, achter de rug hebben of iemand

verloren, die eerst nog twyfelden of ze wel naar het theater
zouden gaan en ons dan later
schrijven dat ze die avond hun
sores helemaal vergeten hebben Kijk, daar doe je het voor."
Arnoud van Soest
Zrinderella sta.it in Carré»an 12 tot en
niet 21 maart. Heher\eron: telefoon
(I20-(i225.225.

De film komt m de plaats van de oorspronkelijk geplande
'Bet naar de Olympiade'
Bleeke Bet ging op 7 september 1934 in première m
Amsterdam Schrijver Herman Bouber (bekend van 'De
Jantjes', de eerste grote Nederlandse geluidsfilm) schreef
het gelijknamige toneelstuk. Het is een simpel verhaal
van nijd en afgunst en primitieve liefde tegen de achtergrond van de Amsterdamse Jordaan, gelardeerd met
liedjes van Jacques van Tol en Louis Davids
Tegen inlevenng van onderstaande volledig ingevulde
bon bij de kassa van Tuschinski, betalen Weekmedialezers m plaats van 12 50 gulden slechts tien gulden per
persoon

Bon voor onze lezers
Naam.
Woonplaats:
Aantal personen

geeft u meer!

woensdag 6 maart 1996
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Ford

Hyundai

Volvo

ALBLRS OUDLRKERK
For J Service Dealer

Duizenden guldons voordeel
op occasions
HYUNDAI AMSTELLAND
Schoponbergerweg 11
A dam ZO 020 6976971

10 Volvo STATIONS 88 94
Sedans 360 GLT 440 GLT 740
GL ANWB gek 0492 464495

ïb ort
1 6 CLX 3 d
1 b CLX ° d
Siern
2 Oi CL Scd in
Mondeo
1 6 CLX HB ilherto
8 CLX HB 'wart
1 8 Nob e se
Seorpio
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ƒ 44,00
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ƒ 10,90
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3 90
5 93
2 94
4 95

195
Achterdi k 3" O Kork Amstol
To O O 19n/67 1964483
FeMa 18 dios( l 1 92 APK
97 115 0001 m qroen metallic
/ 13500 Tri 0204001817
Siern 1 6 1990 t PG trekhaak
sunroof
metallic
i / g st
ƒ 7900 023 5530484

Mitsub shi 300 1990verl verh
trekh Jan Wals
Tel 020 4361697

Mazda
MAZDA 323 STATION wit b j
86 159 000 l m APK tot 3 97
ƒ6000 Tel fax 020 6162234
VAN VLOTEN CAR
MAZDA DEALER
323 HB GLX 1 5
88
323 HB LX l 3
89
323 HB 1 3i 16v LX
93
323 HB GLX 1 6i 16v
93
323 HB SOLID 1 3i 16v
94
323 SED LX 1 3i 16v
90
323 F GLX automaat 1 6i 90
323 F GLX 1 6i
90
323 F GLX 1 61 16v
93
323 F GLX 1 61 16v
94
323 F GLX 1 8i 16v
91
626 SED GLX 20
88
626 SED GLX AUT 1 8i 16v92
626SED GLX 20i16v
93
626 HB 5d GLX AUT 1 816v94

'?roo
Tb"
'19JD
ƒ 900
/19sO
/ 19oO
/ 17oO
ƒ oCO

GARAGE OLTHOF biedt aan
Fiat Uno 45 S 3 drs 90 m
Opel
perfecte btaat ƒ 8 250
Tel 020 6823520
T k i z g s Opel Astra GL 1 7
diesel dec 91 wit APK prijs
Auto's te koop ƒ 11 500 0355317221

van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

BV

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
205 Accent 1 1 5 89 / 9 500
205 XR 14i
491 ƒ13500
205 GTi 19
190 ƒ16750
Audi
305 break 15 1286 ƒ 4400
Midi 100 CS grijs metal Ipg 306 XR 1 4i etoilel 94 ƒ26750
306 XT 1 6 mj 6 93 ƒ 24 750
1 83 ƒ 6 500 Jan Wals
405 GR au 19 590 ƒ13900
020 4361697
405 Br GRi 16 691 ƒ18750
405 GR Dsl
11 92 ƒ 18 450
DAF
Inkoop Inruil mogelijk
Baars esweg 249 253
Dat 46 \ opknap of onderd
Amsterdam 0206121824
b j 77 op te halen m Wmsurn
Direct bereikb v a Postjesweg
Cr ƒ300 Bel 035314131

i £>

Po

Adverteren in
dezo rubrier;
FAX 020 6656321

Chrysler
ysiet - Amstelveen
j
j

Peugeot

205 XL 1 1 i zwart 2 90
ƒ 11 200
Baarsjesweg 249 253
Amserdam 0206121824

•"=3 24

L

260 E Autom 6cil 125 000 km
serv boekje aanw 8 90
schadevrij m perf st alle keur
toegest div acces / 29 500
020 6145058 0652798878

CITROEN OLTHOF B V
Xint a l 9 DX 6 93 ƒ 29 250
v
Z Rciox 393
ƒ17950
X Axant 1 6 1092 ƒ16950
ƒ17500
t X Avaitaae 1092
N Aura 1 8 l 95
ƒ 24 500
AX Fir. 6 92
ƒ14250
MX 11 TE 1089
ƒ 8250
u '5 D 1292
ƒ 9950
G ? tic & Financiering
olato \ eg 40 Amsterdam
S o erdik (Afsaq S 102)
TL! 020 6823520

i ra bR km n20 95

uuc, T\ km 40000 92
NIEROP DAIHATSU
ViioOiKi-rs r 2 12
^ hu V\cst 00 6183951
D ntnatsLi
t AMSTCRDAMMERTJE
Amstcl 340312
ccic ^vor C irre
A dim ^ Tr 0206236491

Fiat
p n t runt Panda 85 gaal
i oo APK weinig km
lO Tol 0?0 b9492b5

Honda

l

M MEU

lujpn nandelsprijb van 1e eig
i nndel Honda 20 Acrord
l oui iTKtall
LPG
993
, 18500 incl BTW BEREBEIT
Anib cldijk 25 020 6627777
Adverteren m
deze rubriek
T l fPO R6S°h8b

Saab
Voor een perfecte SAAB 99
90 of 900 ook Royal Class
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud reparatie APK
Eigen reusiewerkplaats
voor Saabmotoren
en versnellmgsbakken
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023 5614097

Van Vloten
Amsterdam
850 Estate 2 5 GLE
1993
740 Sedan 2 3
1990
740 Sedan 2 3 autom 1986
740 Estate 2 3 GLE
1986
480 Turbo zwart
1989
460
1991 t/m 1994
440 autom
1991 t/m 1995
360 2 O 5 drs
1987
340 autom
1987 t/m 1990
VW Golf autom
1988
Mitsubishi Lancer 1 3 GL1990
Fiat Cinquecento 1 1 sp 1995
uw Volvo dealer
met persoonlijke service
Tel 020 6369222 Meeuwen
laan 128 Amsterdam Noord
Uit de IJ tunnel 2x rechtsaf

Tegen handelspnjzen van 1e
eig Volvo 440 DL 5 drs LPG
9/92 ƒ13950
BEREBEIT
Saab 90 bj 86 APK dec 96 Amsteldijk 25 020 6627777
d bl CD speler + autotel m Van PARTICULIER te koop
perf staat ƒ 4140 0206380043 VOLVO 360 Inj 4 drs Sedan
Gasmstall + Trekhaak +
SAAB DFPOT
Verkoop van nieuwe en gebr Alarm bj 87 Inzage PERFEKT
onderdelen Tevens revisie on onderhoud Totaalprijs ƒ 5000
Tel-020 6157226
derhoud rep 0412036737

Algemeen

360 2L rood APK 11 96
Citroen Olthof b v Volvo
bj 11 84 i z g st garage ge
O Kadett HB 18 9/91 ƒ 14950 stald 12200 Tel 075 6844860
Peugeot 309 GR 11/91/ 13 800 • Bewi|snummers van een
Peugeot 205 GR 1/92 ƒ 12000 geplaatste advertentie m deze
Isolatorweg 40 Amsterdam rubriek krijgt u a leen
Sloterdijk (Afslag S 102)
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
020 - 6823520
kenbaar maakt De kosten
daarvoor bedragen / 4 50
± 50 auto s APK gek Den
Bnelstr 18 Adam zijstraat
Haarlemmerweg bij molen
Autosloperijen
020 6844079 Tevens Inkoop
T k div inruilauto s Ford
Autosloperij De Liede
Escort 1 6 CLX 3 drs LPG
INKOOP
12/90 m 91 ƒ7950 VW Golf
Loop + Sloop auto s
1 8 GTi groen met Recaro
Verkoop onderdelen
int schdak BBSvIg 1/86
R D W vrijwaring
ƒ 6950 VW Golf 1 6 GL LPG
Geen voornjkosten
zwart 5 drs 1/89 ƒ7250 VW
020 6198691
Golf 16 aut schdak 1/84
023 353685
ƒ4250 Golf 1 6 Diesel 11 82
ƒ 1450 Porsche 924 autom Grote sortering ONDERDELEN
brons met 881 ƒ7750 Saab van alle schade auto s alle
900i 5 drs wit LPG o b stuur merken alle bouwjaren
bekr 3 87 ƒ 4950 Kadett 1 6 GEBR OPDAM B V
D 5 drs stat 6/86 ƒ 2950 2x Tel 0250245435
Fiat Panda 84 en 85 ƒ 1950 en
Het HOOGSTE BOD'?'' Bel
ƒ2250
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Berebeit Amsteldijk 25
Loop sloop en schadeauto s
Amsterdam 020 6627777
m vrijwaring Tel 0206754193

Ford Fiesta 900/1100
76 - 7/'83
Citroen Visa 11E/RE
6/78 - 7/'88

155/70 R 13 S
175/70 R 13 T

Citroen BX14E/RE

7/'83 - 8/'88

VOOR AUTO'S MET
KATALYSATOR

155/70 R13 T P2000pst

*Kompleet systeem vanaf de kat

185/65 R14 T P2000pst
195/60 R15 H P600 pst

Opel Kadett E 1.3Ï/14i
'86 -10/'91
Opel Corsa 1.2i/1.3/1.3i/1.4i
l/'87 - 3/'93
Ford Escort 1.4J/1.6/1.6I
'86 -10/'90

C2H23TQ175/70R13T

Ford Sierra 1.6/18
l/'88 - 2/'93

165/70 R14 T MOT pst
l.'.IN!NHi;i17S/7nRUT MOT pst

M O Bl E L E

STAAT UW AUTO HIER NIET BIR
BEL NU VOOR DE VOORDELIGSTE AANBIEDING

T E L E

Bij besteding v.a. f. 100,-.
De "Gratis telefoon aktie" geldt zolang de voorraad strekt Uitsluitend geldig voor degenen die minimaal voor f 100,besteden bi| Kwik-Fit en tevens een abonnement afsluiten (naar keuze übertel of PTT Telecom) voor tenminste 24
maanden Niet inwisselbaar voor geld Abonnement- en gesprekskosten zi|n inclusief btw Exclusief eenmalige entreekosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen Deze aanbieding geldt alleen voor inwoners van Nederland, van
18 jaar en ouder Maximaal een telefoon per persoon Vraag uw Kwik-Fit manager naar de overige voorwaarden
OPTISCHE MMMHKHECX
zidtt-kontrole
REMBIOKHN
voor personenauto's v.a.
REMSCHOENEN
voor personenauto s u.

MOBIELE TELEFOON
Kwik Fit Heet werkt samen met
de meeste gerenommeerde
leasemaatschappijen

Gratis AutoCard
bi| aankoop van minimaal f 300

VAKKUNDIGE MONTAGE EN
GEDEGEN GARANTIE OP
MATERIAAL EN ARBEIDSLOON

Kwik fit V/A
AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.
op computer testbank

KOOP NU BETAAL LATER!
Banden uitlaat akku of schokdempers
Wat er ook nodig is met de Kwik Pit unieke
GRATIS* AutoCard hoeft u pas 3 maanden
later te betalen' Zonder ook maar een cent
rente' Vraag de Kwik Fit manager vandaag
nog naar de voorwaarden 3 MAANDEN
RENTEVRIJ

OOK ZAKELIJKE RIJDERS
ZIJN WELKOM VOOR EEN

&

PER

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor Austm Rover
Jaguar MG Tnumph Landro/er

Motorische problemen ' Laat
uw auto esten d m v de mo
derns e appara uur Garage
bedrijf Out 0206441020
Geopend ma vr 8 5 uur

in 24 uur geleverd

Maandag t/m vrijdag:
08.00 -1730 uur.
Zaterdag:
08.45-16.00 uur.

Tel 023 5339069, Fax 023 - 5362381
AUTOLAK

Service en
Reparatie

alle kleuren

24 UURS SERVICE i

ook in spu (bussen

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling on Remrevisie
Schadeherstel en taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel 0206233220

Renault

Rover

Opel Kaden E 1.3 N/S
9/'84 - '89 (excl combi)

Bedrijfsauto's

KIMMAN HAARLEM

R19 RN! 9 Diesel dec 92
130 000 k in elek rmn drn blw
net ƒ15500 020 6369533

VOOR AUTO'S ZONDER 8«J!£
KATALYSATOR

Volvo 340 85 trekh rad APK
3 97 w bel 4 96 door dealer
onderh ƒ2500 Tel 020 4823180

Porsche

RENAULT AMSTERDAM
Top occasons me' 1 jaar
garantie
Wibau btrad ?24
020 561 9b 11
T e t --u/ n ' CV occasions
te U U» De Condonspe Tegc n ha nrh spr js van IP eig
t L < m d T 049061526 ex d rectieiuto Sa'rane RN 2 2
VI groen met e ek r ram c v
i ƒ 8b b oorbo en
[ Irul br^igei bij Ie Citroen stbeki ƒ20950 van 1e eig
Si L n ~aans ad Garage Ren 19 Rl\ 1 8i 5 drs zwart
' h F bPAAN 075281193 nneta l7 siuurbokr LPG el ra
93 / 15500 Renault
/r iq te\ ns rnaar on^e mrui men
3
19 TR Ch in ade LPG 5 92
i? n r rop prijzen
/109oO Berebeit Amsteldijk
25 A d in Te 020 6627777
Daihatsu
( In r d TX au k in 3000 95
m i c b c k n 4000 95

VOLVO NIEROP
Vancouverslr 2 12
A dam West 00 6183951

® De advertentie afdeling be
70 BESTELAUTOS en pers houdt zich het recht voor ad
busjes va ƒ3500 Garage vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
Rijsenhout lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd ren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)
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Amsterdam Almere Zaanstreek
20 autonjlessen + examen ƒ 1 000
of
10 motornjlessen + examen ƒ835
Motornjlessen ƒ55 per 60 mm
Autorijlessen ƒ3750 per les ook automaat lessen
Theorie op CD l GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag van 9 00 20 00 uur a 10 per keer
Ruys de Beerenbrouckstr 157159 Adam tel 0206138473
Voorkom onzekerheid m uw rij opleiding en vraag de gratis

RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving aan 020 6633773 of 6922612
Tevens informatie over theorielessen en examentrainmgen
50 KM biedt u voordelig rijles Wilt u een goede en niet te
aan 1e les gratis 2x 60 mm dure rijopleiding''
ƒ 75 Info 0654 688185
Bel dan Ferry 020 6127187
Eerste 4 lessen voor ƒ 100
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bj Rolf is een begrip m daarna alle lessen ƒ 35
Amsterdam Met een goed 20 lessen + examen ƒ 950
team instructeurs geven wij op
Campers
een psychologische manier m
tensief les en nog leuk ooki
Hoog slagingspercentage en Reserv nu Dolphm Camper v v
toch 1e 10 lessen ƒ3750 p u aut en airco va 1095 pwk
Tel 0206868063/6332405 of Adventure cars 0299430613
06 54633678 P S Ook 8 week Zat/zondag 16 en 17 (paart
se cursussen en examenroutes VOORJAARSCAMPERSHOW
rijden is vanzelfsprekend
met nieuwe en gebr campers
VERKEERSSCHOOL TRENDY bijVW/Audi dealer A Pomt Kol
lenbergweg Amsterdam ZO
Amsterdam een sensatie
Tel 0204301647 inbreng mo
m rijles 020 420 5386
gelijk ook verhuur van 2 4 pers
Ook theorie proefexamens

10 dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J 5)
All in met vrije km
ƒ 1610
Sneeuwkett + skiboxen met
dragers voor ieder type auto
0206719108of0206794842
Zie ATS telet pag 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50 per dag excl BTW
Tel 0206161388 of 6890374
Peugeot 106/306 Renault La
guna Vracht + bestelwagens
RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89 p dag
Opel Kadett va ƒ39 p dag
All m KM vrij i
Tel 0206922930

Auto's te koop
gevraagd
Gevr LADA s v a 85 tot 92
met PTT vnjwanngsbew Eigen
oplaaddienst 0334701240
Gevraagd jonge auto s v a
1990 a contant Bolt u voor ml
0341419354 of 0652977028
DE HOOGS'E PRIJS voor elk
merk auto a oont met vnjwar
bewijs Tel 0204824640
Wilt u uw auto v a 1989direkta
kontant verkopen7 Belt u voor
ml 03414193540652977028

WANDELEN

liliirui^I
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.
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Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
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Renault mikt op
jonge alleenstaanden
I)c laatste weken lopen we
nogal eens te beweren dat de
leukste Europese auto's
tegenwoordig uit Italië komen.
Maar dat was voordat we
kennismaakten met de
nieuwste Franse straaljager, de
Mcgane Coupé 2.0 10V. Voor
wie durft.

AAT HET NIET
VERVELEN, dat
schrijven over auto's",
vragen
vrienden weieens. Ja, soms
wel want al die nieuwe auto's lijken zoveel op elkaar

dat de lol af en toe ver te

zoeken is. „Maar dat rijden
in die auto's, voor zo'n rijimpressie, dat is natuurlijk
wel leuk", krijg je dan te horen van mensen die je vervolgens een mazzelaar noe-

men.

Weinig van die vrienden geloven het, maar nee, ook dat rijden verveelt regelmatig. Dat
kan ook bijna niet anders want
of je nu in een 121 of Fiesta, een
Sharan of Galaxy, een 806 of
Ulysse, een Inca of Caddy, een
106 of straks een Saxo, ach, afgezien van grille of dashboard
ontloopt het elkaar allemaal
bar weinig.
Die vrienden begrijpen er ook
niets van dat ik zweer bij een
driejaar oude Express met beresterke 1.9 dieselmotor en
Scheel-fauteuils Maar een enkele keer gebeurt het dat je een
auto liever niet meer inlevert
bij de importeur. De Omega
Stationwagon TD CD was er zo
een, de Lancia Kappa en Subaru Impreza GT Turbo en bovenal de TVR Griffith.
Renault startte in januari
met de levering van de eerste
twee Mégane-familieleden, een
5-deurs hatchback en 2-deurs
Coupé. Binnen twee jaar voegt
Renault nog drie modellen aan
de serie toe, een sedan, monospace en cabriolet. De hatchback is een gezinsauto en dan
heb je het meeste wel gezegd.
Geen moeite dus om in te léveren na een kennismaking en de
sleutels van je eigen auto weer
op te eisen.
Vorige week was de Coupé

aan de beurt en om het leven
aangenaam te maken en de
sleur te doorbreken stond de
2.0 16V klaar. Of beter, hij stond
te trappelen. Eindelijk weer
eens een auto waar je moed uit
put. Het kan dus toch leuk zijn,
een nieuw automodel. En dan
hebben we het m dit geval vooral over de 150 paardekrachten
die de Coupé bijna letterlijk
doen stijgeren. Het is een opgeknapte' Clio Williams-motor
waarin het vermogen beter tot
zijn recht komt en met net even
meer trekkracht. 90 procent
daarvan levert hij tussen 2.750
en 62 honderd toeren en dat
maakt soepel rijden met indien
nodig weinig schakelen mogelijk.
Maar je koopt zo'n kanon
voor de keerzijde van die soepelheid. De Coupé 2.0 16V wil
niet galopperen maar in gestrekte draf. De katapult lanceert de 1.070 Franse kilogrammen m 8,6 seconden naar 100
km/h en de tussensprints van
80 naar 120 km/h doet hij zelfs
nog iets sneller. Als je alles uit
de kast haalt springt hij als een
haas weg. Met donderend geweld door de bocht, het kan allemaal. De fabriek spreekt van
een top van 215 km/h, geen enkel probleem en hij zit er bmnen de kortste keren. Zelfs in
Nederland is het weer gelukt.
Het geluid dat hij op volle toe-

Sedan

uit
Brazilië
Frans
raspaard

Raspaardje
uit
Frankrijk,
de
Renault
Mégane

renteller in de buurt van rode
gebied jagen geeft eenzelfde resultaat.
Voor de veel geroemde comfortabele Franse vering moetje
echter niet bij deze Mégane
zijn. Het onderstel is keihard,
de wielbasis kort en de Pirelh's

Rij-impressie:
Renault Mégane
Coupé 2.0 16V
ren voortbrengt stimuleert alleen maar om hem nog meer op
te jagen.
Rijden met deze Coupé is een
uitdaging maar wel met de aantekening dat de besturing met
dit soort uitvoeringen best wat
minder licht mag zijn.
En wat verbruikt zo'n auto
dan als je flink gas geeft? Renault rept van ruim 1:12 en wij
eindigden op 1:10 komma nog
wat. Bij een vaart van 215 km/h
geeft de boordcomputer overigens onverbiddelijk aan dat de
2.0 16V niet meer dan vier kilometer met een liter Euroloodvrij wenst af te leggen. De toe-

Deze
week

zijn superplat en dus stuiter je
op slecht wegdek er bijna uit.
Maar dan schakel je gewoon terug naar galop om er daarna
weer vol tegenaan te gaan.
Daarbij gesterkt door de schijfremmen rondom en de standaard ABS. Om het gevoel van
eigen veiligheid nog te vergroten is deze Mégane voorzien
van een airbag voor de bestuurder. Voor de passagier is een
dergelijk zak tegen meerprijs
-leverbaar.
Het interieur doorstaat de
toets der kritiek ruimschoots.
'Kaal' hangt er. een prijs van
49.645 gulden aan en 'mijn' ver-

sie was nog eens aangekleed
met een airconditioning, 4x15
Watt-radio met cd-wisselaar en
bedieningssatelliet aan de
stuurkolom en boordcomputer
die verbruik en actieradius in
de gaten houdt wat ook wel nodig was. En verder?
Bijvoorbeeld rondom elektrisch bedienbare ramen dus
ook de achterste steekraampjes, elektronische startonderbreking, stoelen met een walkin systeem voorzien van geheugen, veel bergruimte, kantelbare hoofdsteunen, een wit instrumentenpaneel,
een
lendesteun voor de bestuurder,
vertraagde uitschakeling van
de binnenverlichting en een
lampje voor de eventuele achterpassagiers die daar overigens niet voor hun ontspanning
zullen plaatsnemen want ruim
is anders. Een asbak achterin
ontbreekt ook maar dat is terecht.
De achterbank heeft een
grappig detail: een opbergkastje in de zitting. Een belangrijker detail is dat de ruitewissers
zijn voorzien van een automatische interval die zich aanpast
aan de wagensnelheid. Als de
ruitewissers in werking zijn en
je schakelt de auto in zijn ach-

teruit maakt de achterste ruitewisser een slag. De stoelen zijn
prima en de bedieningselementen bevinden zich binnen handbereik. Behalve dan de knoppen van de achterruitverwarming en alarmverlichting.
Hiervoor geldt dezelfde klacht

klassieke kofferklep, zo klab
siek dat we hem nu eens met
van binnenuit kunnen ontgrendelen. De inhoud van de kofferruimte is met 288 liter vrij ruim
voor zijn soort en dan kun je de
leuning van de achterbank ook
nog in ongelijke delen neer-

Rijden met deze
Coupé is
een uitdaging
als bij de hatchback: aan de verkeerde kant van de pook en van
de bestuurder af.
Dan de buitenkant. Allereerst
ben ik voor het eerst langdurig
nagestaard door de schoonmaakster van ons trappenhuis.
Het is slechts een detail, maar
niet onbelangrijk. Je kunt er
verzekerd van zijn datje gezien
wordt met de Coupé en dat is
een belangwegend aankoopmotief bij dit type auto. De vier
ronde achterlichten passen in
dezelfde categorie als de zes
spleetogen van de Fiat brava,
markant en speels. Tussen die
achterlichten bevindt zich de

klappen. Maar zoals gezegd,
een klassieke klep dus geen
derde deur. De insteek is dan
ook brievenbusachtig.
Maar wie maalt daar om bij
zo'n 'tweezitter'? Renault mikt
met de Coupé op 'jonge alleenstaanden en jonge stellen, op
onafhankelijke en actieve vrouwen, op mannen van 30 tot 50
jaar'. En als ze er een aanschaffen is het, om .bij marketingtermen te blijven, een liefde-op
het-eerste-gezicht aankoop. Als
er dan 2.0 16V op het kenteken
staat is dit begrijpelijk want dat
is een toverdoosje op wielen.
Everliard Hebly

Alleen te koop in Brazilië: de Corsa Sedan

De Civic onderging de meest ingrijpende face-htt bij I l m . !
maar ook de andere modellen zijn straks in een eni«s/iiT~ anoi •
gedaante te zien in de showroom De Accord Sedan heelt e m i m v
chique uitstraling, beter comfort, een airbag voor de t x s t u m " <
en 3 nieuwe motoren waaronder een direct ingespoten '2 O u" h,>
diesel en dat is een primeur voor Honda
Bij de Accord Coupe en Aero Deck wijzigende grille. \ o o i b u ' i i
pers en wielcovers. De Aero Deck krijgt bovendien dakiails t ;
achterste zijruiten van donker getint glas Beide modellcii / t , i
voortaan voorzien van 2 airbags, ABS en elektronische st.ntblo]
kering

Frontera's terug
Iedereen die in het bezit is van een Opel Frontera, «ehouu i
voor'februari 1995, krijgt van zijn dealer een uitnodiging op
kosteloos een hitteschild bij het uitlaatsysteem te laten inonu
ren Het gaat in totaal om 1.021 auto's. Tijdens het bexoek v.oickn
nog een drietal punten onderzocht. Om te beginnen bij alle \t i
sies de leidingen van de voorremmen
Verder bij de Frontera 2.3 TD de elektrische bedrading en bij L'_
Sport worden de bevestigmgsklemmen van het zonnedak vei v an

Record Suzuki
Suzuki is momenteel een van de sterkst groeiende aiitomei la ^
m Nederland. In 1995 boekte het merk een verkoopstijsm» \an 2i'
procent ten opzichte van 1994. Het marktaandeel eindigde op '•
procent en Suzuki-importeur Nimag laat nu weten dooi te \vilk ,
stoten tot 3,7 procent. De Alto, de goedkoopste auto in «ebuul
blijft daarbij het belangrijkste ijzer in het vuur

Prijs 106 verlaagd
Peugeot heeft de prijzen van de 106 Accent blijvend met l wei
duizend gulden verlaagd. De 1.0 en l l zijn voortaan \anal K spt
tievehjk 19 990 en 21.990 gulden leverbaar, de l 5 diesel \ an.u
25.365 gulden. Sinds 1991 heeft Peugeot al 1,3 miljoen exempla
ren gebouwd, hiervan rijden er ruim 36 duizend in Nederic.nd
rond.
Van de veel grotere 406 rolde onlangs, overigens nummei i ()•)
duizend van de band. In Nederland zijn er tot dusvei i mm -' S
honderd verkocht en m januari pakte hij een marktaandeel \ a <
2,2 procent.

Voorlopig niet te zien op de Nederlandse wegen: de Opel
Sedan (links)

BMW-clubs samen
De Corsa Pick-up (rechts)

Corsa 3- en 5-deurs zijn in diverse Europese
landen kassuccessen. Een Corsa Sedan zou het
hier wellicht ook niet zo gek doen maar
daarvoor moetje dan wel in Brazilië wezen.

Europese en Amerikaanse namen.
In rap tempo verschenen de Omega, Omega
Stationwagon, Vectra, Corsa, Chevrolet S10
Pick-Up en Blazer, de vanuit België geimporteerde Astra en de Corsa 5-deurs.

In diverse Europese landen kassuccesen

IOMMIGE AUTO'S WORDEN elders
onder een andere naam en met enkele
wijzigingen op de markt gebracht. General Motors doet het al jaren op deze
wijze in Brazilië.

weg en bleef daar 24 jaar, in 1973 onderging de
Kadett een gedaantewisseling tot Chevette en in
1982 kwam onze Ascona de Brazilianen opfleuren onder de noemer Monza en nog altijd is dit
een van de best verkochte auto's van General
Motors in Brazilië, GM do Brasil zoals de organiDe Rekord kwam daar in 1968 als Opala op de satie officieel heet. Eind jaren tachtig kwam er

weer een nieuw type bij, de Chevy Kadett, ook al
gebaseerd op de Opel Kadett. In 1990 hief Brazihè de importbeperkingen ten aanzien van automobielen op waarna vanuit de hele wereld voertuigen de markt opkwamen. GM reageerde op de
toegenomen concurrentie met vrijwel elk half
jaar een nieuw model, dit keer met de juiste

Maar kortgeleden zijn er toch weer twee meuwe variaties op de markt gebracht die m Europa
niet leverbaar zijn en ze zien er nog aardig uit
ook. Het gaat om twee Corsa's, een 4-deurs Sedan en een Pick-Up.
Lijkt helemaal niet zo gek om in elk geval die
Sedan ook op de Europese markt te brengen

Mijlpaal Clio

Ford stort zich
taxi-markt
Geen opvolger maar een
concurrent. Nou ja, in Lonclon
y.ullen ze daar niet echt wakker
van liggen want zweert de
taxiwereld nu eenmaal bij de
Fairway uit Coventry die in
Nederland weer bijna geen
enkele taxichauffeur ziet
zitten. Met de Ford T-Cab ligt
dat mogelijk anders anders.

kE

GELDERS TAXIBEDRIJF beproefde
als eerste gedurende
een jaar zes T-Cab's
en is zeer tevreden. Het aantal aanvragen voor deze
vorm van vervoer toe nam
in een jaar tijd toe van vijfduizend tot 15 duizend per
maand. Genoeg reden voor
Ford om de T-Cab nu officieel aan de grote klok te
hangen.

In iets meer dan vyf jaar tijd
drie miljoen auto's. Dat is geen
slechte score die de Renault
Clio daar eventjes neerzet en
hij is daarmee de best vei koe hte Franse auto m Eui opa
Afgelopen jaar was hij met
170 duizend nieuwe legistra
ties zelfs voor de vierde achter
eenvolgende maal de moest
verkochte personenauto van
Frankrijk. De Clio wordt «e
bouwd in fabrieken in Ft ank
rijk, Spanje, België. Slovenië
en Portugal. In mei dit jaar
opent Renault bovendien een
fabriek in Argentinië

Sinds London Taxis International in 1948 zijn eerste taxi, de
Fairway, presenteerde heeft
geen enkele fabrikant het aangedurfd een auto te ontwikkelen die puur voor taxigebruik
bestemd is. Ford is de eerste
die de stap waagt met de T-Cab.
Maar de T staat voor Tourneo
en daaruit blijkt al dat Ford gebruik maakt van een bestaand
model en dat is ook de enige
mogelijkheid om vandaag de
dag een dergelijke auto te presenteren.
Ford werkte voor de T-Cab
samen met Q Bus, onderdeel
van de Utrechtse CAB-groep.
De auto biedt behalve de chauffeur plaats aan vijf personen
plus bagage waarvoor rechts
naast de bestuurder ruimte is
gereserveerd.
Het is eveneens mogelijk te
kiezen voor een opstelling \ oor
vier stoelen plus ruimte voor
een rolstoel. Voor dit laatste
kan de T-Cab worden uitgerust
met een rolstoellift.
Alle zitplaatsen zijn voorzien
van driepuntsgordels en de

De BMW Auto Club Nederland, BMW Club Belgium en de
BMW Motor Club Benelux hebben de handen ineengeslagen u,
gaan verder onder een vlag de Benelux Club voor BMW i iid< i >kortweg BCB, die bestemd is voor zowel klassieke als modoi m
BMW's De samenwerking houdt onder meer m dat de BCB eeii
flink service-en kortingspakket op de markt kan bi engc-n v>< de 12 honderd leden De speciale clubcard geeft bijvooibttlo
recht op korting op banden van Profile Tyre Center, op bi andsi < ,
(tot 8 cent per liter) en op automaterialen van Brezon Vt • r't •
krijgen de leden elk kwartaal het magazine BMW Totaal PK
daarin wetenswaardigheden voor de BMW-njder In De\ t-nu •
runt de club zelfs» een heus kantoor dat tijdens' kantooi ui < n i > avonds bereikbaar is. Het lidmaatschap kost 60 gulden p>'i ,, , i
en nieuwe leden ontvangen dan ook nog eenmalig een Staat ^ <
De eerstvolgende activiteit van de BCB vindt plaats op l J m.
namelijk het 'Zandvoortspektakel voor BMW-njdei •=' dr l;t i •
een onderdeel van de merkendag 'Duitse Autospoi t on
Zanclvooit' Voor informatie over de*club teleloon O.ïTU fu-üi'ij

PSV volgt Ajax
PSV heeft weer eens naar de buurman gekeken en uil oo>.
Opel. Bij Ajax en Feijonoord rijden de selectiespelei s al \\ ,1
langer in dat merk. De spelers van PSV kozen eensgtvmcl L >
een nieuwe Vectra, meldt Opel Nederland En geen een sp( i
had dus zin in zo'n veel leukere Tigra of Calibi a

Jaguar blijft
in de lift

Een opvallende stap van Ford, de Tourneo-Cab

auto beschikt standaard over
een airbag. Ter beveiliging van
de chauffeur is een transparante tussenwand gemonteerd. De
schuifdeur naar het passagiersgedeelte is (tegen meerprijs)

elektrisch bedienbaar.
Op de optielijst staan verder
zaken als airco, elektrische
raambediening, centrale deurvergrendeling en elektrische
verstelbare en verwarmbare

buitenspiegels.
De Tourneo Cab wordt geleverd met een 85 pk direct ingespoten turbodieselmotor in
combinatie met een viertraps
automaat.

Jaguar heeft de stijgende verkoophjn van vorig jaar in januari weten te behouden. De eorste maand van 1996 eindigde
Jaguar wereldwijd 50 procent
boven de eigen prognose Ove
ngens was dat wel 3 procent
minder dan in januari 1995
maar die maand was dan ook
buitensporig explosie!. In de
tweede helft van dit jaar wil Jaguar met een nieuwe XJS Convertitale en Coupe op.de markt
komen. De produktie van de
huidige XJS is voor een week
stilgelegd. De voornaamste re
den hiervoor is dat er aanpassingen m de fabriek nodig zijn
voor het nieuwe model

Asrco op de Mitsubishi Galant voor ƒ 995,
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woensdag 6 maart 1996

Op vrijdag 1 maart jongstleden is ons restaurant verrijkt met de
komst van een nieuw culinair wonder.

Jeao-Pierre van Arragon zwaait sinds vrijdag de pollepel in de
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keuken. Bijkomend voordeel is dat Jean-Pierre werkzaam is bij de
vrijwillige brandweer, wat volgens eerdere publicaties in de media
gunstig zal zijn voor het behoud van het restaurant.
Uiteraard zullen wij een passend menu bieden:

ïï

M

***

n Ai

***

uru

Voorts geldt, dat iedereen die een goedgekeurde poederblusser
mee neemt, voor de halve prijs van het diner kan eten.
Wel is reserveren noodzakelijk.
De opbrengst van het speciale menu zal aanstaande woensdag en
donderdag geheel ten goede komen aan het brandwondencentrum
in Beverwijk.

De aanbieding is geldig op woensdag 6, donderdag 7 en
vrijdag 8 maart aanstaande.

Restaurant "de Uïtzïchttoren"
023-57.124.74

VOORDEEL

Voor f 43.675,- kunt u tijdelijk
twee Laguna's kopen.

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend

offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

De
Laguna Alizé
least u al vanaf
f999,per maand*

Aan u de keuze
^g^I^Smet krachtige 2-üter-

.^

•m
•**•~*}

De extra luxe Laguna Alizé RT 1.8
met automatische airconditioning
van f 43.675,-.
voor

of ^lïenhandbed^^^^
voor de prijs van f 43.b7 b,-.

De nieuwe Chrysler Voyaycr hebben we ontwikkeld door

is groter en biedt veel meer ruimte. Bovendien gedraagt hij zich als

goed te klisteren naar de mening van onze

. een personenauto. N'laar dan wel eentje met twee airbags, verste-

klanten. Die zijn zeer tevreden en leverden

vigingsbalken in alle portieren, stuurbekrachtiging, nog makkelijker

prinia suggesties, zoals een tweede scluiil-

te verwijderen en te verplaatsen achterbank en ruimte voor vijf

dcur. Ook mocht de Voyager ruimer worden, terwijl veel mensen
de auto al vrij lors vonden. Daarom oogt hij nu kleiner. Maar hij

Autocenter Konst Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.
RENAULT Dr/Ve-i'n Service •

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

tot zeven personen en hun bagage.
,U moet dus echt een proefrit maken.

-4^ *%•_••««•»•
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' ALWAVS DRIVIMG FORWARD

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
[nlimmci hu uw dtMlci n.i.ir tli.' iLMMMinsinomliikhctlL1!! l'mzt'n in*.l H "l W ,il impniicui c\tl knstcn Miklnnminkfn t n \cn^iiilLMinK^ii|Lli>iK(.' l fast- v.iriiil l l l1)'* • pci rn.i.iiHl
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Geen kwaad woord over het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat is zó'n krant.
En dat kan ik als voorzitter van een tennisclub en als vader van een
voetballende zoon weten. De redactie neemt natuurlijk niet alles op,
want kritisch zijn ze wel. Maar als het even kan, komt ons nieuws
in de krant.
Ja, ik vind zo'n abonnement gewoon een noodzaak als je ten
minste geïnteresseerd bent in wat er in je woonplaats gebeurt. Als je niks weet, kun je ook nergens over meepraten
en eventueel actie ondernemen. Daarbij is het Zandvoorts Nieuwsblad heel erg actueel. Wat dat betreft lijkt
het wel een dagblad.
Ik heb me laatst met een paar buurtbewoners ingespannen om een levensgevaarlijke situatie bij
ons in de omgeving onder de aandacht van het
gemeentebestuur te brengen. Mede door een
artikel in de krant is dat toen verder aan
het rollen gebracht en werd er iets
aan gedaan.
Ik heb natuurlijk ook m'n dagblad, maar
dat kan nooit zo uitgebreid over onze woonplaats schrijven
als het Zandvoorts Nieuwsblad dat doet. Kijk en dat is nou de
reden dat ik die krant niet zou willen missen.
Als u ook wilt weten wat er om u-heen gebeurt, neemt u een
abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

bon

die krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten wat zich in
' mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
Postcode/Plaats.
Telefoon:
Giro/Banknr.:

i v.m. controle bezorging)WK
D'/j

Daarna word ik abonnee en betaal per O kwartaal ƒ 18,75
O half jaar ƒ 33,90 O jaar ƒ 59,20
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven. 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia, Antwoordnummer 10Q51,1000
PA Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken.

L.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!
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ÜODSCHAPPEN

5
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De:Boodschappen.'
Krant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. Dé rode bolletjes
etjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele5 bolletjes verwijzen'naar intresante-suggesties,

= Actie

O - Suggestie

©= Nieuw

r--~™

met
kabeljauw
ledereen kent bami en nasi in
combinatie met kip of varkensvlees. De BoodschappenKrant
vond een smakelijk recept voor
Mihoen met kabeljauw en sajoer van tomaat.

SEIZOENTIP
Poly Country Colors
Haarkleuring zónder kopzorgen

Boodschappenlijstje
(2 pers.): 200 gr. mihoen, 200
gr. kabeljauw, 500 gr. tomaten,
'l ui, 2 teentjes knoflook, suiker,
gemberpoeder, sambal trassi,
laos, santen, bouillonpoeder,
zout, bieslook, olie.
Bereiding: verhit in pan 2 eetlepelsolie. Theelepel suiker, gember, sambal en laos samen metde
helft van de ui al omscheppend
in ca. 2 minuten bakken. Knoflook er boven uitpersen. Santen
in 1,5 dl water al roerend aan de
kook brengen. Kabeljauw erin
leggen en in 10 minuten zachtjes gaar laten worden. Tomaten
pellen en in stukken snijden. In
pan één eetlepel olie bijverhitten.
Theelepel sambal en laos met rest
van ui 2 minuten bakken. Teen
knoflook erboven uitpersen. Tomaten en bouillonpoeder er
doorheen scheppen en nog ca. 5
minuten bakken. Opsmaakbren-N
gen met zout. Mihoen gaar ko-'
. ken volgens gebruiksaanwijzing.
Verdeel de Mihoen over twee
borden. Schep de kabeljauw ernaast. Sajoer er over verdelen.
Gameren met bieslook.
Eet smakelijk!

Haal nu al de
lente in
huis met
bolgewassen

Verbeterde Persil
Megaperls voor
een ongelofelijk
schone was.

Nu ook de laatste sneeuw gesmolten is, wilt u dat het zo
snel mogelijk voorjaar wordt
Wie niet op het weer wil wachten, haalt de lente gewoon zelf
in huis.

s
Stt&stt-SSKZ
Persil ,
extra

'cotos
voordelig fn het schap
:

Pesto a l la Genovese
en Pesto Rosso

Schudden

Wanneer u uw haar kleurt, wilt
u een warm, natuurlijk en lang
houdbaar kleurresultaat. Poly
Country Colors bevat natuurlijke ingrediënten.
Tarwe-protéinen verstevigen
de haarstructuur al tijdens het
kleuren. Bijenwas intensiveert
de haarkleur en houdt de kleur
' langetijd glanzend. PolyCouritry Colors bevat bovendien geen
ammonia en maar weinig waterstofperoxyde.

Actimel
Cholesterol
Control:
De lekkere manier
van gezond eten.

Poly Country Colors is daarnaast eenvoudig in gebruik
dankzij het nieuwe Easy Click System: draaien, vastklikken, schud-'
den en klaar!
Poly Country Colors is uitermate geschikt wanneer u uw haar
nog niet eerder gekleurd heeft.
Bovendien kunt u nu extra voordelig kennismaken met Poly
Country Colors. kijk bij warenhuis
of drogist.

meer aan schoon,

J

Pesto alla Cenovese, een heerlijke groene pastasaus uit Genua, wordt gemaakt van speciale
ingrediënten zoals .basilicum, olijfolie, pijnboompitten en Parmezaanse kaas. Grand'ltalia
heeft ook een rode pesto (pesto rosso, met
tomaat) die, door toevoeging van wat rode
peper, een tikkeltje pikanter is.
Leng een lepeltje (geconcentreerde) pesto
aan met wat olijfolie en voeg dit toe aan gekookte pasta. Zo kunt u met nóg meer smaak
van uw pastagerechten genieten. Maar ook uw
(eigengemaakte) soep of saus wordt extra
lekker door een lepeltje pesto toe te voegen.
Tip: als u een klein scheutje olijfolie toevoegt
aan eventueel overgebleven pesto, en het potje weer gesloten in de koelkast zet, blijft de pesto nog zeker enkele weken goed. .

l Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Chocoladedranken
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6, Fruit
7. Vleeswaren
8. Vis
9. Pastasaus
10. Ketchup
11. Mosterd'
12. Brood, beschuit, toast
13. Broodbeleg
14. Ontbijtprodukten
15. Boter, margarine, olie
16. Ovensaus •
17. Topping en room
18. Yoghurt
19. Vla
20. Kaas
21, Frisdranken
22. Koek en gebak

© 23; Drop

Bijvoorbeeld met bloeiende
bolgewasjes als Scilla, Krokus,
Narcis en Primula, die inmiddels volop te verkrijgen zijn.
Daarmee kunt u in uw huis nu
al leuke lentehoekjes maken.
Van sommige bolgewasjes
kunt u bovendien ook later in
het jaar nog in tuin of op balkon genieten.

®
O
©
O
®
O
O
O
O

24. Toiletpapier
25. Keukenpapier
26. Waspoeder
27. Mondverzorging
28. Haarkleuring
29. Haarverzorging
30. Huishoudelijke apparaten
31. Babyverzorging
32. Dierenvoeding .

Italiaans eten op z'n Italiaans.

Kiene Duppies
- nog
lekkerder

5 piek terug
bij switch

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Met Swtoh kunt u ™™*£$*^„„..
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,per omgaande vijf gulden terug
:

op bank "of girorekening.
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Naam......
Adres:
Postcode:..Plaats-...
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Gratis kpelkastmagneetjes
bij Page Plus toiletpapier

T""f'
'

Deze en volgende maand
kunt ü profiteren van een jeuke actie bij Page Plus toiletpapier. Want tijdelijk treft u in
elke 8-rols verpakking een

*"a&P

Hart- en vaatziekten zijn in
Nederland de belangrijkste
doodsoorzaken. Een te hoog
cholesterolgehalte verhoogt
de kans op hart- en vaatziekten. Een gezonde evenwichtige voeding kan het cholesterolgehalte gunstig beïnvloeden. •
Danone heeft een nieuw zuivelprodukt ontwikkeld dat past
in een cholesterolverlagende
voeding: Actimel Cholesterol
Control. Het is bereid mettraditionele yoghurtbacteriën en
de Lactobacillus acidophilus.
Daarnaast bevat Actimel Cholesterol Control speciale voedingsvezels en slechts één procent vet.
Actimel Cholesterol Control is lekker zacht en fris van
smaak. Het is verkrijgbaar in bekers van 500 gr. in drie smaken:
naturel, appel en aardbeien.
Het Boodschappenspel

. oMöfesgeMBWn*"18191

Goed nieuws voor liefhebbers
van zachte zoete drop.
Kiene, bekend van de Kiene
Muntdrop (de echte) en Kiene
Salmiakriksen, heeft haar zachte'
zoete drop, Kiene Duppies, vernieuwd.
Het Boodschappenspel zet u in het zonnetje. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt
kans op een schitterende BaByliss Mallorca 10-lamps zonnehemel. Bovendien ligt voor iedere
honderdste beller of inzender met het goede antwoord een handige Princess Sandwich Maker klaar.

Babyliss
Mallorca
10-lamps
zonnehemel

GRATIS
PRINCESS
SANDWICH
MAKER

Daardoor zijn Kiene Duppies
nu onweerstaanbaar voor de
echte liefhebber van zachte
zoete drop.

mevrouw H. Brasser
uit Rockanje

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Kiene Duppies hebben nu een
nog zachtere beet en smaak.
Daardoor smaken Kiene Duppies niet alleen lekkerder, ze
eten ook nog eens lekkerder
weg.
Behalve lekkerder, heeft Kiene
haar Duppies volleren glanzender gemaakt.

BB »9UI!MQ13

De winnaars van de handige
Princess Coffee maker krijgen
hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

ROTTER'

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45.I9.45,uur

En de
winnaar is...
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft mevrouw Brasser inmiddels ontdekt! Dankzij de deelname aan
het BoodschappenSpel heeft
Henny de eerste prijs gewonnen en mag nu gaan genieten
van het schitterende Babyüss
Mallorca 10-lamps zonnehemel.

gratis puppy koelkastmagneetje aan.
De magneetjes zijn er in vier
verschillende leuke uitvoeringen. Spaar ze dus alle vier.

donderdag op Euro 7
om 11.00.13.50 en 15.00 uur

De sneeuw in met
Pepsi Max
Pepsi Max geeft 25 'Ultimate
Snow Max Experiences' weg:
een waanzinnig lang weekend
Snowboard-jumping en downhill
Mountainbike-racing!
Het enige wat u hoeft te doen
is twee Snow Max-zegels, samen
met een omschrijving van waarom juist u aan de Snow Max
Experience moet deelnemen, te
sturen naar: De BoodschappenKrant, Pepsi Max Snow Max
actie, Antwoordnummer 1980,
3000 VB Rotterdam.
U kunt tot 31 maart 1996
inzenden. Naast de Ultimate
Snow Experiences zijn nog
honderden andere prijzen te
winnen waaronder mountain-

anders met
Aardappel Anders
ovensaus van calvé

1. Wie is de fabrikant van Aardappel
Anders?
2. Wie stort er vijf piek op uw giro- of
bankrekening?

waarmee u

bikes, snowboards, ski-jacks en
walkmans.

S" '

STADSOMROEP

donderdag op
Stadsomroep utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

A

O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00 en 21 uur

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 .en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

tot over

en bel uw antwoorden door naar

De Boodschappenlijn
(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar

Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

en

;

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Uit<SlVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Ü-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

woensdag 21 februari 1996

Gehandicapten gaan met eigen reisbureau op stap
D

E TIJD DAT verstande- bleek daar meteen al behoorlijlijk
gehandicapten ke belangstelling voor te zijn."
Tegenwoordig hebben de verV9or hun vakantie afhankelijk waren van het standelijk gehandicapten keubusje en van de begeleiders . ze uit tientallen reizen in binvan hun tehuis, ligt ver ach- • nen- en buitenland. Men gaat
ter ons. Tegenwoordig kun- per bus, boot of vliegtuig, de
varieert van
nen ze net als iedere toerist accommodatie
pensions tot goede
kiezen uit zeer uiteenlopen- eenvoudige
hotels. De acde' bestemmingen, varië- middenklasse
commodaties
hoeven,
anders
rend van het strand in Tur- dan in het geval van rolstoelers,
kije tot een excursie naar niet aangepast te zijn. De enige
het China Town van New belemmering is soms een on•mco Daalder is hoofd Beleid York.
willige exploitant. „De hoteliers

Jspret

Beheer, Amsterdamse Bos.
dere 14 dagen doet hij op deze
gina in een column verslag
n het leven in het bos.

EUK WAS DAT, die strenge
j^ winter. Elfstedenkoorts,
in het donker schaatsen
> de grachten, met zijn duinden tegelijk schaatsen op de
osbaan, sneeuwballen in je
k. Prachtig, die ijspret. Voor
mensen natuurlijk. De dien denken daar anders over.
De reigers zaten al half januaop hun nesten en hebben het
iar vast heel koud gehad. Veel
igers zijn gestorven door
edselgebrek. Op bevroren
ater kan je prachtig schaatn, maar je kan er als reiger
g'slecht in vissen. Bij kleinere
)gels komt zo'n winter nog
el harder aan. Onder vogels
e niet wegtrekken, vallen
are slachtingen.
Neem de winterkoning. In
n strenge winter legt vaak
iekwart van de ' winterkonkjes het loodje. Zielig? Naurlijk is dat zielig, maar het is
ok de natuur. De overgebleven
interkoningen hebben in de
nte een zee van ruimte en
Dedsel, planten zich razendlel voort en na een paar jaar is
e stand weer helemaal op peil.
Ook zielig waren de vissen
ie je soms vastgevroren in het
s zag zitten. Daar waren veel
arpers bij die de Hengelsportereniging in voorgaande jaren
ad uitgezet. De karpers kwalen niet aan de hengel, maar in
et ijs terecht. Arme vissers. De
oswachter die de dode vissen
loest opruimen was trouwens
ok te beklagen.
Maar er was niet alleen treuris. Dieren kennen ook ijspret.
osmedewerker Casper Riencra zag in het Flevopark een
oodborstje dat de grootste lol
ad op het ijs. Het vogeltje liet
ich vanuit een struik naar beeden zeilen, landde in volle
aart op het ijs van een smal
lootje en gleed pijlsnel naar de
verkant, al balancerend met
ijn vleugels. Aan de overkant
angekomen deed hij hetzelfde:
e andere kant op. En dat mi
utenlang.
Voor deze Rintje Ritsma oner de roodborstjes was de
trenge winter ook een feest,
lisschien zien we hem volgend
lar terug op de Bosbaan.
Remco Daalder

Stoomfestival
Witte rook, ratelende en pufmde machinientjes zijn de inrediënten voor het Internatioaal Stoomfestival op zondag 3
naart in het Autotron te Rosnalen.
De organiserende Stoom;roep Zuid laat de bezoeker een
;ompleet overzicht zien van de
ictiviteiten van stomend Neterland. Verder wordt op Het
Stoomfestival onder andere
;en videofilm vertoond over de
TZS en outs van het gieten van
jronzen onderdelen. De treilen sporen in alle maten door
iet
Autotroncomplex. De
:>reedte van de rails varieert
•an negen tot 187 millimeter. In
iet waterbassin verzorgen tal
•an verenigingen met hun
stoomboten demonstraties.
Het Internationaal Stoomfestival
uurl van tien tot vijf uur. Een toeangsbewijs kost 12 gulden vijftig. Kinleren van vier tot 12 jaar mogen voor
'even gulden vijftig een dagje stomen.
\utotron is gelegen aan de ASO 's Herogenbosch-Nijmegen. Voor informaie over openbaar vervoer: OV/Reislijn
)fi 9292.

Stratenatlas
De 'Stratenatlas' is een nieuvve uitgave van de ANWB en
bevat gedetailleerde platte-,
„'ronden van de belangrijkste
steden en dorpen van Nederland. Per stad staan toeristie bezienswaardigheden en
musea aangegeven, evenals de
irein-, metro-, en tramlijnen en
stations. Maar ook postkanto"en, parkeer- en carpoolplaatsen zijn in kaart gebracht.
De kaartuitsnedes vermelden
behalve de plaats ook het omliggend gebied. Het straatnainenregister is uitgebreid. Ook
de niet op kaart genoemde straen staan in het register en kunnen dus worden gelokaliseerd.
Vers van de pers is ook het
boekje 'Toeristische routes in
de Alpen', dat twintig prachtige
Alpenroutes beschrijft.
De geheel in kleur uitgevoerde
uitgaven zijn alleen in 1996 te
koop bij de ANWB-vestigingen
en
ANWB/VVV-agentschappen. Ledenprijzen bedragen
Respectievelijk zes gulden 95 en
vier gulden 95.

Verstandelijk gehandicapten
zaten in gezinsvervangende tehuizen gewoonlijk het hele jaar
naar dezelfde gezichten te kijken. Tijdens vakanties ging
men daar nog mee op reis ook.
Directies van enkele tehuizen
hebben daarom in 1976 het landelijk reisbureau het Buitenhof
opgericht waar mensen met
een licht verstandelijke handicap een reis kunnen boeken.
Carla Boeren,
medewerkster
sinds enige
jaren: „Het
bleek dat het
personeel in
de tehuizen
weinig
tijd ------had om vakanties te regelen. Zo ontstond het idee om een eigen
reisbureau voor verstandelijk
gehandicapten te beginnen.
Dan zagen ze ook eens andere
mensen."
In het begin organiseerde het
Buitenhof slechts besloten
groepsreizen. Maar ook binnen
de geestelijke volksgezondheid
werkte de emancipatietaeweging door, en in 1980 kwam men
al met individuele reizen voor
verstandelijk gehandicapten.
Het ging om bewoners van gezinsvervangende
tehuizen,
cliënten van sociaal-pedagogische diensten, werknemers van
werkvoorzieningen, en ook om
mensen die zelfstandig thuis
wonen.
De eerste jaren bleef men in
de buurt, maar na drie keer
Duitsland en de Veluwe wilden
de reizigers wel eens wat anders. Boeren: „Ze krijgen na afIpop van iedere reis een formulier waarop ingevuld kan worden of ze het naar hun zin gehad hebben en of het hotel goed
was. Een extra vraag is, of ze
een andere bestemming weten.
Toen we in 1986 voor het eerst
een reis naar Amerika hadden,

moeten het zien zitten. Vroeger
stelden ze zich nogal terughoudend op. Toen zijn we er langs
gegaan om een praatje te maken en om informatie over de
verstandelijk gehandicapten te
geven. Daarmee hebben we
heel wat goodwill gekweekt,"
aldus Boeren.
De werkwijze van het Buitenhof lijkt op die van elk ander
reisbureau. Klanten halen een
gids en kiezen een reis. „Het

De begeleiders verdienen niks.
Hun reis- en verblijfskosten
worden vergoed, maar persoonlijke consumpties 's avonds aan
de bar komen voor de eigen rekening.
Karin van Hoorn is al tien
jaar vrijwilligster. In het dagelijks leven werkt zij in de automatisering, 'tijdens de vakantie
gaat ze op stap met verstandelijk gehandicapten. Met hen is'
ze zo'n beetje naar alle landen
in Europa geweest, en een keertje naar Amerika. „Het omgaan
met deze mensen vind ik heel
bijzonder. Onderweg ontstaan
vaak vriendschappen en relaties, wanneer je dat onder je
handen ziet opbloeien, geeft dat
iets extra's aan je reis."
De vakanties zijn overigens
niet geschikt voor iedere verstandelijk gehandicapte. Ze
moeten zich tot op zekere hoogte zelf kunnen redden. Belangrijk is dat iedereen zich thuisvoelt tussen groepen onbekendep. Boeren:
„Van te voren
beschrijven we
de reis in een
gids.
Maar
soms vermoeden we dat de
keus gemaakt
_^^_____ wordt door de
. familie. Niet
op grond van
wat
iemand
wil, maar wat het handigst uitkomt. De meeste inschrijvers
op een sportieve reis zijn ongeveer 25 jaar, als zich dan ie-'
mand meldt van 65 die maar
een half uur kan lopen, is dat
voor ons reden om even contact
op te nemen."
Maar het Buitenhof kan de
mensen niet altijd van te voren (
inschatten. Volgende keer beter, is in een dergelijk geval het
motto. „Het komt voor dat iemand een vakantie met zon, zee
en strand heeft geboekt. Ter
plaatse blijkt dat hij een hekel
heeft aan zwemmen en allergisch is voor zon. Dat is dan wel
een beetje treurig. We adviseren in zo'n geval om de volgende keer uit te kijken naar een
andere soort reis, bijvoorbeeld
een tocht met veel excursies."

Scheepswrak
Archeologen ontdekten onder water het wrak van een
Grieks schip uit de eerste eeuw
voor Christus, vol met kunstschatten. Wat betekent zoiets
voor de wetenschap? Daarover
kan Robert Lunsingh Scheurleer, hoofdconservator van het
Allard Pierson Museum in Amsterdam, boeiend vertellen. Hij
doet dat 24 februari om half
drie en 28 februari om half één.
Inlichtingen: 020-525.2555.

'Voor reis naar Amerika
was meteen belangstelling'
grote verschil is dat er op onze
reizen begeleiding meegaat. De
rest, wat de verstandelijk gehandicapten leuk vinden en
hoe ze hun avonden besteden,
komt overeen met wat de gemiddelde toerist ook leuk
vindt."
In 1986 boekte Het Buitenhof
zo'n 750 reizigers, thans zijn het
er ruim drieduizend. Iedereen
moet behoorlijk zelfstandig
zijn want op elke vijf deelnemers gaat er slechts een vrijwillige begeleider mee. „Die zorgt
vooral voor het contact tussen
de gehandicapte en zijn omgeving. Soms moet hij wat kleine
verzorgende taakjes uitvoeren.
Het kan gebeuren dat iemand
hulp vraagt bij het scheren, en
iemand anders heeft eens wat
moeite met het wassen van zijn
rug. Maar vooral vreemd geld
brengt ze ontzettend in verwarring. Wanneer ze iets willen kopen, moet er in de regel een
begeleider bij zijn."
Niet iedereen kan begeleider
worden. De functie vereist pnder meer verantwoordlijkheidsgevoel, een organisatievermogen en een dosis humor.

Uitgaansleven wordt
een meerstromenland
D

AT ER méér muziek
is om vrolijk op uit je
dak te gaan dan house en hip-hop, willen de Ritmundo-dansfeesten bewijzen, die sinds kort elke
maand op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam worden gegeven!

menland, en dat zie je ook in
het uitgaanspatroon terug.
„Als je een avondje uit wilt,
kun je in Paradiso beginnen
en via de Copacabana in de It
eindigen; je kunt dus rustig
tussen verschillende scènes
heen en weer pendelen; de ene
keer zit je tussen een Spa-publiek, de andere keer tussen
een bierpubliek."
De feesten zijn een initiatief
En dat was vroeger ondenkvan tango-expert Wouter Bra- baar, zo weet Rijven. „Vroeger
ve en popkenner Stan Rijven. had je disco en new wave. En
De tijd was er rijp voor, had- die twee groepen konden elden ze gemerkt. Rijven: „Muziek gaat altijd in golfbewegingen. Als een reactie op de gabberhouse, met tweehonderd
beats per minuut, heeft zich
nu een nieuwe stroming aangediend, waarbij je alles mag
draaien wat vroeger niet
mocht: easy tune/popcorn.
Hoe flauwer, hoe beter, dus
Van de mambo tot de Carpenters; als het maar raar is. Ja, ik
wist ook niet wat ik hoorde."
Als geen ander (Rijven recenseert popconcerten voor
Trouw, maar maakt ook boeken, radio- en tv-programma's
over pop) weet hij hoezeer de
popmuziek altijd door hokjes kaar wel schieten. Of je draaien vakjes is beheerst. „Je de Iggy Pop, of je draaide Stemoest altijd met de laatste vie Wonder, maar niet allebei.
trends mee; alles wat daar- Nu kun je allerlei stijlen door
voor zat, moest afgebroken, elkaar draaien, als je er maar
dat was fout. Zo had je een tijd op kunt dansen."
dat Lou Reed fout was, en
Als voorbeeld noemt Rijven
Mick Jagger een ouwe lul, de muziek die hij zelf draait
maar toen kreeg je de grunge- op de Ritmundo-feesten. „Ik
muziek, en raadt eens met wie begin bijvoorbeeld met funk
Pearl Jam een plaat maakte? van The Meters, draai daar
Juist, met Neil Young."
een groep uit Zaïre achteraan,
De popmuziek, zo consta- en ga weer in een lagere verteert hij, is dus een meerstro- snelling met Fever van Peggy

'Veertigers
dansen
ook op
house,
niet alleen
op de
Beatles'

BOES

Music Factory
De nieuwe muziekzender
The Music Factory, die sinds
kort op de Amsterdamse kabel
is te ontvangen, viert dat feit
met een feest op donderdag 22
februari in Escape. Groepen als
T-Spoon, 2 Brothers on the 4th
Floor, CB Milton, en, als klap
op de vuurpijl, 2 Unlimited zullen die avond vanaf tien uur
optreden. Verder worden er opnamen gemaakt voor het tvprogramma Mega Dance, is er
een jashionshow en een dancecasting. Kaarten zijn bij VVV,
en AUB te bestellen.

Musical Rats
Jongeren tussen de acht en 18
jaar die van dansen, zingen, acteren houden, en graag eens in
een echt theater willen optreden, kunnen zich opgeven bij
de Stichting Jeugdmusical Amsterdam. In maart gaat men opnieuw van start met voorbereidingen voor de Jeugdmusical
Rats. De jongeren worden door
een professioneel team begeleid en de musical wordt door
het hele land gespeeld. Inlichtingen: 020-683.6652.

Jan Pieter Nepveu

Het Buitenhof is bereikbaar In
Naaldwijk, telefoon: 0174 629081. Voor
informatie over vakantiereizen kan
men ook een brochure aanvragen bij
het informatiepunt verstandelijke
handicaps Amsterdam, telefoon: (020)
668.2124.

Lee, om daar weer jazz dance
overheen te gooien en de snelheid op te voeren."
v
Met het vervagen van de
'grenzen in de muziek, is ook
het uitgaanspubliek breder
geworden. Rijven: „Vroeger
mikte de uitgaanswereld op
jongeren tussen de 12 en 20
jaar, maar nu heb je ook j ongeren van vijftig, die van uitgaan en swingen houden. En
geloof me, ook veertigers dansen op house; die zitten echt
niet alleen op een plaatje van
de Beatles te wachten."
De Ritmundo-feesten, die
nu al vier keer zijn gehouden,
voorzien in een behoefte,
heeft Rijven gemerkt. „Bezoekers vertellen het door, dus
elke maand zien we nieuwe
mensen." De feesten vinden in
een fraaie Parade-tent plaats,
met rood fluweel en een draaiend podium. „We streven
naar een huisfeestsfeer, waarbij je ook nog kunt praten.
Dus niet zo anoniem en duister."
Wouter Brave zorgt voor de
belichting, terwijl Rijven de
muziek voor zijn rekening
neemt. En de dia's. „Elke keer
maak ik een nieuwe serie.
Laatst liet ik bij voorbeeld gekke, oude platenhoezen zien.
Oh ja, en vloeistofdia's, dat
doe ik ook. Gewoon, een beetje klungelen, vind ik wel
leuk."
Arnoud van Soest
Het eerstvolgende Uitmundo-feest
vindt 8 maart plaats. Informatie: 020«241.153.

Sterren kijken
Op vrijdag 23 en zaterdag 24
februari kan iedereen die daarvoor belangstelling heeft 's
avonds de sterrenhemel door
een telescoop bekijken.
Leden van de Volkssterenwacht Amsterdam en van de
Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde zullen beide avonden
sterrenkijkers van uiteenlopend kaliber opstellen op het
terras bij het Artis Planetarium
(bij de dierentuin in Amsterdam). Bij helder weer zullen de
maan, de planeet Venus, het Zevengesternte, de Orionnevel en
talrijke andere hemelobjecten
zichtbaar zijn.
Verder wordt op de koepel
van het Planetarium de voorstelling 'Blik op Oneindig' vertoond. De toegangsprijs bedraagt acht gulden vijftig en de
avonden beginnen om half
acht.

Op bezoek in Eurodisney

VCC toont cartoons uit
Vlaanderen en Nederland

(ADVERTENTIE)

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE
KRAIUT! ';••-,

geeft u meer!
Cartoon van Torn Janssen, een van de 13 cartoonisten die in de
Brakke Grond exposeren
illustratie Tom Janssen
EBBEN VROUWEN echt
geen humor? Stijgen Vlamingen echt niet uit boven de onderbroekenlol? Moet
humor in Nederland echt altijd
een moralistische, ondertoon
hebben?

H

Bolle, Brasser, Gal, lan, Karl en
Kamagurka uit Vlaanderen. Zij
maakten een keuze uit hun
werk op basis van vier thema's:
Nederland en Vlaanderen in
Europa, politiek, racisme en
onze samenleving.

Deze en andere prikkelende
vragen komen aan de orde in
het debat waarmee op 23 februari een tentoonstelling over cartoons wordt geopend. Aan het
debat, dat in het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
in Amsterdam plaatsvindt,
doen een paar gerenommeerde
grappenmakers mee: Johan Anthierens, Yvonne Kroonenberg,
Herman Koch en Peter van
Straaten.
Aan de expositie, die tot 11
april loopt, nemen .13 Nederlandse en Vlaamse cartoonisten deel: Fritz Behrendt, Joep
Bertrams, Arend van Dam,
Tom Janssen, Len Munnik, Stefan Verwey en Peter van Straaten uit Nederland en Emiel De

De expositie 'Grenzeloos getekend!'
is van dinsdag tot en met zaterdag van
tien tot half negen, en zondag van één
tot vijf uur te zien aan de Nes 45, Amsterdam. Het debat op 23 februari begint om half zeven.

FietsRAl
Fietsen in allerlei soorten en
maten. Daarom draait het op de
FietsRAl 96 die van donderdag
29 februari tot en met zondag 3
maart plaatsvindt. Centraal in
de Europahal wordt de wieler(talkshow) arena ingericht, een
trefpunt voor de wielersportliefhebbers. Verder zijn er twee
testbanen. Volwassenen kunnen op een gevarieerd parcours
diverse fietsen testen. Kinderen tot 12 jaar kunnen terecht
op de junior FietsRAl met een
speciale testbaan.
Veel aandacht geeft men aan
de f iets vakantie. In het bijzonder 'Lekker weg in eigen land'.
Ervaren fietsvakantiegangers
houden lezingen en geven adviezen.
Op donderdag 29 februari en vrijdag
I maart is de FietsRAl 9(i geopend van
II tot acht uur. Zaterdag 2 en zondag 3
maart van tien tot vijf uur. Een toegangskaart (ook geldig voor Hiswa en
HAI-Vakantiedagen) kost l" gultien
vijftig.

Avontuurlijk
Het concert dat vocaal ensemble Alkan op zaterdag 24 februari op de Nieuwe Herengracht 103 in Amsterdam geeft,
bestaat uit een avontuurlijke
combinatie van componisten.
Wat te denken van Schutaert en
Lennon/Mc Cartney, en van
Britten en Joe Jackson. Gaat
dat horen, om kwart over acht.

Composition for Dancers en Color is een choreografie waarin
dans, muziek en toneelbeeld als zelfstandige eenheden functioneren. In de Stadsschouwburg te Amsterdam presenteert

De
Rotterdamse
Dansgroep
deze voorstelling op dinsdag
27 februari. Composition for
Dancers en Color is opgebouwd uit zeven dansschefoto; Leo van velzen
ma's die de dansers in steeds wisselende
formaties uitvoeren.
Een speciaal ontwikkeld computerprogramma stuurt de muziek
en het toneelbeeld in een structuur die deels synchroon loopt
met de choreografie en deels wordt beïnvioed door de bewegingen van de dansers.
Choreograaf Ton Simons staat bekend om zijn virtuoze dansstijl
waarin uitbundige dynamiek fel contrasteerd met verstilling en
ingetogenheid van beweging.
De voorstelling begint om 20.15 uur
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van de Stadsschouwburg Amsterdam (Leidseplein 26)
krijgen lezers van Weekmedia vijf gulden korting* op de 1-e,
2-e en 3-e rang (normale prijzen respectievelijk 29, 24 en 19
gulden). Reserveringen 020 - 624.2311

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:.
Aantal personen:
(max. vier per bon)
'De korting geldt niet in combinatie met andere
kortingen, CJP en Pas65.

\WEEI

geeft u meer!
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SHOWROOM/ AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse aulorubnek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t. w.. Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel 020-605.86.86. Fax 020-665.63.21 .
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantorerr
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42 1 B, Weesp' Nieuwstraat 33; Zandvoorl: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia. .
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00
ƒ
14,85
ƒ 9,20
ƒ 9,20
ƒ l 0,90

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

Honda

Lancia

Off Honda-Dealer
AUTOKROOIJ
Biedt aan div. Demo-wagens.
Accoord 2.0i + 10/95
zwart metallic
CMC 1 5i LS V-TEC-E
10/95
3-drs. nieuw model.
>ic Coupe I.5 DXI 1/96
CMC 5-drs 1 4i
Optie 2
1/96
AUTOKROOIJ
T T. Vasumweg 32
(a d Klaprozenweg)
A'dam-Noord, 020 • 6310615
Vanaf Ringweg afslag S 118

THEMA i.e. turbo, zeegr. met.,
4-'87, APK 2/97, 145.000 km,
i.z.g.st, ƒ4500. 020-6949576

Hyundai
Duizenden guldens voordeel
op occasions
HYUNDAI AMSTELLAND
Schepenbergerweg 11,
A'dam ZO - 020 - 6976971

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

020-665 86 86

DE METEOR Verkoop nieuw
en gebruikt. Diverse landrovers
90-110-130. Onderhoud & reparatie. Bloemendalerweg 54,
WEESP Tel 0294-415240.

Mercedes-Benz
Te koop Mercedes SLC 450,
bouw] 1978, kmst. 39.000 totaal Alle keuringen toegestaan, auto is zo goed als
nieuw Kleur grijs/metallic +
getint glas + automaat Belangst, kunnen een bod doen
naar: v. Maurik, Marconiweg
15-17, 4207 HH Gonnchem.

Mini

TE KOOP GEVRAAGD.
LADA'S bouwjaar '85-'92
correcte afhandeling 0495496607 b g g. 06-52964552

T.k. MINI 1000 nwe APK, met.
groen met wit dak, licht metalen vlgn, bj. '91. Pr. ƒ9950.
Garage Mini-Pit, 0228-541926.

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mrtsubishi Colt, '84, APK feb.
'97, nw banden/uitl.. motor
100%, ƒ 1300. 020 - 6170109.

Nissan Sunny SLX D bj '89,
dealer onderhoud, nw koppeling ƒ4700,-. 072-5124505.
T.k. i.v.m. overl. SUNNY 1.4E,
dec. '93, mcl. div. ace., 39.000
km, z. grys metal., z.g.a.n., gar.
tot 12/96, cat. w. ƒ 35.000 voor
ƒ 17.500. Tel.. 075 - 6282350

Saab
Voor een goede
SAAB 99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
naar
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellmgsbakken
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen

Opel

Peugeot 309 XE, blauw,
'88 ƒ 4500.
NIEROP DAIHATSU,
A'dam-West.
020- 6183951.
Citroen Visa 11 RE, i.v.m auto
v zaak, 4-drs, bj. '85, 95.000
km, rood ƒ 1500,- 020-6890764
GARAGE OLTHOF biedt aan:
Citroen Visa 11 RE
6/87
ƒ 4750
Tel 020 - 6823520"

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097

Mitsubishi Lancer GL, bj '85,
95.000 km, APK 7/'96, i z g st.,
ƒ3300 Tel. 0348 - 402463.
205 Trophy 1.1 i, groen Metal.
2/93 '
ƒ 17.750
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824

Auto's te koop
van ƒ 5.000,-

SUBARU Juty 1.2 ECVT
1991, 3-drs., 69.000 km.
APK & VVN gekeurd, ƒ 12.950
P. Smit Autoserv. 020-6719154

Audi

Mitsub Lancer 1.5 GLXi autorn OTn?o7s~HB7ëlëk. ramen,
c. vergrend. stuurbekr.
ƒ 16950-Tel. 020-6310615.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Xantia 2 O SX Break . . . . 9/95
Audi 100 CS, grijs metal. Lpg
5000 km Voordeel ƒ 6000
1/83, ƒ 6500.- Jan Wals.
Citroen Wim van Aalst
Tel 020 • 4361697
Tel 0297 - 27 28 28

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoqrn
Dealer voor A'veen'- Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel. 297-561212
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Citroen
AM l urbo D '93 airco
XM Turbo D '92
XMTurboDAmb '91
XM D airco '93
XM Comfort '93
XM V6 Amb m '90
C X 2 5 GTi Break '90
CX GTi aut '87
Xantia 18 SX, Ipg, '94
Xantia 18 SX Ipg '93
Xantia Diesel '94
ZX 1 8 i Funo '93
ZX D nov '92
BX TGD Br dec '92
BX TGD Break'90
BX RD Break '88
BX 19 TZI Ipg T93
BX Deauville D '93
BXTRDTurbo3st'89
BX Diesel '88
BX 16 TZI'92
BX 16 TRI '88
BX 14TGË schd. '92
BX 14 RE '90
BX 14 TE '89
BX 14 RE 88
BX 14 TE, Ipg '87
EX 14 RE '86

ƒ 29 500
ƒ 24 500
ƒ19500
ƒ 24 500
ƒ 19.900
ƒ 15.000
ƒ17500
ƒ 6 950
ƒ 24.500
ƒ19900
ƒ 24 500
ƒ 19.500
ƒ14500
ƒ 14.500
ƒ11.000
ƒ 6 950
ƒ14900
ƒ 14.900
ƒ 6900
ƒ 3.950
ƒ13500
ƒ 4 950
ƒ12500
ƒ 6950
ƒ 4 950
ƒ 3 950
ƒ 2 500
ƒ 1 950

VISA Garage BV
Houtmankade 37
Amterdamdam.

020-6278410.
CITROEN OLTHOF biedt aan
12 maanden garantie en een
laag rentende financiering
Xantia 19 DX 6/93 ..ƒ29.250
ZX Reflex 3/93
ƒ17950
ZX Avant 1 6 10/92 .ƒ 16.950
ZX Avantage 10/92 ƒ 17.500
ZX Aura 1.8 1/95
ƒ24500
AX First 6/92
ƒ14.250
AX 11 TE 10/89
. ƒ 8.250
C 15 D 12/92
3 mnd garantie
.ƒ 9750
Peugeot 309 GR 11/91 ƒ 13 800
Peugeot 205 GR 1/92/12000
Isolatorweg 40, AmsterdamSloterdijk (Afslag S 102)
Tol 020 - 6823520

T k.: SAAB 900, bj. '82, APK tot
9-'96, m prima staat, ƒ1250.
Opel Ascona 1.6 HB, gas, 5- Tel.: 071 -5211311.
'87, inruil mogelijk, ƒ4950.
Tel.. 023 - 5423906.
Opel Corsa 12 HB, 11-'8
rood, mr. mog., ƒ6950.
Tel.' 023 - 5423906.

Seat

Marbella Red, bj. '90, 22.000
km, 1e eig., in nieuwst, ƒ 7.500,
Opel Kadett 1.3 caravan, gas mcl. APK. 0297-568723 na 19 u.
o.b., 4-'90, keurige auto, mr.
mog., ƒ9950. 023-5423906.

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st Testen is GRATIS
Tel.. 03463-51150
Citroen BX 19 TZD grijs met.,
125.000 km, 1/92, Jan Wals
Tel 020 • 4361697
CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk
Verkoop onderd nwe/gebr.
Tel 020-6320190 fax 6343433
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden Do Eendenspecialist Leende. Tel 04906-1528
V a ƒ 85' 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec in Zaanstad Garage
R ENE SPAAN, 075-281193
Vraag tevens naar onze inruiIers en aantr rep prijzen

Daihatsu
Charade TX 1 3 inj., zwart, km
25000, '93, Charade 1 3 inj
sedan, km 35000. '92
NIEROP DAIHATSU
A'dam-West
020 - 6183951
CUORE 1990, APK 11-'96,
rood, 5-bak, i g s t , 1e eig ,
ƒ6200,- Tel 020- 6401871
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A'dam-C Tel 020-6236491.

Fiat
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting,
elc ramen, schuifdak enz,
20000 km, mei '95, blauw m.
ƒ 17.950. v. Vloten, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-N. Tel.:
020 • 6369222.
Fiat 500L, b.j 1969, 100% gerest , bel vrij, torn.rood, zuinig 1
op 20, ƒ 6900 Tel 0756287021

HEEL VEEL SUCCES TOEGEWENST
OP DE W.K. ROEIERGOMETER IN BOSTON U.S.A.
* Wanda en Gerard Poots * Ruud Smit
* Rob Delies

* Vera Soederhuizen

* VolkertPaap

* GerSlop

* Joke van Bennekom

* Piet van Kooten

* Jeroen van den Berg

* Jim van Amerongen

* Marjon Gijselaar

* Gerda de Ruijter

* Pepijn Paap

* Loura en Martin van Berge-

* Gusta Zonneveld,

Henegouwen

* Niels Meyer

* Ingrid en Jan van der Peet

* Chris Steens

* H.B.R. Assurantiën

* Martin van den Berg

* Remy en Yvonne Draaijer

FITNESS PARADISE

Als winkelier die hecht aan veiligheid en efficiency bent u
bij ABN AMRO aan het juiste adres, want De bank heeft De
winkelkluis geïntroduceerd.
We hebben de kluis speciaal laten ontwerpen met het oog
op de veiligheid in winkels. Het bovenste deel is een zogeheten afroomkluis met inwerpgleuf waarin u gedurende de
dag het teveel aan kasgeld afstort. Deze afroomkluis is voorzien van een elektronisch slot met een kwartier tijdvertraging.
Het onderste deel is een bewaarkluis met een dubbel
slot.
Het geheel is zo veilig, dat u het geld in de kluis voor een
minimale premie verzekert. Ook 's nachts. Zo kunt u de
afstortfrequentie bij de bank, en daarmee uw kosten, verlagen. En de prijs van deze kluis zal u zeker niet tegenvallen.
Daarnaast adviseren wij u De betaalautomaat. U speelt
in op wat uw klanten willen: gemakkelijk betalen zonder
contant geld en zonder cheques. En voor u betekent dit
efficiënt en veilig verkopen.
De winkelkluis en De betaalautomaat zijn gedurende de
maand februari bij ABN AMRO, Raadhuisplein 6, Zandvoort
te bezichtigen.
U kunt bellen voor het maken van een gerichte afspraak:
(023)-5760500, maar natuurlijk bent u ook zonder afspraak
tijdens kantooruren van harte welkom.

ABN AMRO De bank

Volkswagen

Opel Kadett 1.4i, sedan, 9-'90, GOLF TD '88, 150.000 km, van
Ipg, inruil mogelijk, ƒ 8950.
dealer gekocht, grote beurt geOpel Astra 1.4i Hatchback,
Tel.. 023 - 5423906.
had, onderh.boekje
aanw.
2-'93, prima auto, inruil moge
Opel Kadett 1.6 GT, '86, zilver ƒ 8750 of inr. Golf 1,3 benz. of
li|k, /14.950. 023 - 5423906
met., heel mooi, pas gek., mr. Peugeot 405 1,6 benz. Tel. 020
- 6881617 b.g.g. 072 - 5646185.
mog., ƒ5950. 023-5423906.

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

Betalingsverkeer afgestemd op uw gemak
en uw veiligheid.

Mitsubishi

T.k. tegen handelsprijs- Sunny
1.6 SLX HB, Ipg, kl. metallic,
023 - 5614097
stuurbekr., 4 hoofdst., met lichte beschad., 11-'92, ƒ13.500.
SAAB DEPOT
Sunny 1.4 LX HB, Ipg, 3-'92,
ƒ12.500. BEREBEIT, Amstel- Verkoop van nieuwe en gebr.
dijk 25, A'dam, 020 - 6627777. onderdelen. Tevens revisie, onderhoud, rep. 04120-36737.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

De veiligheid

Land/Rangerover

Lada

Nissan

Alle prijzen zijn excl 1 7,5% BTW

10

Volvo

Opel Omega 2.0i, aut., 10-'92,
pas gekeurd, Ipg, mr. mog.,
ƒ8950. Tel.:023-5423906.
10 Volvo STATIONS '88-'94,
Opel Rekord 2.0 S, 8-'86, pas Sedans 360 GLT 440 GLT, 740
APK gekeurd, mr. mog., ƒ 2450. GL, ANWB-gek. 0492-464495
Tel.. 023 - 5423906.
440 DL 1.6inj., km 28000, '94;
Opel Senator 2.5i, aut, '86, 940 GL aut. sedan '91; 340 DL,
keurige auto, inr. mog., ƒ 4950. 5-drs, spec. aut. '90; 2x 440 GL
wit en grijs '90.
Tel.: 023 - 5423906.
VOLVO-NIEROP,
Opel Vectra 1.6i, sedan, 2-'90, Vancouverstr. 2-12 A'dam-W.
heel mooi en goed, Ipg, inr.
Tel. 020 - 6183951.
mog., ƒ 11.950. 023-5423906.
940
GL
23 aut 12/92
Opel Vectra 1 8i GL HB, 5-'91,
12/89
1e eig., keurige auto. mr. mog., 340 1 7
460 1.8
1/94
ƒ 13.950. 023 - 5423906.
480 2.0 Autom 12/92
440 GL 2.0
8/93
440 1.6
1/95
440 1.8 LPG
6/92
COBUSSEN AMSTERDAM
340 1.7
12/89
Peugeot dealer
Citr. AX TGS 1.4 7/93
sinds 1930
Fiat Uno SX 1.5 12/92
205 Accent 1 1 5/89 ƒ 9 500
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
205GTM.9
1/90/16.750
OFF. VOLVO DEALER
305 break 1.5 12/86 ƒ 4.400
Nijverheidslaan 1, WEESP
306 XR 14ietoile 1/94 ƒ26.750
Tel. 0294 418200/418008
306 XT 1.6 inj
6/93. ƒ 24.750
309GR14. 5drs10/91/13.750
405 GR aut. 1.9 5/90/13.900
405 Br GRi 1.6 6/91 ƒ18750
405 GR Dsl
11/92/18.450
SSOEstate 2.5 GLE 1993
Inkoop/Inruil mogelijk
740 Sedan 23, autom. . .1986
Baarsjesweg 249-253
240Estate 2 3 GLE 1993
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a Postjesweg 480 Turbo, zwart 1989
460 HS -f autom. 1991 t/m 1995
440 HS -f autom. 1991 t/m 1995
360 2.0, 5-drs
1987
Porsche 944 2.5 Targa 1983 340 HS + autom. 1987 t/m 1989
i z.g st., nwe keur Vraagpr. VW Golf, autom 1987 t/m 1989
Mitsubishi Lancer, 1.3 GL1989
ƒ7950. Tel. 050-4042635.
Fiat Cinquecento 1.1 sp. 1995

Peugeot

Van Vloten
Amsterdam

Porsche

ABN AMRO, Raadhuisplein 6, Zandvoort
Accessoires en Onderdelen

Rijscholen

Onderdelen voor: Austin - Rover Jaguar - MG - Triumph - Landrover

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

KIMMAN HAARLEM

Tel 023 5339069; Fax 023 - 5362381
Automaten
AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv

Bedrijfsauto's

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
(020) 6129804
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Bennebroekerweg 17, Rijsenhout • bij Aalsmeer, 0297Klaar terwijl u wacht.
324229. Ook t.k. gevraagd.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Klassiekers
en Oldtimers

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Volvo Amazon-combi aug. '67,
GEBR. OPDAM B.V.
in perf. staat, met trekh. en
Tel.. 02502-45435
ong. roofrack. 0341-558484.

Autosloperijen

Campers

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voornjkosten
020-6198691
023-353685

Reserv. nu Dolphin Camper v.v
aut. en airco va. 1095.- p.wk.
Adventure cars 0299-430613.

Aanhangwagens(boot)trailers

Algemeen

Autoverhuur

OUKE BAAS

Rover

Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
DE HOOGSTE PRIJS voor elk Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
merk auto a cont. met vnjwar.
All-in. KM vrij'
bewijs Tel 020-4824640
Tel: 020-6922930

24 UURS-SERVICE !

Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examenqarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90, A'dam, tel. 020-6140005.

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadehérstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220

Voorkom onzekerheid in uw rij-opleiding en vraag de gratis

Overtoom 515, Amsterdam

Renault

Auto's te koop
gevraagd

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel 020-6433733.

Service en
Reparatie

Amsterdam - Almere • Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ '1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motornjlessen ƒ55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

m 24 uur geleverd

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
uw Volvo-dealei
merken, alle bouwjaren.
met persoonlijke service
Aang van particulier
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- GEBR. OPDAM B.V.
RENAULT 5 SL, '89, APK tot laan 128, Amsterdam-Noord. Tel.: 02502-45435.
maart '97 in uitstekende staat, Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Het HOOGSTE BOD'''' Bel
ƒ7500, tel 020-6711590.
T.k. mijn mooie Volvo 1700, b.j. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Alfa Spider '91, rood ƒ27.500 '88, APK, trekhaak, pr. ƒ 3750,- Loop-, sloop- en schadeauto's
Safrane R.T. 3.0 V6
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Informatie. 020-4361793.
aut. 1992, 80.000 km ƒ34500
Twmgo '95 8000 km ƒ19500 T.k. Volvo 245 GL automaat,
Twingo aug. '93 . . . ƒ 15.000 1-'87, LPG, veel extra's, vr.pr.
19 Chamade 1992 ..ƒ13.750 ƒ11.850. Tel. 0224-571549.
5 SL 1988
ƒ 5.800
Tandem/as gesloten m. achter5 bestel
ƒ 3250
deuren 300 x 130 x 170, vr.pr.
11 GTL 1987
. . . . ƒ 3850
1950.020-6368341.
± 50 auto's APK gek. Den
5 GT Turbo 1989 .. .ƒ 10.750
Brielstr 18, A'dam, zijstraat • De advertentie-afdeling beClioRL 1992
ƒ11.500
Haarlemmerweg bij molen. houdt zich het recht voor adRover 216 GSI 1992 ƒ 13.000
020-6844079 Tevens Inkoop
vertcnties eventueel zonder
Citroen Axel 1986 . ƒ 1.750
opgaaf van redenen te weigeCitroen BX 1986 .. ƒ 2500 Div. inruilauto's BX 1.6 RS,
•en. (Art. 16 regelen voor het
Seat Marbella 1991 . ƒ 6.900 break 6/86, ƒ 4250.Mazda aut
ƒ 1950 BX 1.4, 4/86, ƒ2500.- VW Golf advertentiewezen).
5TS .
.
. . ƒ 2.800 1.6, 5-drs., aut. schuifdak, 1/84,
ƒ4250.- Mitsubishi stat.wag.
RONDAY BV
1.8GLD, 11/89, ƒ 7250Plantage Middenlaan 19-21
Lancia A 112 Jr 12/85 ƒ 3500,Amsterdam 020'- 6237247
Suzuki Alto 3/85 ƒ 2750.ESPACE TD bj '90, 6 stoelen, Berebeit Amsteldijk 25,
in uitst. st Van part. ƒ 19.750 Amsterdam 020 - 6627777.
10 dagen wintersport
Inr kl 6 cil. mog. 075-6843545
3 Personenbus (Peugeot J-5)
Xantia 2.0 SX Break . . . 9/95 All-in met vrije km . . . ƒ 1610.RENAULT AMSTERDAM
ZX 1.6 Image
9/95 Sneeuwkett. + skiboxen met
Top occasions met 1 jaar
ZX 1.4 Break
2/95 dragers voor ieder type auto
garantie
Baleno 1.3 GL
3/95 020-6719108 of 020-6794842
Wibautstraat 224
BX 16 TZI
1/90
Zie ATS telet. pag. 888
020 - 561 96 11
Swift 1 3 GS
2/92
DE
LUGT luxe en bestel vanaf
Citroen Wim van Aalst
f50,- per dag excl. BTW.
0297 - 27 28 28
"el.: 020-6161388 of 6890374.
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

.

Autorijschool START voor auto- APK + grote beurt v.a. ƒ 299.'DIESELSERVICE
njles zonder fin. drempel met
kwaliteitsgar. Info 020-6850781 brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA'
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

RIJLES-INFO-GIDS

Ook op zaterdag open !

voor Amsterdam en omgeving aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Tevens informatie over theorielessen en examentrainingen.
Autorijschool Dolfijn
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 mm.)
vervolglessen ƒ 40 p/u
Info: 020-6839193 / 6187330.
RIJSCHOOL ROLF •
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook'
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Autorijschool DIESEL
Alle rijlessen ƒ 32,50 per les.
Ook buitenlands rijbewijs.
Tevens instructrice aanwezig.
Info 020 - 6332274.

Autobedrijf CRYNSSEN
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 020-4976999 A'dam,
Sloterdijk 3.

JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

50 KM. biedt u voordelig rijles
aan. 1e les gratis, 2x 60 mm.
ƒ75. Info 0654-688185.
Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding' Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 6127187. Eerste 4 lessen voor
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,20 lessen + examen ƒ 950,-.
Ook in Zaanstad en omgeving.

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
He;t Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Met een advertentie in SHOWR001AUTO MN-3 MM'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.. .
Of u au auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3- MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en- huis-aan-huisbladen van Weêkmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS
is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO 1-IN:3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
,._._.. ....._._...«._.».». _....... ___..___.,

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eu n)Cn<SCiu e.
- i
Schrijf hier in bloklcttcn»
•
H ,_
uw tekst, l letter per
2
3
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen - 4
voor l letter. Minstens 3 P r.
regels beschrijven. Aan 3 6
de hand van de daarnaast 3.~1
geplaatste tarieven kunt u
S
zelf uitrekenen wat uw
9
advertentie kost.
10

Naam:

_

-

-

-

Prijs incl.
BTW.

----

51,70
C9.15
86.60
104,05
121.50
138,94
156.39
173.84

Telefoonnummer:.

Adres:
Postcde + Plaats: -

Handtekening:

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

020-6658686

faxnr. 02(^6656321

eektnedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
woensdag 21 februari 1996
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et de Lancia winkelen op niveau
pen.
Voorheen had je weinig keuze als het over motoren ging. Er
was slechts een 1.1 Fire-motor
leverbaar en meer niet. Bij de
nieuwe Ypsilon staan twee motoren op het programma, een
1.2 Fire en een 1.4 12V. Een
prettig detail is dat de eerste
E LANCIA Y stond al onderhoudsbeurt pas bij 15 duieen jaar of 10 bekend zend kilometer op het rooster
als een van de meest staat. Voor deze impressie
elegante en originele . stond de basisversie klaar, een
mpacte auto's, i Klein 1.2 LE. Hierbij moetje het doen
aar o zo fijn. Maar toch met een vermogen van 60 paardekrachten en een trekkracht
k wel wat bejaard en toe
98 Nm waarvan 90 procent
n een nieuw gezicht en van
beschikbaar is bij tweeduieuwe motoren. Wel, Lan- al
zend toeren. Vooral het hoge
a heeft er geen gras over koppel
spreekt boekdelen.
ten groeien en zo langzaDe 1.2. is geen echte gifkikker
erhand beginnen we nog
maar zo is hij ook niet bedoeld.
m Italiaanse auto's te hou- • Voor zijn cilinderinhoud presook.
teert hij heel behoorlijk. Het is
een stille motor maar wie een
Alfa en Fiat lieten zich het beetje doortrekt hoort een gegelopen jaar al niet onbetuigd luid dat wel bij zijn gekromde
et fraaie staaltjes van ont- houding past. Hij topt tot een
erp en techniek en nu is er vaart van 160 km/h en daarmee
in Lancia die toont in welk komt hij goed mee in de dageuropees land ze nog anders lijkse verkeersstroom. We hebirven te zijn en zonder blik- ben het niet met de stopwatch
n of blozen afwijken van mo- nagetrokken maar de accelera>tone vormgeving. Waarom tiecijfers tot 100 km/h spreken
agen zoveel andere merken van 13,3 seconde. In het verlar toch niet in, vraag je je bruik kwamen we uit op zo'n
1:13 maar zuiniger is haalbaar.
ms af.
Neem nu de Y (zeg maar YpHet is een opvallend soepele
lon). Op zijn minst een auto motor die goed tot zijn recht
e even de aandacht trekt en komt in de stad waar luiaards
isthoudt. De ver uit elkaar ge- de versnellingspook lekker in
hoven wielen, het wat ge- zijn drie (of zelfs vier) kunt par•omde zij aanzicht, de voor- keren. Verder beschikt hij over
satborden die net als vroeger een aangepast inlaatspruitstuk
B wielen bedekken, de in de waardoor de katalysator snel
eurstijlen weggewerkte hand- op bedrijfstemperatuur komt
epen, de breed lachende ach- en dit is van belang bij veelvulrpartij en chique afgeronde dig gebruik voor korte ritten.
eus maken dat je niet zomaar
De bak laat zich uitstekend
m de Ypsilon heen kunt. En en zonder protesteren bedies je dan eenmaal besloten nen. De wegligging van de nieuebt even naar binnen te gluren we Ypsilon ligt op een hoger r
ordt je aangenaam verrast niveau en dat is voor een groot,
oor het centraal geplaatste deel aan de ruim 20 centimeter
ashboard. Zoiets kennen we langere wielbasis en de rondom
t de hedendaagse Renault onafhankelijke wielophanging.
wingo maar die legt het toch Hij is prettig en net niet te stug
: tegen deze Italiaan. De Ypsy- afgeveerd. Behalve de LE zijn
n beschikt in het dashboard alle versies standaard uitgerer meer en betere aflegruim- voerd met stuurbekrachtiging.
. Daarbij is het instrumentenAlle versies zijn leverbaar
meel in combinatie met het met ABS. Standaard monteert
dddenconsole overzichtelij - Lancia een remsysteem met
ar en biedt het meer informa- diagonaal gescheiden circuits.
Als een van beide mocht uitvalDe nieuwe Ypsilon is uiter- len remt de Ypsilon dus toch
k volwassen geworden en nog aan beide zijden. Maar
jkt in geen opzicht meer op vreemd genoeg lukt het je niet
et winkelwagentje van weleer, om zo hard te remmen dat de
anger, breder en gespierder, wielen blokkeren. Diverse keen auto waarmee je op stap ren geprobeerd, maar nee hoor.
unt voor de betere taoodschap- De remmen mogen wat ons beou, zo zie je ze niet veel meer.
Lancia promoveerde de
Y(psilon) tot een
bovengemiddelde
oodschappenauto die in heel
el opzichten de concurrentie
in kan met de eerste de beste
middenklassen

3

Sportband Michelin
Michelin heeft een opvolger
ontworpen voor de Pilot SXsportband XGTV, de SX GT.
Hij is bestemd voor relatief
lichte auto's met een hoog motorvermogen en biedt optimale
stuurprecisie op zowel droog
als nat wegdek. Dankzij het
vlakke contour van het loopvlak en de verbrede gordelopbouw komt er meer rubber met
de weg in aanraking en dit betekent dus meer grip. De Michelin SX GT is leverbaar is een
groot aantal velgmaten.

Nieuwe Civic Coupé

De nieuwe Ypsilon is uiterlijk volwassen geworden
treft wel wat agressiever zijn.
Om binnen te komen heeft de
vormgeving het gewonnen van
het gebruiksgemak. De handgreep is verticaal in de raamstijl geplaatst en dat is onprakr
tisch. Een nagelbreker noemen
ze zoiets. In het interieur is het
dashboard zoals gezegd de blikvanger. En nog maar eens: wat
een genot, al die aflegruimte.
Waarom houden alle fabrikanten toch vast aan het traditionele dashboard-design? Auto's
worden compacter en dan moet
je woekeren met ruimte. Een
centraal
instrumentarium
biedt zoveel meer voordelen.
Laat het maar een trend worden.
De Ypsilon heeft verder over
de gehele portierlengte aan beide zijden grote bergvakken en
rechtsvoor bevindt zich uiteraard een kastje waar meer in

past dan een set handschoenen.
Van de bagageruimte moet je
geen wonderen verwachten: 215
liter en dat is net genoeg voor
de boodschappen. Bij neerge-

tie aan met menig middenklasser. Hij biedt onder meer een
airbag, twee make-up spiegels,
een hooggeplaatst derde remlicht, een walk-in systeem met

Rijtest: Lancia Y 1.2 LE
klapte achterbank biedt, hij
plaats aan negenhonderd liter
bagage. Achterin hebben we
weieens ruimer gezeten. Het
zitcomfort is prima, maar de
beenruimte houdt vanzelfsprekend niet over. Voorin is het
uitstekend geregeld.
De standaarduitrusting van
de LE kan gerust de concurren-

: een sportievetopper met spierballen

geheugen voor de achterpassagiers, van binnenuit verstelbare
buitenspiegels, hoogteverstelling van stuur, stoel en gordels,
elektrisch bedienbare portierramen, gordelspanners, startblokkering en centrale vergrendeling. Tegen meerprijs is er
nog een flinke waslijst leverbaar zoals ABS, een tweede air-

bag, airconditioning, lederen
bekleding,
een
elektrisch
schuifkanteldak en een in ongelijke delen neerklapbare aqhterbank met hoofdsteunen.
Kleine minpuntjes zijn dat
wie achterin wil roken aan de
rechterkant moet zitten in verband met de asbak en dat de
voorpassagier geen handgreep
boven zijn hoofd heeft. Het verstellen van de rugleuning bij
omgegespte gordel is ondoenlijk.
Het kostbaarste exemplaar,
de Y 1.4 LX staat voor 29.450 in
de prijslijst. Het instapmodel
1.2 LE kost vijfduizend gulden
minder. Concurrerend in zijn
klasse maar het blijft een smak
geld voor een compacte auto.
Maar goed, de Y is niet alleen
compact, hij is ook heel compleet en zeer onderschei'dend.
Everhard Hebly

(ADVERTENTIE)

TREFVfc:
)aar is hij dan, de Alfa Romeo
146 2.0 ti en die toevoeging is
oor kenners voldoende om te
weten dat we hier met een
sportieve topper met
pierballen te maken hebben.
)at is voornamelijk te danken
aan de nieuwe 2.0 TwinSpark
L
6V die ook in de GTV voor de
prestaties zorgt.

WANDELEN
NATUUIl
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

E 146 WAS VORIG
jaar de 5-deurs equivalent van de 145 en

Honda's nieuwe Civic Coupé kunnen we eind april in Nederland
verwachten. Hij is nu nog leverbaar met een 1.5 (102 pk) en 1.6
(125 pk) motor, straks biedt Honda keuze uit twee 1.6 motoren.
De LS heeft een vermogen van 105 pk waarmee hij een top van 190
km/h haalt. In de 1.6i SR is de motor voorzien van Honda's VTECklepbediening. Hij is hiermee net even sneller dan de LS maar
daarnaast munt deze versie uit in een zuinig verbruik. De uitrusting is ook opgewaardeerd.
Hij beschikt over twee airbags, elektronische startbklokkering,
een derde remlicht, centrale vergrendeling met afstandsbediening en een in delen neerklapbare achterbankleuning. De SR is
bovendien voorzien van ABS.

Vogezen Classic Rally

Van 27 tot en met 30 april staat de Vogezen Classic Toerrally
weer op het programma. De toevoeging Classic betreft vooral de
opzet, namelijk een simpele vorm van kaartlezen in nostalgische
sfeer naar het voorbeeld van de vroegere kaartleesrally's waarbij
via een vrije route een aantal op de kaart ingetekende punten
moet worden bezocht. De sportieve elementen zijn van onschuldige aard, voornamelijk smalle asfaltweggetjes. Kaartleeservaring
is niet nodig. De tocht wordt zoals gebruikelijk georganiseerd
door de Nationale Recreatie Stichting (NRS).
Inclusief overnachtingen irt luxe hotels, een service-team, bagaJaanspart^jt4in«2isj^Jtjnünde^
gulden per persoon. Voor inlichtingen: telefoon 0172422310/443384.'

Rover 420 Diesel

Rover kan eindelijk spreken van een 400-serie want naast de 416
Si is er nu een tweede uitvoering leverbaar: 420 D waarmee Rover
doelbewust ook partij kiest voor de zakelijke rijders. De 5-deurs
420 is voorzien van een direct ingespoten turbodiesel met een
vermogen van 86 pk bij 45 honderd toeren en een koppel van 170
Nm bij slechts tweeduizend toeren. Een brandstofverbruik van
1:20 moet mogelijk zijn. Zoals bekend is de overeenkomst met de
Honda Civic 5-deurs niet toevallig. Hij is op Japanse leest geschoeid maar het interieur van de Rover 400-serie heeft wel
enkele Britse elementen, zoals wortelnotehout en verchroomde
dorpelstrips. Standaard beschikt hij over stuurbekrachtinging,
een alarmsysteem en elektrisch bedienbare ramen. De prijs bedraagt 40.990 gulden.

daarmee een van de
wee opvolgers van de vroe-

ere 33. Voor de betere presaties stond tot dusver een
.7 16V in de showroom te

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren

ie maakt een wereld van
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oeren en een koppel 186
bij vierduizend toeren
alt veel plezier te beleven.

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

achten. Nu dan de 2.0 ti en

erschil. Met een vermogen
an 150 pk bij 62 honderd

De nieuwe TwinSpark van
Ifa presteert niet alleen fors
naar is ook soepel, stil en zuiig. Het is een motor die zijn
estuurder bijna smeekt het uierste te geven maar met een
ustige pedaalbeheersing is een
emiddeld brandstofverbruik
an 1:12,3 volgens fabrieksopave mogelijk en dat zijn cijfers
ie tevreden stemmen. Top en
cceleratie
;emmen
vereen met
e GTV, 215
m/h en 8,5
econden om
p 100 km/h te
omen. Een ---^-^~
tstand van
en kilometer
hij desgewenst binnen derig seconden af.
De prestaties van de Twinpark zijn te danken aan twee
ougies en vier kleppen per cinder, een elektrohydraulisch
ariabel inlaatsysteem en de
Migste generatie moturmanaement van Bosch Motronic.
)e laatste motortrillingen woren weggenomen door twee bainsassen zodat je het idee hebt
net een 6-cilinder van doen- te
ebben.

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Veel plezier met gespierde Alfa Romeo 146
en comfort. Hij staat op lichtmetalen velgen met 195/55 15banden. Het veiligheidspakket
van de 146 ti bestaat onder
meer uit elektronische startblokkering, een airbag voor de
bestuurder, snëlheidsafhankelijke stuurbekrachtiging, automatische
gordelspanners,
hoofdsteunen voor en achter en
zoals gezegd
ABS. Over de
uitrusting
hoeven we niemand te horen
klagen. Sportstuur en versnellingspook
zijn met leer
bewerkt en de
stoelbekleding is van hetzelfde
materiaal als in de GTV. Verder
noemen we de hoogteverstelling van het stuur en de stoel,
elektrisch bedienbare ramen
voor en achter en dito buitenspiegels die ook verwarmbaar
zijn, een wiswas-installatie
voor de achterruit, een elektrisch te openen achterklap,
een in ongelijke delen neerklapbare achterbank en uiteraard
een toerenteller.

Fors, stil,
soepel en zuinig

Het onderstel van de 2.0 ti is
angepast aan de TwinSpark.
J
it houdt in rondom schrjfremnen waarvan de voorste inwenig geventileerd zijn, ABS en
Peciaal ontwikkelde vering en
chokdempers voor dynamiek

Tegen meerprijs kan hij nog
verder worden aangekleed met
zaken- als een tweede airbag,
airco, een elektrisch bedienbaar schuifdak en Recarp-stoelen. De prijs van deze Italiaanse
volbloed blijft
acceptabel:
47.450 gulden.

Grande Festa Italiana: Italiaanse klassiekers in
Wie van Italiaanse
klassiekers houdt kan dit
weekeinde dichtbij huis
blijven. De grootste
oldtimershow van Europa
Techno Classica Essen staat
dit jaar namelijk voor een
belangrijk deel in het
Italiaanse zonnetje en dat is
maar 2 uurtjes rijden vanaf
Amsterdam. Grande Festa
Italiana.

T

ECHNO CLASSICA Essen heeft
zich de afgelopen
zeven jaar ontwikkeld tot de grootste en belangrijkste

oldtimer-

beurs. Essen biedt vier dagen lang het meest omvangrijke
klassieke

aanbod van
automobielen

waarvan een groot aantal
tijdens dé beursdagen van
eigenaar verwisselt.

Dit weekeinde staan er
ruim 17 honderd te koop in
de 17 beurshallen met een gezamenlijke oppervlakte van

70 duizend vierkante meter.
Het showthema is Grande Festa Italiana en de reden is eenvoudig: zes Italiaanse jubilea.
Allereerst is het 50 jaar geleden
dat de eerste ontwerptekeningen voor een Ferrari, de 125, het
levenslicht zagen. Deze legende
was de voorvader van een reeks
sportwagens die merendeels
voorzien waren van een 12-cilindermotor. De 125 had een
motorinhoud van slechts 1,5 liter, telde 12 cilinders en genereerde 72 pk. In Essen staat
naar schatting een honderdtal
vurige raspaarden uit de Ferrari-stal.
De andere jubilea vanuit de
laars van Europa zijn 50 jaar
Vespa, 60 jaar Fiat Topolino, 70
jaar Maserati, 90 jaar Alfa Romeo en 90 jaar Lancia. En en
passant worden er nog een paar
wagens in de Italiaanse zon gezet. Bijvoorbeeld de Fiat 124
Spider die 30 jaar bestaat, de
Bertone X 1/9 Club viert het 10jarig jubileum en de Duitse
Abarth Club presenteert de
nieuwe raceklasse Abarth Challenge Coppa Mille voor
Abarth's met een cilinderih-

houd tot l liter.
Leuk en aardig natuurlijk,
die Italiaanse feestjes, maar
stel u houdt helemaal niet van
Italiaanse auto's want dat is
heel goed mogelijk. Toch is ook
in dit geval Techno Classica
een bezoek waard, zolang u
maar van klassiekers houdt.
Het aanbod is overweldigend.
Zo hebben zich ongeveer 160 exposanten uit Engeland ingeschreven en die komen echt
niet met Italiaanse auto's of onderdelen naar de beurs. De
Britten bieden de bezoekers
een kijkje in de keuken met een
live-restauratie van een MG TF.
In totaal zijn er overigens 15
landen vertegenwoordigd. De
droge cijfers melden verder onder meer ruim 770 exposanten,
tweehonderd particuliere en
professionele verkopers, 130
clubs, 350 exposanten met onder delen, 60 met technische antiquiteiten en 30 met automobilia. De beursorganisatie prijst
Essen aan als de grootste Europese verkoopbeurs voor oldimers. De verwachting is dat de
prijzen van met name recent
gerestaureerde niet al te oude

Een van de klassiekers die te bewonderen zijn: een Ferrari uit 1949
een afstand yan twee uur rijden ningstijden zijn op 22 en 23
oldtimers laag liggen.
Techno Classica vindt plaats vanaf Amsterdam. De Messe februari van tien tot zes uur
van 22 tot en met 25 februari in staat aangegeven op de borden en op 24 en 25 februari van
de Messe Essen en dit ligt op langs de B52 en A40. De ope- negen tot zes uur.

BOODSCHAPPEN
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante-suggesties.

Spaghetti met
Gorgonzolaspeksaus
Pasta is in Nederland ongekend populair. Geen wonder,
want pasta is lekker en gemakkelijk te bereiden. De saus is natuurlijk de smaakmaker. Meestal
is de pastasaus gebaseerd op tomaten. Maar het kan ook anders.
De BoodschappenKrant selecteerde een recept voor Spaghetti metCorgonzola-speksaus.
Boodschappenlijstje:
(4 pers.): 300 gr. spaghetti,
zout, 100 gr. spekreepjes, 1
sjalotje, 2 stengels bleekselderij, 200 gr. Corgonzola,
200 ml. koff ieroom, 1 theelepel tijm, peperen bieslook.

= Actie

Extra sterice versteviging.

keiharde korting

Al 25 jaar is Wella Forte dé
haariak van Nederland.
TeXfnaüevankwalite,ten
pytra sterke versteviging staat
gfrantïooreenperfectefixatie
van alle kapsels,

Actimel Cholesterol control:
De lekkere manier van gezond eten.
Hart- en vaatziekten zijn in
Nederland de belangrijkste doodsoorzaken. Een te hoog cholesterolgehalte verhoogt de kans
op hart- en vaatziekten.
Een gezonde evenwichtige
voeding kan het cholesterolgehalte gunstig beïnvloeden.
Danone heeft een nieuw zuivelprodukt ontwikkeld dat past
,in een cholesterolverlagende •
avoeding: Actimel Cholesterol

van modern tot'klassiek,en
~ i/.-,! H o r.

ct-p'rke versteviging een kemar

dekorting:2bussenWellaSpraY
Forte 400. ml van fl. 14,90 voor
fl. 10,95.

Voordelig
videofilms
sparen bij
Goudappeltje

Buon appetito!

Het BoodschappenSpe

Nieuw van Tabasco: Jalapeno saus

Henny Bakker
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft Henny Bakker inmiddels o'ntdekt!
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft Henny de eerste prijs gewonnen en
mag nu gaan genieten van het
schitterende Princess "Funcooking" pakket.

Tabasco maakt al 125 jaar haar
wereldberoemde pittige rode peper saus. Naast deze rode peper
saus is er nu ook een Tabasco saus
gemaakt van groene pepers: Jalapeno saus. Deze nieuwe saus
wordt bereid uit volrijpe Jalapeiio pepers en is daardoor milder
van smaak dan de rode peper
saus. Met de sauzen van Tabasco
kunt u eindeloos variëren. Tabas-

Goed nieuws voor liefhebbers
van zachte zoete drop.
Kiene, bekend van de Kiene
Muntdrop (de echte) en Kiene
Salmiakriksen, heeft haar zachte
zoete drop, Kiene Duppies, vernieuwd.

Control.' Het is bereid met traditionele yoghurtbacteriën en
de Lactobacillus acidophilus. •
Daarnaast
bevat Actimel
Cholesterol Control speciale
voedingsvezels en slechts één
procent vet.
Actimel Cholesterol control is lekker zacht en fris van
smaak. Het is verkrijgbaar in bekers van 500 gr. in drie smaken:
naturel, appel en aardbeien.

Win een Salsa zqnnehemel
van Alisun bij page

Behalve lekkerder, heeft Kiene
haar Duppies voller en glanzender gemaakt.
Daardoor zijn Kiene Duppies
nu onweerstaanbaar voor de
echte liefhebber van zachte
zoete drop.

Door het insturen van een
originele slagzin maakt u nu bij
Page kans op één van de tien
Salsa zonnehemels van Alisun
t.W.V. ƒ 999,-.

Deze zonnehemel heeft een
breed bruiningsoppervlak, is een-

voudig te bedienen en gemakkelijk op te bergen.
De actievoorwaarden vindt u
op de 4 .en 8 rols verpakkingen
van Page Ultra 3-laags tissue
toiletpapier en Page Mini-Pack
zakdoeken.

Goudappeltje biedt nu voordelig kijkplezier voor jong en
oud met de Goudappeltje Video Collectie.
Een serie prachtige films, die
u extra voordelig in uw bezit
kunt krijgen. Op dit moment
kunt u kiezen uit 2 speelfilms
en 2 tekenfilms.
En er komen er nog meer.
Ze zijn tijdelijk te koop in vele
supermarkten voor Fl. 9,95 per
stuk.

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Page Ultra keukenpapier absorbeert supersnel en superveel.
Door de unieke kwaliteit is het bovendien heel erg sterk, ook als het
nat is. Dat maakt Page Ultra de
handigste hulp in uw huishouding. Nu komt Page ook nog eens

'met een daverende aanbieding:
tijdelijk ontvangt u bij aankpop
van 2 rollen een 3e rol gratis. Zo
kan iedere keukenprins- of prinses extra voordelig kennismaken
met de unieke eigenschappen
van Page Ultra keukenpapier.

Page Ultra, de supersnelle opslorper

Een voordeel van ca. Fl. 20,-.
Maar op is op! U kunt de films
ook rechtstreeks bestellen bij
Goudappeltje. Alle informatie
hierover leest u op de aktieverpakking.

Kans op gratis toveröoos bij Tovervla- van
wenken van Grieken

R.
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STADSOMROEP

Goudappeltje.
Je proeft het verschil.
donderdag op
Stadsomroep Utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

A

O M R O E P
AMERSFOORT

electrische
waterkoker

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21 uur

Het boodschapp'enspel maakt van koken een waar genoegen.,Want iedere beller of
inzender met de juiste antwoorden maakt kans'op een schitterend Princess 'FunCooking' pakket bestaande uit een Princess Classic Combi Oven, lable Chef, Classic
10-speed Blender, Classic Fondue en Classic Toaster. Bovendien ligt voor iedere
honderdste beller of inzender met het goede antwoord een handige Princess
Prfncess elektrische waterkoker klaar, r

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Welk nieuw zuivelprodukt helpt op een
aangename manier uw cholesterolgehalte
te verlagen?
2. Bij welk produkt krijgt u een knuffelkoetje kado?
en bel uw antwoorden door naar

Lees voor meer informatie
over deze actie de actiesticker op de verpakking, de f older in de winkel of bel gratis
06-0995509.

U

ROTTER

nieuwe vla

GRATIS

Bij aankoop van 500 gram
Landana 'vers van't mes' of
Landana voorverpakt 400 gr.
krijgt u deze week een leuk
pluchen knuffel-koetje kado.

E

• donderdag op Euro 7
om 11.00,13.50 en 15.00 uur

Poly Country Colors
Haarkleuring zonder kopzorgen

Landana smaakt zacht en romig en toch licht pittig. Landana is in de winkel herkenbaar
aan zijn unieke ovale vorm.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

3e rol gratis bij Page Ultra
keukenpapier

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

Landana is een nieuwe Hollandse kaas, bereid uit puur
natuurlijke ingrediënten.

O 1. Koffie, thee, cacao
0.2. Koffiemelk
O 3. Chocoladedranken
O 4. Concerven"
O 5. Kip en gevogelte
O 6, Fruit
O 7, Vleeswaren
O 8. Vis
@ 9,- Vruchtensappen
O.10. Ketchup
011. Mosterd
O 12. Brood, beschuit, toast
013. Broodbeleg
014. Ontbijtprodukten
015. Boter, margarine en olie
© 16. Sauzen
O 17. Topping en room
@ 18. Yoghurt
©19. Vla
• 20. Kaas
O 21. Frisdranken
O 22. Koek en gebak
@ 23, Drop
® 24. Toiletpapier
® 25. Keukenpapier
O 26. Waspoeder
O 27. Mondverzorging
@ 28. Haarkleuring
® 29. Haarverzorging
O 30. Huishoudelijke apparaten
O 31. Babyverzorging
O 32. Diere.nvoeding

Kiene Duppies hebben nu een
nog zachtere beet en smaak.
Daardoor smaken Kiene Duppies niet alleen lekkerder, ze
eten ook nog eens lekkerder
weg.

co is een prima smaakmaker voor
onder meer groente, vlees, soepen, pasta's en sauzen. Met Tabasco sauzen voegt u altijd iets
extra's toe aan uw gerecht.
Probeert u eens Jalapeno party spread: vermeng een pakje
zachte roomkaas met 4 theele-.
pels Tabasco Jalapeno saus. Heeft
u liever(een dipsausje? Voeg dan
nog 2 eetlepels melk toe.

De winnaars van de handige
Princess Classic Handmixer krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Knuffelkoetje kado
bij Landana

® = Nieuw

Kiene Duppies
nog
lekkerder

welia spray Forte

Bereiding: Kook de spaghetti
volgens de aanwijzingen op de
verpakking. Bak de spekreepjes in
ca. 5 minuten zachtjes uit in een
hapjespan. Sjalotje snipperen en
bleekselderij in blokjes snijden.
Beiden ca. 2 minuten met de
spekreepjes meebakken. Daarna
de koffieroom, Corgonzola en
tijm toevoegen. Zachtjes verwarmen en roeren tot de kaas gesmolten is. Op smaak brengen
met peper.
Serveren: Spaghetti op de
borden scheppen. Saus erover
schenken. Fijngesneden bieslook
over het gerecht uitstrooien.

En de
winnaar is...

O = Suggestie

(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw. oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

Schudden
Wanneer u uw haar kleurt, wilt
Poly Country Colors is daaru een warm, natuurlijk en lang
naast eenvoudig in gebruik
dankzij het nieuwe Easy Click Syshoudbaar kleurresultaat. Poly
• Country Colors bevat natuurlijtem: draaien, vastklikken, schudke ingrediënten.
den en klaar!
Tarwe-prptéinen verstevigen • '
de haarstructuur al tiidens het
Poly Country Colors is uitermakleuren. Bijenwas intensiveert
te geschikt wanneer u uw haar
de haarkleur en houdt de kleur
nog niet eerder gekleurd heeft.
lange tüd glanzend. Poly CountBovendien kunt u nu extra voorry Colors bevat bovendien geen
dèlig kennismaken met Poly
ammonia en maar weinig water- .Country Colors, kijk bö warenhuis
stofperoxyde.
of drogist.

,
PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Drukkerij Primoplan
Van de één naar de ander en
weer terug hoeft niet meer!
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Het nieuwe ontwerp voorziet
opnieuw in een druppelvormi|e woontoren met vijf verdiepingen boven de begane grond.
Daaronder is een parkeerkelder voor 28 auto's gepland. De
drie- en vierkamerflats hebben
een oppervlakte van honderd
tot 160 vierkante meter per woning en zijn daarmee veel kleiner dan in het oude plan.
Tegen dat oude plan ('Suyderduyne') hebben de Stichting
Duinbehoud en acht omwonenden uit de Brederodestraat en
de boulevard Paulus Loot tot
aan de Raad van State jarenlang actie gevoerd. Zij vonden
dat de duinen aangetast werden
en dat hun uitzicht verminderd
werd.
In augustus vorig jaar verwees volgens de gemeente de
Eaad van State hun bezwaren
echter naar de prullenbak.
Deze rechtbank oordeelde dat
er binnen het geldende bestemmingsplan plaats is voor achthonderd vierkante meter bouwoppervlak. Suyderduyne paste
daar volgens de Raad van State
dan ook goed in. „Nieuw Duynen heeft hetzelfde bouwoppervlak, al is het anders inge-

deeld," legt ambtenaar J. Sandbergen uit.
Omdat er al een bouwvergunning voor Suyderduyne klaar
ligt, is de gemeente bezig met
het wijzigen van die vergunning. Daartegen kunnen bewoners volgens Sandbergen in
april of mei bezwaarmaken.
Bovendien loopt er een procedure om het bestemmingsplan
te veranderen. Op de plek van
Paviljoen Zuid rust nu een horecabestemming.
Arnold van Rijn, woordvoerder namens de projectontwikkeiaars Thunnissen Heemstede bv en POB bv, voorziet weinig problemen voor bewoners
van de boulevard en de Brederodestraat. „We hebben onderzoek gedaan naar de wind en de
zon. Het bleek dat er nog voldoende zon bij de omwonenden

Edo's stenen
blijven
doorleven
Pagina 3

Pagina 3

onderzoeken waaraan hij overleden is. Per jaar spoelen gemiddeld
veertig tot vijftig bruinvissen aan langs de kust. In Zandvoort werd
volgens brigadier Schouten op 21 december 1986 voor het laatst een
dode bruinvis aangetroffen

Foto Persbureau Zandvoort

roeit naar
wereldtitel

Opknappen watertoren is erg duur
In het nieuwste plan voor een appartementencomplex op de
zuidelijkste punt van Zandvoort steekt het gebouw nog steeds
18 meter boven de duinen uit. Onder het gebouw zit een parkeerkelder. Dit is het aanzicht vanuit het oosten
Illustratie Thunnissen en POB bv

de vorige eigenaar. Pas op het
moment dat er een nieuwe vergunning wordt aangevraagd,
pas dan krijgen wij de gelegenheid om het gebouw aan de moderne eisen te toetsen. De
brandweer is er ttus nog niet
geweest."
Wiebe Beekelaar, uitbater
van De Uitzichttoren, vraagt
zich af hoe hij zijn verzekeringen anders rond kan krijgen.
„Er is toch geen verzekeringsinstantie die de zaak anders wil
dekken. Er zijn verzekeringsagenten bij mij geweest die dat
met hun eigen veiligheidsmensen hebben bekeken." Volgens
Beekelaar voldoet het restaurant wel aan de voorwaarden.

Van de Graaf zegt dat hij de
gemeente Zandvoort al maanden geleden via een rapport pp
de hoogte heeft gesteld van zijn
bevindingen. Daarvoor heeft
een bureau dat is gespecialiseerd in brandpreventie en calamiteitenplannen een onderzoek verricht. In het rapport
staat, dat de watertoren niet
voldoet aan de officiële normen
die in de nieuwe bouwverordening liggen vastgelegd.

Volgens gemeentevoorlichter
Egon Snelders rust er een
drank- en horecavergunmng
van 1971 op het pand. Op dat
moment voldeed de toren aan
de toenmalige geldende veiligheidseisen. „Het ziet ernaar uit
dat het restaurant van ondernemer gaat wisselen, maar het
draait nog op de papieren van

Hij wil niet ingaan op de
vraag of hijzelf de eigenaar is,
of dat het restaurant nog op de
naam van de vorige eigenaar
staat. „Dat is aan de gemeente
om te bewijzen." Volgens Beekelaar is het niet nodig dat de
brandweer zijn zaak langsloopt. „Er is geen vérordening
waar dat instaat."

(ADVERTENTIE)

De gemeente Zandvoort zegt
niet op de hoogte te zijn van het

Datum
HW LW HW LW
28 feb 10.4405.34 --.-18.35
29 feb 00.16 07.10 12.2419.55
01 mrt 01.18 08.44 13.2421.30
02 mrt 02.0509.5514.1622.14
03 mrt 02.45 10.40 14.5023.00
04 mrt 03.18 11.05 15.1923.25
05 mrt 03.46 11.34 15.4900.50
06 mrt 04.16 -.» 16.21 12.16
07 mrt 04.46 00.14 16.5712.45
Maanstand:
VM di 5 mrt 10.13 uur.
Springtij: do 7 mrt 16.57 uur NAP +
123 cm.
Laagwater: vr 1 mrt 8.44 uur NAP
+ 66 cm.
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Hoofdagent C. van Hattuni en brigadier J. Schouten laadden zondag een dode bruinvis van zestig kilo in. Wandelaars vonden de
aangespoelde vis 's morgens op het Noord-strand. Het dier is naar
het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden gebracht om te

rapport. „Dat vind ik maf," aldus Van de Graaf. „Ik heb minimaal dertig stuks bij het gemeentehuis gedropt. Gemeenteraadsleden,
wethouders,
ambtenaren, kortom iedereen
die maar iets met de watertoren
te maken heeft, kreeg een rapport van mij toegestuurd. Zelfs
bij privé-adressen van raadsleden is het rapport in de bus
geduwd. Als ze niet weten wat
er speelt, dan zijn ze te lui om
het te lezen."
Van de Graaf heeft overigens
grootse plannen met-de toren.
Hij wil deze graag van de gemeente kopen en verbouwen
tot een appartementencomplex.

j Waterstanden

DEZE WEEK:

Fuseren:
scholen zijn
al zover

ZANDVOORT - „Als er
brand uitbreekt in het restaurant van de watertoren,
dan zitten de gasten als ratten in de val." Dat zegt Van
de Graaf van het gelijknamige accountantsbureau dat
zijn kantoor heeft op de begane grond van de toren.
Het restaurant bevindt zich
op vijftig meter hoogte en biedt
plaats aan zo'n zeventig gasten.
Van de Graaf: „Als er brand uitbreekt, dan mag de lift niet worden gebruikt. In pariiek zullen
de gasten via een klein trappenhuisje naar beneden moeten
rennen. Dat voldoet zelfs voor
een vluchtweg al niet meer."

ZANDVOORT - De verkoop
van grond aan de beheerders
van camping De Duinrand was
gisteravond een van de weinige
agendapunten waar de gemeenteraad enigszins over discussieerde.
Met de PvdA en D66 als tegenstemmers en met een stemverklaring van Andries van Marie
(VVD) over de financiële aspecten, nam de raad een voorstel
aan waarmee de verkoop na jarenlange strijd eindelijk is geregeld. De beheerders moeten
voor de grond waarop hun woning staat 86.200 gulden betalen
plus 25.591 gulden aan achterstallige erfpacht.

Sportpagina

naar binnen valt. Ook met de
windhinder valt het wel mee."
De naam van het complex is
volgens hem veranderd, omdat
het een nieuw plan is en niet
omdat er een negatieve klank
aan het omstreden 'Suyderduyne' kleeft. Door de jarenlange
strijd en de hoge prijs haakten
zoveel kopers af, dat de projectontwikkelaar nu volgens Van
Rijn voor 28 in plaats van 16
woningen gekozen heeft.
G. ter Veer, één van de bezwaarmakende bewoners van
de boulevard, vindt het nog te
vroeg om een reactie te geven.
„Dan moet ik de plannen eerst
goed bestuderen. Ik vraag me
wel af of appartementen van zeven ton te verkopen zijn. Als ze
vier tot acht ton zeggen wordt
de gemiddelde prijs toch zes a
zeven ton."

'Bij brand zitten gasten van
De Uitzichttoren in de val'

Duinrand

Oplage: 5.400

Editie 17

Droogzwemmer

Paviljoen Zuid maakt
plaats voor 2 8 flats
ZANDVOORT - Op de
plek van Paviljoen Zuid
komt waarschijnlijk een gebouw met 28 appartementen van vier tot acht ton, in
plaats van 16 flatwoningen
van minimaal een miljoen.
De bouwhoogte blijft 18 meter. De welstandscqmmissie
heeft onlangs de nieuwe tekeningen goedgekeurd. Het
appartementencomplex is
omgedoopt tot 'Nieuw Duynen'.

Weekmedia

HBR AdviesCentrum
VAN DEN HEUVEL - BRANDENBURG - VAN DER REIJDEN
Aan alle ondernemers van Zandvoort!
HBR AdviesCentrum houdt in verband met de
recente ZiekteWetontwikkelingen voor u de
vinger aan de pols. Wij nodigen u vrijblijvend
uit op het HBR spreekuur op donderdag 7
maart a.s. van 20.°°-21.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat 17 te Zandvoort.
HBR AdviesCentrum beschikt over diverse
specialisten die u graag informeren inzake:
-

wijziging Ziektewet per l-3-'96verzekeringsmogelijkheden
noodzaak en werking Arbodienst
onafhankelijke offertevergelijking

Graag tot ziens op ons spreekuur.
HBR AdviesCentrum
Passage 36-40
Korte Kleverlaan 34
2042 KV Zandvoort
2061 EE Bloemendaal
telefoon (023)5712468 telefoon (023)5275424

ZANDVOORT - Het gaat
veel geld kosten om de
bouwkundige staat van de
watertoren van Zandvoort
weer in orde te krijgen,
vooral wanneer deze op de
monumentenlijst geplaatst
wordt. Dat blijkt uit een
taxatie-rapport, dat projectontwikkelaar Van de Graaf
indertijd heeft; laten opmaken.

Om de toren brandveilig te
maken voor de huurders, zou
volgens het rapport zeshonderdduizend gulden moeten
worden uitgegeven voor een
nieuw trappenhuis en het aanpassen van het huidige trappenhuis. Er moeten namelijk
twee vluchtwegen beschikbaar
zijn. Daarnaast mist het gebouw een noodzakelijke brandlift en moet de huidige liftin-

(ADVERTENTIE)

Visspecialiteiten Restaurant

„BAD-ZUID"
Strandpaviljoen 4
Vanaf donderdag 1 maart
staan wij elke dag voor u klaar
met onze heerlijke
Vis- en Vleesgerechten

GROTE ZEETONG
Incl. garnituur 25,Voor reserveringen tel. 5713431

stallatie vernieuwd worden.
Ook is er sprake van groot achterstallig onderhoud en ernstige scheurvorming in de gevel.
Het opknappen van de toren zal
in zijn totaliteit minstens een
miljoen gulden gaan kosten, als
de berekeningen in het onderzoek kloppen.

Zij vindt echter dat het allemaal niet zo'n vaart loopt: „Het
uitgangspunt blijft, dat de toren beschermd wordt. Dat is vorig jaar door de gemeenteraad
besloten," aldus Storm.
De vraag is echter of de gemeente Zandvoort - als zij geen
geïnteresseerde belegger vindt
- de opknap- en exploitatiekosten van de watertoren zelf kan
bekostigen?
Raadslid Van Marie (VVD)
ziet het niet zo somber in. „De
toren zal voor een bedrag van
rond de zes ton gekocht worden. De exploitatie levert iets
van zestigduizend gulden per
jaar op. De raad heeft besloten
om de toren op de monumentenlijst te zetten, dus zoeken we
naar een eigenaar die het karakter van de watertoren niet
zal aantasten."

Ook Eri st vf-n der Kley van
de provir. ? 7 c monnmentencommissie meent dat de situatie rondom de watertoren ernstig is: „De watertoren van
Zandvoort bevindt zich in een
slechte staat. Het kost veel geld
om de bouwkundige toestand
weer in orde te maken. Momenteel bekijkt een adviescommissie of de toren op de provinciale
monumentenlijst gezet wordt,
maar we weten niet of we er wel
aan beginnen. Als er zoveel geld
bij moet, dan is het misschien
niet mogelijk om de toren moVolgens gemeentevoorlichter
numentaal te beschermen. Het Egon Snelders zit er momenvalt en staat uiteindelijk bij de teel honderdduizend gulden in
functie van hergebruik. Maar de gemeentelijke monumenwie wil investeren?"
tenpot (opgespaard vanaf 1991)
Als de toren niet op de pro- voor eventuele restauratieaanvinciale lijst komt, dan zal vol- vragen van particulieren en de
gens Van der Kley de gemeente gemeentelijke monumenten.
eventueel zelf een procedure Daar komt per jaar twintigduimoeten gaan starten om hem zend gulden bij. Volgens Snelop de gemeentelijke lijst te krij- ders is het echter wel mogelijk
gen. „De vraag is echter of de om voor het restaureren van de
gemeente Zandvoort die ver- watertoren via het Provinciale
antwoording wil nemen," zegt Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds extra geld aan te vragen.
hij.
Volgens M. Storm, projectlei- Uiteindelijk is daaruit ook al
der van de gemeente Zand- twee miljoen gulden aan de gevoort, is de toekomstige functie meente betaald voor het provan de toren nog niet bekend. ject Stationsomgeving.
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Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Politie pakt
ex-vriend
op voor bom

ZANDVOORT - De politie
heeft een 42-jarige ex-vriend
van een Zandvoortse vrouw
aangehouden omdat hij volgens de politie de opdracht
heeft gegeven voor de bomaanslag op het Favaugeplein op 3
oktober vorig jaar. Daarbij
raakte zijn voormalige vriendin
lichtgewond en in een shock,
terwijl haar zoon zijn onderbeen verloor.
De man zou het volgens de
politie niet kunnen verkroppen
dat de relatie met zijn Zandvoortse vriendin verbroken
was. Zes jaar geleden schoot hij
de vrouw ook al in haar been.
Hij ontkent dat hij de bom
heeft laten plaatsen. Verder
zwijgt hij in alle talen. Op het
moment van de aanslag zat de
man in de gevangenis. Van
daaruit zou hij de bom geregeld
hebben.
De dader of daders heeft de
politie nog niet gevonden. Daarom heeft de politie het speciale
rechercheteam maandag ontbonden. Op sommige momenten bestond dat zelfs uit twintig
rechercheurs. Pas als er weer
nieuwe aanwijzingen zijn,
ten die de stichting op zich Kleinbedrijf." De regionale duikt de politie opnieuw in de
neemt, stuurt de politie aan." stichting moet nog dit jaar van zaak.
Regionalisering kan er vol- start gaan als het aan Cappel
De politie had zoveel moeite
gens hem wel voor zorgen dat ligt.
met het onderzoek dat ze televide relatie tussen de financiën
siekijkend Nederland half januen de politie meer op een afari om tips vroeg.
stand komt. Daarnaast hoopt
Cappel nieuwe geldbronnen m
de regio aan te boren. „We hebben al contact gehad met het
instituut voor . Midden- en

Politie en GBZ oneens over beachwatch
ZANDVOORT - Geld bij
het bedrijfsleven lospeuteren en tegelijkertijd de gewone politietaken vervullen. Dat gaat niet samen volgens Piet Keur (Gemeente
Belangen Zandvoort) en
Rini Cappel, Makelaar Integrale Veiligheidszorg van de
politie Kennemerland. Cappel wil daarom de (nu nog)
Zandvoortse stichting Bestrijding Veelvoorkomende
Criminaliteit in een regionaai jasje steken, maar
Keur vindt dat de stichting
helemaal moet verdwijnen.
Om het bestrijden van de autocriminaliteit te financieren
met geld van bedrijven richtte
Cappel op 4 mei 1992 een aparte
stichting op. De politie mag namelijk zelf geen exvern geld lospeuteren. Inmiddels vallen behalve de parkingwatchers ook
het beach watch-project en de
voorlichtingsposters onder de
verantwoordelijkheid van de
stichting.
De politie moet niet proberen
onder haar wettelijke taken uit
te komen, vindt Keur. „Deze
stichting vervangt echter wel
een paar taken van de politie.
Voor de oorlog is de reddmgsbrigade opgericht.
Daarnaast was er strandpolitie. Maar inmiddels zijn daar
een paar jongens en meisjes
met een verrekijker voor in de
plaats gekomen," licht Keur
toe. „Dat hoort zo met. De politie-agenten houden we werk-

loos op deze manier. Ik vind het
echt flauwekul."
Cappel ziet het anders. „Door
bijvoorbeeld de beachwatchers
krijgt de politie eerder meer
werk dan dat zij werk uit handen nemen. Want hoe meer
ogen en oren, hoe meer er bij de
politie terechtkomt. Overigens
staan de politie en de stichting
niet los van elkaar. De activitei-

(ADVERTENTIE)

FEESTELIJKE OPRICHTING
ONDERNEMERS PLATFORM
ZANDVOORT
WOENSDAG 28 FEBRUARI 1996, 2000 UUR

ELYSEE BEACH HOTEL
ALLE ONDERNEMERS ZIJN VAN HARTE UITGENODIGD.

PROGRAMMA:

Korte vergadering met de volgende agenda:
- opening door de voorzitters
- uitleg platformstructuur
- stemming structurele bijdrage van ƒ 150,- per ondernemer
voor het eerste platformjaar
- rondvraag

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving alspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50
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Aansluitend zeer aangeklede feestavond tot plm. 24.00 uur.
Van harte welkom, wij rekenen op uw aller komst'

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

STICHTING ZANVOORT PROMOTIE
VERENIGING ZANDVOORTSE STRANDPACHTERS
ONDERNEMERS VERENIGING ZANDVOORT
KONINKLIJK HORECA NEDERLAND

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel Ie plakken. 8 "71037 l"Ö170Ö31'
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FAMILIEBERICHTEN

Na een liefdevolle verzorging in het „Huis in de
Duinen" is, toch nog onverwacht, overleden

Floris Molenaar
Gargantua Oblomov,
Papa Haddoch, Ouwe Gek.
Loeres Sadja, Splendid
Gevoelsmens.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

weduwnaar van'Cornelia Molenaar-Keur
in de leeftijd van 87 jaar.
Uit aller naam:
C. Drommel-Molenaar
23 februari 1996
Correspondentieadres:
Celsiusstraat 197
2041 TH Zandvoort
Aan de wens van Pa om zijn lichaam ter beschikking van de medische wetenschap te stellen, is
inmiddels voldaan.

De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag 5 maart 1996, 20.00 uur

- commissie Maatschappelijk
Welzijn
- woensdag 6 maart 1996, 20.00 uur - commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 7 maart 1996, 20.00 uur - commissie Ruimtelijke
Ordening

De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de Centrale Balie in net Raadhuis (ingang Swaluestraat).
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Weekmedia is de lokale nieuwsbladengroep van Perscombinatie B.V. Weekmedia
geeft wekelijks 17 betaalde en gratis nieuwsbladen uit in een totale oplage van
meer dan vijfhonderdduizend exemplaren. 39 mensen zijn commercieel werkzaam
in onder andere Amsterdam en Amstelveen.
Wij zoeken op korte termijn een

Telefonische
advertentieverkoper (m/v)
voor 16 uur

Met grote droeflieid geven wij U kennis dat van
ons is heengegaan onze lieve vader, opa en mijn
broer

Edo van Tetterode
Sekretarjs Generaal van het
Nationaal Eén April Genootschap
en beeldhouwer
3 mei 1929
22 februari 1996
Jan Roland en Ria
Peer
Harpert
Olivier en Marijke
Charlotte
Dorina
Roos en Jan
Sanne
Froukje
Maud
Brederodestraat 77
2042 BC Zandvoort
De begrafenis heeft dinsdag 27 februari 1996
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

Dankbetuiging
Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn onvergetelijke lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

Rokus Koper
setuigen wij u onze welgemeende dank.
Jw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
varen voor ons een grote troost.
Een bijzonder woord van dank gaat hierbij uit naar
- Dr. Jagtenberg en echtgenote
- Kruisvereniging Zuid-Kennemerland
Uit aller naam:
M. Koper-Koper
Zandvoort, februari 1996
rlierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstel"ing en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden
van

Jack Bol
Namens mevrouw Prast-Groen
Koningstraat 72
2042 VK Zandvoort

Edo van Tetterode
heeft ons diep geschokt.
Wij wensen zijn familie kracht bij het verwerken
van dit verlies.
Bestuur en fractie
WD Zandvoort-Bentveld

Als u zelf een aantal kunstwerken of leuke voorwerpen hebt gemaakt en u wilt
aan de expositie meedoen, dan kunt u tot en met 7 maart 1996 contact opnemen
met de leiding van het Centrum. Telefoon (023) 574 02 80.
Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

ART. 18A WRO
Het college is voornemensom met toepassing vanartikel 18Avan de Wet op de
Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwtoestemming te verlenen voor:
- het oprichten van een kabelverdeelkast (bruto inhoud circa 29 kubieke meter),
ten behoeve van PTT Telecom op het perceel Kamerlingh Onnesstraat (sectie
B, nummer 8995, ged.), aan de zuidzijde van Celsiusstraat woningblok 34-44;
- oprichten van een tuinhuis op het perceel Duindoornlaan 14 te Bentveld.
Voormelde bouwplannen liggen met ingang van 1 maart 1996 gedurende 14
dagen ter inzage bij de Centrale Balie op net Raadhuis (ingang Swaluestraat) te
Zandvoort.
Het Raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30 tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30
tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder tegen voormelde
bouwplannen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

BOUWVERGUNNINGEN

Willem,
Het plotseling overlijden van onze oud-voorzitter

TENTOONSTELLING CULTUREEL CENTRUM
In het Cultureel Centrum wordt vanaf 30 maart 1996 weer de jaarlijks terugkerende expositie gehouden met werk van amateurs uit Zandvoort.

Last year was bad,
you were so sad
but all of this belongs
to the past now
and this year your're
going to show them how.
Good luck to you
from all of us!
Sonja

t

De volgende aanvragen bouwvergunning zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
96011B
96012B

Hogeweg 37
de Favaugeplein 33

sirenemast
verbouwing intern

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

Standplaats: Amsterdam.
Het takenpakket omval telefonische acquisitie ten
behoeve van de kranten van Weekmedia, met name
voor speciale objecten en specials.
Voor deze afwisselende functie gelden de volgende
functie-eisen:
- commerciële achtergrond;
- opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau;
- beheersing van de Nederlandse taal;
- bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen;
- een goede telefoonstem;
- leeftijd minimaal 23 jaar.
Enige praktische ervaring in een soortgelijke functie
strekt tot aanbeveling.

(Lange Henk)
weduwnaar van H. P. M. Holtmann
-A- Zaïiclvuort,
t Heemstede,
24 februari 1996
27 decembei 1907
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
Neven en nichten
Correspondentieadres:
N. E. Paap-Koning
Tjerk Hiddestraat 123
2041 JKZdialvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort op donderclag 29 februari van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De crernatieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag l maart in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar om 9.45 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers
Vertrek vanaf „Huis in de Duinen", Herman
Heijerniansweg 73 te Zandvoort omstreeks 9.00
uur.

- de Nieuwe
Bijlmer ,

Wij bieden:
- een salaris dat, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
ligt tussen ƒ 3008,- en ƒ 3663,- bruto per maand
(op fulltime-basis);
- een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden.

Amstelveen
Post

De aanstelling geschiedt voor een periode van één jaar.

Uithoorns»
Courant

Voor meer informatie over bovenstaande functie kunt u
bellen met de heer B.L. Berger, verkoopmanager, tel.
020-562.2618.
Uw schriftelijk sollicitaties kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie, Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam, ter attentie van A. Schermer, onder
vermelding van vacaturenummer AS/96.03.

Amstehieens
Weekblad

Aalsmeerder
Courant

de Ronde
Vener
de Nieuwe
Weesper
Zandvoorts
Nieuwsblad

De sollicitatietermijn sluit op 8 maart 1996

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze worden opgenomen in het Openbaar Register. Dit register kan
worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

GEMEENTE

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED Ui

NOORD

Wit Verhuizingen

Gezellig feestje gehad Kees?
Nogmaals van harte van ons allemaal!

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

gelegenheid
uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Uw gasbedrijf adviseert!

Super
NOORD
Let op onze

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlinah Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

STOOKAKTIE '95/'96

C

uitgerekend voor UI

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

Week
streefverbruik*

34
42
50
59
67
76
84
92
101
109
118
126
139
151
164
176
189
210
231
252
273

Tofaal vanaf
l november **

533
665
799
933
1066
1198
1334
1462
1599
1730
1865
1995
2196
2397
2598
2798
2995
3329
3662
3996
4327

Kosten
deze week
17,68
21,84
26,00
30,68
34,84
39,52
43,68
47,84
52,52
56,68
61,36
65,52
72,28
78,52
85,28
91,52
. 98,28
ƒ 109,20
ƒ 120,12
ƒ131,04
ƒ141,96

Dag en nacht bereikbaar voor '.\',
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
'•• ' /,..:y
. . Direkt hulp bij een sterfgeval. '.."•\

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

• om mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m
& Ja, ik \\ il vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
M
"~
nq naam: *
man/vrouw
M

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

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Een natura-uitvaartverzekering.
daar heb je ivat aan.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

i

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

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de venekering dekte alle'
kosten, maar net xo belangrijk was de hulp1
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
Ja, dexe uiivuttrtverxekerintj is mijn
vertrouwen meer dan ivaurd.

Voor de week van 19-02 t/m 25-02
Normaal
jaarverbruik

ERKENDE
VERHUIZERS

Een kompleet verzorgde begraJEenis
of crematie voor slechts f 3.1455Sluit een natiira-tut^aarl^rzekérittg
bij Uitvaarteentrum Haarlem.

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

biedingen

Hendrik Koning

. Diemer
, Courant

Nieuwsblad
Gaasperdam

Geertruida Maria
Crabbendam-van Noort

Verdrietig omdat hij niet meer bij ons is, maar
tevreden ddt hij nu bij moeder is, geven wij U
kennis van het overlijden van onze vader, grooten overal ootvader en oom

[ • Buitenveldertsa
' Courant

Vanzelfsprekend zijn goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, en het vermogen om markten klantgericht te denken en te handelen, alsmede
stressbestendigheid een vereiste.

Zacht en vredig is van ons heengegaan onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

sinds 31 oktober 1956 weduwe van
Johann Gottlieb Crabbendam
•A- 24 augustus 1902
f 22 februari 1996
Het leven was voor haar niet gemakkelijk, maar
ze heeft vooral genoten van al haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Ria en Antoon
Irmaenjos
Ed en Toos
Pia en Peter
Gemma en Wim
Jan-Willem
Godfried en Angeliek
Joris
Martijn
Matthé en Henny
Matthé en Monique
Ellen en Nico
Yvonne en Robin
Jos en Cock
Astrid en Nico
Robert en Tanja
Hans
Truus
Helga
Michelle
Ton en Riet
Han en Barbara
Patrick
eri de 14 achterkleinkinderen
Hillegom, 22 februari 1996
Verpleeghuis „Den Weeligenberg"
Correspondentieadres:
M. A. J. M. Crabbendam
Max Euwestraat 33
2042 RA Zandvoort
De bijzetting m het familiegraf op het parochiekerkhof St. Agatha heeft dinsdag 27 februari 1996
plaatsgevonden.

Amsterdams
..Stadsblad

£_( straat:
S postcode/woonplaats:
2 telefoon:
O leeftijd(en):
Cjj
J2j
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
• M
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

I

•
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Gerard Hokke: 'Fuserenis kwestie van vallen en opstaan'
(t T ANGS HET TUINPAD van
\ i mijn vader. Daar waar de
•^•^ hoge bomen staan. Ik was
een kind, hoe kon ik weten dat
dat voorbij zou gaan." Wim Zonneveld zag het al in de jaren zestig: een maatschappij verandert,
soms zonder datje dat in de gaten hebt. Ook Zandvoort maakte
in de loop van deze eeuw een
spectaculaire groei mee. Inmiddels staat het eens zo rustieke
vissersdorp aan de vooravond
van een nieuwe ontwikkeling:
wel of niet fuseren met een andere gemeente. Binnen het onderwijs is die hobbel al voor een deel
genomen. De tuinpaden zijn samengevoegd tot snelweg.
, „Fuseren is een kwestie van vallen
en opstaan," stelt Gerard Hokke,
rector van de Gertenbach Mavo. In
augustus 1994 ging de enige middelbare school van Zandvoort samen
met zes andere scholen elders in het
land op in het Noordzee College. Het
schoolgebouw aan de Zandvoortselaan bleef echter gewoon staan.
„Onze leerlingen hebben er dan
ook niets van gemerkt. Ze hoefden

Vechtpartij
ZANDVOORT - Twee automobilisten zijn zondag op de
Boulevard Barnaart met elkaar
op de vuist gegaan. In eerste
instantie haalde een 28-jarige
Zandvoorter een rij auto's in.
Vervolgens sneed de bestuurder van een Mercedes hem zo
fors dat hij moest stoppen. De
Mercedesbestuurder trok de
Zandvoorter uit zijn auto en
schopte hem. Daarna stapte hij
volgens de Zandvoorter weer in
en reed weg. Het slachtoffer noteerde wel het kenteken, maar
dat bleek niet afgegeven te zijn
voor een Mercedes. De politie is
op zoek naar getuigen van de
vechtpartij.

Meteropnemer
ZANDVOORT - Een man die
zich' voordeed als meteropnemer heeft vorige week dinsdag
een 82-jarige vrouw beroofd. De
man nam haar handtas met 150
gulden weg uit haar huis aan de
Quarles van Uffordlaan. Hij
reed weg op een rode brommer
en droeg een zwarte helm.

Servies
ZANDVOORT - Uit een flatwoning in de Burgemeester van
Alphenstraat is vrijdag tussen
kwart voor 12 en twee uur 's
middags een Wedgewoodservies gestolen. Daarnaast werden ook nog een antieke spiegel
en een videorecorder meegenomen.

Onthulling
ZANDVOORT - Vanaf vrijdag
heeft de ingang van het Circus
aan het Gasthuisplein een
kunstzinnige aanblik. Om half
twee wordt namelijk op die
plek een schilderij van Ada
Breedveld onthuld. Deze Amsterdamse kunstenares heeft
het schilderij van twee bij drie
meter speciaal voor het Circus
gemaakt.
(ADVERTENTIE)
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niet naar een andere locatie. Bij het
Frans Hals College lag dat heel anders, dat is ingetrokken bij de Scholengemeenschap Haarlem. Dan
komt er toch wel een cultuurschok
op je af, hoor. Voor ons was de fusie
echter een noodzaak. Alleen konden
we niet verder, omdat we te weinig
leerlingen hadden. Het alternatief
was dus sluiten. Daarom heb ik hier
nauwelijks weerstand ondervonden.
Iedereen was eigenlijk wel opgelucht."
Organisatorisch heeft het samensmelten van zoveel scholen wel gevolgen voor de docenten. „De economieleraar geeft nu les op meerdere
locaties en als we een vergadering
hebben moet de rector van de zusterschool in Harlingen flink reizen."
Overleggen is echter hard nodig,
vindt Hokke. „Het duurt nog wel een
paar jaar voordat de naweeën verdwenen zijn. We moeten de methoden en gewoonten op elkaar afstemmen. Elke school heeft zo zijn eigen
tradities." Daarom heeft het Noordzee College zelfs een commissie 'Cultuurverschillen' in het leven geroepen, die voorlopig nog bezig is met
inventariseren en plannen maken.
„Om scheve ogen te voorkomen bekijken we nu bijvoorbeeld of we het

boekenfonds voor alle scholen even
duur kunnen maken. Ik denk dat het
voor Zandvoort zelfs iets goedkoper
wordt."
Voor de Gertenbach Mavo heeft de
fusie daarnaast nog een voordeel. De
computer kan nu sneller zijn intrede
doen, omdat zo'n grote investering
nu uitgesmeerd kan worden over
een grotere instelling.
Binnen het basisonderwijs is

maken zonder dat scholen daadwerkelijk samengaan, zoals met de Plesmanschool en de Van Heuven Goedhartschool is gebeurd. Met het bestuur van de Haarlemse openbare
scholen zou ik best willen samenwerken. Ik hoor hele goede verhalen
daarover." Bij openbare scholen ligt
het echter tamelijk lastig, omdat de
gemeenteraad deze scholen officieel
bestuurt. Volgens Van de Laar hoeft

Van de Laar: 'Ik ben eigenwijs
genoeg om mee te besturen'
Zandvoort de dans redelijk ontsprongen. Moesten elders heel wat
scholen samensmelten vanwege de
strengere leerlingnormen, in Zandvoort viel dat wel mee. Alleen de
openbare scholen de Plesmanschool
en de Van Heuven Goedhartschool
zijn twee jaar geleden samengesmolten tot de Duinroos.
Gerard van de Laar, directeur van
de Duinroos, heeft met nieuwe samenwerkingsverbanden geen problemen. „Fuseren is wat anders. Besturen kunnen onderling afspraken

dat geen belemmering te zijn, omdat
de gemeente Haarlem vooral op afstand het onderwijs in de gaten
houdt.
„In de toekomst is samenwerken
nog meer van belang dan nu. Volgens het ministerie zijn op den duur
alleen organisaties van tien scholen
levensvatbaar, gezien de financiële
ontwikkelingen," legt hij uit. „Het
heeft ook als voordeel dat je leegstand van lokalen beter kunt bestrijden en gezamenlijk inkopen kunt
doen."
Zijn persoonlijke voorkeur gaat

uit naar drie directeuren: een voor
het geld, een voor personeelszaken
en een voor de onderwijskundige aspecten. Die staan boven de leerkrachten. De huidige schoolhoofden
moeten in dat geval locatiehouders
worden. „Zodat we ons eindelijk
weer gewoon met lesgeven kunnen
bezighouden en van de papierwinkel
van het ministerie uit Zoetermeer af
zijn," zucht de directeur van De
Duinroos. Hij is niet bang dat het bestuur te ver van de praktijk af komt
te staan. „Dat ligt aan jezelf. Ik ben
eigenwijs genoeg om mee te besturen."
De besturen van de katholieke
scholen in Zandvoort, Bennebroek
en Vogelenzang hebben het niet alleen bij luchtspiegelingen gehouden.
Sinds l januari 1996 heten zij samen
'Stichting Bijzonder Onderwijs
Zuid-Kennemerland'. Op de Mariaschool en de Nicolaasschool heeft
geen kind daar nog wat van gemerkt.
Elke school heeft namelijk zijn eigen commissie voor de dagelijkse beslommeringen gekregen.
„We wilden erg graag een besturenfusie," zegt D. Bos namens de
twee Zandvoortse scholen. „De financiële risico's wentelt het ministerie steeds meer af op de schoolbesturen en het is goed als je er dan sa-

T. Koper wint

men voor staat. Dat geldt bijvoorValentijnrebus
beeld voor het onderhoud van de geZANDVOORT - „Een attentie
bouwen en voor het personeelsbevoor Valentijn, dat vindt iederleid." Leerkrachten kunnen zo op
meerdere scholen lesgeven, bedoelt een fijn." Met die zin heeft T.
Koper uit de Fahrenheitstraat
Bos.
Door de onopvallende fusie binnen de hoofdprijs van de Valentijnrebus gewonnen. De winnaar
het katholieke onderwijs voelt het
bestuur van de protestant-chnstelij- mag voor honderd gulden kleding uitzoeken bij Cortina Moke Beatrixschool zich echter een
des op het Kerkplein. De troostbeetje in de kou gezet. Dat heeft immers al eens stiekem naar de katho- prijzen, een bon van 25 gulden
lieken gelonkt, juist vanwege dezelf- voor bonbons, gebak of taart bij
de redenen als waarom de Stichting La Bonbonniere in de Haltestraat, gingen naar B. Kemmer,
Bijzonder Onderwijs Zuid-KenneN. Paap-Weber en A. v.d. Wilt.
merland ontstaan is.
„Het liefste zouden we de oecumeOngeveer driehonderd lezers
nische gedachte in de praktijk tarenvan het Zandvoorts Nieuwsgen," zegt Bram Krol van de Stichtalad stuurden de oplossing van
ting voor Christelijk Onderwijs, het
de rebus op of brachten deze
bestuur van de Beatrixschool. „We
bekijken nu in elk geval of er nog an- naar het Gasthuisplem. Daaronder waren ook enkele zeer
dere mogelijkheden zijn." Kortom,
bijzondere inzendingen. Zo verde protestanten blijven op liefdesraste Tineke Hartman ons met
jacht.
Ondanks de flirterige schoolbestu- een muzikale kaart vol met gedichtjes. A. Smits maakte zelf
ren binnen het onderwijs staat Geeen k'aart. De familie A. Paap
rard Hokke van de Gertentaach
stuurde een kaart met 13 zwaaiMavo met beide benen op de grond.
ende clowntjes, P. de Boer plakHokke: „Of ik fuseren iedereen kan
aanraden, betwijfel ik. Nee, hoor. Als te hartjes bij de Valentijnrebus
en E. Dijkhuis gebruikte voor
het niet hoeft, blijf dan lekker zelfde oplossing een kaart van een
standig."
Monique van Hoogstraten biermerk.

Edo van Tetterode leeft voort door zijn stenen
Edo van Tetterode had een aparte kijk op humor. Hij zag
het vooral als vrijheid van meningsuiting. „Humor kan
men een mens nooit afpakken," zei hij altijd. Op donderdagmorgen is de beeldhouwer overleden. Te vroeg helaas,
want Edo werd slechts 66 jaar. Maar via zijn vele kunstwerken, monumenten en gevelstenen zal deze bijzondere Zandvoortse kunstenaar altijd blij ven voortleven.

G

ISTEREN WERD Edo
van Tetterode onder grote belangstelling in Zandvoort begraven. Het was zijn
laatste wens, want hij hield veel
van 'zijn dorp'. Edo kon iedere
dag weer verrukt zijn van de
zee en het strand, maar vooral
ook van zijn huis 'Tetterode
aan Zee', dat eerlijk gezegd
meer weg had van een museum.
Als het weer het even toeliet,
werkte hij het liefst in zijn tuin
aan de vele beeldhouwwerken,
die hij in de loop der jaren vrij
en in opdracht vervaardigde.
Hij was ook een bekende verschijning geworden voor de
jaarlijks terugkerende badgasten, die zijn huis aan de Brederodestraat niet zonder meer
voorbij konden lopen.
Vooral de 'grap met het Paaseiland' uit 1962, maakte van
Tetterode in een klap beroemd.
Zandvoort werd landelijk
nieuws,, toen _Loeres rond l
april 1962 op liet Zuiderstrand
'aanspoelde'. Al snel verspreidden zich geruchten, dat het
mysterieuze beeld afkomstig
zou zijn van het Paaseiland. Televisie, radio, de Zandvoortse
burgemeester, de korpschef
van politie en vele anderen bemoeiden zich ermee. Het loodzware beeld werd, onder de
nieuwsgierige blikken van toegestroomde burgers en heel
media-Nederland, naar de Rotonde vervoerd en daar enkele
dagen tentoongesteld.
Later bleek het een zeer geslaagde 1-april grap te zijn,
waar iedereen was ingetuind.
Edo bood het beeld officieel
aan de gemeente Zandvoort
aan. Het werd geplaatst op een
voetstuk aan de Zuidboulevard, vlakbij de plaats waar het

indertijd gevonden werd. Helaas verdween het enkele jaren
geleden naar het cultureel centrum in verband met de eventuele bouwplannen rondom Paviljoen Zuid. Maar er gaan nu al
stemmen op van Zandvoorters,
die het beeld weer teruggeplaatst willen zien op de oude
plek.
Edo komt uit een steenhouwersgeslacht. Jarenlang werkte
hij met zijn vader in het familiebedrijf ' 'Tetterode Steen'. Zij
werkten voor de Tweede Wereldoorlog nauw samen met beroemde art deco-ontwerpers,
die inrichtingen ontwierpen
voor grote schepen die naar Indië voeren. Ook de Beurs van
Berlage en vele monumenten
werden door het bedrijf mede
uitgevoerd. Na de oorlog heeft
Tetterode Steen zelfs nog meegeholpen met het uitvoeren van
het Nationaal Monument op de
Dam.
Eind jaren vijftig begon de
beeldhouwer ook te filmen. Hij
maakte in 1959 een film met
Karel Appel, die - hangend onder een helikopter - een schilderij maakt: vanuit de lucht
gooide hij emmers met verf
naar beneden op een wit doek.
De helikopter landde, waarna
Appel zijn schilderij met een
bezem bewerkte. De film werd
een groot succes.
Toneelspelen trok hem ook
aan. Zo heeft hij tijdens zijn
korte toneelcarrière zelfs nog
op het toneel gestaan samen
met Johan Kaart.
Naar aanleiding van de stunt
met het Loeres-beeld richtte hij
het Nationaal l april Genootschap op en zorgde op deze manier voor een groot stuk pr voor
Zandvoort. In de loop der jaren

Promenade

uit een waarschuwingssysteem waarop maximaal acht
winkeliers aangesloten zijn.
Berichten en tips voor
Zij kunnen hun buurman
deze rubriek met Zandvoorts
waarschuwen als zich verzakennieuws kunt u sturen naar de
dachte mensen in de zaak beredactie van
vinden en ze zelf in hun eentje
het Zandvoorts Nieuwsblad,
achter de toonbank staan.
Postbus 26, 2040 AA m Zandvoort
Worden ze daadwerkelijk
of inleveren bij het kantoor op
overvallen, dan beschikken ze
Gasthuisplem 12
over een knop om de politie te
Telefoon: 023 - 5718648
alarmeren.
Fax:023 - 5730497
Daarnaast is in de hal van
de bank een kluis te bewondemet tijdsvertraging en een
Alarmbel naar buur- ren
dubbel slot. Van te voren krijman moet overvallers gen de middenstander en zijn
personeel bovendien een traiuit winkel weren
ning zodat ze ook weten wat
moet gebeuren als er een
ZANDVOORT - Met een er
binnenkomt en hoe
bel naar de winkel van de overvaller
buren, een kluis met een de kluis werkt.

dubbel slot en een alarmknop die met de politie verbonden is, kunnen rniddenstanderS voorkomen
dat overvallers hun slag
slaan.

Om de risico's nog meer te
beperken, biedt de ABN/AMRO een geldloper aan tegen
gereduceerde prijzen en heeft
de bank een speciaal tarief
voor het storten van kasgeld
' Overvallen op winkels wek- en cheques als men gebruikt
ken ergernis en angst op. maakt van dit geldvervoer.
Daarom hebben de ABN/AMVolgens bankdirecteur Van
RO, Varel Security en de politie nieuwe maatregelen be- Kuik valt het in Zandvoort
dacht om winkels te beveili- met de overvallen op winkels
gen. Tot eind maart is in de tot nog toe wel mee. „Maar
hal van de ABN/AMRO aan landelijk gezien is de tendens
het Raadhuisplein te zien wat dat de overvallen op banken
middenstanders tegen over- afnemen en dat de overvallers
vallers kunnen doen. Het pro- zich meer gaan richten op
ject is vooral bedoeld voor middenstanders. Banken hebwinkelstraten' en winkelcen- ben zich namelijk inmiddels
tra.
tot de tanden toe bewapend,"
Het bestaat onder andere aldus Van Kuijk.
ZANDVOORT - Ruim zevenduizend gulden hebben de 110
leerlingen van de Gertenbach
Mavo en zes docenten vorige
week woensdag bij elkaar geschaatst voor het Wereld Natuur' Fonds.
Voor elk rondje kregen de
leerlingen een bedrag van hun
sponsor. Het hoogste aantal
rondjes dat geschaatst werd,
was 52. Klas l b haalde het
meeste geld op, ruim 2600 gulden. De opbrengst van de spon-

Het
monument van de
Verdraagzaamheid dat
in Hilversum
voor het station
staat,
was Van Tetterodes laatste grote opdracht

Foto Familie
Van Tetterode

gaven zij veel Loeressen weg op
nationaal en internationaal niveau aan mensen, die iets gedaan hadden voor de humor in
Nederland. Onder anderen ontvingen komiek Danny Kay, de
Russische clown Popov, André
van Duin, Rudi Carell, de

Eretitel Strijder
ZANDVOORT - De importeur van VW/Audi heeft Auto
Strijder in de Burgemeester
Van Alphenstraat opnieuw
uitgeroepen tot 'Excellente
Dealer'. Samen met 12 andere
dealers mag hij deze titel een
jaar lang voeren. Strijder
heeft de onderscheiding gekregen vanwege de goede service en kwaliteit. In zijn showroom staat nu een kunstwerk
van John Spek dat de titel
'Met vlag en wimpel' draagt.
„Het is een teken dat we op de
goede weg zijn," vindt Ed
Strijder. Uit 180 dealers is zijn
zaak naar voren gekomen.
De garage is bezig met uitbreiden. Er komt een wasstraat en drie plaatsen waar
mensen zelf hun auto kunnen
poetsen. „Eigenlijk had deze
al klaar moeten zijn, maar de
vorst heeft roet in het etea gegooid," aldus Strijder. Hij
hoopt dat over twee maanden
de eerste auto een luxe wasbeurt kan krijgen.
Ti\UÏÏSt
ZANDVOORT - In galerie
Aeckersteijn aan de Grote
Krocht is tot 31 maart een tentoonstelling van Niek van
Groenestijn en Lia Koster.
Van Groenestijn exposeert
zijn schilderijen, Koster haar
objecten. De galerie is woeiisdag tot en met zondag open
van twee tot vijl' uur.

Gertenbach Mavo haalt op
schaatsen 7000 gulden op
sortocht besteedt het Wereld
Natuur Fonds om nieuwe natuur te maken bij de grote rivieren en in het IJsselmeer. Binnenkort overhandigt de mavo
de cheque aan
Volgens rector Gerard Hokke deden de meeste leerlingen

flink hun best op de Kennemer
Ijsbaan. „Bij sommigen stond
het bloed in hun schaatsen en
de volgende dag liepen er een
paar krom van de spierpijn.
Een docent moest zelfs met
zijn arm in een mitella naar de
wintersport." Veel leerlingen

Mounties, Rijk de Gooyer en
Johnny Kraaykamp de Prix de
Joke. Vorig jaar kon de uitreiking helaas niet doorgaan.
Edo was al die jaren VVD-er
in hart en nieren en is ook nog
politiek actief geweest in de gemeente als voorzitter van zijn

partij. Als 'Prins Doerak de
Eerste' wist hij bovendien het
carnaval in Zandvoort op te zetten: in 1968 organiseerde hij
voor het eerst een grote optocht
met wel vijf muziekkorpsen en
er waren stuntvliegtuigen in de
lucht. Ook was hij een van de

medeoprichters van sociëteit
Duystergast.
Als voorzitter en oprichter
van de vliegerclub Fly Away organiseerde hij vaak wedstrijden, waarvan vooral het Indische vechtvliegeren spannende
taferelen bood op het parkeerterrein Zuid. Ook de eerste
World Kite Games Vliegeren
wilde hij organiseren, toen er
sprake van was, dat de Olympische Spelen naar Nederland
zouden komen.
Echt verdrietig en boos kon
hij nog steeds zijn, over het
joodse gedenkteken, dat herinnert aan de plek waar ooit in
Zandvoort een joodse synagoge
heeft gestaan. Edo was een van
de initiatiefnemers geweest en
had een heel waardig ontwerp
voor een monument voor de
plek gemaakt. Maar de gemeenteraad koos uiteindelijk voor
een gedenkteken opzij van de
plaats, dat Edo cynisch omschreef als 'niet meer dan een
kabelkast van de Casema'. Hij
was er door aangeslagen. Het
bleef hem altijd een doorn in
het oog, vooral omdat hij vijfhonderd van zijn joodse Zandvoortse medeburgers nooit
meer uit de oorlog heeft zien
terugkeren.
Zijn aandacht voor de medemens kwam in 1989 nog eens
duidelijk naar voren in zijn
'Monument van verdraagzaamheid' voor de Stichting Michael
Poyé. Deze is genoemd naar de
23-jarige jongen uit Huizen, die
in 1986 in Hilversum door skinheads om het leven werd gebracht. Het monument werd indertijd door prinses Irene onthuld en is helemaal met de
hand vervaardigd. Het was zijn
laatste grote opdracht. Eenjaar
lang heeft hij er met veel liefde
aan gewerkt en toen het af was,
was hij er zelf ook blij mee:
twee handen omsluiten een glazen libelle. 'Tolerantie' staat er
op het monument in alle talen,
een woord dat voor Edo zo belangrijk was.
Martha Burger

Dierenactie
ZANDVOORT - De Antilliaans/Zandvoortse Inez Folkers
is dolblij. De actie die zij samen
met haar moeder in Zandvoort
voert om de zwerfdieren op het
eiland Sint Maarten te helpen,
werpt vruchten af. De Stichting
Buitenlandse
Dierenasielen
heeft gisteren besloten om eind
mei een dierenasiel te gaan
bouwen op Sint Maarten.
Bovendien kan Inez met de
giften uit Zandvoort de broodnodige ambulance aanschaffen. Vorige week gaf de Dierenbescherming al duizend gulden
en inmiddels stromen nieuwe
toezeggingen bij mevrouw Folkers binnen. Die blijft echter
redelijk nuchter. „Het gaat
goed, maar Inez heeft nog wel
veel nodig om de komende
maanden te overbruggen. Dus
ik hoop dat mensen nog wat
willen storten."
Een ieder die Inez en de dieren van Sint Maarten wil ondersteunen, kan geld storten op girorekening 411520 van A. Folkers in Zandvoort of giro
444.24.00 van de Stichting Buitenlandse Asielen in Voorburg,
onder vermelding van 'Dieren
Sint Maarten'.
(ADVERTENTIE)

Van de één naar de ander en
weer terug hoeft niet meer!

Al meer dan 1 5 jaar produceren u ij
mei eigen produktiemiddelen het
drukwerkpakkei \oorbednjven en
\eremgingen.
Via elecironische weg ontwerpen en
ontwikkelen \vij o a. huisstijlen.
folders, sets, brochures, rapporten,
prijscouranten, flyers, periodieken
en technische handboeken.
Dit alles in één of meerdere kleuren.
Graag sturen \\ij U onze folder.

Rebel 'tettert' over kunst op ZFM

Uw contactpersonen'
D.I. Petrtnic
R \an der Boon

ZANDVOORT - Op zaterdag 9 maart om 10 uur start
schilderes Marianne Rebel
met een nieuw radioprogramma op ZFM. Het programma heet 'Getetter aan
Zee' en bevat onderwerpen
over alle mogelijke vormen
van kunst en cultuur.

Drukkerij B.V.
Gonnetstraat 5
Postbus 6334
2001 HH Haarlem
Telefoon 023-53227 1 6
Telefax 023-5329622

bel doet zelf de presentatie. Rebel: „Oké, het is wat eng om
zomaar te beginnen, maar het
is ook een uitdaging voor me.

Voor het eerste programma
heb ik schilderes Ria Valk uitgenodigd, Leo Sanders van muziekcentrum New-Wave en Ria
Wever, beeldend kunstenares.
Daarnaast komt er een heel
Het programma 'Goedemor- speciale gast, professor Wasgen Zandvoort', dat normaliter machine, waar ik in het kort
op deze tijd wordt uitgezonden, vast iets over verklap: hij is
heeft voor een keer zendtijd afgestaan, zodat Rebel haar eigen
radioprogramma kan .toelichten. Daarna zal zij voortaan wekelijks op een andere vaste tijd
een uur uitzenden. Zaterdag
maakt ze bekend wanneer dat

dokter in vogelhospitaal 'Kaketoe'. Deze bijzondere man is onder meer gespecialiseerd in het
spalken y.an meeuwenvleugels
en het rechttrekken van platgeslagen meeuwensnaveltjes. Geheel gratis geeft hij ons advies
over het kunstwerk bij het
raadhuis, hoe de meeuwen uitemdelijk moeten vliegen. Hij
heeft een simpele, maar interessante oplossing en het kost
de gemeente Zandvoort niets,"
aldus Rebel geheimzinnig.

,
i

„Het wordt een te gek programma, waarin steeds plaats
is voor een boekbespreking of
gedicht en een kunst- en cultuuragenda," zegt Rebel. „We
nodigen ook iedere week een
gast uit, die zelf muziek kan
maken of kan zingen. Iedereen
die iets te maken heeft met
kunst of cultuur is welkom en
kan in het programma terecht.
De muziek die we draaien sternmen we af op de persoonlijke
smaak van de gasten."
De redactie bestaat uit Ronald van Tetterode, Rita Aker
en Maarten Vis. Marianne Rehuurden op eigen kosten
schaatsen. „Eentje probeerde
het op Friese doorlopers te leren, maar had daar na tien minuten zo de balen van dat hij ze
alsnog ging huren."
Een ander kwam van een
koude kermis thuis. Hij dacht
slim te zijn door heen en weer
te pendelen tussen de kantine
en het stempelhokje. Maar deze
vierdeklasser liep tegen de
lamp. Van zijn 56 rondjes Professor Wasmachine mag in het nieuwe kunstprogramma van Marianne Rebel vertellen
welke kant de meeuwen voor het raadhuis uit moeten vliegen
uisu-uu- M.m- de HOOI
mocht hij er 6 houden.
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50
soorten
vleeswaren

SENSATIONEEL GOEDKOOP!

130
soorten
vlees

Originele
„, EXCLUSIEF
PART/J-VOORDEEL
SAFARI
LIKEUR
0,7 LITER

met GRATIS FLES WIJN
;v' ^

ELDERS.2&45

FAMOUS GROUSE
SCHOTSE
WHISKY

en een heerlijk recept voor Boeuf Bourgignon

0,7 LITER

^^
Wij hebben voor u een dagmenu
ledere dag iets anders, maar elke dag dezelfde prijs

KIRIN JAPANS BIER
DRAAGKARTON 6 FLESSEN

HOLLANDSE
GRAANJENEVER
LITERFLES

ZOEK UIT:

SOAVECLASSICO
ROMANTI

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITBTSSLAGERtJ

Openingstijden:
maandag i/m vrijdag van
9.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur tot
17.00 uur

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN '

DOMAINE DES
TOURELLES

NIEUW IN ONS
ASSORTIMENT

Soave Is misschien wel
de beroemdste witte wijn
van Italië. De wljngaafden (meldedruivesoorten Garganega en Trebblano) strekken zich uit
van Verona naar Lago dl
Garda. Soave Is de naam
van het riviertje ten oosten van Verona.

EUJERS&95'

VALPOLICELLA
CLASSICO
SUPRIORE
Valpollcellalseentradltlonele wijn uit Kalle
en Is afkomstig uit de
gelijknamige streek,
gelegen ten oosten van
het Ugo dl Garda. Wl|
kochten een grote partij van het bekende
huls Romantl.

Côteaux du Languedoc

,
GOEDKOPER'.

WEEKMENU
Sombal Goreng Hati
Pittig gekruide kippelevertjes
met
groente naar keuze
met
nasi goreng/ bami goreng/ witte rijst ƒ

• Jaloezieën
• Lamellen
Rolgordijnen
Zonneschermen

De wijnen uit de wijngaarden van
de kleine dorpjes In de Languedoc
zijn door de geweldig vertelende
bódembewendng en vlnlflcatiemethoden nu perfekt van kwaliteit Zij
kregen daarom een eigen appellation, Côteaui du Languedoc
genaamd. Onze wljnlnkoper ging
op bezoek bij monsieur Wan
Mampel, eigenaar van het Domalne
des Tourelies dat in het hartje van
dit prachtige gebied Is gelegen.
Hij proefde zijn wijnen van verschillende oogsten. Ze waren één voor
één prachtig van kwaliteit. De wijn
van het oogstjaar 1994 was veruit
de mooiste! Onmiddellijk werd een
grote partij voor u vastgelegd.

OOK PRIJS-OPGAVE AAN HUIS.
BEL VOOR INFO: 023 -5318383
l 5. 50

tussen-17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00 •

geeft u meer!

Muziektheaterprogramma
FLAIRCK 'De Gouden Eeuw'

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) • '
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

atenl3g j j, .,m „ Kxfami ,m .2,.mLar

FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND
Bell's. Club presenteert

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

WEE!

heeft alle dranken HÉ

geur: licht Iruibg
kleur: paars rood
smaak: vol en zacht
setveertemp.: 17°C
aanbevolen bij:
rood vlees en kazen

SHOWROOM

DJ N A A M V O O R U W R A A M

geur Iruitig
kleur: kers rood
smaak: zacht en
vriendelijk
serveertemp.:170C
aanbevolen bij:
geroosterd vlees of
pasta gerechten

PROEFNOTITIES:

Gierstraat 4, HAARLEM
THUISBEZORGING

geur: trmtig
kleur: licht
smaak: tluweelzacht en
hcht droog
serveertemp.: 12°C
aanbevolen bij:
visgerechten of als
aperitief

'n f^iis waarje U tegen zegt
vinduèij:

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

Weekmedia

.De specialist in al uw
bloemwerken

Gasthuisplein12, Zandvoort

Fa. Veldwijk
AKO

Elke zondagavond plds:'do.29/2reïi do.7 maart.
Show met.ol'zpnder;'din'er-arrangement.
Reserveren-.Bij de'|)laat*se]ijké
VW kantoren ëïi bij de-BeU's Club,
Amsterdamscweg 497a Amstelveen

'

Vrijdagavond

Haltestraat 22, Zandvoort

zonder
onderbreking

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
/Bell's\
Club

Telefoon 020 6409666 Fax B635431
Cultureel Centrum Amstelveen
donderdag 29 februari - 20.15 uur
Als geen cnder weet Flairck de mogelijkheden van het
theater qua vormgeving en licht uit te buiten en in een
origineel programma samen te brengen. 'De Gouden
Eeuw' is geïnspireerd op het authentieke verslag van
de ijzingwekkende ondergang van De Batavia, één van
de grootste schepen van de Verenigde Oostindische
Compagnie. Als een soort 'Orkest van de Gouden
Eeuw' brengt Flairck onder aanvoering van Erik Visser
het verhaal in de vorm van een opera-achtig spektakel.
Nieuw voor Flairck is dan ook het vocale element. Het
samengaan van 17e eeuwse en eigentijdse teksten,
composities en instrumenten geeft een veelheid aan
muzikale stijlen, van rauwe zeemansmuziek tot verfijnde rederijkerscomposities, van parmantige menuetten
tot 'houten-benen-dansen'. Zeven musici bespelen zo'n
vijftig oorspronkelijke en eigentijdse instrumenten. De
voorstelling speelt zich af op het scheepsdek. Projecties
van weer en wind en schilderkunst uit de Gouden
Eeuw voeren u terug in de tijd.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangt u, als lezers van Weekmedia, een korting
van i 5,00 op de normale prijzen: Ie rang f 25,00 (normaal f 30,00), 2e rang f 22,50 (normaal f 27,50) en 3e rang
f 19,00 (normaal 124,00).

Siijier
NOORD
Neem von
mijocin
voordelig is!

't Is 7 dagen

De Vonk
Mobil

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres;voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

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

Tel. 57136T 2-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Het is mogelijk telefonisch te reserveren met vermelding dat u gebruik maakt van deze bon. De kassa van
het Cultureel Centrum, Plein 1960, nr. 2 in Amstelveen
is geopend van ma. t/m vrij. van 10.00 - 15.00 uur (tel
vanaf 10.30 uur), zo. en zo. van 12.00 - 15.00 uur (tel.
vanaf 13.00 uur). Tel: (020)547.5175

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen ontvangt u een korting van f S,00 voor Flairck 'De Gouden
Eeuw' op donderdag 29 februari 1996.
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:

ome.
Ook zeer geschikt
voor verjaardag,
partijen
en recepties

Leeuwerikenstraat 12/2, luxe verbouwde
driekam. maisonnette op beg.gr. en 1e et.
Ind.: 1e et. hal; ruime L-vorm. woonk. met
balkon; sl.k.; toilet; luxe keuken met inb.
app.; balkon; beg. gr.: ruime sl.k.; luxe
badk. met douchecab., hoekbubbelbad, toilet en wastafelameublement. Incl. stoffering en elektr. zonwering. Grotendeels v.v.
kunststof kozijnen en dubb. begl.
Vr. pr. ƒ 269.000,- k.k.
Garage ƒ 30.000,-k.k.
De Ruyterstraat 38, direct aan boulevard
.gelegen driekam. hoekapp. (vh. 4) op 1e
et. Ind.: hal; woonk. met open haard en
schuifpui naar balkon ZW; keuken met inb.
app.; toilet; badk. met wastafel en zitbad; 2
sl.k. Het app. is grotendeels v.v. kunststof
kozijnen en dubb. begl.
Vr. pr. ƒ 275.000,- k.k.

VAN

-S

Ie rang a f 25,00

Aantal kaarten:

2e rang a f 22,50

Boul. Barnaart 14

Aantal kaarten:

3e rang a f 19,00

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

geeft u meer!

Van Galenstraat 14, gezellig 2 kam. app.
op beg.gr. met terras zuidwest. Ind.: hal,
toilet, woonk. met schuifpui naar terras;
keuken met app.; sl.k. met vaste kast;
douche/toilet.
Vr. pr. ƒ 129.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Aantal kaarten:

EEJES»

tot 20.00 uur
KOOPRVOND

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

Deskundig advies.

:^jtVV9>ifKf«J >;;^::;:';^

Super
NOORD

Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

KOBUSGRKUNSr
Haltestraat 65,
JöluijS Zandvoort,
tel. 12060

Zandvoorts Nieuwsblad

Ons faxnummer
voor adverteritieteksten

is

020-562.2027
EE

MAKELAAR Q<3l
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
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Geen huwelijksboot in mijn toespraak'

Wie zou er niet de
sche woorden 'en dan verklaar ik u nu tot man en
vrouw' willen uitspreken?
Een prachtig erebaantje,
vindt Minke van der Meulen. Ze is sinds 1988 bijzonder ambtenaar van de burgelijke stand. Per jaar laat ze
gemiddeld dertig bruidsparen elkaar het ja-woord geven. Omdat het Zandvoortse
raadhuis erg populair is,
zoekt de gemeente nieuwe
trouwambtenaren.
„Met
elke trouwerij ben ik zeven
tot acht uur bezig. Want er
komt meer bij kijken dan
alleen die standaardwoorden, ik wil mensen toch ook
iets meegeven voor de rest
van hun leven," zegt een bevlogen Van der Meulen.

J

AARLIJKS TROUWEN in
de raadzaal van Zandvoort
gemiddeld 110 bruidsparen. De vier trouwamtatenaren
die de plechtigheid van maandag tot en met vrijdag verrichten, blijven meestal op de achtergrond. Het is een .soort vrijwilligerswerk. Een bijzonder
leuk erebaantje, vindt Minke
van der Meulen.
„Als vrouwelijke ambtenaar
van de burgelij ke stand heb ik
een geweldig baantje. Ik word
ontzettend veel gezoend." Ze
lacht. „Ik sta pok erg vaak op
de foto en krijg veel geboortekaartjes, bloemen of reacties
als ik door het dorp loop. Heerlijk dus." Maar dan ernstig.
„Trouwen is niet alleen maar
een feest. Vaak zit er meer achter, hele familiedrama's zelfs.
Wat dat betreft is dit baantje
heel anders dan ik had gedacht.
Zelf ben ik gewend dat onze f amilie bruiloften groot viert.
Maar als ambtenaar van de burgelijke stand kom ik van alles
tegen: geheime huwelijken
waarvan niemand wat af weet,
familiedrama's, tweede of derde huwelijken, het is altijd weer
anders."
„Met het'voorbereiden ben ik
een paar uur bezig. Ik trek niet
toespraak nummer 18 blind uit
de kast, zoals in de grote stad
volgens mij vaak wel gebeurt.
Daar zitten ze niet op te wachten. Zo'n trouwdag is zo overweldigend. Daarom probeer ik
mijn toespraak altijd aan een
kapstok op te hangen en er iets
van mezelf in te leggen, zodat ze
naderhand ook nog een beetje

„Dit is een bijzonder leuk erebaantje. Ik word ontzettend veel gezoend," zegt trouwambtenaar
Minke van der Meulen
weten waar het over ging. Ik
boetseer het verhaal rondom
een onderwerp als 'Catch a star,
put him in your pocket' of 'Van
het concert des levens krijgt
niemand een program'. Nee, de
huwelijksboot blijft bij mij in
het botenhuis. Dat is zo afgezaagd."
„Vroeger kregen ze de boodschap mee in de kerk. Maar tegenwoordig trouwen veel men-

sen alleen nog maar in het raadhuis. Dus \rind ik dat ik ze die
boodschap moet meegeven."
„Van te voren heb ik altijd
eerst een gesprek met de toekomstige bruid en bruidegom
om erachter te komen wat van
mij verwachten en waar ik mijn
verhaal over kan houden. Ik
ontvang ze hier thuis, want
voor mijn gevoel staat het zo
nieuwsgierig als ik bij hen op

(ADVERTENTIE).

bezoek ga. We praten minimaal
anderhalf uur, soms zelfs wel
vier uur. En ze vertellen vaak
hele intieme dingen. Dat kan
ook, want ik heb zwijgplicht.
Het leuke is dat je een sterke
vertrouwensband
met hen
krijgt."
„Tijdens zo'n gesprek vraag
ik ook allerlei dingen. Bijvoorbeeld wie er van de ouders aanwezig zal zijn, zodat ik niet de

niet

verkeerde feliciteer. Vroeger
was dat een stuk duidelijker
dan nu namelijk. Wat men wil
dat ik aantrek, daar heb ik tegenwoordig ook een vraag over.
Meestal komen we op de fluwelen toga uit. In de zomer is het
trouwens niet te harden in dat
ding. Oef, wat warm. Soms willen ze het ook per se niet. Een
keer ging het mis. Had ik een
jurk aan, terwijl de bruid een
spijkerbroek droeg. Verschrikkelijk gênant. Nee, dat overkomt me nu dus niet meer."
„Zeker als het bekenden zijn
wil ik graag weten wat het
bruidspaar van mij verwacht.
Het is immers hun dag. Omdat
ik zo lang in Zandvoort woon
en jaren voor de klas heb gestaan, ken ik veel mensen in het
dorp. Maar dat is ook lastig,
want ik vraag me dan continu
af of ik het wel goed doe."
„Huilen? Ja, er wordt wat afgejankt. Opvallend is dat tegenwoordig juist de bruidegom volschiet. Zelf heb ik het soms ook
moeilijk. Een keer was het wel
heel erg. Ga ik door de hoeven
en denk later, een huilende
ambtenaar, dat is toch geen
postzegel. Maar ik kreeg daar
nou net hele aardige reacties
op. Iemand zei 'je mag je menselijkheid best laten blijken,
daarmee toon je dat je betrokken bent'. Dat is natuurlijk wel
zo."
„Bij mij kan in principe heel
veel. Een zanger in de raadzaal,
Henk Jansen als Dorus, een zus
met een gedicht. Toen er iemand van La Bastille ging trouwen, kwam er zelfs een alternatieve ambtenaar met toga aan.
Ach, het protocol kun je indelen zoals je zelf wilt, zolang de
mensen uiteindelijk maar door
de goede getrouwd worden."
„Eigenlijk hoop ik altijd dat
er even iets misgaat tijdens de
plechtigheid. Een getuige die
met zijn nieuwe schoenen uitglijdt over het parket. Een kind
dat zich roert. Ringen die niet
om willen, omdat je vingers
dikker worden op spannende
momenten. Maak ik daar een
grapje over, dan breekt dat de
spanning. Want de meeste echtparen zijn heel nerveus."
„Ik ook hoor. Toch elke keer
weer. Eenmaal bezig dan voel
ik de zaal wel aan, maar van te
voren ga ik er met de zenuwen
naar toe. De eerste keer, in '88,
waren mijn benen niet stil te
krijgen. Het is een wonder dat
het raadhuis nog overeind
staat."

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Golfoorlog De hotels in Zandvoort hebben nauwelijks last van de Golfoorlog. Terwijl hun Amsterdamse collega's een campagne gaan voeren
om Amerikaanse toeristen naar hun stad te trekken, maken de Zandvoortse hoteliers zich geen
zorgen. Ook Gran Dorado loopt zonder problemen vol.
Zon Met de eerste zonnestralen op hun gezicht
kruipen terrasgangers uit hun schulp. Bij café
Koper zitten de eerste gasten al op hun stoel.
Studenten Tien buitenlandse studenten hebben
hun intrek genomen in Zandvoort. Ze volgen een
studieprogramma aan de HEAO in Haarlem.
Maar hun blik is toch het meeste gericht op de
televisie, omdat CNN live verslag doet van de
Golfoorlog.
Hoge rekening Het Waterleidingbedrijf waarschuwt de Zandvoorters voor een hoge rekening.
Basketball De jonge basketballer Dave Kroder
mag meespelen in het nationale jeugdteam. Hij
heeft suikerziekte, maar laat zich daar niet door
tegen houden.
Zwemmen De Zeeschuimers zijn erkend als officieel opleidingsinstituut. Wie bij de Zeeschuimers afzwemt weet zeker dat,hij volgens de regels kan zwemmen.

Krakers Nog geen dag hebben ze er gezeten, de
krakers van de werkgroep Volkshuisvesting. Ze
kraakten Hogeweg 78, maar de politie zette hen
er al na een paar uur weer uit. Daarbij raakten
een paar krakers lichtgewond. Het pand staat
leeg, omdat de Sociale Dienst naar het nieuwe
raadhuis verhuisd is.
Tumult in de raad Vanwege de kraakactie is er
nogal wat tumult in de raadzaal onstaan. Do
krakers lieten zich luid en duidelijk horen achter in de zaal. Burgemeester Machielsen dreigde
zelfs om de publieke tribune te ontruimen. Gert
Toonen wilde op hoge toon weten waarom een
agent een fotorolletje afgepakt had van een burger die naar de kraakactie stond te kijken. Machielsen gaf toe dat dat een foutje was van de
agent.
Brand Bij een brand in een huis aan het Dorpsplein is een vrouw om het leven gekomen.
Fluitketel Flip kan naar zijn fluitketel fluiten.
Een inbreker heeft een carnavalsfluitketel gestolen uit een flattaox.
Schietpartij Twee jongens hebben elkaar met
een buks beschoten. Ze raakten allebei niet gewond, alhoewel een kogeltje wel net boven het
oog van een van de twee knapen insloeg.

Tl /B'EEHUILEN MET de wollYJ. ven in net bos of toepasselijker meejanken met
de aangespoelde bruinvis op
het strand, dat is me een beetje
te gemakkelijk. Liever bekijk
ik Zandvoort vanuit een onafhankelijk vogelperspectief.
Toch open ik nu even mijn
bekje om er een visje uit te laten vallen.
Sinds ik me in oktober op
Zandvoort wierp, rol ik van de
ene rel in de andere. En valt
mij niet alleen op. De ondernemers zijn het al een hele tijd
zat dat ze vanuit het raadhuis
alleen oorlogsgeluiden vernemen. Ze stuurden een brief
naar de gemeente, maar veel
hielp het niet.
Een paar keer per jaar haalt
Zandvoort vanwege zijn politieke veldslagen zelfs de landelijke dagbladen (onlangs dook
Het Parool er weer eens op). Ik
durf in mijn kennissenkring
bijna niet meer te vertellen dat
ik over de raad van Z. schrijf.
(Om mijn eigen veiligheid te
waarborgen kort ik het in som-

Uitzicht-

toonde bijvoorbeeld onlangs al
wat slijtage. Hij had bij Ruimtelijke Ordening een vraag willen stellen maar had toen zijn
gedachten elders, bekende hij
in de commissie Financiën.

mige gevallen zelfs maar af).
Als ik sommige ZandvoorFoei Han. Raadsleden behoters mag geloven is het hier
ren volgens het boekjfe 'Raadsnooit anders geweest. Volgens ledenlnfo' (uitgave 1986) hun
energie te gebruiken om de
een vriendin die politicologie
heeft gestudeerd, ligt het moge- plannen van het college van
lijk aan de zeelucht. „Noordburgemeester en wethouders
wijk, Scheveningen, you name te toetsen en soms zelf met een
it, het is er altijd raak," zei ze
goed idee te komen. Omgezondagavond bij een kop thee.
keerd mag dé raad van een college verwachten dat deze over
Nu gaat het mij niet om mijzelve. Ach, ik praat met mijn
voldoende deskundigheid bevrienden wel over andere din- ' schikt om redelijke plannen op
gen desnoods. Maar ik maak
tafel te leggen. Heeft het colleme wel grote zorgen over de
ge die deskundigheid niet? Wat
Zandvoortse burger. Want die
is er mis mee om de resterende
wordt niet alleen de dupe van
twee jaar te vullen met opbouhet parkeerbeleid, zoals somwende kritiek? En het zou dan
mige partijen vrezen.
ook nog eens zo fijn zijn als de
Zandvoortse bevolking kan reNee, als een gemeenteraad
niet meer over de inhoud van
kenen op wethouders die niet
de zaken praat, gaat dat onher- meteen woest naar de hoogste
roepelijk ten koste van het beduintop klimmen. Geloof me,
leid en dus van de Zandvoortse daar is het uitzicht echt niet
leuker.
burger die bij goed beleid gebaat is. Han van Leeuwen verMonique van Hoogstraten

Van Ostadestraat 14 typisch
vriendelijk Hollands woonhuis

j Kerkdiensten
2/3 maartl996

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Jeugdgebouw Hervormde Kerk, Zaterdag 19.00 uur: C. v. PolKerkplein:
vliet.
Zondag 10.00 uur: J. van Leeu- Zondag 10.30: C. v. Polvliet.
wen.
Vrijzinnige
GeloofsgemeenGereformeerde Kerk, Juliana- schap NPB, Brugstraat 15:
weg 15:
Zondag 10.30 uur: drs Verheus,
Zondag 10.00 uur: ds Smits
thema Hildegard von Bingen.

j Weekenddiensten
Weekend: ,
2/3 maart februari 1996

Speelweek van 29 Feb t/m 6 Mrt
EMMbaldwin

DURF HEM TE UEH!

•••'MORGAN:
:FREEMAN

CINDY^üMll

DAVIDRSfflU-'

Een verhaal -;
waarin het kwaad
vindingrijker en •
onverwoestbaar

j

9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Telef. Meldpunt
Sexueel
Geweld:
tel.
023-5340350 op werkdagen
12.00-14.00 uur en maandag- +
donderdagavond
19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577. •
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - 5235100,
tijdens kant.uren: 5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191.
HUISARTSEN: Gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paardekooper,
H. Scipio-Blüme, F. Weenink.
Elk weekend, avond/nacht vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-)
5730500. Inloopspreekuren: za
en zo van 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 17.30 uur.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. (023-)
5713185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen na kantooruren tel. 20 februari tot en met 26 februa06-8460.
ri
Verloskundigen: Mevrouw^E.A. Geboren: Jim Johannes Hende Boer-Burgh en/of mevr. dricus, zoon van Josephus JoA.C.M. Gombert en/of P.J. van hannes Kimman en Marijke
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Crijnen. Niels, zoon van Cornelis van de Koekelt en Linda Mavoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, riëtte de Wit. Stan, zoon van
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Kendrick Evert Deinum en El(023-) 5715847.
len Beelen. Donny, zoon van JoDieren: Vereniging v.h. welzijn hannes Hendrikus Bastiaan
der dieren (023-) 5714561, Ver- Winkel en Ludwine Daniëlle
missingsdienst
023-5383361, Joyce Calvelage. Ashley JoanAsiel Zandvoort (023-) 5713888. ne, dochter van lan Beekelaar
Dierenambulance: 023-5363476 en Susanna Visser. Roma Luof alarm 023-5334323.
cia, dochter van Ronald Alfons
SOS Telefonische Hulpdienst van de Laar en Corry MargareHaarlem e.o.: Tel. 023 - 5471471. tha Maria Berkhout. Jessica
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- Maaike, dochter van Peter
verlening: Voor informatie, ad- Christoffel Maria Morssinkhof
vies en hulp tel. (023-) 5717373, en Marie-Claude Axelle Louise
op alle
werkdagen
van Bergès. Wisse Cornelis Mark,
zoon van Nico Christian Gun10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen ning en Mariene Roos Ho.
Zandvoort: Koninginneweg l, Overleden: Cornelia Paulina
tel. (023-) 5719393. Open op Bps-Harder op 75-jarige leefmaandag 09.15 - 12.15 uur, en tijd. Ashnadebie Kallasingh op
dinsdag t/m vrijdag van 09.00 35-jarige leeftijd. Cornelia Louitot 17.00 uur. Afspraken: tel. sa Hendrika Molenaar-Veltman op 85-jarige leeftijd. Jaco023- 5719393.
Alg. Maatschappelijk Werk bus Fritz op 83-jarige leeftijd.
Zandvoort: Noorderstraat l, tel. Hermanus Slagman op 63-jari13459 tagg 023-5320464. Spreek- ge leeftijd. Edo van Tetterode
uur
op werkdagen van op 66-jarige leeftijd.

Mi't medewerking van
C.J. Wilgenaar

De architect Teun Koper bouwde omstreeks 1900 het bescheiden
woonhuis aan de Van Ostadestraat 14.
De gevel is gemetseld in rode baksteen voorzien van een grijs
geschilderd plint. De bakstenen pui heeft horizontale banden en
wordt bekroond met een kroonlijst. Daaronder zit ter extra accentuering nog een geprofileerde band.
De ramen en deuren zijn nog oorspronkelijk, met gemetselde
togen waarin siervullingen zitten.
Het dak is gedekt niet rode kruispannen en de origineel symmetrisch geplaatste dakkapel heeft nog fraai geprofileerde klauivstukken. Dit woonhuisje staat vrij en heeft ook nog een klein voortaintje. Het getuigt van een vriendelijk typisch Hollands woonhuis.
Foto Andrö LiubtTnm

/VeekmediayHB

B Burgerlijke stand u 6

A.L
Dagelijks

13.30 en 15.30

fMR

1ME
16 jaar

16 jaar
Dagelijks

21.30

Do t/m Di
19.00
Woensdag 6 Maart om 19.30 uur

1000 PIECES OF GOLD
WORDT LID VAN DE FILMCLUB
Qasthuteplein 5.2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

0f het op kinderboek Annie M.G.
Schmidt lijkt? Wat een compliment9

ZANDVOORT - 'Een
mama om van te dromen.'
Zo heet het eerste boek van
de Amerikaans-Zandvoortse actrice Susanne Severeid. In maart komt dit
voorleesboek voor jonge
kinderen uit en er staat ook
al een boek over vaders in
de steigers.
„Ik ben er ontzettend blij
mee, nu is het echt," vertelt een
opgetogen Severeid. Haar eerste boek gaat over alle lieve en
leuke dingen die' een moeder
met haar kind doet. Het boek,
dat bestaat uit diverse versjes,
is rijk geïllustreerd met tekeningen van Angeles Nieto en
het is vooral bestemd.voor kinderen van drie tot zes jaar.
Lijkt het een beetje op de kinderboeken van Annie M.G.
Schmidt? „Nou," lacht de
Zandvoortse Amerikaanse, „ik
zou het zelf niet zo durven zeggen. Maar ik zou dat een prachtig compliment vinden." Vol-

gens Severeid is het boek, juist rens van uitgeverij Zirkoon is
, omdat het over één ouder gaat, het uiteindelijk een boek geook erg geschikt voor alleen- worden. Aan haar heb ik heel
veel steun gehad. Ze geloofde
staande moeders.
Zelf heeft ze geen kinderen, erin, dat is erg belangrijk. Ik
maar wel een moeder waarmee zou dan ook iedereen willen
ze een goede relatie heeft. „Op aanraden die met het idee rondeen avond kreeg ik een idee loopt om te gaan schrijven:
over een droommoeder en wees niet bang, het is helemaal
schreef dat op in een schrift. niet erg als het in het begin niet
Met behulp van Dorine Louwe- perfect is."

Agenda
Woensdag 28 februari
* Film in 't Stekkie ('Remi: Alleen op de wereld'). Aanvang 14.30
uur.
* Oprichtingsvergadering Ondernemers Platform in Elysée Beach Hotel. Aanvang 20.00 uur.
Donderdag 29 februari
* Poffertjes maken in 't Stekkie. Aanvang 10.00 uur.
* Poppenkastvoorstelling 'Het feestje' door Yvonne Bais, voor
kinderen van zes tot en met negen jaar. Aanvang 14.30 uur.
Vrijdag l maart
* Wereldgebedsdag in de Geref.Kerk. Aanvang 10.00 uur.
Dinsdag 5 maart
* Contactmiddag Vrouwen Van Nu in hotel Triton. Aanvang 14.00
uur.
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Blus brandend maagzimr met beleid
Brandend maagzuur is een probleem dat omzichtig
moet -worden aangepakt. Als u een middel hiertegen
gebruikt, is het belangrijk dat het subtiele proces
van de spijsvertering niet wordt verstoord.
De spijsvertering' van de mens
is te vergelijken met een zeer
verfijnd mechaniek: het loopt
alloen goed, als er goed voor
wordt gezorgd Zodra zich
uitspattingen voordoen m de
vorm van verkeerd eten en
drinken, raakt, het 'mechaniek' uit balans. Met maagpijn en maagzuur als pijnlijk
gevolg.
'

Verstopt?...

Voortdurende belasting

Wie kent in de winter niet het probleem van zo ver->lopt zitten dat je bijna niet meer vrij kunt ademen?
liaarbij nog een druk op je oren en een droge keel van
het ademen door je mond. Typische winterproblemen
' je snel vanaf wilt. Speciaal hiervoor zijn er nu
gloednieuwe Rhinocaps inhalatie-produkten op
de markt, namelijk de Rhinocaps Inhalatietissues en
de Rhinocaps Verdamper.
"Hrt-ct vrij ademen
. 'c /.oer krachtige en handige
M h.ilatietissues zorgen dal
'KMI direkl vrij kan ademen
i „v Rhinocaps Inhalatietisïiies zijn geïmpregneerd met
iviachlige natuurlijke oliën
/o.ils mcnthol en kamfer. De
Tissues zijn discreet en hygiènisch in het gebruik en door
mm kompakte verpakkingoveral mee naar toe te nemen.
Ze zijn per 30 stuks verpakt
on kosten ƒ 5,95

is gedurende één nacht werkzaam De Verdamper is zeer
geschikt voor kinderen vanaf
twee jaar en schoon en gemakkelijk m het gebruik. Een
indicatielampje geeft aan of
de Verdamper* is ingeschakeld De Verdamper inklusief
4 verdampingstabletten kost
ƒ 14.95 De verdampingstabletten zijn ook per 12 stuks
verkrijgbaar.
Ze
kosten
ƒ8,95

Voor de kleinste neusjes

Met Rhinocaps
24-uur lucht

Met name de kleintjes hebben
H nachts veel last van niet vrij
kunnen ademen. Zo erg dat
7ovvel hun als uw nachtrust
er onder lijdt. Speciaal daarvoor is de Rhinocaps Verdampor Door de verdamping van
de krachtige natuurlijke oliën
7oals menthol, kamfer en
cucalyptus waarmee een
Verdampingstablet is geïmpregneerd, kan men de hele
nacht vrij ademen. Een tablet

Met dit komplete inhalatieprogramma kan met recht gezegd worden dat met Rhinocaps verstopt zitten voorgoed
lot het verleden behoort Het
Rhinocaps assortiment geeft
iedereen 24-uur lucht. Alle
produkten zijn verkrijgbaar
bij drogist en apotheek.
Voor meer informatie kunt u
bellen met: Vemedia B V., tel.
0294-465905.

Te veel alcohol, specerijen,
koolzuur, cafeïne en vetten
bezorgen de maag overwerk.
Ook roken hoort in dit rijtje
thuis omdat het de afgifte van
bicarbonaat (de stof die het
maagslijmvlies
beschermt)
vermindert. Al deze boosdoeners zorgen ervoor dat de
maag op den duur niet meer
is opgewassen tegen de bijtende kracht van zijn eigen produktie, het maagsap. Dat bevat o.a. zoutzuur, wat voedsel
doet verteren, en het eiwit op-

^_^

splitsende enzym pepsine.
Klachten als oprispingen,
maagzuur en zuurbranden
komen dus niet 'zomaar' op,
maar zijn in feite het resultaat van voortdurende belasting.

Gratis bij drogist en apotheker

Praktisch en
informatief
anti-roos boekje

Brandjes blussen
Brandend maagzuur is het
gevolg van een te hoge concentratie maagzuur. Om de
oncomfortabele binnenbrandjes te blussen is een behoedzame aanpak te verkiezen boven
een snelwerkend middel. Middelen die een snelle zuurbinding veroorzaken, zorgen na
uitwerking er juist voor dat
méér maagsap wordt afgescheiden. Hiermee is de subtiele huishouding van de
maag allesbehalve gebaat.
Rigoletten
maagtabletten
werken op een heel bijzondere
wijze aan de bestrijding van
maagklachten. De neutraliserende werking op het zout-

Maagwand

zuur en de absorptie van pepsine worden namelijk over
een langere periode gespreid.
Op deze manier wordt de
zuurbinding geleidelijk aan
tot stand gebracht. De werking is dusdanig dat extra explosies van maagzuur worden
voorkomen. Wanneer u ernstige nierfunktie stoornissen

Ik was met vrienden en mijn
man Robert m het Verre Oos1en En daar ontmoetten we
oen oude Chinese man die nog
n ver een ongelofelijke schat
aan kruidenkenms beschikt
Hi| vertelde ons ook over de
Clucn Pu Wan-pil, het Chinese
recept voor soepele spieren en
gewrichten." Hij vertelde dat

de Chien Pu Wan-pil een zorgvuldig samengesteld recept
is, dat twintig werkzame
kruiden bevat.
Bewegingsvrijheid
Deze kruiden zijn kwalitatief
hoogwaardig en bovendien
!OO°o natuurlijk De kombi-

Tegen het eind van de winter kennen steeds meer
mensen periodes van vermoeidheid. In zo'n periode is
alles je te veel. Het liefst zou je, net zoals sommige
dieren, een winterslaap willen houden en pas opstaan
als het voorjaar is.
In de volksmond wordt dit is het van essentieel belang
vermoeide gevoel voorjaars- om te zorgen voor een juiste
moeheid genoemd. Velen be- hoeveelheid van alle vitamischouwen het niet als een ech- nes, mineralen en spoorelete ziekte, maar lastig is het menten. Supradyn Complex is
wel. Een waslijst van vage spéciaal hierop afgestemd;
symptomen doet zich vaak daarom is één tablet per dag
voor: snel moe, gebrek aan al voldoende. Supradyn Comenergie en concentratie, snel plex is verkrijgbaar als tabletgeïrriteerd, veranderde of ten en als bruistabletten. De
verminderde eetlust en ver- tabletten zijn gemakkelijk in
minderde weerstand waar- het gebruik en de bruistabletdoor men sneller vatbaar is ten zijn ideaal als men liever
voor infecties.
de vitamines als drank neemt.

Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRiSCOPIE
MAGNETISEREN

038-421 77 47.

•.*Ji&aiÉPirïfi
Supradyn 1

MobiltixnauM.**!)!),»!,,;

Vage symptomen

Extra behoefte

Voor al die vage symptomen

Het kan ook voorkomen dat er een periode is met extra behoefte aan energie.
Dat kan zijn wanneer er sprake is van zware lichamelijke
inspanning, geestelijke belasting of als men weer op
krachten moet komen na bijvoorbeeld een ziekte. In die
gevallen biedt het hoog
gedoseerde
multivitaminepreparaat Supradyn Complex

Forte uitkomst. Ook dit is
verkrijgbaar als tabletten
en bruistabletten. Supradyn
Complex en Supradyn Complex Forte zijn verkrijgbaar
bij apotheker en drogist.
Voor meer informatie:
Roche Nicholas,
tel.: 0497-381833.

Roos is niet zozeer een
ernstige, maar wel een
heel vervelende kwaal. In
ons land hebben ongeveer
3,5 miljoen mensen er in
meer of mindere mate
last van. Roos uit zich
door
een
overmatige
schilfering van de hoofdhuid, waarbij witte of
grijsaehtige
schilfers
zichtbaar zijn
tussen
het
haar of op de
schouders.
Geheel onterecht
wordt
gedacht
dat de oorzaak
van roos ligt bij
onvoldoende hygiëne of bij het
niet goed verzorgen van het haar. Roos is echter een signaal dat de hoofdhuid uit balans is. Alle medische onderzoeken ten spijt, is
de oorzaak van roos nauwelijks te achterhalen. Maar er
kan wel van alles worden gedaan om roos zoveel mogelijk
onder controle te houden.
Gratis boekje
Om mensen die last hebben
van roos te helpen bij de behandeling ervan, is er nu een
gratis praktisch anti-roos
boekje
uitgebracht
door
Selsun. Wie tot nu toe onvoldoende resultaat heeft geboekt in de strijd tegen roos,
zet met het lezen van dit boekje een stap in de goede richting. Hierin staat namelijk
duidelijk aangegeven wat
roos precies is en hoe het effectief kan worden bestreden.
Daarnaast worden bruikbare
tips aangereikt met betrekking tot de juiste verzorging
van de hoofdhuid. Heel veel
mensen gebruiken bijvoor-

HET ANTI-ROOS
boekje

beeld altijd een anti-roos
shampoo, om te voorkomen
dat ze (opnieuw) te maken
krijgen met roos. Dat is juist
niet de bedoeling. Als u te
lang door gaat met anti-roos
produkten, wordt de bacterie
die de hoofdhuid uit balans
brengt, immuun. Het gevolg
is dat roos terugkomt en niet
makkelijk meer verdwijnt.
Speciale kuur
Selsun is een geneesmiddel tegen
hoofdhuidschilfering.
Het is geen shampoo en het
werkzame bestanddeel -seleensulfide- is ook niet in een
shampoo verwerkt. Wat Selsun zo bijzonder maakt is dat
het als kuur, naast een milde
shampoo voor de gewone
haarverzorging, moet worden
gebruikt. Lees voor gebruik
eerst de bijsluiter. Selsun en
het Anti-roos boekje zijn verkrijgbaar bij apotheker en
drogist.Voor meer informatie
Abbott, afd. Selsun,
tel.: 020-5454500.

De verjongingskuur voor uw huid

Resultaten

Ton Goossens

heeft of hypoaciditeit, dan
kunt u het produkt beter niet
gebruiken.
Rigoletten maagtabletten zijn
verkrijgbaar bij apotheker en
drogist.
Advies: lees voor het gebruik
altijd even de bijsluiter. Voor
meer informatie, bel Tendem

Voorj aarsmoeheid

natie van kruiden
heeft een bloedzuiverend effekt en bevordert de inwendige reiniging In het
algemeen
ondersteunt de Chien Pu
Wan-pil het totale
bewegingsapparaat, waardoor je
meer
bewegingsvrijheid krijgt Eén
van de' twintig bestanddelen is Ginseng, die zorgt voor
een
vitahserend
effekt op het totale
organisme, waardoor je weer meer
zin in het leven
krijgt en je je minder moe voelt

KlO/(KIIOHlllvmH!y/OOK!IIHOmSSPmHlltSPOSlSUS157-l213!K'Smv[UHI)

BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN REDAKTIE WEEKMEDIA

ilt u soepele spieren en gewrichten?
3 miljoen Nederlanders hebben géén soepele spieren
en gewrichten. Om daar dagelijks mee geconfronteerd te worden is geen pretje. Chinezen ontwikkelden echter een natuurprodukt dat, zo zeggen de deskundigen, 'echt helpt!' Liesbeth List weet zelf ook wat
ïiet is om dagelijks hiermee geconfronteerd te worden. Liesbeth vond de oplossing in het Verre Oosten.
Lees haar boeiende ervaring met dit Chinese kruidenrecept, dat de Chien Pu Wan (Sjen Poe Wan)-pil heet.

GEZONDHEID

Maag

„Ik heb in mijn
naaste omgeving
gezien wat het is
om moeite te hebben met alledaagse
dingen als traplopen. het huishouden.
winkelen,
kortom beperkt te
zijn in je bewegingsvrijheid. we dingen te ondernemen.De
En ik ben er absoluut van Chien Pu Wan-pillen zijn verovertuigd dat de Chien Pu pakt in een herkenbaar blauw
Wan-pil helpt, want ik heb de doosje en verkrijgbaar bij
goede resultaten zelf gezien apotheek, drogist en reformen gelukkig zelf ook mogen huis. Voor meer informatie
ondervinden. Ik gebruik het kunt u tijdens kantooruren
ook en ik voel me daardoor bellen met het
speciale
veel beter. Ik ben levenslusti- informatienummer:
ger en heb weer zin om nieu- 013-52849 76.

Bijna iedere vrouw is dagelijks met de verzorging
van haar uiterlijk bezig,
waarbij in het bijzonder
de huid de nodige aandacht krijgt. Naarmate
de huid ouder wordt, zien
we veelal haar elastieiteit afnemen en een minder mooi aanzien krijgen.
Een proces, dat te maken
heeft met de stofwisselingsvoorwaarden van de
huidcellen.
Celverniemvingsproces
Bij een optimale zuurstof-opname in de huidcellen wordt
de stofwisseling geactiveerd
en vinden celdeling en afvoer
van afvalstoffen regelmatig
plaats. Door een voortdurende
celdeling is de opperhuid in
staat zich te herstellen en te
vernieuwen. Dit celvernieuwingsproces verloopt heel
snel bij een zeer jeugdige
huid. De tijdsduur, waarin
het afstoten van oude, verhoornde huidcellen plaatsvindt, neemt toe al naar gelang men ouder wordt.

gingskuur. Celdeling en het
afstoten van oude, verhoornde huidcellen vinden in versneld tempo plaats. De huid
vernieuwt zich en voelt weer
zacht en soepel aan. Vroegtijdige rimpelvorming wordt
voorkomen
en
bestaande
huidplooien vervagen.
La Montine Cell-Active

Mimosoie Complex
Een totaal nieuwe ontwikkeling in het celvernieuwingsproces van de huid is de toepassing van het Mimosoie
Complex. Deze natuurlijke
compositie van het originele
extract van Bombyx Mori en
Mimosa Tenuiflora heeft een
uiterst effectieve werking op
de celdeling. De werkzaamheid van dit complex is uitge-

Deze
huidverzorgingsserie
bestaat uit: dag- & nachtcrème; getinte dagcrème; ' zelfbruinende crème; bodymilk;
douchemilk (2 in 1) en wastablet. Het wastablet is ph-neutraal en reinigt de huid op
milde wijze zonder aantasting
van de natuurlijke zuurbreid onderzocht en getest, graad. Het is bovendien 100%
waarbij een verbetering van alkali- en zeepvrij en daarde zuurstofopname in de door uitermate geschikt voor
huidcellen van 80 tot 100% de allergisch gevoelige huid.
werd aangetoond.
La Montine Cell-Active natuurlijke
huidverzorgingsprodukten zijn verkrijgbaar
Verj ongingskuur
bij drogist, reformhuis en
Door gebruik van La Montine apotheek.
Cell-Active huidverzorgingsprodukten, op basis van Mi- Voor meer informatie:
mosoie Complex, ondergaat EmontaB.V.,
de huid een totale verjon- tel. 0512-518085.

Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513

Merendeel vrouwen heeft last van cellulitis
De huidige trend in schoonheidsverzorging richt zich
vooral op een strakke huid. Uit recent onderzoek
blijkt echter dat maar liefst 8O% van alle vrouwen
tussen 17 en 5O jaar last heeft van cellulitis (sinaasappelhuid). Niet alleen zwaardere vrouwen hebben er
last van, ook slanke.
Cellulitis ontwikkelt zich na
de puberteit Een slecht eetpatroon. de pil. zwangerschap
en monopauze kunnen dit
proces verergeren.
De enige manier om hier iets
aan te rloen is ervoor te zorgen dat de celstofwissehng
weer normaal op gang komt
en afvalstoffen worden afgevoerd
Zclfmussorciul
Sinds kort is er een serie bijzondere micro-massagcshorts
(broekjes) op do markt om cellulitis te helpen voorkomen
en bestrijden. Deze shorts, die
onder het merk Lanaform
verkrijgbaar zijn, kunnen
rechtstreeks op de huid gedragen worden. Door de

normale bewegingen van het
lichaam werken de shorts
lichtjes masserend. De harmonische combinatie van deze
micro-massage met warmte,
vochtigheid
en
luchtcirculatie. leidt tot een intensievere celstofwissehng. Hierbij worden vetophopingen in
de onderhuidse lagen opgelost en door een hoger calorieverbruik verbrand. Na vier tot
zes weken, is de huid merkbaar strakker, soepeler en
zachter.
Na twee maanden is de behandeling afgerond.
Studies onder medisch toezicht hebben bij 95% van de
gebruiksters een omtrekafname van 2 tot 9 cm en zelfs
meer aangetoond. Als de micro-massageshort
zo'n 2

Shorts en gel
De shorts zijn verkrijgbaar in
8 maten, 3 lengtes en 4 verschillende kleuren. Ze kunnen als bovenkleding gedragen worden. Verder zijn er
twee speciale modellen in 8
maten, geschikt als onopvallende onderkleding. Ook is er
een aanvullende Lanaform
gel die de behandeling' van
celhilitis aktiveert. De werkzame bestanddelen stimulereii de vetoplossende enzymen in ons lichaam. De gel
wordt snel door de huid opgenomen, voelt niet vet aan en
ruikt lekker fris. De gel wordt
al of niet in combinatie met de
shorts toegepast. De Lanaform micro-massageshorts en
de gel zijn verkrijgbaar bij de
drogist, apotheek, reformzaak,
schoonheidssalon,
fitnesscentrum en medische
maanden 8 uur per dag wordt vakhaiidel Voor uitgebreide
gedragen, is het resultaat informatie kunt u hier terecht
volgens de fabrikant in centi- of bij ImgromaB.V.,
meters meetbaar.
tel.: 043-3687581.

dëzöndhèidsadviëzëii
door G. van Lieshout, huisarts

Botontkalking (osteoporose)
Botontkalking ontstaat als de botten minder kalk bevatten en daardoor minder sterk zijn. Als ze zo verzwakt zijn dat er breuken voorkomen, heet dat in
dokterstaai osteoporose. Die breuken komen min of
meer vanzelf. Wervels, heupen en polsen zijn dé plekken voor osteoporose.
Hoe komt het?
Na de 35ste verjaardag begint, heel geleidelijk aan, de natuurlijke afbraak van botten. Dit proces wordt bij vrouwen versneld in
en tijdens de eerste vijf jaar na de overgang. Botontkalkmg
treedt ook op als botten lange tijd niet worden gebruikt (bijvoorbeeld na een ongeval of door ziekte) en soms door medicijnen.
Wat kunt u er zelf tegen doen?
Door veel lichaamsbeweging en extra calcium kunt u botontkalkirig vertragen. Extra calcium haalt men uit melk en melkprodukten als yoghurt, kwark en vla. Twee flinke bekers (of speciale
oalciumtabletten) vóór het slapen gaan is genoeg.
Bovenstaande gezondheidsadviezen en tips vindt u in een handig
boekje: de Gezondheids Almanak. Bestellen: maak ƒ 8,95 over op
bankrek. nr. 226425533, t.n.v. Press Partners B.V., o.v.v. uw
naam, adres en woonplaats. Binnen 2 weken heeft u het dan in
huis. Ook verkrijgbaar bij boekhandel en drogist.
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Mmm... 't geurt naar krokussen op de
boulevard. En naar nieuwe collecties.
Dagje meubelboulevard in de vakantie?
VAN A L L E STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21.00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alte zaken.
TRAM

9

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

mljnders

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

(È^STOK
\ l»l. meubelcenter

*

H in bttulbur rftkumfort

jj

lommcn breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale hon op de

Lessen en clubs

BEACH-IN
Badmode speciaalzaak en lingerie
Passage 22-26
zoekt een enthousiaste full/parttime kracht
Reacties op tel.: 5716232.

Jaarcursus INTUÏTIEVE ONTWIKKELING
SELF HEALING en HEALING

Divers personeel gevraagd

pagina „MICRO'S".

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS MEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

U kun! uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
* Zandvoorls Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042JM

Zmidvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, de Ronde Vcner, Aalsmeerder
Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de Nieuwe Wcespcr. ƒ5,82 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
~k Informatie over onze overige aantrekkelijke adver-

tentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar'.
"^T Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnumniers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteer-

ders buiten het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening ge-

VERTEGENWOORDIGERS gevraagd!!
H.C.S. zoekt vertegenwoordigers die ons Multifunctioneel
onderhoudssysteem wil vertegenwoordigen. Bent u max. 45
(r, i.b.v. eigen auto, direct beschikbaar en heeft u niets
tegen geld verdienen? Bel dan naar H.C.S. 020 - 6409408.

Geen werk, let op!!!

Woninginrichting

Binnenkort openen wij 3 nieuwe vestigingen. Wij zoeken
Te koop: div. dekbedden, de- per direkt 37 mensen voor af l.
kens, overtrekken, kinderledi- goederen, verkopers, vertekant. Tel.: 023 - 5715295.
genwoordigers, management
evt. adm. Leeftijd tussen
• T.k.: 2-zits bank Chester- 18-40 jaar. Bel voor een
field, 2 st., 1 nieuwe/1 oude, afspraak: 020 - 6920191.
Distr.centrum in: kleine elec.,
ƒ300. Tel.: 023- 5712141.
speelgoed, kleding enz.

AU PI N G N O D I G !?!
.1001 MOGELIJKHEDEN

1) nicht.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW

U kunt de tekst van uw Micro-advcrtentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

•*

Gratis bezorgd en gemonteerd

BEL VOOR INFO: 020-6838883
HEINTJE PEKBED,)TEN KATESTRAAT63

(dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

Vrijwilligers gevraagd

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen
g Al zijn de flessen nog zo
krom, daar treurt Chanet niet
om. De Pantalon.
Arjan en Mary, welkom in jullie
nieuwe woning en veel geluk.
Mama.
a Fijne vakantie groep 3!
Griepklantjes: snel beter
worden hoor. Juf Brigitte.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! . Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
a Henk, Hanny, Max, Joyce,
Dennis, Catherina: het was te
gek! Tot zat. Mia en Joop.
a Henk, Hanny, Max, Joyce,
Dennis,'Catharina. Het was te
gek! Mia & Joop.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

a Lieve Rini, Herman, bedankt voor de nachtelijke rit,
slaapse weer. Nico, Wim.
a Marjon, Kathy, bedankt v.
de leuke uurtjes. Het donderdaggolfclubje, Nico, Wim e.a.
a Martha, Klaas, bedankt
/oor de lieve attentie.
Nico-Wim tot na 17-3 beso.
a Nico, Wim, geniet maar van
het zonnetje. Bert en Maaike.
g Open huis bij Het Rode
Kruis, 16 maart van 14.00 17.00 uur!

Kunst en antiek

Videotheek
DOMBÖ

KOLONIAALSTIJL

Tel. 5713529

:*•*.*:

Wil De nieuwste
l
dagfilms
Batmari f pr ever
,Bye, Bye, Lovë

TAFELS
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

X-files No 2-töons

French Kiss;

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Du5... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mqatjwerken

Heemst«feslraat28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

yy;\ * * *•'• WA
The babysitters
Corn. Slegersstraat 2B

Te koop: OUD GELOOGD
GRENEN 2-deurs kast, meidenkast, dekenkist, kinde//
tienerbed, uit grootmoeders
tijd. Tel.: 0252 - 412418.

:

Tel. 023-5712070"'

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng, Spinnerij 33,
Tel. 020 - 6473004.

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

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780

Schoonheid en
verzorging

• ANNULERINGEN van uw• Uw rubrieksadvertentie'
advertentieopdrachten kunt u kunt u zowel schriftelijk als
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK telefonisch opgeven. Zie voor
richten aan Centrale Orderaf- het adres en.of telefoonnum
VLOOIENMARKT
a Verl. in ballenb. in Dekam. 16 mrt. Haarlem-Schalkwijk 't deling Weekmedia, Postbus mer do colofon op de adverwitte beer met rode strik. Mis Schalkerert; zo. 10 mrt. Wer- 156, 1000 AD Amsterdam.
tentiepagma van deze krant.
hem. Jessica: 023-5715071. vershoof Tennishal de Dars;
zo. 31 mrt Haarlem EuropaDieren en dierenbenodigdheden
wijk Tijbbhal. Van 9.00-16.00.
Felicitaties
Tel.: 020 - 6156856.

Uitgaan

VLOOIENMARKT
a 3 maart is de allerliefste 3 maart Emergohal.te A'veen;
papa jarig.
9 en 10 maart Sporthal GroeKusjes Isabel en Melissa.
nendaal te Heemstede; 30 en
B Bernard, gefeliciteerd met 31 maart Sporthal Bredius te
ie rijbewijs. Mare Daniels uit A'dam; 6 en 7 april Emergohal
te A'veen; 7 april Sporthal
Tilburg.
Treslong te Hillegom.
ta Bernard, gefeliciteerd met Org. Mensen, 023-5402334.
de opname van Sebastiaan.
We hopen op een hit. Bert.
Broer, van harte gefeliciteerd.
ik hoop dat je een leuk feest
krijgt. Bo-Freddy.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Het winterweer is weer voorbij!
Wat zijn wij blij! Snel bellen naar

hondenkapsalon Ellen
Tel.: 023 • 5730068, van 7 maart tot 17 maart gesloten.

.Videotheek .

Dornbo

BORDERTERRIERPUPS
l heden pups van dit bijzondere terrierras, ingeènt/ontwormd/stamb., in hulsel, kring
opgegroeid. 0229-553324.

5 films "
hele week

Jan Paap ziet Abraham!
Gefeliciteerd!!!
Gevr. flinke hulp voor 3 uur in
Anneke en Rien
de week die zelfstandig kan | Corn. Slegersstraat 2b
a Richard eindelijk echt jarig werken, boven 35 jr. Tel.:
Geopend dagelijks
023 - 5731050 na 20.00 uur.
29-2-'96, gefeliciteerd.
13.00-21 .00 uur
Papa en Mama.
• Rubrieksadvertentie op02507-12070
Richard, we mogen je einde geven? Zie voor adres en/of l
telefoonnummer de colofon j
tijk eens echt feliciteren.
023-5712070
in deze krant.
Ronald, John, Bart.

Hallo, vind jij jezelf mooi, rustig, energiek, leuk, slank en
lijkt het je leuk om met mij wat
te gaan drinken? Bel dan
deze j.man. 06-350.15.15.6
1 gpm. Boxnummer 995145.

Ik, spontane gozer van rond
de 20, z.k.m. spontane meid
om A'dam onveilig te maken.
Bel snel, druk op de 2, reageer en ga met me mee. 06350.15.15.6 1 gpm. Boxnummer 993207.

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

Auto's en
auto-accessoires

WIKA
Autoruiten en kentekenplaT.h. per direct, sfeervolle lich- ten. Lijsterstraat 18.
Ik (vr.) ben een leuk halfbloed te bedrijfs/kant.ruimte, 35 m2,
Start 10 april a.s. Folder op aanvraag. Info: Praktijk voor
Rotterdammertje. Ben jij ook 4 m hoog, eerste verd. Bedrij- Tel. + fax: 023 - 5731613
Intuïtieve Ontwikkeling, 020-6189822 (werkdgn 9.00-9.30 u.).
een donker type en op zoek vencentrum voor Vrouwen,
Zie ook de pagina's
naar iets leuks? Reageer be- A'dam. ƒ801,29 p.mnd.
SHOWROOM
slist op mijn box. 06(incl. servicek., G.E.B., BTW)
in deze krant.
Verpleeghuis
350.15.15.6 1 gpm. Boxnum- Tel.: 020 - 6932309.
Hoi, ik ben een 21-jarige Ne- mer 912956.
derlands/Surinaamse meid. Ik
ga met 3 meiden naar Lloret. Ik, vr., zoek een serieuze rela-Zandvort huiirjt
Huur en verhuur
We zouden graag van te vo- tie, misschien wel een LATauto's en motoren
ren iets gezelligs afspreken relatie. Ik heb een hond en 3
rnet vlotte reisgenoten. 06- katten en hoop die ene ware
350.15.15.6 1 gpm. Boxnum- tegen te komen op mijn box.
Zie ook de pagina's
mer 913181.
!k heb hem nog niet gevonSHOWROOM
den. 06-350.15.15.6 1 gpm.
Ja, zeker. Het is een uitdaging. Je krijgt te maken met de zorg
in deze krant.
Boxnummer 371763.
voor oudere mensen die zowel lichamelijk als geestelijk'
Videotheek
hulpbehoevend kunnen zijn. Deze zorg omvat tevens het
Ik, vrouw, zou graag in con.
- . ... . . • . . • . . .
Rijles auto's
welbevinden van de bewoners en het geven van aandacht
tact komen met aardige man
Corn.
Slegersstraat
2b
'
voor hun leefomgeving. Je zult begrip moeten hebben voor
tot ca. 48, met goede bedoeen motoren
wat het voor mensen betekent om in een verpleeghuis te
lingen. Zelf ben ik een vlot
Corn. Slegersstraat 2b
moeten wonen. Ook met de familie zul je regelmatig contact
Oei. 023-571 2070 ; type, 42 jr. Alvast groetjes.
Tei;ö23-571207CiÜ|
'
• ' ' '
•~'•'
hebben.
06-350.15.15.6 1 gpm. Box- Alblas Verkeersscholen
Geopend 'dagelijks van
nummer 913243.
• Uw rubnoksadvertentie
Het is dus een boeiend en veelzijdig vak. En, af en toe kan het
Lieve, aardige, intelligente,
UW RIJBEWIJS
best zwaar zijn. Maar, je staat er niet alléén voor. Je werkt
kunt u zowel schnfteli|k als
•o: Altijd de nieuwste: •;;;
eerlijke,
spontane
en
niet-roNieuwkoop,
01724-8361.
telefonisch opgeven Zie 1001
altijd met anderen samen, in teamverband. En natuurlijk hoef
prëmièrefilms, tevens '
kende spetter z.k.m. dito
'• ;:veruit de grootste ::
je ook niet alles meteen te kunnen.
het adres en of lelefoonnu:n
Zie ook de pagina's
meisje. Durf jij het aan om te
keuze in Zandvoort. / •;.-;
mer de colofon op de advor
SHOWROOM
reageren, dan daag ik je uit
ZIEKENVERZORGING IS EEN VAK! DAT MOET JE LEREN!
tentiepagma van deze krant
in deze krant.
'••": : Verhuur van • ' • • •:•':'.,+
voor
de
date
van
je
leven.
06Op de opleidingsschool krijg je vakken als ziekteleer, ver'..'": •, moviebpxeri: :;; ,',''•.
350.15.15.6
1
gpm.
Boxnumpleegkunde en omgangskunde. Tijdens integratiedagen krijg
06-Nummers
Corn; Slegersstraat 2b ; mer 932919. je begeleiding om de theorie te vertalen naar de praktijk.
'ZandvporiV
•Hoe je moet verzorgen leer je in de praktijk op de afdelingen.
Prettig gestoord! Dat. ben ik:
V Tél/023-5712070 ï Peter. Ik zou best eens gezelSpreekt dit alles je aan, dan is onze opleiding zeker iets voor
NIEUW de SUPERBOX
jou.
lig willen kletsen. Heb je wat
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Hoi, ik heet Anja en hou van te vertellen, dan moet je wel
ga direct met haar apart!
Je kunt de full-time opleiding volgen, die ruim 2'/2 jaar duurt. aerobics, fietsen en vakan- bellen. 06-350.15.15.6 1 gpm.
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
Je moet minimaal 16 jaar en 8 maanden zijn met een MAVO-4 :ies. Bel en luister naar mijn Boxnummer 398137.
diploma of een opleiding op LBO-niveau met minimaal 2 advertentie. We maken er sa06.320'323'66 Dikke negerin
vakken op C-niveau en 4 vakken op B-niveau. Gedurende de men iets leuks van. 06- • Reflectanten op adverten- Tietsia ligt met haar benen 06.95.09 Docente geeft SEX_ES. Onder de lessenaar zie
ties onder nummer gelieven
opleiding ontvang je een salaris.
350.15.15.6 1 gpm. Boxnum- ervoor te zorgen dat het num- omhoog thuis te wachten tot ie gn slipje. Streel me! 1 gpm.
mer 326908.
mer in de linker-bovenhoek jij belt! 1 gpm. 06.320.323.66 06.9870 De SNELWIPLIJN!
In Verpleeghuis Slotervaart start de full-time opleiding in 1996
'op de volgende data: 22 augustus, 19 september en 28 Hoi, met Martin. 'Ik heb een op de envelop staat vermeld 06.95.06. Ji] krijgt 5 min. om Zorg dat je hem gereed hebt
november. Gediplomeerde MDGO-VZ'ers kunnen de verkor- euke, sportieve baan en ben en dat de brief geadresseerd een hete meid te verwennen! want ze wil effe vlug in 3 min.
te opleiding tot ziekenverzorgende volgen. Deze start in 1996 op zoek naar jou! Ben jij rond wordt aan: Centrale Order- Geen doorschakelen. Direct 5 ~een doorschakelen. 1 gpm.
de 45 en heb je serieuze be- afd. Weekmedia, Postbus min. Live! 1 gpm. NIEUW!
op 12 augustus en 9 december.
60 cent per minuut! En ook
doelingen? Bel eens op het 156,1000 AD Amsterdam. Dit
GRIEKS! 06.9591! Pak meisWil je meer informatie, bel dan met Verpleeghuis Slotervaart 06 nummer. Alleen is maar voorkomt vertraging in de be- jes 18 jr. achterl.! Onder hun nog veel vrouwen die gepakt1
willen worden. Live privé
en vraag naar de praktijkopleiding. Ons telefoonnummer is: alleen. 06-350.15.15.6 1 gpm. handeling.
rokje naakt! Glij maar! 1 gpm. 06.97.33 SUPERGOEDKOOP!
Boxnummer 914488.
020 - 614 18 05.
JE REACTIE...
60 cpm. de goedkoopste en
K ben een spontane, forse Hallo, ik ben een half Marok- GRIEKS! 06.95.92 Live met
Je kunt je ook schriftelijk opgeven voor onze informatiedag vrouw van 52 en wil graag in kaans-Nigeriaans meisje van Rijpe vrouwen. Lekker ruig het drukst bezocht door vrouop woensdag 13 maart a.s.-om 13.30 uur. Ons adres is: contact komen met een man 21 en ik heb lang krullend achterlangs! 1gpm.
wen. Direct privé! Switch van
Verpleeghuis Slotervaart, t.a.v. de afdeling P, O & O,
vrouw naar vrouw! 06.97.20
van rond de 50 jr en 1.80 lang! haar. Ik hou van zingen, lekker GROEPSSEXBOX
Live!
Louwesweg 10, 1066 EC, Amsterdam.
Denk jij dat ik jou zoek, laat gek doen en uitgaan. Ga je 1gpm. Rijp, jong, negerinnen ANONIEME sexafspraakjes
me dan niet wachten en bel. een keer met mij mee? 06- wachten! 06.95.93 Grieks.
ENGELS v. beginners + halM
Sexkontaktlijn Amsterdam
06-350.15.15.6 1 gpm. Box-350.15.15.6 1 gpm. Boxnumgev., ƒ5 p/u, begin 11/12/14
Heerlijk DISCREET apart met 06-320.330.79 (75 cpm).
nummer 966105.
mer 379689
maart. Progress: 020-6738412
TE KOOP
hete vrouwen uit Amsterdam. ANONIEME Sextel.nrs van
06-320.322.11 (75 cpm).
PIANOLESSEN
hete vrouwen, ze geven echt
NIEUWEEN
Onroerend
Te koop
Klassiek en modern
Het winkelmeisje helpt je met hun tel.nr. Bel 06-9737 75 cpm
GEBRUIKTE
door gedipl. lerares.
goed te koop
aangeboden
passen! Je hand glijdt onder Anonieme telefoonnrs van
Tel.: 023 - 5718486.
VHSFILMS
aangeboden
diversen
haar rokje. Kom m me schatje STUDENTES, ze geven echt
REIKI CURSUS 23 + 24/3.
1 gpm. 06.96.25.
hun nr. 06-9501 (75 cpm).
Inl. 0251 - 221606
Hete HUISVROUWEN geven
•
Strijkplank,
ƒ
10.
Te
koop:
woonhuis
Gasthuisof 072 - 5898726.
Telefoon: 023 - 5713509.
plein,
3x30
m2,
vr.pr. echt hun tel.nrs voor snel sex!
m heel Nederland
ƒ 279.000. Tel.: 023 - 5719269. 06-9502 (75 cpm).
Te koop: stalen bureau, dosZalenverhuur
GEHEEL PRIVÉ
Hete vrouwen geven echt
sierkast en tafel; wol, ± 2-300
tel.nrs voor HETE sex!
kg; fiets; kledinghangers. +
Onroerende
24 u/p.d. 1 g.p.m.
400 stuks; Europallets, 9
goederen te koop Bel NU 06-9580 (75 cpm).
stuks. Alles moet weg, e.a.b.
HOMO-KONTAKTü,
SNEL
afBel voor een
voor uw feest,
gevraagd
Corn. Slegersstraat 2B wordt geaccepteerd.
spraakjes maken met een
party of receptie.
Telefoon: 023 - 5718576.
hete knul' 06-95.18 (75cpm).
Tel.: 023 - 5715541.
met de leukste vrouwen1
• T.k.: IBM comp. 286 Herc.Part. vraagt te koop
HOMO-KONTAKTEN
mon. rnet printer en tafel.
GARAGE/BOX in Zandvoort. Direkt apart met een hele
Pr. ƒ250. Tel.: 5717030.
Tel.: 023 - 5718110.
hete Knul uit Amsterdam!
24 u/p.d. 100 cpm
Relatie/
Be' nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
T.k.: mooie keuken, compl. m.
uw adres voor koud buffet
bemiddelingbureaus alle inb.app., pr. n.o.t.k. Tel.:
Onroerend goed
HOOGTEPUNTEN! Hoor 30
en bittergarnituur.
023 - 5717030.
m heel Nederland
\rouwen in 1 mm. klaarkoen woonruimte
Tel.: 023-5718812/5715619.
GEHEEL PRIVÉ
men! Ze gebruiken de
T.k. z.g.a.n. Super Nintendo,
te
huur
50
PLUS
CONTACTBURO
Zoekt u ruimte voor vergadevreemdste middelen! Je kunt
/ 150; div. spellen p.st. ƒ50;
Bent
u
ouder
dan
50
jaar?
ring, feest, club of partij?
aangeboden
live met ze! 1 gpm 06.9858.
stereotoren met CD-spel. +
(24 u/p.d. ƒ 1 p.m.)
Komt u dan eens praten met en opzoek naar een nieuwe dubb. cass.deck, radio etc.,
Je mond zoekt haar slipje! Ze
partner
of
vriendschap?
mij, A.J. v.d. Moolen,
DIREKT
APART met vrouwen
in zwart meubel op wieltjes,
Bel dan 020 - 6739802.
Genieenschapshuis, tel.:
Kleine parterre-flat. gestof- doet hem omlaag. Ga door. Ik doorverbonden naar haai
ƒ200,- Tel. 023- 5715771.
kom.
1
gpm.
06.320.323.56.
feerd, TV, ƒ900 p m., alles
023-5714085 of 5719652.
huis. 06-9710 (75 cpm)
CUPIDO brengt u bij elkaar!
inbegrepen. Tel 023-5715811 JONGE mannen gezocht om
DIREKT APART met oudere
Indien gewenst reeds binnen
Bedrijfs- •
Te huur garage aan de dames 40+ echt te verwen- en jongere meiden (snel ko"
Te koop
1 week uw eerste contact.
nen
06-9709
(75
cpm).
onroerend goed
Trompstraat 023 - 5251315.
gevraagd
Vraag gratis en vrijblijvend
Vrouwen bel gratis 06-4901. takt). Bel 06-9828 (75 cpm)
de folder aan: 0345-611486 te koop - te huur
r
diversen
Lesbi Petra doet haar onder- DIREKT een dikke vrouw aa i
(automatisch) of 0345-631364
Woningruil
de
lijn.
Vraag
ook
naar
haai
broekje uit! 'n Vriendin streelt
(telefoniste). 24 uur per
T.h. per direct, sfeervolle lichGrammofoonplaten 45-33-78 dag, 7 dagen per week.
haar zacht! 1 gpm. 06.96.08. tel.nr. Bei 06-9810 (75 cpni;
2
te
bedrijfs/kant.ruimte,
35
m
,
toeren: ik betaal van ƒ1, ƒ2,50 Cupido: erkend, voordelig en
Dominante vrouwen geven
750
RUILADRESSEN
tot ƒ5 per kilo. Brieven + aan- één van Nederlands grootste 4 rn hoog, eerste verd. Bedrij- m A'dam. Inform. bij WBV Het Linda 30 jr. zkt. mannen voor tel.nrs voor hard SM-Kon',akt
telef.sex. Ik wil 'n hoogtepunt.
vencentrum voor Vrouwen,
tal: Postbus 71710 Den Haaq. relatie-organisaties
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Thuis privé. 06.98.40. 1 gpm. Bel NU 06-320.325.80 (l gpnrt
A'dam. ƒ801,29 p.mnd.
(incl. servicek., G.E.B., BTW)
Doorschakelsex! 53 dames \
LIVE kontakt met leuke
1
Huwelijk en kennismaking
Tel.: 020 - 6932309.
Vakantie
meiden! Ingesch 24 u. p.d. een heet live gesprek Ze
wachten
!
06.97
79
1gpm
Voor HETE of... gespr.
buitenland
06-9514 1 gpm.
Doorschakel-SM! Hard Solt
Financiën en
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
handelszaken
LIVE-KONTAKT, keuze uit 30 Beluister hun boodschap'
DIAPRESENTATIE Smaragd vrouwen. Intiem doorgesch. Kies 'n meesteres h\e gc7 dagen per week. Wat moet u doen?
sprek! 1 gpm. 06320321 66
Reizen: Groepsreizen 1996 voor heet sex contact.
1. Kies een leuke advertentie.
Sumatra/Java/Bali/Lombok
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
1 gpm. 06-9589
op za. 9/3 in de Meervaart
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Osdorperplein 205 te Amster- Meisjes 18 willen z. voorspel
van uw keuze.
op zoek naar jou'
V.A. ƒ75 - DORSMAN
In 3 mm.
dam om 13.00 uur. Info/bro- genomen worden.
Privé-doorschakelmg via
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
blijft toch goedkoper!
7
kom
ik,
jij
ook"
Zorg
dat
ie
chure: 0228-312231.
Bel nu:-023 - 5714534.
49-jarige vrouw wil in contact Ik ben vrachtwagenchauffeur
staat! Nieuw! 1 gpm 06.9636
komen met eerlijke en op- in regio A'dam en zoek een Marktkoopman zoekt handel Stacaravans t.h ARDENNEN
24 u/p.d. 100 cpm
Meisjesvingers (v.a. 18 |r.)
v.a. ƒ250,- p.w. al! in.
rechte mensen van haar leef- aardig vrouwtje van 35 tot 50 in consignatie.
Ze
knielt.
Harder
en
harder!
Effe
Snel! Grieks' Gn \oorsp
In!.: 043 - 4591598.
tijd. Laat iets van je horen op jr. Interesse? Bei dan van- Tel.: 020 - 6917202.
Zalig, 1gpm. 06.320320.66.
gelijk achteilangs 1 qpm
de box!!! 06-350.15.15.6 1 daag nog. 06-350.15.15.6 1
gpm. Boxnummer 969569.
gpm. Boxnummer 323864.
NEGERINNEN geven tel.nrs Staat ie aP 06.9505 Viuggie'
Vakantie
Binnenland
voot
sexplezier bij hen thuis. Effe Snel Live' Meiaen .'itton
Deze slanke, blauw-ogige, Ik heb een .wens en die kan jij
06-9780 (75 cpm).
naakt om jou in 5 min te laten
sportief gebouwde vrouw en misschien in vervulling laten
komen! 06.32032063 U;prn
haar zoontje van 11 fietsen gaan. Ik, vr., wil namelijk eens
Nieuw!
Geen
wachttijden'
PONYPARK -SLAGHAREN
heel veel. Wij zoeken een een avondje uit of thuis met
DIRECT
'n
vr.
Live
a,
d
lijn!
1
Gay direkt-apan. Homo jonmaatje door dik en dun om een gezellige, spontane vijfti- Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
gpm. 06.9560 Doorsch sex 1
gens zoeken heet sexkontakt
Gratis
gebruik
van
50
fantastische
attrakties,
wild
west
met ons te toeren. 06- ger. 06-350.15.15.6 1 gpm.
shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige Nieuw! Gluur door de ramen met jou. 06-9887. 50 cpm
350.15.15.6 1 gpm. Boxnum- Boxnummer 343583.
avondprogramma's. Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000. van Esther en Peter en beleef GESCHEIDEN en toe aan 'n
mer 942999.
Ik heet Simone en ben een
wat ze met de oppas Anja nieuwe start? Veel uouwcn
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
38-jarige blondine. Ben jij
doen! 06.320.323.13. Igpm
zijn ook op zoek:
Vakantiehuisjes
met
eigen
rijpony
voor
de
kinderen.
Eén telefoontje is genoeg
sportief en heb jij klasse?
Bel 06-350.290 15 (75 cpm)
om in contact te komen met Dan wil ik jou uitdagen voor Nabij het Ponypark Slagharen. Gratis gebruik van 50
Nieuw: hete meisjes uit
de persoon van jouw keuze. squash
Gluren bij de buurvrouwtjcs 1
of
tennis. 06- fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorde Groot Amsterdam!
Probeer het eens en bel
Ze willen j. tot 'n hoogtepunt
350.15.15.6 1 gpm. Boxnum- stellmgen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's 06-350.23.020 (1 gpm).
Bel Ponypark Slagharen. 0523 - 683000.
06-350.222.21 (100 cpm).
brengen. 06.95.26 1 gpm
mer 976306.
Hoi! Ik ben een leuke meid
van 22 en ik zoek een leuke
gozer tot 28. Ik ben slank, leuk
gekleed en in voor spannende dingen. 06-350.15.15.6
1 gpm. Boxnummer 380462.

Slotervaart

Ziekenverzorgende worden??
Een uitdaging!!

in 5 dagen

videotheek

06-98.50

Hotel Hoogland

1^

PRIVE-GESPREK

06-350.20.292

Party-service
PELIKAAN

Tel. 020-6157107
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
Trompstraat heeft gewonnen.
SCHILDER heeft nog tijd v.
v.a.
ƒ125,tot max. ƒ475,Madam Chanet komt. Be- • Vele groetjes uit Derby van binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Ook met clips en onder remprijsopgave.
dankt monsireur de pantalon. jullie mam.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. bours. Tel.: 023 • 5714606.

Verloren en
gevonden

Op de Sniep, Diemen

Bel Dames Thuis

Jan Best

INFORMATIE-AVOND
Psychosynthese. Ma. 4 maart
19.30 uur, Emmastraat 26.
Toegang vrij. Instituut voor
Psychosynthese Amsterdam.
Telefoon: 020 - 6765171.
a Koning Keizer Admiraal
Chanet adoreren en drinken
ze allemaal. De Pantalon.

Voor een verstandelijk gehandicapte jongen (12 jaar) vragen
wij een GASTGEZIN met kinderen (liefst jongens) in dezelfde
leeftijd, waar hij 1x per mnd kan logeren. Ook voor andere
thuiswonende kindererj met een handicap vragen wij gastgezinnen, op max. 45 min. rij-afstand van A'dam. Wij bieden
onk.verg. en begeleiding. Gastgezinnenhulp, (020) 5814520.

Nederlands-lndië,
antieke
meubelen en antiek-look: 7l
stoelen, div. modellen tafels,
Wij behouden ons het ook met marmer, kasten,
recht voor zonder opgave van banken, vitrines, bureaus,
redenen teksten te wijzigen decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
of niet op te nemen.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Een pruik als het
nodig is!

vanReeuwijk

Winkelpersoneel gevraagd

Micro-advertenties kunnen worden gezel over l of 2 ko-

X

SJLÏÏSFi

O Y'^. *V ^ $ kW f: & V»/r> l € **- ^- "1-

Sport, spel en
ontspanning

Trad. Ind. Massage ,

PANTI PIDJIT
Widodari, Sassenheimstr. 48
A'dam. 020-6694741 (gn sex).

Bel vrouwen thuis!

06-95.52

Autoverzekering

ECHTPAREN

06-350.20.293

woensdag 28 februari 1996

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

PE VLOER DIE BIJ JE PAST
LIGT BIJ SANTANA.
Heel verstandig: volg bij de 'keuze van vloerbedekking je
eigen hart. En laatje uitvoerig voorlichten door de echte specialist.
Santana dus. D.e grootste in kurk, laminaat en parket.
Met deskundig, persoonlijk advies van een ervaren verkoopstaf die alle tijd voor u neemt. Met een onvoorstelbare keus: meer
dan 500 vloeren in kurk, laminaat en parket in alle mogelijke
dessins, kleuren en combinaties, overzichtelijk gepresenteerd.
VOORDELIGE WINTERFINALE.

Eiken, beuken..Hevea, Merbau.

Santana Mexico.

Ipokett laminaat.

5 x gelakt en gehard, 4 mm toplaag.

Roomwit met facetkanten.

Eiken, beuken, essen en nog 20 andere

Afm. 2190x 190x 14 mm.

Afm. 600 x 300 x 4 mm.

decors. Afm. 1200 x 190 x 8 mm.

Een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf
leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden. Kom snel
)
langs en let dan ook even op onze tijdelijke superkortingen.
U vindt Santana op de Anthony Fokkerweg (afslag A10,
Sloten/Schinkel) tussen Carpet-land en Praxis, 020 - 6695823.

aniana
5OO VLOEREN OP 1«l3

ERUIT!
De zeven miljoen is eruit en de
winnaar woont in Alphen aan
de Rijn. De Mega Jackpot van
de Nationale. Postcode Loterij
heeft weer een Nederlander
tot multimiljonair gemaakt.
Fin ook tienduizenden andere
mensen wonnen bij de trekking van februari een prijs.

UITSLAG TREKKING FEBRUAR11996
Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van februari verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint-tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
1011
1012
1013
1015
1017
1018
1022
1023
1023
1025
1025
1032
1055
1057
1064
1068
1074
1076
1077
1077
1079
1093
1094
1094
1097
1098
1102
1104
1107
1111
1121
1161
1171
1171
1181
1185
1185
1188
1217
1223

De Mega Jackpot van de Postcode Loterij bevat minimaal
twee miljoen en maximaal zeven miljoen gulden. Bij die
hoogste stand gaat hij ergegarandecrd uit en deze maand is
het weer zover. De rijkste prijs
van Nederland is gevallen,
midden in het Groene Hart van
de Randstad.

Ton naar Haarlem
Mei de Mega Jackpot gingen
nok de tienduizenden andere
prijzen van de Postcode Loterij
eruit, zoals de maandhoofdprijs
van een ton, die terechtkwam in
Haarlem op het winnende lotn u m m e r 2032 MJ 046.

Winst voor allemaal
Hen overzicht van alle grote en
kleine prijzen van deze maand
vindt u op deze pagina. Heeft u
een prijs gewonnen? Van harte
gefeliciteerd. Won u deze keer
niets? Verheug u dan met het
feit dat de hele netto opbrengst
van de Postcode Loterij elke
maand naar een reeks uitstekende goede doelen gaat. En
dal is winst voor ons allemaal!

UliSÏMGEN WN 26 FEBRUARI
l
j

Elke maandag 2T.OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

2 miljoen
•>' 11 De overige Bingoprijzen:
Getal 1 t/m 21
Getal22t/m36
ƒ 10.000,- 08
ƒ10,44 20 17 19 31 09 01
ƒ1.000,- 42
ƒ 9,03 07 24 32 38 34 35

fesi®Dë Binööcijfers:
43
22
3S

29

13

33

10

16

41

Hi eftu met deze 219 etallf3n
ee n vol eka<3rt,d anw ntu de
- muisbi ngo
ƒ2!5.OO»,Zetfouten voorb ehouden

36
37
11
15
04
12
23

ƒ 500,ƒ 100,ƒ 50,ƒ40,ƒ 30,ƒ25,ƒ 20,-

02
25
06
05

ƒ8,ƒ 7,ƒ 6,ƒ 5,-

De BMW: 4266 EB 086 te Eethen
DeMuntenkluisvan 19 februari: ƒ 5.653,- met 6 winnaars!

' Hcnny Huisman: 'Ik hen er weer met 7
miljoen gulden voor de volgende deelncmer die Mega Jackpot multi-miljonair i'.v geworden. Misschien volgende
keerbiju...?'

Speelt u nog niet mee? Vul dan
de bon op deze pagina in en
stuur hem op. Volgende maand
staan er weer een Mega Jackpot
van 2 miljoen gulden en duizenden andere prijzen op u te wachten.B

SW
25,DV
1OO,MG
25,XT
50,RW
25,MZ
5O,XR
1OO,BV
5O,SZ
25,VN 1OOO,ZT
50,EA
25,LV
25,ZG
50,CJ
50,VP
5O,CM
50,TP
25,SX
5O,WJ
25,DG
50,EW
25,HL
5O,PA
25,ZH
100,GH
25,CC
25,PJ
25,HE
5O,XW
25,HT
25,ES
5OO,EW
5O,TE
1OO.XW
25,HT
100,NX
50,GN
5OO,RW
25,HK
5O,-

1251 KS
1272 NG

100,25,-

PJ
CL
KP
AD
VS
GA
XH
TL
LP
AE
LB
AS
LD
GA
LT
GZ
XJ
LJ
EB
JT
HH
CX
VK
SV
PT
HN
PA
EA
AH
NN
TJ
SB
SR
LW
EJ
KP
GK
TG
LD
NE
HC
BA
KK
CA
NM
LT
KG

25,25,25,25,5O,25,25,25,50,25,1OO.25,25,1OO,25,25,25,10O,5O,25,10O,25,5O,50,500.50,5O,5O,5O,50O,50,5O,25,25,25,SO,25,50,50,1OO,5O,10O,10O,50,25,25,10O,-

1314
1316
1316
1318
1333
1382
1398
1401
1402
1403
1406
1433
1433
1441
1443
1447
1501
1504
1506
1506
1521
1544
1544
1551
1561
1633
1645
1671
1687
1689
1689
1711
1711
1733
1735
1742
1744
1747
1751
1759
1761
1767
1781
1783
1811
1816
1817

1825
1827
1829
1852
1901
1901
1906
1962
1966
1966
1971
1972
1972
1973
2023
2025
2037
2071
2101
2121
2132
2135
2151
2153
2181
2215
2225
2231
2252
2253
2272
2282
2286
2286
2313
2314
2314
2317
2321
2332

CP
5O,KG
5O,DA
5O,KW
50,LC
50,SJ
25,DA
25,EA
25,XL
25,XN 1OOO,DN
25,CC
1OO,PV
25,TA
50,KA 1OOO,RM
25,KV
25,BL
25,PM
5O,AD
50,KR
25,LV
5O,TH
25,BC
25,RS
25,TE
50,GN
25,KX
25,LB
50,VG
25,CR
25,EG
25,GR
25,RB
1OO,JW
50,AZ
25,TK
25,ZN
5O.TN
5OO,ZJ
5O,-

2563
2565
2583
2586
2586
2587
2592
2593
2596
2611
2613
2613
2614
2671
2691
2691
2717
2718
2724
2726
2728
2771
2802
2803
2807
2807
2841
2855
2912
2931
2986
3021
3021
3027
3028
3033
3035
3035
3038
3042

SC
5O,PW
50,XE 1000,CC
50,NC
25,HM
5O,HT
50,CM
50,VN
500,LH
5O,NA
25,RA
100,ED
100,ZH
1OO,CT
1OO,HD
25,DK
5O,CK
5O,GK
25,JT
100,DM
25,EB
5O,TS
25,JK
50,BJ
1OO,LS
50,SZ
5O,AA
50,SJ 1000,CT
100,GC
1OO,SX
5O,XA
25,BD 500.RJ
50,XR
25,XD
5OO,ZB
100,JK
25,HN
25,-

2353
2371
2381
2401
2402
2402
2404
2405
2405
2408
•2408
2435

BL
100,VS
25,XB
5O PJ
25,TL
5O,TT
50,VE
25,AS
25,ZD
25,JX
25,RR
25,XG 1OOO,-

3045 PN
3068 GH

10O,25,-

3532 EX
3553 VB

5O,5OO,-

4542 LA
46.11 BN

3074
3075
3077
3079
3081
3083
3111
3112
3135

50,25,50,25,5O,25,50,50,10O,-

3564
3571
3603
3634
3641
3705
3721
3752
3755

25,100,*OO,5O,1OO,50,25,500,25,-

4651
4691
4697
4698
4708
4725
4731
4762
4765
4815
4816
4818
4818
4826
4849
4861
4891
4891
4921
5011
5018
5021

XP
XP
KE
HC
ND
ZE
AH
ZG
NS

3318
3328
3331
3333
3343
3363
3372
3402
3405
3411

JT
25,WH
25,CG 100,CL
25,NE
25,HB 1000,CN
25,VM
25,XJ
5O,BS
1OO,-

3434
3434
3436
3437
3438
3454
3466
3511
3511
3512
3512
3522
3523
3531

JD
25,RA 10OO,ZW
5O,WH
5O,TG
25,VB
50,LP
25,RN 1000,XW
1OO,EN
25,NZ
50,EM
25,JH
50,SW
5O,-

CE
BE
CV
AE
CM
ND
MG
PC
GL

BC
LD
BA
XA
ER
EH
ZA
LS
SB
XR
VJ
AX
TN
TT
VD
AC .
XB
BE
BK

25,25,25,25,1000,25,10O,5O,50,100,50,5OO,25,100,50,50,25,25,100,-

3755
3812
3812
3816
3817
3822
3823
3852
3853
3882
3901
3902
3904
3941
3941
3971
3971
3972
3972

JZ
TK
XH
VD
GD
AB
AK
ZX
GJ
LA
BD
TA
XJ
EM
XL
BZ
VC
EL
RH

4131
4143
4205
4254
4269
4311
4331
4333
4384
4506
4511
4511
4532
4535

5025
5037
5043
5044
5044
25,- 5045
25,- 5051
25,- 5056
25,- 5066
5O,- 5071
100,- 5101
25,- 5102
50,- 5161
25,- 5171
25,- 5171
25,- 5223
5O,- 5244
25,- 5262
25,- 5271
10O,- 5271
1OO,- 5283
25,- 5301
100,- 5306
5O,- 5311

en voor iedere deelnemer in de postcode
2032 M J een troostprijs van ƒ 1 .000,3143
3144
3146
3155
3161
3181
3181
3193
3202
3222
3224
3227
3255
3255
3295
3313
3313
3314
3317

5345
5346
5346
5367
5371
5373
5402
5403
5421
5421

HK
SM
SP
NE
LM
AJ
CL
WP
EL
RW

50,25,50,25,1OO,25,50,100,5OO,25,-

IN ALPHEN A/D RIJN

f 100.000
25,25,100,5O,5OO,5OO,25,25,25,25,5O,25,25,1OO,5O,25,25,25,25,-

25,25,25,25,25,50,25,50,25,5O,-

ƒ 7.000.000

HOOFDPRIJS

AK
XB
AA
AH
SV
TH
XH
SJ
VP
EJ
JL
PG
HH
JL
TS
VG
CH
HR
ZC

BG
DB
KJ
CD
ET
GE
AC
XH
EH
CX

MEGA JACKPOT

2032 M J 046

2507
2512
2517
2517
2517
2517
2517
2518
2518
2522
2523
2524
2531
2531
2543
2546
2547
2551
2555

3991
3995
4003
4005
4005
4021
4100
4102
4130
4131

NV
CV
HK
AC
TL
BS
GM
AM
KK
KM
AH
RB
JR
AH

1OO,25,50,500,5O,25,25,25,25,25,5O,100,100,25,-

5431
5432
5434
5476
5492
5501
5505
5512
5528
5541
5541
5571
5581
5591

5O,10O,-

5622 BM
5624 CC

BR
50,CZ
50,CZ
25,AD
5O,SC 500,SH
50,SR
25,AG
25,BH
25,CP
25,GV 500,GA
25,LJ
25,LV
25,PX
5O,PS 10OO,PT
1OO,VE
25,ND
25,JV
5O,CR
25,NL
25,-

5627
5643
5643
5651
5684
5684
5691
5702
5705
5709
5721
5754
5768
5813
5851
5854
5913
5924
5924
5926
5961
5961

ER
25,- 5966
SB
1OO,- 5981
HK
5O,- 6002
CM
25.- 6026
PG
5O,- 6029
JA
500,- 6031
ZR
25,- 6071
HK 500,- 6085
PT
50,- 6086
BD
25,- 6102
ZA
25,- 6105
DZ 1000,- 6118
WT 1000,- 6132
BA
25,- 6134
JA
25,- 6161
TT
25,- 6166
JC
25,- 6171
DP
25,- 6223
KL
25.- 6231
LB
50,- 6245
GX
50,- 6269
HK
25,- 6281
VP
50,- 6291
CB 1000,- 6291

LM
50,BM
1OO,SK
25,WZ
5O,GR
50,CA
25,AS
50,BE 1OOO,NL
5O,AD
50,BA
50,BB
50,HL
25,PV
5OO,-

50,50,-

6291
6361
6371
6372
6413
6431
6444
6466
6511
6523
6523
6538
6538
6566
6582
6595
6602
6606
6641
6641
6641
6651
6651
6661
6681
6684
6707
6712
6713
6741
6811
6812
6833
6833
6833
6844
6845
6852
6902
6903

KM
50,- 7552
BR
100,- 7582
BR
25,- 7601
EP
100,- 7604
AW
5O,- 7608
BN
25,- 7622
GB
25,- 7671
WD
25,- 7721
PH
10O,- 7722
HA 500,- 7731
HL
25,- 7741
BT
500,- 7751
JE 1OOO,- 7751
HN
5O,- 7771
CK
1OO,- 7772
MT
50,- 7791
AW 1OOO,- 7812
AH
25,- 7823
CJ'
25,- 7823
NS
5OO,- 7844
XM
25,- 7881
AM 5OO,- 7891
KM
25,- 7906
DD
25,- 7943
KE
25,- 7944
BA
25,- 7954
EM
25,- 7958
EE
50,- 7961
EH 500,- 8012
AE
25,- 8015
AA
25,- 8021
DL
25,- 8033
DE
50,- 8071
EH
25,- 8081
JD
5O,- 8091
CZ
25,- 8102
LB
25,- 8103
DR
25,- 8161
AM
25,PD
5O,- I

SN
100,GE
50,GR
25,JK
5O,BS
5O,AX
50,NC
25,ZL
25,AK
5O,HE
100,HJ 1000,AC
25,HE
1OO,DE
25,AL
50,RM
25,RD
1OO,KA
50,RJ
25,KX
25,XE
1OO,PK
25,PS
100,CL
1OO,KN
25,EA
25,RV
25,CS
25,DP
25,BP
5OO,VA
25,DC
25,KP
25,KP .1000,XB
1OO,SM
25,BK
5O,PK
25,-

8162
8162
8171
8172
8172
8181
8191
8223
8225
8262
8265
8265
8300
8307
8331
8375
8391
8424
8431
8431
8531
8531
8605
8608
8621
8651
8702
8731
8862
8911
8921
8921
8924
8932
8932
8934
8935
9013

CN
25,VA
25,BK
25,DB
100,GJ
25,LP
25,AZ
50,XB
100.NN
25,AG
10O,AR
50O,LL
100.AK
5OO,PV
25,GH 100O,BC
50,BR
25,PJ
25,ES
25,RE
25,LZ
25,RT
25,CB
100,ZK
25,CM
5O,CA
25,AC
100,BP
50,BC
25,KE
1OO,LM
10O,TP
500,GE
50,CC 500,KD
1OO,BM
5O,CK
25,CP
25,-

9036
9044
9074
9078
9101
9101
9142
9231
9233
9287
9291
9331
9331.
9331
9351
9354
9402
9411
9412
9414
9431
9431
9466
9467
9491
9514
9581
9581
9635
9643
9665
9675
9711
9711
9714
9725
9731
9743

NP
NR
LK
WD
CJ
VR
VS
KA
KM
LS
JK
AC
LM
MA
RC
BC
WE
NM
AA
AL
CX
LD
PB
PN
AR
AJ
BB
CW
CN
CR
CB
BD
KS
RD
GC
GJ JR
GA

5O,25,25,25,25,25,5O,1OO,25,25,25,25,25,10O,50,10O,1OO,5O',10O,5O,50O,50,25,100,5O,25,25,10O,25,1OOO,5O,5O,25,25,50,1OO,5O,50,-

9744
9751
9752
9753
9753
9765
9781
9798
9844
9872
9883
9902
9902
9931
9933
9951
9953
9977
9981

AL
TH
CB
JA
JE
EN
LL
PB
PE
TJ
SM
KZ
NM
AZ
SM
HC
PE
PK
GH

50,500,500,25,50,25,25,50,50,50,50,25,25,50,5O,25,- .
25,50,25,-
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MJ
25,- 6981 AV
DE
25,- 6991 DR
TS
25,- 7004 CL
LX
50,- 7009 AV
AJ
25,- 7009 LM
XR
25,- 7009 NB
JM 1OOO,- 7031 AP
KX
25,- 7038 AJ
BE
50,- 7039 AA
NG
5O,- 7045 AD
GL
5OO,- 7051 CZ
DM
5O,- 7051 GX
XX
25,- 7054 AA
BW
25,- 7075 EK
EA
1OO,- 7091 AB
PK
50,- ,7095 BZ
BM 100,- 7101 HC
AM
50,- 7122 AG
EC
25,- 7136 MH
PS
100,- 7152 BA
KM
25,- 7204 RG
TZ
50,- 7205 BZ
7241 AE
PJ
5O[- 7255 MG
BK 1OOO,- 7315 GD
TH
25,- 7328 NM
W
25,- 7334 BL
RB
50,- 7335 LE
BS
25,- 7339 C J
CJ
25,- 7346 AE
CH
25,- 7412 AW
CD
25,- 7416 BP
RR 1OOO,- 7423 EN
CH
100,- 7437 VB
CG
100,- 7442 XE
AR
25,- 7471 MH
VK
25,- 7475 NG
SZ
25,- 7478 RE
XW
5O,- 7482 GL
XB
25,- 7482 TA
EE
5O,- 7521 CV
KM
25,- 7523 EZ
GC
50,- 7524 PD
EC
5O,- 7533 BA
AM
1OO,- 7542. HB
AB
25,- 7543 AH
GK
50,- 7544. WN

100,25,5O,25,100,50,50,25,5OO,5OO,1OO,5O,25,25,25,25,1OO,50,50,50,25,5O,500,25,50,100,100,5OO,25,50,25,25,25,1OO,1OO,25,25,25,25,50,1OO,5O,25,10O,25,5O,5OO,-

OÖ^Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode .oterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal oer maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening a f te schrijven.
A. u. b. uw keuze aankruisen en verder invullen in fc
>lokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglemen t, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

Q ƒ 20,- (twe 3 lotnummers)
O / 1°.- (één lotnummer)

Naam:

[D dhr. QH mevr.

Adres:
Postcode:

Bel mij bij een Drijs
boven ƒ 10.000 -Tel
Postbanknumm er:
f

V

V

v

^—^—^—^

•</

Banknummer:

v

•^

^

i i : : : i i :

j

Datum'
Handtekening:

150.96.03
!

- -> "'"'' ':, '?""-» - ,«%"
,^V>S
\ v,s v\ •* ^ ^ N N S

Bon uitknippen en in een envelop
Bi l\l/\l IvJIM/VLC H
(zonder postzegel) opsturen naar: D^^©^^*^%ff^ K
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.
-

•
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Willem Pijper grijpt wereldtitel droogroeien
ZANDVOORT - Willem Pijper heeft voor een fantastische prestatie gezorgd door de wereldtitel te pakken bij het
roeien op de ergometer Concept II. De veertigjarige Zandvoorter behaalde het kampioenschap tijdens een wedstrijd, die afgelopen zondag in Boston USA werd gehouden.
In een prachtige ambiance in
de Harvard University moest
Pijper tot het uiterste gaan om
een verschrikkelijk sterke Engelsman, van ruim twee meter
en 125 kilo, achter zich te houden. Ruim 2500 toeschouwers
zweepten de roeiers op om alles
uit de kast te halen. In de categorie van Willem Pijper kwamen honderd deelnemers aan
de start voor het afleggen van
de tweeduizend meter.
De Zandvoorter, die vooraf
als doel had gesteld een plaats
bij de eerste acht te behalen,
nam door een flitsende start
een voorsprong op de concurrentie. Zo halverwege kwam die
concurrentie naderbij, doch
Pijper zag het gevaar en gooide
er met nog vierhonderd meter
te gaan een geweldige sprint
uit. Met een fantastisch tijd,
een verbetering van zijn persoonlijke record met drie seconden, finishte de ijzersterke
Zandvoorter in zes minuten en
zes seconden als eerste.
De concurrentie was verslagen en Pijper kon zijn lol niet

Fitness Paradise, was ik enorm
goed voorbereid op dit evenement. En als het dan zo geweldig verloopt, dan wil ik volgend
jaar wel weer meedoen."
De ergometer roeiwedstrijden heeft Willem Pijper maar
voor het uitkiezen, maar aangezien er dan veel gereisd moet
worden en de kosten enorm oplopen, beperkt hij zich tot een
aantal wedstrijden per jaar. Zo
zal hij volgend jaar deelnemen
aan de Nederlandse kampioenschappen, de open Franse titelstrijd en de WK in Boston, waar
al weer een uitnodiging voor
wacht. „Aan deze wedstrijden
wil ik wel weer graag deelnemen. De sport op zich is niet
duur, maar de reis- en verblijfkosten zijn enorm. Gelukkig
werd ik voor de strijd in Amerika gesponsord en hopelijk zit
dat er volgend jaar ook weer
in."
De Zandvoortse brandweerman werd dinsdagmiddag pp
het raadhuis in het zonnetje gezet door het gemeentebestuur.
Wethouder Gerard Versteege
feliciteerde de wereldkampioen namens het gemeentebestuur en reikte een fraaie bos
bloemen uit. Later op de middag werd de Zandvoorter in een
feestelijk Fitness Paradise gehuldigd.

op alhoewel hij wel eventjes bij
moest komen van de geleverde
inspanning. „In deze sport ga je
gigantisch stuk," was zijn reactie na terugkomst in Zandvoort. „Je kan constant in de
gaten houden hoe de race verloopt en ik zag dat ik meteen
voorop lag. Toen de nummer
twee dichterbij kwam kon ik
nog versnellen. Ik heb de race
geheel in mijn hoofd en dan
weet ik ook dat ik m de laatste
vierhonderd meter nog een versnelling kan plaatsen."
„Ja, het is ongelooflijk dat ik
heb gewonnen, dit had ik nooit
verwacht. Het was een enorm
sterk deelnemersveld. Ik behoor met mij lengte van l meter
96 niet tot de kleinste maar wat
daar allemaal rondliep, dat waren beren van kerels."
In deze sterk opkomende
sport, volgens de nieuwe wereldkampioen is het wereldwijd
een rage, komt het niet alleen
op kracht aan. „De race bouw je
op. Techniek, taktiek, conditie
maar ook motivatie moet je
hebben om een topprestatie te Willem Pijper: 'In deze sport
leveren. Door veel en goed te ga je gigantisch stuk'
Archieffoto Weekmedia
trainen met Remy Draayer in

Zandvoorts
Nieuwsblad

Chinese films
ZANDVOORT - De Chinese
film 'Parewell my concubine'
van Chen Kaige wordt door ve
len aangeprezen als een prach
tige film over een relatie tussen
een homoseksuele operazanger
en zijn mentor die met een
courtisane trouwt. De film
draait woensdagavond 28 letaruan bij Filmclub Simon van
Collem om half acht in het Circus aan het Gasthuisplem
Voor woensdag 6 maart staat
'1000 pieces of gold' op het pro
gramma. Ook een Chinese film,
maar dan over de strijd van een
Chinese vrouw in Amerika. Beide films geven een prachtig
sfeerbeeld van een wereld die
voor het Westen lange tijd gesloten bleef.

Amateurkunst
ZANDVOORT - Schilderijen,
beelden, foto's of andere kunst
werken zijn welkom voor de
jaarlijkse expositie van Zand
voortse amateurkunstenaait. in
het Cultureel Centrum. Tot en
met 7 maart kunnen kunstenaars zich opgeven bij Biam
Krol, 5740280 De expositie
wordt gehouden vanaf 30
maart.

Rommelmarkt
ZANDVOORT - Op zaterdag 2
maart is er van tien tot één uur
een romrrelmarkt in 't Stekkie
(Celciusstraat 190). De entree is
gratis. Op de rommelmarkt zijn
allerlei tweedehands spullen te
koop.

Jacoba

Heren en dames ZVM-Rabo
winnen met goed handbal
ZANDVOORT - De nederlagen van twee weken geleden hebben de handbalteams van ZVM-Rabobank
extra gemotiveerd. Door die
ver liespartij en was er geen
kans meer op de titel, maar
afgelopen zondag lieten zowel de vrouwen als de mannen heel goed handbal zien.
De handtaalsters wonnen
met 17-15 van Heracles en
de mannen wonnen met 3023 van HCV'90. In de Pellikaanhal speelden
de handbalsters van ZVM-Rabobank en Heracles een zeer
aantrekkelijke wedstrijd. De
Zandvoortsen ondervonden in
de eerste helft goed tegenspel
van Heracles, dat zelfs enige keren een voorsprong nam. ZVMRabobank was in deze fase nog
niet in topvorm en speelde een
wat rommelige wedstrijd. Toch
werd de eerste helft in evenwicht afgesloten, 8-8.
De rust had ZVM-Rabobank
kennelijk goed gedaan, want in
hoog tempo werd Heracles op
ruime achterstand gezet. Met
snel en goed lopende breakouts kwamen de Zandvoortsen
in scoringsposities en dat leverde vele doelpunten op. Heracles kon het niet meer bijhouden en werd op een 17-12 achterstand gezet. Met nog vijf minuten te gaan vond ZVM-Rabobank het wel voldoende.

Heracles kreeg daardoor gelegenheid de schade te beperken
en scoorde nog driemaal. De
overwinning van ZVM-Rabobank kwam echter niet meer in
gevaar, 17-15.
„Er zat weer vreugde in het
spel," vond coach Wendy van
Straten. „Na een rommelige
eerste helft kregen we in de
tweede helft vleugels. Toen lieten we zien dat we best goed
kunnen handballen. Kans op
een kampioenschap of degradatie is er niet meer, zodat we de
laatste wedstrijden lekker vrijuit kunnen spelen."
Het team van coach Joost
Berkhout speelde een voortreffelijke partij handbal in de uitwedstrijd tegen HCV'90. Met
heel geconcentreerd handbal
werd de strijd tegen HCV'90 gespeeld. Schutter Cor van de
Koekelt kreeg vanaf het beginsignaal een straffe mandekking, maar dat weerhield hem
er niet van zijn doelpuntjes~*mee
te pikken. Bovendien kregen
zijn medespelers daardoor
meer ruimte hetgeen goed werd
afgestraft, ruststand 7-13 in
Zandvoorts voordeel.
Ook in de tweede helft heeft(
ZVM-Rabobank de strijd gedic-'
teerd. Bij vlagen gingen de
Zandvoorters over in een lagere
versnelling waardoor HCV'90
terug kon komen tot vier doelpunten verschil. De badgasten
hielden de strijd echter goed
onder controle en met een tem-

ZHC komt slecht uit winterstop

poversnelling was het gat weer
naar zeven treffers geslagen. De
Zandvoorters scoorden er lustig op los en wonnen zo als zij
wilden niet 30-23.
„Ik zag erg tegen deze wedstrijd op," meende een enthousiaste coach Joost Berkhout.
„Van te voren had ik getekend
voor zo'n resultaat, omdat ik
het zwaar inzag. Maar wat hebben de jongens goed gespeeld.
We hebben wel geen kans meer
op de titel, toch heb ik bewondering voor de spelers. Ze speelden erg goed en zeer geconcentreerd. Ik heb genoten van
hoogstandjes, prachtig handbal
was het."
Doelpunten vrouwen: Mireille Martina 5, Claudia Paap 4,
Danièlle Blom 4, Margreet Bogojevic 2, Janna ter Wolbeek l,
Linda Koper 1. Mannen: Jaap
Loos 8, Cor van de Koekelt 7,
Goran Bogojevic 3, Patrick
Terpstra 3, Gerard Damhoff 3,
Guido Weidema 3, Peter Pennings 3.
Competitiestand vrouwen: 1.
Volendam 10-15, 2. DWS 9-14, 3.
ZVM-Rabobank 10-12,4. JonkC/Vido 2 10-9, 5. DSS 2 10-9, 6.
TOB 9-8, 7. Zaanstreek 10-6, 8.
Heracles 10-5.
Mannen: 1. CSV 14-24, 2. Volendam 2 14-21, 3. ZVM-Rabobank
14-19, 4. Tonegido 14-16, 5. HCV
14-15, 6. JonkC/Vido 14-12, 7.
VZV 14-11, 8. Meervogels 14-11,
9. Excelsior 14-8, 10. Lacom'91
14-3.

Zangers
in finale
ZANDVOORT - Twee Zandvoortse zangers treden op zaterdag 2 maart op tijdens de
finale van het Muziek Festival
Haarlem in de Staddsschouwburg. Alam Clark en Stefan de
Roo zijn uitverkoren om samen
met 17 andere zangers, zangeressen of muzikanten eigen
nummers en covers ten gehore
te brengen. Bezoekers betalen
19,50 om hen te horen. De zaal
gaat open om 19.30 uur. Kaarten kan men reserveren via telefoonnummer 023-5423366

Senioren

ZANDVOORT - Na een
lange winterstop traden de
hockeyteams weer aan op
kunstgras. Gezien de resultaten is het overwinteren
niet best bevallen. Toch
speelden de hockeysters
van ZHC een bevredigende
partij. In de slotfase boog
ZHC voor VVV met 1-2. De
Zandvoortse mannen kwaer niet aan te pas. TeZANDVOORT - De dooi der probleemloos verlopen dan TZB is het te hopen dat de bal men
eveneens VVV werd het
heeft sterk toegeslagen en in de wedstrijd in Zandvoort. weer gaat rollen. Het veld aan gen
laat de winter een flinke Toen scoorden de Zandvoor- de Kennemerweg ligt er prach- een kansloze 0-4 nederlaag.
Na de veel te lange winterstap terug doen. Sinds begin ters er lustig op los, gezien de 5- tig bij zodat de verwachting geAangezien het in wekt is, dat er gevoetbald gaat pauze had het vrouwenteam
december is er niet meer ge- 0deoverwinning.
onderste regionen verblij- worden. TZB speelt om half van ZHC er best zin in. De
voetbald in competitieverZaandijk de puntjes hard drie de thuiswedstrijd tegen het Zandvoortsen trokken meteen
band. De voetballers en na- vende
heeft, zal coach Pieter derde team van EDO. Het team fel ten aanval. Na een paar mituurlijk ook de clubs zijn al- nodig
Keur
zijn
manschappen tot het van trainer Willem Koning kan nuten tikte Miranda Schilplang weer blij dat er gevpet- uiterste moeten
motiveren om nog wel wat punten gebruiken zand de bal in het doel. De twee
bald gaat worden. Al bijna tot een goed resultaat
te ko- en tegen EDO is het een mooie arbiters hadden echter een fout
drie maanden geen kantine- men.
gelegenheid om daar wat aan te gezien en keurde de treffer af.
inkomsten en weinig deiDe speelsters en toeschouwers
Ook voor de voetballers van doen.
ning in de verenigingen.
waren zeer teleurgesteld aange-

Na drie maanden weervoetbal

Naar het zich nu laat aan zien
kan er komend weekend weer
gespeeld worden. Zodra de zomertijd zal zijn ingegaan moet
er ook midweeks gevoetbald
worden om de achterstand in te
halen. Zo'n tien tot twaalf wedstrijden hebben de teams nog
op het programma staan. De
trainingen zullen weer worden
aangescherpt om de conditie
op te vijzelen. En dat moet ook
want de voetbalclubs krijgen
jiet zaterdag en zondag zwaar te
"verduren.
Zo begint Zandvoort'75 zaterdag met de zware uitwedstrijd
tegen Kennemerland. Het team
van trainer Harry Talsma zal in
deze tweede helft van de competitie de nodige punten moeten halen om de degradatiezone
te verlaten. Kennemerland is
geen makkelijke tegenstander,
thuis werd met 4-0 verloren,
maar met een goede en positieve instelling is misschien wel
voor een verrassing te zorgen.
De zaterdagvoetballers van
Zandvoortmeeuwen ontvangen
IJmuiden. De wedstrijd vangt
aan om half drie. De onder aanstaande Zandvoorters hebben
ook de punten hard nodig. In de
uitwedstrijd tegen IJmuiden
ging het voortreffelijk gezien de
7-1 overwinning. Het elftal van
trainer John van der Zeijs heeft
behalve deze overwinning nog
slechts vier punten gescoord en
kan het vertrouwen wel wat opvijzelen met een overwinning.
De zondag-elf van Zandvoortmeeuwen gaat geen eenvoudige
middag tegemoet. De uitwedstrijd tegen Zaandijk zal min-
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Verkrijgbaar bij:
MÓERENBURG B.V.
Haltestraat 1
ZANDVOORT

ZANDVOORT - Mevrouw
Molenaar geeft op dinsdag 5
maart bij de Nederlandse Verenigmg van Huisvrouwen een lezing over Jacoba^ van Beieren.
De lezing begint \3m twee uur
en wordt gehouden in het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. Ook met-leden
zijn welkom.

zien er mets aan de hand was.
Even moest ZHC van de schrik
bekomen.
De Zandvoortse hockeysters
herstelden zich echter knap en
namen wederom het initiatief
tegen het hoog op de ranglijst
geplaatste VVV. Halverwege de
eerste helft zorgde Miranda
Schilpzand toch voor de verdiende voorsprong door de bal
keurig in het doel te werken, 10. ZHC probeerde de stand een
nog beter aanzien te geven. Het
offensief werd echter niet beloond.
In de tweede helft was het
betere spel van VVV. ZHC
moest terug in de verdediging
en dat liep foutief af. Al snel
forceerde VVV de gelijkmaker,
1-1..De Zandvoortsen kwamen
onder grote druk. VVV was
technisch beter, maar had de
grootste moeite om tegen het
stug verdedigende ZHC kansen
te creëren. De wedstrijd leek in
een voor ZHC verdiend gelijkspel te eindigen. Vlak voor het
einde werd het overwicht van
VVV de ZHC-ploeg te veel en
viel de tweede tegentreffer, 1-2.
De tijd was toen te kort om de
nederlaag te ontlopen. Voor
ZHC was een punt welkom geweest in de strijd tegen degradatie. ZHC heeft op de ranglijst
slechts één punt meer dan Hermes en zal toch nog wat punten
moeten behalen.
Stand: 1. Reigers 14-25, 2.
Myra 13-22, 3. Kraaien 13-22, 4.
Haarlem 14-22, 5. VVV 14-21, 6.
Almere 14-17, 7. Xenios 14-10, 8.
Terriërs 14-10, 9. Mijdrecht 136, 10. Abcoude 14-6, 11. ZHC 13-

2, 12. Hermes 14-1.
Ook de hockeyers van ZHC
kwamen uit tegen VVV. Het begm zag er hoopvol uit. ZHC
trok m hoog tempo ten aanval
en bracht de VVV-verdediging
menigmaal in het nauw. Door
goed ingrijpen van de VVVdoelman slaagde ZHC er niet in
een voorsprong te nemen. Aan
de andere kant moest de Zandvoortse doelman Roland Paap
enige malen ingrijpen om onheil te voorkomen. De eerste
tien minuten beloofden veel.
Beide teams lieten goed en snel
hockey zien.
Toen echter VVV de strijd onder controle kreeg was het snel
gedaan met het Zandvoortse
verweer. In de vijftiende minuut werd de VVV-spits geheel
vrijgelaten in de cirkel. Toen
deze de bal kreeg toegespeeld
was ook doelman Paap kansloos, 0-1. Even leek het erop dat
ZHC terug zou slaan, doch er
was te weinig overleg m het
spel. Er werd wel hard gewerkt,
doch VVV dicteerde de strijd.
De Zandvoorters werden vervolgens met de rug tegen de
muur gezet. Doelpunten kónden vrijwel niet uitblijven. Na
een half uur hockeyen was het
weer raak. Ook nu een dekkingsfout en dat betekende 0-2.
ZHC was geheel de weg kwijt,
want een minuut later lag nummer drie m het doel. De Zandvoortse defensie werd uit elkaar gespeeld en dat betekende
0-3.
Ook m de tweede helft was
het betere hockey van VVV. De
gasten bewogen beter, waren
technisch beter en de combinaties waren beter verzorgd. ZHC
moest het hebben van hardwerken en dat was tegen dit VVV te
weinig. VVV forceerde veel
strafcorners maar de scherpte
was weg. De Zandvoorters wisten pas na een kwartier spelen
in de tweede helft de eerste
strafcorner te forceren. Deze en
ook de tweede strafcorner leverde niets op. In de slotfase
bepaalde VVV de eindstand op
0-4. Op de ranglijst hebben de
Zandvoorters alleen Abcoude
onder zich. Degradatie zal er
voor ZHC niet volgen aangezien Abcoude al zes punten achter staat en zeer zwak is.
Stand: 1. Noordwijk 13-23, 2.
Xenios 14-23, 3. VVV 13-17, 4.
FIT 14-16, 5. Haarlem 14-16, 6.
Hoorn 13-15, 7. Kraaien 14-15, 8.
Terriërs 14-13, 9. Heerhugowaard 13-12, 10. Kikkers 13-6,
11. ZHC 14-6, 12. Abcoude 13-0.

De hockeysters van ZHC speelden goed, maar verloren toch
met 1-2 van VVV
Foto Persbuieau Zandvoort

opscorers

ZANDVOORT - Een vraaggesprek met wethouder Rita de
Jong over ouderenhuisvesting,
vervoer en de Seniorenraad,
plus interviews met vertegenwoordigers van de Stichting
Welzijnscentrum en de ANBO.
Dat zijn de ingrediënten van de
eerste uitzending van het meuwe seniorenprogramma van
ZFM op vrijdag l maart van 11
tot 12 uur. Klaas Toornstra,
voorzitter van ZFM, en preseiitator Henk Tulp introduceren
het nieuwe ouderenprogramma. Het is op de kabel te beluisteren op 105.0.

Jeugd-EHBO

ZANDVOORT - Voor 13 kinderen
van 11 jaar breekt op
Robtn Castein
woensdag 13 maart een span(ZVM-zon)
nende dag aan. Dan doen zij
Barry Paap
EHBO-examen m het Rode
(ZVM-zat)
Kruisgebouw. De jonge hulpRtckde Haan
verleners moeten een theo{ZVM-zon)
ne-examen afleggen waarbij ze
John Schilder
bijvoorbeeld moeten weten hoe
(TZB)
een geraamte in elkaar zit Bij
Jeroen S wart
de praktijk is onder andere de
(TZB)
mond-op-mond-beademing een
25
10
moeilijk onderdeel, 's Middags
ZANDVOORT - De laatste wijziging op de topscorersranglijst is het examen, 's avonds is de
vond plaats in het weekend van 2 en 3 december 1995. Sinds- uitreiking van de diploma's
dien wierp de winterstop en de veel te lange strenge winter roet
in het eten en viel er niet meer te voetballen. Onbespeelbare
velden zorgden voor stilstand bij de voetballers. Het lijkt er op
dat komend weekend de bal weer gaat rollen en daarom maar Bidden
ZANDVOORT - Op de Weeven ter herinnering de stand.
reldgebedsdag staat vrijdag
Haïti centraal. De gebedsdienst
begint
om tien uur in de Gere(ADVERTENTIE)
formeerde Kerk aan de Juhanaweg. De Zandvoqrtse kerkko
ren geven een muzikaal tintje
aan het bidden. De eucharistie
viering die altijd de eerste van
de maand plaatsvindt m de
Agathakerk gaat vanwege de
Wereldgebedsdag met door

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fm
Maandag lot «--n niet vrijchig
O 00 l/m 1 1 (K)
ZFM Neustop service (op ma. wo en vi ij)
11 00 t/ni 1 1 00
Waterloien (alleen op ma. u o en vrij)
O 00 t/m l l 00
ZFM Nonstop service (op ch en do)
l! 00 t/m l b 00
4 decades
1(5 00 t/m 18 00
I litversnellniK
18 00 t/m 20 00
Mu/iokboulevard
20 00 t/m 22 00
?o\\ ei I'lay (v.in ma l/m do)
22 00 t/m 2-1 00
Tussen Eb & Vloed (van ma l/m do)
20 00 l/m *l 00
B P M (alleen
Zaterdag
0.00 l/m 10 00
ZPM Nonstop service
10 00 l/m 12 00
Goedenioi ijen Zandvoort (Live vanuit Cale NenO
12 00 l/m 1100
Hand in hand
Badmnls
11 00 l/m l (i 00
16 00 l/m IS 00
Europbieakdowii
18 00 l/m 20 00
Mu/iekbonlevard
20.00 l/m 2 l 00
de Kustwacht
(tussen 22 en 2'! nin live vanuit Dancedub Yanks)
Zondag
O 00 t/m 9,!0
ZFM Nonslop service
9 30 t/m 1000
Riilli Een levensbeschouwelijk pi ogi anima
1000t/ml200
/TM la//
12.00 t/m 1 1 00
Even Biunchen met .
Badmuts
14.00 l/m 1600
16 00 l/m 18.00
de Zandbak
18 00 l/m 20 00
Mu/iekboulevard
20.00 t/m 2 1 00
de Ktislw acht

STANDEN
VOETBALCLUBS
Derde klasse KNVB zat
KHFC
12-26 IJmuiden
Kenneml 12-28 Zwal ',iO
ZCFC 12-27 EVC
DZS
12-25 ZOB
Amstelveen 11-24 Zandv '75
CSW
12-20 Odm'59
Hollandia 12-17 PSZ

12
12
12
12
12
12
11

17
l.ï
l.'i
U
7
7
.i

Vlerile klasse KNVB 7jtrrd.ii;
KHFC
12 26 IJmuiden
RCH
11 2J SCW
SMS
12-19 OSDO ,
Hoofddorp 12-19 HBC
SIZO
12 18 Aalbmeei
VEW
12 18 Zvmeeuw

12
12
12
11
12
12

17
16
15
10
10
7

Derde klasse KNVB vonclai;
Züverm
1227 Velhnid
12-25 Beveiwijk
De BrUf?
Zvmeeuw 12 21 Zaandijk
HBC
12-20 KHFC
Velsen
12-18 Schoten
Geel Wit 12-17 DSS
Tueecle klasse HVIJ
ADO'20
1329 Spaanv
EDO
H-29 Tei rasv
Oveibos
12-2-1 TZB
W aanZ
1323 DEM
Hillegom 14-22 V Nibp
ADO'20
13-19 Hnibtede
VVH/Vlsb 13-19 DSC'71

12 lh
12 ld

u n

12 11
12 10
11 8
U 17
11 17
12 l.i
13 10
U !)
IJ 'l
8 ó

Weekmedia 17
Ford Scorpio 2 Oi CL, mei 1990,
4 drs Sedan, ƒ12950. Inruil
mogelijk. Tel. 023 - 5423906.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse aulolubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zalerdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t. w.' Amsterdams Stadsblad, Buitonveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.2 1 .
Schnfteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42 1 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuibplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l , l miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 44,00

voor elke extra regel

ƒ 14,85

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ l

9,20
9,20
0,90

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

020-665 86 86

CITROEN OLTHOF B.V.
Xantia 1.9 DX 6/93 ..ƒ29.250
ZX Reflex 3/93
ƒ 17.950
ZX Avant. 1.6 10/92 .ƒ16.950
GARAGE OLTHOF biedt aan. ZX Avantage 10/92 .. ƒ 17.500
ZX Aura 1.8 1/95 ....ƒ24.500
Curoen Visa
ƒ 14.250
6 80
ƒ 4750 AX First 6/92
AX 11 TE 10?89
ƒ 8.250
Tel 020 - 6823520
C 15 D 12/92
ƒ 9.750
Toyota Starlet '85,
Garantie & Financiering
ƒ 1950, prima staat.
Isolatorweg 40, AmsterdamVISA Garage
Sloterdijk (Afslag S 102).
tel. 020 - 6278410.
Tel. 020 - 6823520.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Ford Sierra 1.8 station turbo Tel. 020-6320190 fax 6343433.
diesel van 07-1991, ƒ7950.
Inruil mogelijk 023 - 5423906. XM Turbo ü '93 airco ƒ 29.500
XM Turbo D '92
ƒ 24.500
Lada Samara 1.3, 3-drs. mei XM Turbo D Amb.'91 ƒ19.500
92, 56.000 km, met Bovag gar. XM Comfort '93
ƒ 19.900
ƒ7750 Westdorp, Adm. de XM V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000
Ruiterweg 020 - 6825983.
X 25 TGi Break '90 ƒ 17.500
X GTi aut. '87
ƒ 6.950
Auto's te koop Xantia 18 SX, Ipg, '94 ƒ24.500
18 SX Ipg '93 ƒ 19.900
van ƒ 10.000,- Xantia
Xantia Diesel '94
ƒ 22.500
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ18.500
tot ƒ 15.000,BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500
BX TGD Break'90
ƒ11.000
SUBARU Mini Jumbo SDX
ƒ 6950
1993. 5-drs., 29.000 km wit, BX RD Break '88
ƒ 14.900
1 jaar Bovag garantie ƒ 12.950 BX 19 TZI Ipg T93
ƒ 14.500
P Smit Autoserv. 020-6719154 BX TZD '92
BX Deauville D '93
ƒ 14.500
Voor een goede SAAB 99, BX TRD Turbo 89
ƒ 6.900
90 of 900, ook Royal Class BX Diesel '88
ƒ 3.950
SAAB SERVICE MOLENAAR BX 16 TZI '92
ƒ 13.500
Hoofddorp 023 - 5614097
BX 14 TGE sch.d. '92 ƒ 12.500
BX 14 RE '90
ƒ 6.950
Auto's te koop BX 14 TE '89
ƒ 4.950
14 TE, Ipg '87
ƒ 2.500
van ƒ 15.000,- BX
BX 14 RE '86
ƒ 1.950

tot ƒ 20.000,-

205 GTi 1 9. rood, 1/90, stuurbckracnt sunroof. f 16.750.Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824

VISA Garage B.V.
Houtmankade 37
Amterdam
020-6278410

BREAK D. CX 2500', '86, RDW
Mitsub Lancsr 1.5 GLXi au- gek., gr. kent, ƒ 150 wegenbel
ium '91, 5-drs HB.elek. ramen inSmnd, ƒ5700, 035-5260133
c vergrend . stuurbekr,
Citroen BX 19 TZD
/ 1 6 950.- Tel. 020- 6310615.
grijs met, 125.000 km, 1/92,

Audi

Audi 100 CS,
•jiijsmeta!, Ipg 1 83, ƒ 6500.-

Jan Wals
020 - 4361697

Jan Wals
020 - 4361697
Daihatsu

Charade TX 1.3 inj, zwart km
25000, '93. Charade 1 3 inj.
logen handelspnjzen Audi 80 sedan, km 35000, '92 Charade
Ouattio4drs schuif/kanteldk T diesel (Van) km 50 000, '93
rood, A8S 7onw glas 3/88
• 13950 Audi 80, 22i GT 2NIEROP-DAIHATSU
Jrs Coupe, 3'85, antr grijs meA'darn-West
tail aut , airco, elektr ram.,
020 - 6183951
-;t bukr er contr., l m win.
; 9500
Daihatsu
ftercbeit Amsteldijk 25,
't AMSTERDAMMERTJE
Amsterdam 020 - 6627777.
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel 020-6236491.
Citroen
OTO

ICI CITROEN

AX 1 1 Plaisir 30 000 km
91
AX l 1 Allure 34 000 km
95
AX ! 1 THE 68 000 km
88
AX 1 1 RE 89000
89
7X Av l 4 5 d 24 000 km 94
/ X 1 4 Reflex 60000 km 92
i3X Chic 56000
91
BX l 9 TZi 87.000 km
91
BX l 4 Rb 104000 km
87
BX 16 Break 10.000
86
Hogeweyselaan 21 Weesp
0294 - 416661
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Ford
FIESTA 1.1 Flash, juni '94, donkerblauw, 12.000 km, 1e eig.
z.g.a.n. ƒ 15.000 023-5614657
Ford Escort 14 CL 04-1987 APK
gek., achter spoiler enz. ƒ 5950.
nruil mogelijk. 023-5423906.

Honda

Fiat

CASPARUS B.V. WEESP
Ford Sierra 2 O Laser automaat, Cinquecento 900 '93 ƒ 12.800
1986, APK 1997, ƒ 3950. Inruil Panda 1000 CL '90 ƒ 7.750
mogelijk. 023 • 5423906.
'92 ƒ 8.950
Panda 1000 L
Ford Sierra 2.0 gl, 4-drs Sedan Panda AUTOM. '92 ƒ 10.950
Uno 45 Special '88 ƒ 6.500
met gas, bj 09-1989, ƒ5950.
'88 ƒ 8.500
Inruil mogelijk. 023 - 5423906. Uno 45 Lido
'93 ƒ 14.950
Uno 1.1 Hobby
Ford Sierra 2.3 diesel station Uno 1.4 Suite
'93 ƒ 15.950
VAN, febr. 1989, ƒ5950. Inruil Uno 1.5 AUTOM. '92/16.950
mogelijk. 023 - 5423906.
Punto 55 S v.a. '95 ƒ 20.999
TIPO 1.4 Skyline '92/17.250
TIPO 1.4 S 3-drs. '94/21.950
Algemeen
Lancia Y 10 JR '95 ƒ 18.950
± 50 auto's APK gek. Den Lancia Delta 1.6 '95 ƒ 29.950
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat Lanc. Thema 16V '93/31.950
Haarlemmerweg bij molen.
Diverse andere merken:
020-6844079. Tevens Inkoop.

Off. Honda-Dealer
AUTOKROOIJ
Biedt aan div. Demo-wagens:
Accoord 2.0i +
10/95
zwart metallic
Civic Coupé I.5 DXI
1/96
Civic 5-drs. 1.4i
Optie 2
1/96
Civic 1.5i LS V-TEC-E
1/96
5-drs. nieuw model.
AUTOKROOIJ
T.T. Vasumweg 32
(a.d. Klaprozenweg)
A'dam-Npord, 020 - 6310615.
Vanaf Ringweg afslag S 118

Hyundai

CITROEN OLTHOF B.V.
O. Kadett HB 1.8 9/91 ƒ 9.750
Peugeot 309 GR 11/91 ƒ 13.800
Peugeot 205 GR 1/92/12.000
Isolatorweg 40, AmsterdamSloterdijk (Afslag S 102)
Tel. 020 - 6823520.

Peugeot 205 XS
Charade TS
Cuore TX
Sub. Mini Jumbo
Colt 1.5 GLi 12V
Camry 2.0 GL
BMW 316i

Div inruilauto's VW Golf 1.8
GTi, groen met., Recaro int.
sch.dak,
BBS-vIg.,
1/86,
ƒ7250.-VW Golf 1.6GL, LPG,
zwart, 5-drs., 1/89, ƒ7250.VWGolf 1.6Aut., sch.dak 1/84,
ƒ4250.- Golf 1.6 Dies. 11/82
ƒ 1450.- Porsche 924 Autom.
brons met. 8/81, ƒ7750.- Saab
900i, 5-drs., wit, LPG-o.b.,
st. bekr., 3/87, ƒ5250.Autobianchi 12/85, ƒ3500.Ford Escort 1.6 CLX, LPG.,
11/90, mod. '91 ƒ 7950.-Kadett
1.7 D, 4-drs., sch./kant. dak
5/90, ƒ7250.- Mitsub. Lancer,
stat. 1.8 GLD, 11/89 ƒ 7250.BX 1 6 RS break 6/86 ƒ 3500.Fiat Panda 6/84 ƒ 2250.Berebeit Amsteldijk 25,
Amsterdam. 020 - 6627777.

TE KOOP GEVRAAGD:
Diverse Low Budget auto's;
LADA'S bouwjaar '85-'92
Peugeot 505 SX '87 ƒ 6.950
Lanc. Thema Tb. '89 ƒ 7.450 correcte afhandeling 0495Citr. Eend 2 CV '86 ƒ 3.000 496607 b.g.g. 0 6 - 52964552

'88 ƒ 8.950
'91 ƒ 10.950
'91 ƒ 9.950
'89 ƒ 7.450
'91 ƒ 15.750
'89 ƒ 9.950
'90 ƒ 14.950

Duizenden guldens voordeel
op occasions
HYUNDAI AMSTELLAND
Schepenbergerweg 11,
A'dam ZO - 020 - 6976971

Lada

WESTDORP
AMSTELLANDLAAN 1 WEESP
LADA en KIA dealer
t/o Winkelcentrum HOGEWEIJ
Tel.: 0294-415108, Fax 432616 1x Lada 2105 1.5
'95
Panda 1000 Clie, bj. '91, zwart, 9x Samara 3 drs . '91 t/m '94
APK 01-'97, i.z.g.st., ƒ6150. 4x Samara 5 drs . '92 t/m '95
Tel. 0182-393909, weg. emig. 1x Lada Niva 1,6 4 wd ... '93
1x Kia Sportage 2.0 16 V '95
Pracht BX 14 CANNES '89
bumpers m carros.kleur, spoi- HÉT ADRES IN AMSTERDAM
ler, sch.d., ƒ 3750. 075-6843337 Adm. de Ruijterweg 396-398
Tel.: 020 - 6825983.

Land/Rangerover

Mazda

DE METEOR: Verkoop nieuw
VAN VLOTEN CAR
en gebruikt. Diverse landrovers
-MAZDA-DEALER90-110-130. Onderhoud & reparatie. Bloemendalerweg 54, 323 HB GLX 1.5
323 HB LX 1.3
WEESP. Tel.: 0294-415240.
323 HB GLX 1.6i-16v
HB SOLID 1.3i-16v
Mercedes-Benz 323
323 SED LX 1.3i-16v
Mercedes Benz 207 d verh. 323 F GLX auto 1.61
verl., IN ZEER GOEDE STAAT, 323 F GLX 1.6i
323 F GLX 1.6i-16v
b.). 1982, motor 80.000 km,
ond.houdspap. ter inzage, 323 F GLX 1.6i-16v
APK tot febr. '97, ƒ7000 inkl. 323 F GLX 1.8i-16v
626 SED GLX 2.0
Tel. 020 - 6119260.
626 SED GLX AUT 1.8i-16v'92
626 SED GLX 2.0i-16v
'93
Porsche
626HB5dGLXAUT1.8-16V94
Chevy Camaro 1979 V8 5.0,
geen plamuur, 10 m2. Vraagpr.
ƒ5950. Tel. 050 • 4042635.

DRAAIERWEG 10
AMSTERDAM-NOORD

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733. Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Renault

Peugeot

Rover

3x RENAULT ESPACE
'86, '88, '90, inruil
bespreekbaar. 0413 - 250781.

106 Ace. 1.1. 10/92 ƒ 14.950
205 S Magnum 2/91 ƒ 12.500
205GTM.6
11-89 ƒ 15.750
205 GL diesel 03/93 ƒ 18.950
306 XR 1.6
03/93 ƒ24.950
405 10x
89-92 v.a. ƒ 9.600
605 SR 3.0
6/93 ƒ 29.950
Fiat Tampra 1.602/93 ƒ 14.250
Citr. BX 1.6TGI 9/90 ƒ 10.750

MINOR MOTORCARS
' Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveon c o
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 • 665 86 86
FAX 020 • 665 63 21
Postbus 156. IOOO AD A'dair

11 TL 88
ƒ 4.950
5 TL 88
ƒ 5.950
5 SL 88
ƒ 6.250
Clio 1.2 RN Figie 92
13.000 km, l.m.v.
ƒ 16.650
Clio 1.2 RL, wit, l.m.v.
'92, 50.000 km
ƒ15.950
OTO-ICI CITROEN
Hogeweyselaan 21 Weesp
0294 - 416661

v.d. POUW PEUGEOT
Hogeweyselaan 93, Weesp
0294 - 415110

Saab

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.500
205 GTi 1.9
1/90 ƒ 16.750
305 break 1.5 12/86 ƒ 4.400
306 XR 1.4ietoile 1/94 ƒ 26.750
306XT1.6inj. 6/93 ƒ 24.750
309 GR 1.4,5 drs 10/91 ƒ 13.750
405 GRraut. 1.9 5/90 ƒ 13.900
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ18.750
405GRDsl
11/92 ƒ 18.450
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

Alfa Spider '91, rood ƒ27.500
900 GL '84 uitst. staat APK
Safrane R.T. 3.0 V6
01/97 slechts 138000 km
aut. 1992, 80.000 km ƒ34.500
ƒ6250,-. Tel. 020 - 6793659
Twingo '95 8.000 km ƒ19.500
Twingo aug, '93
ƒ15.000
Voor een goede
19Chamade 1992 ..ƒ13.750
SAAB 99, 90 of 900
5 TL'87
ƒ 4.800
ook ROYAL CLASS
5 Bestel
ƒ 3.250
naar
11 GTL 1987
ƒ 3.850
SAAB SERVICE
5 GT Turbo 1989 . . . . ƒ 10.750
MOLENAAR
25 GTS, aut
ƒ 4.500
HOOFDDORP
5 Diesel, 5-drs
ƒ 5.250
• Onderhoud, reparatie
Rover 216 GSI 1992 .ƒ 12.500
APK, met eigen
Citroen BX 1986 . . . . ƒ 2.500
revisiewerkplaals voor Saab
Seat Marbella 1991 . .ƒ 6.900
motoren en versnellingsbakke: i
5 T S , uniek
ƒ 2.800
Tevens verkoop van nieuwe
RONDAY BV
én gebruikte onderdeion
Plantage Middenlaan 19-21 T.k. Peugeot 405 GR 1.9,
140.000
km,
b.j.
'88,
APK
2/'97.
Amsterdam 020 - 6237247
023 • 5614097 / 5638052
Vr.pr. ƒ6250. 0299-401506.
RENAULT AMSTERDAM
Saab 900 Turbo A.P.C, '85,
Top occasions met 1 jaar
• De advertentie-afdeling be- mooie auto, geen roest, ƒ 4950
garantie
houdt
zich het recht voor ad- Tel. 0227-542175/545507.
Wibautstraat 224
vertenties eventueel zonder
SAAB DEPOT
020-561 96 11
opgaaf van redenen te weige- Verkoop van nieuwe en gebr.
• Auto te koop? Plaats in deze ren. (Art. 16 regelen voor het onderdelen. Tevens revisie, onrubriek. U zult verbaasd staan advertentiewezen).
derhoud, rep. 04120-36737
over het resultaat.

GRANDIOZE OPRUIMING!!!
EEN KLEINE GREEP
UIT ONZE VOORRAAD:
ALFA ROMEO
33 1.5 IE. 10/92
ƒ10.500
AUDI
801.6i,S5/91
ƒ15.900
BMW
316i 7/86
ƒ 4.900
CITROEN
BX 1.4i Cannes 8/91 ƒ 6.000
BX 1.4 E 11/90
ƒ 6.900
BX 1.6 TGI 6/92
ƒ 8.900
BX 1.9 TZD 1/92
ƒ 9.700
BX 1.9TZJ br. 5/90 ƒ 9.000
Xantia 2.0i SX 10/93 ƒ21.600
ZX 1.8 l Avant. 11/93 ƒ 15.300
XM 2.0i Comfort 10/91 ƒ 11.900
RAT Tempra
1.6 lE Shai line 2/93 ƒ12.600
2.0 D 5-drs 1/93
ƒ 12.800
2.0 E stat. 7/91,
ƒ 9.000
FORD
Esc. 1.4 CLi 12/92
ƒ12.900
Esc 1.6V Stat 01/94 ƒ17.900
Orion 1.6 CLX 5/92 ƒ10.400
Orion 1.8 D 7/90
ƒ 7.900
Sop. 2.0 CL aut. 12/89/ 6.900
HONDA
Civic 1.5 ESI 3-d. 2/93/20.400
Concerto 1.5i 1/92
ƒ12.500
HYUNDAI
Sonata 2.0 i GLS 6/92,/ 11.800
LANCIA
Delta 1.6 4/83, ƒ . 900
Ypsylon 1.10 Fire 9/92/ 8.900
MAZDA
323 1.6i, Stat. 8/92
ƒ12.800
6261.8 i LX Sedan 3/92/ 16.800
626 2.0 D GLX, St 2/93/ 18.900
626 2.0i, 16V, 8/92
ƒ 16.600
MITSUBISHI
Galant 2.0 GLSi 02/91 ƒ 8.600
Lancer 1.8 D, 2/86
ƒ 1:900
NISSAN
Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000
Micra 1.2 LX aut. 11/907 8.100
Sun 2.0 D HB, 3/91 ƒ 10.400
Sun. 2.0 D LX stat. 7/92/ 13.700
Sun. 2.0 D 5-drs. 6/88,/ 4.900
OPEL
Astra 1.4i Stat. 6/92 ƒ14.000
Astra 1.7 GLD 4/92 ƒ12.900
Astra 1.7 D Stat 8/92 ƒ 14.900
Kad. 1.5TDstat 11/89/ 8.000
Kad 1.6i Expres. 2/92 ƒ 9.800
Kad 1.7 D Stat. 6/90 ƒ 7.300
Om 2.0i GL Diam. 6/92/ 13.900
Sen. 2.5 E aut 3/86 ƒ 3.900
Vee. 1.6 GL 3'89
ƒ 8.400
Vee. 1.7 GLD 10/90 ƒ10.900
Vee. 1.8 GL Expr. 3/92/ 13.900
Vee. 2.0 GL 9/94
ƒ 19.900
PEUGEOT
106 XSi 4/92
ƒ 17.400
205 1.9GTi 12/87
ƒ 7.900
305 1.6 GR Br 9/86 ƒ 1.900
3061.4 XN 9/93
ƒ15.900
309 1.3 XE Sc 5/88 ƒ 4.200
405 1 6 GLi 3/92,
ƒ11.500
405 1.6 G Xi 9/91
ƒ10.900
405 1 9 SRI 1/92
ƒ 13.500
405 1.9 GLD br. 11/92/16.900
405 1.9 SRD 1/93
/ 19.200
605 2.0 SLI 4/93
ƒ 17.900
RENAULT
18 GTL Stat 8/84,
ƒ 1.800
19 TS 3-drs. 3/91
ƒ 7.500
19 GTD 6/91
ƒ 8.900
19 1 8 16V 1/93
ƒ21.400
21 GTX 5/90
ƒ 8.400
21 Nevada 1 7 RN 7/93/ 16.200
25 TX Beverly 11/91 ƒ 9.200
25 TS 1/88
ƒ 4.600
Clio 1 2 Fidji 6/92
ƒ 12.900
SEAT
Ronda 1 2 GL 1/86 ƒ 900
Toledo 1.6 CL 5/92 ƒ 9.800
Tol 1.9 GLX TD 9/92 ƒ14.200
SUZUKI
Swift UGLSed. 3/93/13.900
TOYOTA
Corolla 1 8d Stat 04/91 ƒ 9.000
Starlet! 1.3 Aut 10/90 / 8.900
VOLVO
240 GL Gr Luxe 8/86ƒ 4.900
340 DL 10/84
ƒ 3.400
440 DL 1/93
ƒ 13.500
460 1.8i GL 4/92
ƒ13.900
740 GL Stat 11/87
ƒ11.900
VOLKSWAGEN
Golf II 1.3 Funct. 2/92/13.600
Golf II 1.3 CL 3/90
ƒ10.700
Golf III 1.4 i CL 05/93 ƒ18.400
Golf III 1,6 i CL 1/94 ƒ19.800
Golf III 1.9DCL3/93 ƒ16.900
Pas 1.8 CL Edit.7/93 ƒ19.800
Pas 1.8 CL Stat 7/93/26.000
Pas 1,9 Edit. 3/93
ƒ18.900
Vento 1.8GL 10/93 ƒ20,900
Vento 1.9CLD5/92 ƒ18.600
Vento 1.9 TD 3/93
ƒ21.400

Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspecialist Leende. Tel 04906-1528. :ord Escort 1.4i CL, 10-1988,
keurige auto, ƒ 6950 Inruil
V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen mogelijk. 023-5423906.
Spec m Zaanstad Garage. Ford Escort 1600 GL, 03-1985,
AUTOBEDRIJF
RENE SPAAN, 075-281193. mooi en goed, ƒ2950. Inruil
EURO SNELWEG SERVICE BV
Vraag tevens naar onze inrui- mogelijk Tel. 023 - 5423906.
INDUSTRIETERREIN
Icrs en aantr rep prijzen.
"DE SLENK"
Ford Escort 1.8 diesel, 3-drs, bj
CANNENBURGERWEG 26
Citroen BX, beige, b.j. '85, APK 10-1989, el. ramen, sch.-kant •
'S-GRAVELAND
lot scpt.'96 Vr.pr. ƒ 1500 dak, ƒ 7950. Inruil mogelijk,
TEL.: 035 - 6564444
l / rj st Tel 020 - 6691028.
"el. 023 - 5423906

Het voordeel
van de Carisma Specials.

Je ziet het.

Je voelt het.

Je merkt het.
- Extra op-;d«rCarlsma,:-x,'; ',sx
' >BusJnëj*^jèe» «twnpjteet -.-'-, ~~•
gemonteerdeLPG-Installaae
"'
^r,
,3,800,»! '-,;'\-

,"••; \' ;!-s\l V V;U-Y> | > Extra's op de Carisma Sports:
%*».' 'X^ rJ •" -•\-.-\ --V 15"ïlehtmetaten veleen «n -,
;

:^ j5^;$;^ i ^iw/50 banden -.,;- , " ^ t f < f'\ ; ^----^^gropt schulf-/kanteldak van
-*„v ;> "«'^"*.^-"^'gehard^zonwerehdjjas/; - \
waarde/3.400,-. \';

--CArf««»>tS GUC en GLS) .
'P'rtrapP.dè 'Carisma Airco
'- '?: ***? 'alrcomiltlpntng, voor

em'ojpttniale temperatuur
- *n' rô«h«w««htlghel«lf ; ', ;

De Mitsubishi Carisma vergroot zijn uitstraling.

laat u verrassen door wat de Carisma u allemaal biedt.

De rust en het rijcomfort die met geen auto in dcx.c

Deze sportieve hatchback van Nederlandse bodem is er

Zoals standaard stuurbekrachtiging, een in hoogte

klasse zijn te vergelijken. En dan tot slot zijn prijs.

nu in drie speciale versies. De Carisma 'Sports' maakt met

verstelbaar stuur en - bestuurdersstoel. En op de GLX

Tja, dan merkt u ineens iets van die Hollandse

zijn brede wielen indruk in de straat en op de snelweg.

elektrisch bcdienbare ramen vóór, een airbag en gordel-

komaf. Tel daar het voordeel bij op en de keuze

Voor de kilometerverslinders onder u is er de

voorspanners. Maar de grootste verrassing wacht u als

voor uw volgende auto is snel gemaakt. Wacht

Carisma 'Business'. Toppunt van luxe is de Carisma

u in de Carisma rijdt. De souplesse en dynamiek van

niet te lang, want deze Specials zijn tijdelijk

'Airco' in GLX of GLS uitvoering. Kom eens langs en

de high tcch 1.6 liter of 1.8 liter 16-kleppen motoren.

leverbaar. Mitsubishi. Je eigen karakter.

.

«T
^BMSSSk
JE Tam
MITSUBISHI
MOTORS

Speciale Mitsubishi Carisma's voor een speciale prijs. Of ƒ 1.550,- contant.
Prijzen incl, fiPM/HTW, c.\cl.

vijtkriiif^hijiimm',

Am/r» nfklüintnakcn, til .SVrur/i/ic/w. t\J geheeld Curisina .S/ w/ v GIS. VVyr/.ifw.Vt*'' voarhchomlen. Met JSjtuir Multitiiirnntie/Inlcr-Kuni Service. /m/J.: Htirt Nihhri# & Greeve H.V., Sti.\\enheim, (0252) 2d fit IJ
Al\ K niet A/cw voor één van de A/XV/CI/C Gir/.wmjX, dan ontvangt u hij (i<in.\chaj van een mVmu' CHIÏMIHI 1' /.55W.- contant (incl. HTW).

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan l, tel. (023) 529 40 02.

Zeilmakerstraat 2, tel. (023) 538 55 50.

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
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1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Vakantie

dtheater moet ook weer niet te g

Artis houdt woensdag 6 en
donderdag 7 maart doe midda
gen vooi kinderen Vanaf één
uur kun je zelf fossielen en
vuurstenen getaruiksvoorwer
pen maken, maar ook een leg
puzzel van dmosauriers in el
kaai zetten Voor deze activiteiten woidt de gebruikelijke Artis enti ee geheven
Wegens groot succes voert
het Technologie Museum
NINT het theaterstuk Stoffen
spel verschillende malen per
dag op Het stuk gaat over een
bedrijf dat failliet dreigt te
gaan, maar door het gebruik
van nieuwe materialen weer
een glanzende toekomst tege
moet gaat Tolstraat 129, Amsterdam
Telefoon
0205708111

Laura Fygi
Laura Fygi, die met fluwelen
stembanden gezegend is, staat
zondag 3 maart met haar band
in Carré Speciale gasten zijn
het Rosenberg Trio en Gmsep
pe Milici, een mondharmomcaspeler uit Sicilië Reserveren
020 622 5225

Culinair weekend
In het weekend van 22 tot en
met 24 maart vindt m Enkhui
zen een culinair lenteweekend
plaats Acht restaurants die De Wereld van Mathijs
aangesloten zij n bij de 'Verenigde Ondernemers Culinair Enk
huizen' zorgen voor een exquis
voorjaarsdiner Het originele
van dit menu is dat de acht res
tuarants allemaal uit gaan van
dezelfde ingrediënten die zij op
eigen wijze in dit menu verwer
ken

foto Mirco Bnkker

Voor meer informatie de WV in
rjnkhuuen telefoon 0228 313 Ib4

Wezen
Nu vinden er tentoonstellin
gen plaats, maar in de tijd dat
het Amsterdams Historisch
Museum nog Amsterdams Bur
gerweeshuis heette, werden er
duizenden jongens en meisjes
grootgebracht Vanaf woens
dag 6 maart kan men in het
museum zien hoe het leven van
de wezen er uitzag
De tentoonstelling 'Jongens
en meisjes' gaat over de laatste
honderd jaar van het tehuis,
waarvoor geput is uit herinne
ringen van oud wezen Er zijn
foto's, documenten en andere
persoonlijke voorwerpen te
zien, die nog nooit zijn getoond
Ze worden aangevuld met met
wezenkostuums en eet en
kookgerei Kalverstraat 92, Am
sterdam
Telefoon
020
523 1822

ET AANBOD IN de
Amsterdamse regio
is fenomenaal," be
vestigt jeugdtheater produ
cent Joop Kuyvenhoven van
Stip produkties „In Amsterdam kun je per maand
tussen de veertig en vijftig
voorstellingen zien, terwijl
de meeste steden niet boven
de drie per maand uitko
men Het bijzondere aan
Amsterdam is ook datje zowel in het centrum als m de
buurten jeugdtheater kunt
zien "

Natuurlijk ontbreekt er wel
wat, vindt de jeugdtheaterpro
ducent Zo wordt er nog steeds
te weinig toneel gemaakt voor
kinderen van vier tot acht jaar
En zou het leuk zijn als er wat
meer 'zwarte' acteurs op het to
neel te zien zijn, zodat kinderen
uit verschillende culturen zich
kunnen identificeren Maar dat
neemt niet weg dat het huidige
jeugdtheater een hoog niveau
heeft bereikt „Toen Scapmo 15
jaar geleden begon, werd er nog
wel eens op de hurken ge
speeld, maar dat is voorbij " Als
voorbeeld uit eigen stal noemt
hij 'Dag Monster' van Paulme
Mol, dat tien jaar geleden in
premiere ging „Het is een stuk
over groter worden, en laat dui
delijk zien dat kindertheater
meer kan zijn dan amusement
alleen Daarnaast heb je ook
een theatergroep als Huis aan TIP l 'Als ik kon toveren' van
de Amstel, die drie klassiekers poppenspelers Elout Hol en

Amsterdamse weesmeisjes, zoals geschilderd door de 19-e
eeuwse schilder van Nicolaas
van der Waay

Nieuwe beelden

voor de jeugd heeft bewerkt
Nou, daar zou niemand zich
vroeger aan gewaagd zou heb
ben"
Ook Gerald Mulder, direc
teur van jeugdtheater De Kra
keling, prijst het hoge peil
„Tien jaar geleden was Zweden
maatgevend op het gebied van
jeugdtheater, maar die rol is nu
door Nederland overgenomen
Niet voor niets komen veel bui
tenlanders hier naar jeugdthea
ter kijken "
Toch heeft hij ook wel kri
tiek, want af en toe dreigt het
jeugdtheater Nederland kent
zo'n 15 professionele gezelschappen een beetj e te mooi te
worden „Je moet voorkomen
dat je over de hoofden van de
kinderen heen speelt, dat je
vormgeving niet al té abstract
wordt Ik hou de theatergroe
pen altijd voor dat een hoge ar
tistieke kwaliteit niet hoeft te
verhinderen dat je je in de ge
dachtenwereld van het kind
verplaatst Laat ik het zo zeg
gen er woidt vaak prachtig
theater gemaakt, maar je moet
goed in de gaten houden voor
welke leeftijdsgroep je speelt
Jeugdtheater mag ook gewoon
leuk zijn "
Het aanbod van jeugdtheater
is zo groot, dat we er vier produkties hebben uitgelicht, die
komende week in Amsterdam
en Amstelveen zijn te zien

In het Museum voor Volkenkunde Rotterdam is tot en met
21 april de expositie 'Nieuwe
beelden aanwinsten Afrikaan
se kunst' te zien Het museum
toont een keuze uit de aankopen en schenkingen van het af
gelopen jaar
Te zien zijn onder andere
voodoobeelden van Agbagli
Kossi (Togo)
spectaculaire
doodskisten van de Ghanese
R BESTAAN alleen al
kunstenaars Kane Kwei en Paa
in Amsterdam zo'n
Joe, een architectonisch object
van de Zaïrese Bodys Isek Kin
duizend sportverem
gelez en beelden van Emile gingen, heel grote en zeer
Gbeli uit Ivoorkust Tot de re kleine Maar om verschilcente aanwinsten behoren ook lende redenen lukt het niet
de twee Afrikaanse speelfilms, altijd om geschikt kader te
Wend Kuuni' en 'Au nom du vinden En met goed kader
Chnst', die het museum de af staat of valt de club
gelopen twee jaar aankocht De
Evert Smiet staat aan het helaas voelen maar weinig ou
films worden op zondag 24
maart respectievelijk om een hoofd van Sportservice Am ders zich daar bij betrokken In
en drie uur gedraaid Reserve sterdam, de gezichtsbepalende het bestuur van een sportvere
i en is aanbevolen (010 organisatie van de gemeente op niging zijn nauwelijks allochtohet gebied van sport Hij ziet nen te vinden "
411 1055)
diverse oorzaken vooi het ge
De Kursuscentrale Amster
liet Museum voor Volkenkunde ligt brek aan kader „De vrije tijd dam Sportief ( K A S ) richt
i m de Willemskaele 25 te Rotterdam
wordt anders besteed Een pro zich op clubs, sportbonden, het
Inlohjn 010 411 2201
bleem is dat de televisie tegen sportbuurtwerk en verder op

E

Eigen Huis Expo
In de RAI wordt van 25 tot en
met 28 april Eigen Huis Expo
96 gehouden Deze nieuwe
beurs biedt informatie over ko
pen huren (ver)bouwen, fman
eieren, woningverbetering en
onderhoud Centraal op Eigen
Huis Expo staan drie pavil
joens, de Huizenmarkt, het
Verbouwadviesplem en het Pinanciermgsadviesplem
Op de Huizenmarkt presen
teien makelaars, projectont
wikkelaais en woningbouwvei
emgmgen het woningaanbod in
de legio's Amsterdam en Haar
lem, de kop van Noord Holland, het Gooi en het gebied
tussen Amsterdam en Leiden
De luiirs is donderdag 25 en vrijdag
2<> ipril open \an tien tot negen uur s
iMinds Zaterdag 27 en zondag 28 april
Is de bom s open \ in tien tot vijl uur.
De tom uiRbprljs bedraagt 12 gulden
"

BOES

Susan Beijer Elout is echt een keurslijf van school en cai i lei e
natuurtalent," beweert een me waai dooi er zo weinig tijd o\ ei
dewerker van het produktiebu blijft om van je ]eugd en je dt o
reau „Hij is zo met poppen be men te genieten De musical
zig dat je de poppen tot leven wordt door professionals, bege
ziet komen en hemzelf uit het leid En dat zie je zegt PR man
oog verliest ook al omdat hij Maik trots Je merk*" niet dat
zo'n rijke variatie aan stemme )e met met volwassenen \an
tjes ia huis heeft'
doen hebt Bovendien zijn de
kostuums en de decors klem
Stadsschouwburg 5 en b m i irt tut t
lijk zeg maar gewoon specta
uur Reserveren (O'O) (>2I 2{1] Ost i
culair
ditheater 7 ma irt tvvet uur Ittsirvt
ren (020) b~') 50%

TIP 2 Indonesische fabel van
Kantjil & De Reus , Het verras
sende van deze voorstelling is
dat gamelanmuziek met schim
menspel wordt gecombineerd
dat zie je eigenlijk nooit legt
Meta Weyschede van jeugd
theater De Krakeling uit
„Het is een heel leuk verhaal
van hoe een klein hertje de oh
fant en de tijger te slim af is De
dieren zijn heel uit heel fijn ma
teriaal geknipt, en het aaidi°e
is dat de kinderen tijdens de
voorstelling mogen kijken hoe
die poppenspeler dat allemaal
m zijn eentje doet

Theater Gnaffel

iedereen die geïnteresseerd is
in sport Dit voorjaar gaan 16
verschillende cursussen van
start Onder andere opleidm
gen om een vereniging te bestu
ren Hierbij moet men denken
aan vaardigheden die een voor
zitter, penningmeester en se
cretaris moeten hebben Maar
ook het begeleiden van spor
ters, de behandeling van bles

l oLo Michel \ i n Bulck

niging Maar natuurlijk zijn er
sporters die zelf het initiatief
nemen en daarna kijken wat ze
er in de praktijk aan hebben
Om het geld hoeven ze het niet
te laten, vanaf 35 gulden geeft
de K A S al complete cursus
sen

De docenten hebben volgens
Smiet hun strepen in het vak
ruimschoots vei diend , Zo
woidt de cursus Sport en Bles
sures gegeven door een leraar
van de academie voor lichame
lijke opvoeding, bij Sport en
Fiscus maken we gebruik van
een belastingconsulent'
Wie niet in de stad woont,
kan 7ich zonder problemen
vooi een cursus inschrijven
Smiet ,We gaan uit van het
grootstedelijk karakter van
sures en het maken van een ver Amsterdam en verzoigen 80
emgmgsblad komen in de les procent van alle spoitcursus
sen aan bod „We maken cur sen in Noord Holland "
sussen voor alles waar belang
Jan Pietei Nep\ eu
stelling voor bestaat," aldus
Smiet
De cursussen lopen in de miandtn
Hij denkt dat het merendeel maart april en mei en w orden gegcv en
verschillende plaatsen in de stad
van de deelnemers een cursus op
\oor meer Intormatk Spoitservlce
volgt op verzoek van hun veie Ymsterdam telefoon (020) 552 2110

'We maken cursussen
voor alles waar
belangstelling voor is'

(ADVERTENTIE)

\ in du \\ 01 p i it i

Wie van jeugdtheater houdt, en in Amsterdam of
omgeving woont, hoft toch maar. Nergens is zoveel
jeugdtheater, en vooral theater op zo'n hoog niveau te zien,
als in Amsterdam en Amstelveen. Zelfs de Zweden
kunnen daar een puntje aan zuigen, al moet het weer niet
te dol worden. „Je moet voorkomen datje over de hoofden
van de kinderen heen speelt," zegt Krakeling-direeteur
Gerard Mulder.

Sportvereniging leren besturen
Verenigingen zijn de kurk waar "woordig van 's morgens vroeg
despoit opdrytt Deleden
tot 's avonds laat aanstaat Ver
kunnen zich lekker uitleven
der gaan steeds meer mensen
maar zonder bijbehorend beindividueel sporten Ze joggen
stuur en begeleiding kan geen
een rondje in het park of trek
enkele vereniging bestaan De
ken baantjes in een zwembad "
Kursuscentrale Amsterdam
Ook de veranderende samen
Sportief verzorgt opleidingen
stelling van de bevolking werkt
voor w ie zich in wil zetten om
door in tal van veremgingsbe
een vereniging draaiende te
sturen „De kinderen van alhouden
lochtonen doen veel aan sport,

s.

Kantrjil en de Reus

l)i M i e r v i a r t { m l irt tviu uur
Ui si rv i rui (020) b l O T W

TIP 4 Kanjers als Ivo de Wijs
(tekst) en Joop Stokkermans
(muziek) schreven de musical
Wie heet er nou Bons'' die ge
speeld wordt door Jeugdkome
dieAmsteidam , Het gaat over
een meisje dat door een drukke
en gevaarlijke veikeerswes; \an
haar vriendin wordt geschei
den legt Mananne Bloemmk
van het Cultureel Centrum Am
stelveen uit
Ze haalt ei een wethoudu
bi] die wat mompelt maai \ ei
dei mets doet Uitemdeh)k
trommelt ze zelf maai een
De Krakeling 2 maart tuet uur K<
zooitje timmerlieden op die
serveren (020) <>24 512!
vooi haai een buig bom\en
Het is dus een musical met een
TIP 3 Na het grote succes van eigentijds thema en het /it
Toffe Tommie Zorgenloos dat sotd m elkaar met leuke lied
zelfs op Broadway heeft ge jes
staan, toeren de jongeren \ a n
(. ^ \ { m 1111 dl ie uur Kt st i v ( u n
het Nederlands Kindei Theatei
uit Purmerend dooi het land (020) 11" )175
met de musical 'De Wereld \ in
Mathijs' Het stuk gaat o\ ei het
Ai noud \ .in "MR st

Cultuurstad
De kunst en cultuurstad Ba
zei heeft m het voorjaai en de
zomer van 1996 enkele belang
rijke tentoonstellingen m ver
schillende musea op het pro
gramma staan Het feit dat de
Zwitserse Bond Heemschut
haar jaarlijkse pi ijs toegekend
heeft aan Bazel kan een extra
aansporing zijn de stad eens
goed te bekijken
Het Kunstmuseum Bazel
presenteert tot 5 mei grafisch
werk uit de collectie Mira Ja
cob van de m 1949 gestonen
Belgische kunstenaar James
Ensor Van 28 april tot 23 juni is
in het Antikmuseum Bat>el
/Sammlung Ludwig Pandoia
vrouwen m het klassieke Gne
kenland' te zien en van 27 api il
tot 11 augustus 'Canto d Arno
re moderne klassiekei s in mu
ziek en beeldende kunst 1914
1935'
Vooi wie de stad te voet wil
ontdekken zijn ei \iifverschil
lende cultuur i ondwandelm
gen te verkiijgen
\\eekemlarringemtntin met een
overnachting musumipas korting
boekje en intorin ititpakket zijn a m te
vragen hl) Olli/ielks ^erkelllslmlo
Basel Schilt! inde i C1I 1001 Bistl
Telefoon 0041 hl 2(>1 50 50

geeft u meer!
De liedjes waren destijds de grote aantrekkingskracht van
de film Syivain Poons zat voor zijn leven vast aan
Goocheme Sallie Jopie Koopman bezong de rode en
witte radijs Johan Heesters bracht een ode aan de
Westertoren en Fien de la Mar zette In de Jordaan op
het repertoire

draait zondag 10 maart om half elf en is de laatste film
van dit seizoen in de serie Nostalgie in Tuschinski
De film komt in de plaats van de oorspronkelijk geplande
Bet naar de Olympiade
Bleeke Bet ging op 7 september 1934 in premiere m
Amsterdam Schrijver Herman Bouber (bekend van De
Jantjes de eerste grote Nederlandse geluidsfilm) schreef
het gelijknamige toneelstuk Het is een simpel verhaal
van nijd en afgunst en primitieve liefde tegen de achter
grond van de Amsterdamse Jordaan gelardeerd met
liedjes van Jacques van Tol en Louis Davids
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon bij de kassa van Tuschinski betalen Weekmedia
lezers m plaats van 12 50 gulden slechts tien gulden per
persoon

Bon voor onze lezers
oodschappen
JLvrant
voor nieuwe produkten
en acties

Naam
Woonplaats
Aantal personen

\WEEI

geeft u meer!

woensdag 28 februari 1996

Weekmedia 17

12

Wat u bespaart is nu
bijna interessanter dan wat

u betaalt.

of Malmö
Volvo 940 met standaard o.a.:

Volvo 940 Polar met extra:

Volvo 940 Malmö met extra:

ABS. airbag bcsiuuidei. Siclc Impact Piotection System (SIPS), automatische

Automatische transmissie, pluche/Ieder bekleding. 5-spaaks lichtmetalen Auriga

Automatische transmissie, 5-spaaks lichtmetalen Auriga velgen, extra brede

goidclcianspaiineis \ooi. hoofdsteunen vooi en achter (5 /itplaatsen), voorruit van

velgen, extra brede 205/55 16 inch banden. Meerwaarde normaal: ƒ 10.355,-.

205/55 16 inch banden, lederen bekleding, metallic/pearl lak, elektrisch

gelaagd High Impact glas. halogeen koplampen, slum bekrachtiging, mustlampen

U betaalt nu slechts ƒ 4.250.-.

bedienbare en verwarmbare spiegels, elektrische ramen achter, Electronic Climate

vooi. elektusch bcdienbare lamcn voor. getint glas. centrale vergrendeling,

Control (de top in airco), cruise control, lederen stuurwiel, gei'ntegreerd kinder-

automatische \\isAvas installatie op ruitevvisser. in hoogte verstelbare bestuurders-

zitje achter, koplampwissers met sproeiers, anti-slipdifferentieel, buitentempera-

stoel, elektusch veiwaimbaie vooistoelen. toerenteller. lijplezier, representatie

tuurmeter. Meerwaarde normaal ƒ 26.000,-. U betaalt nu slechts ƒ 12.750,-.

en nog belangnjk meei

Volvo 940 vanaf ƒ 62.000,-

Volvo 940 Polar vanaf ƒ 66.250,-

Volvo 940 Malmö vanaf/74.750,-

\nl\o VdLiUiul [\rMinui.iiilo lï V Pnsihus 16 41^/GBcesd (IB4S) 68 SS SS Cimsuwentenprij/cn mcl BTW e\ü ƒ695 - kosten njklajr maken en ƒ 250 - M.mijdenngshijdr.igc Wij/igingcn voorbehouden Vraüjz ook naar VoKo's unieke autover/ckering Arna/on Voor informatie over VoKo Leasing kunt u terecht bij de Volvo-dealer
ol hel lijdens kantooruren de VoKo Lcasclijn (OW) 68 82 22 Afbeeld is de Volvo 940 Polar

*
'-

ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO BV, MARKERKANT 1405, TEL 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO BV, VAN DER HOOPLAAN 180, TEL 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO BV, KOLLENBERGWEG 13, TEL. 020-6966811AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN BV, MEEUWENLAAN 128, TEL 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V , BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF BV., LEIDSEVAART 592, TEL 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
J VAN DER HELM B V, HOFLAND 154-162 TEL 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MUHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL 0294-418200

Volvo

Auto's te koop
gevraagd

10 Volvo STATIONS '88'94,
Sedans 360 GLT 440 GLT, 740
GL ANWB gek 0492464495 DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vnjwar
440 DL 1 6 mj km 28000 94,
bewijs Tel 0204824640
340 DL 5 drs, spec aut '90,
Rio
t k gevr loop-, sloop- en
2x 440 GL wit en grijs 90,
schadeauto s contant geld +
240 DL Sedan 91
vrijwaring Tel 020 6370711
VOLVO NIEROP,
Vancouverstr 2 12 A'dam W Wilt u uw auto v a 1989direkta
kontant verkopen? Belt u voor
Tel 020 6183951
ml 0341419354/0652977028
940 GL 23 aut
12/92
340 1 7
12/89
460 18
1/94
donkergroen metallic Sorbet C velgen nieuwe banden
480 2 O Autom
12/92 Reserv nu Dolphm Camper v v
motorisch perfect bouwjaar 80 APK tot 6 96 nieuwe
440 GL 2 O
8'93 aut en airco va 1095 p wk
versnellmqsbak nieuwe startmotor nieuwe koppelingsplaten 440 1 6 Comfort Line
1/95 Adventure cars 0299 430613
ƒ 7 999 tel 020 640 24 13 of 06 528 30 211
440 1 8 LPG
6 92
340 1 7
12/89 Zat/zondag 16 en 17 maart
Citr AX TGS 1 4
7/93 VOORJAARSCAMPERSHOW
Fiat Uno SX 1 5
12/92 met nieuwe en gebr campers
bij VW/Audi dealer A-Pomt, KolAUTOBEDRIJF DICK MUHL
Onderdelen voor Austm Rover
lenbergweg Amsterdam ZO
OFF VOLVO DEALER
Jaguar MG Triurnph Landrover
Tel 0204301647, inbreng moNi|verheidslaan 1, WEESP
gelijk, ook verhuur van 2 4 pers
Tel 0294 418200/418008
m 24 uur geleverd

020-665 86 86
Volkswagen

VW GOLF CABRIOLET GLi

KIMMAN HAARLEM

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748

Grote sortering ONDERDELEh
van schade auto s alle
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam Almere Zaanstreek
20 autonjlessen •>- examen ƒ 1 000
of
10 motorrijlessen •*- examen ƒ835
Motornjlessen / 55 per 60 mm
Autorijlessen ƒ 37 50 per les ook automaat lessen
Theorie op CD l GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag van 900 20 00 uur a 10 per keer
Ruys de Beerenbrouckstr 157159 Adam tel 0206138473
Voorkom on?ekerheid in uw rij opleiding en vraag de gratis

RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving aan 020 6633773 of 6922612
Tevens informatie over theorielossen en examentrainingen
RIJSCHOOL ROLF
50 KM biedt u voordelig rijles Rijden bij Rolf is een begrip m
aan 1e les gratis 2x 60 min Amsterdam Met een goed
ƒ 7 5 Info 0654 688185
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier m
Autorijschool DIESEL
Alle rijlessen ƒ 32 50 per les tensief les on nog leuk ook'
hoog slagingspercentage en
Ook buitenlands rijbewijs
Tevens instructrice aanwezig toch 1e 10 lessen ƒ 3 7 5 0 p u
Tel 02068680636332405 of
Info 020 6332274
0654633678 P S Ook 8 week
Autorijschool Dolfijn
se cursussen en examenroutes
1e 5 lessen ƒ25 p u (60 mm; rijden is vanzelfsprekend
vervolglessen ƒ 40 p u
en niet te
Info 0206839193 6187330 Wilt u een goede
dure rijopleiding7 Bel dan
Autorijschool START voor auto Ferry 0652821994 b g g 020
rijles /onder fman drempel 6127187 Eerste 4 lessen voor
met kwaliteitsgarantie Vraag ƒ100 daarna alle lessen ƒ 35
info 020 6850781
20 lessen + examen ƒ 950
Ook in 7aanqtarl on nmnpvinn

24 UURS SERVICE
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel 0206233220

MiCRO's
06-Nummers

STUDENTES geven echt
tel nrs voor langdurige sexrelatie 06-9706 (75 cpm)

Van Vloten
Amsterdam
850 Eslate 2 5 GLE
1993
740 Sedan 2 3 autom
1986
240 Estate 2 3 GLE
1993
480 Turbo zwart
1989
460
1991 t'm 1994
440 autom
1991 t/m 1995
360 20 5 drs
1987
340 autom
1987 t/m 1989
VW Golf autom
1988
Mitsubishi Lancer 1 3 GL1990
Fiat Cinquecento 1 1 sp 1995
uw Volvo dealer
met persoonlijke service
Tel 020 6369222 Meeuwen
laan 128 Amsterdam Noord
Uit de IJ tunnel 2x rechtsaf

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTOS en pers
busjes va ƒ3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17 Rijsen
hout bij Aalsmeer 0297
324229 Ook t k gevraagd

Klassiekers
en Oldtimers
15 \ CITROEN IDDS met
1 jaar APK Garage
de Kogge 0229 201447
BMW 1802 1975, fjordblauw
m schuifdak, in originele staat
V r p r ƒ8500 0204631461
Volvo Amazone 66 i g s t , revi
sie motor mooi interieur APK
11 96 ƒ 8 500 - 020 • 6657899
Adverteren m deze rubriek
Tel 020 6658686
FAX 020 6656321
Postbus 156 1000 AD Adam

TRIOSEX 'n vrouw of man
extra m bed Sexkontakten'
Bel nu 06-9844 (75 cpm).

Diverse clubs

Vele mannen gezocht voor
Direkt-SEX met dames 35+ 2 warme studentes privé,
06-9620 (SOcpm). Vrouwen massage, relax, trio Middenweg 89A A'dam 020-6925183.
bel ECHT gratis 06-49 99.
Amber Escort 020 - 6328686
VERPLEEGSTERS' Je kijkt v.a 19 u GEZELLIG'Discreet
dwars door mijn witte uniform geen chauffeur a d deur
heen1 Ik buk, ga met je hand
achterlangs' 06.97 44. 1gpm Blonde Moniek dubb FF-cup,
met Rubensvriendm OverVrouwen (40+) geven snel toom 443 A'dam 020-6188677
hun tel nr voor echte SEX
06-95 17 (80 cpm) Vrouwen
bel gratis 06-46 33.
Aantr jongens om u te verVrouwen (40+) willen snel wennen Discreet, tev jonSEXKONTAKT Direkt aan de gens gevr 020 - 6332179
lijn' Bel 06-9811 (75 cpm)

STUDENTES geven echte
Oudere
vrouwen
geven sex op hun kamertje
tel nrs voor direkt SEXkon- Bel NU i 06-9603 (75 cpm)
takt Belook069511(1gpm)
Studentes geven tel nrs voor
Oudere
vrouwen
geven ECHT langdurige sexrelatie
tel nrs voor kontakt bij hen 06-9601 (1gpm)
Ook op zaterdag open '
THUIS 06-9701 (75 cpm)
SuperNieuw1 Snel Live Ze
APK + grote beurt v a ƒ 299 PLEZIER voor 2 Vele vrou- leggen niks uit' Ze gaan gelijk
DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuivers wen en meiden zoeken le- tekeer, brengen jou m 3 mm
cil koppen vlakken Garage/ mand om even leuk mee te tot 'n hoogtepunt Geen door- Vrouwen (40+) willen snel
babbelen over die fijne din- schakellijn Ze liggen naakt
motorenrevisie FEENSTRA
SEXKONTAKT Direkt aan de
klaar 1 gpm 0632032065
Industneweg 27, Duivendrecht gen 75 cpm 06-9860
lijni Bel 06-9663 (75 cpm)
1
Tel 0206980639
Rijp en Ervaren Emma zkt Oudere ERVAREN vrouwen
jonge jongens (v/a 18) die het van 40+ zoeken SEXkontakt TOP-S&Mi Zwepen, boeien
APK KEURINGEN ƒ 70,
rubber 1 gpm
bij zichzelf doen Je mag m'n 06-350 290 53 (75 cpm)
klaar terwijl u wacht
06320331 13
BH
losmaken
069694
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak) Rijpe dame1 Onder haar plooi- VIBRATIONS-MOVIESNELSEXi De comp belt 'n
PRODUCTIONS zoekt voor hete meid thuis opi Live Sex
2e Helmersstraat 15, A'dam
rokje draagt ze een slipje
een serie erotische films da- 1 gpm 069793
Haar zwarte BH met 1/2 cups
Autobedrijf CRYNSSEN
mes en heren voor div rolpriemt door d'r blouse Pak ze
Crynssenstraat 10 14
Snelsexclubi Hier liggen de
len Tevens figuranten
1
maar
Om
11-14-22
uur
Nwe
Tel 0206184402
vrouwen klaar om te komen
Info 06-350 250 65, 1 gpm
stones
0632032038
1gpm
APK keurstation reparaties
Jij krijgt 3 mm 106 98 381gpm
alle merken en schaderegeling Rijpe NEGERINNEN liggen
10 dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J 5) Zelf sleutelen of auto spuiten nkt klaar Ze zijn heet en wilAll m met vrije km
ƒ 1610- doe je bij HEINING HOBBY len snel komen Jij hebt 5 mm
Direct Live' 1 gpm 06 96 86
Sneeuwkett + skiboxen met HAL 020 4976999 A dam,
dragers voor ieder type auto Sloterdijk 3
SECRETARESSE' Onder het
020 6719108 of 020 6794842
buro zie je mijn dijen1 Je ziet
Zie ATS telet pag 888
'n klem doorzichtig slipje1
Kom maar met je vinger'
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Autosloperij De Liede
Vlugger! 069693 1gpm
ƒ 50 per dag excl BTW
INKOOP
Tel 0206161388 of 6890374
Sex m het OPENBAARi Grijp
Loop + Sloop auto's
Peugeot 106/306 Renault Lame m de lift 0632032043
Verkoop onderdelen
guna, Vracht + bestelwagens
Kom m m'n slipje1 1 gpm
R D W vrijwaring
RENT A BRIK
Geen voornjkosten
t/m 3 regels ƒ 5,29
Personenbus ƒ 89 - p dag
0206198691
Opel Kadett v a ƒ39, p dag
t/m 4 regels ƒ 7, 19
Dames
geven
hun
telefoonnr
023 353685
All m KM vrij'
voor sex bij hen thuis'
t/m 5 regels ƒ 8,99
Tel 0206922930
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
Vm 6 regels ƒ 10,79
(24 u/p d ƒ 1 p m )
merken, alle bouwjaren
Vm 7 regels ƒ 12,58
GEBR OPDAM B V
SEX-KONTAKT
Voor snel
Tel 0250245435
t/m 8 regels ƒ 14,38
kontakt met een hete vrouw
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
Het HOOGSTE BOD'''? Bel 30+ 06-9702 (75 cpm)
t/m 9 regels ƒ 16,18
voor vrijblijvende prijsopgaaf
v a ƒ3500
S&M-Live' Onderdanig aan je
t/m 10 regels ƒ 17,98
GOLDCAR BV Amstelveen, Loop sloop- en schadeauto s
meesteres1
Tel 020 - 6433733
m vrijwaring Tel 0206754193 069626 pm 1g 069626

Campers

Accessoires en Onderdelen

Tel 023 5339069; Fax 023 - 5362381

Service en
Reparatie

Autoverhuur

QUKEBAAS

DAVE ESCORT

Eén telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06-350.222 21 (100 cpm)
Zeer luxe privehuis' 12 meisjes, ƒ 125,-p u Bubbelbaden,
sauna's 10 00-1 00 Sarphatipark 118 A'dam 020-6723022
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt1
06-350 266 46 (75cpm)

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 06-35022204 (1 gpm)
KAMY, groot medium, zal u
helpen uw problemen op te
lossen, bescherming geliefde, zaken etc Tel 6178020

Zand voorts Nieuwsblad

Autosloperijen

ed 17

SEX-ADRESJES
06-350.20.273

Automaten

SM-VOOR-2 direkt apart
voor dominant sexkontakt
06 320 329 99 (75 cpm)

SHOWROOM
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde Vèner Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad
Het Parool Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Vooi de paiticuliei maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke rrlarkt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.

SM-voor-2 Direkt Apart voor
'n streng SEXkontakti
Bel" 069537 (80 cpm)

Naam:

SNEL een langdurige sex-relatie7 vrouwen (35+) geven
echt hun nr 06-9704 75 cpm

Postcode:

Snelbelhjn DIREKT APART
met een oudere vrouw Bel
direkti 06 95 67 (SOcpm)
SNEL DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbellen 06-9880 (75 cpm)

Adres

Telefoon
S.v.p. in iiibnek:

Plaats:

Week media
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tentoonstelling voor
ütgeslapen koopjesjagers
) Motor '9G, de traditionele
ening van het Nedei landse
otor(sport)seizoen, klinkt
n donderdag 29 februari tot
met zondag 3 maart in de
rechtse Jaarbeurs het start[n voor een paar maanden geeten op twee wielen. De tenopstelling staat dit jaar voorin het teken van veiligheid.
k /T OTOR '96,

DE

\l\ twaalfde beurs in
f i. successie, is deze
jaargang liefst an>rhalf keer groter dan vog jaar. De organisatie heeft
>or Motor '96 meer dan 220
posanten bij elkaar weten
brengen en samen gebrui;n ze bijna 40 duizend vierinte meter in de Julianaü en de Prins van Oranjeil Dat belooft dus wat
ant vorig jaar bezochten
l duizend motorliefheb;rs het Jaarbeurscomplex
)or de definitieve warnng-up van wat een lange
i warme zomer bleek te
De tentoonstelling heeft een
ote faam opgebouwd bij de
tgeslapen koopjesjagers en
t keer moeten de verkopen in
trecht alle records slaan De
ederlandse
motorhandel
irgt ditmaal voor een flinke
jeveelheid stunts op het ge
ed van nieuwe en gebruikte
otorfietsen, accessoires, kleng, helmen, financieringen,
iderdelen etc
Elk jaar is het inmiddels tra
tionele Waterlooplem van
ans van Wijk Motors uit Zoe
rmeer een levendige handels
aats waar kopers die het mo
rbacil voelen toeslaan aan
in trekken komen Maar er is
eer Zo heeft bijvoorbeeld
rouwer Motoren uit Zwarte
oek een speciale stand met
itsluitend motoren onder de
jftienhonderd piek'
Een nieuwe en minstens zo
'langrijke ontwikkeling is dat
3 diverse importeurs van mo
ren, scooters en bromfietsen
otor '96 benutten voor het
nceren van de laatste nieuw
ss De motoren kunnen alle
aal worden 'betast, beproefd
i bezeten' want Motor '96 is
nslotte een consumenten
»urs Yamaha toont zijn gene

Ie nieuwe collectie in de volledige kleurstellmgen Suzuki lan
ceert zijn nieuwe Bandit 1200,
de goedkoopste superdikke
machine m Nederland, en natuurhjk de fraaie VX800 High
lander waarbij standaard een
kofferset en complete kampeeruitrusting worden gele
verd
Een forse primeur is de spectaculaire Bimota Mantra die
vanaf de Utrechtse beurs met
een leverbaar is De Mantra is
een bloedstollend mooi hightech Bimota-produkt en heeft
een styling waar Italianen pa
tent op lijken te hebben Bimo
ta plaatste het Ducati 900SS
blok m haar in geelzwartcarbon uitgevoerde Mantra en
perst daar ruim 85 pk uit Hij
gaat 38 duizend gulden kosten
De wederopstanding van Laver

Motor '96
legt accent
op veilig rijden
da wordt gevierd met de nieuwe
668, een staande lucht/oliegekoelde twin met 70 pk aan het
achterwiel
Naast de handel in nieuwe en
gebruikte motoren legt Motor
'96 dit jaar sterk de nadruk op
belangrijke zaken rond het motorrijden en de motorsport Er
wordt veel aandacht besteed
aan de actieve en passieve veiligheid van de motorrijders
Het Verkeersveiligheids Gen
trum Rozendom uit het Over
ijsselse Rijssen komt naar Mo
tor '96 met een grote voorlich
tingsstand en geeft tijdens de
beurs slipdemonstraties met
speciaal geprepareerde moto
ren ABS of niet wie een cursus
in Rijssen heeft gevolgd kan
zich m noodsituaties een stuk
beter redden
Helmenfabrikant Arai geeft
eveneens acte de présence Arai
besteedt veel aandacht aan de
veiligheid van motorrijders (en
autocoureurs) en stopt forse
kapitalen in de research van de
door velen nog steeds verfoeide
maar o zo noodzakelijke hoofdbescherming Arai Nederland

Honda mikt op koper
met veel geld

presenteert zich tijdens de
beurs met een speciale stand en
onderhouds unit, waar elke
Arai rijder zijn helm gratis kan
laten nakijken
Verder telt Motor '96 een ontelbare reeks stands met kleding, laarzen, handschoenen en
helmen De grootste collectie
accessoires die ooit in de Jaarsbeurs is getoond Traditiege
trouw geeft de tentoonstelling
ook weer ruim baan aan de mo
torsport Dit keer vooral aan
het offroad gebeuren In het eigen paviljoen prijken de nieuw
ste trial, enduro-, cross en all
roadmachmes
De offroad motorsport krijgt
nieuwe impulsen zowel in de
wedstrijden als op het recrea
tieve vlak De 400cc klasse is
nieuw m het nationale , Europese en mondiale wereldkam
pioenschap enduro En dus is
die klasse sterk vertegenwoordigd met als speciale blikvan
gers de splinternieuwe KTM
400SC, Husqvarna 410TE, Hu
saberg PE400 en Honda XR400
Op de eerste etage van de Julia
nahal, waar het offroad paviljoen is ingericht, wordt tevens
het nieuwe offroadblad Noppenmeuws geïntroduceerd
Motor '96 is verder een trek
pleister voor bekende coureurs
die daar op hun gemak met hun
fans kunnen communiceren
Gerard Jimmink, de Neder
landse coureur van de laatste
Dakar-rally, is aanwezig met
zijn oersterke KTM, maar ook
Jeffrey de Vries, de gebroeders
Aoki, Wilco Zeelenberg en alle
Nederlandse motorcross toppers maken hun opwachting
Motor '96 vindt plaats in de
Jaarbeurs te Utrecht van donderdag 29 februari tot en met
zondag 3 maart Op donderdag
en vrijdag sluit de poort om ne
gen uur, op zaterdag en zondag
om zes uur De kassa opent da
gelijks om tien uur Toegangsprijs 17 gulden 50 per persoon,
kinderen tot 12 jaar onder bege
leiding gratis Het Jaarbeurs
complex ligt naast het Centraal
Station m Utrecht en het winkelcentrum Hoog Catharijne

B

I

N DE NIEUWE Legend is dit uitgewerkt
m de vormgeving en
kwaliteit Het mterieur is eigentijds, elegant
en
gebruiksvriendelijk
De kleuren en materialen
blijven in de Legend-stijl
Zo is het dashboard met
suède bekleed, werken de
schakelaars soepel en zijn de
stoelen bekleed met leer De
technische bouwstenen van
de Legend omvatten een alumimum 3 5 liter V6 met 24
kleppen, Honda's doublé
wishbone wielophanging, een

geavanceerde automatische
transmissie en airconditio
nmg
Honda denkt dat kopers m
het luxe segment, want daar
hoort de Legend per definitie
thuis, vooral prijs stellen op
auto's met een hoge mate van
gebruiksgemak en een zoge
naamd intelligent ontwerp
Een luxueus piodukt moet
volgens Honda ingetogen ele
gantie uitstralen Status zou
van ondergeschikt belang
zijn Dit laatste trekken we
maar hardop in twijfel Mis
schien wel juist m dit seg
ment is status van belang,
vraag maar aan minister Jor
ritsma Dit neemt natuurlijk
niet weg dat je met een Hon
da Legend topklasse m huis
hebt Hij is voor het eerst te
zien tijdens de Autosalon van
Genève

Voordelige Excel
Het kan nog heel even Tot 11 maart doet Hyundai twee typen
Excel in de aanbieding Nu eens niet met alleilei vooidehge
accessoires maar gewoon met een forse prijskorting van tweedui
zend gulden Het gaat om de 5 deurs Liftback L en LS die nu
respectievelijk, /olang de voorraad strekt, voor 22 en 23 mille in
de showroom staan

Prijs 106 verlaagd
Peugeot heeft de prijzen van de 106 Accent blijvend met twee
duizend gulden verlaagd De l O en l l zijn voortaan vanaf respec
tievelijk 19 990 en 21 990 gulden leverbaar, de l 5 diesel vanaf
25 365 gulden Sinds 1991 heeft Peugeot al 1,3 miljoen exemplaren
gebouwd, hiervan rijden er ruim 36 duizend in Nederland rond
Van de veel grotere 406 rolde onlangs overigens nummer 100
duizend van de band In Nederland zijn er tot dusver i umi 45
honderd verkocht en m januari pakte hij een marktaandeel van
2,2 procent

BMW-clubs samen

dus soepeler dan voorheen De
topsnelheid is hoger en de acce
leratietijden zijn met sprongen,
ruim twee seconden voor de
sprint naar 100 km/h, vooruit
gegaan
Ondanks de betere prestaties
noteert Lancia voor deze l 8
versie een daling van het ge
middeld
brandstofverbruik
met 4 procent

het mlaatsysteem en dit gene
reert een hoger rendement en
betere prestaties Hij levert een
vermogen van 130 pk bij 63 hon
derd toeren en een trekkracht
van 164 Nm bij 43 honderd toe
ren Die cijfers liggen net even
onder die van zijn voorganger,
de 2 O 16V, maar zijn prestaties,
zijn nagenoeg gelijk en het
brandstofverbruik is lager Hij
is nog soepeler dan bovenge
De tweede l 8 16V draagt de noemde l 8 motor want 90 pro
toevoeging WT Hij is uitger cent van de maximale trek
sut met een elektronisch ge- kracht is beschikbaar tussen
stuurde variabele timing van duizend en 6 duizend toeren

Verder voert Lancia nog en
kele wijzigingen in de aankle
ding van de Dedra door Alle
uitvoeringen beschikken voort
aan standaard over zaken als
een airbag, stuurbekrachtigmg,
een optimaal mstelbare zitstuurpositie, elektrisch verstel
bare koplamphoogte en elek
trisch bedienbare voorste por
tierramen Ondanks die verbe
teringen blijven de prijzen ge
lijk De prijslijst van de nieuwe
l 8 16 V begint vanaf 41 950 gul
den De Dedia 1996 staat vanaf
begin maait bij de dealer

TT,

De nieuwe krachtbronnen
voor de Dedra betekenen het
einde van de l 8 motor met 101
pk en de 2 O 16V motor met 113
pk Daarvoor m de plaats biedt
Lancia een tweetal l 8 motoren
De lichtste van het stel betreft
een 16 klepper met een vermogen van 113 pk bij 58 honderd
toeren Ten opzichte van de
vroegere l 8 motor is dit een
winst van 12 procent
Ook de trekkracht is aanzienlijk beter en geeft cijfers te zien
van 154 Nm bij 44 honderd toeren, dat scheelt 10 procent met
zijn voorganger 90 procent van
die trekkracht is beschikbaar
tussen 29 honderd en 57 honderd toeren en dat maakt hem

Onder
het
fraaie uiterlijk van de
Lancia zit tegenvvoordig
een
pittige
motor

De BMW Auto Club Nederland, BMW Club Belgmm en de
BMW Motor Club Benelux hebben de handen ineengeslagen en
gaan verder onder een vlag de Benelux Club voor BMW rijders
kortweg BCB, die bestemd is voor zowel klassieke als modei ne
BMW's De samenwerking houdt onder meer in dat de BCB een
flink service en kortingspakket op de markt kan brengen voor de
12 honderd leden De speciale clubcard geeft bijvoorbeeld recht
op korting op banden van Profile Tyre Center, op brandstof (tot 8
cent per liter) en op automatenalen van Brezan Verdei kiijgen
de leden elk kwartaal het magazine BMW Totaal met daaim
wetenswaardigheden voor de BMW rijder In Deventer runt de
club zelfs een heus kantoor dat tijdens kantooruren en s avonds
bereikbaar is Het lidmaatschap kost 60 gulden per jaar en nieuw e
leden ontvangen dan ook nog eenmalig een Staatslot De eerstvol
gende activiteit van de BCB vindt plaats op 12 mei namelijk het
'Zandvoortspektakel voor BMW rijders' dit keer een ondeideel
van de merkendag 'Duitse Autosport op Zandvoort' Voor mfor
matie over de club telefoon 0570 614692

Mijlpaal Clio
In iets meer dan vijf jaar tijd drie miljoen auto's Dat is geen
slechte score die de Renault Clio daar eventjes neerzet en hij is
daarmee de best verkochte Franse auto m Europa
Afgelopenjaar was hij met 170 duizend nieuwe registraties zelfs
voor de vierde achtereenvolgende maal de meest vei kochte perso
nenauto van Frankrijk De Clio wordt gebouwd in fabrieken m
Frankrijk, Spanje, België, Slovenië en Portugal In- mei dit jaai
opent Renault bovendien een fabriek m Argentinië

Jaguar blijft
in de lift

Nieuw
instapmodel
Corsa

Jaguar heeft de stijgende ver
kooplijii van vongjaar in janua
n weten te behouden De eerste
maand van 1996 eindigde Ja
guar wereldwijd 50 procent bo
ven de eigen prognose Oven
gens was dat wel 3 procent min
der dan in januari 1995 maai
die maand was dan ook buiten
spong explosief In de tweede
helft van dit jaar wil Jaguar met
een nieuwe XJS Convertible en
Coupe op de markt komen De
produktie van de huidige XJS
is voor een week stilgelegd De
voornaamste reden is dat er
aanpassingen in de fabriek no
dig zijn voor het nieuwe model
Bovendien wil Jaguar vooi
komen dat het straks met een
te hoge voorraad van het be
staande blijft zitten Het slech
te weer van de laatste tijd remt
de verkoop van de open XJS
enigszins

De Opel Corsa gaat fiei aan
kop m de klasse van compacte
auto s en Opel hoopt die positie
nog eens verder te verstevigen
met kortingen en een nieuw in
stapmodel, de City die alb l 2i i
deurs vanaf 21 950 gulden le\ ei
baar is De piijs van de daaiop
volgende veiise de Eco ii> met
l 200 gulden verlaagd tot 22 450
gulden De Swm^ en GLS 5
deurs zijn nu dui7end «uiden
goedkoper en de Spon en GSi
daaldeniespeotieveli)k l jüüen
l 450 gulden in pn)s De Jo^
woidt opgevolgd dooi deFiLsh
voorzien van anco en anba-,
waarvan de piijshjbt bij 25 450
begint De GSi Optie ui CDX
krijgen eveneens standaai d aur
co Op het motoi li ont is di l >
Diesel vei vangen dooi de l 7
Diesel van de Combo t n dit bt.
tektnt 10 pk extia

Oldtimerbeurs in België en Duitsland
Het is maar een kleintje maar
volgens sommige liefhebbers
wel een van de betere, de Oldtimerbeurs Antwerpen. Een eldorado voor wie een klassieker
of een onderdeeltje wil aanschaffen en ook een betaalbare
copie van de Techno Classica
Essen

D

IT IS NIET alleen
het jaargetijde om je
motorfiets uit het vet
te halen. Ook de oldtimers worden van stal gehaald en dus wemelt het van
de beurzen m binnen- en
buitenland Wie geen zin
heeft in Motor '96 m Utrecht
kan dit weekeinde altijd nog
naar België uitwyken.

De Legend is van alle gemakken voorzien

Record Suzuki
Suzuki is momenteel een van de sterkst gloeiende automei ken
m Nederland In 1995 boekte het merk een verkoopstiigma; \ an 20
procent ten opzichte van 1994 Het marktaandeel eindigde op 3 3
procent en Suzuki importeur Nimag laat nu weten dooi te willen
stoten tot 3,7 procent De Alto, de goedkoopste auto in getal uik
blijft daarbij het belangrijkste ijzer m het vuur

Nieuwe motoren voor Dedra
IJ DE MOTOREN die
Lancia in petto heeft
spreken we over vertegenwoordigers van
een nieuwe serie die wordt
gebouwd m de fabriek te
Pratola Serra De eerste telg
daarvan maakte nog niet zolang geleden zijn debuut m
de Kappa

Het toverwoord voor het inteneur van de vernieuwde
Honda Legend is Soukai en
dit is het Japanse begrip voor
een plezierig, licht en ontspannen gevoel.

Iedereen die m het bezit is van een Opel Pionteia _,Lbum\d
voor februari 1995, krijgt van zijn dealer een uitnodiging om
kosteloos een hitteschild bij het uitlaatbybteem te laten monti
ren Het gaat m totaal om l 021 auto s Tijdens, het bezoek woi den
nog een drietal punten onderzocht Om te beginnen bi] allo vu
sies de leidingen van de voorremmen Veider bi] de riontua 2 i
TD de elektrische bedrading en bij de Spoit wotden de bevcsti
gmgsklemmen van het zonnedak vei vangen

Zwerven door de eeuwenoude
stadjes van good-old Engeland, zoals hier rond de prachtige York Abbey. Motor '96
geeft er traditiegetrouw het
startsein voor.

Nog maar net een jaar geleden
kreeg de Lancia Dedra sedan
een facelift en gezelschap van
de Station Wagon Voor modeljaar 1996 wijzigt Lancia de Dedra op enkele punten. Het belangrijkste nieuws betreft twee
nieuwe motoren.

De stijlvolle Legend

Frontera's terug

nietig vergeleken bij de 70 dui- Essen heette het afgelopen
zend vierkante meter van Es weekeinde Grande Festa Itaha
sen 24 700 bezoekers en 220 ex- na, m Antwerpen heet het
posanten uit 12 landen m Ant straks Festival Itahana en we
werpen tegen 105 duizend be kunnen hetzelft e rijtje van zes
zoekers en 700 exposanten uit jutailea opsonvnen met daarin
15 landen in Essen De vergelij- onder meer 50 jaar Ferrari en
king gaat al snel mank maar ze 70 jaar Maserati

Aan de European*
Clubmeeting doen
40 clubs uit
diverse landen mee

blijken toch wel de nodige overeenkomsten te vertonen
Dat is met zo verwonderlijk
want de beurzen in Antwerpen
en Essen hebben dezelfde orga
msatie achter zich, de SIHA De
De 20 duizend vierkante me- voornaamste overeenkomst is
ter van Antwerpen is slechts dit jaar het Italiaanse thema In

Maar het blijft niet bij Italië
alleen Aan de European Clubmeeting 1996 doen 40 clubs uit
diverse landen mee Tientallen
merken geven gezamenlijk een
overzicht van de geschiedenis
van mobiliteit De eerste automobihst op aarde was Kaïl

Benz met zijn Benz Patent Mo
torwagen, een l pitter met 0,9
pk die een topsnelheid van 16
km/h haalde m 1886 De eerste
'automobilisten' op de maan
waren de astronauten Scott en
Irvm die m 1970 als afgevaar
digden van de Apollo 15 met
hun door twee zink accu's aan
gedreven Lunar-Rover 24 kilo
meter aflegden Op de maan
woog dit 'ding' 35 kilogram, op
aarde 209 kilogram In Antwer
pen staat een copie hieivan, de
Luna Rover
Verdei is Antwerpen een in
koopbeurs Internationale han
delai en en i estauratiebedi ij ven
bieden samen ruim dnedeide
van de automobielen te koop
aan Het gaat om kroonjuwe
len, i estaui atie objecten en old
timers die nog in hun originele
staat verkeren Uiteraard de
monstreren de restauiateuis
ook volop hoe je een oude auto
weer m topvoim biengt De
beurs staat vei dei bekend als

De eerste auto op aarde naast de eerste auto op de maan
een eldorado vooi wie op jacht tl urn ITTC laii!>b de Rm« Ant
is naar ondei delen uit vei vlo weipen afnt Bouw t ent mm
gen tijden De stands hebben Openingstijden van tien tot /e
een gezamenlijke lengte van on ven uui De pi ijs ib wat \ i K ndt,
lijkei dan in Ebben namelijk
geveei twee kilometer
De Oldtimerbeurs Antwei 350 Belgische tl anken en kincle
pen vindt plaats van l tot en i en tot 10 ]aai motiwi gi itis
met 3 maart m het Bouween naai binnen
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Wat u bespaart is nu
bijna interessanter dan wat
u betaalt.

of Malmö
Volvo 940 met standaard o.a.:

Volvo 940 Polar met extra:

Volvo 940 Malmö met extra:

ABS. anbdg bcstuuidci. Sidc Impact Piotection System (SIPS). automatische

Automatische transmissie, pluche/Ieder bekleding. 5-spaaks lichtmetalen Auriga

Automatische transmissie, 5-spaaks lichtmetalen Auriga velgen, extra brede

goidcljiinspanncis vooi. hooldsteuncn voor en uchlei (5 zitplaatsen), voorruit van

velgen, extra brede 205/55 16 inch banden. Meerwaarde noimaal: ƒ 10.355,-.

205/55 16 inch banden, lederen bekleding, metallic/pearl lak, elektrisch

gelaagd High Impact glas. halogeen koplampen, stuuibekrachtiging. mistlumpen

U betaalt nu slechts ƒ 4.250,-.

bedienbare en verwarmbare spiegels, elektrische ramen achter, Electronic Climate

vooi. elektrisch bedienbare urnen voor. getint glas, centrale vergiendelmg.

Control (de top in airco), cruise control, lederen stuurwiel, gei'ntegreerd kinder-

automatische wis/was installatie op uutewissei. in hoogte verstelbare bestuurders-

zitje achter, koplampwissers met sproeiers, anti-slipdifferentieel, buitentempera-

stoel, elektusch veiwarmbaic vooi stoelen, toerenteller. rijplezier. representatie

tuurmeter. Meerwaarde normaal ƒ 26.000,-. U betaalt nu slechts ƒ 12.750,-.

en nog belangii]k meer

Volvo 940 vanaf ƒ 62.000,-

Volvo 940 Polar vanaf/66.250,-

Volvo 940 Malmö vanaf/74.750,-

\ o l \ n \ali.rlaiHl IVrsdiKn lulo li V Pmthus 16 41 >^ /G Ekesd (O i.J'S) 68 S8 8S Consumemenprlj/en mcl BTW C\L| ƒ695 - kosten rijUaur maken en ƒ 250 - \er\\ijderingsbijdrage Wij/igmgen voorbehouden Vraag ook naar Volvo's unieke autovcr/ckenng Ama/on Voor inlormalie over Volvo Leasing kunt u terecht hij de Volvo-dealer
ot bel tijdens kantooruren de Volvo Leaseli|n (014S) 68 82 22 Algebeeld is de VoKo 940 Polar

*
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ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO BV, MARKERKANT 1405, TEL 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO BV, VAN DER HOOPLAAN iso, TEL- 020-6475586 • AMSTERDAM z.o., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V, KOLLENBERGWEG 13, TEL- 020-6966811
AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B V , MEEUWENLAAN 128, TEL 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B V , BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJ
J VAN DER HELM B V HOFLAND 154-162. TEL 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MUHLB V , NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL : 0294-418200

Volvo

Auto's te koop
gevraagd

10 Volvo STATIONS 88'94,
Sedans 360 GLT 440 GLT, 740
GL ANWB gek 0492464495 DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vnjwar
440 DL 1 6 mj km 28000, '94,
bewijs Tel 0204824640
340 DL 5 drs spec aut 90,
Rio
t k gevr loop , sloop en
2x 440 GL wit en grijs 90,
schadeauto's contant geld +
240 DL Sedan 91
vrijwaring Tel 020 - 6370711
VOLVO NIEROP,
Vancouverstr 2 12 A dam W Wilt u uw auto v a 1989direkta
kontant verkopen'' Belt u voor
Tel 020 6183951
ml 0341419354/0652977028
940 GL 23 aut
12/92
340 1 7
12/89
460 18
1/94
donkergroen metallic Borbet C velgen nieuwe banden
480 2 O Autom
12/92 Reserv nu Dolphm Camper v v
motorisch perfect bouwjaar 80 APK tot 6 96 nieuwe
440 GL 2 O
8'93 aut en airco va 1095 pwk
versnellingsbak nieuwe startmotor nieuwe koppehngsplaten 440 1 6 Comfort Line
1/95 Adventure cars 0299 430613
ƒ7999 tel 020 64024 13 of 0652830 211
440 1 8 LPG
6'92
340 1 7
12/89 Zat/zondag 16 en 17 maart
Citr AX TGS 1 4
7/93 VOORJAARSCAMPERSHOW
Rat Uno SX 1 5
12/92 met nieuwe en gebr campers
bij VW/Audi dealer A-Pomt, Kol
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Onderdelen voor Austm Rover
lenbergweg Amsterdam ZO
OFF
VOLVO
DEALER
Jaguar MG Tnumph Landrover
Tel 0204301647, inbreng mo
Nijverheidslaan 1, WEESP
gelijk, ook verhuur van 2-4 pers
Tel 0294 418200/418008
m 24 uur geleverd

020-665 86 86
Volkswagen

VW GOLF CABRIOLET GLi

KIMMAN HAARLEM

Van Vloten
Amsterdam

Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto s alle
850 Estate 2 5 GLE
1993
merken alle bouwjaren
740 Sedan 2 3 autom
1986
GEBR OPDAM B V
240 Estate 2 3 GLE
1993
Tel 0250245435
480 Turbo zwart
1989
460
1991 t/m 1994
440 autom
1991 t/m 1995
360 2 O 5 drs
1987
340 autom
1987 t/m 1989
VW Golf autom
1988
Mitsubishi Lancer 1 3 GL1990
Amsterdam Almere Zaanstreek
Fiat Cinquecento 1 1 sp 1995
20 autonjlessen + examen ƒ 1 000
of
uw Volvo dealer
10 motorrijlessen + examen ƒ835
met persoonlijke service
Molorrylessen ƒ 55 per 60 mm
Tel 020 6369222 Meeuwen
Autonjlessen ƒ 37 50 per les ook automaat lessen
laan 128 Amsterdam-Noord
Uit de IJ tunnel 2x rechtsaf
Theorie op CD l GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie •*• praktijk
Proefexamen theorie dag van 9 00 20 00 uur a 10 per keer
70 BESTELAUTOS en pers
Ruys de Beerenbrouckstr 157159 Adam tel 0206138473
busjes v a /3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag
Voorkorr on7ekerheid m uw rij opleiding en vraag de gratis
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17 Rijsen
voor Amsterdam en omgeving aan 020 6633773 of 6922612 hout bij Aalsmeer
0297
Tevens informatie over theorielossen en examentramingen
324229 Ook t k gevraagd
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerbtraat 152
Tel 0206240748

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Bedrijfsauto's

RIJLES-INFO-GIDS

RIJSCHOOL ROLF
50 KM biedt u voordelig rijles Rijden bij Rolf is een begrip m
aan 1e les gratis 2x 60 mm Amsterdam Met een goed
ƒ75 Info 0654 688185
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier in
Autorijschool DIESEL
1
Alle rijlessen ƒ 32 50 per les tensief les en nog leuk ook
hoog
slagingspercentage
en
Ook buitenlands rijbewijs
Tevens mstructnce aanwezig toch 1e 10 lossen ƒ3750 p u
Tel 02068680636332405 of
Info 020 6332274
0654633678 P S Ook 8 week
Autorijschool Dolfijn
se cursussen en examenroutes
1e 5 lessen ƒ 25 p u (60 mm ) rijden is vanzelfsprekend
vorvolglessen ƒ 40 p u
Info 0206839193 6187330 Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding'' Bel dan
Autorijschool START voor auto Ferry 0652821994 b g g 020
rijles zonder (man drempel 6127187 Eerste 4 lessen voor
met kwaliteitsgarantie Vraag / 100 daarna alle lessen ƒ 35
info 020 6850781
20 lessen + examen ƒ950
Pink in
l nn omoovinn

24 UURS SERVICE '
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen

MiCRO's
06-Nummers

STUDENTES geven
echt
tel nrs voor langdurige sexrelatie. 06-9706 (75 cpm)

Klassiekers
en Oldtimers
\5\ CITROEN IDDS met
1 jaar APK Garage
de Kogge 0229 - 201447
BMW 1802 1975, fjordblauw
m schuifdak, in originele staat
Vrpr ƒ8500 0204631461
Volvo Amazone 66, i g st revi
sie motor mooi interieur APK
11 9 6 / 8 5 0 0 020 6657899
Adverteren m deze rubriek
Tel 020 6658686
FAX 020 665 63 21
Postbus 156 1000 AD A dam

TRIOSEX 'n vrouw of man
extra m bed Sexkontakten'
Bel nu 06-9844 (75 cpm)

Diverse clubs

Vele mannen gezocht voor
3irekt-SEX met dames 35+ 2 warme studentes pnve[
06-9620 (SOcpm) Vrouwen massage, relax, trio Middenweg 89A A'dam 020-6925183
bel ECHT gratis 06-49 99
Amber Escort 020 - 6328686
VERPLEEGSTERS' Je kijkt va 19 u GEZELLIG' Discreet
dwars door mijn witte uniform geen chauffeur a d. deur
ieen' Ik buk, ga met je hand
achterlangs'06 97 44 1gpm Blonde Moniek dubb FF-cup,
met Rubensvnendm OverVrouwen (40+) geven snel toom 443 A'dam 020-6188677
hun tel nr voor echte SEX
06-95 17 (80 cpm) Vrouwen
bel gratis 06-46.33
Aantr jongens om u te verVrouwen (40+) willen snel wennen Discreet, tev jonSEXKONTAKT Direkt aan de gens gevr 020 - 6332179.
lijn' Bel 06-9811 (75 cpm)

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06-350.222.21 (100 cpm)

STUDENTES geven echte
Zeer luxe privehuis' 12 meisOudere
vrouwen
geven sex op hun kamertje
jes, ƒ 125,- p u Bubbelbaden,
tel nrs voor direkt SEXkon- Bel NU' 06-9603 (75 cpm)
sauna's 1000-1 00 Sarphatitakt Bel ook 06 9511 (1 gpm)
park 118 A'dam 020-6723022
Studentes geven tel nrs voor
Tel 0206233220
Oudere
vrouwen
geven ECHT langdurige sexrelatie
tel nrs voor kontakt bij hen 06-9601 (1gpm)
Ook op zaterdag open
Oudere ERVAREN vrouwen
THUIS 06-9701 (75 cpm)
van 35+ zoeken sexkontakt'
SuperNieuw' Snel Live Ze
APK + grote beurt v a ƒ299
06-35026646 (75cpm)
,
PLEZIER voor 2 Vele vrou- leggen niks uit' Ze gaan gelijk
DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuivers wen en meiden zoeken le- tekeer, brengen jou in 3 mm
cil koppen vlakken Garage/ mand om even leuk mee te tot 'n hoogtepunt Geen door- Vrouwen (40+) willen snel
babbelen over die fijne din- schakelhjn Ze liggen naakt
Diversen
motorenrevisie FEENSTRA
SEXKONTAKT Direkt aan de
klaar 1 gpm 0632032065 lijn' Bel 06-9663 (75 cpm)
Industneweg 27, Duivendrecht gen 75 cpm 06-9860
Tel 0206980639
Rijp en Ervareni Emma zkt Oudere ERVAREN vrouwen
NIEUW de SUPERBOX
jonge jongens (v/a 18) die het van 40+ zoeken SEXkontakt TOP-S&Mi Zwepen, boeien,
APK KEURINGEN ƒ70,
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
rubber 1 gpm
bij
zichzelf
doen
Je
mag
m'n
klaar terwijl u wacht
06-350 290 53 (75 cpm)
ga direct met haar apart'
06320331 13
BH losmaken 069694
Garage West-Center
Bel direct 06-35022204 (1gpm)
VIBRATIONS-MOVIE020 6122476 (zonder afspraak) Rijpe damei Onder haar plooiSNELSEX' De comp belt 'n
2e Helmersstraat 15 A dam
rokje draagt ze een slipje PRODUCTIONS zoekt voor hete meid thuis op' Live Sex
KAMY, groot medium, zal u
Haar zwarte BH met 1/2 cups een serie erotische films da- 1 gpm 069793
Autobedrijf CRYNSSEN
mes en heren voor div rolhelpen uw problemen op te
priemt door d'r blouse Pak ze
Crynssenstraat 1014
Snelsexclub'
Hier
liggen
de
len Tevens figuranten
lossen, bescherming geliefmaari Om 11-14-22 uur Nwe
Tel 0206184402
vrouwen klaar om te komen
Info 06-350 250 65, 1 gpm
de, zaken etc Tel 6178020
APK keurstation, reparaties stones 0632032038 1gpm
Jij krijgt 3 mm ' 06 98 38 1gpm
alle
merken
en
schaderegeling
Rijpe NEGERINNEN liggen
10 dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J 5) Zelf sleutelen of auto spuiten nkt klaar Ze zijn heet en wilAll m met vrije km
ƒ 1610
doe je bij HEINING HOBBY- len snel komen JijhebtSmm
Direct Livei 1 gpm 06 96 86
Sneeuwkett + skiboxen met HAL 020 4976999 A dam,
dragers voor ieder type auto Sloterdijk 3
SECRETARESSE' Onder het
020 6719108 of 0206794842
buro zie je mijn dijen' Je ziet
Zie ATS telet pag 888
'n klem doorzichtig slipje1
Kom maar met je vinger'
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Autosloperij De Liede
Vlugger' 069693 1gpm
ƒ 50 per dag excl BTW
INKOOP
Tel 020 6161388 of 6890374
Sex m het OPENBAAR' Grijp
Loop + Sloop auto's
Peugeot 106'306, Renault La
me m de lift 0632032043
Verkoop onderdelen
guna Vracht + bestelwagens
Kom in m'n slipje' 1 gpm
R D W vrijwaring
RENT A BRIK
Geen voornjkosten
t/m 3 regels ƒ 5,29
Personenbus ƒ 89, p dag
020 6198691
Opel Kadett v a ƒ 39, p dag
t/m 4 regels ƒ 7,19
Dames geven hun telefoonnr
023-353685
All m KM vrij'
voor sex bij hen thuis1
t/m 5 regels ƒ 8,99
Tel 0206922930
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
t/m 6 regels ƒ 10,79
(24 u/p d ƒ 1 p m )
merken, alle bouwjaren
t/m 7 regels ƒ 12,58
GEBR OPDAM B V
SEX-KONTAKT Voor snel
Tel 0250245435
t/m 8 regels/ 14,38
kontakt met een hete vrouw
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
Het HOOGSTE BOD?? Bel 30+ 06-9702 (75 cpm)
t/m 9 regels ƒ 16,18
voor vrijblijvende prijsopgaaf
v a ƒ3500
S&M
Live'
Onderdanig
aan
je
t/m
10 regels ƒ 17,98
GOLDCAR BV Amstelveen Loop sloop en schadeauto s
meesteres'
Tel 020 6433733
m vrijwaring Tel 0206754193
069626 pm 1g 069626
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
SM-VOOR-2 direkt apart
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke rrlarkt, tot een maximum van één advertentie
voor dominant sexkontakt
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen met boven f 300,-) kunt u niet gratis adverte06 320 329 99 (75 cpm)
ren Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW

DAVE ESCORT

Campers

Accessoires en Onderdelen

Tel 023 5339069; Fax 023 - 5362381

Service en
Reparatie

Autoverhuur

QUKE BAAS

Zandvoorts Nieuwsblad

Autosloperijen

ed 17

SEX-ADRESJES
06-350.20.273

Automaten

SHOWROOM
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde Vëner Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool Trouw de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

SM-voor 2 Direkt Apart voor
'n streng SEXkontakt'
Bel" 06-9537 (80 cpm)

Naam

SNEL een langdurige sex-relatie? vrouwen (35+) geven
echt hun nr 06-9704 75 cpm

Postcode:

Snelbellijn DIREKT APART
met een oudere vrouw Bel
direkt' 06-95 67 (80cpm)
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbellen 06-9880 (75 cpm)

Adres:
Plaats

Telefoon:
S.v.p. in aibuek:

ƒ
l
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Tentoonstelling voor
uitgeslapen koopjesjagers
()p Motor '96, de traditionele
opening van het Nederlandse
motor(sport)seizoen, klinkt
A an donderdag 29 februari tot
en met zondag 3 maart in de
Utrechtse Jaarbeurs het startsoin voor een paar maanden genieten op twee wielen. De tentoonstelling staat dit jaar vooral in het teken van veiligheid.
OTOR '96,

DE

twaalfde beurs in
successie, is deze
jaargang liefst anderhalf keer groter dan vorig jaar. De organisatie heeft
voor Motor '96 meer dan 220
exposanten bij elkaar weten
te brengen en samen gebruikeri ze bijna 40 duizend vierkante meter in de Julianahal en de Prins van Oranjehal. Dat belooft dus wat
want vorig jaar bezochten
80 duizend motorliefhebbers het Jaarbeurscomplex
voor de definitieve warming-up van wat een lange
en warme zomer bleek te
zijn.
De tentoonstelling heeft een
grote faam opgebouwd bij de
uitgeslapen koopjesjagers en
dit keer moeten de verkopen in
Utrecht alle records slaan. De
Nederlandse
motorhandel
zorgt ditmaal voor een flinke
hoeveelheid stunts op het gebied van nieuwe en gebruikte
motorfietsen, accessoires, kledmg, helmen, financieringen,
onderdelen etc.
Elk jaar is het inmiddels traditionele Waterlooplein van
Hans van Wijk Motors uit Zoetermeer een levendige handelsplaats waar kopers die het motorbacil voelen toeslaan aan
hun trekken komen. Maar er is
meer. Zo heeft bijvoorbeeld
Brouwer Motoren uit Zwartebroek een speciale stand met
'uitsluitend motoren onder de
vijftienhonderd piek'.
Een nieuwe en minstens zo
belangrijke ontwikkeling is dat
de diverse importeurs van motoren, scooters en bromfietsen
Motor '96 benutten voor het
lanceren van de laatste nieuwtjes. De motoren kunnen allemaal worden 'betast, beproefd
en bezeten' want Motor '96 is
tenslotte een consumentenbeurs. Yamaha toont zijn gehe-

le nieuwe collectie in de volledige kleurstellingen. Suzuki lanceert zijn nieuwe Bandit 1200,
de goedkoopste superdikke
machine in Nederland, en natuurlijk de fraaie VX800 Highlander waarbij standaard een
kofferset en complete kampeeruitrusting worden geleverd.
Een forse primeur is de spectaculaire Bimota Mantra die
vanaf de Utrechtse beurs meteen leverbaar is. De Mantra is
een bloedstollend mooi hightech Bimota-produkt en heeft
een styling waar Italianen patent op lijken te hebben. Bimota plaatste het Ducati 900SSblok in haar in geelzwartcarbon uitgevoerde Mantra en
perst daar ruim 85 pk uit. Hij
gaat 38 duizend gulden kosten.
De wederopstanding van Laver-

Motor '96
legt accent
op veilig rijden
da wordt gevierd met de nieuwe
668, een staande lucht/oliegekoelde twin met 70 pk aan het
achterwiel.
Naast de handel in nieuwe en
gebruikte motoren legt Motor
'96 dit jaar sterk de nadruk op
belangrijke zaken rond heb motorrijden en de motorsport. Er
wordt veel aandacht besteed
aan de actieve en passieve veiligheid van de motorrijders.
Het Verkeersveiligheids Centrum Rozendom uit het Overijsselse Rijssen komt naar Motor '96 met een grote voorlichtingsstand en geeft tijdens de
beurs slipdemonstraties met
speciaal geprepareerde motoren. ABS of niet: wie een cursus
in Rijssen heeft gevolgd kan
zich in noodsituaties een stuk
beter redden.
Helmenfabrikant Arai geeft
eveneens acte de présence. Arai
besteedt veel aandacht aan de
veiligheid van motorrijders (en
autocoureurs) en stopt forse
kapitalen in de research van de
door velen nog steeds verfoeide
maar o zo noodzakelijke hoofdbescherming. Arai Nederland

Honda mikt op koper
met veel geld

presenteert zich tijdens de
beurs met een speciale stand en
onderhouds-unit, waar elke
Arai-rijder zijn helm gratis kan
laten nakijken.
Verder telt Motor '96 een ontelbare reeks stands met kle
ding, laarzen, handschoenen en
helmen. De grootste collectie
accessoires die ooit in de Jaars
beurs is getoond. Traditiegetrouw geeft de tentoonstelling
ook weer ruim baan aan de motorsport. Dit keer vooral aan
het offroad-gebeuren. In het ei
gen paviljoen prijken de nieuwste trial-, enduro-, cross- en allroadmachines.
De offroad-motorsport krijgt
nieuwe impulsen zowel in de
wedstrijden als op het recreatieve vlak. De 400cc-klasse is
nieuw in het nationale-, Europese- en mondiale wereldkampioenschap enduro. En dus is
die klasse sterk vertegenwoordigd met als speciale blikvangers de splinternieuwe KTM
400SC, Husqvarna 410TE, Husaberg FE400 en Honda XR400.
Op de eerste etage van de Julianahal, waar het offroad-paviljoen is ingericht, wordt tevens
het nieuwe offroadblad Noppennieuws geïntroduceerd.
Motor '96 is verder een trekpleister voor bekende coureurs
die daar op hun gemak met hun
fans kunnen communiceren.
Gerard Jimmink, de Nederlandse coureur van de laatste
Dakar-rally, is aanwezig met
zijn oersterke KTM, maar ook
Jeffrey de Vries, de gebroeders
Aoki, Wilco Zeelenberg en alle
Nederlandse motorcross-toppers maken hun opwachting.
Motor '96 vindt plaats in de
Jaarbeurs te Utrecht van donder dag 29 februari tot en met
zondag 3 maart. Op donderdag
en vrijdag sluit de poort om negen uur, op zaterdag en zondag
om zes uur. De kassa opent dagelijks om tien uur. Toegangsprijs 17 gulden 50 per persoon,
kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. Het Jaarbeurscomplex ligt naast het Centraal
Station in Utrecht en het winkelcentrum Hoog Catharijne.

!
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Record Suzuki

Suzuki is momenteel een van de sterkst groeiende automerken
in Nederland. In 1995 boekte het merk een verkoopstijging van 20
procent ten opzichte van 1994. Het marktaandeel eindigde op 3,3
procent en Suzuki-importeur Nimag laat nu weten door te willen
stoten tot 3,7 procent. De Alto, de goedkoopste auto m getaunk,
blijft daarbij het belangrijkste ijzer in het vuur.

Voordelige Excel

Het kan nog heel even. Tot 11 maart doet Hyundai twee typen
Excel in de aanbieding. Nu eens niet met allerlei voordelige
accessoires maar gewoon met een forse prijskorting van tweeduizend gulden. Het gaat om de 5-deurs Liftback L en LS die nu
respectievelijk, zolang de voorraad strekt, voor 22 en 23 mille in
de showroom staan.

Prijs 106 verlaagd
Peugeot heeft de prijzen van de 106 Accent blijvend met tweeduizend gulden verlaagd. De 1.0 en 1.1 zijn voortaan vanaf lespectievelijk 19.990 en 21.990 gulden leverbaar, de 1.5 diesel vanaf
25.365 gulden. Sinds 1991 heeft Peugeot al 1,3 miljoen exemplaren
gebouwd, hiervan rijden er ruim 36 duizend in Nederland rond
Van de veel grotere 406 rolde onlangs overigens nummer 100
duizend van de band. In Nederland zijn er tot dusver ruim 45
honderd verkocht en in januari pakte hij een marktaandeel van
2,2 procent.

BMW-clubs samen

Nieuwe motoren voor Dedra
B

dus soepeler dan voorheen. De
topsnelheid is hoger en de acceleratietijden zijn met sprongen,
ruim twee seconden voor de
sprint naar 100 km/h, vooruit
gegaan.
Ondanks de betere prestaties
noteert Lancia voor deze 1.8
versie een daling van het gemiddeld
brandstofverbruik
met 4 procent.

IJ DE MOTOREN die
De tweede 1.8 16V draagt de
Lancia in petto heeft
spreken we over ver- toevoeging VVT. Hij is uitgertegenwoordigers van sut met een elektronisch geeen nieuwe serie die wordt stuurde variabele timing van
gebouwd in de fabriek te
Pratola Serra. De eerste telg
daarvan maakte nog niet zplang geleden zijn debuut in
de Kappa.

Het toverwoord voor het interieur van de vernieuwde
Honda Legend is Soukai en
dit is het Japanse begrip voor
een plezierig, licht en ontspannen gevoel.

I

N DE NIEUWE Legend is dit uitgewerkt
in de vormgeving en
kwaliteit. Het interieur is eigentijds, elegant
en
gebruiksvriendelijk.
De kleuren en materialen
blijven in de Legend-stijl.
Zo is het dashboard met
suède bekleed, werken de
schakelaars soepel en zijn de
stoelen bekleed met leer. De
technische bouwstenen van
de Legend omvatten een aluminium 3.5 liter V6 met 24
kleppen, Honda's doublé
wishbone wielophanging, een

geavanceerde automatische
transmissie en airconditioning.
Honda denkt dat kopers in
het luxe-segment, want daar
hoort de Legend per definitie
thuis, vooral prijs stellen op
auto's met een hoge mate van
gebruiksgemak en een zögenaamd intelligent ontwerp.
Een luxueus produkt moet
volgens Honda ingetogen elegantie uitstralen. Status zou
van ondergeschikt belang
zijn. Dit laatste trekken we
maar hardop in twijfel. Misschien wel juist in dit segment is status van belang,
vraag maar aan minister Jprritsma. Dit neemt natuurlijk
niet weg dat je met een Honda Legend topklasse in huis
hebt. Hij is voor het eerst te
zien tijdens de Autosalon van
Genève.

het inlaatsysteem en dit genereert een hoger rendement en
betere prestaties. Hij levert een
vermogen van 130 pk bij 63 honderd toeren en een trekkracht
van 164 Nm bij 43 honderd toeren. Die cijfers liggen net even
onder die van zijn voorganger,
de 2.0 16V, maar zijn prestaties,
zijn nagenoeg gelijk en het
brandstofverbruik is lager. Hij
is nog soepeler dan bovengenoemde 1.8 motor want 90 procent van de maximale trekkracht is beschikbaar tussen
duizend en 6 duizend toeren.

De nieuwe krachtbronnen
voor de Dedra betekenen het
einde van de 1.8 motor met 101
pk en de 2.0 16V motor met 113
pk. Daarvoor in de plaats biedt
Lancia een tweetal 1.8 motoren.
De lichtste van het stel betreft
een 16-klepper met een vermogen van 113 pk bij 58 honderd
toeren. Ten opzichte van de
vroegere 1.8 motor is dit een
winst van 12 procent.
Ook de trekkracht is aanzienlijk beter en geeft cijfers te zien
van 154 Nm bij 44 honderd toeren, dat scheelt 10 procent met
zijn voorganger. 90 procent van
die trekkracht is beschikbaar
tussen 29 honderd en 57 honderd toeren en dat maakt hem

Verder voert Lancia nog enkele wijzigingen in de aankleding van de Dedra door. Alle
uitvoeringen beschikken voortaan standaard over zaken als
een airbag, stuurbekrachtiging,
een optimaal instelbare zitstuurpositie, elektrisch verstelbare koplamphoogte en elektrisch bedienbare voorste portierramen. Ondanks die verbeteringen blijven de prijzen gelijk. De prijslijst van de nieuwe
1.8 16V begint vanaf 41.950 gulden. De Dedra 1996 staat vanaf
begin maart bij de dealer.

Onder
het
fraaie uiterlijk van de
Lancia zit tegemvoordig
een
pittige
motor

De BMW Auto Club Nederland, BMW Club Belgium en de
BMW Motor Club Benelux hebben de handen ineengeslagen en
gaan verder onder één vlag: de Benelux Club voor BMW-rijders,
kortweg BCB, die bestemd is voor zowel klassieke als moderne
BMW's. De samenwerking houdt onder meer m dat de BCB een
flink service- en kortingspakket op de markt kan brengen voor de
12 honderd leden. De speciale clubcard geeft bijvoorbeeld recht
op korting op banden van Profile Tyre Center, op brandstof (tot 8
cent per liter) en op automaterialen van Brezan. Verder krijgen
de leden elk kwartaal het magazine BMW Totaal met daarin
wetenswaardigheden voor de BMW-rijder. In Deventer runt de
club zelfs een heus kantoor dat tijdens kantooruren en 's avonds
bereikbaar is. Het lidmaatschap kost 60 gulden per jaar en nieuwe
leden ontvangen dan ook nog eenmalig een Staatslot De eerstvol
gende activiteit van de BCB vindt plaats op 12 mei, namelijk het
'Zandvoortspektakel voor BMW-rijders', dit keer een onderdeel
van de merkendag 'Duitse Autosport op Zandvoort' Voor mfoi matie over de club: telefoon 0570-614692.

Mijlpaal Clio

In iets meer dan vijf jaar tijd drie miljoen auto's Dat is geen
slechte score die de Renault Clio daar eventjes neerzet en hij is
daarmee de best verkochte Franse auto in Europa.
Afgelopen jaar was hij met 170 duizend nieuwe registraties zelf b
voor de vierde achtereenvolgende maal de meest verkochte perso
nenauto van Frankrijk. De Clio wordt gebouwd in fabrieken m
Frankrijk, Spanje, België, Slovenië en Portugal. In mei dit jaai
opent Renault bovendien een fabriek m Argentinië

Jaguar blijft
in de lift

Nieuw
instapmodel
Corsa

Jaguar heeft de stijgende verkooplijn van vongjaar in januan weten te behouden. De eerste
maand van 1996 eindigde Jaguar wereldwijd 50 procent boven de eigen prognose. Overigens was dat wel 3 procent minder dan in januari 1995 maar
die maand was dan ook buitensporig explosief. In de tweede
helft van dit jaar wil Jaguar met
een nieuwe XJS Convertible en
Coupé op de markt komen. De
produktie van de huidige XJS
is voor een week stilgelegd. De
voornaamste reden is dat er
aanpassingen in de fabriek nodig zijn voor het nieuwe model.
Bovendien -wil Jaguar voorkomen dat het straks met een
te hoge voorraad van het bestaande blijft zitten. Het slechte weer van de laatste tijd remt
de verkoop van de open XJS
enigszins.

De Opel Corsa gaat fier aan
kop in de klasse van compacte
auto's en Opel hoopt die positie
nog eens verder te verstevigen
met kortingen en een nieuw mstapmodel, de City die als l 2i 3deurs vanaf 21 950 gulden leverbaar is. De prijs van de daarop
volgende vense, de Eco, is met
1.200 gulden verlaagd tot 22 450
gulden De Swing en GLS 5
deurs zijn nu duizend gulden
goedkoper en de Sport en GSi
daalden respectieveh]k l 500 en
1.450 gulden m prijs De Joy
wordt opgevolgd dooi de Fi et.li,
voorzien van airco en iiubau.
waarvan de prijslijst bij 25 450
begint. De GSi Optie en CDX
krijgen eveneens standaaid au
co. Op het motorüont u-, de l .~>
Diesel vervangen dooi de l 7
Diesel van de Combo en dit be
tekent 10 pk extia

Oldtimerbeurs in België en Duitsland
Het is maar een kleintje maar
volgens sommige liefhebbers
wel een van de betere, de Oldtimerbeurs Antwerpen. Een eldorado voor wie een klassieker
of een onderdeeltje wil aanschaffen en ook een betaalbare
copie van de Techno Classica
Essen.

D

IT IS NIET alleen
het jaargetijde om je
motorfiets uit het vet
te halen. Ook de oldtimers worden van stal gehaald en dus wemelt het van
de beurzen in binnen- en
buitenland. Wie geen zin
heeft in Motor '96 in Utrecht
kan dit weekeinde altijd nog
naar België uitwijken.

De Legend is van alle gemakken voorzien

Iedereen die m het bezit is van een Opel Frontera, gebouwd
voor februari 1995, krijgt van zijn dealer een uitnodiging om
kosteloos een hitteschild bij het uitlaatsysteem te laten mnnte
ren. Het gaat m totaal om 1.021 auto's. Tijdens het bezoek woi den
nog een drietal punten onderzocht. Om te beginnen bij alle vei
sies de leidingen van de voorremmen. Verder bij de Frontei a '2 3
TD de elektrische bedrading en bij de Sport worden de bevesti
gingsklemmen van het zonnedak vervangen.

Zwerven door de eeuwenoude
stadjes van good-old Engeland, zoals hier rond de prachtige York Abbey. Mptor '96
geeft er traditiegetrouw het
startsein voor.

Nog maar net een jaar geleden
kreeg de Lancia Dedra sedan
een facelift en gezelschap van
de Station Wagon. Voor modeljaar 1996 wijzigt Lancia de Dedra op enkele punten. Het belangrijkste nieuws betreft twee
nieuwe motoren.

De stijlvolle Legend

Frontera's terug

nietig vergeleken bij de 70 duizend vierkante meter van Essen. 24.700 bezoekers en 220 exposanten uit 12 landen in Antwerpen tegen 105 duizend bezoekers en 700 exposanten uit
15 landen in Essen. De vergelijking gaat al snel mank maar ze

Essen heette het afgelopen Benz met zijn Benz-Patent-Moweekeinde Grande Festa Italia- torwagen, een 1-pitter met 0,9
na, in Antwerpen heet het pk die een topsnelheid van 16
straks Festival Italiana en we km/h haalde in 1886. De eerste
kunnen hetzelfde rijtje van zes 'automobilisten' op de maan
jubilea opsommen met daarin waren de astronauten Scott en
onder meer 50 jaar Ferrari en Irvin die in 1970 als afgevaardigden van de Apollo 15 met
70 jaar Maserati.
hun door twee zink-accu's aangedreven Lunar-Rover 24 kilo1
meter aflegden. Op de maan
woog dit 'ding' 35 kilogram, op
aarde 209 kilogram. In Antwerpen staat een copie hiervan, de
Luna Rover.
Verder is Antwerpen een inkoopbeurs. Internationale handelaren en restauratiebedrijven
bieden samen ruim driederde
van de automobielen te koop
Maar het blijft niet bij Italië aan. Het gaat om ki'oonjuwealleen. Aan de European Club- len, restauratie-objecten en oldmeeting 1996 doen 40 clubs uit timers die nog in hun originele
diverse landen mee. Tientallen staat verkeren. Uiteraard demerken geven gezamenlijk een monstreren de restaurateurs
overzicht van de geschiedenis ook volop hoe je een oude auto
van mobiliteit. De eerste auto- weer in topvorm brengt. De
mobilist op aarde was Karl beurs staat verder bekend als

Aan de European
Clubmeeting doen
40 clubs uit
diverse landen mee

blijken toch wel de nodige overeenkomsten te vertonen.
Dat is niet zo verwonderlijk
want de beurzen in Antwerpen
en Essen hebben dezelfde organisatie achter zich, de SIHA. De
De 20 duizend vierkante me- voornaamste overeenkomst is
ter van Antwerpen is slechts dit jaar het Italiaanse thema. In

De eerste auto op aarde naast de eerste auto op de maan
een eldorado voor wie op jacht
is naar onderdelen uit vervlogen tijden. De stands hebben
een gezamenlijke lengte van ongeveer twee kilometer.
De Oldtimerbeurs Antwerpen vindt plaats van l tot en
met 3 maart in het Bouwcen-

trum ITTC langs de Ring Ant
werpen, afrit Bouweentuim
Openingstijden van tien tot /e
ven uur. De prijs is wat vi icnde
hjker dun in Essen, numeh]k
350 Belgische Iranken en kuideren tot 10 jaar mogen gratis
naar binnen.

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50, Lucht-afvoerdroger Zowel links- als rechtsdraaiend, dus optimaal droogresultaat, tijdklok instelbaar tot 120 minuten Adviespri]s*799 -

PHILIPS MINI HIFI SYSTEEM
FW26 Versterker 2x25 Watt, 5-bands equalizer, digitale tuner/timer, 30
voorkeuzezenders, dubbel cassettedeck, 1 Bit CD-speler, 20 nrs programmeerbaar, 2-weg luidsprekers, systeem-afstandbediening
Adviespnjs*910- ^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^
1-DEURS KOELKA!
Degelijke koelkast Fraaie
'///M?///r/////////////MmK
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS70 CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV
f WbJOA Groolbeeld Black
L ne beeldbuis teletekst
[standbediening '3295

2295.-

1

PHILIPS MATCHLINE
'100HERZKLEUREN-TV

"' P rsoo Black Line S beeldbu
is otereo teletekst '2795
1 ï-{«

1895.-

; PHILIPS MATCHLINE
j 701B STEREO TELETEKST
afstandbediening Adv "1795

1145.-

TR707 Superieure Hl 8
beeldkwaliteit HiFi stereo
geluid motorzoom auto
focus Adviesprijs'3220

1449.-

245.-

SONYH1-8STEADYSHOT
TR750 TOPKLASSE' Met
beeldslabilisator HiFi sterpo
geluid lichtgewicht'3110

345.-

SONY STEADY SHOT

ZANUSSI KOELKAST

TR550 Met beeldstabi
hsator
HiFi g e l u i d
motorzoom Adv "2530 -

Met vriesvak Adv '699 -

375.-

1399.

BAUKNECHT KAST

445.465.-

1095.

PHILIPS 63 CM KTV

1299.-

'J
:j 55 CM STEREO KTV

löfflSKIW

!&£\

Superieur beeld HiFi stereo

P5MN1350 Adv '1445

1249.-

SIEMENSi 180
180 LITER

695.-

: Vraag. Mmerking. irrtleem? •
• - • • • " . < • • lel de ICC--". :

^ Off Ned Philipsgarantie *899

475.Vi PHILIPS TELETEKST

020-6474939

f

L \ \ . Eén da§ veer levering
.. TVati 12.00 HI.K.OO uur ', •

i-i<!%
Lrtfef

PHILIPS MATCHLINE
VR833 TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder 4 kop
pen montagerecorder met
vliegende wiskop Adv'1995

2299.

1279.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

v Hi Black trmitronbeelbuis
monitorlook afst bed *1660

949.649.-

SONY55CMKVM2100

SONYDPLKomplete.set'
wcelwer + cenW

roundspeakers..^^

pTgii

11
.. .T i f\ &' • f* n • C*
-pniuir-y. ~~CD>dv'2»0.J 80«0;Radibcass.+CD-jJ
- _

uo9i

:p'°- =J":;^'Adv.*9«.-

BESTE

, iviii"^- -• _„',' 2X30

"

UXT1V.
CP-spe1-

Srer:-999- ns303K>

V .] GRUNDIG 63 CM KTV
ST63 650 Monitorlook
STEREO TELETEKST *1829

Prijsdoorbraak 4 koppen,
longplay videorecorder mkl PDC Adviespnjs *799 - ;SONVM»Nl

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden Adviespnjs*999 -

TÈCHNICSIDISCW

•sony-'.'wwv

579.-

WHIRLPOOL ARG647

SONV

Koel/vnes kombi Adv'1235-

SONY 4 KOPPEN VIDEO

S#W*^1ÏK:|'^^

tuner, 10;pr

BLAUPUNKT 55 CM
BP55 Stereo teletekst *1099-

ARISTONA63CMKTV
'" STEREO TELETEKST

\^j TA4411 Afstandbed *1795

499.-

HRJ200 Afstandbediening

37cm

a f sitandbediend
tandbediend

348.-

Adviesprijs.*'

99

•»«2Ü_1

t79.-

486DX2,80Mhz ,4MB,540MB
schijf, S-VGA kleurenmomtor,
muis en WINDOWS soft '1938-

2*9-- ÜHW»

![£H33a2Z>

499.-

279.-

LAV275, 1000 toeren *1699-

INDESIT

FORNUIS
Type KN3400WO Adv '849 -

458.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur Adv *949 -

478.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495

ZANUSSI WASDROGER

ETNA FORNUIS 14.01

528.-

BAUKNECHT TRA961

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS |
410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en mixedgrill-set Adviesprijs*1575-

KONDENSDROGER

ATAG GAS-ELEKTRO

TypeTD52 Reverserend *649 -

FK055, Elektrische oven mkl
grill en kookwekker *1510 -

828.-

Kondensdroger Adv *1549 -

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen Adv '849 -

^?^^prii^

375.

INDESIT 2-DEURS

Variabele indeling Adv *799

299.-

465.

STUNTI Adviespnjs*749

599.-

=35=\

WHIRLPOOLAWG912

ZANUSSI 2-DEURS

PRMS

779.-

WHIRLPOOL850TRN

CM50, Geen afvoer nodig

•BmBBHl^n^Hi

afstandbediening

Dubbeldeck, afstandbediening. Adv *1099 -

MIELE VAATWASSER
G570, TOPKLASSE *2099-

, modern geoutjHee

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

1399.

':MJJ:»W 1599.I E43 PRINTER

l ujj^u.mkjelprmter,inkl sheetI feeder en cartridge. Adv '569-

1000
TOEREN
BOVENLADER

1249.-

TypeKE3100 Gescheiden regelbaar Svriesladen '1849 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO

JVC MINI HiFi-SET
3 CD-WISSELAAR

1195.-

799.-

999,

VSG21 Afstandbediend '768

Inkl

Wassen en drogen in 1 machme,1200toeren '1799-

AEG BOVENLADER

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI

449.-

339,

795.-

KA/ kombinatie met 3 laden
Adviespnjs*1149 -

Type KG31, Flexibele mdeimg, 3 vnesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs*1498 -

' [IHSE3ÏÖ 2599.AMSTRADMINITOWE'R i

379.-

GRUNDIG 51 CM KTV

BOSCH VW SPS2012

IEMENSAQUASTOP
WAS/DROOGKOMBINATIE Superzumig
Adv *1348 -

AEG TURNAMAT

JVC VIDEO SHOWVIEW

AKAI VHS-IHQ VIDEO

548.-

l 524, Multimedia PC, 8 MB, 420
l MB schijf, 4 speed CD-rom,
fax/modem, veel software o a
WINDOWS Adviespnjs'3999 -

PHILIPSVIDEO + PDC

499.

Hoog centnfuge-toerental
Adviesprijs'1349 -

849.-

COMPAQ PRESARIO

VR242 Turbo Drive VHS
LCD afstandbed '895

HRJ205 LCD afstandbed

SHARPPORTABLETV
ORTABLETV

_-.-

VXK326 VHS HQ shuttle
afstandbediening Adv *699 -

TX25G Stereo teletekst *1599

Tol 640 TELETEKST *1099

Beverse^ X'

S H O W V I E W VIDEO

JVC VHS-HQ VIDEO

BAUKNECHT WA-

649.-

MIELE K1321S LUXE

1

NVSD22 Beste koop' 2 kop ^cb-speleren
pen afstandbediend Adv *734 -

.\
\•

PANASONIC 63 CM

PANASONH

PANASONIC VIDEO

399.-

BAUKNECHT VW3PR

649,

BAUKNECHT KGC

TOPKUASSEi

479.-

BLAUPUNKT 70 CM

Adviespnjs*1348 -

Type AWG089, Adv '1435 -

ZANUSSI KOEL/VRIES

E50 Tri Logic audio dubbing
mkl showview + PDC *1330-

7025 Stereo teletekst *1599

m 549.895.- m 699.-

SiEMENS WASAUTOM.

Risico

SLV280 VHS HQ 2 koppen timer6progs Adv *890

998.-

298.-

NDESIT D3000WI, 4 proramma s, 12 couverts
Adviesprijs*999 -

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

699.-

ST70 6£iO Adviespnjs* 1949-

995,

LUXE VAATWASSER

569.- Niicsr "

SONY VIDEO + PDC

GRUNDIG 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

699.-

STEREO

STUNT! HiFi
VIDEO
1

•J^<'

-

.uxe 32 liter 4 m 1 kombi
magnetron Adv * 1 4 9 9 -

r.*27l.-

679.-

V^
ƒ

stuntaanbiedmg'? Type
LAV536,Adviespnjs*1499 -

TR232 £033^^.1}*'
.-. r*TTVrrv:r.OWlPO

GV240 Beste koop stereo
longplay mkl PDC Adv *1709 -

599.-

7VIQ

^^dio-cass..^^ STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar
m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf
Radio-cp-rec0'

DolbV Surrpun

M1400 Afstandbediend *780 -

399.

629.-

WHIRLPOOL AVM

RVS kuip en trommel '1499-

Met 6 vnesladen cq vakken
Adviespnjs *1165-

-

GRUNDIG HiFi VIDEO

VSG705 Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit stereo
geluid 4 koppen Adv *1098-

CAO
O4O>"

rfiTE? f*_-ö_"

849.-

799.-

1045.-

WHIRLPOOL 243 LITER
s.ur,-

SLVE70 Tri Logici Stereo
4 DA PRO (knappe) kop
pen longplay PDC *1780-

AKAI HiFi VIDEO

100 LITER VRIESKAST

UJ&k
L'Wf

SONYHiFiVIDEO+PDC ^CHN«CS^-SEJ

SONY TRINITRON

',<-!. J

Digitale super 3 m 1 komi magnetron Adv *999 -

Type GSD1341, Adv *848-

1099.

Hi BlackTnnitron Adv *1000-

J_

479.-

ANASONIC NN8550

LUXE 1400 TOEREN

BOSCH VRIESKAST

Europese videorecorder
van het jaar'Inkl showview
+ PDC Adviespnjs *1670-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst '2550

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Huime 24 liter inhoud, snele 1000 Watt magnetron veekookfunkties Adv "699 -

OQQ
£3O>-

i-'wy o «f o."

SONYHiFi VIDEO: E80

TOPKLASSE' Beste koopi
De platste beeldbuis 100 Hz
PIP stereo teletekst *3550

Adv '799

rrg«4 COQ
IJrJfty O^O." AEG LAVAMAT RVS
WHIRLPOOL AFB594 De grote AEG kollektie bij
8CC te bewonderen' Wat
pTgüi -9QQ
zegt u van deze AEG/BCC

799.-

949.-

299.-

INDESITWASAUTOM.
Type 2596

Handig' 60 liter Adv *595 -

VR642 TURBO D R I V E
video 4 koppen longplay
PDC Adviespnjs *1195-

SONY KVS2941 SUPER!

229.-

)igitale 2 m 1 kombi met
000 Watt quartz-grill

OPZETVRIESKAS

1399.-

VJ KVC2161 Hi Black Trinitron
platte beeldbuis Adv *1650

7litermhoud Adv *599 -

679.-

TypeW697LW Voorlader
RVS trommel EN kuip '2299 -

CFKVBlj

209.-

WHIRLPOOL AVM617

LUXE 800 TOEREN SHARP KOMBI

MIELE 1100TOEREN

BEZORGLIJN

PHILIPS HiFi STEREO

-*4 SONY 55 CM CLASSIC
H STEREO TELETEKST

TypeAWG719,Adv '1075-

745.

IV ,020-6476219

'3 PT155A Adviesprijs*725 '^03^
^ICC

jj
'^ wmf 4OD_-

729.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

BAUKNECHTKRC3032
;HTKRC30J
KOELER 300 LITEI
LITER!

->

INFOLIJN
Geen irijsinft i.v.m. concurrentie
V-'AM. consumentenielangen
Ama. l/m vr. van 10.00 Ut 16.00
'V:'. Tijisti»vanleverinj? ,.-'.'•
N " • • , 'leUelCC '
••'.

-;55 CM KLEUREN-TV

M1515 171 iter, 5 standen
raaiplateau Adv *399 -

645.-

"•«®*•

8x motorzoom
jm autofocus

799,-

flOULINEX STUNT

TypeZE400E Adv '949-

idviesprijs*948 KT18R01,Adviespnjs*948-

VIDEO-8 CAMCORDER
AMCORDER

> i NA2304 Flat square beeld
'i buis teletekst Adv *1345

749.-

BOSCH KOELKAST

VICORDER
HI-8 CAMCORDER

179.-

HARPR2V14

ZANUSSI WASAUTOM.

3-sterren vriesvak Adv *749 -

SONY
HiR TRAVELLER
7

upersnel verwarmen en ontooien Uitneembaardraailateau Adviespnjs*279 -

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm rvs trommel,
zeer zuinig Adv '1199 -

Topmerk Adviespnjs*749 -

„i PHILIPS 70CM KTV TR4 0 10x motorzoom groot
\ STEREO
TELETEKST hoeklens HiFi stereo '1999
;

'«icaza

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

145 LITER KOELER

1749.-

O <- 8PT450 Adviespnjs* 1995

AMSUNGM6135
MAGNETRON OVEN

ÏUGHTREl^S?

WOPS..

PHILIPS

GRU.U

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv *1449 -

ATAG WASEMKAP
WH155 Luxe3standen*260-

999.-

BOSCH WTL4573
ETNA WASEMKAP
K O N D E N S D R O G E R AVANCE 3-standen Adv*135Elektronisch Adv *1699-

MIELE DROGER T349

495.- EU 1149.-

SIEMENS 2 - D E U R S
235 liter Adviespnjs*985

645.-

MERKCENTRIFUGE SUPER KOOKPLAAT

2800 toeren Adv *249 -

4-pitsgaskookplaat '298

149.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND =«^
fe|

fe

, M««r budget door
de gratis
'
'
winkel! l

Fl»rtrorisch betalen l HAARLEM
mtt uTpIN-co"".
Winkelcentrum "Schalkwijk"
zondir «xtra kosten l Riwièradreef 37

BEVERIJK
:•
SUPERSTORE 11OO m'
| «reestraat 65
-

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

1 tot 5.3Q uur
9 tot 5.30 uur
KOÖPAVOND
zaterdag 9 tot 5 uur
Badhoevedorp vrijdag .. ..... 7 tot 9 uur.
..... 7i tot
uur
-T--------..---_---- l Maarsseiïbroek
maarssermroeK vrifaag
vrijdag
iui 9
=» uur
IN DE RANDSTAD l overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur

V*?

Audi

UW VOLKSWAGEN EN AUDI DEALER

\

off. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

Woensdag 6 maart 1996

f
f

Los nummer ƒ 1.95

56-e jaargang nummer 10

Parkeermeters
aan weg uit
Frans Zwaan

'Oplage: 5.400

Weekmedia

Technisch

DEZE WEEK:
18 PAGINA'S

• Bomen
aan de
wandel

ZANDVOORT - Wethouder Flieringa wil de drie parjkeerautomaten in de Frans Zwaanstraat weghalen en de
[meters in de Gort van de Lindenstraat alleen in juni, juli en
Eiugustus elke dag laten werken. Verder geldt het betaald
parkeren alleen op zondag. Het tarief gaat omlaag van
minimaal 7,50 gulden naar een piek per uur, 3,50 per vier
uur en vijf gulden per dag. Dat staat in een voorstel dat
''Heringa maandag 11 maart voorlegt aan de commissie
'inanciën. Diverse bewoners reageren redelijk positief op
Ie plannen.
De wethouder komt met een
ueuw voorstel voor ZandvoortZuid, omdat het vorig jaar injevoerde systeem niet bevalt.
feel automobilisten meden de
iure parkeerplaatsen in de
'rans Zwaanstraat en de Gort
•an de Lindenstraat. Zij parteerden hun auto in de achteriggende straten, wat volgens
•ommige bewoners tot grote
iroblemen leidde.

Pagina 3

„Ik was er zelf niet, maar dat
zeiden de mensen die in mijn
huis logeerden."
Met de nieuwe maatregelen is
ze redelijk tevreden. Alhoewel
zij zelf de meters ook uit de
Gort van de Lindenstraat zou
weghalen. „Ik zou bovendien
de Troelstrastraat eenrichtingsverkeer willen maken, zodat er minder verkeer door
haar straat rijdt en het dus veiliger wordt."

Laat Nieuw
Unicum
zwemmen
Pagina 5
" V SX. ™ ."Uit

Volgens Nel Vreugdenhil was
at in de Troelstrastraat het ge„Ach, bij ons viel die parkeeri'al. Daar stond het verkeer overlast allemaal wel mee,"
leze zomer vast in haar straat zegt Anneke Couvreur uit de
;n bezetten auto's de stoepen. Dr. De Visserstraat. „We zeiden
meestal tegen elkaar als de
straat volstond: 'Het is druk in
het dorp." En daar bleef het bij.
Gelukkig waren de meeste aubrandweer
tomobilisten zo beleefd om niet
voor onze oprit te parkeren."
£aat toren

mderzoeken
ZANDVOORT - Restaurant
)e Uitzichttoren wordt geoetst op brandveiligheid. Geaarmeerd door een rapport van
iccountant C. van de Graaf
leeft burgemeester Van der
leijden de brandweer in aller]1 opdracht gegeven om de
luchtwegen in de watertoren
oed te onderzoeken. „We heb>en het signaal opgepikt en acondernomen," aldus geleentewoordvoerder Snelders.

Elly de Vries uit de Frans
Zwaanstraat klinkt eveneens
positief. „Het is een beetje
flauw, want uit eigen belang
zou ik natuurlijk meteen 'hoera' roepen. Toch denk ik dat de
maatregelen in het algemeen
voor de buurt goed zijn, alhoewel je het nooit iedereen naar
de zin kan maken. De mensen
uit de Gort van de Lindenstraat
hebben bijna allemaal een eigen oprit, dus die kunnen
straks ook hun auto kwijt. De
kleine straatjes hierachter worden nu hopelijk minder druk.
Bovendien ben ik blij dat Flieringa de tarieven wil verlagen.
Mensen die alleen maar een
half uurtje hun hond wilden
uitlaten op e,en doordeweekse
dag, moeten op dit moment 7,50
betalen. Dat is erg veel."

T

Jan Dalman
richt blik
naar zee
Na dit jaar lopen er op de Nicolaasschool waarschijnlijk zeer technische jongens én meisjes rond. Het ministerie van Onderwijs heeft de Zandvoortse school samen met 1400 andere scholen in het land uitgekozen
voor een project met technisch lego om kinderen alvast
voor te bereiden op het vak Techniek dat zij straks op

de middelbare school krijgen. Als het bevalt, zet het
ministerie de proef om in gewone lespakketten.
De leerlingen van de Nicolaasschool hebben bovendien onlangs op een tentoonstelling laten zien wat ze
zich bij diverse technische onderwerpen voorstellen.

Zo zetten enkele jongens uit groep zeven een grote
molen in elkaar om de kracht van de wind te demonstreren.
Een eervolle vermelding verdient uiteraard ook het
molenlandschap dat hun vrouwelijke klasgenoten met
veel fantasie maakten
. Foto André Lieberom

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel 571.7166
Redactie: te). 571.8648

Platform: 'In ons dorp heerst gebrek aan visie'
ZANDVOORT - Na goedkeuring van de voltallige zaal in koepeiend orgaan gebundeld, deel van uit. Zij zal onder ande- den betrokken. Tevens wordt

het Elysee-Beach Hotel, waar zo'n tweehonderd onderneVan de Graaf stuurde het rapmers uit alle branches aanwezig waren, is vorige week het
iort vorige week opnieuw aanOndernemingsplatform (OPZ) Zandvoort officieel van
.etekend naar de gemeente,
start gegaan. Vol energie en met een zorgvuldig uitgestipmdat die beweerde dat het bij
pelde toekomstvisie, waar geen mens meer omheen kan.
en eerdere gelegenheid niet op
De boodschap aan het gemeentebestuur was duidelijk:
iet raadhuis beland zou zijn.
'Maak uw borst maar nat.'
' 'e accountant, die de toren tot
ppartementencomplex wil laIn het platform zijn verschiln verbouwen, liet de bouwlende belangengroeperingen
:undige staat en brandveiligvertegenwoordigd. JBart Schuiieid onderzoeken. Uit het raptenmaker (Koninklijke Horeca
'Ort kwam naar voren dat bij
Nederland),
Ploris
Faber
«n brand de gasten als ratten
(Stichting Zandvoort Promode val zitten. Bij brand mag
tie), Gert Toonen (Vereniging
amelijk de lift niet gebruikt
van Strandpachters Zand/orden en de trap is te smal om
voort) en Roei van den Heuvel
n korte tijd een vol restaurant
(Ondernemers
Vereniging
e evacueren. Om deze trap aan
ZANDVOORT - PvdA-raadslid Jons Dommeck is zater- Zandvoort) hebben de afgeloe passen en een tweede vlucht- dag
plotseling overleden. De 51-jarige Dommeck wordt pen anderhalf jaar veel tijd ge•eg te maken, is zes ton nodig. morgen
stoken in de voorbereidingen.
gecremeerd.
„Dat platform moet er koDommeck is slechts kort lid geweest van de Zandvoortse ge- men en is strikt noodzakelijk,"
meenteraad. In augustus vorig jaar volgde hij Jack van Eijk op. vinden zij. Als een rots in de
Hij trad in die tijd nauwelijks op de voorgrond. De PvdA-er zat in branding zal het in de toekomst
een vaste richting gaan bepade commissie Bestuurlijke Zaken.
len. Uitgangspunt: alle onderDommeck was dertig jaar lid van de Partij van de Arbeid. Hij nemers van Zandvoort gaan
werd in Venlo geboren en was in zijn geboorteplaats enige tijd met elkaar samenwerken. De
raadslid voordat hij naar Zandvoort kwam. Bovendien zat hij in krachten worden via een overZANDVOORT - Als de onder- de Provinciale Staten van Limburg. Sinds 1993 woonde hij in
emers en de gemeente op één Zandvoort.
In een interview in het Zandvoorts Nieuwsblad zei hij bij zijn
jn zitten en bereid zijn flink in
e buidel te tasten, dan wil de aantreden: „De Partij van de Arbeid is helemaal mijn partij.
rovincie ook wel wat bijdra- Bovendien is dat de enige partij in Zandvoort die nog geen interne
en aan de herinrichting van ruzies heeft gehad."
et centrum. Dat heeft gedepueerde La Grand donderdag
(ADVERTENTIE)
andvoort beloofd tijdens een
ZANDVOORT - Geef de 84
yeenkomst over de toekomst
an de Noordhollandse kust in
verenigingen, sportclubs en
luisduinen.
instellingen niet meer autoLa Grand constateerde tevrematisch elk jaar een vast been dat de Zandvoortse onderdrag subsidie, maar laat ze
emers dankzij het nieuwe
het geld 'verdienen' door
latform steeds meer met één
hun activiteiten. Daarmee
eluid naar voren komen. „Er
VAN DEN HEUVEL - BRANDENBURG - VAN DER REIJDEN wil de gemeente voorkomen
ggen concrete plannen voor
dat exploitatietekorten j aaret centrum en een conceptlijks zonder discussie aanAan
alle
ondernemers
van
Zandvoort!
tructuurschets op tafel. Nu is
gevuld worden. Of dit ook
e politiek aan zet. Aan de polidoorgaat, is nog even de
ci zou ik willen zeggen: durf te
HBR AdviesCentrum houdt in verband met de
vraag want de coalitiepartijlezen. Als de politiek in Zandrecente ZiekteWetontwikkelingen voor u de
en zijn het niet eens met het
oort mij niet in de steek laat,
college.
lat ik hen ook niet in de
vinger aan de pols. Wij nodigen u vrijblijvend
Als het ligt aan VVD-wethouteek."
der Rita de Jong, de Partij van
uit op het HBR spreekuur op donderdag 7
de Arbeid en D66, gaat dit zogeJarenlang is Zandvoort zijn
maart a.s. van 20.°°-21.OÜ uur. in het Gemeenheten 'budgetsubsidiestelsel' al
orgenkindje geweest, bekende
in 1998 van start. De drie collee gedeputeerde. „Ik was bang
schapshuis
aan
de
L.
Davidsstraat
17
te
Zandgepartijen (GBZ, VVD en CDA)
at Zandvoort zou vervallen tot
hebben het voorstel voor deze
en badplaats van alleen maar
voort.
subsidievorm echter gisteratat en bier. Gelukkig constaavond in de commissie Maat«r ik nu een positieve tenHBR AdviesCentrum beschikt over diverse
schappelijk Welzijn naar de
lens."
prullebak verwezen.
specialisten die u graag informeren inzake:
CDA-er Ruud van der Meij,
die de felste kritiek uitte, wil
het huidige systeem handha- wijziging Ziektewet per l-3-'96
ven. Hij vroeg bovendien om
verzekeringsmogelijkheden
meer duidelijkheid over de subjm
HW LW HW LW
sidies die de gemeente indirect
nrt ' 04.16 -.- 16.21 12.16
- noodzaak en werking Arbodienst
bij verenigingen laat terechtkonrt 04.46 00.14 16.5712.45
men, omdat er geld gaat naar
- onafhankelijke offertevergelijking.
nrt 05.19 00.45 17.3313.15
bijvoorbeeld sportzalen en
nrt 05.55 01.25 18.0714.05
clubgebouwen.
nrt 06.32 02.06 18.4914.36
Graag tot ziens op ons spreekuur.
Ook Ton van Eist (GBZ)
nrt 07.08 02.39 19.3514.54
wees dinsdagavond het voornrt 07.55 03.36 20.3615.35
stel af, alhoewel hij in tweede
nrt 09.06 04.20 21.4916.44
HBR AdviesCentrum
instantie terugkrabbelde en zei
nrt 10.35 05.25 23.1618.20
dat GBZ eventueel haar meKorte Kleverlaan 34
Passage 36-40
Vanstand:
ning nog bijstelt voor de raadsK di 12 mrt 18.05 uur.
2061EE Bloemendaal
2042 KV Zandvoort
vergadering. Van Eist voelt
oogwater: vr 8 mrt 17.33 uur NAP
meer voor een mengvorm.
122 cm.
telefoon (023)5712468 telefoon (023)5275424
„Geef verenigingen of instellinaagwater: do 14 mrt 18.20 uur
gen met een exploitatietekort
AP + 69 cm.

PvdA-raadslid Jons
Dommeck overleden

Gredeputeerde
belooft geld
mor centrum

overigens met behoud van de
eigen identiteit van de verschillende deelnemers.
Volgens Toonen wordt er
voortaan keihard onderhandeld en zal de gemeenteraad
van Zandvoort niet meer om
het OPZ heen kunnen: „Er
heerst in ons dorp een gebrek
aan visie op de toekomst, wat
realisatie van een beter Zandvoort in de weg staat. Dat gaat
nu veranderen."
Sinds 1994 hebben de besturen van de verschillende belangenverenigingen al intensief
overleg met elkaar gehad. Zij
hadden het idee dat de verschillende branches tegen elkaar
werden uitgespeeld en dat in
Zandvoort 'nooit eens iets kon'.
Zo kwam men uiteindelijk tot
de oprichting van het Platform.
Minimaal twee bestuursleden per vereniging zullen in de
toekomst zitting nemen in het
OPZ.
Opvallend detail: de
Stichting Zandvoort Promotie
is direct verbonden met het
Platform, maar maakt er geen

re de evenementen, de activiteiten en de promotie- en secretariaatswerkzaamheden verzorgen.
Floris Faber is blij met het
nieuwe
samenwerkingsverband. De afgelopen anderhalf
jaar heeft de Stichting Zandvoort Promotie behoorlijk wat
goodwill verloren, doordat de
directeur verdween na financiéle problemen en de stichting
veelvuldig negatief in de publiciteit kwam. Nu is het volgens
Faber tijd voor een nieuwe
start. „We maken schoon
schip. Uitgangspunt is om ledereen enthousiast te krijgen
voor Zandvoort. We maken zelf
wel uit hoe Zandvoort er in de
toekomst uitziet en niet de projectontwikkelaars, die al te veel
hun stempel op Zandvoort willen drukken."
Bewoners, ondernemers en
politiek zullen dan ook voortdurend mét elkaar moeten samenwerken is zijn mening.
Maar ook de VVV zal in het
samenwerkingsverband wor-

Afschaffen automatische subsidies
scheurt wethouder los van coalitie

HBR AdviesCentrum

Waterstanden

iSJ(CKTiC!*Wiïi'i3r2i-V:>.

-,

subsidie om dat tekort aan te
vullen en laat het bij andere afhangen van de prestaties," aldus Van Eist.
„Ik ben in principe niet tegen
budgetsubsidies,"
stelde
VVD-er Andries van Marie,
„maar ik wil beslissen op grond
van een nieuw voorstel waarin
drie voorbeelden uitgewerkt
zijn. Daarnaast moet de gemeente verenigingen en instellingen minder sturen dan wéthouder De Jong nu voorstelt.
Laat het meer aan de markt

over."
Zijn eigen VVD-wethouder
verbaasde zich samen met Jeannette van Westerloo (PvdA)
erover dat met name het CDA
zoveel kritiek op het voorstel
had. „Het CDA heeft juist hierop aangedrongen. Daarom hebben we zoveel haast gemaakt.
Het lijkt wel of het nooit goed
is," verzuchtte De Jong. Ze beloofde naar eigen zeggen „zich
in het betere kneedwerk te storten" om de coalitie op één lijn
te krijgen.

(ADVERTENTIE)

gepleit voor een uitbreiding van
de openingstijden van het
VVV-kantpor.
Kwaliteitsverbetering van de
faciliteiten voor toeristen vindt
het OPZ zeer belangrijk. Toonen: „Niet ongestructureerd
streven naar meer bezoekers,
maar meer omzet trachten te
realiseren door publiek aan te
trekken met een hogere gemiddelde besteding."
Het OPZ ziet graag nog meer
rendementsverhogende maatregelen in Zandvoort, bijvoorbeeld het seizoen verlengen tot
uiteindelijk 12 maanden, het
bevorderen van verblijfstoerisme en het stimuleren van congres-toerisme. Deze onderwerpen zullen zij nog nader uitwerken in een aparte nota.
Op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Financien,
maar ook op diverse andere terreinen ziet het "platform een
groot takenpakket liggen. Enkele van de vele onderwerpen,
waarover zij met de gemeente
zal onderhandelen: het centrumplan, de structuurschets,
het
verkeerscirculatieplan,
nieuwbouwplannen, de parkeernota, de toeristenbelasting, de recreatiebegroting, terrasvergunningen, de baatbelasting, evenementen en verlichting. Het liefst ziet zij in de toekomst
ook
een vierde
wethouder in Zandvoort, die
Economische zaken, Toerisme
en Recreatie in zijn of haar portefeuille krijgt.
Zie ook pagina ??

Hennepplanten
ZANDVOORT - Tijdens een
snelheidscontrole is de politie
vorige week gestuit op drieduizend hennepplanten. De plantjes zaten in een bestelbus.
De politie hield de bestuurder, een 31-jarige Hagenaar, in
eerste instantie aan omdat hij
met 71 kilometer per uur over
de dr. Gerkestraat reed. Op het
bureau aan de Hogeweg viel
echter op dat er een weeë geur
in de bestuurderscabine hing.
In de laadruimte vond de politie vervolgens twintig dozen
met hennepplantjes. Van wie
de Hagenaar de planten gekocht heeft, is niet duidelijk.
Eerst zei hij dat hij ze van een
27-jarige man uit Maassluis had
overgenomen, maar die ontkende dat hij er iets mee te maken had. Daarna beweerde de
Hagenaar dat hij ze kocht van
een onbekende Amsterdammer.

Uw krant
nieï
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

die krant moet ik hebben.
omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

NVM
MAKELAAR

CENSE&
"%ÜNGEN

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

l

l

Postcode/Plaats:L

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Telefoon: l

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal f 18,75 D halfjaar f 33,90 D jaar f 59,20

Voor een greep uit ons
aanbod zie onze advertentie op pag.8
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7103 71 "017O03"
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FAMILIEBERICHTEN

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

It's sad, sadder, saddest
Hij heeft gekozen

Jons M. H. G. Dommeck
16 oktober 1944
2 maart 1996
Ik heb van hem gehouden.
Erna M. Meijer
Swaluestraal26A
2Ü42 KB Zanclvoorl
Jons is overgebracht naar hel uitvaartcentrum
aan de Postslraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op clonderdag 7 maart om 10.45 uur in crematorium Velsen, Duin en Kniidbergenveg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Kr zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers
van het crematorium.

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

• Glazenwassen)

&
*•

• schoonmaak van
luxaflex
• verhuur tapijtreinigers

Geschokt hebben wij kennisgenomen van het |
plotseling overlijden van de heer

INDIVIDUEEL
KRAAK
KAMPIOENSCHAP

J. M. H. G. Dommeck

(Klaverjassen)
van Zandvoort 1996
Aanvang 20.15 uur
in het Gemeenschapshuis
ƒ 5,- p.p.

Tel. 5714085 - 5731447

Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KÓOPAVOND

voor geldbelegging

Wij danken hem voor zijn
:ijn inzet en vwensen Erna
sterkte met dit verlies.
PvdA afdeling Zandvoort

in de leeftijd van 72 jaar.
Onze dank gaat uit naar dr. F. E. Weenink, voor
de goede zorg.
C. Merte
Edith en Horst
Jos en Tineke
Gerrit en Mary
en kleinkinderen
Constantijn Huygensstraat 26
2041 NM Zandvoort
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en
condoleren op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur
in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 8 maart om 14.15 uur in crematorium Velsen,
Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

ROGER

<£rfO
25

ANS

Proficiat
We hebben er vrijdag echt zin
in.
Armand
Jasperdina
Klaas
Martin
Willem
Wendey
Romy

Moeders
Karel
Martha
Mariska
Mirjam
Klaasje
Lisa

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr. 17, tot machtiging van
Burgemeesteren Wethouders tot het nemen van
besluiten als bedoeld in art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer en het Reglement verkeersregels en

ART. 19 WRO

Te huur in
w

Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

>

95099B Frans Zwaanstraat 86 dakkapel
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedu-"
rende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk
bezwaartegen een verl eendevergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grqndgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4. .

Wij zijn voor een bestaand project in Amsterdam voor langere tijd per
direct op zoek naar:

div.
KANTOORRUIMTES

ERVAREN DATATYPISTES M/V

vanaf 30 m2 t.m. 300 m2
. Flemingstr. 100, Zandvoort.
Inlichtingen 0235720120.

Voor deze functie verwachten wij dat u:
- recente ervaring heeft met invoeren van alpha-nummerieke gegevens;
- 40 uur per week beschikbaar bent:
- beschikt over een flexibele en loyale instelling;
- in het bezit bent van een type-diploma;
- in Amsterdam of de directe omgeving van Amsterdam woonachtig
bent. .-

SctËurdcty Night Fever
for singles
Dansen, sfeer en gezelligheid
bij Soc. ,,De Manege"

Indien u van dit project een succes wilt maken en 'daarnaast aan de
gestelde eisen voldoet, dan Verzoeken wij u binnen één week schriftelijk te reageren. U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum vitae richten
aan:
CCN Datacom B.V.
T.a.v. Petra Broeder
Postbus 13128
2501 EC DEN HAAG
070-3210501

fllléén voor leden i.b.v. pasje

Tel. 5715857

entree 15.-

óf

Info voor nieuwe leden
Tel. 5716023

5715524

geeft u meer!
'n Avondje uit waar u nog
weken over napraat
Een bezoek aan Holland Casino Amsterdam, één van
de tien legale casino's in ons land, is een enerverend
avondje uit. U kunt naar maar lielst vier bars, het specialiteiten-restaurant, de brasserie, de indrukwekkende Jackpotclub en natuurlijk naar de speelzaal met zijn
kleurrijke glazen koepel. Waagt u een kans met bijvoorbeeld uw geluksgetal, dan zou dat wel eens een
nummer kunnen worden waarover u niet uitgepraat
raakt.

Eenkompleet wrzorgide begrafenis|| \ l
of crematie voor stedi&f 3.1
|
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Uw gasbedrijf adviseert!

'••'-..- ^ . ' • . '

STOOKAKTIE '95/'96

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon bij de receptie van Holland Casino Amsterdam,
ontvangt u één box met twee spellen Holland Casinospeelkaarten en voor maximaal twee personen een
gratis entree. Deze aanbieding is geldig t/m 6 april
1996.
Een minimum leeftijd van 18 jaar, correcte kleding en
een geldig legitimatiebewijs zijn entreevoorwaarden.
U bent iedere dag vanaf 13.30 uur van harte welkom. U
vindt Holland Casino Amsterdam in het Lido bij het
Leidseplein.
Holland Casino Amsterdam. Een mooie gelegenheid
om uit te gaan.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon bij de receptie van
Holland Casino Amsterdam ontvangt u één box met
twee spellen Holland Casino-speelkaarten en voor
maximaal twee personen een gratis entree.
Voorletters:
Achternaam:
Straatnaam/huisnr.:

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

Week
streefverbruik*

29
36
44
51
58
65
73
80
87
94
102
109
120
131
142
153
163
182
200
218
236

Totaal vanaf
1 november **

Kosten
deze week

15,08
18,72

ƒ
ƒ

22,88
26,52

1124
1263
1407
1542
1686
1824
1967
2104
2316

ƒ

30,16

ƒ
ƒ

33,80
37,96

ƒ

41,60

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

45,24
48,88
53,04
56,68
62,40

2528
2740

ƒ

68,12

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

73,84
79,56
84,76
94,64
1 04,00
113,36
1 22,72

3862
4563

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

Postcode/woonplaats:
O man O vrouw

O NEEN, ik wens NIET geïnformeerd te worden over de
activiteiten en aanbiedingen van de Holland Casino's.
Code: 645

geeft u meer!

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
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"Dat heb ik toen wel ondervonden
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
konten, muur nel zo belangrijk was de hulp
en sleun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd mei de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dal had voorgesteld.
rja. deze nitvtiarlverxekerintf is mijn
vertnnnven meer tltin irtiarti
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,- (N-B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt 'u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar vopr.; , •'
het verzorgen-van een begrafenis 1
• . of crematie.
r
j
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval. . 5
EN OMSTREKEN
^^^^^^j^^^^^^
i P a r k l a a n 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
-,
% Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-ititvaartvetyekeiïnu;
m O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben. .
• S naam:

t

man/vrouw

_< straat:
ft
^ posieode/woonplaats:
j}

I O2j
Pfj

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

••-''.

Een natura-uitvaartvcrzekering,
daar heb je ivat aan

ƒ
ƒ

4214

'

/

562
701
843
984

2951
3158
3511

•

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in,

Voor de week van 26-02 t/m 03-03
Normaal
jaarverbruik

• . " - . ' • ; • ' • . • • ' • ' • • " ''1 : .:';•••'.:• ''•'.'•>&'

bij Uitvaartcentrum Haarlëin,

»^w

uitgerekend voor U!

WEEI

De volgende bouwvergunning is door het
college van Burgemeester en Wethouders
verleend:

Maatwerk in data-entry, detachering,
sales promotion, responsverwerking
en direct mail

•CGN

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

Zandvoort

Geboortedatum:

BOUWVERGUNNING

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor:
- het uitbreiden van de woning met een tweede
verdieping op het perceel Da Costastraat 23;
- het uitbreiden van de woning met een serre op
het perceel Max. Euwestraat 7;
' - de oprichting van sirene-opstelplaatsen in het
kadervan het landelijke waarscnuwingsstelsel,
op de percelen:
- Hogeweg 37 (binnenterrein politie);
- Zandvoortselaan Bentveld (westzijde terrein
Bodaan Stichting);
- Vondellaan (nabij ingang Gran Dorado);
- Flemingstraat 9 (nabij Pagéehal).

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de peroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

gevraagd voor het
gehele seizoen.

Eduardus Antonius Petrus
de Guijtenaere

VERKEERSBESLUITEN

De besluiten liggen met ingang van 8 maart 1996
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning de betreffende percelen zijn
aangegeven, ter inzage bij de centrale balie op
het raadhuis (ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30
tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30 tot 12.30 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

^ De natuur kent de mens.

STOELENJONGEN

Je wilde nog zoveel, zo moedig als je was.
Je had niet meer de kracht,
je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Met diepe droefheid geven wij U kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze lieve vader, schoonvader en onze
vrolijke grootvader

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

Super
NOORD

Jons M. H. G. Dommeck

betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
H. A. J. de Muinck
Berkel Enschot, maart 1996

De route loopt via de volgende halteplaatsen: '
Corn. Slegersstraat
08.15-09.00 uur
Schuitengat
09.15-10.00uur
Brederodestraat/Friedhoffplein 10.15 -11.00 uur
Tolweg
11.15-12.00uur
Sophiaweg
12.45-13.30 uur
Ven Lennepweg/J.P. Thijsseweg 13.45-14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan '(Bentveld)
15.45 -16.30 uur

59.95

Brieven onder nr.
580591
aan bur. van dit blad

Wij wensen zijn echtgenote en familie heel veel
sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
Het bestuur en fractie
WD Zandvoort/Bentveld

Voormeld bouwplan ligt met ingang van
8 maart 1996 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30
tot 16.00 uuren op vrij. van 08.30 tot 12.30 uur.

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 12 maart
1996.

Elastische band
Alle maten
in nieuwe
voorjaarskleuren

(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 27 februari 1996
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) besternmingsplannen worden voorbereid voor:
- het perceel Da'Costastraat 23;
- het perceel Max Euwestraat 7;
- Zandvoortselaan Bentveld (westzijde terrein
Bodaan Stichting);
- Vondellaan (nabij ingang Gran Dorado);
- Flemingstraat 9 (nabij Pagéehal);
- gebied gelegen tussen de Koninginneweg,
Kostverlorenstraat, Zeestraat, Burg. Engelbertstraat, Thorbeckestraat, Hogeweg en Grote
Krocht, plaatselijk bekend als "plangebied
bestemmingsplan Zandvoort-Centrum".

ARÏ. 18 A WRO

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Dames
pantalons

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwtoestemming te
verlenen voor:
- het uitbreiden van de woning op het perceel
Wikkelaan 11 te Bentveld.

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

Haltestraat 55

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

voordelig is!

verhuurde woningen
en/of winkels

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten; naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar.

De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten die
op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

Kroon Mode

Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 8 maart 1996 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30
tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30 tot 12.30 uur.

- het aanleggen van een gereserveerde
. in validenparkeerplaats tegenover perceel
/ Oosterparkstraat 67 te Zandvoort

- maandag 11 maart 1996 20.00 uur - commissie Financiën

Neemvon
mij cicifi

TE KOOP
GEVRAAGD

Jons Dommeck

Catharina Theodora
de Muinck-Ruipers

De volgende commissie vergadert
volgende week in het Raadhuis:

ZATERDAG 16 MAART

De PvdA Zandvoort heeft met ontsteltenis kennis
genomen van het overlijden van haar fractiegenoot

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan van mijn levensgezellin,
onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING

,• specialiteit schoonmaak
^ van gebouwen

Tel. 57 14 764 f 57 14 090

sinds augustus 1995 gemeenteraadslid
voor de Partij van de Arbeid
In de korte tijd dat wij hem als raadslid hebben
.mogen meemaken, hebben wij hem leren kennen
als een bewogen mens.
Wij wensen de nabestaanden alle kracht toe bij
het verwerken van dit verlies.
Namens het
gemeentebestuur van Zandvoort:
M. W. van Ooijen, secretaris
M. R. van der Heijden, burgemeester

Super
NOORD

verkeerstekens 1990, hebben Burgemeesteren
Wethouders besloten tot:

• G

telefoon:
lceftijd(en):
K»n in envelop /onder post/egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 \VC Haarlem.

B
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woensdag 6 maart 1996

MENINGEN
lïe rubriek Meningen staat apen
?oor reacties op artikelen die rejantelijlc in de krant hebben ge•itaan. De redactie behoudt zich
'iet recht vóór brieven te weige'•en en te redigeren. Brieven die
'anger zijn dan 300 woorden
\:unnen worden ingekort. Anoiiieme brieven plaatsen we niet.
Uuur uw brief naar het Zand"oorts Nieuwsblad, Postbus 26,
;040 AA Zandvoort of lever uw
<rief af op de redactie aan het
;asthuisplein 12 in Zandvoort.

Menselijk

. Visser reageert op de column
\-an Martha Burger over de bijstand in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 21 februari. Hij
waardeert haar artikel erg.
Waarom geven ze Martha
Burger niet een baantje op de
ifdeling Sociale Zaken van het
gemeentehuis? Ze heeft vol4ens mij nog echt menselijke
gevoelens. De manier waarop
/.e schrijft begrijpt iedereen.
Bovendien zouden de mensen
lie een beroep op de bijstand
ioen zich bij haar meer^p hun
iemak voelen, want bij de ambrenaren die er nu zitten krijg je
net gevoel dat ze alles uit eigen
«ik betalen. En het lijkt alsof
liet een gunst is dat. je een geiprek met ze mag hebben, terwijl degene die daar komt zich
i! ellendig genoeg voelt.
P. Visser
Zandvoort

Tankstation
overbodig

'Alfred Abbenes-bos' onder zand verdwenen
ZANDVOORT - De nieuwe geluidswal, die ter hoogte van
'Bos Uit' op het circuit van Zandvoort wordt aangelegd,
heeft inmiddels grote commotie veroorzaakt. Een aantal
inwoners is boos op de circuitdirectie. Volgens hen ligt de
wal precies op de plaats, waar in 1989 het 'Alfred Abbenes-taos' werd geplant.

Alfred was jarenlang auto-coureur en rij-instructeur op
het circuit van Zandvoort en
heeft menig jonge coureur nog
de kneepjes van het vak geleerd. Het bos werd ter nagedachtenis aan hem door vrienden geplant.
Abtaenes overleed op 2 augustus 1989 aan een slopende ziekte. Een week daarvoor was hij
nog aanwezig op het hem zo
vertrouwde circuit. Daar werd
de laatste serie bomen geplant
voor een nieuw dennenbos, dat
naar hem werd vernoemd. „Bomen vind ik mooi, het. is net of
ik dan voortleef," zei hij toen
geëmotioneerd. En zo was het
uiteindelijk ook bedoeld door
zijn vele race-vrienden. De realiteit bleek echter anders uit te
pakken. Op de plaats, waar de
ernstig zieke autocoureur - sa-

bomen geplet. „Het bos is enkele maanden na aanplant al
doodgegaan en dat is de schuld
van het circuit," is zijn mening.
Boekelman vindt de situatie
achteraf zelfs beschamend: „In
1989, zes dagen voor zijn dood,
werd Abbenes nog met een rolstpeltje de duinen ingeduwd.
Hij was al doodziek, zo geel als
oker en kon nog maar net de
ceremonie meemaken. Al die
circuitjongens waren erbij:
Hans Ernst, Jan Lammers en
een groot aantal andere coureurs, die allemaal flink in de
buidel hadden getast voor die
bomen."
„Ik kneep 'm toen eerlijk gezegd al een beetje, want ik zag
dat er veel te grote dennen werden geplant. Die vangen veel
wind en dat was beslist geen

'Bomen vind ik mooi, net
of ik dan voortleef'
men met burgemeester van der
Heijden en Hans Ernst - nog
zijn eigen boom plantte, ligt inmiddels een grote geluidswal.
Deze moet het Grandoradopark en het dorp in de toekomst voor overmatig racegeluid behoeden.

goede start daar op die plek.
Het circuit heeft daarna nooit
meer naar de bomen omgekeken. Ze kregen geen water en
binnen een jaar waren ze al
bruin en rijp voor de prullenbak. Het Alfred Abbenes-bos
had het kunnen redden, als het
onderhoud optimaal was geweest, maar niemand heeft er
na die bewuste dag ooit nog ene
vinger naar uitgestoken. Het is
triest voor Abbenes en zijn nabestaanden dat het zo is geëindigd."
Circuit-directeur Hans Ernst
bestrijdt dat de bomen niet
goed verzorgd zouden zijn,
maar geeft toe dat het bos niet
meer bestaat: „We hebben er
indertijd alles aan gedaan om
het te redden. Er werden zelfs

BENTVELD - Niet alleen
de watertoren, maar ook het
„ankstation van de Water leiding Zuid-Kennemerland in
Bentveld komt binnenkort
Bewoners uit Zandvoort zijn
in handen van de gemeente
gechoqueerd en vinden het niet
Zandvoort.
Het staat op een vrij groot
ituk grond, pal aan de Zand,'oortselaan en heeft inmiddels
:ijn functie voor de WLZK veroren. Met het tankstation in
Bentveld krijgt de gemeente
;en flink stuk grond in handen,
iat ook nog eens in een aanrekkelijke buurt ligt. In de toeicomst kan men de bestemming
.'an het stuk grond wijzigen
j.vaardoor het voor woningbouw gebruikt kan worden. Dat
naakt de deal tussen de WLZK
:n de gemeente - die ook al
ijden onderhandelt over de
prijs van de watertoren - een
stuk gunstiger.
De onderhandelingen tussen
Ie WLZK en de gemeente zijn
n de laatste fase. Volgens AnIries van Marie (WD) ligt de
ikte klaar om gepasseerd te
vorden en zal de .gemeente binlenkort met een raadsvoorstel
comen omtrent de koop van de
oren en het tankstation in
Bentveld.
De bewoners uit de omgeving
Vesterparkstraat hebben al laen weten, dat zij het geld, dat
iet tankstation in Bentveld in
te toekomst gaat opleveren het
iefst gereserveerd zien voor de
vatertoren zodat deze zo spoelig mogelijk monumentaal kan
morden gerestaureerd.

-fMsvuil
ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week dinsdaga'ond drie mensen bekeurd, omat zij in het grof vuil aan het
toeken waren naar bruikbare
fpullen. Een 67-jarige Zandoorter en twee Haarlemmers
•an 35 en 29 jaar oud kregen
:en bon.

getuigen van respect dat nu
juist het Alfred Abbenes-bos is
verdwenen onder tonnen zand.
Ook de heer Boekelman,
hoofd afdeling Groenvoorziening van de gemeente Zandvoort, is ontdaan. Hij heeft indertijd de ceremonie van 'Het
Alfred Abbenesbos' van nabij
meegemaakt. Maar de geluidswal heeft volgens hem niet de

(ADVERTENTIES)

Möritis
teölüx
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RblfBënz
Gelderland
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Rijk en arm
ZANDVOORT - Tussen 1914
Freddy Zonneveld, strandpachter en vroeger auto-coureur op het circuit van Zandvoort denkt nog vaak aan Alfred Abbenes: 'Die en 1918 beleefden de vissers
man heeft mij echt de kneepjes van het vak geleerd'
van Zandvoort gouden tijden,
maar bleef de rest van de bevolking straatarm. In gebouw De
laat folklorevereniging
tankwagens gebruikt om de bo- te verplaatsen, maar zij en haar zonde vinden als er helemaal plant kunnen worden. Hans Krocht
Wurf op 9, 10 en 16 maart
men water te geven. Maar ze kinderen hopen toch dat het niks meer van hem is." Resie Ernst heeft inmiddels toege- De
zien hoe het leven in die tijd
stonden op die plek te winderig bos nog een kans krijgt. „Regel- wijst op een pot in haar kamer. zegd, dat er opnieuw een aantal was.
Op zaterdag 9 en zaterdag
en waren te kwetsbaar in de matig komen er mensen bij me Ze heeft er de zaadjes van een bomen worden geplant. Het cir- 16 maart
de voorstelling
zandgrond. Het bleek ook dat langs, die me vragen waar nu dennenappel ingestopt. Acht cuit wil contact opnemen met om acht begint
en is er bal na
kleine,
groene de heer Boekelman van de ge- afloop. Opuur
de bomen niet geschikt waren toch die bomen staan. Ik vind prachtige
zondag 10 maart bevoor de zoute grond. Daarom het zo pijnlijk om steeds te boompjes prijken er inmiddels meente voor nader overleg. gint de uitvoering
twee uur.
gingen ze uiteindelijk dood."
moeten zeggen dat ze zijn dood in de pot en dat troost haar. Mocht deze poging opnieuw Voor ANBO-leden om
geldt op zon„Maar we hebben het er niet gegaan. Alfred huilde, toen ze Resie hoopt, dat ze ooit nog mislukken, dan wordt er ge- dag een speciale toegangsprijs.
bij laten zitten: In 1992 hebben dat bos voor hem plantten, zo eens tussen de andere bomen dacht aan een gedenksteen.
A. Steen is de schrijver van
we het bos opnieuw aangeplant. blij was hij ermee. Ik zou het zo van het Alfred Abbenes-bos geMartha Burger hetJ. stuk
in drie bedrijven. MiNu aan de binnenzijde van de
chiel
Drommel
doet de regie.
baan, want daar zouden ze
Verder spelen mee: Ria Molemeer in de luwte staan. Dat
naar, Ans Veldwisch, Mien
heeft opnieuw negenduizend
Kerkman, Mieke Hollander,
gulden gekost. De bomen werAnnemarie Giesberts, Patrick
den allemaal ingekuild en kreVoordouw, Bob Gansner, Wim
gen speciale aarde op advies
Schilpzand en Willem Vleesvan een mannetje van Staatshouwers.
bosbeheer. Er werden nu kleinere boompjes geplant, die het
beter zouden doen op die plek.
We hebben er alles aan gedaan
om het Alfred Abbenes-bos opZANDVOORT - Fysiotheranieuw van de grond te krijgen."
peute Jannita Rueter zou al een
maand geleden een lezing geOok die poging lijkt inmidven over haptonomie. Maar wedels mislukt. Op de plek resten
gens ziekte ging dat niet door.
slechts nog wat' armetierige
Op woensdag 6 maart zijn besprietjes, ridicuul bevestigd
langstellenden alsnog welkom
aan overbodige steunpaaltjes.
vanaf acht uur in het GezondWeduwe Resie Abbenes,
heidscentrum aan het Beatrixheeft er veel verdriet van. In
plantsoen.
haar huis hangt Alfreds pet nog
steeds aan een stoel in de kamer. „Zo is hij iedere dag toch
nog een beetje bij me," zegt, ze.
Resie weet, dat Hans Ernst veel Alfred samen met zijn vrouw Resie, burgemeester Van der Heijden en Hans Ernst, toen het
ZANDVOORT - Tweedemoeite heeft gedaan om het bos eerste bos werd geplant
hands blikken speelgoed, Japanse curiosa, balpennen of antieke bankbiljetten. Het is zo
gek niet te bedenken of het is te
koop tijdens de maandelijkse
verzamelbeurs zondag in het
Gemeenschapshuis (Louis Davidsstraat). De rommelmarkt
duurt van 11 tot vijf uur. De
toegang is.gratis.
In en om Zandvoort gonst anders aan te pakken. Het nieu- krijgen. Nu heb ik met een druk dingen. Veel van mijn persode fusieblues. Welke steden we project 'Versterking brand- op de knop binnen zeer korte neelsleden hebben jaren geleof dorpen gaan met elkaar weer' gaat dan ook van een an- tijd een groep brandweerlieden den immers gekozen voor de
ZANDVOORT - Een 52-jarige
plek waar ze nu zitten. Dan valt Zandvoorter
fuseren en waarom niet. Of der principe uit. Daar waar pro- op de been."
heeft donderdag
het
niet
mee
als
dat
allemaal
blemen
zijn,
proberen
we
die
wel. Andere organisaties
stennis geschopt in het raadanders
wordt."
samen
op
te
lossen
en
anders
Bureaucratie,
een
spookzijn al een stapje verder dan
Hij bedreigde ambtenaHij telt liever de zegeningen huis.
we het lekker zelf in ons beeld voor Schröder en een
de gemeenten in de regio doen
ren
en
later ook enkele agenten..
dorp. Concreet: een brand reëel probleem voor politiechef van de fusie met de andere De politie
moest de man bovenKennemerland. Deze week eigen
in Bentveld kan best geblust Rookliuijsen? Zo zwaar moet korpsen in Kennemerland. dien verwijderen,
hij
het derde deel van een serie worden
door het korps van men dat niet zien, vindt de „Neem de bomaanslag op het niet weg wilde gaan. omdat
Hij verzetartikelen over fuseren: de Bloemendaal."
teamchef van de Zandvoortse Favaugeplein. Als klein korps te zich en werd gebeten
huiver van brandweercomwas het onmogelijk om twintig een politiehond. De man isdoor
vrijmandant Rob Schröder en
rechercheurs op deze zaak te dag voorgeleid bij de officier
het enthousiasme van polizetten. Dat kon nu wel dankzij van justitie in Haarlem. Hij
tiechef Gerrit-Jan Rookhuijde collega's in Haarlem. Op an- zegt dat hij al een tijd lang ruzie
sen.
dere momenten was er juist heeft met de gemeente.
weer heel weinig vraag naar een
eigen recherche-apparaat in
E BRANDWEER en de poZandvoort. Door de fusie werkt
litie. Twee organisaties.
Hij gelooft niet in een regio- politie. De politie is niet verder de politie dus efficiënter."
De een (de • brandweer)
Wie met Rookhuijsen praat
staat aan de vooravond van een brandweer - zoals er ook regio- van de burger af komen te
- Een ongeveer
over de nieuwe regiopolitie, 25ZANDVOORT
lat-relatie met andere korpsen, politie is - omdat zijn mensen staan, meent hij.
jaar oude fietser, gekleed in
„Maar
schaalvegroting hoort een enthousiaste man. spijkerjas
de ander (de politie) heeft het „niet vergelijkbaar zijn met
en -broek, heeft zaja-woord al op l april 1994 gege- agenten. Ik werk met vrijwilli- brengt wel problemen met zich Hij grinnikt. „Ja, ik zit er mid- terdag een 76-jarige Zandvoortven en is druk bezig om ieder- gers. Die hebben geen zin om mee," geeft hij desondanks toe. denin. En ik moet zelf ook wel se in de 'Haltestraat beroofd
een er van te overtuigen dat de een brand in Haarlem te gaan „Zo'n fusieproces ijlt natuur- het licht blijven zien, anders van haar portemonnee toen zij
huwelij kstaanden beslist niet blussen. Ze zijn vooral betrok- lijk nog jaren na. Je moet men- kan ik anderen niet overtui- .deze net in haar tas wilde opknellen.
ken bij hun eigen gemeente." sen op een lijn brengen, proce- gen."
In de portemonnee zat
Monique van Hoogstraten bergen.
„Je kunt ervoor kiezen om de
„Bovendien," voegt de brand- dures gelijktrekken. Dat soort
vijfhonderd gulden.
brandweerkorpsen van Bloe- weercommandant eraan toe,
mendaal, Heemstede en Zand- „zie ik op tegen de bureaucratie
voort aan een te smeden. Maar van een regiokorps. Dan gaan
dat is niet mijn keuze," stelt we toe naar de oude Burger Bebrandweercommandant Rota scherming van vroeger. Het
Schröder. „En gelukkig hebben duurde destijds twee maal 48
we de vrijheid gekregen om het uur om mensen bij elkaar te

Haptonomie

'Brandweervrijwilligers willen
vooral in eigen dorp blussen'

D
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\Vales. Romantisch model met bodemvrije konstniktie.
De armleggers lopen door in de r;tg. Uitgevoerd in leer.

Bxtez dexe week/

ALLEEN IN ÓNS FILIAALZANDVÖQRT'
DE BOTERBOER

J*OG(fc

2-zitsv.a.

1425,-

BOOMBOTER
ZILVERMERK

21/2+2-zitsv.a. 2995,-.
Exclusief sicrkussens.
MAXIMAAL l

Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
'wartaal; ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
Per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1.95.
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gen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
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ZANDVOORT - Een 'gouden
Chinese dochter' die voor haar
waardigheid strijdt in Amerika
en de vriendschap tussen een
poëet en een postbode. Dat zijn
de thema's van de twee films
die Filmclub Simon van Col-,
lem twee woensdagen in het
Circus aan het Gasthtüsplein
draait. Vanavond om half acht
wordt de Chinese film Thóusand pieces of gold' vertoond.
Op woensdag 13 maart is 'II
postino' aan de beurt. De voorstellingen zijn zowel voor leden
als niet-leden toegankelijk.
In 'Thousand pieces of gold'
huwelijkt een Chinese man zijn
dochter uit, die hij 'Duizend
goudstukken' noemt. Ze wordt
verkocht aan een vrachtwagenchauffeur en vertrekt naar
Amerika. Daar gaat ze een
moeizaam bestaan tegemoet in
een mijnwerkersdorp in de
Rocky Mountains. Niettemin
weet ze zich toch een eigen plek
,*» J
-«
'__>» te verwerven.
'Il postino' vertelt het verhaal
van een vriendschap tussen de
dromerige postbode Mario en
dichter Neruda. De film, die
grotendeels gebaseerd is op het
twee episodes uit het leven van
Nobelprijswinnaar
Neruda,
gooide hoge ogen in Italië.

'Door fusie korpsen konden we twintig
rechercheurs op die bomaanslag zetten'

ZANDVOORT - Zondag is
-enPontiac van vijftigduizend
uden uit de Van Galenstraat
lestolen. De dief zag kans om
Ie alarminstallatie en startonierbreker onklaar te maken.

Opgave

f^-^^sr^

'Gouden dochter'

Rommelmarkt

Vait Reuwijk iit Dicmai
Itcsft mot ii een collectie
lOj'mcrkcn samcne.cstcli1
0[> liet gc/'/tv/ \'(\n totfinlwoncii die uniek is voor
Amsterdam en omgeving.
Opmerkelijke service,
informatie en toi'ka'aliteit staun gnraut \wr
een verantwoorde keuze.

Autodiefstal
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PAK 250 GRAM

DIRK VAN DEN BROEK
heeft 4000 aanbiedingen!

Breng het water weer terug in de watertoren. Dat is waarschijnlijk de veiligste oplossing om
problemen bij brand te voorkomen
'
illustratie Man- ck- Boor

ïf-

SONY SUPER GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV

r.a PHILIPS70 CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV

PW630A Grootbeeld BlackPJ Line beeldbuis teletekst
[Y« afstandbediening "3295 -

2295.-

k- J PHILIPS MATCHLINE
r AM 00 HERZ KLEUREN-TV
l ^3
»

PT80

stereo

ïï PHILIPS MATCHLINE
701B STEREOTELETEKST,
dfstandbedienmg Adv "1795-

1145.-

PHILIPS 70CM KTV
STEREO TELETEKST

SHARP MAGNETRON
Type R2V55, Inhoud 16 liter, digitale
eenvoudige bediening, glazen draaiplateau en Nederlandstalig kookboek

TR750 TOPKLASSE' Met
beeldstabilisator HiFi stereo geluid, lichtgewicht'3110

LmeSbeeldbuteletekst "2795

1895.

teletekst

1449.SONYHI-8STEADYSHOT

Black

°

IS

SONY HI-8 TRAVELLER
TR707 Superieure Hl 8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluid, motorzoom autofocus Adviespnjs'3220 -

KVC2921, 72cm Hi-Black Trinitron platte
beeldbuis, Flat & Square, perfekte
beeldkwaliteit' CCT-teletekst met geheugen, 60 voorkeuzezenders, 2 euro-scart
aansluiting, HiFi stereo, luidsprekers aan
weerzijden beeldbuis Doublé Duty
afstandbediening Adviespnjs*2550 -

25MN1350, Adv

55 CM STEREO KTV

Degelijke koelkast Fraaie
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

245.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm .rvstrommel,
zeer zuinig Adv '1199-

749.-

145 LITER KOELER

1749.-

SHARP

345.-

SONY STEADY SHOT

ZANUSSI KOELKAST

TR550 Met beeldstabilisator
HiFi g e l u i d
motorzoom Adv '2530 -

Met vriesvak

Adv "699 -

375.-

1399.

BAUKNECHT KAST

SONY HiFi TRAVELLER

TypeZE400E, Adv "949 -

FM1515,17liter,5standen,
draaiplateau Adv "399 -

209.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

WHIRLPOOL AVM617

TypeAWG719,Adv "1075-

17litermhoud Adv "599 -

445.ijïïiw 570."
INDESITWASAUTOM.
465.SIEMENS! 180
180 LITER
LITER
479.645.BAUKNECHT
2HTKRC3032
KRC3032
BOSCH KOELKAST

HI-8 CAMCORDER

Type 2596, Adv "799 -

Superieur beeld, HiFi stereo

KT18R01, Adviespri|S*948
idviespnjs*948 -

VIDEO-8 CAMCORDER
8x motorzoom, autofocus

KOELER 300 LITER!

745.-

229.-

695.-

Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt q u a r t z - g r i l l

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle 1000 Watt magnetron, velekookfunkties Adv "699 -

479.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron Adv "999 -

55 CM KLEUREN-TV

M

179.199.-

SHARP R2V14

LUXE 800 TOEREN SHARP KOMBI

TR470, lOxmotorzoom groothoeklens, HiFi stereo "1999-

NA2304, Flat square beeldbuis teletekst Adv "1345-

f

Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs'279 -

ZANUSSI WASAUTOM. MOULINEX STUNT

3-sterren vriesvak Adv "749 -

"1445-

695.

1-DEURSKOELKA

Topmerk Adviespnjs*749 -

28PT450 Adviesprijs" 1995-

PHILIPS 63 CM KTV

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

Off Ned Philipsgarantie "899 -

PHILIPS

MIELE 1100TOEREN

475.TELETEKST

Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip "2299 -

ORZETVRIESKAS

PT155A Adviesprijs*725 -

465^-

RVS kuip en trommel "1499-

100 LITER VRIESKAST
WHIRLPOOL AFB594
BOSCH VRIESKAST

WHIRLPOOL 243 LITER

SONY HiFi VIDEO: E80

1099.-

949.-

SLVE70,Tn-Logici Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen.longplay, PDC "1780-

2299.-

849,

1279.SONY63CMKVM2531

949.
SONY55CMKVM2100
CMKVM210

679.-

STUNT! HiFi VIDEO

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden Adviespnjs*999 -

Prijsdoorbraaki 4 koppen,
longplay videorecorder mkl PDC Adviesprijs *799 l3*Q*l^L^^^H^X4ïUAiuyM^^Bi

WHwWKr""''''"*

assraMsasa
SONY 4 KOPPEN VIDEO
E50,Tn-Logic,audiodubbmg,
mkl showview+PDC *1330-

878.

S H O W V I E W VIDEO
VXK326, VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv *699 -

399.PHILIPS VIDEO + PDC

BP55 Stereo teletekst "1099-

VR242, Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed *895 -

III ( l im*<PfniTl
bSSlSiS^SöS
jj^UtLcJ^B COMPAQ
^ PRESARIO
• ••"**•^•"•*^
Hü

^BIif _ _

*Tyi^1!

ff«y^^iHJ
ffTnHl 524,
524, Multimedia PC, 8 MB, 420 l|^^^|j^^n
BBHPnffl
attJ'.B fax/modem, veel software
o.a. •QSltUM
LMntirrW37B^l335ddl
software o.a.
jgfCTH WINDOWS. Adviesprljs'3999.Hiini'liFl^mrflffnTÏÏB
Adviesprlis'3999.- B^^MMf
eed CD-rom,
EjiX™ MB
MBschl
schijf,
speed
njyrrnil^jB»|i>ia'xfl
'f< 445P
co-rom,

Sffl >:MWJ:Jli.»
t:MWJ:JUL» 2599.2599.- B@S
pB».^MËEMWK*
>

•NffinW A Kir« m Ar\ IIIKII T/%l«IP*n ^HlZC^d "1*1 Jj

486DX2,80Mh
JTCTaaiffEil
486DX2,80Mhz.,4MB,S40MB
EB||3lMMPffl||^[^3E
lZtlIiU
lS
Z .,4MB,S40MB IjainnU^JMpSt£3
1
schijf, S-VGAkleurenmonitor, H.lPtlHiHaBttMIffgTOBBMlTU
ü?ui ÏV
schijf,S-VGAkleurenmonitor,
HiSBlELUÜBtaBBMTOHlil LUÜni
l
muis en
en WINDOWS
HBffff!mSaiiMi«*JiUHgBv1^U;ïi
muis
WINDOWS soft
soft '1938.'1938.- llnHT1rtBll*WTirTBBn

f.-mj;W»
EsHSPIfetaraD^
N-mJtW» 1599.- ^cSSSfefiHraS
K?ll
PRINTER
EEwH
ï^ ™>NTER
fegMBraP^^
uJj^u;mkjet
printer,nk
Inkl.
sheet- KUÜAWIf
u ,ü; n e,prin,er,
.sheetKBKHMPWlTDK^ ?^

499.-

TA4411 Afstandbed *1795-

599.ZANUSSI KOEL/VRIES

Type AWG089, Adv *1435 -

JJ

l kj

l

Type KG31, Flexibele mdeiing, 3 vnesladen, automatische ontdoönng en zeer
zuinig Adviesprijs'1498 -

999.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Gescheiden regelbaar, 3 vnesladen *1849-

1399.-

TX25G Stereo teletekst "1599

548.-

SHARPPORTABLETV
37cm

afstandbediend

r.-r<MJ.-ji*» 499,-BBcS

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur Adv "949 -

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495 -

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52, Reverserend '649 -

BAUKNECHT TRA961
KONDENSDROGER
CM50, Geen afvoer nodig

ETNA FORNUIS 14.01
PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410 Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispiten mixedgnll-set Adviespnjs*1575 -

798.-

ATAG GAS-ELEKTRO '/
.1
FK055 Elektrische oven mkl
grill en kookwekker *1510 -

VSG21 Afstandbediend '768 -

339.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

2-DEURS KOELKAST

E3Er

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv '849 -

Kondensdroger Adv *1449 -

INDESIT 2-DEURS

atstandbedienmg

Variabele indeling Adv "799 -

3488- lüfiKr 299."

465.-

R f J S 6 L O C KER!

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT' Adviespnjs*749

SONY
CD-COMPO
Radio-cassetterecorder met

495.-

SIEMENS 2-DEURS

ingebou\A/de CD-speler. *3OO.

235 liter Adviespnjs*985

179.-

ATAG WASEMKAP
WH155, Luxe 3 standen '260 -

148.-

BOSCH WTL4573
ETNAWASEMKAP
KONDENSDROGER AVANCE, 3-standen Adv"135Elektronisch Adv *1699-

MIELE DROGER T349
MERKCENTRIFUGE SUPER KOOKPLAAT
*249 -

4-pitsgaskookplaat *298 -

149.-

178.-

2800 toeren Adv

645.P1M-CODE

849."

AEG TYPE 520

•^•••«•B • « »l-^
IjEnl_/\ND
-^-~»" » •»• ,
•"
' ' .
ËLËKTRO.SUPERS
CLCIV l HU-aurCHa

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

.'>
S»
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!U'

Kondensdroger Adv *1549 -

449.

. Meer budget door do gratis
j)BCC-cardf'
Aanvraaa-folder in d« winkal!

LAV275, 1000 toeren *1699-

WHIRLPOOLAWG912

AKAI VHS-IHQ VIDEO

Inkl

AEG BOVENLADER

l

379

948.

AEGTURNAMAT

feeder en cartrldge Adv. *569.- HEg^Jlyii

VIDEO SHOWVIEW
PANASONIC 63 CM JVC
HRJ205 LCD-afstandbed

£ «l T51 640 TELETEKST '1099-

G570, TOPKLASSE
LASSE "2099-

1000
TOEREN
BOVENLADER

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

Hn™ro^

ARISTONA63CMKTV JVC VHS-HQ VIDEO
STEREO TELETEKST HRJ200, Afstandbediening

948.-

949."

MIELE VAATWASSER
ATWASSER

799.849.-

AMSTRADMINITOWER BlnArCiniwIallRRw

1098.-

GRUNDIG 51 CM KTV

H

MIELE K1321S LUXE

NVSD22 'Bestskoopi"2koppen afstandbediend Adv *734 -

7025 Stereo, teletekst *1599-

698.-

1195.-

WHIRLPOOL 850 TRN

KA/ kombinatie met 3 laden
Adviespnjs*1149 -

PANASONIC VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM

BLAUPUNKT 55 CM

Wassen en drogen m 1 machme,1200toeren *1799 -

Koel/vnes kombi Adv *1235 -

629.-

479.-

499.-

579.

WHIRLPOOL ARG647

BAUKNECHT KGC

SLV280 VHS-HQ, 2 koppei"r,timer6progs Adv'890-

ST63 650, Monitorlook,
STEREOTELETEKST *1829 -

AQUAST
AQUASTOP
WAS/DROOGKOMBINATIE SIEMENS
Superzumig Adv *1348*134

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

SONY VIDEO + PDC

GRUNDIG 63 CM KTV

f g *"H

VSG705, Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen Adv *1098-

699.-

998.-

795.-

BOSCH VW SPS2012

AKAI HiFi VIDEO

M1400 Afstandbediend
mdbediend *780
*78C -

ST70650 Adviesprijs* 1949-

Bijna alle topmerken leverbaar
m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

ra

H

1349.-

649.
SONY TRINITRON
INITRON

GRUNDIG 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

STUNT!! VRIESKIST!!

799.

Hi-BlackTnnitron
Adv *1000 itron AdvMOOC

399.

BAUKNECHT VW3PR

GV240,' Beste koop", stereo,
longplay, mkl PDC Adv *1709-

SUPER TELETEKST
Hi-Blacktnnitronbeelbuis,
monitorlook, afst bed *1660 -

lu?

Adviespnjs"1348

GRUNDIG HiFi VIDEO

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst *2550-

995.mM 549B™
895.- lifiïtw 699

BAUKNECHT WAHoog centrifuge-toerental
Adviespnjs'1349 -

298.-

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI, 4 programma's, 12 couverts
Adviespnjs*999 -

SIEMENS WASAUTOM.

Met 6 vnesladen cq vakken
Adviespri]s *1 1 65 -

Europese videorecorder
van het jaar 1 Inkl showview
+ PDC Adviesprijs "1670-

SONYHiFiVIDEO+PDC

De grote AEG kollektie bi]
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding' Type
LAV536,Adviespnjs"1499 -

Type GSD1 341, Adv "848-

799.-

KVC2161, Hi Black, Trinitron
platte beeldbuis Adv "1650-

1045.-

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS HiFi STEREO

TOPKLASSE!' Beste koop'1
De platste beeldbuis, 100 Hz,
PIP stereo teletekst *3550 -

U.*

LUXE' 1400 TOEREN

PHILIPS MATCHLINE
VR833, TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder 4 koppen, montagerecorder met
vliegendewiskop Adv "1995 -

VR642, T U R B O - D R I V E
video, 4 koppen longplay
PDC Adviesprijs "1195-

SONY KVS2941 SUPER!

Luxe 32 liter 4 m 1 kombi
magnetron Adv " 1 4 9 9 -

HandigiSOhler Adv "595 -

1399.-

SONY 55 CM CLASSIC
STEREO TELETEKST

WHIRLPOOL AVM

OPENINGSTIJDEN:
-• •
• ' • • • : "
maandagmiddag ............... 1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .i..:..... 9 tot 5.30 uur
zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
Badhoevedorp vrijdag ........... 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ......... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .....7 tot 9 uur
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de badplaats door

met

Met zeventigduizend gulden hoopt Nieuw Unicum dit nieuwe therapiebad aan te kleden

AAT U ONS IN het water
zakken?' Dat is de slogan van de actie die
Nieuw Unicum gaat voeren.
„We willen zo graag dat ons hydro-therapiebad ook een echt
zwembad wordt," vertelt Tony
Zwenne. Het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport wilde alleen ruim 2,5 miljoen subsidie geven voor een
bad waarin gehandicapten oefeningen kunnen doen. Om geen
precedenten te scheppen tegenover andere instellingen moet
Nieuw Unicum de franje zelf
betalen. Met die franje, zoals
een paar lijnen, een bar, planten, een stroomversnelling en
een fontein, wordt het bad wat
aantrekkelijker voor bewoners
en gaan ze er ook buiten hun
oefenuurtjes zwemmen.
Zwenne: „Zo krijgen ze er een
nieuwe dagbesteding bij. Dat is
belangrijk, want sommigen ver-

velen zich nogal."
De bouw van het bad is inmiddels begin januari begonnen. In september van dit jaar
moet het klaar zijn. Door de
vorst heeft de bouw 14 dagen
vertraging opgelopen. „Maar
dat halen ze vast wel weer in,"
verwacht Zwenne. De afmeting
van het bad is zes bij 12,5 meter.
Het heeft een beweegbare bodem en de zwemmers die niet
kunnen lopen, worden met een
lift vanaf de kant in het water
gehesen. Het water heeft een
temperatuur van 32 graden Celcius. In een aparte ruimte kunnen gehandicapten samen met
een begeleider ook oefeningen
doen in een groot ligbad in de
vorm van een vlinder.
Aan het therapiebad kleeft
een lange geschiedenis. In 1990,
toen Nieuw Unicum haar
nieuwbouwplannen op tafel

legde, gaf het ministerie in eer- naar van de meter waarop een
ste instantie helemaal geen toe- koe een vlaai legt.
Vast staat ook dat de opstemming. Daar nam een klein
actiecomité binnen Nieuw Uni- brengst van de jaarlijkse jazzcum geen genoegen mee. Na voorstelling in de kerk tijdens
twee jaar lobbyen kwamen er Jazz Behind The Beach naar
alsnog gunstiger berichten uit Nieuw Unicum gaat en dat tijDen Haag. Uiteindelijk duurde dens de openingsavond van het
het tot 1995 totdat het ministe- festival de collectebus in het gehandicaptencentrum op een
rie groen licht gaf.
prominente plek aanwezig zal
„Hoe belangrijk zwemmen is, zijn.
dat hoefje nauwelijks meer uit
Maar samen met een groepje
te leggen," zegt Riet van Leest, enthousiaste vrijwilligers heeft
die geld inzamelt voor het Van Leest nog meer ideeën beSteunfonds Nieuw Unicum. dacht. Het is de bedoeling dat
„Als je de hele dag ligt of zit, er deze zomer een toeristisch
stroomt je bloed minder goed treintje gaat rijden door de Wadoor. en je krijgt eerder ver- terleidingduinen. „Of het doorgroeiingen. Door regelmatig te gaat, is nog even de vraag," zegt
oefenen, kun je dat voorkomen. ze voorzichtig. „Maar het lijkt
In het water oefenen gaat een me heel leuk, omdat je lopend
stuk makkelijker en is veel be- vaak niet verder dan de eerste
ter."
paar kilometer van het gebied
komt.- We willen boswachter
Van Leest heeft grootse plan- Franssen vragen of hij uitleg
nen voor de actie die van het wil geven aan de passagiers."
therapiebad ook een echt
De toeristen kunnen langs de
zwembad moet maken. Samen Zandvoortseweg bovendien taemet Sportvereniging Vogelen- woners van Nieuw Unicum verzang is vrijdag al een aanzet ge- wachten. Met borden willen ze
geven voor een welriekende lo- de automobilisten in de file laterij, wa'arvan de helft naar ten weten dat ze geld nodig hebNieuw Unicum gaat. Deze club ben. Bij de ingang van Nieuw
heeft haar velden in vierkante Unicum komt uiteraard een
meters verdeeld. Iedereen die grote pot of bus te staan, waar
een meter koopt, krijgt een lot. iedere toerist zijn bijdrage
De hoofdprijs gaat naar de eige- kwijt kan. „Het moet een posi-

(ADVERTENTIE)

Vijftien jaar geleden
Huizen en wegen Volgens de Partij van de Arbeid
hoeven er maar vijfhonderd huizen op korte
termijn gebouwd worden. Dat staat in een eigen
structuurstudie van de partij. De structuurstiidies van Hezik Partners en Goudappel en Coli'eng geven duizend woningen aan. De PvdA
denkt in eerste instantie aan woningbouw op hel
Friedhofl'plein, bij de watertoren, de Julianaschool en de Brederodestraat. Verder wil du
PvdA geen extra weg naar Heemstede noch de
Herman Heijermansweg, maar wel een vrij l'ietspad en een busbaan.
Agent gaat weg Jaap Methorst verlaat de Zandvoortse politie. Hij is de laatste tien jaar commandant van de reservepolitie geweest.
Hond niet l (i jongen Herdershond Lara van de
familie Fransen heeft eerst negen pups groot
gebracht en heeft zich nu ontfermd over /e
weeskinderen.

T 7AN DE WEEK werd mijn
y nieuwsgierigheid weer
danig op de proef gesteld.
Gert Toonen, ex-politicus,
strandpachter en een van de
bestuursleden van het Ondernemers Platform Zandvoort
(OPZ) sprak klare taal, maar
tieve actie zijn. Als er een auto- ik begreep er geen jota van.
mobilist agressief wordt, tala- „Als de politiek niet naar ons
zen we het direct af," aldus Van wil luisteren, dan zullen ze dat
Leest.
over anderhalfjaar met de verVerder zit misschien een ge- kiezingen wel merken. Dan
sponsorde surfwedstrijd of een gaat de beuk d'rin," zei hij dreizwemwedstrijd in de zee in de gend.
planningen schrijft het actiecoEn sinds dat moment was
mité belangrijke fondsen en in- het gebeurd. Ik moest en zou
stellingen aan.
weten, wat hij daar nu mee bedoelde. Toonen vond, dat hij al
Van alle activiteiten moet genoeg gezegd had en was vanechter een grootscheeps lucht- af dat moment niet meer thuis
ballonfeest het klapstuk wor- voor een vraaggesprekje. En
den. Van Leest: „We willen pro- toen ik door ging drammen
beren om bedrijven een stuk of werd hij zelfs een beetje zetwintig ballonnen te laten adop- nuwachtig. Het is duidelijk,
teren voor een fors bedrag. Ui- dat daar iets broeit bij die jonteraard mogen ook per ballon gens. En dan mogen wij Zahdeen paar medewerkers mee de voorters dat zeker niet weten?
lucht in. Het mooiste zou zijn Ik besloot mijn kans af te
als we op het circuit kunnen wachten.
starten. Stel dat de wind niet
De feestavond van het OPZ goed is of het weer te slecht,
dan kunnen we de sponsors in
elk geval als alternatief misschien een rit in een raceauto
aanbieden. Hopelijk gooit de
Rijksluchtvaartdienst
geen
roet in het eten, want Zandvoort ligt natuurlijk dicht bij
Schiphol. De Stichting Zandvoort Promotie heeft wel al enthousiast gereageerd."
Zwenne ziet het ook hélemaal zitten. „Als alles meezit,
gaat deze actie dus te land, ter
zee en in de lucht."
Illustratie Nieuw Unicum

et fontein en bar is bad pas echt af
Een glijbaan hoeft er niet in te komen. Nee, dat niet.
Maar wel graag een fontein, een jetstream, kabels om
feestverlichting aan op te hangen, een bar, wat planten en
een set lijnen voor in het water. Nieuw Unicum wil het
nieuwe therapiebad zo aankleden dat het ook een zwembad
wordt waar de bewoners in hun vrije tijd in kunnen zwemmen. En dat kost zeventigduizend gulden. Geld dat het
gehandicaptendorp niet zo één, twee, drie kan ophoesten.
Daarom voert Nieuw Unicum deze zomer een actie, met
vermoedelijk als hoogtepunt een luchtballonnenfeest.

Vijf jaar geleden
Asielzoekers Als het aan het ministerie van WVC
ligt, komen er meer asielzoekers naar Zandvoort. De gemeente overlegt of er dan ook meer
geld vanuit Den Haag kan stromen. Zandvoort
vangt nu veertig asielzoekers op die niet in de
asielzoekerscentra terecht kunnen. Veel van hen
logeren in hotel Interlaken in Zandvoort.
Zandvoortse Courant Drukker IJsbrand de Jong,
die na de bevrijding de Zandvoortse Courant
uitgaf, is overleden op 87-jarige leeftijd. In de
oorlog drukte hij het Parool.
Hondepoep De gemeente bindt dé strijd aan tegen de hondepoep, omdat de inwoners van Zandvoort zich daar aan ergeren. Met een hondepoepzakje, een verbod voor honden op het strand en
losloopzones hoopt de gemeente de strijd te winnen.

tig of honderd ondernemers di.>
verschillende partijen in. En
niemand die daar iets tegen
kan doen.
Faber en z'n maten vind ik
na de oprichtingsvergadering - wel wat voor D66. Toonen
in het Elysee Beach was name- duikt vast de PvdA weer in.
lijk erg gezellig. Toonen was
Schuitemaker vind ik echt wat
lekker aan de pils, maar bleef
voor het CDA en Van den Heuhelaas veel te nuchter. „Ik heb vel en z'n makkers worden lid
gehoord, dat jullie een politievan de VVD. Moeten ze alleen
ke partij willen oprichten,"
nog even een paar vrijwilligers
zoeken voor GBZ of ze trappen
blufte ik nog even op de valreep. Dat was het niet, verzeze d'r gewuon naartoe. Vervolkerde hij mij. Dus ook die optie gens stemt iedere groep in 'zijn
viel af. Gefrustreerd over zoeigen partij' een geschikte verveel onrecht ging ik een beetje
kiezings-kandidatenlijst bij elmokkend naar huis.
kaar en de kaarten voor de on„Als het zover is, ben je de
dernemers van Zandvoort zijn
eerste die het hoort," riep hij
geschud. Wedden dat dit hun
me nog even jennend na. En
slimme plannetje voor de toedat had-ie nu net niet moeten
komst is? Ik kon er meteen
niet meer van slapen.
zeggen, 's Nachts werd ik zwetend wakker en toen wist ik
het. Let op mijn woorden: het
Best mij nog een tip voor de
zou me niets verbazen als het
huidige politici. Willen jullie er
OPZ over anderhalfjaar getijdens de verkiezingen nog bij
woon de hele gemeenteraad
zijn? Wordt dan snel lid van
overneemt. Infiltreren heet dat het OPZ. Kost maar 150 piek
met een duur woord: ze duiken per jaar.
allemaal met zo'n dertig, veerMartha Burger

Kostverlorenstraat 28-30 dubbel
woonhuis met fraaie plasticiteit

Kerkdiensten
9/10 maart
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW-dienst
in Gereformeerde Kerk, met ds
J. van Leeuwen en Hervormd
Kerkkoor.
Thema: Lijden,
waarom?
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: SOW-dienst,
ds J. van Leeuwen en Hervormd Kerkkoor. Thema: Lijden, waarom?
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: pastor F.
Meijer..
Zondag 10.30: mevr. A. Dopmeijer, presentatie Eerste
Communicanten, met kinderen Caeciliakoor.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds S. van der
Meer. Thema: Hildegard von
Bingen.
Dinsdag 14.30 en 20.00 uur: videoband Passiespelen in Tegelen.

Weekenddiensten

Speelweek van 7 t/m 13 Mrt

Muzikale vrouwen sieren Circus

JOURNALISTEN OCEfi DE HELE
IVERELD ZIJN HET EENS:

»

"Een Meesterwerk" - fnplr
"Massimo Troisi levert een prachtige
acteerprestatie"- iïaily \'ru'i
"tal van overeenkomsten met 'Cinema
Paradiso' " - LA H'atfy

The way to a
woman's heat-t is
wtth words.

IL
POSTINO
A.L

Dagelijks
13.30 en 15.30

met: PHILIPPE NOIRET
& MASSIMO TROISI
85 MIRAMAX INTERNATIONAL

A.L.
do/vr/ma/di
19.00

het balkon naar achteren list,
Kostverlorenstraat 28-30 is
wordt het effect van terugliggen
een dubbel monumentaal woonen uitsteken versterkt. De enhuis, dat symmetrisch is getrees liggen ook wat terug. Hiergebruik te kunnen maken, bouwd. De entrees liggen naast
Weekend:
door ontstaat een aantrekkelij9/10 maart
dient men zich 24 uur van te elkaar. Links en rechts hebben
ke plasticiteit.
POLITIE: Alarmnummer 06-11. voren op te geven bij Huis in de de woningen een dakballustraDe ingang heeft nog een oorIn andere gevallen: tel. (023-) Duinen, tel. (023-) 5713141, tus- de. Daartussen een lager gelespronkelijk bovenlicht en twee
5713043.
sen 11.00 en 17.00 uur.
gen schuin dak met twee dakkazijlichten. De toog heeft in het
BRANDWEER: Alarmnummer Alg. Maatschappelijk Werk pellen.
midden een gefacetteerd orna06-11. In andere gevallen Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
De huizen zijn voorzien van
ment dat wordt herhaald in de
023-5159500 of - voor info over- 5713459
bgg
023-5320464. serres, die aan de voorkant een
gewelfboog op de eerste verdiedag - (023-) 5761584.
Spreekuur op werkdagen van Jugehdstil-achtige roedenverC.J.
Wagenaur
ping.
AMBULANCE: Alarmnummer 9.00-10.00 uur. Verder volgens deling- hebben. De serre wordt
©Weokmedia/HB
De woningen zijn een voor06-11. Anders: tel. 023-5319191 afspraak.
bekroond door een balkon, voor(ongevalllen), Centrale Post Zandvoortse Vereniging van zien van een houten hekwerk. entree naar het balkon wijkt te- beeld van fraaie badplaatsarcliiAmbulancevervoer (CPA) Ken- Huurders: Gratis advies voor De serres hebben verticale stij- rug in de gevel, waardoor iets tectuur en zijn omstreeks 1905,
in de forenzenperiode. genemerland.
leden. Telefonisch spreekuur len met bekroonde ornamenten. van een loggia ontstaat.
HUISARTSEN: De volgende elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 De verticale stijlen worden
Doordat de serre op de begane bouwd.
huisartsen hebben een geza- uur: (023-) 5731618 (Seeretari- voortgezet in het balkonhek. De grond vooruitsteekt en de pui op
menlijke,
waarnemingsrege- aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
ling: J. Anderson, B. van Ber- 287, 2040 AG Zandvoort.
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Woningbouwvereniging EMM:
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Klachtentelefoonnummer
me, F. Weenink. Informatie technische
dienst:
(023-)
daarover
tijdens weekend, 5717577.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Storingsnummer gas buiten 'There's music in the air.' Zo
tijdens feestdagen via telefoon- kantooruren: tel. 023 - (5)235100 heet het schilderij dat Ada
nummer (023-) 5730500. De (nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- Breedveld speciaal ontworpen
spreekuren van de dienstdoen- merland. Tijdens kant.uren: heeft voor Circus Zandvoort
de arts zijn zowel op zaterdag 5235123.
aan het Gasthuisplein. Direcals zondag van 11.30 tot 12.00 Taxi: tel. (023-) 5712600.
teur Leo Heino onthulde het
uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Openbare bibliotheek: Prinses- doek vrijdagmiddag. Voor hem
Een afspraak is niet nodig.
seweg 34, tel. (023-) 5714131. was het een verrassing hoe het
Tandarts: Hiervoor de eigen Open ma. 14-17.30/18.30-20.30 kunstwerk eruit zou zien. „Ada
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30, had alle vrijheid. Ik ben een fan
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 van haar werk. Ze maakt prachJ.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,' u., zat. 10-14 uur.
tige kleurrijke schilderijen met
openingstijden (alleen voor reeen erotische lading en ik vind
cepten): zaterdag 11.00-13.00 en
dit heel goed gelukt," zei Heino.
17.00-18.00
uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
„Ik wilde graag een schilderij
Buiten de openingstijden infor- V '^^WnX
^
maken dat geluid zou geven."
matie over de regeling via Periode: 27 februari tot en met 4 lichtte een stralende Ada Breedtel.nr. (023-) 5713073.
maart
veld toe. „Als je hier langs loopt,
Wijkverpleging: Voor spoedge- In ondertrouw: Willem Corne- hoor je in je verbeelding misvallen is het Kruiswerk Zuid- lis van Loon en Antoinette Jo- schien muziek. Het heeft boven-Kennemerland 's avonds, 's hanna Ekels.
dien een theatrale uitstraling,
nachts en in het weekend te be- Getrouwd: Andreas Leonardus wat heel erg goed past bij dit
reiken via de doktersinforma- Wullems en Carolina Clasina gebouw." Het schilderij, dat
tiedienst: tel. 06-8460.
Jacoba Goeman.
twee bij drie nieter is, hangt dan
Verloskundigen: Mevrouw E.A. Geboren: Sidney van de Kerk- ook toepasselijk genoeg boven- Woensdag 6 maart
de Boer-Burgh en/of mevr. hof, zoon van Martinus Maria aan de Marilyn Monroetrap, * Filmclub Simon van Collem draait 1000 pieces of gold in het
A.C.M. Gombert en/of P.J. van van de Kerkhof en Wendy Mo- vlakbij de film- en theaterzaal Circus aan het Gasthuispleih. Aanvang 19.30 uur. Ook toegankeder Deijl, Kochstraat 6A, Zand- lenaar.
lijk voor niet-leden.
van het Circus.
voort, tel. (023-) 5714437.
Abigail Valerie Tan, dochter
* Lezing over haptonomie door fysiotherapeute Jannita Rueler.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, van Roger Tan en Christa MaBreedveld schildert bijna al- Gezondsheidscentrum, Beatrixplantsoen 1. Aanvang 20.00 uur.
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. ria Verbruggen.
tijd mollige dames. „Ik ben zelf Zaterdag 9 maart
(023-)-5715847.
Overleden: Wilhelmina Pot- een dame, vandaar. Hoe meer * Kinderdisco in 't Stekkie (Celciusstraat 190) voor kinderen van
Dieren: Vereniging v.h. welzijn thoff-Rehfeuter op 97-jarige vrouw hoe mooier, want man- 6 tot 12 jaar. Van 19.00 tot 21.00 uur.
der dieren (023-) 5714561, Ver- leeftijd.
nen houden vrouwen vaak klein Zondag 10 maart
missingsdienst
023-5383361, Floris Molenaar op 87-jarige terwijl dames eigenlijk juist * Uitvoering van folklorevereniging De Wurf in gebouw De
Asiel Zandvoort (tevens pen- leeftijd.
Krocht aan de Grote Krocht. Aanvang 14.00 uur:
groot en machtig zijn."
sion) (023-) 5713888. Stichting Hendrik Koning op 88-jarige
Het schilderij is deze zomer * Verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis (Louis Davidsstraat > .
Regionale Dierenambulance: leeftijd.
niet alleen in het Circus Ie be- Van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.
023-5363476 of alarmnummer Adriana Kersten-Roelofs op wonderen. Art Unlimited heeft
023-5334323 (24 uur per dag).
75-jarige leeftijd.
de rechten aangekocht om er Woensdag 13 maart
* EHBO-jeugdexamens in het Rode Kruisgebouw (Nic. BeetsBelbus: Om van de belbus (voor Jons Dommeck op 51-jarige een poster van te maken
bewoners van 55 jaar en ouder) leeftijd.
Foto Masj;i Moino laan). Aanvang 13.30 uur. Diploma-uitreiking 19.30 uur.

Burgerlijke stand

.

16 jaar
Dagelijks
21.30
zat/zon
19.00

Woensdag 13 $Laart om 19.30 uur
IL POSTINO
regie: Michael Radford

16jaar

WORDT LID VAH DE FILMCLUB
Qasthulspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Agenda

- J

•:
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C\t_lion \.m de Merwe, één v<in onze P.iss.i^e

Kortom, je krijgt een veiantwooidelijkc. baan die soms

Employees "Li.irst kregen we heiiehi v.inuit

behooilijk hectisch kan zijn Daarbij ben je vooi passagiers

New Yoik dit met de vlucht v.m

alujd het gezicht van de KLM Dus is hel essentieel om een
goede induik achter te laten

kwart voor negen een jongen en een meisje zouden ,im\cien

We zorgen natuuihjk wel dat je beslagen ten ijs komt

Die kinderen gingen op \ ,ik f intie nd.n hun op.i en OITM in

Je knjgt een prima training deels zelfstudie

Nederland en hun oudei-i konden r.iet mee

en deels praktij k

Een van onze stewardessen had ze tijdens de rei

Dan de eisen Je leeftijd is minimaal

begeleid en op Schiphol w.is het mijn beurt

21 jaai Je hebt minstens l lAVO-mveau

BIJ de vliegtuigdeur stond ik ze op te wachten
•s!

Ze stonden te popelen om opa en oma op

en belueist het Nederlands en Engels
L

te zoeken Ik heb :e dooi de p.ispoort-

uitstekend Minimaal 1,5 ja u en ai ing

$

in een seivice-verlenende functie

controle geloodst, naar dt aankomsthal gebracht, de bagage \ in de band

in de toenstische settoi -

op de kar geladen en mei :e langs de

heb je beslist nodig Verder moet je met een

douane gegaan En ja hooi, daaiachtcr stonden opa en oma

computer overweg kunnen en geen bezwaar hebben tegen

Je had die gezichtjes eens moeten zien "

wisseldiensten en liet dragen van een uniform En tot slot ;e

Als Passage Employe(e) moet je kunnen omgaan met de
meest uiteenlopende mensen jong en oud, aardig, ner\ eus, vele

bent minimaal l 60 metci en je gewicht is goed in evenwicht
met je lengte Voldoe je aan dit alles'

nationaliteiten, gehaast ot relaxed

Dan laten we je meteen weten,

Je moet pioblemen oplossen,

aan de hand van een aantal \iagi_n,

zaken regelen Vcrtrektijden m de gaten houden Passagiers en

of je m aanmerking komt voor de functie \ an Passage Employé(e)

bagage inchecken Zorgen dat passagiers op tijd aan boord zijn

Dus bel 06 - 899 81 85 en je weet vandaag nog of we met je

De administratie tip top bijhouden En regelmatig ben je in

verder willen 1 Op zaterdag 9 maart a s kun je bellen tussen 10 00

de weer op verschillende plaatsen waar passagiers even wat extra

en 17 00 uur Van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 maart a s

aandacht nodig hebben Bijvoorbeeld mensen in een rolstoel,

kun je bellen tussen 9 00 en 21 00 uur

alleenreizende kinderen of passagiers die zich moeilijk of niet

Betrouwbaar*

verstaanbaar kunnen maken

IT'STEATIME
Zit u straks op de
eerste rij in Atlanta?

SUPER
VOORDEEL
AANBIEDING
Brugman ATLAS
Moderne witte keuken
Leverbaar in ó, ook
onderling te combineren
kleuren. Afm 270 cm
Compleet met alle
inbouwapparatuur J*3
Actieprijs
3.995,-

Tot eind april verkopen /portclub/ koorten von de fictie Glubkos. Die
koorten bevatten waardebonnen voor aantrekkelijke kortingen bij
bekende bedrijven. Rovendien /toot er een prijsvraag op. waarbij u
acht weken lang kan/ maakt op tal van prijzen. De hoofdprij/ u een
geheel verzorgde rei/ voor twee per/onen naar de Oltjmpi/che
5pelen. die deze zomer uiorden gehouden in het flmerikaan/e

fltlanta.
De opbreng/t van de actie i/ voor de /portclub. Du/ koop voor ƒ 5 . zo'n kaart. Hij kan u tientallen gulden/voordeel opleveren en u

n
Ll -

-

helpt er de /portvereniging in uw buurt

Ö

L4

^Ök

mee. En misschien zit u

9.895,-

/trok/ ook nog op de
eer/te rang in fltlanta!

De actie Ciubkci/ i/
een initiatief ran
nOC*flSf • de oyerkoepelonde organi/cttie van nagenoeg
olie sportclub/in
flederlond* en
UIeekmedia.

SAN ANTONIO
Glanzende kunststof hoekkeuken met beuken
ladefronten Leverbaar m 4 kleuren
Afm 240x230 cm Compleet met
alle inbouwapparatuur
Actieprijs 9.195,-

Bmgman TORONTO

11.995,-

§0:5^ BnigSTian STOCKHOLM

Nostalgische eiken landhuiskeuken Uitgevoerd
met sfeervolle hoekschouw en 2 glaskasten
Afm 2 6 5 x 2 1 5 cm Leverbaar m 3 verschillende
kleuren Compleet met alle inbouwapparatuur
Actieprijs 9.895,-

Witte kunststof keuken verticaal afgerond en
horizontaal afgewerkt met kunststof lasten Afm
280x220 cm Compl met alle inbouwapparatuur
Actieprijs
11.995,Brugman keukens n|n compleet af:

Bwghian
KEUKENS

[v^
M
M
l*/]
K
Pi
[V]
r—s
PI
PI

4 cm dik werkblad met waterkering
gaskookplaat mei vonkontstekmg
krans en lichll jstcn
verlichting
mengkraan
spoelbak
afzuiqkap
electrooven
160 liter koelkast

Alkmaar', Noorderkade l 0725156793 Almere', Miamislraal 72 (Winkelcentrum DoeMcre) OJ65328252 Amersfoort, Amslerdanseweg 10 0334613448 Amsterdam, Stadhouderskade 74
0206752956 Arnhem', Venlosmgel 17 (Woonboulevard] 0263812112 Boverwi|k', Parallelweg °5 (Meubelboulevard) 0251224299 Breda', Kruisvoort 32 (Woonboulevard) 076520205S
Capello a/d IJssel', Hooldweg 46 0104585040 Den Bosch, Reilsclieweg 38 (Meubelboultvardl 0736411595 Den Haag', Bmckliorstlaan 113 0703477985 Dordrecht, Arcliimedcs
slraal 10 0786146900 Son/Eindhoven', Ekkersrijl 4024 |Mr>ubelplen| 0499474481 GocsJA van der Goeskade l 0113250255 Groningen', Poizerweg 82 (Meubelboulevard| 0505250553
Heerlen', In de Cramer 166 (Woonboulevard) 0455754240 Hengelo', Hollersweg 55 0742506366 Hoofddorp', Kruisweg 785a 0206533462 Hulst, Absdaalseweg 19 0114320080
Leeuwarden', Franklmstraot 48 (Winkelplcm De Cenlrole) 0582130383 Muiden, Pampusweg 2 (Noa>l fytoxis) 0294419718 Numansdorp', Edisonslraal 4 0186653772 Roosendaal',
Ooslplem 13 (Woonboulevard) 0165569852 Spijkcnisse, Kolkplein 21 (Novicenier) 0 1 8 I 6 I 8 I I 8 Utrecht', Hollanllaan 14 (Meubelboulcvord) 0302888471 Veencndaal, Kernteaclorslraol 28
0318550025 Zaandam', P eler Glii|Senlaon l l 0756157867 Zocterwoude', Hoge Ri|nd |k 195 0715892086 Zutphen',Gemlsenweg 11 (Woonboulevard Ei|eikamp) 0575517025
Openingstijden* d l/rn zaf + de koopavonden ALMERE maandag geopend HEERLEN maandagmiddag geopend HULST zondagmiddag geopend maandag en d nsdag gesloten '= ook Badkamershowroom
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Toerisme te kleinschalig voor vierde wethouder
de middenstand loopt niet, dan
worden geventileerd, maar we
Burgemeester van der
moeten rekening houden met
loopt de gemeente Zandvoort
Heijden was niet aanwezig
de bewoners van Zandvoort. Je ook niet. De inkomsten gaan
bij de oprichtingsvergadering van Ondernemers Plat- kunt hen niet zomaar op de zij- achteruit en je kunt menig
lijn zetten in het belang van het kaarsje uitblazen."
form Zandvoort, diefvorige
toerisme. Want we zijn niet al„Een vierde wethouder voor
week in het Elysee Beach
leen bezig met het besturen
de portefeuille Economische
Hotel werd gehouden. Zes
van een badplaats, maar ook
zaken, Toerisme en Receatie
raadsleden en de wethouder -met
een woonplaats."
vind ik op zich geen rare zaak,
Ruimtelijke Ordening waVersteege vraagt zich af of de maar dan moetje beleid erop
ren er wel. Wat is hun reac- Zandvoortse
politiek al rijp is
ingesteld zijn. Je moet het als
tie op het OPZ en hoe denvoor een vierde wethouder?
gemeentebeken zij over het voorstel om „Dat is al eerder aangegeven
stuur echt wileen vierde wethouder in
door raadslid Han van Leeulen en daadZandvoort aan te stellen.
wen. Misschien dat we het er
kracht tonen.
Een wethouder die de porte- de volgende verkiezingen wel
Nu heeft de
feuille Economische Zaken, over hebben. Op dit moment is burgemeester
Toerisme en Recreatie van
er in het college nooit over gedeze zaken in ----sproken. Wat mij betreft mag
de burgemeester zou kunzijnportede burgemeester verantwoorfeuille. Maar het geeft bestuurnen overnemen.
delijkblijven voor Economilijk een stuk duidelijkheid,
sche zaken."
wanneer je hem alleen die porETHOUDER VERtefeuilles geeft, die hij op basis
„Krachten bundelen maakt
STEEGE (CDA)
heeft de laatste jaren sterk," zegt Andries van Marie van zijn functie als burgemees(VVD). „Ik vind de OPZ een
ter heeft, dus op het gebied van
goede ervaring met
hele goede ontwikkeling. De
orde, bestuur, brandweer en
het Ondernemers Platform.
gemeente moet hier een volpolitie."
„Vroeger had je steeds met
Ook Lou Koper "(D66) ziet
aparte verenigingen te maken. waardige partij in zijn, want
het OPZ als een positieve ontNu kunnen de ondernemers in die dient haar eigen belangen.
wikkeling. „Een belangrijk
Het is net als het bekende gegroepsverband met ons overpunt in hun betoog is kwalileggen. Ik vind het een gezonde zegde van de kip met de gouden eieren: als dit niet loopt en teitsverbetering. Het Platform
zaak als meningsverschillen

gaat kijken welke ontwikkelingen en veranderingen mogelijk
zijn om een beter publiek naar
Zandvoort te krijgen. De gemeente moet dat steunen en
kaders scheppen waarin het
Platform kan functioneren, bijvoorbeeld in de "vorm van stimuleringssubsidies. Ook het_
aantrekken van een expert op
het gebied van marketing zie ik

en zelfs in eigen partijen mensen elkaar om een wethouderszetel beconcurreren, is elk ander verhaal zinloos."
Jeannette van Westerloo
(PvdA) staat positief tegenover
de de samenwerking van de ondernemers, maar een vierde
wethouder economische zaken
acht zij niet nodig. „Die portefeuille moet alleen goed beheerd worden.
Zoiets los je
niet zomaar
even op met
een vierde
wethouder.
Dan moet je
zeker voor
alle zaken die in de gemeente
Zandvoort niet goed beheerd
worden een nieuwe wethouder
nemen?"
Han van Leeuwen (D66)
waarschuwt niet te hard van
stapel te lopen. „Positief dat
Platform, maar we moet oppassen dat we de steun van de gewone bevolking niet kwij traken. Het platform ziet de politiek misschien wel als rem- ,
mend, maar wij moeten verant-

'Portefeuille Economie
moet goed beheerd worden'

W

wel zitten." Koper vindt een
vierde wethouder flauwekul.
„Dat lost in de huidige constellatie niks op. Het probleem zit
henrnamelijk in het feit, dat
we in Zandvoort niet goed
functioneren als bestuur. Er
zijn drie wethouderszetels en
zes mensen die erop willen zitten. En als je er een vierde zetel bij hebt... met die zes, dan
maakt dat ook niet uit. Zolang
het probleem niet is opgelost

woording afleggen aan alle taurgers. Niet alleen aan de ondernemers, maar ook aan die
14.000 andere bewoners. Dat is
onze taak."
„Ik vind het overigens heel
prettig om te horen, dat ons
idee van een vier-partijencollege door het Platform als logica
wordt gezien. Het is een ideale
oplossing, geeft meer eenheid
in de besluitvorming en zorgt
voor een politieke stabiliteit.
Een vierde wethouder met
Economische Zaken, Toerisme
en Recreatie in de portefeuille
zal meer slagkracht hebben
dan een burgemeester die voorzichtiger moet manoeuvreren.
Hij heeft namelijk geen politieke achterban, waaruit hij zijn
visie en ideeën kan ontwikkelen, toetsen en beschermen op
het moment dat er discussiepunten gaan ontstaan."
Ton van Eist (GBZ) vindt
het eveneens een goed initiatief. „De ondernemers willen
zoveel mogelijk hun doelstellingen proberen te bereiken in
overleg met de gemeente. Dat
is een goed streven, echter je

kunt natuurlijk niet in alles
watje wenst je zin krijgen. Als
gemeente heb je altijd rekening
te houden met wettelijke maatregelen. Binnen dat kader kan
een gemeente medewerking
verlenen, niet in alles."
„Een vierde wethouder? Dat
kan helemaal niet. Op grond
van de Gemeentewet mag
Zandvoort maar drie wethouders hebben. Misschien kunnen ze een speciale ambtenaar
inzetten voor economische zaken. Het toerisme in Zandvoort vind ik toch wat te kleinschalig, om daar van overheidswege een grote kracht
achter te zetten. Dat is mijn
eerlijke mening."
Theo van Vilsteren (VVD):
„Het zijn perfecte ondernemers die achter dat platform
zitten. Ik wens ze veel succes.
Een vierde wethouder voor
Economische zaken, Toerisme
en Recreatie zou ik graag in
Zandvoort willen hebben. Sterker nog, ze mogen daarvoor
zelf s bij mij aankloppen."
,-,Op dit moment zit ik in die
gemeenteraad toch meestal

met kromme tenen. Het is
mijn taal niet. Met lezen en allerlei ongein ben je 15 tot twintig uur bezig, maar je ziet nog
geen twee uur produktiviteit.
En over elk wissewasje moet
uren gediscussieerd worden.
Daar kan ik als oud ondernemer slecht tegen."
„Zandvoort heeft een omzet
van zestig miljoen gulden, hetzelfde als een normale grote
onderneming. Daar moeten ze
zich eens naar gedragen en nie,
zo kneuterig doen. Het economisch beleid ligt nu bij de burgemeester. Voor de eerste begroting was er een A4-tje over
geschreven. Voor dezebegroting zat er slechts anderhalf
A4-tje in. Daar begrijp ik niks
van."
„Zandvoort kan aan de hand
van het aantal inwoners 3,4
wethouder hebben. We nemen
gewoon vier wethouders, die-...
even rekenen 3,4:4 = 0,85... zich
alle vier 85 procent maal het
aantal uren in kunnen zetten.
Of we zetten er voor die 0.4 procent gewoon een goede part-time jongen neer."

é

Jantje' zet in nieuw paviljoen
vooral verse groenten op tafel
ZANDVOORT - Een
mooie zondag bracht dit
jaar al wat hoop voor het
begin van het zomerseizben.

-strand had en daarna tien jaar
op het Zuid-strand het paviljoen dreef dat Dalman nu overgenomen heeft. Jan Molenaar is
62 en vindt het wel mooi geMenige strandpachter gooi-'
de dan ook zijn zaak open. weest.

„De familie Molenaar laat
een goed onderhouden, gezellig
ouderwets paviljoen achter. De
Molenaars hebben het al die
tijd prima gedaan," zegt Suze
Kamp, schoonmoeder van Jan

Nieuw is dit jaar paviljoen
'Jantje'.

„Bij ons kun je in elk geval dit
voorjaar asperges verwachten
en natuurlijk verse groente,
lekkere salades en frisse fruitdesserts," zegt Jan Dalman. De
bekende Zandvoortse groenteboer heeft zijn zaak in de
Schoolstraat verruild voor een
strandpaviljoen. Het wordt een
familie-café-restaurant, want
behalve zijn vrouw werken ook
zijn vader, schoonouders,
schoonzus en zijn nichtjes mee.
Dalmans nieuwe strandtent
'Jantje' gaat dit weekend open.
Het paviljoen staat tussen Bad
Zuid en Take Pive. Hij heeft
hem overgenomen van de familie Molenaar, die eerst twintig
jaar een tent op het Noord-

Nieuwe kok
ZANDVOORT ~,Wie wel eens in het Wapen van Zandvoort
heeft gegeten, weet dat Stef Inden heerlijke vismaaltijden kan
verzorgen. Vooral zijn gamba's zijn beroemd. Die staan dan
ook dit seizoen op de ka.art van Bad Zuid, zijn nieuwe werkplek. De kok gaat het vierkoppige keukenteam van Willem
Loos versterken.
„Ik ben op mijn negende bij de afwasmachine van hotel
Friesland begonnen," vertelt de joviale Zandvoorter. „Als het
hotel volzat, logeerden er weieens gasten bij ons thuis, want
wij hadden een redelijk groot huis."
'
Hij laat trots de keuken van het paviljoen zien. „Kijk, dit is
wel een stuk groter dan in het Wapen. Maar dat moet ook wel,
want in het Wapen stond ik in mijn eentje." Hij heeft zijn
vuurdoop vrijdagavond gehad, toen Bad Zuid. voor het'éérst
dit seizoen openging.
•
.
Inden doet overigens niet geheimzinnig over zijn kwaliteiten als kok. „Wie iets lekkers wil eten, mag vrjf minuten naast
me komen staan in de keuken. Tenminste, als het niet te druk
is."
.
;
'_
,

Dalman. Aan de sfeer zal dan
ook niet zoveel veranderen.
„Gewoon, gezellig voor jong en
oud. Maar we zijn wel van plan
om de mensen te gaan bedienen. Dat was vroeger niet zo,"
vertelt Dalman. „Bovendien
willen we langer openblijven,
natuurlijk afhankelijk van het
weer."
Het was voor de 28-jarige
Zandvoorter een grote stap om
met zijn groentewinkel te stoppen en zijn blik richting zee te
wenden. „Zand en strand hebben me eigenlijk altijd aangetrokken. Mijn opa begon in
1880 met een groentezaak, inmiddels heeft alleen mijn broer
nog een groentewinkel. Maar
het mooie van dit vak is dat je
veel meer vrijheid hebt. Ik
werkte 365 dagen per jaar in
mijn zaak, of het nu regende of
sneeuwde. Met een strandtent
kun je in de winter ook nog
eens zeggen: Ik doe het rustig
.*tv
aan vandaag." Zijn schoonmoeder vult aan: „Het uitzicht is Jan Molenaar, Jantje Dalman en vader Dalman leggen de laatste hand aan het terras van paviljoen 'Jantje'
Foto André Lieberom
hier bovendien onbetaalbaar."

Miss Charme 1996 Jerney de Ridder kan
nog steeds zonder lijfwacht over straat
Miss Charme 1996 van Zuidoost is net van een griepje hersteld en voor haar rij-examen gezakt. Desondanks kijkt ze
monter in de camera. Precies op het juiste moment relaxed
zitten, een extra glans in haar ogen, de kenmerken van de
professional. Een gesprekje met de 19-jarige ambassadrice
van dit stadsdeel en Marjorie Zant van het modellenbureau
Just March.

I

N DE PORTEGIES-DROGISTERIJ in Reigersbos
wordt druk gefilosofeerd
over wie zich dit jaar kandidaat zal stellen voor de Miss
Charme-verkiezing in Zuidoost. Die-en-die heeft dan wel
niet de ideale maten, maar ze
beschikt wel over uitstraling.
Trouwens, Miss Charme van
dit jaar is om te zien ook 'een
pittig ding'.
Maar de huidige Miss Charme 1996 van Zuidoost, Jerney
de Ridder, voelt zich vanmiddag niet zo pittig. Ze heeft van
de week een ernstige griepaanval gehad, bovendien is ze gezakt voor haar rijbewijs. Toch
verdwijnen griep en teleurstelling op slag, zodra ze poseert
voor de foto-camera. Precies op.
het juiste moment relaxed zitten, een extra glans in haar
ogen, de kenmerken van de professional.
„Jerney heeft het in zich om
het heel, heel ver te brengen,"
zegt Marjorie Zant (32), directrice van modellenbureau Just
. March en bedenkster van de
jaarlijkse strijd om de titel Miss
• Charme. „De Miss-verkiezing
in de Bijlmer moet vooral een
sociaal doel hebben," meent
Marjorie.. „De jaarlijkse Miss
dient ook te kunnen optreden
als gastvrouw voor Zuidoost,
als ambassadrice van de winkelcentra en de bedrijven in de
Bijlmer."
En die opzet is. gelukt, want.
de publiciteit staat bij Just
March op de stoep, met als
voorlopig hoogtepunt binnenkort een show met Ron Brandsteder in de Haagse Houtrust-

hallen. Marjorie: „Een evenement als Miss Charme bedenken vanuit mijn woonkamer in
Huigenbos, dat gaat nog wel.
Het jaarlijks goed voor elkaar
krijgen, dat is een heel andere
zaak. Achter de schermen zijn
we daarmee alweer maanden
bezig. Net zo belangrijk is de
jaarlijkse vraag: hoe krijgen we
voor niet idioot veel geld en
goede locatie, makkelijk toegankelijk voor de mensen in
Zuidoost. Een geschikte plek is
natuurlijk de Bijlmer Sporthal,
maar dat heeft toen zo'n slordige veertigduizend gulden gekost."
„Zaalhuur of kantoorruimte
in de Bijlmer is gewoonweg vreselijk duur, vandaar dat.we de
laatste keer uitgeweken zijn
naar Krasnapolsky. Dat kostte
toen 'maar' achtduizend gulden. Maar onze echte doelgroep, de mensen in Zuidoost,
die bereik je in Krasnapolsky
nauwelijks."
Marjorie gaat verder: „Zelf
ben ik ook alweer bezig met 'talent scouting', de zoektocht
naar geschikte kandidates. Ik
hou mijn ogen open. Sta ik bijvoorbeeld met mijn karretje vol
achterin de rij bij de Vomar, en
ik zie voorin een leuk koppie,
dan kom ik meteen in actie. In
ons persoonlijk gesprek blijkt
zo'n meisje er soms niet goed
aan toe, ze is aan de drugs of
wat anders, dan valt ze af. Hebben we voldoende kandidates
bij elkaar, dan houden we een
interne 'screening'. En met de
uiteindelijke selectie starten
we een intensief begeleidingsen trainingsprogramma."

Jerney's fotosessie zit erop,
en ze is weer haar bescheiden,
wat grieperig zelf, de 19-jarige
leerlinge aan het Luchtvaartcollege in Hoofddorp, waar ze
studeert voor stewardess.
Jerney: „Ik ben gevraagd om

mee te doen aan de verkiezing.
Marjorie kent mijn vader en
mijn oom, die allebei heel actief
zijn in het Tuk tuk-projekt, het
kleinschalige openbaar vervoer
met elektrische wagentjes in de
Bijlmer. Het verschil tussen

mijn werk als Miss Charme en
werken als stewardess vind ik
niet zo groot. Je probeert
dienstbaar te zijn aan de klanten, en of je nu een luchtvaartmaatschappij vertegenwoordigt, of Zuidoost, het maakt

niet veel uit."
Toch steken soms boze geruchten de kop op rond de Miss
Charme-verkiezing. 'Doorgestoken kaart', wordt dan gezegd. Zo zou de winnares winnen, dankzij haar relatie met
een of beter nog: meer juryleden. Of de juiste antwoorden
tevoren oefenen op de jury-vragen over de Bijlmer.
Jerney: „Ach welnee, het is
gewoon hard werken, met een
stel leuke meiden samen. Een
relatie met juryleden? Dat lijkt
me lastig, want ik had die mensen tevoren nog nooit gezien.
Aan een voorgekookte verkiezing zou ik niet meedoen, misschien zou ik dan niet eens
kans maken."
„Vind ik mezelf mooi'? Nou,
ik ben niet zeker over mijn uiterlijk en ik schijn de juiste kledingmaat te hebben, 36. Ik zou
andere meiden willen aanraden: als je meedoet, blijf dan
jezelf. Forceer jezelf niet, voer
geen toneelstuk op, schud niet
extra met je kont, want met al
die schijnwerpers op je gericht,
val je onherroepelijk door de
mand."
„Ik heb meegedaan aan de
voorbereiding' én een duur
broekpak gekocht. Verder heb
ik niets speciaals gedaan om te
winnen. En ik kan heus nog wel
zonder lijfwacht over straat.
Eerlijk gezegd had ik niet eens
gedacht dat ik zou winnen, pas
toen de nummers vier en drie
afgeroepen werden, kreeg ik de
bibbers . . . de eerste paar meter
op het plankier, de 'catioalk',
liep ik met knikkende knieën.
En toen de uitslag daar was,
met al die bloemen, een beker
en enthousiaste mensen, drong
het nauwelijks tot me door. Ik
schijn ook de enige miss te zijn,
die het met op een janken zette.
Nee, dan mijn vader, die stond
in tranen. Zelf had ik op dat
moment maar één zorg: hoe
krijg ik die knellende schoenen
zo gauw mogelijk uit."
Brcnda Haan
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Voor reserveringen of
informatie
fel. 023-5717580
Zandvoort.

HOGEWEG 59 RD
Bovenwoning gelegen in het centrum van
het dorp, op loopafstand van het strand.
INDELING:
entree, trap, hal, kamer-en-suite, slaapkamer, nette keuken, toilet/douche, balkon aan
de achterzijde van de woning.
* zeer nette woning
* incl. vloerbedekking
* gaskachelverwarming
ƒ 159.000,-

VOORBAND
ACHTERBAND
van
voor van voor
Dunlop
Honda CBR 1000 F
f364.- (242.- (460.- f322.Meueler
Honda VT 700 C
f221.- f155.- f262.. f183.Brïdgestone
Suzuki OSX-R HOO W (345.- f242.- (458.- f321.Conti\okohama Suzuki VS 1400
(212- f148.- (313.- f219.Dunlop
KawasakiZZR l!00
(346.- f242.- 1534.. f374.Michelin
Kawisaki ZXR 750
(350.- (245.- (514.. f360.MicheBn
Yamaha YZF 750
(350.- f245.- (465.- f326.iridgestone
Yamaha XJ 930 S
(252.- f176.- (323.- (226.Metzder
BMW K 100
(256.- f179.- (336.. f235.Genoemde prijzen gelden exclusief montage.

Montage op motor incl. uitbalanceren f 25.Montage op los wiel incl. uitbalanceren f 15.(m.u.v. bepaalde modellen)

METZELJER

(gntmenfai--

BttlüGESTOIIE

TJERK HIDDESSTRAAT 161
Goed onderhouden tweekamer flat op de
10e verdieping met uitzicht over zee, dorp
en duinen.
INDELING:
entree/hal, woonkamer met open keuken, 1
slaapkamer, badkamer met douche en toilet,
balkon
* overname inventaris mogelijk
* moderne keuken; moderne badkamer
* lift aanwezig
* blokverwarming
* warmwater via C.V.
* servicekosten ca. ƒ312,- p.m incl. voorschot C.V., water, gas
ƒ175.000,-

KRUISSTRAAT 2A
Leuk woonhuis, gezellig gelegen in centrum
dorp.
INDELING:
beg. gr.: woonkamer 25 m!, kelder
1e verd.: slaapkamer met vide, keuken,
douche/toilet.
*• goed onderhouden
•*• parkeergelegenheid voor de deur
* centraal gelegen
•*• gaskachelverwarming
•*• warm water via gasgeyser
•*• grondopp.: ca. 30 m!
ƒ 279.000,-

Zit u vaak rechtop in bed
van uw hoge huur?

geeft vanaf nu vol gas met Safe Quick
Service. Ideaal voor kleine werkzaamheden zoals banden verwisselen, kettingen en tandwielen vernieuwen, olie
verversen en remblokken vervangen. O
kunt zonder afspraak zo binnen rijden.

Safe Quick Service bandenstunt!

MR. TROELSTRASTRAAT 50
In gewilde zuidbuurt gelegen woonhuis met
voor- en achtertuin, VLAK BIJ STRAND EN
ZEE.
INDELING:
entree/hal, toilet, kelderkast, L-vormige
woonkamer met eiken vloer, luxe ruime uitgebouwde keuken met apparatuur en granieten blad, schuur via keuken bereikbaar.
1e verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer met douche en wastafel. Vaste trap
naar 2e verd.: m. zolderkamer (geen stahoogte) en berging.
* goed onderhouden woning
* diepe achtertuin met achterom
* rustige buurt
•*• c.v. gas (combiketel)
* grondopp.: 198 m2
ƒ 359.000,-

SCHUITENGAT1 83
Fraai gelegen 2 /2-kamer appartement op de
5e verdieping. Schitterend uitzicht over zee
en duinen met een groot balkon op het zuiden.

SCHUITENGAT 57
Op unieke lokatie, hoek zeezijde gelegen
2'/2-kamerappartement op 4e etage met inpandige garage. ZEER FRAAI UITZICHT
over strand, zee, boulevard en duinen.
INDELING:
entree/vestibule, gang, L-vormige woonkamer m. toegang tot royaal balkon zuid,
slaapkamer, ruime keuken, badkamer met
douche, apart toilet.
* Centrale ligging t.o.v. station, winkels en
dorpskern.
* Goed onderhouden gebouw met lift
* Plavuizen vloer hele appartement
* Servicekosten ƒ 585,- per maand incl.
voorschot c.v. en garage
ƒ 395.000,-

INDELING:
entree, vestibule, hal, woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer met douche, balkon.
* goed onderhouden gebouw
•*• lift aanwezig
* inpandige berging
* blokverwarming
* warmwater via eigen geyser
*• geheel gestofffeerd + gemeubileerd
* servicekosten ƒ 425,- per maand incl.
voorschot C.V.
ƒ 249.000,-

DWING K) fnwrusi

AMSTERDAM Jarmuiden 31, 1046 AC Amsterdam, Tel. 020 - 614 53 39. Fax 020 - 614 54 31
NERGENS ZOVEEL MOTORMOOIS TE ZIEN
/Vu ook op intcrn.ct:H(tp:/,'u.'Liw.safc.n(

Cense & van Lingen zorgt ook voor
u voor een betaalbaar droomhuis...
Woningbouwvereniging EMM
biedt te koop aan onder voorbehoud
goedkeuring van de Gemeenteraad
Zandvoort:

Hoekwoning
met tuin en
gelegen op een steenworp afstand
van het strand en nabij centrum dorp.
indeling: gang, woonkamer met open
haard en schuifpui naar de tuin,
ruimte voor keuken, toilet, provisiekelder; 1e etage: drie slaapkamers,
badkamer met douche en wastafel.
Zomerhuis: zit/slaapkamer, kitchenette, douche/toilet.
VRAAGPRIJS ƒ 225.000,- k.k.
Bij gelijke bieding geschiedt de toewijzing in de volgende volgorde:
i Zij die een eengezinshuurwoning
in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur tot ƒ 600,- per
maand. Selectie vindt plaats op
basis van de langste bewoningsduur.
2. Zij die een eengezinshuurwoning
in de gemeente Zandvoort achteriaten met een huur boven ƒ 600,per maand. Selectie vindt plaats
op basis van de langste bewoningsduur.
3. Zij die een overige huurwoning in
de gemeente Zandvoort achterlaten.

ZUIDERSTRAAT15
Zeer centraal, doch rustig gelegen karakteristieke 2 onder 1 kapwoning met ZOMERHUIS. INDELING: Beg.gr.: entree/gang, toilet, woon/eetkamer, slaap- c.q. werkkamer,
moderne lichte keuken met inbouwapparatuur, provisiekelder.
1e Verd.: 3 ruime slaapkamers (thans 2 kamers), moderne badkamer met whirlppolbad, 2e toilet, c.v.-combiketel, wasmachineruimte.
Zomerh.: entree, keukentje, douche/toilet,
woonkamer. 1e verd.: slaapkamer, werkkamer (gaskachelverwarm.)
* plaats achter; tuin aan zijkant
* Villeroy & Boch sanitair
* houten schuur
* grondopp.: 191 m2
ƒ 398.000,-

na

CENSE&
i. LINGEN
V
A

NVM

.MAKELAAR,

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

KOSTVERLORENSTRAAT 76
Zeer royaal halfvrijstaana woonhuis met drie
afzonderlijke, verhuurde appartementen op
de 1e en 2e verd.
INDELING: Gezamenlijk entree,
Beg.gr.: Ruime living m. open haard, eetkamer met luxe open keuken, 2 grote slaapkamers, badkamer met bad, douche en 2e toilet, sauna, bijkeuken.
1e verd.: 2 verhuurde appartementen, elk
bestaande uit woonkamer, slaapkamer,
douche, keuken en balkon.
2e verd.: 1 verhuurd appartement met woonkamer, slaapkamer en ruime wopnkeuken.
* 3 parkeerpltsn. op eigen terrein
* ruime zonnige tuin2 pp het zuiden
* grondopp.: 278 m , inhoud ca. 800 m3
* nouten schuur
ƒ 598.000,-
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50
soorten
vleeswaren

soorten
vlees

' Malsë-.'

Duitse Biefstuk
Tartaartjes, Hamburgers
"Stijl"-Ka^t\\>ai /t/^;;s/e/ ncni^ ec-i i y
"t.li-: ijrticil i.iluioi/d^ -k wcii/cltii". /A-- QriMf importeert,
luhi /i et-/' ei i HM a ik'i. •! l .-'<••//. / li</i'(,trjfji' /\\\•\ wij in sfac/f een
i:n'ctii-ik t ;.:•• /ei i'/ ei i md een w/N/v/<e/ id? "pn/s /kwaliteit" verhouding. De /<asfiiiteiii-ui'^ won.l,ii f.iéiic-,'-/ o\') H-UMI acniMtkt en incjètieeld naar uw wenden.
K/c"-./ w vrioi c^n vo'jitioni me/ ^ hiii/dc'ureii o\ vouwdeuren'? Wij bieden een
eiioitiie /u-n-- in kli i i n - i i . f-A-W/K •-/••'/..r,/ds en Lolorcjla^. ten bê/oek aan on/e
^liowi'j'jin i^clii^.'dwi i.\e iii'jéilewcii.ncl. l/l /iet clan levei-i^oiise /male
l')k,il'jii(:l'-' en wanden. /// / \ • / / ' vin-i lun Ie welkom!

itiwt^^

Halen

Betalen

Eigen gemaakte
100 gram

.
.
ledere dag iets anders, maar elke dag dezelfde prijs

l^:l-^-^

de Graaf plafonds ,£/I

"

MAKELAARDIJ o.g.
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Tel. 023-571 5531

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur tot
17.00 uur

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN
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Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Nederlands Indie
antieke
meubelen en antiek look 700
stoelen div modeilen tafels
ook met marmer kasten
banken vitrines bureaus
decoratie enz JAN BEST
Keizersgr 357 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137

TAFELS
300 in voorraad
antiek klein
groot dik dun

Jan Best
Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137
Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng Spinnerij 33
tel 020 6473004

Verhuizingen
X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

sliulinnslijilin „«Won vooi pi i itsuy m ili/ilTili
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Oproepen - Mededelingen
a Blijft het licht nu aan of uit
m Heeft u al een gele
ambu
ance gezien' Nee11 Kom 16
nrt kijken bij het Rode Kruis

DE KLUSSENBUS
Voor ledere klus bellen dus
Tel 023 5713780
Ga voor Histor verf mono
dek glas behang klompen
petroleum naar Keesman
Jan Steenstraat 1 Tel 12425

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v a ƒ 270 voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU bij

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 6413187

Baby-artikelen
• T k witte kinderbox met
lade ƒ75 023 5713175

Kleding

Monet
Stnjkservice
Geen tijd om te strijken
Wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en
brengen het dezelfde dag ge
streken weer terug Tevens
doen wij alle voorkomende
verstelwerkzaamheden Voor
info 023 5717177 of 5715021

Schoonheid en
verzorging

HAIR WEAVING
100% echt lang vol haar
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vnjbl v a ƒ125 tot max ƒ475
Ook met clips en onder rem
prijsopgave
• Ans & Roger gefeliciteerd Bellen na 18 00 uur 5719800
bours Tel 023 5714606
met jullie 25 jarig huwelijk
Klaas Martha en de kinderen

Felicitaties

* Help de Polen
Stuur n
yoedselpakket1 Wij hebben
Lessen en clubs
• Frits van Loenen van harte
evt n adres 02907 5235
gefeliciteerd met je 50e ver
Hiv/Aids
jaardag Wieke Ton en Sira
Adam zat 16 maart (1300
is mijn hè
1800 uur) bijeenkomst voor • Hoera vanddag
1
partners (ook nabestaanden) ve papa jarig Gefeliciteerd
van mensen met hiv/aids Uit en kusjes van Robby
Start 10 april a s Folder op aanvraag Info Praktijk voor
wisseling van ervaringen
Intuïtieve Ontwikkeling 020 6189822 (werkdgn 900 930 u)
Kosten incl lunch en drank
Uitgaan
ALL IN THE FAMILY
ies ƒ 10 Opgave Hiv Vereni
ENGELS v beginners + half
Lezing door RashmaSchafer gev ƒ5 p/u begin 11/12/14
jmg tel 0206160160
Buss en Els Wetermgs over
a Open huis bij Het Rode Rommelmarkt zat 9 maart een training waarin een vrije maart Progress 020 6738412
i\ruis 16 maart van 1400 a s van 1000 tot 1200 uur liefdevolle relatie met jezelf
in Hannie Schaftschool
1700 uuH
en met je kinderen centraal PRIVÉ LES Engels Latijn
staat De Roos Vondelstr 35 Grieks Dutch lessons J Bak
VLOOIENMARKT
o Uw particuliere Micro bon
A dam do 7 mrt 20 00 u Info/ ker Botticelhstr 38II Adam
per post verstuurd bereikt 16 mrt Haarlem Schalkwijk
ons pas over 3 a 4 dagen t Schalkererf zo 10 mrt folder BodyMmd 033 4700607 (bij Olympiapl) 020 6751664
Wervershoof Tennishal de
Opdrachten die te laat
Dars zo 31 mrt Haarlem Eu
binnenkomen worden
Dieren en dierenbenodigdheden
ropawijk Tijbbhal Van 900
automatisch de week
1600 Tel 020 6156856
daarop geplaatst

Hallo ik heet Jopie(vr) Ik kom
uit R dam en ben 1 60m en 60
Te koop
kilo Ben jij die gezellige vlotte
aangeboden
kanjer liefst in het bezit van
diversen
een auto om van de zomer
leuke uitstapjes te maken
(strand etc) Ook zou ik
graag op met je op vakantie • ATTENTIE' Enkele voor
willen Bel me maar'
beelden van aangeboden ad
Tel 0635015 156 1gpm
vertenties die niet als particu
Boxnummer 367147
liere Micro worden geplaatst
marktspullen sex/ero
Mijn naam is LUC Ik ben 46 zwarte
jaar 1 83 m 78 kilo donker tische advertenties geven
lessen/bijlessen perso
blond haar en blauwgrijze van
ogen en heb 2 kinderen Ik zit neel biedt zich aan te koop
(pups)
m de luchtvaart Mijn hobby s raskatten/honden
?i]n uitgaan tennis squash meerdere aanbiedingen zelf
artikel
woonhuizen/
zeilen en fitness Ik houd van de
te koop/te huur aan
humor en muziek Laat van je kamers
geboden vakantiebungalows
horen1 Boxnummer 960420 o
i d te huur aangeboden
Tel 0635015156(1 gpm)
Kortom alle advertenties met
Welke ongebonden man/we een zakelijk karakter Deze
duwenaar met of zonder kin kunnen alleen geplaatst wor
deren uit Utrecht en 40 50 den tegen een mm tarief
jaar zoekt ook nog een maat
je? Zelf (vr) ben ik 40 jaar en • Flippo s te koop 25 cent
1 60m van Indische afkomst per stuk Lisette Zwemmer
Houdt jij ook van uitgaan af Tel 023 5715775
en toe sporten en dansen''
Dan moet je zeker reageren1 Zaterdag 9 en zondag
10 maart GARAGEVERKOOP
Tel 0635015156 1gpm
van 10 00 13 00 uur complete
boxnummer 332306
inboedel + klemgoed
• Reflectanten op adverten Karel Doormanstraat 6
ties onder nummer gelieven Tel 023 5714063
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
Onroerend
en dat de brief geadresseerd
goed
te koop
wordt aan Centrale Order
aangeboden
afd Weekmedia Postbus
156 1000 AD Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling
Te koop woonhuis 2Gasthuis
plein
3x30
m
vrpr
Ik ben 36 jaar en al zeg ik
het zelf ik ben een gezellige ƒ279000 Tel 023 5719269
huismoeder «van 2 apen Ik Zandvoort C aan zee uniek 2
zoek een vaste relatie om het k appart in Rotonde geb
samen gezellig te maken op 4e verd 2 liften veel pn
Heb jij kinderen? Geen pro vacy ook voor perm bewo
bleem1 Zullen we maar zeg ning Balkon op zee/
gen tot horens? Niet gescho zuid incl vaatw wasmach
ten is altijd mis1 Bel snel1
droger stoff Vrpr ƒ219000
Boxnummer 937764 Tel 06 k k Trein/bus verb met o a
350 15 156 (1 gpm)
Schiphol Tel 023 5731127

Beter onder dak bij de

VBO

BEL DAMES THUIS
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06-9850
24 u/p d 100 cpm

Bel vrouwen thuis'
m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06-9598
24 u/p d 100 cpm

DIREKT een dikke vrouw aan
de lijn Vraag ook naar haar
tel nr Bel 06 9810 (75 cpm)
Dominante vrouwen geven
tel nrs voor hard SM kontakt
Bel NU 06 320 325 80 (1 gpm)
GESCHEIDEN en toe aan n
nieuwe starf Veel vrouwen
zijn ook op zoek
Bel 0635029015 (75 cpm)
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06 320 322 11 (75 cpm)
Hete HUISVROUWEN geven1
echt hun tel nrs voor snel sex
06 9502 (75 cpm)
Hete vrouwen geven1 echt
tel nrs voor HETE sex
Bel NU 06 9580 (75 cpm)
HOMO Hete mannen onder
elkaar wat een genot111 Wat
heerlijkiQ6 320 325 81 80cpm
HOMO KONTAKT» SNEL af
spraakjes maken rnet een
hete knul' 0695 18 (75cpm)

JONGE mannen gezocht om Oudero
/rouw n
j u
dames 40^ echt te verwen tol nrs voor ditrkt SLXkr i
nen 06 9709 (75 cpm)
takt Bol ook 06 % 1 1 (l,j| nj
Vrouwen bel gratis 064901
Oudere
vrouv < i
j<
NEGERINNEN geven tol nrs tol nrs voor l 01 takt b)
r
voor sexplezier bij hen Ihuis THUIS 069701 (/ pn )
Snelbellijn DIREKT APART 06 9780 (75 cpm)
SEX KONTAK1 VOL r
i(
met oen oudere vrouw Bol Nieuw hete meisjes uit
kontakt mot oen t r i
ro M
1
direkti 06 95 67 (80cpm)
de Groot Amsterdam
304 069702 (f5 < pn )
0635023020 (1 gprn)
SNEI DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbel Oudere ERVAREN vrouwen SM Zij eist d it j n f U
7
len 06 9880 (75 cpm)
van 40 f zoeken SCXkontakt HIJ gaat op ' n toe i
0632032884 1 gi i
06
350
290
53
(75
cpm)
STUDENTES geven echt
tel nrs voor langdurige sex
Oudere ERVAREN vrouwen Lindl valt voor m i ir i n t
relatie 06 9706 (75 cpm)
van 35+ zoeken s< xkontakt 1 grote Wim is /o i in
Hoor Linde) heerlijk kt LH
STUDENTES geven echte 06 350 266 46 (75cpm)
06320 325 58 80 f| r i
sex op 1 hun kamertje
ANONIEME Sextel nrs van
Bel NU 06 9603 (75 cpm)
hete vrouwen ze gevon erht O Uw
rubreksarKtrfi nti
Studentes geven tel nrs voor hun tel nr Bel 06 9737 75 cp n kunt u zowti schriltPlijf i
ECHT langdurige sexrelatie Anonieme telefoonnrs van telefonisch opgeven /K v i
het adres en of te efoor 11
069601 (Igpm)
STUDENTES ?c geven echt rner dr> eolofo i jp di K r
TRIOSEX n vrouw of man hun nr 069501 (75 cpm)
l^ntiepirj ia v j n dc/r *M
extra in bed Sexkontakten 1
Bel nu 06 9844 (75 cpm)

SM VOOR 2 direkt apart
voor dominant sexkontakt
06 320 329 99 (75 cpm)
SM voor 2 Direkt Apart voor
n streng SEXkontakM
Bel" 069537 (80 cpm)

BETTY S ESCORT
Eon telefoontje is genoeg
020 6340507 dag v a 19 u om m co itac t k komen rnc
Vrouwen (40+) geven snel
Blootmiddag iedere woensd de persoon vin jouw kou'o
hun tel nr voor echte SEX
Probeer het eens e bel
069517 (80 cpm) Vrouwen 13 18 u Niet commercieel 06
350 22? 21 (IOO rpm)
wel discreet Soc Borssen
bel gratis 06 46 33
burgstr 31 l A dam Zuid

ADRESSEN
Ze vertellen over zichzelf
geven hun adres en
telefoonnr
wachten tot jij ze belt1
06 96 85
24 u/p d 100 cpm

HOMO KONTAKTEN
Direkt apart met een hele ANONIEME sexafspraakjes
hete knul uit Amsterdam1
Sexkontaktlijn
Amsterdam
Bel nu 06 9613 (Nu 50 cpm) 06 320 330 79 (75 cpm)

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Jaarcursus INTUÏTIEVE ONTWIKKELING uw huis verkopen
SELF HEALING en HEALING

VLOOIENMARKT
Van 7 t/m 17 maart is
9 en 10 maart Sporthal Groe
nendaal Sportparklaan te
Heemstede 30 en 31 maart
Sporthal Bredius te A dam
wegens verbouwing gesloten Ook de trainingen
6 en 7 april Emergohal te
Achterweg 1 tel 023 5730068
A veen 7 april Sporthal Tres
long te Hillegom 8 april Sport Onderella Euro s ƒ 19 502 st
hal Spectrum te Hoofddorp Bez ƒ2350 Hondenkapsa
Zalenverhuur
Wel een rijbewijs maar
Org Hensen 0235402334
Ion
J
P
Heijestr
79
6183091
och onzeker m het verkeer?
Los dit op met het RIJLES • Wij behouden ons het T k
aquarium
(Juwel)
recht voor zonder opgave van 100x40x50 met hchtkap en
HERHALINGSPAKKET van
voor uw feest
3 uur m en rond A dam Bel v redenen teksten te wijzigen kast ƒ500 023 5715272
party of receptie
nfoma t/mvr 020 6922223 of niet op te nemen
• Wie heeft voor mij enkele
Tel 023 5715541
kanaries of parkieten over9
Winkelpersoneel gevraagd
Telefoon 023 5715834

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 5713529

Hondenkapsalon
ELLEN CATS

Hotel Hoogland

Maar liefst 4 maal per dag op de tijden
00 30 uur
1000 uur 's morgens
1200 uur
1400 uur 's middags

KAMY groot medium zal u
helpen uw problemen op te
lossen bescherming gelief
de zaken etc Tel 6178020

10% Korting
Dot kan met de voordoclbon op de
Clubkos-kciart. En xo /taan er nog negen
andere aanbiedingen op. die u /amen vele
tientallen gulden/ voordeel opleveren.
Koop du/ voor vijf gulden zo'n kaart van
de (lelie Clubka/ bij uw /portvereniging.

In verband met het aanpassen van
ons automatiseringssysteem is
ons kantoor, Raadhuisplein 6, donderdag 14 maart a.s. gesloten.
Op die dag zullen wij telefonisch
NIET of moeilijk bereikbaar zijn.
Het dichtstbijzijnde ABN AMBO
kantoor is:
Zandvoortselaan 74
Heemstede

Met 24 uurs service kontinu paraat

THEO RIETVELD
vastgoed - verzekeringen
020 - 6418541

Party-service
PELIKAAN

m 5 dagen

AUPING NODIG !?!

NIEUW do SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit e i
ga direct met haar apart'
Bel direct 06 350 22204 (1gpm)

Dagelijks uitgezonden via de tv-zender
parool tv / kabelkrant m gehele regio
kunt u ons volledige aanbod bewonderen

Autoverzekering

.llenbergweg 2

Diversen

GRATIS OP WOON TV

Geheel pand met leeg bene
Onroerende
denhuis aan de Derde Hel
mersstraat 78 Ideaal voor
goederen te koop
Relatie/
voor koud buffet belegging en/of eigen bewo
gevraagd
bemiddehngbureaus uw adres
ning huur ƒ13000 p jaar
en
bittergarnituur
zoekt op korte termijn een
Vraagprijs
ƒ
265
000
k
k
Tel 0235718812/5715619
OPROEP/PARTTIME KRACHT
THEO RIETVELD VASTGOED
CUPIDO brengt u bij elkaar' Zoekt u ruimte voor vergade VBO TEL 0206418541 '
voor de lunch coffeeshop
Part vraagt te koop
Indien
gewenst
reeds
binnen
Voor de zondagen zoeken wij
GARAGE/BOX m Zandvoort
ring feest club of partij''
eengezinswoning Tel 023 5718110
1 week uw eerste contact Komt u dan eens praten met Royale
VERKOOPMEDEWERKERS M/V
Vraag gratis en vrijblijvend
Tholenseweg 5 te Amstel
Reacties Hema Zandvoort tel 023 5712820
mij A J v d Moolen
veen tuin op zuid grote
de folder aan 0345611486 Gemeenschapshuis tel
vragen naar mevr Voros of dhr v d Laan
Onroerend goed
(automatisch) of 0345 631364 023 5714085 of 5719652
schuur 4 slaapkamers
(telefoniste) 24 uur per
nieuwe badkamer vraagprijs
en woonruimte
• Wij behouden ons het ƒ 295 000 k k
Divers personeel gevraagd
dag 7 dagen per week
te
huur gevraagd
recht
voor
zonder
opgave
van
Cupido erkend voordelig en
THEO RIETVELD VASTGOED
een van Nederlands grootste redenen teksten te wijzigen VBO TEL 0206418541
a GEMOTIVEERDE VERTEGENWOORDIGERS GEZOCHT' relatie organisaties
of niet op te nemen
Dame 75 jr zoekt rustig ver
Vij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die ons multi
blijf in Zandvoort Wie heeft
Vakantie
unctioneel onderhoudssysteem willen vertegenwoordigen
Huwelijk
en
kennismaking
appartement aan te bieden
3ent u max 45 jr i b v eigen auto en direct beschikbaar? Be
Binnenland
Telefoon 020 6734796
nan voor een SOLLICITATIEGESPREK H O S 020 6409408
Vrouw 46 jr zoekt kl kam
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE"?
Verzeker uw toekomst
Kosteloos aangeboden
Dat kan nu heel simpel snel en discreet 24 uur per dag VaRantiehuisjes in april of mei kookgel niet nodig huur ±
net het beroep CHAUFFEUR
Horecapersoneel
/ 300 ƒ 350 035 5251851
7 dagen per week Wat moet u doen9
jROTE VOERTUIGEN Bel
gevraagd
voor alleenstaande bijstands
1 Kies een leuke advertentie
oor opleidings/werkmforma
moeders met jonge kinderen
2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4 Inform aanvr uitsl schnfte
e maa vrij 020 692 2223
Woningruil
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie lijk Mw H J M de Boer
Meisjes
gevraagd
met
hore
Zie ook de pagina s
van uw keuze
Eekwal 5 8011 LA ZWOLLE
ca diploma Tel overdag
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
SHOWROOM
750 RUILADRESSEN
0235717887
tel
s
avonds
na
in deze krant
in A dam Inform bij WBV Het
Een telefoontje is genoeg
2000 uur 015 2562427
Als knuffelen eerlijkheid
Vakantie
Oosten Tel 0204873315
vrijheid en vriendschap tref om m contact te komen mÈt
woorden zijn die in jouw de persoon van jouw keuze
buitenland
Woninginrichting
straatje passen dan moet je Probeer het eens en bel
Auto's en
zeker reageren Deze studen 06 350 222 21 (100 cpm)
auto-accessoires
te (24) uit Rotterdam is name
Stacaravans t h ARDENNEN
Jongens
m Nederland opge v a ƒ 250 p w all in
e koop eethoek eiken 4 • T k klassieke 2 pers lijk al een tijdje op zoek
1
let
Wij
zijn
twee
dolle
dwaze
toelei 2 fauteuils leer
Inl 043 4591598
slaapbank/300 0235717982 naar woonruimte in deze
meiden uit het Zuiden des
WIKA
ekleed exclusief 5714063
straat' Snel bellen dus"
Zie ook de pagina s
Autoruiten en kentekenpla
lands
Een
temperamentvolle
Boxnumm°r 918257 Tel 06
SHOWROOM
ten Lijsterstraat 18
brunette (25) en een blonde
350 15 156 \1 gpm)
m deze krant
helleveeg (30) Durven jullie
Tel + fax 023 5731613
ons een te gekke stapavond
Reageer dan
Anne uit Soeot is een vrouwe te bezorgen''
1
Rijwielen, motoren, bromfietsen
lijke vrouw en zoekt een man meteen Wacht niet maar
nelijke man Zij zoekt een se beH Boxnummer 959308 Tel
neuze relatie met een gezelli 0635015 156 (1 gpm)
ge ongebonden en leuke Met Diedenk 23 jr en woon in VEILINGHUIS DE NIEUWE ZON In de veiling van 12 t/m 14
man van MBO/HBO niveau Leiden Ik ben 1 91 donker maart komen ca 60 fietsen onder de hamer O a kmder
mm 1 80 lang Haar motto is haar en bruine ogen ben aar dames heren en racefietsen Kijkdagen 8 9 10 maart
elke dag een feestje Mee dig en lief en in bezit van een 10 16 u Overtoom 197 1054HT Adam Tel 020 6168586
feesten'' Bel Anre'
auto Ik zoek een leuke blon • T k racefiets goed onder
Tel 06350 15 156 1gpm
Financien en
de meid met een goed figuur houden ƒ250 023 5717794
Boxnummer 389283
niet te conservatief maar ook
handelszaken
niet te ordinair Bel maari
Rijles auto's
Hallo jongens met Sylli Ik Boxnummer 911953 Tel 06
en motoren
ben een leuke spontane en 350 15 156 (1 gpm)
lieve meid Ben jij ook leuk
V A ƒ75 DORSMAN
lief en spontaan en ben ji| Met Diedenk 23 jr en woon in
blijft toch goedkoper1
levens bnen wii u lominool leveren met tussen de 18 en 20 jaar'' Rea Leiden Ik ben 1 91 donker Alblas Verkeersscholen
Bel
nu 023 571^534
geer dan' Dan hebben wij bin haar en bruine ogen ben aar
nenkort misschien wel een dig en lief en in bezit van een
Zie ook de pagina s
UW RIJBEWIJS
Ik zoek een leuke blon
PARKETHANDEL .
Openïogsfi/den: l leuke date met elkaar Wie auto
SHOWROOM
Nieuwkoop 017248361
de meid met een goed figuur
.weet'
Bel
me
snel
op
Box
in deze krant
donderdag van 10.00-2].00 uur
| nummer 922169 Bel direct niet te conservatief maar 1ook
vrijdagvan JO.00-18.00uur,
niet te ordinair Bel maar
06350 15 156 (1gpm)
zaterdag van 10.00-16.00 uur |06 350 15 156
boxnummer
OG-Nummers
Hallo met Jannie Ik zoek ie 911953 1gpm
mand die spannend en gezel Met Mirjam ik kom uit den
lig is Ik hcud van dieren en Haag Ik zoek een leuke jon
NIEUW de SUPERBOX
van heel v^el andere dingen gen om een relatie mee op te
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit en
Ik ben 32 jaar en zoek een bouwen Het liefst in de regio
ga direct met haar apart1
leuke vent het liefst met een Den Haag Ik ben 21 en houd
1001 MOGELIJKHEDEN
Bel dirpct 0635022204 (1gpm)
donker uiterlijk Spreekt dit
van uitgaan de bioscoop etc
Gratis bezorgd en gemonteerd
je wel aan'' Neem1 dan snel Houd jij hier ook van? Dan
kontakt
net
mij
op
Boxnum
hoor ik graag iets van je 1 Rea DIREKT APART met oudere DIREKT APART met vrouwen
BEL VOOR INFO: 020-6838883
mer
960476
Tel
06 geer nu1 Boxnummer 310608 en jongere meiden (snel kon doorverbonden naar haar
HEINTJE DEKBED, TEN KATESTRAAT 63 TSO 1<S 1<ïfi M nnmï
TO nc oen ie icc /-i«om\
i-3l/t\ Ro OR OQOR (7Z. onrrA
nv-in i~?c, ^r-

Hema Zandvoort

Diverse clubs

Vele mannen gezocht voor
Direkt SEX met dames 35+
069620 (SOcpm) Vrouwen
bel ECHT gratis 06 49 99
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3 regels gratis
GRATIS MICRO s \\oiden gepl i ust ondei de na\ol
gende \ootwauden • geibonneeid /ijn op hel
Ziind voorts Nieuwsbl id» in/enden uitsluilend \ia dt
bon (niet telefonisch) • un balie k intooi /ijn opge
geven • vet loien/ge\ ouden • ueg/a in komen
lopenA liegen • maxima il 1 legels • ilken \ooi p n
ticulier gebiuik • liet aangeboduie m ig HM bo\ui
l 300 uitkomen
Gebmik bij hu muill^n \an u\\ tekst de toupon ui
\ooi ledeie lettei punt konini i ol <_i|lei LUI \ ikn.
Launnedei wooid punt of komin \ eui \ ikn \ii|
Schnjl pei icgtl hele wooiden ol lttleicii.pui
Indiui uw adsulcntie ten betiiklc. Miuo is kuiu u
bij uw ttkst ten gegaiandttide (giro)hu i ilv.ht.que bi|
sluiten ol u ontvangt van ons een itttpt.nok i ui
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PI i its

^föj^y^
STERKE
WITTE DWEILEN
extra kwaliteit

'MARIGOLD
___ HUISHOUD

SET 3 STUKS

,„5c,^W HANDSCHOENEN
met geruwd profiel en
kaloenvlokïoermg,
maten H en L. Per paa'

DUNLOP
TENNISBALLEN

elders

elders 3.59

HANDIGE

HUISHOUD
WERKDOEKJES

1

namen ve«l vocht op en
pSn niet -ca. 18 «40 cm

„

"'

PAK 8 STUKS
elders 3<Z5

ORIGINELE
JORDAN
AFWASBORSTEL
2 STUKS
elders 2&Ï

extra
kwaliteit
KUNSTSTOF

WASKNIJPERS
zak 100 stuks
elders >9tf

M ^SF"

elders MS' Z.3P \

koker 3 stuks

HOUTEN STEEL elders 2JÏ

gaan langer mee

PLEDGE \1Ü /KUNSTSTOF
MEUBELSPRAY\ f| /STOFFER & BLIK

BS.

professionele wedstrijdballen

STERKE NYLON
STRAATBEZEM
elders ,&
bijpassende

CHINESE
PORCELEINEN
SNACK- of DESSERTSCHAALTJES

elders

DE ECHTE JARDIN
KUNSTSTOF STOEL
model "SYDNEY", kleur wit, handig stapelbaar

JARDIN

extra sterke WASLIJN
met staien kern
120 meter elders 2£T

sëe/o
COCA COLA
REGULAR
GEKLEURDE
PAASEITJES
zak 150 gram

HEERLIJK^

s<"7)

PAASGEBAK «
met advocaat-, vanilleofaardbeiencrèmeulling. Rol 300 gram

UNOX ROOKWORST

j,-<

lekker gekruid en heerlijk sappig
PAK 250
GRAM

HAMLET MELK-

ROYCO CUP-A-SOUP
diverse smaken. Per pak

CHOCOLADE-

PAASSCHUIM

GOUDA'S GLORIE
FRITUURVET
zuiver plantaardig

PONDS-

PAK

EITJES
gevuld met praliné

100 GRAM
ELDERS

VERS VOORDEEL
NU MET GRATIS 150 GRAM
NU
BOURSIN NATUUR!

KANIS &
GUNNINK
KOFFIE

MARTINI
BIANCO
\ OF ROSSO
FLES
0.75 LITER

PRINCES PINKZALM
extra kwaliteit
GROOT BLIK 418 GRAM

lekkere koffie
vooreen
• betaalbare
prijs!

DEVOS & LEMMENS
WHISKY COCKTAIL-

PONDSIGLO VRIESVERSE
SPINAZIE a la crème

PAK

- nr. 2
voordeeldoos
!°STUKS

IN ONZE
SUPER SLAGERIJ

IN ONZE GROENTE
EN FRUIT-AFDELING

MOOIE VERSE

BROCCOLI

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centruml, Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacinlenslraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat ' AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
•AMSTERDAM: Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten], Molukkenstraat 131 (oost) EN NU OOK: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!
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Politiek akkoord met
aanpak wateroverlast
ZANDVOORT - Een meerderheid van de commissie
Ruimtelijke Ordening heeft donderdag ingestemd met het
ontwerp voor het nieuwe Rioleringsplan Centrum. Het
plan is in samenwerking met de gemeente opgesteld door
ingenieursbureau Mabeg BV. Het gehele project, inclusief
voorbereidingswerkzaamheden, kost bijna acht miljoen
gulden.
Drie onderzoeken van verschillende ingenieursbureaus
gingen eraan vooraf, voordat
men uiteindelijk voor dit plan
koos. Ingenieursbureau Mabeg
merkte op, dat slechts een klein
gebied in Zandvoort - de
Schoolstraat en omgeving voor de wateroverlastproblemen in het dorp zorgde. Het
bureau adviseerde dat juist
voor dit gebied alles moest worden gedaan om wateroverlast
tegen te gaan.
Het probleemgebied moest
worden bemaald en het water
ter plekke worden afgevoerd,
was de mening van Mabeg.
Daar hadden de gemeente en de
andere
ingenieursbureaus

Vrouw dood
door brand
ZAND VOORT - Een 36-jarige
hotelgast uit Schagen is zaterdagmorgen om het leven gekomen door een brand in het Palace Hotel. De vrouw, die op bed
lag toen de brandweer haar levenloos vond, heeft volgens de
politie en de brandweer vermoedelijk haar sigaret niet
goed uitgemaakt. Daardoor zijn
de lakens en dekens in brand
gevlogen. Ze is volgens de pohtie door de rook buiten westen
geraakt, gestikt en verbrand.
De brand werd rond zeven
uur 's morgens ontdekt. De
brandweer rukte uit met ongeveer dertig mensen, twee blusauto's, een ladderwagen en
twee terreinwagens. De bewoners en gasten van het Palace
Hotel moesten van de brandweer buiten wachten totdat de
brand een half uur later geblust
was.
„Het was een relatief kleine
brand met tragische gevolgen.
Toen we de vrouw vonden, was
ze al dood," zegt brandweercommandant B. Schröder.
„Het lastige van zo'n brand is
dat je niet weet hoeveel bewoners in het 19 verdiepingen tellende gebouw thuis zijn en je
hebt vaak met de tijd om dat
snel na te lopen."

Portemonnee gerold
ZANDVOORT - Een 47-jarige
winkeldievegge is maandag bekeurd, omdat zij bij een winkel
op het Raadhuisplein een damesportemonnee meenam zonder af te rekenen. Zij moest
tweehonderd gulden betalen.

Duinbranden
ZANDVOORT- Twee jongens
van tien en 12 jaar uit Haarlem
en Overveen zijn opgepakt nadat ze zondag tot tweemaal toe
brand hadden gesticht in de
duinen. Een paar voorbijgangers wees de jongens aan als
dader van de branden. Ze bekenden dat ze per ongeluk een
brandend luciferdoosje weggegooid hadden. De jongens krijgen een straf via het HAlT-bureau.
De duinbrand aan de Boulevard Barnaart vlakbij de Zeeweg bluste de brandweer rond
half twee. Ongeveer negenhonderd vierkante meter begroeiing ging daarbij verloren. De
tweede brand ontstond om half
vijf ter hoogte van de Verlengde
Haltestraat.
(ADVERTENTIE)

Universele a/standbedïening
alvanaf 39,95
1

RADIO ÊEETERS,
' : Haltestraat 62a

tel.:023-5719892

B Waterstanden B
Datum
HW
LVV H W LW
13 mrt 09.06 04.20 21.4916.44
14 mrt 10.35 05.25 23.16 18.20
15 mrt 114506.34 -.--20.10
16 mrt 00.30 08.15 12.5821.24
17 mrt 01.36 09.35 13.51 20.05
18 mrt 02.25 1036 14.37 ~.~
19 mrt 03.08 00.46 15.2510.54
20 mrt 03.50 01.36 16.0711.46
21 mrt 04.35 02.16 16.5912.36
Maanstand:
NM di 19 mrt 11.35 uur.
Springtij: wo 20 mrt 16.07 uur NAP
+ 120 cm.
Laagwater: vr 15 mrt 6.34 uur NAP
+ 67 cm.

nooit eerder aan gedacht. Zij
hielden zich namelijk steeds
bezig met de problemen van het
rioleringsstelsel in het algemeen.
In samenwerking met de
ambtenaren van de afdeling Civieltechniek werd het plan verder ontwikkeld. Het laaggelegen gebied van het centrum
wordt in de toekomst zelfs in
twee aparte delen (LI en L2)
gesplitst. Ieder gebied wordt los van het rioleringsstelsel van
Zandvoort - apart bemalen.
Het overtollige regen- en rioleringswater uit deze gebieden
wordt tijdens hevige regenval
via een speciaal aangelegde
transportbuis afgevoerd naar
een bufferkelder op de Prinsesseweg. Deze heeft een totale
bergingscapaciteit van 4500
kuub, berekend naar een overschrijdingsfrequentie van eens
in de 25 jaar.
Het laagst gelegen en kleinste
gebied (LI: de Schoolstraat en
omgeving waar de ergste wateroverlast voorkomt) loost met
een pomp zestig kubieke meter
per uur op een aparte afdeling
van de bufferkelder. Dit bassin
kan vijfhonderd kuub water
bergen. Het water uit het er omheen gelegen gebied (L2: dit gebied wordt begrensd door de
Kostverlorenstraat, De Burgemeester Engelbertstraat, de
Zeestraat en de Hogeweg)
krijgt de beschikking over een
bufferruimte van vierduizend
kuub water. De pomp voor dit
gebied heeft een capaciteit van
840 kubieke meter water per
uur. Door ook het overtollige
water uit gebied L2 op te vangen wordt voorkomen, dat het
niet alsnog over straat naar
probleemgebied LI kan afvloei-
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In tuintje
meer
dan tomaat
Pagina 3

en. Het transportriool dat in de
toekomst het water afvoert
naar de bufferkelder, zal in de
Grote Krocht en de C. Slegersstraat worden gelegd. Er is
door de commissie Ruimtelijke
Ordening niet gekozen voor
plaatsing van het riool in de L.
Davidsstraat onder de busbaan
in verband met toekomstige
bouw aldaar. Dit zou namelijk
in conflict zijn met het bestemmingsplan Centrum. Vanuit de
kelder wordt het water later
overgepompt in het riool van de
Kostverlorenstraat en gaat verder naar de rioolwaterzuivering of de bufferkelders.
De financiering van het plan
zal door verschillende posten
worden gedekt. Een extra tariefstijging van het rioolrecht
wordt niet nodig geacht. Het
basistarief wordt voor 1996 geraamd op 233,88 gulden.
Van Leeuwen (D66) en Brugman (GBZ) verzochten nadrukkelijk om te bekijken of het uitbreiden van parkeergelegenheid in dit plan geïntegreerd
kan worden. Van Leeuwen verzocht bovendien om te wachten
met het openen van de straten
totdat het Centrumplan wordt
uitgevoerd. Onderzoek naar
eventuele bouw op de bufferkelder heeft nog niet plaatsgevonden.

Schrijvers
over de
oorlog
Pagina 5
Z75 klimt
omhoog uit
diep dal
Sportpagina

De Werkgroep Wateroverlast
is positief over het plan, maar
houdt een slag om de arm. „ Juichen kunnen we pas, als we zeker weten dat de_ problemen
zijn opgelost," al'dus woordvoerster Trees Burger. Toch
Het zal je maar gebeuren, zit je met een mes te spelen en
wil de werkgroep de ambtenaren van de afdeling Civieltech- schiet je per ongeluk uit. Oeps, een lelijke snijwond. Gelukkig is
niek van de gemeente compli- het nep, want Roy speelt voor Lotusslachtoffer. Bovendien weten
menteren met hun werk van de Thomas van Gameren (11 jaar), Marjon Schouten (11 jaar) en Raja
afgelopen jaren. „Ze zijn onaf- Idmalek (11 jaar) precies hoe ze een verband moeten aanleggen.
gebroken bezig geweest om de Zij doen samen met tien medecursisten vandaag EHBO-examen.
Wie meer wil weten over EHBO-cursussen voor de jeugd, voor
wateroverlast op te lossen. We
hopen dat de gemeente met de volwassenen of over de Lotusgroep, kan terecht op zaterdag 16
uitvoering van de werkzaamhe- maart tijdens de open dag van het Rode Kruis. Van twee tot vijf
den zo snel mogelijk start en zijn er in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan demonniet wacht op het Centrum- -straties en informatiestands
plan."
Foto Andre Lieberom

Geen besluit over parkeermeters Zuid
ZANDVOORT - Wat moet
er voor het zomerseizoen
geregeld worden om een
parkeerchaos in Zandvoort-Zuid te voorkomen? De leden van de raadscommissie
Financiën en Verkeer kwarnen daar maandag eigenlijk niet zo goed uit. Wéthouder Flieringa besloot
uiteindelijk na een lange
discussie zich nog maar
eens te bezinnen op zijn
plan om al dit voorjaar de
parkeermeters uit de Frans
Zwaanstraat weg te halen en
de tarieven in de Frans
Zwaanstraat te verlagen.
Want dat idee slaat in elk
geval niet aan bij de politici.

dat strandgangers met hun auto's de stoepen en wegen niet
meer kunnen blokkeren. Daarnaast zouden dertig kilometerzones en eenrichtingsverkeer
eveneens een oplossing kunnen
zijn. Een groots opgezet plan
om de parkeerproblemen op te
lossen dus.
Ook Flieringa gaf toe dat dat
de beste oplossing zou zijn.
„Maar," wierp hij tegen, „het is
onmogelijk om op korte termijn een totaalplan te ontwikkelen. We moeten eerst kijken
hoe het nieuwe parkeerbeleid
met betaald parkeren, vergunningen en ontheffingen in het
centrum bevalt."

Zelfs de nadrukkelijke suggestie van Gert-Jan" Bluijs
(CDA) om voorlopig alleen
Die willen bijna allemaal de maar bordjes 'parkeren voor
bewoners van de kleine straten vergunninghouders' neer te
bij de Frans Zwaanstraat en de zetten zonder integraal plan,
Gort van de Lindenstraat een zag de wethouder niet zitten.
parkeervergunning geven, zo- „U huppelt vrolijk over het feit

heen dat het verkeer dan naar
de omliggende straten, zoals de
Brederodestraat, gaat."
Volgens hem is het weghalen
van de parkeermeters, verlagen
van de tarieven en extra controle of auto's niet fout geparkeerd
staan in de omliggende straten
„het enige dat de gemeente kan
doen om de pijn in Zandvoort-Zuid op korte termijn te verzachten."
Flieringa lag maandag flink
onder vuur. Zowel Han van
Leeuwen constateerde dat D66
gelijk heeft gekregen: „We
stemden indertijd tegen toen de
parkeermeters in de Frans
Zwaanstraat en de Cort van de
Lindenstraat kwamen en wat
blijkt? Wat wij met ons taoerenverstand al vermoedden, is
waar. Het werkt niet."
Van Leeuwen kwam tot de
slotsom dat het zonder uitgebreide maatregelen beter is om
de parkeermeters helemaal
weg te halen. Hij probeerde de

rest van de commissie nog mee
te trekken, maar slaagde daar
uiteindelijk niet in. Bluijs en
Van Gelder (PvdA) gingen eerst
wel met hem mee, omdat de
opbrengst van de parkeermeters in de Cort van de Lindenstraat slechts op zesduizend
gulden per jaar geschat wordt.
Op de valreep krabbelden zij
echter terug.
Piet Keur (GBZ) en Andries
van Marie (VVD), die beiden in
eerste instantie ook forse kritiek hadden op het nieuwe
voorstel van Flieringa, hielden
zich wat stil. Van Marie besloot
twijfelend dat hij de meters in
de Cort van de Lindenstraat in
elk geval dit jaar nog wel wil
laten staan. Flieringa voelde
zich echter onvoldoende gesteund om zijn voorstel zonder
meer eind maart aan de gemeenteraad voor te leggen. „Ik
ga mij beraden," aldus de wéthouder.

Tante Rie
Een bijzonder moment vlak
voor de voorstelling-van De
Wurf zaterdagavond. Mieke
Hollander helpt de 68-jarige
tante Rie Molenaar, die al bijna vijftig jaar lid is van De
Wurf, even bij het opzetten
van de korte visserskap. Zy
speelt als Moeder Stein samen met een grote groep enthousiaste acteurs en actrices
zaterdag 16 maart de derde
en tevens laatste voorstelling:
van het toneelstuk 'Rijke vissers, arme mensen'. Het gaat
over Zandvoort tussen 1914
en 1918. De uitvoering wordt
gehouden in De Krocht en begint om acht uur. Na afloop is
er bal
Foto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Ooit zaten
wethouders als Attema en
Lindeman nog aan de oude
houten tafel en hielden hun
rug recht op de strenge stoelen of bergden zij hun paperassen op in de statige kasten. De laatste jaren zakten
de raadsleden op de zetels
neer als zij zich door de
stukken worstelden. En nu
krijgt het meubilair een derde leven in het Cultureel

Oude raadsstoelen naar museum

zoveel antiquaire waarde. Het
zijn 13 in een dozijn stoelen."

Centrum.

De raadsleden krijgen in hun
leeskamer binnenkort nieuwe
kasten, stoelen en een verstelbare vergadertafel. Vooral met
de tafel zullen zij blij zijn volgens politicus Piet Keur. „Die
oude tafel was een beetje te laag
en toen hij op klosjes stond natuurlrjk prompt te hoog voor
sommige raadsleden." t

Het museum aan het Gasthuisplein wil de stoelen gebruiken om tentoonstellingen van
oude Zandvoortse schilderijen
aan te kleden. „Dat past wat
beter dan een modern stalen
stoeltje,"
vindt beheerder
Bram Krol.

• l

Hoe oud de stoelen, tafels en
kasten precies zijn, weet hij
niet. „In elk geval minimaal 27
jaar oud, want zo lang werk ik
bij de gemeente en ik kan me
niet anders herinneren dan dat
ze er stonden." Andere bronnen
schatten de leeftijd van het
meubilair op ongeveer vijftig
jaar. Krol: „Ach, het heeft niet

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redacbe: tel. 571.8648

Opvolger Dommeck

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Pim Kuijken
volgt het • overleden PvdA-raadslid Jons Dommeck op. De
53-jarige ambtenaar van de gemeente Haarlem is de vierde op
de PvdA-lijst. Hij zat in de vorige periode ook al in de raad. De
derde op de lijst, Lia Rozenhart, heeft wegens drukke pnvé-omstandigheden geen tijd
voor de raad. Zij heeft ovengens onlangs de voorzittershamer van de PvdA overgedragen
aan Thijs Ockersen.

Zaterdag 16 maart

Mode flitsen
van 11.00- 1600 uur
tonen onze mannequins
voorjaars- en zomermode

1996

Zakkenroller

U bent van harte welkom

ZANDVOORT - In de Albert
Heijn op de Grote Krocht is
maandag een 33-jarige Zandvoortse beroofd van haar portemonnee, giropasje en rijbewijs.
Er zat duizend gulden in de
portemonnee.

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

Ruit ingegooid
ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdagavond rond tien
uur een 29-jarige Haarlemmer
in de trein aangehouden, omdat
hij met een tegel een ruit had
ingegooid van het stationsgebouw.

Kruidvat komt op plaats
van patisserie Thomas
ZANDVOORT - Patisserie Thomas aan de Haltestraat 13 zal binnenkort yerdwijnen. Het oude familiebedrijf dat nog taarten en
gebak met de hand vervaardigt en vooral een trekpleister is voor Duitse badgasten, maakt
binnenkort
plaats voor een nieuwbouwwinkel met taovenwoningen
van het concern Kruidvat.
Naast Kruidvat zal, indien
de gemeenteraad akkoord
gaat, een voetgangerssteeg
komen, die de Haltestraat
verbindt met het parkeerterrein bij het Raadhuis.

(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?

Daarnaast willen de commissieleden dat het bestemmingsplan Centrum zo wor.dt ontwikkeld, dat de rooilijn van andere
toekomstig te bouwen panden in het eerste gedeelte van de
Haltestraat - wordt teruggelegd. „Als we daar iets gaan ontwikkelen, laten we het dan meteen goed en beleidsmatig
doen," is hun mening.

De doorbraak naar de Swaluestraat zou dit parkeerterrein uitermate geschikt maken
als parkeervoorziening voor
winkelend publiek in de Haltestraat, aldus het voorstel donderdag aan de commissieleden
Ruimtelijke Ordening.
Maar daar wilden de commissieleden Van Westerloo (PvdA)
en Koper (D66) niets van weten. „Onzin, ze kunnen net zo
goed even omlopen door de Rozennobelstraat," was hun memng. Van Westerloo meldde
daarbij dat ze bovendien niet
op een vermeerdering van auto-verkeer naar het centrum zat
te wachten. „We zijn toch juist
bezig om het verkeer uit het
dorp weg te halen?"
Voor Koper en Van Westerloo hoeft de doorgang dus niet.
Toch willen ze water bij de wijn
doen als tegelijkertijd maatregelen worden genomen om het
eerste en veel te smalle deel van
de Haltestraat te verbreden. De
commissie Ruimtelijke Ordenmg stelde donderdag dan ook
voor dat de nieuwbouw van
Kruidvat een aantal meters i
naar achteren wordt geplaatst

Be!
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal f 18,75 Q halfjaar ƒ 33,90 D Jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam.
A
U hoeft geen postzegel te plakken.
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woensdag 13 maart 1996

Weekmedia 17
Wij vonden het nog geen tijd voor je
butoldlady
He is callingyou

Wil

(Jij uitvaartverzorging
kennemerland bv

\&)

With love from your kids

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

11 maart 1996
Ans Keur
Burg. van Lennepweg 73
2041 LD Zandvoort

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Na een liefdevolle verpleging in Verpleeghuis
Den Weeligenberg, afd. Horstendaal te Hillegom
is overleden
weduwe van Gerardus Nicolaas Doll
Amsterdam,
Hillegom,
9 oktober 1913
9 maart 1996
Notaris Mr. A. N. J. Gielen
ex. test.
Kostverlorenstraat 121
2042 PE Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het Uityaartcentrum van de Associatie Kennemerland,
Zijlweg 183 te Haarlem op donderdag 14 maart
van 13.45 uur tot 14.15 uur, waarna aansluitend
de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.
Tijd van samenkomst aldaar 14.45 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in één der ontvangkamers.
Vertrek vanaf het Uitvaartcentrum, Zijlweg 183 te
Haarlem omstreeks 14.15 uur.

Niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.
Na een langdurige verzorging is, te midden van
ons, zacht en kalm overleden onze lieve moeder,
oma en overgrootmoeder

Johanna Suzanna
Frederica van der Bijl

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

onderbreking
tot 20.00 uur

A. LAVERTU

KOÖPflVOND

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

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

STEENGOED
DIREKT VAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

Tjerk Hiddesstraat 33, 2-kam.app. (vh 3)
op 2e et. Ind.: hal, roy. L-vorm. woonk. met
ruim balkon zuidoost; half open keuken
met app.; si.k.; toilet; badk. met wastafel en
ligbad.
Vr.pr. ƒ 177.500,- k.k.

Wormerveer:
Maja en Gert-Jan van der Hoff
Nijkerk:
Nel Kuih

Vr.pr./198.000,-k.k.

Correspondentieadres:
Dr. J. G. Mezgerstraat 58,
2041 HC Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden heeft het de Heere behaagd tot Zich te
nemen mijn goede man, onze vader, schoonvader
en grootvader

Jacob Paap
*•19 september 1914

f 7 maart 1996

J. Paap-Paap
Hans
Rijswijk:
Dirk en Anneke
Martijn
Elvira
Staringstraat 7
2041 BH Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
woensdag 13 maart 1996 in crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld.

De Kerkeraad van de Nederlandse Hervormde
Gemeente van Zandvo9rt heeft geschokt kennis
genomen van het overlijden op 7 maart 1996 van
zijn koster, de heer

J. Paap
Hij bereikte de leeftijd van 81 jaar.
Gedurende ruim vijftien jaren heeft hij op ingetogen wijze met een zonnig humeur de Nederlandse Hervormde gemeenschap gediend, waaraan wij goede herinneringen bewaren.
Ook zijn waardevolle bijdrage aan het kerkkoor
van onze gemeente mag niet onvermeld blijven.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, die wij sterkte toewensen bij het verwerken van dit voor hen zo grote
verlies.
Kerkeraad
Nederlandse Hervormde Gemeente
van Zandvoort:
Mevrouw M. van der Meulen-Heijink,
Praesis
Mevrouw A. IJspeert-Drost, Scriba

Ruim 30 jaar ervaring!
Tel. 023-57178335719593

Super
NOORD
Gratis
ruime
pörkcergelegenheid

Aangezien de centrumbewoners de meest direct
belanghebbenden zijn, wordt in de week van
18 maart in het centrumgebied een inspraakfolder huis aan huis verspreid.
De folder bevat de belangrijkste elementen uit de
notitie en vertelt iets over de procedure. Met
name de bewoners van het centrum kunnen
aangeven of de voor hun gebied gekozen pplossing volgens hun ook de beste oplossing is.
Vanzelfsprekend kunnen ook andere belanghebbenden uit andere gebieden reageren. Daaryoor zijn vanaf 19 maart exemplaren van de
inspraakfolder bij de Centrale Balie gratis beschikbaar.
Bij de balie is tevens de notitie verkrijgbaar voor
f 2,50.
Op woensdag 27 maart wordt een inspraakavond georganiseerd.
Tijdens deze avond worden de plannen toege• jicht en kunnen vragen worden gesteld. De
inspraakavond heeft plaats in de Raadzaal van

GEMEENTE

Voor nadere informatie: bureau Voorlichting,
tel. (023) 574 01 62.
VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 21 maart 1996 om 15.30 uur. De plaats
van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2,
Zandvoort. Voor nadere informatie over de
agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon
(023) 574 01 00.
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- 4 bomen locatie Tollensstraat 63 langs
parkeerplaats
- 1 boom Sophiaweg bij n r. 6
- 2 bomen Mussenpad bij Matth. Molenaarstraat 20
- 1 boom C. van der Lindenstraat 6
- 1 boom Noorderstraat 16
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat).
Openingstijden:
ma. t/m dond.; 08.30 -16.00 uur;
vrij.: 08.30-12.30 uur. •
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwvergunningen zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:

96013B Celsiusstraat 204
96014B
96015B
96016B
96017B

wijzigen
dakterras
Zandvoortselaan 54 vergroten
woonhuis
Swaluëstraat 26c
wijzigen
voorgevel
Haltestraat 28
wijzigen winkel
tot café
Teunisbloemlaan 26 wijzigen gevels
en oprichten
garage

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schrifteliik hun zienswijze kenbaar maken bij het
College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswjjze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen:
95033B Burg. van
uitbreiding
Alphenstraat 63
sauna
95047B Marisstraat7
oprichten garage
95064B Burg. Nawijnlaan 1 plaatsen
liftschacht
95089B Oosterstraat 18
uitbreiden
woonhuis
95096B Jacob van Heems- vergroten
kerkstraat 6
snackbar
95098B Boul. Paulus Loot 35 plaatsen garage
95100B Burg. Nawijnlaan 34 uitbreiden
woonhuis
95103B Kamerlingh
plaatsen opslagOnnesstraat 15
ruimte
95107B Thorbeckestraat31 plaatsen
dakkapel
95108B Zuiderstraat 2
optrekken gevel
96002B Marisstraat 12
plaatsen
dakkapel
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een
termijn van zes weken na het verschijnen van
dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een
verleende bouwvergunning indienen bij het
College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wefvia het Openbaar register op te vragen.
Dit register kan worden ingezien via de centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden.

Marisstraat 38, direct achter de boulevard
gesit. semivrijst. woonh. met garage.
Royale voor- en achtertuin. Ind.: hal; toilet;
doorzonwoonk. met inb.kasten; keuken; 1e
et. toiletV-douche; 3 si.k.; vliering. Grotendeels v.v. dubb. glas.
Vr.pr. ƒ 495.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

De Opperbes
De Bessen
De aankomende Bessen

13 maart 1956 werd hij geboren.
Het was een feest.
Nu 40 jaar later een DUBBEL feest.
Fijne dag saampjes

Raadhuisplein 6

WBt Verhuizingen

donderdag 14 maart a.s. gesloten

SCHAIK
MAKELAAR O.G,

Zandvoortselaan 74 Heemstede

VAN

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Super
NOORD
Let op onze

Kroon Mode
Haltestraat 55

Alle maten
in nieuwe
voorjaarsgeuren

59.95

WELZIJNSWERK
ZANDVOORT
Per l januari 1996 zijn cle stichtingen
Welzijn Ouderen Zanclvoort en hei Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening opgegaan in
Stichting \VcIzijnsccntrum Zanclvoort.
De nieuwe stichting tracht door vele
activiteiten zoals Tateltje Dekjó. cle Belbus,
Teletonischc Hulpdienst, Vervoer en
Begeleiding, de zcltstandighcid van
ouderen te bevorderen.
Alle activiteiten worden voornamelijk door
vrijwilligers uitgevoerd, ondersteund door 2
beroepskrachten.
Om richting te geven aan beleidszaken is
dringend nodig.
De bestuurswerkzaamheden vinden veelal
overdag plaats.
, Hebt u bestuurlijke ervaring en spreekt
bovenstaande u aan. dan wordt u
uitgenodigd telelonisch of schril lelijk te
reageren. De voorzitter, P. L. C. Huijskes, is
bereikbaar onder nummer 5715239.
Uiu eventuele schrijtclijke reactie luorctt.
(juarne voor IH maar! a.s.' iiKjciuacht hij (te
secretaris, meuroinu M. J. uan Hauwelinycn.
Kasiwrlorcnstruat ( > l . 2042 PB Zanduiiort.

Cf

uitgerekend voor U!
Voor de week van 04-03 t/m 10-03
Normaal
jaarverbruik

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

W.eek
srreefverbruik*

26
33
39
46
53
59
66
72
79
85
92
98
108
118
128
138
148
164
180
197
213

Totaal vanaf
l november **

588
734
882
1030
1177
1322
1473
1614
1765
1909
2059
2202
2424
2646
2868
3089
3306
3675
4042

4411
4776

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

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

ERKENDE
VERHUIZERS

a

STOOKAKTIE '95/'96

Elastische band

WEKELIJKS EUROPA

Een kompleet: verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145?"
Sluit een nal^u^-mtvaartver^^
bij Uitvaartcentriim Hdartóm.

Uw gasbedrijf adviseert!

Damespantalons

bestuursuitbreiding

_ . __ .

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

In verband met het aanpassen van ons
automatiseringssysteem is ons
kantoor

Op die dag zullen wij telefonisch NIET
of moeilijk bereikbaar zijn.
Het dichtstbijzijnde ABN AMRO
kantoor is:

15 maart 1996
treedt toe tot de
Orde van de Bessen

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Vr.pr./315.000,-k.k.

biedingen

/>
{

vakman in
sierbestrating
en herbestrating
van uw tuin.

Tijdens de inspraakperiode kan men schrifte,lijke reacties sturen naar Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Na verwerking van de inspraakreacties wordt
naar verwachting de notitie in juni in de commissies en de gemeenteraad behandeld.

Koningstraat 19, karakteristiek vrijst.
woonhuis met zomerhuis. Ind.: gang; toilet;
woonk. met inb.kasten; keuken; achterplaats; 1e et. 2 si.k.; balkon zuid; ruime
badk. met ligbad. Ind. zomerhuis: keuken;
douche; 1e et. zit-/sl.k.; toilet.

Klein- en
achterkleinkinderen

L__

De inspraakperiode loopt van 15 maart t/m
12 april 1996.
De notitie ligt gedurende deze periode ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat). De openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag van 08.30 -16.00 uur
en vrijdag van 08.30 -12.30 uur.
Bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseyveg 34, is
gedurende de aldaar geldende openingstijden
de notitie ook in te zien.

het Raadhuis, ingang bordes Raadhuisplem.
Aanvang om 20.00 uur.

ken.

Zandvoort:
Peter en Margriet Kuin

L „

De notitie bevat voorstellen om in het centrum
naast de uitbreiding van het betaald parkeren
het zogeheten belanghebbenden parkeren in te
voeren.
Uitgangspunt hierbij is om de overlast voor bewoners die door het parkeren van bezoekers
ontstaat, terug te dringen.
Afhankelijk van de wijk is voor drie verschillende
methoden naast elkaar gekozen: vergunningen,
abonnementen en ontheffingen.

D. v. Duyn

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Seinpostweg 4/20, goed onderh. 21/2kam.app. op 7e et. met uitz. óp zee. Ind.:
hal met garderoberuimte; gang; toilet;
woon-/eetkam. met ruim balkon; slaapkam.; badk. met douche en wastafel; keu-

weduwe van Reindert Arie Kuin
* 5 juni 1911
17 maart 1996

Vrijdagavond
zonder

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonclen.

Johanna Hendrika Doll-Stam

Super
NOORD

INSPRAAK
PARKEERBELEID
ZANDVOORT-CENTRUM
Onlangs hebben Burgemeester en Wethouders
de notitie Parkeerbeleid Zandvoort centrum
voor de inspraak vastgesteld.
Na een eerste behandeling in de commissie is de
notitie voor de inspraak vrijgegeven.

Kosten
deze week

13,52
17,16
20,28
23,92
27,56
30,68
34,32
37,44

41,08

l

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in
Een natura-uitvaartverzekering,
daar heb je wat aan

"Dat heb ik toen wel ondervonden
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
<•ƒ«. deze uitvaartverzekering is mijn
vertrouwen meer tlan tvaartl."
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).

44,20
47,84
50,96

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

56,16
61,36

'/Ui

66,56

71,76

76,96
85,28
.
93,60
ƒ102,44
ƒ 110,76

Dag en nacht bereikbaar vóór
het verzorgen van een begrafenis
L.'p? crematie.
Dirckt hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man/vouw

straat:
postcode/woonplaats:

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

klef'oon:

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

leeftijd(en):

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Bon in envelop zonder postzegel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC . laarlem.

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

'Zo lig je super, dan heb je niets meer'

Wie denkt dat de leden van
Volkstuindersvereniging
Zandvoort alleen maar met
hun groententuintje bezig
zijn, heeft het mooi mis.
Een aantal van hen speelt
graag een stevig partijtje jeu
de boules. Wat ooit begon
als een 'gezellig spelletje onder mekaar' Is inmiddels
uitgegroeid tot een goed georganiseerde dames- en hèrenvereniging. En dat vroeg
al snel om aanpassingen
van de verouderde jeu de
Marianne Rebel kijkt met ge- boules-baan.

Droomwensen

mengde gevoelens terug op
haar eerste radio-uitzending bij
ZFM over kunst en cultuur.
Enerzijds blijdschap omdat
haar programma zoveel publiek trok, anderzijds heeft ze
ook nog wel wat (droom-)wensen.

Mijn eerste uitzending van
Getetter aan Zee zaterdag in
Café Neuf bij het programma
Goedemorgen Zandvoort was
al een belevenis op zich. Mijn
droom en wens is volledig uitgekomen door in de toekomst
kijkradio te willen maken. Omdat het nog nooit zo vol is geweest. Er waren nog nooit zoveel mensen die meteen kónden reageren. Ter plekke. De
uitzending werd daardoor levendig, vrolijk en aanstekelijk
voor een volgende opname met
publiek.
Maar jammer dat we weer als
ratten in de kelder van de watertoren terug moeten. Mijn
wens is dan ook, creëer een
ruimte voor kijkradio. Ik zou
particulieren willen uitnodigen
eens te reageren.
Wat mij bovendien hogelijk
verbaasde is dat de politici die
naar mijn mening toch geïnteresseerd moeten zijn in kunst
en cultuur, schitterden door afwezigheid. Jongens en meisjes,
zijn we ergens bang voor? Kom
gerust naar de kelder van de
watertoren, de deur staat elke
zaterdagavond tussen zeven en
acht open.
Marianne Rebel
Zandvoort

De oude baan liep in een
trechter, was smal en veel te
kort. Desondanks hadden de
leden
van
de
volkstuindersvereniging altijd
veel plezier, als ze een spelletje
jeu de boules met elkaar
speelden. Maar hoe beter ze
gingen gooien, des te meer het
opviel, dat de conditie van de
baan de wedstrijd behoorlijk
beïnvloedde.
Verrassingen waren er de
laatste tijd ook al niet meer te
bespeuren. Na de worp plofte
de bal als een zoutzak in het
grind of schoot grillig weg door
een illegale hobbel. Het
vertrouwde harkje naast de
baan, kon de zaak op het laatst
niet meer bijbenen. Langzaam
maar zeker groeide het niveau
van de spelers boven het oude,
hobbelige
maar
gezellige
baantje uit.
Emmy Mettes en Theo de
Boer, spelleiders van de Jeu de leden van de Jeu de Boules
Boules Vereniging, zijn dan Vereniging ook andere clubs
ook erg blij met de nieuwe uitnodigen
voor
een
officiële wedstrijdbaan, die 'professioneel'
spelletje op
zaterdagmiddag om twee uur niveau. Plannen heeft het
door de kersvers gekozen tweetal, dat alle wedstrijden
voorzitter
van
de regelt, zat. Er wordt al
Volkstuindersvereniging wordt gesproken
over
het
geopend. Dan pas kan er echt uitnodigingen van clubs uit de
volgens de officiële regels regio.
gespeeld worden en kunnen de
De nieuwe wedstrijdbaan is

Postzegels

„Hij heeft me letterlijk en
figuurlijk van de straat geplukt," vertelt Caroline
Bluijs lachend. Regisseur
Ed Fransen van toneelvereniging Wim Hildering vroeg
haar In de Zeestraat of ze de
rol van Neel Kerkman in het
volkstoneelstuk 'Achter de
vuurboet' wilde spelen.
„Nog nooit heb ik op het toneel gestaan. Maar als hij
denkt dat ik het kan, dan
zien we wel waar het schip
strandt."
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E VEERTIGJAEIGE ZandD
voortse vindt het wel een
uitdaging om in zes weken tijd

Ons idee.
Airco op de Mitsubishi Galant voor ƒ 995,net A^
Dit aanbad geldt hij aankoop \an een nieuwe Galant Al \anaf f 36 645.- met
airco \anuff 37640.- incl BPMIBTW.e\ü \en\'ijdenngiihi]diüRe. kosten
i ijUaarmaken, af Sassenhcim Wijzigingen \ooihehoitden Met 3 jaai
Miiltiftaiaiiticllntei-Euio Senicc linp Han Nibbrtg <£ Giee\e BV.
MITSUBISHI
Sassenheim, 10252) 26 61 11 Dealeradresvn in de Gouden Guts
MOTORS

A

de hoofdrol van een toneelstuk
iri te studeren. Ze glimlacht erbij en hoest. „Ik ben nu nog een
beetje verkouden, maar ik stop
mezelf wel vol pillen en hoestdrankjes. Ga er maar van uit
dat ik daar straks op 29 en 30
maart in de Krocht sta, hoor."

peloentje veilig zijn. Zij
moeten voldoen aan nieuwe
regels die de gemeenteraad
26 maart goedkeurt.

Volgens onderwrjsambtenaar
R. de Boer zullen de instellingen voor kinderopvang glansrijk door de controle komen. Ze
zijn al eerder aangepast aan de
nieuwe regels. Zo heeft de architect bij de verbouwing van
het voormalige Huis in het
Kostverloren voor kinderdagverblijf Pippeloentje extra gelet
op veilige ruimtes. „Zodat kinderen bijvoorbeeld niet bij
open stopcontacten kunnen,"
illustreert De Boer. „En dat de
keukenkastjes en commodes
goed vergrendeld zijn."
Tot nog toe voerde de gemeente zo nu en dan zelf controles uit. „Maar de GGD heeft
daar een speciale afdeling voor,
die er meer verstand van
heeft," aldus de onderwijsambtenaar. „Zij gaan de keuringen
jaarlijks voor ons verzorgen om
de vinger nog beter aan de pols
te houden."
Voor de kinderopvang is 1996
een cruciaal jaar. Het rijk geeft
15 procent minder subsidie aan
de gemeente om kinderdagverblijf Pippeloentje en de naschoolse opvang van De Boomhut in stand te houden. De peuterspeelzalen moeten sowieso
zichzelf bedruipen, want die
zijn particulier.
Zandvoort rekent nog maar
3900 gulden per kind per
maand voor een hele dag opvang, in plaats van 4500 gulden.
Omdat dat een forse aanslag op
de begroting van Pippeloentje
is, .heeft het kinderdagverblijf
steun gezocht bij het bedrrjfsle-

club op te richten en met elkaar
in competitieverband te gaan
spelen. „Die heren doen al
zoveel samen, laten wij nu ook
eens iets gezamenlijks met
elkaar doen," bedachten ze.
Het werd zo'n succes, dat de
heren al snel hun voorbeeld
volgden.
„Die mannen zijn alleen veel
fanatieker dan wij," zegt Emmy

'Achter de vuurboet' gaat
over het wel en wee van drie
Zandvoortse families: de vissersfamilie Kerkman, hun buren, de stropersfamilie Zwemmer en de bovenmeestersfamilie Zeilinga. Neel Kerkman en
buurvrouw Arendje Zwemmer
zijn goede vriendinnen, die het
leven nemen zoals het komt.
Als zoon Jan Kerkman verliefd
wordt op de dochter van de bovenmeester ontstaat er een probleem. Want de bovenmeester
wil zijn Petra naar kostschool
sturen. Bluijs: „Kortom, een toneelstuk met een lach en een
traan."
Aangezien haar opa zelf ook
visser was in die tijd, kan ze
zich de sfeer wel voorstellen
waarin de families moesten
zien te overleven. „Opa Keur
('De Kouwe') had 13 kinderen
en weinig centen. Dat viel allemaal dus niet mee."
Het verhaal speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Al komen er typisch Zandvoortse situaties in voor, toch heeft
P.H. Dekker het eigenlijk geschreven voor Egmond aan
Zee. „We hebben vooral de namen aangepast, zodat Zandvoorters zich er meer in kunnen herkennen," vertelt actrice
Bluijs. „De melkboer heet bij
ons Rittetit en er komt ook een
Blankebil in voor." De namen
gaven soms aanleiding tot veel
hilariteit bij het oefenen. „Een
van ons zei telkens Rintintin
(de hond van Kuifje, red.) en
dan begon er iemand te blaffen."
Ze lacht. „Ik ben ontzettend
bang dat ik tijdens de uitvoering ook een keer in de lach
schiet als dat niet mag. Want ik
ben vast verschrikkelijk gespannen en sta van te voren als
een plank in de coulissen. Als je
al langer speelt, kun je beter
improviseren. Het is trouwens
ook moeilijk om al die lappen
tekst te onthouden. Dan merk

'Ik wil dat jongeren mijn Promenade
café als huiskamer zien'

ZANDVOORT - Op de ramen
staat La Paz, maar boven de
ingang van het nieuwe café in
de Stationsstraat hangt nog een
bord met een andere naam.
„Natuurlijk verander ik dat
nog," verzekert eigenaar Errol
Ozcan. „Ook binnen ben ik nog
niet helemaal klaar met de inrichting. Er komen nog twee
ven. Dat subsidieert nu meer watervallen bij."
plaatsen voor hun werknemers. Verder is de ouderbijdraOzcan, eveneens eigenaar
ge, die afhankelijk is van het van de coffeeshop aan de overinkomen van ouders, met 1,5 kant van de straat, wil zich in
procent gestegen. Een gezin zijn nieuwe zaak richten op jonmet een netto-inkomen van geren vanaf 18 jaar die van een
3800 gulden per maand betaalt moderne kroeg houden. „Daarnu bijvoorbeeld voor drie och- voor is nog weinig in Zandtenden 225 gulden per maand. voort," vindt hij. Zijn klanten
Ouders die liever gebruik ma- kunnen lid worden van een
ken van een oppasgezin hebben zaalvoetbalteam of naar films
geluk. Mocht er in Zandvoort en voetbalwedstrijden kijken
een bureau opgericht worden op twee nieuwe televisies.
dat gastouders regelt, dan is dat
Opvallend genoeg staat er
binnenkort ook officieel toege- geen enkel hoog tafeltje in het
staan. Want dat vermeldt de café, alleen bankstellen met sanieuwe verordening eveneens. lontafels. Een palmboom wuift

GGD controleert
peuterspeelzalen

ZANDVOORT - Liefhebbers
van postzegels, oude brieven of
poststukken kunnen op zondag
van 12 tot vier uur terecht in
het Gemeenschapshuis (Louis
Davidsstraat). Dan is er een
postzegelbeurs van de Zandvoortse Postzegelclub. De toegang is gratis. Het GemeenZANDVOORT - Voortaan
sohapshuis is bereikbaar met
bus 80 en 81 (halte Busstation) gaat de GGD controleren of
en makkelijk toegankelijk voor de peuterspeelzalen, Ducky
Duck, de Boomhut en Piprolstoelgebruikers.

Zandvoorts
Nieuwsblad

niet alleen twaalf meter lang en apparaat
ingetrild.
drie meter breed, hij is ook veel Daaroverheen ligt weer een
harder en bovendien overal laag schelpen."
gelijkmatig. „We hebben er een
De
1200
gulden
hoop werk in zitten," zegt Thee. materiaalkosten hoopt de
„Een halve meter zand werd er vereniging via een 'gooi naar
weggegraven en er zit een hele subsidie' terug te krijgen van de
laag lavasteen op. Dat is hard, gemeente Zandvoort.
maar toch poreus, zodat het
Vier jaar geleden - na een
water weg kan lopen. De stenen barbeque - kwamen de dames
zijn er met een heel zwaar als eerste op het idee om een

Theo: „Dat is nu juist het
mooiste van jeu de boules: zo
lig je met z'n drieën super. Dan
ramt iemand opeens het butje
weg en vervolgens heb je
helemaal niks meer. Maar na
even diep zuchten, gaat het
meestal wel weer," aldus Theo
lachend.
Martha Burger

'Zo bang om in de lach te schieten'

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden is op dinsdag 19 maart te gast bij het Politiek Café in Yanks (ingang Kosterstraat). Hij beantwoordt vragen van gespreksleider Eugene
Weusten. Achter de tafel zitten
ook Piet Keur (GBZ), Theo van
Vilsteren (WD), Ruud van der
Merj (CDA) en ZPM-presentator plus voorzitter Robert Weij.
Weusten brengt diverse actuele
onderwerpen ter sprake, waaronder in elk geval het parkeerbeleid.

ZANDVO9RT - 't Stekkie
zoekt vrijwilligers die willen
helpen bij kindef- en tieneractiviteiten. Zo is er hulp nodig bij
de kinderinstuif op woensdagmiddag, het vakantiewerk, tienerdisco en cursussen voor
kinderen of tieners. De vrijwilligers krijgen de kans om gezamenlijk activiteiten te verzinnen. Belangstellenden moeten
minimaal 18 jaar zijn. Mare Hillebrink, jeugdwerker van 't
Stekkie, geeft meer informatie,
5717113.

Inspraakavond
over parkeren

lachend. „En daar willen wij
dames niets van weten. Wij
hebben het gewoon heel erg
gezellig en ze mogen daarom
niet bij ons komen kijken. Dan
gaan ze zich ermee bemoeien
en dan is bij ons meteen de
sfeer weg."
Emmy probeert een beetje
streng te kijken, maar haar
pretogen verraden haar. „Soms
krijgen we nog weieens
klachten van geluidsoverlast,"
zegt ze met een plagende
knipoog naar secretaris Rem
Drommel. „Dan komen er
mannetjes klagen dat ze hun
middagdutje niet kunnen doen,
omdat we te hard te lachen en
gillen."
Tegen elkaar spelen doen de
heren en dames slechts twee
keer per jaar. Een keer met de
'Paas-Boules' en een keer met
de Kerst, ter afsluiting van het
jaar. Dan wordt ook de grote
wisselbeker aan de beste "speler
van het jaar uitgereikt. Volgens
Theo en Emmy bestaan er wel
degelijk verschillen tussen het
heren- en damesspel.
Emmy: „Vrouwen gooien
minder ver en de ballen liggen
meestal allemaal op een kluitje
rondom het butje, dat is het
kleine balletje. De mannen
gooien daarentegen veel verder
en de ballen liggen allemaal
verspreid. Dat is omdat ze vaak
keihard
'kaatsen'.
Dan
proberen ze de ballen van
De jeu-de-boules-baan werd zaterdag om twee uur door de nieuwe voorzitter van de Volkstuindersvereniging geopend. 'We krijgen wel anderen weg te halen bij het
eens klachten van mannetjes dat ze hun middagdutje niet kunnen doen'
'butje'."

Politiek Café

Vrijwilligers

Zandvoorts
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zachtjes met de airconditioning
mee. Onopvallend weggewerkte rode, gele, blauwe en groene
spotjes en aan de muur een
jukebox met Doe Maar (Ozcan:
„Mag weer onder jongeren") of
bekende Soul Classics.
„Bij mij moeten jongeren
zich thuisvoelen," zegt de stevige Ozcan, die jarenlang portier
bij een disco is geweest. „Dat
vind ik belangrijker dan alleen
maar geld verdienen. Het is een
soort tweede huiskamer. Dat
betekent ook dat ik me om hen
bekommer. Wie de volgende
dag vroeg moet werken of zijn
huiswerk niet goed doet, krijgt
geen drank meer."
„Bovendien heb ik strenge regels opgesteld. In het café zijn
soft en hard drugs verboden,
scooters en fietsers mogen niet
voor de deur of bij de buren
voor het raam staan en onder
de 18 kom je hier niet binnen.
Verder is het ontzettend belangrijk dat het hier netjes is.

Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA m Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem 12
Telefoon: 023 - 5718648
Fax: 023 - 5730497

je toch datje geen 18 meer bent.
Gelukkig kan ik me heel erg
optrekken aan de meer ervaren
spelers zoals Ina Vos en Pieter
Joustra. En natuurlijk aan
onze 79-jarige, zeer kranige
souffleuse Betty van der Kar."
Het moeilijkste van alles
vindt Bluijs echter de emoties,
omdat ze van huis uit een opgewekt type is. „Ed Fransen, de
regisseur, zegt dat ik aan iets
zieligs moet denken. Nou komen mijn kinderen eind maart
met hun paasrapport thuis. En
dat is nog weieens om te janken," grapt ze.
Monique van Hoogstraten
'Achter de vuurboet' van toneelvereniging Wim Hildering is op 29 en 30
maart om kwart over acht te zien in De
Krocht (aan de Grote Krocht). Kaarten zijn te reserveren tot 18 maart bij
G. Olieslagers, 5719536 of 5712513. De
overgebleven kaarten worden verkocht bij De Gaper inde Kerkstraat en
Foto Boomgaard op de Grote Krocht.
Aan het stuk werken dertig Zandvoorters voor en achter de schermen mee.

oud en vertrouwd bij ons," zegt
Ruud Bras. Hij heeft de vroegere naam van zijn modezaak aan
de Grote Krocht teruggebracht.
'Marelle Mode' heet nu weer gewoon 'Viva, mode met 'n hart'.
„Twee jaar geleden doopten
we ons Zandvoortse filiaal om
in 'Marelle Mode' en verjongden we de collectie, omdat we
eenheid wilden hebben," vertelt Bras. „Maar daar zijn we
van teruggekomen toen de vaste klanten teleurgesteld reageerden. Om hen een plezier te
doen richten we ons wat minder op de jonge vrouw met de
korte rok en wat meer op dames van middelbare leeftijd die
een aardige jurk zoeken. Dat
wil overigens niet zeggen dat
jongere vrouwen geen leuk
t-shirtje bij ons kunnen kopen."

Zodra een groepje klanten vertrekt, ruimen we de tafel op en
halen er een doekje overheen.
Het mooiste compliment vind
ik een klant die zegt: hoe houdt
Wie de (her)nieuwde damesdie Errol zijn zaak zo perfect
modewinkel wil bezoeken, is
schoon?"
behalve tijdens de gewone openingstijden extra welkom op
vrijdag 22 en zaterdag 23 maart.

Damesmodewinkel
weer vertrouwd

ZANDVOORT - „Het is weer

Dan houdt 'Viva, mode met 'n
hart' open huis. De winkel is
gevestigd aan de Grote Krocht.

ZANDVOORT - Wat vinden
bewoners, winkeliers en horeca-ondernemers van het nieuwe parkeerplan voor het centrum? Dat wil de gemeente
graag horen op 27 maart tijdens
een inspraakavond op het raadhuis. De inspraakavond begint
om acht uur.
Om duidelijk te maken wat
die parkeernotitie globaal inhoudt, stopt de gemeente dinsdag bij alle huizen en bedrijven
een folder in de brievenbus.
Wie exact wil weten hoe het zit
of geen folder heeft gekregen,
kan op het raadhuis de notitie
gratis inzien of voor 2,50 gulden
aanschaffen. Vanaf vrijdag ligt
de parkeernota klaar in de centrale hal.
Daar valt in te lezen in welke
straten de gemeente parkeerautomaten wil neerzetten en waar
vergunningen of ontheffingen
gaan gelden. Overigens mag er
volgens wethouder Flieringa
tijdens de inspraakavonden
niet gediscussieerd worden
over de hoogte van de tarieven.
Die discussie wil hij bewaren
voor de raadscommissie Financiën.

Opgevist
ZANDVOORT - Uit het Oosterkanaal m de Waterleidingduinen is onlangs vierhonderd
kilo vis gehaald. Duinwachters
visten samen met beroepsvissers palingen, boerenkarpers
en brasems uit het kanaal.
Hierdoor wordt het water weer
helder. Volgens de Nieuwsbrief
van de Amsterdamse Waterleidingduinen wroeten palingen
en karpers erg veel in de bodem, waardoor het water vertroebelt. Bovendien zat er wel
erg veel vis in het Oosterkanaal. De bedoeling was tevens
de visstand in kaart te brengen.
Met een elektrode aan de
boot om de vissen even te verdoven konden de vissers op
eenvoudige wijze de dieren uit
het water halen. Zij hebben de
palingen en de brasems meegenomen naar Loenen De karpers zijn geschonken aan
Staatsbosbeheer.

Senioren
ZANDVOORT - Het nieuwe
seniorenprogramma van ZPM
heeft Klaas Koper, onder andere bekend als dorpsomroeper
en Zandvoorter van het Jaar,
uitgenodigd voor de uitzending
vrijdag. Bovendien komen er
nog andere zaken aan de orde
die van belang voor ouderen
zijn. De uitzending duurt van 11
tot 12 uur. ZFM is op de radio in
de huiskamer te vinden pp
105.0 en op de draagbare radio
op 106.9.
(ADVERTENTIE)

Van de één naar de ander en
weer terug hoeft niet meer!

Een mailing:
- Briefpapier in twee kleuren
- Brochures in full-colour
- Prijslijsten m zwart-wit
- Antwoordkaarten
- Enveloppen
De voorbereiding, het drukken,
afwerken, samenvoegen en in de
enveloppen plaatsen, horen bij de
dagelijkse praktijk van ons bedrijf.
Graag sturen wij U onze folder.
Uw contactpersonen:
D.l. Petrovic
R. van der Boon

Drukkerij B.V.
Gonnetstraat 5
Postbus 6334
2001 HH Haarlem
Telefoon 023-5322716
Telefax 023-5329622

D66: 'Zoek geld voor buurhuizen'
ZANDVOORT - Probeer
een miljoen te verdienen
met de grondexploitatie en
betaal zo de extra 35 sociale
huurwoningen in de stationsvallei. Als dat niet lukt,
haal het dan uit de gemeentelijke kas. Dat heeft Han
van Leeuwen (D66) donderdag voorgesteld om de door
D66 en de PvdA zo hartstochtelijk gewenste huurwoningen te bekostigen.
Volgens de collegepartijen is
het echter onverstandig om af
te wijken van het aantal koopen huurwoningen dat met het
Bouwfonds en EMM afgesproken is. „In het onderhandelingstraject is dit naar voren gekomen," aldus wethouder Versteege in de commissie Ruimtelijke Ordening. „Geld uit de kas
halen kan niet zomaar. Daar
moet meer van betaald worden."
GBZ, CDA en VVD willen dat
de gemeente 115 sociale huur-

woningen laat bouwen, vijf geren die nog niet in een huis
vrrje-sectorhuurhuizen, vijftig van een woningbouwvereniging
goedkope koopwoningen voor wonen, anderzijds stelt de restarters en 370 dure koophui- cente notitie Volkshuisvesting
zen. D66 en PvdA houden ech- volgens Van Leeuwen dat zij
ter vast aan de 150 huizen met daar juist niet voor bedoeld
een huur lager dan duizend gul- zijn. Die notitie zegt dat stapelden waarover de gemeenteraad bouw (flats of boven/benedende afgelopen jaren steeds heeft huizen) moeten gaan naar mensen die een huurhuis achterlaten.
Volgens ambtenaar Van Delft
zit er echter een foutje in de
notitie
Volkshuisvesting.
„Juist vanuit de volkshuisvestingsproblematiek is de verdeling die we nu voorstaan zo
goed. We hebben gemeend om
de starters, die zo weinig aan
gesproken. In de vijftig koop- bod komen in Zandvoort, een
woningen van ongeveer 160.000 voorsprong te geven," aldus
gulden zien de oppositiepartij- Van Delft. „Noch het Bouwfonds, noch EMM verdient
en niets.
De gemeente zondigt tegen trouwens iets extra's door de
haar eigen regels als zij de vijf- sociale koopwoningen." Overitig sociale koopwoningen toch gens is het idee voor die huizen
neerzet, meent Van Leeuwen. geboren bij Peter Kramer van
Enerzijds zijn die vijftig goed- EMM, zo bleek tijdens de comkope koopflats of beneden/bo- missie Maatschappelijk Wei- Verhuist de burgemeester ook mee met het meubilair naar het Cultureel Centrum?
IlUistiatie Maic de
venwoningen bedoeld voor jon- zijn vorige week dinsdag.

Geld uit de kas
halen kan niet

Hoor
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'M®
Jaloezieën
Lamellen
Rolgordijnen
• Zonneschermen

ISOEOKDPER

OOK PRIJS-OPGAVE AAN HUIS.
BEL VOOR INFO: 023-5318383

130
soorten
vlees

50
soorten
vleeswaren

CHATEAU
BABY

CHATEAU TOUR
PRIGNAC '93

BORDEAUX AC '94

MEDOC

SHOWROOM

Gierstraat 4, HAARLEM
DE NAAM V O O R

UW

RAAM

Opemngstyden Maandag 1t • 18u, rfi/vny 930-Ifiü,
• 1700 uur Koopavond 19 00 • 2f 00 uur

DIVERSE STEAKS:
Minute steak -Mexicaanse steak
Cajun steak - Stroganoff reepjes
Peper steak -..;••-.'. - . ( -:., ";- /• ' '•••.' • . - . •.. '•

FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

*&ti&

Rosarito

5

*

I

: Wij hebbén voor ü een dagmenu
ledere dag iets anders, maar elke dag dezelfde prijs
ƒ 1 2,50

per kilo
GÓÜDÉNMDWUE

enthousiaste medewerker m/v

Rest. Queenie

ELDERSJ&95

*

GEVRAAGD:

19.00 uur
bij

Deze lonkelrode Medoc is nu
geheel op dionk. Zijn elegante
en zeer fijne afdronk komt
goed lol zi|n recht bij
bijvoorbeeld ovenscholels.

500 gram ...................

MODESHOW
woensdag 20 maart en
donderdag 21 maart

Deze edele rode Bordeaux
is van grote klasse. 2\\n soepele
en evenwichtige smaak past
zeer goed bi| een oer-hollandse
maallijd van groente en vlees.

ARTHUR METZ
PINOT BLANC

CHATEAU LA
GRAVIÈRE '94

CAIRANNE
VIEUX CLOCHER

VIN D'ALSACE '94

COTES DE BOURG

S.COTES DU RHÓNE '94
Met ZIJD diep rode kleur is deze
zachte en licht kruidige Cótes
du Rhóne een sublieme
begeleider van rood vleesgerechten.

Uitmuntend is deze karaktenstieke volle Côles de Bourg
Lekker bij rood vlees of
heerlijk bi) een stukje kaas.

Deze enigszins droge, maar ook
soepele Pmot Blanc laat zich
uitstekend serveren bij
kip- of visgerechlen.

tevens SChOOIimaakkracht voor de zaterdag

inkl. 4-gangen menu

37,50
Reserveren 023-5715697

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOUCHERIE

ELDERS&95

<* v
-.',*'•'' >% s*,*
;• '-v/ , ,,

Openingstijden:
maandag f/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

^^^fgf-'--:.,:-^^^..

'^^

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

ZATERDAG 16 MAART
Mode flitsen

Kwekerij
P. van KLEEFF

U U

ANKEY
BANNISTER
WHISKY

Van Stolbergweg l - TeL 5717093

ORANGINA
LITERFLES

0,7 LITER

van 11.00- 16.00 uur
tonen onze mannequins
voorjaars en.zomermode

Bloeiende violen

1996

eryn

RFUNEJ
E JEN EVER

BEMESTING
TUINAARDE

U bent van harte welkom

TOKKELROOM
naturel of amaretto
0,5 LITER

BERENTZEN
APFELKORN
0,7 LITER

Denk om uw coniferen!
Strooit BmERZOUT
Tegen bruinverkleuring
Dinsdag gesloten

KAHLUA
KOFFIELIKEUR
0,7 LITER

STOELENJONGEN
Leeftijd 20-25 jaar.
Gevraagd voor het gehele seizoen.

Tel. 5715857
of
5715524

Toko j\nv\

heeft alle dranken

WEEKMENU
Ayam Tuturuga

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

pittip kipgerecht
uit Menado

OrakArik

aanbiedingen zi|n geldig l/m 23 maart, zolang de voorraad strekt

groentegerecht
met roerei .
nasi goreng/ bami/ witte rijst J

10. OU

THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Zandvoorts Nieuwsblad
LV/JJE

JCKM-

Fa. P. Klein
Super Noord

Kerkstraat 12. Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

KADOOïJE
DE KRANT?

U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de
> krant in de gaten. Want als u die leuke tclicititieadvcrtcntic
van uw geliefde, uw echtgenote ot -noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eh... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

Soul Special
for singles
Zaterdagavond in
,,De Manege" Zandvoort

Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11", Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T: Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

De Vonk
Mobil

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

Dansen, sfeer en gezelligheid
entree 15.-

MICRO'S
in deze krant

tel: 020-5626271
fax:020-6656321

Info voor nieuwe leden
Tel. 5716023
Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.
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'Boek over hoe dé oorlog echt was'
Of deze spotprent
over
het einde van
de oorlog het
boek van de
neven Bos en

raa .i «M-•»»
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Van de_n Bos

haalt, is nog
'even
de
vraag. In elk
geval stond
de prent in
'De kleine patriot'
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met
10 jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Strandstoelpasje Om de strandstoelbelasting te
omzeilen gaat de gemeente pasjes beschikbaar
stellen aan inwoners die een strandstoel willen
huren. Inwoners zijn volgens de strandpachters
echter sowieso vrijgesteld van toeristentaelasting.
Honden 'Afschieten'. Dat is volgens GBZ-raadslid Flieringa de enige oplossing om van het hondepoepprobleem af te komen. Zijn reactie op de
hondepoepnotitie heeft echter weinig bijval gekregen. De meeste politici voelen meer voor de
poepzuigers, die VVD-er Methorst voorstelde.
Verkiezingen De Statenverkiezingen hebben in
Zandvoort nauwelijks verrassingen opgeleverd.
De VVD scoorde het beste. DBG was deze keer
populairder dan in 1987, terwijl de PvdA sternmen moest inleveren.
Asielzoekers Het aantal asielzoekers blijft gelijk.
Er mogen 55 asielzoekers naar Zandvoort gestuurd worden. Dat hebben de gemeente en het
rijk afgesproken.
Monument De Hervormde Kerk komt in zijn
geheel op de monumentenlijst. Dat heeft het
ministerie van WVC beloofd. De toren stond er
al op.
Zwembad Biche is onder het zand verdwenen.
Het zwembad maakt plaats voor een groot restaurant. De kosten waren te hoog in vergelijking
met de opbrengsten.

Koninklijk Politieman Jaap Methorst heeft een
koninklijke onderscheiding gekregen bij zijn afscheid. Ruim 33 jaar was hij poiitie-agent. De
laatste twintig jaar diende hij bij de reservepolitie.
Gekraakt Opnieuw is er een pand gekraakt. De
werkgroep Huisvesting heeft Haarlemmerstraat
17 bezet. Het huis staat al twee jaar leeg.
Kabeltelevisie De gemeente gaat onderzoeken
hoe duur het is om kabeltelevisie aan te leggen in
Zandvoort. Veel inwoners hebben geprotesteerd
omdat zij niet begrijpen waarom ze kabelexploitant Casema extra moeten betalen voor het doortrekken van een kabel naar hun huiskamer. Terwijl in een brochure staat dat de Zandvoorters
een bedrag inclusief de kabel naar de tv in huis
zouden moeten betalen.
Brand In een werkplaats aan de Haltestraat is
brand uitgebroken. Alleen een partij hout is verbrand. De schade bleef beperkt tot ongeveer
10.000 gulden.
Post Het postagentschap bij drogist Goossens
gaat dicht. In Noord staat tijdelijk een caravan
die dienst doet als postagentschap.
Elfstedentocht Jochem Blaauboer heeft in Finland de alternatieve Elfstedentocht verreden.
Hij moest schaatsen en langlaufen.

H

en't verd een reusachtig .gro/ (lac
„Behalve onze eigen geheugens hebben we ook een briefwisselingvan mevrouw Loerakker-de Vries geraadpleegd.
Haar broer Cor de Vries drukte
'De kleine patriot', de verzetskrant die we in de oorlog maakten. Wij hebben de correspondentie tussen haar en haar familie in Dieren gekregen," vertelt Bos. Het schrijven was een
heel karwei. Bos: „Ik ben wel
gewend om te schrijven, omdat
ik columnist ben, maar dit
boek is toch wat anders. Het
valt niet mee om je emoties weg
TANDVOORT IN bezet- te cijferen en afstand te netingstijd' of 'Leven in men."
het spergebied'. De twee
neven weten nog niet zeker
De oorlog heeft dan ook veel
voor welke titel ze gaan kiezen. indruk gemaakt. „Het engste
Het boek geeft een chronolo- moment, weet ik nog goed,"
gisch overzicht van kleine en zegt Van den Bosch. „Ik liep
grote gebeurtenissen tijdens de van Zandvoort naar mijn ouderlijk huis in Haarlem met
oorlog.

„Ik wil aan Zandvoort vertellen hoe het leven in de
oorlogsdagen echt was. De
meeste boehen die bestaan,
gaan over een specifiek onderwerp. Maar van sommige
dingen weet niemand dat ze
plaatsgevonden
hebben,"
zegt Arend Bos. Daarom
stelt hij samen met zijn neef
Jac. van den Bos een boek
samen. Bos schrijft, Van den
Bos controleert en maakt
mogelijk de illustraties.
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Illustratie
J. van den Bos

(itfff

ïucces^.i/%r ons//

een vervalste Ausweis en moest
door de muur op de Zandvoortselaan, waar een controlepost
stond. Dat was al heel eng,
maar een dag later steeg de
spanning nog meer. De dag
erna werd een razzia gehouden
in Haarlem. Samen met mijn
...Omdat de Zandvoorters
geen mening meer mochten
hebben orn rechtstreeks van
gedachten te wisselen over
de Duitsers en de NSB, ging
men over tot venijnige sneren. Een zekere Bol, van
zijn kruin tot aan sijn tenen
NSB-er, verliet 's morgens
sijn huis en ontdekte dat
met grote kaUdetters op zijn
voordeur stond geschreven:
„4711 is goed, maar Bol
dood is beter"

(ADVERTENTIE)

broer moest ik onder de grond.
Prompt riep een Duitser toen
hij geen jonge mannen in huis
vond 'Zal ik dan maar door de
houten vloer schieten'. Gelukkig bleef het bij die opmerking.
In Zandvoort was je in die dagen veiliger dan in Haarlem."
Toch ging het in Zandvoort
met zijn neef Bos ook bijna
mis. „Ik kwam op de hoek van
de Koninginneweg bij de katholieke kerkten patrouille tegen,
terwijl ik het bij meneer Jung
naar Radio Oranje had geluisterd en de stenografische opname van de berichten in mijn
mouw had. Maar ik had geluk.
Het was Hollandse Frans die
voorop liep en me net op tijd
een seintje gaf dat ik moest
wegduiken in een leeg huis."
Als het tweetal over de oorlog
praat, komen niet alleen alle

herinneringen weer boven
maar ook de plakboeken met
vervalste Ausweisen en spotprenten uit de verzetskrant 'De
kleine patriot'. „Het papier was
ontzettend slecht van kwaliteit," bromt Van den Bosch, die
voor de verzetskrant de prachtige tekeningen maakte. Als alles meezit krijgt hij nu kans om
opnieuw illustraties te maken,
maar dan op beter papier.
Wanneer het boek uitkomt, is
nog niet helemaal bekend. De
onderhandelingen met de uitgever zijn in volle gang volgens
de twee neven. „Het is goed als
het straks klaar is. Misschien
moeten we het hoofdstuk 'de
oorlog' eindelijk eens afsluiten," besluit Van den Bos.

Uit het nieuwe boek van A. Bos en J.
van den Bosch over de bezettingstijd In
Zandvoort ('4711' en 'Boldoot' waren
eau de cologne-merken)

j Kerkdiensten
16/17 maart
Jeugdgebouw Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds Van den
Tempel-Boonstra uit Heemstede. Collecte Diakonale Doeleinden.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds vd Vate,
Heilig Avondmaal.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: A. Beijnes
en B. Bleijs.
Zondag 10.30: A. Beijnes en B.
Bleijs.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dr A. Lambo,
thema Hildegard von Bingen.
Dinsdag 10.30 uur: lente-ontmoeting.
Dinsdag 20.00 uur: Lokale
Raad, thema-avond.

j Weekenddiensten
Weekend:
16/17 maart

Speelweek van 14 t/m 20 Maart

THE
AMERICAN
PRESIDENT

Monique van de Ven
Derik de Lint
TibaTossijn

A.L

Dagelijks

13.30 en 15.30

TODIE
FOR

van de regisseur
van "When Harry
met Sally"
met Michael
Douglas en
Annette Bening

"Geestig, spits,
uitstekend
geacteerd,
een zeer
verleidelijke
Nicole Kidman"

A.L
Do t/m Di
19.00

16 jaar
Dagelijks 21.30

Woensdag 20 Maart om 19.30 uur

ED WOOD-PLAN 9
FROM OUTER SPACE

Regie: TYm Burton, met Johnny Depp, Patricia Arquette
WORDT LID VAH DE FILMCLUB

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel; 025-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11:
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-}5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Welzijnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werk-

IJ SPRAK ME maandagmorgen aan bij het busstation nadat lijn 80 me
bijna verpletterde. De man
zonder huis. Een baard van
flink wat dagen, rode oogjes en
een jas waar Dreft zijn best op
zou kunnen doen. Maar vriendelijk als altijd. Dat hij nog
steeds geen huis had, zei hij.
Dat hij nog steeds van hotel
naar hotel zwierf en soms
maar gewoon zijn schuurtje bij
het station opzocht.
Hij had de oplossing, zei hij:
de Hervormde Kerk zou een
ideale slaapplaats kunnen zijn.
Lekker droog en onder het toeziend oog van Maria en Jezus
aan het kruis. Beter gezelschap
kun je niet hebben, leek zijn
glimlach te zeggen.
Leuk ideetje, dacht ik. Maar
ja, er is een probleem. De kerkvoogden van de Hervormde
Kerk hopen nog steeds op een
rijke Zandvoorter. Want de
verwarming heeft het deze winter begeven. Er hangt volgens
dominee Van Leeuwen dan wel
een bomschuit in de kerk met
de spreuk 'Ora et labora', voorlopig valt er nog weinig te werken. Het blijft bij bidden als
Zandvoort niet massaal in de
portemonnee duikt.
En of u dan meteen even wat
wil storten voor het kerkorgel
dat bijna van de muur komt
zetten. Je kunt erop wachten,
straks krijgt de dominee het op
zijn kop. Ik denk eigenlijk dat
hij liever op een gewone manier met De Here contact
zoekt. Alhoewel een muzikale
knock-out natuurlijk prettiger
is dan een tik van een woeste
ongelovige op straat. Toch

denk ik dat het beeld van een
dominee geplet door een orgel
het aardig doet als introductiepraatje wanneer een hervormde voor uw neus met een collectetaus rammelt.
Alleen er is zo langzamerhand wel een klein probleempje, want het is dringen op de inzamelingsmarkt. Ik weet onderhand niet meer aan wie ik
nog wat moet geven.
Ben ik net voor de natuur
gaan schaatsen, staan de padvinders van Stella Maris en
The Buffalo's voor de deur met
een collecte voor Jantje Beton.
Bovendien wil Nieuw Unicum een zwembad met leuke
franje, omdat zo'n therapiebad
er een beetje te veel uitziet als
een Sportfondsenbad uit 1950.
Met een gezellige fontein en
een barretje in de hoek voelen
de bewoners van Nieuw Unicum zich vast in hun vrije tijd
veel meer thuis. Een enthousiast clubje mensen bedacht
dan ook een lange lijst met activiteiten. Het leukste is de ballontocht. Zelf ben ik nogal
klein van stuk, dus het lijkt me
te gek om nu van bovenaf eens
de kale plekjes op de hoofden
van menige Zandvoorter te
ontdekken.
Dierenleed op Sint Maarten?
Mevrouw Folkers schrijft de
blaren op haar vingers en praat
haar speeksel droog om haar
dochter te ondersteunen die op
het eiland de zwerfhonden en

w^ï^*5^!*;^'' ^*^jVvw*^- °

den zich naar buiten draaiende
stolpdeuren.

Op de eerste verdieping- zijn
nog schuiframen in T-vorm te

zien uit het einde van de 19-e
eeuw. De ramen zijn voorzien
van aanzetstenen met bogen,
die op hun beurt weer een sluit-

zicht over zee en duinen.

Periode: 5 maart tot en met 11
maart
In ondertrouw:
Hendrik Draijer en Inge Wijker. Petrus Maria Antonius
Tromp en Anthonia Johanna
Bergen.
Geboren:
Manon van Duijn, dochter van
Jan van Duijn en Elisabeth Godefrida Wijnveld.
Dominique Juliëtte Valerie
Grotenhuis, dochter van Petrus
Johannes Grotenhuis en Marlène van der Heijden.
Suzanne Irene Jansen, dochter
van Johan Herman Adriaan
Jansen en Martine Elisabeth
Joustra.
Overleden:
Heijltje Schlahmilch-Smit op
89-jarige leeftijd.
Eduardus Antonius Petrus de
Guijtenaere op 72-jarige leeftijd.
Jan Keur op 70-jarige leeftijd.
Cornelia Paulina Bos-Harder
op 75-jarige leeftijd.

Nu kunnen natuurlijk al die
inzamelaars voor hun eigen
zaakje blijven aanmodderen.
Maar dat leidt vast tot betaalmoeheid bij de Zandvoorters.
In gezamenlijke acties schuilt
soms meer kracht, dat gaan we
hopelijk ook zien aan het nieuwe ondernemersplatform.
Waarom zetten de kerkvoogden, Nieuw Unicum, mevrouw
Folkers en ZFM niet samen de
schouders eronder. Een aardige oecumenische gedachte,
nietwaar? Organiseer een
groots sponsorfeest en zet een
bedelroute door Zandvoort uit
langs alle plekken waar geld
voor nodig is, die je fietsend,
schaatsend, op skeelers, wandelend, per ballon, zwemmend
of in een rolstoel kunt afleggen. En nodig vooral veel rijke
mensen uit.
Monique van Hoogstraten

Pension Marisstraat 11 heeft nog
originele schuiframen in T-vorm

dagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Zee- en duinzicht, gebouwd
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30 omstreeks 1900, is een van de
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30, eerste pensions aan de zuidkant.
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 van Zandvoort, en heeft, zoals
u., zat. 10-14 uur.
de naam al aangeeft, vrij uit-

H Burgerlijke stand H

-katten een nieuw tehuis wil geven. Haar inspanningen zijn
gelukkig niet voor niets, na
Zandvoort is nu ook Groningen (de geboorteplaats van het
echtpaar Folkers) in de ban
van de Antilliaanse dieren.
Onlangs hoorde ik bij het
nieuwe seniorenprogramma
van ZFM dat Henk Tulp hard
om een goede recorder zit te
springen. Dan kunnen ouderen
zijn charmante stem niet alleen horen, maar ook zien. Het
mag best een ouderwetse Uher
zijn of een nieuwerwetse DAT-recorder. Met duizend gulden is hij al gelukkig, hoorde ik
terwijl de champagne tijdens
de eerste uitzending rijkelijk
vloeide. Borrelpraat met een
serieuze ondertoon dus.

Het pand aan de Marisstraat
11 kenmerkt zich door een typische badplaatsarchitectuur met
een open veranda aan de straat-

kant. Bij wat minder mooi weer
konden vakantiegangers hier
zitten en kinderen konden als
het regende op de veranda spelen.
De bakstenen voorgevel is
symmetrisch ingedeeld met een

Met medewerking van
C.J. Wagcnaar
© Weekmedia/HB

brede voordeur in het midden
met een bovenlicht. Links en

rechts van de voordeur bevin-

steen hebben.
De gevel heeft horizontale wit
geschilderde banden, bekroond

door een witte kroonlijst, die in
vijf segmenten is verdeeld. De
segmentering

loopt gelijk op

met de indeling van de vijf ramen in de voorgevel.
Foto A n d i e Ltebetom

j Agenda
Woensdag 13 maart
* EHBO-jeugdexamens in het Rode Kruisgebouw (Nic. Beetslaan). Aanvang 13.30 uur. Diploma-uitreiking 19.30 uur.
* Filmclub Simon van Collem draait II Postino in het Circus aan het Gasthuisplein. Aanvang 19.30
uur. Ook toegankelijk voor niet-leden.
Zaterdag 16 maart
* Excursie over diersporen olv gids. Vertrek om 14.00 uur bij ingang KoevUik aan de Zeeweg. Opaeven via 023-5257484.
* Open Dag van het Rode Kruis. In het Rode Kruisgebouw aan de Nic. Beetslaan. Van 14.00 tot
17.00 uur.
Zondag 17 maart
* Postzegel- en brievenverzamelbeurs in het Gemeenschapshuis (Louis Davidsstraat). Van 12.00
tot 16.00 uur.
Dinsdag 19 maart
* Wandelen met Vrouwen Van Nu in het Middenduin. Vertrek om 14.00 uur bij CIOS.
* Politiek Café in Yanks (ingang Kosterstraat) over actuele politieke zaken. Aanvang 20.00 uur.
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[SHAMPOO
voor sterk en gezond
haar vanuit de wortel

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

FLACON 200 ML

Mirro-ailvrrtrnlirs kunnrll wnnlrn -ir/ct ovrr l « f 2 ko-

lointiii'M lirrrdlc iti ilivt'l'sc hMtcr^roolIrn.
1'iirtii'iiliriTii vrrwijzpn wij uuur dr >|ic-nali' lion c.p <|u
pucina ..MICHO'S".
1'hiat.sin^ is innerlijk ii) dr volfjrndr editie:
/ANDVOORTS MICrWSHLAD ƒ0,5! per milliincu-r.
Sluilin^slijil: ilins.hif; 12.111) uur.

ELDERS j5ï4SI

HUISVUIL-

l' knul uw tekst ii-h-fmiisrli opgeven: 02H-5717166 «f
aff;rvrn//endeM aiin:
"A" Xiindvonrts IViemv.sldud, Gusthuisplejn 12. 2042.IM
Ziiiiilvoort:
PliialMM'; is ook mogelijk in dr vol»emle romlmiatir:
W2.Zaii(lvoorts jNirmvshliicl. Amstelveen;; Werkblad,
Uillmornse Courant. <lc liondc Vrner. Aalsmeerder
Courant, alle edities van liet Amsterdams Stadsl>lad. dr Nieuwe Weesper, ƒ5,U2 per inilliineter.
Sluitingstijd: niaand:i<; IS.00 nnr.
^r
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KLEURENFOTO
(10x15 cm)
DOBBELPRINT
DUS 2 FOTO'S

HANDIG
OPBERGMANDJE
ideaal voor
al uw kleine
spulletjes
Diverse kleuren
ELDERS

BISON VOCHTVRETER
bestrijdt
condens,
vocht
en muffe
geuren.
werkt 2 - 3
maanden lang

f d i l nummer is mei voor In'/or^kliichlcn) of/.enden uu n:
Micro's \Veekiiie<liu
Postbus 1 5 6 - 1000AI) Amsterdam
Di- sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor d« betaling onlvuiiftf n een iicceplfjirokaarl.

ALLEEN VERKRIJGBAAR IN ONZE
FILIALEN MET EEN KODAK FOTOSHOP

GELE
EIKAARSEN
tray
6 stuks

ELDERS

ELDERS

ELDERS

«

020-562 62 71

DOOS 14 STUKS

royaal formaat

"^r Voor lirieveu ondrr nninnier wordt l regel extra in
rekening geliraeht. alsmede ƒ!!.-- adm.kosten.

BOLSIUS GELE
DRIJFKAARSJES
doos
6 stuks

extra lange brandduur
ca 8.5 uur

ZAKKEN

lnforinatie over onze overige aanlrekkrlijkr nilvertentieconihinaties in de Miero's /ijn op aanvraag op
nn/.e kantoren verkrijgbaar.

Bij plaatsing in de Miero's worden geen hewijsnuminers verstuiinl. Op ver/.oek wordt aan adverteerders huilen het verspreidingsgehie»! «•én krant vcrslunrd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gehraeht.
Alle prijzen exel. 17.5% HTW
U kunt ile lekst van uw Miero-adverlentiecomhinalie Z
telefonist-h opgeven:

GELE
DINERKAARSEN

STERKE

ELDERS

i *J

PLACEMATS
METPAASDESSIN
' diverse
l soorten
ELDERS

GRAPPIGE PAASA
KAARSFIGUREN
als konijn of kuiken
doos
6 stuks

PAAS
KEUKENROLLEN
met fraaie
decoraties
ELDERS

ELDERS

x.

SFEERVOLLE
PAASSERVETTEN

pak
50 stuks
ELDERS

7 VASTE .
'LAGE PRIJS1

x/X

Oproepen - Mededelingen

Herpes onderzoek
De Universiteit van Amsterdam onderzoekt het effect van
een nieuw medicijn tegen TERUGKERENDE Herpes van de
geslachtsorganen (pijn, blaasjes, wondjes). Wij zoeken mensen met deze aandoening. Als u een Herpesaanval heeft en
met het onderzoek wilt meedoen, bel dan: mw. Lim, arts,
GG&GD Amsterdam, tel. 020 - 5555321 (ma.-vr. 13.00-17.00).
• Annie de Rooy
gesignaleerd in Zandvoort. B Pap en Mam, het was geweldig, bedankt, Armand.
Waar blijft Bob nou?B Ans en Roger, bedankt l R.K. Kinderballonwedstrijd!
voor de gezellige avond. Mar- 16 maart 14.00-17.00 uur,
N. Beetsl. 14, Zandvoort.
tha, Klaas, Wendy en Klaas.
o Ans en Roger, bedankt, het B Roger en Ans, wat was het
lekker en gezellig.
was tof. Frans en Marga.
Willem, Marjan en Romy.
EB Ans en Roger, grote klasse
was het. Bedankt de borstels. B Roger en Ans, ik heb een
fijne avond gehad. Moeders.
B Ans en Roger, we hebben
B
Roger en Ans, het was te
een toffe avond gehad, bedankt. Karel en Jasperdien. gek, de Haarlemmers.
B Ans en Roger, het was fan- • Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
tastisch allemaal. Martin,
ons pas over 3 a 4 dagen.
Mariska en Lisa.
Opdrachten die te laat
B Ballonwedstrijd + gratis binnenkomen worden
suikerspin op 16 mrt bij het automatisch de week
Rode Kruis. Nic. Beetstln. 14. daarop geplaatst.
a Bernard en Ko,
bedankt voor het lekkere
etentje bij Nel. Arno.
B Cees-Jan, goed seiz., goede vis, hele goede zaken. Pa,
Ma, Martijn, Oda en Marleen.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
INFORMATIE-AVOND
Psychosynthese. Di. 19 maart
19.30 uur, Emmastraat 26.
Toegang vrij. Instituut voor
Psychosynthese Amsterdam.
Telefoon: 020 - 6765171.
B Kees en Joke Versteege
verhuizen 30 maart naar Celsiusstraat 206, Zandvoort.
n Maaike, Peter en Remco,
het feest was grandioos. Bedankt, de vrijdagavondploeg.
a Open huis bij Het Rode
Kruis, 16 maart van 14.00 17.00 uur!
fl Open huis bij het Rode
Kruis 16 maart van 14.00 uur 17.00 uur.

DUYVIS
TIJGERNOOTJES
diverse
smaken
EXTRA
GROTE

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
! ;;•' Tel. 023-5712070
Geopend dagelijks van
:
13.00-21.00
. • Altijd d e nieuwste
premièrefilms, tevens
:yeruït de grootste,
.keuzein Zandvoórt.-.
' . Verhuur v a n '
i
moyieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
:^V:.f. Zandvoort
Tel. 023-5712070

MADEIRA IJSSTAM

O M

HEERLIJK FRISSE

1000 ML

ëxtta d&te week.

heerlijk zachtromig

PONDSBOX

BLIK 400
GRAM

EXTRA BELEGEN UNIEKAAS
HEEL POND w

LITERFLES

_ . . . . . . .
ZOHNEBLOEMOIJI

ELDERS J^i

OUWEHAND ZURE HARINGEN
.-,.„,-„„ /7 off
ELDERS £&O

LITERPAK

.eïecteerd

ook ideaal
voor de fondue
K<Kjr>si'

'

-f

22*

ELDERS

GitoBlaiK"

BONDUELLE
FRANSE SPERZIEBONEN
zeer fijn
BLIK
800 GRAM
ELDERS

Gato Neg»

RODE OF
WITTE
CHILEENSE
TOPWIJNEN
GATO
BLANCO OF
GATO NEGRO

KNORR HEERLIJKE
WARME SAUZEN
ook in luxe
soorten
PER ZAKJE
ELDERS

ELDERS

f29

ELDERS l&ymO

IN ONZE
SUPER SLAGERIJ

IN ONZE GROENTE
EN FRUIT-AFDELING

BLANK HOLLANDS

Winkelpersoneel gevraagd

zoekt voor de zondag en schoolvakantie een
VERKOOPHULP
die van aanpakken weet!
Leeftijd vanaf 15 jaar.
Bel even voor een afspraak, tel. 023-5716123.

CALVÉ MAYONAISE

rijk gesorteerd

REDDY
ONNEBLOEMOLIE

OVENVeRSE KRENTENBOLLEN
ZAK 8 STUKS
ELDERS ^W

MILDE KARNEMELK

Parfumerie Moerenburg

TJOKLAT BONBONS

extra kwaliteit, diverse smaken

goed voor 6 - 8 pers.
BH de banketbakker betaalt u
het dubbele

EXTRA GROTE POT
LIEFST 300 GRAM

Huishoudelijke
hulp
ge- B Mare, hartelijk gefeliciteerd
met je verjaardag. Mama, Cavraagd, tijden n.o.t.k.
rolien, Rakker, Ab.
Tel.: 023-5718954/5715287.

STRUIK RAGOUTS

|APPEL'TAART

:

B Het is echt waar, Maarten
Geurts wordt vandaag 8 jr.
Gefeliciteerd. Papa en Mama.

POT

met vanille, aardbei en chocolade.
Gegarneerd met chocoladestrooisel.
Voor 8 porties
LIEFST

ELDERS A&*

ELDERS

g^j

HOLUNDIAMATZES
natuurzuiver en
licht verteerbaar
PAK 200 GRAM

Felicitaties
Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Jj£&*\

,__,

24? GRAM j

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

JXA

WITLOF

PER

HEEL

POND

POND

ELDERS

ELDERS

(Para)medisch personeel gevraagd
LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraai • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
•AMSTERDAM: Belgiëptein 106 (Nieuw Sloten), Molukkenstraat 131 (oost) EN NU OOK: Heinekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!

AMSTERDAMS KRUISWERK

Thuis verplegen:
als vakantie-

SlERBESTRATING

VAN SON

ver vang(st) e r
in de wijkverpleging?
Het Amsterdams Kruiswerk heeft binnenkort voor de periode
mei t/rn september 1996 plaatsen vrij voor

(wijk)ziekenverzorgenden
MDGO-VP of ZV diploma

(wijk)verpleegkundigen
A-verpleegkundige, eventueel met MGZ of HBOV diploma
De duur van de overeenkomst varieert van tenminste één
maand tot maximaal vijf maanden. Je werkt in de ochtend
en/of het weekend van 8.00-13.00 uur, en/of in de avonddienst tussen 19.00-23.00 uur.
Het arbeidspercentage bedraagt minimaal 10%, 30% of 50%.
Heb je belangstelling bel dan tijdens kantooruren naar de
afdeling Personeel en Organisatie voor een sollicitatieformulier, tel. 020 - 58 10 542.

Daar zit u dan. Ken heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

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

J

O, N .T?W; E ft P
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AL 35 JAAR VERTROUWD

dierenbescherming

zand 4» grind
tuin-aarde ^tegels
waalstones -t» bielzen

UITNODIGING
VOOR DE
LEDENVERGADERING

, koppelstones ^ sierkeien,

MATERIALEN

SlERBESTRATING
v.a. ƒ 45,- p/Hl2 incl. materiaal

Bezoek ons showterrein of
bel voor informatie

m 023 - 528 33 60
Oude Kruisweg 50, Cruquius

Het bestuur van de Dierenbescherming Zandvoort
nodigt u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn op
de j aarvergadering
woensdag 20 maart a.s.
in het Gerneenschapshuis te Zandvoort,
aanvang 20.00 uur.
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Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Monet Strijkservice
Vrijwilligers gevraagd
ST. SLACHTOFFERHULP AMSTERDAM-AMSTELLAND
biedt hulp aan slachtoffers
van misdrijven en verkeersongevallen.
Wij zoeken gemotiveerde vrijwillige medewerkers.
De hulpverlening vindt plaats vanuit ons centraal kantoor of
vanuit de verschillende politieburo's in Amsterdam/Amstelland. U moet 8 uur per week beschikbaar zijn voor de periode
van minimaal een jaar. We willen graag mannen en vrouwen
van verschillende leeftijden en (kulturele) achtergronden.
Wij bieden een interne opleiding, werkbegeleiding en
collegiale ondersteuning.

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Te huur: klein app., eigen inzaamheden. Voor info: 023-5717177 of 5715021.
gang, woonkamer, keuken,
slaapkmr, douche, park. gel
f 1000 p.m. 023 • 5731202.

Kennismaking

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen? '
1. Kies een leuke advertentie.
Part. vraagt te koop
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. GARAGE/BOX m Zandvoort.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie Tel.: 023 - 5718110.
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Onroerend

Anne uit Soest is een vrouwe- Ik (vr.) zoek een gezellige jongoed te koop
Binnenkort zal er een informatiebijeenkomst worden gehou- lijke vrouw en zoekt een man- gen om romantische dingen
den voor belangstellenden. Aanmelden tot 21 maart tijdens nelijke man. Zij zoekt een se- mee te doen. Ben jij die jonaangeboden
onze kantooruren (9.00-17.00 uur) op tel.nr 020 - 625 93 24. rieuze relatie met een gezelli- gen en spreekt je dit aan?
ge, ongebonden, leuke man Laat dan een berichtje achvan MBO/HBO-niv., min. 1.80ter!
Tel.:
06-350.15.15.6, Te koop: woonhuis 2GasthuisDivers personeel gevraagd
lang. Haar motto is: elke dag boxnr. 397589, 1 gpm.
plein,
3x30
m ,
vrpr
een feestje. Meefeesten? Bel
/ 279.000. Tel.: 023-5719269.
Ik
zit
op
de
hotelschool
en
wil
Anne! Tel.: 06-350.15.15.6,
PER DIRECT BESCHIKBAAR?
graag in contact komen met
boxnr. 389283, 1 gpm.
H.C.S. zoekt binnenhuis-milieu-adviseurs voor het
een leuke, aardige jongen die
Te koop
Amerikaans onderhoudssysteem. Bent u max. 45 jr, i.b.v.
humor heeft! Zullen we saaangeboden
eigen auto en DIRECT beschikbaar? Neem dan contact op Eén telefoontje is genoeg
men uitgaan of naar een conom een afspraak te maken. H.C.S. 020-6409408.
diversen
om in contact te komen met eert gaan van bv. Van dik
de persoon van jouw keuze. hout of de Dijk? Groetjes van
Wendy! Tel.: 06-350.15.15.6,
Probeer het eens en bel
• ATTENTIE! Enkele voorboxnr. 932620, 1 gpm.
06-350.222.21 (100 cpm).
zoekt een
beelden van aangeboden adBEZORGER/STER
Een vaste relatie. Dat is wat Met Dave uit Den Haag. Het vertenties die niet als particuvoor wijk Boulevard flats.
Vincent (49) graag wil. Dus lijkt mij leuk om met jou wat af liere Micro worden geplaatst:
Minimum leeftijd 15 jaar.
ben jij die goed uitziende, lie- te spreken. Ben jij avontuur- zwarte-marktspullen; sex/eroAanmelden: 023 - 5717166.
ve vrouw, 38-45, bel hem dan lijk, houd je van stappen, dan tische advertenties; geven
meteen! Tel.: 06-350.15.15.6, moet je zeker reageren. Ik van lessen/bijlessen; persoben 1.70 m/24 jr jong, heb neel biedt zich aan; te koop
Bijna iedereen in boxnr. 333836, 1 gpm.
donker haar en blauwe ogen, raskatten/honden
(pups);
Gezocht:
een
vlotte
en
jonge
Binnenkort openen wij 2 nieuZandvoort huurt
heb een vaste baan. Reageer meerdere aanbiedingen zelfvrouw
die
houdt
van
uitgaan,
we vestigingen. Wij zoeken
snel! Tel.: 06-350.15.15.6, de
artikel;
woonhuizen/
zijn videofilms
wandelen en van gezellig- boxnr. 376074, 1 gpm.
Der direkt 37 mensen voor afl.
kamers te koop/te huur aanheid.
Zelf
ben
ik
een
man
van
bij
videotheek
goederen, verkopers, verte48 jaar, 1.78 lang en ik heb Met Laureen. Ik ben 29 jr, heb geboden; vakantiebungalows
genwoordigers,
manageblond haar. Ben jij ook op halflang mahonie-bruin haar, o.i.d. te huur aangeboden.
ment. Leeftijd v.a. 18 jaar.
zoek en spreekt dit je wel amandelvorm. ogen, ben lek- Kortom alle advertenties met
Bel voor een
afspraak:
aan? Spreek dan wat in op ker bruin van de zonnebank een zakelijk karakter. Deze
020-6920191.
Distr.centrum
mijn box. Je zult geen spijt en zie er goed verzorgd uit. Ik kunnen alleen geplaatst worn: kleine elec., speelgoed,
krijgen! Tel.: 06-350.15.15.6, zoek een man die er lekker den tegen een mm-tarief.
<leding enz.
boxnr. 926514, 1 gpm.
uitziet, het liefst een beetje • Geschenkbon Gran,Dorado
« Rubrieksadvertentie opHallo leuke jongens van Ne- macho, met oorbel, zoals Re- bungalow t.w.v. ƒ 100,-, vr.pr.
geven? Zie voor adres en^of
Tel. 023-5712070
derland, hier een leuke meid negade! Tel.: 06-350.15.15.6, ƒ45,-. 023-5715808.
telefoonnummer de colofon
19) uit het midden van het boxnr. 943443, 1 gpm.
Te koop: combi-magnetron
m deze krant
and. Ben niet op zoek naar Met Robert uit Leiden. Ik zoek MRS 6000, prijs n.o.t.k. '
een relatie, maar naar vriend- een spontane, pittige meid Tel.: 023 - 5715860.
Uitgaan
schap. Eerlijkheid, betrouw- (20-24 jaar), die niet op haar
baarheid, gezelligheid en hu- mondje gevallen is. Zelf ben T.k.: Zanussi droogtrommel,
mor staan bij mij voorop. Altijd ik 22, 1.93 m, slank gebouwd. z.g.a.n., vanwege verhuizing
Nederlands Grootste '
eactie! Tel.: 06-350.15.156, Heb blond haar en blauwe geen plaats, 2 maanden geVLOOIENMARKT
boxnr.: 945548, 1 gpm.
ogen en ben erg sportief. Lijkt bruikt. Tel.: 023 - 5720243.
Veemarkthallen Utrecht
Hallo, met Babette! Als jij een het je wat? Bel en ik bel je
16/17 maart, 9-17 uur
<eer met iemand wil gaan terug! Tel.: 06-350.15.15.6,
Vakantie
zoveel ziet u nergens
itappen, ben ik de aangewe- boxnr. 935978, 1 gpm.
Org. v. Aerle Q492-525483.
buitenland
zen persoon, ik ben 19 en erg St. Buro Vrije Tijd organiseert
GROTE
VLOOIENMARKT
gezellig. Tel. 06-350.15.15.6, haar jaarlijkse ontmoetingsDieren en
HOOFDDORP, zo. 17 mrt,
soxnr. 396965, 1 gpm.
middag annex reisgenotenStacaravans t.h ARDENNEN
10-17
uur, evenementenhal
dierenHallo, met Margreet. Ik woon beurs op zat. 23 mrt te Haar- v.a. ƒ250,- p.w. all in.
Hotel Schiphol (v.d.Valk),
lem,
voor
mensen
die
op
zoek
n omg. West-Friesl. Ik zoek
benodigdheden
Inl.: 043 - 4591598.
Rijksweg A4, Schipholweg.
en slanke,'positief ingestel zijn naar een vak.partner of
Afsl. v.a. Den Haag: De Ruygezelschap
voor
andere
sporZUID-FRANKRIJK VIAS
de, lange man tussen 34-43
genhoek. Afslag v.a. A'dam:
tieve/culturele en sociale act. Te huur 6 pers. stacaravan,
aar
van
enig
niveau.
Zie
jij
er
Nieuw Vennep. Midland B.V. Cinderella. Euro's ƒ 19,50 2 st.
Info: 0251-232212/227839.
100 m van zee, v.a. ƒ 400 p.w.
Bez.- ƒ23,50. Hóndenkapsa- euk uit? Nog beter! Laat eens
Tel.: 033-4751167.
Tel.: 020 - 6439354.
wat
van
je
horen,
wie
weel
lon, J.P. Heijestr. 79, 6183091.
VLOOIENMARKT
kunnen we eens uitgaan. Ben jij een kanjer tot 65 jaar?
Reageer! Tel.: 06-350.15.15.6, En hou jij van de natuur, uit16 maart Haarlem-Schalkwijk
Vaar/surfsport
gaan en gezelligheid thuis?
't Schalkererf; zo. 31 maart • Wij behouden ons hetboxnr. 943461, 1 gpm.
Tel.: 06-350.15.15.6, boxnr.
Haarlem-Europawijk Tijbbhal, recht voor zonder opgave van
-Hoi jongedame! Ik ben Tomvan 9.00-16.00. Telefoon:
redenen teksten te~wijzigen my, 36 jr, 1.88 m, heb zwart 371687, 1 gpm.
T.k.: nwe stalen roeiboten,
020 - 6156856.
of niet op te nemen.
naar en een goed figuur! Heb
4 m lang, met roeispanen,
ij zin om met mij uit te gaan,
prijs ƒ 1150. Tel. 035-5823978.
aat dan een reactie achter op
Woninginrichting
mijn box! Tel.: 06-350.15.15.6,
• Reflectanten op advertenboxnr. 372768, 1 gpm.
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het numHoi, met Inge! Ik ben een iets
mer in de Imker-bovenhoek
:e spontane meid! Kun jij bij
op de envelop staat vermeld
mij af en toe de handrem er
en dat de brief geadresseerd
op gooien en mij temmen?
wordt aan: Centrale OrderBel me dan! 06-350.15.15.6, |
' : Gratis bezorgd ertgemonteerd..
afd. Weekmedia, Postbus
boxnr. 363291, 1 gpm.
156, 1000 AD Amsterdam. Dit
BEL VOOR INFO; 020-6838883
Hoi, met Romy van 25. Ik heb
voorkomt vertraging in de be'..•':••:
'•;'*.•*.•*'>.•
•
.
•
•
'
•
•
HEINTJE DEKBED/TEN KATESTRAAT 63 wel zin in een spannende
handeling.
olind-date. Heb je daar ook
Crimson Tide
zin in, bel dan en je komt]
Ronde eikenhouten salon'":'. ' * • * * . ' • ' • ' : ' ' • : • '
tafel ƒ35; hang/legkast ƒ35.
meer te weten. 06-350.15.
Kunst
en
antiek
15.6 boxnr. 385200, 1 gpm.
Telefoon: 023 - 5715817.
Rijwielen,
Rood Mates

Zandvoorts. Nieuwsblad

Geen werk, let op!!!

DOMBO
U ook?

DIREKT APART met oudere SM-voor-2. Direkt Apart voor
en jongere meiden (snel kón- n streng SEXkontakt!
Dirokt LIVE contact mot
takt). Bel 06-9828 (75 cpm). Bel!! 06-95.37 (80 cpm).
dames die zich hebben
DIREKT APART met vrouwen, Snelbelhjn DIREKT APART
ingeschroven 24 upd voor
doorverbonden naar haar met een oudere vrouw. Bel
hete o( gesprokken
huis. 06-9710 (75 cpm).
5 films
;
direkt! 06-95.67 (SOcpm).
DIREKT een dikke vrouw aan SNEL-DOORSCHAKELLIJN
hele week.
Te huur gevraagd: kamer de lijn. Vraag ook naar haar Hete negerinnen echt opbelvoorstudent t/m juni '96, max. tel.nr. Bel 06-9810 (75 cpm). len. 06-9880 (75 cpm).
ƒ500. Tel.: 05703-256115.
Dominante vrouwen geven SNELSEX! DE comp. belt 'n Linda 30jr. zkt mannen voor
telof.sex Ik wil'n hoogtepunt
Corn. Slegersstraat 2b
T.h. gevr. v. + 6 mnd.: zelfst. tel.nrs voor hard SM-kontakt. hete meid thuis op! LiveSex Thuis privé. 1gpm 069840
Bel NU 06-320.325.80 (1 gpm) 1 gpm 06.97.93
woonr.,
eig.
opgang,
v.
EnGeopend dagelijks
gels sprekende heer. Huur tot Doorschakelsex! 53 dames Snelsexclub! Hier liggen de LIVE-SEX Onder do_douche,
13.00-21.00 uur:
eerst Frans en
max. ƒ 1000. 0546-853270.
voor Live gesprek! Ze ver- vrouwen klaar om te komen. doen ze het
dan Grieks1 06-320 325 57
wachten
je!
06.9779
1
gpm.
Jij
krijgt
3
min!
1gpm.
06.9838
'
023-5712070
Doorschakel-sm! Hard/Soft STUDENTES geven echt Meisjes 18 willen ronder voor
spel genomen worden In 3
SMIBeluister hun boodschap! tel.nrs voor langdurige sexmin kom ikjij ook'' Zorg dat ie
Kies 'n meesteres voor 'n live relatie. 06-9706 (75 cpm).
06-Nummers
staat' KWIKKIE 1gpm OG 9636
gesprek! 1 gpm .06.320.321.66.
STUDENTES geven echte
Meisjesvingers (v a 18 jr)
Effe Snel Grieks1 Geen voor- sex op hun kamertje.
Ze knielt Harder en harder'
spel,
gelijk
achterlangs. Bel NU! 06-9603 (75 cpm).
NIEUW de SUPERBOX
Za'ig 1 gpm 06 320 320 66
1gpm. 06.9505 Vluggie!
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Studentes geven tel.nrs. voor
ga direct met haar apart!
Effe Snel Live! Meiden zitten ECHT langdurige sexrelatie NEGERINNEN geven tol nrs
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
voor sexplezier bij hen (hui13
naakt om jou in 5 mm. te laten 06-96.01 (1gpm).
069780 (75 cpm)
komen!
06.320.320.63
pm
1
g.
00 245 292 777 Het telef.nr
Super Nieuw! Snel live. Ze
dat alle 06 sexnummers over- 06.9870 De SNELWIPLIJN! Geen wachttijden! DIRECT leggen niets uit! Ze gaan ge- Nieuw' Gluur door do ramen
Zorg dat je hem gereed hebt
bodig maakt (200 cphm).
van Esther en Peter en beloof
want ze wil effe vlug m 3 min. een vrouw aan de lijn! 1gpm lijk tekeer.brengen jou in 3 mee wat zo met oppas Anja
min. tot 'n hoogtepunt. Gn
36.320*323*66 Dikke negerin Geen doorschakellijn, 1 gpm. 06.9560 Doorschakelsex!
doen' 06 320 323 13 pm 1g
ietsia ligt met haar benen
1
GESCHEIDEN en toe aan 'n doorschakelen. Ze liggen
klaar.
1 gpm. Nieuw hete meisjes uit
omhoog thuis te wachen tot jij 60 cent per minuut En ook nieuwe start? Veel vrouwen naakt
06.320.320.65
belt! 1 gpm. 06.320*323*66. nog veel vrouwen die gepakt zijn ook op zoek:
de Groot Amsterdam'
willen worden. Live privé!
06.95.06 Jij krijgt 5 min. om 06.9733. SUPERGOEDKOOP! Bel 06-350.290.15 (75 cpm). TOP-S&M! Zwepen, boeien, 06-350.23020 (1 gpm)
een hete meid te verwennen!
Gluren bij de buurvrouwtjes! rubber. 1 gpm. 06.320.331 13 Oudere ERVAREN vrouwen
ieen doorschakellijn. Direct 5 60 cpm. De goedkoopste en Ze willen jou tot een hoogtevan 40+ zoeken SEXkontakt
TRIO/PARTNERRUIL''
het
drukst
bezocht
door
vroumin. live 1 gpm. NIEUW!
06-350.290.53 (75 cpm)
punt
brengen
06.95.26.pm
1g
wen. Direct privé! Switch van
06.95.09. Docente geeft SEX- vrouw naar vrouw' 06.9720. GRIEKS! 06.9591 Pak meisjes
Oudere ERVAREN vrouwen
LES Onder de lessenaar zie je
van 35+ zoeken sexkontakt'
18
jr.
achterlangs!
Onder
hun
sexafspraakjes
geen slipje. Streel me! 1gpm. ANONIEME
06-350.266.46 (75cpm).
rokje
naakt!
Glij
maar!
1
gpm.
Sexkontaktlijn
Amsterdam,
Het winkelmeisje (18 jr) helpt 06-320.330.79 (75 cpm).
Oudere
vrouwen
geven
e met passen! Je hand glijdt ANONIEME Sextel.nrs van tel.nrs voor direkt SEXkononder haar rokje. Kom in me hete vrouwen, ze geven echt takt. Bel ook 06-9511 (1 gpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
schatje. 1gpm. 05.96.25.
1
hun tel.nr. Bel 06-9737 75 cpm
Oudere
vrouwen
geven extra in bed. Sexkontakten
Hete HUISVROUWEN geven Anonieme telefoonnrs van tel.nrs voor kontakt bij hen Bel nu 06-9844 (75 cpm).
echt hun tel.nrs voor snel sex! STUDENTES, ze geven echt THUIS. 06-9701 (75 cpm).
Vele mannen gezocht voor
06-9502 (75 cpm).
hun nr. 06-9501 (75 cpm).
Rijp en ervaren! Emma zkt Direkt-SEX met dames 35+.
Hete vrouwen geven echt
jongens (v/a 18) die het bij 06-96.20 (80cpm). Vrouwen
:el.nrs voor HETE sex!
zichzelf doen. Je mag m'n BH bel ECHT gratis 06-49.99.
Bel NU 06-9580 (75 cpm).
losmaken. 06.96.94 1 gpm.
VERPLEEGSTERS! Je kijkt
Rijpe dame! Onder haar plooi- dwars door m'n witte uniform
rokje
draagt
ze
geen
slipje.
heen! Ik buk, ga met je hand
Hier heb je een rijke keuze uit
Haar zwarte BH met 1/2 cups achterlangs! 06.97.44 pm 1 g.
vele hete knullen die zich
priemt
door
d'r
blouse.
Pak
ze
hebben ingeschreven!
• - .. • . . .
,
24 u./p.d. 100 cpm.
maar! Om 11-14-22 uur nwe Vrouwen (40+) geven snei j Cprnv Si èj3elr^straatï2§s
hun
tel.nr
voor
echte
SEX:
stones. 06.320.320.38, pm 1g.
06-95.17 (80 cpm). Vrouwen 'ï m-f Tel; 5712Ö7fôSitI
Rijpe NEGERINNEN liggen bel gratis 06-46.33.
naakt klaar. Ze zijn heet en
HOMO-KONTAKTÜ, SNEL afwillen snel komen. Jij hebt 5
spraakjes maken met een
min.Direct live!1gpm.06.96.86
Vakantie Binnenland
hete knul! 06-95.18 (75cpm).
SECRETARESSE! Onder het
HOMO-KONTAKTEN
24 u./p.d. 100 cpm.
buro zie je m'n dijen! Je ziet
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Direkt apart met een hele
een klein doorzichtig slipje!
iele knul uit Amsterdam!
Kom maar met je vinger! Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen.
Nabij het Ponypark Slagharen. Gratis gebruik van 50
Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
Vlugger! 06.96.93 pm 1g.
fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorHOOGTEPUNTEN! Hoor 30
Sex in het OPENBAAR! Grijp stellingen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
vrouwen in 1 min. klaarkome in de lift. 06.320.320.43. Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
men! Ze gebruiken
de
Kom in m'n slipje! 1 gpm.
vreemdste middelen! Ook GRIEKS! 06.95.92 Live met
ive. 1 gpm. 06.9858.
rijpe vrouwen. Lekker ruig SEX-KONTAKT. Voor snel
.Diversen
kontakt met een hete vrouw
achterlangs! 1 gpm.
Je mond zoekt haar slipje! Ze
30+. 06-9702 (75 cpm).
doet hem omlaag. Ga door. Ik GROEPSEXBOX Live Grieks!
kom. 1 gpm. 06.320.323.56. 1 gpm. Rijp, jong (18) & nege- SM. De Zweep. Om dit hete
NIEUW de SUPERBOX
genot te voelen misdraagt ze
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
JONGE mannen gezocht om rinnen wachten! 06.95.93.
zich! 06-320.328.84, 1 gpm.
ga direct met haar apart'
dames 40+ echt te verwen- Heerlijk DISCREET apart met
Bel direct: 06-350.22204 (1gpm)
nen 06-9709 (75 cpm).
hete vrouwen uit Amsterdam. S&M-Live! Live! Onderdanig
aan je meesteres! 06.96.26. KAMY, groot medium, zal u • Rubrieksadvertentie opVrouwen bel gratis 06-4901. 06-320.322.11 (75 cpm).
helpen uw problemen op te geven9 Zie voor adres en of
.esbi Petra doet haar onder- # Rubneksadvcrtentie? Zie SM-VOOR-2: direkt apart
lossen, bescherming gelief- telefoonnummer de colofon
Droekje uit! 'n Vriendin streelt voor adres en'of telefoonnr. voor dominant sexkontakt.
de, zaken etc. Tel.: 6178020. in deze krant
06-320.329.99 (75 cpm;
haar zacht! 1 gpm. 06.96.08. de colofon in deze kiant.

Videotheek

Dornbo

06-9514 1gpm
06-9514

ƒ25.-

Echtparen op zoek
naar sex-kontakten
(100 cpm)
06-350.20.272

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
HOMO THUISBEL
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50
Gay, 06-9814,1gpm Bel vrouwen thuis!
Gay
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 95.98

Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

Videotheek

itd

a T.k.: 2-zits bank Chester'ield, stof beige, ƒ300,-.
Tel.: 023- 5712141.

KOLONIAALSTIJL

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 70C
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
a T.k.: klassieke, 2 pers. banken, vitrines, bureaus,
slaapbank ƒ 300. 023-5717982 decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736,
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Verhuizingen
Aalsmeer, 020-6412137.

T.k. keuken i.g.st., 2.70 L,
nkl. inbouwapp., p.n.o.t.k.
Tel.: 023 - 5717030.

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

300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

T.k. antieke golfclubs, met de
hand gemaakt, 9x: 2 x H
7 x IJ, in één koop ƒ 150,- p.st
Tel.: 023 - 5718009.

'•'.'•/'...•**•*., • . '
De nieuwste
dagfilms

Huisje, boompje, beestje, dat
hebben we al. Wij, 2 meiden
van 29 en 4, zijn op zoek naar
een man die daar tussen
past. Denk je dat jij dat bent?
3el ons! Tel.: 06-350.15.15.6,
boxnr. 995421, 1 gpm.
Ik ben Ruud en ben hartstikke
gek en onverantwoord! Ik
zoek iemand die mij wil heropvoeden of die mij in bedwang wil houden! Je- moet
wel van goede huize komen!
Durf jij? Tel.: 06-350.15.15.6,
boxnr. 378964, 1 gpm.
Ik heb een wens en die kan jij
misschien in vervulling laten
gaan. Ik (vr.) wil namelijk eens
een avondje uit of thuis met
een gezellige, spontane vijftiger.
Tel.: 06-350.15.15.6,
boxnr. 343583, 1 gpm.

" '-,-• " • : " * * • . * • • • . • . • ' :
:
Malicious
' „ , ' " : ' '**:* . - • - • ' • • ; • : "

Hideaway

, \:,v;\ ; -^:*;*: ;; ':•.•(
MilkMoney
Corn. Slegersstraat 2B
• Tel. 023-5712070

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en of telefoonnummer de colofon op de adver
tentiepagma -„an deze krant

Beter onder dak bij de

VBO

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng voor veiling
25 en 26 maart. Spinnerij 33
DE KLUSSENBUS
Dagelijks uitgezonden via de tv-zender
tel. 020 - 6473004.
3
/oor iedere klus, bellen dus.
arool TV / Kabelkrant. In gehele regio
Tel.: 023 - 5713780
<unt u ons volledige aanbod bewonderen.
Maar liefst 4 maal per dag op de-tijden:
SCHILDER heeft nog tijd v.
. Muziek00.30 uur
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
instrumenten
10.00 uur 's morgens
irijsopgave.
12.00 uur
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
14.00 uur 's middags
ANNULERINGEN van uw
TE KO9P AANGEBODEN
idvertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
ichten aan Centrale Orderaf- merk Rosler, bouwjaar 1985 Geheel pand met leeg beneWoningruil
denhuis aan de Derde Helin zeer goede staat
Jeling Weekmedia, Postbus
mersstraat 78. Ideaal voor
156, 1000 AD Amsterdam.
belegging en/of eigen bewoTel.: 020 - 6474523.
ning, huur ƒ 13.000 p. jaar.
Vraagprijs ƒ 265.000 k.k.
750 RUILA.DRESSEN
pleidingen/
THEO RIETVELD VASTGOED in A'dam. Inform. bij WBV Het
Zalenverhuur
cursussen
VBO TEL.: 020-6418541.
Oosten. Tel.: 020-4873315.

Uw huis verkopen / GRATIS OP WOON TV

witte piano

Met 24 uurs service kontinu paraat.

ƒ2800,-

>

ASTROLOGIE opleiding
.Jupiter" folder 020-6384148

Hotel Hoogland

Mondelinge cursus klein vaarbewijs in diverse plaatsen,
nfo: 040 - 2218812.

Tel.: 023 - 5715541.

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
Tel.: 023 - 5718486.

voor uw fee.st,
party of receptie.

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel: 023-5718812/5715619.

PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J. Bakter, Botticellistr. 38-II, A'dam Zoekt u ruimte voor vergade
(bij Olympiapl.), 020-6751664. ring, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten me
REIKI CURSUS 23 -t- 24/3. mij, A.J. v.d. Moolen,
Inl. 0251 - 221606
Gemeenschapshuis, tel.:
of 072 - 5898726.
023-5714085 of 5719652.

voor de particulier:
3 regels gratis

PQMBQ:; r

AU PING N O D I G !?!
:- 1001: MOGELIJKHEDEN .

motoren,
bromfietsen
T.k. Vespa Boxer, kleur rood
+ verz., slot, ƒ400. Tel.:
023- 5716182, na. 18.00 uur.

Financiën en
handelszaken
WIKA
Autoruiten en kentekenpla
ten. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

MiCRO's

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

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar F 8.00 EXTRA
(u dient er rekening
ons kantoor:
mee te houden dat hij
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
156, 1000 AD Amsterdam.
hr.o.nr. ... hur. v.d. blad
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

als l regel hij m\ tek.st
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht voor /onder
Micro's moeten worden inaele- «PRave-van redenen
, , ••
i
i
teksten te \\ij/igen ol

Gratis Micro's en betaalde

verd b.j een aanleveradres
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.

niet

,e J^;

Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 u u r .

Zandvoorts Nieuwsblad

Relatie/
bemiddelingbureaus
50 PLUS
Activiteiten en Bemiddeling
Bel voor inlichtingen
020 - 6739802.
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

WILD LOVERS

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6'regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

ilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen
Wilt
>or de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voorde zakelijke markt, tot een maximum van één acherteiuie
Voor
vermelding"vraagprijs
perr week. Ook zonder vermelding
vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f'300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:

Diverse clubs

Adres:
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u
Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen mei
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06-350.222.21 (100 cpm).

Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:
,
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Draadloze telefoon
type RX-5000

2 Kanalen. Met geheugen voor 9 telefoonnummers. Voorzien
van automatische
16bitsveiligheidscode
intercom, zwakke
batterij-si
en buitenbereik
signalering
Ranex-

Autoradio/cassettespeler
type CCE101 mei gratis GSM telefoon* .
Radio met FM-stereo/lG. 2x7 Watt. Cassettespeler met versneld vooruitspoelen en autostop.

voor haar.
Spray, 50 ml.
Adviesprijs 84.

'Alleen in combinatie met Libertel extra abonnement (ƒ 20,40 p. maand.
gesprekskosten v a ƒ 0,17 p mm, prijzen zijn exd B.T.W).

Waarom wij u de verkooppraafcjes besparen!

U weef wat. u wilt. Dus u heeft helemaal geen behoefte aan nietszeggende verkooppraatjes. Sterker nog: u kunt het best zonder
verkooppraatjes. Die zult u bij Kijksbop dus niet aantreffen. Bij al onze artikelen staat een kaartje met uitvoerige produktinformatie.
Daardoor koopt u bekende merken voor ongekend lage prijzen.

Aanbiedingen geldig bij alle Kijkshopwinkels. Voor adressen: 0418-515575. Geldig t/m 16 maart 1996. Zolang de voorraad strekt.

Thomsonstraat l, 2041 TAZandvoort
Postbus 505, 2040 EAZandvoort
Fax 023-57149 24
Telefoon 023-571 77 41

GARAGE IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de EMM vrij voor verhuur:
Garage Sophiaweg L, huur ƒ 87,31

per maand.

Voorkeur bij de toewijzing van de garage hebben de huurders van de
woningen aan de Sophiaweg.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garage door een briefje met uw naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
de EMM, Thomsonstraat l, 2041 TAZandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 20 maart 1996 om 12.00 uur, in
ons bezit te zijn.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort vraagt ten
behoeve van het voltrekken van huwelijken binnen de gemeente
Zandvoort geïnteresseerden voor de functie van

BUITENGEWOON AMBTENAAR VAN
DE BURGERLIJKE STAND M/V

Het voordeel
van de Carisma Specials,

ALGEMENE INFORMATIE:
Met vier andere buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voltrekt
betrokkene bij toerbeurt de huwelijken.
FUNCTIE-OMSCHRIJVING:
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zal uitsluitend belast worden
met het voltrekken van huwelijken en de voorbereiding hiervan.
FUNCTIE-EISEN:
Vanaf de leeftijd van 18 jaar.
SELECTIE EN VERGOEDING:
De bruto-vergoeding per huwelijksvoltrekking bedraagt momenteel f 50,-.
Een vertegenwoordiging van de gemeentelijke organisatie zal uit de aanmeldingen
een kandidaatstelling aan het college voorleggen.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:
Nadere inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de heer
P. van Staveren van de sector Bewonerszaken.
Inlichtingen omtrent de aanmeldingsprocedure kunnen worden ingewonnen bij de
afdeling Personeelszaken. Genoemden zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer(023) 574 01 00.
Aanmeldingen gericht aan Burgemeesteren Wethouders van Zandvoort, kunnen
binnen 14 dagen na publicatie worden ingezonden aan de gemeente Zandvoort,
afdeling Personeelszaken, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, onder vermelding van
"BABS" linksboven op de enveloppe.

GEWEEKTE

Je ziet het.

EEilAKKAPEL
llRÜIMTEWINST
Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs!

\ U wilt ook ruiwtewmst op zolder?
Bel nu: 072-5022700, fax: 072-5022730
of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.

Extra's op de Carisma Sports:
> -15" Ilchtmetalen velgen en
s -: \ 195/50 banden ,Vf-; 'j "V O ';
• groot schuif-/kanteldak van
: "s gehard zonwerend glas T ' ,\
Totale waarde ƒ 3.400,-. : - \ • _ •

V.A. ƒ 33.790.-

Post de bon zonder postzegel naar:
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
1620 WK URSEM
Nijverheidsterrein 14
l645VXUrsem

Ruiter!

DAKKAPELLEN

Je voelt het.
.

, . \ • - . - ,

(Alleen als GUC'en GLS)
Extra op de Carisma Airco
is een airconditioning, voor . *
een optimale temperatuur
en' luchtvochtigheid, ,\
, ter waarde van ƒ 3.800,-. , '•

Extra op de Carisma
:
Business Is een compleet
gemonteerde LPG-Installatie
• met een 55 liter tank •''
ter jwaarde van ƒ 3.800,-.-•

V.A./31495,-

Y,A.'/*M9S>

De Mitsubishi Carisma vergroot zijn uitstraling.

laat u verrassen door wat de Carisma u allemaal biedt.

De rust en het rijcomfort die met geen au\o in deze

Deze sportieve hatchback van Nederlandse bodem is er

Zoals standaard stuurbekrachtiging, een in hoogte

klasse zijn te vergelijken. En dan tot slot zijn prijs.

nu in drie speciale versies. De Carisma "Sports' maakt mei

verstelbaar stuur en - bestuurdersstoel. En op de GLX

Tja, dan merkt u ineens iets van die Hollandse

zijn brede wielen indruk in de straat en op de snelweg.

elektrisch bedienbare ramen vóór, een airbag en gordel-

komaf. Tel daar het voordeel bij op en de keuze

Voor de kilomcterverslinders onder u is er de

voorspanncrs. Maar de grootste verrassing wacht u als

voor uw volgende auto is snel gemaakt. Wacht

Carisma 'Business'. Toppunt van luxe is de Carisma

u in de Carisma rijdt. De souplesse en dynamiek van

niet te lang, want deze Specials zijn tijdelijk

'Airco' in GLX of GLS uitvoering. Kom eens langs en

de high tcch 1.6 liter of 1.8 liter 16-kleppen motoren.

leverbaar. Mitsubishi. Je eigen karakter.

MITSUBISHI
MOTORS

Speciale Mitsubishi Carisma's voor een speciale prijs. Of ƒ 1.550,- contant.
mr/. IH'M/HTW, <•\<•/.

Stuur mij uw documentatie
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

Je merkt het.

'n^ltijtlniifi', koMcn tïjMiHiniidU'ti. uj Susscnhi'im. Afm'hi't'ld Cdiï.uiHi SfKtm G/J>. Wij^i^in^i'n vtttn'hi'lttniüctt. Mi't.? jatir Miiltixdniniie/liiit'r-Eiitv St'iriir. Itnp.: Hun Nihï.lmg & Greeve H.V., Sawithehn. (0252) 26 61 /?.
/\/\ » niet A/c\r mctr cén uw de .s/;<rt(//V Cüm>tmt\. ihlii (mlvan^l u hij (itin.'ichiif rtln I'L'II m'cimr Cilrisnltt ƒ 1.550,- coulant (incl. 11TW).

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan l, tel. (023) 529 40 02.

Zeilmakerstraat 2, tel. (023) 538 55 50.
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Belangrijk punt voor Chess

Zandvoort'75
heeft nog alle
kans degradatie te ontlopen
Foto: Persbureau
Zandvoort

Zandvoort'75 raakt op dreef
ZANDVOORT - Na de
langdurige winterstop gaat
het met Zandvoort'75 de
goede kant op. Vorige week
een overwinning tegen de
koploper en afgelopen zaterdag een 0-0 gelijkspel tegen ZOB.
Door het behalen van de vier
punten uit de twee laatste wedstrijden heeft Zandvoort'75 nog

Koene snel in vorm
ZANDVO9RT - De Zandvoortse wielrenner Willem
Koene is het nog prille seizoen
al snel in vorm. Vorige week
boekte de Zandvoortse veteraan een overwinning in Amsterdam en zondag werd hij
vierde in een wedstrijd in de
Waarderpolder.
In de Waarderpolder was een
parcours uitgezet van 1100 meter. Koene probeerde weg te komen in samenwerking met de
Nederlandse kampioen Piet de
Haas. Drie ronden lang hield
dit duo stand, doch met nog
vijftien ronden te rijden was de
groep weer bij elkaar. Drie ronden voor het einde slaagde Van
Duivenbode uit Noordwij kerhout uit de greep van de groep
te blijven. Ondanks pogingen
van Kees Bruin en Willem Koene was Duivenbode niet meer te
achterhalen.

alle kans de degradatie te ontlopen. Zandvoort'75 trad de strijd
tegen ZOB aan zonder de geblesseerde René Paap hetgeen
in verdedigend opzicht een behoorlijke aderlating betekende.
Doch het team van trainer Harry Talsma lijkt de winterstop
goed door te zijn gekomen.
Vooral defensief lijkt Zandvoort'75 het dik voor elkaar te
hebben. De laatste twee wedstrijden leverde geen tegendoelpunt op. Oo'k de mentale tik,
van het niet meespelen van
Paap, ving het team uitstekend
op. De Zandvoorters gingen er
zeer energiek tegenaan om zodoende te trachten ZOB het
spel onmogelijk te maken.
Het bezoekende ZOB had in
de eerste helft de straffe wind
in de rug en kreeg daardoor een
veldoverwicht. De Zandvoortse
defensie bleef over het algemeen goed overeind. Werd het
echter gevaarlijk dan toonde
doelman LUC Krom zijn uitstekende vorm. Enige malen redde de Zandvoortse doelman
perfect.
Aanvallend moest Zandvoort'75 het in de eerste helft
hebben van de counter. Die
werden echter niet gevaarlijk
genoeg om tot scoren te komen.
Het vertoonde spel was niet
echt sprankelend, doch door de
inzet en het belang van de wedstrijd werd het toch een spannend gevecht.
-'- In de tweede helft had Zandvoort'75 het initiatief. De aanvallen werden krachtiger en
ZOB kwam in een moeilijk parket. Voor de badgasten was het

toen erg jammer dat de strijd
moest worden onderbroken
voor een blessurebehandeling
van Edwin Ariesen. De blessure
was van dien aard dat verder
spelen niet mogelijk bleek.
De onderbreking kwam het
spel van Zandvoort'75 niet ten
goede. ZOB kwam onder de
druk vandaan, maar was aanvallend niet in staat een vuist te
maken. Zoals in de gehele wedstrijd al het geval was, de verdedigers waren de aanvallers de
baas. Toch leek Zandvoort'75
de overwinning te pakken. De
hardwerkende Paul Lpngayroux onttrok zich aan zijn bewaker en knalde de bal keihard
tegen de lat.
In de slotfase probeerden bei-

ZANDVOORT - Het voor lijfsbehoud strijdend tweede het Rapidtoernooi van schaakschaakteam van Chess Society Zandvoort behaalde een club 'De Messemaker' uit Goufraai 4-4 gelijkspel tegen titelkandidaat Heemstede. Door da eindigde de 33-jarige Zandde resultaten van de andere teams stijgt Chess een plaatsje voorter in een deelnemersveld
van 78 op de vierde plaats. Hij
op de ranglijst en is er meer hoop op lijfsbehoud.
kwam slechts een halfje te kort
Willem Brugman begon worden. Eijsvogel voerde m voor het erepodium. Cliteur,
sterk. Met snel en agressief spel zijn partij de druk steeds ver- die aanvankelijk als zesde gewerd zijn tegenstander in grote der op, hetgeen voldoende was plaatst stond, maakte vooral in
problemen gebracht. Brugman voor de gelijkmaker, 3,5-3,5.
de derde ronde indruk tegen P.
ontketende op de koningsvleuDe laatste partij tussen Mare Roering. De uit Oudewater afgel een ware belegering en won Kok en Heemstedenaar Dek- komstige Roering had welisuiteindelijk een 'kwaliteit', kers moest de beslissing bren- waar een Elo-rating, die ruim
waardoor zijn opponent niets gen. Kok kwam slecht uit de 300 punten hoger lag dan zijn
anders kon doen dan zich over opening, offerde in het midden- Zandvoortse opponent, doch
te geven. Lang kon Chess niet spel een paard, waarvoor hij mocht zeer content zijn met
genieten van deze 1-0 voor- compensatie kreeg in de vorm een zwaar bevochten remise.
sprong aangezien op het tweede van actief spel. Een extra hanKomend weekend wordt in
bord de problemen voor Peter dicap voor Kok was dat hij voor Hotel Faber aan de KostverloKühn te groot waren. Kühn de laatste twaalf zetten nog renstraat een vervolg gemaakt
probeerde nog van alles maar maar vier minuten bedenktijd met de halve finales om de namoest de strijd opgeven, waar- over had. Kok sloeg zich echter tionale damesschaaktitel. Vrijdoor de stand in evenwicht door deze problemen en tae- dagavond om zes uur begint de
kwam, 1-1.
haalde een schitterende remise strijd en zaterdagmiddag, om
waardoor de eindstand 4-4 één uur, en zondagmorgen, om
Peter van de Beek, die niet werd.
half twaalf, worden de laatste
alleen tegen zijn opponent
Ook de teamleider van het partijen gespeeld. Rond vijf uur
maar ook tegen de griepbacil- tweede team, Olaf Cliteur, deed worden de prijzen uitgereikt.
len vocht, behaalde na een re- vorige week goede zaken. Op De toegang is gratis.
gelmatig opgezette partij een
remise. Simon Bosma zette een
schitterende aanval op maar
verwisselde op een belangrijk
moment twee zetten, waardoor
"Star — v^
hij een paard moest inleveren.
Tegenstander Blom wist daar
^*Top,
g^
(^_
® ^5wel raad mee en besliste de partaT
***tar
Robin Caslefn
^t
tij in -zijn voordeel. Jean Paul
(ZVM-zon)
Westerveld kwam in grote proBarry Paap
(ZVM-zat)
blemen maar verweerde zich
heftig. Dat leverde alsnog een
IsV Riek de Haan
^*
(ZVM-zon)
remise op waardoor de stand 23 werd in het voordeel van
John Schilder
(TZB)
Heemstede.

de ploegen, zonder overigens
echt grote risico's meer te nemen, de drie punten te bemachtigen doch de stand bleef 0-0.
Komende" zaterdag brengt
Zandvoort'75 een bezoek aan
Hoorn. Daar wordt gespeeld tegen het lastige Hollandia, waarvan thuis met 0-4 werd verloren. De resultaten van de laatHans Drost liet zich weer
ste wedstrijden geven de burger eens van zijn goede kant zien.
echter moed.
De secretaris van Chess bracht
een gedegen Siciliaanse verdeStand derde klasse zaterdag: diging op het bord. Na lang la1. Kennemerland 14-29,2. ZCFC veren kwam een eindspel op
13-28, 3. DZS 14-28, 4. Amstel- het bord met ongelijke lopers,
veen 12-25,5. CSW 14-24, 6. EVC wat bijna altijd in remise ein14-19, 7. Hollandia 13-18, 8. Zwa- digt. Chess stond nog steeds pp
luwen 13-16, 9. ZOB 13-14, 10. achterstand, maar Boudewijn
Zandvoort'75 14-11, 11. ODIN Eijsvogel vond dat daar maar
14-7, 12. PSZ 12-4.
eens wat aan gedaan moest

scorers

Jeroen Swart
(TZB)

-) Wcckmedid

10

25

De vier voetbalteams brachten het maar tot het schamele aantal van vijf treffers. Van de top vijf schutters wist alleen John
Schilder van TZB het doel te treffen. Daardoor zit hij met zeven
doelpunten, Rpbin Castien en Barry Paap op de hielen. De spanning op de lijst blijft aanwezig maar het is te hopen dat de
Zandvoortse voetballers de weg naar het doel beter weten te
vinden in de komende weken.

Bij' carrouselrijden moet alles precies tegelijk
ZANDVOORT - De dressuurwedstrijden van manege
Rückert van Selier en Armemarie Blankenstijn zijn een
succes geworden. Maar liefst 35 starts vielen er zaterdagavond bij de senioren te bewonderen, terwijl bij de jeugd
zelfs zestig ruiters startten.
Het jurylid Anne-Marijn voor het A-diploma streed. Bij
Looysen beoordeelde de ver- de volwassenen van BI (groep
richtingen van de deelnemers 1) bedroegen de verschillen
en was vol lof over de geleverde zelfs maar een half puntje tusprestaties. De gouden plakken sen de eerste drie ruiters.
gingen naar Carlijn Sweenen,
De wedstrijden vormden dan
Miranda Heesemans, Chantal ook een spannend spektakel
Emans, Pien Rijnink, José Lee- voor de toeschouwers. Bovender, Terry Schaasberg, Claudia dien trad het jubilerende caPaap, Suzanne Ie Pevre, Eline rousselteam op voor de senioSweenen en Jaime Dijkema.
ren. Met Marieke Looysen als
Soms waren de verschillen 'commandant' reden 12 ruiters
erg miniem, zoals bij jeugd die op marsmuziek door de hal.
Het twaalfkoppige Zandvoortse ruiterteam strijdt overigens
deze maand tegen Purmerend
en Spaarnwoude. Op 23 maart
rijden ze een thuiswedstrijd.
Het carrouselrijden stamt
hoogstwaarschijnlijk af van de
cavalerie. Het is een lastige
sport. „Alles moet precies tegeZandvoortse Schaak Club wer- lijk gebeuren," licht Looysen
den vorige week donderdag- toe. „Dat maakt het zo moeilijk.
avond in het Gemeenschaps- We oefenen eerst zonder muhuis voor de interne competitie ziek en verzinnen de figuren.'
vier partijen gespeeld. Rang- Later zoeken we muziek uit die
lijstaanvoerder
Remco de daar bij past."
Roode liet zich ook nu weer gelUitslagen:
den en is gebrand op de titel.
Privépaarden senioren: 1. Carlijn
Hij won zijn partij van Henk Sweenen,
2. Elsa Blmg, 3. Rosa van
Willemse. Florian van der der Staay. LI, manegepaarden: 1. MiMoolen staat op de tweede randa Heesemans 2. Nancy Kaptein, 3.
Kol. B2: 1. Chantal Emans 2.
plaats, maar is aan een sterke Hilde
Eland 3. Sheüa Meijer. BI
inhaalrace bezig. Van der Mo- Patncia
(groep 1): 1. P:en Rijnink, 2. Josca
len won namelijk twee partijen Giesbergen. 3. Carla van Hattum. BI
Arnoldi. 2. Mieke
en wel van Rebecca en Henk (groep 2): 1. Nicole
3. Yvonne Alblas.
Willemse. Maarten Scholder Noordergraaf
Jeugd: Manegepaarden: 1. José Leebehaalde een keurige overwinning op Edward Hendrikse.

De sprint van het peloton
werd gewonnen door Van Kessel uït Deurne, terwijl Willem
Koene op de vierde plaats beslag legde. ,;ik had genoeg
kracht over voor een goede
sprint," bekende Koene na aflopp. „Dit komt voort uit de
wintertraining. Deels bestaat
die uit ATB fietsen in de duinen
en circa drie maanden intensieve krachtraining bij Kenamju.
De krachttraining zet ik nog
een paar weken door zodat ik ZANDVOORT - De strijd bij
het seizoen weer goed door- de Zandvoortse Schaak
Club om de Bapidtitel is nog
kom."
geheel open. Door de verhindering van Hans Lindeman rukte John Ayres op
naar de eerste positie.
Ayress won van Walther
Franck
Gwenael Paris, maar
ZANDVOORT - De handbal- leed eenenbelangrijk
verlies telers van ZVM-Rabobank deden gen Willem van Esveld.
Toch
zondag goede zaken. De koplode resultaten voldoende
pers verloren en de Zandvoor- waren
voor de voorlopige bovenste
ters wonnen, waardoor er nog plaats.
Edward Geerts behaaleen theoretisch kleine kans op de op deze
avond 2,5 punten uit
de titel blijft bestaan. ZVM-Ra- drie partijen
en-neemt daarbobank won na een zeer sterke door de tweede
plaats in. De
tweede helft met 29-25 van La- zeer sterk spelende
Willem van
com.
Esveld
neemt
na
de
ronNa verwerking van deze uitIn de eerste helft was ZVM- de van drie partijen derde
de
vierde
is de ranglijst: 1. Remco
Rabobank niet scherp genoeg, plaats op de ranglijst in. De slagen
de Roode, 2. Florian van der
waardoor Lacom de lakens uit- vierde en laatste ronde om het Moolen,
3. Edward Hendrikse,
deelde en een 14-11 voorsprong
wordt f 4. Maarten Scholder, 5. Rebecnam. In de rust maakte coach Rapidkampioenschap
april afgewerkt.
ca Willemse, 6. Henk Willemse,
Joost Berkhout zijn spelers eind
Edward Geerts behaalde op 7. Dmitri Herders, 8. Mare Haduidelijk dat er nog wel dege- een
Rapidtoernooi in Heemste- bets, 9. Kismet Ozcan.
lijk belang aan een overwinning de een
zeer verdienstelijke 18-e
Voor de laddercompetitie
moest worden gehecht. De plaats uit
een
deelnemersveld
werd
één partij gespeeld. Maarwoorden van de coach misten van honderd schakers. De ten Scholder
moest nu zijn
hun uitwerking niet.
scoorde vier pun- meerdere erkennen in Edward
Want vanaf het begin van de Zandvoorter
totaal van zeven par- Hendrikse. Remco de Roode
tweede helft was ZVM-Rabo- ten uit een
Vermoedelijk was de gaat in deze competitie aan
bank heer en meester. Ondanks tijen.
strijd om het Zandvoortse kam- kop, gevolgd door Florian van
de persoonlijke dekking voor pioenschap,
twee dagen eerder, der Moolen. Rebecca Willemse
Cor van de Koekelt was de een goede voorbereiding
voor neemt de derde plaats in, terZandvoortse aanvaller niet te Geerts.
wijl Mare Habets de vierde postoppen. Maar liefst veertien
Bij
de
jeugdafdeling
van
de
sitie bezet.
maal kogelde Van de Koekelt
raak. Zijn medespelers kregen
(ADVERTENTIE)
door het door Lacom toegepas_te systeem genoeg ruimte om
'een steentje aan de overwinning bij te dragen.
Na een kwartier handballen
in de tweede helft was de strijd
al beslist in Zandvoorts voorALLEEN IN ONS FILIAAL ZANDVOORT
deel. Met sterk spel, in hoog
tempo uitgevoerd, scoorden de
Zandvoorters er lustig op los.
De wedstrijd werd nog soepeltjes gewonnen met 29-25.

Sxtèa deze week/

VIZIR ULTRA

Doelpunten ZVM-Rabobank:
Cor van de Koekelt 14, Guidc
Weidema 5, Peter Pennings 3,
Martijn'Hendrikse 2, Nik Grijakovic 2, Goran Bogojevic 2, Patrick Terpstra 1.

PAK 3 KILO

Klaverjasavond
ZANDVOORT - In de ont!moetingsruimte van de Agathakerk aan de Grote Krocht
wordt vrijdagavond geklaverjast.
Liefhebbers van het klaverjasspel kunnen gratis aan dit
gebeuren deelnemen. Er worden drie ronden van zestien
spelen gehouden. De deelname
is geheel gratis en de wedstrijd
begint om acht uur.

DIRK VAN DEN BROEK
heeft 4000 aanbiedingen!

Voor de jonge dressuurruiters
bracht de _Shetlandpony Sander de prijzen zondagmiddag
binnen bij manege Rückert
Foto André Lieberom
der. 2. Fleur 3. Sanne Molenaar
A-diploma: 1. Terry Schaasberg 2
Nadine Bos 3 Valerie Bakker. B-diploma: 1. Bas Smits 2. Emihe van Werkhoven 3. Sheila Schaasberg. B2' l
Claudia Paap 2. Suzanne Langelaar 3
Lmda Daas. BI (groep 1): l Suzanne
leFevre2 Judith Dekker 3 Irene Verstappen. BI (groep 2) 1. Elme Sweenen 2 Jaime Dijkema 3 Ehne de
Weers.

Gelijkspel voor stroef
spelend Z'meeuwen
ZANDVOORT - Voor Zandvoortmeeuwen duurde de
noodgedwongen winterstop
nog een week langer dan die
van de andere teams. Het
spel kwam dat zeker niet
ten goede. Het stroef voetballende Zandvoortse team
mocht blij zijn met het 1-1
gelijke spel tegen het Haarlemse Geel Wit.
De Zandvoorters misten wel
een paar spelers, door verschillende omstandigheden. Bas
Heino, Faisel Shoekai, Riek de
Haan en Robin Castien waren
niet aanwezig en dat scheelt
een slok op een borrel. Toch
probeerden de plaatsvervangers met hard werken de gevestigde orde te doen vergeten. Het
leek ook prima te gaan met
Zandvoortmeeuwen, want na
drie minuten lag de bal al in het
Geel Wit-doel. Geoffrey van de
Broek werd op rechts vrrjgespeeld. Zijn voorzet was perfect. De inkomende Sander Hittinger scoorde met een harde
schuiver 1-0 voor Zandvoortmeeuwen.
Verder kwam Zandvoortmeeuwen niet veel in de aanval.
De combinaties liepen niet en
het vele balverlies bracht Geel
Wit steeds meer voor het Zandvoortse doel. Aan inzet ontbrak
het niet doch de Zandvoorters
wisten elkaar nauwelijks te vinden. Geel Wit, met de harde
wind in de rug werd steeds gevaarlijker. Vooral met hogeballen voor het doel .hadden de
Zandvoorters veel problemen.
Na ruim twintig minuten kwam
dan ook de gelijkmaker op het

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft aan de overwinning van vorige week
geen gevolg kunnen geven.
OSDO bleef in een gelijkwaardige partijvoetbal met
3-2 de Zandvoorters de baas.
Tien minuten voor het einde leidde Zandvoortmeeuwen nog met 2-1.
Bij vlagen was het treffen tussen OSDO en Zandvoortmeeuwen het aanzien best wel
waard. De Zandvoorters moesten het zonder een aantal belangrijke spelers doen en vooral in het begin van de strijd leverde dat problemen op. De
spelers konden elkaar niet goed
vinden en al na een paar rmnuten scoorde OSDO de eerste
treffer, 1-0.
Na een kwartier voetballen
kreeg Zandvoortmeeuwen vat
op de strijd. De combinaties
verliepen wat soepeler en er
ontstonden kansen op de gelijkmaker. De kansen werden echter niet benut. Een strafschop
moest er aan te pas komen voor
de gelijkmaker. Vlak voor de
rust raakte een OSDO verdediger de bal met de hand en de
toegekende strafschop werd
door Leva Lock onberispelijk
ingeschoten, 1-1.
De tweede helft was voor
Zandvoortmeeuwen. Met een
enorme inzet werd de strijd
aangegaan. Het overwicht
moest doelpunten opleveren.
De Zandvoorters kregen daar
ook wel de mogelijkheid voor
maar verder dan een 'treffer
kwam het niet. De prima spelende Michel Bok rukte van eigen helft op en liet van verre
een enorm schot los dat in de
bovenhoek verdween, 1-2. Met
nog tien minuten te gaan leek
de overwinning naar Zandvoort
te gaan. Echter nadat een van
richting veranderd schot achter doelman Michel de Winter
verdween (2-2) ging het alsnog
geheel mis.
Ferry van Rhee werd keihard
aangepakt en reageerde vervolgens door een slaande beweging te maken. De scheidsrechter stuurde Van Rhee naar de
kleedkamer. In de slotfase ging
het met tien man spelende
Zandvoortmeeuwen alsnog ten
onder. OSDO profiteerde van
de onrust in het Meeuwenteam
en pakte de niet meer verwachte overwinning, 3-2.

TZB speelt goed
en wint verdiend

John Ayress neemt kop
over van Hans Lindeman

Nog titelkansen
ZVM-handballers

ZVM-zaterdag in
slotfase onderuit

fraaie scorebord. Een hoekschop werd hoog in de doelmond geplaatst, waarna de bal
koppend werd teruggelegd en
wederom met het hoofd werd
de bal raak gekopt, 1-1.
Met nog zo'n tien minuten te
gaan kreeg Zandvoortmeeuwen
eindelijk gelegenheid de druk
te verplaatsen. En bijna had het
team van trainer Pieter Keur
met een voorsprong kunnen
gaan rusten. Ruud van Laere
gaf een voorzet op maat, die
door de goed spelende Raymond Hölzken vol op de voet
•werd genomen. De bal ging net
langs de verkeerde kant van de
paal.
In de tweede helft bleef Geel
Wit de beste kansen creëren.
Doelman Serge van Lent moest
een paar maal handelend optreden en eenmaal had hij geluk
toen een Geel Wit-aanvaller geheel vrij voor doel de bal naast
schoot.
Zandvoortmeeuwen
probeerde de aanval te zoeken
met lange ballen. Met de stevige
wind in de rug was dat niet de
juiste methode. De ballen gingen veel te hard waardoor er
een niet erg aantrekkelijk
schouwspel ontstond.
Zandvoortmeeuwen kende
nog een gevaarlijk moment,
doch ook de lage schuiver van
Ruud van Laere bracht geen
doelpunt. De stand bleef ongewijzigd, 1-1. De Zandvoorters
hadden bij winst goede zaken
kunnen doen, aangezien de
koplopers Zilvermeeuwen en
De Brug verrassend verloren.
Zondag mag Zandvoortmeeuwen het opnieuw proberen in
de zware uitwedstrijd tegen
Velsenoord.

Moeilijk seizoen
ZHC-hockeyteams
ZANDVOORT - De hockeyteams van ZHC hebben het
moeilijk dit jaar. Meer dan
een plaats van één na onder
op de ranglijst zit er dit jaar
niet in. Ook de wedstrijden
van zondag leverde geen
winst op. De dames verloren
met 0-1 van Reigers en de
heren werden door Xenios
met 1-6 weggespeeld.
De heren traden de strijd tegen Xenios aan in een prachtig
nieuwe out-fit. Tungram Autolampen had voor een fraaie uitrusting gezorgd. Het bracht het
hockeyspel van ZHC echter
met tot grote hoogte. De Zandvoorters toonden een voorbeeldige werklust maar waren technisch niet opgewassen tegen
het sterk spelende Xenios. Na
één helft hockeyen was de
strijd al gestreden. Xenios rolde de Zandvoortse defensie op
en pakte een 0-4 voorsprong.
In de tweede helft zakte het
tempo van Xenios, waardoor
ZHC wat meer aan de bal
kwam. Na de 0-5 was het Simon
Korper die de eer redde voor
ZHC. Xenios bepaalde uiteindelijk de eindstand op 1-6.
De ZHC-dames werden door
Reigers de gehele wedstrijd
met de rug tegen de muur gezet.
De Zandvoortsen hielden echter goed stand. Met veel inzet
werd Reigers bestreden en Reigers slaagde er in de eerste helft
slechts een keer in te scoren, 01.
Het spelbeeld in de tweede
helft was identiek aan die van
de eerste. Een sterk aanvallend
Reigers dat de score echter niet
wist op te voeren. ZHC brak
enige keren gevaarlijk uit doch
de voorwaartsen waren niet in
staat een vuist te maken waardoor de stand op 0-1, in het
voordeel van Reigers, bleef
staan.
De Zandvoortsche Hockeyclub biedt ook dit voorjaar
weer de mogelijkheid om gratis
kennis te maken met de hockeysport. Op de prachtige velden, gelegen op het complex

Duintjesveld aan de Thomsonstraat, kunnen jong en oud zich
naar hartelust uitleven onder
leiding van deskundige trainers.
Door het aanwezige kunstgrasveld zijn door de strenge
winter slechts enkele weken
verloren gegaan door afkeuringen. Belangstellenden kunnen
gratis kennismaken met de
hockeysport. Op zondagmorgen van tien tot elf uur en op
donderdagavond van acht tot
negen uur is er trimhockey. De
club zorgt voor voldoende
hockeysticks. Inlichtingen bij
het clubhuis, 5715767 of bij
Henk van Gameren, 5716815 of
Frits van Loenen Martinet,
5719503.

ZANDVOORT - TZB behaalde met verdienstelijk voetbal
een knappe 1-2 overwinning op
de reserves van Terrasvogels.
Ondanks het mindere resultaat
van vorige week bleef TZB-trainer Willem Koning vertrouwen
houden in zijn team. En dat
vertrouwen werd in de strijd tegen Terrasvogels 2 niet beschaamd. Met een grote inzet,
gepaard gaande met redelijk
combinatie voetbal zette TZB
alles op alle.s om de nederlaag
van vorige week te wreken.
De Zandvoorters kregen al
snel een ruggesteuntje toen
John Schilder de bal, na een
vlotte aanval, in het doel deponeerde, 0-1. De badgasten controleerden de partij en doelman
Marcel Draijer hoefde vrijwel
niet in actie te komen. De Zandvoorters verzuimden echter de
strijd te beslissen en lieten een
paar aardige mogelijkheden ongebruikt.
Daardoor bleef Terrasvogels
in de strijd. De tweede helft was
nauwelijks begonnen of de gelijkmaker lag achter de verbouwereerde doelman Draijer, 1-1.
TZB was meteen weer bij de les
en zorgde voor een groot overwicht. De Santpoortenaren verdedigden zich hevig maar
moesten toch toezien hoe
Remy van Loon TZB op een 1-2
voorsprong zette. Ook na dit
tweede Zandvoortse doelpunt
slaagde Terrasvogels er niet m
een offensief te ontketenen.
TZB bleef het betere van het
spel houden, maar kon de
stand niet meer wijzigen.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fm Ether 106.9 fm
Maandag lot en met vrijdajj
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11 00 t/m 14 00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14 00
ZFM Nonstop service (op cli en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18 00
I IitversnelliiiK
18.00 t/m 20 00
Mü/ickboulevard
20.00 t/m 22 00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma l/m do)
20 00 t/m 24 00
B P.M (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10 00
ZFM Nonslop service
10.00 l/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cate Nctif)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmulb
16.00 t/m 18 00
Europbreakdown
18.00 l/m 20.00
Muzickboulcvai d
20.00 l/m 24.00
de Kustwacht
(lussen 22 on 24 uur live vanuil Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 l/m 12.00
ZFM Ja//
12.00 l/m 14.00
Even Bninchen met.
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Mu/ickboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
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INDESIT WASDROGER

SONY HI-8 TRAVELLER
TR707, Superieure Hi-8
beeldkwaliteit HiFi stereo
geluid, motorzoom autofocus Adviespnjs'3220 -

PHILIPS 70CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV

INDESIT WASAUTOMAAT

1449.-

2295.-

PHILIPS MATCHLINE
100HERZKLEUREN-TV
PI 800 Black LmeSbeeldbus stereo teletekst '2795 -

245.-

345.-

Met vriesvak

1399.

1145.-

Degelijke koelkast Fraaie
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

//

BAUKNECHT KAST

BOSCH KOELKAST

1299.

1095.-

HI-8 CAMCORDER

PHILIPS 63 CM KTV

Vraag, opmerking, probleem?t1" ; - .leldeBCC
. '

Superieur beeld HiFi stereo

'1445-

,020-6474939

Geen prijslnfo i.v.m. concurrentie
V -AtcVconsurrientenbelangen
l V». Vrtvvr. van 10.00 tot li.OO
\*\ • Tijdstip van levering?
K:.
BeldeBCC.
;

VIDEO-8 CAMCORDER

55 CM STEREO KTV

SIEMENS 180 LITER

INFOLIJN

1249.-

695.-

445.465.-

8x motorzoom autofocus

NA2304 Flat square beeldbuis teletekst Adv "1345-

l

BEZORGLÏJN

tV

695.-

AV

020-6476219
;

'Een dag voor levering

TypeZE4QOE, Adv '949 -

FM1515,17 l.iter, 5 standen,
draaiplateau Adv "399 -

WHIRLPOOL AVM617

Type AWG71 9, Adv "1075-

17litermhoud Adv * 5 9 9 -

LUXE 800 TOEREN SHARP KOMBI
Digitale 2 m 1 kombi met
F7&L C'TO
1000 Watt quartz-grill

|j'jf;f U/3."

INDESIT WASAUTOM.
Type 2596, Adv "799 -

479.-

645.HTKRC3032

BAUKNECHT KRC3032
KOELER 300 LITER!

745.-

Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv "999 -

MIELE 1100TOEREN

Handig' 60 liter Adv "595 -

465.-

LUXE 1400 TOEREN

PHILIPS MATCHLINE

100 LITER VRIESKAST

1399.-

WHIRLPOOL AFB594

VR642, TURBO-DRIVE
video, 4 koppen longplay,
PDC Adviesprijs "1195-

BOSCH VRIESKAST

nazorg-

^-~a*r

t^^mm/-&.^^^*-i w&w y

.- ™.. ^

WHIRLPOOL 243 LITER

SLVE70, Tn-Logici Stereo
4 DA-PRO (knappe) koppen longplay, PDC "1780-

949.-

Hi BlackTnnitron Adv "1000l

599.-

l
, 1

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs koel/vries kombmatie
met 3 laden Adviespnjs*999 -

549.-

WHIRLPOOL ARG647

SONY TRINITRON

KoelA'nes kombi Adv *1235 -

M 1400 Afstandbediend *780

399.-

SONY 4 KOPPEN VIDEO

PANASONIC VIDEO

' ST70650 Adviesprijs" 1949-

NVSD22 'Bestekoop!"2koppen afstandbediend Adv "734 -

998.-

VXK326 VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv "699 -

Type KG31, Flexibele mdeling, 3 vnesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs*1498 -

399.-

999.-

BLAUPUNKT 70 CM
^025 Stereo teletekst "1599-

1098.-

PHILIPS VIDEO + PDC

BP55 Stereo teletekst "1099-

VR242 Turbo Drive VHS
LCD-afstandbed "895 -

*tooLSA£, ou lïiii*. , t m u, u-*u 1*1 u |||mJ^MBoBHjTrTffnilTitt^^i^iiM» iB u *i T H mi ^•••••rTlT l T

BLAUPUNKT 55 CM

ARISTONA63CMKTV
STEREO TELETEKST
i TA4411 Afstandbed '1795-

schijf, S-VGAkleurenmon.tor, mnffHiiffi[lTlBraJi Bf11C C V'^.VH.Jg1

499.-

_!,._*-.-:_*„- i.(,i «u..».»

HHR^|nllimi^ai^H|tfMPBIIinuAlïiOLw^t/'

ujj^u;mk)etprinter,inkl.sheet- BtlE
feeder en cartridge. Adv. '569.- HES

JVC VHS-HQ VIDEO

Ï3Ow _ ^«iT*!

Type KE3100, Gescheiden regelbaar, 3 vnesladen *1849-

1399.-

379.-

JVC VIDEO
D SHOWVIEW

449.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv "849 -

VSG21 Afstandbediend
mdbediend '768
'7 -

339.

37cm

Inkl

375.

INDESIT 2-DEURS
2-DEURS

a f s t amdbedienin
ndbediening

Variabele indeling
teling Adv
Adv "799"79

299.

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495 -

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52, Reverserend "649 -

BAUKNECHT TRA961

Piy% RQQ _
*JV&m

899.BEVERIJK
j SUPERSTORE 11.OO m1
l Breèstraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

848.

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven, mkl
grill en kookwekker "1510-

AEG TYPE 520

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

ETNA WASEMKAP
MKAP

MIELE DROGER T349

148.-

an Adv"135
Adv"135-AVANCE, 3-standen

78.-

2-DEU
SIEMENSS 2-DEURS

MERKCENTRIFUGE

SUPER KOOKPLAAT

235 liter Adviespnjs"985
iviespnjs"9

2800 toeren

"249 -

4-pitsgaskookplaat "298 -

149.-

178.-

PI PKTDrt QIIDPQQ
Ü. 7^'„X'.ïLi.TAVi,
IN DE RANDSTAD

Adv

fè
ti
ti

ATAG WASEMKAP
WH155,Luxe3standen "260 •

Jviespnjs*749 STUNT' Adviespnjs*749

fl
4
té

828.-

Kondensdroger Adv "1449 -

Lfr* K l A N U
l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
•^•*••••••••«*• "^-

Electron sch betalen HAARLEM
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Sèhalkwijk"
zonder «xtra kosten rRiwièradréef 37....

410, Gas-elektro fornuis
mkl grill,draaispitenmixedgnll-set Adviesprijs*! 575 -

KONDENSDROGER

645
PIM-CODE

528.- 'Ktè

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

CM50, Geen afvoer nodig

465.-

495.-

478,

ETNA FORNUIS 14.01

Elektronisch Adv "1699-

ZANUSSIII 2-DEURS
2-DEURS

MHCEX5 TOPKLASSE' Losse komponenten 2x1 00 Watt
HDS tuner/timer dubbeldeck reverse CD speler en
d bediening Adviespnjs'1440

l Meer budget "door de gratis
^BCC-card"
, Aanvraaa-foldcr in d* wfnk«l!

Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur Adv "949 -

Kondensdroger Adv *1549 -

AKAI VHS-IHQ
3-IHQVID
VIDEO

STUNT! VHS-HQ
HS-HQVID
VIDEO

STUNT! GAS-ELEKTRO

WHIRLPOOLAWG912

HRJ205 LCD-afstandbed
^D-afstandbed

SHARPPORTABLETV

Type KN3400WO, Adv "849

IfMW

Hi
SONY HiFi MINI SE

iSi

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI

HRJ200 Afstandbediening

Ij

LAV275,1000 toeren *1699 -

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

S H O W V I E W VIDEO

ST63-650 Monitorlook
STEREO! ELETEKST "1829-

AEG BOVENLADER

MIELE K1321S LUXE

499,

GRUNDIG 63 CM KTV

629.-

799.849.-

479.-

GRUNDIG 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

l f

G570, TOPKLASSE
LASSE *2099 -

WHIRLPOOL 850 TRN

AEG TURNAMAT

KA/ kombmatie met 3 laden
Adviespnjs*1149

SLV280, VHS-HQ, 2 koppen timer6progs Adv "890-

\BGG

949.-

MIELE VAATWASSER
,ATWASSER

1000
TOEREN
BOVENLADER

599.-

BAUKNECHT KGC

SONY VIDEO + PDC

348.-

1195.-

Type AWG089, Adv *1435 -

ZANUSSI KOEL/VRIES

E50 Tn-Logic, audio dubbing,
mkl showview + PDC *1330-

699.-

afstandbediend

SIEMENS AQUASTOP
AQUASTOP
WAS/DROOGKOMSNATIE Superzumigl Adv
Adv "1348
"1348 --

Wassen en drogen m 1 machme, 1200 toeren '1799-

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Prijsdoorbraak 1 4 koppen,
longplay videorecorder mkl PDC Adviesprijs *799 -

SONY55CMKVM2100

548.

779.- m

1349.-

679.-

STUNT! HiFi VIDEO

T51 640 TELETEKST "1099

795.-

M
M

VSG705, Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen Adv "1098-

Hi Black trmitron beelbuis,
"1 monitorlook, afst oed "1660-

GRUNDIG 51 CM KTV

Bijna alle topmerken leverbaar
in alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

699.

AKAI HiFi VIDEO

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

948.

STUNT!! VRIESKIST!!

BOSCH VW SPS1012

799.-

1279

P A N A S O N I C 63 CM

549.-

Hoog centrifuge-toerental
Adviesprijs* 1349 -

GV240,' Beste koop", stereo,
longplay, mk! PDC Adv "1709-

Stereo en teletekst *2550-

INDESIT D3000WI, 4 programma's, 12 couverts
Adviespnjs*999 -

895.-

298.-

849.-

LUXE VAATWASSER

BAUKNECHT VW3PR

GRUNDIG HiFi VIDEO

2299.-

TX25G Stereo teletekst '1599 -

Adviespnjs*1348 -

BAUKNECHT WA-

SONY HiFi VIDEO+PDC

SONY72CMKVC2921

r9

995.-

Met 6 vnesladen cq vakken
Adviesprijs *1165 -

SONY 55 CM CLASSIC
STEREO TELETEKST

SONY KVS2941 SUPER!

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg? Type
LAV536, Adviespnjs*1499 -

SIEMENS WASAUTOM.

Europese videorecorder
van het jaar'Inkl showview
+ PDC Adviesprijs "1670-

TOPKLASSE' Beste koop'
De platste beeldbuis 100 Hz,
PIP, stereo, teletekst "3550-

699.-

1045.-

Type GSD1 341, Adv "848-

SONY HiFi VIDEO: E80

949.-

Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron Adv "1499 -

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS HiFi STEREO

KVC2161, Hi-Black Trinitron
platte beeldbuis Adv "1650-

629.-

WHIRLPOOL AVM

RVS kuip en trommel "1499 -

VR833, TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop Adv "1995 -

799.-

Ruime 24 liter inhoud, snelle 900 Watt magnetron, velekookfunkties Adv "699 -

479.-

OPZETVRIESKAS

••' PT155A Adviespnjs"725
viespnjs"725 -

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

PANASONIC NN8550

Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip "2299 -

PHILIPS TELETEKST
TELETEKST

209.229.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

Off Ned Philipsgarantie
>sgarantie "899 -

j

SHARP R2V14

199.-

KT18R01, Adviespnjs"948
Jviespnjs"948 -

ttfe

nwk
ifml 17O
ti&m

729.-

' 55 CM KLEUREN-TV
LEUREN-TV

475.-

Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs*279'-

ZANUSSI WASAUTOM. M O U L I N E X STUNT

3-sterren vriesvak Adv '749 -

TR470,10x motorzoom groot
hoeklens, HiFi stereo "1999 -

28PT450, Adviesprijs' 1995 -

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel,
zeer zuinig Adv *1199-

Adv '699 -

375.-

SONY HiFi TRAVELLER

PHILIPS 70CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

ZANUSSI KOELKA"ST

TR550, Met beeldstabi
h s a t o r , HiFi g e l u i d
motorzoom Adv '2530 -

701B STEREO TELETEKST
dfstandbediening Adv '1795-

1-DEURS KOELKA1

INDESIT Adviespnjs'749 -

1749.-

1895.-

]/
SAMSUNG M6135°"
MAGNETRON OVEN

145 LITER KOEL"ER

SONY STEADY SHOT

PHILIPS MATCHLINE

Adv

Type VR347, Briljant beeldkwaliteit dankzij "Laser-Technology",
perfekte slow-motion en stilstaand
beeld, showview en PDC voor
zeer eenvoudig programmeren,
42 voorkeuzezenders, afstandbedienmg
met
LCD-display
Adviespnjs*1045 -

Type WE900, Luxe wasvolautomaat, roestvrijstalen trommel,
regelbare thermoslaat en
centnfugesnelheid, 16 proSONYHI-8STEADYSHOT gramma's voor o a wolwas,
TR750, TOPKLASSE' Met fijnwas en halve was
beeldstabilisator HFi stereo Adviespnjs*1049geluid lichtgewicht'3110

l WG30A GrootbeeldBlackI me beeldbuis teletekst
ilstandbediemng '3295

?5MN1350

PHILIPS 3 KOPPEN
TURBO-DRIVE
VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC

Type D933, Lucht-afvoerdroger met
ruime inhoud, instelbare lijdklok tot
120 minuten, zowel links- als
rechtsdraaiend met aparte temperatuur regeling en antikreuk programma. Adviesprijs *649 -

maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag l/m vrijdag ......i... 9 tot 5.30 uur
zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
Badhoevedorp vrijdag ........... 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur

m

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Blues
In de Meervaart, Osdorpplein 205 in Amsterdam, vindt
zaterdag 16 maart voor de 14-e
keer het Amsterdam Blues Festival plaats. Om twee uur is er
een pianoblues en boogie woogie-special en vanaf half negen
spelen The Roadrunners en Big
Jay McNeely, met als klap op de
vuurpijl Chicago Blues-band
Son Seals.

Sons Seals
Dan Silverman

Duimpiano
De Mbira is een duimpiano
uit Zimbabwe, waarop tot en
met zondag 17 maart in de IJsbreker, Weesperzijde 23 in Amsterdam, wordt gespeeld. Ook
wordt muziek uitgevoerd die de
Nederlandse componisten Peter van Bergen, Ron Ford en
Maarten Altena voor dit Afrikaanse
tokkelinstrument
maakten.

Modelsporen
Modelspoorliefhebbers kunnen op zaterdag 16 maart in
Concordia terecht, Koemarkt
45 te Purmerend. De ruilbeurs
duurt van tien tot drie uur en is
gratis toegankelijk. Telefoon:
0299-433212.

Reisgenoten
Wie iemand wil ontmoeten
om mee op vakantie te gaan,
kan zaterdag 23 maart tussen
twee en vijf uur terecht op de
Reisgenotenbeurs. De beurs
vindt plaats in de Lingezaal,
Lingestraat l in HaarlemNoord.
Telefoon:
0251232212/227.839.

Londen en Parijs
Vanaf 2 juni gaat tussen Amsterdam en Londen de hogesnelheidstrein Thalys rijden,
waarvan de reistijd tussen beide steden wordt terugebracht
tot
uur enreizen
45 minuten.
naarvier
Londen
meTdeOok
tairostar-trein is goedkoper ge-~
worden. Meer daarover is te lezen in de nieuwe NBBS-brochre Londen & Parijs, die bij alle
NBBS-filialen verkrijgbaar is.
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Tauze is alleen leuk bij vervelende film
1995 was een topjaar
voor de Nederlandse
bioscopen: maar liefst
17 miljoen mensen
lieten de buis voor wat
hij is en trokken erop
uit om een film te
zien. De verbeterde
service in sommige
bioscopen was hier
volgens de
exploitanten debet
aan, de plannen voor
nieuw te bouwen
megabioscopen en
zogenaamde
servicebioscopen zijn
dan ook talrijk. Maar
wat zegt het
filmpubliek eigenlijk
over de pauze en de
bar in de bioscoop?
Zitten die
roodpluchen stoelen
nu echt gemakkelijk
genoeg?
De meeste Amsterdamse bioscopen kunnen de inkomsten uit het buffet niet missen
Foto M.irtijn Heil

D

E BIOSCOOPGANgers die maandagavond de eerste yoorstelling in Tuschinski bijwonen, zijn vrijwel unaniem
tégen de pauze in de film.
Alleen Chantal en Linda,
beiden 15 jaar oud, vinden
het prettig dat er een pauze
is, want 'de film duurt anders veel te lang'.
„Eten en drinken koop ik wel
voordat de film begint," zegt
René (35), die twee a drie keer
per maand naar de bioscoop
gaat. „In de pauze blijf ik altijd
in de zaal."
De stoelen zijn goed in Tuschinski en City, meent Rafael
(17). In de andere Amsterdam-

se bioscopen vindt hij ze iets te
krap. Ook hij koopt vóór de
film iets te drinken; de pauze
mag wat hem betreft worden
afgeschaft.
„Een pauze is alleen leuk als
het een vervelende film is," zegt
Michiel van der Ent, medewerker van Theater Desmet. „Hier
hebben we nooit een pauze, omdat dat hinderlijk is voor de kijkers."
In Desmet, een zogenaamd
art house waar 'vernieuwende
en vooral Europese cinema'
wordt vertoond, komt de bar
dan ook op de tweede plaats.
„De inkomsten die we mislopen doordat we geen pauze hebben, worden eigenlijk niet gecompenseerd," vertelt Van der
Ent. „Maar net als in andere

Speelgoed
Toen de speelgoedfabrieken
nog niet bestonden, waren het
de ambachtslieden uit het Ertzgebergte die prachtige, veelal
houten speelgoed maakten en
op de markt brachten. Omdat
kerstbomen in die tijd niet gekapt mochten worden, vervaar-,
digden zij toen al de kunstkerstboom, een houten draaimolen die draaide op de warmte van kaarsen.
Ook toen de speelgoedindustrie opkwam, bleven de ambachtslieden zelf speelgoed maken. Zo kreeg de dorpstimmerman opdracht om een pakhuis
te fabriceren, en breide de creatieve oma een lappenpop voor
haar kind.
Voor Museum Kinderwereld
in Roden was dat aanleiding
om een tentoonstelling te wijden 'aan 'ambachtelijk speelgoed'. De expositie laat een
reusachtige vestingstad, maar
ook een simpele klomp met
zeiltje zien. Er is een aparte vitrine ingericht met speelgoed
dat kinderen uit Ghana hebben
gemaakt. Verder beschikt het
museum over hoekjes met een
speelgoed-kruidenierswinkeltjes, een enorme Lego-hoek,
knutseltafel en spoorbaan.
Alle
Bijenkorf-filialen beroemd geraakt door ontwerVoor informatie over openings- hebben vanaf deze week de pen van openbare gebouwen in
tijden telefoon: 050-501.8851.
nieuwste designstoel van de onder andere Tokio, New York
bekende Franse ontwerper en Madrid. Maar de meeste bekendheid kreeg hij door de ontPhilippe Starck in huis.
Barbie-beurs
werpen van zijn herkenbare
meubels. Hij ontwerpt tafels,
In Postiljon Hotel UtrechtBunnik vindt zaterdag 23
De stoel is uit voorraad lever- bedden, lampen, keukenappamaart de vijfde Barbie-beurs baar en heeft de prettige bij- ratuur en stoelen.
plaats. Met 108 meter aan komstigheid dat men hem zo
Miss Trip is te verkrijgen in diverse
stands, twee keer zoveel als vo- onder de arm mee naar huis lichte,
witte pastels. De stoel
rig jaar, worden Barbie-verza- kan nemen. De eetkamerstoel wordt bijna
geleverd in een doos van
melaars in staat gesteld om met de naam 'Miss Trip' wordt 45x15x50 centimeter en weegt 4,5 kiloDe prijs is 345 gulden. Vanaf
poppen te ruilen of te (ver)ko- namelijk geleverd als een kant gram.
medio april is te stoel ook te koop bij
en klaar bouwpakket.
pen.
zo'n veertig gespecialiseerde meubelHet ontwerp van Miss Trip design winkels, verspreid door heel
De beurs wordt ook door verzamelaars uit andere landen loopt een heel eind voor de Nederland. Voor meer informatie over
kan men contact opbezocht; men komt er zelfs nieuwste woontrends uit. Tij- verkoopadressen
nemen met Kartell/BIodular Systems,
voor uit Amerika. Speciaal dens de internationale woon- telefoon
020-G18.2498.
voor deze gelegenheid is een ge- beurs in Keulen was een zeer
limiteerd aantal poppen ge- opvallende interieurtrend te
maakt: Barbie gekleed in een zien waarbij gebruik wordt gereplica van het 'Aboard Ship'- maakt van simpele en strakke
kledingsetje uit 1964. De beurs vormen, koele materialen en
gaat om 11 uur van start en het vernieuwende materiaalcombihotel staat op Kosterlij land 8 in naties. Het gebruik van kunstBunnik.
stof moet de nieuwe trend worden in huis. Het is meubelfatarikant Kartell gelukt om een goeRommelpaleis
de combinatie te maken van
Ruim 14 honderd deelnemers hout met polypropyleen bij het
stallen op zaterdag 16 en zon- fabriceren van de stoel. Het
dag 17 maart hun koopwaar uit unieke daarbij is de verbinding
tijdens de Utrechtse Rommei- tussen de twee uiteenlopende
tweedaagse in de Veemarkthal- materialen. Door een slimme
len in Utrecht. Van banken en constructie blijft de verbinding
stoelen tot keukengerei is te tussen de kunststofzitting en
vinden op deze Vlooienmarkt. de beukehouten stoelpoten soDe beurs is op beide dagen ge- lide.
opend van negen tot vijf uur. De
Philippe Starck heeft zijn
toegang bedraagt vijf gulden
ruimvoor volwassenen, kinderen tot ontwerperssporen
en met 12 jaar krijgen gratis schoots verdiend. Op jonge
toegang. Voor meer informatie: leeftijd was hij al creatief directeur bij Pierre Cardin. Hij is
0492-525.483.

Designstoel als bouwpakket
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filmhuizen werken we hier met
veel vrijwilligers, dus zo houden we de boel draaiende."
Ook het Alfa Theater aan de
Weteringschans ging een paar
jaar geleden over op de 'pauzeloze' film. „Tegenwoordig hebben we in twee van de vier zalen
weer een pauze," zegt cassière
Madeleine Vos. „Maar echte
filmliefhebbers hebben er een
hekel aan."
Almere, waar sinds 1994 een
heuse servicebioscoop is gevestigd, heeft niet alleen de pauze
afgeschaft, maar ook de bar. De
comfortabele stoelen zijn voorzien van een tafel met lamp en
met één druk op de knop kunnen bezoekers tijdens de film
een hapje en drankje bestellen.
In het begin mochten zelfs de

rokers naar hartelust hun gang
gaan in deze bioscoop, Cinemare genaamd. Maar dat stuitte
op zoveel verzet bij de niet-rokers, dat deze vrijheid ze weer
ontnomen is.
Volgens Cinemare-m'anager
Ronnie'Delsink is het publiek
nu zeer tevreden met de service
in zijn bioscoop. „De mensen
zijn blij dat ze met meer massaal naar die bar toe hoeven om
daar vervolgens lange tijd te
wachten tot ze aan de beurt
zijn. Tegen de tijd dat ze eindelijk hun kopje koffie hadden,
begon de film alweer. En ook de
onderbreking zelf werd als zeer
storend ervaren. Een boek lees
je toch ook in je eigen tempo;
daar houd je toch ook niet verplicht middenin mee op."

In Almere ligt het bioscoopbezoek boven_het landelijk gemiddelde van" één kaartje per
persoon per jaar. Delsmk: „De
mensen komen van heinde en
verre, ook uit Amsterdam, speciaal naar Cinemare. We gaan
hier gewoon met iets meer zorg
met de film om. Op het Leidseplein zit het tóch wel vol: als het
beeld maar beweegt en er geluid is, dan is het goed. Hier
kijken we iets meer naar wat de
mensen zelf willen."
De servicebioscoop werkt
slaat echter vooral in provincieplaatsen aan, maar niet in grote
steden als Amsterdam, vindt F.
van der Putte, secretaris bij de
Nederlandse Federatie voor de
Cinematografie (NFC). „In steden heb je een uitgebreid hore-

Route van de dinosaurussen afleggen
H

ET IS NOG niet bekend of de vaderlandse ijspret van dit jaar
meer Nederlanders in eigen
land hield dan in andere jaren. Zeker is wel dat nu de
dooi is ingevallen velen
weer de reiskoorts te pakken krijgen. De wijde verten
lonken.
Reisjournaliste
Leni Paul geeft leuke tips
voor verre en korte tripjes.
Montafon is een Oostenrijks
gebied, gelegen tegen Zwitserland. Trektochten in deze
streek met zijn rijke historie
voeren dan ook dikwijls tot
over de Zwitserse grenzen. De
VVV van Montafon heeft diverse trektochten op historische
wegen op het programma. Voor
wie meer wil dan fiks wandelen
is 'Met de trekkershoed naar de
Koksmuts' aanbevolen, een
wandeling vol culinaire ontdekkingen.
Informatie:
020612.9682.
Logeren. Een privé-wpning
huren in de landen die jarenlang waren 'afgesloten' kan nu
bij Van Ginkel Vakanties. Daar
kan men boeken voor huizen in
Hongarije, Slowakije en Tsjechië. Je woont midden tussen
de autochtonen en leert zo
de bevolking
goed kennen.
Informatie:
0182-614.488.
Dinosaurus- --sen. Ze mogen
als collector's item wat uit de
gratie zijn, dinosaurussen blijven toch tot de verbeelding
spreken. In de Pyreneeën zijn
nog diverse vindplaatsen waar
destijds de kolossale beesten
voorkwamen. Wie belangstelling heeft, kan deze zomer de
'Route van de dinosaurussen'
doen. De route begint in het
Museum van Isona in Spanje

Een kleurige brochure noodt
tot een trip naar een veelzijdig
vakantieland
waar fossiele resten en skeletten van dino's te zien zijn. Informatie: 070-346.5900.
Schilderen. Landschappen en
portretten schilderen kun je
gratis leren als je in mei, juni en
september via Arke of Canvas
Holidays een kampeervakantie
boekt bij het Meer van Annecy

ten. Informatie over dit aanbod
en andere aangepaste tarieven:
023-562.1888.
Het Denemarken Magazine
1996 is uit. Een kleurige brochure over dit veelzijdige vakantieland met daarin veel evenementen, een overzicht van
alle mogelijke vormen van onderdak en beschrijvingen van
gebieden. Het blad is gratis,
men vraagt slechts een vergoeding voor de portikosten. Aan
te vragen: 071-523.0192.
Voor sneeuwschoenwandelen
hoefje alleen je laarzen of bergschoenen aan te trekken en een
soort tenmsrackets onder te
binden. Wie niet skiet of langlauft en toch met wil achterblijven, kan met een beetje wandelconditie aan deze leuke sport
mee doen. In het Zwitserse
Axalp bij Brienz is Rudi'Schneeschuhroute aangelegd.
Wie het ooit deed, is zeer enthousiast. Informatie: 020622.033 of rechtstreeks naar
'der Rudi' 0041 36 51 32 42. Tot
eind maart kan iedereen in de
leeftijd van 12 tot 26 jaar zeer
voordelig met Swissair naar
Zurich of Genève vliegen.
Overijssel timmert weer aan
de weg. Dit jaar heeft deze provincie nieuwe verrassingen in
petto, zoals
kamperen in
een tent op
wielen,
vijf
heuvels per
huifkar en een
smokkelwandeltocht naast
de ijzersterke trekkers als de
kasteeltuinen n de Grenslandtocht. Informatie: 0546-828345.
Spint Kuren in Duitsland.
Leven vanuit je hart in België,
Yoga in Finland, je balans weer
vinden m Frankrijk en ontmoetingen met wilde dolfijnen in
Florida. Het kan allemaal bij
New Spirit Travel. Informatie:
072-533.9343.
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ca-apparaat en gaan mensen
puur voor de film naar de bioscoop."
Het afschaffen van de pauze
wordt niet overwogen, omdat
enerzijds de barinkomsten niet
gemist kunnen worden en anderzijds de helft van de bioscoopgangers dat ook niet wil,
zo meent Van der Putte. „Er is
onvoldoende behoefte bij het
publiek aan het bestellen vanaf
de stoel."
Van der Putte wijst er op dat
de afgelopen jaren voor vele
miljoenen geïnvesteerd is in
een betere service. „De buffetten en foyers zijn publieksvriendelijker geworden, de
stoelen, beeld en geluid zijn verbeterd en steeds meer theaters
zijn aangesloten op de landelijke reserveringslijn, waardoor
de kaartverkoop soepeler verloopt. Alleen al de renovatie
van het City-theater in Amsterdam heeft miljoenen gekost.
Maar een servicebioscoop zoals
in Almere, en ook in Lelystad,
Zoetermeer en Harderwijk, is
m geen enkele grote stad gerealiseerd."
Cinemare-manager Delsink
erkent dat het in de grotere zalen in Amsterdam ook moeilijker is om die service te verlenen, vanwege de langere rijen
stoelen en krappere been-en
loopruimte. Maar aan de andere kant zijn de inkomsten uit
versnaperingen in de servicebioscoop dubbel zo hoog als in
de reguliere bioscopen, en dat
is iets wat toch iedere bioscoopexploitant te denken zou moeten geven.
Toch is het volgens Van der
Ent van Theater Desmet 'volkomen uitgesloten' dat er in
'zijn' filmhuis bedienend personeel door het beeld zal wandelen. Ook al gaan ze dan 'netjes
door de knieën', zoals de Cinemare-manager uitlegt.
Bioscoopbezoeker Niels (17)
heeft voor dat probleem een ingenieuze oplossing. „Als het
van onderen zou komen met
één of ander mechanisme, dan
zou ik dat wel goed vinden,"
zegt hij. Een soort sciencefiction bestelling dus, die 'zoef
omhoog komt tot voor je neus'.

Waterhindernis
Zes hindernissen, waai onder
een spectaculaire waterhinder
nis, maken deel uit de oetenmarathon voor paarden, die zon
dag 24 maart in recreatiegebied
Spaarnwoude plaatsvindt De
oefenmarathon gaat om halt
tien van start en er doen 05 aan
spanningen aan mee Vooral
het vijfde traject, met de hm
dernissen, is het meest interessant voor het publiek De toegang is gratis en het evenement
start bij Manege Spaarnwoudo
te Halfweg.
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Waterhindernis

Wandkleden
In het Nederlands Textielmu
seum is vanaf 30 maart de tentoonstelling 'Wil Fruytier, architect in textiel' te bezichtigen. De expositie duurt tot en
met 25 mei.
Fruytier is in 1957 begonnen
met het maken van wandkle
den in opdracht van bedrijven
en openbare instellingen. Tot
1988 heeft zij aan meer dan honderdvijftig opdrachten gewerkt. Wandkleden moesten m
haar visie een eigen plaats krijgen binnen de monumentale
kunsten en de mens met zijn
omgeving verbinden. De tentoonstelling biedt een unieke
gelegenheid om een beeld te
krijgen van het uiteenlopende
werk van deze kunstenaar, die
als één van de pioniers van de
Nederlandse textielkunst gezien wordt. Infolijn Nederlands
Textielmuseum: 013-542.2241.

Kinderfietsen

Stichting Consument en Veiligheid heeft onlangs in de serie
'Kijk op veilig' een brochure
uitgegeven over kinderfietsen.
Dit met het doel ouders te mformeren over het grote belang
van goede en veilige kmderfietsen.
„Naast het feit dat de kinderfiets, waarmee bijvoorbeeld
naar school wordt gegaan,
moet voldoen aan de wettelijke
eisen die daarvoor gelden, is
het noodzakelijk dat men bij de
aanschaf goed op een aantal beJoke Hoogedam langrijke aspecten let. Deze varieren van het goed 'passen' van
de fiets tot en met de grootte
van de handremgrepen. Maar
(ADVERTENTIE)
ook de afwerking speelt een
grote rol. Scherpe randen en
uitsteeksels mogen met voorkomen. Kortom, kinderen moeten alle aandacht kunnen
schenken aan het fietsen zelf en
niet aan eventuele gebreken
aan de fiets," aldus de Stich
IK
ting.
In de brochure wordt verder
onder andere ingegaan op wetsoorten kinderfietsen,
Boodschappen geving,
kooptips, gebruikstrps en on
derhoud. De brochure is te beIvrant
stellen door vier gulden over te
maken op girorekening 388 833
voor nieuwe produkten
van Stichting Consument en
k
en acties
A
Veiligheid te Amsterdam onder
vermelding van kinderfietsen

WEEI

geeft u meer!

De Jaap Edenhal in Amsterdam is zaterdag 16 maart het middelpunt van een muzikale happening. De complete hal is dan
geheel gevuld met duizenden cd's en Ip's, singles, muziekboeken, tijdschriften en allerlei soorten popmemorabilia. Onder de
titel

internationale
cd-&
platenbeurs

Volop keuze uit diverse
wintersportbestemmingen
of de Cevennes. Wat is er leuker, lekker voor de tent de
schildersezel op zetten en je uit
te leven met een penseel. Informatie: 053-488.0880.
Caravan Cruises noemt P&O
het als je met je caravan vanuit
Calais naar Dover vaart. Deze
zomer mag de caravan van
maandag tot en met donderdag
gratis mee op alle nachtafvaar-

staan er zo'n zeshonderd stands (waarvan 50 procent met buitenlandse standhouders) m de Edenhal Rappers en gabbers
kunnen zich uitstekend vermaken in de speciaal voor hen georganiseerde funk-, rap- & housestraat waar alles te krijgen is voor
de hardcore-fans en de meest verwende dj's Maar ook alles wat
vanaf de jaren vijftig is uitgebracht, wordt op deze dag tentoongesteld.
De beurs wordt georganiseerd door Amsterdam Record
Convention en duurt de zaterdag van tien tot vijf uur
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van de Jaap Edenhal betalen Weekmedia-lezers slechts
vijf gulden * (normale prijs 7,50 gulden).
Het adres van de Jaap Edenhal is Radioweg 64, Amsterdam
Vanaf het Centraal Station is de Edenhal het beste te bereiken
met tram 9.

Bon voor onze lezers
Naanr
Woonplaats.
Aantal personen:.
'CJP en Pas 65+ kortingen komen hiermee te
vervallen

geeft u meer!

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17
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Algemeen

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijn! in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitcnveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelvcens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-605.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ
9,20
ƒ
9,20
ƒ l 0,90

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

120-665 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Opel Ascona 1.8S, 1987, kl.
grijs, i.ast., met beveil., Vr.pr.
ƒ2.750" Tel. 020 - 6201245.
Renault bestel, '86,
APK 1 jr, rood,
ƒ 3500.Tel. 020 - 6237247

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Mazda E 2200, wit, 1990.
Dubb. cabine, Prima staat,
APK/WN gekeurd ƒ 9.750.P. Smit Autoserv. 020-6719154
CX Break Turbo II 1988
Prima staat, ƒ 8.500.
Visa Garage
Tel. 020 • 6278410.
Lada Samara 1.5, 3-drs.
nov.91, 35.000 km, met Bovag
gar. ƒ9.250. Westdorp, Adm.
de Ruiterweg 020 - 6825983.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,405 GR. Autom. 1.9, antr.
metall. 5/90, ƒ 13.900.Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824

Citroen
XM Turbo D '93 airco ƒ 29.500
XM Turbo D '92
ƒ 24.500
XM Turbo D Amb. '91 ƒ 19.500
XM comfort '94
ƒ 27.500
XM 20i comfort '93 ƒ 19.900
XM V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000
XM 20i Amb. '90
ƒ 9.950
CX 25 TGi Break '90 ƒ 17.500
Xantia 18 SX Ipg '93 ƒ 19.900
Xantia Diesel '94
ƒ 22.500
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ18.500
BX TGD Turbo br. '93 ƒ 22.500
ZX Diesel '93
ƒ 14.500
BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500
BX TGD Break'90
ƒ11.000
BX RD Break '88
ƒ 6.950
BX 16 TGI Break '92 ƒ 17.500
BX 19 TZI Ipg T93
ƒ 14.900
BX TZD '92
ƒ 14.500
BX Deauville D '93
ƒ 14.500
BX TRD Turbo '89
ƒ 6.900
BX Diesel '88
ƒ 4.950
BX 16 Progress '92 ƒ 13.500
BX 14 TGE sch.d. '92 ƒ12.500
BX 14 RE '90
ƒ 6.950
BX 14 TE '89
ƒ 4.950
BX 14 TE Ipg '87
ƒ 2.500
BX 14 RE '86
ƒ 1.950
AX 11 TE '92
ƒ 9.950
AX 11 TE '90 schuifd./ 7.950
Visa 11 RE '86
ƒ 1.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37
Amterdam
020-6278410
CITROEN BX 19. TRD blauw,
b.j. sept. '86. 220.000 km
t.e.a.b. Tel: 6793460.

Nissan 100 NX '91, rood, stuurbekr. Alle opties, 85.000 km. CITROEN BX 19 TZI, kl. rood,
bj. '92, 91.000 km, alles electr.
APrvWN gekeurd ƒ 14.750.P. Smit Autoserv. 020-6719154. Vr.pr. ƒ 14.950. 020 - 6693388.
Citroen BX 19 TZD
Voor een goede SAAB 99,
grijs met., 125.000 km, 1/92,
90 of 900,'ook Royal Class
Jan Wals 020 • 4361697
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433.

Xantia 2.0 SX Break
9/95
5000 km. Voordeel ƒ 6000
OTO // ICI CITROEN
Citroen Wim van Aalst
AX
1.1
Plaisir 30.000 km
91
Tel. 0297 - 27 28 28
AX 1.1 Allure 34.000 km
95
AX 1.1 TRE 68.000 km
88
AX 1.1 5 drs 40.000 km
93
f.k. weg. auto zaak, 1e eig. ZX Av. 1.4 5-d. 24.000 km 94
Alfa TSE2 metallic bord., licht ZX 1.4 Reflex 60.000 km 92
91
met. velgen, stereo CD wiss., BX Chic 1.6 56.000
91
autotel. Slinger + extra's, mei BX 1.9 TZi 87.000 km
87
94, km 69.000. Nieuw ƒ 63.500 BX 1.4 RE 104.000 km
BX 1.9TZ D. 110.0000 km 92
Vaste pr. ƒ31.500.
Hogeweyselaan 21 Weesp
Tel.: 020 - 6759747.
0294 - 416661

2x Renault 5
ƒ 2000.Renault Fuego
ƒ 1750.Renault 9
ƒ 1950.Mazda 323 autom. . . ƒ 1900.Ford Taunus Ipg . . . . ƒ 1950.Citroen Axel
ƒ 1950.Golf Diesel
ƒ 1750.Opel Kadett
ƒ 1500.2x Renault 11
ƒ 2500.Citroen BX
ƒ 2500.RONDAY BV
Plantage Middenlaan 19-21
Amsterdam 020 - 6237247
± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
GRANDIOZE OPRUIMING!!!
EEN KLEINE GREEP
UIT ONZE VOORRAAD:
ALFA ROMEO
33 1.5 IE. 9/92
ƒ 9.600
AUDI
801.61,35/91
ƒ15.900
BMW
31617/86
ƒ 4.900
Cadillac Seville
STS. V8 4.6 aut. 4/94 ƒ 59.000
CITROEN
BX 1.4i Cannes 8/91 ƒ 6.000
BX 1.4i 5/90
ƒ 6.000
BX'1.6 TGI 6/92
ƒ 8.900
BX 1.9 TZD 1/92
ƒ 9.700
BX 1.9 TZi br. 5/90 ƒ 9.000
ZX 1.8 l Avant. 1/93 ƒ15.300
XM 2.0i Comfort 10/91/11.900
Daihatsu
Charade D TS 2/84 ƒ 1.300
FIAT Tempra
2.0 D 5-drs 1/93
ƒ 12.800
2.0 IE stat. 7/91,
ƒ 9.000
FORD
Esc. 1.4 CLi 11/92
ƒ12.900
Esc. 1.6V Stat 01/94 ƒ17.900
Orion 1.8 D 11/90 • ƒ 7.900
Scp. 2.0 CL aut. 12/89/ 6.900
Sierra 1.6 EM st. 11/85r 1.700
Sierra 1.6 L 1/84
ƒ 1.300
HONDA
Civic 1.5ESI3-d. 2/93/ 20.400
Concerto 1.51 1/92
ƒ12.500
HYUNDAI
Sonata 2.0 i GLS 6/92,/ 11.800
LANCIA
Delta 1.64/83,
ƒ . 900
Ypsylon 1.10 Fire 9/92 ƒ 8.900
MAZDA
323 1.5 aut. stat. 12/87/ 6.900
323 1.6i, Stat. 8/92
ƒ12.800
6261.8 i LX Sedan 3/92/ 16.800
626 1.8 GLX stat. 6/89/ 8.900
626 2.0 D GLX, St 2/93/ 18.900
626 2.0i, 16V, 8/92
ƒ 16.600
MITSUBISHI
Space wagon GLX
TD Van 3/90
ƒ 6.700
Galant 2.0 GLSi 02/91 ƒ 8.600
Lancer 1.8 D, 2/86
ƒ 1.900
NISSAN
Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000
Micra1.2LXaut. 11/90/ 8.100
Prim. 2.0 D stat. 3/92 ƒ 15.400
Sun. 2.0 D HB, 3/91 ƒ 10.400
Sun. 2.0 D LX stat. 7/92/ 13.700
Sun. 2.0 D 5-drs. 6/88/ 4.900
OPEL
Astra 1.4i Stat. 6/92 ƒ14.000
Astra 1.7 D Tailg. 5/92/ 12.900
Astra 1.7 D Stat 8/92 ƒ 14.900
Kad. 1.6 D HB9/88 ƒ 4.400
Kad. 1.7 D Stat. 6/90 ƒ 7.300
Om. 2.0i GL Diam. 6/92/ 13.900
Om. 2.0 GL 1.93
'ƒ14.900
Record 2.0 S Stat. 5/85/ 2.300
Sen. 2.5 E aut 3/86 ƒ 3.900
Vectra 1.6GL3/89 ƒ 8.400
Vectra 1.7 GLD 10/90 ƒ 10.900
Vee. 1.8 GL Expr. 3/92/ 13.900
Vectra 2.0 GL 8/94 ƒ 19.900
PEUGEOT
106 XSi 4/92
ƒ 17.400
205 1.8 XLD 6/89
ƒ 6.900
205 1.9 GTi 12/87
ƒ 7.900
305 1.6 G R Br. 9/86 ƒ 1.900
309 1.3 XE Sc. 5/88 ƒ 4.200
405 1.6 GLi 3/92
ƒ11.500
405 1.6 GXi 9/91
ƒ 10.900
405 1.9 GLD br. 11/92/16.900
405 1.9 SRD 1/93
ƒ19.200
605 2.0 SLI 4/93
ƒ 17.900
605 2.0 SRI 4/92
ƒ 15.400
RENAULT
Fuego GPS 4/82
ƒ 1.700
18 GTL Stat. 8/84
ƒ 1.800
19 TS 3-drs. 3/91
ƒ 7.500
19 GTD 6/91
ƒ 8.900
19 1.8 16V 1/93
ƒ21.400
21 GTX 5/90
ƒ 8.400
21 Nevada 1.7 RN 7/93/ 16.200
25 TX Beverly 11/91 ƒ 9.200
Clio 1.2 Fidji 6/92
ƒ12.900
SEAT
Ronda 1.2 GL 1/86 ƒ
900
Toledo 1.6 CL 5/92 ƒ 9.800
SUZUKI
Swift 1.3 GLSed. 3/93/ 13.900
TOYOTA
Corolla1.8d Stat 04/91 ƒ 9.000
Starlett 1.3 Aut 10/90 ƒ 8.900

VOLVO
240 GL Gr. Luxe 8/86/ 4.900
440 DL 1/93
ƒ 13.500
460 1.8 i GL 4/92
ƒ13.900
740 GL Stat 11/87
ƒ 11.900
VOLKSWAGEN
Golf II 1.3 Funct. 2/92 ƒ 13.600
Golf II 1.3 CL 3/90
ƒ10.700
Golf III 1.4 i CL 05/93 ƒ18.400
Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
Golf III 1.9 DCL 3/93 ƒ16.900
Pas.'1.8 CL Edit 7/93 ƒ 19.800
Pas. 1.8 CL Stat 7/93/26.000
ƒ18.900
Ruime keuze in 2 CV occasions Pas 1.9 Edit. 3/93
ƒ21.400
alle leeftijden. De Eendenspe- Vento 1.9 TD 3/93
Audi 100 CS, grijs metal., LPG cialist Leende. Tel. 04906-1528.
1 83, ƒ 6.500.- Jan Wals
AUTOBEDRIJF
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
020 - 4361697
EURO SNELWEG SERVICE BV
op druk brengen bij de Citroen
INDUSTRIETERREIN
Spec. in Zaanstad Garage.
"DE SLENK"
RENE SPAAN, 075-281193.
CANNENBURGERWEG 26
i .k.: Ford Escort Estate 1.6 Die- Vraag tevens naar onze inrui'S-GRAVELAND
lers en aantr. rep. prijzen.
sol, rijdt zeer zuinig, ƒ 2.500.
TEL.: 035 - 6564444
Tel. 020 - 6420269.
T.k. div. inruilauto's: Kadett 1.6i
LPG 5/90, ƒ7450; VW Golf 1,8
Daf 46, v. opknap of onderd., GTi, groen met., Recaro int.,
sch.dak,
BBS-vIg.,
1/86,
DE METEOR: Verkoop nieuw b.j. '77, op te halen in Winsum
ƒ 6250.-; VW Golf 1.6GL, LPG,
en gebruikt. Diverse landrovers Gr., ƒ300. Bel: 035-5314131.
zwart, 5-drs, 1/89, ƒ 7250.-; VW
90-110-130. Onderhoud & repaGolf 1.6 aut., sch.dak, 1/84,
ratie. Bloemendalerweg 54,
ƒ 3750.-; Golf 1.6 Diesel, 11/82,
WEESP. Tel.: 0294-415240.
Cuore TS km 16.000 '93; Cuore ƒ 1250.-; Porsche 924, autom.,
TX km 40.000 '92; Valera SR ex brons met., 8/81, ƒ 7750.-; Saab
demo '95; Charade 1.3SG Se- 900i, 5 drs, wit, LPG-o.b., stuurdan km 35.000 '92.
bekr., 3/87, ƒ 4950.-; Kadett 1.6
Nissan Bluebird station 2L XL,
D, 5-drs stat., 6/86, ƒ2950.-;
11-'89, APK 11-'96, ƒ8750.
NIEROP-DAIHATSU
Fiat Panda 8/84 ƒ 1950,Tel. 020-6978547 bgg 6940721.
Vancouverstr 2-12
Berebeit Amsteldijk 25,
A.'dam-West
00
6183951.
Amsterdam. 020 - 6627777.
STATIONWAGON
Nissan Bluebird 2.0 GL, 5/'87,
Daihatsu
Xantia 2.0 SX Break . . . . 9/95
met: st.bekr., trekh., el.sp.,
't AMSTÊRDAMMERTJE
ZX 1.9 D
2/93
APK + gr.beurt dec. 1995,
Amstel 340-342
BX 16 TZI
1/90
ƒ5.500. Tel. 0172 - 432070.
tegenover Carré
Swift 1.3 GS
2/92
A'dam-C. Tel. 020-6236491. Baleno 1.3 GL
3/95
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 • 665.86.86
T.k. Charade TS K9, kent. YP Daihatsu Applause Xi . . . 5/91
FAX 020 • 665.63.21
Citroen Wim van Aalst
29JG, APK nov. '96, kl. rood,
Postbus 156. 1000 AD A'dam vr.pr. ƒ 12.500. 020- 6811452.
0297 - 27 28 28

Alfa Romeo

Audi

Ford

Land/Rangerover

DAF

Daihatsu

Nissan

Van 1e eig., Fiat 127, bj. '86,
61.000 km, schadevrij. Vr.pr.
ƒ1600. Tel.: 020- 6190749.

Fiat

CASPARUS B.V. WEESP
Adverteren in deze rubriek
Cinquecento 900 '93 ƒ 12.800
Tel. 020 • 665.86.86
Cinquecento 900 '95 ƒ 13.950
FAX 020 • 665.63.21
Panda 1000 CL '90 ƒ 7.750 Postbus 156. 1000 AD A'dam
Panda 1000 CL '91 ƒ 8.950
Panda 1000 L
'92 ƒ 8.950
Panda 1000 LX
'94 ƒ 11.500
Panda AUTOM. '92 ƒ 10.950
Uno 45 Special
'88 ƒ 6.500
Uno 45 Lido
'89 ƒ 8.500
Uno 45 i.e
'90 ƒ 9.950
Uno 75 SX
'91 ƒ 13.950
Uno 1.1 Hobby
'93 ƒ 14.950
Uno 1.4 Suite
'93 ƒ 15.950

Opel

AUTO VAN DE WEEK
Uno 1.5 AUTOM. 6/92 zilver
grijs, slechts 13.500 km NU
VAN ƒ 16.950 VOOR ƒ 13.950
Punto 55 S v.a.
TIPO 1.4 i.e/5D
TIPO 1.4 Skyline
TIPO 1.4 S 3-drs.
Ypsilon Jr. SE
Ypsilon Automaat
Lancia Delta 1.6
Lanc. Thema 16V
Thema Pininfarina
Lancia Kappa 2.4

'95 ƒ 20.999
'92 ƒ 16.950
'92 ƒ 17.250
'94 ƒ 21.950
'95 ƒ 18.950
'94/23.000
'95/29.950
'93 ƒ 34.950
'87 ƒ 13.950
'95 ƒ 59.950

Diverse Low Budget auto's:
Peugeot 205 XS
Renault 11 TL
Peugeot 505 SX
Lanc. Thema Tb.
Citr. Eend 2 CV

'88
'88
'87
'89
'86

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

8.950
4.950
6.950
7.450
3.000

Motorfietsen:
Suzuki GS 850 Cardan aandr.
12345 mijl, bjr. '82. ƒ5.500.

Mitsubishi

Renault

GOLDCAR MITSUBISHI

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met .1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi 300,1990verl./verh„ Mitsubishi Colt diesel, okt. '87,
trekh., Jan Wals.
nwe motor, APK 7-'96, ƒ 3750.
Tel.: 020 • 4361697.
Tel. 020-6978547 bgg 6940721.

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297'- 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Lada
TE KOOP GEVRAAGD:
LADA's bouwjaar '85-'92
correcte afhandeling 0495496607 b.g.g. 06-52964552

British Cars
& Lifestyle
16 en 17 maart
H O U T E N (Utr.)
Drie hallen verkoopshow
van alle Brite auto's
onderdelen, club, Lifestyle
huis- en tuindecoratie
De vrouwvriendelijke
autobeurs
Open 10.00 - 18.00 uur
Expocenter Euretco - HOUTEN
Info 035 - 683 69 90

AMSTELLANDLAAN 1 WEESP Wegens emigratie t.k. Kadett
t/o Winkelcentrum HOGEWEIJ 1.6D,
1985, SUPERSTAAT
Tel.: 0294-415108, Fax 432616 ƒ5500: 023-5257603.

WESTDORP
LADA en KIA dealer
6x Samara 3 drs . '91 t/m '93
4x Samara 5 drs . '92 t/m '95
1x Lada Niva 1,6 4 w d . . . '93
1x Kia Sportage 2.0 16 V '95
HÉT ADRES IN AMSTERDAM
Adm. de Ruijterweg 396-398
Tel.: 020 - 6825983.

Porsche

Peugeot
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
106 ace 1.1 inj. 9/92 ƒ 14.950
205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.500
205XR1.4J
4/91 ƒ 13.500
205GTM.9
1/90 ƒ 16.750
305 break 1.5 12/86 ƒ 4.400
306 XR 1.4ietoile 1/94 ƒ 26.750
306 XT 1.6 inj. 6/93 ƒ 24.750
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ18.750
405GRDsl
11/92 ƒ 18.450
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

Peugeot 106 XN, bj. 1994,
zeer
CHARMANT,
Motorische problemen ? Laat blauw,
uw auto testen d.m.v. de mo- ƒ 15.900. Hoorn: 0229-213967.
dernste apparatuur. GarageT.k. Peugeot 309 GL Profil, 4bedrijf Out. 020-6441020.
drs, rood, bj. 1986, apk t/m half
Geopend ma. - vr. 8-5 uur.
mei '96, ƒ 2700. 020 - 6342098.

Wegens auto van de zaak mijn
mooie Renault 9, '88, luxe uitv.
APK, ƒ2500. 020-4361793.

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

VOLVO 340 dl sp. '87, APK tot
02-97, wit, trekh., sunr. 108.000
km, vr.pr. ƒ 4250,-. 020-6439889

Volvo

10 Volvo STATIONS '88-'94,
Sedans 360 GLT 440 GLT, 740 Volvo 343L, APK april, b.j. '83,
GL, ANWB-gek. 0492-464495 wegens overcompleet, zien is
kopen ƒ 650. Bel 020 - 6846325.

850 TSR

6/95

940 2.0 GL
1/92
460 1.8
1/94
480 2.0 Autom
12/92
440 GL 2.0
8/93
440 1.6 Comfort Line . . . 1/95
440 1.8 LPG
6/92
Citr. A X T G S 1.4
7/93
FiatUnoSX 1.5
12/92
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO. DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 0294 418200/418008

Wegens auto van de zaak mijn
mooie Volvo 340, 1.7, '88, nweAPK, ƒ 3250. 020-4361793.

Volkswagen
Passat Variant 1.8 CL, zilver
met., okt. '92, stuurbekr., centr.
vergr.,
dakrails,
trekhaak,
70.000 km, dealer onderh.,
i.z.g.st. 072-5334514.

Volkswagen Golf 1.6 Diesel, 041990, 5-deurs, 5 versn.,
940 GL aut. Sedan '91; 240 DL ƒ12.500,-. Tel. 0297-566313.
Sedan '91; 340 DL, 5-drs, aut.
'90; 440 GL LPG '89; goedkope
inruilers 240 Van diesel '89; 360
900 GL '84, in zeer goede 2.0 L Sedan '85; 340 DL Sedan Duizenden guldens voordeel
staat, APK '97, 139.000 km, '85; 340 DL 5 drs. aut. '88;
op occasions
ƒ5850,-. Tel. 020 - 6793659.
HYUNDAI AMSTELLAND
VOLVO-NIEROP,
Schepenbergerweg 11,
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W.
Voor een perfecte SAAB 99
A'dam ZO -020-6976971
Tel. 020 - 6183951.
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie APK.
Wij hebben keus uit
850 Estate 2.5 GLE . . . .1993
Eigen revisiewerkplaats
meer dan 10 Automaten
740 Sedan 2.3, autorn. . .1986
voor Saabmotoren
v.a. ƒ 3.500.480 Turbo, zwart
1989
en versnellingsbakken.
1991 t/m 1994 GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tevens verkoop van nieuwe 460
Tel. 020 - 6433733.
440 automaat
1992
en gebruikte onderdelen
360 2.0, 5-drs
1987
023-5614097
340 autom. . . . 1987 t/m 1990
SAAB DEPOT
VW Golf, autom
1988
Verkoop van nieuwe en gebr. Mitsubishi Lancer, 1.3 GL1990
onderdelen. Tevens revisie, on- Fiat Cinquecento 1.1 sp. 1995 70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
derhoud, rep. 04120-36737.
Rijsenhout, lid Bovag.
uw Volvo-dealer
T.k.: in goede staat verkerende
Meer dan 50 jaar gevestigd:
met persoonlijke service
Saab 99, b.j. '80, donkerblauw, Tel. 020 • 6369222, Meeuwen- Bennebroekerweg 17, Rijsen4-deurs, 152.000 km, prijs laan 128, Amsterdam-Noord. •hout bij Aalsmeer, 0297ƒ 1900,-. Tel. 020 - 6638469,
Uit de IJ-tunhel 2x rechtsaf. 324229. Ook t.k. gevraagd.
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'Compacte coupé' steeds geliefder bij automobilist
Hij is al gesignaleerd op de
Nederlandse weg, de Paseo
waarmee Toyota de
concurrentie aangaat met
vooral de Opel Tigra, Clvlc
Coupé en Renault Mégane
Coupé. Aan de prijs zal het niet
liggen.

I

N AMERIKA EN Japan
kennen ze de Paseo al
langere tijd. Hij werd
oorspronkelijk
met
name ontwikkeld voor Amerika maar veroverde ook op
de thuismarkt van Toyota
een plaatsje onder de naam
Cynos. Kortgeleden voerde
Toyota een restyling door
en in verband met de toenemende belangstelling voor
compacte coupes in Europa
besloten de Japanners dan
toch eindelijk de Paseo
enigszins aan te passen voor
de Europese markt en de export ter hand te nemen.

Het marktsegment van compacte coupes, de 2+2 auto's,
groeit fors in Europa en Nederland blijft niet achter. Vorig
jaar steeg de afzet in Nederland
van 3.202 tot 4.885 auto's en dan
hebben we het over de Tigra,
100 NX, MX-3,
Scoupé en Civic Coupé. De
waarheid gebied wel te
zeggen dat de
vorig jaar gedebuteerde Tigra met bijna
29
honderd
exemplaren het leeuwedeel
voor zijn rekening nam en dus
de markt
aantrekkelijker
maakte voor een veel breder
publiek. Sinds januari heeft de
Tigra er een grote concurrent
bij, de Mégane Coupé, die als de
prognoses juist zijn zich op een
stevige tweede plaats achter de
Tigra gaat nestelen. Van de inmiddels vernieuwde Civic Coupé kunnen we in 1996 meer verwachten dan de te grote ver-

koopdaling (ongeveer 30 procent) van vorig jaar.
En nu begeeft Toyota zich
dan op de markt met een voor
Europa nieuw model en de importeur zegt er nog dit jaar
1.250 van te willen verkopen in
Nederland, 20 procent van de
huidige markt. Als Renault ook
haar hoop werkelijkheid ziet
worden neemt de omvang van
de markt dus zomaar met 50
procent toe. Tenzij de verkopers van Toyota en Renault de
nu nog andere merkrijders uit
hun huidige auto weten te praten.
Voor degenen die van dergelijke auto's houden wordt de
keuze aantrekkelijker maar
pok moeilijker want de Paseo is
in veel opzichten een welkome
aanvulling. De vormgeving kenmerkt zich door vloeiende rondingen, grote koplampen, een
schuin aflopende neus, koelopeningen in de voorbumper en
een achterklep die naadloos
aansluit op de achterruit. Zijn
afmetingen: 4,16 meter lang,
1,66 meter breed en 1,29 meter
hoog. Vooral dit laatste draagt
sterk bij aan het sportieve karakter dat hij uitstraalt.
Om deze uiterlijke karaktertrek in daden om te zetten is hij
voorzien van
een nieuw ontwikkelde
dwarsgeplaatste 1.5 liter
met twee bovenliggende
nokkenassen,
vier kleppen
per cilinder en
een multipoint injectiesysteem.
De Paseo is de eerste Toyota in
Europa die met deze krachtbron door het leven gaat. Hij is
gebaseerd op de gelijksoortige
motor uit de Corolla-reeks
maar heeft onder meer een langere slag waardoor een vloeiende vermogensontwikkeling is
gerealiseerd met een maximum
van 90 pk bij 54 honderd toeren.
Dat is niet eens zoveel maar in
trekkracht maakt de Paseo dit

eze
eek
Nieuwe
Opel
bestel
Nieuw
leven voor
de kart

Calibra goedkoper

Het lijkt momenteel wel opheffingsuitverkoop in autoland
want de prijsverlagingen zijn niet van de lucht. Opel maakt
zo'n beetje het hele programma goedkoper.
We noemden al eerder de Corsa en Omega met als hoogtepunt
de MV6 die met 6.750 gulden naar beneden ging. Daar kunnen we
nu nog de Calibra, Astra, Frontera en Monterey aan toevoegen. De
Calibra is afhankelijk van de uitvoering nu maximaal 1.050 gulden
goedkoper.
De instapprijs van de Astra bedraagt voortaan 28.950 gulden en
de tweede uit de reeks blijft eveneens onder de magische 30 mille.
Van diverse uitvoeringen werden in prijs verlaagd. De terreinwagens blijven niet achter.
De Frontera Sport krijgt een prijsverlaging van 3.450 gulden en
de Monterey met korte en lange wielbasis gaat voor respectievelijk vijf- en zesduizend gulden minder de deur uit dan voorheen.
Je zult er maar net een aangeschaft hebben.

Modieuze Twingo

Bij zijn introductie was er maar een uitvoering beschikbaar, dat was gemakkelijker voor de klant. Het enige dat je
hoefde te doen was een kleur uitkiezen. Mag ik van u maar
een gele Twingo, of nee, geef eigenlijk maar een blauwe.

Voor kopers wordt
de keuze
steeds moeilijker

De Japanners hebben eindelijk besloten de Paseo enigszins aan te passen voor de Europese markt en de export ter hand te nemen
meer dan goed, 130 Nm bij 44
honderd toeren waarvan 90
procent al beschikbaar is bij 23
honderd toeren. De top bedraagt 185 km/h en hij accelereert in iets minder dan 11 seconden naar 100 km/h. De onafhankelijke voorwielophanging
met McPherson veerpoten en
de achterwielophanging met
torsiearmen moeten garant
staan voor een voorspelbaar en
plezierig rijgedrag.

Het interieur wordt voor een
belangrijk deel gedomineerd
door de drie witte wijzerplaten.
Het vierspaaks stuurwiel is
voorzien van een airbag en voor
de bijrijder is deze veiligheidsvoorziening eveneens aanwezig. De rechtervoorstoel heeft
een walk-in systeem voor de inen uitstap naar achteren maar
het geen enkele volwassene
neemt voor zijn plezier plaats
op de achterbank van de Paseo.

Die (neerklapbare) bank is
hooguit leuk voor kinderen en
tijdens vakanties heb je de
ruimte hard nodig voor bagagevervoer.
Standaard is hij verder voorzien van onder meer een snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging, elektrisch verstelbare buitenspiegels en een in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel. De luxere 1.5 GT is

bovendien voorzien van centrale portiervergrendeling, lichtmetalen velgen en elektrisch
bedienbare ramen.
Tegen
meerprijs zijn zaken als ABS en
een uitneembaar schuifdak leverbaar.
Toyota heeft 2 versies beschikbaar. De 1.5 kost 34.980
gulden en de 1.5 GT 37.350 gulden en daar kunnen zijn Japanse concurrenten niet aan tippen.

D

E SINTRA WIJKT inderdaad enigszins af
van het monocab-ontwerp dat bij de meeste ruimtewagens of MPV's
wordt toegepast. De neus en
cabine zijn optisch iets duidelijker van elkaar gescheiden dan bijvoorbeeld bij de
Renault Espace of Peugeot
806 en equivalenten maar
veel ophef is het nu ook
weer niet waard.

Zoals alle andere fabrikanten
prijst Opel de Sintra vooral aan
om zijn personenauto-eigenschappen. 'De Sintra is niet zomaar een aangepaste versie van
een bestelwagen' merkt Opel in
de persinformatie op alsof het
de concurrentie aangaat met de
Hyundai H100. Al die MPV's
van de laatste tijd hebben net

zo min iets met bestelwagens te
maken als de Sintra.
Vreemd is dat toch, ze willen
allemaal een ruimtewagen in
het programma en als het zover
is doen ze er alles aan hem te
positioneren als personenauto
en ten overvloede te benadrukken dat het geen busje is. De
tijd dat MPV's niets anders dan
busjes waren is allang voorbij
en mogelijk is die tijd er nooit
geweest. Voor vervoer van personen zijn er personenauto's,
ruimtewagens en bestelbusjes.
De Opel Sintra behoort gewoon
tot de categorie ruimtewagens,
geeft geen nieuwe trend aan en
behoeft niet te concurreren
met stationwagons, busjes of
personenauto's. Wel met die
overdaad aan andere MPV's
maar echte missers lijkt Opel
zelden te maken.
Een ruimtewagen dus waarmee Opel een voor haar nieuwe
markt betreedt die genoeg perspectief biedt. Veel fabrikanten
die zich met ruimtewagens inlaten kiezen ervoor een samenwerking aan te gaan zodat we
nu onder meer zeven merken
hebben die samen slechts twee
modellen op de markt brengen
zonder noemenswaardige verschillen. De Sintra onderscheidt zich hierin nauwelijks.
Hij is het resultaat van een

samenwerkingsproject tussen
de technici van het Opel ontwikkelingscentrum in Duitsland en die van General Motors
in Amerika. De Europese en
Amerikaanse uitvoeringen van
de Sintra worden beide geproduceerd in de Amerikaanse
staat Georgia en daarmee is hij
gelijk de eerste Opel met het
predikaat Made in the USA.
Maar wel een met Europese
kenmerken want bijvoorbeeld
het onderstel is geheel en uitsluitend afgestemd op Europa.
Aan beide zijden is de Sintra
voorzien van een schuifdeur.
Voor de Nederlandse markt
komt Opel met een versie voorzien van 5 stoelen. Tegen meerprijs zijn er nog 2 stoelen of een
3-zits achterbank leverbaar.
Alle stoelen zijn uitneembaar
en omklapbaar. De voorstoelen
zijn 180 graden draaibaar. De
bagageruimte is uiteraard riant, 160 liter, maar als de nood
aan de man komt kan er 3763
liter in.
Verder rondom ook veel
bergruimte voor kleine zaken.
Opel kan in elk geval een record op zijn naam schrijven: de
Sintra telt 32 bekerhouders.
Zijn er dan toch mensen die
deze dingen gebruiken?
Er is keuze uit een tweetal
Ecotec-motoren met in elk ge-

Facelift Carina E

Vanaf half maart staat de vernieuwde Toyota Carina E in
de showrooms. De belangrijkste uiterlijke wijziging is de
nieuwe grille. Onderhuids verandert er meer. Het leveringsprogramma wordt uitgebreid met een 2.0 liter turbodiesel.

Opel komt binnen een jaar
met nieuwe bestelauto
Made in the USA en pas over
een jaar in Nederland. Deze
week richt Opel zijn
schijnwerpers op de Slntra die
tijdens de Autosalon van
Geneve debuteert. Opel
presenteert hem als fors
uitgevallen stationwagon om
daarmee het onderscheid aan
te geven met de gangbare
vormgeving van rulmtewagens.

Later werd de keuze al ingewikkelder want ineens waren een
vouwdak en airbag beschikbaar. En een Twingo Easy zonder
kpppelingspedaal. Nu volgt er een uitvoering met een volkomen
nieuw interieur, de Twingo Benetton. Dit omdat hij met een
marktaandeel van 5,8 procent vorig jaar de best verkochte benzine-auto in Frankrijk was.
Het ligt voor de hand dat het hier een kleurig autootje in de stijl
van de United Colors of Benetton betreft. Voor de buitenkant zijn
een aantal nieuwe kleuren beschikbaar en in het interieur springt
de bekleding nogal in het oog: blauwe zittingen en hoofdsteunen
in combinatie met rugleuningen voorzien van grote meerkleurige
ruiten.
De veiligheidsgordels en de vloerbekleding zijn felblauw. De
prijs van dit alles bedraagt 20.495 gulden. De Twingo Benetton
wordt in een gelimiteerde oplage verkocht in bijna alle Europese
landen.

Alle modellen zijn standaard voorzien van twee airbags en
vanaf de 1.8 XLi is er keuze uit ABS of airco. De 1.8 GLi-modellen
en hoger hebben deze attributen standaard aan boord. In de
portieren van de Carina E monteert Toyota voortaan dubbele
beschermingsbalken. Prijzen vanaf 38 mille.

Caravanbeurs

Op het ANWB-terrein Larserbos aan de Zeebiesweg te Lelystad
heeft van 15 tot en met 17 maarc de Caravan Occasion Beurs
plaats. Er staan honderden gebruike caravans van de meest
gangbare merken te koop. Ze zijn alle geïnspecteerd door BOVAG
en ANWB, voorzien van een keuringsrapport en eenjaar garantie.
Behalve de aangeboden occasions zijn er tal van accessoirestands en geven politie en ANWB de nodige informatie. Alle
kopers van een caravan krijgen een lang weekeinde kamperen
aangeboden.

7-zits Shuttle

De Honda Shuttle is voortaan ook leverbaar als 7-zitter. In plaats
Zoals alle andere fabrikanten prijst Opel de Sintra vooral aan om zijn personenauto-eigenschap- van vier stoelen plus achterbank is hij voorzien van twee stoelen
pen
en twee achterbanken.
De eerste rij biedt plaats aan drie personen en kan naar voren
val op papiereen keurig ver- zijn prestaties liggen dan ook lichtmetalen velgen. De luxere geklapt, de achterbank heeft als voordeel dat hij in de bodem kan
bruik. Voor de instappers staat aanzienlijk hoger.
CD onderscheidt zich met elek- worden verzonken. In prijs zijn de zes- en zevenpersoons Shuttle
er een 2.2 motor (141 pk) klaar
In de loop van volgend jaar trisch bedienbare voorstoelen gelijk.
met een koppel van 202 Nm bij introduceert Opel tevens een en een dito schuifdak, alarm,
26 honderd toeren. Het is de dieselmotor voor de Sintra. Er afstandsbediening voor de raeerste Opel met 2 zogenaamde zijn twee uitvoeringen, beide dio, een inhoogte verstelbaar
balansassen om trillingen te re- rijkelijk voorzien met onder stuur,
cruise-control, een
duceren. Voor een afstand van meer ABS, rondom schijfrem- boordcomputer en niveauregehonderd kilometer heeft deze men, twee airbags, airconditio- ling. De Sintra komt vanaf het
Saab wil haar aantrekkingskracht verbreden en ontwikkelde
16-klepper 8,4 liter nodig. De ning, gordelspanners voorin, najaar op de Europese markt. voor dat doel een tweetal conceptcars op basis van de 900 Coupe
201 pk sterke V6 24-klepper no- centrale vergrendeling, elek- Nederland staat pas voor begin en Cabriolet. Ze kenmerken zich door specificaties aan motor en
teert voor dezelfde afstand trisch bedienbare voorramen volgend jaar op de lijst. Even chassis en een nieuwe vormgeving. De wijziging is vooral gericht
op een vergroting van het rijplezier.
ruim 10 liter brandstof maar en buitenspiegels, dakrails, geduld a.u.b.

Saab in concept

Coureur en zakenman Bleekemolen blaast kartsport nieuw leven in

A

LS ER IEMAND is
geweest die de kartsport drie jaar geleden nieuw leven inblies was het wel Michael
Bleekemolen (46). Naar eigen zeggen op Jos Verstappen na de meest populaire
coureur van Nederland
maar als het gaat om internationale bekendheid overtreft hij Verstappen waarschijnlijk.

Bleekemolen zit al eenjaar of
deertig in de racerij en boekte
genoeg succes om een paar
wanden met kranteknipsels te
vullen. Daarnaast is hij zakenman. Op het circuit van Zandvoort 'runt' hij Bleekemolen Incentives en drie jaar geleden
opende hij in Mijdrecht de eerste indoorkartbaan van Nederland. Deze baan gaf de aanzet
tot een revival van de kartsport
waarmee het tot dat moment
hopeloos gesteld leek.
Bleekemolen spreekt van
bloedarmoede. Het succes van
de indoorbaan bleef niet onopgemerkt met als gevolg dat Nederland nu een stuk of 15 karttaanen telt en het einde is nog
niet in zicht. Vorige maand ging
een oude droom van Bleekemolen in vervulling: een grootschalig indoor autosportcentrum in het Amsterdamse havengebied.
De kartbaan in Mijdrecht leg-

Amsterdam heeft sinds kort het snelste
partycentrum ter wereld: het Bleekemolen
Indoor Kart & Speed Centre. De peetvader van
de Nederlandse kartsport, coureur en
zakenman Michael Bleekemolen, heeft er
ruim vijfjaar op moeten wachten.
de Bleekemolen bepaald geen
windeieren want in drie jaar
tijd ontving hij er zo'n 700 duizend mensen. Toch was hij liever eerst van start gegaan in het
voormalige pand van Draka Kabel in het Westelijk Havengebied. Bleekemolen: „Het idee is
ruim vijf jaar geleden in Zandvoort ontstaan. Tijdens de incentives gebeurde het regelmatig datje in-weer en wind op een

nauwelijks mee en ontwikkelde
liever hoogwaardige industrie.
Daar is ze gelukkig op teruggekomen omdat het niet haalbaar
was. Vooral 's avonds is het een
eng gebied. Wij moeten het van
de avonden en weekeinden hebben en dat betekent veel sociale
controle. In het eerste weekeinde hadden we op een bepaald
moment tweeduizend bezoekers binnen."

'Het klinkt gek, maar
soms haat ik het
rijden in race-auto's'
natte baan stond, dat was niet
altijd even leuk. We wilden het
pand van Draka Kabel overnemen maar we konden het niet
eens worden over de prijs. De
gemeente Amsterdam werkte

Nadat Amsterdam afketste
zocht Bleekemolen zijn geluk
elders. Bij dertig gemeenten
kreeg hij nul op rekest omdat
een indoorkartbaan niet in de
bestemmingsplannen
paste.

Behalve in Mijdrecht waar het
verzet voornamelijk van de Ipkale middenstand afkomstig
was. Bleekemolen: „Tot op de
dag van vandaag hebben wij het
in Mijdrecht druk terwijl we
nog nooit een mailing verstuurd hebben. Maar al na een
paar maanden zag iedereen de
zilvervloot en wilden veel hobbysten ook zo'n baan runnen.
Maar er komt veel bij kijken.
Zowel in Nederland als in
Duitsland zijn de eerste banen
alweer gesloten. De koek is nog
niet op maar de verzadiging is
wel bijna bereikt."
Ondanks zijn activiteiten in
Mijdrecht en Zandvoort bleef
het oog van Bleekemolen gericht op Amsterdam. Eind vorig jaar ging de gemeente alsnog overstag voor wat nu de
grootste indoor kart- en speedbaan ter wereld is. De feiten:
een investering van zeven miljoen gulden, overdekte oppervlakte 12.500 vierkante meter,
twee kartbanen van 480 meter
lang en gemiddeld zeven meter
breed, maximaal hoogteverschil anderhalve meter, een Indianapolis Speedway Track
van 280 meter, een crossbaan
van 140 meter, een steile wand
(Wall of Death) met een hoogte
van 6,5 meter en doorsnede van
acht meter, een miniatuurauto
racebaan, alle banen voorzien
van geautomatiseerde tijdwaarneming, een capaciteit van negenhonderd stoelen, eigen par-

mikt Bleekemolen op een landelijke uitstraling. „Wij zijn
een partycentrum waar we
mensen willen entertainen en
het is niet de bedoeling klanten
van andere banen weg te trekken, ook niet uit Mijdrecht. In
Amsterdam maken wij reclame
voor Mijdrecht maar andersoms doe ik dat minder snel. Dit
is in elk geval de allerlaatste
indoorkartbaan die ik open."

Eind vorig jaar ging Amsterdam alsnog1 overstag voor wat nu de grootste indoor kart- en
speedbaan ter wereld is
keerruimte voor tweehonderd
aHito's, mogelijkheden voor
groepen tot achthonderd personen, vergaderruimtes, twee restaurants en vier bars. Een afzuigings- en luchttoevoersys-

teem moet de hal leefbaar nouden. Bleekemolen beschikt ook
over een Formule l-simulator
die echter veelal in binnen- en
buitenland op locatie nodig is.
Hij zegt eigenlijk een tweede te

willen aanschaffen maar daarmee is een bedrag van 750.000
gulden gemoeid en hij vraagt
zich ernstig af of hij die investering terugverdient.
Met de baan in Amsterdam

„Zo'n indoor skibaan met
echte sneeuw, dat lijkt mij nog
wel wat, maar verder met. Ik
houd dit nog hooguit vier jaar
vol, langer kan ik mij op dit
moment niet voorstellen. De
kartbanen plus de incentives
kosten enorm veel energie. En
behalve ondernemer ben ik ook
nog steeds coureur. Ik rijd een
aantal races met een historische Formule l-wagen, dat is
hobby. Als professional rijd ik
dit jaar mee in het kampioenschap van de nieuwe Renault
Spider Cup. Het klinkt misschien gek, maar het rijden m
race-auto's haat ik soms. Het
enige waar ik plezier aan beleef
zijn de wedstrijden en de laatste trainingen. Het is voor mij
een straf als ik moet testen in
het buitenland. Ik ga zo laat
mogelijk uit Nederland weg en
zo vroeg mogelijk weer terug.
Dat ligt ook aan mijn activiteiten als ondernemer maar de lol
is er soms weieens af na al die
jaren."
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Accessoires
en Onderdelen
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748

020-665 86 86

Grote sortering ONDERDELEN
v/an schade auto s alle
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435

Klassiekers en Oldtimers
Te koop' aangeboden. MGB-GT,
bouwjaar 1974, kleur rood, totaal
gereviseerd, dus z.g.a.n., schadevrij,
97.686 miles. Pr. ƒ18.000.
Telefoon 0596- 542562
15 x CITROEN IDDS met
1 jaar APK Garage
de Kogge 0229 201447

T k Volvo 142 autom, 1971
wit in perf ongin st 70000
km / 14 500 020 6465305

MB 280 S b j 74 APK 1 97 Volvo Amazone
bj
69
autom electr schuifd afst ƒ17000 Geen bandenschop
alarm ƒ4900 0206693160
pers 0492536140

Motoren/Scooters
6e MOTOR EXPO'96

Service en
Reparatie
24 UURS SERVICE
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel 0206233220
Ook op zaterdag open
APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel 0206980639

RIJNHAL ARNHEM
22/23/24 maart Info standruimte
0548 362666 Promotie Express B V

AJS18MS 500 cc caferacer +
Weg omst BMW F650 94
reserve blok onderdelen
in
10000 km mcl ace ƒ10995 APK KEURINGEN ƒ70,
goede staat papieren o k
Boekje etc Tel 023 5614657
klaar terwijl u wacht
/5000 050 5267668 (loeki)
Garage West-Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam Almere Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000
of
10 motornjlessen + examen ƒ835
Motornjlessen ƒ 55 per 60 mm
Autorijlessen ƒ 37 50 per les ook automaat lessen
Theorie op CD l GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag van 9 00 20 00 uur a 10 per keer

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
APK keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBY
HAL 020 4976999 A'dam
Sloterdijk 3

Autosloperijen
Autosloperij De Liede
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R D W vrijwaring
Geen voornjkosten

Ruys de Beerenbrouckstr 157 159, A dam tel 020 613847S
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed 16 t/m 20 maart (ook zondag)
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier m VOORJAARSCAMPERSHOW
tensief les en nog leuk ooki met nieuwe en gebr campers
Hoog slagingspercentage en
bij
toch 1e 10 lessen ƒ3750 p u
VW/Audi Dealer A POINT,
Tel 0206868063/6332405 of
Kollenbergweg, A dam O
0654633678 P S Ook 8 week
tel 020 - 4301647
se cursussen en examenroutes
inbreng mogelijk
rijden is vanzelfsprekend
Ook verhuur van 2 4 per
Wilt u een goede en niet te KAMPEERBUS Citroen 35RD,
dure rijopleiding'
bj 85 i z g st Samen delen of
Bel dan Ferry 020 6127187 alleen1? Bel 0478 589161
Eerste 4 lessen voor ƒ 100 ,
Reserv nu Dolphm Camper v v
daarna alle lessen ƒ35
aut en airco va 1095 pwk
20 lessen + examen ƒ 950
Adventure cars 0299 430613

Campers

Autoverhuur

OUKE BAAS

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50 per dag excl BTW
Tel 020 6161388 of 6890374
Peugeot 106/306 Renault La
10 dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J 5) guna Vracht + bestelwagens
All m met vrije km
ƒ 1610
RENT A BRIK
Sneeuwkett + skiboxen met
Personenbus ƒ 89 p dag
dragers voor ieder type auto Opel Kadett va ƒ39 p dag
020 6719108 of 020 6794842
All m KM vnji
Zie ATS telet pag 888
Tel 0206922930

020 6198691
023 353685
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop , sloop en schadeauto s
m vrijwaring Tel 0206754193

Auto's te koop
gevraagd
Gevr LADA's v a '85 tot '92
met PTT vnjwaringsbew Eigen
oplaaddienst 0334701240
Gevraagd jonge auto's va
1990 a contant Belt u voor ml
0341 419354 of 0652 977028
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vnjwar
bewijs Tel 0204824640
Rio t k gevr loop , sloop en
schadeauto s, contant geld +
vniwaring Tel 020 6370711

Je wilt 'm zien. Aanraken. Er in rijden. De volledig nieuwe Colt is gevormd om uit te dagen. Elke lijn

l op 15 (ECE norm). De stilte in het interieur. De indruk

tische versnellingsbak, INVECS-II, die de rijstijl van

van kwaliteit. De wetenschap van betrouwbaarheid.

de bestuurder analyseert en de schakelmomenten

boeit. Elk detail klopt. In vorm en vezel.

ZATERDAG 16 MAART

HET SAFE MOTORS AMSTERDAM
SElZOEmPMüGS SAFENEMW
Jij kom toch ook op onze seizoensopening'3 Het seizoen
staat uoor de deur en dat meren wij traditioneel met veel
primeurs en verrassende actimteiten
Opening "Galaria Italia"
Bezoek de mooiste Italiaanse motorenshowroom uan
Nederland Motorfietsen en motorkleding uan bijzondere
klasse staan bij ons in de omgeving die ze verdienen
Proeftijden op vele
Italiaanse motoren
Natuurlijk ook op andere merken
Grandioze loterij

/ i,//'// /',~ ,'„",
£*- i Y „ / *W
Minstens zo opwindend is het gevoel als ~"J/'j j',' / ' / . , '

Zet de Colt naast zijn concurrenten
/

daar zelf op afstemt.

in de middenklasse. En vergelijk z'n

je 'm m beweging zet. De opvallende rust van de high

ruimte en comfort. Z'n

standaarduitrusting en

tech 1.3i en 1.6i motoren. Die kracht en souplesse

veiligheidsvoorzieningen. Van stuurbekrachtiging tot

combineren met een gemiddeld verbruik van rond de

een airbag. Ervaar ook de revolutionaire automa-

De nieuwe Colt laat je niet koud. Durft u de
uitdaging aan? Hij staat vanaf nu in onze
showroom. Maar pas op, want de Colt
is hot. Mitsubishi. Je eigen karakter.

MITSUBISHI

MOTORS

De nieuwe Mitsubishi Colt. Je moet 'm voelen.
Pnj\ nul RPM/BTW nel \ernijdermg\bijdraiti

kosten njUaannaUn afSa\\inheim Afs;ibcilJ ih l 6CLX f 31 995 De iimllampen zijn le&en iniirpnjt Inerbaar Wijzigingen \oorbihouden Ma 3 jaar Multigarantie/lnler Euro Senice
Imp Hart Nibbm, & Grint I! V Sin\inlKim (0252) 26 61 II

Lotenzijnnogtekoopaf2$0
Maak
kans op de hoofdprijs tivvfl500 •

Waardevolle attentie voor
de eerste honderd bezoekers
Vroege vogels worden extra beloond
Pizza, pizza,
pizza
Feesten maakt
hongerig Voorpizza s wordt gezorgd

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan l, tel. (023) 529 40 02.

Zeilmakerstraat 2, tel. (023) 538 55 50.

AMSTERDAM, Jarmuiden 31, 1046 AC, Tel. 020 - 6145339
NERGENS ZOVEEL MOTORMOOIS TE ZIEN
Internet http llwww safp nl E-mail pr@safe nl

SPELENDERWIJS VERDIEND!
X<«:

ABC DESIGN
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Walker

PAMPERS

Met een vrolijk speelblad

Quattro Pack

119,95

Verschillende soorten, per pak

69,95
LUVS
Dubbelspaarpak
Verschillende soorten, per pak

KNORR
Kinderwagen Skipper
Verschillende designs, per stuk

329,95

ALKMAAR, in Overstad. ARNHEM, winkelcentrum Kranenburg. BEEK, winkelcentrum Makado. BREDA,
winkelcentrum De Lunet. EINDHOVEN, in het Philips-stadion. MUIDEN, bij Maxis. ROTTERDAM,
winkelcentrum Alexandrium. ROTTERDAM-ZUID, winkelcentrum Zuiderterras. UTRECHT, Kanaleneiland.

Uit in Amsterdam

Weekmedia

The Treble Spankers: warme versterkers en mooie vrouwen

Carnaval
De Braziliaanse stad Recife
viert volgens kenners het meest
authentieke,
folkloristische
arnaval van het westelijk halfrond. Komt dat even goed uit
dat komende week veertig ariesten en muzikanten van Becife naar Amsterdam vliegen
om in Paradiso een kleurrijk
spektakel te verzorgen. Het
'eest, dat 15 en 16 maart plaatsrindt, staat dit keer dus in het
,eken van noord-oost Brazilië,
ïet feest begint om half tien.

Fotografie
Twintig vrije-tijdsfotografen
doen mee aan de tentoonsteling die de Fotobond momen:eel in de Meervaart houdt. An;èle Essamba maakte contrastrijke en mysterieuze foto's die
iijn te zien in de Pulitzer Gallery, Prinsengracht 315. Tot en
met 16 maart kan men nog in
iet Amsterdams Centrum voor
Fotografie in de Bethaniënstraat terecht. Daar hangt een
deine serie foto's die Lynn
oldsmith maakte van rockhelden als Springsteen, Dylan
en
Richards.
Telefoon:
622.4899. Anonieme reizigers en
onzichtbare beelden, dat tonen
de foto's van Karin Brody Baog, Kim Jonker en Koos Lina,
die deze maand in de Silo Galerij, Westerdoksdijk 51, zijn te
zien.

Het heeft lang geduurd
voor in Nederland weer een
opwindende band opstond,
maar met de Amsterdamse
gitaargroep The Treble
Spankers is het zover. De [
Spankers maken snelle en
vrolijke muziek met veel
galm, en hun nieuwste cd
vliegt met een snelheid van
duizend stuks per week de
winkel uit. Na jarenlang
zwoegen in soms wel vijf:
bandjes tegelijk, zijn voor
slaggitarist Marcel Kruup
en zijn makkers spannende
tijden aangebroken.

'Wij zijn niet gebonden
aan een zanger die
steenkolen Engels zingt'

ET gaat dus goed met
het Amsterdamse viertal. Hun muziek is regelmatig op de radio te
horen, tv-programma's als
Nova luisteren er hun items
mee op en in de Elpee Top 100
zijn ze van de 94-e naar de 31-e
plaats gesprongen (via nummer 47, dat wel). Met acht optredens in de week zijn ze momenteel één van de meest gevraagde bands.
Hun aanstekelijke muziek
doet sterk aan The Shadows
denken, al willen ze daar liever
niet mee vergeleken worden;
die muziek vinden ze veel te
truttig. En surfmuziek, zoals
hun frisse sound wel wordt
aangeduid, dat vinden ze ook
Kunst (1)
maar niks. Toch heeft de band The Treble Spankers, klaar voor hun optreden in Arena
Lichaamsversiering,
daar- wel geprofiteerd van de film
over gaat de tentoonstelling die Pulp Fiction, waarin surfmustudenten van de Hogeschool ziek van Dick Dale was te hp- staat het synthesizer-nummer van popsterren vind ik maar gevan Amsterdam op de Heren- ren. Dankzij het succes van die Popcorn, al was het alleen maar lul."
Zoveel mogelijk optreden,
gracht 266 hebben ingericht. film kon Dale (62) op zijn oude om te bewijzen dat we niet het
Toegang gratis. Galerie Vro- dag nog op toernee, waarbij The zoveelste bandje zijn dat oude daar is het hem en de drie andere bandleden (Phantom Frank
mans heeft een expositie van Treble Spankers in Paradiso platen naspeelt."
Ondanks het grote succes op gitaar, Maarten Heijblok op
glaskunst. Telefoon: 642.7295. het voorprograma verzorgden.
Maar om nou te zeggen dat de ('Als we willen kunnen we wel bas en Frank Sloos op drums)
Kleurenfoto's van 'de heimelijke handelingen van jonge Spankers een gewoon surf- drie keer per dag optreden'), is vooral om te doen. „We spelen
vrouwen', maar ook 'een gede- bandje zijn, nee... Slaggitarist Marcel de nuchterheid zelve ge- met passie en geven ons graag
tailleerd verslag van privé-ge- Marcel Kruup: „We coveren taleven. „Goed, je speelt wat aan het publiek over."
Dat The Treble Spankers
sprekken die in de baas zijn tijd ook nummers van 2 Unlimited meer, maar verder interesseert
worden gevoerd', het zit alle- en op onze laatste cd Hasheeda het me geen reet; dat hele gedoe voornamelijk instrumentaal
maal in de tentoonstelling die
tot 24 maart is te zien in Bureau
Amsterdam, Rozenstraat 59.

Kunst (2)
Mooi beschilderde terracotta
otten uit Columbia en kleine,
net zilver bewerkte potten uit
Vlarokko zijn te zien bij Galerie
Vereldbeeld in de Commelintraat 54. Telefoon: 693.3509.
Liefhebbers van naiëve kunst,
an onder andere Gorki Bollar,
cunnen tot 16 maart terecht in
Galerie Hamer, Leliegracht 38.

ie Brouwersgracht
Gorkt Bollar:

Koningsdrama

H

Hij praat sneller dan het
geluid, doet verschillende
radioprogramma's en staat
komende week in De Kleine
Komedie als onderdeel van
het onvergetelijke duo Lebbis en Jansen. Een gesprek
met Dolf Jansen, over protest-stickers en landingsbanen.

EN JE altijd al een druk
en welbespraakt baasje
geweest?
„Ja, in stilte. Tot een
jaar of 16 bedacht ik in de klas
altijd wel leuke opmerkingen,
maar ik had heel weinig durf
om die te uiten. Ik zei het dus
héél zacht. Mijn vriendje naast
me was veel brutaler, herhaalde dat, en had vaak de lachers
op zijn hand. (glimlachend) En
eigenlijk is dat nog steeds zo.
Wat ik in de kleedkamer roep,
zegt Lebbis op het toneel. Zo
gaat hij ermee vandoor."

VEFIBINDINGSUAANTJE OVERTOOM - VONDELPARK

J

TENNISPARK

KATTENLAAN

TENNISLES:
" V/A FL. 15,- P.P. PER UUR"
TENNISBAAN HUREN 7
PARTICULIERE BAANHUUR
V/A FL. 15,40 PER UUR

VRIJ TENNISSEN:
" V/A FL. 30,- PER MAAND"
GELEGEN TUSSEN DE NUMMERS OVERTOOM 32SO27

KATTENLAAN 13 1054 KA AMSTERDAM
TEL. 020-6124567/020-6642924

klappen, dachten we: hé, daar
zit wat in."
Gitarist Frank Gerritsen kende Marcel al van andere bandjes. „Frank had een drummer
nodig - ik speel namelijk niet
alleen slaggitaar, maar ik drum
ook - en ik had een band met
twee slechte gitaristen. Die heb
ik dus tegen Frank geruild.
Leek me een goede ruil: twee
slechte er uit en één goede er in.

Dolf Jansen over
vliegtuigen en theater

Als Willem Alexander de
roon bestijgt, is het de eerste
teer sinds lange tijd dat een
nan de scepter overneemt. Dat
.nspireerde Daphne de Bruin
om een hedendaags koningsIrama te schrijven. Hofleveranciers is tot en met 23 maart
n het Amphi Theater te zien.
Is cabaretier echt zo'n leuk
iondag en maandag wordt niet vak
als de mensen denken?
gespeeld. Reserveren: 616.8942.
„We hebben onderling ontzettende lol, samen met Lebbis
en de techniek. Je moet wel veel
TENNISCAFE KATTENLAAN
reizen. Mensen denken dat je
om half acht het theater binnenstapt en om half elf naar
3_QAIÜ_GEN„DINER.A-EL^29 5.a.
huis gaat, maar ze beseffen niet
dat je dagen van twee uur 's
middags tot één uur 's nachts
HET LUNCHCAFE
maakt. En de jongens van de
BIJ UITSTEK !
VOOR:
PRIVÉ-FEESTEN, BRUILOFTEN,
RECEPTIES ETC.

spelen -voor enkele nummers
laten ze zich bijstaan door de
Marokkaanse zanger Abdellatif
- is eigenlijk per ongeluk gegaan. Marcel: „In één van mijn
vorige bandjes hadden we een
zanger die niet kon zingen; na
een paar nummers was-ie leeg.
Vandaar dat we maar instrumentale nummers zijn gaan
spelen. En toen het publiek verschrikkelijk hard begon te

Maar dat gitaargeluid van
Frank, met al die galm en zo, is
dus niet nieuw; dat heeft-ie zijn
hele leven al gehad."
Wat zeker niet nieuw is, maar
wel medebepalend voor het
succes van de band, is het instrumentanum: The Treble
Spankers spelen op oude gitaren (Rickenbacker, Fender) en
gebruiken buizenversterkers.
Marcel: „Zo'n versterker heeft
een heel warm karakter, in tegenstelling tot die kille transistors."
Wie goed naar de muziek
luistert, ontdekt overigens een
hoop Arabische, Spaanse en
zelfs Indiase invloeden. Dat is
niet zo verwonderlijk, want gitarist Frank Gerritsen is een
groot liefhebber van wereldmuziek. Die moet van popmuziek
niets hebben, net zoals Marcel
trouwens.
, „Popmuziek is vaak één vierkant blok kabaal, terwijl je bij
onze muziek nog leuk kunt praten. Het is net een klassefeestje.
We spelen ook liever vóór het
podium dan erop, zodat je voor
de volle honderd procent contact hebt met het publiek. En
natuurlijk oog in oog staat met
de mooiste vrouwen. Normaal
staan daar altijd monitoren
voor."
Of de Spankers internationaal gaan doorbreken, is nog
even de vraag, maar vanuit
Amerika is al belangstelling getoond. „In oktober gaan we
naar Florida. Dat is het voor-

Een middenstandsgezin
(vader, moeder en dochter)
gaat failliet, ziet de buurt
verloederen en reageert dat
af door elkaar het leven
zuur te maken. Maar wel op
zo'n manier datje er om
kunt lachen en ook nog
sympathie voor ze krijgt.
Wat toneel al niet vermag.
Mark Timmer, regisseur
van Winkeldochters dat
komende week in Frascati
is te zien, verklaart zich
nader.

techniek zijn nog langer op nu de hele week over gaan napad."
denken, maar we vonden dit
wel een aardige vorm."
Je woont je hele leven al in
Amsterdam; wat trekt je het
Geef eens een voorbeeld van
meest aan in deze stad?
goed en fout, en dat die keus niet
„Dat hier altijd heel veel ge- altijd zo simpel is.
beurt. Dat geldt natuurlijk ook
„Wij hebben het bijvoorbeeld
voor de misdaad, maar als je over Frankrijk en de kernproekijkt wat hier afgelopen zomer ven. Natuurlijk ben je dan vóór
te doen was: Ajax, de Stones, Greenpeace. Maar als Greencircus op het Museumplein, peace dan zegt dat je protesttheater en muziek in het Von- stickers op Franse francs moet
delpark, of watje zoal ziet als je pakken, moet je dus éérst naar
gewoon door de stad loopt. Frankrijk om die stickers te
Maar nu ik van de Indische kunnen plakken ' terwijl dat
buurt naar Reigersbos bij Ab- juist niet mag van Greenpeace.
coude ben verhuisd, valt het me En wat dacht je van de Br ent
wel op hoe rustig het buiten de Spar? Dat stuk metaal met honstad is. Eén keer in de zoveel derdduizend liter ruwe olie ligt
tijd hoor je een trein langsko- nu in een prachtig fjord ergens
men. En that's it."
in Noorwegen een beetje weg te
roesten. Dat fjord is dus voorJullie nieuwe programma goed verkankerd."
gaat over keuzes maken?
„Ja, het gaat vooral over goed
Wat is Lebbis zonder Jansen,
en fout. In het begin vragen we en andersom?
de zaal wie er wel eens een goe„We kunnen allebei zonder
de keuze heeft gemaakt. Meest- elkaar. We presenteren onze eial is er tussen die vijfhonderd gen radioprogramma's, maar
man wel eentje die ooit in zijn met zijn tweeën zijn we gewoon
leven een goede keuze heeft ge- beter omdat je elkaar op grapmaakt en daar zelfs zijn geld pen en ideeën brengt. Je kunt
elkaar redden en opfokken,
mee kan verdienen."
„De rest van de voorstelling waardoor het leuker wordt."
gaat over wat er in de wereld
gebeurt en wat wij daarvan vinJe improviseert graag; wat
den. Aan het slot richten we ons was je meest geslaagde improvidan weer tot de zaal en zeggen satze?
„We hadden laatst wel een
we: dit was het was ons betreft
en nou jullie, goedenavond. mooie. Toen we in Limburg opNiet dat ik verwacht dat ze daar traden zat er een mevrouw in

M

(ADVERTENTIE)

Winkeldochters gaat over
een middenstandsgezin dat in
II •••••••••••••• • • l • • • •
de •
vernieling is geraakt. „Het
zijn vreselijke mensen die elkaar het leven zuur maken,"
legt Timmer op zijn Amsterdamse woonboot uit. „Maar als
je begrijpt hoe ze zo geworden
zijn, ga je toch sympathie voor
MET SCHOOI NAAR DE FILM!
ze voelen."
„De vader is een echte looser.
ïjMèer dan 40.000 scholieren
gaan
naar
het
grootste
filmeducatieprograrnma
van
Zijn schoenenzaak is failliet geK
Nederland 'FILMFAN1, dat geheel in het teken-staat van de Nederlandse film.
gaan en zijn huwelijk is ook
S
Van 13 maart t/m 12 apriM996
niet meer wat het geweest is,
li in: Amsterdam, Tuschinski.en City,-'Breda. Casino/. Eindhoven, Rembrand^ ..
dus gaat hij stiekem vreemd.
't Groningen, Patné Groningen/ Maastricht, Pathé Maastricht; Rotterdam, Lumiere;
Maar het is vooral een héél on.:.,' •
Utrecht, Remorandt; Venlo, Scala en Zwolle, De Kroon.
aangename man met racistische praatjes. Daar wordt in de
zaal dan ook flink op gereageerd. Je hoort mensen tussen
hun tanden door sissen: 'Jezus,
Minerva
PATt-IE
wat een klootzak', (lachend)
. M e t dank aan: HUNGRVEVE, CONCORDE, POLyGRAW en SHOOTING STAR. .
Als kinderen voor een poppen»
Voor meer informatie: skVA, 020-6263010.
kast, zoiets."
„Het is overigens tegelijk een
hij er direct
II •• • • l • l • • • • l l • • •komedie,"
• • •voegt
••
aan• toe.
„Er•wordt
hard gela-

Winkeldochters wordt gespeeld door (vlnr): Loes Wouterson, Jan van Erjndthoven
en Margreet Blanken
Foto Eduard Coblijn

chen. En terecht, want het is
ook een geestige man. Nou ja,
het is meer besmuikt lachen,
zoals je bij cabaret wel eens
hebt: 'Tjee, ik lach wel, maar
eigenlijk gaat dit te ver.'
Toch ga je de man beter begrrjpen als hij vertelt waarom
het met hem is misgegaan.
Timmer: „Dan krijgt hij tranen
in zijn ogen en hoor je hoe de
zaal stil valt. Als toeschouwer
krijg je zelfs sympathie voor
hem. En dat is precies wat ik
wil bereiken: je keurt niet goed
wat hij zegt, maar je begrijpt

Arnoucl van Soest

The Treble Spankers spelen zondag 17
maart in café Seymour Likely Too,
Nieuwczijds Voorburgwal 161. Het programma, dat ondermeer veel 'easy
tune'-muzlek bevat, duurt van drie tot
acht uur. Op 15 maart speelt de band
in zaal Patronaat te Haarlem. Aanvang
negen uur. In het programma zal ook
de vader van Marcel Kruup optreden,
die als drummer menige bruiloft en
partij opluistert.

Dans
De Rotterdamse Dansgroep
treedt van 19 tot en met 23
maart in Theater Bellevue op,
met onder meer werk van Suzy
Blok, te weten een stuk met
acrobatiek en humor voor vier
dansers, twee tafels en één videocamera.
Reserveren:
6247.248.

Rock
Het Duitse technoduo Mouse on Mars treedt 15 maart om
half elf in Arena op met zijn
exotische soundscapes. The
Cords maken krachtige powerrock en spelen 22 maart in Arena, dat tussen OLVG en Oosterpark in ligt.
Phallus Dei (industrial gothic) speelt 14 maart om tien
uur in PH 31, Prins Hendriklaan 31.

Jetty
Tropische hartelijkheid en
westerse nuchterheid, dat weet
Jetty Mathurin (voorheen Jetty
Terborg) als geen ander te combineren in haar nieuwe programma Taante Komt, dat tot
en met 16 maart in de kleine
zaal van Theater Bellevue is te
zien. Telefoon: 6247.248.
Concerten
De Japanse pianiste Sumiko
Nagaoke geeft 16 maart om
kwart over acht een recital in
de Kleine Zaal van het Concertgebouw.
Rietkwintet Calefax speelt 15
maart om kwart over acht in de
Amstelkerk werk van Hindemith en Bach. Reserveren:
6844.322.

Dolf Jansen tijdens Sloterplas-spektakel van de Meervaart
Bram de Hollander Fotografie

de zaal die een jack aan had met
reflecterende strepen. Als het
donker in de zaal werd, zag je
constant vier van die héle felle
witte banden in de zaal gloeien.
Ik zei daar wat van, en zo ging
het balletje rollen. De rest van
de tweede set ging dus grotendeels over vrouwen met reflecterende banden."
„En uiteindelijk had ik het
beeld geschetst dat we eigenlijk
voor een landingsbaan stonden
en dat die mevrouw bezig was
een vliegtuig binnen te halen.
Die zaal liep een beetje om-

Mark Timmer regisseert
zure komedie over loosers
ARK TIMMER heeft
het toneelstuk Winkeldochters zelf bij
het Theater van het
Oosten aangedragen omdat hij
het eerder al eens met succes in
Friesland heeft opgevoerd,
maar vooral omdat hij het 'een
meesterlijk stuk' vindt 'waarin
de personen écht tot leven komen.'

deel van een instrumentale
groep als de onze. Wij zijn niet
gebonden aan een zanger die
steenkolen Engels zingt."

wél waarom hij het doet. Waardoor je hem niet zo snel veroordeelt."
En daar hoopt hij mensen
mee aan het denken te zetten.
„Je begrijpt pas iets als je het
herkent, anders blijf je tegen de
buitenkant aankijken. Die herkenning: 'ik denk dat ook wel
eens ook al mag het niet', zaait
natuurlijk verwarring. In die
zin pleit ik mezelf ook niet
vrij."
„Ik vraag me ook wel eens af
waar het heen moet met die Marokkaanse bendes. Maar het is
een goed soort verwarring, omdat je daarmee vooroordelen
onderuit haalt. Je ontdekt dat
er meer kanten aan het verhaal
zitten, waardoor je misschien
minder snel roept: die Marokkanen dit, die Turken dat.
Want tussen Marokkanen zit
net zoveel verschil als tussen
Nederlanders."
Dat de vader, moeder en
dochter uit het stuk zo agressief zijn en om zich heen meppen, heeft nog een andere reden, zo legt Mark uit. „Na de
oorlog is er een belofte gedaan:
als je hard werkt en een oppassend bestaan leidt, krijgen je
kinderen het vanzelf beter. Dat
is jarenlang ook zo geweest
maar nu begint dat af te kalven.
Er is van alles aan de hand met
de economie, met het milieu, en

hoog, met van die lampjes tussen de stoelen, dus het had er
wel wat van. Op die manier ontstaat uit iets héél kleins een
doorlopend verhaal. En op het
laatst had het publiek het gevoel dat het op een landingsbaan naar Lebbis en Jansen
heeft zitten kijken. En stiekem
even omhoog blikt, of er geen
vliegtuig aankwam."
Lebbis en Jansen staan van lil tot en
niet 23 maart met hun programma
'Lange balen gauw thuis' in De Kleine
Komedie. Reserveren: 624.053-1.

met de allochtonen."
„Het begint zich nu te wreken dat we teveel op het materiële, op de buitenkant zijn gericht. Dat we met zijn allen
steeds meer zijn gaan consumeren. Kijk maar naar de reclame:
je bent wat je bezit. Maar je
moet je afvragen of je zonder
auto of zonder merkkleding
ook niet gelukkig kunt worden."
„Echt, we hebben onze ziel
aan de duivel verkocht en nou
dondert het zaakje in elkaar.
Mensen zijn hun eigenheid
kwijtgeraakt, denken dat het
geluk in de spulletjes zit. Daarom meppen ze zo om zich heen;
ze hebben het gevoel dat 'men'
zich niet aan de afspraak heeft
gehouden."
Om er lachend aan toe te voegen: „Ja, wat dat betreft blijf ik
een oude marxist. Niet dat ik ga
zeggen dat ze in Rusland toch
gelijk hadden, maar het kapitalistische systeem loopt ook
vast. Iets deugt er niet aan. En
dan heb ik het niet alleen over
grondstoffen die opraken, want
driekwart van de wereld neemt
nog niet eens deel aan de weivaart. Maar ik geloof wel dat we
ergens gaan stranden. Niet dat
ik de oplossing heb, want als ik
morgen baas van Nederland
zou worden, sta ik ook met een
bek vol tanden."
Wlnkeldochters werd geschre\en
door Ger Thljs en wordt gespeeld door
Margreet Blanken. Jan van Erjndthoven en Loes Woutcrson. Het stuk Is
van 18 tot en niet 28 maart te zien in
Frascati II. Aanvang: negen uur. Tclefoon: (>2<i<>.8fi6/fi23.5723.

geeft u meer!

'n Avondje uit waar u nog
weken over napraat
Een bezoek aan Holland Casino Amsterdam, één van de tien legale
casino's in ons land, is een enerverend avondje uit. U kunt naar
maar liefst vier bars, het specialiteiten-restaurant, de brasserie, de
indrukwekkende Jackpotclub en natuurlijk naar de speelzaal met
zijn kleurrijke glazen koepel. Waagt u een kans met bijvoorbeeld uw
geluksgetal, dan zou dat wel eens een nummer kunnen worden
waarover u niet uitgepraat raakt.
Tegen inlevering van
onderstaande volledig
ingevulde
bon bij de
receptie
van
Holland
Casino
Amsterdam,
ontvangt u
een box
met twee
spellen
Holland
Casinospeelkaarten en voor maximaal twee personen een gratis entree.
Deze aanbieding is geldig t/m 6 april 1996.
Een minimum leeftijd van 18 jaar, correcte kleding en een geldig
legitimatiebewijs zijn entreevoorwaarden. U bent iedere dag vanaf
13.30 uur van harte welkom. U vindt Holland Casino Amsterdam in
het Lido bij het Leidseplein.
Holland Casino Amsterdam. Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Bon voor onze lezers
Tegen mlevenng van deze bon bij de receptie van Holland Casino
Amsterdam ontvangt u één box met twee spellen Holland Casinospeelkaarten en voor maximaal twee personen een gratis entree.
Voorletters:

.-

Achternaam'
Straatnaam/huisnr.:
Postcode/woonplaats:
Geboortedatum:

O man O vrouw

O NEEN, ik wens NIET gemformeeid te worden over de activiteiten
en aanbiedingen van.de Holland Casino's
Code: 645

WEEI

geeft u meer!
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UNIEK IN
NEDERLAND

16

Super
NOORD

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

POOLS-RUSSISCHE
RESTAURANT
>,POLONIA"

Speciaal
thuismenu

Neem van
mij aan
dot het
voordelig is!

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

3-gangen
met live-muziek
voor slechts

ƒ30,-

Caroline Tensen siert de omslag van de nieuwe
DOEN-catalogus. Zij neemt u mee in een boek vol
originele produkten. Uit de hele wereld, en bovendien heilzaam voor mens en natuur. Een eerlijke,
natuurlijke en avontuurlijke reis. En de reisgids is
gratis!

U kunt t/m 16 maart a.s. kleding
bij ons inbrengen, van
11.00-17.00 uur.
De kleding behoort:
- voorjaars-/zomerkleding te
zijn
- gewassen en gestreken te zijn
- dames- of kinderkleding te
zijn

Neef Sport vindt u tussen
Dam en Westertoren

en... natuurlijk modieus.

\ Corn. Slegersstraat 2/2
l Zandvoort. Tel.: 5731712

Haltestraat 65,

JöluijS Zandvoort, tel. 5712060

Met een aankoop uit de DOENcatalogus slaat u twee vliegen
in één klap. U koopt een kwalitatief hoogwaardig produkt en
helpt tegelijkertijd op een zeer
directe manier mee aan een betere wereld. Want de produkten
zijn rechtstreeks en voor een
eerlijke prijs ingekocht bij de
producenten. Dat helpt hen bij
het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Bovendien zijn de
produkten uit de catalogus vriendelijk voor het milieu.

Gratis!

De net verschenen DOEN-catalogus staat vol unieke produkten. Ze zijn speciaal door Stichting DOEN voor u geselecteerd
en vallen stuk voor stuk op door
. hun ontwerp of bijzondere materiaalkeuze. Het zijn 52 pagina's
vol heerlijke voorjaarsmode, eer-

V INTERSPORT

lijk houtwerk, natuurlijke verzorging, energiebesparende pro- •
dukten, te veel om op te noemen.
Heeft u de voorjaarscatalogus
niet ontvangen? Bel dan 06 300 930 en u krijgt hem gratis
thuis.

Doe niee!

Kopen uit de DOEN-éatalogus
is simpel en u heeft er veel plezier van. Datzelfde geldt voor
meespelen in de Postcode Loterij. Met een lot uit de
Postcode Loterij maakt u elke
maand kans op de miljoenen uit
de Mega Jackpot. Vul dus snel
de bon in en doe mee! B

Postcode Loterij

Roadshow
13 t/m 24

Raadhuisstraat 40 Amsterdam

De nieuwe DOEN-catalogus
is uit! Boordevol met mensen milieuvriendelijke produkten uit de hele wereld.

TH l IX M)HS

maart
. Huishoudbeurs,
RAI Amsterdam

WINTO^7-MILJOEN-BON

OPMAATGiMAAKT

' KASTEN MET EXTRA RUIMTE

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Ü AlUMNUM SCHUFDEURSYS7ÏEM VAN 16 MM StGB DEUREN

Zandvoort, 16 maart
Nic. Beetslaan 14

f. 1145;
f.
520r

Voor documentatie m prijzen befc 020-6101046
THE DOORS ka RtWitroot 5 Aitjtwöw
(tusitfl Osdorperfaon •• OoknMrwtg)
Geopend: ma-vr 9.00-17.00 uur, za 10.00-13.00 uur

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

KINDERBALLONWEDSTRIJD

De Bmgoeijfers:
Getal 1 t/m 21

Rode Kruis-werk
Ambulances
Materialerï.
RK Jeugdlotusgroep

Uw kastindeling of wand bepaalt het oanfal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

DE UITSLAGEN VAN 11 MAART

Stand Mega Jackpot:

DEMONSTRATIE van:

f. 1665.-

D ƒ 40,- (vier lotnummers)
Q ƒ 30,- (drie lotnummers)

OPEN HUIS
RODE KRUIS
Wat kost ze'n THE DOORS kost nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
1 spiegel-en l paneeldeur kamerhoog
Een hang- en leg-indeling

BtOEMSIERKUNSr

Kopen bij Caroline!

2e-HANDSKLEDING
GEVRAAGD

' TÜT-rf "FRÜTTÏ

De specialist in al uw
bloemwerken

De nieuwe DOEN-catalogus is uit

3e Oosterparkstr. 72
Amsterdam
telef. 020^6632625

Opening:
• | dinsdag 19 maart j
• |_ v.a. 10.00 uur
j

*Bij ons wordt het at
kmgzaam *Pasen

2 miljoen
08 21 22
29 25 19
28 41 03
Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ25.000,-

37 35
11 14
02 10

18
15
05

36
44
07

Zetfouten voorbehouden

WELKOM van 14.00 -17,00 uur

Adres:
Postcode:.

Getal 22 t/m 36

Plaats: -.

ƒ 10.000,ƒ1.000,ƒ 500,-

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

ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

39
33
45
20
01
16
30

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

ƒ25,-

Straatprijs:
ƒ 3.00O,3076 RD
Keuze Prijs
3076 RD 016

De BMW: 2907 EK 078 in Capelle a/d IJssel
De Muntenkluis van 4 maart ƒ 4.317,- met 2 winnaars!

G dhr. D mevr.

Naam:

. De overige Birigoprijzen:

17
34
42
31
40
32
43
23

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
G ƒ 10,-(één lotnummer)

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
| (zonder postzegel) opsturen naar:
l Nationale Postcode Loterij,
l Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag.

150.96.03

• NATIONALE •

POSTCODE
BLOTERIJB
TAPIJT -;
Prachtig boude tapijt
400 cm. per str. meter

69
Mooi velours tapijt
400 cm. p.str.m. gelegd

89
Fraai frisé tapijt
400 cm. p.str.m. gelegd

**135
Sterk wollen tapijt
400 cm. p.str.m. gelegd

2*169
VINYL
Vinyl in mooie kleuren
200 cm. per str. meter

Ju d
u

bloemzaad in
bijpassende kleuren!

*,39

Kamerbreed vinyl
400 cm. p.str.m. gelegd

**89
Oersterk degelijk vinyl
400 cm. p.str.m. gelegd

a:

'
/

*«r 119
GORDIJN
Uni Chintz gordijn,
100% katoen, 140 cm breed
BIJ aankoop
van één van onze
artikelen van
II t/m 24 maart,
gratis zaad tegen inlevering van deze bon,
zolang de voorraad strekt.

16.50
Gebloemde gordijnstof
100% katoen, 140 cm br.

,

M 95

KARPET
Klassiek wollen karpet van
100% wol, 170x240 cm

1399-

799

Bel voor adressen: 020 - 66611 95
Aanbiedingen geldig t/m 24 maart

HET L A N D WAAR J

T COMBINEREN.
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Take zoveel

Politiebureau
mogelijk dicht
in winternacht

Oplage: 5.400
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Voorlopig nog
geen huwelijk
met Haarlem
Pag. 3

ZANDVOORT - Alleen als er keiharde garanties komen
dat burgers toch snel de politie kunnen bereiken, wil
burgemeester Van der Heijden het politiebureau in Zandvoort in de winter 's nachts wel sluiten. Dat scheelt volgens
de politie 120 duizend gulden per jaar.
Over het sluiten of openhouden is nog geen beslissing genomen. Die hangt volgens Van der
Heijden af van twee dingen: garanties over bijvoorbeeld een
extra surveillancewagen en de
uitkomsten van een onderzoek
naar het aantal mensen dat nu
in de wintermaanden 's nachts
op het bureau komt. Als dat erg
weinig is, dan wil Van der Heijden overleg voeren of openstellen wel zin heeft. Voorlopig zijn

'Nepconducteur'
meet slechts
aantallen reizigers
ZANDVOORT - Wie in de
trein tussen Zandvoort en Amsterdam de laatste weken gecontroleerd is door een 'nepconducteur' met een elektronisch apparaatje, hoeft zich
geen zorgen te maken. De NS
schaffen de gewone conducteurs voorlopig niet af op dit
traject.
De 'nepconducteur' haalt zijn
leespen over het kaartje van de
reizigers en strijkt daarna over
de streepjescode die bij de betreffende kaartsoort hoort.
Daarmee willen de spoorwegen
alleen maar controleren of ze
de huidige methoden om de reizigersaantallen te bepalen kunnen verbeteren en of de leespenmethode inderdaad inzicht
geeft in de soort reiziger.
„Uiteindelijk gaat het erom
dat we weten welke trein we
moeten inzetten op een bepaald
traject. Dan is het handig om de
slimste onderzoekmethode te
kiezen," aldus een woordvoerder van de NS.
De metingen hebben niet alleen plaatsgevonden tussen
Zandvoort en Amsterdam,
maar ook elders in het land.
Het ging om steekproeven. Bmnenkort zijn de resultaten bekend.

Gertenbach Mavo
krijgt zeer
weinig leerlingen

de cijfers uit het onderzoek
hem echter nog niet bekend.
„Ik wil de inhoudelijke discussie dus eigenlijk nog niet voeren," aldus de burgemeester.
Volgens G. Rookhuijsen,
teamchef van het bureau in
Zandvoort, is het openhouden
van het bureau „vernietiging
van kapitaal. Een postkantoor
is toch ook niet altijd open. En
in de zomer, ja, dan blijven we
uiteraard 's nachts wel open.
Maar in de winter zou je er ook
voor kunnen kiezen om het bureau van Heemstede te bemannen." De politiepost in Heemstede is al een paar jaar dicht 's
nachts. Nu Heemstede en Bennebroek samen het basisteam
'Duinrand' vormen, is er volgens Rookhuijsen een andere
situatie ontstaan.
De politiechef vindt net als
burgemeester Van der Heijden
dat er wel extra voorzieningen
moeten komen, mocht Zandvoort in de winter 's nachts
dichtgaan. „Bijvoorbeeld een
communicatiesysteem waarbij
burgers aan de deur van het tau-.
reau via de meldkamer van
Heemstede een surveillancewagen kunnen oproepen." Hoe
lang het vervolgens duurt voordat die op de plaats van bestemmmg is, is nog onduidelijk.
„Dat moeten we allemaal nog
bekijken," aldus Rookhuijsen.
Voor de burgemeester staat
voorop „dat de Zandvoortse bevolking in elk geval geen last
mag hebben van de gesloten
deur waar ze voor staan."

ZANDVOORT - Het Midzomernachtfeest krijgt voor het
eerst een thema. Dat hebben de
horeca-ondernemers, middenstanders, strandpachters en de
Stichting Zandvoort Promotie
donderdag besloten in café La
Bastille. Het thema van het
feest is deze keer het Nederlandse Lied. Het is de bedoeling
dat er niet alleen smartlappen
gezongen worden op vrijdag 21
juni, maar ook eventueel cabaretliedjes.
Zie ook pagina 3

B Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
20 mrt 03.50 01.36 16.07 n 46
21 mrt 04.35 02.16 16.59 12.36
22 mrt 05.15 00.56 17.31 13.25
23 mrt 05.50 01.33 18.11 14.20
24 mrt 06.31 02.25 18.51 15.06
25 mrt 07.09 03.05 19.35 15.46
26 mrt 07.55 03.35 20.20 15.45
27 mrt 08.56 04.00 21.15 16.30
28 mrt 10.00
..
04.35 22.24 17.30
Maanstand:
EK wo 27 mrt 2.21 uur.
Hoogwater: za 23 mrt 5.50 uur
NAP +115 cm.
Laagwater: do 28 mrt 17.30 uur
NAP -67 cm.

Help,
boezem
in beeld

Geluid klaar? Camera klaar? Actie! Dat sein is zaterdagmiddag genoeg voor de
jonge actrice Shanna Kramer om voor de zoveelste keer op acteur Ad Fernhout
(uit Medisch Centrum West) af te lopen. Zij spelen mee in 'De_ koffermeneer',
een korte film van een groep tweedejaars-studenten van de Filmacademie en
net als bij professionele opnamen staat het perfecte shot er niet meteen op.
„Het gaat over een man die zijn dochter verloren heeft, maar pp zoek wil naar
zijn verleden. Uiteindelijk vindt hij niet wat hij zoekt en roeit hij naar Amerika,"
legt regisseur en scenarioschrijver This Lüscher uit.
Lüscher, die twee jaar geleden van Zwitserland naar Nederland verhuisde,
heeft 'ich voor het verhaal laten inspireren door de weidsheid van de Zand-

(ADVERTENTIE)

Mitsubishi lanceert
een nieuwe vorm
van cömfart:.
Marieke Looysen op NK Dressuur

ZANDVOORT - De 24-jarige Marieke Looysen van
ruitersportcentrum Rückert mag meedoen aan de
Nederlandse
Kampioenschappen Dressuurrijden
op 24 maart. Zij heeft de
voorronden gehaald. Looysen rijdt op Grammas in de
De gevolgen zijn niet desas- L-klasse.

Midzomernacht

Pag. 5

Pag 11

yoortse zee en zijn herinneringen aan het verleden. „Ik wilde iets doen met de
indruk die Zandvoort op mij maakte toen ik hier voor het eerst kwam."
De studenten hebben tijdens het filmen veel medewerking gekregen van de
Zandvoorters, vertelt produktieleider Alex Klippel. „In Amsterdam is het al zo
gewoon dat er een film gemaakt wordt. Daardoor reageren de mensen veel
minder enthousiast dan hier in Zandvoort. Zo heeft de politie de post bij de
rotonde beschikbaar gesteld om te schuilen en staat speciaal voor ons de
oliebpllenkraam op de boulevard. Daar zijn we heel erg blij mee."
Overigens is de film voor Zandvoorters wat lastig te zien, want hij wordt alleen
in Amsterdam op de Filmacademie vertoond
Foto André Lieberom

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

Motorongeluk

ZANDVOORT - Veel minder
kinderen dan voorgaande jaren
verlaten aan het einde van dit
schooljaar een Zandvoortse basisschpol. Het zijn er waarschijnlijk nog geen negentig en
dat heeft ook gevolgen vod? de
Gertenbach Mavo.

treus voor de enige middelbare
school die Zandvoort rijk is,
omdat er na dit jaar weer een
stijgende trend is. Volgens directeur Gerard Hokke is alle
hoop dan ook gevestigd op de
komende jaren en op de nieuwbouw in de stationsomgeving.
„We rekenen erop dat we weer
gaan groeien," aldus Hokke.
Dat is ook noodzakelijk als de
school, die onderdeel uitmaakt
van het Noordzee College, in de
toekomst wil overleven.

Jaap Kroon
en zijn
'autootjes'

„Of ik hoge ogen ga gooien?
Ik doe gewoon mijn best en dan
zien we het wel. Ik hoop bij de
beste vijf of in elk geval bij de
beste tien te komen," zegt
Looysen. „Goed scoren is natuurlijk wel leuk, want dan
weet je m elk geval waarvoor je
dagelijks traint."
Ze heeft met andere paarden
al in hogere klassen gereden.
„Met Grammas, het paard van
Annemarie Blankenstein (de
eigenaresse van de manege,
red.) ben ik pas een half jaar
geleden begonnen. Dan start je
onderaan."

Looysen, die tevens instructrice bij Ruckert is, wil over enkele jaren met haar eigen paard
aan wedstrijden gaan doen.
„Nu is het paard daar nog te
jong voor. Het is pas 3,5 jaar
oud. Maar ik ben wel met hem
aan het trainen."
Dat zij voor dressuur in
plaats van springen gekozen
(ADVERTENTIES)

(\ Audio Pluggen :
van/ l,95;-;;'
RADIO PEÉTERS,
Halteslraat <i2a
tel.:023-5719892

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

heeft, is vooral aan het toeval te
danken. Ze raakte met het dressuurvirus besmet toen ze een
jaar stage liep voor haar opleiding tot instructrice. „Bovendien ligt het ook aan de paarden
waar ik op kan rijden. Toevallig
zijn die wat beter in dressuur
dan m springen."
„Klinkt het allemaal wat
nuchter? Ja ach, ik ben nu eenmaal erg nuchter. Voor een
wedstrijd ben ik ook nooit zenuwachtig. Ik doe mijn proef
en kijk wat de jury ervan
vindt," aldus de Zandvoortse
paardrijdster.

Rechter verklaart huis illegaal
ZANDVOORT - De verleende bouwvergunning van
een huis aan de Dr. Gerkestraat 125 is alsnog door de
rechter ingetrokken. Op het
dak zouden verkeerde pannen liggen, wat in strijd is
met het bestemmingsplan.
Formeel houdt de uitspraak
van de rechter in dat het
huis illegaal gebouwd is.
Maar volgens de gemeente

Het bestemmingsplan dat
voor dit gebied geldt is zeer oud
en vermeldt dat er slechts keramische (gebakken) pannen als
dakbedekking voor het huis gebruikt mogen worden. Dat was
voor de oorlog zeer gebruikehjk. Op de aanvraag van de
bouwvergunning stond ver-

bruikt. Ook zou een artikel19-procedure niet geheel volgens de regels zijn verlopen.
De gemeente Zandvoort is
niet erg onder de indruk van
het intrekken van de bouwvergunning en dat het huis nu 'illegaal' is. Volgens een ambtenaar
is de artikel-19-procedure wel
goed gevolgd, maar betreft het

Circuit-directeur wil nieuwe
kans voor Alfred Abbenesbos

ZANDVOORT - Opnieuw
wordt een geprobeerd het
Alfred Abbenesbos van de
grond te krijgen. Dat zegt
Hans Ernst, directeur van
het circuit Zandvoort.

gezocht met de heer Boekelman, hoofd afdeling Groenvoorziening van de gemeente, voor
nader overleg. Aanleiding was
een artikel van 6 maart in het
Zandvoorts Nieuwsblad. Zandvoorters stoorden zich aan het
Hij heeft inmiddels contact plaatsen van een geluidswal,
precies op de plaats van het Alfred Abbenesbos. Vrienden had(ADVERTENTIE)
den het bos geplant ter nagedachtenis aan de coureur en race-instructeur, die na een slopende ziekte overleed. Volgens
Boekelman, hoofd afdeling
Groenvoorziening van de gemeente, ligt de wal niet op de
bomen zelf, maar waren zij al
eerder doodgegaan. 'Ze waren al
te groot toen ze geplant werden
en hebben niet de goede behandeling gekregen,' aldus de bomenspecialist in het artikel.
Een latere aanplant van nieuwe
bomen op een andere plek mislukte ook. Boekelman neemt de
poging van de circuit-directeur
'Ernst'. „Het feit dat hij het zo

Mitsubishi lanceert
een nieuwe visie op

"^^^

is dit 'akkefietje' binnen een meld dat er betonnen dakpan- slechts een 'interpretatiefoutpaar dagen weer rechtgezet. nen door de eigenaar zijn ge- je', dat al is opgelost. Boven-

Omroepers mogen Zandvoort
bezingen tijdens wedstrijd

ZANDVOORT - Van Friesland tot Zeeland zijn ze
afzonderlijk te zien en te horen, maar op 14 augustus
roepen ze samen het nieuws om in Zandvoort. Want op
die dag organiseert de Zandvoortse dorpsomroeper
Klaas Koper het Open Noordhollands Kampioenschap
voor dorps- en stadsomroepers op het Raadhuisplein.
Hoeveel omroepers er meedoen, is nog niet helemaal bekend. In elk geval zijn de 23 leden van de Vereniging voor
Stads- en Dorpsomroepers uitgenodigd. De deelnemers moeten twee keer 'roepen', een keer over Zandvoort en een keer
over hun eigen plaats. Wie volgens de jury de meeste uitstrahng, de duidelijkste stem, de leukste tekst en de mooiste
kleding heeft, wint uiteindelijk de wedstrijd.
Voor die jury heeft Koper de burgemeester en Theo Hilbers
(vanwege zijn bemoeienis met de Egmondse VVV) al uitgenodigd en wil hij hotehers vragen om een vaste badgast te
benaderen. De burgemeester ontvangt de omroepers ook
officieel op het raadhuis.
Volgens Koper staat de dorps- en stadsomroeper de laatste
jaren steeds meer in de belangstelling. „Elk jaar melden zich
een paar nieuwe leden aan bij onze vereniging. Voor het
grootste deel zijn ze trouwens jonger dan ik. Dat is me erg
meegevallen. Het prettige is in elk geval dat ik tijdens de
vergaderingen van de vereniging nooit meer hoef te vragen
'wat zegt u?' Ja, met het volume van de nieuwe garde zit het
wel goed."

sportief opvat, vind ik heel erg
belangrijk. Via een brief vraagt
hij mij om advies bij de aanplant van de nieuwe bomen. En
ik zal er alles aan doen om hem
dat te geven. Hoe eerder hoe beter, is mijn idee. Voor het planten van bomen moet een goede
bodemverbeteraar worden toegepast, voldoende water in de
buurt zijn en de kwaliteit van de
beplanting moet goed zijn. Dan
is succes verzekerd." „Dat bos
komt er wel, maar je moet niet
meteen een woud verwachten.
Alles kost tijd. We kunnen beter
een struikje van vijftig cm planten, dat over vijfjaar een meter
is, dan een struik van een meter
neerzetten, waarvan we na vijf
jaar nog maar dertig cm hebben Een paar speciale wmdschermen ertussen en je bent de
elementen de baas," aldus Boekelman. Resie Abbenes, de weduwe van Alfred is reeds door
Hans Ernst op de hoogte gesteld.

dien heeft de eigenaar wel de
goede pannen gebruikt, maar
alleen de bouwaanvraag verkeerd ingevuld. Dit is mmiddels veranderd en de 'nieuwe'
bouwvergunning is onderweg.
Normaal komt zo'n zaak niet
voor de rechtbank, maar de
achterburen - wonend aan de
Haarlemmerstraat - hadden eigenlijk om een geheel andere
reden een gerechtelijke procedure aangespannen.
Hun achtertuin grenst aan
het perceel, waarop het 'illegale' huis is gebouwd. Zij mochten volgens het bestemmmgsplan ook bouwen op hun eigen
kavel, maar door de komst van
het bewuste huis, kan er nooit
meer een huis op hun kavel komen. De huizen zouden in dat
geval te dicht op elkaar staan
en dat geeft problemen met 'het
recht op uitzicht'.
Dit betekent, dat hun bouwgrond als het ware is veranderd
in tumgrond. „Een behoorlijke
schadepost," aldus het echtpaar. Hun bezwaren werden
echter niet door de rechter erkend. Het echtpaar wil nu in
hoger beroep. De rechtszaak
speelt al vanaf 1994.

ZANDVOORT - Een 22-jarige
motorrijder uit Nieuw-Vennep
heeft twee gebroken polsen en
inwendig letsel opgelopen, nadat hij zondag op de Van Lennepweg tegen de zijkant van
een bijna stilstaande auto botste.
De motor bleef in de auto steken, maar de berijder belandde
iets verderop op de stoep. De
motorrijder wilde de auto met
een 42-jarige Zandvoorter achter het stuur inhalen terwijl
deze linksaf de Vondellaan insloeg.
De motorrijder reed erg hard.
Vlak daarvoor haalde hij diverse auto's in en scheurde hij
zelfs links langs een vluchtheuvel.

Ex-baas bestolen
ZANDVOORT - Op het bureau in Zandvoort heeft donderdag een 51-jarige man uit
Overveen bekend dat hij zijn
ex-werkgever flink bestolen
heeft. De man, die de dag ervoor ontslagen was, zei dat hij
voor ongeveer een ton aan goederen uit het magazijn van een
bedrijfin Haarlem heeft meegenomen. Volgens zijn voormalige werkgever, die de spullen ophaalde uit een garage, gaat het
zelfs om artikelen met een verkoopwaarde van twee ton.
De officier van justitie buigt
zich over de zaak van de Overvener.

die krant moet ik hebben.
> Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Tuin is keurig afgevoerd'
ZANDVOORT - De firma Nelis heeft het puin afgevoerd
van het toiletgebouw op camping De Branding. Dat zegt
beheerder Van Beers van de camping.
De gemeente doet op verzoek van een oud-kampeerder onderzoek naar wat er met het puin is gebeurd. Volgens de oud-kampeerder zou de beheerder het platgewalst hebben om er daarna
nieuwe standplaatsen van te maken. Brokstukken moeten echter
naar een puinverwerker en dat is volgens Van Beers gebeurd.
(ADVERTENTIE)

Mitsubishi lanceert
een nieuwe kijk op

l

Naam: (m/v)
Adres: l

l

l

l

l

l

l

Postcode/Plaats: [_
Telefoon: l l l l l l l i i l i u ..„.„„.,
Giro/Banknr.:
l l l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,75 Q halfjaar ƒ 33,90 Q Jaar ƒ 59,20

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62. 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA „ö „_ 1. __
„ . -, nrl _ii i
i Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
f "- 5 ' ' O l r U O i .,

woensdag 20 maart

Weekmedia 17

1996

PROVINCIE

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag
26 maart 1996 in het openbaar. De
vergadering wordt gehouden in de raadzaal in
het Raadhuis vanaf 20.00 uur.

Amsterdam B.V.
Safe Motors Amsterdam is een "motorwarenhuis",
gespecialiseerd in motorfietsen, kleding, accessoires
en onderdelen, motorverhuur, schadeherstel, onderhoud en reparatie. Ze maakt deel uit van de
Euro Motorcycles Group N.V.
Safe Motors Amsterdam is een jong bedrijf, waar
momenteel 20 enthousiaste mensen werkzaam zijn.
Steeds meer motorrijders mogen we begroeten.
Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe collega die
deel uit wil maken van ons succesvolle team.

Besluit
Bij besluit van 16 januari 1996, nr. 95-901668, hebben Gedeputeerde Staten op een gedeelte van de Zeeweg (N200) in de
gemeente Bloemendaal diverse verkeersmaatregelen vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen betreffen het instellen van een adviessnelheid van 60 km per uur voor de in de weg aanwezige bochten,
een maximumsnelheid van 50 km per uur voor het gedeelte
tussen de ingang van 't Wed en de bebouwde kom Overveen en
een minirotonde bij de aansluiting van de Brouwerskolkweg.

(38 uur per week)
Ervaring in de motorbranche en kennis van de diverse grote merken, met name Ducati, is gewenst.
Goede kontaktuele eigenschappen en interesse/ervaring in organiseren is een pré. Uiteraard ben je In het
bezit van minimaal rijbewijs A. Gezien de leeftijdsopbouw van ons team zoeken we een medewerker in
de leeftijd tot 35 jaar.

Motivering
Met deze maatregelen beogen Gedeputeerde Staten onder andere
de rijsnelheid van het verkeer plaatselijk te verlagen en de
oversteekmogelijkheden voor het fietsverkeer te verbeteren.
Mogelijkheid van bezwaar
Ingevolge het bepaalde in artikel 7: l van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen
zes weken na de datum van deze advertentie bezwaar maken bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Het maken van bezwaar dient te geschieden door indiening van
een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
postbus 123, 2000 MD Haarlem.
Het bezwaarschrift dient een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet en je
ziet het als een uitdaging om in dit jonge en dynamische bedrijf te werken stuur dan jouw handgeschreven sollicitatiebrief met C.V. binnen 14 dagen aan:
Safe Motors Amsterdam b.v.
t.a.v. René P. Pik, vestigingsmanager
Jarmuiden 31, 1046 AC Amsterdam

De Vereniging van Eigenaars Bouwes Palace te
Zandvoort is op zoek naar een

als opvolger van de huidige huismeester, die helaas wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het markante Palace-gebouw
aan de Zandvoortse kust gaat verlaten.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief
met daarin opgave van hun werkervaring etc.
voor l april a.s. richten aan de administrateur
van de VvE Bouwes Palace, Administratie van
Va.ste Goederen BV, Beethovenstraat 85 1077 HR
Amsterdam.

Gevraagd:
MEDEWERKER M/V

voor de bediening
in Restaurant Bar van
Bistro
'T WAPEN VAN ZANDVOORT
Enige ervaring gewenst.
Gasthuisplein 10
Tel. 023-5714638 na 16.00 uur
ZANDVOORT

Dagblad De Telegraaf
vraagt met spoed

2 bezorgers m/v
2 kl. wijken ± 80 kranten.
Verdiensten ± ƒ 280,= per 4'weken.
4 x p.j. bonus van ƒ 72,50
Kerstgratificatie

i

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
v

Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

Tijdens de inspraakperiode kan men schriftelijke reacties sturen naar Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Na verwerking van de inspraakreacties wordt
naar verwachting de notitie in juni in de commissies en de gemeenteraad behandeld.
Voor nadere informatie: bureau Voorlichting,
tel.(023)57401 62.
MILIEUKLACHTENLIJN
Regelmatig komen bij de gemeente klachten
binnen op het gebied van "milieu". De gemeente heeft hiervoor alweer geruime tijd een
speciale "milieuklachtenlijn" in het leven geroepen. Op deze wijze worden de klachten gebun-

.

Olympische Spelen In Atlanta.
Een jury beoordeelt elke week de
Inzendingen en a\s u deze week bulten de prijzen bent gevallen, dingt
uw Inzending volgende week weer
mee. Heeft u nog geen Qlubkaskaart? Vraag er dan naar bij uw
sportclub of bel Hans van den Pol
(Weekmedia) tel. 020-562.2205.
Hij kan u zeggen welke sportverenlglng In uw buurt aan de Actie
Clubkas meedoet.

Het nummer is blijkbaar nog niet voldoende bij
de mensen bekend.
Daarom volgt hieronder nogmaals het nummer:
Milieuklachtenlijn: (023) 574 02 00
Het nummer is dagelijks bereikbaar (buiten kantooruren via bandopname).
Aangevraagde kapvergunningen

- Hogeweg 76 A2, Zandvoort
- Duindoornlaan 18, Bentveld

1 boom
1 boom

Let op! gewijzigde locatie voor inzage:
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat).
Openingstijden: ma. t/m dond.:
08.30 -16.00 uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Deze reacties zullen bij de
beoordeling van de aanvraag worden betrokken.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwvergunningen zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
96018B Bramenlaan 3
oprichten van
een uitbouw
96019B Max Planckstraat 28 vergroten van
een loods
96020B Brederodestraat 156 vergroten en
wijzigen van
een garage
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wpningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

DUIKTEAM
ZANDVOORT

u itvaart verzorg i ng
kennemerland bv

Duikteam Zandvoort
15-jarig bestaan

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Succes]

Feest voor leden en oud-leden op vrijdag 29 maart 1996.

4

De winnaars
De hoofdprijs deze week (een
Olympische polo en waardebon
t.w.v. 20O gulden van Piet
Zoemers) Is de gewonnen door
S. de Cocheret de la Morinière uit
Amsterdam.
Het Sanex-pakket Is voor S. Bunnik
uit Kudelstaart.
De VJeekmedia-prijzen gaan naar
A. Scnouten-v.d.&erg (Aalsmeer),
J.M. Vogels (Amsterdam) en
Y. Blommenstein (Amsterdam)

Oranjestraat 12.

"t
|
^>

Actie Clubkas Is
een initiatief van NOC*NSF
en Weekmedia. De actie,
opgezet om sportclubs
financieel te helpen, wordt ieder
voor- en najaar gehouden. Alle
sportverenigingen kunnen er aan
meedoen. Bel voor meer informatie
met Hans van den Pol (Weekmedia),
tel 020-562.2205

(ingang links naast de Dekamarkt bij balletstudio Shape)

WEE:

Ondernemers van Zandvoort

Aanvang 21.00 uur.

door uw bijdrage werd onze
Open Dag van het
Nederlandse Rode Kruis
afd. Zandvoort een
GROOT SUCCES

\
Er zal gelegenheid zijn voor het vertonen van
video's en dia's.
Je kan natuurlijk ook je fotoalbum meenemen.

11 W,

Tot ziens op 29 maart...

BEDANKT

PIET ZÖOMERS
H !<•

NOC'NSF

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145.,-:-'v:
Sluit ëeivnaliira^
bij Üitvaartcen^

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

Uw gasbedrijf adviseert1!
l Nieuwsblad

HOOFDPRIJS
2 waardebonnen a ƒ 75,I beschikbaar gesteld door
BRUNA BALKENENDE,
\ Grote Krocht 18

Let op onze

hnolcpbni
biedingen
D. v. Duyn

3e t/m 6e prijs
waardebonnen a ƒ 25,te besteden aan een
voorjaarsboeket
aangeboden door
Bloemenhuis J. BLUYS, Haltestraat 65
Onze promotiedames delen zaterdag 6 april
paaseitjes uit, verzorgd door de HEMA,
Raadhuisplein

Ruim 30 jaar ervaring!
Tel. 023-57178335719593

Super
NOORD
Vrijdagavond

l Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie

zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPnVOND

f flFf GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

STOOKAKTIE '95/'96

NOORD

vakman in
sierbestrating
en herbestrating
van uw tuin.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Op woensdag 27 maart wordt een inspraakavond georganiseerd.
Tijdens deze avond worden de plannen toegelicht en kunnen vragen worden gesteld. De
inspraakavond heeft plaats in de Raadzaal van
het Raadhuis, ingang bordes Raadhuisplein.
Aanvang om 20.00 uur.

De Grote fltloflta Prijsvraag
Wie voor f 5,- een Clubkas-kaart
koopt, krijgt niet alleen tien aantrekklijke waardebonnen met een
gezamenlijke waarde van meer dan
50 gulden, maar ook een deelnamekaart voor de Grote Altlanta
Prijsvraag. Maak de tweespraak op
d\e kaart op originele wijze af en
stuur 'm voor dinsdag naar
Weekmedia, postbus 2201,1OOO EK
Amsterdam. U dingt dan mee naar
de weekprijzen en de landelijke
hoofdprijs: een volledig verzorgde
reis voor twee personen naar de

deld en komen op de daarvoor bestemde plaats
terecht.

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
Aangezien de centrumbewoners de meest direct
belanghebbenden zijn, wordt in de week van
18 maart in het centrumgebied een inspraak-,
folder huis aan huis verspreid.
De folder bevat de belangrijkste elementen uit
de notitie en vertelt iets over de procedure) Met
name de bewoners van het centrum kunnen
aangeven of de voor hun gebied gekozen oplossing volgens hun ook de beste oplossing is.
Vanzelfsprekend kunnen ook andere belanghebbenden uit andere gebieden reageren.
Daarvoor zijn vanaf 19 maart exemplaren van
de inspraakfolder bij de Centrale Balie gratis
beschikbaar.
Bij de balie is tevens de notitie verkrijgbaar voor
f2,50.

GEMEENTE

PflffSPCIZZEL

en

De inspraakperiode loopt van 15 maart t/m
12 april 1996.
De notitie ligt gedurende deze periode ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat). De openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag van 08.30 -16.00 uur
en vrijdag van 08.30 -12.30 uur. Bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34, is gedurende de aldaar geldende openingstijden de
notitie ook in te zien.

De notitie bevat voorstellen om in het centrum
naast de uitbreiding van het betaald parkeren
het zogeheten belanghebbenden parkeren in te
voeren.
Uitgangspunt hierbij is om de overlast voor bewoners die door het parkeren van bezoekers
ontstaat, terug te dringen.

Homeopatie en fytotnerapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

organiseren in de krant van 3 april a.s. een
i gezellige

OVZ

INSPRAAK PARKEERBELEID
ZANDVOORT-CENTRUM
Onlangs hebben Burgemeester en Wethouders
de notitie Parkeerbeleid Zandvoort-centrum
voor de inspraak vastgesteld.
Na een eerste behandeling in de commissie is de
notitie voor de inspraak vrijgegeven.

^ De natuur kent de mens.

Inl. aanm. tel. 023-536 4942

ovz

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting, tel. (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Nadere informatie
Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met
de heer J.C. van Everdingen, dienst Wegen, Verkeer en Vervoer
in Haarlem, tel: 023 514 52 89.

(v/m)

Gedacht wordt aan een medewerker, die bereid
is de voorkomende werkzaamheden te verrichten en een veelzijdige technische kennis en vaardigheid paart aan een groot verantwoordelijkheidsgevoel, goede contactuele eigenschappen
heeft en die ervaring heeft met het leiden van
een team. Wonen in of in de omgeving van
Zandvoort strekt tot aanbeveling.

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- onderzoek geloofsbrieven W. Kuijken;
- krediett.b.v.nieuwmeubilairraadsledenkamer;
- invoering Wet op de Ondernemingsraad (WOR);
- uitgangspunten voor begroting 1997;
- intrekken Verordening Kinderopvang 1994 en
Ouderbijdragetabel, alsmede vaststelling Verordening Kinderopvang 1996;
- krediett.b.v. opzetten/actualiseren gebouwenbeheersysteem;
- verkoop Potgieterstraat 22, alsmede delegatie
bevoegdheidtotverkoopgemeentelijkverspreid
woningbezit;
- krediet t.b.v. opstellen bestemmingsplan terrein Woodbrookers en sluiten projectovereenkomst dienaangaande;
- vervanging lid Welstandscommissie;
- afwijzing verzoek planschade cf. art. 49 WRO
Ir. G. Friedhoffplein;
- rioleringsplan Centrum, incl. kostendekkingsvariant;
- woningbouwprogramma/programma stedebouwkundige randvoorwaarden project Stationspark Zandvoort.

VERKEERSMAATREGEL

llMONTEÜfrMOTORFIËTSEN M/V

HUISMEESTER

KENNISGEVING

Noord-/Do//ond

Afhankelijk van de wijk is voor drie verschillende
methoden naast elkaar gekozen: vergunningen,
abonnementen en ontheffingen.

Tv»/»''1'

Een natura-u itvaartverzekering.
daar heb je wat aan

uitgerekend voor Ui

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies xoals mijn man zich dat had voorgesteld.
Ja, ttexe uitvaartverzekering itt mijn
vertmuiven meer tltin tvaard.

Voor c/e week van 7 7 -03 t/m 17-03
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

30
37
45
52

60
67
75

82
89
97
104
112
123
134
145
156
168
186
205
224
242

Totaal vanaf
l november **

618
771
927
1082
1237
1389
1548
1696
1854
2006

2163
2314
2547
2780

3013
32453474

3861
4247
4635

5018

Kosten
deze week

15,60
19,24

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

23,40
27,04

31,20
34,84
39,00
42,64
46,28
50,44
54,08
58,24
63,96
69,68
75,40

l

81,12

87,36
. 96,72
ƒ 106,60
ƒ 116,48
ƒ 125,84

'/Üfl

y

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
'arklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

•• mm mm mm mm mm mm mm mm mm ^m •••

r-n Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
I O ontvangen. Ik heb de mammie dat ik nou; nergens aan gebonden ben.

W
nq

naam:

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

I I-H

straat:

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

l S

t' lofbon:

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

I

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

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

fa

j postcode/woonplaats:

"

"

/

man/vrouw

n

I
H

H
_
•

O leeftijd(en):
'
|
f^H
H
*7
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
T
• )_|
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC iuarlem.
|
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MENINGEN

Nota brengt Zandvoort
niet dichter bij Haarlem

De rubriek Meningen staat
open voor reacties op artikelen
die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren.
Brieven die langer zijn dan 300
ZANDVOORT - „Teleurwoorden kunnen worden inge- stellend." Zo noemt burgekort. Anonieme brieven plaat- meesler Van der Heijden de
sen we niet. Stuur uw brief naar notitie die Haarlem vrijdag
het Zandvoorts Nieuwsblad, uitgebracht heeft over een
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort mogelijke fusie met de
of lever uw brief af op de redactie buurgemeenten. „Er blijkt
aan het Gasthuisplein 12 in niet uit wat de meerwaarde
Zandvoort.
voor deze regio zou zijn als

College afwezig op
open dag Rode Kruis
Klaas Toornstra, coördinator
Welfare Rode Kruis in Zandvoort, is zeer teleurgesteld dat
de burgemeester en de wethouders zaterdag de open dag van
het Rode Kruis niet met een
bezoek vereerd hebben.
Ondanks de persoonlijke uitnodiging die de burgemeester
en de drie wethouders kregen,
schitterde het college van B en
W zaterdag bij de open dag van
het Rode Kruis door afwezigheid.
Dat is jammer, niet zozeer
voor mijzelf als wel voor de
tachtig medewerkers die zich
met hart en ziel inzetten voor
het Rode Kruis. Zij doen erg
goed werk in Zandvoort bij diverse evenementen, op het circuit, de Welfare-activiteiten
(zoals soosmiddagen) en bij de
opleidingen voor nieuwe EHBO-ers. Het Rode Kruis bestaat
inmiddels meer dan zestig jaar.
Als blijk van waardering was
het op zijn plaats geweest als
het college in elk geval iets van
zich had laten horen. Heel teleurstellend dat dat niet gebeurd is.
Een 'schouderklopje' door
middel van aanwezigheid of belangstelling van B en W wordt
immers altijd op prijs gesteld
en werkt sterk stimulerend op
vrijwilligers om een extra accent te geven op de vele vrije
tijd die zij beschikbaar stellen.
Klaas Toornstra
Zandvoort

fieshops en speelautomaten.
Het huidige gewestbestuur
werkt niet goed genoeg, vindt
Haarlem. Een nieuwe vorm is
dan ook nodig.

Zware klus op hoog niveau

behalen zijn binnen de volkshuisvesting, de industrie of de
infrastructuur. Alleen op het
gebied van de infrastructuur
(de wegen) komt Zandvoort om
de hoek kijken. Maar daar geeft
de nota van Haarlem geen duidelijkheid over. Nee, als we
echt willen fuseren, dan moeten we de meerwaarde beoordelen op basis van een onderzoek
dat gebaseerd is op feiten."

Vrijwilligers
Rode Kruis
onderscheiden
ZANDVOORT - Tien vrijwilligers van het Rode Kruis hebben uit handen van W. Cense,
directeur van Rode Kruis Nederland, zaterdag na afloop van
de drukbezochte open dag een
onderscheiding gekregen.
Zo ontving Henk Tromp een
gesp. Hij heeft zaterdag na veertig jaar afscheid genomen van
het Rode Kruis. Tromp heeft
veel voor het Rode Kruis gedaan. Hij heeft onder andere geholpen bij het oprichten van de
jeugdafdeling in Zandvoort.
Mevrouw Han Elferich ontving een bronzen legpenning
van verdienste, omdat zij al vijftig jaar bij het Rode Kruis zit.
De laatste jaren doet ze veel
voor de welfare-afdeling. Daarnaast waren er onderscheidingen voor T. de Wit, G. Egas-Kroese, W. Roosendaal, A.
Teijken, B. Arens, E. Keur-Molenmaker, P. van Caspel en G.
Schaap.
Bovendien is Willem van der
Mij e geïnstalleerd als waarnemend kolonnecommandant.
Hij neemt deze functie over van
Bob Arens. Ab Teijken nam afscheid als hoofd opleidingen.

Extra geld gaat naar milieulessen

Vrouwenlezing
ZANDVOORT - Op donderdag 21 maart geeft politie-agente C. Hoekstra-Van Maris een
lezing over de vfouwenconferentie in Peking en vertelt zij
over geweld tegen vrouwen. De
lezing, die de Lokale Raad van
Kerken in het jeugdgebouw van
de Hervormde Kerk organiseert voor gelovigen en niet-gelovigen, begint om acht uur. De
zaal is open om kwart voor
acht.

Jaarlijks reserveert de gemeente 15 duizend gulden voor
muziek- en theatervorming,
verkeerslessen,
vandalismeprojecten en milieu-educatie.
Kinderen gaan dankzij dit geld
bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling, er komt een clown
op school, de klaarovers krijgen nieuwe hesjes of er gaat een
leskist langs de scholen over
vandalisme.
De Nicolaasschool kan volElk jaar blijft er echter geld gens hem het geld beter gebrui-

Zandhoop

over, wat de gemeente voorlopig in een potje stort. Op dit
moment zit er 14 duizend gulden in die pot. Op verzoek van
de politiek heeft de gemeente
onlangs bij de scholen aangeklopt of zij ideeën over milieu-educatie willen aandragen
om wat met dat geld te doen.
Wat Maarten Bothe (voorzitter van het directeurenoverleg
en hoofd van de Nicolaasschool) betreft, krijgt elke
school een bijdrage naar rato
van het aantal leerlingen. „Het
is namelijk moeilijk om een andere verdeelsleutel te vinden."
Een gezamenlijk doel, bijvoorbeeld een milieubus, ziet hij
minder zitten. „Zo'n bus gebruik je dan een paar keer en
dan staat hij weer stil."

(ADVERTENTIES)

ken voor de schooltuin die dit
voorjaar aangelegd wordt. De
voorbereidingen daarvoor zijn
in volle gang. Deze week is de
aarde gestort en donderdag of Een 42 meter lange kraan takelde vorige week woensdag' vijf keer een ruit van 350 kilo naar
vrijdag plant de gemeente vijf boven op het Badhuisplein. Volgens glaszetter Keur zijn de nieuwe ruiten veel dikker dan de
fruitbomen en vijftig struiken. OUde
•
Foto Andre Lieberom

Voorrondes NK Flipperen
gehouden in Casino Royaal Promenade
ZANDVOORT - Niet alleen de daghappen van café
La Bastille en het zeilprógramrna van de Watersport
Vereniging Zandvoort vliegen tegenwoordig over Internet. Ook de automatenhal Casino Boyaal van eigenaar Leo Heino is tegenwoordig onderwerp van gesprek op het 'World Wide
Web'.
De leden van de Nederlandse
Flippervereniging die regelmatig via dit medium met elkaar
communiceren, hebben de automatenhal aan de Haltestraat
uitgeroepen tot een van de beste flipperlokaties in Nederland.
„Op zaterdag 20 april worden
de voorrondes van het Nederlandse Flipperkampioenschap
van elf tot vijf uur in Casino

ZANDVOORT - 'Zandvoort,
de zandhoop waarop wij wonen'. Daarover gaan van 23
maart tot en met 6 april de wekelijkse uitzendingen van 'Goedemorgen Zandvoort' op ZFM.
Elke zaterdag van tien tot 12
uur wordt dit programma live
gemaakt in Café Neuf in de Haltestraat.
Het is te horen via de kabel
op 105.0 en op een draagbare
radio op 106.9 Mhz.

Royaal gehouden. We zijn daar
heel blij mee," zegt manager Jacob Koning. „Voor een flipperliefhebber is het belangrijk, dat
het materiaal in perfecte technische staat is en dat de automaten regelmatig worden afgewisseld met de nieuwste modellen. Guus Arends, voorzitter
van de Nederlandse Flippervereniging zocht een geschikte lokatie voor de voorrondes. Hij
kwam de tevreden reacties van
de leden van zijn vereniging
•toevallig zelf op het Internet tegen."
De contacten zijn inmiddels
gelegd. Op de wedstrijddag zullen zo'n honderd kandidaten tegen elkaar uitkomen en door
een jury worden beoordeeld. De
drie beste kandidaten uit de
voorrondes gaan eind april in
Scheveningen om de titel 'Ne-
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derlands
Flipperkampioen'
strijden. De winnaar daarvan
gaat door naar de Europese
Flipperkampioenschappen, die
in Toulouse (Frankrijk) plaatsvinden. Volgend jaar worden
deze in Nederland gehouden.
Het spelen op de flipperkast
is een behendigheidsspel. Je
kunt het spel flink beïnvloeden
en dat maakt het volgens Koning nu juist zo aantrekkelijk.
„Als je de bal goed op de flip-

pers laat lopen en op het juiste
moment schiet, dan scoor je de
meeste punten."
Flipperen is nog steeds zeer
populair, zowel bij jongeren als
ouderen. Elke flipperkast heeft
een speciaal thema. Enkele
voorbeelden daarvan: B-Watch,
Star Track, de Twilight zone,
Tommy (naar de rock-opera
van the Who), verschillende
voetbalthema's, enz.
„De flipperkast heeft echter
veel onderhoud nodig," aldus
Koning. „Het is belangrijk dat
de snelheid in het spel blijft.
Rubbers moeten daarom zeer
regelmatig worden vervangen,
het speelveld moet goed vlak
zijn en de verlichting moet prima werken. Bij ons kunnen de
echte flipper-freaks een koptelefoon in bruikleen krijgen,
waardoor ze het geluid tijdens
het spel - zonder bijgeluiden direct kunnen ontvangen. Vaak
geeft een elektronische stem
commentaar op het spel. Slaan
en schoppen helpt mooi met. In
dat geval slaat het apparaat gewoon op 'tilt'."

De'open dag die aan de feestelijke avond voorafging is een
groot succes geworden. Veel
Zandvoorters namen een kijkje
in het, gebouw aan de Nicolaas
Beetslaan.
Dorpsomroeper
Klaas Koper opende de dag met
zijn klink.

Kinderkunst
ZANDVOORT - Niet alleen
volwassenen kunnen kunst maken,
vindt Marianne Rebel.
Daarom zoekt zij voor haar radioprogramma 'Getetter aan
zee' jonge dichters, zangeressen, schrijvers, toneelspelers
en schilders. „Kruip niet in je
schulp," zegt Rebel, „maar bel
me op 20063 of kom zaterdagavond tussen zeven en acht
naar de opnames van mijn radioprogramma."

Hardrijders
ZANDVOORT - De politie
heeft maandagmiddag 16 bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die te hard reden op
de Dr. Gerkestraat. Daarnaast
kregen er 14 een bon, omdat ze
geen gordel om hadden.

Caravan gestolen
ZANDVOORT - Zondagnacht
is tussen drie uur en acht uur
een caravan ter waarde van vijftigduizend gulden gestolen. De
caravan stond geparkeerd in de
Curiestraat. De eigenaar had
hem net gekocht en zou er zondag mee op vakantie gaan.

'Samenwerken aan
succesvol seizoen'

Senioren
ZANDVOORT
- Dokter
Drenth vertelt vrijdagmorgen
tussen 11 en 12 uur in het seniorenprogramma van ZFM over
zijn ervaringen als huisarts in
Zandvoort.' Daarnaast geeft iemand van het asiel of de dierenbescherming voorlichting over
ouderen die hun huisdieren
niet meer kunnen verzorgen als
ze bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis moeten. Het seniorenprogramma is te horen
via de radio in de huiskamer op
105.0 en op een draagbare radio
op 106.9 Mhz.

Bomen planten
ZANDVOORT - De Hannie
Schaftschool, Mariaschool en
Oranje Nassauschool planten
vandaag heesters aan de C. van
der Werffstraat en 15 bomen
voor Huis in de Duinen. Zij
doen dat vanwege de landelijke
bomenplantdag.

Fuseren biedt ook een praktisch voordeel voor burgers voLgens de Haarlemse bestuurders.
Als er iemand overlijdt of
Zandvoort samen zou gaan geboren
wordt in een Haarlems
met Haarlem, Bloemen- ziekenhuis,
moet men nu nog
daal, Heemstede, Benne- eerst naar het raadhuis in
broek, Haarlemmerliede en Zandvoort. Als Zandvoort en
De discussie over fuseren en
Spaarnwoude." Aan de Haarlem een gemeente vor- samenwerken is voorlopig nog
vooravond van een gesprek men, kunnen Zandvoorters ook niet uitgewoed. De Zandvoortse
tussen deze gemeenten aangifte doen op het gemeente- burgemeester praat donderdagblijft de burgemeester bij
morgen met zijn collega's uit
het standpunt: vooralsnog
Haarlem, Velsen, Haarlemmergeen fusie, wel mogelijk sameer, Bloemendaal, BenneBurgemeester
broek en Heemstede over een
menwerken op specifieke
nieuwe indeling van de gemeenonderdelen.
ziet geen
tegrenzen. Onder leiding van
Het college van burgemeesVan Kemenade, Commissaris
voordeel in fusie van
ter en wethouders van Haarlem
de Koningin in Noord-Holziet schaalvergroting echter
land willen de gemeenten hun
wel zitten, blijkt uit de notitie
standpunten over toekomstige
'Haarlem in perspectief'. De huis in Haarlem.
fusies uitwisselen. De koek
stad beschouwt zichzelf als een
Daarnaast zal onder andere wordt donderdag dus nog niet
centrum voor de omliggende Zandvoort in de toekomst te definitief verdeeld.
omgeving, omdat er veel win- weinig inwoners hebben om
kels, bioscopen en maatschap- zelfstandig te blijven functioneVan der Heijden zei overipelijke instellingen zijn. Zuid- ren, vooral doordat de uitke- gens onlangs in het Zandvoorts
Kennemerland is bovendien ring uit het gemeentefonds de Nieuwsblad dat hij een fusie
een gebied waarin samenwer- komende jaren sterk daalt.
met Bloemenstede (Heemsteking nodig en voor een deel al
de, Bennebroek en Bloemengerealiseerd is. Zo bestaat er al
Nergens staat echter speci- daal) in elk geval uitsluit. Als
een regionaal politiekorps en fiek waarom Zandvoort belang Zandvoort ooit zou fuseren,
worden woningen al in heel bij een fusie met Haarlem zou dan voelt hij meer voor samenZuid-Kennemerland aangebo- kunnen hebben, vindt burge- gaan met Haarlem en Bloemenden. Er zou echter daarnaast meester Van der Heijden. „Het stede. Maar vooralsnog ziet hij
gezamenlijk beleid moeten ko- kabinet gaat ervan uit dat fuse- er geen brood in.
men voor bijvoorbeeld de kof- ren zinvol is als er voordelen te
Monique van Hoogstraaten

ZANDVOORT - Met de 14
duizend gulden die de gemeente overhoudt voor onderwijsprojecten willen de
scholen kinderen wat leren
over het milieu en de natuur. Dat hebben ze zeer recent afgesproken tijdens het
directeurenoverleg. Welke
milieuproject de Zandvoortse scholen gaan kiezen, is
nog niet bekend. •

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - „Strand,
dorp, circuit, duinen, het casino. We moeten zorgen dat
toeristen zien dat daar een
samenhang tussen is." Dat
is de boodschap die Floris
Paber van de Stichting
Zandvoort Promotie zaterdag bij de opening van het
nieuwe seizoen naar voren
bracht voordat de ballonnen de lucht in gingen.

Tormo. Sierlijke moderne bank met een
komfortabele zit. Vakkundig bekleed met stof.
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De ballonnen van Bart Schuitenmaker (Horeca Nederland),
Andries Filmer (Café Neuf), burgemeester Van der Heijden,
Floris Faber (Zandvoort Promotie) en Gert Toonen (strandpachtersvereniging) vlogen zaterdag binnen enkele tellen richting Engeland
Foto Andie Lieberom

Ook de andere vertegenwoordigers van de horeca, strandpaviljoens, middenstand en gemeentebestuur benadrukten
het belang van samenwerking.
,,De wil om samen te ondernemen is er en de middelen zijn er
ook," zei burgemeester Van der

Heijden zelfs. Als de ereburger
daarmee bedoelt dat de gemeente nog wel een potje heeft,
dan weet Faber wel waar hij dat
geld aan uit zou willen geven.
„We willen met Pasen het dorp
op zijn paasbest aankleden.
Liefst moet alles geel zien. Verder heeft Zandvoort zeer dringend behoefte aan een muziektent op het Raadhuisplein of
het Gasthuisplein.
Ik moet nu het Trade Winds
Ensemble dat gratis wil optreden in juni de deur wijzen omdat er niets is." Tot slot heeft de
'recreatiegoeroe' van Zandvoort nog een wens: een brochure over wat er te doen is in
de lente, zomer, herfst en winter.

(ADVERTENTIE)

Bxfaz deae tveek/
ALLEEN IN^ONS FILIAAL ZANDVOORT

APPELSIENTJE

Montis
Leolux
Hu sta
Rolf Benz
Gelderland
Harvink
HenniedeJon

Klassiek

100%

\\w Rcturn/k in Dicmctt
heeft i oor ii L'I'H collectie
toi'iihikcu ^ink'ii&'^tclii
ff'lift

PUUR SAP • VOL VITAMINE C

LITERPAK

till'ICit Mll MMl-

\nt\tciiliwi
O/w/Mi/i

vanlteeuwijk
,

\s&

^

tiïciibclboiilcvnrilAitistcrdnin/DicHicit Ringweg A10 Afrit ,9- / 13/Diciiicn 020- 6994111

DIRK VAN DEN DROEK
heeft 4000 aanbiedingen!

Het Zandvoortse strand zweeft al over internet. Nu nog thuis 'surfend' bruin worden
lllustiatie Maic de Boor

SONY GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV

PHILIPS 70 CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A; Grootbeeld BlackLme beeldbuis, teletekst,
afstandbediening.'3295 -

2295.

PHILIPS MATCHLINE
100 HERZ KLEUREN-TV
PT800, Black-Lme S beeldbuis, stereo, teletekst *2795-

1895.-

PHILIPS MATCHLINE
701 B; STEREOTELETEKST,
afstandbediening Adv.*1795-

1145.-

PHILIPS 70CM KTV
STEREOTELETEKST
28PT450; Adviesprijs'1995 -

1095.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350; Adv. *1445.-

695.-

55 CM STEREO KTV
NA2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv/1345.-

SONY HI-8 TRAVELLER
TR707; Superieure Hi-8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluld, motorzoom, autofocus. Adviespnjs*3220.-

1449.-

czn /

teletek

1-DEURS KOELKA1
Degelijke koelkast. Fraaie
uitvoering met vriesvak.
Officiële garantie.

245.-

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750; TOPKLASSEi Met
beeldstabihsator, HiFi stereo geluid, lichtgewicht'3110-

1749.

1299.-

E3öy

ima. t/m vr. yan 10,00

tot 16.00'

\
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SONY MINI
HI-FI SYSTEEM
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BEZORGLUN
020-6476219
i
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ft SONY KVS2941 SUPER!
TOPKLASSE! "Beste koop!"
8 De platste beeldbuis, 100 Hz,
ft PIP, stereo, teletekst. *3550.ft

2299.1279.

* SONY72CMKVC2921
ft Stereo en teletekst. *2550.-

ft
ft
ft

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

ft Hi-Black trinitron beelbuis,

monitorlook, afst.bed. *1660.-

949.-

*
ft

ft
ft

SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTnnitron.Adv.*1000.-

ft

649.-

ft

399.-
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WHIRLPOOL AFB594

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 341 ; Adv. *848.-

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vriesladen cq vakken.
Adviesprijs.*1165.-

1099.

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijnaalletopmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen, longplay, PDC.'1780.-

298.-

849.-

n
n
R
A
A

A
A
$

GRUNDIG 63 CM KTV
ST63-650; Monitorlook,
STEREOTELETEKST.'1829 -

878.-

BLAUPUNKT 70 CM
7025; Stereo, teletekst '1599 -

BLAUPUNKT 55 CM
BP55; Stereo teletekst '1099-

698.-

ARISTONA63CMKTV
STEREO TELETEKST
TA4411; Afstandbèd "1795

948.-

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs koel/vries kombmatie
met 3 laden. Adviesprijs*999.-

599.-

549.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

599.-

SONY 4 KOPPEN VIDEO
E50;Tn-Logic,audiodubbing,
mkl. showview+PDC. *1330.-

795.-

WAS/DRCOGKOMBINATiE
Wassen en drogen in 1 machine, 1200 toeren. *1799.-

1195.-

499.-

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs*1498.-

COMPAQ PRESARIO
524; Multimedia PC, 8 MB, 420
MB schijf, 4 speed CD-rom,
fax/modem, veel software o.a.
WINDOWS. Adviespr!js*3999.-

399.-

999.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Gescheiden regelbaar, 3 vriesladen. *1849.-

AMSTRADMI
486DX2, 80 Mhz., 4 MB, 540 MB
schijf, S-VGA kleurenmonitor,
muis en WINDOWS soft. *1938.-

PHILIPSVIDEO + PDC
VR242; Turbo-Drive VHS, •M*g/- rK
pul J j>
LCD-afstandbed. *895.- •!*««- ,' „•

1599.-

499.379.-

1399.

PRINTER
DJ400; Inkjetprinter, voor
zwart/wit en kleurafdruk.

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200; Afstandbediening.

299.-

949.-

?flfll?TJ

**

MIELE VAATWASS"ER

G570; TOPKLASSE.'2099.- ]

779.-

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000toeren.*1699.-

1249.-

Ups en Mountaln

BEVERIJK
SUPERSTORE 1 1 0O m'
Breestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
(AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
l DEN HAAG
HILVERSUM

FORNUIS l. >
N
Type KN3400WO; Adv.*849.-

458.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur. Adv.*949.TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

478.-

ETNA FORNUIS
ZANUS.SI WASDROGER
TypeJD52; Reverserend.*649.-

BAUKNECHT TRA961

14.01

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis j
inkl. grill, draaispit en mixedgrill-set. Adviesprijs*1575.-

848.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kookwekker. *1510.-

828.-

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.*1 449.

ATAG WASEMKAP
WH155; Luxe 3standen.*260.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv.*799.-

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER
Elektronisch. Adv. *1 699.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen. Adv*135.-

148.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! Adviespnjs*749.-

MIELE DROGER T349

SIEMENS 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs*985.

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

149.-

178.-

645.-

Etectronisch betalen
HAARLEM
met uw PIN-code
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten l Rivièradr'eéf 37

INDESIT rr s?n

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *849.-

465.495.-

CODE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN
Meer budget door de gratis
>BCC-cardf
Aanvrjiaa-folder in de winkel!

l-J-ïjï-f

WHIRLPOOL 850 TRN
TypeAWG089; Adv. *1 435.-

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv.*1 549.-

l BETER EN GOEDKOPER!
BAUKNECHT1000 TOEREN
WASAUTOMAAT
WA2000, Roestvnistalen trommel en kuip. regelbare temperatuur
en centnfugegang, 15 programma's, zuinig en stil Advpr*1499.-

Superzuinig. Adv. *1348.-

n, die*

KONDENSDROGER
CM50; Geen afvoer nodig

429.-

339.-

348.-

SIEMENS AQUASTOP

1000

799.849.-

SHOWVIEW VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening.

BOSCH VW SPS1012

nrg«fr
"77O
1-fML? j f9."

TOEREN
BOVENLADER

MIELE K1321S LUXE

PANASONIC VIDEO
N VSD22, "Beste koop!" 2 koppen.afstandbediend Adv.V34.-

SHARPPORTABLETV
)RTABLETV
37cm, afstandbediend.
landbediend.

aoo

BAUKNECHT WAHoog centrifuge-toerental.
Adviesprijs*1349.

BAUKNECHT VW3PR

629.-

BAUKNECHT KGC
KA/kombinatiemet3laden.
Adviesprijs* 1149.-

GRUNDIG 51 CM KTV AKAI VHS-IHQ VIDEO
ETEKST'1099.T51 -640, TELETEKST.
'1099.- VSG21; Afstandbediend. *768.-

548.-

995.895.-

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI; 4 programma's, 12 couverts.
Adviesprijs*999.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

£jL f Jj •

449.-

699.-

, BCC speelt té

STUNT! HiFi VIDEO
Prijsdoorbraak! 4 koppen,
longplay videorecorder inkl. PDC. Adviesprijs. *799.-

948.-

WHIRLPOOL AVM
Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1499.-

1349.-

679.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205, LCD-afstandbed.

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle '900 Watt magnetron, vele kookfunkties. Adv.*699.-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs'1348.-

AKAI HiFi VIDEO
VSG705; Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen. Adv.*1098.-

PANASONIC
NIC 63 CM
TX25G,Stereo,teletekst.*1599
i,teletekst.*1599--

229.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

1045.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviespnjs'1499.-

799.-

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ, 2 kopen,Jirner6 progs. Adv.*890.-

998.-

WHIRLPOOL AVM617
17 liter inhoud. Adv. '599.-

479.-

GRUNDIG HiFi VIDEO
GV240; "Beste koop", stereo,
longplay, mkl. PDC. Adv. *1709-

699.-

GRUNDIG70CM KTV
STEREO TELETEKST
ST70-650; Adviesprijs* 1949.-

199.-

M O U L I N E X STUNT
FM1515; 17 Liter, 5 standen,
draaiplateau. Adv. '399.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv."999.-

OPZETVRIESKAS
Handig-50 liter. Adv/595.-

M1400;Afstandbediend.*780.mdbediend.*780.-

ft

479.-

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.*2299.-

INITRON
ft SONY TRINITRON
fl

SHARP R2V14

INDESITWASAUTOM.
VASAUTOM.
i; Adv.'799.
Adv.'799.Type 2596;

100 LITER VRIESKAST

SONY HiFi VIDEO: E80
Europese videorecorder
van het jaar! Inkl. showview
+ PDC. Adviesprijs. '1670.-

949.-

SAMSUNG M6135"
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

PHILIPS MATCHLINE
VR833; TOPKLASSE! HiFi
stereo videorecorder 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop. Adv."1995.-

799.

rt

679.579.-

LUXE 800 TOEREN

745.-

* M.

PHILIPS HiFi STEREO
VR642; TURBO-DRIVE
video, 4 koppen, longplay,
PDC. Adviesprijs. '1195.-

f*t

699.-

BAUKNECHT KRC3032
KOELER 300 LITER!

Een dag vooHcvcring
•\ran 12'.00 lol 16.00 uur '...

1399.

SONY55 CM CLASSIC
STEREO TELETEKST
KVC2161; Hi-Black, Trinitron
platte beeldbuis Adv. *1650.-

*HKJ»"

SIEMENS 180 LITER
KT18R01; Adviesprijs*948.-

MHC450; Versterker,
2x25 Watt; Digitale
tuner, 30 pre-sets;
Dubbel cassettedeck;
1-Bit CD-speler, shuffle
play; 2-weg bassreflex
luidsprekers.
Inkl.
afstandbediening.
Adviesprijs. *890.-

FELETEKST
PHILIPS TELETEKST
PT155A; Adviespnjs*725.viespnjs*725.-

375.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
TypeAWG719;Adv.*1075.-

b-JTJr 445B'
BOSCH KOELKAST
nrg«i yicc

HI-8 CAMCORDER
Superieur beeld, HiFi stereo

475.-

345.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

SONY HiFi TRAVELLER
TR470; 10xmotorzoom,groothoeklens, HiFi stereo. "1999.-

695.-

729.-

ZANUSSI WASAUTOM.
Type ZE400E; Adv. *949.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv. *699.-

1399.-

VIDEO-8 CAMCORDER
8x motorzoom, autofocus.

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

145 LITER KOELER
INDESIT Adviesprijs'749.-

SONY STEADY SHOT
TR550; Met beeldstabih s a t o r , HiFi g e l u i d ,
motorzoom. Adv.*2530 -

LEUREN-TV
55 CM KLEUREN-TV
Off.Ned Philipsgarantie.*899.)sgarantie.*899.-

465.-

KVC2569; Hi-Black Trinitron platte 63cm
beeldbuis, Flat & Square, perfekte beeldkwaliteit! CCT-teletekst met geheugen, 60 voorkeuzezenders, 2 euro-scart
aansluitingen, HiFi stereo,
luidsprekers aan weerszijden beeldbuis. Doublé
Duty afstandbediening
Adviesprijs*1660.-

M_M_

•»••».
DERLjXND
•
••••-••*•^
..
ELEKTRO-SUPERR
• M n= o AMnc»«ïr
IN DE RANDSTAD l

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
-| tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag ........; 9 tot 5.30 uur
zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
Badhoevedorp vrijdag .... ..... 7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ...
overige filialen donderdag".'." 7 tot 9 uur
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'Auto's uit jaren vijftig pure kunst
De een houdt van schilderijen, de ander van muziek.
Jaap Kroon is gek van vis,
maar dat wisten we allemaal al. Samen met John
van Dam runt hij een aantal
viskarren in Zandvoort.
Maar daarnaast heeft Kroon
nog een grote passie... oldtimers.

Maar liefst 11 prachtige
exemplaren heeft Jaap samen
met John in de loop der jaren
verzameld. Amerikaanse, Franse en Italiaanse modellen uit de
jaren vijftig kwamen - toen het
geld uit de kassa niet alleen
meer aan brood opging - - langzaam maar zeker binnen handbereik. Een jongensdroom
werd voor hen werkelijkheid.
Maar dat stuitte tevens op problemen. Want waar vind je zo
gauw een plek in Zandvoort,
waar je die 11 duretaolidesveilig kunt stallen? En niet te vergeten, waar je zelf ook nog kunt
wonen?
Vier jaar geleden toog het
duo naar Zandvoort-Noord. In Jaap Kroon: 'Een auto is nu meer een zakelijk windtunnelgebeuren.'
het huis, waar Groenestein BV
Foto André Lieberom
ooit zijn verwarmingsbedrijf
runde, vonden ze de ideale plek
In dit heiligdom is de sfeer nog voordat ik er de poen voor het kappie naar beneden en zat
voor hun gezin en hun andere van de jaren vijftig 'gevangen'. had. Vier jaar geleden stierf hij, Joop er vanaf het terrasje ver'oogappels uit de vetkuiven- Een tweede etage lijkt op de hij had keelkanker. Maar heel liefd naar te kijken. Drommen
-tijd'.
kantine van een ouderwetse ga- Zandvoort kende die man. Al- mensen stonden er bij te kwijMet zijn tegenwoordig onaf- rage. Bovenop een plank prijkt tijd op stap met een van zijn len. En die Blom, die vond het
scheidelijke 'crockadile Dun- - als in een decor - een stoffig wagens, dikl^e sigaar in het allemaal prachtig."
dee-hoed' leidt hij me na enig Nordmende transistorradioot- hoofd en rijden maar." Elke
Jaap wijst naar een donkeraandringen naar de grote werk- je naast een gammele typemagroene Ford Thunderbird uit
ruimte naast het huis. „Mensen chine. Stapels met oude ver1955, Joop 'zijn eerste'. „Vijfbegrijpen het vaak verkeerd. Ik koopfolders van Ford Thunderhonderd duizend kilometer
wil zeker niet protserig of poc- birds liggen gesorteerd op de
heeft-ie gereden. Het is een van
herig overkomen. Door mijn plank. Dames met strakke
de oer-Thunderbirds en de eerliefde voor die wagens heb ik mantelpakjes, sjaaltjes om het
ste, die ooit op de markt is gedit zo ingericht. Soms kan ik hoofd en gewapend met naaldbracht. Vroeger was die wagen
hier uren zitten kijken. Of ik hakken en vuurrode lippenstift
roze, maar Joop wilde niet wormaak een ritje. Dan kom ik he- hangen verliefd over de golvenden uitgescholden voor pooier
lemaal tot rust."
de motorkappen. Onder de
of mietje. Toen verfde hij hem
Plotseling gaan de lichten planken staat in een hoekje een
maar groen, viel de auto minaan. Een juke-box begint te spe- Smffy-stofzuiger, waar ik ooit
der op."
len. Dolly Parton, Marilyn Mon- op mijn derde nog eens mijn
„Airco,
stuurbekrachtiger,
roe, Cliff Richard en Lesley eerste tapijtje mee gezogen heb.
rembekrachtiger, elektrische
Gore (/i's my party) komen Zelfs de vloer ademt dat jaren
ramen, automatische zenderplotseling tot leven m de ruim vijftig-sfeertje uit.
zoeker op de radio, eigenlijk is
driehonderd vierkante meter
Bij de balustrade kijk ik naar
het toch een wonder? Die Ameruimte, die is omgetoverd in ja- beneden. Prachtige Ford Thun- Joop Blom, oprichter van de rikanen uit 1955 hadden het alren vijftig-stijl. De sfeer is bij- derbirds staan glimmend op Thunderbird-club
lemaal al. En in ieder achterzonder, werkelijk fantastisch. een rij naast een git-zwarte Aulichtje van de Thunderbird kun
Bakstenen wanden zijn lichtro- burn Cabriolet uit 1935. „De mooie dag kwam hij een haring je zien uit welk jaar hij komt."
ze geverfd. Een oude camera en Thunderbirds zijn eigendom bij me halen. Daarna ging hij
De jaren vijftig hebben voor
een ouderwetse klok hangen geweest van Joop Blom," aldus naar Take Five en toog in de Jaap iets magisch. „Eerlijk geboven neon-kleurige stoeltjes Jaap, terwijl hij naar beneden namiddag naar café de Klik- ' zegd had ik wel in die tijd willen
en tafeltjes. Daarnaast staat wijst. „Joop heeft me geleerd spaan. Daar stond zijn auto dan leven. Zo vlak na de oorlog gineen oude flipperkast.
om van die wagens te houden, voor de deur, glimmend met gen de mensen echt genieten

van luxe. Alles was nieuw in die
periode: radio, televisie, koelkast. Alles was een wonder. En
dan die neon- en zuurstokkleuren; roze, mintgroen knalblauw, daar hielden ze van. Er
werd ook veel aandacht besteed
aan vormgeving."
„De auto's uit die tijd, dat was
gewoon pure kunst. Daar werd
een hoop geld aan uitgegeven.
Nu is een auto meer een zakelijk windtunnelgebeuren. Maar
deze wagens zijn eigenlijk mooi
van lelijkheid, zo protserig als
ze zijn. Kijk alleen maar eens
naar het vleugelwerk. Daarom
vind ik ze nu juist zo mooi."
Zijn liefste auto is de Citroen
Tracyon Sport Avant uit 1952,
de eerste voorwiel aangedreven
auto. Hij ziet eruit als een echte
gangsterwagen: zwart, met een
hoog dakkie en van die lange
glooiende zijkanten. „Deze is
nog eens op tv geweest bij de
'Heilige Koe'. Ik heb hem aan
mijn vrouw gegeven. Het was
mijn eerste oldtimer. Toen ik
hem 15 jaar geleden kocht, had
ik er nog geen bal verstand van,
dus hebben ze me een wrak in
mijn maag gesplitst."
De spannendste vindt Jaap
toch wel de Ford Fairlane
500-Retractable. Een Amerikaanse galaxi sky-lmer uit 1959.
„In 45 minuten verdwijnt de
hele (harde) kap automatisch
in de kofferbak. Ford is vijfjaar
bezig geweest om dat systeem
te ontwikkelen. Miljoenen dollars heeft dit gekost. Het bedrijf
is er zelfs bijna door failliet gegaan."
Hier in het museum van John
en Jaap staat hij zomaar naast
een Buick special uit 1955, die
zelfs nog in een Amerikaanse
speelfilm heeft meegedraaid.
Zelf ben ik verkikkerd op de
Fiat 500 Topolino (Muis) uit
1951, die bescheiden in een
hoekje staat. Dit autootje heeft
zelfs nog een linnen kenteken
en is de kleinste produktie-auto
ooit gebouwd.
Jaap vindt het een goed idee
om een keer een open dag voor
de Zandvoorters te organiseren. Maar dat wil hij dan echt
alleen doen ter ere van Joop
Blom, hij heeft immers de
Thunderbird-club in Nederland opgericht. Wanneer we
mogen komen op de Joop
Blom-dag? Dat horen we binnenkort nog wel, belooft Jaap.
Martha Burger

met

en

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Circus Leo Heino heeft zijn eigen paleisje aan
het Gasthuisplein gekregen: Circus Zandvoort.
Het omstreden gebouw wordt volgende week
geopend. Het heeft 14 miljoen gekost en ziet er
volgens Heino uit als een ansichtkaart
Leveranciers 11 strandpachters voelen zich benadeeld omdat er geen vrachtwagens meer over
de boulevard mogen rijden tussen de Sempostweg en het Palace Hotel.
Fenemaplein De discussie over een nieuwe flat
op de plek van het voormalige dolfinarium op
het Van Fenemaplein wordt uitgesteld. Projectontwikkelaar Van Erkel wil dat de gemeente
eerst de structuurschets vaststelt.
Predikant Cees van de Vate gaat prediken in de
Gereformeerde Kerk. Hij is 52 jaar en heeft vijf
jaar in Nijmegen gepredikt.

Kunstroof Uit het raadhuis is antiek verdwenen
dat afkomstig-was uit het Frans Halsmuseum.
De gemeente had de voorwerpen te leen van het
museum. De schade bedraagt naar schatting
twee ton. Het gaat om Chinees porselein, Delftstalauwe vazen en schilderijen
Nieuw raadhuis De nieuwe vleugel van het raadhuis is officieel klaar. Het oude deel stamt uit
1909 volgens het boekje van P. Brune dat bij de
opening uitgereikt wordt.
De Wurt' De voorstelling van De Wurf heeft tot
drie maal toe een uitverkochte zaal opgeleverd
De folkoreverenigmg zette het stuk 'Ons dorp
leeft mee' op de planken
Greenpcace Drie scholieren hebben een wilde
inzamelingsactie gehouden voor Greenpeace. Zij
haalden 52 gulden voor Greenpeace op

Z

ATERDAG WERD ofncieel het strandseizoen
1996 geopend m strandtent Bad Zuid, maar er was
geen hond. Het was net of de
leden van het Ondernemers
Platform Zandvoort tegen elkaar hadden gezegd: „Pssst, we
hebben zaterdag een feestje,
maar met doorvertellen hoor.
Straks komen ze allemaal."
De pers was er wel: radio, regionale tv en vier verschillende
kranten. De heren van het OPZ
werden samen met burgemeester van der Heijden - bijna
hand m hand, het was dat hij
z'n balonnen moest vasthouden - op de foto gezet. Maar ik
lag in een deuk. Want waar waren de strandpachters nou? En
toen ik ernaar vroeg werd er
gezegd: „Mond dicht, Burger!"
Samenwerken, samenwerken, samenwerken, je hoort
dat Platform nergens anders
over. Maar het is dat de waterleiding van de keuken van
Take Five bevroren was, anders was de strandpachter van
Bad Zuid er die dag ook niet bij
geweest. Wedden? Zijn buurman (strandtent Jantje) was
ook verbaasd: opening strandseizoen? Verrek, we dachten
dat Willem Loos vandaag jarig
was vanwege die ballonnen aan

Zandvoort op de radio praten
over onze wateroverlast. Ik
stoof naar die microfoon.
Waarom is de werkgroep Wateroverlast niet uitgenodigd?
Wie heb je daar in godsnaam
aan de telefoon, man? Blijkt
z'n tent. Schuddetauiken, ze
het tot mijn stomme verbazing
Jan Jongsma van GBZ te zijn,
konden me me zo wegdragen.
Het Platform valt nu al met
omdat niemand anders uit de
een rotgang door de mand.
fractie wilde. Dat is logisch,
Tot overmaat van ramp gaf
want GBZ heeft zich er nooit
Peer Sips, directeur van de
echt goed in verdiept. Op het
VVV Zuid-Kennemerland me
moment dat er drie ingenieursook nog een uitbrander. Ik
bureaus mee bezig waren, zeimag met schrijven over de geden ze tot ieders stomme verbrekkige openingstijden van de bazing in de raadszaal: ,,Wij
VVV Zandvoort, want dat vindt vinden dat er maar eens een
hij 'flauw'. Toen hij nog wat
onderzoek moet komen."
meer van die onzinnige teksten
Ik zag de deskundige ambteuit begon te slaan, heb ik hem
naren van Civieltechmek op de
vriendelijk verzocht of hij hem publieke tribune naar adem
maar even snel wilde 'peren'.
happen. Maar goed, Jongsma
En goddank, opnieuw sloeg
was die dag zeker begonnen
de humor die dag toe. Aangeko- met zijn politieke verkiezmgsmen in de Schoolstraat zie ik
praatje Ik hoorde namelijk dat
net Eugène Weusten - van het hij weer wethouder wil wor'Politiek Café no drugs today' - den. Het is maar een roddel uit
met een knal tegen de deur van acht verschillende hoeken
de VVV opbotsen. „Ze zijn effe hoor. Maar u bent vast gewaareten hoor Weusten, maar ik
schuwd. Die zie ik in de toekomst zelfs nog wethouder van
zeg niks, ik zeg niks!"
Voorruit nog even een kopje sociale zaken worden. In Zandkoffie halen bij café Neuf. Opvoort is immers alles mogelijk,
meuw stomme verbazing.
zelfs het onmogelijke.
Hoor ik me daar opeens die
presentator van Goedemorgen
Martha Burger

Haarlemmerstraat beeldbepalend
voor Zandvoortse architectuur

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

23/24 maart
Jeugdgebouw Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. A. vna
Selms.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds vd Vate.
Roomskatholieke Kerk, Grote

Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Duijves
Zondag40.30: pastor Duijves.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds Blomjous.
Dinsdag 10.30 uur: Vrouwengroep.

Weekenddiensten
Weekend:
23/24 maart

Speelweek van 21 t/m 27 Maart
DE INDIAAN
IN DE KAST
Ned. gesproken

THE
AMERICAN
PRESIDENT

TO DIE
FOR

van de regisseur
van "When ïïarry
met Sally"
met Michael
Douglas en
Annette Bening

"Geestig, spits,
uitstekend
geacteerd,
een zeer
verleidelijke
Nicole Kidman"

A. L

Dagelijks
13.30

Monique van de Ven
Derikde Lint
TibaTossijn

A. L
Do t/m Di
19.00 •

16 jaar
Dagelijks 21.30

A. L

Dagelijks
15.50
Woensday 27 Maart om 19.30 uur «

LAND AND FREEDOM
Keg/e: Ken Loach, met lan Mart, Rosana Pastor
WORDT LID VAM DE FILMCLUB
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 025-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tij'dens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts. Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)

gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (0230 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandellng: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
vel en in de rechterzijgevel. De
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30, Villa Fleur, Haarlemmerstraat
bovenkant van de voorgevel
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 37, is een vrijstaande, witgewordt bekroond door twee grote
u., zat. 10-14 uur.
pleisterde fantasierijke villa,
en twee kleine kantelen die aan
waarschijnlijk gebouwd door de
de zijkanten fraaie rondingen
Haarlemse architect W.F. Doehebben. Aan de rechterkant van
Burgerlijke stand H glas. Hij was verantwoordelijk
de voorgevel bevindt zich een
voor meerdere bouwwerken in
schuin terugliggend vlak, dat
Zandvoort. Het linkerdeel van
zich met een oujief-achtige proPeriode: 12 maart tot en met 18 de voorgevel bestaat uit een nog
fïlering manifesteert.
maart
geheel originele serre met fraai
Het pand heeft een belangrijke
In ondertrouw:
uitgevoerde vormen en geel
architectonische vormgevingen
Marcel Hendricus Vergeest en glas, dat voor een warme tint
Mel medewerking van
geeft de gevelwand in de HaarAnnemarie Eliza van Nooijen. zorgt. Het dak boven de serre is
C J Waücnaar
lemmerstraat iets extra's. De
Geboren:
gedekt met groene geglazuurde
Armand Edgar, zoon van Mare pannen en voorzien van een pi- den zich groen geglazuurde bak- Haarlemmerstraat is trouwens
zeer beeldbepalend voor de
Antoine Pierre Sauveplanne en ron, een ornament met een bol. steenbanden en ontlastingsboZandvoortse architectuur.
Catharina Allebes.
In de gevel van deze in art-nou- gen ter decoratie. Ze zitten in
Foto Snelle Liebeiom
Céline Savannah Maria, Doch- veau stijl gebouwde villa bevin- het rechterdeel van de voorgeter van Carolus Hendricus Jacobus Maria Abeln en Jane
Bronwin Mary van Herwijnen.
Arthur Richard, zoon Victor
Willem Breurkes en Marjolijn
Bos
* Feestelijke middag bij de ANBO, met dialezmg
Kaya, dochter van Dejan Todo- Woensdag 20 maart
van Wagenaar en ANBO-koor. Gemeeiischapsrovié en Wendy Kirsten Lem- * Filmclub Simon van Collem draait Ed Wood
en Plan 9 from outer space in het Circus aan het huis, L Davidsstraat. Aanvang 14.00 uur.
mens.
Gasthuisplein. Aanvang 19.30 uur. Ook toegan- Zondag; 23 maart
Overleden:
* Wandeling door Kennemerdumen olv gids
Geertruida Johanna Kramer- kelijk voor met-leden.
Vertek om 10.00 uur bij Midden Herenduin aan
-Kerkhoven op 84-jarige leef- Donderdag 21 maart
de Duin en Kruidbergerweg tegenover 't Vinke* Lezing bij Vrouwen Van Nu over familiegetijd.
nest m Dnehuis. Opgeven via 023-5257484
Jan Molenaar op 79-jarige leef- schiedenissen, door Saskia de Graaff. In hotel
Triton.
Woensdag: 27 maart
tijd.
" Filmclub Simon van Collem draait Land of
Jacob Paap op 81-jarige leeftijd. Aanvang 14.00 uur.
Maria Wilhelmina Lavell op * Lezing over vrouwenconferentie plus vrouwen freedom in het Circus aan het Gasthuisplein
en geweld. Jeugdgebouw Hervormde Kerk. Aan- Aanvang 19.30 uur.
36-jarige leeftijd.
Ook toegankelijk voor met-leden.
Arij Siebel op 74-jarige leeftijd. vang 19.45 uur.
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Cottfet'tl elte keeft ketf!!

NIEUWE LINGERIE VOOR IEDER FIGUUR

VOLOP GLAMOUR BIJ SHOE-BIZZ

In deze tijd, en zeker naar de zomer toe, krijgen we allemaal weer te maken met het ideaalbeeld van de vrouw ,-,T,_ . _
_
Daarvoor kunt U bij BIZARRO terecht.
Wij hebben nieuwe trends voor het slankmakende effect-van de vrouw, dat terugkomt in
de slips, rokjes, strings en panty's in diverse
soorten en maten, van XS tot XXL, waarbij de
cosmetische lijn van Ten Cate niet mag ontbreken.
Daartegenover staat weer het extreme van het
push-up (dus een maatje meer) effect, dat zowel te verkrijgen is in de lingerie, badmode en
tevens de panty's voor extra push-up bil effect.
Daar hoort natuurlijk nog bij de exclusieve
nieuwe voorjaars-zomer lingerie in de uitgebreide collecte van MARY-JO, AUBADE, LOU, PASTUNETTE en nog vele
andere merken, verkrijgbaar in de Cupmaten
A 70 tot E 90, en voor de grotere maten, een
exclusieve body's tot F Cup en omvang 105.
Daarnaast hebben wij ook een leuke, nieuwe
en uitgebreide collectie badkleding in ons assortiment.
Kortom, wij kunnen U helpen om deze zomer
vooral aangenaam draagbaar te maken, in het
teken van de mooie zomervrouw.
Voor meer informatie kunt U terecht bij:

De shoe-bizz voorjaarscollectie verrast u door lijnen en materiaalgebruik: satijn,
elastiek, lak, reptiel, perlato's en metaalmesh trekken de aandacht.
Veel banden overal, vaak elastiek, dat perfect om
de voet sluit.
Sierlijke hakken, soms ovaal van vorm, zijn er op
diverse hoogtes.

PushBikini

Naast hogere hakken, zijn er ballerina's in talloze
kleuren en uitvoeringen.
Al dan niet met bandjes en/of perforaties. Ook de
gillysluiting is hier populair.
'Waterschoenen' van gekleurd doorschijnend
plastic of 'jelly', soms met glitter-effect, worden
opnieuw getipt voorde jeugd, nu ook op hak.
De comfortschoenen ondergingen een verjongingskuur.
Er is hier veel variatie in, de hakken zijn elegant,
de materialen uitgesproken aktueel en de pasvorm is perfekt. Dit alles in hele en
halve maten verkrijgbaar.
De nieuwe schoenencollectie voor dames, heren en kinderen, staat weer breed uitgeKcrtom er waait een modische wind bij JSÜOlii-JtJIZZj Grote Krocht 22,
Zandvoort.

8,
Zandvoort.

Jaap Bloem speciaalzaak
voor tennisrackets en tenniskleding
Wie een tennisracket zoekt kan het beste bij Jaap Bloem Intersport binnenstappen. De medewerkers van deze sportwinkel bekijken met een
computerprogramma welk racket bij u past. De computer rekent uit wat het
optimale racket voor u is qua bespanning, balans, en gewicht. U kunt
kiezen uit de nieuwste modellen
van HEAD, Dunlop, Prince en
Tecno Pro.

Het is al bijna weer vijftien maanden geleden, dat boetiek CONFCT'TI verhuisde van haar gezellige
winkeltje op Haltestraat 14fl naar haar moderne pand op nummer 11, de zaak uuaar vroeger de
"BflTfl" ujas gevestigd. Het onherkenbaar vernieuwde pand straalt nog steeds de gezelligheid uit zo
eigen voor CONFCT'TI en haar bemanning. De uitbreiding uuos dan ook echt uuel noodzakelijk, gezien
het .enorme assortiment dat gevoerd wordt. Zoaiel voor jong als voor oud, bij Confet'ti moet je
kunnen slagen.
Verantwoordelijk voor de samenstelling van de collectie zijn de beide eigenaren Bart en Josette die
waarlijk dag en nacht in de weer zijn om van hun zaak een successtoru te maken.
Gaat het om jeans, bermuda's, rokjes kort of lang, korte zowel als lange jurkjes, U komt niet
vergeefs. Blazers in moderne kleuren en diverse uitvoeringen, hier zult u niet vergeefs binnenlopen.
De klant is koning; dat is het parool, en of het nu druk of minder druk is men staat altijd paraat. Ook
op de koopavonden waarop helaas nog steeds vele zaken te Zandvoort gesloten blijven. Josette: ja
dat is aiel jammer, want vele mensen denken, we gaan maar naar Haarlem want alles is toch dicht.
Maar sinds de opening van onze zaak in 1987 zijn wij er steeds geweest. 6n het is fijn om te weten
dat de klanten - en dat zijn er steeds meer - toch maar weer naar ons toe komen en hun aankopen
bij ons doen.
Om hiervoor onze erkentelijkheid te betuigen, kennen we vanaf het begin dit jaar het begrip:
"KlflNT VflN D€ MRflND". €lke maand loten we uit ons klantenbestand een persoon die dan de
winnaar wordt van een kledingbon ter waarde van ƒ 100,=.
Ook dit jaar biedt men weer de nieuwste kleuren en modellen. Het motto bij Confel'li luidt dan ook
voor 199ó: Kijk niet verder, wat geeft het ????? CONFETTI die heeft het!!!

Bovendien is de nieuwe collectie
sportkleding van Ellesse, Nike,
Reebok, Sergio Tacchini, Lotto,
Adidas en Lutha weer binnen. U
wilt er een goede tennisschoen
bij? Ga naar Jaap Bloem Intersport!
Jaap Bloem Intersport
Kerkstraat 16

Verhuur cocktailkleding in Bentveld
ZANDVOORT - Paula Paternostre heeft september '95 haar nieuwe winkel aan de Zandvoortselaan 371 in Bentveld geopend, onder de naam
Paula's Cocktailkleding Verhuur.
Zoals de naam al zegt, verhuurt Paula Paternostre (26) avond-, cocktail- en
feestkleding. Voor mannen zijn er smokings. Met deze verhuur was zij al
thuis begonnen, maar de belangstelling was zo groot, dat zij besloot een
aparte winkel te openen. „De tijd is rijp voor uitbreiding," zegt zij. „Ik ben
begonnen met zo'n 40 jurken maar inmiddels is de collectie uitgegroeid
tot ruim 300 creaties. Voor elk wat wils, van supersjiek tot eenvoudig en
van stijlvol tot extravagant."
Het belangrijkste voor haar is, dat de jurken vooral goed draagbaar zijn en
dat de klant zich erin thuis voelt. Naast de jurken (maat 34 t/m 52) die
variëren in prijs van 70 tot maximaal 150 gulden, inclusief accessoires
zoals boa's, tasjes, handschoenen en schoenen in allerlei kleuren en ma-

ten.
Voor de inrichting van de nieuwe zaak heeft zij kosten noch moeite gespaard. „Ik heb bewust gekozen voor een sjieke inrichting. Donkerrode
vloerbedekking in combinatie met opvallende kleuren. Wie de winkel be;
treedt, krijgt gelijk het gevoel ook feestelijk gekleed te willen gaan. En
daar draait het allemaal om?!" Stiïzitten blijkt niets voor haar, want zij
begint in haar winkel ook een strijkservice, verricht kledingreparaties en •
treedt op als tussenpersoon voor een stomerij en schoenreparateur.
Paula's Cocktailkleding Verhuur, tel. 023-5242474, is geopend van dinsdag
t/m vrijdag van 10.00 tot 18.30 uur, donderdag tot 21.00 uur, zaterdag van

10.00 tot 17.30 uur.

TURNOVER

Voorjaar 96

Wat willen vrouwen echt, dit seizoen????
Scherp, maar soepel, schoon, fris en vrouwelijk,
kleren die rechtstreeks vanuit de winkelrekken het
echte leven in kunnen. Kleren die nooit saai zijn als
ze gecombineerd worden. Kleren die het leven
makkelijk maken.
De kledingstukken, die je altijd wilde hebben, maar
nooit bij één bron kon vinden. Ideeën vanuit de
jaren 50 en 60, klassiekers maar opnieuw bewerkt
voor de jaren negentig. Denk aan Jackie Kennedy,
die haar zomer doorbracht op Hyannis Port en
Audrey Hepburn in de film Two for the road. Het
loslaten van doelgroepen heeft als resultaat dat rokkèn en jurken in 3 tot 4 verschillende lengtes worden geleverd. Slanke broeken, die niet strak zitten,
een 7/8-ste broek en zomerjurken worden nieuwe
aangename kledingstukken. Linnen ziet er minder
ecologisch uit omdat ze gemengd wordt met andere garens en daardoor een eleganter uiterlijk
krijgt; minder artistiek. Frisse strooiboeketten worden omgetoverd tot mooie blouses en simpele zomerjurken. Gekleed of sexy, voor vrije tijd of op. het werk, kleren leiden een
dubbel leven. Alle silhouetten zijn belangrijk. Aangename kledingstukken opnieuw
bewerkt en op een andere manier gecombineerd voor een nieuwe generatie.

Dealer vano.a.:

Rorucci • Chipie • Energie • Matinique
• Daniel Poole • Verte Valle

Kerkstraat 9, Zandvoort
0 2 3 - 5 7 1 36 46

Aankleden wordt probleemloos.

Rosarito, Grote Krocht 20 b

*&'
fl
VIVA MODE WEER TERUG
IN ZANDVOORT!!
Het is ons een genoegen u uit te nodigen
voor onze

( ShnE-hiss )
Grote Krocht 22, Zandvoort
Vele nieuwe voorjaarsmodellen
zijn al binnen!

FEESTELIJKE
OPEN HUIS DAGEN
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart a.s.
Deze dagen maken wij het extra gezellig
met een hapje en een drankje.
De collectie is weer helemaal VIVAÜ
Nieuwsgierig? Kom vrijblijvend even kijken, want voor iedere bezoeker is er een
fleurrijke verrassing.

DAMES

HEREN

M

KERKSTRAAT 20
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VOO&1M
Bij Viva . . . is

Cortina Modes

Veelzijdigheid in kleuren en prints
maken de mode voor de lente en
zomer van 1996 extra vrouwelijk.
Bij Viva treft u daarvan sprekende
voorbeelden aan.

brengt

Accessoires 7ijn een belangrijk onderdeel m de
nieuwe collecties Tulleur;. mantelpakjes en
broekpakken 7ijn in ?achte soepele stoffen uitge
voerd gecombineerd met ?eer smalle cemtuurtjes
in de taille BIJ de?e klassieke modellen spelen
blauw rood en 7wm m combinatie met wit de
boventoon
Maar u treft bi| Viva ook kleding aan die de
lichaamsvormen accentueert Deze levendige
mode m suiker?oete pasteltmten uitdagende
jaren-vijftig kleuren en 7wart wit is geïnspireerd
op Audrey Hepburn en Jacky Kennedy
Ook aan vrouwen met een voorliefde voor
.stoere mode is gedacht Geïnspireerd door de
onderzoekers/ontdekkingsreizigers
heeft deze
survival achtige kleding veel ritsen en knopen en
een veelheid aan *"zakken met kleppen en
plooien Modieu?e camouflagedessins en reptie
lenprints tonen een kleurmengelmg \an kaki di
verse nuances groen en aardetmten Voor de accenten zijn er de kleuren blauw en paars
Ook bloemdessms in vele soorten ?i|n duidelijk
aanwezig bij Viva U treft ze aan op romantische
jurken in soepele stoffen Vaak 7ijn ?e in lieflijke
pasteltmten die de vrouwelijkheid nog eens on
derstrepen
Concluderend kunnen we zeggen dat elk type
vrouw bij Viva de mode vindt die op haar lijf
geschreven is Ingetogen klassiek stoer sportief
of romantisch lang en sluik Vrouwen weten pre
cies wat ze wel en juist niet willen dragen En
daar geeft de mode bij Viva alle ruimte voor

een nieuwe lente
in kleuren en
modellen

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandvoort
Tel. 5714828

Ook zondag geopend van
13.00-17.00 uur

Viva mode met 'n hart.
Grote Krocht 19
Met deze kleurrijke ?m kondigt Serge Lutens de
maquillage styhst van Shiseido het voorjaar 1996
aan Hij helpt U dit voorjaar weer perfekt bij de
keuze van Uw make up
* Als basis voor een onberispelijke make-up
heeft Shiseido de Pre make up cream
- U gebruikt deze cream onder de foundations
waardoor deze makkelijker aan te brengen ii
en blijft extra lang fris werkt vochtherstellend
en beschermt tegen UV straling
* De Natural Matte foundation zorgt voor een
matte uitstraling is olievnj en beschermt de
huid met een zonnefilter
* Als perfecte finish gebruikt U de Optimal Ra
diance Powder in drie mooie tinten afhankehjk van Uw huidskleur
* Voor een natuurlijke vorm en kleur van de
wenkbrauwen is er shadow Imer een poeder
in 2 kleuren aan te brengen met een hard
borsteltje
•*r Om Uw ogen te laten stralen zijn er prachtige
kleuren oogschaduw geïnspireerd op de kleuren van meloen limoen en framboos In duo
doosje verpakt en makkelijk op te brengen
Voor een extra accent is er fine Imer de per
fekte eyehner met doseerknop met l druk op
de knop gebruikt U de juiste hoeveelheid
eyehner

KNOCK KNOCK, rrs ME, COLOR

*

De idvmced performance mascari verlengt
de wimpers zonder te plakken en korrelis> te
worden
* {-n ils 11 itste stap de lippen
Begin met de contouren te tekenen om uitlo
pen \ a n lipstick tegen te gaan
D \ irn i de lipstick van Uw keu?e b v de ad
vtncecl performance lipstick die zonjt \oor
hngdung zachte en soepele lippen met kleu
ren 70 fris als fruit en een helder en uitbundig
ctlekt
De hp;>loss is zorgzaam en geeft een dumtris
etrekt met frisse tinten in kleuren van zomer
bloemen met pure glans

COCKTAILKLEDING / SMOKINC\ l RUUUR
Vl R H U U R A C C E S S O I R E S
CLEANINCSERVICE (BINNEN 24 UUR)
KLEDINGREPARATir
SCHOENREPARATIE

De producten van

KNOCK KNOCK, ir s ME, COLOR

/ijn bij ons m de \\inkel te bewonderen en uit te
proberen Graag willen wij U helpen een keuze te
maken uit de producten van Shiseido
On/e enthoiiMiste en kundige verkoopsters staan
voor U klaar'
TOT ZIENS BU

De GAPER DRUGSTORE

v
a
n
21 maart
t/m
13apri,l

HANS CLAESSEN

K A P P E R

f

COCKTAILKLEDING
VERHUUR
/ \ND\OOIITS1 l \ VN

STRIJKSERVICE
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21 I (i l I' I H N T V LI D

Tl [ l l OON

02-5

-,-4

^ 74

MAAM)\G

C t s ] OTI N

nONDMUÏAC

10 00

mvsnvr

10 <w

i S jn

\ HIJIMC

1 0 00

l S 30

U Ol- N S D A T

10 00

i S JO

/ATI- I t l ï U

o n

17 3 0

de /ente
begint
bij

kleine krocht 2a
2042 JN Zandvoort
Tel 023-5731088

voorjaar bij

HANS CLAESSEN
Con cord permanent
van 135,-

NU ALL IN

90,

afslankende shorts^
vöörkoniën en elimihëreri

,;:.u;;:£:;;^

Grote Krocht 20b
Kerkplein 10

of kom vanavond 20 maart en
donderdag 21 maart
naar onze moaeshow bij
Restaurant Queenie,
aanvans 19 00 uur

laat sinaasappelhuid verdwijnen
door constante micromassage
na 2 maanden gebruik verliest
95% van de gebruikers tot
9cm of zelfs meer in omvang
/bij het dragen van Turbo sport line
(8 uren per dag gedragen)

voelbaar en zichtbaar afslanken
verkrijgbaar bij:

Moerentourg
Haltestraat 1 , Zandvoort, tel. 023-571 61 23

ALLES ONDER EEN DAK
Nails bij Monique Bus
Nu ook n igelsiudio bij Tot il Be uit) Caie
Total Beauty C ire het adres voor uw complete schoonheids\ei/oi£ing i m de
Zeesiiaat nummer 56 m Zanihoort blijlt m bt\\e-iin.:
Sinds kon is ei m liet pand weei een nagelstudio ge\esti.jcl N iils bij Monique
Bos waai u niet illeen terecht kunt voor het laten unbren.:en % in kunsina
«cis m i n ook \oor \eislcviging van uw ei^en nigels \ooi \ei/oigende pro
duklen \ooi n yelpiereing en sieraden en bmnenkoil ook \ooi een weldadige
mamcute Inmiddels beslist geen overbodige luxe meei ge/ien de' Jansl IL. d"ïe
hel huidige koude weer op uw huid pleegt Trouwens ook \oor u\\ haai \ ei/inging bent u i in de Zeestraat 56 op het miste idies Wellicht vooi een lolie
coupe soleil ol een keel een andeie haarkleur ol
eoupe om ah isl in lente stemming Ie komen
HA1RWAVC d mies en heien kipsilon komt
dit \oorjaai nimeli|k mei /aehle \iou\\elijke lij
nen m natutiilijke kleinen
Dooi middel \ m lolie coujie soleils wolden / ichte linten m \eiselnlleiide kleu
len variërend \an lichtblond lot b i/elnoolblond geeieeeid O o k / i | n \eisehil
lende warmte biumlinien /eei iklueel
HAIRWAVE weikl met SI BAS1IAN piodukten
- Ol wal dacbl u indeis \ in een haai\erlenging peimanenie m ike up ol U|de
lijke tatoeage'
Cn du alles ondei een d ik'
HAIRWAVE tel 021 5710S18
Beauty Dreams lel 021-5719004
N n l s by Monique Bos tel 021 5716160
nw lel nr m i \ apnl a s 021 5715667

VOOR IEDEREEN DIE ER
WEER ZIN IN HEEFT!
Het vooi^aar en de /onici van 11%
htaan \\eei voor de dcui
Alle dikke kleren jja m weer uit om
plaats te maken vooi een outfit
w nnn je wtei Ickkci kunt ademha
len

Nituurlijk is het meikassortinient

b,j METROPOLITAIN
cle/c /omer weei helemaal eom

pleet CHIPIE, ENERGIE,
FIORUCCI, MISS SIXTY,
CULT, CANOE, NEWS,
MATINIQUE,
VERTE
VALLEE, REDSKINS . . .
daarmee ?ie je ei dit sei/oen Rega
landeeid fintastisch uit
Loop vandaig of moigen dus even
bij METROPOLHAIN binnen en
laatjevenabseii
Seeyou soon'

METROPOLITAIN,
Kerkstraat 9, Zandvoort.

21 00
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Zonnige kleuren
voor modekinderen

e

Tacchlnl polo. Van 89,voor 59,-. Tacchlnl
short. Van 59,- voor 39,-.

bij Belli & Ribelli

Head HD 2OO
Lady en Head HD
1OOO Men. Geschikt

De belangrijkste materialen zijn
katoen en linnen. Die zijn verwerkt in veel varianten, zoals
kant, ajour, elastine, jersey en nylon voor de jacks.
De. kleuren zijn zonnig, zoals
warm oranje, safraan, geel, zeegroen en mint, rood, blauw en natuurlijk wit.
Opvallend is de aandacht voor de
echte meisjesmode. Het jurkje
voor elke gelegenheid is in ieder
thema terug te vinden van feestjurk tot een jurk voor een sportief
dagje uit.

Sergio
Tacchini

Pro Kennex Delta Lite.
Ultralight. Incl. bespanning
en thermohoes.

voor gravel banen.

O.a. verkopen wij de merken:

PORTOFINO en BILL TORNADE

Tecno Pro
Teambag
3OO. 5 vaks.

KENM

voor
winnaars.

Belli & Ribelli
Haltestraat 45 Zandvoort.
BCCKfa-Kim nu ook voor Dames

TREND IN l 9 9 6 ZACHTE vRouwelijkE LIJNEN
JN NATUURLijkE klEUREN.

KOM qERUST lANqs
VOOR EEN qRATJS A<dviES.

Beach-Him heeft voor u de nieuwe voorjaars/zomer-collectie al weer klaarliggen.
Natuurlijk met onze bekende merken als Replay, Blue System, Diesel, Carlo Colluci, Votum, Wimmers enz. De kleuren zijn heerlijk fris. Met veel geel-oranje, kobalt
en lichtblauw. En niet te vergeten „appeltjesgroen". Een verademing na de donkere winterkleuren.
Daarnaast natuurlijk ook wat basiskleuren. Want deze zijn niet weg te denken uit
het modebeeld. Kleuren als blauw, khaki en wit zijn altijd heel goed te combineren.
Wat wij met onze winkels willen brengen zijn:
jeans in verschillende modellen en kleuren, met daarbij passende T-shirts, sweaters, gebeide zomertruien en niet te vergeten, leuke jacks. Deze zijn te vinden
wanneer u bij Beach-Him binnenloopt. Als u dan ook nog de moeite wilt nemen
om even het trapje omhoog te lopen, dan vindt u wat meer geklede casualkleding,
zoals de broeken van Dockers, in div. kleuren. De Dockers-broek heeft een
uitstekende pasvorm en is geschikt voor diegene die nu eens geen spijkerboek
aan wil. Hij is te verkrijgen met of zonder bandplooi, en de prijs is redelijk, nl.
vanaf ƒ 139,95. Daarbij aller passende overhemdejn, shirts en truien. Wat wij weer
in onze collectie hebben opgenomen, is het „ouderwetse" La Coste poloshirt in
geweldige kleuren. Dat wat betreft onze afdeling casual „nette" kleding. Helemaal
beneden, trapje af dus, hebben wij sinds een jaar ook dameskleding. Bij heel wat
mensen al bekend nu. Daar proberen wij mode te brengen voor verschillende
types vrouwen. Het is JQnge sportieve mode, maar niet alleen voor het jonge
meisje. Een merk als Another Woman brengt een uitgebreide collectie leuke
rokjes, jurkjes, blouses en jasjes. En niet alleen kon en strak. Nee, ook nog eens
een leuke blouse die je over je broek kunt dragen. Daarnaast verkopen wij een
nieuw merk in Nederland. „Spirit of the Lake". Gemaakt door de ontwerpster van
Jet Set. Wij vinden het te gek! Calvin Klein brengt leuke jeans, jacks, blouses en
broeken in div. kleuren. Mac vult dat goed aan met stretch-broeken in twee
lengtes. Ook hebben we van Mac katoenen en linnen broeken. S. Oliver brengt
veel kleur in de collectie, met leuke badstof T-shirts en truien, in knalgeel, rood,
groen, oranje, blauw enz. Colben daarentegen in zachte pastels. Björn Borg gaat
gewoon door met een collectie goed ondergoed. Zeker wat pasvorm en kwaliteit
betreft zijn ze voor ons, de nr. l in ondergoed. Ook dit jaar brengen ïe verschillende items in kleurtema's. Natuurlijk van de zomer bij ons te vinden. Evenals het
badgoed van Björn Borg, in zowel de dames- als de herencollectie. Hom, Speedo,
Boker en Solo Men Only zijn natuurlijk ook weer aanwezig.
In onze winkel op nr. 13 vindt u de uitgebreide collectie van Diesel Herenkleding.
Daarnaast de wat „gekke", maar wel leuke collectie van Eplay, voor diegene die
dat aandurft! Ons enthousiaste verkoopteam, evenals een kopje koffie staat voor u
klaar. Wij hopen u gauw te zien bij Beach-Him!

Techno Pro Match.
Trainingsbal/pressurized. 3 stuks
in tube. Per tube 9,95.

JAAP BLOEM
KERKSTRAAT 16 ZANDVOORT TEL. (023)-5718655

de nieuwe
voorjaar/zomercollectie
voor
LINGERIE en BADMODE

is binnen

Het is lente bij COflTINA MOD€S
x DRUGSTORE NIEUWS
C^CZPO'K. JDJvLJCjrjS J- OIVIL presenteert wederom:

Vrijdagavond = make-upavond
De unieke gelegenheid om op een andere manier om te leren gaan met make-up
Hoe ziet zo' n avond er uit:

* U krijgt een persoonlijk make-up advies
* U wordt, indien u dat wilt, opgemaakt met de geadviseerde produkten
* Al uw vragen over make-up en opmaken worden beantwoord

De merken waar wij u mee kunnen opmaken zijn o. a. •*•

LANCOME

-*•

*

MARBERT

* ROC

CLARINS

En nu dit voorjaar nieuw in ons assortiment
SHISEIDO

ASSAGE 18, ZANDVOORT
TB!. 023-5731196
•W\N

\

X

N ^

s

Kom nu de nieuwste voorjaarskleuren proberen!
Ten slotte ontvangt u ook nog een make-up boekje waarin al de geadviseerde produkten
worden vermeld.
Het is wel gewenst dat u een afspraak maakt.
Heeft u nog vragen over de inhoud van de make-up avond of wilt u een afspraak maken,
belt u ons dan even.

#<#

Tel. 023-57 125 13
met vriendelijke groeten

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE

SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 -2042JD ZANDVOORT - TEL. 0235712513

Ondanks het wat sombere weer had Cortina Modes 16 maart jl.
tijdens haar NMODE FLITSEN" weer veel aanloop.
Cortina toonde, zoals gebruikelijk, de nieuwe lente/zomercollectie van div. modehuizen, o.a. Yarell, Havens, Happy Heidemann
en pantalons o.a. van Rosner en Spotlight waaronder veel
stretch kwaliteiten.
De kleding zit gemakkelijk en is niet aan leeftijd gebonden.
De nieuwe tinten voor het voorjaar 1996 zijn groen, geel, blauw,
rood en abrikooskleur.
Loopt u gerust eens vrijblijvend bij ons binnen.
Cortina Modes
Kerkplein 3

fef
$&

5hnE-his2
Grote Krocht 22, Zandvoort

Vele nieuwe voorjaarsmodellen
zijn al binnen!
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Toen een boezem nog tot bombarie leidde
'

' ' "

'

"

~

"

' ' '

'

Nu ligt de kust van Zoutelande tot en met Den Helder
vol met dames die heel wat boezem bloot geven. Maar
in de kuise jaren vijftig ontstond er al grote opschudding als een goedgevormde vrouw in badpak on een affiche verscheen. De poster die Jan Lavies maakte, wees

de Haagse VW dan ook af. Gelukkig was Zandvoort in
die tijd al wat moderner en werden er toch nog exem-

plaren van gedrukt. Inmiddels is het unieke Zandvoort-

se affiche in Gorinchem opgedoken bij een expositie.

r

AT LEUK DAT U hele
maal uit Zandvoort
belt De televisie, de
radio en de kranten zijn al langs
geweest Er komen echt ontzet
tend veel reacties," zegt een
vriendelijke Annemarie Lether
op het gemeentehuis m Gonnchem Daar hangen tachtig wer
ken van grafisch ontwerper Jan
Lavies, die zelf overigens net zo
verbaasd is over alle belangstel
hng voor zijn werk als zijn
plaatsgenote

O U *

1 H 6

De oude versie was volgens het Haagse VW-bestuur te bloot om naar het
buitenland te sturen, maar de Zandvoortse VW had er minder moeite mee

Hugenholtz, die vorig jaar
overleed, stuurde Lavies in
1954 een bedankbrief 'Nu de
firma Kuhn uit Rotterdam de
geheele oplage van het zee
meermin affiche aan ons heeft
afgeleverd en het eerste quantum dat voor dit seizoen be
stemd was de deur uit is, is het
ons een behoefte u dank te zeggen voor de assistentie die wij,
ook bij het klaarmaken van de
affiche bij de Firma Kuhne, van
u mochten ontvangen Tevens
willen wij u nogmaals compli
menteeren met het ontwerp dat
allerwege opzien baart, com
mentaar uitlokt en buitenge
woon veel aantrekkingskracht
blijkt te hebben,' schreef Hu
genholtz m het destijds gebruikelijke Nederlands Lavies had
sindsdien nog een enkele keer
contact met de Zandvoortse
WV-directeur
Ook voor het circuit ontwierp hij overigens een poster
„Die is helaas nooit uitgegeven
om de een of andere reden De
foto van mijn ontwerp is wel op
de tentoonstelling m Gorm
chem te zien," aldus Lavies

Hij is 93 jaar, heeft jaren in
Indie en Singapore gezeten,
maakte 15 jaar lang menu's,
wrjnhjsten, bar lijsten en pro
gramma's voor de Holland Amerika lijn en was 75 jaar gra
fisch ontwerper, maar hij weet
zich de anekdote rondom de
Zandvoortse poster nog goed te
herinneren „Ik maakte het af
fiche voor jonkheer Boreel van
het VW in Den Haag, speciaal
voor het buitenland Helaas
vond het VW-bestuur de pos
ter te bloot Een week later bel
de Hugenholtz, de directeur
van Touring Zandvoort (het
toenmalige VW, red) me op
'Verdomd leuk dat affiche,' zei
hij 'Kunnen we haar1 voor
Zandvoort gebruiken'
Ik
moest er nog wel wat aan veran
deren Zo heeft de vrouw geen
pennetjes meer op haar kapje
en heb ik de skyline aangepast
aan Zandvoort"

Van de Zandvoortse promotieposter
heeft Art Unllmitecl in 1991 een kaart
gedrukt Wie bij het gemeentehuis van
Gorinchem een exemplaar koopt,
spekt daarmee de kas van het Rode
Kruis Want daar gaat de opbrengst
naar toe De tentoonstelling is tot en
met 4 april elke werkdag van tien tot
vijf en op vrijdag van tien tot twaalf
uur te bewonderen in het gemeentehuis van Gorinchem (Stadhuisplein l,
0183 659595)

Vff/T

TH£
Illustnties I I u lts

Ui t in Amsterdam

Weektnedio
Jeugd

om 11 uur een kinderconcert
plaats Michael Gieler en Guus
Dral vertellen over de viool en
de fagot, en spelen er op Reserveren telefoon 671 8345
Ingeborgpop geeft 24 maart
om half een een extra peutervoorstelling van Prul op Stap
Rozengracht 73, telefoon
638 3115

Dynamisch, vitaal en bruisend van energie, aldus wordt
dansgroep Djazzex aangepre
zen 21 en 22 maart staan ze in
De Krakeling met een voorstelhng voor iedereen vanaf acht
jaar Theater Blauw Vier komt
23 maart met Pinokkio, dat een
hartstochtelijk gevecht belooft
te worden Aanvang acht uur
En Wijnand Stomp neemt het
publiek in een theatrale vertelhng met een fantasierijk decor
mee naar de bron van sprook
j es en verhalen Zondag 24
maart om twee uur Reserveren telefoon 6245123
In de Kleine Zaal van het Wijnand Stomp in 'MamparaguConcertgebouw vindt 23 maart tu'

geeft u meer!
Onder de titel Roltrap naar de maan wordt het kind in de cabaret
bezongen en besproken Plaats van handeling Theater Bellevue
Amsterdam Dit m het kader van het

Postbank
Kleinkunst
festival
Het programma ziet er als volgt uit
Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart.
De interessante ontwikkeling van het
cabaretlied voor en over kinderen,
door de eeuwen heen Dit wordt
belicht door Karel Eykman en Aart
Staartjes
Dinsdag 26 en woensdag 27
Tijdens de programmadagen is het
maart Op deze avonden staan de
boek Roltrap naar de maan
verkrijgbaar in het theater
geniale impulsen centraal die Annie
M G Schmidt aan het kinderrepertoire
heeft gegeven Sprekers Liesbeth Coltof (regisseur van kmder en
jeugdtheatervoorstellmgen) en Marcel Bijlo (musicoloog)
Donderdag 28 maart Deze avond staat m het teken van Ivo de
Wijs HIJ vertelt over zijn schrijverschap en Smadar Monsmos zingt
nummers uit zijn repertoire
De muzikale omlijsting op deze avonden wordt verzorgd door acht
jonge kleinkunstenaars Aanvang half negen 's avonds

De rake dialogen van Arnon Grunberg
„Omdat ik er vreselijk om moet lachen, maar ook omdat
hij scherp en ontroerend is," antwoordt actrice Roos Ouwehand op de vraag wat haar zo in de schrijver Arnon Grunberg aantrekt. Samen met collega Kees Hulst maakte zij
een theatervoorstelling naar het werk van deze jonge schrijver. Ook de foyer van het Transformatorhuis wordt onder
handen genomen, zodat je gerust van een Arnon Grunbergfeestje mag spreken.

K HEB besloten door
haar straat te blijven
lopen, elke dag tot ik
met meer kan lopen De
dokter zegt dat dat volstrekt nut
teloos is Maar dat vind ik met
erg, dat vind ik helemaal met
erg'
Bovenstaand
fragmentje
komt uit 'De dagen van Leopold
Mangelmann', één van de drie
toneelstukken van Arnon
Grunberg die Toneelgroep Am
sterdam binnenkort opvoert
Roos Ouwehand en Kees Hulst
doen de regie, maar spelen er
ook m mee
Ze zrjn zeer gefascineerd
door het werk van de nog jonge
auteur „Ik vmd hem erg oud
voor zijn leeftijd, het lijkt wel
alsof hrj het leven al heeft gezien,'< legt Kees uit „Ik bedoel
Onder de tot de verheelding sprekende titel 'Roltrap naar de Maan' wijdt
het Postbank Kleinkunst
Festival komende week vijf
avonden aan 'het Kinderlied'. De voorstellingen komen voort uit het gelijknamige boek, waarvoor Hilde
Scholten een selectie maakte uit de rijke verzameling
Nederlandse kinderliedjes
van na 1950.

Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de Kassa van Theater Bellevue
Leidsekade 90 Amsterdam, telefoon (020) 624 7248 betalen lezers
van deze krant voor een avond 12,50 gulden (normale prijs 17 50)

Bon voor onze lezers
S\IA \K\OI
INTERIÜR

Naam
Woonplaats —
Aantal personen

Skand nawsche meubelen en

geeft u meer!

Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020-6956409

hij heeft een mate van wijsheid,
die de meeste mensen van mid
den twintig met bezitten "
„En zijn dialogen zijn heel
raak, hij kan heel goed op
schrijven hoe mensen praten,"
voegt Roos er
aan toe „In
zijn verhalen
'
worden men
sen vaak dronken, om vervolgens over --i-.hun leven te
vertellen Dat valt echt op ze
houden er van om verhalen te
vertellen "
„In die zin is Grunberg echt
een kind van zijn tijd," heeft
Roos gemerkt „Het gaat bij
hem ook nooit over de buiten
wereld Of zoals Grunberg het
zelf een keer heeft gezegd So
malie is geen nieuws, maar als

ik verliefd ben, dat is pas we
reldmeuws Daarmee zegt hij
eigenlijk 'Ik ben het middelpunt van de wereld' Dat is iets
wat ik veel om me heen zie
Grunbergis iemand die dat ten-

leuk vonden, maar dat werd te
veel, dus hebben we al in het
begin één toneelstuk geschrapt
Maar we konden het toch met
nalaten om er een paar kleine
dialogen, die werkelijk briljant
zijn, aan toe te
voegen"
Beide
ac
teurs zijn vast
besloten
er
een memora
---^-^-- bele voorstel
hng van te ma
ken Roos „Het moet gewoon
een feestje worden, want hoe
wel er veel treurigheid m zit
kun je er soms ongelooflijk om
lachen Bovendien willen we
van de foyer een feestelijke plek
maken Er komen lange houten
tafels met rieten stoelen, hapjes
en drankjes, waar je na de voor
stelling nog lekker kunt blijven

Ik vind hem erg oud
voor zijn leeftijd'
minste eerlijk toegeeft"
Voor de voorstelling hebben
de acteurs drie toneelstukken
uitgezocht die ze aanvulden
met andere teksten, zoals een
interview met de schrijver
Roos Ouwehand „We willen
graag een zo'n compleet moge
lijk beeld van hem geven Eerst
wilden we alles doen wat we

hangen "
De inrichting houdt het mid
den tussen een Italiaans restau
rant, waar Grunberg veel over
geschreven heeft en een mu
seum Kees „Nee dat museum
komt met in zij n werk voor Dat
is een idee van ons Grunberg
exposeert zichzelf graag, dus
stellen we zijn haar, zijn broek
en andere mysterieuze dingen
tentoon Op de video laten we
interviews met hem zien, zodat
je je een beetje in zijn werk
kunt verdiepen Wie wil, kan
dus nog lekker even nabomen
Over hoe verschrkkelijk de we
reld is, en in hoeverre je je in
zijn werk kunt herkenen "
Arnon Grunberq- t Is ?een uoolton
eert wordt \an 27 tot en met 30 maart
maar ook van i tot en met (> april en
\an 16 tot en met Ztt april te zien in het
Transformatorhuis op het \\estergas
fabriekterrein Reserveren h27')070

Maar minstens zo belangrijk
voor de ontwikkeling van het
kinderlied is het schuj verscol
lectief dat in opdracht van de
Vara liedjes schreef voor in
middels legendarische kmder
programma's als De Stratema
keropzeeshow en de J J de
Bom show Scholten „Dat wa
ren schrijvers met veel begrip
voor kinderen Kinderen kon
Schmidt heeft altijd voorop ge den daar brieven over sturen
lopen op het gebied van kmder En daar maakten ze dan weer
liedjes Zij was een van de eer liedjes over die heel herken
sten die kinderen toejuichte en baar waren en heel troostend
ze niet vermanend toesprak Ze Zo van het overkomt iedereen,
schreef gewoon 'Ik ben lekker en later is het misschien niet
stout', zonder er aan toe te voe meer zo naar "
gen hoe slecht dat is, of dat je
Een aantal van die liedjes,
maar ook liedjes van Het Klok
huis en Annie M G Schmidt
worden tijdens het festival uit
gevoerd Scholten „Die liedjes
worden door jonge mensen ge
zongen die net van de Klem
kunstacademie komen Het
lijkt me wel aardig om die lied
jes m een nieuwe interpretatie
daarvoor gestraft moet wor te horen "
den"

'Roltrap naar de maan'
en andere kinderliedjes
OEKEN met liedjes voor
grote mensen waren er
namelrjk genoeg, maar
een boek met kinderliedjes, dat moest er nodig eens
komen Scholten deelde de lied
jes naar thema m, zoals 'droevi
ge en zielige liedjes', 'liedjes
boordevol troost en advies' en
'liedjes om van te beven '

B

Eigenlijk zijn er maar weinig
thema's die met voor de kmder
ziel geschikt zijn gemaakt, zo
merkte Scholten tijdens haar
speurtocht „Alles is wel zo'n
beetje behandeld Van heel se
rieuze thema's, zoals een meis
je dat erovei denkt om voor de
trein te springen of een vader
en moeder die scheiden gaan,
tot poep en pies menuetten "

hij een boek met griezelhedjes
maakte Kortom, m kinderlied
j es kan van alles, van de liefste
versjes tot prachtige horror "
In haar fraai uitgegeven boek
laat Hilde Scholten meester
schrijver Willem Wilmink aan

Festival over Nederlandse
kinderliedjes van na 1950

het woord, die het belang van
Annie M G Schmidt nog eens
onderstreept Volgens Wilmink
stond er vroeger een omheining
rondom 'kinderland', waarin
„Het viel me dus op dat 'kindertjes en elfjes' leefden
schrijvers van kinderliedjes al En Annie M G Schmidt was de
les durven aan te pakken Zo eerste die die heg heeft omge
had Hans Dorrestem eens zo zaagd, zegt Wilmink
schoon genoeg van al dat begrip
Scholten
„Annie M G
voor kmderenproblemen, dat

„Maar dat is natuurlijk met
haar enige verdienste," voegt
de samenstelster er aan toe
„Ze was heel fantasievol, han
teerde een prachtig rijm en ver
zon mooie nieuwe woorden, zo
als Diedeltje Dei en Rineke Ti
neke Peuleschil"

De 'Roltrap n i.ir de IM.i.ui
gen % inden &J 2 f Zb il en Z8 maart in
Theater Bellevue plaats De eerste
twee avonden zijn Aart blautjes en
Vincent Bijlo te Rast Uesbet Coltot en
Karel Eykman komen op de derde en
vierde avond en de laatste avond staat
in het teken van U o de \Vljs> \\aarbij
Smadar Monslnos liedjes zal zingen uit
de musical Wie heet er nou Bons
u aan oor Ivo de H Ijs de tekst schreef
Theater Bellevue d,>l 7,218

Concerten
Het Mondriaan Kwartet
geeft 24 maart om drie uui een
concert in het Bethamenkloos
ter, Barndesteeg 6b Het kwar
tet speelt werk van Schumann
en
Schmttke
Telefoon
625 0078
Mannenkoor Getea bestaat
zestig jaar en viert dat 24 maart
om twee uur met een concert in
Theaterzaal Zuider Amstelka
naai ana de Fred Roeseksti aat
84 m Amsterdam Zuid
Het CREA Kamerorkest
speelt 24 maart in de Bachzaal
Bachstraat 7 Het orkest voeit
werk van Prokofiev en Tsjai
kovski uit waar Daniel Row
lan winnaar van het Oscai
Back concours aan meedoet
Aanvang kwart over twee
Symphome orkest Con Bno
speelt 24 maart in het Concert
gebouw werk van Nielsen Gla
zounow en Berho^ Aanvang
kwart over acht
In de pas gerestaureerde Do
rmmcuskerk aan de Spuistraat
12 kan men 23 maart om half
vier luisteren naar de Markus
Passion Vox Evangehca en
Philharmoma
Amsterdam
doen er aan mee

Liederen
Carolyn Watkinson en Glen
Wilson treden zondag 24 maait
op in de Amstelkerk Zij zullen
•werken van Beethoven Schu
bert en Schumann ten gchoie
brengen Watkinson 7al haai
alt laten klinken bij het piano
spel van Wilson
Het concert begint om vici
uur Voor meer informatie te
letoon 6752426

Express yourself
Op vrijdag 22 maart is ei een
tentoonstelling over lichaam;,
versiering en coi recUe Henk
Schiffmacher, de kennei op het
gebied van tatoeages zal de ten
toonstelling openen Ei /sijn
verschillende atdelmt,en s>eba
seei d op vei schillende thema s
Bodypamting piercm^ plasti
sche chnurgie en diversen en
extremen' De tentoonstelling
bestaat vooi namelijk uit toto
matei laai, maar ei zijn ook et.li
te mensen aan het wei k
De tentoonstelling is op de
Heiengracht 266 en begint om
di ie uur

Tea-dance
In de Rovy is op zond is; 24
maait een jaien twintig Tei
dance Tussen viei en ne»en
zullen aitiesten Chailtston
swing en jazz ten gehoi e bi en
gen Kaarten kosten twintig in
de voorverkoop 15 gulden De
vooi veikoop is ondei andeie m
Danscafé Havana Reguhei d
waisstiaat 17 l') en Zippei
Ro\y is aan het Singel 4(>'ï 457

10
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Jubileum aanbieding l
Bij aanschaf van een 2-pnrs of lits-jimiü<iux
Sleep & Drccim matras + Sleep Ff Drcam bodem
mag u bcdtcxticl uitzoeken t.w.v. ƒ250,-

O

L

r ,/

L

o

Nj

(bij een l-pers. combinatie mag u voor ƒ125,- aan
becltcxtiel uitzoeken)
Jubileum aanbieding 2
Sleep & Dream deelbaar ledikant, handig bij het
opmaken van het bed en stofzuigen van de slaapkamcr. Het ledikant is geschikt voor alle types bedbodem. Keuze uit 6 eigentijdse kleuren.
Maat 16071 80.x 200 cm van ƒ2.265,-voor ƒ 1.995,-

Tri gelegenheid van het l()-|,uig brsta.m
van

Sleep i<

pioflteicn

Oream

van

een

kunt
h-tal

u

Jubileum aanbieding 3
Satijnen dekbcdovertrek van 100% katoen, keus

tijdelijk

uit 7 kleuren.

jubileumaan-

biedingen Dat is heel bij/ondei Want op
Sleep t-f

Dream a i t i k e l e n \voidon nooit

k o i t i n g e n gegeven

Reden te meet

1-persoons van fj.39~-

nu ƒ99,95

2-persoons van ƒ,239;-

nu ƒ 179,-

lits-jumcaux van ƒ,259;- nu ƒ199,-

dus

Bijpassende hoesonderlakens in div. maten leverbaar.

om nu uw Slaapvooilu liter te bezoeken
Jubileum aanbieding 5

Sleep cV D i c M i n woult e\( lusief dooi de
Nedi-iland.se

Slaapvooilu h t r i s

Bij aanschaf van een
Sleep & Dream donsdekbed

Sleep & Dream matras krijgt

Sleep & Dream kussen krijgt u

mag u bcdtcxtiel uitzoeken

u een Sleep & Drcam molton

een Sleep & Drcam molton

t.w.v. ƒ50,-

GRATIS

GRATIS

veikorht,

is dus n e i g e n h .indei.s v e i k i i j g b a a t

Jubileum aanbieding (ij
Bij aanschaf van een

Bij aanschaf van een

-L.vJusief bij uw .slaapvoorlichtei-

De Slaapvoorlichter voor G root-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891
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Jaloezieën
• Lamellen
Rolgordijnen
• Zonneschermen

Zonwering bestellen
Franssen
bellen
Voltastraat 32,
tel. 5714623
(sinds 1937)

(goedkoper dan schermen)
|- i]

l «P
__._,
DE

. .
NAAM VOOR

__,
UW R A A M

SHOWROOM

Gierstraat 4, HAARLEM
Openingsden Maandag JJ- 1Su, di/wy 930-ISu,
zaieniag930-J700injrKoopanaat3(0-2tQOüV

FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Knïkarmschermen

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Super
NOORD
parkeert
gelegenheid

NOVILON MARMOLEUM

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. Ml J E
Marisstraat 13a. Te!. 5715186

merk Mado
Originele Luxaflex leverancier

lameSBen enz. enz.

Kijk zaterdag naar de 1-2-3 Postcode Show en win

Werkplaats Prinsesseweg 52.
Na tel. afspraak 5714623 altijd vrijblijvend tot
uw dienst.

Haltestraat 55

Damespantalons

Op zaterdag 23 maart is
Henny Huisman uw gastheer
bij de eerste 1-2-3 Postcode
Show, een wervelend showprogramma waarin alles draait
om fantastische prijzen. De
kandidaten kunnen winnen,
de mensen in de zaal kunnen
winnen en natuurlijk vallen de
grootste prijzen bij u thuis!

Elastische band
Alle maten
in nieuwe
voorjaarskleuren

0 Glazenwasserij
9 specialiteit schoonmaak
, van gebouwen

59.95

il

• schoonmaak van
luxaflex

• verhuur tapijtreinigers

S

Tel. 57 14 764 / 57 14 090

UITSLAG LOTERIJ
Nicolaasschool
1 e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

KTV
FIETS
MINISET
SKEELERS
DINERBON

01233
03082
01169
02553
03285

Fa. Gansner & Co.

Vijf zaterdagavonden kunt u
genieten van de 1-2-3 Postcode
Show. Let u daarbij ook goed
op Martijn Krabbé die u alles
zal vertellen over de extra postcodeprijzen van één miljoen,
twee miljoen en drie miljoen
gulden! Het zijn prijzen die u en
uw buren steenrijk kunnen
maken.
Die fantastische extra prijzen
komen bovenop het toch al rijke
prijzenpakket. U kent al de Mega

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

"Lieve mensen; wat een prijzen.'
Kijkt u zaterdag naarde 1-2-3
Postcode Show en speel mee!"

Jackpot die oploopt tot 7 miljoen gulden, de maandhoofdprijs van een ton en de vele tienduizenden andere prijzen.

Extra miljoenen
Het enige dat u hoeft te doen
om de extra miljoenenprijzen te
winnen is meespelen in de Postcode Loterij. En hoe meer loten
u heeft, hoe groter uw aandeel
in de prijs! Wacht niet te lang
met inschrijven. Gebruik daarom vandaag al deze bon om
loten te bestellen. Als u al meespeelt kunt u deze bon ook
gebruiken om extra loten te
kopen. •

Roadshow
13 t/m 24
maart
Huishoudbeurs,
RAI Amsterdam

Deskundig advies.

Amerikaanse

basebal I~cap t>ü
Deens hondenvoer Sm0lke
Bij aankoop van minimaal 5kg of I5kg Sm0lke Balans
krijgt u van ons gratis een Sm0lke
baseball-cap. Bij inlevering van een
volledig ingevulde waaidebon bij
uw dierenspeciaalzaak.
(Zolang de voorraad strekt.)

Smolkc Balans:
• Beter verteerbaar
• Ingrediënten van hoge kwaliteit
• Minder voer nodig
• Minder poep op de stoep
-gXr

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

2 miljoen

Haltestr. 9, Zandvoort

De Bingocijfers:

Sig.mag. Lissenberg

Haltestraat 22, Zandvoort

Getal 1 t/m 21

Kerkplein 11, Zandvoort

32 38 18 11 39 06 15
35 37 08 04 42 41 23
31 17 03 25 34 01 36

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

Niiarn hond

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gr. Krocht 28 - Zandvoort

Stand Mega Jackpot:

Gasthuisplein12, Zandvoort

Postcode * plaats

DIERPLEZIE

Adres:

Weekmedia

AKO

Uw rtiercnspecl<u\lz&ak:

Naam:

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

Adres

Ras -• leeftijd hond

DE UITSLAGEN VAN 18 MAART

Super Noord

Fa. Veldwijk

Naam

Kerkstraat 12, Zandvoort

a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
/ 30,- (drie lotnummers)
Q ƒ 10,- (één lotnummer)

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.000,Zetfouten voorbehouden

De overige Bingoprijzen:
ƒ 10.000,/ 1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

33
45
02
10
07
40
14

Postcode:.
Plaats:.

Getal 22 t/m 36
12
30
43
21
29
20
16
44

n dhr. n mevr.

ƒ20,ƒ10,ƒ9.ƒ8,-

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

Banknummer:

ƒ5,-

Straatpnis:

Datum:
Handtekening:

150.9603

/3.0OO,-

2681 HB
Keuze Prijs
2681 HB002

De BMW: 1785 CL 048 in Den Helder
DeMuntenkluis van 11 maart ƒ3.098,-met 2 winnaars!

Bon uitknippen en in een envelop
l (zonder postzegel) opsturen naar:
- Nationale Postcode Loterij,
| Antwoordnummer 19503,
. 2501 ZV Den Haag.

NATIONALE
LOTERIJ

•Veekmedia 17
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Voorjaar. Het huis op z'n kop. Nieuwe
meubels. Andere interieurs. En het begint
op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen!

VAN ALLE STIJLEN THUIS
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.

Altijd voldoende gratts
parkeerruimte bij alle zaken.
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

vanl?eeuwijk

5MONTEL

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-itiïvcrtcnlics kunnen worden gezet over l of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij nanr de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
IMmilsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
U knul uw lekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
üfgeven/xeiulen iian:
~k Zand voorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 J M
Zandvoorl;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Zandvoorts .Nieuwsblad, Amstelvecns Weekblad,
Uithooriisc Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad. de Nieuwe Wcesper. ƒ5.82 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
"^T Informatie over onze overige aantrekkelijke adver. teiiliecombiniities in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
"A* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
*

Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aan advertcerders buiten het verspreidingsgebied één krant verstunrd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebrachl.
Alle prijzen cxcl. 17.5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecoinbinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor hczorgklaclilcn) of zenden ;ian:
Micro's ViW'kmedia
l'osilms 1 5 6 - 1 0 0 0 AI) Anislerilain
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt n oen acceptgirokaart.

Woninginrichting

Kennismaking

AUPING NODIG !?!

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

1001 MOGELIJKHEDEN
Gratis bezorgd en gemonteerd

BEL VOOR INFO: 020-6838883
HEINTJE DEKBED, TEN KATESTRAAT63
• Te koop ronde tafel, 0 110
cm, uitschuifbaar, licht eiken,
ƒ25,-. Tel.: 023 - 5714744.

Verhuizingen

T.k. eiken eethoek, 4 stoelen X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
en 2 fauteuils; rechth. tafel, kamerverhuizingen. Voll. verz.
uitsch.b., chique. 5714063.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
T.k.a.: bankstel, 2 + 2'/2-zits, • Rubrieksadvertentie? Zie
vraagprijs ƒ 1000. Tel.: 023 - voor adres en ol telefoonnr
de colofon in doze kiant.
5717882, na 18.00 uur.

Beeld en geluid
Te koop MAGNAVOX CD-i 9000 incl.
a. interactieve encyclopedie (Ned.)
b. ontdek het (pn)bekende Nederland
en veel extra's, zo goed als nieuw ƒ950,Tel: 020 - 4973409 of 5623075.

Schoonheid en verzorging

MAAK NU KANS OP
EEN GRATIS DAG BEAUTYFARM
Schrijf u dan in voor 5-4-'96 bij:
BEHEER "SLANK-KLUP"
Een begrip in Nederland.
Afslanken in groepsverband.
ƒ 7,95 per week (inschrijving ƒ 22,-)

Oproepen - Mededelingen
ROTE TREINENBEURS te Amstelveen-Zuid op za. 23 maart
Keizer Karel College, Elegast 5, 10-15 u. Inl.: 0299-640354.
ames en heren gevraagd,
0-45 jaar, die mee willen
Uitgaan
oen aan een marktonderoek. U krijgt hier een vergoeVLOOIENMARKT
ng voor. Inl.: 020-6654447.
6 april Haarlem-Schalkwijk
Help de Polen. Stuur 'n 't Schalkererf; zo. 31 maart
oedselpakket! Wij hebben Haarlem-Europawijk Tijbbhal,
vt. 'n adres: 02907-5235.
van 9.00-16.00u. 020-6156856
Uw particuliere Micro bon
VLOOIENMARKT
er post verstuurd bereikt 30 en 31 maart Sporthal
ns pas over 3 a 4 dagen, Bredius te A'dam; 6 en 7 april
pdrachten die te laat
Emergohal te A'veen; 7 april
nnenkomen worden
Sporthal Treslong te Hillejtomatisch de week
gom; 8 april Sporthal Specaarop geplaatst.
trum te Hoofddorp; 8 april
Sporthal Groenendaal te
Heemstede; 14 april Sporthal
de Scheg te Uithoorn.
Org. Mensen, 023-5402334.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

Verloren en
gevonden

Elke 50ste nieuwe inschrijving BEAUTYBON t.w.v. ƒ50,-.
Elke 250ste nieuwe inschrijving GRATIS dag BEAUTYFARM.
Tevens zoeken wij leidsters m/v die in eigen
woonomgeving een klup willen opstarten.
•Voor inlichtingen tel.: 0523 - 231571 of 072 - 5741056.
• Pedicure zoekt model voor
examen in juni, 3 gratis behandelingen. 023 - 5718095.
Voor een goede verzorging
van gezicht & lichaam gaat u
naar schoonheidssalon
„Elisabeth". Nu standaardbehandeling voor maar ƒ47,50.
Bel snel voor een afspraak,
telefoon: 023 - 5714669.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

• Verloren:
dameshand- • ANNULERINGEN van uw
Baby-artikelen
schoen, bruin Nappaleer.
advertentieopdrachten kunt u
Tel.: 023 - 5712980.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Verloren, vorige week in een- richten aan Centrale Orderaf- • Maxi Swing babyschomErik Koper, van harte ge- trum: bril m. kl. montuur, dub- deling Weekmedia, Postbus mel, z.g.a.n., in doos, was
liciteerd met je verjaardag. bel focus. Tegen beloning te- 156, 1000 AD Amsterdam.
ƒ 225 nu ƒ 150. 023-5719824.
Fam. P. Koper. rug te bez. 023 - 5713802.

Felicitaties

Dieren en dierenbenodigdheden
Kunst en antiek

* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
MAART VEILING

De nieuwe PUPPY-CURSUS begint 27 maart om 20.00 uur
in de Hondenkapsalon, Achterweg 1.
Inl./opg. Ellen Cats tel. 023-5713368 na 19.00 uur.

a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, perzen, veel Cinderella. Euro's ƒ 19,50 2 st. • Rubneksadvertenlie'-' Zin
eingoed enz. enz. op maandag 25 en dinsdag 26 maart, Bez. ƒ23,50. Hondenkapsa- voor adres en'of lelefoonnr.
anvang 19.30 u. Kijkdagen vrijdag 22 maart van 14.00 tot lon, J.P. Heijestr. 79, 6183091. do colofon in doze krant.
1.00 u. Zaterdag 23 en zondag 24 maart van 10.00-16.00 u.
pinnerij 33, Ind. terrein Legmeer Amstelveen, 020-6473004.
Kleding

KOLONIAALSTIJL
loderlands-lndië,
antieke
leubelen en antiek-look: 700
loeien, div. modellen tafels,
ok met marmer, kasten,
anken, vitrines, bureaus,
ecoratie enz. JAN BEST,
:eizersgr. 357, 020-6232736.
'howr.: Mr. J. Takkade 30,
lalsmeer, 020-6412137.

TAFELS
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Divers personeel gevraagd

Monet Strijkservice
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Voor info: 023-5717177 of 5715021.
Bruidshuis Leslie, verkoop • Wij behouden ons het
van lx gedragen trouwjurken, recht voor zonder opgave van
ook jurken gevraagd.
redenen teksten te wijzigen
Tel.: 020 - 6902586.
of niet op te nemen.

Opleidingen/cursussen

H.C.S. vraagt per direct:
"nbitieuze, enthousiaste en carrière gerichte mensen, die De nieuwe PUPPY-CURSUS begint 27 maart om 20.00 uur
in de Hondenkapsalon,-Achterweg 1.
3ld willen verdienen, door ons multifunctioneel onderhoudsInl./opg. Ellen Cats tel. 023-5713368 na 19.00 uur.
'steem te vertegenwoordigen. Ben jij i.b.v. eigen auto en per
'eet beschikbaar? Bel dan voor een afspraak: 020-6409408.
ASTROLOGIE opleiding
„Jupiter" folder 020-6384148.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

Mondelinge cursus klein vaarbewijs in diverse plaatsen.
Info: 040 - 2218812.
REIKI CURSUS 20 + 21/4.
Inl. 0251 - 221606
' Of 072 - 5898726.

Dans- en
balletlessen
SALSA kinderen/tieners
Open dag zo.midd. 24/3
Info: 020-6384348/6235282

Relatie/
bemiddelingbureaus

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

Op de Sniep, Diemen

*

•%

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur zomerhuis, eigen ingang, keuken, douche/wc
ƒ800 all-in. Tel. na 17.30 uur:
023 - 5714020.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Auto's en

Anne uit Soest is een vrouwe- Ik, spontane gozer van rond
auto-accessoires
lijke vrouw en zoekt een man- de 20, z.k.m. spontane meid
Onroerende
nelijke man voor een serieuze om A'dam onveilig te maken!
goederen te koop
relatie. Zij zoekt een gezelli- Bel snel, druk op de 2,
Te koop VW Polo ƒ 2750.
gevraagd
ge,, ongebonden, leuke man, reageer en ga met me mee!
Tel.: 023 - 5712079.
MBO/HBO-nivo, min. 1.80 m. 06-350.15.15.6, boxnr 993207,
WIKA .
Haar motto is elke dag een 1gpm.
Autoruiten en kentekenplafeestje. Meefeesten? Bel
Part. vraagt te koop
Anne! 06-350.15.15.6, boxnr. Ik (vr.) zoek een gezellige
GARAGE/BOX in Zandvoort. ten. Lijsterstraat 18.
Tel. -f fax: 023 - 5731613.
jongeman om romantische Tel.: 023 - 5718110.
389283, 1gpm.
dingen mee te doen. Ben jij
Ben jij net als ik impulsief, die jongen en spreekt dit je
Rijles auto's
vrolijk en op zoek naar leven aan? Laat dan een berichtje
Vakantie
in de brouwerij? Ja? Dan zou achter! 06-350.15.15.,
en motoren
buitenland
ik graag met jou in kontakt boxnummer 397589, 1 gpm.
komen. Ik ben 24 jaar, 1.74 m,
smal postuur en heb goed Met Marjane, ik zoek een
Alblas Verkeersscholen
gevoel voor humor. Ben jij al maatje tussen 38-50 jaar. Ik Stacaravans t.h ARDENNEN
v.a.
ƒ250,p.w.
all
in.
ben
1.80
m
en
doe
veel
aan
nieuwsgierig geworden? Bel
.
UW RIJBEWIJS
me
dan! 06-350.15.15.6, aerobics. Ben impulsief en Inl.: 043 - 4591598.
Nieuwkoop, 01724-8361.
recht voor zijn raap. Ben jij
boxnr. 907964, 1 gpm.
langer dan ik, eerlijk en seClaudia zoekt een man met rieus en min. MBO-niv., kun je
power, een tikkeltje arrogant, ook je woordje doen? Bel me
Personeel voor de kinderopvang
intelligent. Houd jij ook van dan! 06-350.15.15.6, boxnr.
lachen en plezier. Ben je lan- 912992, 1 gpm.
STICHTING KINDERVERBLIJVEN
ger dan 1.80 m en heb je
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
donker haar, donkere ogen Michel 34 jaar, is op zoek naar
en een sexy stem, bel me jou! Ben je een vrouw van
zoekt voor haar drie kinderdagverblijven
ongeveer 30 jaar, dan ben je
dan! Zelf is zij 32 en legt
de Vlieger, Titaantjes en de Kleine Gast:
tarotkaarten! 06-350.15.15.6, de vrouw voor Michel. Hij is
positief ingesteld en heeft
boxnr. 941228, 1 gpm.
een vaste baan. Bel meteen!
Eén telefoontje is genoeg
06-350.15.15.6,
boxnr.
om in contact te komen met 360944, 1gpm.
de persoon van jouw keuze.
Wij vragen gemotiveerde mensen
Omg. Utrecht: met Angela, ik
Probeer het eens en bel
met kindgerichte opleiding op minimaal MBO-niveau.
ben 25 jr. Ik zoek een gezelli- Allochtonen worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
06-350.222.21 (100 cpm).
ge, spontane en leuke jongen
Brieven met visie en motivatie sturen naar
Gezocht: een vlotte en jonge voor in eerste instantie een
het Centraal Bureau van de SKUvA,
vrouw die houdt van uitgaan, blind-date, misschien nog
Sarphatistraat 145, 1018 GD Amsterdam.
wandelen en van gezellig- meer! Heb je interesse? Reaheid. Ik, man, 48 jr, 1.78 lang geer dan snel op mijn box en
Vakantie Binnenland
en heb blond haar. Ben jij ook je krijgt zo snel mogelijk een
op zoek en spreekt dit je wel reactie terug! 06-350.15.15.6.
aan? 'Spreek dan wat in op boxnummer 975235, 1gpm.
PONYPARK SLAGHAREN
mijn box. Je zult geen spijt
Ondeugende blauwe kijker- Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
krijgen! 06-350.15.15.6,
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west
tjes, goed figuur, gezellig,
boxnr. 926514, 1 gpm.
romantisch, 1.80 m. Denk je shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
Hallo, ik heet Jopie. Ik kom uit dat je dat aankunt, spreek avondprogramma's. Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
R'dam, ben 1.60 m en 60 kg. dan een leuke boodschap in!
Ben jij die gezellige en vlotte Ik, man, reageer weer op
06-Nummers
kanjer, liefst in bezit van auto, jouw box! 06-350.15.15.6,
om van de zomer leuke uit- boxnr. 305481, 1gpm.
stapjes te maken (strand
NIEUW de SUPERBOX
etc.)? Ook zou ik graag met je Welke intelligente, goed opSkip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
op vakantie willen. Bel me geleide, charmante, niet al te
oa direct met haar apart!
maar! 06-350.15.15.6, boxnr. krenterige en lange, slanke
man, tussen 45-50 jr, heeft zin
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
367147, 1 gpm.
om met mij in kontakt te koHallo jongens, met Sylli. Ik men? Ik, vr., 47, si., goed op- 00 245 292 777 Het telef.nr
ben een leuke, spontane en geleid en goede baan. Lijkt dat alle 06 sexnummers overlieve meid. Ben jij ook leuk, dit je wat? Bel! 06-350.15.15.6 bodig maakt (200 cphm).
De snelste tele-dating
lief en spontaan en ben je boxnr 943291, 1 gpm.
service van NL.
tussen de 18 en 20 jaar?
Anonieme telefoonnrs van
Reageer dan! Dan hebben wij Wil jij samen met mij leuke STUDENTES, ze geven echt Bekend van TV. (100 cpm)
binnenkort misschien wel een dingen doen? Dat is dan mooi hun nr. 06-9501 (75 cpm).
leuke date met elkaar. Wie meegenomen. Ik, man, zoek
namelijk kontakt met een
weet! Bel me snel. 06-350.
DIREKT APART met oudere
15.15.6, boxnr. 922169 1 gpm. sportieve, slanke vrouw.
en jongere meiden (snel kón06-350.15.15.6,
boxnr.
takt). Bel 06-9828 (75 cpm).
Hoi, ik ben Kim, 1.65 lang en 334430, 1gpm.
slank! Ik zoek een leuke,
DIREKT APART met vrouwen,
spontane, knappe, intelligendoorverbonden naar haar
Zalenverhuur
te man, goed figuur en goed
huis. 06-9710 (75 cpm).
gekleed!
06-350.15.15.6,
24 u./p.d. 100 cpm.
DIREKT een dikke vrouw aan
boxnr. 344618, 1 gpm.
de lijn. Vraag ook naar haar
Hoi, met Inge! Ik ben een iets
tel.nr. Bel 06-9810 (75 cpm)
voor uw feest,
te spontane meid! Kun jij bij
Dominante vrouwen geven
party of receptie.
mij af en toe de handrem er
tel.nrs voor hard SM-kon'akt.
Tel.: 023 - 5715541.
op gooien en mij temmen?
Bel NU 06-320.325.80(1 gpm)
06-350.15.15.6,
boxnr.
363291, 1 gpm.
Huisje boompje beestje, dat
hebben wij al. Wij, twee mei- uw adres voor koud buffet
den van 29 en 4, zijn op zoek
en bittergarnituur.
naar een man die daar nog Tel.: 023-5718812/5715619.
tussen past. Denk je dat jij
dat bent? Bel ons dan met- Zoekt u ruimte voor vergadeeen! 06-350.15.15.6, boxnr. ring, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
995421, 1 gpm.
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
Te koop
023-5714085 of 5719652.

in 5 dagen

losse invalleid(st)ers

BLIND DATE !
06-350.20.279

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50

Hotel Hoogland

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.

Party-service
PELIKAAN

aangeboden
diversen

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm).
ANONIEME Sextel.nrs van
hete vrouwen, ze geven echt
hun tel.nr. Bel 06-9737 75 cpm

Bel vrouwen thuis!
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ'

ADRESSEN

24 u./p.d. 100 cpm.

Ze vertellen over zichzelf
geven hun adres en
telefoonnr.,
wachten tot jij ze belt!
06 - 96.85
24 u./p.d. 100 cpm.
Hete HUISVROUWEN geven
echt hun tel.nrs voor snel sex!
06-9502 (75 cpm).

SM. De zweep. Om dit hele
genot te voelen, misdraagt ze
zich! 06.320.328.84, Igpm.

06 - 95.98

SM-VOOR-2: direkt apart
voor dominanf sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
SM-voor-2. Direkt Apart voor
'n streng SEXkontakt!
Bel!! 06-95.37 (80 cpm).

Hete vrouwen geven echt Snelbellijn DIREKT APART
tel.nrs voor HETE sex!
met een oudere vrouw. Bel
Bel NU 06-9580 (75 cpm).
direkt! 06-95.67 (80cpm).

HOMO THUISBEL

SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hier heb je een rijke keuze uit Hete negerinnen echt opbelvele hete knullen die zich lèn. 06-9880 (75 cpm).
hebben ingeschreven!
STUDENTES geven echt
tel.nrs voor langdurige sexrelatie. 06-9706 (75 cpm).

Gay, 06-9814,1gpm
Gay

STUDENTES geven echte
HOMO-KONTAKTÜ, SNEL af- sex op hun kamertje.
spraakjes maken met een Bel NU! 06-9603 (75 cpm).
hete knul! 06-95.18 (75cpm). Studentes geven tel.nrs. voor
ECHT langdurige sexrelatie
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele 06-96.01 (1gpm).
hete knul uit Amsterdam!
TRIO/PARTNERRUIL''
Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
JONGE mannen gezocht om
dames 40-f echt te verwennen 06-9709 (75 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-4901.

Echtparen op zoek
naar sex-kontakten
(100 cpm)
06-350.20.272

LIVE-SEX. Onder de douche
doen ze eerst Frans en dan...
Grieks! 06.320.325.57, 1gpm. TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
NEGERINNEN geven tel.nrs Bel nu 06-9844 (75 cpm).
voor sexplezier bij hen thuis.
Vele mannen gezocht voor
06-9780 (75 cpm).
Direkt-SEX met dames 35+.
Nieuw: hete meisjes uit
06-96.20 (80cpm). Vrouwen
de Groot Amsterdam!
bel ECHT gratis 06-49.99.
06-350.23.020 (1 gpm).
Vrouwen (40 + ) geven snel
Oudere ERVAREN vrouwen hun tel.nr voor echte SEX:
van 40+ zoeken SEXkontakt. 06-95.17 (80 cpm). Vrouwen
06-350.290.53 (75 cpm).
bel gratis 06-46.33.
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt!
Direkt LIVE contact met
06-350.266.46 (75cpm).
dames die zich hebben
Oudere
vrouwen geven ingeschreven. 24 upd. voor
tel.nrs voor direkt SEXkonHETE of ... gesprekken.
takt. Bel ook 06-9511 (1gpm).
Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs voor kontakt bij hen
THUIS. 06-9701 (75 cpm).
SEX-KONTAKT. Voor snel
Diverse clubs
kontakt met een hete vrouw
30+. 06-9702 (75 cpm).
Amber Escort: 020 - 6328686
GESCHEIDEN en toe aan 'n v.a. 19 u. GEZELLIG! Discreet
nieuwe start? Veel vrouwen geen chauffeur a.d. deur.
zijn ook op zoek:
Eén telefoontje is genoeg
Bel 06-350.290.15 (75 cpm). om
in contact te komen met
Heerlijk DISCREET apart met de persoon van jouw keuze.
hete vrouwen uit Amsterdam. Probeer het eens en bel
06-320.322.11 (75 cpm).
06-350.222.21 (100 cpm).

WILD LOVERS

06-9514 1gpm
06-9514

Diversen
NIEUW.de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
KAMY, groot medium, zal u • Wij behouden ons het
helpen uw problemen op te recht voor zonder opgave van
lossen, bescherming gelief- redenen teksten te wijzigen
de, zaken etc. Tel.: 6178020. of niet op te nemen.

voor de particulier:
3 regels gratis

Zandvoorts Nieuwsblad

Te koop
gevraagd
diversen

• Te koop witte boekenkast
(Ikea), 5 planken ƒ20,-.
Tel.: 023 - 5717482.
• T.k. aangeb.: stevig bu- • Te koop gevr. brommer-reau, zwart/wit, 100x50, prijs helm. Tel.: 023 - 5717001.
f 7J-LLeiL°23 " 5336883.

Beter onder dak bij de

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58

GRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)

t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
SCHOEVERS OPLEIDINGEN
zoekt voor een medewerker
woonruimte in A'dam, max.
huur ƒ750,-. Tel. 020 6627156, tijdens kantooruren,
t.a.v. mevr. Schuil.
Te huur gevraagd: kamer
voor student t/m juni '96, max.
ƒ500. Tel.: 0573-256115.

Onroerend
goed te koop

aangeboden
Fe koop: woonhuis GasthuisDlein,
3x30
m2, vr.pr.
'279.000. Tel.: 023-5719269.

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /.amen niet hoven l' 300.-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17.59r BTW.
Naam:
Adres:

Woningruil
750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

l

\

CCONOMYFACK
FAQUET ECONOM1QUË
VOORDEILPAK

.
ECONOMY PACK
PAQLIET ECONOMIQUE
VOORDEELPAK

HÜGG

HOOGS!'
HANDIGE
OPBERGDOOS1

FOTO ALBUM

voor al uw kleine
[
\f ' A j
spulletjes, met diverse
\
p .Li*
vakjes. Uitermate geschikt
' j (D?1) (
voor naaigaren, schroeven, / / uj_^
etc.
., (
'
--;

„FLIP OVER,, MODEL
voor uw mooiste
herinneringen
goed voor liefst 80 foto's
/S /V/V*

*i

U^ *
l- r ^ '

ELDERS

ELDERS 4ï&0 L/7'K J

DAMES PANTY'S

KLEENEX HUGGIES
LUIERS voor boys of girls

STUDIO

JUMBORAK
1

15 DENIER LYCRA

ECHT CHINEES

«a^^

PORSELEINEN

|-2s>-MET SCHOTELS
_ EN LEPELS
ook geschikt voor de
magnetron
^ ;;i
ELDERS 17^r^M

maten: 38/40 of 42/44,

MAXELL
CASSETTEBANDJES
NORMAL-TYPEUR60
voor een heel uur luistergenot

in diverse modieuze kleuren.
Extra sterk

,SEAHORSE
BADHANDDOEKEIT—-

PER
STUK

PER SET

in diverse modieuze
kleuren, zware kwaliteit
100% katoen,
50 x 100 cm. met luxe
ingeweven sierband

j ^™
^ ,,

m*

ELDERS 9^95^

U

y^/S^sïi

-^ si"- • ""
JSjLte'> i. SD ^." j !
i

PI
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HAMBURGERS
PEPERBURGERS

ïïSB

I 'i ^-'i
l i
«* *

^^i^xwl

SENSE LIGHT
dieetmargarine

PONDSKUIP

BARON GARNALEN
voor het maken van een
heerlijke garnalencocktail

BLIK 200 GRAM

YOGHO YOGHO

CRACKERTJES
luchtig en krokant
GROOT PAK 250 GRAM

aardbei, heerlijke drinkyoghurt

SET 3 MINIPAKJES

UNCLE BEN'S
WITTE RIJST
lange korrel, lukt altijd

PAK
375 GRAM

'assssssBar

ELDERS

VASTE
LAGE
PRIJS

VASTE
LAGE
PRIJS

ELDERS

ELDERS

Z3Ü

&5$

R3f?ÏSffB|ïSj

STUKS
VOOR
^fife ^r, ELDERS,

HEEL POND

ELDERS £991

REMIA VLEES- OF
VISSAUZEN

DUBBELDRANK
tropische cocktail
of sinaasappel/perzik

DANONBOBSTGARTEN

fles 250 ml

LITERPAK '

IGLO PIZZA'S
CROSSA M1LANESE
lekker makkelijk en snel
klaar! Per stuk 300 gram

PER
FLES

BECEL voor de KOFFIE
past in een cholesterol
verlagend dieet
PAK
500 GRAM

e

"OGRAM

OM* STUKS

SAPPIGE
KIWI'S~ '
VOL VITAMINE C
HEEL KILO
ELDERS

BIJ
ONS

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schaftpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostvetlorenhol
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).

Pewintervra^

"-i

Maar de bezorg(st)ers van onze ^ranten H
dankzij ijsmuts en oorwarmers, niet inpakken.
Mot temperaturen yer^^^o^
sneeuw en ijz^l, slaagden ^ij er toch ma
'
,
iedere week ruim een half miljoen Weekmedia-bladen bij onze lezers te bezorgen.
Daër hemen wij ons petje voor afw
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ions teams blijven met
ege handen achter
te spelen kreeg Lions grip op de
strijd. De Zandvoortse dames
vonden elkaar beter en ook het
schot werd zuiverder. Lions
nam een voorsprong van tien
punten hetgeen genoeg leek te
zijn voor de overwinning. Exercitia kreeg echter de man-tohelft gelijk op ging. Beide man van Lions onder controle
teams slaagden er niet in een en krabbelde naderbij.
gat te slaan waardoor de rustLions schakelde te laat over
stand op 20-20 werd bepaald.
In de tweede -helft begon en mede door veel onnodig balLions sterk. Door man-to-man verlies slaagde Exercitia er in
een beslissende 46-48 voorsprong te nemen. Voor Lions
was de tijd te kort nog iets aan
de achterstand te veranderen.
„We konden elkaar moeilijk
vinden," stelde José Beerepoot
na afloop. „In de tweede helft
kregen we vat op de wedstrijd,
maar we leden te veel stom balHalderman. Daarom kenden de verlies. Het werd zodoende een Het damesteam van The
Zandvoorters ernstige persone- moeizame wedstrijd die we met Lions verloor met 54-72
Foto Persbureau Zandvoort
le problemen. Trainer Talsma beter spel hadden moeten winwas genoodzaakt spelers te la- nen."
ten voetballen die ook al in het
De Zandvoorters begonnen
tweede team hadden gespeeld. de strijd met slechts één bank- zelfs met vier man te spelen
Zelfs moest Zandvoort'75 een speler en dat is eigenlijk te wei- toen twee spelers het maximale
tijdje met tien man voetballen. nig. Mede door een matige war- aantal van vijf persoonlijke fouDe badgasten waren daarom ming-up keek Lions al na zeven ten op hun naam hadden gekremet een behoudende tactiek minuten basketballen tegen gen. Desondanks verweerde
het veld ingestuurd. Hollandia een 3-12 achterstand aan. Kop- Lions zich uitstekend. De schawas dan ook de gehele eerste loper LC Players liet in deze de bleef beperkt alhoewel aan
helft de aanvallende ploeg. fase van de strijd zien terecht de nederlaag niet te ontkomen
Zandvoort'75 verdedigde ech- aanspraak te maken op de titel. viel, 54-72.
„In de eerste wedstrijd hadter koel en bekwaam. Veel kan- De gasten speelden een goed
sen kreeg Hollandia niet en bo- spelletje basketbal en ondanks den we met ruim zestig punten
vendien was LUC Krom weder- de goede bedoelingen van The verschil verloren en dat wilden
om goed op dreef. Het zag er Lions was de strijd bij de pauze we nu beslist niet weer meemanaar uit dat de Zandvoorters de al beslist, 20-36.
ken," vertelde Arno Weidema.
eerste helft ongeschonden door
„Vooral in de tweede helft hebIn de tweede helft kwam een ben we heel goed gespeeld. De
zouden komen. Echter vlak
voor het rustsignaal zette Hol- geheel ander Liona in het veld. passes kwamen aan en het
landia een snelle en goede aan- De Zandvoorters schoten nu schot viel goed. Zelfs LC Playval op. De kopbal was toen ook goed en liepen een paar doel- ers was verbaasd dat we met
treffende breaks. Ook onder vier man stand hielden. Het is
voor Krom te machtig, 1-0.
het bord was Lions sterker en jammer dat we een te kleine
De tweede helft gaf eenzelfde de zestien punten achterstand, basis hebben, anders draaien
spelbeeld te zien. De Zandvoor- opgelopen in de eerste helft, we goed mee. De tweede helft
ters konden geen vuist maken werd wel niet kleiner maar ook van de competitie doen we het
en waren genoodzaakt te verde- niet groter. LC Players onder- toch wel goed, vind ik. Ik hoop
digen. Aangezien Hollandia vond nu felle tegenstand van dat de jeugd blijft waardoor we
volgend jaar een bredere basis
verzuimde een tweede doel- The Lions.
De Zandvoorters kwamen hebben."
punt te scoren bleef de spanning in de wedstrijd en bleef
Zandvoort'75 kans hebben een
(ADVERTENTIE)
punt te pakken. In het laatste
kwartier slaagde Zandvoort'75
er eindelijk in onder de druk
vandaan te komen. Het offensief bracht Hollandia in de problemen, de Zandvoorters drukten wel op de Hoornse veste
maar wisten geen uitgespeelde
mogelijkheid te creëren.
Programmering Z-FM
„Wat vechtlust betreft was
Kabel
105.0 fin Ether 106.9 fin
een gelijkspel mogelijk geMaandag tot en met vrijdag
weest," stelde trainer Talsma.
„De bereidheid om voor elkaar
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
te knokken was aanwezig en
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
dat is zeer positief. Als zaterdag
de ziekenboeg wat uitgedund is
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
moet het tegen PSZ mogelijk
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
zijn de punten te pakken."
Stand derde klasse A: 1. Ken20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
nemerland 15-32, 2. DZS 15-31,
3. ZCFC 14-29, 4. Amstelveen 1320.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
28, 5. CSW 15-24, 6. Hollandia
Zaterdag
14-21,7. Zwaluwen 14-19,8. EVC
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
15-19, 9. ZOB 14-14, 10. Zand10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
voort'75 15-11, 11. ODIN 15-7,
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
12. PSZ 13-5.
14.00 t/m 16.00
Badmuts

SPORT

ZANDVOORT - De baskettaalteams van The Lions heben het zaterdagavond niet kunnen bolwerken. De Zandoortse dames leken op weg naar een overwinning, maar
aven een voorsprong in de slotfase weg en verloren met
6-48 van Exercitia. De basketballers van The Lions speelen een hele goede tweede helft, maar dat was te weinig om
et koploper LC Players lastig te maken, 54-72.
De wedstrijd tussen Lions en
xercitia stond niet op een
oog peil. Beide teams speelen stroef en schoten slecht.
!et matige spel betekende wel
at de strijd de gehele eerste

Ondanks winst
geen titel
voor ZVM-Rabo
ZANDVOORT - Ondanks
een 22-15 overwinning op JC
Vido kan ZVM-Rabobank
de titel niet meer behalen.
Ook CSV won en is niet
meer te achterhalen door de
Zandvoorters.

perzwakt Zandvoort'75
;e licht voor Hollandia
ANDVOORT - Na de goee reeks moest een onvolleig Zandvoort'75 capitule;n tegen Hollandia. In
oprn werd de ploeg van
ainer Harry Talsma met 1verslagen.
Om diverse redenen moest
andvoort'75 het doen zonder
dwin Ariesen, René Paap,
aul Longayroux en Ronald
(ADVERTENTIE)

Van de één naar de ander en
weer terug hoeft niet meer.'

Kleine en grote oplagen.
Zwart-wit, in kleur of full-colour.
Afwerking.
Ontwerpen en ontwikkelen.
Voorraadbeheer en logistiek.
Een greep uit de dagelijkse praktijk
van ons bedrijf.
Graag sturen wij U onze folder.
Uw contactpersonen:
D.I. Petrovic
R. van der Boon

Drukkerij B.V.
Gonnetstraat 5
Postbus 6334
2001 HH Haarlem
Telefoon 023-5322716
Telefax 023-5329622

Jaker en Brandse blijven
an de leiding bij ZBC
\NDVOORT - De vierde
sdstrijd van de vierde
mpetitie bij de Zandortse Bridgeclub gaf weig verschuiving te weeg op
ranglijst. Zowel in de
p- en staartposities van
A-lijri waren geen spectalaire veranderingen te
m.
VTevrouw Molenaar en de
er Groenewoud deden het
ma in de A-lijn door met 61
ocent als eerste te eindigen.
A een procent minder legden
heren Emmen en Van der
sulen beslag op de tweede
mts, terwijl de heren Polak
Vergeest derde werden. Met
g twee wedstrijden in deze
mpetitie voor de boeg staan
heren Bakker en Brandse
g steeds aan de leiding, geIgd door de heren Groeneud en Smit en Overzier en
n der Staak.
3oor zestig procent te scoren
rkten de dames Polm en De
les zich in de B-lijn niet aluit de degradatiezorgen,
hebben zelfs nog kans op
imotie naar de A-lijn. Tweewerden de dames Heidoorn
De Leeuw en de derde plaats
naar de dames De Kruijff
Groenewoud. Opvallend in
groep is het grote aantal
;egenwoordigers van het
kke geslacht. Twee heren
iten hier opboksen tegen 24
.es. De eerste plaats wordt
ingenomen /door me>uw De Kruijff en de heer
ij n met op de tweede plaats
|dames Van Mancius en Veltj familie Smink deed goede
[ten in de G-lijn met een resul; van 62 procent, voldoende
Pr de eerste plaats. Tweede
hkomenden waren de dames
f ijer en Sikkens, die daarmee
s plaatsen stegen. De familie
unk heeft hier de leiding
rgenomen van de dames
Gestel en Mens, die nu
ede staan,
de D-lijn waren de dames
Ur en Van der Meer de bes1
met een fraaie score van 64
Pcent. Op drie procent geIgd door de dames La Grouw
l Spits, die als gelegenheidar moesten spelen. De num1 en 2, te weten "de dames

Keur en Van der Meer en de
dames Bosschert en La Grouw
maken zich door de goede scores los van de achtervolgers.

Voorbereiding 26-e zaaltoernooi
Zandvoortmeeuwen in volle gang
ZANDVOORT - Achter de schermen wordt druk gesleuteld aan een nieuwe editie van het alom bekende zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen. Na een grandioos
jubileumtoernooi in 1995 is de voorbereiding van de 26-e
editie van dit sportieve festijn in volle gang.

De inschrijvingen lopen gestaag binnen. De Amiga-ploegen worden eerst verdeeld in
poules van vier teams. De Porza-ploegen zijn ondergebracht
in poules van zes teams. Dat
Ooit begonnen als sportief de organisatoren Jan-Maarten moet de spanning opvoeren.
strijdtoneel voor Zandvoortse Paap, Henk Paap, Eli Paap en Een oude regel is in ere herbedrijven in 1970 is het evene- Harry Opheikens heeft Ron ter steld. Bij elk honderdste doelment uitgegroeid tot een van de Wolbeek zitting genomen in de punt worden voor de hele ploeg
grootste zaalvoettaaltoernooien commissie.
consumptiebonnen ter bevan Nederland. Dit jaar is de
In wedstrijdverband wordt schikking gesteld door Zandopzet van het toernooi iets ge- een aantal wijzigingen inge- voortmeeuwen en Restaurant
wijzigd en ook de samenstel- voerd, mede om te voorkomen, Sporthal Pellikaan, waar het
ling van de commissie onder- dat er te grote uitslagen ont- toernooi gespeeld gaat worden.
ging een wijziging. De voorzit- staan, wat weer niet ten goede
tershamer is thans in handen komt van het spelplezier. VoorDe datum van het toernooi is
van Piet Koper, nadat Henk lopig gaat de organisatie er van inmiddels bekend. Hoewel de
Kinneging zich wegens tijdge- uit dat 32 Amiga-teams en 12 organisatie rekening moet noubrek terugtrok. Naast de beken- Porza-teams zullen deelnemen. den met de nacompetitie op het
veld en de Europese voetbalkampioenschappen waaraan
het Nederlands elftal deelneemt, is de planning toch
rond. De start is op maandag 20
mei en de finales worden op
vrijdag 28 en zaterdag 29 juni
gehouden. De commissie heeft
getracht de wedstrijden van het
Nederlands elftal te omzeilen.
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeu- Daarom wordt op zondag 2 juni
wen deed goede zaken door mede-degradatiekandidaat een speeldag ingelast. BovenHBC met 4-0 te kloppen. De Zandvoorters deden zodoende dien zal restauranthouder Jan
de rode lantaarn over aan de club uit Heemstede. Vooral Smit in de Pellikaanhal een
Wim Buchel was met twee doelpunten prima op dreef. groot scherm van 1,80 bij 1,40
meter neerzetten zodat de wedDe
'zes-puntenwedstrijd'
Stand vierde klasse KNVB: 1. strijden in de kantine gevolgd
moest gewonnen worden door RCH 14-33, 2. KHFC 15-29, 3. kunnen worden.
Opgave of inlichtingen beZandvoortmeeuwen. Bij verlies SMS 15-28, 4. Hoofddorp 15-26,
zou aan degradatie niet meer te 5. SCW 15-22, 6. OSDO 15-21, 7. treffende dit zaalvoetbaltoerontkomen zijn. De mannen van SIZO 15-21, 8. IJmuiden 15-20, nooi van Zandvoortmeeuwen
trainer John van der Zeijs wa- 9. VEW 15-18, 10. Zandvoort- kan geschieden bij Piet Koper,
ren goed doordrongen van het meeuwen 15-13, 11. Aalsmeer 023-5382356 of Harry Opheikens, 023-5294884.
belang van deze partij. Vanaf 15-11, 12. HBC 14-10.
het eerste fluitsignaal bouwde
Zandvoortmeuwen een groot
veldoverwicht op. De strijd was
dan ook zeer eentoning. Zandvoortmeeuwen was constant in
Robin Caslein
(ZVM-zon)
de aanval en het zeer zwakke
HBC probeerde de schade beBarry Paap
(ZVM-zat)
perkt te houden.
De kansen regen zich aaneen
Riek de Haan
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
(ZVM-zon)
voor de badgasten. De Zand18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
John Schilder
voorters lieten wel een aardig
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(TZB)
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
veldspel zien, maar een afmaJeroen Swart
ker kende het team niet.
Zondag
(TZB)
Slechts de actieve Wim Buchel
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
wist het doel op de juiste plaats
i Wnkmidla
5
10
25
9.30 f/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
te vinden. Buchel zette op snelMet het doelpunten maken wil het maar matig lukken. Totaal
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
heid een combinatie op met slechts vier doelpunten scoorden de Zandvoortse voetbalteams
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
Bob Brune en rondde toen bij- het afgelopen weekend. En die vier kwamen op naam van het
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
zonder fraai en hard af, 1-0.
zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen dat HBC met 4-0 versloeg.
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
De strijd had al beslist moe- Wim Buchel maakte er twee maar komt nog niet in de top vijf
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
ten zijn, maar Zandvoortmeeu- terecht. Zandvoort'75 verloor met 1-0 van Hollandia en Zandwen wilde kennelijk de span- voortmeeuwen leed een 2-0 nederlaag tegen Velsenoord. TZB
ning m de strijd houden. Pas in kwam met in het veld.
de tweede helft sloeg Zandvooortmeeuwen definitief toe.
(ADVERTENTIE)
Wederom was het Wim Buchel
die met een verwoestend schot
de voorsprong verdubbelde, 20. HBC was verslagen en kon
totaal geen indruk maken.
Slecht voetbal van de Heemsteedse gasten, waardoor constant balbezit voor ZandvoortOndernemers Vereniging Zandvoort
Sander Hittinger kreeg een mee naar voren. Velsenoord on- meeuwen.
enorme kans, maar van dicht- derschepte, bij een aanvalspoZandvoortmeeuwen speelde
bij knalde de Zandvoortse aan- ging van Van Lent de bal, en
voerder de bal op de doelpaal. toen was het eenvoudig om de met de 2-0 voorsprong rustig de
Even later brak Robin Castien bal in het lege doel te schieten bal rond, combineerde beter en
door. De Velsenoord verdedi- 2-0.
Bob Brune velde HBC door
ger sloeg de bal met de hand "We zijn genaaid", was het dui- fraai 3-0 te scoren. De Zandweg en kwam er goed af met delijk commentaar van trainer voorters kregen nog vele mogeeen gele kaart. Helaas voor Pieter Keur. "Wat deze scheids- lijkheden om de score uit te
Zandvoortmeeuwen, vond de rechter presteerde was werke- bouwen. Uit die mogelijkheden
scheidsrechter dat de handsbal lijk ongelooflijk. Een gelijkspel was het Rik Volkert die de viernet buiten het strafschopge- was zeker de verhouding ge- de treffer scoorde, 4-0.
DATUM:
dinsdag 2 april a.s.
„Ik ben heel blij met de punbied plaats had gevonden. De weest. We voetbalden wel niet
vrije trap leverde niets op. Ook goed maar het positieve was dat ten, rnaar we hadden wel acht
20.00 uur
AANVANG:
of negen keer kunnen scoren,"
in het neerleggen van spits Cas- we weer kansen kregen".
PLAATS:
Strandtent Take Five
tien zag de scheidsrechter geen Stand derde klasse KNVB: 1. aldus trainer Van der Zeijs. „Bij
reden een strafschop toe te ken- De Brug 15-29, 2. Zilvermeeu- vlagon hebben we redelijk gewen 15-29, 3. Velsen 15-27, 4. Be- speeld. Het goede voetbal is nu
nen.
De Zandvoorters bleven verwijk 15-23, 5. Zandvoort- niet van belang. Nu moeten we
AGENDA
drukken, maar de counters van meeuwen 14-22, 6. Geel Wit 15- de punten zien te halen. We
1. Opening
Velsenoord waren uiterst ge- 22, 7. HBC 15-21, 8. Velsenoord hebben nu de weg naar boven
vaarlijk. Tot de laatse minuut 15-19, 9. Zaandijk 13-16, 10. ingezet. Ik hoop dat we zater2.
Mededelingen
bleef de strijd spannend. Zelfs KHFC 15-15, 11. Schoten 15-14, dag een punt kunnen halen bij
SMS."
doelman Serge van Lent trok 12. DSS 14-10.
3. Ingekomen stukken

ZVM-zaterdag doet
rode lantaarn over

opscorers

ZVM na winterstop nog
zonder een overwinning
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft na de winterstop nog niet kunnen
schitteren. In de uitwedstrijd tegen Velsenoord gingen de Zandvoorters met 2-0
ten onder. Kansen op een
Igelijkspel waren er zeker
wel maar de scheidsrechter
nam voor Zandvoortmeeuwen zeer nadelige beslissingen.
De openingsfase was voor
Velsenoord. De gastheren kwamen fel uit de startblokken en
hadden na een paar minuten al
succes. Een fraai opgezette
aanval, gevolgd door een onhoudbare inzet zette Zandvoortmeeuwen op een 1-0 achterstand. De formatie van trainer Pieter Keur was wakker en
herstelde zich. De strijd kreeg
een evenwichtig karakter met
kansen voor beide teams. Vlak
voor de rust scoorde Zandvoortmeeuwen. Rocco Termaat
kopte de bal in waarna een Velsenoord verdediger de bal hard
in eigen doel schot. Wat niemand constateerde, er gebeurde ook niets, constateerde de
scheidsrechter schijnbaar wel
want hij annuleerde om onduidelrjkc redenen de treffer.
In de tweede helft paste trainer Keur drie wissels toe. Robin Castien, Chris Kuin en Faisel Soekhai kwamen in het veld
voor Ruud van Laere, Dirk Termaat en Raymond Hölzken.
Dat scheen in eerste instantie
weinig uit te richten aangezien
Velsenoord een paar uitgelezen
kansen kreeg de score op te
voeren. De thuisclub vergat te
scoren, waarna Zandvoortmeeuwen de teugels in handen
nam.

Zandvoorts
Nieuwsblad

De Zandvoorters hadden een
moeizame start. JC Vido nam
een 2-4 voorsprong en leek een
pittige opponent te worden.
ZVM-Rabobank had echter al
snel het ritme te pakken en
sloeg vervolgens keihard toe.
De combinaties liepen als een
trein en nog voor de rust werd
JC Vido op een 12-9 achterstand
gezet.
Ook in de tweede helft overheerste de equipe van Joost
Berkhout. De aanvallen m hoog
tempo waren te veel voor de JC
Vido-defensie. De score liep gestaag op.
Ook een blessure van doelman Aschwin van der Mij e, die
goed vervangen werd door veldspeler Patrick Terpstra, brak
het ritme van ZVM-Rabobank
niet. Het voortreffelijk spelende Zandvoortse handbalteam
won zoals het wilde met 22-15.
„In het begin van de competitie hebben we het laten liggen,"
meende coach Joost Berkhout.
„Toen verloren we drie keer en
dat doet je de das om. Toch
hebben we een heel goed seizoen gedraaid en eindigen met
nog een wedstrijd te gaan zeker
op de tweede plaats. Jammer
van de zwakke start, maar CSV
is toch de terechte kampioen."
Doelpunten ZVM-Rabobank:
Cor van de Koekelt 6, Jaap Loos
4, Guido Weidema 3, Peter Pennings 3, Goran Bogojevic 2, Nik
Grijakovic 2, Patrick Terpstra
l, Martijn Hendrikse 1.

Start raceseizoen
ZANDVOORT - Het raceseizoen op het circuit gaat op zaterdag 23 en zondag 24 maart
van start. Op zaterdag is de Formule Libre en zijn er trainingen. Op zondag vinden de eerste races van de Nederlandse
Autorensport
Vereniging
plaats. Dan starten de Sierra's,
de Squadra Bianca, Alfa Giulia's en Nuova Supers. Meer informatie is verkrijgbaar bia
Dirk Buwalda (023-5740760).
Motor- en Autoclub Zandvoort organiseert in samenwerking met het circuit twee motorraceweekenden. Op zaterdag 30 en zondag 31 maart is het
eerste weekend. Het tweede
evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 augustus.
Opmerkelijk aan deze races
is dat de nieuwe MuZ-klasse in
Zandvoort voor het eerst een
wedstrijd rijdt. Informatie bij
Martin
van
de
Pavert
(023-5390450).

INFO

UITNODIGING
VOORJAARSVERGADERING

Toer Club Olympia viert jubileum
met Amsterdam-Brussel-Amsterdam
ZANDVOORT - De Rijwiel
Toer Club Olympia bestaat
op l april veertig jaar en is
hiermee de oudste fietsclub
van Nederland. Hoewel het
domicilie Amsterdam is, geniet deze club grote bekendheid in Zandvoort en omgeving.

vanuit Zandvoort op het programma. Olympia organiseert
deze tochten over afstanden
van vijftig, negentig en honderdvijftig kilometer.
Ruim twintig inwoners van
Zandvoort zijn aangesloten bij
Olympia en genieten volop brj
het deelnemen aan kleine maar
vooral grote tochten in b.innenReeds vanaf 1967 is Olympia en buitenland. Uitschieter was
namelijk actief in de badplaats. de tocht Amsterdam-Barcelona
Dat was in het verleden met de in 1992 waarbij onder auspiciën
'strandloop,
de midzomer- van het Nederlands Olympisch
nachtloop en de luilakfiet- Comité zowel de Nederlandse
stochten. Nu nog staan jaarlijks als Olympische vlag op de fiets
diverse fietstochten naar en naar Barcelona werd gebracht.

Ook heeft Olympia veel bekendheid gekregen met het halen van het bevnjdmgsvuur
vanuit Wagemngen tijdens de
viering van de bevrijding op 5
mei.
Dit jaar staat als één van de
jubileumactiviteiten de (tocht
Amsterdam-Brussel-Amst'erdam over ruim vijfhonderd kilometer op het programma van
de jubilerende vereniging. De
veertigjarige fietsclub wil het
zeker niet rustiger aan gaan
doen en zal ook dit jaar weer
vele activiteiten organiseren in
en rondom Zandvoort.

4. Notulen vorige vergadering
5. Rondvraag A
6. Winkeldichtheid/teruglopende bestedingen
7. Jaarmarkten
8. Pauze (21.30 uur)
9. Akties
10. Centrumplan
11. Verlichting
12. Mededelingen omtrent O.P.Z.
13. Bestuurssamenstelling
14. Rondvraag B
15. Sluiting (23.30 uur)

ZANDVOORT
meer dan strand alleen!

Weekmedia 7

woensdag 20 maart 1996

21

Snelkoken in een
moderne klassieker

Quaker ontbijtprodukten,
een gezond begin van de dag

In 1954 bracht Fissier de eerste snelkookpan op de
markt. Door g-ebruik te maken van de allernieuwste
technische ontwikkelingen is de 'klassieke' snelkookpan nu omgetoverd tot een uiterst efficiënte hulp
bij het koken.
Voor mensen die op gas ko<"
ken bieden de extra brede
,!-,
vlambeschermers
bescherming tegen overmatige verhittmg van de grepen.

Het ontbijt is een maaltijd die niemand zo maar mag
overslaan, 's Ochtends vroeg heeft ons lichaam
immers weer nieuwe energie nodig. Daarom is een
goed ontbijt een onmisbaar begin van de dag.
Quaker Cruesli in een
nieuw jasje

Uiiiverseelbodem

Als liet om nieuwe normen
gaat in de wereld van snelkokrn. is Fissier toonaangevcnd Niet alleen de uitvocnng en afwerking van de
nieuwe Vitavit Royal siielkook- en snelbraadpannen
maar ook de vormgeving gamnderen optimaal gemak.

In de moderne keuken wordt
steeds vaker gebruik gemaakt van een induktiekookplaat Snelkookpannen met de
Cookstar
universeelbodem
kunnen zonder problemen op
gas-, elektra- of mduktiefornuizcn staan, zonder ook
maar iets af te doen aan de
goede bodemeigenschappen
Deze universeelbodem zorgt
voor een snelle en gelijkmatige warmteverdebng. De Super Thermicbodem is makkelijk schoon te houden en voorkomt vuilophopmg langs de
randen Dankzij de brede,
ergonomisch gevormde grepen is de pan voor iedereen
makkelijk te hanteren. De
snelkookpan is gemaakt van
hoogwaardig edelstaal, wat
een lange levensduur garandeert.

Veilig

Gezonder koken

De veiligheid staat voorop bij
Fissier De Euromatic (gemaakt van roestvnj eclelmetaal) zorgt er automatisch
voor dat bij het bereiken van
het kookpunt, de pan op het
juiste moment wordt afgesloten Het gebruiksvriendelijke
kookventiel werkt als veihgheidsvergrendehng waardoor
de pan pas kan worden g~eopend als alle stoom is ontsnapt De praktische opemngsschuif maakt het ontluchten, openen en slmlun
nog makkelijker, terwijl de
volledige omkapselde bodem
zorg't voor een uitstekende
warmte-opname en verdeling
en dus zuinig is met energie.

Snelkoken is koken onder
druk en op hoge temperatuur. Snelkoken is ook koken
zonder zuurstof in een kooktijd die ca. 1/3 is van de kooktijd bij het normale koken.
Hierdoor blijven vitamines en
mineralen bewaard en behouden gerechten hun eigen
kleur en smaak, zelfs meerdere groentesoorten kunnen tegelijkertijd gekookt worden.
Ideaal dus voor mensen die
van lekker en gezond eten
houden en weinig tijd hebben
Voor meer informatie en verkoopadressen kunt u bellen
met:
Fissier Nederland B.V.,
tel: 0164-243050

Aktie Beier smeerbare kaas

Win 'n reis naar
Zwitserland
Voor -wie van Zwitserland en echte Zwitserse kazen
houdt is er nu een bijzondere reis te -winnen voor
2 personen. Een week lang volledig verzorgd Zwitserland ontdekken. Zoals een treinreis niet de Glacier
Express via St. Moritz en een bezoek aan het kasteel
van Gruyère. Bovendien zijn er meer dan 1OOO overige
prijzen.
Wanneer u een verpakking
smeerbare Emmentaler oi
smeerbare Gruyère koopt van
het merk Baer vindt u hierop
een aktiebon. De bedoeling is
dat u antwoord geeft op de
vraag:
'Zwitserland, waar denkt u
dan aan?'. De leukste en origineelste inzendingen worden
beloond met een van de meer
dan 1000 prijzen. zoals
Swatch horloges. Raclette apparaten, Zwitserse fonduesets, Tête de Mome/rondschaafsets en kaaspakketton
Bergweiden
Baer smeerbare Emmentaler
of Gruyère wordt gemaakt
van de échte Zwitserse
Emmentaler en Gruyère. Deze
kazen worden bereid van de
melk van koeien welke op de
bergweiden grazen, rond het
Vierwoudstedenmeer bij het
dorpje Küssnacht. Van deze

smeerbare kaas kunt u op elk
moment van de dag' genieten
Het smaakt heerlijk op een
loastje of stukje stokbrood en
zeker ook tussendoor op een
cracker Steeds meer mensen
gebruiken het op brood; echt
weer eens iets anders!
Variaties

Cruesli is rijk aan granen met
haver in de hoofdrol. Het beval een uitgebalanceerde mix
van plantaardige eiwitten,
voedingsvezels, mineralen en
vitamines. Al deze voedingsstoffen hebben we dagelijks
nodig om ons lekker en goed
te voelen. Quaker Cruesli
heeft dit allemaal in zich. De
zongerijpte rozijnen in Cruesli Natural Raism zijn lekker
zacht. De echte stukjes appel
zijn de frisse smaakmakers in
Cruesli Apple Raisin. Een extra vleugje vanille geeft
Cruesli Chocolato z'n verfijnde aroma en hel vele vrolijke
fruit in Cruesli Multi Fruit is
een waar feest. Bij zoveel goed
nieuws kan de verpakking
niet achterblijven. Vandaar
het nieuwe jasje van Quaker
Cruesli.

een Quaker Corn Crakes
ontbijt wordt gevormd dóór
een mix van granen en cornflakes die verrijkt is met heerlijke
ingrediënten.
Alles
wordt licht geroosterd tot een
lekker luchtig ontbijt met de
unieke eigenschap dat het
ook in melk en/of yoghurt
knapperig blijft. Met zoveel
goeds kunnen we ons lichaam
geen betere dienst bewijzen.
De nieuwe Quaker Corn
Crakes verpakkingen zijn
duidelijk herkenbaar aan het
portret van de vertrouwde
Quaker en zijn tegenwoordig
verkrijgbaar in een handig
300 grams formaat.

Nieuw: Corn Crakes
Crispy Chocolate
Bovendien heeft Quaker Corn
Crakes een smakelijke variëteit aan het assortiment toegevoegd. Naast de bekende
smaken
Natural
en
Almond/Hazelnut, kunt u
Even voorstellen:
nu ook kiezen voor Crispy
Quaker Corii Crakes
Chocolate waarbij de cornCruesli Crakes heet binnen- flakes overdekt zijn met een
kort Quaker Corn Crakes. laagje chocolade. Voor meer
Corn Crakes in plaats van informatie kunt u (gratis)
opnemen
met:
Crakes om duidelijk te maken kontakt
dat er volop 'Cornflakes' in Quaker Trading Ltd, 06'Crakes' zitten. De basis van 0222900.

Ook m de keuken biedt smeerbare Emmentaler of Gruyère
u de mogelijkheid eens sinakehjk te varieren Leng het
bijvoorbeeld eens aan met
melk voor een dipsaus of iets
dikkere saus over de aardappelen.
Of meng de Emmentaler en
Gruyère met kruiden als vulhng voor tomaten, avocado's
en eieren. Makkelijk en het
smaakt heerlijk.
Baer smeerbare Emmentaler
en Gruyère vindt u in de koeling van de kaasspeciaalzaak
of supermarkt.

LEKKER & GEZOND
mimismmm «mwfliHi»» m mem mcmim

Mona introduceert
cholesterolverlagende
yoghurt
Sinds kort is er een yoghurt die bijdraagt tot een verantwoord cholesterolgehalte: Mona Fysiq. Mona
Fysiq bevat de speciale melkzuurbacterie Lactobacillus acidophilus Gilliland die een cholesterol-verlagende werking heeft. Daarnaast bevat het de voedingsvezel inuline die dit verlagende effect verder
versterkt. Dagelijks een glas of een schaaltje is al
voldoende om het cholesterolgehalte daadwerkelijk
te laten dalen.
Fysiq bevat 0% vet, heeft een voeding met voldoende voevolle smaak en is verkrijg- dingsvezel en niet te veel vet,
baar als gewone yoghurt en dragen bij tot een verantcholesterolgehalte.
als drinkyoghurt, beide zowel woord
naturel als met vruchten. Evenals beweging en ontDeze lekkere en gezonde spanning.
yoghurt bevat bovendien geen
kleurstoffen, conserveermid- Ontdekking
delen of andere hulpstoffen.
De melkzuurbacterie in Mona
Fysiq is ontdekt door profesCholesterol
sor Gilliland en komt van naCholesterol is een belangrijke ture al in ons lichaam voor
stof die het lichaam zelf Twee onafhankelijke ondermaakt. Een te hoog choleste- zoeken hebben aangetoond
rolgehalte kan schadelijk dat deze Gilliland-bacterie het
zijn.
cholesterolgehalte
verlaagt.
Meer dan de helft van de Ne- Proefpersonen met een licht
derlandse bevolking heeft een verhoogd cholesterolgehalte
(licht) verhoogd cholesterol- hebben gedurende enkele wegehalte, voornamelijk als ge- ken dagelijks een portie yogvolg van onze leefwijze en ons hurt van 200 gram met deze
voedingspatroon. Gevarieerde bacterie gegeten. Hieruit
bleek dat de Gilliland-bacterie
het cholesterolgehalte aan- l
zienlijk kan verlagen. Boven- |
dien zorgt de voedingsvezel
inuline ervoor dat de verlakookprogramma's niet een gende werking wordt vervochtigheidssensor. Hiermee sterkt.
meet de magnetronoven het Deze resultaten waren tot op
vochtgehalte in het voedsel, heden alleen met een streng
waarna voor acht verschillen- dieet en/of medicijnen te bede gerechten een perfecte reiken.
kooktijd wordt ingesteld.
Met het ontwikkelen van
Met behulp van een apart ver- Fysiq maakt Mona het mogekrijgbaar inbouwraam kun- lijk om met een lekkere yognen alle combi-modellen pro- hurt voor een verantwoord
bleemloos worden ingebouwd. cholesterolgehalte te zorgen
Bovendien zit er in de garan- Mona is in Nederland de betieperiode een gratis aan-huis langrijkste aanbieder van geservice. Wekelijks worden op zonde zuivelprodukten met
dinsdag en woensdag in het een voedingskundige claim.
Sharp gebouw in Houten De Mona Fysiq yoghurt en
magnetronkooklessen gege- drinkyoghurt vindt u in de
ven door de bekende magne- koeling van uw supermarkt
tronconsulente Rita Aalde- of zuivelspeciaalzaak. Vooi
rink. Voor meer informatie: meer informatie of een gratis
Sharp Electronics Benelux brochure: Mona ConsumenB.V., Houten, tel. 030-635 95 tenservice, tel. 06-9229.

Combi-magnetrons met unieke eigenschappen
In menig keuken staat tegenwoordig een magnetron- de andere toetsen op het disoven. Het is een snelle en makkelijke manier om ge- play op te vragen. De twee anrechten in te bereiden of op te warmen. Een van de dere topmodellen zijn de
alom gewaardeerde eigenschappen is dat door de kor- R-9R56 en de R-10H56. Deze
tere bereidingstijd, veel meer vitamines bewaard modellen hebben een draaispit voor het braden of grillen
blijven.
van een kip of een rollade.

Verantwoorde tussendoortjes
Tussendoortjes worden vooral gebruikt om de lekkere trek te stillen. Maar de meeste tussendoortjes zijn
eenzijdig van samenstelling, terwijl ze juist een uitstekende manier zijn om het lichaam even snel van
allerlei voedingsstoffen te voorzien.
Verant woorde tussendoortjes greeii bijvoorbeeld, is zorgpassen uitstekend bij een ge- vuldig uitgebalanceerd Bozonde levensstijl Zelfs de vendien zit er in Evergreen
meest oplettende dor kan hier calcium en ijzer, mineralen
die ons lichaam nodig heeft
naar hartelust van snoepen
DG Richtlijnon Goede Voeding voor een optimale conditie
van de Voedingsraad geven Deze heerlijke koek kan overiaan welke voedingsstoffen wc gens ook worden gegeten bij
dagelijks nodig hebben om diverse dieten zoals een diabeons lichaam gezond te hou- tes dieet, cholesterolverladcn Die richtlijnon zijn mot gend dieet en een voedmgsvezozeer afgestemd op afzonder- zel verrijkt dieet. Wanneer de
lijke produkten maar g oven maaltijd wordt overgeslagen
oen totaalbeeld Toch hanteert of' nog even op zich laat wachLiga bij do ontwikkeling van ton kan Evergreen dienen als
haar produkten deze waarde- minimaaltijd. Voor sporters
biedt dit tussendoortje een
volle richtlijnen
hoge bijdrage aan energie 111
de vorm van koolhydraten.
Uitgebalanceerd
Evergreen is per twee verpakt
Do samenstelling van Evor- en is verkrijgbaar in verschil-

Tips voor gezond eten
* Vet is een van de grote vijanden van. een gezond lichaam. Wees matig met het gebruik van vet.
•*• Eentonig eten is niet alleen saai. maar brengt ook
het lichaam uit balans Zorg dus voor veel variatie
111 uw eten.
•*• Neem de tijd om te eten. en prop het voedsel niet
snel naar binnen
* Gebruik niet al te veel suiker of produkten waar
suiker in zit
* Alle maaltijden zijn. even belangrijk. Sla er geen
over en verdeel ze zo gelijkmatig mogelijk over de
dag
* Tussendoortjes mogen best. Zorg alleen dat ze
niet de plaats van de maaltijd innemen.
* Zorg dat u veel plantaardige produkten eet.
* Groenten uit de diepvries, gedroogd, in blik of pot
bevatten evenveel vitamines als verse, zelf bereide
groenten.
* Iedereen, jong en oud, heeft dagelijks melk of
melkprodukten nodig. Ze zijn de grootste leveranciers van kalk.

Koken, bakken, braden en
grillen wordt met de drie topmodellen combi-magnetrons
van Sharp zo eenvoudig, dat
zelfs de meest onervaren kok
plezier krijgt in zijn werk. De
combi-magnetrons
hebben
unieke eigenschappen. De
R-7A57 is voorzien van het

lende varianten. Naast de bekende Evergreen Krenten is
er nu ook Evergreen Bosvruchten. Sinaasappel. Appel
en Choco. Er zijn geen kleurstoffen en conservermgsmiddelen toegevoegd
Switch
Net als Evergreen is ook
Switch gebaseerd op de Richtlynen Goede Voeding Het is
een voedzame biscuit die boordevol energie zit en rijk is aan
ijzer en calcium en bevat geen
kleurstoffen en conservermgsmiddelen.
Het kan worden gebruikt
door kinderen vanaf 3-4 jaar.
schoolgaande kinderen, volwassenen en sporters en is
verkrijgbaar m verschillende
vormen en smaken Switch
Haver is er m de smaken
Appel. Bosvruchlen on Noten
Switch Tarwe is een vierkante
koek met een heerlijke vulling van melk. framboos of
chocoladesmaak
Liga zorgt voor stevige tussencloortjes. waarmoe het
lichaam op verantwoorde wijze energie krijgt Verkrijgbaar in de supermarkt. Voor
meer informatie, bel de Consumenteiiscrvice van General
Biscuits Nederland B V.,
tel 06-0226670 (9-12 u u r )

unieke comcook, een electronisch kookboek in het display. Uiteraard zijn de aanwijzingen in het Nederlands. Het
toestel vertelt de gebruiker
precies wat hij moet doen.
Daarnaast is er een info-toets
die het mogelijk maakt om informatie over de werking van

Automatisch
Alle modellen zijn zo ontwikkeld dat de bediening een
fluitje van een cent is. De Instant Action-functie bestaat
uit een aantal toetsen op het
display, waarop diverse gerechten zijn afgebeeld. Na het
indrukken van de gewenste
toets worden deze gerechten
automatisch gekookt, gebakken, gegrilled of ontdooid.
Verder zijn de modellen
R-7A57 en R-9R56 voorzien
van twee toetsen voor het automatisch opwarmen van
kant-en-klare diepvriesmaaltijden.
Vochtgehalte
De R-10H56 heeft een SensorCook functie: 8 automatische

Extra energie met Melkunie Fris & Fit
Hebt u dat ook wel eens? Dat u er even doorheen zit en geen vet en is verkrijgbaar in
wel wat extra energie kunt gebruiken? Dat u trek twee smaken: peer en sinaashebt in iets lekkers, liefst nog gezond ook? Dan is er appel-banaan. Bovendien is
het verpakt in een handige,
nu Melkunie Fris & Fit.
hersluitbare halve liter beker.
Fris & Fit is een lekkere
yoghurt-opkikker, die thuis
als verantwoord tussendoortje maar ook als vervanger
van de maaltijd kan worden
gegeten. Door de samenstelling - maar liefst 15% vruchten en granen - en de toegevoegde druivesuiker geeft
het je extra energie.
Fris & Fit kost ƒ 2,19 en staat
Een verrassend frisse yog- laiigrijke voedingsstoffen zo- bij de andere zuivelprodukten
hurt met echte stukjes fruit, als eiwitten, calcium en extra in het koelvak van de supergranen, druivesuiker en be- vitamines. Fris & Fit bevat markt.

Knapperige ovensnacks dankzij Snack- &
Fritespapier van Melitta-Toppits
Snacks en frites uit de
oven kunnen slap en
vochtig worden. Om dit
probleem te verhelpen, is
er nu Snack- & Fritespapier van Toppits. Dit speciale ovenpapier zorgt ervoor dat' snacks en frites
lekker krokant en knapperig worden. Bovendien
blijft de bakplaat schoon.
Het papier is voor veel tocpassmgen te gebruiken Voor het

Bel en win een van de Braun
MultiGourmet stoomkokers

bereiden van pizza's,
rosti's. kroketteii of
bijvoorbeeld het opwarmen van gebakken vis. Dit Snack- &
Frilespapier bestaat
uit twee lagen. De
bovenste laag, waar de
snacks op liggen is poreus waardoor vet en
vocht worden geabsorbeerd. De onderste
laag, die in contact
staat met de bakplaat,
houdt het vet en vocht
vast Het papier is ver-

vaardigd uit 100%
chloorvrij-gebleekt
papier en is daarnaast
volledig biologisch afbreekbaar. U kunt het
zelfs in de GFT-bak
deponeren.
Een rol Snack- & Fritespapier kost ongeveer ƒ 4,95 en is verkrijgbaar in de supermarkt en huishoud^
zaak.
r
Voor meer informatie:
Melitta Nederland B.V.,
tel.: 0183-642626.

Als lezer van de pagina Lekker en Gezond maakt u
kans op één van de Braun MultiGourmet stoomkokers of Fissier aspergepannen.

15 x Braun stoomkoker
De nieuwe manier van gezond koken: de Braun MultiGourmet stoomkoker. Voor het bereiden van verse groenten, vis.
vlees of gevogelte. Zonder verlies van smaak én vitamines
En zonder vet, dus goed voor uw lijn. De MultiGourmet is
eenvoudig te bedienen, heeft een praktische ovale vorm voor
lange groenten, vis of meerdere soorten voedsel tegelijkertijd. Vanaf begin april in de winkel te koop. Voor meer
informatie: Braun, tel.: 070-4131611.
5 x Fissier aspergepan
Ideaal voor het koken van asperges is de aspergepan uit de
Fissier Profi serie. Met handig aspergemandje om na het
koken alle asperges makkelijk uit de pan te halen en het
kookvocht te bewaren. De aspergepan heeft een CookStar
bodem voor gebruik op alle warmtebronnen.

Zoek het juiste antwoord
Lees nauwkeurig de artikelen op de pagina Lekker en
Gezond en beantwoordt de volgende vragen:
Wanneer bracht Fissier de
eerste snelkookpan op de
markt?
1. 1954
2. 1950
3. 1960

Hoeveel vet bevat Fysiq?
1. 1%
2. 3%
3. 0%
Uit welk land
komt BAER
smeerbare kaas?
1. Nederland
2. Zwitserland
3. Frankrijk

Zo doet u mee
Bel de Gezondheidshjn, beantwoordt de vragen en u
hoort direkt of u één van de
prijzen gewonnen heiift. U
kunt zo vaak meedoen als u
wilt.
Deze prijsvraag loopt
van 20-03 tot en met
22-04-1996.

DeGczondlieidslijn;

06-32023098

(lg/pm)
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Honda Givic: pittige wagen, pittige prijs
Honda is bezig aan de zesde generatie Civic waarvan er sinds
1972 al meer dan tien miljoen
van zijn verkocht. Hij komt
rechtstreeks uit Japan, maar is
voor een belangrijk deel gebaseerd op de samen met Rover
ontwikkelde en uit Engeland afkomstige 5-deurs. De 3-deurs 1.5
LS VTEC-E heeft volgens Honda twee gezichten.

P DE BEURS van
Frankfurt, vorig najaar,
presenteerde
Honda voor het eerste de nieuwe 3-deurs en 4deurs want bij Honda gaat
het vernieuwen snel. Waar
andere fabrikanten zes jaar
uittrekken voor er een echte
opvolger verschijnt, houdt
Honda het na vier jaar al
voor gezien. En dus staat tegenwoordig de zesde generatie in de showrooms te
prijken. De klant schijnt er
geen moeite mee te hebben
want Civic's houden een
goede inruilprijs en worden
uitstekend verkocht.
Meer dan 10 miljoen exemplaren is niet bepaald onverdienstelijk.
De 5-deurs is een voortzetting
van de met Rover ontwikkelde
Concerto, die als een mislukking te boek staat. Concerto
werd. Civic 5-deurs en Rover
veranderde later nog een paar
details voor eigen doeleinden,
zodat deze eveneens als Rover
416 Si te koop staat. Die 5-deurs
Civic week qua vormgeving
flink af van de uit Japan afkomstige Civic's. Bij de nieuwe 3- en
4-deurs keek Honda duidelijk
naar de Engelse versie.
Een belangrijk feit is dat ze
nu, evenals de Coupé, gebruik
maken van dezelfde bodemplaat als de 5-deurs. Dit bespaart niet alleen veel kosten,
maar betekent ook aanzienlijk
meer binnenruimte.
In deze test stond de 3-deurs
1.5 LS VTEC-E centraal en de
zitruimte voor de achterpassagiers is opvallend voor wie ooit
heeft ondervonden hoe het in
de vijfde generatie gesteld was.
De wielbasis van de nieuwe Civic nam met vijf centimeter toe
tot 2.62 en de lengte met meer
dan tien centimeter tot 4,19 meter. en dat is te merken aan de
beenruimte achterin. De hoogte groeide met 2,5 centimeter
en dit in combinatie met de vrij
lage zit resulteert in voldoende
Renault viert dit jaar de
vijftigste geboortedag van de
4CV waarvan er tussen 1946 en
19611,1 miljoen van over de
toonbank gingen. En hoe vier je
beter feest dan met een
conceptcar, de Fiftie.

ET DE TWEEPERSOONS coupé Fiftie
brengt Renault eerbetoon aan bijzonder autootje dat in 1946 het
eerste levenslicht zag en uitgroeide tot het symbool van
de opbouw van de Franse
auto-industrie na de Tweede Wereldoorlog. De reclameslogan uit die tijd
spreekt voor zich: The 4CV
put France back on four
wheels.

hoofdruimte.
De overdaad aan beenruimte
wreekt zich echter in de taagageruimte. De inhoud daarvan is
weliswaar groter, maar het
houdt nog altijd niet over: 225
liter en dat is ronduit weinig.
De in delen neerklaptaare rugleuning maakt het gemis aan
bagageruimte enigszins goed.
De styling van de 3-deurs
komt ook wat meer in de buurt
van de 5-deurs, maar heeft een
zeer eigen gezicht en dat zien
we vooral aan de voorkant met
de naar verhouding grote koplampen. Ze geven 45 procent
meer licht en de lichtbundel is
35 procent breder dan voorheen. Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat je zoveel mogelijk'van de carrosserie ziet vanachter het stuur,
maar door de lage zit en ver
vooruitgestoken bumper blijft
het uiterste puntje van de neus
onzichtbaar.
De achterzijde van de nieuwe
3-deurs loopt veel schuiner af
dan bij zijn voorganger. Niet
verwonderlijk, want anders
komt hij verdacht dicht in de
buurt van.een stationversie. De
klep is voorzien van een fors
bemeten dakspoiler. Al met al
oogt de nieuwe Civic een stuk
'normaler' in de goede zin van
het woord.
Honda prijst deze uitvoering
wel aan als de auto met twee
motoren, een zuinige en een
vlotte. Een vrijwel onmogelijke
combinatie, maar dankzij Honda's VTEC-E-technologie mogelijk gemaakt. VTEC is het
systeem met elektronisch gestuurde regeling van klepfit en timing. De VTEC-E-motor is
onder meer verbeterd door grotere inlaatkleppen, een grotere
klepfithoogte en hogere compressieverhouding.
Prachtige woorden allemaal,
maar wat houdt het allemaal in.
Op papier heet hij zuinig te zijn
voor wie dat wil en snelle prestaties te kunnen leveren voor
wie haast heeft. De cijfers: 115
pk (was 90 pk) bij 65 honderd
toeren en een trekkracht van
138 Nm (was 132 Nm) bij 52
honderd toeren. Hij is zuinig
als je de naald van de toerenteller tussen de 27 honderd en 33
honderd toeren weet te houden.
Om je daaraan te herinneren
bevindt zich een groen ecolampje in het dashboard. Onder
normale omstandigheden is
1:17 volgens Honda mogelijk.
Deze rijproef eindigde bij ruim
1:14 zonder op het groene lamp-

Minste whiplash in 9000

Voor de nieuwe Honda moet je diep in de buidel tasten, maar gezien zijn zuinigheid, prestaties en leuke uiterlijk zeker een
overweging waard.
je te letten, 1:17 is beslist haalbaar voor wie een klein beetje
zijn best doet. Vergeleken met
soortgenoten kan dat al snel
een besparing opleveren van
een paar honderd liter Euroloodvrij per jaar.
Hij klokt op de teller 190
km/h maar dat is aan de hoge
kant. Bij 160 km/h heb je al de
indruk dat je zachter rijdt. De
trekkracht in de vijfde versnelling is bij de 1.5 VTEC-E niet
geweldig. Voor een snelle inhaalmanoeuvre moet de vierde
versnelling hulp bieden. Hij
heeft ruim tien seconden nodig
om op 100 km/h te komen en
een tussensprint van 80 naar
120 km/h vraagt 13,5 seconden.
Al met al blijft het een prettige
en soepele motor die je gerust
af en toe de sporen kan geven.
De wegligging van deze Honda is weer voortreffelijk en dat
is toe te schrijven aan de rond-

Tiftie' de enige echte
opvolger van de 4GV
Alle reden dus voor een eerbetoon en feestje. Renault doét
dit met de conceptcar Fiftie. In
de stijl van de door Volkswagen
ontwikkelde nieuwe Kever, de
Concept 1. Voor de Fiftie haalde Renault onder meer het aluminium chassis van de nieuwe
Renault Sport Spider van stal.

De uiterlijke gelijkenis met de
4CV is duidelijk. Renault zet
hem neer als vrijetijdsauto wat
vooral ook blijkt uit de picknickmand in de bagageruimte.
De deurpanelen zijn bekleed
met rotan en de stoelbekleding
is van linnen en katoen. Ook
niet bepaald alledaags zijn de

om double-wishbone-wielop:
hanging. Het is een relatief
duur systeem waarbij de wielen
aan dubbele draagarmen hangen maar zorgt wel voor uitstekende stabiliteit. De wegligging
van de Civic is dan ook prima
en hij is op maat afgeveerd. Een

Rijtest: Honda LS VTEC-E

afdekbare make-up spiegel aan
de bestuurderszijde zodat je bij
laagstaande zon voortdurend
in beeld bent. Wat je ook niet
zovaak tegenkomt is het ontbreken van verklikkerlampjes
in het dashboard voor de koplampen of achterruitverwarming. Maar de Civic heeft ook
pluspunten aan de binnenzijde.
Hij hééft aardig wat bergruimte, bijvoorbeeld achter de voorstoelen. Verder rondom hoofdsteunen, elektrisch bedieiibare
ramen en spiegels en centrale
vergrendeling met afstandsbediening.
Er hangt een flinke prijs aan
deze nieuwe Civic 3-deurs. Hij
staat in het boek voor 36.290
gulden. Veel geld maar gezien
zijn, zuinigheid, prestaties en
leuke uiterlijk zeker een overweging waard.

minpuntje is ook bij deze auto
de stuurbekrachtiging. Heerlijk in de stad maar bij hogere
snelheid en scherp insturen
mag het wel wat minder. Bij het
schakelen hadden we in dit
exemplaar af en toe moeite met
het vinden van de achteruit.
Vanachter het stuur is het
overzicht voldoende. De stoelen bieden aan alle kanten
steun en de bestuurder kan zijn

over te glijden. De Civic is standaard niet voorzien van airbag
en hééft ook geen hoogteverstelling van de veiligheidsgordels.
Een ander manco is het walkin systeem rechts zonder geheugen maar daar hebben meer
auto's last van. De linkerstoel
kan in principe niet naar voren
klappen om passagiers uit te
laten stappen. Nog iets: een niet

linoleum vloerbedekking en de
in het stuurwiel geïntegreerde
controlelampjes. Het grote
vouwdak, dat bestaat uit vier
lamellen, is een verwijzing naar
de luchtige 4CV 'décapotable'
van weleer. Voor de aandrijving
van het rijdbare studiemodel
zorgt de nieuwe 1.2 litermotor
die binnenkort zijn opwachting
maakt in de Clio en Twingo. Hij
is verbonden aan een Easytransmissie, dus wel schakelen
maar niet koppelen. En nu
maar hopen dat het niet bij een
studiemodel blijft.

Nieuw leven voor Lancia Delta

Maar niet alleen Frankrijk,
want hij werd ook verscheept
naar Amerika en onder licentie
gebouwd en verkocht in Japan.
De kenmerken: betaalbaar en
een achterin geplaatste motor
met achterwielaandrijving. De
sportieve overwinningen: Rally
van Monte Carlo, 24-uurs van Ie
Mans, de Mille Miglia, Rally
Mont Ventoux en Tour de France. Renault bouwde er 1,1 miljoen exemplaren van, een' record voor de toenmalige Franse
auto-industrie. Het was zeker
voor Renault dé auto van de
De conceptcar Fiftie
vijftiger jaren.

Voor fijnproevers: de nieuwe Jaguar
Zo zien we het graag. De Jaguar
XJS krijgt een opvolger en wat
voor een, de XK8. Meer op een
roofdier gelijkend dan ooit
tevoren en nu al legendarisch.

stoel (en stuur) tevens in hoogte verstellen. Desondanks heb
ik de juiste zit niet gevonden.
De hoogteverstelling is eerder
een soort hoogtekanteling want
de voorzijde van de stoel komt
niet omhoog. Als je klein van
stuk bent heb je het idee voor-

In navolging van de andere
Lancia-modellen ondergaat ook
de Delta dit voorjaar een aantal
wijzigingen. Uiterlijk verandert
er niet veel, onder de motorkap
wel.

ANCIA PAST HET motorenprpgramma aan
met drie nieuwe 16kleppers. De oude 1.6
motor met twee kleppen per
cilinder en 75 pk verdwijnt
uit het programma en daar
hoeven we niet om te treuren want die had tamelijk
flauwe prestaties. Daarvoor
in de plaats levert Lancia nu
een veel sterkere 1.6 motor
met 103 pk.

L

De 1.8 motor met twee kleppen per cilinder en de 2.0 16V
maken plaats voor een tweetal
1.8 motoren met respectievelijk
113 pk en 130 pk. De 2.0 HF
Turbo blijft gewoon leverbaar
en dit geldt eveneens voor de
1.9 turbodiesel.
Opvallend is dat de 1.6 16V
eveneens leverbaar wordt in de
HPE-versie. Aan de instapprijzen verandert niets. Hiermee
opent Lancia het offensief in de
hogere regionen van de middenklasse want de prijslijst van
zowel de Delta 5-deurs als de
Delta HPE 3-deurs begint bij 34
mille zonder dat er concessies
gedaan zijn aan de uitgebreide
uitrusting.
De nieuwe 1.6-motor tilt de
prestaties van de Delta naar
een heel acceptabel niveau, ter-

Staat Saab soms bovenaan omdat het een Zweeds onderzoek is
en Zweden graag in een Saab of Volvo rijden? In Frankrijk eindigt
bij zo'n onderzoek geheid een Frans merk bovenaan.

voor Polo

Over enkele maanden introduceert Volkswagen voor de Polo
een 1.4 motor met 4 kleppen per cilinder. Hij levert een vermogen
van 100 pk bij zesduizend toeren en heeft een koppel van 128 Nm
bij 44 honderd toeren. Volgens fabrieksopgave bedraagt het vertaruik 1:14,5.
Het motorprogramma van de onlangs geïntroduceerde Polo
Sedan omvat voorlopig een 1.4 (60 pk), een 1.6 motor met 75 pk en
een 1.6 met 100 pk. Tevens is er een zeer zuinige direct ingespoten
zuigdiesel (64 pk) beschikbaar. De prijslijst van de Sedan varieert
van 29 mille tot 34 mille.

Boxen met Alfa

De Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters organiseert voor 28
april een Alfa Romeo Boxer-dag. Iedereen die in het bezit is van
een klassieke of moderne Alfa met boxermotor is die dag welkom
in de Brabanthallen te Den Bosch. De eerste Alfa met taoxermotor
was de Alfasud in 1971 en tot op de dag van vandaag voorziet de
Italiaanse smaakmaker zijn auto's van zo'n lekker roffelende
boxer. Behalve auto's en boxermotoren zijn er tal van stands en
er prijzen weggeven aan de mooiste Alfa's. Voor informawijl het brandstofverbruik in worden
elk geval op papier bescheiden tie: 0318-510888.
blijft. Vergeleken met zijn voorganger ligt de topsnelheid 10
procent hoger, neemt het accetijden dat de jeugd genoegen nam met een Puch of Vespa die
leratievermogen toe met 20 pro- je De
met
van een krantenwijk of auto's wassen bij elkaar
cent en daalt het gemiddelde spaardebehulp
zijn voorbij. Het Italiaanse merk Italjet brengt een unieverbruik met 8 procent.
op de markt gebracht, de Formula 50. Het prijsHet maximum koppel be- ke bromscooter
dat eraan hangt: 5.595 gulden. Voor dit geld krijg je wel de
draagt 144 Nm bij 4 duizend toe- kaartje
eerste scooter die is voorzien van een onafhankelijk van elkaar
ren en 90 procent hiervan is be- bewegende
en besturing. In de motormarkt wordt een
schikbaar vanaf 2 duizend toe- vergelijkbaarvering
systeem toegepast bij merken als Bimota en Yamaren. In combinatie met de 103 ha, motorfietsenvan rond de 50 mille.
pk staat dit borg voor een soeDeze
vooruitstrevende
techniek garandeert veel betere rij-eipel en vlot motorkarakter.
genschappen.
De
Formula
50 beschikt daarbij ook nog voor en
De 1.8 motor met 113 pk volgt
de 8-klepper met die inhoud op achter over schijfremmen.
en levert een hoog koppel over
het hele toerengebied. Ook
voor deze motor geldt: pittig en
zuinig. De acceleratie gaat met
13 procent omhoog en het verbruik daalt met 8 procent. De
tweede 1.8 motor met de toevoeging VVT presteert vrijwel
gelijk aan de vroegere 2.0 motor
maar is wel zuiniger, ongeveer
15 procent volgens Lancia. Hij
levert een topvermogen van 130
pk bij 63 honderd toeren een
maximale trekkracht van .164
Nm bij 43 honderd toeren.
Everhard Hebly

Kostbaar scootertje

Deze cijfers zijn te danken
aan de elektronisch gestuurde
variabele kleptiming. Juist
hierdoor is veel trekkracht beschikbaar bij lage toerentallen.
Behalve de 1.6 motor hebben
alle versies voortaan de beschikking over een 10 liter grotere brandstoftank, nu 61 liter,
en dat resulteert voor bijvoorbeeld de 1.8 16V in een 30 procent erotere actieradius.

.C

Audi's jongste superkanon

Audi heeft een nieuw kanon geïntroduceerd: de S8. De 4.2 VS is
afgeleid van de motor uit de A8 die al goed is voor 300 pk. De
aanpassingen bij de S8 hebben geresulteerd in een vermogen van
340 pk en een maximum koppel van 410 Nm bij 35 honderd toeren.
De prestaties zijn fenomenaal. Van stilstand tot 100 km/h vergt
voor de 1.750 kilogram zware kolos slechts 5,5 seconden en du
acceleratie van 60 naar 120 km/h in de vijfde versnelling neemt
iets meer dan tien seconden in beslag;. Evenals bij de A8 heeft
Audi de topsnelheid elektronisch afgeregeld op 250 km/h maar
dat hij veel meer in huis heeft mag duidelijk zijn. Het gemiddeld
verbruik.volgens de fabriek ligt net onder de 1:8.
Audi levert hem standaard af met permanente vierwielaandrijving en een 6-versnellingsbak met dicht opeenliggende versnellingen. Als onderstel heeft hij het optionele sportpakket van de AH
met dubbele gasdrukdempers en straffere afstelling van veren en
schokdempers. De carrosserie ligt 2 centimeter lager clan de AH.
Hij staat rondom op 245/45 banden. Verder is hij voorzien v;in
onder meer airbags, ABS, een alarmsysteem met ultrasone into
rieurbewaking, elektronische wegrijblokkering, automatische
airco met zonnestraal-afhankelijke regeling, dubbel glas en elektrisch verstelbare stoelen, stuur en gordels. De prijs van dit
superkanon zal wel ergens rond de 2 ton komen te liggen.

J

AGUAR GREEP DE
Zwitserse
autosalon
aan voor de presentatie
van de nieuwe XJS die
vanaf oktober op de markt
komt als Coupé en Convertible.
Een legendarische omgeving
Want precies 35 jaar geleden
werd in de tuinen van het restaurant van het Pare des Ea.ux
Viyes in Genève het E-type
geïntroduceerd door Jaguaroprichter Sir Williams Lyons.
De opvolger van de XJS sluit
Via naam goed aan bij roemrij- Een streling voor het oog, de nieuwe Jaguar
*e modellen uit het verleden
zoals de XK120, XK SS en ons wel iets bij voorstellen. De en gespierde achterkant. The
XK150.
vormgeving is zo vloeiend, Cat is Back, zegt men- bij Jakrachtig en elegant dat de hui- guar. Het kloppende hart van
de XK8 is de vernieuwde 4.0
Jaguar-topman Nick Scheele dige XJS in het niet valt.
De XK8 straalt iets uit van liter V8, Jaguar's eerste 8-pitter
sprak bij de introductie de verWachting uit dat de XK8 een het katachtige roofdier dat in V-vorm. De XK8 is de eerste
Plaats gaat innemen tussen' de symbool werd voor Jaguar: een grote vernieuwing in het sport'neest beroemde modellen uit lage voorkant, een traditionele wagenprogramma sinds de
de historie en daar kunnen we ovale grille, een hoge taillelijn overname van Jaguar door

Uit een gezamenlijk onderzoek door een universiteit en overkoepelend verzekeringsorgaan in Zweden blijkt dat in een Saab 9000
het risico op nekletsel bij een kopstaartbotsing het laagste is. De
studie is gebaseerd op meer dan achtduizend van dergelijke
aanrijdingen die de Zweedse politie rapporteerde van 1985 tot
1993. Ook gegevens van botsproeven en van diverse verzekeraars
zijn erbij betrokken. Volgens de onderzoekers zijn zwaardere
auto's in het algemeen veiliger dan lichte. Maar binnen de diverse
gewichtsklassen bestaan grote verschillen. Vooral het ontwerp
zou van doorslaggevend belang zijn. De eerste vijf plaatsen worden ingenomen door Zweedse merkenv, Audi wist zich op nummer
vier te nestelen. In de lijst staat pas op nummer 26 de eerste
Japanner, de Nissan Micra.

De Lancia, oude vormgeving, nieuwe motor

Hyundai Truck Trek

De animo onder beroepschauffeurs voor de eerste Hyundai
Truck Trek door het Andesgebergte is overweldigend. Tijdens de
Bedrijfsauto Rai blijken zich al meer dan 4 duizend chauffeurs te
hebben aangemeld voor deze door de Nederlandse importeur
georganiseerde 10-daagse monsterrit. Hyundai verwacht nog
meer aanmeldingen omdat alle Nederlandse ondernemingen met
een bedrijfswagen zijn aangeschreven.

Ford in 1990.
De prpduktie van de XJS is
kortgeleden enige tijd stilgelegd om te voorkomen dat het
bedrijf in oktober met een te
grote voorraad blijft zitten. En
enkele selecties moeten uiteindelijk de 20 beste chauffeurs
terecht want de XJS is geen uitNa
de bus komen rullen. De Nederlandse Truck Trek vindt plaats
auto die historie schrijft, de in oktober
en voert van Santiago in Chili naar het Titicacameer in
XK8 doet dat nu al.
Peru.

woensdag 20 maart 1996
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Charade TXi aut stuurbekr
km 3100, dec '94,
Cuore TS/TX '88 t/m '93
NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr 2-12
A'dam West 00 6183951
SHOWROOM/AUTO l IN-3 MINI'S is de wekeh|kse autorubriek die op vri|dag verschijnt m Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0 2 0 6 6 5 8 6 8 6 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraal 33, Zandvoort Gasthuisplem 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dog in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huisaan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren

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

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

Honda
Off Honda-Dealer
AUTOKROOIJ
Biedt aan div Demo wagens
Accord20iLS
1/96
Nieuw model, alle opties
Accord 2 O i plus
1/96
CMC 1 3 Down Town
2/96
Civic 1 4i 5-drs opties 2/96
üvic 1 5 DXi, 3-drs
10/95
AUTOKROOIJ
T T Vasumweg 32
(ad Klaprozenweg)
A'dam Noord, 020 - 6310615
Vanaf Ringweg afslag S 118
T k Honda Shuttle, 4 wd, wit,
LPG, onderb mei '87, ƒ4500,
Tel 023 • 5716258

Mercedes-Benz

ƒ 44,00

MERCEDES BUS 207
autom, b j '82, grijs kent
ƒ5000 Tel 0297-347881

ƒ 14,85
ƒ 9,20
ƒ 9,20
ƒ 10,90

T k Mercedes 190 autom verlaagd, 4 velgen m brede banden, alarm APK tot mrt '97
ƒ 7000,- Tel 0252 - 620470

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

020-665 86 86

T k a Mercedes Benz 190, '87,
160000 km, ABS servo-st, 4
versn , benz, electr
ant,
r spiegel en centr slot, walnoten dashb , d blauw, st bekr,
prima st, elke 10 00 km dealeronderhoud, boekje aanwezig
Prijs ƒ 13500,Tel 020 - 6429842 na 19 uur

Renault
Renault 5 autom , kl groen metall, b j '88, zeer mooi, 73 000
km, ƒ 5500 Tel 020-6200801
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Mitsubishi lanceer de

Peugeot
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Toyota Tercel 1 3 XG,
bouwjr 85 ƒ 1250
NIEROP DAIHATSU
020 6183951

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,405 GR, Autom 1 9, antr
metall 5/90, ƒ13900Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 0206121824

Audi

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
205 Accent 1 1 5/89 ƒ 9 500
205 XL 1 1 mj 10/90/11800
205 GTi 1 9
1/90 ƒ 16 750
309 XE 1 3
10/87 ƒ 4 500
305 break 1 5 12/86 ƒ 4400
306 XR 1 4i etoile1/94 ƒ 26 750
306 XT 1 6 mj
6/93 ƒ 24 750
405 Br GRi 16 6/91 ƒ18750
405 GR Dsl
11/92 ƒ 18 450

SUBARU VIVIO GLI, 1993
Inkoop/Inruil mogelijk
rood 3-drs, 37000 km 1 jr,
Audi 100 OS, grijs metal, LPG gar, nwe auto ƒ 14 750 Baarsjesweg 249-253
1 '83 ƒ 6 500 - Jan Wals
Amsterdam 020 6121824
P Smit Autoserv 020 6719154
020 - 4361697
Directbereikb v a Postjesweg
Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097
TE KOOP GEVRAAGD
Peugeot
605 SLI 92, Ipg,
LADA's bouwjaar '85 '92
120000 km, d blauw, als
correcte afhandeling 0495496607 bgg 06-52964552 nieuw, ƒ16500 Visa Garage
Tel 020 - 6278410

Lada

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Tel
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 297-561212
(Op afspraak gratis halen en brengen )

Citroen

VISA Garage B V
Houtmankade 37
Amterdam
0206278410
AX Volcane groen metal get
glas sportuitv 11 000 km
03 95 ƒ17000 035 6243229

OTO // ICI CITROEN
WAAR HET GOED KOPEN IS
zondag 17 MAART GEOPEND

AX
BX
ZX
Xantia

o a 87
87 92
93 - 94
93 94

Hogeweyselaan 21 Weesp
0294 416661
V a ƒ85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec in Zaanstad Garage
RFNE SPAAN, 075-281193
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr rep prijzen

dersstoel en stuur, een SRS airbag en gordelvoorspanners - is de Lancer

motor in bewegi

geven de Lancer in startpositie al vaart en onderstrepen zijn stijlvolle karakter. In het

volledig uitgerust voor zorgeloze, verre reizen. Bovendien draagt de

aan een bijzondi

interieur raakt u onder de indruk van de ruimte. Door de complete afwerking - onder-

wetenschap van een computergestuurd start-blokkeringssysteem bij aan het veil multi-Iink achterwielophanging, .

Pi ij', incl BPM/BTW, e\tl \emijdeiiiig\bijdiage, koelen njUimi maken, af Sa^enheim Wijzigingen \ooihehouden Afgebeeld de l ï GLXi l 33 495,- Liclitmelalen velgen tegen meerpnjs levert jaar Multigaranlie/Intei-Euro Sen'tce Im;> •

Algemeen

GOLDCAR MITSUBISHI

± 50 auto's APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen
020 6844079 Tevens Inkoop

020 - 4361697

Nissan

Cmquecento 900 '93/12800
Cmquecento 900 95 ƒ 13 950
Panda 1000 CL 91 ƒ 8 950
Panda 1000 LX 94 ƒ 11 500
Panda AUTOM
'92 ƒ 10 950
Uno 45 i e
90 ƒ 9950
'93 ƒ 14 950
Uno 1 1 Hobby

British Cars
& Lifestyle

16 en 17 maart
H O U T E N (Utr)
Drie hallen verkoopshow
van alle Bnte auto's
KIJKDAG AANBIEDING
onderdelen club, Lifestyle
huis- en tuindecoratie
Uno 1 5 AUTOM 6/92 zilver
De vrouwvriendelijke
grijs slechts 13 500 km NU
autobeurs
Van ƒ16950 Voor
ƒ13950
Open 1000 1800 uur
Expocenter Euretco • HOUTEN
Punto 55 S v a
9 5 / 2 0 999
Info 035 683 69 90
TIPO 14 ie/5D
92/16950
TIPO 14 Skyline '92/17250
TIPO 1 4 S 3 drs 9 4 / 2 1 950

v a ƒ3500GOLDCAR BV Amstelveen,
Tel 020 - 6433733

Diverse Low Budget auto's
8950
4950
7450
3000

T k Fiat Uno 45 S bj '89,
APK tot febr 97 ƒ 5700,Tel 0252 620470

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

6e MOTOR EXPO'96

Amsterdam - Almere • Zaanstreek
20 autonjlessen + examen ƒ 1 000 of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ 55 - per 60 mm
Autorijlessen ƒ 37 50 per les, ook automaat-lessen

RIJNHAL ARNHEM
22-3 16-21 00, 23/24-3 10-1700 uurMotoren, Occasions, Veteranen, Kleding,
Onderdelen, Accessoires Bradene,
Luchtvaart promoties, zweefvliegen,
ballonnen, ultralighi, etc 0548 - 362666

Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie -f praktijk
Proefexamen theorie dag van 900 - 2000 uur a 10- per keer

Auto's te koop
gevraagd

Suzuki

855 T 5 R Estate
6/95
855 2 5 sport Estate
2/96 Te koop FORD ESCORT 1 4 l,
460 18
1/94
1991 Prijs ƒ10000
480 2 O Autom
12/92
Tel 020 - 6470018
440 GL 2 O
8/93
Adverteren in
440 1 6 Comfort Line
1/95
deze rubriek
440 1 8 LPG
6/92
FAX 020 - 665 63 21
Citr AX TGS 1 4
7/93
Fiat Uno SX 1 5
12/92
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
24 UURS-SERVICE
Tel 0294 418200/418008

Service en
Reparatie

Van Vloten
Amsterdam

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen

Saab

Accessoires
en Onderdelen

AUTOLAK
alle kleuren

Campers

Bedrijfsauto's

850 Estate 2 5 GLE
1993
740 Sedan 2 3, autom 1986
480 Turbo, zwart
1989
460
1991 t/m 1994
Tel 0206233220
440 automaat
1992
440
1989 t/m 1995
Ook op zaterdag open i
36020, 5-drs
1987
340
1987 t/m 1989 APK + grote beurt v a ƒ299•
340 autom
1987 t/m 1990
DIESELSERVICE
1988 brandstofpompen, verstuivers
Motorische problemen 7 Laat VW Golf, autom
uw auto testen d m v de mo- Mitsubishi Lancer, 1 3 GL1990 cil koppen vlakken Garage/
Fiat Cmquecento 1 1 sp 1995
motorenrevisie FEENSTRA
dernste apparatuur GarageIndustneweg 27, Duivendrecht
bedrijf Out 020 6441020
uw Volvo dealer
Tel 020-6980639
Geopend ma - vr 85 uur
met persoonlijke service
Tel 020 6369222 Meeuwen APK KEURINGEN ƒ 70,
laan 128, Amsterdam-Noord klaar terwijl u wacht
Uit de IJ tunnel 2x rechtsaf
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
Voor een perfecte SAAB 99
OPRUIMING
2e Helmersstraat 15, A'dam
90 of 900, ook Royal Class 360 Sedan 2 O '85
ƒ 1750
SAAB SERVICE
Autobedrijf CRYNSSEN
340 Sedan 1 4
ƒ 2250 •
MOLENAAR
240 GL Dsl Stat 84 ƒ 1750 •
Crynssenstraat 10 14
HOOFDDORP
440 DL/GL 89 t/m '91
Tel 0206184402
Onderhoud, reparatie APK
APK-keurstation, reparaties
VOLVO-NIEROP,
Eigen revisiewerkplaats
Vancouverstr 2-12 A'dam-W alle merken en schaderegeling
voor Saabmotoren
Tel 020 - 6183951
en versnellingsbakken
Tevens verkoop van nieuwe Volvo 340 1 4 DL, 3 deurs, bj
en gebruikte onderdelen
1987, aut, km stand 118000,
0235614097
APK 9- 96, i g st, ƒ 4500
AUTOLAS 0756 - 314 618
Telefoon 0570 - 653042
SAAB DEPOT
Zelf sleutelen of auto spuiten
Verkoop van nieuwe en gebr. Volvo 360 GLS 20, b j '85, doe je bij HEINING HOBBYonderdelen Tevens revisie, on- APK tot jan 97, / 2000,HAL 020 4976999 A'dam,
derhoud, rep 0412036737
Tel 020 - 4826902
Sloterdijk 3

Porsche

Adverteren in
deze rubriek
Tel 020 6658686

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e o

Autofinanciering
en verzekering

CASPARUS B V WEESP

Daihatsu

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten

Motoren/Scooters

Autorijschool First

Volvo

Zondag 17 maart KIJKDAG
bij

'88 ƒ
'88 ƒ
'89 ƒ
'87 ƒ

Automaten

Rijscholen

Last minute Dolphm Camper,
aut en airco Spec prijs m april
Gevr
LADA's
v
a
'85
tot
'92,
Ruys de Beerenbrouckstr 157-159, A'dam, tel 020-6138473.
met PTT vnjwanngsbew Eigen Adventure cars 0299 430613
Voor info over AUTO RIJLES m Amsterdam en omstreken,
oplaaddienst 033-4701240
• Bewijsnummers van een
Nissan Prain SL 2 O 7 pers , b j
geplaatste advertentie in deze
'90, perf st, kl wit, LPG Vr pr
70 BESTELAUTO'S en pers belt u 020 - 4205386
Gevraagd jonge auto's v a
rubriek krijgt u alleen
n o t k Tel 0481 - 432759
busjes va ƒ3500 Garage Wilt u een goede en niet te
1990 a contant Belt u voor ml
RIJSCHOOL ROLF
7
toegezonden als u dat bij de
Rijsenhout, lid Bovag
dure
rijopleiding
0341-419354
of
0652-977028
Sunny 1 4 LX, 5-drs, HB, wit, Rover 216 SE, b j '86, APK t/m
Rijden bij Rolf is een begrip in
opgave van de advertentie
Meer dan 50 jaar gevestigd Bel dan Ferry 020 - 6127187
benz , nw mod '91, puntgaaf, 1-'97, LPG-mstallatie, ƒ2250
Amsterdam Met een goed DE HOOGSTE PRIJS voor elk kenbaar maakt De kosten
Bennebroekerweg 17, Rijsen- Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-,
ƒ8900 0206409908/6457389
team instructeurs geven wij op merk auto a cont met vrijwar daarvoor bedragen ƒ 4,50
Tel 020 - 6633450
hout bij Aalsmeer
0297- daarna alle lessen ƒ35,een psychologische manier mbewijs Tel 0204824640
324229 Ook t k gevraagd
20 lessen + examen ƒ950,tensief les en nog leuk ook1
• De advertentie-afdeling beHoog slagingspercentage en Rio T k gevr loop-, sloop- en houdt zich het recht voor adZelfverzekerd veilig door
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p u schadeauto's, contant geld + vertenties eventueel zonder
het drukke verkeer biedt
Suzuki Swift 1 3 GL, wit, 3 d ,
Tel 020-6868063/6332405 of vrijwaring Tel. 020-6370711 opgaaf van redenen te weigejuni '95, km 17000, aank 23000,
0654633678 P S Ook8-week- • Auto te koop' Plaats in deze ren (Art 16 regelen voor het
vrpr 16500 0206166486
se cursussen en examenroutes rubriek U zult verbaasd staan advertentiewezen)
15 x CITROEN ID-DS met
Beginnersprogram 2 uur ƒ 70 rijden is vanzelfsprekend
over het resultaat
1 jaar APK Garage
Verder ƒ 50 - per heel uur
de Kogge 0229 - 201447
Ook m het Frans en Portugees
10 Volvo STATIONS '88-'94,
Gratis proefles van 30 minuten
Sedans 360 GLT 440 GLT, 740
Tel
0652971163/0206736783
GL, ANWB gek 0492 464495

Fiat

CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions reparaties APK,
schade en laswerk
Charade 1986, i p r s t , 1 jr
Verkoop onderd nwe gebr
Tol 0206320190 fax 6343433 APK,'ƒ 2 750 Daihatsu 't
AMSTERDAMMERTJE, Amstel
Pracht BX 14 CANNES 89 340342 t/o Carré, A'dam Tel
'iiimpers in carros kleur, spoi 0206236491 Dag v 0800lor sch d ƒ 3750 075 6843337 18 00 u Zaterd 10 00 16 00 u
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspe
i ulist Leende Tel 04906 1528

het oog op het oog. De aërodynamische lijnen van de grotendeels verzinkte carrosserie

Klassiekers
en Oldtimers

CHYPARSE Soesterberg vult
uw Citroen veerbollen voor
' 20 p st Testen is GRATIS
T
el 0346351150
AMSTELLANDLAAN 1 WEESP
Tel 0294415108, Fax 432616
Citroen BX 19 TZD
grijs mot 125 000 km 1 92
Jan Wals 020 4361697

gevoel. Wanneer

Mitsubishi

Opel

RUIME KEUZE

Peugeot 205 XS
Renault 11 TL
Lanc Thema Tb
Qtr Eend 2 CV

meer standaard stuurbekrachtiging, een in hoogte verstelbare bestuur-

voor Amstelveen en 'Omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi 300,1990 verl A/erh
Rover
trekh, Jan Wals

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

XM Turbo D Break 94 AMB
Airco leer centr lock ƒ46000
3x XM Turbo D Airco AMB ABS
80 000 km 93 v a
ƒ 29 500
<M Turbo D 92
ƒ 24 500
XM Turbo D Amb 91 ƒ 18 500
<tv1 comfort LPG 94 ƒ 27 500
XM Diesel 90
ƒ12750
<M V6 Clarion airco 93ƒ 27 500
<M V6 Amb m 90 ƒ15000
XM 20i Amb 90
ƒ 9 950
\M 20i Amb aut airco
cruisecontr 93
ƒ28500
C X 2 5 T G I Break 90 ƒ17500
CX
25 Turbo D Break
88
ƒ 8500
Xantia 18 SX Ipg 93 ƒ19900
7X 1 8 i Fjno 93
ƒ 18 500
BX TGD Break 93
ƒ 19 500
,*X Diesel 93
ƒ 14 500
BX TGD Br dec 92 ƒ 14 500
•3X TGD Break 90
ƒ 9 950
8X RD Brea< 88
ƒ 6950
BX 16TGI Break 92 ƒ17500
BX 19TZI LPG 91 ƒ11000
BX 19 TZI 90
ƒ 9950
BX TZD 92
ƒ14500
BX Deauville D 93
ƒ14 500
BX TRD Turbo 89
ƒ 6 950
BX Diesel 88
ƒ 4 950
BX Diesel 84
ƒ 1 950
BX 16 Progress 92 ƒ13500
BX 1 4 T G E s c h d 92 ƒ12500
BX 14 RE 90
ƒ 6950
BX 14 TE 89
ƒ 4 950
BX 14 TE Ipg 87
ƒ 2 500
BX 14 RE 86
ƒ 1 950
AX 11 TE 92
ƒ 9 950
AX 11 TE 90 schuifd ƒ 7 950
V sa 11 RE 86
ƒ 1 950

Van links naar rechts ziet u de volledig nieuwe Mitsubishi Lancer. Ontworpen met

ook m spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 020-6240748
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
"ÉÉR OPDAM B V
Tel 02502-45435

Autoverhuur

ftUKE BAAS
10 dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J-5)
All-m met vrije km
ƒ 1610 •
Sneeuwkett -f skiboxen met
dragers voor ieder type auto
020 6719108 of 020 6794842
Zie ATS telet pag 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl BTW.
Tel 020 6161388 of 6890374
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens
RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p dag
Opel Kadett v a ƒ 39,- p dag
All-in KM vnji
Tel 0206922930

Autosloperijen
Autosloperij De Liede
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R D W vrijwaring
Geen voornjkosten
020 6198691
023-353685
Autosloperij STRIJDONK
Inkoop van loop-, sloop- en
schade-auto's RDW vnjwaringsbewijs 020 - 6319802
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 02502-45435

Het HOOGSTE BOD" Bel
Grijs verh. dak voor
vrijblijvende prijsopgaaf
+ montage 995 ex Loop , sloop en schadeauto's
m vrijwaring Tel 020-6754193

Tk
gevr
LOOP-SLOOPSCHADE auto's Opgehaald
door heel Nederland 24 uur
p d bereikb 035-6219290

Met een advertentie in

IAUTO l-IN-3 MINI'S

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

1

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Schrijf hierin blokletters
uw tekst, l letter per
hokje Cijfers, leestekens i
f
en tussenruimten tellen | •£
voor l letter Minstens 3 ' ï

t

regels beschrijven Aan l 2
de hand van de daarnaast
geplaatste taneven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost

a

Naam:.

i
2
3
4
5
6
7
8

1
-

1

--- - ---

—

9
10

Telefoonnummer:.

Adres:.
Postcde + Plaats:.
l'Ml

i
;

Handtekening:

|

j

1

{

l

|
i

VW verr

S

INDS DE
marktintroductie van de
huidige generatie
Volkswagen
Transporter en de
Caravelle in 1990
zijn tot op heden
van beide modellen
meer dan 700.00
auto's wereldwijd
verkocht.
In een groot aantal
Europese landen zijn
deze modellen daarmee marktleider in het
segment. Om deze
marktpositie ten
opzichte van de steeds
groeiende concurrentie
te kunnen handhaven
of zelfs uit te breiden,
heeft Volkswagen
beide modellen begin
1996 grondig herzien.
Eén van de opvallendste punten bij de
herziening van de
Volkswagen modellen is het
uiterlijke verschil tussen de
zakelijke gebruikte
Transporter-modellen en de
overwegend voor personenvervoer gebruikte volkswagen
Caravelle, Multivan en
Californie. Hoewel de
Caravelle en de Multivan in
hun segment al jaren met duidelijke voorsprong de Duitse
marktleider zijn, wil
Volkswagen met deze maatregelen het marktaandeel verder uitbreiden.
De Caravelle, Multivan en
California onderscheiden zich
aan de buitenzijde al duidelijk
van de Transporter-modellen:
een verlengde voorzijde met
een nieuwe uitstraling. De ver-

Impreza 5!

S

UBARU STARTTE onrr
lijk na het behalen var
titel in het Wereldkami
schap Rally 1995 met de or
ling van een herkenbare ci\
uitvoering op basis van de
legendarische kampioensa

Het resultaat: de Subaru Impre;
Special Version, die zeer binnen
een zéér beperkte oplage de sh
binnenrijdt. De wereldwijd beper
duktie-aantallen maken van dezi

16
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Jeep Cherokee Ltd. extra compleet
E EXTRA LUXUEUZE
Jeep Cherokee Limited is
voor korte tijd in ons land
terug. Zijn uitvoering laat geen
wens onvervuld. Hij oogt ronduit stoer, maar door de Moss
Green metallic lak, de goudkleurige striping, in carrosseriekleur gespoten bumpers,
grille, spatbordverbreders en
portierpanelen en de zilvergrijze üchtmetalen velgen met
P225/70 R15-banden is het ook
een uitgesproken elegante verschijning.

D

In het interier valt de Dark Sand
lederen bekleding op. Het dashboard
en de portierkleding stralen raffinement uit door de houtnerf-inlays De
beide voorstoelen zijn volledig verstelbaar. Speed control is even vanzelfsprekend als op afstand bedienbare centrale vergrendeling. De uitrustmg omvat voorts een verlichtingspakket, inclusief verlichte make-

up spiegels, mstapverhchting en koplampvertragmg; een lederen stuurwiel met airbag, airconditioning; een
zogeheten cargo cover voor de
bagageruimte; een mattenset; kaartentassen aan de achterzijde van de
stoelen en een soundbar tegen de
hemelbekleding van de bagageruimte. Hij is voorzien van de 131 kW
sterke vierhter zescilindermotor en
een elektronisch geregelde viertraps
transmissie.
Dankzij de Select Trac tussenbak
kan met alleen achterwielaandrijving
of met vierwielaandrijving worden
gereden. Moet er onderweg hard
worden geremd of voor een obstakel
worden uitgeweken, dan biedt het
ABS extra veiligheid.
De Jeep Cherokee Limited is niet
alleen als representatieve zakenaut,
maar door zijn veelzijdigheid ook
ideaal voor gezms- en vrijetijdsgebruik De prijs: ƒ 97.835,- gulden. Op
grijs kenteken kost de Cherokee
Limited in 'High-Roof'-uitvoering ƒ
63.560,- excl. BTW.

De Saab 900 Carlsson
in gelimiteerde oplage

ceer: de nieuwe Lancer.

ONDER DE NAAM 'Carlsson' introduceert Saab een sportieve
versie van de Saab 900 S in een gelimiteerde oplage van 250
stuks.

A

jte verstelbare bestuur-

gevoel. Wanneer de elektronische ontsteking de l .3 multi-point injectie-

met de grond houdt. De Lancer is er ook met de intelligente INVECS-II

rspanners - is de Lancer

motor in beweging zet, koppelen 12 kleppen onverwachte prestaties

automatische transmissie, die de rijstijl voortdurend analyseert en daar

Hij beschikt over en omvangrijke standaard uitrusting en is leverbaar met de
185 pk sterke tweeliter Turbomotor en met een 2.0 (130 pk) en 2.3 (150 pk)
liter injektiemotor. De beide injektie versies zijn zowel in de Coupé als in de
vijfdeurs uitvoering leverbaar. De Carlsson verwijst naar de sportieve rally
successen van Enk Carlsson, die met zijn tweetakt Saab 96 in 1962 en
1963 de fameuze rally van Monte Carlo won. Deze en vele andere verdiensten leverde hem de bijnaam 'Mr. Saab' op.

In de Turbo uitvoering, waarvan er veertig voor Nederland bestemd zijn, is
de Carlsson uitsluitend leverbaar in de metallic kleur Java Black. De 2.0 i en
MITSUBISHI
2.3 i uitvoeringen zijn daarnaast ook in Willow Green metallic te leveren.
Dlokkeringssysteem bij aan het veil multi-Iink achterwielophanging, zelfs in extreme situaties een ononderbroken contact showroom. Het aftellen is begonnen. Mitsubishi. Je eigen karakter.
MOTORS
De Carlsson Turbo is onder meer voorzien van het automatische koppelingssysteem 'Sensonic', een sportchassis en 16 inch Super Aero velgen.
De met-Turbo uitvoeringen zijn uitgerust met sportieve Y-spoke BBS-velgen.
3 495,- Liclitmelalen velgen legen meerpnjs levert jaar Muhigaranne/Intei-Euro Service Imp • Hun Nibhug & Greeve B.V, Sa\\enhetm, (0252) 26 61 11 Milwhnht Dealei Letnc. (070) 515 11 SI Dcaleradresien in de Gouden Gids en PTT Gids.
Alle Carlssons beschikken over een achterspoiler, een in kleur gespoten
grote voorspoiler met geïntegreerde
breedstralers, een decorpaneel aan
Accessoires
de achterzijde en een evenals de
pookknop en pookhoes m leder uiten Onderdelen
gevoerd stuurwiel,
EMIDDELD LOOPT in Nederland de particuliere personenauto eens in
ledere Carlsson is op het dashde vijf jaar schade op, waardoor een bezoek aan een
INDS DE
board van een genummerde en
plaatwerkerij/spuiterij
noodzakelijk
is.
Voor
zakelijk
bereden
auto's
is
"9,
door Erik Carlsson gesigneerde
marktintrodie bezoekfrequentie aanzienlijk hoger: gemiddeld één maal per jaar.
AUTOLAK
badge voorzien.
ductie van de
huidige generatie
36
Deze wetenschap heeft ertoe geleid dat Opel Nederland m samenwerking met de
Dit nummer correspondeert met
alle kleuren
Volkswagen
Vereniging van Nederlandse Opel Dealers een concept heeft ontwikkeld om Opel rijders
een uniek door sporttekenaar Evert
>ers
Transporter
en
de
en
-rijdsters
ook
op
het
gebied
van
schadeherstel
optimaal
van
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te
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dealerbedrijf is hierin het centrale punt
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phm Camper,
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o prijs m april
Carlsson ontvangt.
Otto
Nieuwenhuizen
bv
Gerke
Schaap,
Directeur
After
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Opel
Nederland:
„Dit
schadeherstelconcepts
is
ont)299 430613
van beide modellen
Op deze ingelijste kunstdruk is een
wikkeld m nauw overleg met de Vereniging van Nederlandse Opel Dealers. En het mes
Overtoom 515, Amsterdam
rs van een
meer dan 700.00
fragment te zien uit de Monte Carlo
van voordelen snijdt aan twee kanten. De Opel-rijder geniet van een betere serviceverletentie in deze
(020) 6129804
auto's wereldwijd
rally met de door Erik Carlsson
ning door de betreffende Opel dealer, resulterend in lagere kosten en een verhoogde kwaHeen
bestuurde
tweetakt Saab 96. leder
verkocht.
u dat bij de
liteiten. Bovendien wordt de Opel dealer door deze professionele aanpak een uiterst
ELEKTRA HECHRI BV
| kunstdruk is persoonlijk gesigneerd
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betrouwbare
en
deskundige
partner
voor
verzekeringsen
leasemaatschappijen.
Inmiddels
Klaar terwijl u wacht
! door Erik Carlsson.
In een groot aantal
De kosten
zijn 125 Opel dealers erkend als officieel Opel Erkend Schadehersteller."
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zijn
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deze modellen daarTel 020-6240748
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marktpositie ten
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groeiende concurrentie
te kunnen handhaven
of zelfs uit te breiden,
heeft Volkswagen
beide modellen begin
1996 grondig herzien.

i. Bovendien draagt de

aan een bijzonder efficiënte verbranding. Waarbij het onderstel, met

de schakelmomenten op afstemt. De nieuwe Lancer staat nu in de

VW vernieuwd vooral Caravelle

S

Nieuw initiatief van Opel

G

Dit jaar geen hete zomer!

LÜTO MN-3 MINI'S
je van een cent.. .
•t een advertentie in
; schijnwerpers.
arool. Trouw en de Volkskrant
M/AUTO 1-IN-3MINI'S is daarmee
)M/AÜTO MN-3 MINI'S verschijnt
week daarop op woensdag en
alles voor één voordelige prijs!
....... ...... _.«_........_,

mijn advertentie-tekst,
Pnjs tnd j
HlW l
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r

|
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Eén van de opvallendste punten bij de
herziening van de
Volkswagen modellen is het
uiterlijke verschil tussen de
zakelijke gebruikte
Transporter-modellen en de
overwegend voor personenvervoer gebruikte volkswagen
Caravelle, Multivan en
Californie. Hoewel de
Caravelle en de Multivan in
hun segment al jaren met duidelijke voorsprong de Duitse
marktleider zijn, wil
Volkswagen met deze maatregelen het marktaandeel verder uitbreiden.
De Caravelle, Multivan en
California onderscheiden zich
aan de buitenzijde al duidelijk
van de Transporter-modellen:
een verlengde voorzijde met
een nieuwe uitstraling. De ver-

8fi.fiO
101.05
121,50 j
138.94
15Ü.39

lenging is in de eerste plaats
ten goede gekomen aan de
motorruimte, zodat de inbouw
van de krachtige Vr6-motor
mogelijk is geworden. Deze
motor werd voor de inbouw in
de Caravelle-serie aangepast
en levert met een vermogen
van 140 pk overtuigende rijprestaties. Ook nieuw in de
Caravelle-serie is de 2,5 TDImotor die een vermogen van
102 pk levert.

rophanging en een zelfstellende pendelsteun voor de versnellingsbak. In totaal zijn er
voor zowel de Transporter- als
de Caravelle-modellen drie
dieselmotoren en twee benzinemotoren leverbaar voor de
Caravelle-, Multivan- en
Califonia- modellen. Voor alle
motoren geldt dat de inlaatlucht nu via speciale sleuven
in hun rechter voorspatscherm plaatsvindt.

Voor beide motoren is een
nieuwe handgeschakelde vijfversnellingsbak met gewijzigd
schakelpatroon ontwikkeld.
Evenens nieuw bij deze
motor-/versnellingsbakcombinaties is de toepassing van
een twee-massa-vliegwiel,
hydrosteunen voor de moto-

Door de nieuwe PLUS-vooras is het rijgedrag verbeterd
door de kortere stuurreactiestraal en een gewijzigd
naspoor. De actieve veiligheid
is verhoogd door een verbeterd remsysteem en tevens
door schijfremmen achter. Het
gecombineerde ABS/EDS-

systeem is nu voor alle typen
leverbaar en is bovendien
standaar voor de Vr6-uitvoering.
De hoek van het stuurwiel is
nu bij alle typen gelijk. Door
deze maatregel en door het
nieuwe stuurwiel is de zitpositie van de bestuurder meer op
die van een personenwagen
gaan lijken. Het dashboard
heeft verbeterde luchtroosters
en draaischakelaars voor de
verlichting en de regeling van
het verwarmings- en ventilatiesysteem gekregen. Ook de
schakelaars aan de stuurkolom en in de portierbekledingen zijn verbeterd. De nieuwe
bekleding en stoffen geven
het interieur een nog geneflijker aanzicht.

Impreza 555' legende in civiele uitvoering

Weet u 't nog7 De zomer van '95 Bijna de allerheetste van de

verstelbare buitenspiegels, dwarsbalken m de portieren en een pit-

eeuw Voor mensen zonder airco beslist geen

tige handgeschakelde 2 O liter 16V motor die trouwens loopt als

pretje Daarom doet Chrysler u voor de komen-

een zonnetje Zoek dus een mooi stukje weg op bij u m de buurt

de zomer een mooi aanbod Een airconditioning voor slechts

en test de Chrysler Neon zelf Uw dealer heeft de motor al gestart

f500,- En wat u standaard nog meer knjgf Een kleine selectie-

De Chrysler Neon Sport of Overdrive

stuurbekrachtigmg, een dubbele airbag, getint glas, elektrisch

al vanaf f35.995,-.

neon

173,84

UBARU STARTTE onmiddellijk na het behalen van de
titel in het Wereldkampioenschap Rally 1995 met de ontwikkeling van een herkenbare civiele
uitvoering op basis van de nu al
legendarische kampioensauto.

S

Het resultaat: de Subaru Impreza 555
Special Version, die zeer binnenkort in
een zéér beperkte oplage de showrooms
binnenrijdt. De wereldwijd beperkte produktie-aantallen maken van deze Special

Version een 'collector's item in de ware
zin van het woord. '
De Subaru Impreza 555 Special Version,
vanzelfsprekend ook weer standaard
voorzien van All Wheel Drive, is in
belangrijke mate gebaseerd op de 211
pk/155 kW sterke Impreza Turbo 555,
met een prijs van 55.555,55 gulden. De
nu gelanceerde 'Special Version' wijkt
'cosmetisch' van dit type af, onder meer
door de montage van exclusieve rallysportstoelen, een overwegend m zwarte
tinten uitgevoerd interieur, 15-inch goud-

kleurige aluminium sportwielen en de
blauwe 555-exterieurkleur waarin ook de
officiële wedstrijdwagens zijn gespoten.
De prestaties van de 'Special Version'
sluiten perfect aan bij het dynamische
uiterlijk van de auto: een sprint van O
naar 100 km/h in 6,6 seconden en een
adembenemende topsnelheid van 230
kilometer per uur.
Een nog beter aspect aan de Impreza
555 Special Version is z'n prijs. De auto
wordt aangeboden voor 49.995 gulden.

&CHRYSLER

ALWAVS DRIVING FORWARD

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Afgebeeld de Chrysler Neon Sport SE f35995.- Afgebeelde velgen met standaard Prijzen mcl B T W , af importeur excl kosten njklaarmaken en verwijdenngsbi|drage
Speciale leaseprijs vanaf f 888,- per maand (48 mnd , 20 000 km p/j, full operational lease excl 'B TW en brandstof) Wijzigingen voorbehouden Chrysler Import Holland B V Tel 0347 • 363400
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Kwekerij
P. van KLEEFF
50

Van Stolbergweg l - Tel. 5717093

130
soorten
vlees

soorten
vleeswaren

Bloeiende violen
BEMESTING
TUINAARDE

MOTOROLA

MOTOROLA 7SOO
MOBIELE TELEFOON
VOOR HET GSM-NET
• LCD-dispiay
• geheugen voor 100 nummers
geheugen voor 10 laatst

VARKENSHAAS

Denk om uw coniferen!
Strooit BnTERZOUT
Tegen bramverkleuring

gebelde nummers
• S.M.S. (berichten)
• maximaal 90 minuten talktime

19?

1 kilo .........;„„.;......

• maximaal 15 uur standb/
• mogelijkheid voor data
• personality menu

Wij hebben voor u een dagmenu
ledere dag iets anders* maar élke dag dezelfde prijs

Dinsdag gesloten

ƒ12,50

• lichtgewicht en klem
12 maanden garantie

per kilo

LIBERTEL
GEVRAAGD:

enthousiaste medewerker m/v
SlERBESTRATING

tevens SChOOnmaakkracht voor de zaterdag

VAN SON

AL 35 JAAR VERTROUWD

Grote KrOCht 5-7
•7-*ni4\,nnr+

Openmgstijdenmaandag t/m vrijdag van

Tel. 5719067

Zaterdag van 9 00 tot 17 00 uur

-canovoori
BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

zand 4- grind
tum-aarde 4> tegels
waalstones «i* bielzen
koppelstones <$• sierkeien,

O N

M ATERIALE N
-*

aoototiaoouur.

VANAF:

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

SlERBESTRATING
v a ƒ 45,- p/m2 mcl materiaal

Bezoek ons showterrein of
voor informatie

m 023 - 528 33 60

Excl. BTW 84.25

Oude Kruisweg 50, Cruquius

Brugman

ïNHRSr
CEINniURBAAN77-7fi1072EVAMSTïRpAM,TEL:020é71«2 J1

BADKAMERMEUBEL
BLANCA 90
Modern en functioneel meubel,
90 cm breed in wit hoogglans
Bestaande uit ruime onderkast,
wastafelblad met luxe wastafel,
planchet en praktische spiegelkast

iwN
JiiMniiiW

"Stijl" Kastwandsijstemen /s een gloednieuw mei k van
de Qraaf plafonds & wanden De Qraaf impoi teert
fahi iceert en monteert zelf Hiei door zijn wij in •-.taat een
pi odukt te leveren met een uitstekende pi i^/kwaliteit vei houding Deka^tintei /ewrs worden geheel op maat gemaakt en ingedeeld naar uw wenden
K/est IA voor een vooi fi ont met ^chuifdeiAi en of voiAwdeuren' Wij bieden een
enorme keu^ m kleuren de^in*-. ^piegel^ en tolorgla^ Een bezoek aan onze
S/TOI/W oom /s du^ zeker de moeite waai d IA ziet dan tevens onze fraaie
plafonds en wanden IA bent van harte welkom1

(Zolang de
voorraad strekt)
gowowigK»

Adressen
vindt u
inde
Gouden
Gids

Brugman
BADKAMERS

e= én stijlvolle m.anièr voor liet
scheppen van ruimte!

de Graaf plafonds

Amsterdam Jarmuiden 47 tel 0 2 0 6 1 3 4 7 7 5 open ma t/m vrij 9 17 u zat 10 16 u
Zeist Woudenbergseweg 4 ( t o HEMA Slotlaan) tel 0 3 0 6 9 3 9 2 0 2 open di t/m zat 10 17 u vri| avond 19
Vlaardingen Energieweg 2 tel 0 1 0 4 3 4 7 1 1 1 open ma t/m vri| 8 30 17 u zat 9 12 30 u

21 u

Donderdag 18 april
Secretaressedag !!
Wie

Het randstedelijk Opleidingen Centrum
houdt voor zijn lokatie op de Terheideweg l O, 1062 HL A'dam op

T>é Secretaresse 1990
van Amsterdam (en omstreken) en wint
de Gouden Parker, alsmede een exclusieve aquarel/pentekening in goudkleurige
lijst ontworpen door kunstschilder/tekenaar Ad Bakker.

26 maart 1996 Open
Afdeling Verzorgende Beroepen
Informatiemiddag
dinsdag 26 maart 15 00

18 00 uur

Voor cursisten decanen docenten en andere geïnteresseerden over de
volgende opleidingen
• Basisjaar leidster kindercentra
fl Leidster kindercentra
• Groepshulp kinderopvang
• Bejaardenverzorgende
• Basisjaar primaire opleiding gezondheidszorg

Afdeling Administratie,
Informatica, Logistiek, Openbare
Orde en Veiligheid

en

maken »n

-=*•""- „w^ssüa! '""*
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Informatiemiddagen -avond
dinsdag 26 maait 15 00 17 30 uur 18 00 - 21 00 uur
Voor cursisten, decanen, docenten en andere geïnteresseerden over de
volgende opleidingen
• Afdelmgssecretaresse
• Directiesecretaresse
• Automatiseringsmedewerker informatievoorziening
• Bedrijfsadmmistratief medewerker
• Commercieel medewerker

• Certificaat huishoudelijk verzorgende werkzaamheden l
• Helpende verzorgingshuis
• Zorgassistent

• Medewerker beheerinformatiesystemen
• Medewerker logistiek management
• Praktijkdiploma boekhouden

• Voedingsassistent
• Thuishulp A
• •Verzorgingshulp B

• Beveiligingsbeambte
• Stadswacht/flatwacht
• Medewerker financieel management

*Voor meer informatie: 020-516 16 16
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• Brugjaar politie en toezichthoudende beroepen

De Terheideweg bevindt zich aan de achterzijde van het World Fashion Centre Per openbaar vervoer 15 de Terhpideweg te bereiken
met Tram lijn 1 halte Derkinderenstraat en lijn 2 halte Delflandlaan Per trein is het 10 minuten lopen van station Lelylaan

VAKJURY
De onafhankelijke en deskundige
vakjury wordt gevormd door
1) personeelsfunktionans van een
bekende multinational
2) een psycholoog
3) direKtnce secretaresseopleidmg.
4) direktnce telemarketmgbureau

PUBLIEKSJURY
Let op de Weekmediauitgaven van woensdag
10 april en kies uit de
genomineerde kandidaten uw favoriet

UitCSlVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201/ 1000 IK Amsterdam

1-17-1

20 maart 1996

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Verre reizen tasten milieu

Mode
Vroeger moest je als kind op '
zon- en feestdagen je beste pak
of zondagse goed aantrekken
Op die manier kon je je anders
voelen dan op doordeweekse
dagen. Met de ontkerkelijking .
en democratisering van de jaren zestig, verdween de zondagse kleding echter uit het straat- ^
beeld. Niet alleen ouders lopen J,
op zondag in een spijkerbroek,
net als hun zonen en dochters, zelfs opa's en oma's doen dat
als het zo uitkomt.

Radiospecht

Drs Just Walter van de Raad voor het Natuurbeheer pleit
Remco Daalder is hoofd Beleid voor meer vakantie houden in de buurt: 'Gaan we niet te
en Beheer, Amsterdamse Bos.
ver?' Wie van Schiphol naar Athene vliegt, gebruikt de
ledere 14 dagen doet hij op deze energie waarmee een goed geïsoleerd eengezinswoning een
pagina in een column verslag
jaar lang kan worden verwarmd. Walter stelt voor niet vavan het leven in het bos.
ker dan eens in de vijfjaar een verre reis te maken. 'Men
niet ongestraft ingrijpen in de natuur, want die slaat
EL EENS EEN specht ge- kan
echt
terug.'
zien? Ja nauurlijk, in de
tekenfilms van Woody Woodpecker. Spechten zijn van die
EIZEN IS LEUK, en Natuurbeheer, een adviesoropgewonden
standjes
die
zoals Carmiggelt eens gaan van de rijksoverheid op
steeds meer in hout zitten te
het gebied van natuurbeleid,
zei, vreemde volkeren
beitelen, dat weet iedereen. zien en ruiken heeft iets op- heeft er zorgen over. Vorig jaar
Maar een specht in het echt? windends. Maar beseft de presenteerde deze raad het rapDaar zullen veel mensen af doorsneetoerist wel volport 'Gaan we niet te ver?' Met
moeten vallen.
doende welke invloed al dat name in de reiswereld deed dat
Toch is het niet moeilijk om
en getrek heeft op het veel stof opwaaien.
een specht te zien. Zeker niet gereis
Op de onlangs gehouden vermilieu?
nu, in het vroege voorjaar. Dan
gadering van Tourjour, het gezoeken de mannetjesspechten
nootschap van Toeristisch Pueen mooie dode boomtak uit en
Drs Just Walter (51), adjunct- blicisten in Nederland, waar hij
gaan daar eens flink met hun secretaris van de Raad voor het als spreker was uitgenodigd,
snavel tegen roffelen. Het resulschetste Walter de negatieve eftaat is een mooie lage triller
fecten van het toerisme.
waar menig zangvogel jaloers
Just Walter: „Mijn primaire
op kan zijn. Als je dan de takzorg is het energieverbruik en
ken afspeurt zie je een zwartde vervuiling van met name het
wit-rode vogel, net even groter
vliegen, van het autovervoer,
dan een spreeuw. Met voor- en
waarbij ik denk aan het broeiachternaam heet hij de grote
kaseffect en de aantasting van
bonte specht.
de ozonlaag, die deze enorme
Een fraaie vogel waarvoor je
verplaatsing teweeg brengt.
niet naar de Veluwe hoeft. In
Maar ook spelen versnippering
het Amsterdamse Bos zitten er
en verstoring een rol. Kijk eens
genoeg. Ze profiteren ervan dat
naar het zuiden van Spanje
dode bomen tegenwoordig gewaar de ongecontroleerde
woon in het bos mogen blijven
bouw van hotels die men mliggen. In die dode bomen wemiddels ook elders al ziet, een
melt het van de insekten en
grote vervuiling van het landdaar zijn de spechten dol op.
Drs. Just Walter
schap heeft gegeven. Neem de
Onze vogelteller Dick Kars
kaalslag in de Alpen door de
telde vorig jaar de spechten in
een paar tiende deel van het
Amsterdamse Bos. Daar huisRZYSZTOF PASTOR
den acht spechtenpaartjes. Dus
STEEKT met soepele
mag je uitgaan van tachtig
tred de dansvloer over
paartjes in het hele bos, bij el- naar de ingang van de stukaar honderdzestig spechten. dio. „Heb je nog vijf minuutIn de zomer komen daar nog jes, we zijn bijna klaar," vereens zeker twee jongen per paar ontschuldigt hij zich.
passie voor het dansen.
bij, er vliegen dan ruim drieDerde Symfonie is gemaakt
honderd spechten rond in het
op muziek van Pastors landgeAmsterdamse Bos. Het zou
De ontmoeting was gepland nootHenryk Dórecki (1933). In
toch moeten lukken om er een- om vier uur en nu was het al 1976 schreef deze laatste Symtje te zien te krijgen.
over half vijf. Maar wachten is fonie der Klaagzangen. Een biniet altijd erg. Je ziet niet dage- zar unicum deed zich 15 jaar
Is dat niet het geval, dan kan lijks dertig dansers van Het Na- later voor; het muziekstuk voor
een noodgreep worden toege- tionale Ballet repeteren. Zeker sopraan en orkest dook op in de
past. Bij het kantoor van het niet onder de bevlogen leiding Engelse hitcharts, tussen MaBos klimt 's morgen vroeg re- van de veelbelovende choreo- donna, Prince en Michael Jackgelmatig een specht in de radio- graaf Krzysztof Pastor (1956). son. Volgens Pastor is dat wel
mast. Daar gaat hij dan héle- Zijn werk Derde Symfonie ging enigszins te, begrijpen.
maal bovenin, boven de boom- dinsdag in Het Muziektheater
„Het is mystiek en weemoetoppen uit, een kwartiertje in première.
dig, maar toch licht verteerflink zitten roepen. Gewoon opPastors bezieling in de dans- baar, bijna minimal music. Dat
scheppen even laten horen dat studio is meeslepend. Eenmaal maakt het ook zo'n prachtig
hij er is. Alleen roffelen lukt in de kantine van Het Muziek- stuk voor mij om mee te werniet op de metalen mast. Dat theater blijkt het met praten ken. Het is een ballet voor een
kan alleen Woody Woodpee- niet anders. Uitgebreid neemt groot gezelschap, maar liefst 31
ker.
de choreograaf de tijd om te dansers en danseressen, maar
vertellen over zijn werk met toch kunnen we ons creatieve
Remco Daalder Het Nationale Ballet en zijn ei er in volle vrijheid in kwijt.
Toen ik het voor het eerst hoorde, zag ik direct de bewegingen
voor me. Het is een modern
werk, maar het leent zich heel
goed voor een klassieke dansopvatting, waarvan ik vind dat
Het Nationale Ballet niet moet
afwijken. Daar ligt de kracht."
Zelf heeft Pastor ook een
klassieke achtergrond. Op zijn
ET NEDERLANDS FILMMUSEUM dat zo fraai in het
tiende begon hij zijn opleiding
Amsterdamse Vondelpark ligt, 'doet' in films. Niet in
projectoren, camera's of andere apparaten. In de beide
stijlvolle zalen van het Vondelparkpaviljoen uit 1881 draaien
dagelijks films. Oude en nieuwe films. Soms, als het om
zwijgende rolprenten gaat, met Zzve-begeleiding op de piano of
accordeon, een strijkje, zang, explicatie of toneel.
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Just Walter: 'Mensen moeten gaan nadenken over wat ze doen als ze maar ongelimiteerd reizen'

Foto Luuk Gosewehr

honderdmiljoen toeristen, vijftig in de zomer en vijftig in de
winter, de ontbossing die dieren en planten deed verdwijnen."
Walter wijst op het grote gevaar van ontbossing. „De overstroming enkele jaren terug bij
het Zwitserse Brigg was het gevolg van de ontbossing. De
functie van de natuur is, als een
spons de neerslag vast te houden. Men kan hier ongestraft
ingrijpen in de natuur, want die
slaat echt terug. Je krijgt een

verarming, ook visueel. Denk
alleen al aan de Alpenweiden
waar veel moois aan flora verdween."
Walter benadrukt geen moralist te zijn die mensen iets wil
verbieden. „Wat ik wil, is dat
mensen gaan nadenken over
wat ze doen als ze maar ongelimiteerd op reis gaan. Weet men
dat als je van Schiphol naar
Athene vliegt, je per persoon de
energie gebruikt waar een goed
geïsoleerde eengezinswoning
een jaar lang mee kan worden

9

'Geniet van gratie van bewegingen

Filmmuseum draait
cartoons van Iwerks

H

aan de Poolse Nationale Ballet
School in zijn geboorteplaats
Gdansk. „Ik speelde viool,
maar als kleine jongen kon ik
daar m'n energie niet in kwijt;
ik moest bewegen. M'n vader
adviseerde toen om aan ballet
te gaan doen en ik vond het
direct fantastisch. In m'n pubertijd had ik even een dip, ik
dacht dat ik nooit goed genoeg
zou worden om er mijn vak van
te maken. Maar vanaf nVn 18-e
wist ik dat dansen m'n abs'öluté
passie was en dat ik er koste
wat kost in door moest."
Een jaar later werd Pastors
gedrevenheid beloond. Hij
werd solodanser bij het Poolse
Dans Theater, waar hij vier jaar
bleef. Na omzwervingen, ondermeer bij Le Ballet de l'Opéra de
Lyon, kwam hij in 1985 bij Het
Nationale Ballet. Hier werkte
hij met beroemde choreografen
als Hans van Maanen, Nils
Christe en Rudi van Dantzig.
Hij bleef tot verleden jaar als
danser verbonden aan Het Nationale Ballet, maar hij hield
zich al vanaf 1986 met choreografie bezig, die combinatie
lijkt voor de hand te liggen,
maar het komt toch maar zel-

den voor. Pastor: „Choreografie
is een totaal andere discipline
dan dans. Vergelijk het met
film, niet elke acteur wordt ook
regisseur. Dansen kun je tot ongeveer je veertigste. Velen worden daarna docent of gaan iets
in de organisatie van een gezelschap doen. Maar de meeste
dansers moeten zich compleet
omscholen. Ik ben een geluksvogel dat ik mijn hartstocht
kan blijven bedrijven. Maar het
is wel. keihard werken, hoor.
Bovendien is de toekomst vrij
onzeker, want ik werk op freelance basis. Ik moet maar weer
zien dat ik aan opdrachten
kom." Voorlopig hoeft Pastor
zich daarover geen zorgen te
maken. Hij heeft al aanbiedingen uit Nieuw-Zeeland en Australie op zak.
Symfonie der Klaagzangen
van Górecki bestaat uit drie delen, die veel gemeen hebben. In
alle delen gaat het over de pijn
van een moeder die haar kind
verliest. Het verhaal dat Pastor
hieraan toe wil voegen, is abstract en hij laat liever aan de
toeschouwer over een verhaal.
te creëren.
„Natuurlijk wil ik iets over-

Er draait van alles in het Filmmuseum, zowel de toppers
van weleer als, zoals men het zelf zegt, betrekkelijk onbekende films van onbekende regisseurs uit een onbekend tijdperk.
Pijler in de programmering is de stomme film, vooral die uit
het begin van deze eeuw. Op zondag vertoont men er kinderfilms.
In hetzelfde paviljoen waar het Filmmuseum is gevestigd,
zit café-restaurant Vertigo, geopend tot na middernacht (tot
één uur op werkdagen en twee zuur zaterdag en zondag). Bij
mooi weer gaat het terras open. Hier vinden in de zomer op
zaterdagavond regelmatig gratis openluchtvoorstellingen
plaats. Het Filmmuseum ligt aan Vondelpark 3, bij de Vondelstraat.
Een van de voorstellingen die het Filmmuseum op het
programma heeft gezet, laat cartoons uit de jaren dertig zien
van de animator Ub Iwerks. Deze animatiefilmer, van wie de
voorouders uit Friesland komen, is de schepper van Mickey
Mouse. Iwerks heeft tientallen jaren nauw samengewerkt
met Walt Disney, maar in de periode 1930 tot 1936 had Ub
Iwerks een eigen studio, waarin hij bijzondere series creëerde
als Flip the Frog, Willie Whopper en de Comicolor Cartoons.
Ze zijn slechts zelden vertoond.

Als Pastor uitlegt hoe een
choreografie tot stand komt,
blijkt uit de gebaren die zijn
armen maken, weer zijn overgave. „Ik zie nooit direct passen
of details. Toen ik de muziek
van Górecki hoorde, zag ik
schimmige bewegingen. Ik zie
hoe verschillende patronen samenkomen en weer oplossen.
Met dat soort vage modellen begint het. Dan moet er een con-

Leni Paul
cept komen: de belichting, hoe
gaat het geheel eruit zien, nog
steeds vrij globaal. Eigenlijk is
het mooiste als je alles vervolgens in de studio tot in detail
kunt uitwerken. Dat doe ik
voor kleine gezelschappen ook
zo. En in dit geval met de solodansers, maar met dertig man
improviseren, dat gaat niet en
daar is geen tijd voor. Dus dat is
van tevoren uitgewerkt."
De tachtig dansers en danseressen die aan Het Nationale
Ballet zijn verbonden, komen
uit alle uithoeken van de wereld en Pastor is vol lof over
hun kwaliteiten. „We werken
met twee casts aan deze voorstelling,.want er.kan iemand
ziek worden of een blessure oplopen. Het zijn echt allemaal
topdansers. Ik zal niet zeggen
dat het het beste gezelschap
van de wereld is, want dansen is
geen honderd meter sprint,
waar je de tijden naast elkaar
kunt leggen. Maar dat dit gezelschap uit de crème de la crème
bestaat, durf ik wel te bevestigen. Niet alleen het niveau van
de dansers is inspirerend. Ook
de faciliteiten zijn hier perfect."

Zuiderzee
Het buitenmuseum van Zuiderzeemuseum gaat 6 april
weer open. Dagelijks zijn er demonstraties: levende geschiedenis op Urk rond 1905, het
huishouden rond 1930, schoonschrift (om één uur en kwart
voor twee) en stoomwasserij
Met een veldschuit kan men
door de museumgracht varen
en voorts zijn er demonstraties
van oude ambachten, zoals visroken, zeilmaken, borstelmaken, touwslaan en houtdraaien.
Het natuurgebied is uitgebreid
met een kooikershuisje, pickmckplaats en vogelobservatiehut. Informatie: 0228-318660.

Wandelen
In de serie ANWB/VVV Wandelgidsen zijn twee nieuwe uitgaven verschenen: Het Gooi/Kennemerland en Stadswandelingen.
De eerste gids bevat veertig
wandelingen in de omgeving
van Amsterdam waarop men
polders, duinen, landgoederen,
riviertjes, bossen en heiden
aandoet.
Voor Stadswandelingen zijn
in elk van de vier grote steden
twee routes uitgezet. De andere
steden doen het met één wande^
ling. Bijna alle tochten begint:.
nen bij een NS-station.
-.^
De gidsen zijn bij ANWB en.;,'
VVV, in boekhandels en warend
huizen, verkrijgbaar en ze kos-.
ten 19 gulden 95.
^,

Verzetsmuseum

In het Verzetsmuseum aan
de Lekstraat 63 in Amsterdam
gaat 22 maart een tentoonstelling van start met tekeningen
uit de Maquis, het ondergrondse Franse leger tijdens WO II.
De tekeningen geven een beeld
van het dagelijks leven van de
van de heroïsche
Hein Bijvoet 'maquisards';
momenten, maar vooral van de
Derde Symfonie is nog tot en met 7 wapenoefeningen, het wachtloapril te zien in Het Muziektheater. Re- pen en de verveling. Telefoon:
serveren: telefoon 020-625.5455.
020-644.9797.

geeft u meer!
In het nieuwste theaterprogramma 'Op Verzoek' zijn de vele
invloeden en inmiddels opgedane ervaringen van

duidelijk merkbaar.
Het repertoire van
deze show bestaat
onder meer uit verzoeknummers van tal van bekende
Nederlanders.

Foto Han Lans

Op dinsdag 26 en woensdag 27 maart zingen de vijf diva's in
de Kleine Komedie, Amstel 56 in Amsterdam, nummers varierend van 'Vlam m de pijp' tot 'We'll meet agam' Aanvang 20 15
uur
De groep wordt begeleid door een drie-mans muziekformatie
De vaste Mrs. Einstem-formatie (Saskia van Zutphen, Paulette
Willemse en Suzanne Venneker) is voor dit programma uitgebreid met Marjolein Spijkers en Lmda Snoeij

Choreograaf Krzysztof Pastor repeteert met Het Nationale Ballet voor Derde Symfonie

Tegen inlevering van deze bon en na telefonische reservering bij het
Filmmuseum, telefoon 589.1400, kunnen lezers
van Weekmedia voor vijf gulden een van de
avondvoorstellingen van Iwerks bezoeken

brengen. De muziek doet me
denken aan het verleden, aan
mensen die me dierbaar zijn en
die ik verloren heb. Die melancholie probeer ik vorm te geven. Maar iedereen moet z'n eigen verhaal maken. Zoals bij
een schilderij, het grijpt je op
een bepaalde manier aan en
voor iedereen doemen andere
associatie op. Mensen zeggen
zo vaak 'Ik begrijp niet wat hij
wil zeggen, ik lees de voorstelling niet.' Maar begrijpen is niet
het goeie woord, het gaat om
gevoel. Geniet van de schoonheid van het menselijk lichaam
en de gratie van de bewegingen.
Laat het geheel over je heen komen, dat is mijn belangrijkste
verhaal."

„Binnen Europa is zoveel
moois te zien en voor mezelf
heb ik besloten de komende jaren dicht bij huis te blijven. Ik
pleit er voor dat men tenminste
nadenkt voor men aan een verre reis begint. Denk ook aan de
frequentie. Misschien zouden
we moeten denken aan dpsering, zo van, eens in de vijfjaar
een grote reis maken bijvoorbeeld. De Alpen kunnen best
wel eens een jaartje zonder
ons,"

Tegenwoordig zijn er echter
ontwerpers die van deze een
vormigheid afstand nemen en
het individu opnieuw centraal
stellen. Opvallen mag weer
Vandaar dat er ruimte is voor
originele ontwerpen, waarmee
je iedere dag een 'zondags ge
voel' kunt beleven. Voor Slot
Zeist was dat aanleiding om een
tentoonstelling in te richten
met werk van professionele Nederlandse mode-ontwerpers
Het slot is elke maandag, maar
ook op Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag gesloten. Tele
foon: 030- 692.1704.
Tevens gaat 31 maart in de
vleugelgalerie van het slot aan
de Zinzendorflaan m Zeist een
expositie van shawls van start

Mrs.
Einstein

Het Filmmuseum heeft uit de archieven enkele van zijn
films opgediept en recentelijk geconserveerd. Onder dé titel
'Iwerks in zijn Uppie' stelde het Filmmuseum een speciaal
programma samen. Te zien van 4 tot en met 17 april om half
negen 's avonds. Van l tot en met 4 mei is er een aangepast
kinderprogramma 'Iwerks: voor de Ukkies.'om drie uur. Lezers van deze krant van Weekmedia kunnen tegen gereduceerde tarief de avondvoorstelling bezoeken. Zie voor nadere
informatie de bon op deze pagina.

Bon voor onze lezers

verwarmd? Een heel jaar lang."
„Laat het te scherp berekend
zijn, dan nog. Voor iedere intercontmentale vlucht gaat dit wel
op. Ik denk dat we moeten beseffen dat je nu eenmaal met
alles kunt doen, hoe leuk het
ook is Ik lees ook over de
schoonheid van de Borobudur,
zie foto's van de Machu Pichu,
maar rechtvaardigt dit plezier
als je daar naar toe reist wel de
milieudruk die aan zulke reizen vastzit?"
Het rijke Westen doet aan

overconsumptie, betoogt Walter. „Die 20 procent van de wereldbevolking gebruikt 80 procent van de mondiale energie.
Dat beangstigt me. Willen wij
onze kinderen en kindskinderen niet opzadelen met een vervuilde wereld dan moeten we
bepaalde dingen nalaten zodat
ook zij onbekommerd van de
zon kunnen genieten."
Er blijft dichter bij huis genoeg moois over om je vakantie
door te brengen, zegt Walter.
Maar als we allemaal hier zouden blijven, zou het in de vakantieperiode wel erg vol worden in Nederland. Walter: „Ik
zeg niet dat niemand meer mag
vliegen. Maar denk ook eens na
over fietsen, wandelen, in eigen
land of in de buurlanden. Voor
jezelf moet je de afweging maken: is wat ik doe verantwoord?"

BOES

Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde bon en
na telefonische reservering bij de kassa van de Kleine Komedie,
telefoon 020-624.0534 (van maandag tot en met zaterdag van
12 tot 18 uur) krijgen lezers van deze krant vijf gulden korting
op alle rangen (normale tarieven zijn respectievelijk 26 gulden,
23,50 gulden en 21 gulden).

Bon voor onze lezers
Naam-

Naam:
Woonplaats.

Woonplaats:
Aantal personen:.

Aantal personen

geeft u meer!

Foto Han Lans

WEEÏ

geeft u meer!

BOODSCHAPPEN

WIJZER
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
.-•"»,,,

= Actie O = Suggestie ®= Nieuw
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Tortellïni, een
rijke Italiaanse
traditie

Bij salade denken we meestal aan sla. Toch kunnen ook andere groenten de basis vormen van een heerlijke salade.
Dat geldt bijvoorbeeld voor
spinazie. De BoodschappenKrantontdektehetreceptvoor
een spinaziesalade.

Boodschappenlijstje
(4 pers.): 200 gr. verse
spinazie, 75.gr. gezouten
cashewnoten, 100 gr. katenspek (plakjes), 1 appel,
citroensap en mosterd.

Bereiding: Rooster de cashewnoten al omscheppend in
een droge koekepan in ca. 3
minuten lichtbruin. Schep ze
uit de pan op een bord. Laat
het katenspek in dezelfde pan
ca. vijf minuten zachtjes bakken.
Intussen de spinazie uitzoeken en wassen. Appel schillen,
halveren, klokhuis verwijderen
en in dunne schijfjes snijden.
Besprenkel de schijfjes met
wat citroensap.
Katenspek van vuur halen en
wat mosterd door het spek
roeren.
Verdeel de spinazie over vier
borden. Cashewnoten en
schijfjes appel over de spinazie
verdelen. Over het geheel het
spek verdelen.
U kunt de spinaziesalade serveren met stokbrood en boter.
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Sisi giet nieuwe smaken
in nieuw jasje
Omdat smaken verschillen
heeft Sisi z'n nieuwe smaken in
een nieuw jasje gegoten. Sisi
Regular herkent u voortaan
aan het donkerblauwe etiket en
de oranje dop. Sisi Regular is
een stevige orange die bij stoere
tieners past.
SisrFresh-Lightis nog frisser

en voller van smaak. Met z'n
frisblauwe etiket en dop kunt u
Sisi Fresh-Light in de winkel niet
meer missen.
Sisi zonder prik, in een groen
jasje, is nu verrijkt met vitamine
C. Het is verpakt in een kartonnen pakje. Lekker (en) handig
om mee naar school te nemen.

Take it easy. Take a Sisi

Sparen op z'n Mexicaans
bij Leerdammer

Eet smakelijk!

Het BoodschappenSpel
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****Setite : 1^:^

Heeft u uw spaarkaart al vol? U
weet wel, die van Leerdammer.
Waarbij u kunt sparen voor een
handig taco-setje en een prachtig Tex-Mex kookboek. Bij aankoop van Leerdammer ontvangt
u de spaarzegels.
Heeft u nog geen spaarkaart?
Bel dan gratis: 06-0995509.
Leerdammer: de lekkerste kaas tussen de gaten

is...

Tortellini behoort tot een
eeuwenoude traditie van de
Italiaanse keuken. De karakteristieke vorm wordt verkregen
door een dun laagje pasta
waarin een vulling wordt
gedaan. Alle ingrediënten zijn
zorgvuldig geselecteerd. Voor
de pasta gebruikt Crand'ltalia
tarwemeel van harde tarwe
en eieren. De vulling bestaatuit
vlees, kaas of groente.
De culinaire mogelijkheden
met de tortellini's van Grand
'Italia zijn onbegrensd. Ze zijn
een heerlijke toevoeging
aan (eigengemaakte) soepen
of buillon, vormen een origineel voorgerecht of zijn met
een saus een perfecte en
voedzame hoofdmaaltijd.
Er zijn maar liefst vijf variëteiten verkrijgbaar: Tortellini
met een vulling van vlees, kaas,
champignons of met ricottaspinazie vulling. En er is ook een
feestelijke tricolore (drie kleuren) variëteit met vleesvulling.
Crand'ltalia Tortellini is -verkrijgbaar in zakjes van 250 gr,
genoeg voor 2 tot 3 personen.

Spfasfi laat uw
melk bruisen
van smaak!

n
All Doublé
Action voor
een schone.
frisse was

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!
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1. Koffie, thee, cacao •
2. Koffiemelk
3, Chocoladedranken
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit
7. Vleeswaren
8. Vis
9. Pasta
10. Ketchup
11. Mosterd
12. Brood, beschuit, toast
13. Broodbeleg
14. Ontbijtprodukten
15. Boter, margarine, olie
16. Ovensaus
17. Melk
18. Yoghurt
19. Vla
20. Kaas •
21. Frisdranken
22. Koek en gebak
23. Drop
24. Toiletpapier
25. Keukenpapier
26. Luiers
27. Waspoeder
28. Spuitsiroop
29. Haarverzorging
30. Huishoudelijke apparaten
31. Babyverzorging
32. Dierenvoeding

t/m 15 mei 1996
Maximaal
1 inzending
per huishouden
of adres.
Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

:

Italiaans eten op z'n Italiaans.
E

Een zonnig begin van de lente ...

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft
Wendy inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft Henny de eerste prijs gewonnen en
mag nu gaan genieten van het
Princess Fun Cooking Pakket.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

Met Switch kuntu nu maar liefst vijf gulden terugverdienen op bank- of girorekening. Wat moet u doen? Knip drie
streepjescodes uit van drie
verschillende smaken Switch. Stuur deze samen met de ingevulde bon in een gesloten envelop met postzegel naar:
Switch 5 piek actie, Postbus 40003,6203
AD Maastricht.
U ontvangt dan per omgaande vijf gulden terug op bank- of girorekening.
Naam1 ..
AdresPostcode :
Plaats' .
....
Leeftijd:
Rekeningnummer:

Wendy Ba c h Kolling

De winnaars van de handige
Princess electrische waterketel maker krijgen hun prijs
zo snel mogelijk toegezonden.

5 piek terug
bij Switch
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gies ongelooflijk comfor-

All Doublé Action verwijdert
eerst de hardnekkige vlekken
.aan de oppervlakte van de
kleding, en dringt daarna zo
diep in de vezels door dat zelfs
de allerkleinste vuildeeltjes
verdwijnen. Hierdoor wordt
uw was grondig schoon en
ademt het een ongekende f risheid. Zo schoon en fris, dat het
een verademing is.
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Huggies bieden uw baby
dus onovertroffen droogheld
heid een prima pasvorm
omen uitstekend draagcomfort Een drogere luter is er
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Vuil is er in vele soorten, zodat uw kleding ook op vele
manieren vuil kan worden. Er is
zichtbaar vuil en onzichtbaar
vuil, lastige vlekken en ook nog
eens een 'grauwsluier'. Voor
al dat vuil is er nu nieuwe All
Doublé Action met Freshguard.

wonder dat babies
van Huggies houden.

Geen

niet.

"Bonduelle, fabrikant van
groente in blik, glas en diepvries"
komt met een nieuw logo én een
compleet niéuwe verpakking. En
wat voor één: f ris, zonnig en natuurlijk. Daarmee stralen de produktenvan Bonduelle precies datgene uit wat de inhoud u te bieden heeft: gezond,
eerlijk en van prima
kwaliteit.
Bovendien bevatten de verpakkingen
van Bonduelle veel
informatie over zaken die voor u belangrijk zijn, zoals

een uitgebreide voedingswaarde
met vermelding van de aanwezige vitaminen en voedingsvezëls,
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden, maar ook specifieke
gegevens over de groenten.
Maar het allermooiste vindt u
natuurlijk in de verpakking. Heerlijke, verse groente.
Puur en ongerept.
~,
Groente waarmee
tafelen weer een
rijk ritueel wordt.
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T
donderdag op Euro 7
om 11.00,13.50 en 15.00 uur

ROTTER

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45,19.45.uur

STADSOMROEP

All Doublé Action.
Grondig schoon zie je niet
alleen, dat ruik je ook

donderdag op
Stadsomroep Utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur.

4 Toetje op
MenkenvanGrieken tft
Frituren is in Nederland razend
populair. Niet alleen wordt er
nergens zoveel patat gegeten
als bij ons, maar ook zijn we dol
op tal van andere gerechten die
uit de frituurpan komen zoals
bijvoorbeeld gebakken vis, kroketten, loempia's en noem maar
op.
Frituurvet moet regelmatig
ververst worden. Daarbij dientook al doen we het vaak niet de binnenkant van de frituurpan
goed schoongemaakt te worden. Het schoonmaken van de
deksel valt nog wel mee. Dat kan
in de afwasbak of vaatwasser.
Maar tegen het schoonmaken
van de binnenkant ziet menigeen huizenhoog op. Nergens
voor nodig!

m

z'n
Paasbest!

Heerlijk zacht van smaak
door de volle room. En
lekkerfeestelijk dankzij de
advocaatsmaak.
Dat is Paasvla van
Menken van Grieken. Het
enige zuiveltoetje dat al
kant en klaar in de Paasstemming is.
Op de verpakking vindt
u bovendien een serveertip. Zodat u de vla
nog leuker kunt maken
met besjes of kiwi.
Maar niet lekkerder.
Want Paasvla met room
is op zich al zuivel op z'n
Paasbest!

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

Het boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of
inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'FunCooking' pakket bestaande uit een Princess Classic Combi Oven, Table Chef, Classic
10-speed Blender, Classic Fondue en Classic Toaster. Bovendien ligt voor iedere
honderdste beller of inzender met het goede antwoord een handige Princess
Princess chromen Sandwich Maker klaar.
iaat HOUSEHCHD A P P L I A M C E S

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Welke luier is absoluut waterdicht
en comfortabel?
2. Welk produkt laat uw melk bruisen
van smaak?
en bel uw antwoorden door naar:

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

De Boodschappenlijrï
(100 c/m)

De binnenkant kunt u het beste een nacht laten weken in een
voorwasmiddel. Aangekoekte
vet- en bakresten kunt u daarna
heel gemakkelijk verwijderen.
Heeft u een frituurpan van aluminium, gebruik dan nooit soda.

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel

Menken
van Grieken
De lekkerste zuivel van't Land.

Postbus 1980, 5000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

514.550 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN
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'EHBO-post kan pijn verlichten
als Spaarne Ziekenhuis verhuist'
ZANDVOORT - Een eigen EHBO-post in het
Zandvoortse
politiebureau. Dat zou volgens weizij nswethouder De Jong
een oplossing kunnen zijn
als het Spaarne Ziekenhuis van Heemstede naar
Hoofddorp verhuist.

Ziekenhuis en de gemeente
Zandvoort naar voren gekomen
is.
Het Spaarne
Ziekenhuis
heeft tijdens dat gesprek beloofd in elk geval nog vier jaar
de afdelingen in Heemstede
open te houden. Wat er daarna
gebeurt, is onduidelijk want
dan is het nieuwe ziekenhuis in
Wie die eerste hulppost Hoofddorp waarschijnlijk hélegaat bekostigen, kan de wét- maal klaar. Wel zeker is dat de
houder nog niet zeggen. Mariastichting in Haarlem soVoorlopig is het nog maar wieso dichtgaat en vermoedeeen idee wat onlangs in een lijk verdwijnt op den duur het
gesprek tussen het Spaarne Diaconessenhuis in Heemstede

ook. Voor Zandvoort is dat
heel vervelend, omdat die
twee ziekenhuizen het dichtste bij zijn. Volgens De Jong
die na flink aandringen van
het D66-raadslid Jan Termes
onlangs is gaan praten met
woordvoerders van het ziekenhuis, ligt het probleem
vooral bij de gemeente
Heemstede. „Het Spaarne
Ziekenhuis had fors willen
uitbreiden, maar dat mocht
niet. Eigenlijk wil het ziekenhuis niet weg uit Heemstede."
[i
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ZANDVOORT - Bij een vechtpartij in de automatenhal van
Gran Dorado is vrijdag een beveiligingsbeambte mishandeld.
Hij kreeg een stomp in zijn gezicht en werd geschopt en geslagen. Twee mannen die erg
wild speelden, vlogen de beveiligingsbeambte aan toen hij er
wat van zei. De politie weet wie
een van de verdachten is en zal
deze verhoren. Naar de andere
verdachte heeft de politie een
onderzoek ingesteld.
Een Zandvoorter is woensdagavond bij een vechtpartij in
een café op het Kerkplein gewond geraakt. Het slachtoffer
moest opgenomen worden in
het ziekenhuis. Over de juiste
toedracht van de vechtpartij
wil de politie nog geen mededelingen doen. De zaak is nog in
onderzoek.

ZANDVOORT - De gemeente heeft tot groot ongenoegen van Gert Toonen
(voorzitter van de strandpachtersvereniging) de exploitanten van de strandtenten opgedragen dat zij op
korte termijn het nieuwe
strandriool doorspoelen of
leegzuigen om het stinkende zwavelwaterstofgas weg
te krijgen. Om de zomerse
stankoverlast op te lossen is

de gemeente in onderhandeling met het Vlaardingse bedrijf Hydrogas Holland dat
een speciaal middel tegen
de vorming van zwavelwaterstofgas verkoopt.
Volgens gemeentevoorlichter
Egon Snelders hebben de
Strandpachters verzuimd het
strandriool leeg te maken aan
het einde van het seizoen. „We

hebben geconstateerd dat er
nog afvalwater inzit, waardoor
zich zwavelwaterstofgas opgehoopt heeft in de buizen. De
Algemene Plaatselijke Verordening en de vergunning geven
aan dat die stof niet op het gemeentelijke riool geloosd mag
worden." Onlangs hebben de
Strandpachters daarover een
brief gekregen van de gemeente.
Over die brief heeft Toonen
zich echter zeer verbaasd. „In
november hebben we nog een
gesprek met de gemeente gehad en toen is er niets over gezegd. Nu zijn we veel te druk
bezig met het opbouwen van
onze paviljoens." Volgens
Toonen heeft het probleem van
de zwavelwaterstof-gasophoping zich vooral deze zomer
voorgedaan.
Snelders beaamt dat. „Daarom kijken we samen met een
bedrijf uit Vlaardingen naar
een structurele oplossing nadat
we eerst al deze zomer twee
stanksloten en een pomp hebben aangebracht. Dat werkte
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Gokkast
praat straks
ook terug

echter maar voor een deel." De
stank ontstaat vooral doordat
afvalwater soms uren achter elkaar in het strandriool blijft
voordat het in het gemeentelijke riool terechtkomt.
Volgens Aad Bravenboer van
Hydrogas Holland kan het middel Nutriox (calciumnitraat) de
oplossing zijn. „Het werkt als
volgt: we voeden de bacteriën
die in het riool zwemmen, zodat zij in plaats van zwavelstofgas het reukloze en onschuldige stikstofgas produceren."
Zwavelstofgas stinkt overigens
volgens hem niet alleen. „Het
tast ook betonnen rioolbuizen
aan. In Rotterdam vreet het
zo'n zes millimeter per jaar
weg, in het Midden-Oosten
zelfs een tot anderhalve centimeter."

Pagina 3

Fladderende
vriendjes
tellen
Pagina 5

Wie het wondermiddel en een
extra put gaan betalen, is nog
onduidelijk. „De strandpachters, die vorig jaar 17 tot 20 duizend gulden per paviljoen geïnvesteerd hebben, in elk geval
niet," meent Toonen.

Auto's
racen
weer

ZANDVOORT - Op verzoek van de gemeenteraad gaan de ambtenaren aan de slag met een ander computerprogramma voor het
onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. In plaats van Oranjewoud mag Best-Consultants de software leveren.

Sportpagina

Het programma dat Oranjewoud in 1991 installeerde is zo
gebruiksonvriendelijk dat de gemeenteraad gisteravond heeft besloten voor een ander bedrijf te kiezen. Met de software kunnen
ambtenaren bepalen wanneer het onderhoud van scholen en
andere gemeentelijke gebouwen precies plaats moet vinden. Dat
onderhoud komt namelijk elke zoveel jaar weer terug.

ZANDVOORT - In de bak bij
de ingang van het nieuwe raadhuis waar het kunstwerk moet
komen van Victor van Boven,
zet de gemeente voorlopig
viooltjes neer. Aangezien er
eerst een artikel 19 procedure
officieel gevolgd moet worden,
zou de "Dak anders een paar
maanden leeg blijven en te veel
als hondentoilet gebruikt worden.

Raad blijft bij
115 huurhuizen

Aftreden
ZANDVOORT - WD-er Theo
Steels kijken een paar bengels van de Oranje Nassauschool toe
van Vilsteren stapt over twee
jaar, na het verstrijken van de hoe moeder Els hen 'Aap Noot Mies' probeert te leren. Ze zitten
ouderwetse schoolbank die van het Cultureel Centrum
raadsperiode, af als raadslid. achter een
1
Dat heeft hij onlangs bekend afkomstig is. Vrijdagavond stond het tweejaarlijkse feest van de
gemaakt tijdens het Politiek school in het teken van Ot en Sien. Leerlingen, leerkrachten en
Café. Van Vilsteren heeft veel ouders liepen er rond in kledij uit het begin van deze eeuw en
kritiek op het functioneren van
de gemeenteraad. Volgens hem
is er in de raad sprake van
schijndemocratie. „Alles is
voorgekookt. We kunnen alleen nog wat bijschaven," aldus
Van Vilsteren.
ZANDVOORT - „Op zich
Veel van haar tauurtgenoten
is het een goed idee om de hebben
een eigen garage
Noordbuurt af te sluiten en zijn echter
nu
al
tevreden. Zoals
ZANDVOORT - Het nieuwe met een hekje of een slag- Sabine Berendsen uit de Noorraadhuis is mogelijk op een an- boom, maar ik vind het jam- derstraat, alhoewel haar uit de
dere manier gebouwd dan de mer dat we maar een onthef - folder niet duidelijk geworden
tekeningen aangeven die de ge- fing per auto krijgen." Elly is of ze een gratis ontheffing
mëenteraad heeft goedgekeurd. Kwaak („Wij hebben name- krijgt als ze in haar eigen garaJeannette van Westerloo en lijk twee auto's") uit de Pak- ge parkeert. „Toch vind ik het
Frits van Caspel gaan naar aan- veldstraat geeft goed uiting een goed plan van de gemeente.
leiding van een bewering van aan de gemengde gevoelens Het zal hier vast rustiger worarchitect Ingwersen achterha- die leven vlak voor de in- den en dat is prettig voor oudelen of de raad wel voldoende spraakayond over het par- ren en voor de kleintjes."
ingelicht is.
Onder de middenstanders
keerbeleid vanavond op het
van de Haltestraat, waar het
raadhuis.

deden .samen met de ruim zevenhonderd bezoekers mee aan een
spelletje sjoelen, hoepelen, een Vliegende Hollander Race of petgooien.
Wie honger had, kon bij vader Wiebe wat te eten halen en daarna
prijzen van de Zandvoortse middenstand winnen bij het kienen
Foto Andre Lieberom

ZANDVOORT - Als het
lukt om meer dan de geplande 115 sociale huurhuizen
voor de stationsvallei los te
peuteren bij het Bouwfonds, dan is dat meegenomen. Daarover waren de
raadsleden het dinsdagavond wel eens. Maar de

'Ik doe voortaan bestellingen wel op brommer'

Raadhuis

parkeren flink duurder wordt,
klinkt geen eenduidig geluid.
„Ik wil best betalen om voor de
deur te staan, maar dan wil ik
wel een plekkie hebben," zegt
slager Gerard Zwinkels. Zijn
vrouw werpt echter tegen:
„Daar moeten de klanten
staan." Zwinkels knikt. „Da's
waar. Alhoewel je een hoop ondernemers hier in de straat zult
hebben die hun auto de hele
dag voor de deur willen zetten.
Ik weet het goed gemaakt. Ik ga
voortaan wel op de brommer

Betrapt
Gert Toonen, Ad Hendrikse en Leo Heino gesnapt langs het

voetbalveld van Zandvoort '75. Het drietal is samen niet Ide Aukema bezig met het oprichten van een nieuwe politieke partij.
Woordvoerder Heino wil in eerste instantie geen commentaar
geven, maar laat bij nader inzien toch wat los. „Het gerucht gaat
al veel langer, maar we moeten nu wel naar buiten komen nu
we betrapt zijn."
Een naam heeft de partij in oprichting nog niet. Inmiddels
hebben Peter Keiler en Zvonco Steiner al aangegeven dat ze ook
lid van de partij willen worden. „Bovendien hebben we een
groep van ongeveer 18 sympathisanten achter ons staan. We
hebben al een paar keer vergaderd."
Heino: „Er moeten mensen inzitten die hun sporen reeds verdïend hebben in de politiek, het bedrijfsleven of anderszins. Alle
kandidaten worden eerst psychologisch getest op hun sociale en
communicatieve vaardigheden. Dat is erg van belang, want die
vaardigheden missen de huidige politici. Hiermee voorkomen
we miskleunen." Dinsdag presenteert de nieuwe partij het beleid in grove lijnen in hei Cultureel Centrum. „De locatie past
wel bij ons imago." Om half negen zijn belangstellenden weikom in het gebouw aan het Gasthuisplein,

Datum
HW
LW HW LW
27 mrt 08.56 04.00 21.1516.30
28 mrt 10.00 04.35 22.2417.30
29 mrt 11.45 05.35 • --.--18.35
31 mrt 00.40 07.20 07.2012.49
01 apr 03.10 10.50 15.1623.14
02 apr 03.46 11.45 15.45
03 apr 04.09 00.05 16.1912.10
04 apr 04.4100.2416.55,12.44
05 apr 05.17 00.54 17.31'13.24
Maanstand:
VM do 4 apr 1.57 uur.
Hoogwater: vr 5 apr 17.31 uur NAP
+ 123 cm.
Doodtij: vr 29 mrt 18.35 uur NAP +
R? rm

Oplage: 5.400

Raad kiest voor andere software

Viooltjes

B Waterstanden

Editie 17

Strandpachters moeten
stank nu al aanpakken

Terug in de tijd

Vechtpartijen

Weekmedia

mijn bestellingen wegbrengen." Hannie Bloos van Chin
Chin vindt dat een goed idee.
„Duurdere parkeerplaatsen bevorderen de verkoop natuurlijk
niet," vindt mevrouw Veldwijk
van de gelijknamige sigarettenen souvenirwinkel. „Een parkeergarage bouwen zou wel een
oplossing zijn," peinst ze.
„Maar dan ook graag in Noord
en in Zuid. Dat ruimt lekker
op." Overigens wil ze niet als
ondernemer meebetalen aan
zo'n garage.
In de Zuidbuurt klinkt Jenny
Schröder opgelucht. „In de zomer zal het heel fijn zijn als
alleen bewoners m deze buurt
kunnen parkeren. Maar de ontheffing is wel een beetje duur,
zeker voor mensen die er het

VVV gaat ook op internet
ZANDVOORT - Een Duitse badgast, een Franse toerist, een Engelse reiziger of
een Limburger met een
weekendje vrij kan nu ook
via zijn computer een kamer reserveren in een Zandvoorts hotel of pension. De
Zandvoortse VVV heeft namelijk een eigen plek op internet.

ten en bedrijven in de regio
Zuid-Kennemerland. Met het
systeem is het eveneens mogelijk om reserveringen te maken. Dankzij het emailadres
vvv-zk@saturnus.nl kunnen
mensen met een computer en
een modem daarnaast electronisch vragen stellen aan de medewerkers van het VVV.
Op dit moment staan de internetpagina's echter nog wel
Via
http://www.satur- in de kinderschoenen, zo bleek
nus.nl/vvv-zk is de internetpa- vrijdag tijdens de seizoensopegina van het VVV Zuid-Kenne- ning van het VVV Zuid-Kennemerland te vinden. Daarop merland in het Teylersmustaat informatie over activitei- seum. Daar konden de vele bezoekers alleen zien hoe Gran
Dorado en 't Oude Posthuis
zich presenteren. Volgens een
woordvoerder van het computerbedrijf De Kooi uit Ruinen
dat de pagina's verzorgt, is het
Café vorige week. „Eurotel is de bedoeling dat zoveel mogedoodgepraat," zei hij m Yanks. lijk Zandvoortse bedrijven binDie steun wordt hem echter nenkort ook via het VVV op de
niet in dank afgenomen door de electronische snelweg te vingemeente. „U schaadt de onder- den zijn. „Zij moeten daar echhandelingen," werd hem inder- ter wel voor betalen," aldus de
tijd al te kennen gegeven, toen woordvoerder.
hij contact opnam met Schale.
Dat lang niet iedereen het nut
Maar daar heeft de VVD-er een van internet inziet, bleek uit de
geheel andere mening over. Hij sceptische opmerking van een
zegt het dossier van 1991 tot en oudere gast. „Of je nou op je
met 1995 zorgvuldig bestudeerd computer een plaatje ziet of in
te hebben. Daarna heeft hij er een catalogus, het blijft altijd
drie uur lang op een zondag gokken. Pas als je er zelf gemet Schale over gepraat.
weest bent, kun je zien welk
hotel in Zandvoort het mooiste
Vervolg op pagina 3

Projectontwikkelaar Eurotel boos op gemeente
ZANDVOORT - De gemeente houdt zich wat Eurotel betreft niet aan de afspraken. Dat vindt de heer,
Schale,
directeur
van
ESHH Projectontwikkeling
BV. Volgens Schale stelt de
gemeente eisen, waaraan
geen enkele architect en
projectontwikkelaar
kan
voldoen.

dels ook a) honderdduizend het grote rentever lies blijft
gulden te hebben besteed aan Schale het liefst zijn plannen
windtunnelonderzoeken. Daar voor het Badhuisplein aanhougaat de gemeente Zandvoort den. „Het is een prachtig punt,
zeer ondeskundig mee om, is vlak aan zee. Andere plekken in
zijn mening. Volgens Schale Zandvoort zouden ons1 absoheeft de gemeente Zandvoort luut niet interesseren. ' Het
zich niet aan gemaakte afspra- liefst ziet hij, dat er een extern
ken gehouden. In plaats daar- deskundig adviseur wordt aanvan willen ze opnieuw tekenin- getrokken, die de onderhandegen en berekeningen hebben, lingen tussen de gemeente en
die volgens zijn deskundigen Eurotel voortzet.
.nooit in een kort tijdsbestek geRaadslid Theo van Vilsteren •
Ook luistert de gemeente niet maakt kunnen worden. Dat
(VVD) steunt Schale volkomen
naar de deskundige mening van vindt hij irreëel.
in zijn verhaal blijkens zijn uitTNO met betrekking tot windhindernormen. Hij zegt inmidOndanks alle problemen en latingen tijdens het Politiek

hele jaar een moeten kopen.
Honderd gulden per jaar zou ik
redelijker vinden dan 240 gulden per jaar, zoals de gemeente
nu van plan is."
Floris Faber van Hotel Hoogland en woordvoerder van het
Ondernemers Platform vindt
de opzet van het parkeerplan
goed, maar mist een paragraaf
over de toeristen die blijven logeren. „Zorg dat die een parkeerpaspoort kunnen kopen."
Daarnaast geeft hij de politici
van CDA, GBZ en VVD gelijk
die signaleren dat het parkeerprobleem zich alleen in de zomer voordoet. Daar is centrumbewoonster Elly Kwaak het absoluut niet mee eens. „Het probleem is er altijd. Alleen in de
zomer is het wat groter."

meerderheid van de gemeenteraad wilde dit aantal
gisteravond niet al bij voorbaat verhogen tot 150. Zelfs
het uitspreken van de intentie om naar meer goedkope
huurwoningen te streven,
ging 11 van de 16 raadsleden
te ver. Volgens hen stond
dat al voldoende verwoord
in het raadsvoorstel.

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

te). 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

',AudioCassettes
'i vanaf/<ï,95
RADIO PEETERS,

. Haltestraat 62a/
tel.:023-6719892

Inbraken
ZANDVOORT - In vier vakantiebungalows van Gran Dorado is zaterdag of zondag ingebroken. Een horloge, enkele
paspoorten en betaalcheques
werden gestolen. De dief kwam
binnen via een raampje.

De opzetjes van D66 en PvdA
mislukten tot tweemaal, al probeerde Han van Leeuwen (D66)
flinke onrust te zaaien bij GBZ,
VVD en CDA. Dat lukte pas in
tweede instantie. Het eerste
amendement van D66 en PvdA
Zondag gaat de
over de 150 huurhuizen steunzomertijd in; de klok moet
den geen van de andere partijen. Voor het tweede, sterk afgeom twee uur 's morgens
zwakte amendement stemde
Gert-Jan Bluijs van het CDA als een uur vooruit gezet worden
enige van de collegepartijen wel
voor.
Dat betekent dat de gemeente
in de onderhandelingen met
het Bouwfonds in principe uitgaat van 115 sociale huurwoningen, vijftig goedkope (sociale) koopwoningen voor mensen
die een huurhuis achterlaten,
vijf dure (vrije sector) huurhuizen en verder 370 koophuizen
tussen twee ton en zes ton.
Volgens D66 en PvdA zijn
meer huurwoningen van groot
belang.

Mededeling
aan onze adverteerders
In verband met Pasen verzoeken wij u
kopij voor de redactie zo vroeg mogeli]k aan te leveren doch uiterlijk op
dinsdagmorgen 9 00 uur bij ons af te
geven
Advertenties moeten uiterlijk op vnjdag 5 april voor 16.00 uur gereserveerd zijn. Ook uw zettekst moet dan
m ons bezit zijn. Compleet matenaal
dient uiterlijk dinsdag 9 april voor
11 00 uur m ons bezit te zijn (mits gereserveerd).
Redactie en commercie Weekmedia

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50
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Giro/Banknr.:

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,75 [jhalf jaar/33,90 fjjaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA "• 71n -ï7-i ll ni-7nnT"
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. ° 'T0371 017003
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100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

FAMILIEBERICHTEN

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

't Verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam.
Wij voelden mee jouw stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.
Met diepe droefheid geven wij U kennis dat van
ons is heengegaan ons aller

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

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

weduwnaar van Marijtje Koper
sinds 1974 levensgezel van
Catharina Johanna Theodora
de Muinck-Kuipers f
-A- 2 november 1911
f 23 maart 1996
Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle
verzorging die hij gekregen heeft in „Den
Weeligenberg" te Hillegom.
Uit aller naam:
H.A.J.deMuinck
Correspondentieadres:
Fazantlaan 4
5056 JJ Berkel-Enschot
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en
condoleren op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur
in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 28 maart om 10.15 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 24 te DriehuisWesterveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.
Vertrek vanaf Poststraat 7 om 9.45 uur.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Zandvoorts Nieuwsblad

Haltestraat 22, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

v. Lennepweg 4, Zandvoort

(J J l uitvaartverzorging
kennemerland bv

De volgende commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis:
LET OP!! DE COMMISSIE FINANCIEN IS VERPLAATST NAAR WOENSDAG 3 APRIL! .

D. v. Duyn
vakman in
sierbestrating
en herbestrating
van uw tuin.

hEEfr ER EEN ZElfsTAI\diq WERKENdE TRiMSTER bij, dus DESTE

VI'ERVOETERS, julliE KUNNEN JE
DAASJES WEER MASSAAl LATEN
DEllEN.

Ruim 30 jaar ervaring!

Tel. 025^715626

Tel. 023-57178335719593

- dinsdag 2 april 1996, 20.00 uur
commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 3 april 1996,18.30 uur
commissie Bestuurlijke Zaken
- woensdag 3 april 1996, 20.30 uur
commissie Financiën
- donderdag 4 april 1996, 20.00 uur
commissie Ruimtelijke Ordening
De commissievergaderingen worden gehouden
in de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten die
op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdensde commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

Een kompleet
of crematie voor slechts f S-liSSluit een nati^

De trouwste vriendin die ik ooit heb gehad.
21 maart 1996

,

'•.•'

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder, grooi'moeder en overgrootmoeder

.
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bij Üitvaartcentriim Haaf lem;
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BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in

Aurelia Brune-Visser
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
P. Brune
Bramenlaan 2 k 216
2116 TR Bentveld
Bentveld, maart 1996

TOESTEMMING
BEACH SOCCER TOERNOOI

Een natura-uitvaartverzekerina
daar heb je srnl aan.

Bij de gemeente is het verzoek binnengekomen
om van 19 t/m 21 juli 1996 op het strand een
internationaal Beach Soccer Toernooi te organiseren.
Voor het toernooi zal een tribune worden opgebouwd. Tevens wil men diverse bijkomende activiteiten tijdens het toernooi laten plaatsvinden.

"Dal heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verxekeriny dekte (die
kosten, maar net xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste zorry aereaeld.
precies xoals mijn man y.ich dat had vooraesteld.\
•Jti. tlexe uitvutirtverzekcrintj is mijn
certrnutven meer dan wtnird.

De zeer vele reacties na het overlijden van

Jons M. H. G. Dommeck

Op grond van artikel 4, lid 3 van de Zondagswet
heeft de Burgemeester ontheffing verleend om
op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden. Ten behoeve van het evenement verlenen Burgemeester en Wethouders op
grond van artikel 2.1.5.1. van de "Apv Zandvoort" vergunning tot:
- het uitzetten van een veld op het openbare strand tussen de windsurfschool (Tim
Klijn) en strandpaviljoen 23;
- het plaatsen van tribunes voor 4000 toeschouwers langs het veld;
- het plaatsen van dranghekken rond het
terrein (inclusief de tenten);
- het plaatsen van twee toiletunits;
- het plaatsen van een muziekinstallatie.
Tevens wordt ontheffing verleend op grond van
artikel4.1.6.lid3/artikel4.1.5.vandeApvtothet
in gebruik nemen van een geluidsinstallatie.
Voor het ten gehore brengen van live-muziek
voor publiek en het geven van een feest wordt op
grond van artikel 2.1.4.1. van de Apv ontheffing
verleend.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f 5.000,--).

waren hartverwarmend.
De betrokkenheid, die hieruit sprak, heeft mij gesterkt
Bedankt!
Erna M. Meijer
Zandvoort, maart 1996

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

ADVERTENTIES

: Dag en nacht bereikbaar voor :
het verzorgen van een begrafenis
' - o f crematie'.
.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Dirékt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
I P a r k l a a n 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
-^£

P.S. sorry tint irp het vergeten waren.

I
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

„RENEE"

Cinqua

(l Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie

Super
NOORD
Neem van

mij aan
dot hel

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

HONdEI\l<ApSAloiN

Ter nagedachtenis aan

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

enz.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Klasina Jantina te Bos

OVZ

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

Gratis
ruime
parkeèrgelegenheid

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

sinds 14 januari 1976 weduwe van Frans de Jong
* 22 januari 1901
t 26 maart 1996
De kinderen:
An, Inie en Misi
De kleinkinderen:
Nick en Michèle
Mieke
Onze moeder en oma ligt opgebaard in het uitvaartcentrum in de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

***
3e t/m 6e prijs
waardebonnen a ƒ 25,:
te besteden aan een
voorjaarsboeket
aangeboden door
Bloemenhuis J. BLUYS, Haltestraat 65
Onze promotiedames delen zaterdag 6 april
paaseitjes uit, .verzorgd door de HEMA,
Raadhuisplein

Fa. Gansner & Co.

Super
NOORD

Vondellaan 1A, Zandvoort

Mobil

ƒ10,92
ƒ13,52
ƒ16,64
ƒ19,24
ƒ21,84
ƒ 24,96
ƒ 27,56
ƒ30,16
ƒ32,76
ƒ 35,88
ƒ 38,48
ƒ 41 ,08
ƒ 45,24
ƒ 49,40
ƒ 53,56
ƒ 57,72
ƒ61,88
ƒ 68,64
ƒ 75,40
ƒ 82,68
ƒ 89,44

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

039
797
959
1119
1279
1437
1601
1754
1917
2075
2237
2393
2634
2875
3116
3356
3593
3993
4392
4794
5190

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Kosten
deze week

HOOFDPRIJS
2 waardebonnen a ƒ 75,beschikbaar gesteld door
BRUNA BALKENENDE,
Grote Krocht 18

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

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende

Totaal vanaf
1 november **

l Nieuwsblad

PfifiSPÜZZEL

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

Haltestr. 9, Zandvoort

AKO

In haar eigen vertrouwde omgeving is aan een
lang, tevreden en dankbaar leven een einde gekomen voor onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Succes met je debuut.
„Het Boeventuig"

Gasthuisplein12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

* 8 maart 1905
f 25 maart 1996
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
„Het Huis in de Duinen" en Dr. Jagtenberg te
Zandvoort.
Uit aller naam:
Mw. P. Koning
H. Heijermansweg 73 kamer 289
2040 AG Zandvoort
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en
condoleren op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur
in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 maart om 15.15 uur in crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.
Geen bezoek aan huis.

Carolien

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Annie Koning

alsnog van harte gefeliciteerd.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Weekmedia

21
20
32
37
42
48
53
58
63
69
74
79
87
95
103
111
119
132
145
159
172

1000
1200
1400
lóOO
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300.
3000
3900
4200
4500
5000
5500
6000
0500

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Super Noord

Week
streefverbruik*

800

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714160
Tel. 023-5714168

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij U kennis
dat van ons is heengegaan onze lieve zuster en
tante

YW

Voor de week van 1 8-03 t/m 24-03
Normaal
jaarverbruik

en

organiseren in de krant van 3 april a.s. een
gezellige

uitgerekend voor UI

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Fa. P. Klein

A

STOOKAKTIE '95/'96

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELUKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

Willem Terol

Stefan, Antoinnette, Dennis

Uw gasbedrijf adviseert!

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Z Ja, ik \\il vrijblijvend meer informatie over de lutura-uitvaartver/ekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nou neruens aan gebonden ben.
•
W
""
*"
rq naam:
man/vrou\v l

H £_| .straat:
S postcode/woonplaats:

l

l S telefoon:

l

• O leertijd(en):

|

£7j
• t-1

|

Bon in envelop /.onder postzegel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

LBB •• •• ^M ^H •• ^H mm om mm mm mm mm mm

voordelig is!

WEEKMENU
Nosi Goreng D Jakarta

Nasi Goreng met kleine garnaaltjes
Kipfilet met kroepoek, atjar en
een spiegelei

ƒ 15.50
THUISBEZORGING
" tussen 17,00 en 21.00 uur.
De bezôrgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
1
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5^00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00
1

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

op grond van artikel 4.1.7., lid 2 van de Apv
ontheffing voor het gebruiken van een muziekinstallatie en het in werking hebben van toestellen die geluid voortbrengen.
Naar aanleiding van het overleg met de omwonenden zijn extra voorwaarden aan de toestemming verbonden.
Zo mogen op het Zwarte Veld alleen de meest
rustige attracties worden geplaatst en mag het
mechanisch geluidsniveau van de attracties niet
zo hoog zijn als het niveau van de vorig jaar
geplaatste Super Nova.
Tevens is afgesproken dat er met name in de
avonduren extra politietoezicht zal zijn.
De beschikking ligt vanaf vrijdag 29 maart 1996
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale
Balie van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat).
Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaar aantekenen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
De Centrale Balie is geopend van maandag t/m
donderdag van 08.30 -16.00 uur en op vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur.
De omwonenden die bij het overleg van vorig
jaar aanwezig zijn geweest worden persoonlijk
geïnformeerd.

WERKZAAMHEDEN OP
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
ZANDVOORT
In verband met het verwijderen van asbesthoudende platen van circa 600 graven kan
enige overlast ontstaan voor bezoekers van de
begraafplaats. Vanzelfsprekend wordt getracht
de overlast tot een minimum te beperken.
De werkzaamheden worden bloksgewijs uitgevoerd in 5 periodes van telkens twee weken. De
.start is begin april en naar alle waarschijnlijkheid
zal begin juli het werk gereed zijn.
Voor nadere informatie kan men terecht bij de
beheerder van de begraafplaats, telefoon
(023) 574 01 00 of op de begraafplaats zelf.

WERKZAAMHEDEN BIJ
FENEMAPLEIN
In de week van 1 t/m 4- april 1996 zal de ENW
werkzaamheden verrichten aan de kabelaansluitingen die gekoppeld zijn aan het
hpogspanningsgebouw op het Fenemaplein.
Tijdens de werkzamheden kan enige overlast op
het plein zeif niet geheel worden vermeden.
Tevens zal de spanning van diverse aansluitingen tijdelijk worden onderbroken. Betrokkerien worden 24 uur van tevoren hiervan op de
hoogte gebracht.
Voor meer informatie kan men terecht bij de
ENW Electra in Velserbroek.

VERKEERSBESLUITEN

De Burgemeester heeft onder diverse voorwaarden op grond van artikel 2.2.2. van de Apv
Zandvoort toestemming verleend tot het houden
van een kermis op het terrein Prmsesseweg/
Zwarte Veld van 19 t/m 28 juli 1996.

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr. 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
vantesluiten als bedoeld in art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

Tevens verlenen Burgemeester en Wethouders

- het aanleggen van een gereserveerde

TOESTEMMING KERMIS
PRINSESSEWEG 19 t/m 28 JULI 1996

)GEMEENTE

^

invalidenparkeerplaats in het eerste
parkeervak voor de ingang van de flat in
de Lorentzstraat, nabij Lorentzstraat 83.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar.

ART. 17 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening voor een termijn van maximaal vijf
jaar vrijstelling en bouwvergunning te verlenen
voor:
- het veranderen van de entreepui op het perceel Passage 36 t/m 40.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 29
maart 1996 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30
tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30 tot 12.30
uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan scnriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
collegevan Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwvergunningen zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
96.021 B Diaconiehuisstraat 14 plaatsen van
een duivenhok
96.022B Stolbergweg 5 vergroten van een
woonhuis
96.023B Duindoornlaan 29 vergroten van een
woonhuis
96.024B Emmaweg 14 vergroten van een
woonhuis
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat
2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunning:
95.027B Thorbeckestraat 36 vergroten van een
woonhuis
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, yedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een
termijn van zes weken na het verschijnen van
dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een
verleende bouwvergunning indienen bij het
College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
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Nieuwe fanfare.
ZANDVOORT - De nieuwe Zandvoortse- muziekfanfare gaat optreden met
oud-gedienden van de
Kwalletrappers op Koninginnedag. In een muziektent op het Gasthuisplein
brengen ze brass ten gehore.
De fanfare bestaat al uit
acht muzikanten, maar
nieuwe mensen zijn nog
welkom.
Marianne Rebel praat er
over in Getetter aan Zee op
zaterdag 30 maart in de watertoren. ZFM zendt het
kunstprogramma tussen
zeven en acht uit op 106.9
in de ether en 105.0 op de
kabel.

Eurotel

Vervolg van voorpagina
Zijn conclusie: „Als oud zakenman ben ik gewend, dat onderhandelingen over zulke belangrijke projecten zich afspelen op
hoog niveau. Daarom stond ik
meteen al verbaasd van de toon
waarop
de
briefwisseling
plaatsvond. De stijl is onbeschoft. Zo'n man moet je te allen tijde zien vast te houden. Je
moet steeds een opening houden en tijdens onderhandelingen nooit een sfeer creëren,
waarin alles wordt doodgepraat. De meeste brieven in het
dossier zijn niet beantwoord of
slechts half beantwoord. De eisen die door de gemeente gesteld worden zijn niet reëel."
Van Vilsteren stelt voor om
e'en extern adviseur op de zaak
te zetten en de discussie opnieuw open te breken. Het liefst
ziet hij dat Ad Hendrikse
(VVD) dat doet. Hij is al jaren
adviseur van grote nieuw-bouwprojecten. „Zelfs een heel
ziekenhuis is voor deze man
'kat in het bakkie'," aldus de
inmiddels door veel Zandvoorters - om zijn scherpe uitspraken - bejubelde VVD-er. „Hendrikse weet precies, wat ten
aanzien van dit project reëel is
en wat absoluut niet kan. Zo
iemand heeft de gemeente
Zandvoort op dit moment
broodnodig."

Film Spaanse
Burgeroorlog
ZANDVOORT - Een niet-sentimentele blik in het verleden.
Daarover gaan de twee films die
filmclub Simon van Collem
draait in het Circus aan het
Gasthuisplein. Vanavond is om
half acht een film over de
Spaanse Burgeroorlog ('Land
and freedom') te zien en woensdag 3 april kijkt de Fransman
André Techiné terug op zijn
jeugd in 'Les roseaux sauvages'.
De Spaanse film speelt zich af
in 1936, de Franse film in 1962.
'Land and freedom' van de
Engelse regisseur Ken Loach,
die ook 'Ladybird, ladybird'
maakte, toont via flashbacks de
belevenissen van een groep revolutionairen die tegen de fascisten vecht.
Aan 'Les roseaux sauvages'
ligt eveneens een oorlog ten
grondslag, alhoewel die wat
minder op de voorgrond treedt
dan in 'Land and freedom'. De
film gaat over pubers die volwassen moeten worden. Techiné won vier Césars, Franse Oscars, voor zijn sfeervolle film.

Uit eigen werk
ZANDVOORT - Zandvoortse
amateurkunstenaars laten van
30 maart tot en met 2 juni in het
Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein hun werk zien.
Aan deze jaarlijkse tentoonstelling 'Uit eigen werk...' doen dit
jaar meer kunstenaars dan anders mee. Maar liefst 17 Zandvoorters exposeren hun schilderijen en beelden. Vrijdagavond opent wethouder Versteege de tentoonstelling om
acht uur.
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Leo Heino: 'Gokker straks als kind behandeld
Een gokautomaat met een ingebouwde welzijnswerker?
Als het aan de overheid ligt, wordt dat binnenkort realiteit.
'Digitale hulpverlening' doet zijn intrede in de automatenhal. Tenminste als de Tweede kamer de nota 'Kansspelen
Herijkt' aanneemt. Dat heeft ook gevolgen voor de Zandvoortse automatenhallen en Circus Zandvoort. „Betutteling door de overheid," noemt Leo Heino de maatregelen.
e exploitanten van
de amusementscentra zijn er in ieder geval niet blij mee als de
nota wordt aangenomen. De
gokautomaat wordt dan op
maar liefst 14 punten aangepast. Wat dat betekent? Hij
'vreet' en 'spuugt' niet alleen
meer guldens, maar fluistert regelmatig taezinningsmomenten
tegen de klant. Op deze manier
houdt het apparaat de recreatieve klant, het pubertje, of de
gokverslaafde als het ware 'een
spiegel' voor: 'U heeft nu zoveel
piek verspeeld. Wilt u nog
steeds verder gaan?'

D'

Als het lukt, en de boodschap
komt over, dan wordt de speler
zich 'al spelende' steeds meer
bewust van zijn 'gokgedrag'. Althans, dat is wat het kabinet
beoogt met de nota. Maar ze
willen meer: ook verplichte legitimatie en het kopen van een
toegangsbewijs wil men invoeren voor de bezoeker van de
automatenhal. Met dit scala
aan maatregelen hoopt de overheid de gokverslaving onder de
bevolking effectief terug te
dringen.
„Betuttelen door de overheid," noemt Heino de maatregelen die in de nota staan beschreven en onlangs aan de
Tweede Kamer zijn aangeboden. Hij is eigenaar en directeur van Play-In BV, een bedrijf
met vier filialen, waarvan drie
automatenhallen en het Circus
Zandvoort aan het Gasthuisplein. Play-In BV bestaat in mei
vijftig jaar en verschaft werk
aan ruim honderd mensen. Samen met compagnon Jan Splinter ziet Heino de politieke ontwikkeling als een bedreiging
voor de automatenbranche.
„Als de 14-punten-automaat
in combinatie met de toegangscontrole en het toegangsbewijs
erdoor komt, dan kan dat wel
eens de nekslag zijn voor alle
automatenhaljen in Nederland," aldus de bekende Zand-

voorter, die tevens voorzitter is
van de SAC (Sectie Amuse'ments Centra), onderdeel van
de VAN (Vereniging Automatenhandel Nederland).
„Voor de klant vind ik de
maatregelen zelfs ronduit 'kinderachtig'. Niet iedereen is gokverslaafd en heeft begeleiding
en controle nodig. Nu lijkt het
wel alsof de 'patiënt' al medicijnen krijgt toegediend, nog voordat-ie ziek is."
Heino vindt het toekomstige
beleid dan ook verre van zinnig.
Te veel controlerende maatregelen vindt hij zelfs waanzinnig: „Stel dat die 14-punten-automaat er inderdaad doorkomt
dan is verplichte toegangscontrole toch een lachertje. Gaan
ze volwassen mensen zeker
zwaar controleren om ze vervolgens in de zandbak te laten
spelen? Dat getuigt toch niet
bepaald van respect voor het
volwassen individu. De overheid moet eens afleren om alles
in de finesses te willen regelen."
Toch, wie Heino en Splinter
kent, weet dat de compagnons ooit 'ketende' klasgenootjes
van elkaar en nu serieuze managers in hart en nieren - deze
dreigende ontwikkeling al jaren van tevoren hebben zien
aankomen. Waar velen slechts
met de vinger op het voorhoofd
wezen, toen het - door velen
bejubelde, en door nog meerdere verwenste - Circus Zandvoort op het Gasthuisplein
werd neergezet, wisten de twee
al dat ze in plaats van een automatenhal een geheel ander concept gingen neerzetten. Een
multifunctioneel centrum, dat
in de toekomst klaar was voor
de bedreigende overheidsmaatregelen die gingen komen.
„Ik hoor het ze nog zeggen,"
aldus Splinter. „Wat doen die
malloten in hemelsnaam. Beginnen ze van die ingewikkelde
constructies zoals Familyland
- een afdeling met slechts behendigheidsspelletjes voor kinderen én hun ouders - een sou-
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Kustdebat
ZANDVOORT - Wie wint de
wedren om de kust? Is er wel
een goed evenwicht mogelijk
tussen het racecircuit, de horeca, sociale woningbouw, waterwinning en het natuurgebied
rondom Zandvoort? Deze vragen komen op donderdag 28
maart om acht uur in het raadhuis aan de orde tijdens een
groot debat tussen politici,
strandpachters en natuurbeschermers.
Het debat is een van de twee
bijeenkomsten die het COS
Noord-Holland Zuid organiseert over duurzame ontwikkelingen. In totaal zijn er zes van
deze debatten in de kustprovmcies. Ze zijn bedoeld om politici, burgers en maatschappehjke organisaties scenario's te laten aandragen om op mternationaal niveau de toekomst van
de zee, kust en visserij veilig te
stellen.

Aan de discussie in Zandvoort nemen deel: M.J. Augusteijn-Esser (Tweede Kamerlid
voor D66) en burgemeester Van
der Heijden, H. Wijkhuisen
(Stichting Duinbehoud), F. van
der Vegte (Provinciaal Waterleidingbedrijf en Nationaal
Park Kennemerdumen), E. J.
Brommet (Overleg Noordhollandse Kustgemeenten en burgemeester van Egmond), Gert
Toonen (Strandpachtersvereniging), J. Uff (Provinciale
Raad voor Milieu en Water) en
Leo Heino en Jan Spiinter. 'Als de 14-punten-automaat in combinatie met de toegangscontrole en het toegangsbewijs erdoor Th.
komt, dan kan dat wel eens de nekslag zijn voor alle automatenhallen in Nederland'
Foto Andie Liebeiom ne). de la Court (bureau Ecozovenirshop, een luxueus theater Geen donkere, rokerige auto- weer verloren worden. Maar vo- met de verplichte legitimatie en
annex bioscoop, een foyer... matenhal met stoffige hoeken rig jaar greep de overheid in en toegangscontrole, zou in de toeMensen snapten er eerlijk ge- en niet te pruimen oploskoffie, de Randomrunner moest ver- komst zelfs nog wel eens de ge- Foto's
zegd geen barst van."
maar een vrolijk ogend, schoon dwijnen. De bedrijven moesten nadeslag kunnen zijn voor veel
ZANDVOORT - Foto Kring
Langzaam maar zeker wordt en kleurig gebouw, met een terug naar de kansspelautoma- automatenhallen.
exposeert van 30
nu duidelijk dat de 'malloten' klantvriendelijke uitstraling en ten zonder 'piekgedrag'."
Of het nu wel of niet door- Zandvoort
maart tot en 25 april in de bivan vijf jaar geleden zelfverze- opgeleid personeel. Waar elke
Tot op de laatste dag, het laat- e;aat, Heino en Splinter zijn al- bliotheek
aan de Prinsesseweg.
kerd voorop staan met een be- bezoeker van Zandvoort - groot ste uur in 1995 werden ze nog „weer bezig met een nieuwe De expositie
de titel 'Kijdrijf, dat beslist anders is dan of klein - zo naar binnen kan intensief gebruikt door de ex- " koers: meer inspelen op de klei- ken en zien'. draagt
de fotografen
de anderen: imagoverbetering, stappen voor een bioscoopje, ploitanten. Daarna werden de ne marge. Dat wil zeggen: meer zelf graag ookWie
wil aanspreken,
dat is wat de twee uiteindelijk een spelletje, een lekkere es- geldkanonnen razendsnel 'ont- klanten zien binnen te krijgen,
welkom tijdens de open dag
beoogden. De automatenbran- presso, of... uiteraard ook om te manteld' en omgebouwd tot ap- die minder geld verspelen. In- is
op zaterdag 13 april (van tien
che uit de louche sfeer halen en gokken op de aparte afdeling paraten met een mogelijkheid spelen op de recreatieve klant tot
één uur).
er tevens een kwaliteitslabel voor 'boven de 18'.
tot verlies of winst van maxi- dus. Heino: „Dat betekent voor
aan hangen.
Heino weet dat de ontwikke- maal vijftig gulden per uur. De ons: nog meer uitbreiden van
Met Circus Zandvoort is dat ling doorgaat, de overheid alles machines zijn afgevlakt, de de recreatieve kansspelautogelukt. Vorig jaar kreeg het be- wil controleren: „Vroeger kon spanning is voor gokverslaaf- maten, zoals de bingo-paarden- Versierd ei
drijf als een van de eersten in het allemaal niet op voor de ex- den minder intens.
race, behendigheidsspelletjes
ZANDVOORT - Kinderen die
Nederland het certificaat Ke- ploitanten van gokautomaten.
De omzetten van de automa- en de klantvriendelijkheid in een
versierd ei op de paasmakeur uitgereikt, een garantie Het geld stroomde binnen en tenhallen in Nederland daalden onze bedrijven voorop stellen. tafelmooi
willen leggen, kunnen op
voor een verantwoorde be- niemand die daar iets over zei. dan ook drastisch. De klap van Maar vooral zullen we via 'de woensdag
3 april m buurthuis 't
drijfsvoering.
Personeelsbe- Vooral met de piekautomaat, 'belerend' Den Haag kwam als VAN blijven vechten, om in ie(Celciusstraat) aan de
leid, financieel beleid, alles is de zogenaamde Randomrun- een nekslag aan. En de nieuwe der geval de huidige gokauto- Stekkie
slag. Van twee tot vier helpen
bij Circus Zandvoort nu contro- ner, konden grote sommen geld plannen, de op 14 punten aan- maten te behouden."
van het buurthuis
leerbaar voor de overheid. gewonnen en uiteraard ook gepaste machine in combinatie
Martha Burger vrijwilligers
kinderen bij het beschilderen
en beplakken van eieren en
paasschilderijen.
Voor kinderen van vier tot en
met 11 jaar.

Meningen

Raadhuis is driedelige tennishal
Kunstenaar Ton Timmermans ergert zich groen en geel
aan het oranje raadhuis van
Zandvoort. Hij vond het al een
wangedrocht, maar nu ook de
gevel erg gemakkelijk te beschadigen valt, vindt hij dat de
gemeente de Rebeltrofee verdient.
Van voorpaginanieuws kijk
ik niet meer op. Maar het gekke
is, het is nergens te lezen, niemand praat erover... En dan

word ik pas echt kwaad. Dan
snap ik het niet meer. Of zou
niemand het durven wagen zijn
of haar mond open te doen?
Dat gemeentelijke inspraak
via Zandvoortse ambtelijke
molens een farce is, weten we
heus wel. En dat Marianne Rebel, mede via haar radioprogramma, haar nek durft uit te
steken om zo de Zandvoortse
kunst in al haar facetten meer
boven water te halen is toe te
juichen.

Veel geld
voor natuur
ZANDVOORT - Het Wereld
Natuur Fonds heeft donderdag
7178 gulden gekregen van de
Gertenbach Mavo. Ruim honderd leerlingen van deze school
deden op 21 februari mee aan
een sponsorschaatstocht voor
het Wereld Natuur Fonds.
Vooral de brugklassers waren erg fanatiek. Samantha
Breedveld uit de eerste klas
kreeg dan ook een t-shirt omdat
zij de hoogste opbrengst had
(zeshonderd gulden). Petra van
der Oord schaatste de meeste
Nonchalant vallen de jurken open en komt de lingerie te voor- rondjes (veertig) en kreeg evenSChijn
Foto André Lieberom eens een t-shirt. Het derde shirt
ging naar Michael Kiburg, omdat hij de meeste sponsors had
verzameld (tachtig). Voor hun
inspanningen ontvingen bovendien Kelly Koene en Denise
ZANDVOORT - Een spetachter kleine zonnebrilletjes en Aardewerk een knuffel.
stoer gewapend met felgekleurterende modeshow gecomde petjes, rugzakjes en kleurige
bineerd met een heerlijk diner. Dat was woensdag en sjaaltjes.
Na de pauze showen de modonderdagavond
mogelijk
voor 170 Zandvoorters. Zes dellen kleding 'met een knipnaar de jaren vijftig-zestig':
ondernemers werkten met oog
zalmkleuren,
pasteltinten,
elkaar samen en verzorgde
veel lichte kleuren zijn
zo een tweetal wervelende kortom
in prachtige jurkjes
shows voor hun gasten. Gro- verwerkt
en gecombineerde pakjes met
ZANDVOORT - „De miste organisatoren van dit mokorte rok of broek. Ook hier handelde en verkrachte
despectakel: Else en Frank weer opvallend veel gekke pe- vrouwen gingen naar de pode Visscher van Rosarito
tjes en hoedjes.
litie. De politieagenten luismode. Het decor: de sfeerDan volgt het vuurwerk. Lan- terden, maar ze 'hoorden'
volle ambiance van réfetauge, slanke modellen laten geraf- niet." Dat was de indringenrant Queenie.
fineerd aan het publiek zien de inleiding van Carla Hoekwat ze nog meer 'in huis hebMaris, districtsFelle kleuren, veel geel, kna- ben'. Quasi nonchalant vallen stra-van
van het regiokorps
loranje en appeltjesgroen. Alles lange knoopjesjurken open en chef
kan tegenwoordig in de sportie- tonen prachtige lijven in witte Rijnmond.
Zij hield donderdag in het
ve mode van Rosarito. Profes- en zachtgele lingerie uit de Rosioneel ogende mannequins en sarito-winkel van de Grote jeugdhuis van de Hervormde
dressmen laten met veel dyna- Krocht. Obers werkten plotse- Kerk een lezing met als thema
miek de meest kleurige combi- ling iets minder hard, lijken 'Geweld tegen vrouwen'. Hoeknaties aan het publiek zien. zelfs even 'aan de grond gena- stra werkte jarenlang als (eniLuchtige zomerjurkjes, span- geld te staan' als een vrouw ver- ge) vrouwelijke politieofficier
nende (tuin)broeken, rokjes, schijnt in een prachtige zalmro- in Somalië (Afrika).
Vorig jaar bezocht Carla
shorts, blouses en truitjes. ze bodystocking. Spontaan apHoekstra, dochter van ZandDaaronder opvallend veel gym- plaus barst los.
voorts oud-politieman Maris,
penwerk met fel gekleurde veTijdens de laatste ronde van de Wereldvrouwenconferentie
ters van Bibi shoes.
Parmantig lopen de kleintjes de modeshow veel wit en in Peking, te Beijing. Zij was
van Belli en Ribelli kindermo- blauw. Strooien, ja zelfs plastic een van de afgevaardigden van
de tussen de feestelijk gedekte •hoeden en veel mooie zomer- het Europese Netwerk voor Potafeltjes en hun grote collega's kleding, elegant en sportief. litievrouwen. „Wij politievroudoor. Eerst nog even wat Frank geeft nog een laatste uit- wen werden in het begin wanschuchter, want waar zat leg vanachter zijn microfoon. trouwend bekeken. Voor veel
mama nu ook alweer - maar al Else staat met een tevreden vrouwen die de conferentie begauw als volleerde modellen, glimlach op het gezicht. En de zochten, is de politie 'niet je
draaiend en tollend met hun kleintjes? Die zijn plotseling beste vriend'. Zij hebben in hun
land de ervaring, dat de dader
wijde rokken, giebelend van- weer klaarwakker.

Opvallend veel gekke petjes

Veel schaatsplezierFoto Ane Koper
Het Wereld Natuur Fonds
gaat met het geld nieuwe natuurgebieden inrichten op diverse plaatsen in Nederland.

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

Tussen die twee uitersten ligt
het verschil tussen het behoudende pluche van Zandvoortse
ambtelijke zetels en de burgerlijke beweeglijkheid.
Een tip voor Marianne:
Schrijf een wedstrijd uit 'Wie
maakt het lelijkste, 'sterkste'
en duurste kunstwerk van
Zandvoort?' Op voorhand kan
ik al zeggen dat het niet dichtende kinderen, schilderende
amateurs of kwelende koren
zullen zijn. Nee, de ambtenaren
in onze driedelige tennishal op
de hoek van de Kleine Krocht
en de Swaluéstraat zullen beslist met een ruime voorsprong
winnen. Niet met hun heldhaftige poging om het wiel opnieuw uit te vinden door unieke
proefprojecten met straatstenen te organiseren. Nee, dat inmiddels mislukte hoogstandje
is wel recht te breien door een
ordinaire belastingverhoging
(waar wij allen weer inspraak
in hebben).
Ik vind dat ze de 'Rebeltrofee'
dik verdienen door het monumentale wangedrocht dat ze
onlangs uit hun hoge hoeden
getoverd hebben. Dat monument staat vooraan in de rij van
geldverslindende gemeente-bloopers. Daarmee doel ik op
die driedelige tennishal op de
hoek van de Kleine Krocht en
de Swaluëstraat.

En juist een bericht daarover
mis ik op de voorpagina. Door
toedoen van een of ander kan
iedereen nu zien dat de muren
van de derde aanbouw van het
raadhuis amper de sterkte hebben van een Erkende Verhuizersdoos.
Wat ik daarmee bedoel? Door
zelf een proef te nemen ontdekt
u het antwoord: schop eens tegen de voorgevel van een willekeurig huis. Uw voet doet zeer,
maar de muur blijft intact. Zo
niet het raadhuis, dat wij allen
toch maar even bekostigd hebben. En daar hoor ik niemand
over.
Welke ambtenaar wil, kan en
durft over de miserabele bouwwijze verantwoording af te leggen aan de financiers?
Ton Timmermanb
Zandvoort

(ADVERTENTIE)

Van de één naar de ander en
weer terug hoeft niet meer.'

Bijvoorbeeld:
- Rekeningensets

- Briefpapier
- Folders

- Aanplakbiljetten
- Prijslijsten

In zwart-wit, kleur of full-colour.
De voorbereiding, het drukken en de
afwerking horen bij de dagelijkse
praktijk van ons bedrijf.

Graag sturen wij U onze folder.
Uw contactpersonen:
D.I. Petrovic
R. van der Boon

Bloemenmeisje
ZANDVOORT - Er zit opnieuw een Zandvoortse tussen
de Haarlemse bloemenmeisjes.
De 19-jarige Elisa Overpelt mag
voor de tweede keer meedoen,
zo bleek vrij dag bij de presentatie van de nieuwe (rode) pakjes
van de meisjes. Elisa vindt het
een erg leuke taak om bloemen
uit te delen.

Drukkerij B.V.
Gonnetstraat 5
Postbus 6334
2001 HH Haarlem
Telefoon 023-5322716

Telefax 023-5329622

'Geweld tegen vrouwen
bestaat ook dichtbij'
erbij wordt gehaald als een
vrouw aangifte doet van mishandeling of verkrachting. Dan
is het resultaat meestal erger
dan voorheen," aldus Hoekstra.
Volgens de politievrouw is er
niet alleen geweld in Afrika of
de Middle East, maar ook 'onder ons'. In 1995 kwamen er in
de regio Zuid-Kennemerland 44
aangiften van mishandeling
binnen en 19 aangiften van zedendelicten (aanranding en
verkrachting). Daarnaast zijn
er ook veel meldingen binnengekomen van geweld tegen
vrouwen. (Meldingen zijn geen
officiële aangiften of aangiften
die later weer zijn ingetrokken.)
„Haar betoog was interessant
maar ook aangrijpend, de boodschap naar ons toe was duidelijk," aldus mevrouw Stuy, een
van de bezoeksters van de thema-avond. „Meldt watje aan geweld om je heen ziet en doe er
iets aan. Loop er niet voor weg.
Volgens Carla Hoekstra is niets Stank voor dank? De strandpachters hebben vorig jaar riolering laten aanleggen, maar dat is
doen, juist het slechtste wat een niet voldoende. Ze zitten nog steeds in de stank. Met een wondermiddel moet dat opgelost
worden
Illustiatio M.iu- do Boet
mens kan doen."

woensdag 27 maart 1996
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Brugman
50

NE.U

BADKAMERMEUBEL
BLANCA 125
Modern en functioneel meubel,
125 cm breed in wit hoogglans
Bestaande uit ruime onderkast,
wastafelblad met luxe wastafel,
halfhoge kast met laden en
wasmand, spiegel en lichth|st
met halogeenspots

130

soorten
vleeswaren

soorten
vlees ?•

(Zolang de
voorraad strekt)

heeft heerlijke

goudtn g dt

ACTIEPRIJS

1 kilo kipfilet

3Q5
2•w
?F9
Bnigs

12,95

:

" ''^V;// 5

vegetarische

500 gram varkenshaas
GRATIS doos eieren
Elzasser steak 100 gram

i

I

:

,

1,98

Wij hebben voor u een dagmenu
ledere dag iets anders, maar elke dag dezelfde prijs

ƒ 12,50

per kilo

«
Zandvoort

Openingstijden:
-' * i ff^""'
maandag t/m vrijdag van < x s J
9 00 tot 18 00 uur.; - 'ff* %
Zaterdag $an 9 00tot»17,OQuur ^

Tel. 5719057

BOUCHERIE

VERHUIZEN?

CGN

VOOR HET MOOISTE VLEES,

VLEESWAREN

Voor een nieuw project m Amsterdam-West, zijn wij op zoek naar
enthousiaste

El^l SPECIALITEITEN,

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

KLANTENSERVICE MEDEWERKERS M/V

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT AL TIJD GOED UIT.

Super bock to the sixties
Henk UJijngciorcf

Wit Verhuizingen

Zaterdagavond in Zandvoort bij "de Manege"

'•'-,

22.00-02.00 uur saté speciaal

entree ƒ 25,Corr. kleding. Info voor nieuwe leden

06-300737
Het speciale actienummer van de
Postcode Loterij staat voor u
open. Vijf zaterdagavonden om
20.00 uur op RTL4, presenteert
Henny
Huisman
de 1-2-3
Postcode Show. In deze shows
geeft Henny namens de Postcode
Loterij veel grote prijzen weg,
waaronder extra prijzen van l én
2 én 3 miljoen. De volgende uitzending is op 6 april.
Speel het cijfcrspel mee en bel het
actienummer
(06-300737,
95
ct/mm) Ook ü k u n t de fantastische
extra prijzen winnen Reden genoeg
om de bon op deze pagina m te vulIcn en direct m te sturen En u weet,
met meer loten heeft u meer prijs'

Tirekking maart
De t r e k k i n g van maart kende een
dolgelukkige
winnaar
in
Den
Bosch Daar viel de hoofdprijs van
een ton De Mega Jackpot van twee
miljoen gulden kwam terecht in
Bolsward op lotnummer 8701 AN
490 Dit winnende lot wat, met verkocht, waardoor de Jackpot nu
alweer op drie miljoen staat'
Meelt u een prijs gewonnen, dan
i v i n d t u uw winst binnenkort met
on/e
telicitaties op uw bankafs c h n f t Won u m e t ' G r i j p dan uw
kans bij Henny Huisman, vul de bon
in en doe mee voor de extra miljoenen van volgende maand
/ 2 3 Postcode Show l, 2 en 3 miljoen gulden aan
extraprijzen'Henny ti er al helemaal klaar \oor

De overige Bingoprijzen:
Getallt/mZl

45
44
08

30
09
41

01
07
21

33
28
24

13
12
26

10
03

Getal22t/m36

11
20
22

Heeftu metdeze21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuïsfoingo
/25.OOO,Zetfouten voorbehouden

36

16
40
39
06
37
04
15
05

ƒ10.000,ƒ1.000,ƒ500,ƒ100,-

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,-

25
27
38
34
17
42

ƒ10,/9.ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

De BMW: 3079 HT 058 in Rotterdam
DeMuntenkluisvan 18 maart: ƒ 5.709,- met 4 winnaars!

.' :

'•'•.-' l•

Indien u aan de gestelde verwachtingen voldoet en zin heeft om de
bovenstaande functie te vervullen, kunt u zo spoedig mogelijk uw
sollicitatiebrief met CV sturen naar onderstaand adres

CCN Datacom k. V.
T a v Lisette Kras-Cammada
Postbus 13128
2501 EC DEN HAAG

tel. 57 T 6023.

Speelt u al mee voorde 7-2-3miljoen van Henny?

3 miljoen

'

knalaanbiedingen

Dansen, sfeer en gezelligheid in 4 zalen,

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

. •

Let op onze

Van 21.00-22.00 uur onbeperkt cocktails

ERKENDE
VERHUIZERS

Wij verwachten van u dat u
- een MBO-denkniveau heeft,
- goede communicatieve vaardigheden heeft,
ervaring heeft met telefonische klanten-informatieverstrekking,
een typediploma heeft,
per direct beschibaar bent voor een langere periode,
tussen de 15 en 40 uur beschikbaar bent,
- een positieve instelling heeft om van dit project een groot succes
te maken

Super
NOORD

een muziehspecial met O.Q.

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

Maatwerk in data-entry, detachering,
sales promotion, responsverwerking
en direct mail

AMBACHTELIJKE KWAUTEtTSSLAGERU

Verhuizen is vakwerk!

WEKELIJKS EUROPA

JtCiii

BADKAMERS

: ' • • ; " • • ' ' . . ;. ••^•'._ ('•-'•'• : . . - ' . / ' . : . •

weekspecial:

maaltij den

12y95

Adressen
vindt u
m de
Gouden
Gids

U kunt zich nu nog aanmelden voor
een of meer loten En als u al meespeelt kunt u met de bon op deze
pagina ook extra loten bestellen'
Want hoe meer loten u heeft, hoe groter uw aandeel is in de miljoenen van
de l -2-3 Postcode Show B

UITSLAG TREKKING M AART 1996
Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van maart verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wmt-tot 3 000 gulden -dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden

1013
1016
1016
1018
1023
1025
1033
1051
1052
1052
1053
1055
1055
1058
1058
1061
1063
1067
1067
1071
1071
1075
1075
1075
1081
1082
1082
1090
1097
1112
1131
1135
1135
1141
1181
1181
1183
1183
1211
1213
1216
1216
1217
1271
1273
1273
1274
1314
1316
1317
1323
1323
1323
1324
1352
1353
1357
1381
1382
1402
1403
1411
1412
1421
1431
1435
1442
1443
1444
1447
1452
1456
1483
1501
1502
1502
1511
1541
1562
1566
1601
1616
1625
1647
1703
1738
1771
1777
1781
1785
1793
1794
1814
1814
1814
1825
1827
1851
1851
1862

50,RQ
25,- 1901 MC
BG
25,- 1902 HO 700O,50,LC
25,- 1931 VL
25,SP
50,- 1934 PD
TP 7000,- 1942 EE 500,25,GD
25,- 1951 EW
GR
50,- 1963 CT
50,50,GA 700,- 1971 XB
ED 700,- 201 1 CX
50,KT
50,- 201 1 ZA
700,25,ZT
25,- 2012 NP
DK
25,- 2014 GD 700,RH 500,- 2021 SC
25,25,AT
25,- 2037 AM
25,XE
50,- 2040 AJ
2042
BB
25,XP
25,50,LE
25,- 2042 XE
GS
25,- 2104 SH 500,JV
50,- 2131 PR
50,CL
50,- 2131 RK
50,25,HS
25,- 2132 PK
25,KA
25,- 2134 LH
TP 700,- 2134 TV 700,VJ
50,- 2154 MG 500,700,GV
25,- 2161 XJ
PA
25,- 2171 BC 500,25,VB 700,- 2172 BT
GM 25,- 2181 SL 700,DV
25,- 221 1 KE
50,KK
25,- 221 1 ML 700,50,XW 25,- 2215 TS
CT
25,- 2215 WE 700,700,TE
25,- 2223 VJ
25,RV
50,- 2223 VK
PL
25,- 2231 VT
25,XC 700,- 2251 CR
50,GJ
50,- 2262 XP
25,50,PA
50,- 2272 HG
25,CK
50,- 2312 GJ
25,BR
25,- 2315 HS
25,AD
25,- 2324 LA
50,JL
25,- 2332 HJ
50,DG
25,- 2343 NZ
LV
50,- 2351 AE
25,EA
25,- 2353 ST
50,KM
25,- 2361 CL
50,HZ
25,- 2361 LK
700,2381 GB
50,25,NH
25,- 2382 AD
JC
25,- 2394 AE 500,GE
50,- 2403 ES
50,SX
25,- 2405 AL
25,TB 7000,- 2405 BZ
50,BB 700,- 2451 XD
25,GJ
25,- 2512 TD
25,PM 700,- 2513 AN
25,ED
25,- 2516 SR
25,GT
50,- 2525 TS 7000,XC
50,- 2526 KG 70O,NS
25,- 2542 LP
25,25,SJ
700,- 2545 HT
CE 700,- 2553 KH
25,HS
25,- 2553 PH
25,TS 700,- 2564 HE
25,VK 700,- 2564 PH 700,GV
50,- 2565 LN
25,TA
25,- 2571 AZ
25,VG 7000,- 2573 HD
50,BN
25,- 2574 EK
25,GJ 700,- 2582 RP 700,VS 500,- 2587 EA" 50,AC
25,- 2594 CW
25,AV
25,- 2596 GH
25,ZH
25,- 2596 XD
700,PZ
100,- 261 1 JB
25,TD
25,- 2624 KC
50,VM
25,- 2627 AR
50,DJ
25,- 2672 EA
50,WV
50,- 2675 KD 700,NZ
50,- 2681 PR 7000,JN
700,- 2712 JW
25,ZH
50,- 2713 CL
50,GR
25,- 2716 BN
25,AD
25,- 2718 HJ
50,JH
25,- 2728 PB
25,BV
50,- 2803 ZD 500,AG
50,- 2805 TC
25,AE 500,- 2806 CC
25,JB
700,- 2821 XN
50,25,SX
50,- 2904 XW
AJ
25,- 291 1 BP
50,HB 7000,- 2941 BE
25,DC
25,- 2951 H H
25,GH
25,- 2986 VB
50,GN
25,- 2991 EH
50,25,BE
25,- 301 1 KE
LS
50,- 3051 HP
25,CD
50,- 3061 SC
50,ZT 700,- 3072 KJ
50,EZ
50,- 3074 VJ
25,-

3075 ED
25,3075 RD
50,3076 CO 700,3076 GJ
25,3076 KC
25,3078 GD 700,3082 AN
25,3082 KZ
50,3082 RR
50,3084 RK
50,3085 EJ
25,3085 SX
25,3086 EN
50,3086 ZG
50,3117 ZS
50,3123 AV
25,3131 JR
50,3132 PG 700,3133 KJ
700,3134 XV
25,3142 EA 500,3143 BD
50,3155 RV 700,3193 VD
50,3202 VM 700,3203 XC
25,3205 RE
25,3223 TD 500,3224 HA
50,3225 BA
25,3264 AB 700,3284 AH
25,3314 CZ 700O,3314 PC
25,3315 KV
25,3315 RN 7000,3317 LB
50,3334 BL
50,3351 H D
25,3352 TH JOO,3353 GW 25,3355 CA
50,3401
EX 700,3433 AT 500,3438 HR
50,3438 JM 500,3438 TL
25,3441

3445
3454
3464
351 1
3513

3552
3581

3583
3584
3601

3603
3621
3641

3650
3705
3707
3721

3735
3762
3763
3764
3776
3812
3816
3816

3896
3901

3904
3911
3911

3927
3953
3956
3981

3994
4002
4006
4006
4012
4014
4021
4021
4041
4102
4102
4153
4196

4209
421 1
4223
4382
4382
4385
4424
4431

4453
4463
4484
4501

4506
4529
4531

4532
4533
4543
4561
4576
4581
4611

461 1
4614
4615

4634
EH
50,4645
XL
25,- 4702
GX
25,- 4702
HP
25,- 4706
XJ
50,- 471 1
CC
25,471 1
EB
25,- 471 1
VB
25,4741
HD
50,- 4744
ES
50,- 4754
XB
25,4761
GC 50,- 4765
LV
25,4791
LN
25,481 1
AB
25,- 481 1
CR 700,- 4814
XA 500,- 4818
DG 500,- 4823
KM 25,- 4834
KD
50,- 4861
LK
25,- 4874
AN
25,- 4901
MG 25,- 4902
PK
50,4902
DA
25,4921
4927
SR
25,-

LR
CM
PR
SX
WB
CP
BM
VN
CP
BC
GW
EJ
GB
EG
ML
AE
CE
BG
HD
VB
BE
HC
AM
BZ
NX
NV
VG
AL
BJ
CS
CS
JB
NG
HK
KM
JE
CH
KB
PH
DA
BD
CD
RS
WC
WT
VT
HH
TE
HD
VT
XW
PA
AC
HE
JV
CL
RN
AD
EX
CL
BP
AA
LP
KL
JH
EM
BH
PB
NT
KR
CB
DS
AC
AM

25,- 5038
25,-

5041

50,- 5062
50,5087
25,-

5091

50,- 5144
500,- 5151
25,- 5175
25,-

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

5192

521 1
5221

5258
5262
5262
5271
5281
5341

GT
50,- 5925 HP
50,AJ
25,5931 DB 700,TM
50,- 5932 BD
25,VC 700,- 5932 BN
50,CK
25,5985 RB
25,EB 7000,- 5988 BH 500,ND 25,- 5988 EK
50,ZG
50,5991 XM
25,KH
25,6004 GZ
25,SZ 700,- 6017 AT
25,AE
25,6023 EC 25,SN 500,- 6029 RD 25,KA
50,- 6031 GS 25,KZ
25,- 6035 BP
50,JT
25,6045 CH
50,RD
25,6071 VJ
25,AL
25,6097 DB 700,-

50,50,25,-

AT
EA
XJ
501 1 GG
7000,- 5017 KG
50,- 5021 DJ
700,- 5025 HE
700,- 4931
7000,- 4941
50,25,-

4941

7006
7041
7041
7061
7101
7103
7103
7121

7434
7437
7442
7442
7471

7478
7481

751 1

50,-

7512
700,- 7521
25,7522

500,500,-

7523
7523
7524
7531
7542
7544
7556
7558
7577

25,25,25,50,-

50,500,50,25,-

25,700,700,50,25,25,7000,25,25,25,50,50,25,-

7000,50,25,50,50,-

5342
5344
5344
5345
5373
5375
5397
5401

5430
5431
5441

5473
5481

5482
5482
5491

5508

25,-

5513
5551
5561

50,25,-

5591
5591

700,- 5583

25,- 561 1
JOO,- 5612
50,-

5616

50,- 5627
700,- 5627
25,- 5654
700,- 5663
5665
25,50,-

5671

25,- 5684
50,- 5694
5694
25,25,- 5702
5702
50,500,- 5704
25,- 5705
7000,- 5706
500,- 5712

TC
AP
EV
SR
KB
KX
BA
NE
AJ
DM
XV
XP
LP
MJ
ZJ
BD
WR
NR
DG
AB
EK
HS
PH
TD
NG
BH
MR
NB
ED
HJ
T
M
GB
LZ
AA
U
AR
HT
LR
AM
EM
BS

50,25,50,25,25,500,25,-

25,50,25,25,-

5768
5802
5807
591 1

6099

6114
6131
6132
6133
6141
6165
25,6213
25,- 6219
50,6224

700,- 6229
7000,- 6245
50,-

6271

25,- 62.81
25,- 6305
25,-

6361
25,- 6371
50,6411
25,6412
50,6413
7000,- 6431
25,6432

700,50,-

700,-

6433

6521
6521

6522
700,- 6525
700,- 6531
50,- 6535
25,- 6538
25,- 6538
700,- 6544
700,- 6544
25,- 6545
25,- 6546
50,- 6546
25,- 6551
25,- 6581
50,- 6591
50,- 6601
50,6602
50,-

6641
6661
6661

6662
6666
6691

6702
6706
6706
6706
6708
671 1
6712

6714
6718

6731
6811

6827
6828
6828
6835
6843
6845

ZG
50,NE
50,EA
50,BV
25,5912 GP 700,- 6851
6851
5921 GG
50,25,- 5922 EA
25,- 6852

50,-

500,-

7591
7591

7596
7606
7608
7609
7641
7661

Kijk zaterdag 6 april
RTL 4 om 20.00 uur!

50,-

en voor iedere deelnemer in de postcode
521 2 TZ een troostprijs van ƒ 1 .000,CS
LN
EN
PK
3862 PR
3882 GX
3891
GK

6991

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

1 én 2 én 3 miljoen

50,-

25,25,700,700,25,-

ƒ 100.000
3831

6882
6922
6942
6956

BD
JB
XN
ZB
DC
KE
LZ
AX
CE
CA
BT
HH
GA
SJ
DN
XA
DJ

EXTRA PRIJZEN

500,500,-

HOOFDPRIJS

3818

6871
6871

700,-

5212TZ002

3851
3861

6865
6865

AE
GZ
JH
CC
AK
LS
VG
BE
BA
KE
HN
PT
GH
NP
BJ
AX
EZ
AR
AW
HE
XX
CE
BP
BN
MP
HT
TP
KK
WN
AN
HK
RH
SX
JA
DL
LW
BM
CN
HB
CD
AK
ER
AS
CE
ND
XS
AV
DA
BX
DD
DL
BN
GP
CJ
BP
XC
CM
DN
AG
BK
WZ
GB
ZB
AP
EA
KE
JJ

25,- 7122
25,25,50,-

7122

500,-

7273
7313
7323

25,-

700,700,-

7207
7241

7331

7345
50,- 7383
50,- 7412
25,- 7415

25,-

AG
AT
CG
GE'
SM
CE
HL
PC
CC
AB
XJ
SN

50,p.
25,-

7722
7741

7772
7772
7775
7000,- 7783
700,- 7812
25,- 7814
50,7823
25,- 7827
7000,- 7841
500,- 7841
50,7876
50,- 7891
700,- 7905
25,50,-

7921

7925

PX
VP
HG
JH
DJ
RL
DV
LL
BT
JJ
LS
AD
EA
PT
KR
LE
VA
NG
ER
ED
AB
JS
LL
AP
ZA
GZ
CN
RL
LV
NH
BL
NK
AD
EA
AD
TG
TV
HM
AD
AN
AV
BB
CC
HS
PB

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

7942
7948
7954
7957

50,-

3031

700,25,-

25,50,50,25,7000,50,50,25,50,700,-

8013
8016

8022
8032
8035
8081

8084
8101
8161
8171
8181

8224
8225
8253
8307

50,-

8312

700,25,7000,50,700,-

8326

50,25,-

8331

8343
8414

8433
8435
8443

25,- 8471
8523
25,- 8604
50,- 8642
50,- 8801
700,- 8899
25,891 1
7000,- 8921
25,- 8932
25,- 8933
700,- 8934
25,-

50,-

9041

50,- 9044
700,- 9054
50,- 9078
25,9079
25,- 9104

BK
LG
DR
CG
TC
BD
BL
PD
JM
PA
WE
HL
CZ
BP
AA
KA
ZW
RC
AC
BH
AC
BZ
SX
XL
LT
HB
XS
EL
JC
NG
BR
WD
HE
AE
KS
GE
NN
DR
AX
EZ
NJ
KN
VJ
MX
GK

25,70O,50,50,-

9133
9163
9163

9285
9285
9285
25,- 9287
25,9298
50,- 9404
25,- 9406
50,25,-

50,-

9415

50,- 9422
25,50,25,-

9481

9502

9541
700,- 9561
25,- 9571

25,- 9603
25,- 9628
700,- 9646
25,9665
50,- 9679
9693
25,500,- 9695
25,9697
25,- 9698
fO,- 9713
500,- 9722
50,9725
50,- 9743
25,- 9797
500,- 9798
9865
50,25,- 9933
TOO,- 9974

MP
HS
JH
PL
SK
XH
LR
RR
BW
BV
PE
EC
HS
AT
EE
ED
BT
CD
TD
CL
HX
JG
EC
VS
PB
XV
JM
GX
HN
JA
PA
PB
BA
EC
ND

25,50,-

700,25,50,50,ÏOO,25,25,700,25,-

25,50,-

25,50,50,-

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

50,-

50,25,25,25,-

25,25,50,25,25,-

—.^^T~> —n
ï WIN^O^7.Mli^OEN-BÖN
1
. • .
• . . ••
••
. •
•. .
• , ..
.....••.
]•!
7000,- 11
H_

*-

700,50,25,-

25,-

700,50,-

25,25,25,25,-

50,50,-

U'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode t otenj inclusief
de Bmgopnjzen en de Mega Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederorJzeggmg eenmaal p er maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening a1 te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m b okletters
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement , op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 677 68 68

25,-

50,50,50,25,25,50,500,25,50,25,25,-
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Waterleidingduinen paradijs voor vlinders'

„De eerste vlinder van dit
seizoen is alweer gesignaleerd," vertelt Mariek Eggenkamp vrolijk aan de telefoon. „Ik zag er vanmorgen toevallig eentje vliegen
in mijn tuin." Meestal staan
we er niet zo bij stil dat die
fladderende diertjes slechts
op bepaalde plaatsen voorkomen. Toch is dat van belang omdat veel vlindersoorten in rap tempo uitsterven. Daarom inventariseert de KNNV Vlindergroep Zuid-Kennemerland
langs 28 routes In de regio
hoeveel en welke vlinders
er rondvliegen. Vanaf l
april loopt er voor het eerst
ook een route door de Zuidduinen. En elke Zandvoorter die van vlinders houdt,
kan helpen tellen.

'D

LAATSTE JAREN
concentreren de vlinders zich op bepaalde
plekken," vertellen Mariek Eggenkamp en Joop Mourik van
de Vlindergroep Zuid-Kennemerland op een koude middag
eind maart. Eggenkamp: „Tussen de Zilk en het Noordzeekanaal ligt een ideaal duingebied,
maar door de bebouwing van
bijvoorbeeld Zandvoort verspreiden vlindersoorten zich
niet makkelijk. Zandvoort is
voor hen een woestijn. Vlinders
halen hun voedsel namelijk uit
bloemen, die vroeger in bermen
en in tuinen stonden. Maar tegenwoordig zijn we te netjes geworden. We halen het onkruid
weg en maaien het gras. Wie
een budleia in zijn tuin zet, zal
echter snel de vlinders weer
zien terugkomen."
Zo vroeg in het voorjaar laten
de bloemen zich nog niet zien
in de Zuidduinen. De meeste
begroeiing bestaat uit helmgras
en een paar kale struiken. Alleen de verschillende kleurtjes
hondedrollen zorgen voor wat
kleurverschil in het vale landschap. Zelfs het waterige zonnetje wil maar niet in het Zwanenmeertje schijnen.
Het valt nauwelijks voor te
stellen dat juist in het duingebied langs de Frans Zwaanstraat over een maandje volop
vlinders zullen vliegen. Het
vlindernetje van de biologen
komt dan ook wat koddig over.
„Dat netje doet aan Prikkebeen
denken, hè," lacht Eggenkamp.
„Nou, ik vang alleen vlinders
als ik vanuit de verte niet kan

Mariek Eggenkamp en Joop Mourik vangen de vlinders alleen als ze niet vanuit de verte kunnen zien welk exemplaar voorbij
vliegt. „We zijn dus geen prikkebeen"
Foto André Lieberom
zien welke soort het is. Daarna mooie dagen ook de duinparel- ken kan worden als een soort is het niet aan te raden dat tellaat ik ze weer vrij."
moervlinder, het hooibeestje dreigt uit te sterven.
lers hun eigen hond meeneMourik vult aan terwijl het en de vuurvlinder in de ZuidBovendien willen de vlinder- men, want dan vliegen de vlintweetal een paar meter naar duinen en de Waterleidingdui- groep Zuid-Kennemerland en ders weg." Behalve voor de
een duintop loopt: „Hier vliegt nen rond. De parelmoervlinder de biologen van de Waterlei- nieuwe route zijn er overigens
in april en mei de zeldzame dankt zijn naam aan de onder- dingduinen weten wat het ef- ook vijf tot tien vrijwilligers noaardbeivlinder, waarvan de po- kant van zijn vleugels. Zie je fect is van de koeien die sinds dig die drie keer per jaar een
pulatie hollend achteruit gaat. een paars met wit duinviooltje, een paar jaar in het natuurge- uur of drie vlinders tellen in
Slechts op een paar plaatsen in dan is de met uitsterven be- bied grazen. De nieuwe route een vierkante kilometer, want
Kennemerland is de aardbei- dreigde duinparelmoervlinder loopt dan ook vanaf het Zwa- de Vlindergroep Zuid-Kennevlinder te zien en de grootste meestal dicht in de buurt. nenmeertje via de Waterlei- merland kan niet alle duingeconcentratie zit waarschijnlijk Vuurvlinders, te herkennen dingduinen weer terug naar de bieden zelf nalopen.
in de Waterleidingduinen."
aan oranjerode vleugels met rand van de duinen.
„Waarom ik dit zelf zo bebruine vlekjes, komen af op
Vrijwilligers wandelen de langrijk vind? Ik ben een bioloEggenkamp: „Hoe je die kunt schapezuring. Het hooibeestje route wekelijks een keer als de ge zonder werk," vertelt Eggenherkennen? Nee, ze zijn niet heeft eveneens een oranje bo- zon schijnt en moeten 2,5 meter kamp. „Maar ik ben erg betrokrood." De twee biologen moe- venkant, maar heeft een lichte links plus 2,5 meter rechts van ken bij de natuur en ik vind dat
ten erom lachen. „Deze vlinder- C op de bruine achtervleugel. het pad tellen. Zij hoeven geen we die niet zomaar verloren
soort zit vaak op de bosaardtaei,
bioloog te zijn, want ze krijgen kunnen laten gaan. Gelukkig
vandaar zijn naam. Dat is trouIn totaal zitten er ongeveer 15 vier keer per jaar een informa- ben ik niet de enige die er zo
wens niet de reden waarom hij soorten vlinders in het gebied, tie-avond voorgeschoteld.
over denkt. Toen we vier jaar
hier in de duinen ook te vinden hebben de vlinderkenners vast„Meestal heeft een groepje geleden voor het eerst een
is. We hebben ontdekt dat de gesteld. Al weten ze inmiddels van drie of vier tellers een route werkgroep oprichtten, bleek
aardbeivlinder ook houdt van een hoop van deze romantische onder zijn beheer, zodat men een grote groep mensen erg endauwbraam, de lage braam- duinbewoners, toch beginnen ook nog eens op vakantie kan," thousiast. En dat is mooi, want
struiken die over de duinen ze dit voorjaar met een speciaal vertelt Mourik. „We hebben hoe groter de groep hoe meer
kruipen. Dat is echt een heel project. Het is de bedoeling om veel gepensioneerden die mee- draagvlak voor een betere vlinnieuwe ontdekking."
net als op 28 andere plaatsen in helpen om de vlinders te tel- deromgeving."
Behalve de aardbeivlinder, de regio in de gaten te houden len." Hij springt opzij om een
Monique van Hoogstraten
een onooglijk miezerig klein hoeveel vlinders elke week in drol te ontwijken. „We mogen Wie vlinderteller wil worden, kan zich
opgeven
bij Mariek Eggenkamp van de
bruin vlindertje volgens de een bepaald gebied zitten, zo- ze wel waarschuwen voor hon- Vllndergroep
Zuid-Kennemerland, tetwee biologen, fladderen op dat er op tijd aan de bel getrok- depoep," roept hij. „Overigens lefoonnummer 5292137.
(ADVERTENTIE)

de badplaats door

en

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

ABN/AMRO Het nieuwe gebouw van de ABN/AMRO op het Raadhuisplein is volgens het
college van burgemeester en wethouders te massaal. De welstandscommissie vindt de nieuwe
bank wel goed. De gemeente heeft echter twee
jaar geleden al in een brief geschreven dat het
gebouw slechts drie lagen plus een kap mag
hebben. De ABN/AMRO heeft nu een ontwerp
ingediend voor vier lagen plus een kap.
Bezuinigen De gemeente moet flink bezuinigen.
Uit zeer globale berekeningen blijkt dat Zandvoprt bijna een miljoen gulden tekort komt over
driejaar als er niets aan gedaan wordt. Wat voor
gevolgen het tekort heeft, wordt duidelijk bij de
begrotingsbehandeling in oktober.
Wrak Het duikteam Zandvoort heeft een wrak
gevonden in het Zwanenmeertje. Vermoedelijk
behoren de resten toe aan een bomschuit. Het
Cultureel Centrum zal de wrakstukken tentoonstellen.
Bibliotheek Voortaan kunnen de bibliothecaresses hun werk beter doen, want zij hebben een
nieuwe balie gekregen. Bovendien zijn' er extra
computers gekomen, zodat Zandvoorters makkelijker een boek kunnen opzoeken.
Rode Kruis Er zijn veertig kinderen geslaagd
voor hun jeugd-EHBO. Zij kregen een gekalligrafeerd diploma uit handen van de burgemeestersvrouw.

Raadhuis E. de Wit, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, heeft de nieuwe aanbouw
van het raadhuis geopend. Hij overhandigde een
bord uit Makkum aan burgemeester Machielsen. De vrouw van oud-burgemeester Nawijn
stelde met een druk op de knop tevens het nieuwe carillon in werking. Dankzij de aanbouw hebben de ambtenaren er 730 vierkante meter extra
bij. In het nieuwe gedeelte zitten Financien, Sociale Zaken, Interne Zaken, Algemene Zaken en
het Statistisch Archief.
Haltestraat Afsluiten van de Haltestraat vinden
de winkeliers te rigoureus, maar beperking van
de snelheid van het verkeer valt wel in de smaak.
Van de 59 formulieren die de gemeente onder de
middenstanders verspreid heeft, hebben er 55 de
enquête ingevuld teruggestuurd.
Woonwagens Zandvoort moet een plan opstellen
voor de woonwagenkampen. Dat stelt de provincie. Er is volgens Gedeputeerde Staten in veel
gemeenten een tekort aan standplaatsen. Dat
geldt ook voor Zandvoort.
Strandloop Voor de 15-e keer heeft de strandloop
plaatsgevonden. Er deden 544 deelnemers aan
mee. De laatste lopers van de halve marathon
hadden het deze keer niet eenvoudig door de
opkomende vloed. Uiteindelijk won Bert Bols
uit Haarlem de wedstrijd. De beste Zandvoorter
was W. Kluyskens met een vijfde plaats.

H

IJ WAS VERDIEPT in
zijn Weekend, maar loerde net als ik af en toe
naar de doktersassistente. Alleen zij kon immers het verlossende 'u mag bij de dokter komen' uitspreken. Links van
hem waren een paar stoeltjes
vrij. Ik had nog even geaarzeld
of ik naast hem zou gaan zitten, maar koos toch voor de
ruimte. Zo'n bezoek aan de orthopeed is al benauwend genoeg.
Zijn gerimpelde voorhoofd,
voorname bril en grijze haar
konden van een gewone zestigplusser zijn. Toch kwamen ze
me iets te bekend voor. Een televisiepersoonlijkheid? Nee.
Die zou wat minder ongedwongen op zijn stoel zitten. Laatst
viel me dat op bij Paul Witteman die in een Haarlemse tearoom zijn tafeltje aan ons afstond met een blik van 'zeg alsjeblieft niet dat ik van de televisie ben, want ik ben nu even
aan het winkelen'.
Zat er dan een bekende politicus in de wachtkamer?
Mmm, ja, zou kunnen. Maar
geen Zandvoorts raadslid,
want dan zou het korte oogcon-

voor de fusieperikelen rondom
Zandvoort en Haarlem. Hij
leidt immers de discussie tussen de burgemeesters over een
grootschalige regiogemeente.
Tussen die burgemeesters zitten vast net zo goed JR's, Cor
tact bij binnenkomst heel ande Zeeuws, Sheila's en Joan
ders verlopen zijn. En toch
wist ik zeker dat ik hem al eens Collinsjes, of hoe ze tegenwoordig ook mogen heten. Tot slot
eerder in een raadzaal gezien
had. Was dat niet in Weesp, bij is er nog een optie: Van Kemede benoeming van een nieuwe
nade leidt aan soapverslaving.
burgemeester?
Ja, dat is het. Hij heeft naNet toen enkele lettergrepen tuurlijk zo vaak stiekem de vivan zijn naam door mijn hoofd deo geprogrammeerd om de
dwarrelden, riep de doktersas- 'Bold and the beautiful' op te
nemen dat hij met een tennissistente hem streng tot de
orde. „Meneer Van Kemenade, arm zit. Of hij hangt 's nachts
in zo'n onmogelijke houding
u mag bij de dokter komen."
op de bank om GTST af te kijZo, zelfs de Commissaris van
ken dat hij een hernia opgelode Koningin bezoekt een botpen heeft.
tendokter, constateerde een
Daarom is hij natuurlijk ook
andere patiënt wakker.
Toch begrijp ik een ding niet. bij dokter Graswinckel. Die
neemt hem vast binnenkort
Waarom leest deze erudiete
onder het mes om hem van zijn
man het bekende roddeltijdschrift Weekend? Mogelijkheid hernia af te helpen. En dan
wordt de Commissaris van de
a: om zijn nieuwsgierigheid te
bevredigen, net als ieder ander Koningin straks wakker terwijl
een verpleegster met een
die alleen bij de tandarts, de
AVRO-stemmetje zegt „Gaat
kapper en de dokter de leestahet weer een beetje, meneer
fel afstruint, b. omdat hij vergeten is de Staatscourant te ko- Van Kemenade?"
Monique van Hoogstraten
pen c. om inspiratie op te doen

Bekend

Nos Vacances en Summerhouse
lijken voornamer door hoge ligging

j Kerkdiensten
30/31 maart
Jeugdgebouw Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Palmzondag.
ds J. van Leeuwen (met The
New Choir Singers).
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds Korenhoff.

met

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19 uur: pastor Duijves
Zondag 10.30: pastor Duijves
met kinderkoor. Palmzondag
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 17.00 uut: Agape-maaltijd.

j Weekenddiensten

Speelweek van 28 Maart t/m 3 April
DE INDIAAN
IN DE KAST

ZUSJE

THE USUAL
SUSPECTS

Pied. gesproken

A.L

Dagelijks
13.30

VEELVULDIG
BEKROOND OP
INTERNATIONALE
FILMFESTIVALS

DE MEEST INGENIEUS
GECONSTRUEERDE
THRILLER VAN DE
AFGELOPEN JAREN

GOUDEN KALF BESTE FILM

DE ONTDEKKING VAN
HET FILMFESTIVAL VAN

CANNES

cCe
Net

j

Monique van der Ven!
en Derek de Lint l

12 Jaar
Do t/m Di
19.00

16 jaar
Dagelijks
21.30

A.L

Dagelijks
15.30
Woensdag 3 Maart om 19.30 uur

-^

LES ROSEAUX SAUVAQES
Regie: André Téchiné,
met Fréderic Qorny en Elodie Bouchez
WORDT LID VAN DE FILMCLUB
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel; 025-5718686

Weekend:
30/31 maart
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In ' andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. , (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds,. 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,

dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

B

~

B Burgerlijke stand
Periode: 19 tot en met 25 maart
In ondertrouw:
Martin van der Kuijl en Bianca
Alice Janine Joacim.
René Maria Mulder en Monique Slag.
Getrouwd:
Alexander Dick van de Poll en
Daniëlle Schönhage.
Emile Henricus Johannes Antonius Breuer en Josephine
Charlotte Velthoen.
Geboren:
Jimmy Armagan, zoon van Petrus Hendricus Jacobus van
Kessel en Terzi Özlem.
Lola Lorraine, dochter van
Harry Bernard Holsboer en Carolina Zoons.
Overleden:
Wilhelmina Catharina Paap op
62-jarige leeftijd.
Esther Berdina Waterman" op
60-jarige leeftijd.
Reinirus Johannes Albertus Ellenkamp op 91-jarige leeftijd.

Haarlemmerstraat 44-46 is
een dubbel woonhuis en bestaat
uit Nos Vacances en Summerhouse. De woningen zijn een
duidelijk voorbeeld van badplaatsarchitectuur.
De gevel is wit gepleisterd.
Links en rechts eindigt de balustrade op het dak tegen kanteelachtige verticale elementen. De
middenpartij heeft een elegante
boog ter accuentering van de
beide ingangspartijen. De raMet medewerking van
men op de eerste verdieping
C.J. Wagenaar
hebben fraaie ontlastingsbogen
met in het midden een sluitsteen. De bogen zijn gemaakt pjes zorgen voor een warme
tint. De verticale stijlen van de
van fris rode verblendsteen.
serre hebben elegant gekroonde
Beide panden zijn voorzien decoratieve ondersteuningen.
van een open veranda met daar- Links en rechts van de serre is
boven een groot balkon. De ver- nog het gebogen originele hekanda's zijn aan de zijkanten werk aanwezig. De terugliggenvoorzien van de originele raam- de oorspronkelijke ingangsdeuindeling met in de bovenlichten ren worden gescheiden door het
geel glas. De gele glazen raam- ijzeren hek.

De woningen liggen wat hoger
en komen enigszins boven het
straatgewoel uit. Dit vermeerdert de voornaamheid van de
gevel. Ook de in Jugendstil gebouwde huizen vormen een belangrijk onderdeel van de karakteristieke straatwand van de
Haarlemmerstraat.
De in deze architectuurrubriek behandelde panden komen alle voor op de Zandvoortse monumentenlijst, die momenteel wordt opgesteld. De
bouwwerken in de Noord- en
Zuidbuurt en de Haarlemmerstraat zijn het waard beschermd
te worden, zodat deze erfenis uit
het verleden ongeschonden kan
worden doorgegeven aan toekomstige generaties.
Haarlemmerstraat 44-46 waren de laatste panden in deze
serie.
Foto Andre Lieberom

j Agenda
Woensdag 27 maart
* Filmclub Simon van Collem draait Land of freedom in het Circus aan het Gasthuisplein. Aanvang 19.30 uur. Ook toegankelijk voor niet-ieden.
Donderdag 28 maart
* Openbare inspraakavond over de parkeernota centrum. Aanvang 20.00 uur in het raadhuis.
* Openbare vergadering GBZ in het Gemeenschapshuis. Aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 29 maart
* Toneelvereniging Wim Hildering treedt op met 'Achter de vuurboet' in De Krocht (aan Grote
Krocht). Aanvang 20.15 uur.
* Opening expositie 'Uit eigen werk ...' m het Cultureel Centrum (Gasthuisplein) door wethouder
Versteege. Van 20.00 uur tot 21.30 uur. Expositie loopt tot en met 2 juni.
Zaterdag 30 maart
* Lentewandeling door Kennemerduinen olv gids. Vertrek om 10.00 uur bij ingang Bleek en Berg.
Opgeven via 023-5257484.
* Toneelvereniging Wim Hildering treedt op met 'Achter de vuurboet' m De Krocht (aan Grote
Krocht). Aanvang 20.15 uur.
Dinsdag 2 april
* Voorjaarsvergadering van OVZ in strandtent Take Five. Om 20.00 uur.
Woensdag 3 april
* Paasinstuif voor kinderen. Paaseieren versieren en paasschilderij maken in 't Stekkie (Celciusstraat), voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur.
* Filmclub Simon van Collem draait Les roseaux sauvages in het Circus aan het Gasthuisplein.
Aanvang 19.30 uur. Ook toegankelijk voor niet-leden.
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Suzuki
Amstelstein - Suzuki

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

44,00
14,85
9,20
9,20
10,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen].
Alle prijzen zijn excl. ) 7,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

te/c
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,340 GL Sedan 1.4 S Speed
'85 ƒ 2.750.VOLVO NIEROP A'dam W.
020- 6183951.
Renault bestel, '86,
APK 1 jr, rood,
ƒ3500.Tel. 020 - 6237247

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

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
,

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Nissan
Honda
Off. Honda-Dealer
AUTOKROOIJ
Biedt aan div. Demo-wagens:
Accord 2.01 LS
1/96
Nieuw model, alle opties
Accord 2.0 i plus
1/96
Civic 1.3 Down Town
2/96
Ovic 1.41 5-drs. opties
2/96
Civic 1.5 DXi, 3-drs. 10/95
AUTOKROOIJ
T.T. Vasumweg 32
(a.d. Klaprozenweg)
A'dam-Noord, 020 - 6310615.
Vanaf Ringweg afslag S 118
HONDA Dealer ALFA ROMEO
Dealer
SPRING IN T VELD
Met 12, 6 of 3 mnd. garantie

Suzuki Swift 1.3GTI-16V, sept.
'89, wit, 105.000 km, ƒ9.500.
Tel. 036-5372427

'e koop van eerste eigenaar
wegens verandering van werk:
Nissan, MAXIMA QX, Type 2.0
kteurs SE Automaat, blauw.
Bouwj. '95,28.000 km. Komplee auto met perfekt rijgedrag.
'52.500,-. Tel. 072-5897501.
.k. Nissan Prairi 2.0 SLX 7
zitpl. 11/91, 78000 km i.u.s.Pr.
19.750. Tel. 020 - 6478995.
.k. Nissan Prim. 1.6LX, 5 drs.,
an. '95/58.000 km/kl. wine red
jearl., m. AIRCO/br.str./
rekh/cdv.icm. st. ond. m. afst.
bed// 25.500. Tel. 020-6002019.

Peugeot 309 XL profiel 1.4,
3 deuren, wit, 68.000 km. i.z.g,
st. APK tot sept. '96. Vr.pr.
ƒ8500. Tel. 020-6159358.

Automaten
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v.a. ƒ 3.500.50LDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

ANDERE MERKEN
BMW 325i X '88 ....ƒ 14.950
Lancia 2.0 HPE '86 ... aanvr.
Mazda 6261.8 GLX '91 ƒ 14.950
VWGolf 1.3 '88
ƒ9.950
:itroen BX 14 v. part. b.j. 1989, Triumph TR7 '82
aanvr.
APK okt.'96, goed onderh.,
ƒ4750,-. Inl. 076-5019316.
Ook een aantal VOORDELIGE
AUTO'S MET APK
CITROENSPECIALIST
* Bovag gar.voorwaarden. Op
TIMO DE BRUYN
rijdag is onze koopavond.
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
AUTOBEDRIJF
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433. SPRING IN T VELD - HONDA
OOSTEREINDERWEG 340
:X Break 25RD, 12-'86, goed
1432 BE AALSMEER.
onderh., open dak, trekh.,
TEL. 0297 - 344 146
ƒ5250. Tel.: 036-5312665.
CX25 Break '91,122500, z.g.o.,
airco, aut.alarm, carkit. Vr.pr.
ƒ23000. 010-2205328, na 19 u.

»*•"

Renault

Algemeen

Auto's te koop
gevraagd

Rover

Porsche

Van Vloten
Amsterdam

Mazda

QUKEBAAS
•10 dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J-5)
All-in met vrije km ... ƒ 1610.Sneeuwkett. + skiboxen met
dragers voor ieder type auto
020-6719108 of 020-6794842
Zie ATS telet. pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Bedrijfsauto's

Aanhangwagens(bootjtrailers
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Tel.: 020-6922930
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

^S

liLDP ONZE PAASGOUD BEKROONDE TOP-WUNEN
VERRASSEND IAAG GEPRUSD!
BUZET
ROUGE 1994
01 SUtOYVO

l \3

J

440

1989 t/m 1995

360 2.0, 5-drs
1987
340
1987 t/m 1989
340 autom. ... 1987 t/m 1990
VWGolf, autom
1988
Mitsubishi Lancer, 1.3 GL1990
Fiat Cinquecento 1.1 sp. 1995

FONDARZAC '94
ENTRE DEUX MERS

PROEFNOTITIES:
geur: frurtig met eiken tonen
kleun paars rood
smaak: stevig
seiveertemp.: 17 graden
aanbevolen bij: rood vlees
en kazen
ChIMu

Fondarzac
«*.£*„«,,.<*•<;

AND HOTTI.1CD I

WILLIAM
LAWSOi
CHILEENSE
CARTAVIEJA'92

Daihatsu

Lancia

Autoverhuur

Campers

Fiat

Lada

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 020-4976999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Personenbus ƒ 89,- p.dag
Grijs verh. dak
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
+ montage 995 ex
All-in. KM vrij!

Volvo

Ford

Service en
Reparatie

Ook op zaterdag open l
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Plymouth

SUBARU LAGACY 1.8 GL
zwart, 1991, 130.000 km, Elec. V.a. ƒ85: 5 veerbollen
Open dak, APK/VVN, ƒ 11.750. op druk brengen bij de Citroen
P. Smit Autoserv. 020-6719154. Spec. in Zaanstad Garage.
10 Volvo STATIONS '88-'94
RENE SPAAN, l 075-281193. Sedans 360 GLT 440 GLT, 740
Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class Vraag tevens naar onze mrui- GL, ANWB-gek. 0492-464495
SAAB SERVICE MOLENAAR lers en aantr. rep. prijzen.
855 T 5 R Estate
6/9!
Hoofddorp 023 - 5614097
XM D12 Break Comfort, 6-'93,
855 2.5 sport Estate ... 2/96
Mazda 626 2.0 GLX op LPG 64.000 km, grijs kenteken, grijs 4601.8
1/94
metall., org. fabrieks elektr.480 2.0 Autom
5/90, blauw ƒ 10.900.12/92
schuifd. + l.m. velgen, trekh.,
Baarsjesweg 249-253
440 DL Autom
4/93
in abs. nwst., met BTW-fact.,
Amsterdam 020-6121824
440 1.6 Comfort Line .. 1/95
ƒ21.000 excl. BTW, 3 mnd.
6/3
Peugeot 605 SLI '92, Ipg, Bovag-garantie. Fokker Citroen 440 1.8 LPG
Citr. AXTGS 1.4
7/93
120.000 km, d.blauw, als specialist, 033 - 2537272.
Citr. ZX Aura 1.8
4/93
nieuw, ƒ 16.500. Visa Garage
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Tel. 020 - 6278410.
OFF. VOLVO DEALER
CASPARUS B.V.
WEESP
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 0294 418200/418008
SPECIALE AANBIEDING
Applause Xi km 80000, 10/91,
940
GL aut. Sedan, airco '9
Lancia
Y10
automaat
6/94
blw.
ƒ 12.750. Cuore, rood km 18000
3.400 kmr full optie. ƒ24.500, 440 DL LPG '89
'93 ƒ 11.950 Charade TS Gree- met.
NIEUW ƒ 29.500 voor ƒ 23.000 ƒ9.750. 340 GL 5 drs. aut.'88
ze km 47000 '91 ƒ11.250.
Ypsilon Jr SE . . . '95 ƒ 18.950 ƒ7.500. VOLVO-NIEROP,
NIEROP-DAIHATSU
Ypsilon Autom. - . '94 ƒ 23.000 Vancouverstr. 2-12 A'dam-W.
Tel. 020 - 6183951.
Vancouverstr 2-12
Lancia Delta 1.6 '94 ƒ25.950
A'dam-WestOO - 6183951. Lancia Delta 1.6 '95 ƒ29.950
Lanc. Thema 16V93 ƒ34.950
Daihatsu
Lanc. Thema Turb.'89 ƒ 7.450
't AMSTERDAMMERTJE
Thema Pinmfarina '87 ƒ 13.950
Amstel 340-342
Lancia Kappa 2.4 '95 ƒ 59.950
tegenover Carré
940 2.3 Sedan airco abs 1993
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
1991
Punto 55 S .. v.a.'95 ƒ20.999 940 2.3 Sedan
Daihatsu Charade TX 1.3i, b.j.Tipo 1.4 i.e., 5-d '92 ƒ16.950 850 Estate 2.5 GLE 1993
'93, APK mrt '97, zw., 36.000 Tipo 1.4 Skyline . '92 ƒ17.250 740 Sedan 2.3, autom. . .1986
1989
km, ƒ 14.900. Tel. 035-6830618 Tipo 1.4 S 3-drs. '94 ƒ21.950 480 Turbo, zwart
1991 t/m 1994
Cinquecento 900 '93 ƒ 12.800 460
1992
Cinquecento 900 '95 ƒ 13.950 440 automaat
Panda 1000 CL . '91 ƒ 8.950
Panda 1000 LX '94 ƒ 11.500
XM Turbo D Break '94 AMB
Panda AUTOM. . '92 ƒ 10.950
Airco, leer centr.lock ƒ 46.000
Uno 45 Special '88 ƒ 6.500
XM Turbo D break, '92 airco,
'90 ƒ 9.950
leer, telef.
ƒ 29.500 Uno 45 i e
Uno 1.1. Hobby . '93 ƒ14.950
3x XM Turbo D Airco AMB ABS
80.000 km '93 v.a.
ƒ29.500 AMSTELLANDLAAN 1 WEESP
XM Turbo D '92
ƒ 24.500
Tel 0294-415108. Fax 43PR1R
XMTurboDAmb '91 ƒ18.500
XM comfort LPG '94 ƒ 27.500
XM Diesel '90
ƒ 12.750
XM V6 Clarion airco '93/ 27.500
T.k Ford Sierra 2.3 D CL com
XM V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000
bi, b.j. '85, APK tot 1-'97, i.g.st
XM 20i Amb. '90
ƒ 9950
f2750. Tel. 020 - 6167040.
XM 20i Amb. aut. airco ABS
cruisecontr.'93
ƒ 28.500
CX 25 TGi Break '90 ƒ17.500
CX 25 TD Break '88 ƒ 8.500
TE KOOP GEVRAAGD:
Xantia 18 SX Ipg '93 ƒ 19.900
LADA's bouwjaar '85-'92
ZX 1 8 i Furio '93
ƒ 18.500
correcte afhandeling 0495BX TGD Break '93
ƒ 19.500
496607 b.g.g. 06-52964552
ZX Diesel '93
ƒ14500
BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500
BX TGD Break '90
ƒ 9.950
BX RD Break '88
ƒ 6.950
BX 19TZI LPG '91 ƒ11.000 Te koop- Lancia A112 JR.
BX 19TZI '90
ƒ 9950 Bouwj. '85, apk okt.
BX Deauville D '93
ƒ 14.500 ƒ1750,-. Tel. 020 - 6404743.
BX TRD Turbo '89
ƒ 6.950 T.k Lancia Prisma, 31-12-'86,
BX Diesel '88
ƒ 4.950 zilvergrijs, nwe banden/schij
BX Diesel '84
ƒ 1.950ven/blokken, techn 100%, prijs
BX 16 Progress '92 ƒ 13.500 ƒ 1.900,-. Tel.: 020 • 6142303.
BX 14 TGE sch.d. '92 ƒ 12.500
BX 14 RE '90
ƒ 6.950
BX 14 TE '89
ƒ 4.950
BX 14 TE Ipg '87
ƒ 2.500 MAZDA 323 F 1 6 i, GLX 1990
BX 14 RE '86
ƒ 1.950 km 130.000, gnjsmet., trekh
AX 11 TE '92
ƒ 9.950 ƒ11.750. Tel. 020 - 6237028.
AX 11 TE '90 schuifd.ƒ 7.950
Visa 11 RE '86
ƒ 1.950MAZDA 323 F 1.61, GLX 1994
km 30.000, wit, lm velgen
VISA Garage B.V.
ƒ23.900. Tel. 020 - 6237028
Houtmankade 37
MAZDA 323 HB 1.3 16 V LX
Amterdam
rood, km 85.000,1990, ƒ 10.250
020-6278410
Tfil 020 • 6237028

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220

Amsterdam • Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

Autosloperij STRIJDONK.
Overcompl. Golf 1.8 GL '93, bl.
Theorie op CD-I GRATIS
Suzuki Swift GTI 16 kl., vele met., 45.000 km, nwe banden, Inkoop van loop-, sloop- en
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
extra's, bj. '89. Vr. pr. ƒ 8950. texalarm, APK tot 1997, schade-auto's. RDW vrijwaSpeciale spoedcursussen theorie + praktijk
ringsbewijs. 020 - 6319802.
Tel.: 020 • 6613288.
ƒ23.500.020- 6855450.
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Gratis ophalen.
*
Te koop: VOLVO 244, LPG, bj.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
'81, kmst. 255.000, ziet er niet Grote sortering ONDERDELEN
van
alle
schade-auto's;
alle
Wilt
u een goede en niet te
RIJSCHOOL ROLF
uit, maar rijdt prima!! APK 8-'96,
RENAULT 21 GTS,
merken, alle bouwjaren.
dure rijopleiding?
Rijden bij Rolf is een begrip in
ƒ750,-.
020-6479014.
Metall.groen, centr.vergr.,
GEBR. OPDAM B.V.
Bel dan Ferry 020 - 6127187. Amsterdam. Met een goed
APK nov. '96, 1986, nwe accu, T.k. Golf Diesel, kleur antraciet, Tel.: 02502-45435.
Eerste 4 lessen voor ƒ100,-, team instructeurs geven wij op
voorbanden, grote beurt ge- in zeer goede staat, b.j. 1986,
daarna alle lessen ƒ35,-.
een psychologische manier inHet
HOOGSTE
BOD??
Bel
had, 120.000'km, ƒ3500.
ƒ5000. Tel. 020-6650225.
20 lessen + examen ƒ 950,-.
tensief les en nog leuk ook!
voor
vrijblijvende
prijsopgaaf.
Tel.: 020 - 6643189.
Hoog slagingspercentage en
Loop-, sloop- en schadeauto's
Autorijschool Dolfijn
RENAULT AMSTERDAM
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. 1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.) toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
Top occasions met 1 jaar
vervolglessen ƒ 40 p/u
2x Renault 5
ƒ2000.- T.k.
gevr.
LOOP-SLOOPgarantie'
Info: 020-6839193 / 6187330. 06-54633678. P.S. Ook 8-weekRenault Fuego
ƒ 1750.- SCHADE auto's. Opgehaald
Wibautstraat 224
se cursussen en examenroutes
autotel. 06-52656690
Renault 9
ƒ 1950.- door heel Nederland. 24 uur
rijden is vanzelfsprekend.
020-561 96 11
Mazda 323 autom. .. ƒ 1900.- p.d. bereikb. 035-6219290.
(RIJ)EXAMENVREES WEG !
Tegen handelsprijs: van 1e eig. Ford Taunus Ipg
ƒ 1950.Turbo"-seminars ƒ 150 inclus.
ex-directieauto Safrane RN 2.2 Citroen Axel
ƒ 1950.ST. HYPNOSE: 020-6239936
VI, 5/93, groen met. el. ram., Golf Diesel
ƒ 1750.Wilt
u een leuke en een niet al
c.v. st.bekr., ƒ 20.950.-; Safrane Opel Kadett
ƒ 1500.- Voor een perfecte SAAB 99
te duren rijles, bel Autorijschool APK KEURINGEN ƒ 70,
2.2i RN groen met., l.m. win. 2x Renault 11
ƒ 2500.90 of 900, ook Royal Class
50 km en maak een afspraak. klaar terwijl u wacht.
alarm, 12/92 ƒ 19.500. Ren. 19 Citroen BX
ƒ2500.SAAB SERVICE
1e 60 Min. gratis! 06-54688185. Garage West-Center:
21 GTS Symphonie, 5-d., LPG, BMW
ƒ1750.
MOLENAAR
div. opties, 5/92 ƒ13.500. Van Renault 18
020-6122476 (zonder afspraak)
ƒ 1500.
HOOFDDORP
1e eig. Ren. 19 TR Chamade,
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Onderhoud, reparatie APK.
RONDAY
BV
LPG, 5/92 ƒ10.950. Pr. incl.
Eigen
revisiewerkplaats
Autobedrijf CRYNSSEN
Plantage Middenlaan 19-21
BTW. Berebeit Amsteldijk 25,
voor Saab motoren
Crynssenstraat 10-14 '
Amsterdam 020 - 6237247
A'dam. Tel. 020 - 6627777.
en versnellingsbakken.
Tel.: 020-6184402.
Gevr.
LADA's
v.a.
'85
tot
'92,
± 50 auto's APK gek. Den Tevens verkoop van nieuwe
APK-keurstation, reparaties
met
PTT
vrijwaringsbew.
Eigen
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
en gebruikte onderdelen
alle merken en schaderegeling.
oplaaddienst: 033-4701240.
Haarlemmerweg bij molen.
023-5614097
020-6844079. Tevens Inkoop.
Gevraagd jonge auto's v.a.
MINOR MOTORCARS
SAAB 900i, roodbr., b.j. '85,
1990 a contant. Belt u voor inl.
T.k. div. inruilauto's: Alfa 75,1.8 143.000 km, 5 versn., stuurSloterkade 43/44
0341-419354 of 0652-977028.
Ipg, 11/88 ƒ5.500; Saab 9000I bekr., 2-deurs, APK febr. '97, in
Amsterdam
AUTOLAS: 0756 -314 618
LPG/ob 3/87, ƒ4.950; VW Golf uitst. staat ƒ5500,-. Tel.: DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Tel. 020 - 6177975/6158022
1.6 GTi Cabrio 6/81, ƒ7.500; 020-6455542.
merk auto a cont. met vrijwar.
Rover-dealer voor
bewijs. Tel.: 020-4824Wn
Amsterdam, Amsteveen e.o. VW Golf 1.6 GL, LPG, 1/89,
SAAB DEPOT
•*
ƒ 7250.-; VWGolf 1.6 GL 5'drs,
Verkoop
van
nieuwe
en
gebr.
schuifd. aut., 1/84, ƒ3750.-;
CAMPERLAND zoekt wegens
Kadett 1.7 D 4/89 ƒ 7.250; Ka- onderdelen. Tevens revisie, onvele verkopen dringend goed
derhoud, rep. 04120-36737.
?
dett
1.6
D
5
drs.
station
6/86,
gebruikte campers voor plaatMotorische problemen
Laat
70 BESTELAUTO'S en pers. sing in Ned. grootste camperuw auto testen d.m.v. de mo- ƒ2.950; BX 1.6 RS break 6/86
busjes
v.a.
ƒ3500.
Garage
ƒ3.250.
Mitsubishi
Lancer
1.8
showroom. Info: Campcare
dernste apparatuur. GarageRijsenhout, lid Bovag.
GLD 5 drs. station 11/89,
b.v. 010 - 5221515.
bedrijf Out. 020 6441020.
Meer
dan
50
jaar
gevestigd:
ƒ6.950;
Rat
Panda
6/84
Geopend, ma-vr. 8-5 uur
ƒ1750,- Peugeot 205 6/87 T.k. aanhangwagen, enkele as, Bennebrpekerweg 17, Rijsen- Last minute. Dolphin Camper,
Adverteren m
ƒ 6.250. Berebeit Amsteldijk 25, 2 x 1 . 2 0 x 1 . 6 0 m, i.z.g.st. hout bij Aalsmeer, 0297- aut. en airco. Spec. prijs in april
deze rubriek
Adventure cars 0299. 430613
324229. Ook t.k. gevraagd.
Amsterdam. 020 - 6627777.
ƒ 1750. Tel. 020 - 6650225.
FAX: 020 - 665.63.21

T.k. Plymouth Voyager, geel
Ruime keuze m 2 CV occasions
kent. 7 pers., 2.5 i LE, voorj. '86.
alle leeftijden. De EendenspeVr.pr. ƒ 12500 Tel. 06-53197454
cialist Leende. Tel. 04906-1528.

Citroen

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

Saab

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM
HONDA
Peugeot dealer
Civic 1.6 ESI '94 ....ƒ29.950
sinds 1930
Civic 1.6 ESI '93 ....ƒ25.950
Civic 1.5 LSI '94 ....ƒ26.950 205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.500
Civic 1.5 DXI LPG '93 ƒ 19.950 205 XL 1.1 inj. 10/90 ƒ 11.800
4/93 ƒ 16.950
Civic 1.5Silv. LPG '93/ 20.950 205Trophy
1/90 ƒ 16.750
Civic 1.3 Spec. '91 ..ƒ13.950 205GTM.9
10/87 ƒ 4.500
Civic 1.3 Luxe '90 .. .ƒ11.950 309 XE 1.3
Civic 1.4 GL '88 . . . . ƒ 8.950 306 XR Uietoile 1/94 ƒ 26.750
Civic 1.5JGL '90 . . . . ƒ 9.950 306 XT 1.6 inj. 6/93 ƒ 24.750
Concerto 1.5i '92 ... .ƒ 16.950 405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ18.750
11/92 ƒ 18.450
Prelude 20 EX '91 ...ƒ20.950 405GRDsl
Prelude 20 EX '90 .. .ƒ 18.950
Inkoop/Inruil mogelijk
Aerodeck 20 Luxe '89/ 14.950
Baarsjesweg 249-253
Accord 20 EX '92 . . . ƒ 26.950
Amsterdam 020-6121824
Accord 20i Sed. '94 .ƒ31.950 Direct bereikb. v.a. Postjeswêg
ALFA ROMEO
33 1.4ie L '94
ƒ21.950
33 1.4ie L '92
ƒ14.950
33 1.4lmola L '94 .. .ƒ22.950
33 1.7ie, '91
ƒ14.950
33 1.5, '91
ƒ12.950
33 1.7 QV '90
ƒ12.950
75 1.8ie Ipoca '92 ...ƒ14.950
75 1.8ie Indy 91
ƒ12.950
1552.5 v6'90
ƒ31.950
155 2.0 TS'93
ƒ29.950
155 1.8TS.L93
ƒ28.950
155 1.7 '94
ƒ17.950
164 2.0 TS '95
ƒ49.950
GTV 2.5 v6 '83
ƒ 15.950

Volkswagen

24 UURS-SERVICE !

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Autosloperijen

1IMMLAWSONDISTD
HMHDGEANDMACDUI
ESTABLISHED1S
100% SCOTCH WfflS

CHATEAU PICON
BORDEAUX '94

L AC

GIGONDAS '94

iiDomaine de la MouHelle

Dl SARCMO <
AMARETTO
ORIGINALE

la

ELDERSl^HT

28%vol.

DISTILLED MATURED AN1
WSCOTLANDUNDER
GOVERNMENT SUPER

• WILLIAM LAWSON'S WHISKY of
Dl SARONNO AMARETTO - 0,7 liter

ELDERS

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen
laan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

GIJSBRECHT
VANAEMSTEL
k BESSENJENEVER
HELE LITER
VERGELIJK- IAj&rf
BARE PRIJS J*K9ö

SUNNY BAY
RUM WIT of BRUIN
0,7 LITER
VERGELIJK- i-fj&tr
BARE PRIJS J^TSO

GLENFIDDICH
MALT WHISKY
0,7 LITER
ELDERS

ELDERS 12^8

i VOSAMBERj KLEURIG BIER
KRAT 24 FLESJES
ELDERS

( PER
FLES
COURVOISIER
COGNAC ***
0,7 LITER
ELDERS

VOLVO 340 DL '87, wit, trekh.
spoiler, sunr., 108.000 km
vr.pr. ƒ 3.250, 020-6439889

.4&98T

VOLVO Amazone rood, '67
LPG, bel.vrij, m prima staat
n 1000. 0495-625647.

CAMPARI BITTER
0,7 LITER
ELDERS

TIA MARIA
KOFFIELIKEUR
0,7 LITER '
ELDERS

DELAFORCE
PORT ruby of tawny
0,75 LITER
ELDERS

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
'96,
• Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEr>
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Voor- en achteras, carrosserie
onderd. voor Chrysler Chero
kee. Alle carross.onderd. voo
Pontiac Fierro en 1 motor vop
Chrysler Voyager 3 l., 6 cil
60.000 km. Tel. 043 - 3063506
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86 ,
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

BAR-LE.DUC
CASSIS
HELE LITER

heeft alle dranken
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
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Een doodskist
yan wilgetenen,
en andere variaties
op Het Afscheid
Wake-opstelling van Carohen F.M. Feldburgge
Toto Mirjolunc Boonsu <

Doodskisten van wilgetenen en uitvaartgebak in de vorm van een
gigantische krakeling; het zijn maar twee van de zestig objecten die
te zien zijn op de tentoonstelling die Arti et Amicitiae wijdt aan
kunstzinnige alternatieven voor het uitvaartgebruik. Een tentoonstelling met verrassende vondsten en véél kijkplezier, hoe wónderlijk dat bij een thema als dit ook moge klinken.
/v in n ru) 11 n i i1 illi

on) ilu tra ht \jn l

l ! vi«|i n

door Arnoud van Soest

lïïtLUW
ARTI ET AMICITIAE
ROKIN 112

Het uitvaartgebak (reuzenkrakeling) van Teike Asselbergs

N VEEL culturen is de
dood een onderdeel van
het leven, maar in landen
als Nederland, hebben we
de dood verdrongen,"
zegt Harry Hayink, die de ten
toonstelling samenstelde, sa
men met collega kunstenaar
Walter Carpay

Foto Miranda Birney

Voor de expositie hebben
Harry Heymk en Walter Carpay zestig kunstenaars, ontwerpers en schrijvers uitgeno
digd, die soms met verrassende alternatieven kwamen voor
de bestaande uitvaartgebrui
ken
Walter „Ze hebben allemaal
gezocht naar een manier om de
„Vroeger was dat anders," uitvaart op een persoonlijke
vervolgt Harry „Toen lag het manier in te vullen, zodat je er
kerkhof naast
markt
het
plein De do
den lagen aan
de ene en het
leven was aan
de
andere
kant
Maar
vanaf begin deze eeuw werden meer bij betrokken wordt Dat
de doden naar de rand van de is het omgekeerde van wat we
stad verbannen "
de afgelopen veertig jaar hebDat had meer met een ratio ben gezien als iemand overnele benadering van het leven lijdt, wordt iemand niet meer
en ideeën over hygiëne te ma thuis opgebaard, maar naar
ken, dan met angst voor De een anoniem mortuarium aan
Dood, zo legt zijn compaan de rand van de stad gebracht,
Walter uit „Men ging ratione waar je maar een half uur mag
Ier naar de dood kijken Dood zijn Het enige dat mensen in
is dood en verder geen poes huis hebben is een telefoonnupas En dat is eigenlijk nog mer Ze bellen het op en alle
steeds zo het zegt de mensen zorg rond zo'n dood lichaam
gewoon niks, want als mensen wordt uitbesteed Tot zelfs de
echt zo bang zouden zijn voor bloemen aan toe, zodat je zelfs
de dood, wat wel eens beweerd dat ene bloemetje niet herkent
wordt, dan zouden er wel meer in die grote stapel Daarom
rituelen zijn om die angst te hebben bijna alle kunstenaars
beweren "
naar een manier gezocht om de

I

16/3 14/4/96
AMSTERDAM

uitvaart dichterbij te halen "
Ze hebben ook met de mak
kelijkste en snelste weg ge
zocht voor het verwerken van
een dood lichaam, zo heeft hij
gemerkt „Plons Brasser heeft
bijvoorbeeld een kist van ei
kenhouc gemaakt, die 350 kilo
weegt Met zo'n kist ben je wel
een paar dagen bezig, voordat
je die naar een crematorium of
begraafplaats hebt getransporteerd
Hij
bouwt dus bij
na een rituele
weerstand in,
wat een ma
nier is om er
------- meer bij be
trokken
te
worden "
Uit eigen ervaring Walter
werkte zelf een halfjaartje als
drager/kraai - weet hrj dat de
familie steeds meer de kist
draagt „Je ziet ook vaker dat
mensen in hun eigen vertrouw
de omgeving worden opge
baard En dat ze steeds meer
diensten uitbesteden, dus zelf
voor bloemen zorgen of een
kist uitzoeken Kisten worden
beschilderd, beplakt of betim
merd, want het mag ook iets
uitdrukken van familip en
vrienden Kortom de dood is
bespreekbaar geworden, dus
was het een mooi moment om
kunstenaars te laten nadenken

'Je ziet vaker dat mensen in hun eigen
vertrouwde omgeving worden opgebaard'

over hoe je dat vormgeeft"
„Het is een volle tentoonstel
hng geworden met veel kijkple
zier," vult Harry aan „Ja, kijk
plezier, want we zijn verrast
over de originele ideeën die we
binnengekomen hebben "
Op ons verzoek laat hij een
paar voorbeelden zien „Hier
hebben we bijvoorbeeld een
wake-opstelling van Carohen
Feldbrugge, die onder meer
een kist heeft gemaakt van wil
getenen Dat is een sterk en
levenskrachtig
materiaal,
waar een laagje turfmolm m
ligt, dus binnen een half jaar
komen de wilgetenen weer
groeiend naar bomen, zodat je
gelijk een grafbedekking hebt
Je hoeft er dus geen bloemetjes
neer te zetten, want die komen
vanzelf naar boven "
In de tentoonstelling
zit ook veel
humor verwerkt
Zo
stelt
Annet
Bult voor om -----van begraaf
plaats Oudenrijn een begraaf
plaats te maken met aparte
secties voor 'mensen die langer
dan l 90 meter zijn', maar ook
voor 'mensen die vooral veel
genoten hebben' Ook voor
'kinderen, bruiden en maag
den' is een apart hoekje mge

richt Van geheel andere aard,
en veel simpeler uit voeren, is
het idee van Teike Asselbergs
om m het uitvaartcentrum een
reuzenkrakeling bij de koffie
te serveren, waar iedereen een
stukje vanaf kan breken Dat
symboliseert niet alleen het ge
meenschappelijke gevoel van
rouw, maar is weer eens wat
anders dan het eeuwige plakje
cake

Het explosieve ontwerp van Erik Hobim
Ronduit explosief is echter
het idee van Erik Hobyn om
het lijk met springstof m te zijn er maar twee mogelijkhe
pakken, m een zwaar uitge den je gaat onder de grond of
voerde stalen doos te schuiven je wordt verbrand Ja een zee
en vervolgens tot ontploffing te mansgraf, dat kon vroeger ook
brengen Echt weer iets voor maar dat wordt steeds moeilij
Hobijn, die graag 'de randen kei Er moet toch meer moge
van de angst en de pijn op lijk zijn Zo is al eens geopperd
om een lichaam de itnmte in te
zoekt'
schieten En
zo kun je mis
bchien
wel
meer beden
ken

'Je gaat onder de grond of je wordt
verbrand. Er moet toch meer mo;gelijk zijn'
Of het idee, behalve dan mis
schien bij maffiabazen, veel
navolging zal vinden, weten
Harry en Walter niet, maar als
kunstenaars hoeven ze zich
daar ook niet om te bekreunen
Waltei „Het zet je in ieder ge
val aan het denken, want tot nu

•Midden In het
lt ven st i in \MJ in
de dood is \ .in «f
17 mam te /len hij Arti i t Amititae
Kokin 1U De expositie is van dinsrtii;
tot en met vrijdis: tussen 12 en zes
uur en in het vveektnd v in 12 tot vijf
uur geopend De toegangsprijs hè
dnisl ten njksdialder ut tentoon
stelling wordt cioor een hoek begeleid
i r zijn forumdiscussies i n n wordt n
funer ure diners georginisterd Telt
loon tel (i,M iï()8

De doodskist van Carpay & Capaan, zodat je kunt zie 'van wie je afscheid neemt. En dat het
voorgoed is'
Foto Carpaay & Capaan met digitale bewerking van Ina de Jong

Harry maakt een popart-kist met de tekst 'Let's keep in touch'. Harry: „Het idee erachter is: tot
kijk, hopelijk zien we elkaar nog een keer; dat maakt het leven wat minder definitief maakt"
l oio 11 c SUtnsm i

Foto Luk Hobijn f'
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EETCAFE in ZANDVOORT
zoekt met spoed een

PARTTIME KOK
voor 3 a 4 dagen in de week.
Voor meer info.
Fel. 023-5716110/5715111,

SBHB

na 15.00 uur.

*^^wJrSKSïsil,

^^Mi^MMM,

KOOPT U DEZE
WEEK 4 STUKS

-*l

"v «Pi VaHiua«LJwfinu wmv r

DAN KRIJGT U DE

>

VOOR AUTO'S ZONDER
KATALYSATOR

MAAT
135 R 13 S
155 R 13 T
155/70 R 13 S
175/70 R 13 T

Topslager Vreeburg
meer dan 50 jaar
leverancier van onze
Hollandse trots

PER STUK 4 STUKS

KOMPLEET
SYSTEEM

239,
99.-

l Opel Kaden E 1.3 N/S
9/'84 - '89 (excl combi)
l Ford Fiësta 900/1100
l '76 - 7/'83
l Volvo 340/343/345 1.4
l '76 - '89 (hatchback)
l Peugeot 205 1125/1360 cc

177.207
225
237.-

59.69
75.79.-

ACHTER
DEMPER

AUTOMERK

l 2/'83 - 7/'87

IRELLI

VREEBURG
HALTESTRAAT 54
ZANDVOORT
TEL. 5712451

KOMPLEET

1165/70 R 13 T

pst

175/70 R13 T

pst

175/65 R14 T

pst

1185/60 R14 H

119,
P-st 129,

Theorie in één week
Zaterdag 30 maart
van 09.00 tot 17.00 uur

1135 R13 S

pst

Gemeenschapshuis Zandvoort

155 R 13 T

pst

Inlichtingen:

155/70 R13 S

pst

A utorijscholen:

175/70 R14 T

pst

Phil Waaning
Tel. 5712071

ACHTER-

VOOR AUTO'S MET
KATALYSATOR

'Kompleet systeem vanaf de kat

'AUTOMERK

ACHTER
DEMPER

KOMPLEET
SYSTEEM

69,

Opel Kaden E 1.3i/1.4i
'86 -10/'91
Ford Escort 1.41/1.6/1.61

'86 -10/'90

i VW Golf 1.3/1.31/1.6
'86 - 7/'92
i Renault 19 1.7

159, 279.-

i ll/'88 -

STAAT UW AUTO HIER NIET Bil?
BEL NU VOOR DE VOORDELIGSTE AANBIEDING.

Bert Hoogendijk
Tel. 5714946

spoedcursus

GRATIS
REMMEN

30 lessen + ex aanvraagƒ1750,-incl b t w
Tjerk Hiddesstraat 121, tweekam hoekapp met balkon ZO en fraai uitzicht Parkeren op eigen terrein Ind hal; woonk
met open keuken, ruime si k ; badk. met
wastafel, douchecabine en toilet
Vr.pr./ 159.000,-k.k.
OPEN HUIS
Seinpostweg 4/20, zat 30/3 van 12 0014 00 uur Goed onderh 2Vz kamerapp op
7e et met schitterend uitz over zee en
dorp Ind hal met garderoberuimte, gang;
toilet, woonVeetkam , ruim balkon (± 20
m2), slaapkam , badkamer met douche en
wastafel, keuken Dit app is ook geschikt
voor 2e woning
Vr.pr./ 185.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023 5712944*/Fax 023-5717596

zicht-fcomrole
md advies en reinigen
-^^^^•V !•«

voor personenauto's

ïj. l

OP COMPUTER
TESTBANK

l^BB ^HB

^^m ^^^^r

KOOP NU BETAAL LATER!
Banden, uitlaat, akku of schokdempers
Wat er ook nodig is, met de Kwik-Fit unieke
GRATIS* AutoCard hoeft u pas 3 maanden
later te betalen' Zonder ook maar een cent
rente1 Vraag de Kwik-Fit manager vandaag
nog naar de voorwaarden

REMSCHOENEN

AFMELDEN l EEN AFSPRAAK

^H^m^mm

KREDIET

REMBLOKKEN

voor personenauto s

ia.

VAKKUNDIGE MONTAGE
EN GEDEGEN GARANTIE OP
MATERIAAL EN ARBEIDSLOON

RENTEVRIJ

OOK ZAKELIJKE RIJDERS
ZIJN WELKOM VOOR EEN

M O B I E L E
T E L E F O O N

GRATIS
MOBIELE TELEFOON
Kwik-Rt Reet werkt samen met
de meeste gerenommeerde
leasemaatschappijen

Bij besteding v.a. f. IOO,-.,
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Kwik Fit

* Gratis AutoCard

V/A\

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

Kwik-Fit

ö£^/MÖA^
u\^-'ï::^
r-,-:--s:, •^...^-•••••:..-„ .-: ••,.•:''•

MAKELAAR O.G.

OPTISCHE
REMMENCHECK'

.:• -•:•

6 DAGEN
PER WEEK
GEOPEND
Maandag t/m vrijdag:
08.00-1730 uur.
Zaterdag:
08.45 -16.00 uur.

/per week/

Amsterdam ZO (A/R) Spaklerweg 44D 020 6682998 Amsterdam Bijlmer (R) Karspeldrcef l 020 6907768 Amstcrdam-ZO (A/R)
Lemelerbergweg 55 020 69! 1 2 1 1 Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5 020 6137666 Amsterdam-Osdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26 Aanbiedingen zijn geldig van 27 t/m 30
maan 1996. Prijzen incl. montage,
020 6I95446 Amsterdam W (R) Overtoom 36/40 020 6123479 Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38 020 6367326 Amsterdam-N
(A/R) Klaprozenweg 5 0206325478 Amsterdam-Z (A/R) Amstelveenseweg 88/90 0 2 0 6 1 8 8 5 6 1 Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252
garantie en btw. Bandenprijzen excl.
0 2 0 6 7 1 2 1 6 1 Amsterdam O (R) Beyerswcg 12 0206931596 Amsterdam-O (R) Cz Peterstraat 127/133 0206259559 Amstelveen
balanceren, ventielen en verw. bijdrage.
Amscerchmseweg488 0206435544 Amstelveen (R) Bouwen) 48 0206414022 Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31 036
Deze aanbiedingen zijn niet geldig in
5329260 Almere Stad (A/R) Vbardmgenstraat 2 0365345540 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662 023 5615784
A/R ook APK en Remservice m deze vestigingen (R) ook Remservice
combinatie met andere aanbiedingen.

PE VLOER DIE BiJ JE PAST
LIGT BIJ SANTANA.
Wat jij m je hoofd hebt,

combinaties, overzichtelijk gepresen-

komt straks ook op je vloer

teerd Een onvergelijkbare service-

Want jij maakt je keus bij de echte

opvatting van meenemen en zelf

specialist Santana dus De grootste

leggen tot de medewerking van

m kurk, parket en laminaat

top-ambachtslieden

Met deskundig, persoonlijk
advies van een ervaren verkoopstaf

Kom snel langs en let dan ook even
op onze zonnige lentekortmgen

die alle tijd voor je neemt
U

Met een onvoorstelbare

itin Reeuwijk u, een tooimangeiende womngmiichtei met
een totaalpakket van de beste mei ken op het gebied
t nn meubelen S/ijl kwaliteit en optimale wivice
zijn bijian Reen wijk bepalende factoi en die gekul
hebben tol een hoge positie in de biani.be In de i Buiging te
Diemen hebben unj een uacattne uooi een pai tinne

Graag
nodigen wij u uit om op

1e Paasdag
(zondag 7 april a.s.)
om 12 00 uur deel te nemen aan de
Paasbrunch m Gran Buffet, een
restaurant met een schitterend uitzicht
over zee
U wordt ontvangen met een glaasje
champagne en terwijl onze huispianist
passende melodieën speelt, geniet u van
het rijkelijk gevulde warm/koud buffet met
o a luxe soorten broodjes, diverse
soorten salades, ragout, kaas,
vleeswaren, paastaart en natuurlijk
eieren voor slechts ƒ 39,50 per persoon

rUNCTILOMbCHRIJVING u aduseeit on/e Wanten op
deskundige wi)/e bij de aankoop \ari meubelen
On/e uitgebreide collectie oimat (opmerken /oals llulsta,
Leolu\, RolfBen/, Monteed

U kunt reserveren via telefoonnummer
(023) 572 00 00 toestel 1024 (iedere
werkdag van 09 00-17 00 uur)
Wij zien uw reservering
graag tegemoet!

Tot Kijk

bij...

Sdnilt(Ji|ki solln.it mes kunt u
uüitui un dt dirulie un
\dnReumijk

Postbus 910(1 -1800 (A Alkm.i.ir

GARAGE
VAN FENEMAPLEIN

S. Retra
van Fenemaplein 23
tel. overdag 5718480
avond 5716182

Super
NOORD

1UNCTIL-IISCN u heeft ei \anng met de \ ei koop, \\ aai bij
\ei koopei ui ing m de meubelbraiiche een pre is
RepresentatiMlcit en stijl /ijii u met \ieemd en u beschikt
o\ereen klantgenchtc mentaliteit

Voor kinderen tot 4 jaar wordt een bordje
bijgezet en kinderen van 5 t/m 11 jaar
betalen slechts de halve prijs11

TE KOOP
GEVRAAGD

tr

vanlleeuwijk

vindt

Santana op de

keus meer dan 500 vloeren m

Anthony Fokkerweg (afslag A10,

kurk, laminaat en parket m

Sloten/Schinkel) tussen Carpet-land

alle mogelijke dessins, kleuren en

en Praxis, 020-6695823

TIJDELIJK LENTEVOORDEEL,

3 Strooks gelakt en
UV gehard
Esdoorn beuken en eiken

Ipocork naturel
Type Estoril met facetkanten
30x30x0 4 cm

Ipokett Life
Beuken

Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur

KöopnvoNb

500 VLOEREN OP 1M2
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Zandvoort'75 laat te
veel kansen liggen

Matige racestart

ZVM sluit met zege af
ZANDVOORT - De
handballers van ZVM-Rabobank hebben de zaalcompetitie met een 21-19
overwinning op Volendam 2 uitstekend afgesloten. De dames speelden
eveneens een goede partij
doch DWS bleef met 13-10
aan de goede kant van de
score.

ZANDVOORT - Het leek
goed te gaan met Zandvoort'75, doch de onverwachte 1-2 nederlaag tegen
PSZ brengt de Zandvoorters
in een uiterst penibele situatie. Drie teams degraderen
in deze klasse. De Zandvoorters hebben inmiddels zes
punten achterstand op
naaste concurrent ZOB dat
wel won.

wicht. Dat konden de Zandvoorters niet omzetten in doelpunten, alhoewel de kansen
daartoe ruimschoots aanwezig
waren. In de eerste tien minuten had de zaak al geklaard
kunnen zijn. De grootste kans
kreeg Jan Willem Luiten, al na
vijf minuten spelen. De Zandvoorter mocht vanaf de strafschopstip proberen de PSZdoelman te verschalken. Luiten
zag zijn inzet echter gestopt
Tegen het onderaan de rang- worden.
lijst vertoevende PSZ had
PSZ was naar de badplaats
Zandvoort'75 de gehele wedstrijd een gigantisch veldover- gekomen om te verdedigen. De
Zandvoorters moesten het spel
maken en deden dat ook. De
vele kansen waren echter niet
aan de voorwaartsen besteed.
FC Thor uit IJsland Toen
Zandvoort'75 weigerde
een voorsprong te nemen was
op trainingsstage
de eerste de beste uitval van
ZANDVOORT - De IJslandse PSZ wel raak, 0-1.
tweede-divisieclub PC Thor en
de damestopploeg Afturelding
Trainer Harry Talsma zag na
verblijven van vrijdag 29 maart de rust zijn team meteen weer
tot en met donderdag 4 april de aanval zoeken. Dat leverde
voor een trainingskamp in het in het eerste kwartier een aanZandvoortse Gran Doradopark. tal riante mogelijkheden op,
De IJslanders maken voor de doch de Zandvoorters ontbeertraining gebruik van de velden den een afmaker. PSZ liet zien
van Zandvoortmeeuwen en hoe er met kansen omgegaan
spelen daar ook enige wedstrij- moet worden.
den. De PC Thor speelt op dinsDe tweede uitval werd taedagavond 2 april om acht uur loond met de tweede treffer, 0-2.
tegen de zondagselectie van Desondanks bleven de ZandZandvoortmeeuwen. Een dag voorters het doel van PSZ belater op woensdagmiddag 3 stoken. De badgasten kregen
april om drie uur is een team wederom een strafschop toegevan de FC Volendam de tegen- wezen en toen Antoine Eickstander van de IJslanders, die hoff deze wel benutte (1-2) was
zondagmiddag 31 maart om er nog hoop in de Zandvoortse
twee uur in Haarlem oefenen gelederen.
tegen tweede klasser DCO.
Donderdagavond 5 april wordt
Zandvoort'75 speelde geen
in Wormerveer gespeeld tegen hoogstaand voetbal maar bleef
WPC.
duidelijk sterker. Het slotoffenDe dames van Afturelding sief loog er niet om, maar de
spelen twee wedstrijden in Zandvoorters benutten de kanZandvoort. Maandag l april is sen niet. Minimaal een gelijkADO'20 uit Heemskerk de te- spel had tot de mogelijkheden
genstander en woensdag 3 april behoort, maar dan had er wel
de Amsterdamse eredivisie een koele afmaker moeten zijn.
club Wartburgia. In de Amster- Zaterdagmiddag kan Zanddamse formatie speelt het voort'75 zich herstellen als
Zandvoortse talent Karien Mie- CSW op bezoek komt.
tes.

Spanning bij ZBC neemt toe
ZANDVOORT - Met nog
één wedstrijd te gaan in de
vierde competitie van de
Zandvoortse Bridge Club
ligt er nog een spannende
avond in het verschiet.
Vooral in de bovenste regionen van de A-lijn is de spanning, met een verschil tussen de koplopers van
slechts 2 procent, te snijden.
Mevrouw Van der Meulen en
de heer Groenewoud wisten de
voorlaatste wedstrijd als eersten te eindigen met een score
van ruim 63 procent. De heren
Emmen en Van der Meulen deden het ook niet slecht, maar
bleven met 60 procent toch wat
achter. Derde werden mevrouw
Van Gellekom en de heer Veldhuizen. In de totaalstand staan
de heren Groenewoud en Smit
nu eerste terwijl de heren Bakker en Brandse op de tweede
plaats staan. De heren Emmen
en Van der Meulen zijn met een
derde plaats nog zeker niet
kansloos voor de eindoverwinning.
De B-lijn gaf een overwinning
te zien voor de dames Rudenko
en Rudolphus met een resultaat van 58 procent. De dames
Kruijff en Groenewoud teken-

den voor de tweede plaats met
56 procent. De dames Heidoorn
en De Leeuw behaalden een gelijke score. Eerste in deze lijn
zijn nog steeds mevrouw De
Kruijff en de heer Kleijn, terwijl de dames Heidoorn en De
Leeuw zijn opgerukt naar de
tweede plaats.
-De eerste plaats in de C-lijn
was weggelegd voor de dames
Meijer en Sikkens met maar
liefst 66 procent. Op de tweede
plaats eindigden de dames Van
Duijn en Windt. De ranglijst
wordt hier aangevoerd door de
familie Smink, op korte afstand gevolgd door de dames
Meijer en Sikkens, die twee weken geleden nog in ernstige degradatiezorgen verkeerden.
In de D-lijn waren de dames
Keur en Van der Meer opnieuw
te sterk voor de overige paren.
Zij scoorden 60 procent, waarmee zij nummer twee, mevrouw La Grouw en de heer
Van Leeuwen met 2 procent
voor bleven. De dames Keur en
Van der Meer en de dames Bosschert en La Grouw kunnen de
laatste avond ontspannen spelen omdat hun voorsprong op
nummer drie van dien aard is
dat promotie naar de C-lijn weihaast een feit is.

Door de fraaie overwinning
op de reserves van Volendam
eindigden het Zandvoortse
handbalteam op een fraaie
tweede plaats. De mannen
van coach Joost Berkhout
traden aan zonder de getalesseerde doelman Aschwm van
der Mije. In de pas 15-jarige
Martij n Cappel had hij echter
een uitstekende vervanger.

De openingsraces op het Circuit Park Zandvoort vielen tegen. Publiek en rijders lieten het afweten.
De zaterdagtraining moest vanwege mist langdurig worden onderbroken en op zondag waren slechts
15 honderd toeschouwers naar de Zandvoortse racepiste gekomen. Voor vele rijders was de strijd nog
te vroeg in het seizoen en lang niet iedereen was al gereed voor het racewerk. Tijdens de Paasraces
zullen echter de vonken van de deelnemende auto's vliegen, verwacht de organisatie
Foto Persbureau Zandvoort

Zandvoortmeeuwen in lucht verslagen
ZANDVOORT - Ook de vierde wedstrijd na de winterstop leverde Zandvoortmeeuwen geen succes op. Kampioenskandidaat Velsen bleef in Zandvoort met 3-4 aan de
goede kant van de score.
De formatie van trainer Pieter Keur zakt na een goede
competitiestart wat weg en
dient in de komende wedstrijden punten te pakken om niet
in de degradatiezone te geraken. Zo spelend als zondag
moet dat geen probleem worden, aangezien er best redelijk
goed gevoetbald werd. De Zandvoorters waren, vooral in de
tweede helft niet de mindere
van Velsen. In de beginfase
ging de strijd over en weer.
Eerst een fraaie vrije schop van
John Keur die de doelman over
het doel tikte en vervolgens een
identieke situatie aan de andere kant van het veld. Nu een
Velsen-speler achter de bal,
maar Serge van Lent verwerkte
de bal tot hoekschop.
Uit die hoekschop bleek meteen dat Zandvoortmeeuwen
kwetsbaar is in de lucht. De
hoge ballen voor het doel waren
een probleem voor de spelers
van Zandvoortmeeuwen, die
het wat lengte betrof af moesten leggen tegen Velsen. Zo kon
het ook gebeuren dat na een
klein kwartier spelen een hoekschop door een Velsen-speler
ongehinderd kon worden ingekopt, 0-1. De Zandvoorters herstelden zich snel. Robin Castien kopte de bal voor de voeten
van de sterk spelende Geoffrey
van de Broek, die zich niet bedacht en met een prima schot
de gelijkmaker op het fraaie
scorebord liet aantekenen, 1-1.
Velsen had in de eerste helft
met goed technisch voetbal een
overwicht en nam vlak voor de
pauze een 1-2 voorsprong. De
bal werd na een mislukte voorzet door de spits van de bezoekers achter de verbaasde doel-

(ADVERTENTIE)
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In de wedstrijd tegen Volendam hadden de Zandvoorters constant het beste van
het spel. Met gedegen handbal liep ZVM-Eabobank
soms naar een voorsprong
van vijf doelpunten. Volendam kwam wel steeds terug
doch de Zandvoorters bleven
aan de leiding. Bij rust was de
stand 8-6 voor ZVM-Rabobank. Ook in de tweede helft
bouwden de Zandvoorters
naar een grotere voorsprong.
De manschappen van Berkhout wilden het toen te mooi
doen waardoor Volendam
weer in de strijd kwam. Ech-

ter het Zandvoortse team
kwam niet meer in gevaar en
won met 21-19. „Ik ben tevreden met de tweede plaats op
de ranglijst," stelde coach
Joost Berkhout. „Het enige
minpunt van deze competitie
is de nederlaag tegen CSV."
De Zandvoortse dames traden voor de laatste wedstrijd
aan tegen DWS. Het hardwerkende team van coach
Raymond Brand maakte het
DWS erg lastig. Invalster
doelvrouwe Janny Bol, die
goed werk verrichtte moest
zich geblesseerd laten vervangen door een veldspeelster. Dat weerhield ZVM-Rabobank niet om tot goede
combinaties te komen.
De bij de rust opgelopen 7-5
achterstand probeerde ZVMRataobank in de tweede helft
te niet te doen. DWS was echter een te taaie tegenstander
en won uiteindelijk met 1310. „Er is hard gewerkt,"
meende coach Raymond
Brand. „Er stond niets meer
op het spel, maar toch werd
het een heel goede wedstrijd."
Doelpunten heren: Cor van
de Koekelt 6, Peter Pennings
4, Jaap Loos 4, Goran Bogojevic 3, Nik Grijakovic 2, Martijn Hendrikse 2. Dames: Sylvia Blom 3, Claudia Paap 2,
Margreet Bogojevic 2, Linda
Koper l, Mariëlle Peet l, Danièlle Blom 1.

dinsdag 2 april a.s.
20.00 uur
Strandtent Take Five

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen vorige vergadering
5. Rondvraag A
6. Winkeldichtheid/teruglopende bestedingen
7. Jaarmarkten
8. Pauze (21.30 uur)
9. Akties
10. Centrumplan
11. Verlichting
12. Mededelingen omtrent O.P.Z.
13. Bestuurssamenstelling
14. Rondvraag B
15. Sluiting (23.30 uur)

ZANDVOORT
meer dan strand alleen!

man Van Lent gedeponeerd.
Zandvoortmeeuwen kwam fel
uit de startblokken voor de
tweede helft en dat leverde na
twee minuten spelen al de gelijkmaker op. Mark van de Berg
knalde de bal op de vuisten van
de Velsense doelverdediger,
maar de goed debuterende
Marcel Paap scoorde in de rebound, 2-2. De Zandvoorters
hadden de strijd onder controle

en gingen op zoek naar de derde treffer. Mischa Tibboel knalde op de vuisten van de doelman en Marcel Paap zorgde
voor verwarring in de defensie
van de bezoekers doch de gewenste derde treffer bleef uit.
Halverwege de tweede helft
moest Rocco Termaat met een
hoofdwond vervangen worden
door Raymond Hölzken. Velsen werd daarna wat sterker,
maar Zandvoortmeeuwen, met
een geweldig spelende John
Keur, hield de wedstrijd in de
hand. Tot tien minuten voor
het einde leek er niets aan de

ZHC-dames zorgen voor
geweldige verrassing
ZANDVOORT - In de
hockeycompetitie. was het
optreden van de ZHC-dames verbazend te noemen.
De Zandvoortsen zorgden
voor de stunt van de dag
door kampioenskandidaat
Myra met 1-0 te verslaan.
Met deze overwinning revancheerde het team van
trainer/coach Reiner Slotemaker zich voor de eerder
geleden 9-0 nederlaag.
Eindelijk lijkt de training van
Reiner Slotemaker vruchten af
te werpen. Nadat de competitie
met te weinig voorbereiding
was begonnen, waren de resultaten van ZHC niet erg hoopgevend. Nadat Slotemaker de trainingen voor zijn rekening ging
nemen heeft het nog wel even
geduurd voor er punten werden
behaald, maar dat er een enorme verbetering in het spel zit, is
wel zeer duidelijk.

hard en onhoudbaar schol, los,
1-0. In die eerste helft hield
ZHC het beste van het spel
maar slaagde er niet in de score
op te voeren.
In de tweede helft kwam
Myra heel sterk opzetten. Ondanks de sterke mandekking
werden de ZHC-dames met de
rug tegen de muur gezet maar
met een geweldige inzet bleef
ZHC overeind.
Toen Myra een strafbal kreeg
leek alsnog de winst verloren te
gaan. üitblinkster, keepster
Hennie Jansen, wist ook nu van
geen wijken en stopte de strafbal, waarmee de zege werd veilig gesteld.

hand, maar Velsen sloeg toe uit
een paar hoekschoppen, die
hoog voor het doel werden geplaatst. In de 80-ste minuut
stond de lange spits klaar om
raak te kopen en even later
deed hij dat opnieuw, 2-4. In de
slotfase mocht John Keur uit
een strafschop, toegekend wegens hands, de eindstand naar
3-4 schieten.
„Ze konden drie keer vrij inkoppen, terwijl ik ze nog zo had
gewaarschuwd," was het commentaar van de licht teleurgestelde Pieter Keur. „We liepen
best aardig te voetballen en

hadden een overwicht toen Velsen alsnog toesloeg. Dit was
niet nodig geweest. Na de rust
waren we beter. Het probleem
is op dit moment dat we net een
elftal bij elkaar krijgen. We
hebben heel veel blessures en
moesten met wissels aantreden
die al gespeeld hadden. Wil je
aan de top blijven meedraaien
dan moet je een ruimere selectie hebben. We krijgen nog zeven moeilijke wedstrijden en
het wordt toch nog gevaarlijk
als ik naar onderen kijk. Het
wordt daarom tijd dat we weer
punten gaan pakken."

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fm Ether 106.9 fm
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B P.M. (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
O 00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18 00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

„Ik ben er trots op dat het nu
begint te lopen," gaat de enthousiaste Slotemaker verder.
„In dit team zit veel talent. Als
de voorbereiding volgend jaar
goed is dan kunnen we veel bereiken. Dit was in ieder geval
een goede opsteker. De laatste
„Ik ben bij ZHC gekomen wedstrijden moeten meer overmet een andere visie op het hoc- winningen opleveren. De trend
key," aldus Slotemaker. „In het is gezet."
begin verloren we nog veel wedstrijden, maar het gaat steeds
beter. Zowel technisch als tactisch heeft het team veel geleerd. ZHC heeft nu voor een
duidelijke en professionele
aanpak gekozen. Ik blijf ook
ZANDVOORT - In een zin- gon het topteam van Chess aan
volgend jaar bij de club want
met deze aanpak denk ik zelfs derend duel heeft de hoofd- de voorlaatste ronde van de
dat we kunnen promoveren.
macht van Chess Society competitie. Daar beide concurZandvoort afgerekend met renten meer bordpunten verzaHet was hier een aantal jaren één van de twee overgeble- meld hadden dan de Zandvoorfreewheelen, maar nu zit er een ven concurrenten. In het ters, moeten de laatste tweede
bepaalde structuur in het team. Gemeenschapshuis werd wedstrijden door Chess gewonEr wordt niet meer hard naar Heemstede met 4,5-3,5 te- nen worden om de kampioensvlag te kunnen hijsen.
voren geslagen, zonder te kij- ruggewezen.
Tegen Heemstede zou dit soken, maar nu kijken de speelsters eerst en dan wordt de bal Tegen de klok van twaalf uur wieso een zware klus worden
scoorde de Duitser Walter Ger- daar deze sterke club voor haar
gespeeld."
hards het winnende punt. In- laatste kans vocht. Dennis van
Ook tegen Myra bleek de op- dien de laatste wedstrijd ook der Heijden won snel tnaterigaande lijn duidelijk aanwezig. winnend wordt afgesloten, zal aal. Zijn tegenstander vocht
Vooral in de beginfase speelde de felbegeerde promotie naar echter terug en Van der Meijden kon het remise-aanbod niet
ZHC flink op de aanval. Al snel de eerste klasse een feit zijn.
Met een punt voorsprong op meer weigeren. Ook Jacob de
was het raak. Rebecca Willigers werd in de cirkel aange- het Hillegomse De Uil en direc- Boer maakte een ouderwetse
speeld en liet vervolgens een te tegenstander Heemstede be- sterke indruk. Tegen de sterke
Groenendijk kreeg hij zelfs het
beste van het spel, doch ook
hier werd het evenwicht niet
verstoord.
Kees Koper speelde eveneens
een
goede partij. Helaas wist
Robln Castein
zijn opponent een tegencounter
(ZVM-zon)
te plaatsen. Koper had waarBarry Paap
schijnlijk voor remise moeten
(ZVM-zat)
kiezen, doch de gretige clubRiek de Haan
kampioen wilde per se winnen
(ZVM-zon)
en startte een riskante tocht
John Schilder
met zijn koning over het bord.
(TZB)
Toen hij echter het verkeerde
Jeroen Swart
veld koos, werd hij pardoes mat
(TZB)
gezet en zag tot zijn ontzetting
25
10
Wcckmcdla
het volle punt ten onrechte
naar zijn tegenstander gaan.
De pech die Chess in de partij
Eindelijk activiteiten wat het doelpunten scoren betreft. De
teams van Zandvoortmeeuwen waren aardig op schot. Het zon- van Kees Koper had, werd gedagteam verloor met 3-4 van Velsen en het zaterdagteam speelde compenseerd door geluk van
met 3-3 gelijk tegen SMS. Van de drie zaterdagdoelpunten kwa- Jako Otte. Otte kwam door een
men er twee op naam van Barry Paap. De winnaar van vorig jaar fout verloren te staan, maar
slaat daarmee een gat met de achtervolgers die niet tot scoren won door een blunder van zijn
kwamen. Paap lijkt op weg naar een tweede achtereenvolgende opponent alsnog. Olaf Cliteur
overwinning. Of denken de overige schutters daar anders over? had geen geluk nodig. Hij vloog
Zandvoort'75 verloor met 1-2 van PSZ en TZB kwam wederom in de opening zijn tegenstander
Van Zanten direct naar de keel
niet in het veld.

Chess Society dicht bij titel

opscorers

en bouwde zijn overwicht uit
tot een eindspe) met maar liefst
drie pionnen meer. Dit was uiteraard genoeg voor de topscorer van Chess, die niet alleen
zijn persoonlijke score opvoerde naar 5 uit 6 maar ook zijn
team een belangrijke 3-2 voorsprong bezorgde.
Nico Huijboom remiseerde
zonder ook maar één moment
in gevaar geweest te zijn en het
was aan Walter Gerhards en
Ben de Vries om samen nog
voor een punt te zorgen. Walter
Gerhards speelde weer eens
een merkwaardige partij. Hij
kwam hopeloos slecht uit de
opening en verspeelde drie
pionnen. Dat Duitsers pas verslagen zijn als het duel ten emde is, is in de gehele sportwereld een bekend gegeven. Gerhards lanceerde een enorm offensief en offerde zelfs de
dame. Zijn geroutineerde tegenstander Bonkenberg raakte
totaal de kluts kwijt en Gerhards ontving voor de tweede
maal dit seizoen een ovatie van
zijn medespelers want hij zette
de fel begeerde 4,5 op het scorebord. Dit was maar goed ook
want Ben de Vries verviel weer
m zijn oude kwaal. Hij speelde
een sterke partij, doch gaf het
in de eindfase volledig uit handen. De winst was echter al binnen en de stemming was derhalve uitgelaten aan de bar van
het Gemeenschapshuis. Hans
Drost temperde de feestvreugde enigszins. „We zijn er nog
niet," zei hij tegen zijn spelers.
De lastige uitwedstrijd tegen de
nummer vijf De Vennep 2 zal
immers gewonnen moeten worden.

Arie en Leendert
Paap gehuldigd
ZANDVOORT - Tijdens een
zeer gezellige vnjwilhgersavond bij Zandvoortmeeüwen
werden Arie en Leendert Paap
in het zonnetje gezet door de
Haarlemse Voetbal Bond.
De Zandvoortse Papen hebben maar liefst meer dan 25
jaar de toto- en lottocommis&ie
gevormd van Zandvoortmeeuwen. De heren waren elke vnjdagavond druk bezig de gelden
en formulieren, die bij mlevermg van lotto- of tottoformuheren voor de clubkas bestemd
waren te tellen en te controleren. In de beginjaren leverde dit
de voetbalclub vele duizenden
guldens op. Door de automaüsering en het gebruik van giro
of bank liepen de bedragen
voor de club terug. De commissie is nu dan ook opgeheven.
De heer Berk, namens de
Haarlemse Voetbal Bond, was
naar de vrijwilligersavond gekomen om de heren te huldigen
voor het vele door hen verrichtte werk. Zowel Arie als Leendert Paap waren blij verrast
met de fraaie oorkonde, die hen
ten deel viel, en de grote bos
bloemen voor hun echtgenotes

Barry Paap
bezorgt ZVM
gelijkspel
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen
heeft de weg omhoog voortgezet met een verdienstelijk 3-3
gelijkspel bij SMS.
In deze boeiende en sportieve
wedstrijd deden de teams niet
voor elkaar onder. Het begin
was dramatisch voor Zandvoortmeeuwen. Twee fouten
van doelman Michel Winter betekende een 2-0 voorsprong
voor SMS. Trainer John van
der Zeijs wisselde Winter voor
de jeugdige en talentrijke doelman Sander van der Wal.
Zandvoortmeeuwn herstelde
zich knap, bleef de bal goed
rondspelen en hield het hoofd
koel. Barry Paap die uitstekend
voetbalde gaf zijn team weer
hoop. De keiharde voorzet van
Paap werd door een SMS-verdediger met de knie in eigen
doel gewerkt, 2-1. Dit was het
sein voor Zandvoortmeeuwen
om nog feller ten aanval te trekken. Het spitsenduo Dennis
Vastenhouw en Barry Paap waren vrijwel niet af te stoppen.
Vastenhouw gaf goed voor en
Barry Paap knikte de gelykmaker in de touwen, 2-2. Vlak voor
de pauze kreeg Zandvoortmeeuwen de volgende klap te
verwerken, toen SMS uit een
counter voor 3-2 zorgde.
In de tweede helft ging een
verwoed aanvallend Zandvoortmeeuwen op zoek naar de gelijkmaker. Het was uiteindelijk
Barry Paap die de Zandvoorters op een verdiende 3-3 zette.
De topscorer kapte zijn tegenstander uit en zette toen de
SMS-doelman op het verkeerde
been en scoorde beheerst. SMS,
dat aan een gelijkspel voldoende had voor de periodetitel,
zakte nog verder terug en verdedigde de gelijke stand Wat
Zandvoortmeeuwen ook probeerde het bleef bij de 3-3 stand.

Motorraces
ZANDVOORT - De KNMV
organiseert dit weekend mternationale motorraces op het
Circuit Park Zandvoort. Onder
de deelnemers is Wilco Zeelenberg de kampioen van vorig
jaar.
Het programma zit overvol.
Op zaterdag begint de strijd
met de superbikes reeds om negen uur 's morgens, terwijl de
laatste race, de Muz-Skorpions
om vijf voor vier van start gaat
Zondagmiddag gaat de supwsport 400 als eerste van start en
wel om twaalf uur. De super
sport 600 besluit de raccdag
met een start om vijf uur.
Tussen deze tijden zijn ei
constant nieuw starts te bewon
deren. In de supersport 600 is
behalve Zeelenberg, Jeffry de
Vries een belangrijke kandi
daat voor de overwinning. Enige honderden coureurs maken
hun opwachting het komend
weekend op de Zandvoortse racepiste.

Klaver jasavond
ZANDVOORT - Zandvooit
meeuwen organiseert zaterdag
de zesde klaverjasavond van dit
seizoen. De opbrengst van deze
avonden komt ten goede aan de
jeugd van de voetbalclub. Deelname kost 7,50 gulden per koppel. Er zijn fraaie prijzen te
winnen, terwijl er voor de jaarprijzen aan minimaal vijf van
de zeven speelavonden moet
worden deelgenomen. Tevcnb
is er een verloting.
De strijd voor de koppelklaverjassers begint om acht uur
en wordt gehouden m de kantine van Zandvoortmeeuwen aan
de Dumtjesveldweg De kantine
is open vanaf half acht.
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Thuis verplegen:
als je niet van sleur houdt!

Het Amsterdams Kruiswerk zoekt op korte termijn
enthousiaste

(wijk)ziekenverzorgenden

benodigdheden

it
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ARBEIDSVOORWAARDEN:
onform CAO-Thuiszorg, min. ƒ2.827,- en max./3.627,Druto per maand.

IrlrfollUrll ii|i<;i-\fil:

020-562 62 71

(dit nummer i- nirl \ nor lir/of^kl;ichh'n) of /.rmlrn iiun:
Mirro'H \\crktiMMliii
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Oproepen - Mededelingen
n 1 April, het is geen grap,
hun huis is af. Veel geluk
Madeleine en Junaan. Mam.
a Anoniempje, wanneer is nu
onze ontmoeting. Groetjes
Michel.

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

BEDANKT MENEER KESSEN
Ria, Ingnd, Manelle,
VTVZ Inko, alle bestellingen
Angelique, Ada, Henri, Ina,
s.v.p. ophalen op zaterdag 30
Hermien, Anja, Ankie.
maart 10.00-12.00 uur.
Dames en heren gevraagd,
20-45 jaar, die mee willen
doen aan een marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeding voor. Inl.: 020-6654447.

Een pruik als het
nodig is!

Winkelpersoneel gevraagd

Boucherie Culinaire
vraagt
ENTHOUSIASTE MEDEWERKER m/v
Tevens schoonmaakkracht voor de zaterdag.
Telefoon: 023 - 5719067.

Technisch personeel
gevraagd

Technicum

IE KOOP
NIEUWEEN
GEBRUIKTE
VHS FILMS

uitzendburo
voor echt technisch werk
zoekt:
- Elektromonteurs
- Data-/Telecommonteurs
- Onderhoudsmonteurs
- Constr. bankw./lassers
Bel of kom langs!!
Ceintuurbaan 312, A'dam
Tel.: 020 - 676 76 56.

videotheek
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 571,2070

Horecapersoneel gevraagd

INFORMATIE-AVOND
Psychosynthese. Ma. 1 april
1930 uur, Emmastraat 26.
Toegang vrij. Instituut voor
Psychosynthese Amsterdam.
Telefoon: 020 - 6765171.

EETCAFÉ zoekt met spoed

Bi Manette, Jan, gezellig, tot
het borreluur dond. Het clubje
van de flat. Bessos.
m Marjon, Kathy, bedankt v.
het borreluur en etentje. Nico,
Wini, Rmi, Herman, boso.
H Martha, Klaas, sorry dat wij
zo lang zijn gebleven Het
was bere gezellig! Bessos.
a Nico, Wim, het was weer
uitstekend verzorgd zondag.
De drie schoonzusjes.

parttime kok
Voor meer info tel. 023-5716110 / 5715111.

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
heren(mgat]werken

Dinsdags gesblei

Riche vraagt ambulante m/v
medewerkers voor de bediening. Schrijven naar: Riche,
Pb. 23, 2040 AA, Zandvoort.

Divers personeel gevraagd
H.C.S. zoekt met spoed
vertegenwoordigers die ons multifunctioneel onderhoudssysteem willen vertegenwoordigen. Heeft u een positieve instelling, i.b.v. eigen auto en direct beschikbaar? Bel voor een
sollicitatie-afspraak naar 020-6409408, tussen 10 en 17 uur.

Geen werk, let op!!!

Binnenkort openen wij 2 nieuHeemsledestraa! 28
we vestigingen. Wij zoeken
b.h. Hoofddorpplein.
per direkt 27 mensen voor af l.
Amsterdam,
goederen, verkopers, vertegenwoordigers,
manage® Uw particuliere Micro bon Tel. 020-6157107
ment. Leeftijd v.a. 18 jaar.
per post verstuurd bereikt
Bel voor een afspraak:
ons pas over 3 a 4 dagen.
« Wij behouden ons het 020-6920191. GroothandelbeOpdrachten die te laat
recht voor zonder opgave van drijf o.a. kleine elec., huish.
binnenkomen worden
redenen teksten te wijzigen art., speelgoed, kleding enz.
automatisch de week
of niet op te nemen.
Vraag naar pers.zaken.
daarop geplaatst.

a Rini, Herman, bedankt voor
het ophalen en het Chineesje.
Lf Nico, Wim, beso.

Felicitaties

Uitgaan

a Mare, nog gefeliciteerd met GROTE VLOOIENMARKT
AMSTELVEEN-OOST
JG verjaardag. Billy, Suki en
van Hooydonk.
Escapadehal (Escapade 1),
zo. 31 mrt, 10-17 uur.
il Op 1 april, echt waar, wordt Midland b.v. 033-475 1167.
Jolien 15 jaar. Gefeliciteerd.
VLOOIENMARKT
Lennert.
30 en 31 maart Sporthal
Bredius te A'dam; 6 en 7 april
Emergohal te A'veen; 7 april
SchoonmaakSporthal Treslong te Hillepersoneel
gom: 8 april Sporthal Specgevraagd
trum te Hoofddorp; 8 april
Sporthal Groenendaal te
Heemstede; 14 april Sporthal
2 Schoonmakers m'v gezocht de Scheg te Uithoorn.
vor 6 uur per week m Party- Org. Hensen, 023-5402334.
centrum Voor nadere info'
VLOOIENMARKT
023 - 5716622.
6 april Haarlem-Schalkwijk
Riche vraagt een toiletdame 't Schalkererf; zo. 31 maart
'- een schoonmaakster
Haarlem-Europawijk Tijbbhal,
Tel.. 023 - 5712553.
van 9.00-16.00u. 020-6156856

(Para)medisch personeel gevraagd

Flexibele mogelijkheden
die u zeker zullen bevallen

:inderella. Euro's ƒ 19,50 2 st.
Bez. ƒ 23,50. Hondenkapsa-1
on, J.P. Heijestr. 79, 6183091.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr.: flinke huish. hulp voor 3
uur per week, van goede ref.
voorzien. Tel.: 023 - 5719087.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Oppas gevraagd/aangeboden
Voor een verstandelijk gehandicapt meisje (8 jr) zoeken wij
een leuk gastgezin, waar zij ± 1 x p. mnd. kan logeren.
Ook voor andere thuiswonende kinderen met een handicap
vragen wij gastgezinnen in of op max. 45 min. rij-afstand van
A'dam. Gastgezinnenhulp, (020) 5814520.

Woninginrichting

AUPING NODIG!?!
1001 MOGELIJKHEDEN

TAFELS

kraamverzorgenden of
verpleegkundigen m/v

Jan Best

KLUSSENER

Stichting Amsterdams Kruiswerk

.deppend dagelijks van
^ ; : 13.00-21.00
^V.' Altijd de'nieuwste.: • v
premiërefilms, tevens
':(-veruit de grootste,- :
i / keuze in Zandvoort.
":v :> Verhuur van;•;.•' >:• ;movieboxen..
Corn. Slegersstraat 2b:
:.' //Zandvoort
; Tel. 023-5712070

Ziekenverzorgende worden??
Een uitdaging!!

Hoi, hier is Fleur. Ik hou van
sporten en muziek luisteren.
En ik heb zin om met een
goed uitziende, spontane jongen iets gezelligs te doen.
Ga je mee? 06-350.15.156,
1 gpm, boxnummer 343927.

Het is dus een boeiend en veelzijdig vak. En, af en toe kan hel
Dest zwaar zijn. Maar, je staat er niet alléén voor. Je werkl
altijd met anderen samen, in teamverband. En natuurlijk hoel
je ook niet alles meteen te kunnen.
ZIEKENVERZpRGING IS EEN VAK! DAT MOET JE LEREN!
Op de opleidingsschool krijg je vakken als ziekteleer, ver
aleegkunde en omgangskunde. Tijdens integratiedagen krijc
e begeleiding om de theorie te vertalen naar de praktijk.
Hoe je moet verzorgen leer je in de praktijk op de afdelingen
Spreekt dit alles je aan, dan is onze opleiding zeker iets vooi

Nu ook in Nederland!

Hoi, ik ben Kim, 1.65 lang en
slank! Ik zoek een leuke,
spontane, knappe, intelligente man, met een goed figuur,
die goed gekleed is!
06-350.15.156, 1 gpm, boxnummer 344618.

onverslijtbaar professioneel

KUNSTGRAS

Hoi, met Frank. Ik heb ontzettend zin in een blind-date.
Jij ook? Dan moet je even
bellen en je hoort gelijk wie ik
ben en zo. 06-350.15.156,
1 oom. boxnummer 984877.
Huisje, boompje, beestje, dat
hebben wij al. Wij, 2 meiden
van 29 en 4, zijn op zoek naar
een man die daar nog tussen
past. Denk je dat jij dat bent?
Bel ons dan meteen!
06-350.15.156, 1 gpm, boxnummer 995421.

PAEX NEDERLAND BV, NIJKERK
-kan tot 30 kg. zand & vuil opnemen p.m2
-basis waterdoorlatend drukdoek
-ideaal voor buiten (o.a. terras
en balkon)
- leverbaar in rood en sroen

Ik, spontane gozer van rond
de 20, z.k.m. spontane meid,
om A'dam onveilig te maken!
Bel snel, druk op de 2, reageer en ga met me mee!
06-350.15.156, 1 gpm, boxnummer 993207.
|k (vr.) zoek een gezellige
jongen om romantische dingen mee te doen. Ben jij die
jongen en spreekt dit je aan?
Laat dan een berichtje achter! 06-350.15.156, 1 gpm,
boxnummer 397589.

Is het vuur in jouw hart gedoofd? Geen nood, ik zal hem
doen branden, als je mij een
Ja, zeker. Het is een uitdaging. Je krijgt te maken met de zorc afspraakje belooft. Ik (man)
voor oudere mensen, die zowel lichamelijk als geestelijk ben 23 jaar jong en woon in
hulpbehoevend kunnen zijn. Deze zorg omvat tevens hè Utrecht. Ik zou zeggen: heb jij
welbevinden van de bewoners en het geven van aandach interesse? Reageer dan en ik
voor hun leefomgeving. Je zult begrip moeten hebben vooi bel je zo snel mogelijk terug.
wat het voor mensen betekent om in een verpleeghuis te Wacht niet langer!
moeten wonen. Ook met de familie zul je regelmatig contacl 06-350.15.156, 1 gpm, boxnebben.
nummer 926807.
Jongens in Nederland opgelet! Wij zijn 2 dolle, dwaze
meiden uit het Zuiden des
lands. Een temperamentvolle
brunette (25) en een blonde
helleveeg (30). Durfen jullie
ons een te gekke stapavond
te bezorgen? Reageer dan
meteen! Wacht niet, maar
bel! 06-350.15.156, 1 gpm,
boxnummer 959308.

prijs 133 cm ƒ 40,50 per strekkende meter
prijs 200 cm ƒ 74,50 per strekkende meter

Voor projecten kunt u kontakt opnemen
tel. 023-5249221

Verkrijgbaar bij

üiintratuin
H£7"GRO£NÊ WARENHUIS

HEEMSTEDE

IOU,

Leuke vr., 60 jr, die er jong
uitziet, kijkt uit naar een
Relatie/
vlotte man, die van vakantie bemiddelingbureaus
en strand houdt, om vele leuke dingen samert te kunnen
doen. LAT-relatie. 5717273. CUPIDO brengt u bij elkaar!
Met Laureen. Ik ben 29 jaar, Indien gewenst reeds binnen
In Verpleeghuis Slotervaart start de full-time opleiding in 199£ heb halflang mahoniebruin 1 week uw eerste contact.
op de volgende data: 22 augustus, 19 september en 28 haar, amandelvormige ogen Vraag gratis en vrijblijvend
november. Gediplomeerde MDGO-VZ'ers kunnen de verkor en ben lekker bruin van de de folder aan: 0345-611486
te opleiding tot ziekenverzorgende volgen. Deze start in 1996 zonnebank en zie er goed (automatisch) of 0345-631364
op 12 augustus en 9 december.
verzorgd uit. Ik zoek een man (telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
die er lekker uitziet, het
Wil je meer informatie, bel dan met Verpleeghuis Slotervaar liefst een beetje macho, met Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
en vraag naar de praktijkopleiding.
oorbel, zoals Renegade!
Ons telefoonnummer is: 020 - 614 18 05
06-350.15.156, 1 gpm, box- relatie-organisaties.
JE REACTIE...
nummer 943443.
Je kunt je ook schriftelijk opgeven voor onze informatiedag
Bijna iedereen in^
op woensdag 10 april a.s. om 13.30 uur. Ons adres is Welke intelligente, goed opgeleide, charmante, niet al te l
Verpleeghuis Slotervaart, t.a.v. de afdeling P, O & O,
Zandvoort huurt
krenterige en lange, slanke
Louwesweg 10, 1066 EC, Amsterdam.
man, tussen 45-50 jaar, heeft
zijn videofilms
Italiaanse student (Italiaanse
zin om met mij in kontakt te
bij videotheek
Zalenverhuur
literatuur en sociologie) geeft
komen? Ik (vr.) ben 47, slank
Italiaanse les. Interesse? Tel.
en goed opgeleid en heb een |
5719649, Alfonso Fiorentino.
goede baan. Lijkt dit wat?
Bel me dan! 06-350.15.156,
PIANOLESSEN
1 gpm, boxnummer 943291.
voor uw feest,
Klassiek en modern
party of receptie.
Welke ongebonden man/wedoor gedipl. lerares.
Tel.: 023 - 5715541.
duwnaar, met of zonder kinTel.: 023 - 5718486.
deren, uit Utrecht, 40-50 jaar, Corn. Slegersstraat 2b
ZWANGERSCHAPS „GYM"
zoekt ook nog een maatje?
Tel. 023-5712070
in Zandvoort.
Zelf ben ik (vr.) 40 jaar,
Inl. en opg. tel. 023-5712880.
1.60 m, van Indische afkomst.
uw adres voor koud buffet
Houdt je ook van uitgaan, af
en bittergarnituur.
en toe sporten en dansen?
Te koop
Tel.: 023-5718812/5715619.
Dan moet je zeker reageren!
Dans- en
gevraagd
06-350.15.156,
1
gpm,
boxballetlessen
Zoekt u ruimte voor vergade
diversen
ring, feest, club of partij'" nummer 332306.
Komt u dan eens praten me Wil jij samen met mij (man)
Dansles alleenstaanden
mij, A.J. v.d. Moolen,
leuke dingen doen? Dat is
Gemeenschapshuis, tel.:
CHEZ ANDRÉ
dan mooi
meegenomen, Gevraagd BOEKENMOLEN,
Info: 02510-50092
023-5714085 of 5719652.
want ik zoek namelijk kontakt in goede staat. 020 - 6622198.
met een sportieve, slanke
vrouw. 06-350.15.156, 1 gpm,
Kennismaking
Onroerend
boxnummer 334430.
Je kunt de full-time opleiding volgen, die ruim 21/2 jaar duurt
Je moet minimaal 16 jaar en 8 maanden zijn met een MAVO-'
diploma of een opleiding op LBO-niveau met minimaal
vakken op C-niveau en 4 vakken op B-niveau. Gedurende de
opleiding ontvang je een salaris.

Hotel Hoogland

U ook?

Party-service
PELIKAAN

goed te koop
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertenti'
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Anne uit Soest is een vrouwe
lijke vrouw en zoekt een man
nelijke man. Zij zoekt een se
rieuze relatie met een gezell
ge, ongebonden en leuk
man van MBO/HBO-niveau
min. 1.80 m lang. Haar mott
is: elke dag een feestje.
Meefeesten? Bel Anne!
06-350.15.156, 1 gpm, bo>
nummer 389283.

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06-350.222.21 (100 cpm).

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Nederlands-lndie,
antieke Dag-nachtserv. 020-6424800.
meubelen en antiek-look: 700
GESCHEIDEN en toe aan een
nieuwe start? Veel vrouwen
De afdeling Kraamzorg van het Amsterdams Kruiswerk is één stoelen, div. modellen tafels,
ook
met
marmer,
kasten,
zijn ook op zoek. Bel:
van de grootste kraamccntra van Nederland. De kraamver
Onderhoud,
06-350.290.15 (75 cpm).
zorgende biedt kraamzorg in de thuis-situatie, waarin naas banken, vitrines, bureaus,
reparatie,
de verzorging en voorlichting voor moeder en kind, huishou decoratie enz. JAN BEST,
Gezocht: een vlotte en jonge
Keizersgr.
357,
020-6232736.
dolijko taken worden uitgevoerd.
doe-het-zelf
vrouw, die houdt van uitgaan,
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
wandelen en van gezelligDe afdeling Kraamzorg beschikt over een pool van kraamver Aalsmeer, 020-6412137.
heid. Zelf ben ik (man) 48 jaar,
/orgenden, die stedelijk flexibel inzetbaar zijn. Voor deze poo
1.78 lang en ik heb blond
DE KLUSSENBUS
/oeken wij
Voor iedere klus, bellen dus. haar. Ben jij ook op zoek en
spreekt dit je wel aan?
Tel.: 023 • 5713780
300 in voorraad
Spreek dan wat in op mijn
antiek, klein,
SCHILDER heeft nog tijd v. box. Je zult geen spijt krijgen!
groot, dik, dun.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. 06-350.15.156, 1 gpm, boxprijsopgave.
nummer 926514.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Keizersgracht 357,
Gouda: Melissa zoekt een
met relevante stage- of werkervaring binnen het vakgebied
020-6232736.
Timmerman biedt zich aan leuke jongen tussen 17-20 jr.
Showroom:
die in de functie van kraamvorzorgende als oproepkrach
voor alle onderhoudstimmer- Melissa (18) heeft als hobwillen werken.
Mr. J. Takkade 30,
werken. Levert verzorgd werk by's: aerobics, jazz-ballet en
Aalsmeer, 020-6412137.
af. Vraag naar Marco na 18.00 paardrijden. Zij is slank, heeft
Dit zal zijn op basis van oen O uren contract of een 10-30%
uur, tel.: 020 - 6637513.
lang, bruin krullend haar, bruicontract. Een ruime beschikbaarheid tijdens de zomermaan
ne ogen en is 1.65 m. Dus bel
dun wordt erg op prijs gesteld.
Wil je 't vakkundig, goed en haar meteen voor een leuk
Schoonheid en
Wij bieden een salaris overeenkomstig de CAO Thuiszorg
toch betaalbaar? Bel de afspraakje: 06-350.15.156,
verzorging
schaal 4, van minimaal ƒ2.667.- tot maximaal ƒ3.483,- pe
1 gpm, boxnummer 978742.
maand op fulltime basis U ontvangt een toeslag voor hè
voor al uw klusjes in en om uw Hallo, met Margreet, ik woon
werken op onregelmatige uren.
Al bij „Elisabeth's" schoon- huis. Bel voor offerte en info: in omg. West-Friesland. Ik
Voor informatie kunt u op maandag tot en met woensdac heidssalon geweest? Nee! Wies Moesé: 06 - 54737812. zoek een slanke, positief inlussen 10.00 en 1200 uur bellen met Netje Reezigt, hoofc Bel snel voor een afspraak,
gestelde, lange man, tussen
u weet niet wat u mist.
• ANNULERINGEN van uw34-43 jaar, van enig niveau.
Flexibele Pool, telefoon 020 - 581 05 16.
Heeft u belangstelling dan kunt u een sollicitatieformulie Tel.: 023-5714669. Complete advertentieopdrachten kunt u Zie jij er leuk uit? Nog beter!
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Laat eens wat van je horen,
aanvragen bij Astrid Hitipeuw, secretaresse afdeling Kraam behandeling voor ƒ 47,50.
?org. telefoon 020 - 581 0551.
richten aan Centrale Orderaf- wie weet kunnen we eens uit• Zie de colofon voor opga- deling Weekmedia, Postbus gaan. Reageer! 06-350.15.156
ve van uw rubieksadvertentie. 156, 1000 AD Amsterdam.
1 gpm, boxnummer 943461.

KOLONIAALSTIJL

.Corn. Slegersstraat 2b
• ; 'Tel. 023-5712070

Slotervaart

Ben jij een leuke, spontane
jongen, die houdt van een
goed gesprek en van gezelliBEL VOOR INFO: 020-6838883
ge uitjes. Ben jij niet meteen
HEINTJE DEKBED, TEN KATESTRAAT 63
op zoek naar een vaste relatie, maar dit op zijn beloop
Leuke halfhoogslaper, waar- Te koop: stevige hoogslaper laat, reageer dan!! Ik ben
onder bureau + kastjes met tent, losse lattenbodem, Simone uit omg. Utrecht en
ben spontaan en gezellig.
ƒ 150. Tel.: 023 - 5712447
ƒ350. 023 - 5718170.
06-350.15.156, 1 gpm, boxnummer 916439.

Verhuizingen

ftlöMBO;-

Verpleeghuis

Gratis bezorgd en gemonteerd

Kunst en antiek

yideptheek

Opleidingen/cursussen

NFORMATIE EN SOLLICITATIE:
Belangstellenden kunnen voor informatie tijdens kantooruren
nellen naar regiobureau Zuid, tel. 020-5732 590.
Jw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 9 april a.s. richten aan
Stichting Amsterdam Kruiswerk, t.a.v. mevrouw A. de Zeeuw,
Ruysdaelstraat 49, 1071 XA Amsterdam.

* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

Baby-artikelen

die op basis van een flexibel arbeidspercentage van 10-30%,
30-50% of 50-80% in regio Zuid patiëntenzorg zullen gaan
T.k.: kinderbox, d.bruin,
verrichten
ƒ 50; loopstoeltje ƒ 50; buggydrager ƒ 10. 023 - 5719880.
BIJZONDERHEDEN EN FUNCTIE-EISEN:
<andidaten dienen flexibel inzetbaar te zijn in de ochtend-,
avond- en weekenddienst. Diploma: ziekenverzorging,
Dieren en
MDGO-vp, of diploma A-verpleegkundige.
dierenDIENSTVERBAND:
Voor onbepaalde tijd.

knul ilr li-ksl \:in uu MMTii-.iilvi'i-IrnliiM-imiliiiiülic 7.

Bruidshuis Leslie, verkoop
an lx gedragen trouwjurken,
ook jurken gevraagd,
el.: 020 - 6902586.

en

Inforiii.ilif OMT on/.i' mrrijir aanlri'kkclijki' ailvcrhMilhTonil»ili;ilh'- in <ir Miri'o's / t j n o|i aaiuraa^ op
nli/r k.mlitrrn \cfkrijizliaar.

\!!,• prij/.'ii ,.\,•!. 17..V; li'l\\

jeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
i/Vij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkaamheden. Voor info: 023-5717177 of 5715021.

A-Verpleegkundigen

if

l
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woensdag 27 maart 1996

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Appartement te huur voor
permanente bewoning, per
direct. Grote kamer met keuken, c.v., badkamer met.ligbad, tel. en tv aansl., 2 min.
van busstation en 5 min. van
NS Station, ƒ900,- p.m. en
geen verdere kosten. Een
maand borg. KERKPLEIN 5,
boven FEBO t.o. Scandels.
Info: 020-6733330 tevens fax.

Woningruil

750 RUILADRESSEN '
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315."•
Aangeb. 2/3 kamerflat in
Beverwijk, hr ƒ475,-. Gevr '
2/3 kamerwoning/flat in Zaridvoort. Tel.: 035 - 5425745.
Goed onderh. ééngezinshoekhuis, Beverwijk, gr. tuin,
veel zon, in kindvr. buurt, m.
overn. Ruilen v. 3-kam.flat'.m.
lift en balkon, liefst centr.'
Zandvoort. Tel.: 0251-248288.

Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd
Met spoed te huur gevraagd
GARAGE of OPSLAGRUIMTE
Tel.: 023-5715111 / 5716110.
Jongen, werkzaam in Zandvqort, zoekt met spoed woonruimte (etage, zomerhuisje),
huur ± ƒ 800 all-in. Tel.:
023-5719067 of 02512-46834.
T.h. gevr. woonruimte met
tuin voor 2 pers. 020-4044268.

Vakantie
buitenland
Stacaravans t.h ARDENNEN
v.a. ƒ 250,- p.w. all in.
Inl.: 043 - 4591598.
..,.

Vakantie Binnenland
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen.
Nabij het Ponypark Slagharen. Gratis gebruik van 50
fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.

aangeboden
Sportartikelen

Te koop: woonhuis Gasthuisplein,
3x30
m2,
vr.pr. T.k. nieuwe prof. loopbanden, sterke motor, computer- •
ƒ
279.000.
Tel.:
023
- 5719269. gestuurd, in hoogte verstelbaar, nieuwprijs ƒ 3000 nu ƒ 1195
TUINVROUW voor aanleg en
onderhoud van uw tuin,
met garantie. Tevens tijdelijk 50% KORTING op loodzware
bedrijfsloopbanden met 9 functies, hartslag, met garantie.
tevens ontwerp en advies.
Onroerende
STERKE STEPPERS met 7 verstelbare weerstanden, compuBel vrijblijvend, 020-6127919,
tergedeelte met 5 functies, nieuwprijs ƒ575 nu ƒ 199.
Marianne Zeedijk.
goederen te koop
HELISPORT FITNESSAPP. A'dam: 020-6639069/6990948,.

gevraagd

Te koop
aangeboden
diversen

Part. vraagt te koop
GARAGE/BOX in Zandvoort.
Tel.: 023 - 5718110.

• Rubrieksadvertentie op• Te koop zwarte leatherlook geven? Zie voor adres en/of
bank ƒ 75 en tafeltennis tafel telefoonnummer de colofon
ƒ75. Tel.: 023 - 5719920.
in deze krant.

R ^

• Golftas, lichtgewicht, tailor
made (nieuw), ƒ 100. 5712447

Financiën en
handelszaken

Vaar/surfsport
T.k.: nwe stalen roeiboten,
4 m lang, met roeispanen,
prijs ƒ 1150. Tel. 035-5823978.

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

Zaridvoorts Nieuwsblad
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pehieuWste
dégfilms

ed 17

;:;^;'::;*:.*.:*vv' • ' .
:UnderSiege2
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t/m 3 regels ƒ 5,29

Bevond Rangoon

t/m 4 regels ƒ 7, 19

ö;> •;%•**•. • - • ; .

t/m 5 regels ƒ 8,99

v

X-filès,np 3 abduction
H'::* ;*:* •"'••".'.

Andre
;.'":C ;/•*•**.'.;, ••:••
• BushWacked
Asterix conquers
America !
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 023-571 2070

t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voorde zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zanien niet boven l' 300.-) kunt u niet gratis adverleren. Alle prijzen zijn incl. 17,5%"BTWr
Naam:

Adres:
Postcode:

Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25
en 29 jaar en wij zoeken 2
leuke meisjes om mee uit te
gaan! 06-350.15.156, 1 gpm,
boxnummer 380647.

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201,

1000 EK Amsterdam
Woensdag 27 maart 1996
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MENINGEN

Vliegtuigen
zijn zuiniger
Ruud Wever reageert namens
de luchthaven Schiphol op het
artikel over milieubewust op
vakantie gaan dat vorige week
op deze pagina Uit&Vrije tijd
heeft gestaan.
In het artikel van Leni Paul
wordt de adjunct-secretaris van
de Raad voor het Natuurbeheer
aan het woord gelaten, die onder meer zegt: „Weet men dat
als je van Schiphol naar Athene
vliegt, je per persoon de energie
gebruikt waar een goed geï'soleerde eengezinswoning een
jaar lang mee kan worden verwarmd." Deze uitspraak staat
ook in het rapport 'Gaan we te
ver?' dat de Baad voor het Natuurbeheer in 1995 heeft uitgebracht en dat handelt over de
negatieve effecten van het
groeiende toerisme op de natuur en het milieu.
'
Omdat deze bewering in dat
rapport niet werd onderbouwd,
heeft Schiphol vorig jaar zelf
nagegaan, hoe het brandstofverbruik op een vlucht van en
naar Athene zich verhoudt tot
het energieverbruik van een
woning voor verwarming. Daaruit taleek datje voor een retourtje Athene per vliegtuig niet een
jaar lang een huis kunt verwarmen, maar slechts anderhalve
maand. Je zou ook kunnen zeggen: je kunt acht keer op en
neer naar Athene voor het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming van een gemiddelde
woning. Bij deze berekening is
uitgegaan van het brandstofverbruik van een Boeing 737300 van Transavia met 149 passagiers (30.400 liter kerosine oftewel 204 liter per persoon) en
het gemiddelde aardgasverbruik voor verwarming van een
Nederlandse woning (1.660
m3), die beide zijn omgerekend
naar Joules, de meeteenheid
voor energie.
Hiertegen kun je natuurlijk
inbrengen, dat wij zijn uitgegaan van een (volbezette) chartervlucht en dat de berekening
heel anders zou uitvallen als je
een lijnvlucht neemt. Dat is
echter maar zeer ten dele het
geval. Als het gemiddelde
brandstofverbruik per passagier wordt genomen van een
KLM-lijnvlucht op en neer naar
Athene, dan ligt dat wel iets
maar niet veel hoger dan voor
een chartervlucht: 238 vs. 204
liter/persoon. Dat komt omdat
bij een lijnvlucht, vanwege de
veelal lagere bezettingsgraad,
ook een lager totaalgewicht
door de lucht moet worden vervoerd. Met een lijnvlucht kun je
daarom niet acht maar zeven
keer op en neer naar Athene
voordat je evenveel energie
hebt gebruikt als nodig is voor
de verwarming van een gemiddelde eengezinswoning voor
een jaar.
Tegen de berekening van de
luchthaven zou verder kunnen
worden aangevoerd, dat de
luchthaven is uitgegaan van
een gemiddelde Nederlandse
woning en niet van „een goed
geïsoleerde eengezinswoning."
Dat is gedaan, omdat je kunt
twisten over wat 'goed geïsoleerd' is. Zelfs als je uitgaat van
een huis dat maar de helft zou
verbruiken van een gemiddelde
woning, gaat de bewering van
de Baad voor het Natuurbeheer
echter niet op.
Wij hebben de Baad voor het
Natuurbeheer geschreven, dat
de bewering over het 'retourtje
Athene' in het rapport 'Gaan we
te ver?' niet klopt, waarschijnlijk omdat is uitgegaan van
brandstofgegevens van oude
vliegtuigen, die tegenwoordig
haast niet meer gebruikt worden en zijn vervangen door
nieuwe, sillere maar. ook veel
zuiniger vliegtuigen. Onder
druk van de sterk stijgende
brandstof prijzen hebben de fabrikanten van vliegtuigmotoren sinds de energiecrisis van
de jaren zeventig enorme vorderingen gemaakt bij het ontwikkelen van nieuwe, zuiniger
motoren. Deze zijn inmiddels
zo zuinig dat ze kunnen concurreren met de hoge-snelheidstrein en de auto.
Het is terecht dat de Raad
voor het Natuurbeheer zich
zorgen maakt over de effecten
van het groeiende vakantieverkeer. Maar het is jammer, dat
men zich daarbij - met onjuiste
gegevens - vooral afzet tegen
het vliegverkeer, terwijl in wezen elke vorm van gemotoriseerd vervoer energie kost en
de lucht vervuilt.
R. Wever, wnd. hoofd
In- en externe Communicatie
Amsterdam Airport Schiphol
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Efteling blijft
koploper van
Er-op-Uit

Matthaus Passion

ook in Utrecht
Solisten, koor en barokorkest van De Nederlandse Bachvereniging geven negen uitvoenngen van de Matthaus Passion van Bach. De jongens van
de Koorschool St. Bavo m
Haarlem doen er ook aan mee.
De Nederlandse Bachvereniging werkt veel met gastdirigenten. Omdat elke dirigent
zijn eigen interpretatie heeft,
probeert men de traditie levendig te houden, en zelfs te vernieuwen. Dit maal dirigeert
René Jacobs, die met name m
het barok-operarepertoire zijn
sporen heeft verdiend.
De vier uitvoeringen in de
Grote Kerk van Naarden zijn
helaas al uitverkocht, maar
maandag l april is er nog een
concert in Vredenburg te
Utrecht. Beserveren: 030231.4544.

Op l april verschijnt de nieuwe 'Er-opUlt!'-gids van de NS met bijna
tweehonderd dagtochten. Voor de meeste
bestemmingen is een Rail Idee-kaartje
verkrijgbaar, waarmee de reiziger tegen
een voordelig tarief alles in één keer koopt:
het vervoer, de toegang en eventueel nog
wat extra's.

Poppenfeest
in Houten
IJS MANTEN VAN de
NS heeft documentatie
voor zich liggen waaruit blijkt dat de spoorwegen
vorig jaar ruim 600 duizend

T

gecombineerde
kaartjes
hebben verkocht. Met 330
duizend reizigers waren de

dierentuinen en pretparken
het populairst.
„Sinds jaar en dag staat de
Efteling op nummer één. Op
twee komt het Dolfinarium, gevolgd door Walibi, Artis en
Duinrell," zegt Manten.
Maar wie er met de NS op uit
gaat, is zeker niet afhankelijk
van pretparken. De gids verdeelt de bestemmingen in zeven categorieën. Onder het
kopje kunst en cultuur vind je
bijvoorbeeld het Kröller-Müller museum, waar je meesterwerken van Van Gogh kunt bekijken. Of het Openluchtmuseum bij Arnhem, waar je de
levende geschiedenis van Nederland ziet.
Voor het eerst zijn het Noordbrabants museum in Den
Bosch en het Maastrichtse
Bonnefantenmuseum ook opgenomen. "We kijken waar de
mensen gebruik van maken en
komen zo op nieuwe ideeën
voor Er-op-Uit!," licht Manten
toe.
„Je gaat lekker op je gemak
met de trein naar Maastricht of
Den Bosch en bezoekt het mu-

seum. Meestal hoort daar nog
iets extra's als een kopje koffie
of een glas frisdrank bij. En na
afloop kun je de stad nog even
inlopen." Anderzijds hebben de
NS ook tochten geschrapt. Zo
staan Volendam en Marken
niet meer in de gids. Volgens
Manten omdat daar te weinig
vraag naar was.
Er bestaan trouwens meer redenen zyn om een tocht niet
langer in de gids te vermelden.
„We hadden 'Sportief in het
Limburgs bergmassief,' een actieve tocht met onder andere
een grotwandeling. Maar door
de wateroverlast van het afgelopen jaar zijn de grotten volgelopen en heeft de burgemeester besloten dat ze niet bezocht
kunnen worden."
De NS selecteerden 116 sportieve dagtochten. Hier zitten
veel fiets- en wandeltochten bij,
maar ook kun je via de NS zeilen op het IJsselmeer. Zelfs een
klompen-safari op de Veluwe
behoort tot de mogelijkheden,
van de deelnemers wordt onder
andere verwacht dat ze een
rondje varen in de grootste
klomp ter wereld.
Met name bij de fiets- en wandeltochten is er ten opzichte
van vorig jaar veel gewijzigd.
Manten: „Er kunnen tal van redenen zijn waarom een tocht
niet interessant meer is. De omgeving kan veranderen doordat
men ergens een weg dwars

Meer dan 330 duizend reizigers maakten gebruik van de dagtochten-kaarten van de Nederlandse Spoorwegen
Foto Nederlandse Spoorwegen

doorheen legt, of er komt een
woonwijk. Ook wordt de toestemming om over een erf te
lopen soms ingetrokken." Hiertegenover staat dat de NS dit
jaar een aantal nieuwe routes
hebben uitgezocht, zeven om te

vorig jaar bij wijze van een
aparte proef begonnen. We hebben ze nu in het boekje opgenomen want het gaat om een Rail
Idee en België past binnen het
concept van Er-op-Uit!"
Wie een Bail Idee koopt, be-

Nieuw: uitstapjes
met NS naar België
lopen en acht om te fietsen.
Helemaal nieuw in Er-op-Uit!
zijn de reisjes naar België. Je
hebt de keuze uit zeven uitstapjes in Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent. „Wij zijn daarmee

spaart 20 procent op de treinreis en krijgt eveneens korting
op entreebewijzen. „Het idee is
een combinatie van trein, toegang en meestal nog iets extra's. Korting krijg je alleen

wanneer je een Bail Idee-kaartje koopt, maar mensen met een
OV-jaarkaart kunnen een Bail
Idee krijgen zonder treinreis."
Heb je een voordeel-urenkaart, dan kun je gebruik maken van een speciale Bail
Ideekaart. Hiermee bespaar je
op de entreeprijzen, maar op de
treinreis krijg je niet meer dan
de gewone voordeel-urenkorting. „Het systeem moet eragszms behapbaar blijven," verklaart Manten.
Hoewel de NS met Er-op-Uit!
uiteraard klanten voor de trein
wil werven, zijn er vast reizigers die de korting laten schieten en liever de auto pakken.

Manten is de laatste om dat te
ontkennen: „Er-op-Uit! is voor
iedereen een bron van ideeën.
We hebben ook een uitkalender
opgenomen met een keurig
jaaroverzicht van festivals,
kunstmarkten en andere evenementen. Ongetwijfeld zijn er
mensen die het boekje lezen en
vervolgens met de auto gaan.
Maar anderen wonen niet ver
weg en nemen de fiets, dat kan
natuurlijk ook."
Jan Pieter Nepveu
De pocket Er-op-Ult! Is vanaf de volgenie maand voor ƒ 5.75 te koop bij
postkantoor, boekhandel, ANWB en
WV en bij de stations. Informatie: 069292 (50ct/pm).

voorwerpen en de grootste
elektriseermachine,
bereikt
men het oudste gedeelte: de
Ovale Zaal.
De eerste bouwkundige uitbreidingen waren bestemd om
het kunstbezit in een permanente opstelling aan het publiek te tonen. Aan de Ovale
Zaal werd een zaal gebouwd
voor eigentijdse schilderijen,
een fossielenzaal, het penningenkabinet en een aquarellenzaal. Bovendien kreeg het museum de beschikking over een
groot auditorium voor lezingen, demonstraties en andere
vormen van kennisoverdracht.
„Zes jaar geleden is een begin
gemaakt met nieuwe plannen
voor uitbreiding van de gebouwen," licht Stouraitis toe. In
1990 schreef het museum een
wedstrijd uit onder architecten
om zich te laten adviseren omtrent de uitbreiding aan de tuinzijde. „Voorop stond dat het
oude museum onaangetast zou
blijven en de besloten binnen-

E NIEUWE vleugel
van Teylers Museum

D

is onlangs officieel geopend door koningin Beatrix. Ter gelegenheid van
deze opening brengt het museum een tentoonstelling
met werk van de Italiaanse

schilder en tekenaar Giorgio Morandi (1890-1964).
Op de expositie worden schilderijen en tekeningen getoond,
afkomstig uit openbare en particuliere collecties uit Italië,
Nederland en elders. Het is
voor het eerst sinds 1954 dat
een representatieve en kwalita
tief hoogstaande keuze van Mo
randi's schilderijen in Neder
land te zien is.„Het museum
richt zich op vijf gebieden," vertelt medewerkster Katinoula
Stouraitis. „Natuurkundige instrumenten, fossielen en mineralen, kunst, boeken en penningen. De ovale zaal is bij de uitbreidingen van het museum altijd in tact gebleven."
„Het begon allemaal met de
textielfabrikant Pieter Teyler
van der Hulst (1702-1778), die
zijn geld wijdde aan de armenzorg en aan het verspreiden van
kunst en wetenschap onder de
bevolking van zijn woonplaats
Haarlem. Na zijn dood werd de
Teylers Stichting opgericht en

De nieuwe vleugel van Teylers Museum in Haarlem
Foto Sybolt Voeten

een van de eerste activiteiten
was het bouwen van de Ovale
Zaal, een museumzaal waar instrumenten, boeken en fossielen werden tentoongesteld."
Honderd jaar later was het
museum toe aan een grote uitbreiding, en werd de doorbraak
naar het Spaarne gemaakt. In
deze periode ontwierp Christi-

an Ulrich de prachtige achthoekige entreehal, die door zijn
monumentale 19-e eeuwse architectuur met lichtkoepel,
ronde balustrade, sculpturen
en ornamenten een blijvende
indruk maakt. Vanuit de hal
kom je in de zaal met de collecties fossielen en mineralen. Via
de zaal met natuurkundige

Stouraitis: „Voor jonge bezoekers wordt in het nieuwe
educatief paviljoen een soort
natuurkundelokaal ingericht,
waar in de toekomst museumlessen gegeven worden. Het publiek van musea vergrijst, en
door te laten zien hoe proeven
in het echt gedaan worden, proberen we een bezoek aantrekkelijker te maken voor jongeren van acht tot 14 jaar". Deze
leeftijdscategorie wordt aangesproken door een gratis entree,
een eigen tijdschrift en cursussen. Voor de leeftijd vanaf 15
jaar worden aansprekende exposities gemaakt.
Niet alleen in het aantrekken
van jongeren is Teylers vooruitstrevend; het museum was in
februari vorig jaar als eerste
aanwezig op Internet. Nu, een
jaar later, presenteren men er
het eerste echte virtuele mu-

Max Lukas Wolters

Kunstmarkt

Ruimtevlucht

De nieuwe vleugel van Teylers Museum in Haarlem
Foto Sybolt Voeten

seum van Nederland. Met behulp van de computer kan de
digitale bezoeker door de
prachtige zalen van het museum dwalen zonder gehinderd
te worden door andere bezoekers.
Tentoonstellingen: Tot 12
mei een expositie met werk van
de Italiaanse schilder Giorgio
Morandi, tot 2 juni is er ook een
tentoonstelling te zien van 60

'Laten zien hoe proeven
in het echt gedaan worden'
tuin met eeuwenoude bomen
zoveel
mogelijk
gespaard
moest worden." Winnaar werd
Hubert Jan Henket, omdat in
zijn ontwerp de kwaliteiten zijn
nagestreefd die het interieur
van het oude gedeelte kenmerken: eenvoudige voornaamheid, rust en daglicht.
De nieuwe vleugel bevat een
grote zaal voor wisselende tentoonstellingen, een boekenkabinet voor het ontsluiten van de
natuurwetenschappelijke
bibhotheek, een eductief paviljoen voor schoolklassen en individuele jonge bezoekers en
verzamelaars, en een museumcafë.

Poppenfeest

Nu de lente op doorbreken
staat, is op het Thorbeckeplein
in Amsterdam de zondagse
kunstmarkt weer van start gegaan. Elke week presenteren
dertig beeldende kunstenaars
daar hun werk. De markt duurt
van half 11 tot zes uur.

Oudste museum mikt op jeugdig publiek
Met de opening van de nieuwe
vleugel waarmee het Teylers
museum in Haarlem een derde
wordt vergroot, breekt een
nieuwe fase aan in het oudste
museum van Nederland. TeyIers moet vooral voor jongeren
publieksvriendelijker worden.
De oude traditie wordt voortgezet, om in het museum demonstraties te geven, proeven te
doen en boeken open te slaan,
in plaats van er alleen maar
naar te kijken.

In expocenter Euretco vindt
zondag 31 maart een poppenfeest plaats voor iedereen die
goede herinneringen heeft aan
poppen, voor poppenmaaksters en voor eenieder zich op
de poppenhobby wil storten. Er
zijn duizenden handgemaakte
poppen te zien, er zijn stands
met oude en antieke poppen,
maar ook de beren komen
ruimschoots aan hun trekken.
Poppen- en berendokter
Hemkes houdt de hele dag
spreekuur en een paar bekende
poppenmaaksters richten een
expositie in.
De beurs duurt van tien tot
vijf uur en het expocenter ligt
aan de Meidoornkade 26 in
Houten. Houten ligt aan de A 27
Utrecht-Breda, op vijf minuten
rijden van Utrecht.

Italiaanse tekeningen uit de
verzameling Odescalchi en tot
25 mei zijn er fossiele vissen uit
Solnhofen te zien. In het kader
van de Haarlemse stripdagen,
is er van 25 mei tot 28 juli een
grote overzichtstentoonstelling
van Marten Toonders Heer
Bommel en Torn Poes te bezichtigen.
Nicole van Borkulo

Teylers Museum, Spaarne Iti In Haarlem. Voor gehandicapten Is er een speclale ingang In de Nauwe Appelaarssteeg 3. Openingstijden: dinsdag tot en
met zaterdag van tien tot vijf. Op zonen feestdagen Is het museum van 12 tot
vijf uur geopend. Telefoon: 023531.9010
Internet: http://\v ww.nedpunt.nl/tcylersmuseum/
E-mail: teyler@euronet.nl

Op 29 februari keerde de Europese astronaut Thomas Beiter terug na een recordvlucht
van een halfjaar aan boord van
het Russische ruimtestation
Mir. Naar aanleiding daarvan
geeft André Kuipers, ruimtearts bij ESTEC, op 2 april een
lezing in het Artis Planetarium.
Kuipers toont ook beelden van
de meest recente ruimtevluchten. Aanvang acht uur. Reserveren: 020-523.3452.

geeft u meer!
In het Cultureel Centrum m Amstelveen vindt zondag 31 maart
(koopzondag) voor de eerste keer

Filmcrèche

^

plaats Tweeëneenhalf uur lang kunnen ouders
onbezorgd winkelen, terwijl hun kinderen in de
leeftijd van twee tot ongeveer zes
jaar (oudere broertjes en zusjes zijn
natuurlijk welkom) zich vermaken in
de kleine zaal van hbi wwA. In twet*
sessies van 11 tot 13.30 uur en van
14 tot 16.30 uur kunnen maximaal
vijftig kinderen genieten van videofilmpjes, aan het plakken en knippen
slaan en zich aan de speciale leestafel vermaken. Ervaren krachten
van de plaatselijke oppascentrale zorgen voor de begeleiding en
opvang Vroom & Dreesmann zorgt voor de versnaperingen en het
leesmateriaal
Het idee van de filmcrèche is ontstaan uit een samenwerking met
het Winkelcentrum Amstelveen, Stadshart
Ontwikkelingsmaatschappij en Weekmedia (o.a. Amstelveens
Weekblad).
Ouders die gebruik maken van de Filmcrèche krijgen bij het ophalen
van hun kind een (gratis) uitrijkaart voor de nieuwe parkeergarage
(naast het CCA)
'Filmcrèche m Amstelveen' kost 7,50 gulden per kind Tegen inlevenng van onderstaande bon op zondag 31 maart bij de ingang van
het CCA krijgen lezers van deze krant een rijksdaalder korting per
kind. De kinderen moeten uiterlijk om 13.30 (bij de eerste sessie) en
om 16 30 uur (bij de tweede sessie) worden opgehaald.
Telefonisch reserveren is verplicht bij het kantoor van
Weekmedia in Amstelveen (alleen tijdens kantooruren): telefoon
020-645.1515.

(ADVERTENTIE)

Bon voor onze lezers
Naam.
Woonplaats- ...

Boodschappen
JLvrant

Aantal kinderen.

voor nieuwe produkten

.

en acties

A

geeft u meer!
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HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-96.13 (Nu 60 cpm).

SS?

aat niets te ver.
Extra lage prijzen door gezamenlijke
. inkoop van 3000 Experts in Europa.
iï^;i.^

«33©&!).

, Gratis een jaar lang Expert Al l-RisksllJGarantie (bij aankomen Jboyen 49M
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten

Je mond zoekt haar slipje! Ze
doet hem omlaag. Ga door. Ik
kom. 1 gpm. 06.320.323.56.
JONGE mannen gezocht om
dames 40+ GRATIS te verwennen 06-97.09 (75 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-49.01.

iiW
•*

-iV

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ lekker te verwénnen. 06-9.678 (1gpm).

Gratis Geluidsgarantie vooreen
optimaal geluid in uw huiskamer.

Lesbi Petra doet haar onderbroekje uit! 'n Vriendin streelt
haar zacht! 1 gpm. 06.96.08.
Linda 30jr. zkt. mannen voor
telef .sex. Ik wil 'n hoogtepuntThuis privé. 1gpm. 06.98.40

Gr^tisÖmmilgarantiie!
bij al liwa^rikop^^^
.'/«••f;;:.;.,: >v '.."^';:--'--x-: ••
Betaalgeniakmetde
ÉxpertCrëdïtcaroV-^

l LIVE. Zijn vrouw wil niet,
maar buurvrouw wel. Op z'n...
Oh dat is pas lekker genieten
06-320.325.57, 1 gpm.

i

Vteisjes 18 willen zonder voorspel genomen worden.In 3
min.kom ikjij ook? Zorg dat ie
staat! KWIKKIE 1gpm 06.9636

ILMJiJC^i^^^^J

Vleisjesvingers (v.a. 18 jr).
Ze knielt. Harder en harder!
Zalig 1 gpm. 06.320.320.66.

m
Isa

ÖU

Negerinnen geven tel.nrs v.
exotisch sexplezier bij hen
thuis. 06-97.80 (80 cpm). '.

rammeïen
etezbleéiivÖiio'ic] maakt als telefoneren. En;metPbË;€
|^s|e;p.ra;Clat qpneerntwanheer eeh.programrna;;|^
IH|tiegihtérvpas stopt als het écht ëindigt.v; rBllly,
'

- • ' - • •

' - - •.

. • . .. ..

•..'•."..'•

HOOGTEPUNTEN! Hoor 30
vrouwen in 1 min. klaarkomen! Ze gebruiken de
vreemdste middelen! Ook
live. 1 gpm. 06.9858.
HUISVROUWEN (25+) geven
hun tel.nrs voor hete sex!
06-95.02 (80 cpm).

:•::•:.;;ƒ••!.•••, •-.'• •: ^"-fv^wr :^:fp;:;;

ïC^'v;,-, . :-' -''<•, ';;, ~, • - ' • . , • - - '3. V

HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Apart met een hete jongen!
06-98.78 (60cpm).

'

\lieuw! Gluur door de ramen
van Esther en Peter en beleef
mee wat ze met oppas Anja
doen! 06.320.323.13 pm 1g. .

' . • , • • ' • . -- :—~"' -'.-
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NOKIA 6197
>
BREEDBEELD-TV
X
PRIMEUR! Breedbeeld-TV ;
in schitterend design.
^
v
61cm(eff.57cm)
Super Flat beeldbuis.
Digitaal combfilter voor
perfekt beeld. Turboteletekst met geheugen
van 512 pagina's.
EXTRA: HOOG BEDRAG
TERUG VOOR UW OUDE TV.
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Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs voor direkt SEXkontakt. Bel: 06-95.11 (1 gpm):
Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs voor sexkontakt bij hen
thuis. 06-97.01 (80 cpm). Rijp en ervaren! Emma zkt
jongens (v/a 18) die het bij
zichzelf doen. Je mag m'n BH
losmaken. 06.96.94 1 gpm.
Rijpe dame! Onder haar plopirokje draagt ze geen slipje.
Haar zwarte BH met 1/2 cups
priemt door d'r blouse. Pak ze
rnaar! Om 11-14-22 uur nwe
stories. 06.320.320.38, pm 1g.
Rijpe NEGERINNEN liggen
naakt klaar. Ze zijn heet en
willen snel komen. Jij hebt 5
min.Direct liveMgpm.06.96.86

SM.. Zijn eerste ervaring in
een SM bordeel.
Nieuwsgierig
tot
hij...
06.320.328.84, 1gpm.

^

vJ_,V,

',«'?>,

S?r-»--^.

S&M-Live! Live! Onderdanig
aan je meesteres! 06.96.26.
SM-VOOR-2: direkt apart voor
dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
SM-voor-2 Direkt Apart voor
'n streng SEXkontakt! Bel!!
06-95.37 (SOcpm).

• .;vUiT;'örsiizli,,:

Snel-bel-lijn: DIREKT APART
met een oudere vrouw. Bel
direkt!
06-9567
(SOcpm).
Vrouwen bel gratis 06-4633.

TV-REKiiAIV/IÉ

M

Oudere heren gezocht voor
40+ SEX met hete dames.
Bel: 06-97.05 (75 cpm).

06.9870 De SNELWIPLIJN!
Zorg dat je hem gereed hebt
want ze wil effe vlug in 3 min.
Geen doorschakelen, 1 gpm.
Sex in het OPENBAAR! Grijp
me in de lift. 06.320.320.43.
Kom in m'n slipje! 1 gpm.,.

/"""T^rrnw^SS

ü«v ^ r T - ,-Jïj

Nieuw: hete meiden uit
Groot Amsterdam!!
06-350.23-020 (1 gpm).

AEG 1000 TOEREN
WASAUTOMAAT

SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbellen. 06-98.80 (80 cpm).

Met o.a. energiespaar-,
wolwas-en kort
programma. 1/2 Was
voor kleine wasjes.
Centrifugeert 1000/700
toeren. RVS trommel en
i kuip. ADV. 149?;-

SNELSEX! DE comp. belt 'n
hete meid thuis op! LiveSex
1 gpm 06.97.93
Snelsexclub! Hier liggen de
vrouwen klaar om te-komen.
Jij krijgt 3 min! 1gpm. 06.9838.
STUDENTES geven echt
:el.nrs voor langdurige sexrelatie. 06-97.06 (75 cpm).
STUDENTES geven HBO-sex
op hun kamer. Bel NU!
06-96.03 (80 cpm).
^^iM^RarejflBKireflli^B]

HM0ff&GDa^lH^^REEs:HHxaaxJHH

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

Haarlem*, Expert Hartendorp, Gen. Cronjestraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

Super Nieuw! Snel live. Ze
leggen niets uit! Ze gaan gelijk tekeer.brengen jou in 3
min. tot 'n-hoogtepunt. Gn
doorschakelen. Ze liggen
naakt
klaar.
1 ' gpm.
06.320.320.65
TOP-S&M! Zwepen, boeien,
rubber. 1 gpm. 06.320.331.13.
TRIO/PARTNERRUIL?

*Wasmachines, koelkasten, magnetrons; etc. v Audio, video, hifi.

A A R W O R D l E VVII J Z E R V A
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Auto's en
auto-accessoires

Alblas Verkeersscholen

WIKA

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
Kamy, gr. medium, helpt u uw
ürobl. op te lossen, besche,
'ning geliefde etc. 6178020.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Diverse clubs
BETTY'S ESCORT
Eén telefoontje is genoeg
f!20 • 6340507 dag. v.a. 19. u. om in contact te komen met
Dailing Escort sexy meisjes de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
. ,a 18 jr. 020 - 6189577.
06-350.222.21 (100 cpm).
i '.'.m. drukte meisjes gevr.

Rijles auto's
en motoren

in 5 dagen

Autoruiten en kentekenplaten. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

06-Nummers
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).

Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 ü,/p,d. 100 cpm

SECRETARESSE! Onder het
buro zie je m'n dijen! Je ziet
een klein doorzichtig slipje!
Kom maar met je vinger!
Vlugger! 06.96.93 pm 1g.

00 245 292 777 Het telef.nr Effe Snel Grieks! Geen voor- HETE vrouwen (35+) willen
dat alle 06 sexnummers over- spel,
gelijk
achterlangs. direkt sexkontakt. Bel:
bodig maakt (200 cphm).
1gpm. 06.9505 Vluggie!
06-350.266.46 (75cpm).
06.320*323"66 Dikke negerin Effe Snel Live! Meiden zitten Hete vrouwen geven echt
Tietsia ligt met haar benen naakt om jou in 5 min. te laten tel.nrs voor thuissex. Bel NU:
omhoog thuis te wachen tot jij komen! 06.320.320.63 pm 1 g. 06-95.80 (75 cpm).
belt! 1 gpm. 06.320*323'66.
Geen wachttijden! DIRECT
06.95.06 Jij krijgt 5 min. om een vrouw aan de lijn! 1gpm HOMO THUISBEL
Hier heb jij 'n rijke keuze uit
een hete meid te verwennen! 06.9560 Doorschakelsex!
Geen doorschakelen. Direct 5 Gewillige vrouwen willen echt vele hete knullen die zich hebben ingesch.!
min. live 1 gpm. NIEUW!
langdurige sex! Direkt apart!
06,95.09. Docente geeft SEX- Bel: 06-97.04 (80 cpm).
LES Onder de lessenaar zie je
geen slipje. Streel me! 1gpm. DIREKT APART met vrouwen,
meteen doorverbonden naar
Dominante vrouwen geven haar huis. 06-97.10 (80 cpm).
tel.nrs voor eerlijk sm-kontakt. DIREKT APART met oudere
Bel: 06-320.325.80 (1 gpm). en jongere meiden (snel kónDoorschakelsex! 53 dames takt). Bel: 06-98.28 (80 cpm).
voor Live gesprek! Ze ver- DIREKT een dikke vrouw aan
wachten je! 06.9779 1 gpm. de lijn. Vraag ook naar haar
Doorschakel-sm! Hard/Soft tel.nr. Bel 06-98.10 (80 cpm).
SMIBeluister hun boodschap! ANONIEME sexafspraakjes
Kies 'n meesteres voor 'n live Sexkontaktlijn Amsterdam.
gesprek!1gpm,06.320.321.66. 06-320.330.79 (75 cpm).

ANONIEME sextel.nrs van
hete vrouwen, ze geven echt
hun tel.nr. 06-97.37 (80 cpm).
Anonieme tel.nrs van
STUDENTES, ze geven echt
hun nr. 06-95.01 (75 cpm).

BEL DAMES THUIS:

GAY 06-9814 GAY .

Het winkelmeisje (18 jr) helpt
je met passen! Je hand glijdt
onder haar rokje. Kom in me
schatje. 1gpm. 06.96.25.

in héél Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

Bel vrouwen thuis!
in heel Nederland

60 cent per minuut! En ook
nog veel vrouwen die gepakt
willen worden. Live privé!
06.9733. SUPERGOEDKOOP!

GEHEEL PRIVÉ

60 cpm. De goedkoopste en
het drukst bezocht door vrouwen. Direct privé! Switch van
vrouw naar .vrouw! 06.9720.

VERPLEEGSTERS! Je kijkt
dwars door m'n witte uniform
heen! Ik buk, ga met je hand
achterlangs! 06.97.44 pm 1 g.

06 - 95.98
24 u./p.d. 10.0 cpm.

BLIND DATE !

Echtparen op zoek
naar sex-kontakten
(100 cpm)
06-350.20.272
TRIOSEX: 'n vrouw of 'n man
extra in bed. Sexkontakten.
Bel nu: 06-98.44 (75 cpm). ~

Vele mannen gezocht voor
De snelste tele-dating
echt SEX met dames 35+.
service van NL.
06-9620 (80cpm). Vrouwen
Bekend van TV. (100 cpm) bellen ECHT gratis 06-4.999.
HETE meiden (20+) geven
echt hun telnr. voor lekkere
Gluren bij de buurvrouwtjes! SEX: 06-95.17 (SOcpm).
Ze .willen jou tot een hoogtepunt brengen 06.95.26.pm 1g HETE vrouwen (35+) willen
direkt sexkontakt. Bel
GRIEKS! 06.9591 Pak meisjes 06-350.290.53 (75 cpm).
18 jr. achterlangs! Onder hun
rokje naakt! Glij maar! 1 gpm. Vrouwen (20+) willen DIREKT
SEX. Snel dampend sexkonGRIEKS! 06.95.92 Live met
takt op: 06-97.02 (80 cpm).
rijpe vrouwen. Lekker ruig
Vrouwen (40+) willen snel
achterlangs! 1 gpm.
SEXKONTAKT. Direkt a.d. lijn.
GROEPSEXBOX Live Grieks! Bel NU: 06-98.11 (80 cpm).
1 gpm. Rijp, jono (18) & negeVrouwen (40+) willen snel
rinnen wachten! 06.95.93.
SEXKONTAKT. Direkt a.d. lijn!
Heerlijk DISCREET apart met Bel NU: 06-96.63 (80 cpm).
hete vrouwen uit Amsterdam.
WILD LOVERS
06-320.322.11 (75 cpm).
Direkt LIVE 'kontakt met daHOMO-KON'TAKTÜ SNEL af- mes die zich hebben ingesch.
spraakjes maken met een 24 upd. voor HETE of... gespr.
hete knul! 06-95.18 (75cpm).
06-9514

06-350.20.279
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Hyundai krijgt visitekaartje
zowel onze klanten als wij ongeduldig op deze auto. Het is niet
alleen een begerenswaardig
nieuw model, maar ook een
auto die ons karakteriseert."
„Onze organisatie en de Coupé zijn beide jong en dynamisch. Als fabrikant streven we
er enthousiast en fanatiek naar
voor iedereen betaalbare en betrouwbare auto's van uitstekende kwaliteit te leveren die
hoge prestaties bieden. De Coupé brengt ons daarbij op een
YUNDAI presteert
hoger niveau. Hij is ons visitehet de laatste jaren kaartje."

nieuwe Coupé Is zeer
tdrukkelijk niet de opvolger
n de Scoupé, aldus Huyndai
j de presentatie van de
ngste telg. Hij Is van een
idere klasse, bestemd voor
n andere doelgroep en komt
een hogere prijsklasse. En
et dank aan Porsche.

a

bij herhaling om
leuk gelijnde en

:herp geprijsde auto's op

markt te brengen. Eerst
i Excel in drie varianten,
ter de Lantra Sedan en
Drtgeleden de Lantra Wam lieten telkens zien dat
orea noten op haar zang
eeft en een voorname conirrent is van zowel Japanals Europese autofabrianten.
De Scoupé, gebaseerd op de
my, was nog van de oude ge:ratie en ging met zijn 1.5 mor nu niet bepaald snel door
:t leven. De S stond voor
:>ort, maar meer dan een uirlijk sportieve coupé was het
ituurlijk niet. Een facelift van
Scoupé was voor Hyundai
m ook niet genoeg. De nieuwe
iupé moest van een andere
de zijn en daarom stapt Hyidai nu gelijk van de naam af.
Dortaan is het gewoon Coupé.
De Californische Hyundaiudio gaf met de prototypen
CD-1 en HCD-2 de aanzet voor
:ze nieuweling. Vice-presi;nt Baik tijdens zijn introducj-praatje: „Sinds we deze pro;ypen lieten zien, wachtten

De nieuwe smaakmaker dus
en daar heeft hij ook veel van
weg. De Coupé is een driedeurs
auto. Met een lengte van 4,34
meter is hij 13 centimeter langer dan de Scoupé en ook in de
breedte wint hij met deze cijfers. De Coupé is laag en breed.
Het front wordt getypeerd door
de schuin omhoog lopende
smalle ovalen van de koplampen en knipperlichten. Evenals
bij de Lantra ontbreekt ook bij
deze Hyundai de grille. Aan de
achterzijde verraden de lichten
duidelijk dat we hier te maken
hebben met familie van de Lantra.
Hyundai zelf spreekt van sobere, elegante en expressieve
lijnen. Hij ziet er vooral ook
uitdagend en karaktervol uit
met aan alle kanten opgezwollen spieren. Met deze vormgeving bewandelt Hyundai toch
duidelijk een andere weg dan
andere fabrikanten die zich
met dit type auto inlaten. Het is
weliswaar een andere klasse,
maar als we even de recente
Mégane Coupé en Toyota Paseo
voor de geest halen zie je direct
het verschil. Gewaagder en weilicht ook revolutionairder. Laat

Deze
eek
Het is
gewoon
Coupé

Nieuwe Colt

S6 nog sterker
Degenen die zich een Audi S6
konden veroorloven, hadden
tot dusver natuurlijk weinig te
klagen over de prestaties van
hun 4.2 V8-motor. Maar de sterke S6-familie krijgt er nu een
ware topatleet bij. Hiervoor
volgde Audi dezelfde strategie
als bij de S8 en het resultaat
mag er zijn: de 326 paardenkrachten hangen bij 65 honderd toeren schoon aan de haak
en als maximum koppel mogen
we vierhonderd Nm bij 35 nonderd toeren noteren. De V8
knalt een seconde sneller naar
100 km/h, 5,6 om precies te zijn.
en zijn top is afgeregeld op 250
km/h. Die motor is verbonden
met een 6-versnellingstaak met
'Sinds we deze prototypen lieten zien, wachtten zowel onze klanten als wij ongeduldig op deze auto. Het is niet alleen een
begerenswaardig nieuw model, maar ook een auto die ons karakteriseert'

niemand verbaasd zijn als dit
ontwerp langer meegaat dan
veel andere coupes. Een auto
voor de 21ste eeuw.
De Coupé is een zogenaamde
2+2. De achterbank biedt plaats
aan twee personen, maar ook al
zijn ze niet te groot, het blijft
behelpen. De achterbank is uiteraard neerklapbaar.
Het
dashboard is om de bestuurder
en bijrijder gebogen. Het instrumentarium is goed afleesbaar en de bedieningsorganen
zijn anders dan anders. Uit een
consumentenonderzoek bleek
dat veel automobilisten moeite
hebben met het gebruik van de
kleine knoppen in de auto. Het
onderzoek werd namelijk gehouden in koude streken waar
mensen hun handschoenen
nog weieens plachten aan te
houden.
In de Coupé derhalve grote
vooruitstekende knoppen, die
je zelfs met wanten en skihande Coupé ziet er vooral uitdagend uit met aan alle kanten schoenen kunt bedienen. Voor
jgezwollen spieren
de verdere inrichting is keuze

uit een tweetal uitrustingsniveaus, P en FX. Beide voorzien
standaard in onder meer in
elektrische raambediening, airbags, een lendesteun, een walkin systeem en stuurbekrachtiging (in de FX snelheidsafhankelijk). Bij de FX is ABS standaard.
Ook op motorisch gebied is te
zien dat het hier geen opvolger

venliggende nokkenassen en
vier kleppen per cilinder. Het
zijn compacte en lichte motoren. Voorlopig is alleen de 138
kilogram zware 2.0 motor leverbaar en dat is een potente j ongen die goed is voor 138 pk bij
zesduizend toeren. De trekkracht bedraagt 180 Nm bij
vierduizend toeren. Het stelt
hem in staat om ruimschoots

Met vormgeving Coupé
bewandelt Hyundai
duidelijk andere weg
van de Scoupé betreft. Die was
alleen leverbaar met een 1.5
motor. Voor de Coupé heeft Hyundai twee motoren in petto:
een 1.6 en 2.0 Bèta-motor. De
eerstgenoemde komt pas in een
later stadium naar Nederland.
Ze zijn voorzien van twee bo-

binnen de negen seconden naar
honderd km/h te snellen en hij
overschrijdt net de 200 kmgrens.
Volgens
fabrieks-opgave
komt het gemiddeld brandstofverbruik van de 2.0 uit op 8,8

liter per honderd kilometer. De
motor is gekoppeld aan een 5bak maar is tevens leverbaar
met een automatische 4-traps
versnellingsbak.
Dat niet alle wijsheid uit Korea komt blijkt uit het onderstel. Hiervoor schakelde Hyundai namelijk Porsche in en dit
zegt iets over de pretenties die
de Koreaanse fabrikant koestert. De Coupé .heeft rondom
onafhankelijke /wielophanging
van MacPher^ons. Porsche
kreeg opdracht om deze, in
combinatie met de vering en
schokdempers, af te stellen en
dit is de Duitse technici wel toevertrouwd. De Coupé heeft, aldus Hyundai, de wegligging van
een sportwagen van klasse en
biedt tegelijk het comfort van
een gran turizmo.
De prijzen van de Hyundai
Coupé zijn op dit moment nog
niet bekend. De verkoop op
voorintekening gaat eind maart
van start. De levering volgt dan
in augustus.

Hoe snel kan een auto verpuderen, want de laatste wijziging
dateerde uit 1992. Hij kenmerkt
zich door een opvallende wigvorm. In tegenstelling tot zijn
voorganger heeft hij scherp afgetekende en gebogen lijnen.
Met name de achterpartij pnEEL JONGE Europe- derging een ingrijpende wijzianen willen een be- ging. De achterkant loopt dui-

taalbare

sportievere

auto

met

uitstra-

ng. Aan te dure voorzieninn, zoals een fors uitgevaln motor, hebben zij geen
ehoefte volgens Mitsubi-

bank naar voren te klappen.
Het interieur wordt gedomineerd door tweekleurige bekleding en een dashboard van
zacht materiaal.
Er zijn twee uitrustingsniveaus. De GLXi is de meest
complete en dan hebben we het
onder meer over elektrisch verstelbare en verwarmbare bui-

Jonge Europeanen willen
betaalbare, sportieve auto

li.

De doelgroep van de nieuwe
olt bestaat meer dan voor;en uit mensen die voor het
Tst een (nieuwe) auto kopen.
et is na de Galant de oudste
lam uit het leveringsproamma, volgend jaar viert de
olt zijn twintigste verjaardag,
itsubishi ontwikkelde een opHger die 7,5 centimeter korter
en veel eigentijdser is dan de
irige.

delijk veel steiler af dan de
oude Colt, de achterste zijruiten hebben een geheel nieuwe
vormgeving en de achterlichten
lopen niet meer door in de zijkanten.
Ondanks dat hij korter is dan
de oude Colt bleef de binnenruimte vrijwel gelijk. De bagageruimte bleef onveranderd 240
liter en uiteraard kan deze worden uitgerbeid door de achter-

tenspiegels, elektrisch bedienbare ramen en centrale vergrendeling. Een airbag en startblokkering is voor alle versies
standaard.
De oude Colt was leverbaar
met drie verschillende motoren, een 1.3,1.6 en 1.8. De laatste
was goed voor 140 pk met een
top van 210 km/h. Mitsubishi
haalt deze variant uit het leveringsprogramma. De andere

twee motoren ondergingen enkele wijzigingen. De 1.3 heeft'
nog altijd drie kleppen per cilinder en een vermogen van 75
pk en koppel van 108 Nm bij
drieduizend toeren.
De 1.6 levert aan vermogen
in, van 113 pk naar negentig pk,
het koppel bleef pp 137 Nm
maar nu bij vierduizend toeren
en niet meer bij vijfduizend toeren. Het zijn nog altijd motoren
met pittige prestaties. De 1.3
haalt een top van 170 km/h en
accelereert in iets meer dan 12
seconden naar honderd km/h.
De 1.6 doet daar een scheptje
bovenop, want die heeft ongeveer tien seconden nodig.
Mitsubishi biedt keuze uit
een nieuwe handgeschakelde 5bak en een zogenaamde intelligente 4-traps automaat die onderscheid maakt tussen vlakke
en bochtige wegen en hellingen.
Ondanks de wijzigingen biedt
Mitsubishi de nieuwe Colt aan
voor ongeveer gelijke prijzen,
dus vanaf S7.245 tot 35.045 gulden.

dicht opeenliggende versnellingen. Uiteraard is ook deze A6
voorzien van permanente vierwiel-aandrijving, ABS met elektronische remkrachtverdeling,
rondom geventileerde schijven
en een straf onderstel. In Nederland is deze sprinter alleen
leverbaar als Avant en niet als
Limousine.
Een ander Audi-nieuwtje is
dat de Cabriolet voortaan over
een uitgebreidere standaarduitrusting beschikt, zoals een
hooggeplaatst derde remlicht,
dichte hoofdsteunen en koplampen met hoogteverstelling
van de lichtbundel. Verder zijn
een aantal kleuren aan het leveringsprogramma toegevoegd.

Mini nadert einde
In 1959 kwam de eerste op de
weg en hij verstelde in dat jaar
iedereen met zijn doordachte
ruimtebenutting en wegligging.
En met zijn dwarsgeplaatste
motortje en voorwielaandrijving was hij zelfs een beetje een
trendsetter. De autobranche is
inmiddels ingrijpend veranderd, de techniek ging met
sprongen vooruit, op het gebied
van veiligheid worden harde eisen gesteld, velen verwachten
betere prestaties en vooral
meer ruimte. Maar de Mini
bleef.
In 37 jaar tijd veranderde er
bar weinig aan de auto. Ondanks dat hij het aflegt tegen
zijn huidige tijdgenoten zijn er
nog altijd mensen die zich anno
1996 een nieuwe Mini aanschaf fen en de meeste van hen zijn
waarschijnlijk jonger dan de
Mini zelf. Maar het is binnenkort toch gedaan met de Mini
en dat heeft alles te maken met
de huidige eisen die men aan
auto's stelt. De produktie voor

Vlitsubishi verrast wereld
«iet vernieuwde Colt
itsubishi verrast de wereld
et een vernieuwde Colt.
ooral de vormgeving en dan
et name van de achterpartij
randerde flink. De 1.8 GTi
rdwijnt uit het programma.
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Mini Kensington
Engeland en Japan gaat nog
wel even door, maar Rover Nederland haalt de 37-jarige Mini
dit jaar uit het leveringsprogramma. Voor de liefhebbers
komt er daarom een speciale
editie op de Nederlandse
markt, de Kensington. Hij beschikt standaard over een
luxueuzere uitrusting. Denk
hierbij aan een linnen vouwdak, lederen bekleding, wortelnotehout op het dashboard, en
metallic groene lak. Dit collector's item is vanaf april leverbaar voor 23.500 gulden. Oplage: vijftig stuks.

Laguna
met
turbodiesel

Mazda heeft er yanaf mei ook één in Europa, een ruimtewagen

Robuuste MPV voor Mazda
Waarom zou je lang over een
naam nadenken, hebben ze bij
Mazda gedacht. Laten we
daarom van de soortnaam
multi purpose vehicle gewoon
een typenaam maken: de
Mazda MPV dus.

M

liter 6-cilinder 'benzinemotor
met een vermogen van 150 pk.
Er komen twee uitrustingsniveaus en het prijsverschil tussen beide bedraagt vierduizend

gulden. De MPV gaat vanaf 64
mille de showroom in. Direct
na de introductie in Nederland
is hij tevens leverbaar met grijs
kenteken.

Renault heeft een belangrijke aanvulling in het dieselprogramma, een 2.2 liter
turbodiesel voor de Laguna. Hij is afgeleid van de
gewone diesel die in 1994
debuteerde.
Het vermogen in deze
sterkere versie bedraagt
115 pk en dat is een forse
winst ten opzichte van de
85 pk die Renault uit de
standaardmotor haalt. De
souplesse van de motor is
ook veel beter. De maximum trekkracht bedraagt
nu 234 Nm bij tweeduizend
toeren en 90 procent daarvan is beschikbaar tussen
15 honderd en 35 honderd
toeren. De topsnelheid
klom van 170 naar 195
km/uur en de acceleratie
bedraagt in deze versie niet
16 maar 12 seconden. Het
brandstofverbruik blijft gelijk: gemiddeld heeft hij 6,G
liter nodig voor honderd
kilometer.
Het onderstel van de turbodiesel is voor een belangrijk deel afgeleid van de Laguna V6. Op de Nederlandse markt wordt hij alleen
leverbaar met het uitrustinssniveau RT.

AZDA HEEFT er
vanaf mei ook één in
Europa, een ruimte-

wagen. En niet zo'n
kleintje ook, want hij heeft
zo op het eerste gezicht

meer weg van een soort terreinwagen dan van een
ruimtewagen waarvan we er
zoveel zien rondrijden.
Laten we het maar houden op
een robuuste ruimtewagen. Hij
rijdt al wat langer rond in Amerika en met een enigszins vernieuwd uiterlijk werd hij kortgeleden voor het eerst getoond
aan het publiek in Zwitserland.
Mazda's MPV is nu eens niet
zoals al die andere ruimtewagens voorzien van schuifdeuren maar van traditionele achterportieren. Hij meet 4,67 meter en biedt plaats aan zeven
personen. Standaard beschikt
bij over twee voorstoelen en
twee verwijderbare achterbanken. Tegen meerprijs monteert
Mazda evenwel vier captain's
chairs plus achterbank.

chterkant van nieuwe Colt loopt duidelijk steiler af dan van oude

En wij maar denken dat Chriet Titulaer het patent heeft op alles wat maar even met de toekomst van
doen heeft. Volkswagen heeft zich nu op hetzelfde ijs begeven met een mobiele werkplek van de
toekomst. De Sharan Mobil Office laat weer eens zien wat er zoal mogelijk is met een ruimtewagen.
Hij heeft een op het oog verhoogd dak, maar dit betreft een vlakke geïntegreerde dakbox voor extra
bergruimte. Het 'kantoor' bevindt zich achter het passagiersgedeelte. Het compacte bureaublok biedt
ruimte aan een computer, printer, fax en telefoon. Het bureaublad is uitscliuifbaar en kan desgewenst
Motorisch is er keuze uit een vergroot wórden. Ook een vergadering in de Sharan Mobil Office is mogelijk, want de achterste
2.5 liter turbodiesel met een passagiersstoelen zijn draaibaar. Om de vergadering wat aangenamer te laten verlopen beschikt de
vermogen van 117 pk en een 3.0 auto bovendien over een koelkast en opbergkast voor serviesgoed.

BAUKNECHT VAATWASSER

8 LAMPS
ZONNEHEMEL

Type GSF2120; Luxe afwasautomaat
geschikt voor 12 standaard couverts,
3 programma's, variabele indeling, programmaverloopaanduiding, zuinig en
stil. Adviesprijs* 1049.-

Type 988; Met Philips
CLEO-lampen, t i m e r ,
zeer gebruiksvriendelijk
door verstel- en verrijdSONY HI-8 TRAVELLER
TR707; Superieure Hi-8 baar statief.
PHILIPS 70 CM STEREO beeldkwaliteit, HiFi stereo Adviesprijs*899.B R E E D B E E L D K T V geluid, motorzoom, autoPW630A; Grootbeeld Black- focus. Adviesprijs'3220.Line beeldbuis, teletekst,
afstandbediening.'3295.-

VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

1449.-

PHILIPS MATCHLINE
100HERZKLEUREN-TV
PT800; Black-Line S beeldbuis, stereo, teletekst. '2795.-

179S.

SLVE80; Tri-Logic; optimum picture
control voor een fantastische beeldkwaliteit. Showview en PDC voor ongekend
bedieningsgemak, 4 DA-PRO koppen,
longplay, autom. koppenreiniging,
50 voorkeuzezenders, dual mode
shuttle, audio-insert. Double-Duty
afstandbediening met LCD-display.
Adviesprijs*1670.-

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750; TOPKLASSE! Met
beeldstabilisator, HiFi stereo geluid, lichtgewicht.'3110.-

1749.-

SONY STEADY SHOT
TR550; Met beeldstabil i s a t o r , HiFi g e l u i d ,
motorzoom. Adv.'2530.-

PHILIPS MATCHLINE
701B;STEREOTELETEKST,
afstandbediening. Adv.' 1795.-

1-DEURS KOELKAST
Degelijke koelkast. Fraaie
uitvoering met vriesvak.
Officiële garantie.

ZANUSSI WASAUTOM.
Type ZE400E; Adv. '949.-

BAUKNECHT KAST

55 CM STEREO KTV
NA2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.'1345.-

yicc

HOU
SIEMENS 180 LITER
KT1 8R01 ; Adviesprijs'948.-

VIDEO-8 CAMCORDER
8x motorzoom, autofocus.

wjgm\ ^VA-^^^^
100 LITER VRIESKAST

1349.-

WHIRLPOOL AFB594

BOSCH VRIESKAST
TypeGSDI 341 ; Adv. *848.-

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vriesladen cq vakken.
Adviesprijs.*1165.-

999.-

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alletopmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen, longplay, PDC. "1780.-

298.-

849.-

SONY55CMKVM2100
Hi-Black Trinitron. Adv.'l 000.-

699.-

1045.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1499.-

995.-

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI; 4 programma's, 12 couverts.
Adviesprijs*999.-

540

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

845.-

BAUKNECHT VW3PR

BAUKNECHT WAHoog centrifuge-toerental.
Adviesprijs*1349.-

795.-

BOSCH VW SPS1012J
•J ^ f l X v

Wassen en drogen in 1 machine, 1200 toeren.*1799.-

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
mets laden. Adviesprijs*999.-

549.-

599.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

pTgfr

599.-

1195.-

MIELE VAATWASS"ER
G570; TOPKLASSE. *2099.-

499.-

VJ f^M

!•!••

/f:s-& —

mMÊtm 1 'Tff^f

_:__ ErFfaa

frJtBB^t^V;^

zJ'it tv

-4F* M f\

^fm Komplete multimedia PC;

ïï^r: w-v-?^ BH^

499

SHARPPORTABLETV
37cm, a f s t a n d b e d i e n d .

STUNT! VHS-HQ
S-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening.
dbediening.

1249.-

INDESIT
FORNUIS
Type KN3400WO; Adv.*849.-

458.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur. Adv.*949.-

478.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ETNA FORNUIS

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Gescheiden regelbaar, 3 vriesladen. *1849.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52; Reverserend. *649.-

1399.-

BAUKNECHT TRA961

14.01

528.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixedgrill-set. Adviesprijs'1575.-

KONDENSDROGER
CM50; Geen afvoer nodig

ATAG GAS-ELEKTRO |
FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kookwekker. *1510.-

828.-

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv.*1 549.2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

339.-

375.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv.*799.-

299.-

465.-

ZANUSSI 2-DEURS
| STUNT! Adviesprijs*749.-

GROOTBEELD KLEUREN-TV

495.-

KVC2561; 63cm Hi-Black Trinitron beeldbuis,
HiFi stereo, teletekst mot geheugen. 16:9 schakeling.
Double-Duty nfstandtaediening. Adviesprljs~1 G6O.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs*985.-

999.-

AEG TYPE 520
ATAG WASEMKAP
Kondensdroger. Adv.*1 449.- WH155;Luxe3standen.*260.- l

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER
Elektronisch. Adv. *1 699.-

\MÈ 1149.-

148.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen. Adv*135.-

MIELE DROGER T349

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

645." cSër 149."

plN-CODE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN

•?H»i=MiirMnn
_^_____

Electronisch betalen
met UW PIN-code

ZOhder extra kosten

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"

Rivièradreef 37

l BEVERIJK
l SU PERSTORE 11 OO m'

l Breestraat 65

l BADHOEVEDORP
ALKMAAR
l AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
l DEN HAAG

HILVERSUM

» ___^

DER I A N U

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag

•^.*•• • ~.**• T "^
. '

Aanvraao-folder in de winkel!

..:',

1

449.-

..

Ifjd voor u heelt!

799.-

379.-

l Meer budget
1 door de gratis

n-enbüitendegaramie

WHIRLPOOL 850 TRN
TypeAWG089; Adv. *1 435.-

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. *1699.-

999.-

l T tl M ™

W|TULIP UNIVERSA

PHILIPSVIDEO + PDC
VR242; Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed. '895.-

T51-640;TELETEKST.*1099.-

779.-

BAUKNECHT KGC
KA/ kombinatie met 3 laden.
Adviesprijs*1149.-

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs*1498.-

&?3 AMSTRADMINITOWER
H 486DX2.
486DX2.80Mhz.,4MB,540MB
80Mhz.,4MB,540MB
''IH
ï\fBm
H| schijf. S-VG
A kleurenmonitor.
kleurenmonitor,
a
muisenWINDOWSso(t.'1938.•aH muisenWINDOWSsoft.M938.-

399.-

AKAI VHS-IHQ
-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend.
ndbediend. '768.-

1000

849.-

SHOWVIEW VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.'699.-

GRUNDIG 51 CM KTV

"

TOEREN
BOVENLADER

MIELE K1321S LUXE

PANASONIC VIDEO
NVSD22; "Beste koop!" 2 koppen, afstandbediend. Adv.*734.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205; LCD-afstandbed.
D-afstandbed.

?1^V^9

629.-

469.-

P A N A S O N I C 63 CM
TX25G; Stereo, teletekst. '1599.-

**

fVflQ

IJ»J|L<»

ZANUSSI KOEL/VRIES

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ, 2 koppen, timer 6 progs. Adv.'890.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200; Afstandbediening

MÏ

Risico

STUNT! HiFi VIDEO
Prijsdoorbraak! 4 koppen,
longplay videorecorder inkl. PDC. Adviesprijs. *799.

ARISTONA63CMKTV
STEREO TELETEKST
TA4411; Afstandbed.' 1795.-

•

BCC speelt n
zekerenvi
de allerbi

679.-

BLAUPUNKT 70 CM
7025; Stereo, teletekst. '1599.-

•

SIEMENS AQUASTOP
Superzuinig. Adv. *1348.-

WASOROOGKOMBINATIE

AKAI HiFi VIDEO
VSG705; Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen. Adv.*1098.-

699.-

B L A U P U N K T 55 CM
BP55; Stereo teletekst. * 1099.-

629.-

WHIRLPOOL AVM
Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron. Adv.'1499.-

1349.-

SONY 4 KOPPEN VIDEO
E50; Tri-Logic, audio dubbing,
inkl. showview + PDC. '1330.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST63-650; Monitorlook,
STEREOTELETEKST/1829.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle >900Wattmagnetron,velekookfunkties.Adv.*699.- l

799.-

SONY TRINITRON
M1400; Afstandbediend.'780.-

G R U N D I G 7 0 C M KTV
STEREO TELETEKST
ST70-650; Adviesprijs'1949.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1_000_Watt quartz-grill.

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

PHILIPS MATCHLINE
VR833; TOPKLASSE! HiFi
stereo videorecorder. 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop. Adv.*1995.-

SONY KVS2941 SUPER!
TOPKLASSE! "Beste koop!"
De platste beeldbuis, 100 Hz,
PIP, stereo, teletekst. '3550.- GRUNDIG HiFi VIDEO
GV240; "Beste koop", stereo,
longplay, inkl. PDC. Adv.'1709.

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi-Blacktrinitronbeelbuis,
monitorlook, afst.bed. *1660.-

209.229.-

WHIRLPOOL AVM617
17 liter inhoud. Adv. *599.-

479.-

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.*2299.-

SONY HiFi VIDEO: E80
Europese videorecorder
van het jaar! Inkl. showview
+ PDC. Adviesprijs. '1670.-

1249.-

479.-

OPZETVRIESKAS'
Handig.50 liter. Adv.*595.-

2299.-

199.-

M O U L I N E X STUNT
FM1515;17l.iter,5standen,
draaiplateau. Adv. *399.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

799.-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst. *2550.-

SHARP R2V14

INDESITWASAUTOM.
VASAUTOM.
Type 2596;i; Adv.*799.-

BAUKNECHT KRC3032
KOELER 300 LITER!

PHILIPS HiFi STEREO
VR642; TURBO-DRIVE
video, 4 koppen, longplay,
PDC. Adviesprijs. '1195.-

S O N Y 5 5 C M CLASSIC
STEREO TELETEKST
KVC2161; Hi-Black, Trinitron
platte beeldbuis. Adv. "1650.-

579.-

BOSCH KOELKAST

PHILIPS TELETEKST
PT155A;Adviesprijs'725.-

443.-

679.-

LUXE 800 TOEREN

1299.1249.
799,-

55 CM KLEUREN-TV
Off. Ned. Philipsgarantie. *899.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
Type AWG719; Adv. *1075.-

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

HI-8 CAMCORDER
Superieur beeld, HiFi stereo

25MN1350; Adv. '1445.-

699.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv. *699.-

SONY HiFi TRAVELLER
TR470; 10x motorzoom, groothoeklens, HiFi stereo. '1999.-

PHILIPS 63 CM KTV

729.-

145 LITER KOELER
INDESIT Adviesprijs'749.-

1299.-

PHILIPS 70CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450; Adviesprijs' 1995.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvstrommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

'

'
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IN DE RANDSTAD

178.1 tot5.30 uur

dinsdag t/ni vrijdag
zaterdag 9 tot

:

5 uur

9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND

Badhoevedorp vrijdag ........... 7 tot 9 uur
Maarssenbroék vrijdag
7 tot 9 uur

overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur
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EMM knapt
huizen nog
dit jaar op
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ZANDVOORT/BENTVELD - Nog voor het einde van dit
jaar voltooit woningbouwvereniging EMM de renovatie
van de eerste huizen die tot voor kort van de gemeente
waren. Althans, als alles meezit. Dat belooft EMM-directeur Peter Kramer.
De bewoners van de Koninginneweg, Ostadestraat, Duinwindelaan, Koningstraat en Kanaalweg^hebtaen deze week een
brief ontvangen waarin staat
dat EMM voorbereidingen voor
een renovatie treft. In mei is er
een bijeenkomst over de opknapbeurt en na de bouwvak
gaan de timmerlieden, schilders en loodgieters aan het
werk. De resterende complexen
komen in 1997 aan de beurt.
Het gaat om groot onderhoud, zoals de kozijnen, gevels,
het dak, de schoorsteen, het sanitair, gas, water en elektra.
„Maar we houden wel rekening
met de zaken die bewoners zelf
al aangebracht hebben," zegt
Kramer. De opknapbeurt is
hard nodig, omdat de gemeente
jarenlang niets aan de woningen heeft gedaan. „Sommige

Z'meeuwen
boven
rode lijn

huizen hebben zelfs geen douche," aldus de EMM-directeur.
Bij de relatief jonge appartementen op de Hogeweg en het
Stationsplein kijkt EMM naar
het voegwerk, de ketels en de
openbare verlichting.

Sport

Hoe de nieuwe keuken of
douche eruit gaat zien, valt binnenkort te zien in een proefwoning in de Ostadestraat. „In elk
geval," zegt Kramer, „is de basiskleur wit." Tijdens de verbouwing zorgt EMM voor vervangende woonruimte als dat
nodig is.

Wie in een voormalige gemeentewoning zit en nu op een
renovatie van EMM wacht,
krijgt geen huurverhoging in
juli. Kramer: „Eerst moet het
achterstallig onderhoud verholpen zijn." Na de opknapbeurt stijgen de meeste huren
wel, omdat zij verder onder het
gebruikelijke niveau zitten.
Een enkeling betaalt nog geen
honderd gulden per jaar. Afhankelijk van de maximale stijging die de minister vaststelt,
gaan deze huren waarschijnlijk
met 6 of 6,5 procent omhoog.
Duurder dan ongeveer zes- tot
ZANDVOORT - De politie zevenhonderd gulden worden
probeert de straten en pleinen ze echter hoogstwaarschijnlijk
te zuiveren van dronken zwer- niet de komende jaren.
vers. Recentelijk is daarom een
man opgepakt wegens openbare dronkenschap en volgens politiewoordvoerder J. Hage gebeurt dat vaker. „Er is een probleem met mensen op het Statipnsplein en het Badhuisplein
ZANDVOORT - Meestal
die overdag op straat drinken.
Ze maken er af en toe een troep zijn het van die berichtjes
van."
'
die niet zo opvallen. 'Bij een

Politie haalt
dronkaards
van straat

Tumult
over
parkeren
Achtergrond
Met vereende krachten graven de leerlingen van de Nicolaasschool een gat voor
een fruitboom. Even verderop leggen anderen de hand aan een vijver. Vrijdag
mochten de kinderen namelijk meteen aan het werk, nadat directeur Maarten
Bothe, wethouder Versteege, wethouder De Jong, de raadsleden Ruud van der Meij
en Lou Koper de nieuwe schooltuin voor geopend verklaarden.
Anderhalf jaar heeft de Nicolaasschool ervoor gevochten, maar als het goed is,

komen nog dit jaar de kroppen sla, viooltjes, zonnebloemen en radijsjes uit de grond.
„Als alles goed gaat, eten we straks samen een maaltijd uit eigen tuin," voorspelde
een optimistische schooldirecteur.
Voordat er appels en peren aan de fruitbomen hangen, duurt echter nog wel even.
Volgens deskundigen moet je daar twee jaar op wachten
Andre Lieberom

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

We werken har<L, Laat ze dan van onze spullen afblijven'
van de winkel opende, zag hij in
eerste instantie niets bijzonders. „Maar achter de toonbank lag de container om en
slingerden pakjes sigaretten op
de grond. Zelfs op dat moment
realiseerde ik me nog niet wat
er aan de hand was. Pas bij het
zien van een half uit de toonbank getrokken la, begreep ik
het. Achter was het trouwens
nog erger om te zien. Het leek
net of de kluis ontploft was."

inbraak in een winkel/wpning aan de X-straat zijn
blatala en blibli gestolen. De
daders kwamen binnen
door een ruit/deur te forceren.' Maar voor de mensen
die het slachtoffer van zo'n
inbraak worden, betekent
die gebeurtenis vaak meer.
Als de dief zijn spullen al
lang verpatst heeft, zit het
Hoogstwaarschijnlijk hebDe man die onlangs wegens slachtoffer soms nog steeds ben twee mannen, een met een
openbare dronkenschap op het met onverwerkte angst of kleine en een met een grote
schoenmaat, een raampje openbureau belandde, heeft een boe- woede.
Leidt dat in de zomer niet tot
overuren voor de politie, omdat
er dan heel veel mensen op
straat drinken? „Nou, er is een
onderscheid tussen op straat
drinken en dronken op straat
zijn. Dat laatste is eigenlijk
vooral het probleem. Het is overigens niets bijzonders, hoor,"
aldus Hage.

te van tachtig gulden gekregen.
Voor Sjaak Balkenende,
Hij was al een keer gewaarschuwd voordat hij opgepakt sinds twee maanden eigenaar
van de Brunawinkel op de Growerd.
te Krocht, kwam de inbraak vorige week woensdag hard aan.
(ADVERTENTIE)
„De zaak draait net lekker, ik
heb het gevoel dat de ZandvoorK.T.V. met teletekst
ters het accepteren dat er een
+ afstaiidbédiening • 698, nieuwe eigenaar uit Lisse gekodiv.merken
men is. En dan dit. Dat is wel
een flinke klap, hoor."
RADIO PEETERS,
•••'.. Haltestraat 62a
Toen hij woensdagmorgen
.tel.:023-5719892
om even over achten de deur
(ADVERTENTIE)

JTclclS""

eiland

a la ^an der Horst

Op 2ePaasdagvan 11.00 tot izoo uur
nodigen wij u graag uit keuuijs te maken met de
wooneilnnrien van RolfBenz en met de iiieuwste collecties \an o.a.Leolu.\, Hiilsta t'ii Pastoe.

Binderij 2, Amstelveen
020-6412505
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Alles voor liet ongewone wonen

iiiimiiniimiiiium

| Waterstanden
Datum
04 apr

05 apr

HW LW
04.41 00.24
05.17 00.54
05.53 01.25
06.29 02.05

HW LW
16.5512.44
17.31 13.24
18.0913.55
18.5214.25
19.3514.59
20.21 15.35
21.2516.24
22.4517.40
-.-19.05

06 apr
07 apr
08 apr 07.09 02.45
09 apr 07.51 03.30
10 apr 08.41 04.16
11 apr 09.56 05.11
12 apr 11.20 06.10
Maanstand:
LK do 11 apr 1.26 uur.
Spnngtij: vr 6 apr 18.09 uur NAP +

121 cm.
Laagwater: vr 12 apr. 19.05 NAP -

71 cm.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

gebroken aan de achterkant
van de winkel. De dieven kónden niet zomaar binnenkomen,
ze moesten eerst een reeks
moeren losdraaien om een
stang te verwijderen. „Ik denk
dat dat niet eenvoudig was,
want het raampje zit heel hoog
in vergelijking met de grond
buiten. Ze hebben dus vast een

hele tijd boven hun macht moeten schroeven."
Geld was er nauwelijks te vinden. „Alleen een fooienpot met
twintig gulden. Ze hebben daar-

kozen, maar het maakt me
kwaad als ze iets van me stelen.
Zondag zag ik een winkeldief
en voelde de woede in me opwellen. Om het maar plat te
zeggen 'ze moeten met hun poten van mijn spullen afblijven'," zegt de anders zo rustige
en vriendelijke winkelier.
De schrik is nog altijd niet
helemaal verdwenen. Dat komt
ook doordat hij al vier keer een
inbraak en een keer een overval
heeft meegemaakt. „De eerste
dagen had ik er vooral moeite
om sigaretten meegenomen en mee om 's morgens de winkel te
de strippenkaarten, boeken- openen. Je verwacht toch telbonnen, telefoonkaarten en kens weer een puinhoop."
krasloten uit de kluis," vertelt
„Gelukkig kon ik mijn verhij met een grijns.
haal kwijt bij Slachtofferhulp.
Niet boos? „Jawel, alhoewel Het gekke is dat ik eigenlijk
ik pas na de eerste schrik nooit zoveel van dat soort inkwaad werd. Nog steeds af en stanties moet hebben omdat ik
toe, trouwens. We werken er veel te nuchter ben. Maar ik
keihard voor. Draaien weken vond het nu toch wel fijn om
van tachtig uur. Daar heb ik een gewillig oor te hebben." Einatuurlijk welbewust voor ge- genlijk zou hij echter het liefste
met de dieven zelf praten.
„Want weten ze wel waar ze
mee bezig zijn?"
Balkenende laat het er trouwens niet bij zitten. Op zeer

'De woede
kwam pas
later'

Omwonenden willen
van sirenepaal af

n
NVM
MAKELAAR

\LlNGEN

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

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

De aljereërste vestiging van Dirk van den Broek,
nu op een nieuwe (grotere) lokatie op het
; / bekende Mercatorplein in Amsterdam i .

Advertenties moeten uiterlijk op vnjdag 5 apnl voor 1600 uur gereserveerd zijn. Ook uw zeltekst moet dan
in ons bezit zijn. Compleet materiaal
dient uiterlijk dinsdag 9 april voor
11.00 uur in ons bezit te zijn (mils
gereserveerd).

Zeepsop
ZANDVOORT - Nog geen
week nadat de fontein van het
raadhuis weer spuit na de winter leek de bak onder de harinkjes alweer op een badkuip. Onbekenden hebben zeepsop m de
fontein gedaan.
Het ongemak was echter na
ongeveer 24 uur verholpen
dankzij het nieuwe pompsysteem dat de gemeente vorig jaar
heeft aangebracht. Het is de bedoeling dat de fontein voorlopig blijft spuiten totdat de winter opnieuw begint.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ACHTERHAALT WAT U
ECHT INTERESSEERT

die krant moet ik hebben.
-? Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Uitgaan met Pasen
maak een goede keuze
J3
j^
u]

SMITHS
CRISPY CHIPS

l Zeestraat 38, tel. 5713758 |

De Traditionele
l
Griekse keuken.
£
Nu ook voor
ra
GROTE PARTIJEN. |
Dagelijks geopend.
g
keuken van
rjj
17.00-23.00 uur.
@
Voor reserveringen
S
tel. 02507-13758
l

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l L
Adres: l l l l
i i i i i i i
Postcode/Plaats: l l l l l l l l l _ l l l l l l l l
Telefoon: l l l l l l l l l l l Uvm.,.,„roi, I,„„„„PI | KI |
Giro/Banknr.: l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,75 D halfjaar ƒ 33,90 D Jaar ƒ 59,20

„SYMPOSION" i

U bent van
harte welkom.

Mededeling
In verband met Pasen verzoeken wij
u kopij voor de redactie 20 vroeg mogelijk aan te leveren doch uiterlijk op
dinsdagmorgen 9.00 uur bij ons af te
geven.

Redactie en commercie Weekmedia

CENSE&

(ADVERTENTIE)
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Monique van Hoogstraten

(ADVERTENTIE)

vrijkwam. „We zoeken nog uit
of dat komt doordat de palen te
ver uit elkaar staan of doordat
het geluid echt te zacht is," legt
Van Staalduinen van de Rotterdamse brandweer uit.

Grieks
specialiteiten
restaurant

waarschuwen," zegt hij. „Nou
ben ik maar pas komen binnerrrollen, dus ik kan nog niet te
veel zeggen. Ik denk anderzijds
wel dat we als winkeliers gezamenlijk dit soort projecten
moeten opzetten. Het kan immers iedereen gebeuren dat je
slachtoffer van een dief of een
overvaller wordt."

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Zes omwonenden en Gran Dorado maken ernstig bezwaar tegen de nieuwe alarmpaal die bij de
Vondellaan komt te staan. De bezwaren richten zich tegen
het uiterlijk, het geluid en het gevaar dat zp'n paal opleyert. De paal in de Vondellaan is een van de vier sirenes die
in Zandvoort binnenkort verrijzen en een van de vele in
Nederland, want het is een project van het ministerie van
Binnenlandse Zaken.
Volgens een woordvoerster
van Gran Dorado moet de paal
vastgezet worden, anders valt
deze misschien om. Gan Dorado verwacht bovendien dat de
paal door de zeewind veel geluidhinder veroorzaakt. „Tot
slot is het niet nodig dat er een
sirenepaal in de Vondellaan
staat, want in de Plemingstraat
is er ook al een," meent Gran
Dorado.
De omwonenden, die erop
kijken, vinden de paal lelijk en
vrezen dat zij zullen schrikken
als de sirene afgaat. „In de flat
bij de Vondellaan wonen enkele
mensen met een hartkwaal," aldus de omwonenden. Het is
echter volgens een deskundige
van de Rotterdamse brandweer, waar de palen al staan, de
bedoeling dat de sirene nooit
loeit. Het nieuwe systeem kan
namelijk stil getest worden. Alleen in het allereerste begin
wordt na een schriftelijke waarschuwing met geluid geoefend.
De sirene kan maximaal 112 decibel produceren.
Overigens is het nog maar de
vraag of dat geluid wel hard genoeg is en of de vier palen in
Zandvoort straks op de goede
plek staan. In Rotterdam kreeg
de brandweer klachten toen de
nieuwe sirene te zacht loeide
bij een brand waarbij chloor

korte termijn gaat hij zijn winkel beveiligen met een alarminstallatie en nieuwe sloten. Maar
daarmee zijn nog niet alle risico's verdwenen. „Om in de toekomst overvallen en winkeldiefstal te voorkomen is het
ook wel een idee om binnen de
ondernemersvereniging eens te
praten over een systeem waarbij buurwinkels elkaar kunnen

DIRK VAN DEN BROEK

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
l Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. °

woensdag 3 april 1996
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Rectificatie
In liaar eigen vertrouwde omgeving is aan een
lang, tevreden en dankbaar leven een einde gekomen voor onze lieve moeder, schoonmoeder en

oma

Het huisvuil (GFT) van de vrijdagwijk wordt gewoon op vrijdag opgehaald.
Het huisvuil van de maandagwijk wordt op dinsdag 9 april opgehaald.

Klasina Jantina te Bos
sinds b! januari 1976 weduwe van Frans de Jong
geb. 22 januari 1901
overl. 26 maart 1996
Wij zijn héél dankbaar voor de liefdevolle verzorging, die moeder gekregen heeft van INA VOS,
het Wijkteam en de zusters van de thuiszorg, iets
wat wij nooit zullen vergeten.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
An Slork-de Jong
Thorbeckestraal 12
2012GMZandvoort

Winkelcentrum
Noord

RAADHUIS I.V.M. FEESTDAGEN GESLOTEN/
WIJZIGING VUILOPHAAL
In verband met Goede vrijdag en de Paasdagen is de gemeente op vrijdag
5 april en maandag 8 april gesloten!

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten
Ecocar rijdteen route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden
naar deze plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 9 april 1996
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
08.15-09.00 uur
Corn. Slegersstraat
09.15 - 10.00 uur
Schuitengat
Brederodestraat/Friedhoff plein
10.15- 11.00 uur
11.15- 12.00 uur
Tolweg
12.45- 13.30 uur
Sophiaweg
13.45- 14.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
Prof. v.d. Waalstraat
14.45- 15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45- 16.30 uur

*RUIME PARKEERGELEGENHEID
*GRATIS PARKEREN

M
Pasteurstraat 2A

WIJ WENSEN U HEEL
GEZELLIGE PAASDAGEN!

Tel. 5717177
ma gesl.
dl t/m zat van 9.00 tot 17.00

TOT ZIENS

Nieuwe Dames en kinderkleding
tweedehands dames en kinderkleding

Monet Strijkservice
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag
voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde
dag gestreken weer terug. Tevens doen wij
alle voorkomende verstelwerkzaamheden.
Voor info: 023-5717177 of 5715021.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

Vergeef mij, dat ik achterlaat
wat ik zozeer heb liefgehad.
Mamma
Zwijgzaam..., stil en zonder vragen, wilde jij je
ziekte dragen.
Maar vol bewondering voor de optimistische manier van leven, vocht je met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam moegestreden uit ons midden weggegleden, onze lieve moeder, oma en
zuster

Anna Schaap
* 13 april 1930

f 28 maart 1996

Kinderen, kleinkinderen
en verdere familie
Van Lennepweg 65/43
2041 LC Zandvoort
Correspondentieadres:
Musschenbroekstraat 2
2041CP Zandvoort
De begrafenis heeft maandag l april op de begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

Na vijfjaren strijd,
is hij nu bevrijd.
Bedroefd delen wij U mede dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader

en opa

Teun Paap
op de leeftijd van 69 jaar.
D. M. Paap-Winter
alle kinderen en kleinkinderen
2041VC Zandvoort, 28 maart 1996
Reinwardstraat 15
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Annie
Vijf dochters
Vijf schoonzoons
Rust zacht Ma.
Je jongens
Uw medeleven en belangstelling in de dagen na het
overlijden van

VERKEERSBESLUITEN
Gelet pp het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 1995, nr. 17, tot
machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het nemen van besluiten als
bedoeld in art. 20 en 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
en het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
- aanleg van een gereserveerde invalidenparkeerplaats voor perceel
Hogeweg 74, Zandvoort
- aanleg van een gereserveerde invalidenparkeerplaats voor perceel
Haarlemmerstraat 36, Zandvoort
Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na publicatie
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden van het bezwaar.

ART. 18A WRO
Het college heeft met toepassing van artikel 18Avan de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling verleend voor:
- het oprichten van een kabelverdeelkast (bruto inhoud circa 29 kubieke meter),
ten behoeve van PTT-Telecom op het perceel Kamerlingh Onnesstraat (sectie B,
nummer 8995, ged.), aan de zuidzijde van Celciusstraat woningblok 34-44;
- het oprichten vaneen tuinhuis op het perceel Duindoornlaan 14 te Bentveld;
- het uitbreiden van de woning op het perceel Wikkelaan 11 te Bentveld.

96 025 B
96 026 B

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Haltestraat 48
wijzigen van een tweetal voorgevelkozijnen
Haltestraat 56
plaatsen van een dakopbouw
Willemstraat 7
plaatsen van een dakkapel

de enige échte drukkerij in Zandvoort

Kroon Mode
Haltestraat 55

Kerkpad 6
Tel./Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Alle maten
in nieuwe
voorjaarskleuren

HiEp, HiEp, HiEp, HOERA!!!

HENNY Deul
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Bruna Balkenende
T. Goossens

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

BEdANKT VOOR Alk WARME

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Mobil

Wij WENSEN SARAri NOq

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

De Vonk

„SARAH"

Grote Krocht 18, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)
Shell Geerling

IHEET siNds 2 Apml

vééÉlE qElukkiqE JAREN IN
qoEck qEZONdhEid TOE.

Kerkplein 11, Zandvoort

llEfdE EN qOEdE ZORqEN TOT

NU TOE.

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

2.50
10.00

De hele dag warm gebakken vis

Pasteurstraat 12
,jf| 2047 VMZanoVoort
Tel.:023-5714866

De natuur kent de mens. ^

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

^^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

, VINCENT EN EVERT

Super
NOORD
Let op onze

knolodnbiedingen

Crab salade 2 ons

6.00

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

J

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

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f '3*145,-- ,:
Sluit een natura^uit^artverzeker^
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

ƒ 34,50

Als U SAM-SIN wilt bestellen, dan eerste de naam
SAM-SIN vermelden en dan de 3 nummers van de
door U gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN gerechten zijn met 2 x witte rijst, l.p.v.
witte rijst is nasi of bami ƒ 1,00 extra.
Gerechten met miehoen of Chinese bami ƒ 5,extra.
HALTESTRAAT 69 ZANDVOORT
TEL. 5717897

5.50

Fa. Gansner & Co.

Chinees
Restaurant

U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen.
1. SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes)
2. BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met tauge in
pikante saus)
3.
BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees in scherpe pikante
saus)
4. BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken, lekker
knapperig met aparte saus)
5. BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap)
6. CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op CANTONESE
wijze bereid)
7. TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten met
vlees)
8.
KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes met
zoetzure saus)
9.
KA LEE KAI
(geroosterde kip met kerriesaus)
10. KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
11. YIN YOUNG SATÉ
(5 stokjes gegrilde kipsaté met pindasaus)
12. FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)
13.
PO LOU KAI
(geroosterde kip met ananas)
14. YIKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)
15. SJI TJAP KAI
(kipblokjes met tausiesaus, een saus met
knoflook)
16. SI TJAP YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus)
17. SI TJAP GNAU YOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus)
18. SAMBAL VLEES
(vlees in scherpe sambalsaus)

Kibbeling p.portie

Wij staan op donderdag t/m zaterdag
Celsiusstraat Winkelcentrum-Noord
Zandvoort.

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

voor 2 personen

Elastische band

Super Noord

Haring vers v/h mes per stuk
5 voor

Bel voor
een afspraak!

SAM-SIN MENU

GEMEENTE

U w'drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkstraat 12, Zandvoort

kapsel?

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit register kan
worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden.

Damespantalons

Fa. P. Klein

El-gentijds

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende bouwvergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

van Petegem

Zandvoorts Nieuwsblad

ROB TAN

plaatsen van een dakkapel
Celciusstraat 193
de Favaugeplein 33 intern verbouwen van een appartement

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

5712305

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:

96 003 B
96 006 B

uitvaartverzorging
kennemerland bv

TEL:

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

Deze week

en tijdens zijn crematieplechtigheid, hebben ons gesterkt in de gedachte, dat Henk Koning een bijzonder
mens was.

ADVERTENTIES

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

ZELFZORG GENEESMIDDELEN
HOMEOPATHIE - VOEDINGSSUPPLEMENTEN
PLM. 40 SOORTEN DROP
PARFUMERIEËN
TABAKSARTIKELEN
STAATSLOTERIJ - LOTTO - KRASLOTEN
HERENKAPSALON - STOMERIJ
spaar mee!!

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang Swaluestraat).
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 -16.00 uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

95 085 B

Zandvoort, april 1996
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V
V
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AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
Flemingstraat 366 - 1 boom

Henk Koning

Namens de familie:
N. E. Paap-Koning

DROGISTERIJ
TON GOOSSENS

\t

( BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een n titu t-n-n Uvan rtverzekeriny
dtitir heb je ivat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies xoals mijn man -/.ich dat had voorgesteld.
»ƒ«. tlexe iiitvtHirtverxekeriiiff
is mijn
vcrlrtmtren meer dan n-tutrd.
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f l .000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij èeri sterfgeval;

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie o\er de natura-uitvaartvcr/.ekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

I rn
rjq

naam:

man/vrouw

l £_| straat:
2

|

postcode/woonplaats:

l 3 telefoon:

l

• O lccftijd(cn):

|

Z
• t—t

't

Kon in envelop zonder post/egel /eenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

|
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Dievegge gepakt
ZANDVOORT - In het casino
is een 47-jarige vrouw uit
Heemskerk aangehouden, omdat zij een portemonnee van
een andere klant gestolen had.
De klant legde haar portemonnee op de balie, vergat de beurs
mee te nemen en de dievegge
stak hem vervolgens in haar
zak. Een camera registreerde
de diefstal echter, zodat de
vrouw de volgende dag gepakt
kon worden.

Elpees gestolen
ZANDVOORT - Uit een garagebox aan de dr. De Visserstraat zijn tussen donderdag en
maandag 150 langspeelplaten
gestolen. Bij de politie is niet
bekend of het om platen van
een bepaalde artiest gaat.

Verboden ritje
ZANDVOORT - Een 44-jarige
Zandvoorter is maandag in de
Celciusstraat door de politie
aangehouden, omdat hij toch in
een auto reed terwijl hem de
rijbevoegdheid ontzegd was. De
man had namelijk eerder dronken achter het stuur gezeten.
De Zandvoorter kreeg een bekeuring.

Paaltjes omver
ZANDVOORT - De politie
zoekt getuigen die woensdagnacht rond kwart over een een
rode auto twee anti-parkeerpaaltjes uit het wegdek in de
Haltestraat heeft zien rijden.
Getuigen worden verzocht cpntact op te nemen met de politie
in Zandvoort (5713043).

Brandje
ZANDVOORT - Een 12-jarige
Zandvoorter heeft in de Lorentzstraat een berg tuinafval
in de brand gestoken doordat
hij met lucifers zat te spelen.
De jongen belde zelf 06-11 en
probeerde het vuur te doven.
Uiteindelijk heeft de brandweer het brandje geblust. Volgens de politie was het een ongelukje.

Dansen
ZANDVOORT - Kinderen die
van dansen houden zijn zaterdagavond welkom in 't Stekkie
(Celciusstraat 190). Van zeven
tot negen uur draaien discjockeys lekkere dansmuziek.
(ADVERTENTIE)

Van de één naar de ander en
weer terug hoeft niet meer!

Kleine en grote oplagen.
Zwart-wit, in kleur of full-colour.
Afwerking.
Ontwerpen en ontwikkelen
Voorraadbeheer en logistiek.
Een greep uit de dagelijkse praktijk
van ons bedrijf.
Graag sturen wij U onze folder.
Uw contactpersonen:
D.l. Petrovic
R. van der Boon

Drukkerij B.V.
Gonnetstraat 5
Postbus 6334
200 1 HH Haarlem
Telefoon 023-53227 1 6
Telefax 023-5329622
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Welzijnscentrum mag
voor een ton verbouwen

Toen, nu en straks

Afscheid
ZANDVOORT - Onder
grote belangstelling heeft
dokter Mol vrijdagmiddag
afscheid genomen. Voor
het
Gemeenschapshuls
stonden de bezoekers zelfs
buiten anderhalf uur te
wachten. In totaal gaven
ruim 1100 mensen de bekende huisarts een handje.
Zelf is hij overdonderd
door de vele reacties. „Ik
heb ook nog eens een stuk
of wat brieven gekregen,
leuk hè. Ze _ schrijven
meestal dat ik zó" goed kon
luisteren. Ach, het ging mij
met alleen om het medische verhaal. Ik vroeg ook
altijd hoe het verder met ze
gmg."

ZANDVOORT - „Blij dat we mogen gaan verbouwen?
Jazeker, heel blij," zei Mini de Wolf van het Welzijnscentrum Zandvoort zodra ze na afloop van de commissie
Maatschappelijk Welzijn gisteravond hoorde dat de gemeente ruim een ton uittrekt om de bovenverdieping en de
entree van Gemeenschapshuis te verbouwen plus in te
richten. Bovendien komt er een traplift naar boven voor
gehandicapten.
Het Weizijnscentrum, dat
ontstaan is uit de Stichting
Welzijn Ouderen en het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening, wil erg graag kantoren
en vergaderruimtes op de eerste verdieping maken. Dat is
ook hard nodig volgens De
Wolf, een van de twee coördinatrices van het Welzijnscentrum. „Na de fusie bleek het
wel erg lastig dat we op twee
locaties zaten. Onze cliënten
wisten soms niet meer of ze nu
in het Gemeenschapshuis of in
het gebouw aan de Koninginneweg moesten zijn. Bovendien
kan ik straks tenminste makkelijk binnenlopen bij mijn medecoördinatrice."
Voor de verbouwing tast de

gemeente dieper in de buidel
dan zij in eerste instantie van
plan was. Volgens De Wolf is de
rekening twintig tot dertig duizend gulden hoger, omdat het
nieuwe bedrag inclusief de
BTW is en de kosten voor bijvoorbeeld ander meubilair en
telefoons ook meegenomen
zijn.
De commissie Maatschappelijk Welzijn ging ondanks het
hogere krediet unaniem akkoord dinsdagavond. De politiek reserveert zelfs tienduizend gulden voor eventuele tegenvallers. Het geld haalt de gemeente uit een speciaal fonds,
waar nog negen ton in blijft zitten als de verbouwing betaald
is.

Hij is na 33 jaar met pensioen gegaan. Dokter Hermans zet samen met dokter Paardekoper de praktijk van dokter Mol voort.

Een volle Krocht zong vrijdag- en zaterdagavond met een nieuw
Zandvoorts Volkslied de acteurs en actrices van Wim Hilderingtoe.
De toneelvereniging oogstte veel succes met het stuk 'Achter de
vuurboet', dat zich afspeelt in 1917. Des te opmerkelijker is dan ook
de tekst van het nieuwe volkslied, want dat was toen net zo
toepasselijk als nu.
Hoe zou 't in Zandvoort zijn over zo'n honderd jaar?
waarde van het gebouw is mini- Hoe
zou 't in Zandvoort zijn, ach ja wist ik 't maar.
maal. Dat zegt ook een ambte- Zou het
treintje nog wel gaan,
lijk rapport. Je belazert jezelf met de gasten
hier vandaan.
als je achter de gevel iets Zou ons dorp zo
mooi en klein,
nieuws neerzet."
tussen duinen er nog wel zijn.
konden wij maar beleven met elkaar.
Volgens de andere raadsle- O,
Hoe zou 't in Zandvoort zijn over zo'n honderd jaar
den is nieuwbouw achter de Als
loop op het strand en ik kijk naar de zee.
oude gevel wel een goede oplos- Naarikde
meeuwen die vliegen heel laag.
smg, alhoewel Jeannette van Overal waar
kom in dit heerlijke dorp.
Westerloo m eerste instantie Stel ik me zoikdikwijls
de vraag:
het liefste alleen de binnentuin Hoe zou 't zijn in Zandvoort,
enzovoorts...Foto Persbuieau Z.mdvoort
wilde overkappen. Ze liet zich

Mogelijk theater in 'museum'
ZANDVOORT - Wethouder De Jong gaat bekijken of
er in het Cultureel Centrum
bij de grootscheepse vernieuwing van het pand aan
het Gasthuisplein ook een
theaterzaal kan komen. Dat
heeft zij gisteravond beloofd in de commissie Maatschappelijk Welzijn. De gevel van het gebouw blijft
hoogstwaarschijnlijk staan,
terwijl de rest tot de grond
toe afgebroken en weer opgebouwd wordt.
Als de gemeente het Cultureel Centrum toch voor 1,6 miljoen verbouwt, maak dan voor
een paar ton meer meteen een
theaterzaal in hetzelfde pand.
Stop wel ruim vijftig duizend
gulden in een onderzoek naar
de vervuiling onder het gebouw. Maar wacht met geld uit-

geven aan een architect totdat
er een aantal minimale eisen
voor het vernieuwde Cultureel
Centrum op tafel liggen.
Dat was de boodschap gisteravond van een meerderheid
van de politieke partijen aan
WD-wethouder De Jong. En
De Jong ging daarmee akkoord,
al moesten Han van Leeuwen
(D66), Ruud van der Meij
(CDA) en Jeannette van Westerloo (PvdA) haar flink pressen om vooral die theaterzaal
niet te vergeten als ze over zes
weken een programma van eisen opstelt.
Andries van Marie (VVD) ziet
een, theaterzaal niet zitten.
„Dan moet je behalve aan de
verbouwing ook meer uitgeven
aan de exploitatie. Je kunt niet
volstaan met iemand achter de
kassa en dat is het. Er komt
veel meer bij kijken. Bovendien
moet zo'n zaal de concurrentie

aangaan met het Circus. Nee,
een museum is haalbaar, maar
voor een theaterzaal niet."
Volgens Han van Leeuwen
moet de gemeenteraad zich
minder blindstaren op het geld.
„Als we iets willen, vinden we
het geld ook wel. Ik twijfel overigens aan de financiële haalbaarheid van een museum."
Het GBZ-raadslid Van Eist
stelde een multifunctioneel
centrum voor, waarin bijvoorbeeld de bibliotheek zou kunnen zitten. Dat leek echter de
rest van de commissie geen
goede keuze, omdat de bibliotheek veel te groot is voor het
Gasthuisplein.
„Ga ondergronds," raadde
Lou Koper aan. Hij is de enige
die het huidige Cultureel Centrum helemaal slopen, ook al
staat het op de gemeentelijke
monumentenlijst. „Amoveer
het. De cultuurhistorische

ZANDVOORT - Als ode
aan Edo, zo vat Marianne
Rebel de eruptie van 1-aprilgrappen samen. Weliswaar
is de koning van de 1-aprilgrap, Edo van Tetterode, onlangs overleden maar dat
weerhield
verschillende
Zandvoorters er niet van om
anderen te foppen. De zoon
van Van Tetterode eerde
zijn vader op een andere manier. Hij hing uit eerbied
voor zijn vader de vlag uit
op het Gasthuisplein.
Leo Heino, Gert Toonen, Ide
Aukema en Ad Hendrikse onthulden 's avonds in het Wapen
van Zandvoort dat zij helemaal
geen nieuwe partij gaan oprichten. Wie de berichten in de media geloofde, zat er dus flink
naast.
Heino: „Er waren al een hele
tijd geruchten en het hielp
maar niet dat we dat ontkenden, dus toen dachten we 'laten
we het spelletje maar meespelen.' Nu zijn we tenminste in
een keer van het verhaal af." Ze
kregen heel veel respons. 'Wat
we gingen doen, wist niemand,
maar enthousiast dat ze waren.
Dat moet de drammertjes in de
raad toch aan het denken zetten,' schreef Gert Toonen in
een open brief die hij maandagavond uitdeelde aan de echte
politici, zoals Gert-Jan Bluijs
(CDA), Ruud van der Meij
(CDA), Jongsma (GBZ) en Van
Liempt (WD).

Wie wel wat in 'Amsterdam Beach' zag, kon op maandag l
april de gemeente bellen. Volgens voorlichter Egon Snelders
heeft er echter niemand gebeld.
Het bord is wel gesignaleerd
door diverse mensen.
„Het is een 1-aprilgrap met
een serieuze ondertoon," meende Peeters. „De belangstelling
voor de samenwerking met Amsterdam lijkt weg te ebben. Dat
neem ik de politiek kwalijk en
daarom wilde ik weer wat leven
in het verhaal blazen." Voorlopig wil Peeters de borden laten
hangen en uiteindelijk moeten
ze in zijn winkel aan de muur
komen.

Wim Peeters lichtte alleen fotograaf André Lieberom in voordat hij de Amsterdamse gemeentegrens zaterdagmorgen in alle
vroegte verlegde

Andre Lieberom

Zandvoort stort zich
massaal op l april
De raadsleden in spe pakten
het trouwens heel serieus aan.
Ze vroegen bij het gemeentehuis papieren om een nieuwe
partij te mogen oprichten en
probeerden het Cultureel Centrum af te huren. „We gingen
haast zelf in onze partij geloven," aldus Heino.

De allereerste vestiging van Dirk van den Broek,
nu'op een nieuwe (grotere) lokatle op het
bekende Mercatorplein in Amsterdam

IN ALLE DIRK VAN DEN BROEK
-SUPERMARKTEN
"

RIJK OPGEMAAKTE

HEERLIJKE

ZALMSALADE

PETIT PAINS
om zelf af te bakken
ZAK 8 STUKS

LUXE SCHOTEL
600 GRAM

echter overtuigen door De
Jong. Vanwege de vochtprotalemen en de slechte staat van de
muren is het volgens de wéthouder raadzaam om ingrijpend te verbouwen.
Die verbouwing staat al sinds
1992 op de agenda van de gemeente. Een paar jaar geleden
werd bovendien ontdekt dat er
een forse hoeveelheid olie uit
de kelder is gelekt. Saneren
kost waarschijnlijk zes ton.

DIRK VAN DEN BROEK
hes f 14000 aanbiedingen!

Wim Peeters stortte zich
eveneens op de politiek. Hij
hielp de annexatie van Zandvoort door Amsterdam een
handje door op de Boulevard
Barnaart en de Zandvoortselaan een nieuw bord op te hangen en de Stichting Platform
Nieuw Zandvoort op te richten.

Veel reactie is er gekomen op
de 1-aprilgrap van Marianne
Rebel, die zogenaamd met een
paar Zandvoorters een nieuwe
fanfare wilde oprichten. In Het
Wapen van Zandvoort bleek
dat er voorlopig nog geen nieuwe blazers en trommelaars
door het dorp zullen lopen.
Omdat Klaas Tpornstra de majorettes zo miste, kreeg hij
maandagavond een VOP-sjerp
uitgereikt. In het café wist ook
de Rotary menigeen te foppen.
De nepvoorzitter van de afdeling Paramaribo werd namelijk
met alle egards behandeld.
Tot slot trachtten de gemeente en De Zandvoorter maandag
burgers naar een proefhuwelijk
in de raadzaal te lokken. Een
handjevol mensen trapte er inderdaad in. Zij kregen als troost
een kop koffie.

Pippeloentje breidt nog
beetje uit na verbouwing
ZANDVOORT - „In de herfst vieren we straks echt feest," zegt
Relinde AJegeest van kinderdagverblijf Pippeloentje. Als in oktober weer een vleugel van het Huis in het Kostverlqren verbouwd
is, krijgt Pippeloentje er zes extra kindplaatsen bij. Welke groep
of groepen dan mogen uitbreiden, wordt nog bekeken.
Pippeloentje had vooral de laatste twee jaar een lange wachtlijst
voor gesubsidieerde plaatsen. Dankzij de uitbreiding en doordat
er nu ook al wat plaatsen vrijkomen, kan die wachtlijst flink
slinken volgens Adegeest. Hoe lang die lijst is, kan ze niet precies
zeggen. „Er staan ook ouders op die misschien al lang geen
behoefte meer hebben aan een plek bij ons."
De bezuinigingen heeft het kinderdagverblijf volgens haar inderdaad redelijk kunnen opvangen, zoals een ambtenaar van de
gemeente onlangs concludeerde. Weliswaar krijgt Pippeloentje
per jaar per kindplaats zeshonderd gulden minder, doordat meer
bedrijven de kinderopvang voor hun werknemers betalen, blijft
de begroting van het kinderdagverblijf toch nog gezond.

(ADVERTENTIE)

De allereerste vestiging van Dirk van den Broek,
nu op een nieuwe (grotere) lokatie op het
•
:" bekende Mércatqrpleinln'Amsterdarn' :
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Telefonisch
aangifte doen
ZANDVOORT - Wie overdag
geen tijd heeft kan voortaan
tussen acht en vier uur telefonisch aangifte doen bij de politie van kleine vergrijpen zoals
fietsdiefstallen en vernielingen.
De politie stuurt de aangifteformulieren dan op. Daarnaast is
het ook vanaf vandaag mogelijk
om een afspraak te maken. Dat
voorkomt dat men erg lang
moet wachten. Het telefoonnummer van de politie in Zandvoort is 5713043.

Zeemeermin
ZANDVOORT - De Zandvoortse zeemeerminposter is
zo populair dat het bij de gemeente Gorinchem storm
loopt. Gorinchem verkoopt
vanwege een expositie van Jan
Lavies, de maker van de affiche, onder andere ansichtkaarten van deze zeemeermin. Eén
Zandvoorter heeft na het artikel in het Zandvoorts Nieuwsblad van vorige week zelfs 25
kaarten bij ambtenaar Annemarie Lether bestelt. Wie de
poster in het echt wil zien, moet
opschieten want de expositie is
alleen nog vandaag en morgen
open.

Dieren
ZANDVOORT - Het is nu zeker: de Stichting Buitenlandse
Dierenasielen gaat op 7 juni op
Sint Maarten aan de slag voor
de zwerfdieren van de Zandvoortse Inez Folkers. De bedoeling is dat de stichting onder
andere met geld van Zandvoortse burgers en de Dierenbeschermmg Zandvoort een asiel
gaat opzetten. De moeder van
Inez heeft daarvoor in Zandvoort en in de rest van Nederland een actie opgezet.

Thuisverpleging

DIRK VAN DEN BROEK
to^//
4001138ff6ifflfiiiffEii!
Z/ELDERS IN DEZE KRANT

pp^rRM^ÓPAVÖN0^..

..^bfffel^KBSSKSSSS.

ZANDVOORT - De thuisverplegers van het Kruiswerk
Zuid-Kennemerland zijn weer
gestationeerd in het verbouwde
Gezondheidscentrum aan het
Beatrixplantsoen. Vanaf 5 april
is het thuis van de thuisverpleging op werkdagen bereikbaar
tussen een en twee uur op nummer 5716364.
(ADVERTENTIE)

Geld voor promotiestichting
ZANDVOORT - „Bemoedigend," zegt een blije Floris
Faber over het cadeau van de Kamer van Koophandel
Haarlem, Amsterdam en Omstreken. De Stichting Zandvoort Promotie, waar hij voorzitter van is, krijgt tienduizend gulden subsidie. Faber is ook nog van plan om bij de
gemeente aan te kloppen.
Volgens de Kamer van Koophandel is Zandvoort op de goede
weg. De subsidie heeft de Stichting Zandvoort Promotie gekregen
wegens de sterk verbeterde samenwerking tussen de middenstanders, horeca-ondernemers en strandpachters. Bovendien deelt de
Kamer van Koophandel het geld uit omdat de stichting het
toerisme stimuleert. Volgens Faber is nog niet bekend waar het
geld voor gebruikt gaat worden ..Het komt bijvoorbeeld goed van
pas om nieuwe activiteiten op te starten."

'S LANDS GROOTSTE
MEUBELSPECIALIST
IN
GRENEN

&

BEUKEN

V « SLjiiJiiuiiMhL nnuhtlen in lun>ini|urhuj
Meubelboulevard Diemen
Smep 5 Diemen
Telefoon 020 6956409

Rechter later met oordeel circuitlawaai
ZANDVOORT - De Raad van State doet morgen na twee uur
uitspraak over het verzoek van de Stichting Duinbehoud om het
circuit geen vergunning te geven voor het produceren van lawaai
of ervoor te zorgen dat er geen races in het weekend meer georganiseerd worden. Eigenlijk zou de rechter vorige week al het
oordeel bekend gemaakt hebben, maar dat is een week uitgesteld.
Het is niet duidelijk waarom de rechtbank ermee wacht.
Volgens de Stichting Duinbehoud en de Stichting Geluidhinder
Zandvoort veroorzaken de races en trainingen veel geluidoverlast, terwijl de omliggende duinen tol stiltegebied zijn uitgeroepen. De wallen die het circuit wil plaatsen, en voor een deel al
heeft laten neerzetten, voldoen volgens de Stichting Duinbehoud
niet.

Gertenbachvlag verdwijnt spoorloos
ZANDVOORT - Het lijkt een 1-aprilmop, maar is het niet. De
nieuwe vlag van het Noordzee College (Gertenbach Mavo) is
onlangs gestolen. Rector Gerard Hokke staat voor een raadsel.
„Normaal let(ik er niet zo op of de vlag er hangt. Het was dat ik
toevallig naar buiten keek en de vlag niet meer zag wapperen. Ik
heb diverse leerlingen gevraagd wie er zo gehecht was aan school Veel l aprilgrappen.,
dat hij de vlag thuis wil hebben. Maar niemand reageerde."

Ihusü.Utc M.iie ck> Boei
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Doe mee aan onze

PAffSPCIZZEL
Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant het paaseitje en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.
Zonnebril 195<iu 14,=
EN DE PRIJS . . .

ECHT HEMA

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '95/'96
uitgerekend voor U!

Voor de week van 25-03 t/m 31 -03
Week
streefverbruik*

Normaal
jaarverbruik

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

Totaal vanaf
l november **

26
33

665
830
998
1165
1331
1496
1666
1826
1995
2160
2328
2491
2741
2992
3243
3493
3739
4156
4571
4989
5401

39

46
52
59

65

72
78
85
91
98
107
117
127
137
146
163
179
195
211

Kosten
deze week

13,52
17,16
20,28
23,92
27,04
30,68
33,80
37,44
40,56
44,20
47,32
50,96
55,64
60,84
66,04
71,24
75,92
84,76
93,08
'f 101,40
ƒ 109,72

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u noq geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Su(>er
NOOD

RAMPLAAN 42
2015 GX HAARLEM

TEL. 023 - 524 91 19

:
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5 MEI - BEVRIJDINGSFEEST

1

2

3

Carla Vermeer, Erika Mekel, Paul Rosenboom, Dico van Putten
Gebouw DE KROCHT

Aanvang 19.30 uur
BAL

Voönreserveringen of
"• " " informatie
•vftel. 023-5717580
Zandvoort.

7

8

9

•

• • • •9

10 11 12 13 14 15

« e * * « o « *
23 24 25 26 27 28 29 30 31

• 17
• 18
• 19
* 20
• 21
•
16

41

Naam*
Adres"
Postcode + Plaats*

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot,
r
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.
HOOFDPRIJS: -- w*
2 waardebonnen a ƒ 75,-- beschikbaar gesteld door
BRUNA BALKENENDE, Grote Krocht 18
***
3e t/m 6e prijs waardebonnen
a ƒ 25,te besteden aan een voorjaarsboeket aangeboden door:
Bloemenhuis J. BLUYS, Haltestraat 65

ToUo ;Aw\ ff

nasi uduk djakarta
speciale rijst in cocosmelk gekookt
smoor kambing
gesmoorde lamskotelletjes in zoete saus
sambal goreng telor udang
(kwarteleitjes met garnaaltjes in een
pittige saus)
gulai djagoeng muda
groentegerecht van jonge maïskolfjes
empal boemboe
drooggebakken rundvlees gerecht in
speciale kruiden
atjar ketimoen en krupuk udang
svp tijdig bestellen.
THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Onze promotiedames delen zaterdag 6 april paaseitjes
uit, verzorgd door de HEMA, Raadhuisplein.

OVZ
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een ijzersterke combinatie

D. v. Duyn
vakman in
sierbestrating
en herbestrating
van uw tuin.
Ruim 30 jaar ervaring!
Tel. 023-57178335719593

Stichting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort

ROMMELMARKTKONINGINNEDAG
* Er zijn 100 kramen te huur tegen ƒ 37,50 per kraam.
* Inschrijving op woensdag 10 april van 14.00-17.00 uur in
de hal van het Cultureel Centrum.

1 UUR SERVICE
* UW FOTO'S IN 1 UUR KLAAR 13x18
15x21
Ook uw vergrotingen
20x30
BIJ DUBBELPRENT

in 1 uur

de 2e foto voor O f 20 et. en een waardebon voor
GRATIS vergroting van 15x21
"TiT'IT«%afl

lr
ra

<febon

. 9 *'s film bij het
"i'everen
klein-

bee/d

Foto Focus Kwaliteit, Service en Vakmanschap

NA

kaarten a ƒ 2,50 verkrijgbaar op woensdag 10 april 1996 van 14.0017.00 uur in de hal van het Cultureel Centrum.

6

•

* De rommelmarkt wordt gehouden van heel vroeg tot 14.00
uur.

m et

5

22

Aan de Prinsesseweg

een programma uil de dertiger en veertiger jaren

4

Deze oplossing inleveren vóór 13 april a.s.

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Stichting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

« T3
«^d•Ti• ^6
• ^7
• **R
• "3Q
• 4O
•
^9

Speciaal Paasmenu 1996
27,50 p.p. min. 2 pers.

IRÜITERSPÖRT

-

hét is weer zover
Strandpaviljoen Boom nr. 11
is weer geopend*

Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 13 april a.s. naar
het kantoor van

* HANDELAREN ZIJN UITGESLOTEN.

Haltestraat 37, Zandvoort

ook op zondag open van 12.00 uur tot 17.00 uur.
tel. 5715810

Weekmedia 17

woensdag 3 april 1996

'Astrologie ook een beetje psychologie'
Hokus pokus. Daar
houdt Dike Chatillon niet
van. Astrologie heeft dan
ook niets met tovenarij te
maken, vindt deze Zandvoortse astrologe. Aan de
hand van de stand van de
planeten op het moment
dat iemand gehoren werd,
kan zij zien welke karaktereigenschappen zo'n baby
meekreeg.
REEFT, U ONTMOET
deze week een opmerkelijke persoon en er
neemt iemand afsctieid van u." Wie kijkt er niet
af en toe even wat de sterren
voorspellen? Maar horoscopen
in kranten en tijdschriften zijn
vaak zo algemeen dat iedereen
zich er wel in kan vinden.
Astrologe Dike Chatillon uit de
Max Euwestraat haalt haar
neus er dan ook voor op. „Elk
individu is zo verschillend dat
er geen horoscoop gemaakt
kan worden die voor iedereen
geldt," zegt ze van te voren aan
de telefoon. Tijdens het interview blijkt pas wat ze met haar
opmerking bedoelt.
Chatillon maakt een horoscoop namelijk aan de hand van
de exacte datum, tijd en plaats
waarop iemand geboren is. Behalve bij tweelingen of als er in
een ziekenhuis veel kinderen
tegelijk geboren worden, is de
kans op dezelfde horoscoop
dus erg klein.

Dike Chatillon: 'Eerst deed ik dus alleen aan astrologie voor mezelf
Foto Andre Lieberom

bra. Dankzij zes jaar les en
daarna diverse workshops heb
ik het onder de knie gekregen."
De ruimte binnen de cirkel
stelt eigenlijk de hemel voor,
waarin de planeten een plekje
hebben gevonden. Aan de rand
van de schijf staan de 12 dierenriemtekens, die elk een eigen
karaktereigenschap symboliseren. Die dierenriemtekens zijn
verdeeld in vier elementen:
lucht, water, aarde en vuur,
waar opnieuw bepaalde kenmerken bijhoren. Zo staat
lucht voor communicatie, water voor emoties, aarde voor
concreetheid en vuur voor enthousiasme. Bovendien is er
een verdeling tussen hoofdtekens (buiten), vaste tekens (introvert) en beweeglijkheid
(flexibel). Daarnaast is de schijf
opgedeeld in 12 huizen. „Door
te kijken waar de planeten in de
cirkel staan, kan ik zien waar ze
bijhoren," legt de astrologe uit.
„Aan de hand van een voorbeeld wordt het misschien duidelijker. De zon, de belangrijkste planeet, stond bij de geboorte van deze persoon in het die-

Met een computerprogramma bepaalt de astrologe waar
de planeten aan de hemel stondeti op het moment dat iemand
ter wereld kwam. „Ik ben erg
blij met dat programma, want
dan weet ik in elk geval zeker
dat die gegevens vaststaan."
Pas daarna kan ze pas echt aan
de slag.
Ze legt een tekening op de
grenen houten tafel. „Daar kijk
ik eerst een tijd naar, ga dan
wandelen met de hond in de
duinen om er even over te kunnen nadenken en begin tot slot
conclusies te trekken. In totaal
ben ik er wel twee dagen mee
bezig voordat de horoscoop
compleet is."
Het ziet er vrij complex uit,
zo'n schijf met al die vreemde
telcens, cijfers en lijnen. „Astrologie is inderdaad vrij ingewikkeld," geeft ze toe. „Toen ik er
tien jaar geleden mee begon
was het voor mij ook abacada-

renriemteken kreeft. Dat geeft
zijn diepste identiteit aan.
Huiselijkheid, gezelligheid, familie horen dus bij hem. Maar
in deze tekening," wijst ze, „zie
ik bovendien dat de meeste planeten in het element aarde
staan. Dat duidt op iemand die
van houvast en zekerheid
houdt. Die aarde verdringt de
karaktereigenschappen die bij
kreeft horen een beetje."
Net als de zon speelt ook de
maan een grote rol. Die staat bij
de voorbeeldpersoon in het derde huis. „Dat verwijst naar het
communiceren met het publiek. Cabaretiers hebben ook
vaak dezelfde combinatie. Kijk,
mars zie je ernaast ook in het
derde huis. Het is iemand die
van actie houdt."
Zo loopt Chatillon de planeten stuk voor stuk af en verbindt daar betekenissen aan.
Hoe de sterrenhemel erbij
stond bij je geboorte bepaalt
volgens haar echter slechts een
deel van je karakter. „Ouders,
opvoeding en omgeving doen
de rest." Bovendien bestaat
haar vak ook voor een deel uit

huisarts is, gebruikt vaak een
horoscoop als hulpmiddel. De
informatie uit een horoscoop
zorgt namelijk voor extra inzicht in iemands sterke en
zwakke kanten. Het is net als
met een stoel. Afhankelijk van
de timmerman wordt het een
elegante stoel of een robuuste.
Als je jezelf kent, kun je met die
Soms zit ze er dan ook wei- gegevens iets moois van je leeens naast als ze zich te veel ven maken."
laat leiden door iemands uiterNaar dat inzicht zocht ze zelf
lijk. „Jij houdt van gedekte
kleuren en je draagt meestal ook, vertelt ze. „Ik raakte overnette kleding, want je hebt veel spannen en wilde weten waaroog voor detail," zegt ze ten on- om ik niet goed functioneerde.
rechte nadat ze mijn horoscoop Eerst deed ik dus alleen aan
gemaakt heeft. Het ligt vast aan astrologie voor mezelf. De laatde donkergroene zijden blouse ste twee jaar probeer ik andemet het donkerrood satijnen gi- ren te helpen en dat geeft veel
letje dat ze tijdens het interview voldoening." Via haar hond benaderen ook Zandvoorters
voor zich ziet.
haar regelmatig. „Als ik de
Scepsis vindt ze niet erg. hond uitlaat hier achter de Max
„Het heeft alleen niets te ma- Euwestraat, kom ik nog weiken met of je erin gelooft. Ik wil eens in gesprek. De eerste keer
niemand van zijn geloof of on- durven ze dan niet zo goed te
geloof afhelpen. Het grote voor- vragen of ik een horoscoop wil
deel van astrologie is dat je het maken, maar vaak na een tijdje
kunt onderzoeken. Een vrien- komt de onvermijdelijke vraag
din van mij, die psychiater en wel."

interpreteren van wat ze ziet.
„Als ik iemand nog niet gezien
heb, kan ik voor 80 procent vertellen wat voor mens het is aan
de hand van de horoscoop. Ik
kijk namelijk ook hoe iemand
eruit ziet en reageert op mijn
verhaal. Astrologie is ook een
beetje psychologie."

4/5/6/7 april
Jeugdgebouw Hervormde Kerk:
Witte Donderdag 19.30 uur: ds
J. van Leeuwen, SOW in Gereformeerde Kerk, Heilig Avondmaal. Goede Vrijdag 10.00 uur:
ds J. van Leeuwen in Gereformeerde Kerk, Heilig Avondmaal. 19.30 uur: ds C. vd Vate,
SOW in Gereformeerde Kerk,
met Hervormd Kerkkoor en
fluitensemble. Eerste Paasdag
10.00 uur: ds C. vd Vate/ds 3.
van Leeuwen, SOW in Gereformeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Witte Donderdag 19.30 uur: ds
J. van Leeuwen, SOW, Heilig
Avondmaal. Goede Vrijdag

Speelweek van 4 t/m 10 April
Oscar
voor
Beste bijrol
Beste Script

DE MEEST INGENIEUS
GECONSTRUEERDE
THRILLER VAN DE
AFGELOPEN JAREN
DE ONTDEKKING VAN
HET FILMFESTIVAL VAN

CANNES

A.L

Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L
Do t/m Di
19.00

16 jaar
Do t/m Di
21.30

Woensdag l O April om 19.3O

Citizen Kaïie
•j

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Dood Een Duitse coureur is overleden bij een
ongeluk op het circuit. Volgens circuitdirecteur
Hans Ernst kon het circuitpersoneel er mets aan
doen dat de man bij de training om het leven
kwam. Hij maakte een draai, waarop een andere
auto tegen hem aanreed.
Politie De Zandvoortse politie krijgt hulp uit vijf
regio's tijdens drukke dagen. Dat heeft burgemeester Van der Heijden bekend gemaakt.
Boomstammen Een pand in de Kerkstraat
moest met boomstammen ondersteund worden
om niet in elkaar te zakken. De oude eigenaar
van het pand had met de goede papieren en de
buren klaagden over stank. Daarop moest de
Haarlemmer het Zandvoortse pand sluiten.
Drommel nam de zaak over en begon met renoveren.
l april Geen bomschuit m het Zwanenmeer
maar een schip in een fles m het Cultureel Centrum. Wie dacht dat de Zandvoortse duikers
echt de wrakstukken van een bomschuit hadden
gevonden, kwamen bedrogen uit.
Bruiloft Het echtpaar Gatsomdes is echt op l
april getrouwd vijftig jaar geleden. Gatsomdes is
bekend als voormalig autocoureur. Hij heeft
daarvoor ene onderscheiding gekregen.
Hockey ZHC heeft zowel bij de heren als bij de
dames de paastrofee m de wacht gesleept.

Sterre der Zee Op het terrein van Sterre der Zee
komen 57 premie huurflats. De huur bedraagt
ongeveer vijlhonderd gulden per flat. Er komen
49 tweekamerwoningen en acht eenkamerflats.
Het liefste had de gemeenteraad de flats en het
politiebureau met elkaar verwisselt.
Wijkagent Nieuw Noord mag de wijkagent nouden. Bezuinigingen zetten de agent op de helling,
maar de buurt reageeide zo teleurgesteld dat de
gemeente en de politie besloten hebben de agent
in Noord te houden
Nepbriel' De nepbrief van een groep woningzoekenden heeft veel commotie opgeleverd. Alle
burgers ontvingen een brief waarin hen verteld
werd dat ze verplicht een woningzoekende ingekwartierd zouden krijgen. De telefoon van diverse wethouders stond roodgloeiend.
Gemeentesecretaris A.H. Merts, hoofd bestuurszaken van de gemeente Hoorn is tot gemeentesecretaris gekozen. Hij is een van de 19 solhcitanten die reageerden.
Tocristenbelasting Staatssecretaris De Koning
heeft de toeristenbelasting afgewezen. De ondernemers hadden veel bezwaar tegen die belasting
Benny Neyman De bekende zanger Benny Neyman heeft zijn haar laten knippen m Zandvoort.
Neyman bezocht de kapper van Bouwes die zijn
eenjarig bestaan vierde.

A LS IK AL DAT gedonder
j[\^ over die parkeerproblematiek hoor, ben ik blij
dat ik geen auto heb. Mijn kennissenkring praat momenteel
nergens anders meer over.
„Straks kunnen we niet eens
meer bij elkaar op bezoek!", zei
laatst de een pruilend tegen de
ander. Ze doelden op het feit,
dat ze de auto niet bij elkaar
voor de deur mochten parkeren. Dan ga je toch lekker een
keer lopen met je dikke kont,
denk ik dan.
Andere vrienden (tweeverdieners) zijn voortdurend aan
het kibbelen. Die hebben twee
auto's, maar vinden allebei dat
ze recht hebben op de parkeervergunning. U begrijpt het
waarschijnlijk al, hommeles m
de tent! Dat huwelijk staat momenteel weer eens lekker op
springen. Een nogal 'ondeugende' kennis was hele constructies aan het bedenken,
hoe de parkeerplannen te saboteren. Dat varieerde van dubbele kentekenplaten, tot namaaksleutels en breekijzers
om de 'verboden in te rijden-

administratief, zakelijk, jundisch en emotioneel te kunnen
verwerken.
Ik krijg de laatste tijd trouwens wel meer leuke en crea-hekjes' te kraken. (Hij leeft
tieve ideeën van mensen binweer helemaal op!)
nen. Wat dacht je hiervan? EnEn een anonieme afzender
kele watertorenfans stelden
vond het nodig mij via een
mij onlangs het volgende voor:
brief op de hoogte te brengen
we maken een heel grote 'slmvan zijn ideeën. Aangezien hij
gerende super reuzenglijbaan'
verwacht, dat straks toch ievanuit de watertoren en laten
dereen de regels gewoon aan de hem eindigen in zee. Hebben
laars lapt, moet er volgens hem we er a een toeristische attraceen - hoe stond het er ook al
tie bij, b. een veilige vluchtweg
weer - 'mobiele, fietsende, par- bij brand en c. binnenkort hankeercontrole zijn, die herhaaldenvol poen om die toren op te
delijk, snel en onverwachts
knappen. Kassa mensen, wordt
door de straten rijdt, controeen knaller! Hebben we misleert en fikse bekeuringen
schien toch nog kans op wat
geeft'. Pff, dat is eruit. Zo had
toeristen dit jaar. Want met
de persoon het letterlijk opgedat nieuwe parkeersysteem
schreven. Toch leuk, hoe zo'n
wordt het er voor hen ook met
plan mensen weer behoorlijk
gunstiger op. Die zie ik in de
creatief en actief maakt.
toekomst allemaal naar Langevelderslag (en haar goedkope
En dan weten we nog met
parkeertarieven) uitwijken
eens of het erdoor komt. Want Want in Zandvoort is de toerist
de inspraakavond heeft zoveel al 'uitgekleed', nog voordat hi)
vragen opgeleverd, dat ze voor- een korreltje strand onder z'n
lopig weer wat extra formatievoeten gevoeld heeft.
plaatsen nodig hebben om het
Martha Burger

Parkeren

'Toen kapper nog voor kwartje knipte'

j Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

Ë A R R E Y II

de badplaats door

met

Regie: Orson Welles.
Met: Orson Welles, Joseph Cotten, Agnes Moorchead

Gasthuisplein 5,2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

19.30 uur: ds C. vd Vate, SOW,
met Hervormd Kerkkoor en
fluitensemble. Eerste Paasdag
10.00 uur: ds C. vd Vate/ds J.
van Leeuwen, SOW.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Witte Donderdag 19.00 uur in
Paulus Kerk, pater H. vd Berg,
D. Duijves en C. v. Polvliet. Goede Vrijdag 10.00: voor ouderen.
15.00 uur: pastor Duijves en C.
v. Polvliet. Paaszaterdag 22.00
uur: Paaswake, pastor Duijves.
Eerste Paasdag 10.30: pastor H.
Kaandorp en C. v. Polvliet.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Paaszondag 10.30: ds A. Hoekema.

Weekenddiensten
Weekend:
6/7 april
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op'zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:

023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf
l juli 1991: ƒ1,50 voor een enkele
rit, ƒ2,- voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 26 maart tot en met l
april
Geboren:
Stan, zoon van Johannes van
Marie en Anita Anne Maria
Koekenbier.
Overleden:
Harry Pot op 66-jarige leeftijd.
Johanna Maria Barnhorn op
83-jarige leeftijd.
Johannes
Martinus Tervoort op 65-jarige
leeftijd. Antje Koning op 91-jarige leeftijd. Klasina Jantina de
Jong-Bos op 95-jarige leeftijd.
Evert Smorenburg op 78-jarige
leeftijd. Anna Schaap op 65-jarige leeftijd.

Het verhaal gaat dat deze foto van de Spoorstraat

was Leentje de Tuinman. Links woonde in het

in 1936 genomen is. Wie de foto genomen heeft, is

eerste huis Sacksioni, de sigarenmaker. In het

onbekend. Maar over de foto zelf zijn wel enige

huis naast hem zat mevrouw Loos.

gegevens bekend.
Inmiddels bestaat de Spoorstraat niet meer,

omdat de Duitsers onder andere de huizen in deze
straat in 1943 gesloopt hebben. Wie echter voor
die tijd op het Dorpsplein stond, kon zo de Spoorstraat in wandelen. Tegenwoordig is alleen de

Spoorbuurtstraat (richting station) nog over.
Op de foto kijkt rechts Jaantje de Jong even om

Aan het einde van de straat is nog een klein
stukje te zien van de winkel van Weideman, de
kapper en doodgraver, die je voor een kwartje
kaalknipte en dan een klein kuifje Het staan. Ilij
had een borstbeeld van een negerjongen op de

toonbank. Wie een cent in de hand van deze
jongen legde, zag zijn bijdrage voor de arme kin-

de deur. Zij was de dochter van een metselaar die

dertjes in Afrika verdwijnen in de mond van het
beeld. Althans, dat vertelt de Zandvoortse overle-

veel voor het Rode Kruis deed. Haar buurvrouw

vering.

Amateurs laten serieuze
ZANDVOORT - Van
houtsnijwerk tot en met
aquarellen en van zwart/witfoto's tot en met een opmerkelijk beeld. De tentoonstelling 'Uit eigen
werk...' die vrijdag geopend
is, biedt een zeer divers kijkje in de keuken van Zandvoortse
amateurkunstenaars. De tentoonstelling is
woensdag tot en met zondag
van een tot vijf uur te zien in
het Cultureel Centrum aan
het Gasthuisplein en is gratis toegankelijk. De expositie duurt nog tot en met 2
juni.
Op de eerste etage van het
Cultureel Centrum valt de goede kwaliteit van het werk direct
op. Behalve een aantal kunstenaars die vaker in het museum
geëxposeerd hebben en de populaire aquarellen, hangt en
staat er deze keer ook veel werk
van nieuwe kunstenaars.
Zo trekt bijvoorbeeld het fotodrieluik van Liliane Laaper
de aandacht vanwege zijn simpele kracht. Nieuw is eveneens
het houtsnijwerk van J. Kooij.
De zeer precieze borduurwerken van Th. Indewey Gerlings-Huurman lijken met de hand

gemaakt, maar zijn m werke
lijkheid op een borduurmachine vervaardigd.
Adèle van Kemenade, die de
kerstkaart van de gemeente
mocht maken, heeft een beeld
over het paradijs ingestuurd.
Daarin heeft ze het bijbelse verhaal echter omgekeerd' Adam
loopt met de appel m zijn hand
rond.
Op de tentoonstelling is ook
werk van L. Dikker te zien Hij
is bekend geworden door het
boek 'De Zandvoortse wijzen
kwamen uit het Oosten'.
P. Toornend geniet eveneens

enige bekendheid, vooral bmnen Nieuw Unicum, omdat hi]
daar bij zi]n kamer zijn kunstwerken altijd uitstalt. Overigens hangt van Nel Sandbergen, werkneemster van Nieuw
Unicum, ook werk op de expositie
De dreigende luchten van J
van Gasteren springen eruit
Dat geldt ook voor de schildenjen van A. Gortzak die haar
impressies van Hongarije op
het doek vastlegde Haar zon
nebloemen blijven op je netvlies han°en

Agenda
Woensdag
3 april
1
Paasinstuif voor kinderen. Paaseieren versieren en paasschilderij maken in 't Stekkie (Celciusstraat), voor kinderen van 4 tot
en
met 11 jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur.
1
Filmclub Simon van Collem draait Les roseaux sauvages m het
Circus aan het Gasthuisplein Aanvang 19.1)0 uur. Ook tbeganke
lijk voor met-leden.
Zaterdag (i april
* Kinderdisco m 't Stekkie, Celciusstraat 190, van 19.00 tot 21.00
uur. Toegang 2,50.
Woensdag 10 april
* Sportmiddag m 't Stekkie, Celciusstraat 190, van 14.00 tot 16 (10
uur.
* Filmclub Simon van Collem draait Citizen Kane in het Circus»
aan het Gasthmsplem. Aanvang 19.30 uur. Ook toegankelijk voor
met-leden.
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PURA

A LA MINUTE
BIJ UW VW EN AUDI DEALER

FRANS ZWAANSTRAAT 42 A
Halfvrijstaand woonhuis met garage en
schuur gelegen aan de duinrand in Zandvoort Zuid.

KOSTVERLORENSTRAAT 76
Zeer royaal halfvrijstaand woonhuis met drie afzonderlijke verhuurbare appartementen op de
1e en 2e verd.

INDELING:
Beg. gr.: entree/gang, provisiekast, toilet,
doorzonkamer met erker, keuken.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad.
Vaste trap naar 2e verd.: zolder met mogelijkheid voor een kamer.
* rondom tuin
* spoedig te aanvaarden
* c.v. gas
* grondopp. circa 300 m2
ƒ 425.000,-

INDELING: Gezamenlijke entree.
Beg. gr.: Ruime living m. open haard, eetkamer
met luxe open keuken, 2 grote slaapkamers,
badkamer met bad, douche en 2e toilet, sauna,
bijkeuken.
1e verd.: 2 appartementen, elk bestaande uit
woonkamer, slaapkamer, douche, keuken en
balkon. 2e verd.: 1 appartement: woonkamer,
slaapkam., woonkeuken, douche.
* pand wordt leeg opgeleverd
* 3 parkeerpltsn. op eigen terrein
* ruime zonnige tuin op het zuiden
* grondopp.: 278 m2, inhoud ca. 800 m3
•*• houten schuur
ƒ 598.000,-

VAN LENNEPWEG 65/34.
In 1991 gebouwde, uit 3 verdiepingen bestaand
royaal woonhuis m. zonnige achtertuin op het
zuiden.

HOGEWEG 106
Zéér riant en representatief dubbel
PENTHOUSE op toplokatie.
INDELING:
royaal entree, garderobekamer, toilet, studeerkamer, biljartkamer, woon/eetkamer, salon met
open haard, ultramodern geoutilleerde keuken
(Poggenpohl), 2 slaapkamers, zeer luxe complete badkamer, balkon op het zuiden.
* 3 parkeerplaatsen in garage
* video door entrysystem
* zeer luxe afwerking (marmer en graniet in
keuken/badkamer etc.)
* zwevende parketvloeren van kersenhout
door hele woning
* uniek uitzicht rondom over het dorp en duinen
* opp. 336 m2
ƒ1.495.000,-

INDELING:
soust.: toilet, wasmach.ruimte, grote L-vormige
kamer met open keuken en toegang tot de tuin.
Beg.gr.: entree, toilet, woonkamer met plavuizen vloer met vloerverwarming, open keuken,
balkon zuid.
1e verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer met
douche, toilet, wastafel.
•*• grote stenen schuur in tuin
* gelegen op loopafstand van strand en centrum
•*• c.v. gas combiketel
* grondopp.: 94 m2
ƒ 369.000,-

ONAANGENAME
VERRASSINGEN...
SCHUITENGAT 57
Op unieke lokatie, hoek zeezijde gelegen
2 1/2 kamerappartement op 4e etage met
inpandige garage. ZEER FRAAI UITZICHT
over strand, zee, boulevard en duinen.

IND: beg.gr.: entree, trapkast, toilet, woonkamer met open haard, open keuken.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en wastafel.
Vaste trap naar 2e verd.:
1 kamer met dakkapel, zolderberging
* rustig gelegen in woonbuurt
* zonnige achtertuin o.h. zuiden
* c.v. gas en gasboiler
* EVENTUEEL GARAGE TE KOOP VOOR
ƒ 20.000,* grondopp. 154 m2
ƒ 280.000,- k.k.

INDELING:
entree/vestibule, gang, L-vormige woonkamer met toegang tot royaal balkon zuid,
slaapkamer, ruime keuken, badkamer met
douche, apart toilet.
* Centrale ligging t.o.v. station, winkels en
dorpskern
* Goed onderhouden gebouw met lift
* Plavuizen vloer hele appartement
* Servicekosten ƒ 585,- per maand incl.
voorschot c.v. en garage
ƒ 395.000,-

AUTO STRIJDER B.V.
Burg. v. fllphenstraat 102
T«l. 023-5714565

Hulsmanstraat 1 + 1a
In het rustige deel v.d. dorpskern gelegen
gerenoveerde vrijst. woonhuis met aparte
zomerwoning. Ind. hal; toilet; woonk. met
erker en open haard met antieken zwart
marmeren schouw; eetkeuken met
inb.app.; bijkeuken; 1e et. 2 si.k.; luxe
badk. met 2-pers.bad, wastafelmeubel, toilet en douchecabine. Ind. zomerhuis: keuken; toilet; woonk.; 1e et. si.k. met douche.
Vr.pr. ƒ 369.000,- k.k.
Marisstraat 38
Direct achter de boulevard gesitueerd semivrijstaand woonhuis met garage. Royale
voor- en achtertuin. Ind. hal; toilet; doorzonwoonk.; keuken; 1e et. badk. met
douche en toilet; 3 slaapk.; balkon. Grotendeels v.v. dubb. glas en kunststof kozijnen.
C.v. Vr.pr. ƒ 495.000,-- k.k.
Ir. Friedhoff plein 10
Op steenworp afstand v. strand en duinen
gelegen vrijst. villa met garage. Ind. vestibule; hal; L-vorm. woon-/eetkam. met open
haard; toilet; keuken; bijkeuken; 1e et. 4
si.k.; toilet; badk. met wastafel en ligbad.
Grotendeels v.v. dubb. glas. Vr.pr.
ƒ 549.000,- k.k.
Van Galenstraat 1a
Op 50 m v.h. strand gesitueerd, uitstekend
onderh. vrijst. woonhuis. Ind. beg.gr. (100
m2) ruime hal; riant woonk. met witte luxe
keuken met inb.app.; 2 si.k.; verdieping:
hal; luxe badk. met 2-pers.hoekbad,
douchecabine, toilet en wastafelmeubel; 3
si.k.; kantoorkam. Vr.pr. ƒ 610.000,- k.k.

FLEMINGSTRAAT 378
In Zandvoort Noord, vlakbij de duinen gelegen tussenwonig met voor- en achtertuin op
het zuiden.

... zijn uitgesloten als u Cense & van Lingen
laat bemiddelen bij de verkoop van uw huis!

Super
NOORD

PIET LEFFERTSSTRAAT 37
Halfvrijstaand woonhuis, rustig gelegen vlakbij
de duinen.
INDELING:
beg.gr.: entree/hal, toilet, trapkast, woonkamer,
keuken.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met douche
en 2e toilet.
Vliezotrap naar 2e verd.: zolder met mogelijkheid voor een kamer.
* ruime garage
* voor- en achtertuin
* grotendeels voorzien van kunststof kozijnen
met dubbel glas
* c.v. gas
* grondopp.: 248 m2
* transport bij boedelnotaris
ƒ 367.500,-

Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPflVOND

'*

ra
NVM
MAKELAAR

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

offerte.

Vrijblijvend

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Proiekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

•jr

'nclusief BTW

Op loopafstand van centrum, station en
strand gelegen woonhuis met tuin voor
en achter. Indeling: woonkamer, ruime
eetkamer/open keuken, toilet met bergkast;
1e etage: zeer grote slaapkamer achterzijde, slaapkamer voorzijde met ruim balkon, badkamer met douche, 2e toilet en
wastafel.
VRAAGPRIJS

ƒ 229.000,- k.k.

'T^fC^JlCfcJfc ^jgJKKunnen wij u laminaat leveren niét
i VVL—-*•**TnEURO FLOOR l
PARKETHANDEL_..-,
.
' ppcningstijden:
Kollenbcrgweg 2

.

Amsterdam Z.O. (Bvllewiik)
Telefoon 020-691 75 54

Dinsdag vin 10.00-18.00 uur
• Woensdag vin 10.00-18,00 uur
Donderdag van 10.00-21 .-00 uur
Vrijdagvan 10.00-18,00 uur
Zaterdag van 10.00-16,00 uur

• schoonmaak van

V%VAN D E R A I

REDDEN

&0»

MAKELAARDIJ o.g.
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Tel. 023-571 5531

• verhuur tapijtreinigers

Tel. 57 14 764 / 57 14 090

prijsopgaaf.

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

VAN

• specialiteit schoonmaak^
. van gebouwen

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

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

NU OOK OP DINSDAG EN WO»

o Glazenwasserij

NOVILON MARMOLEUM

KOSTVERLORENSTRAAT 54 A
ZANDVOORT

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

\LlNGEN

INDELING:
entree, gang, L-vormige woonkamer met
balkon op het zuidwesten, slaapkamer, keuken, toilet, douche.
* berging op de begane grond
* schitterend uitzicht over strand en zee
* servicekosten ƒ 343,98 per maand incl.
stookkosten.
ƒ 217.000,-

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

WONINGSTOFFERING

Vraag vrijblijvend

CENSE&

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

SCHILDERWERK
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

DE RUYTERSTRAAT108
3-kamerflat verbouwd met 2 kamers, gelegen op 4", tevens hoogste verdieping in gebouw met lift.

\

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte

SG30 SG35 SG40 SG45 Latex

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

390,-.
415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

Fabriekswinkel

Grandioze speciale aanbieding
kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk doorgestikt 16 cm dik;

90X200 . . ;..;.,. . . . . .98.

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam («huint.o.station)

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-172535

7 Zandvoorts
Nieuwsblad
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ZVM in goede tweede helft langs HBC
ZANDVOORT - In de vijfde wedstrijd na de winterstop slaagde Zandyoortmeeuwen er eindelijk in
drie punten aan het totaal
toe te voegen. Gemakkelijk
ging dat niet maar het
Heemsteedse HBC werd
met een 2-1 nederlaag huiswaarts gezonden. Door de
overwinning staan de Zandvoorters nu zo goed als veilig en kunnen de laatste zes
wedstrijden vrijuit voettaallen.
In de strijd tegen HBC wilde
het met de Zandvoorters in de
eerste helft niet echt vlotten. De
bezoekers waren agressiever en
vonden een te mat spelend
Zandvoortmeeuwen tegenover
zich. De Zandvoorters kwamen
meestal een stapje te kort om
een duel winnend af te sluiMarcel Paap ten. HBC veromspeelt een kreeg
meer
tegenstander
balbezit
en
en zorgt voor een licht velgevaar
doverzicht.
Foto Persbureau

Zandvoort
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Robin Gaste In
(ZVM-zon)
^=5

<«"£r

Barry Paap
(ZVM-zat)
Remy van Loon
(TZB)
John Schilder
(TZB)
Jeroen Swart
(TZB)

©Wcekmcdla

5

10

25

>Door een 5-0 overwinning kregen de schutters van TZB de kans
zich te manifesteren. Door de drie treffers van Remy van Loon en
de goal van Jeroen Swart doet het unieke feit zich voor dat drie
TZB-ers met zeven doelpunten op een gedeelde derde plaats
staan. Barry Paap voegde opnieuw een doelpunt aan zijn totaal
toe en heeft alleen nog last van Robin Castien. Castien scoorde in
de met 2-1 gewonnen wedstrijd een fraaie treffer en komt op een
totaal van negen.

Chess Society reserves
veilig na overwinning
ZANDVOORT - De Chess
Society reserves kunnen opgelucht ademhalen na hun
overwinning op mededegradatiekandidaat De Vennep
3. Dankzij een schitterende
remise van Caroline Stamdejonge wonnen de Zandvoorters met 3,5-4,5 waarmee zij terugkeerden in de
middenmoot van de derde
klasse E.

Voor dit duel kon teamleider
Olaf Cliteur geen beroep doen
op Kees Koper en Simon Bosma. Dit betekende dat Caroline
Stamdejonge haar debuut
moest maken in Chess Society
2. Het duel tegen de Venneppers mocht absoluut niet verloren worden, daar Chess slechts
één punt voor stond en bovendien in de slotronde nog het
duel met titelfavoriet Het Oosten op het programma heeft
staan.
Cliteur gokte duidelijk op de
achterkant van zijn team en liet
invalster Stamdejonge de kastanjes uit het vuur halen op het
eerste bord. Deze taktiek werkte slechts een kwartier, want op
bord zeven raakte topscoorder
Willem Brugman na zo'n vijf
zetten een volle toren achter.
Hij verloor echter nog niet eens
als eerste want die twijfelachtige eer viel Jean Paul Westerveld ten deel op het tweede
bord.
De tegenstander van Peter
Kühn offerde een stuk. Hij
kreeg hier een zware aanval
voor, waarin zelfs nog een stuk
verdween. Door een vervelende

mat-dreiging moest Kühn echter alsnog remise tolereren. Peter van de Beek speelde een gelijk opgaande partij. In het
eindspel verspeelde hij echter
een pion, doch daar dit een
eindspel met lopers van ongelijke kleur betrof, had de pion
geen waarde en werd ook hier
het punt gedeeld.
Op het bord van Caroline
Stamdejonge was de stand nog
steeds gelijk-en de Zandvoortse
kon terugzien op waarschijnlijk haar beste wedstrijd die ze
ooit gespeeld heeft. Toen haar
sterke opponent Tates met nog
vier minuten op de klok remise
aanbod, twijfelde zij zelfs nog
even, maar teamleider Cliteur
hielp haar daar van af en het
half punt kon worden bij geschreven.
De 2,5-1,5 achterstand werd
vervolgens gelijk getrokken
door een zege van Boudewijn
Eijsvogel. Hans Drost en Mare
Kok kregen toen de zware taak
minimaal 1,5 punt te scoren.
Dit leek niet te lukken aangezien Drost gelijkwaardig en
Kok vrijwel verloren stond. Het
geluk was aan de kant van
Chess. De tegenstander van
Hans Drost overschreed de bedenktijd en Mare Kok pakte
een volle toren van zijn tegenstander. Door de overwinningen van Drost en Kok kwam
Chess op 4,5 punt te staan.
Brugman die bleef strijden,
kon toen zijn verloren strijd beëindigen. Teamleider Olaf Cliteur prees zijn spelers doch was
reëel genoeg om in te zien dat
het de Zandvoorters niet aan
geluk had ontbroken.

Zandvoortse Bridge Club
sterkste in Kennemerland
ZANDVOORT - In de externe bridgecompetitie legde de Zandvoortse Bridge
Club een ongelooflijk fraaie
prestatie op tafel door kampioen te worden van de
tweede klasse in het district
Kennemerland. De laatste
wedstrijd in de vierde competitie bij de Zandvoortse
Bridge Club bracht de beslissing over promotie en
degradatie.
In die A-lijn lapten de heren
Emmen en Van der Meulen het
weer om voor de vierde keer als
eersten te eindigen, dit als gevolg van een goede eigen score
(59 procent) en het falen van de
twee concurrenten. Winnaar
van de laatste avond werd de
familie Hoogendijk met zestig
procent en de derde plaats ging
naar de heren Polak en Vergeest. In de eindrangschikking
nemen de heren Van der Meulen en Emmen de eerste plaats
in, gevolgd door de dames Paap
en Vertaurg en de heren Bakker
en Brandse. Vier paren degraderen naar de B-lijn.
De dames Van Mancius en
Veltman en de familie Van der
Werff eindigden in de B-lijn de
laatste wedstrijd op de gedeelde eerste en tweede plaats met
58 procent. Drie paren promoveren naar de A-lijn en wel de
dames Heidoorn en De Leeuw,
de dames Van Mancius en Veltman en mevrouw De Kruijff
met de heer Kleijn. Uit deze lijn

degraderen drie paren naar de
C-lijn.
De laatste avond gaf in de Clijn een overwinning te zien
voor de dames Van Duijn en
Windt met een score van 58
procent. De familie Kerkman
deed het ook goed, zij wisten
beslag te leggen op de tweede
plaats. De dames Meijer en Sikkens, de familie Smink en de
dames Van Duijn en Windt mogen het in de laatste competitie
in de B-lijn proberen. Drie paren degraderen naai de D-lijn.
De D-lijn werd op overtuigende wijze gewonnen door de heren Holtrop en Van der Moolen, die de hoogste score van de
avond produceerde, namelijk
68 procent. Tweede werd de
heer Van der Horst, die met
wisselende partners moest spelen. Naar de C-lijn promoveren
de dames Keur en Van der
Meer, de dames Bosschert en
La Grouw en de heren Van
Leeuwen en Holtrop.
Het eerste viertal van de
Zandvoortse
Bridge Club
moest het in de externe viertallencompetitie van het district
Kennemerland in de tweede
klasse opnemen tegen tien viertallen van andere verenigingen.
Het resultaat van de ZBC-ers
werd een unicum in het vijftigjarig bestaan van de club. De
ZBC werd namelijk ongeslagen
kampioen en promoveren naar
de eerste klasse. Het succesvolle team bestond uit de familie
Van der Meulen en de heren
Emmen en Koning.

Echt

uitge-

speelde kan-

Situatie Z'75 penibel
ZANDVOORT - De situatie op de ranglijst wordt met
de week penibeler voor
Zandvoort'75. Het bezoekende CSW had geen kind
aan Zandvoort'75 dat na
dertig minuten met negen
man in het veld stond. CSW
won eenvoudig met 1-5.
Na de winterstop leek Zandvoort'75 op te leven. Die opleving was slechts van korte
duur, want door deze nieuwe
nederlaag lijkt het team van
trainer Harry Talsma de degradatie niet meer te kunnen ontlopen. Op en rondom het voetbalveld van de groen-witten viel
er weinig te beleven. Het vertoonde spel voor een handjevol
toeschouwers was zachtjes uitgedrukt matig. De Zandvoorters dekten niet scherp genoeg
waardoor het eveneens niet
groots voetballende CSW constant balbezit kreeg.
Aanvallend beschikte Zandvoort'75 over te weinig stootkracht. De Zandvoorters wisten elkaar ook niet te vinden en
moesten het hebben van een individuele actie. Die acties werden dan weer te lang doorgevoerd zodat ook daar geen

Rommelmarkt
ZANDVOORT - Op zaterdag 6
april is er van tien tot een uui
een rommelmarkt in 't Stekkie
(Celciusstraat 190). De toegang
is gratis. Wie een kraam wil huren, kan zich elke avond na zes
uur opgeven via 5716456.

Persberichten
ZANDVOORT - Wat is een
goed persbericht? Wie dat wil
weten, kan terecht op donderdag 25 april in het Gemeenschapshuis voor een korte cursus persberichten schrijven.
Aanmelden bij A. Koelewijn,
071-3620936 of 071-4031486.

sen leverde dit spelbeeld niet
op.
Zandvoortmeeuwen kwam
na een half uur voetballen op
een 0-1 achterstand. Net als in
voorgaande wedstrijden moest
de defensie het afleggen in een
luchtduel. De bal werd uit een
hoekschop hoog voor het doel
gebracht en doelman Serge van
Lent was kansloos op de rake
kopbal, 0-1. Marcel Paap en Robin Castien probeerden de
stand nog voor de pauze in
evenwicht te brengen maar zagen hun acties in schoonheid
sterven.
De rust is dan een uitstekende gelegenheid om de zaak
weer op de rails proberen te
krijgen. Coach Pieter Keur besloot echter dit keer maar eens
niets te zeggen. „Jullie zoeken
het maar uit," dacht ik. „Jullie
zijn niet te coachen, doe het zelf
maar lekker. En het hielp ook
nog, want er werd met veel
meer bezieling gespeeld," aldus
Keur.
De Zandvoorters waren inderdaad actiever en kwamen
tot een beter samenspel. Er was
meer durf in het team, dat al-

vruchten van geplukt konden
worden. Dé strijd bleef zo'n
klein half uur in evenwicht.
De volgende tien minuten waren beslissend voor de wedstrijd. De Zandvoortse verdediging greep niet fel genoeg in
waarna de CSW-spits via de
binnenkant van de paal LUC
Krom het nakijken gaf, 0-1.
Zandvoort'75 poogde meteen
de achterstand te niet te doen,
maar leed bij die poging balverlies op het middenveld. Arthur
Paap legde vervolgens de doorgebroken spits neer en kreeg
meteen de rode kaart gepresenteerd.
Edwin Ariesen werd gelijktijdig met een blessure vervangen
door Antoine Eijckhoff. De
badgasten waren geheel van
slag en kregen nog geen minuut
later een strafschop tegen wegens een ongelukkige handsbal. Doelman Krom werd kansloos gepasseerd. En of dat nog
niet genoeg was, drie minuten
later moest Zandvoort'75 met
negen man verder spelen. David Konijn hield zijn tegenstander vast en vervolgens kon ook
hij de kleedkamer opzoeken.
Met negen spelers hield
Zandvoort'75 nog aardig stand.
Zelfs vielen er doelpogingen
ZANDVOORT - Het zavan Hans Hartkamp en Paul terdagteam van ZandvoortLongayroux te noteren, doch meeuwen roert zich behoorsucces leverde dat niet op. Suc- lijk. De laatste drie wedstrijces was er wel voor CSW dat den werden gewonnen en
veel ruimte kreeg en dat ook daardoor hebben de Zanduitspeelde naar een derde tref- voorters meer lucht gekrefer, 0-3.
gen in de strijd tegen degraDe strijd was gestreden en de
en bovendien wordt de
tweede helft werd plichtmatig datie
eerste
plaats ingenomen in
door beide teams uitgespeeld. de strijd
om de derde perioCSW liet de bal rond gaan, want
het hoefde zonodig niet meer, de. De derde zege op rij werd
en Zandvoort'75 probeerde de behaald tegen VEW, 0-2.
De manschappen van trainer
schade zo beperkt mogelijk te
houden. CSW kreeg nog wel John van der Zeijs hebben de
goede kansen en benutte er smaak te pakken. Ook VEW
daar twee van. Tussen de be- trof een geconcentreerd en
drijven door kopte Dennis Keu- goed voetballend Zandvoorts
ning voor de Zandvoorters team tegenover zich. De Zandraak, na een verre uittrap van voorters gaven meteen hun viLUC Krom, waardoor de eind- site kaartje af. Bob Brune brak
door en verzond een onhoudstand op 1-5 werd bepaald.

Allard Kalff zal als kopman
van het Mitsubishi Dealer
Team optreden in het Auto Trader Dutch Touring Car Championship. De 33-jarige Zandvoorter neemt deel aan alle races van het nieuwe toerwagenkampioenschap. De koningsklasse van de nationale racerij
beleeft haar primeur op tweede
Paasdag. In deze klasse ontmoet Kalff sterke tegenstand
van Sandra van der Sloot,
Frans Verschuur en routinier
Bolderhey, die in een Ford Escort RS aan de start komt.
Het verdere raceprogramma
bestaat uit twee spectaculaire
races in de Marlboro Elf Renault Clio Cup, een fraai startveld in de Formule Ford met
het 17-jarige talent Sebastiaan
Bleekemolen, een bijzonder
groot en aantrekkelijk deelnemersveld van historische toerwagens en GT's en een ronde
om de Mobil l Marcos Challenge. Bovendien zal Michael
Bleekemolen enkele demonstratierondcn rijden met de Fittipaldi Formule l bolide, zoals
deze beginjaren tachtig aan het
wereldkampioenschap
deelnam.
Met startnummer een komt
Frans Verschuur aan de start
van de Marlboro Elf Renault
Clio Cup. De kampioen van verleden jaar neemt het op tegen
de routiniers in deze merkencup als John de Vos, Pim van
Riet en Phil Bastiaans. Nieuw
in deze klasse zijn Amée Caron
en Pieter van de Berkt. Bij de
Michelin Junior Cup komen de
Marlboro-junioren Marco Tob-

klasse Formule Campus. Tijdens de winterse testsessies op
Zandvoort kwam de gymnasiast als snelste naar voren, waarna het contract met Ford snel
volgde.
„Formule Ford rijden is heel
anders dan de Campus," aldus
Bleekemolen. „De Ford vereist
een hardere aanpak, vooral wat
het remmen betreft. Ik wen
echter snel aan de auto en gelukkig hebben we voor de Paasraces op Zandvoort veel kunnen testen."

De voorlaatste competitie
wedstrijd van de Noord-Hollandse Schaak Bond leverde de
Zandvoortse Schaak Club niet
de gewenste overwinning op.
Met het kleinst mogelijke verschil werd verloren van het
tweede team van Santpoort.
Daardoor degraderen de Zandvoorters naar de vierde klasse.
De mannen onder leiding van
Edward Geerts gaan zich richten op volgend seizoen. Met
versterking van Hans Jansen
en misschien wat aanstormende jeugd gaat de Zandvoortse
Schaak Club proberen het verloren gegane terrein te herwinnen.
In de interne competitie
speelde Hans Jansen weer als
vanouds en handhaafde zijn
100 procent score. Door de
winst op Willem van Esveld
steeg Jansen naar de negende

positie. Vader en zoon Hendrikse streden op het bord met
de 64 velden tegen elkaar en het
ouderlijk gezag overwon deze
keer. Hendrikse senior steeg
twee plaatsen en neemt nu de
23-e plek in.
Een ander aanstormend talent, Remco de Roode, had het
niet gemakkelijk tegen de nestor van de schaakclub, Theo
van Elk. In het begin van de
partij zag het er nog naar uit dat
de 15-jarige De Roode remise
zou kunnen behalen. Echter de
gedegen schaakervaring, die
Van Elk in de afgelopen jaren
heeft opgebouwd, was na het
middenspel meer dan voldoende om de winst te behalen. De
snelheid waarmee de jeugdige
schakers steeds proberen hun
oudere opponenten te verschalken was dit keer niet voldoende. Een paar weken geleden
had Remco de Roode meer succes met een fraaie remise tegen
Gharry Manshande. Diezelfde
Manshande moest ook nu weer
remise toestaan en wel aan
Hielke Gorter. Ook Wim de
Oude en Walther Franck deelden de punten.
In de jeugdcompetitie werden voor de verschillende klassementen maar liefst dertien

ZANDVOORT • Eindelijk
kon TZB weer eens het veld
in. Tweemaal bleet' de tegenstander weg en nu kon gespeeld
worden
tegen
DSC'74. En de Haarlmmers
hebben het geweten. TZB
won met de fraaie cijfers
van 5-0.
De Zandvoorters waren kennelijk geprikkeld door het tweemaal wegblijven van een tepjenstander. Zonder tot hoogstaand
voetbal te komen, maar wel
met veel wilskracht, speelde
TZB het onderaanstaande
DSC'74 van de mat. Alleen in de
eerste vijf minuten kon DSC'74
in de buurt van het Zandvoortse doel komen. Toen TZB echter iets feller ging spelen was
het gedaan met de weerstand
Remy van Loon opende de sco
re en Jeroen Swart bepaalde de
ruststand op 0-2.
Ook in de tweede helft was
het initiatief voor TZB. Het
overwicht werd gigantisch
groot en de ploeg van trainer
Willem Koning had gemakkelijk de dubbele cijfers kunnen
halen. Eric Werle scoorde de
derde treffer en de trefzekere
Remy van Loon voegde daar
nog eens twee doelpunten aan
toe. Vele kansen volgden nog
maar voor de Zandvoorters was
het zo genoeg. De 5-0 zege was
dik verdiend.

ZANDVOORT - De wintertenmscompetitie in Gran Dorado
werd zaterdag afgesloten met
de finales. Uiteindelijk ging de
eerste plaats naar de dames
Kalmthout en Watsema.

baar schot. Pech voor Zandvoortmeeuwen, want de bal ketste via de binnenkant van de
paal via de andere paal het veld
weer in. Toch was VEW gewaarschuwd en allengs kwam
er meer evenwicht in de strijd.
Het voetbal werd hoofdzakelijk
gespeeld op het middenveld
waardoor er weinig mogelijkheden op een treffer ontstonden.

De eerste motorraces van dit
seizoen op het Circuit Park
Zandvoort leverden fraai racewerk op van vooral Wilco Zeelenberg. De omstandigheden om
te racen en om er naar te kijken
hielden echter niet over. Slechts
een paar honderd motorraceliefhebbers trotseerden de kou.
Toch werd er goede motorsport
bedreven met een hoofdrol voor
Zeelenberg, die beide manches
met won.Foto Persbureau Zandvoort

partijen gespeeld. Tien voor de
interne- en drie voor de laddercompetitie. Ondanks een inhaalpartij van Mare Habets
handhaafde Remco de Roode
zich aan kop in de interne competitie. Florian van der Moolen
verstevigde zijn tweede plaats
door de nummer drie Maarten
Scholder een wedstrijdpunt afhandig te maken. Door die
overwinning is hij bijna zeker
van een tweede plaats in de
eindrangschikking. Voor de
laddercompetitie
wonnen
Henk Willemse en Florian van
der Moolen hun partij, terwijl
koploper Remco de Roode met
pijn en moeite Edward Hendrikse een remise afdwong.
Donderdagavond wordt in
het Gemeenschapshuis de laatste ronde gespeeld voor de rapidcpmpetitie. In totaal drie
partijen van tweemaal twintig
minuten zal er gestreden worden voor de rapidtitel. Zeker is
dat ranglijstaanvoerder John
Ayress deze titel niet zal winnen aangezien hij afwezig is wegens verplichtingen elders. Edward Geerts, Hans Lindeman
en Willem van Esveld zijn de
belangrijkste gegadigden voor
het kampioenschap.

Dit koppel versloeg de medefinalisten Emmy em Marja
Stobbelaar gemakkelijk met 62. Vervolgens moesten Betty
Koene en Janet Schreuder er
ook aan geloven en wel met 6-3.
De strijd om de tweede en derde
plaats was spannender. De tiebreak moest hier de beslissing
brengen. Emmy en Marja Stobbelaar bleken over de sterkste
zenuwen te beschikken en wonnen met 7-6 van Betty Koene en
Janet Schreuder.
Na afloop werden de prijzen
uitgereikt door Ciska KoopsBroersen, die de gehele competitie op voortreffelijke wijze
had begeleid.

ZVM ook sterk op veld
ZANDVOORT - De tweede Brand schrok wakker en pakte

Vlak voor de pauze was het helft van de buitencompetitoch raak. De ook deze middag tie voor de handbalteams
goed op dreef zijnde Barry van ZVM-Rabobank is gunPaap schudde een tegenstander stig verlopen. De heren wonvan zich af en legde de bal voor nen met 32-23 van Lacom en
de voeten van Rob van den de dames zegevierden met
Bergh. De Zandvoortse aan- 17-10 over Hollandia.
voerder weet meestal wel raad
In de eerste helft kon Lacom
met zulke kansen en scoorde
nog aardig bijblijven, maar dat
beheerst, 0-1.
De tweede helft gaf eenzelfde kwam meestal door ZVM-Raspelbeeld te zien. De equipe van bobank, dat bij een vijf doelVan der Zeijs bepaalde het spel. punten voorsprong wel erg veel
Barry Paap brak gevaarlijk gas terug nam. De ruststand
door en werd in het strafschop- werd zodoende 14-12 in Zandgebeid neergelegd. De toege- voorts voordeel. Toen de mankende strafschop werd door nen van coach Joost Berkhout
Paap zelf benut, 0-2. VEW zette de gehele tweede helft vol gas
aan voor een offensief dat ech- bleven spelen werd het krachtster niets opleverde. De schoten verschil al snel duidelijk. Met
of kopballen werden telkens fraaie combinaties, prachtige
een prooi van de uitstekend doelpunten en sterk verdedikeepende Michel Winter, die gend spel werd Lacom naar een
zich hiermee revancheerde grote nederlaag gespeeld, 32-23.
„Ik heb me weer aardig geavoor het mindere optreden van
museerd," stelde Joost Berkvorige week.
hout. „Het was even wennen nu
Ondanks een fel aandringend we weer buiten spelen, maar 32
VEW bleef een keihard wer- doelpunten scoren vind ik toch
kend Zandvoortse team gemak- wel heel erg knap. Vooral de
kelijk overeind. „Iedereen deed tweede helft was een formalizijn stinkende best," vond John teit."
De Zandvoortse dames bevan der Zeijs. „Ik krijg de indruk dat de neuzen weer dezelf- goiinen heel slap aan de wedde kant op staan. De sfeer is strijd. Dat werd meteen afgeweer goed, maar we zijn er nog straft gezien de 3-0 achterstand.
Het team van coach Raymond
lang niet."

Zandvoortse Schaak Club degradeert
ZANDVOORT - Door met
3,5-4,5 te verliezen van het
tweede team van Santpoort
is degradatie een feit voor
de Zandvoortse Schaak
Club. Ondanks de competitieverplichtingen werden er
ook nog vijf partijen voor de
interne competitie afgewerkt.

Hongerig TZB
overtreft DSC

Kalmthout en
Watsema winnen
wintertennis

ZVM-zaterdag heeft
weg omhoog gevonden

ben en René van Ameyden aan
de start. De twee racetalenten
scoorden als besten tijdens de
onlangs gehouden selectiedag
op het Circuit Park Zandvoort.
Zeventien jaar oud en dan al
de officiële vertegenwoordiger
van Ford Nederland in het Nederlands- en Benelux-kampioenschap. Dat is Sebastiaan
Bleekemolen wiens ster snel
rijzende is. Verleden jaar maakte de Aerdenhoutse nieuweling
zijn racedebuut in de autosport
in Frankrijk in de eenheids-

voor het einde in het strafschopgebied gevloerd. De
Zandvoorters hadden de wedstnjd rustig kunnen uitspelen
maar vanaf elf meter faalde
John Keur.
De scheidsrechter had inmiddels twee spelers van HBC, wegens het maken van opmerkingen, naar de kleedkamer gezonden. De Zandvoorters namen
het toen nog even wat gemakkelijk op waardoor HBC gevaarlijk dicht bij het doel van Van
Lent kwam. Echter de inzetten
waren onvoldoende om nog iets
aan de stand te veranderen.
„HBC leek gevaarlijker dan
het was," vond Pieter Keur.
„Op basis van de tweede helft
hebben we verdiend gewonnen.
De eerste helft was gewoon erg
slecht. Toch vind ik dat we het
perfect hebben gedaan. Eindelijk weer eens een overwinning.
Een heel belangrijke overwinning want bij verlies had je aardig dicht bij de ondersten gestaan. We spelen nog tegen
ploegen die het moeten maken.
Dat spel ligt ons wel. Ik hoop
dan ook op een lekker eindsprintje."

Fraai racewerk

Allard Kalff racet mee om
kampioenschap toerwagens
ZANDVOORT - Op maandag tweede Paasdag worden
op het Circuit Park Zandvoort de traditionele internationale races georganiseerd. Vanaf 's morgens half
elf tot 's middags half vijf
wordt het publiek vermaakt
met zo'n tien starts in de
diverse klassen.

lengs meer richting HBC doel
trok. Na zo'n twintig minuten
spelen was het Robin Castien
die voor de gelijkmaker zorgde
na een sublieme actie. Op de
vleugel zette hij twee man op
het verkeerde been om vervolgens met een enorm fraaie
boogbal de Heemsteeds doelman te verschalken, 1-1.
De strijd was nu in handen
van Zandvoortmeeuwen, dat
meteen doordrukte. Vijf minuten na de gelijkmaker lag nummer twee in de touwen. De lekker spelende Marcel Paap loste
een keihard schot dat de HBCdoelman niet onder controle
kreeg. Voor Mark van den Berg
was het toen een koud kunstje
de bal in het verlaten doel te
plaatsen, 2-1.
HBC zette aan voor een slotoffensief maar onder aanvoering van de ijzersterk ingrijpende Michel Schraal gaf Zandvoortmeeuwen geen kans meer
weg. De steeds inschuivende
John Keur zorgde tevens voor
voldoende lucht waardoor de
aanvallende impulsen gewaarborgd bleven. Zo werd de actieve Robin Castien tien minuten

de draad snel op. Met flitsend
handbal werd Hollandia nog in
de eerste helft vernederd en na
een 9-4 achterstand gespeeld.
Ook in de tweede helft speelde
ZVM-Rabobank een perfect
spelletje handbal. Hollandia
kon totaal geen grip krijgen op
het Zandvoortse spel.
De score werd aardig opgevoerd. Vele goede en snelle aanvallen volgden op de Hollandia
veste. Mireille Martina was
weer goed op dreef met zeven
treffers. Zonder tot het uiterste
te gaan bepaalde ZVM-Rabobank de strijd en won zoals het
wilde met 17-10.
„Na de 3-0 achterstand was
het snel bekeken met Hollandia," meende Raymond Brand.
„Iedereen ging na die achterstand op de juiste plek staan en
met een goede motivatie wonnen we gemakkelijk. Blijven we
zo spelen dan zit er nog veel
meer in dan de derde plaats."
Doelpunten heren: Cor van
de Koekelt 12, Jaap Loos 7. Goran Bogojevic 3, Guido Weidema 3, Peter Penmngs 3, Patrick
Terpstra 2, Nik Grijakovic l,
Martijn Hendrikse 1. Dames:
Mireille Martina 7, Linda Koper 3, Claudia Paap 3, Janna ter
Wolbeek 2, Corry van den Burg
l, Daniëlle Blom 1.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fm Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16 00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziokboiilcvard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24 00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 l/m 24.00
B P.M. (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10 00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
lti.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Mimekboulcvard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Riith. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunehcn m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
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Waarom wij u de verkooparaatjes besparen!

U weet wat u wilt. Dus u heeft helemaal geen behoefte aan nietszeggende verkooppraatjes. Sterker nog: u kunt het best zonder
verkooppraatjes. Die zult u bij Kijkshop dus niet aantreffen. Bij al onze artikelen staat een kaartje met uitvoerige produktinformatie.
Daardoor koopt u bekende merken voor ongekend lage prijzen.
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dien M MC iFciiww'ppiaai.j

Aanbiedingen geldig bij alle Kijkshopwinkels. Voor adressen: 0418-515575. Geldig t/m 6 april 1996.

Zolang de voorraad strekt.

Het paasei van
vol kleuri
mode

Wat het buiten is voor weer,
het is Lente bij Aart Veer!
Verse:
Hollandse sperziebonen
Hollandse snijbonen
Komkommers
Asperges
Soep
Kas Bloemkool
Tros Tomaten
van de
Bos worteltjes
week
Kas andijvie
Spinazie
AspergeKas sla
Veld sla
Rad ijs

HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT

Groente en Fruit
Grote Krocht 25,
tel. 5714404

sweater in de kleuren: kiwi-geeloranje-zwart

&-*

C 5hnE-his2 )
Grote Krocht 22, Zandvoort
Vele nieuwe voorjaarsmodellen
zijn al binnen!

viscose shirt
_**$£*

\ \É8 *
"

29,95
rok

39,95
Ondanks dat het weer niet zo best was, waren de
"Open huis" dagen toch een sukses.
Vooral de zaterdag was het een drukte van belang.
Vele mensen waren blij met hun vertrouwde merken
zoals: Bianca, Baruch, Setterlaine blouses van Biche
Viva, mode met 'n hart is weer terug van weggeweest.

?f?A

toet H

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

in de kleuren
oranje
geel
kiwi
wit
zwart

Foto's Foto Boomgaard

PAASAANBIEDING

25,- per stuk
2 voor 40,- in diverse modellen
en in aktuele kleuren

OPENINGSTIJDEN: 7 dagen p. week 10.00 - 21.00 uur

woensdag 3 april 1996
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MET PASEN GAAN WE GEZELLIG FONDUEN !
Uw Topslager zorgt voor een mooie PAASFONDUE VLEESSCHOTEL Natuurlijk kunt u ook gaan GOURMETTEN of STEENGRILLEN als u dat lekker vindt. Of maakt u liever een exclusief diner met ons heerlijk lamsvlees.
Mogelijkheden genoeg om thuis gezellig te tafelen.

FONDUE- GOURMET en
STEENGRILL SCHOTEL

PAASROLLADES
keus uit wel
8 soorten
speciaal aanbevolen
onze

rund-,
varkens-,
lams- of
kalfsrollade

lamsbout
lamskoteletten
lamslapjes
lamsrollade

Uit ons kip-assortiment:
VERSE HELE KIP, MAISKIP of SCHARRELKIP.
KIPFILET,
KIPPEPOTEN/BOUTEN,
KIPROLLADE

Heerlijke PAASVLEESWAREN
Onlhijt'.pi.'k - hacon - hum - roshicl - ui
rollaile - aek. adiieiluim - kaïenspck
HEERLIJKE SALADES en
FIJNE PATÉ'S
Speciaal aanbevolen onzefijiu'

FEESTELIJK VLEES o.a.
ROSBIEF - FRIKANDO - BIEFSTUK

borrelballeljes.
hanilaan - saucij/.enbroodjes
grillworst-mini pizzu'sIllei americain en/., en/./

CRÈME PATE

VARKENSHAAS -ENTRECOTELAMS-BOUTEN en KOTELETJES
enz., enz.

VREEBURG
Haltestraat 54, Zandvoort
tel. 023-5712451

rto

f

^

Vijf gulden

^

betalen:

tientje/ ontvangen.
Dat kan alleen met

Iaat sinaasappelhuid verdwijnen
door constante micromassage

de fictie Clubka/.
Koop du/ zo'n

na 2 maanden gebruik verliest
95% van de gebruikers tot
9cm of zelfs meer in omvang

GlubkaHtaart!

•ij het dragen van Turbo sport line
(8 uren per dag gedragen)

0
Afo*
voelbaar en zichtbaar afslanken

Bij;qankoop van een SHORT
en een BODY PRODUKT

10% KORTING
verkrijgbaar bij:

Moerenburg
^„„„

_

SbyMy,-

-

V.A. VRIJDAG 5 APRIL ZIJN WIJ
OOK WEER 'S AVONDS GEOPEND
MET ONS STRAND-AURANT
GENIETEND AAN ZEE MET
EEN HEERLIJK DINER.
WIJ HEBBEN NIEUWE GERECHTEN
OP ONZE MENUKAART.
TOT SPOEDIG ZIENS BIJ
STRAND-AURANT NR. 12.
KEUKEN DAG. GEOPEND
TOT 21.00 UUR.
TEL. 5714558.

(ADVERTORIAL)

Persil Megaperls:

Krachtig en veilig waspoeder sterk verbeter*
In 1994 maakte de vuile gewenste schowas van Nederland ken- ne resultaat.
nis met een gloednieuw
soort wasmiddel:
EiizyiiH-n
Persil Megaperls.
Enzymen zijn
biologische
Krap twee jaar later krijgt stoffen die in
Persil Megaperls een verbeter- zeer kleine hoecle receptuur. Kan een was- veelheden
in
produkt dat al zo goed is, nu wasmiddelen
nog worden verbeterd en was voorkomen. Ze
dat nodig? "Ja," is het besliste leveren
een
antwoord van Henkei, het sterke bijdrage
moederbedrijf van Persil. bij do vorwijdeSommige details moesten ring van vlekworden aangepast om de was- ken en vuil,
kracht en de veiligheid verder reeds bij lagere
te verhogen. Het resultaat is temperaturen.
dat nieuwe Persil Megaperls De vier enzynu veel beter oplost dan voor- men, proteasen.
heen. Restanten van het was- amylasen, celpoeder in het bakje van de lulasen en hpawasmachine, behoren daar- sen. zijn aktiemee definitief tot het verle- ve vuiloplossers
den.
die
gekozen
zijn om hun
karakteristieke
Uniek
eigenschappen.
Persil Megaperls werd aller- Amylase bijeerst op de Nederlandse voorbeeld zorgt ervoor dat zetmarkt gelanceerd. Daarna meelhoudende vlekken (jus,
verscheen het ook in Duits- sauzen, cacao, instant babyland en Frankrijk. In de en kindervoeding, aardappelwereld van waspoeders neemt puree enzovoorts) grondig
Persil Megaperls een unieke verdwijnen. Cellulase houdt
plaats in. Henkei beschikt als de oppervlakte van katoenen
enige over het patent dat haar vezels glad. vermindert de
toelaat gebruik te maken van vorming van pluisjes en pilde kennis en technologie om ling en geeft bonte was een
dit supercompacte waspoeder frissere kleur. Daarnaast
te maken. Om de kwaliteit helpt cellulase vergrauwing
van de wasprestaties hoog te van witte en bonte was te
houden, wordt het produkt voorkomen. Protease helpt bij
voortdurend aan kwahteits- de verwijdering van eiwithoudende vlekken als gras, bloed,
controles blootgesteld.
ei. melk of spinazie. Lipase
tenslotte verbetert de wasReceptuur
prestatie bij vethoudend vuil
De receptuur is een speciale of vlekken van bijvoorbeeld
combinatie van 24 verschil- cosmetica, huidvet. slasauzen
lende aktieve stoffen die op of braadvet.
optimale wijze waskracht en
zorg voor het textiel combi- Veilig en krachtig
neert. De nieuwe samenstelling vormt de basis voor De combinatie van deze vier
een verbeterde oplosbaarheid enzymen zorgt ervoor dat Pervan Persil Megaperls. Het sil Megaperls
uitstekend
oevat
oppervlakte-aktieve gewapend is in de strijd tegen
stoffen die zowel synthetisch veel soorten vlekken. Bovenals natuurlijk (kokos- en dien heeft het een combinatie
palmolie bijvoorbeeld) van van optische witmiddelen
oorsprong zijn. Terwijl Persil voor een stralend witte was
Megaperls in de oude versie De veiligheid wordt gegaraiidrie enzymen bevatte, zorgen deerd doordat de oppervlaktenu vier enzymtypes voor het aktieve stoffen ook g'oed pres-

Super
NOORD
"NöemYon

bfö^»/^,

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 023-5716123

voordelig is!

Voor een lekker stuk kaas
blijft de Kaashoek de baas
Haltestraat 38, Zandvoort
Boterlammetjes: Wij zijn van 100% roomboter en sieren uw paastafel
Jong belegen* * *
Noordhollandse
kilo
9f98

130
soorten
vlees

-

***
Roombrie 200 gram

teren bij lagere temporaturen khk-systeem aan de rest van
Terwijl vuil en vlekken wor- de verpakking vastgemaakt.
den opgelost, zorgt een stabihsator ervoor dat textielvezels
worden beschermd. Een versterkt systeem voorkomt de
vorming van kalkhoudende
afzettingen op alle vezels,
- Lees het wasetiket op
zelfs na veel wasbeurten en bij
uw textiel
hard water.
- Sorteer de was op kleur
Naast Persil Megaperls heeft
en temperatuur
ook Persil Megaperls Color een
nieuwe receptuur gekregen
- Test de klem echtheid
Hierin werden maar liefst 17
op een onopvallend stukverschillende stoffen, waaronje textiel of breng de kloder wasaktieve stoffen, vuilopdmg naar een stomerij
lossers. kleurenbeschermers
- Nieuw, gekleurd textiel
en vier enzymen verwerkt
altijd enkele malen apart
Aan Persil Megaperls Color
wassen
zijn geen bleekmiddelen of
optische witmakers toege- Niet-kleu recht textiel
voegd. Het bevat juist een
apart wassen
kleurbeschermer die ervoor
zorgt dat de kleuren met door- Bedrukte stoffen bmlopen, maar gescheiden blijnenste-buiten wassen
ven.
- Lees het doseervoorschrift en de wasaanwijVerpakking
zing op de verpakking
van het wasmiddel
Ook de verpakking is verbeterd. Persil Megaperls is nu
- Zorg- dat de wasmaohiverkrijgbaar in een "hersluitne
niet overbeladen
baar pak" dat het waspoeder
wordt. Bij kreukhersteldroog houdt en de aangename
lend en • synthetische
geur beter bewaart De kar- vezels niet meer dan 2
kilo beladen, r
tonnen deksel wordt met een

Graag
nodigen wij u uit om op

1e Paasdag
(zondag 7 april a.s.)
om 12.00 uur deel te nemen aan de
Paasbrunch in Gran Buffet, een
restaurant met een schitterend uitzicht
over zee.
U wordt ontvangen met een glaasje
champagne en terwijl onze huispianist
passende melodieën speelt, geniet u van
het rijkelijk gevulde warm/koud buffet met
o.a. luxe soorten broodjes, diverse
soorten salades, ragout, kaas,
vleeswaren, paastaart en natuurlijk
eieren voor slechts ƒ 39,50 per persoon.
Voor kinderen tot 4 jaar wordt een bordje
bijgezet en kinderen van 5 t/m 11 jaar
betalen slechts de halve prijs!!
U kunt reserveren via telefoonnummer
(023) 572 00 00 toestel 1024 (iedere
werkdag van 09.00-17.00 uur).
Wij zien uw reservering
graag tegemoet!

2,49

Uitzjond^

**
*
Eiersalade uit eigen
keuken,
gemaakt van
echte scharreleitjes
150 gram
2,98

Safe Motors is niet meer DIJ te houden Sjfe Quick Scr.ice is

LamsboLit - lamscarrés - züiglaiti^
ylees - kalfsribstuk - kalfssGhnitzêl -l
veröe kalfsórganen - Paas^y
varkenshaa$ - kip- 0ri kalkoenfitët-i
fondue-, gpurmët-éa
tels. Patés en vleeöwarensohotels |
divr tèrrines en saladès:en;itiaa[tijdeni.

HAP1
AEROBICS/BALLET

Door het IMPORT VERBOD van het SCHOTSE
RUNDVLEES zijn wij noodgedwongen oyergéstapt op het Hollandse Rijn-, Maas- fen IJssélvee^'

Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 5719701

de eerste . de beste
en toch de goedkoopste Meem de proci
op de som en rij zonder afspraak binnen bij een van de ne^
vestigingen van Safe Motors Ideaal \uor Hemc v.erk7aamhrdt. i
zoals banden verwisselen, kettingen en liinJwclen vcrnicu.un
olie verversen en reniblokkcn vervangt n Om on;e b in
te versterken, kun je nu profiteren van de Sale Quick Sem
bandenstunt Enkele voorbeelden zi

Safe Quick Service bandenstunt!
1 20 "O ZP 1 7
MÏ5ZR17
IIOöOVl?
KOGOVI7
12010 :K.;
I60LOZRI7
20~0\I7
15070 VI7
00 10 M 18
2000H18
Montage op motor
incl. uitbalanceren f25.Montage op los wie!
incl. uitbalanceren f 15.-

[m u v bepaalde modellen)

De beste kwaliteit die wij kunnen krijgen.

Gewoon doen!

MICMEL1N

Bel voor info
(5719701)

BOUCHERIE
l '

N

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

. ;''\"VQOR}HET'MOOISTE 'VLEES," VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

AMSTERDAM, Jarmuiden 31,1046 AC, Tel. 020 - 6145339
NERGENS ZOVEEL MOTORMOOIS TE ZIEN
/ntc/ncl hllp lluiwui w/c n/ E-mail pr(" M/i.' nl

ütlllüGESTUlIE
METZELJER

woensdag 3 april 1996
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Kies geen
eieren
voor
je geld,
maar
bloemen
van ERICA

10

„ .-•,;;,:i(.•«*•-'••*•• G1«fcWj'. ...

^&B,o*/Bas«nöar

•

duurder
OetemarM,Vomar
6 tot 7% duurder

"erica"
Bloemenmaga/ijn sinds 1908
Grote Krocht 24 - Zandvoort

FRAAI GEVOERD

RIETEN MANDJE

Telefoon 023 - 5712301

ideaal voor brood, fruit en dergelijke

FRAAIE

BOODSCHAPPENTAS

STROPDASSEN

STEVIGE DEURMAT

diverse uitvoeringen in fraaie motieven

sterke kwaliteit, ca. 60 x 40 cm

s^lf&'ë
m/i/'i *"l-

'SPEELGOEDAUTO'S
schaal 1:43
modellen van diverse bekende merken

AXE AFTERSHAVE

TRADITIONEEL WASMIDDEL

FLACON100 ML

wast een berg, kost een beetje

$m

#^

>/ . 't-t ,* .

Het is weer voorjaar!
bij Bloemenkiosk

SCHOORL
grote sortering paasstukjes,
grote sortering tuinplanten,
o.a. violen, heideplanten,
primula's, buxus coniferen
enz .enz.
donderdag 1/m zondag geopend
Hogeweg 2 (naast shell)
tel. 023-5714320
Wij bezorgen ook uw bestellingen van tuingoed
en maken de bakken voor u op.

I?
RAAK
LIMONADE
SIROOP
LITERFLES
frambozen of sinaasappelsmaak. Bevat alleen
natuurlijke kleurstoffen

^;<>p
»^VJ_--^:
HAK JONGE
MAÏSKORRELS
POT 370 ML

VERKADE
CHOCOLADE REPEN
diverse smaken

voor bijzonder lekker frituren en fonduen

75 GRAM

HEEL KILO

GALA ROODMERK KOFFIE

Grote Krocht 22, Zandvoort
Vele nieuwe voorjaarsmodellen
zijn al binnen!
MONZEAMBACHTEUJKESLAGEWJ

NIEUWE OOGST!

SINGER

Zeestraat 48
Zandvoort
tel. (023) 5720072
's maandag gesloten

patronen
o.a. Burda, New Look
kledingreparatie
fournituren
handwerk- en
hobby-artikelen

SPERZIEBONEN

POND

VAN DEN BROEK

ROLLADE
POND

O

reparatie van alle merken
naaimachines

' j* LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM; Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbcrtsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noordl.

RUGKLACHTEN?
LICHTGEWICHT
NAAIMACHINES^^

349,-

j. vancampen

SIERBESTRATING

schoen reparatie

AL 35 JAAR
VERTROUWD

VAN SON
^V

k

PAASAANBIEDING
VAN 3 APRIL
TOT 10 APRIL 1996

ij wense.n U
fijne paosdagen

BtQSvlSIERKUNSr

JölujfS

Haltestraat 65,
Zandvoort, tel. 5712060

SIERBESTRATING

"Z'&^laat het vakkundig door
~"
ons aanleggen
vrijblijvend prijsopgave
Bezoek ons
showterrein
of bel voor
informatie

ALLE DAMESHAKKEN VOOR ƒ 10,00
ALLE HERENHAKKEN VOOR ƒ 14,00

De specialist in al uw
bloemwerken
J. v. Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 5715449

zand <!> grind
tuin-aardeit tegels
waalstones <!> bielzen
koppelstones <*' sierkeien

HERSTELLER
Stichting Erkenningsregeling Schoenherslellers

023 - 528 33 60
Oude Kruisweg 50,
Cruquius

sloten- &
beveiligingsservice
Uw adres voor
SLEUTELS EN SLOTEN EN ALARMINSTALLATIE
PAASAANBIEDING
VAN 3 APRIL TOT 10 APRIL 1996
DOE HET ZELF PAKKETTEN
PAKKET 1 van ƒ 1095,00 voor
PAKKET 2 van ƒ 1295,00 voor

ROOKMELDERS van ƒ 24,95 voor

ƒ 750,00
ƒ 900,00

ƒ 19,95

en elke sleutel van het zelfde soort voor de halve prijs
J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
tel. 5715449
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ICRO's

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-iidvcrlwilicM kiinnni worden gr/rl «v«r l of '2 k«Inrriini-ri lin'rillc in diviT.sr li-IUM-gnxilliMi.
l'arliiMilicmi verwijzen wij nnar <lc; «neeiuli: Imn op ili:
pagina „MICRO'S".
1'laut.sing is mogelijk in ilc volgende editie:
ZANDVOOHTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
.Sluitingstijd: iliiisilng 12.00 uur.
U kunt nw tekst telefonisch opgeven: 02.'!-57 17166 of
afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Caslliuisplein 12, 2IM2.IM
Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende eomhinalie:
W2.Zandvoorls Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Uitbôoruse Courant, de Koude Vener. Aalsmeerder
Courant, alle edities van het Amsterdams Suiilsblad, de Nieuwe Weespcr. /.r>,(!2 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke adverlentieeomhinaties in de Micro's y.ijn op aanvraag op
ony.e kantoren verkrijgbaar.
«

Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,-- adm.kosten.
~k Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverleerders buiten het verspreidingsgebied één krant ver.stnnrd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5% IÏTW
U kunt de tekst van nw Micro-advertentiecombinalie Z
telefonisch opgeven:

020-5626271

(dit nummer is n iel voor hi^zorgklaclilcn) of zenden aan:
Micro's Weekincdia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

TAFELS
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
T. k. antieke handnaaimach.
/ 125,-; ant. stijl olielamp
/ 150,-; st. olielamp ƒ 175-;
doos Limoges porcelein, 15
st. ƒ 200,-. Tel.: 023 -5716883.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN

Ik ben een spontane, forse
vrouw van 52 en wil graag in
contact komen met een man
van rond de 50 en 1.80 m
lang! Denk jij dat ik jou zoek,
laat me dan niet wachten en
bel! 06-350.15.15.6, boxnr.
966105 1gpm.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus. Ik (man) zoek een eerlijke en
betrouwbare relatie, iets wat
Tel.: 023 - 5713780
tot nu toe nog steeds niet
Ga voor Histor verf „mono- gelukt is! 06-350.15.15.6, boxdek", glas, behang, klompen, nummer 366812 1gpm.
petroleum naar Keesman,
Jan Steenstraat 1. Tel. 12425. Leuk dat je me gaat bellen! Ik
(vr.) ben 35, leuk en sponSCHILDER heeft nog tijd v. taan. Ik z.k.m. een pndernebinnen- en buitenwerk. Vrijbl. mende, leuke man, die vooral
prijsopgave.
veel wil lachen! Vertel wat
Bellen na 18.00 uur: 5719800. over jezelf, ik reageer zeker
• ANNULERINGEN van uwterug! 06-350.15.15.6 boxadvertentieopdrachten kunt u nummer 395452 1gpm.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Lijkt het je wat om eens kónrichten aan Centrale Orderaf- takt op te nemen met mij, een
deling Weekmedia, Postbus slanke, avontuurlijke vrouw
156, 1000 AD Amsterdam.
van 32. Zo ja, laat dan een
boodschap achter en wie
weet klikt het. 06-350.15.15.6,
Kleding
boxnummer 388070 1gpm.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Omg. Utrecht: met Angela, ik
Zin in naailes? Dinsdag- of ben 25 jr. Ik zoek een gezelliwoensdagavond.
Yvonne ge, spontane en leuke jongen
Wintermans, 023-5719566.
voor in eerste instantie een
blind-date, misschien nog
meer! Heb je interesse? ReaDpleidingen/
geer dan snel op mijn box en
cursussen
je krijgt zo snel mogelijk een
reactie terug! 06-350.15.15.6,
Amsterdamseweg 202
boxnummer 975235 1gpm.
PRIVE-LES
Engels,
Latijn,
AMSTELVEEN
Waar
zijn alle leuke, charmanGrieks,
Dutch
lessons,
J.
Bak020 - 6413187
ker, Botticellistr. 38-II, A'dam te vrouwen gebleven, die
• T.k. orgel in houten kast (bij Olympiapl.), 020-6751664. graag een vrolijke en onderPhilicorda v. Philips, ƒ150
houdende relatie willen? Als jij
ZWANGERSCHAPS „GYM" dit bent, bel dan en ik, man,
Tel.: 023 - 5713337.
in Zandvoort.
vertel je over mijzelf.
Inl. en opg. tel. 023-5712880. 06-350.15.15.6, boxnummer
941253 1gpm.
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU bij:

VAN KERKWIJK

Te koop
aangeboden
diversen
• ATTENTIE! Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
zwarte-marktspullen; sex/erotische advertenties; geven
van lessen/bijlessen; personeel biedt zich aan; te koop
raskatten/honden
(pups);
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel;
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aangeboden; vakantiebungalows
o.i.d. te huur aangeboden.
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter. Deze
kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm-tarief.

Financiën en
handelszaken

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ GRATIS te verwennen 06-97.09 (75 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-49.01.
JONGE mannen gezocht om
dames 40+ lekker te verwennen. 06-9.678 (1gpm).
Negerinnen geven tel.nrs v.
exotisch sexplezier bij hen
thuis. 06-97.80 (80 cpm).
Nieuw: hete meiden uit
Groot Amsterdam!!
06-350.23-020 (1 gpm).
Oudere heren gezocht voor
40+ SEX met hete dames.
Bel: 06-97.05 (75 cpm).

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Te koop
gevraagd
diversen
• Gevr. wit bergmeubel met
ruimte v. TV, boeken etc.
Tel. 023 - 5336883.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

REPTIELEN

Corn. Slegersstraat 2B, Zandvoort
Tel. 023-5712070
:

GAY MAXIMUM

AUPING NODIG!?!

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50

KOLONiAALSTIJL

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

Bel Vrouwen Thuis! HOMO THUISBEL
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
GAY 06-9814 GAY
06 - 95.98

2 Warme studentes privé,
massage, relax, trio. Middenweg 89A A'dam 020-6925183.
BETTY'S ESCORT
020 • 6340507 dag. v.a. 19. u.
Privé A'dam, 9 top-meisjes.
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u.
Overtoom 443, 020-6188677.
Zeer luxe privehuis! 12 Meisjes, / 125,- p.u. Bubbelbaden,
sauna's. 10.00-1.00 Sarphatipark 118 A'dam 020-6723022.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Het Nederlandse Rode Kruis

De Grote flllofllci

Party-service
PELIKAAN ...

ADRESSEN

• Rubneksadvertenlio opgeven7 Zie voor adres on'ol
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Voor mensen met een
handicap ol chronische
ziekte is het vaak moeilijk
om op vakantie te gaan.
Daarom organiseert het
Nederlandse Rode Kruis aangepaste vakanties voor jong en oud in
diverse accommodaties. Op het terrein van het Rode Kruis-hotel
'De Valkenberg' is een nieuwe accommodatie geopend. Naast het
oorspronkelijke landhuis kunnen gasten nu ook terecht in de voormalige Paardeslal op het bosrijke landgoed. De Paardestal is verbouwd
lot een sti/lvol vakantieverblijf waai gezinnen, waarvan één of meerdere gezinsleden een chronische ziekte, verstandelijke ol lichamelijke
handicap hebben, op een goed verzorgde vakantie kunnen rekenen.
Bel voor inlichtingen uw plaalselijke Rode Kruis-aldeling.

Nu de nieuwste film op video
* Brave Heart - Tommy BpyJ
- Under Sïege 2 v .
v
."• Beyond Rangoon :
..- Doornroosje
Nu bok comfortabel huren
7 films hele week ƒ 25.,-

Hotel Hoogland

Boucherie Culinaire

Diverse clubs

Welkom in 'De
Paardestal'.

DOMBO

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

in 5 dagen

Oudere
vrouwen geven Oudere
vrouwen geven
tel.nrs voor sexkontakt bij hen tel.nrs voor direkt SEXkonthuis. 06-97.01 (80 cpm).
takt. Bel: 06-95.11 (1 gpm).
SM-VOOR-2: direkt apart voor
dominant sexkontakt.
STUDENTES geven HBO-sex
06-320.329.99 (75 cpm).
op hun kamer. Bel NU!
SM-voor-2 Direkt Apart voor 06-96.03 (80 cpm).
'n streng SEXkontakt! Bel!!
TRIOSEX: 'n vrouw of 'n man
06-95.37 (80cpm).
extra in bed. Sexkontakten.
Snel-bel-lijn: DIREKT APART Bol nu: 06-98.44 (75 cpm).
met een oudere vrouw. Bel
direkt! 06-9567 (80cpm). Vele mannen gezocht voor
echt SEX met dames 35+.
Vrouwen bel gratis 06-4633. 06-9620
(80cpm). Vrouwen
SNEL-DOORSCHAKELLIJN bellen ECHT gratis 06-4.999.
Hete negerinnen echt opbelVrouwen (20 + ) willen DIREKT
len. 06-98.80 (80 cpm).
SEX. Snel dampend sexkonSTUDENTES geven echt takt op: 06-97.02 (80 cpm).
tel.nrs voor langdurige sexVrouwen (40+) willen snel
relatie. 06-97.06 (75 cpm).
SEXKONTAKT. Direkt a.d. lijn.
Bel NU: 06-98.11 (80 cpm).
WILD LOVERS
Direkt LIVE kontakt met da- Vrouwen (40+) willen snel
mes die zich hebben ingesch. SEXKONTAKT. Direkt a.d. lijn!
24 upd. voor HETE of... gespr. Bel NU: 06-96.63 (80 cpm).
06-9514

Videotheek

Autoverzekering

Welke intelligente, goed opgeleide, charmante, niet al te
l.v.m. de feestdagen verzoeken wij
krenterige en lange, slanke
man, tussen 45-50 jaar, heeft Te koop: woonhuis GasthuisU uw micro uiterlijk vrijdag om 16.00
zin om met mij in kontakt te plein, 3x30
m2, vr.pr.
uur bij ons aan te leveren
"
komen?
Ik
(vr.)
ben
47,
slank
ƒ
279.000.
Tel.:
023
- 5719269.
Filiaal van HCH, dus ook het grootste assortiment van Nederland, prijslijst op aanvraag. Krekels ƒ3,50 p.d. Open vanaf en goed opgeleid en heb een
6 april. Openingstijden: vr. van 19.00-21.00 uur, za. van 10.00 goede baan. Lijkt dit wat? Bel
Woningruil
tot 17.00 u. Tel.: 035 - 6834551. Lorentzweg 46, Hilversum. me dan!! 06-350.15.15.6,
Oproepen - Mededelingen
boxnr. 943291 1gpm.
Cinderella. Euro's ƒ 19,50 2 st. o Rubneksadvertentio? Zin
Bez. ƒ23,50. Hondenkapsa- voor adres en/of telofoonnr. Welke ongebonden man/weduwnaar, met of zonder kin750 RUILADRESSEN
Hé Co, donderdagavond 25
Ion, J.P. Heijestr. 79, 6183091. do colofon in de/o krant.
deren, uit Utrecht en 40-50 in A'dam. Inform. bij WBV Het
april houd je wel vrij hé!
jaar, zoekt ook nog een maat^ Oosten. Tel.: 020-4873315.
Want we gaan naar de
je? Zelf ben ik (vr.) 40 jaar
Sport,
spel
en
ontspanning
*Help de Polen. Stuur 'n
en 1.60 m van Indische afi/oedselpakket! Wij hebben
Auto's en
komst. Houd je ook van uitevt. 'n adres: 02907-5235.
auto-accessoires
T.k. nieuwe PROF. LOOPBANDEN, sterke motor, computer- gaan, af en .toe sporten en
Iedereen mag komen 25 april
gestuurd, in hoogte verstelbaar, nieuwprijs ƒ 3000 nu ƒ 1195 dansen? Dan moet je zeker
reageren! 06 - 350.15.15.6,
naar de
Weet jij al wat er gaat gebeu- met garantie. Tevens tijdelijk 50% KORTING op loodzware boxnr. 332306 1gpm.
bedrijfsloopbanden met 9 functies, hartslag, met garantie.
Ik wel!!!
T.k. BMW 318i, nw mod. '86,
a Sebastiaan, succes met je ren 25 april
STEPPERS met 7 verstelbare weerstanden, compu- • Reflectanten op adverten- gr. met., sportw. + radio, prijs
optreden 13 april in Zierikzee, Woensdagavond zingen in STERKE
tergedeelte met 5 functies, nieuwprijs ƒ575 nu ƒ 199.
ties onder nummer gelieven
Ko en Bernard.
De Krocht, Aanvang 19.45. HELISPORT FITNESSAPP. A'dam: 020-6639069/6990948. ervoor te zorgen dat het num- ƒ5000. Tel.: 0297 -534406.
DOEN!
9 Uw particuliere Micro bon
mer in de linker-bovenhoek T.k. Daihatsu Hijet 850,
per post verstuurd bereikt Zingt u lekker in het bad?
op de envelop staat vermeld model '88, prijs ƒ 3900.
Sport,
spel
en
Verhuizingen
ons pas over 3 a 4 dagen. Kom eens langs op woensen dat de brief geadresseerd Tel.: 0297 - 534406.
ontspanning
Opdrachten die te laat
wordt aan: Centrale Order- T.k. Nissan Micra 1.2 autodagavond in gebouw De
binnenkomen worden
Krocht. Aanvang 19.45.
X Y Z B V verhuizingen en afd. Weekmedia, Postbus maat, bl. met., bj. '88, prijs
automatisch de week
kamerverhuizingen. Voll. verz. 156,1000 AD Amsterdam. Dit ƒ6800. Tel.: 0297 - 534406.
• Wij behouden ons het
daarop geplaatst.
Dag-nachtserv. 020-6424800. voorkomt vertraging in de berecht voor zonder opgave van
T.k. Opel Kadett, 4-deurs, 1.6
handeling.
voor uw feest,
redenen teksten te wijzigen
GT, bj. '85, sportw., prijs
party of receptie.
of niet op te nemen.
ƒ3900. Tel.: 0297 - 534406.
Tel.: 023-5715541.
Relatie/
Bloemen, planten
T.k. Renault 11 GTL, wit, nw
bemiddelingbureaus
en tuinartikelen
Uitgaan
mod. '88, radio/cass., prijs
ƒ4900. Tel.: 0297 • 534406.
CUPIDO brengt u bij elkaar! Per direct ervaren TUINMAN,
uw adres voor koud buffet Indien gewenst reeds binnen voor alle werkzaamheden, T.k. VW Golf 1.6,5-bak, nieuw
Nederlands Grootste '
en
bittergarnituur.
VLOOIENMARKT
1 week uw eerste contact. komt graag vrijblijvend bij u model '85, i.z.g.st., prijs
Tel.: 023-5718812/5715619. Vraag gratis en vrijblijvend
Veemarkthallen Utrecht
langs voor adviezen en prijs- ƒ4250. Tel.: 0297 • 534406.
6-7 april, 9-17 uur
Zoekt u ruimte voor vergade- de folder aan: 0345-611486 opgave, o.a. sierbestr., ophoWIKA
Eindeloos Groot
ring, feest, club of partij? (automatisch) of 0345-631364 gen, schuttingen, grasmatten Autoruiten en kentekenplaOrg. v. Aerle 0492-525483.
etc. Tel.: 020 - 6733418.
Komt u dan eens praten met (telefoniste). 24 uur per
ten. Lijsterstraat 18.
dag, 7 dagen per week.
mij, A.J. v. d. Moolen,
Met Pasen hist. boottocht
TUINVROUW voor aanleg en Tel. + fax: 023 - 5731613.
Cupido:
erkend,
voordelig
en
Gemeenschapshuis,
tel.:
onderhoud van uw tuin,
door Oost. Havengebied. Bel
Felicitaties
Zie ook de pagina's
één van Nederlands grootste tevens ontwerp en advies.
023-5714085 of 5719652.
M.S. Grietje 020 • 6259105.
SHOWROOM
relatie-organisaties.
Bel vrijblijvend, 020-6127919,
VLOOIENMARKT
in deze krant.
• Carola, van harte gefeliciMarianne Zeedijk.
5 en 7 april Emergohal te teerd. Je vrienden uit
Kennismaking
A'veen; 7 april Sporthal
Curacao, Stephan & Ricardo.
Treslong te Hillegom; 8 april
Vakantie Binnenland
Sporthal Spectrum te Hoofd- • Rob en Sonja Vos
dorp; 8 april Sporthal Groe- zijn op 1e Paasdag alweer 30 REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
nendaal te Heemstede; 14 jaar De Klos!
PONYPARK SLAGHAREN
7 dagen per week. Wat moet u doen?
april Sporthal de Scheg te
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
•
Zet
de
boel
maar
op
z'n
1. Kies een leuke advertente.
Uithoorn; 16 mei IJsbaanter- kop, voor Rob en Sonja zit
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
rein te Nieuw- Vennep.
er
7
april
30
jaar
op.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie avondprogramma's. Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
Org. Hensen, 023-5402334.
• De advertentie-afdeling
van uw keuze.
VLOOIENMARKT
behoudt zich het recht voor 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
6 april Haarlem-Schalkwijk
Rijles auto's
Rijwielen,
advertenties, eventueel zont Schalkererf; zo. 28 april der opgave van redenen, te Ben jij een echte dierenfreak? GESCHEIDEN en toe aan een
en motoren
motoren,
Ik,
vr.,
werk
op
de
diernambuHaarlem-Europawijk Tijbbhal, weigeren (art. 16 Regelen
nieuwe start? Veel vrouwen
bromfietsen
lance
en
wil
met
jou
in
contact
van 9.00-16.00U. 020-6156856 voor het Advertentieweren).
zijn ook op zoek. Bel:
komen! 06-350.15.15.6, box- 06-350.290.15 (75 cpm).
Alblas Verkeersscholen
nummer 926438 1gpm.
Hoi, hier is Fleur. Ik hou van • Degelijke damesfiets, SparWinkelpersoneel gevraagd
Ben jij net als ik impulsief, sporten en muziek luisteren. ta, trommelr., 3 versn., ƒ 175
UW RIJBEWIJS
vrolijk en op zoek naar wat En ik heb zin om met een Tel.: 023 - 5715808, na 18.00.
Nieuwkoop, 01724-8361.
leven in de brouwerij? Ja? goed uitziende, spontane
Dan zou ik (man) graag met jongen iets gezelligs te gaan • Rubrieksadvertentie opZie ook de pagina's
geven? Zie voor adres en/of
jou in kontakt komen. Ik ben doen. Ga je mee?
vraagt
SHOWROOM
telefoonnummer de colofon
24
jaar,
1.74
m,
smal
postuur
ENTHOUSIASTE MEDEWERKER m/v
in deze krant.
06-350.15.15.6, boxnummer in deze krant.
en
heb
een
goed
gevoel
voor
Tevens schoonmaakkracht voor de zaterdag.
343927 1gpm.
humor. Ben jij al nieuwsgierig
Telefoon: 023 - 5719067.
Hoi, ik ben Bernard, 21 jaar.
geworden? Bel me dan!
06-Nummers
06-350.15.15.6, boxnummer Ik hou van stappen en mode.
Horecapersoneel
Technisch personeel
907964 1gpm.
Ik heb halflang blond haar,
blauwe ogen en ik ben goed
gevraagd
gevraagd
Deense man, 31 jaar, 1.88 gebouwd. Zie je er goed uit, 00 245 292 777 Het telef.nr DIREKT een dikke vrouw aan
lang, donkerblond, blauwe heb je lang steil haar, en heb dat alle 06 sexnummers over- de lijn. Vraag ook naar haar
ogen, sportief. Ik woon en je zin in een blind date, rea- bodig maakt (200 cphm).
tel.nr. Bel 06-98.10 (80 cpm).
Jonge
dame
gevr.
voor
eetElectronicus gevraagd, becafé Santé, Passage 46-48. werk in Den Haag en zoek geer dan! 06-350.15.15.6, (95 cpm) Haar eerste GANG- Dominante vrouwen geven
ieid om in zijn vrije tijd
vrouwelijke vrouw voor boxnummer 340815 1gpm.
BANG met drie man
•neetapparatuur te repareren. Tel. 023 - 5719213. Of langs- een
tel.nrs voor eerlijk sm-kontakt.
serieuze relatie. Hou je
06 - 320.322.29
Tel.: 023 - 5712798, vragen komen tussen 14.00-17.00 u. een
Bel: 06-320.325.80 (1 gpm).
Hoi mannen, deze huiselijke
van koken, uitgaan, lezen,
naar F. Klaasen.
reizen en nog veel meer: Kreeft met de nodige gebruiksaanwijzingen
zoekt
spreek in en ik bel terug!
Ze vertellen over zichzelf, vanavond al een leuk kontakt
06-350.15.15.6, boxnummer kontakt met spontane manDivers personeel gevraagd
geven hun adres en
341298 1gpm.
nen. Houd jij ook van humor,
bij jou! Of luister mee naar
telefoonnummer,
stappen en de film? Dan ben
een hete story!!!
Dordrecht: me* Carmen (22), jij misschien wat voor mij.
wachten tot jij ze belt!
06-350.170.60 (75cpm)
Per direct gevraagd: vertegenwoordigers voor in de buiten- heb donkerbruine ogen en
06 - 96.85
dienst, voor ons multi-functioneel onderhoudssysteem. Direct halflang, zwart haar, ben vols- Ik ben 28 jr, heet Petra en
Gewillige vrouwen willen echt
24 u./p.d. 100 cpm.
beschikbaar, i.b.v. eigen auto en max. 45 jr? Bel dan snel voor lank, 1.70 m lang en heb een kom uit de buurt van Amsterlangdurige sex! Direkt apart!
een sollicitatie-afspraak met H.C.S. 020-6409408 (10-17 u.). gebruinde huidkleur. Ben jij dam. Bel 06-350.15.15.6, box- ANONIEME sexafspraakjes Bel: 06-97.04 (80 cpm).
nummer 939779 1gpm.
Sexkontaktlijn Amsterdam.
die leuke, Hollandse jongen,
Heerlijk DISCREET apart met
die van een beetje ondeu- Hoi, met Frank. Ik heb ontzet- 06-320.330.79 (75 cpm).
Woninginrichting
gend en verlegen houdt? tend zin in een blind-date. Jij ANONIEME sextel.nrs van hete vrouwen uit Amsterdam.
Reageer dan meteen!
ook? Dan moet je even bellen hete vrouwen, ze geven echt 06-320.322.11 (75 cpm).
06-350.15.15.6, boxnummer en je hoort gelijk wie ik ben en hun tel.nr. 06-97.37 (80 cpm). HETE meiden (20+) geven
961729 1gpm.
zo. 06-350.15.15.6, boxnumecht hun telnr. voor lekkere
Anonieme tel.nrs van
mer 984877 1gpm.
SEX: 06-95.17 (80cpm).
STUDENTES, ze geven echt
Loop jij ook liever over het Hoi, met Romy van 25. Ik heb hun nr. 06-95.01 (75 cpm).
1001 MOGELIJKHEDEN
HETE vrouwen (35+) willen
strand dan over het ijs? Ben zin in een spannende blinddirekt sexkontakt. Bel
Gratis bezorgd en gemonteerd
je een leuke, slanke, actieve date. Heb je daar ook zin in,
06-350.290.53 (75 cpm).
man? Laat dan iets leuks van bel dan en je komt meer te
BEL VOOR INFO: 020-6838883
HETE vrouwen (35+) willen
horen! (vr.) 06-350.15.15.6, weten. 06-350.15.15.6, boxHEINTJE DEKBED, TEN KATESTRAAT 63 je
direkt sexkontakt. Bel:
nummer 385200 1gpm.
boxnr. 397956 1gpm.
06-350.266.46 (75cpm).
«Te koop: fauteuil, blauw/
Hete vrouwen geven echt
Kunst en antiek
flrijs velours ƒ 35,-.
tel.nrs voor thuissex. Bel NU:
Tel.: 023 : 57.13858.
24 u./p.d. 100 cpm.
06-95.80 (75 cpm).
T.k.: 1 pers. lits-jumeaux met
!
attenbod. + matr. + deken.
antieke
Pr.n.o.t.k. Info: 023-5316292. Nederlands-lndië,
Hier heb jij 'n rijke keuze uit
meubelen en antiek-look: 700
vele hete knullen die zich heb• T.k.: 2-pers. houten bed, stoelen, div. modellen tafels,
ben ingesch.!
'nel. lattenb. en matras, ƒ 200. ook met marmer, kasten,
Tel.: 023 - 5714788.
banken, vitrines, bureaus,
24 u/p.d, 100 cpm
T.k. electrisch fornuis met decoratie enz. JAN BEST,
HOMO-KONTAKTÜ SNEL afgrill ƒ75,-; opvouwbaar bed Keizersgr. 357, 020-6232736.
DIREKT
APART met vrouwen, spraakjes maken met een
Tiet matras in witte ombouw Showr.: Mr. J. Takkade 30,
meteen doorverbonden naar hete knul! 06-95.18 (75cpm).
Aalsmeer, 020-6412137.
/75. Tel.: 023-5714058.
haar huis. 06-97.10 (80 cpm).
HOMO-KONTAKTEN
• Huhnoksjirlvürlon'io7 /ui Veilinggebouw Amstelveen
DIREKT APART met oudere Direkt apart met een hele
v
"or adros on ol IHofoonnr heden inbreng. Spinnerij 33.
en jongere meiden (snel kón- hete knul uit Amsterdam!
'l^ colofon in tln/i; kr.vi!
Tel.: 020 - 6473004.
takt). Bel: 06-98.28 (80 cpm). Bel nu 06-96.13 (Nu 60 cpm).

Dieren en dierenbenodigdheden

HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Apart met een hete jongen!
06-98.78 (60cpm).
HUISVROUWEN (25+) geven
hun tel.nrs voor hete sex!
06-95.02 (80 cpm).

Wie voor f 5,- een Clubkas-kaart
koopt, krijgt niet alleen tien aantrekklijke waardebonnen met een
gezamenlijke waarde van meer dan
50 gulden, maar ook een deelnamekaart voor de Grote Altlanta
Prijsvraag. Maak de tweespraak op
die kaart op originele wijze af en
stuur 'm voor dinsdag naar
Weekmedia, postbus 22O1,10OO EK
Amsterdam. U dingt dan mee naar
de weekprijzen en de landelijke
hoofdprijs: een volledig verzorgde
reis voor twee personen naar de

Olympische Spelen in Atlanta.
Een jury beoordeelt elke week de
inzendingen en als u deze week buiten de prijzen bent gevallen, dingt
uw inzending volgende week weer
mee. Heeft u nog geen Clubkaskaart? Vraag er dan naar bij uw
sportclub of bel Hans van den Pol
(Weekmedia) tel. 020-562.2205.
Hij kan u zeggen welke sportvereniglng in uw buurt aan de Actie
Clubkas meedoet.

De winnaars

De
Actie Clubkas is
een initiatief van NOC'NSF
en Weekmedia. De actie,
opgezet om sportclubs
financieel te helpen, wordt ieder
voor- en najaar gehouden. Alle
sportverenigingen kunnen er aan
meedoen. Bel voor meer informatie
met Hans van den Pol (Weekmedia),
tel. 020-562.2205

De hoofdprijs deze week \s gewonnen door R. d'Hersigny uit
Mijdrecht, (een Olympische polo en
waardebon t.w.v. 200 gulden van
Piet Zoomers)
Het Sanex-pakket '\s voor
J. Termeulen uit Amsterdam en
M. Enthoven uit Zaandam.
De Weekmedia-prijzen gaan naar
H. van Diemen (Mijdrecht),
A. Nijhoff (Amsterdam) en
M. van Saaze (Amsterdam).

PIETZOOMERS

Succes!

"t
g
^»

\WEEJ

999
NOC'NSF

MiCRO's

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

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Ol afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee Ie houden dat hij
uw opgave de re«el
hr.n.nr.... hur. v.d. blad
als I regel hij uw tekst
gerekend wordt).
\Vij /ijn niet aansprakelijk voor fouten onlslaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
"•'«•'ht voor *onder
Micro's moeten worden inuele- <>PS«ve van redenen
vefdbijeenaanlevcradres^
«*-«..^no.
uiterlijk vrijdag lol 16.(10 uur.
Betaalde Micro's moeien worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tol vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voorde particulier maximaal 3 regels gratis, niet voorde /.akelijke mark:, lot een maximum van één advertentie
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PE VLOER DIE BIJ JE PAST LIGT OP DE PAASSHOW BIJ SANTAMA.
OOK OPEN OP 2E PAASDAG.
. Kies eieren voor je geld: kom naar de
kluis op

5O'

Maak kans

250r-

vloerenpaasshow bij Santana van 4 april

Een onvergelijkbare service-opvatting: van meene-

Maak
kans op

k

Maak kans opt

Altijd rprijs, dus altijd
winst! U vindt Santana
;
'

500,op de Anthony Fokkerweg, Amsterdam

men en zelf leggen tot de volledige medewerking van

kans op

tot en met 17 april (ook 2e Paasdag). Want Santana is de grootste
specialist in laminaat, parket en kurk.
Met deskundig, persoonlijk advies van een

o
150°-

top-ambachtslieden. En nu met een fantastische Paassurprise.

BIJ AANKOOP VAN EEN VLOER
PAASKORTING TOT 100O GULDEN.

ervaren verkoopstaf die alle tijd voor je neemt.

(afslag A 10, Sloten/Schinkel) tussen
Maak-\

kans op "

750r-

Carpet-land en Praxis, telefoon: 020 - 6695823.

1000r

Want koopt u tijdens de show een vloer,
Maak kans

Met een onvoorstelbare keus: meer dan 500

dan mag u uit onze rijkgevulde Paasmand een

'"
kurk-laminaat-parket

Maak kans op

200,-

vloeren in kurk, laminaat en parket in alle mogelijke

Maak

'^

verrassingsei grabbelen met daarin een cheque

a

dessins, kleuren en combinaties, overzichtelijk gepresenteerd.

*,/ A ,

tussen de 50 en 1000
gulden.
- O

500 VLOEREN ONDER 1 DAK.

4
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Voor toeristen tijdelijke parkeervergunning'
uitsliutend voor bewoners
met parkeervergunning

Zandvoort telt 2200 officiële parkeerplaatsen. Maar
op een mooie dag staan er vijfhonderd tot zeshonderd
auto's meer. Vooral in het centrum is dat volgens de gemeente een probleem. De auto's staan op stoepen, voor
inritten, in bermen en op hoeken. Ambulances kunnen
niet meer door de straten en bewoners balen omdat ze
zelf niet kunnen parkeren. Om daar wat aan te doen
heeft de gemeente een plan verzonnen. Maar lang niet
iedereen is daar blij mee, bleek woensdag tijdens de inspraakavond in een overvolle raadzaal.

De meest gestelde vragen
en antwoorden tijdens de inspraakavond.

' Gesloten gebied voor
bewoners met ontheffing

Kan dit plan als onderwerp
dienen voor een referendum?
Antwoord Plieringa: ,,Ja,
als de Zandvoorters mimmaal duizend handtekeningen inleveren en een schriftelijk verzoek voor een referendum."
Waarom kan er geen parkeergarage komen9
Flieringa: „Naar een parkeergarage op de Prinsesseweg loopt een onderzoek. Enkele middenstanders hebben
aangegeven dat zij eventueel
wel willen bijdragen m de
kosten." Verkeersdeskundige Van der Horst: „Een parkeergarage voor zeshonderd
auto's kost Zandvoort 21 miljoen gulden. Het probleem is
dat de garage een deel van het
jaar waarschijnlijk
leeg
staat."
Waarom krijgen bewoners
een ontheffing of vergunning
voor slechts één auto?
Van der Horst: „Als iedereen twee auto's mag parkeren is er niet genoeg ruimte.
Overigens verwacht ik wel
dat er in de toekomst misschien iets voor bewoners
met twee auto's gedaan kan
worden, want in de praktijk
blijkt vaak dat 30 procent van
het aantal auto's uit een getaied verdwijnt zodra er een

Betaald parkeren

ie een kwartier voor
aanvang van de inspraakavond over het
parkeerbeleid
een
plekje probeert te zoeken in de
buurt van het raadhuis, stoot
woensdagavond flink zijn neus.
Het is druk in de Swaluestraat
en op het Gasthuisplein. Pas na
een paar rondjes door de
Noordbuurt lukt het om in de
smalle Agnetastraat de auto
langs een muurtje te zetten.
Als de plannen van wethouder Plieringa doorgaan, is dat
straks niet meer mogelijk. Hij
wil de Noordbuurt en de Zuidbuurt afsluiten met een slagboom of een paal die uit de
grond omhoog rijst. Alleen bewoners met een ontheffing kunnen er dan nog in. Zij kunnen
per huishouden een ontheffing
aanvragen.

ge van het adviesbureau Goudappel Coffeng voortdurend te
onderbreken. Hij staat op,
roept wat en zwaait dan wild
met de gratis folder over het
parkeerplan. „Wat doen we
hier eigenlijk," vraagt hij zich
bijvoorbeeld luidkeels af als
Flieringa probeert uit te leggen
dat de gemeenteraad het besluit om betaald parkeren en
belanghebbenden parkeren in
te voeren al een paar jaar geleden genomen heeft en dat de
discussie zich moet toespitsen
op de concrete invulling daarvan.
Op een gegeven moment is
Plieringa de interrupties zo zat
dat hij als een schoolmeester
dreigt om iedereen de raadzaal
uit te sturen. Maar de zaal kalmeert en zelfs verkeersdeskundige Van der Horst mag nog
even wat plaatjes en grafieken
De opmerking van verkeerVoor de wijk tussen de Kost- aanwijzen op een diascherm.
sambtenaar Mollers dat er nog
verlprenstraat, Haltestraat, Kowel mensen maar geen auto's
ninginneweg en Prinsesseweg
Toch wordt op een gegeven door de straat zullen komen,
kunnen bewoners ook een par- moment steeds beter duidelijk valt dan ook helemaal verkeerd
keervergunning per gezin krij- waar de pijn zit. De pension- bij de aanwezigen. „Er zijn nog
gen. Verder komen er onder an- houders uit de Zuidbuurt voe- nooit zo maar toeristen met
dere op de Kostverlorenstraat len zich bijvoorbeeld ernstig ge- twee koffers in de hand door
en de Koninginneweg parkeer- dupeerd, omdat er geen auto's mijn straat gewandeld," reameters te staan, waarvoor be- van gasten meer door hun geert de pensionhouder uit de
woners een abonnement kun- straat mogen rijden. „Als dit Westerparkstraat verbijsterd.
nen kopen. Althans, als Flierin- doorgaat moet ik straks bij de Een man die al lange tijd op zijn
ga zijn plannen niet aanpast na Sociale Dienst aankloppen," hurken zit, roept uit: „Dan
de felle reacties op de inspraak- zegt een pensionhouder van moet je maar in de rondte rijavond van vorige week woens- Westerparkstraat 20. „Wij moe- den met een bord 'ik verhuur
dag.
ten het vooral hebben van men- kamers'."
Al bij het begin van die bij een- sen die langs komen rijden en
komst dreigt het mis te gaan. zien dat we kamers verhuren,"
Volgens diverse aanwezigen
Vooral een man uit de vijfde rij zegt zijn buurvrouw aangesla- is het probleem echter makkeprobeert zowel wethouder Flie- gen. Ze oogsten een hartelijk lijk op te lossen als de gemeenringa als de verkeersdeskundi- applaus van de zaal.
te de buurten niet afsluit met

W

een slagboom of een paal maar
net als in een ander deel van het
centrum parkeervergunnmgen
laat gelden. Een enkeling stelt
zelfs voor om alle Zandvoorters
een parkeervergunning te geven. „En voor toeristen een tijdelijke vergunning als ze kun-

problemen aan, die volgens verkeersambtenaar Mollers ook
per geval bekeken moeten worden. Een jonge vent: „Ik werk
in ploegendienst, we hebben
twee auto's en ik zit bij de
brandweer. Hoe moet ik dat oplossen als we maar een vergun-

'Pensions moeten het hebben
van mensen die langsrijden'
nen aantonen dat ze langer dan
een dag in Zandvoort verblijven," vult VW-directeur Sips
aan.
Anderen dragen individuele

ning of ontheffing per gezin
krijgen?" Een man achter in de
raadzaal: „Op de Koninginneweg, waar ik woon, is de kans
op een plek erg klem na zes uur,

'Parkeergarage voor 600
auto's kost 21 miljoen'

want dan kun je gratis parkeren bij de meters die er komen.
Al die mensen met een tweede
auto gaan daar dan staan. Dat is
toch niet eerlijk?" Of: „We hebben maar een paar weken per
jaar een probleem, waarom
moeten we dan een heel jaar in
totaal 240 gulden voor een vergunning of een ontheffing betalen?" •

maar ik heb in de pauze ook
een paar tevreden bewoners gesproken," zegt verkeersdeskundige Van der Horst.
Marja Spirieus van het Schelpenplein is de enige die de
moed heeft om op te staan en
die woorden te onderstrepen.
„Ik heb in mijn buurt heel veel
positieve reacties gehoord. Wij
zijn best bereid om wat te betalen voor een parkeerplek. Twintig gulden per maand is misschien wat duur. Maar toch zijn
we er blij mee. Ook voor onze
kinderen, want die kunnen dan
eindelijk weer eens'gewoon op
straat spelen."

De al wat oudere meneer Gorter vraagt zich dan ook af of de
bewoners van het centrum,
waar het plan volgens de gemeente voor bedoeld is, eigenlijk wel zoveel voordelen biedt.
Volgens de heren achter de tafel is dat zeker het geval. „Het
De inspraakprocedure over
lijkt nu misschien anders, het parkeerplan voor het cen-

ontheffing of vergunning
gaat gelden.
Kunnen bezoekers en leveranciers nog wel tot de deur
komen in Noord- en de Zuidbuurt''
Ambtenaar
De
Jong:
„Vrachtwagens en bezoekers
kunnen uw pasje even lenen
Ze mogen wel laden en lossen, maar niet parkeren "
Moeten bewoners met een
eiyen garage ook een ontheffmg voor de Noorden de
Zuidbuurt betalen7
Flieringa: „Ik neem aan dat
zij gratis een pasje krijgen,
maar dat besluit moet de gemeenteraad nemen."
Waarom sijn de onthejfingen en vergunningen zo duur
(240 gulden per •jaar) ">
Ambtenaar Messemaker:
„Daarover is nog geen definitief besluit genomen. Dat
doet de gemeenteraad uiteindehjk. Een ambtelijke projectgroep bekijkt of het ook
goedkoper kan. Bij 240 gulden is het hele systeem kostendekkend."
Met dit plan worden de bewoners van de straten buiten
het centrum de dupe Want
daar kan toch iedereen
nog
wel gratis parkeren9
Van der Horst: „Dat probleem hou je altijd. Met dit
plan proberen we de pijn te
verdelen over heel Zandvoort."
trum loopt in elk geval nog tot
12 april. Wie een reactie heeft
wordt verzocht een brief te sturen naar de gemeente. Vooral
pensionhouders nodigt de gemeente uit om te reageren.
„Omdat we geen universele oplossing konden bedenken en er
zeer diverse belangen zijn willen we juist van u zelf horen hoe
we dit plan kunnen vertaeteren," zei wethouder Flieringa
woensdagavond tegen de ongeruste pensionhouders.
Het is volgens hem de bedoeling dat de gemeenteraad de inspraakreacties laat meewegen
bij een definitieve beslissing
over het parkeerbeleid in het
centrum.

Meningen

Maak geen 'spergebied'
van Noord- en^Ztirdbtfürt
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Het nieuwe parkeerbeleid
voor het centrum is volgens J.
Menger te duur voor bewoners.
Bovendien vindt hij dat de gemeente beter de Zuid- en de
Noordbuurt parkeervergunningen kan geven in plaats van de
buurt afsluiten en een pasjessysteem invoeren. Die pasjes
leiden alleen maar tot ergernis
en volgens Menger zitten bewoners niet te wachten op een
'spergebied'.
Bewoners van het centrum
parkeren tot op de dag van vandaag hun auto gratis min of
meer in de buurt van hun huis.
Op hoogtijdagen en in het seizoen is dit soms moeilijk maar
men kan altijd zijn auto nog wel
kwijt. Om deze laatste moeilijkheden op te lossen, zullen in de
toekomst 'wijkvreemde' auto's
uit de zones met een vergunningenstelsel en de afgesloten zones geweerd worden door middel van indringende parkeerverbodsborden. Verder krijgt
iedere bewonersauto een vignet.
Resultaat: er is op hoogtijda-

gen ruimschoots parkeerplek
voor de betreffende bewoners.
Doch er zal dan betaald moeten
worden, terwijl de bewoners in
principe recht hebben op een
gratis plek. De voorgestelde
jaarlijkse bedragen liegen er
niet om en is bijna de helft van
de wegenbelasting voor een
normale auto.
Ik ben ervan overtuigd dat de
overgrote meerderheid de tijdelijke jaarlijkse seizoenoverlast
liever voor lief neemt dan een
dergelijk buitensporig bedrag
jaarlijks te moeten opbrengen.
Een referendum zal dat zeker
bevestigen. Een nevengevolg is
dat bewoners aan de rand van
deze gebieden 'net over de
grens' gaan parkeren.
Het plaatsen van slagbomen
of wegzinkende palen aan de
rand van de gesloten gebieden
(Noord- en Zuidbuurt) is geen
haalbare kaart. Stof, zand, onverwachte defecten en vandalisme zullen binnen de kortste
keren een groot deel, zo niet
alle slagbomen en palen, buiten

(ADVERTENTIE)

Kingsdale. Ind armkussens.
Met afneembare boezen (chemisch remigbaar).
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Ondanks het parkeerverbod staan er auto's geparkeerd op de Paradijsweg Foto Archief Weekmedia
werking stellen. Ik refereer aan
de defecte geldautomaten, parkeermeters en de dorpspomp.
Trouwens, ik ben van mening
dat Zandvoorters van hun wijken zeker geen uitgesproken
spergebied willen maken.
De bijbehorende pasjes zullen ook een bron van ergernis
worden. Pasje vergeten, pasje
kwijt, pasje ophalen bij de gemeente als die open is voor
commercieel en dienstverlenend'verkeer, pasje voor moeilijk ter been zijnde familie en
kennissen, enzovoorts. Bedrijven in de gesloten gebieden
worden gedupeerd. Ik geloof
niet dat de gemeente de aangespannen rechtszaken zal winnen. Tenslotte kan zo'n blokkade in noodgevallen een kwestie
van leven of dood zijn.
Oplossing: geen slagbomen
of palen, geen pasjes, maar een
vignet op de voorruit dat ook
bedrijven uit het gebied kunnen aanvragen. Dan nog blijft
er voldoende parkeerruimte beschikbaar. Vrij verkeer zonder
vignet moet mogelijk zijn voor
laden, lossen en dienstverlening. Zet indringende parkeerverbodsborden bij de toegangen van deze gebieden. Feitelijk
worden de gesloten gebieden
dan ook parkeervergunningsgebieden. Dit voorstel geeft grote besparingen op civieltechnisch gebied en administratieve handelingen. Resultaat: blijde burgers.
Wat de uitbreiding van betaald parkeren betreft: inkomsten uit parkeergelden zijn een
welkome aanvulling op het gemeentebudget van elke stad of
dorp. Ook voor Zandvoort tot
dusverre. Uit de jaarlijkse exploitatiebegroting blijkt dat het
beheer van vierhonderd nieuwe
parkeerautomaten op een jaarlijks begrote uitgavenpost van
728.195 duizend gulden een negatief saldo van 38.745 gulden
oplevert. Als ik er niet van overtuigd ben dat ondanks het negatieve financiële plaatje de ge-

meente er zeker aan zal verdienen, zou ik willen adviseren de
uitbreiding niet uit te voeren.
Ondanks de voorgestelde heffingen van twintig gulden en 15
gulden per jaar voor 859 vignetten vertoont de begrote jaarlijkse exploitatie van het belanghebbenden parkeren een tekort
van 50.200 gulden. Elk jaar bijna een kwart miljoen (242.500
gulden) voor de verwerking van
859 vignetten is buiten alle
denkbare kostenproporties. De
gemeente Zandvoort heeft wel
een erg duur ambtenarenapparaat. Aangezien de gemeente
kostendekkend moet werken,
zullen de tarieven na invoering
het jaar daarop zeker verhoogd
worden. Persoonlijk, en met
mij vele anderen, ben ik ervan
overtuigd dat met de voorgestelde heffingen de gemeente
goed gaat verdienen.
De sociale controle op illegaal parkeren in de gesloten gebieden en de zones met parkeervergunningen zal niet mis
zijn. ('Ik betaal, hij niet, dus
weg met hem.') De controleur
zal in de praktijk weinig te doen
hebben, te meer daar er geen
parkeermeters meer in deze gebieden zijn. Met de bestaande
bezetting kan dat makkelijk opgevangen worden.
De verwerking van de uit te
reiken vignetten, afschrijving
en onderhoud van de parkeerverbodsborden aan de rand van
de betreffende gebieden, zijn
kosten die eventueel in rekening gebracht kunnen worden.
De kosten van illegaal parkeren

kan men bestrijden met de opbrengst van de boetes.
Als bewoners, ondanks het
principe dat ze eigenlijk recht
hebben op een gratis parkeerplaats, toch belast zullen worden dan is een jaarlijks lege van
tachtig gulden (en vijf jaar dit
bedrag zo houden) naar mijn
mening dik betaald; in elk geval
kostendekkend.
J.H. Menger
Zand\oort

daar worden nooit bonnen uitgedeeld. Vooral bij het Schoolplein met de VVV en het Gemeenschapshuis zit het 's zomers altijd hartstikke vol met
bezoekers die altijd 'even vlug'
willen parkeren, vaak zo fout
dat bewoners er niet, of bijna
niet door kunnen. De buitenlandse toerist heeft er helemaal
lak aan, ook al krijgt hij een
bekeuring, hij is morgen toch
weer het land uit of beweert de
borden niet te kunnen lezen.
Ik voorzie dat, zelfs met meer
controlepersoneel, de toeristen, VVV-bezoekers, timmerlui, schilders en 'zwarte' klusjesmannen de verordeningen
gewoon aan hun laars lappen.
Wat kunnen we hier aan
doen? Er moeten mobiele, fietsende parkeercontroleurs zijn,
die herhaaldelijk, snel en onverwachts door deze straten
komen en fikse bekeuringen geven. In buurten zoals bij het
VVV en de Haltestraat moeten
de borden ook in het Duits en
het Engels vertaald zijn. Aan de
deur van het VVV moet er een
duidelijke drietalige waarschuwing staan en ook bij de deur
van het Gemeenschapshuis zou
ik een waarschuwing in het Nederlands hangen dat de Louis
Davidsstraat nu een 'parkeren
zonder vergunningen verboden-'straat is. Voertuigen met
buitenlandse kentekens die
fout parkeren moeten een wielklem krijgen en eigenaren moeten hun bekeuringen per pmcode of contant betalen.
T. van Kenterghem
Zanihoort

Fietsende
controleurs

J. van der Drift heeft een onbevredigend gevoel overgehouden aan de inspraakavond over
de parkeernota. Bovendien
vindt hij dat het parkeerprobleem wel mee valt. Daarom
stelt hij voor om de inspraakreacties alsnog op papier aan de
gemeente en de raadsleden te
sturen.
Voor woensdagavond 27
maart werden wij als burgers/bewoners van het centrum uitgenodigd voor een 'inspraakavond' in verband met de parkeernota van het college van
burgemeester en wethouders.
Deze avond begon met de mededeling van wethouder Flieringa dat het beleid reeds was
vastgesteld. Deze onjuiste mededeling, want in de commissievergadering was, ondanks de
vele kritiek, slechts toestemming gegeven om met de nota
de inspraak in te gaan, zette de
toon voor een avond die de titel
inspraakavond niet echt mag
hebben.
Te veel tijd ingeruimd voor
informatie die reeds bekend
was door de verspreide folder,
te weinig tijd en mogelijkheid
om echt in te spreken omdat
men het liefst schriftelijke vra-

Omdat de procedure nu
loopt, stel ik voor het college te
overstelpen met vragen, opmerkingen en bezwaren voor 12
april om B en W duidelijk te
maken dat dit niet de goede weg
is. Stuur dan in ieder geval naar
elke fractie m de gemeenteraad
een kopie van uw schrijven (de
adressen van gemeenteraadsleden staan m de gemeentegids),
zodat zij bijtijds en volledig weten hoe de burgers en orgamsaties over dit 'probleem' denken.
.1. v.ui der Drift
ZamUoort

(ADVERTENTIE)

ec\a\e voor

T. van Renterghem uit de WilIcmstraat is wel blij met de
maatregelen, maar verwacht
praktische problemen als er
geen controle plaatsvindt. Hij
pleit voor parkeerwachters of
agenten op de fiets, die snel
kunnen toeslaan. Daarnaast is
het hard nodig dat er borden in
liet Engels en het Duits komen.
In principe ga ik geheel akkoord met het idee om parkeervergunningen in te voeren in
mijn buurt, zeker wat betreft de
Willemstraat en omgeving. Ik
voorzie echter praktische
moeilijkheden wat de controle
en de handhaving van het parkeerverbod betreft. In theorie
is dit fijn, maar in de praktijk is
er nog nooit parkeercontrole
geweest. Er wordt regelmatig
geparkeerd op plaatsen waar
een duidelijk rood/blauw bord
met 'niet parkeren' staat en

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

Overstelp
college
met vragen

gen wilde hebben. Het liefst een
vraag per velletje, waar men
dan weer tijd mee zoet kon
brengen. Bij de laatste ronde,
waarvoor slechts drie kwartier
was uitgetrokken, kon men
slechts vragen stellen over van
te voren bepaalde thema's uit
de nota, waarbij bij de beantwoordmg iedere keer werd terugverwezen naar de antwoorden op schriftelijke vragen.
Kortom, een opzet die de burgers met een fors gevoel van
ontevredenheid achterliet over
een probleem dat bij de bewoners veel minder groot bleek te
zijn dan het college en bureau
Coffeng en Goudappel doen
vermoeden.
Daarbij komt dat eventuele
problemen in het hoogseizoen
in het centrum via deze nota
slechts verplaatst worden naar
de rest van het dorp, dus de
bewoners worden zo tegen elkaar uitgespeeld. Dit kan toch
nooit de bedoeling zijn van een
'inspraakavond'?

iverse
modellen en maten
Vele kleuren
Zowel modern
als klassiek
Ook met sta-op hulp
5 jaar garantie
opvulling
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LEVARD

Di_-nk ':is aan een nieuw interieur met
Pasen. En kom naar Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen. Ongelooflijk hoeveel
nieuwe meubelen u daar ziet. En ongelooflijk hoe weinig u betaalt voor negen
prachtaanbiedingen. Want alleen op 2 e
Paasdag zijn die nergens in Nederland
goedkoper! Gegarandeerd voordeel van
vele honderden guldens. En hoe meer u
r

'

combineert, hoe hoger uw besparing. v**"'

'

si

Maar...
r... schiet wel op, er zijn van elk artikel
boulevard, want op is op!

Eethoek
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•

•
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PAASDAG

Sofa Maison

Schuifdeurkast

Fauteuil 'Ritz'

Moderne, lederen zitcombinatie
in diverse kleuren.

Bijzondere vormgeving.
Keuze uit diverse stoffen.

Alpine wit, 150 cm breed,
223 cm hoog, 66 cm diep.
Incl. montage en levering.

Italiaans design in prachtrundleder (geel, blauw, zwart).

Van ƒ 4498,- voor
Tafel van ƒ 1785,- voor

• A L L E E N OP
P 2*
»

3-2-zitscombinatie

Grenen eetkamertafel,
uitschuifbaar en manou eetkamerBeuken romp, front in diverse kleuren.
stoel met pitriet rug en zitting.
Van ƒ 2175,-voor
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Wandmeubel
'Accento'
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slechts 10 stuks! Dus als een haas naarde

A l
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Bij elkaar
lkaar scheelt 't duizenden
u z e n e n guldens.
guens,

1250,-

3798,-

V.a.

Van ƒ 2865,- voor

1395,-

V.a.

875,-

1250,-

Stoel per stuk
van ƒ 295,- voor

d en twlulbiar irtkomtort •

vanReeuwijk

*/IONTEL

mijnders

houweling
interieur

Essen-wit structuur, incl. torens en
bovenbouw in 140 of 180 x 200 cm.

O P 2*

PAASDAG

Eethoek

Vitrinekast

Massief eiken eethoek
(tafel met 4 stoelen).

In massief Scandinavisch
geloogd grenen.

Compleet

1695,-

1995,-

Van ƒ 2596,- voor

1995,-

' (Montage ƒ 100,-)

* Leverbaar in 10 houtkleuren en 7 breedtes

' Zelfmontcige

Op de Sniep, Diemen

• A L L 1E E N

Ombouwkamer
'Christine'

V.a.
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Speel en win bij de Postcode Loterij

oen extra!
want u maakt kans op een plaatsje in de zaal en dus kans om
kandidaat te worden. Bovendien heeft u ook de kans om als
'schaduwkoppel' dezelfde prijs
te winnen die de kandidaten
krijgen!

Schatrijk!
Bovendien vallen in dit programma de drie extra miljoenenprijzen van de Postcode Loterij: die maken u samen met de
buren schatrijk. Om kans te
maken op die miljoenenprijzen
moet u wel snel reageren. De
bon moet voor 9 april bij ons
binnen zijn!
Wacht dus niet langer. Vul
vandaag nog de bon in en
stuur hem direct op! •

SUPER
OORDEEL
AANBIEDING
Brugman DUET
Witte glanzende kunststof
cassette keuken met
geprofileerde kanten
Afm. 2 2 5 x 2 2 5 cm.
Compleet met
inbouwapparatuur.

Van
Voor 6.995,-

Henny en Martijn : "Kijkt u zaterdag ook naar de 1-2-3 Postcode
Show? Op RTL4 om 20.00 uur.

Tot dan!"

De Postcode Loterij brengt
u dit voorjaar vijf maal een
razend spannend spelprograrnma: De 1-2-3 Postcode Show. Tijdens deze
show zijn fantastische prijzen te winnen, waaronder
extra prijzen van l én 2 én
3 miljoen gulden. Op zaterdag 6 april is de tweede uitzcnding, om 20.00 uur op

In de eerste van de vijf shows
die Henny Huisman dit voorjaar presenteert zag u de winnaars naar "huis" gaan met een
fantastische droomreis naar Hawaï. Zaterdag zal het er weer
om spannen. Verdienen de winnaars de prijs van hun leven, of
wordt het de mispoes?

WIN-1X)17^MILJÖEN-BON
a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Ook voor u als kijker spant het
erom in de 1-2-3 Postcode Show,

/ 40,- (vier lotnummers)
/ 30,- (drie lotnummers)
Naam:

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
tand Mega Jackpot:

3 miljoen
Getal 1 t/m 21
15 i 05
19
28 | 38 37
13 i 22 i 02

06
39
17

04 42 j 12
26 21 : 30
14 i 18 j 40

ƒ 500,ƒ100,-

ƒ50,ƒ40,-

ƒ30,-

07
35
44
10
43
27
29

Zetfouten voorbehouden

Bnigman TORONTO
Nostalgische eiken keuken. Leverbaar in
5 kleuren. Afmeting 300 cm. Compleet
met inbouwapparatuur en
stijlvolle glas-in-lood deuren.
Van 1&J95T- Voor 7.195,-

8.695,

4.795,-

7.195,_

KENTUCKY

BfUgmail DA CAPO

Kunststof beige diagonaal front met verticaal
Fineer elzen zijdemat keuken met afgeronde
afgeronde kunststof lijsten, horizontaal afgewerkt kanten. Afm. l 65 x 285 cm. Leverbaar in
in rustikal of natuur eiken. Afmeting 270 cm.
2 kleuren. Compleet met inbouwapparatuur.

Compleet met inbouwapparatuur.
.795,-

Plaats:

ƒ20,ƒ10,-

Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,- Tel

ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Postbanknummer:

De BMW: 5953 LZ 014 in Reuver
De Muntenkluis van 25 maart ƒ3.002,- met 7 winnaars!
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Datum:
Handtekening:

ƒ 3.000,3628 EJ
Keuze Prijs
3628 EJ 099
l
l
i

Brugman

Banknummer:

/•—v~—v
V_

ƒ25,-

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.0OO,-

[j dhr. Q mevr.

Postcode:.

Getal 22 t/m 36
ƒ10.000,ƒ1.000,-

_

Adres:

De overige Bingoprijzen:
34
08
41
09
32
03
25
23

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10.- (één lotnummer)

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

KEUKENS
150.96.04

NATIONALE

Voor 8.695,Brugman keukens zijn compleet af:
[2, 4 cm dik werkblad met waterkering
0, gaskookpbal met vonkonlsteking
krans- en lichtlijsten
verlichting
[2 mengkraan
Ef spoelbak
0 afzuigkap
0, electro-oven
0 160 liter koelkast

Alkmaar', Noorderkade t , 072-5156793. Almere', Miamislraal 72 (Winkelcentrum DoeMere), 036-5328252. Amersfoort, Amslerdamseweg 10, 033-4613448. Amsterdam, Stadhouderskade 74,
020-6752956. Arnhem', Venlosingel l 7 [Woonboulevard), 026-3812112. Beverwijk', Parallelweg 95 (Meubelboulevatd), 0251 -224299. Breda', Kruisvoorl 32 (Woonboulevard], 076-5202058.
Capelle a/d IJssel', Hoofdweg 46, 010-4585040. Den Bosch, Reilscheweg 38 (Meubelboulevard), 073-6411595. Den Haag', Binckhorsllaan 113, 070-3477985. Dordrecht, Archimedesslraol l O, 078-6146900. Son/ Eindhoven', Ekkersrijl 4024 (Meubelplein), 0499-474481. Goes, J.A. van der Goeskade 1,0113-250255. Groningen', Peizerweg 82, |Meubelboulevord], 050-5250553.
Heerlen', In de Cramer 166 (Woonboulevard), 045-5754240. Hengelo', Hollersweg 55, 074-2506366. Hoofddorp', Kruisweg 785a, 020-6533462. Hulst, Absdaalseweg 19, 01 14-320080.
Leeuwarden', rronklinslraat 48 [Winkelplein De Centrale), 058-2130383. Muiden, Pampusweg 2 (Naost Maxis), 0294-419718. Numansdorp', Edisonstraal 4, 0186-653772. Roosendaal',
Ooslplein 13 (Woonboulevard), 0165-569852. Spijkènisse, Kolkplein 21 |Novicenter|, 0181 -618118. Utrecht', Hollantlaan 14 (Meubelboulevard), 030-2888471. Veenendaal, Kernreactorslroal 28,
0318-550025. Zaandam', PielerGliiisenlaan 11, 075-6157867. Zoeterwoude', Hoge Rijndijk 195, 071-5892086. Zutphcn',Gerritsenweg 11 (Woonboulevard Eiierkamp), 0575-517025.
Openingstijden: di. t/m zat. + de koopavonden. ALMERE, HEERLEN en SON maandagmiddag geopend. HULST zondagmiddag geopend, maandag en dinsdag gesloten. '«• ook Badkamershowroom

LOTERIJ

J
S
f

UitCeulVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
13-14-15-16-17

Hoe lang is het
van Holland no

Boot '96
Watersportliefhebbers kunnen van 5 tot en met 8 april in
de Utrechtse Jaarbeurs terecht
voor de beurs Boot '96, waarop
bedrijven en particulieren
tweedehands boten en accessoires verkopen. Veel bedrijven
hebben in de loop der jaren een
hoeveelheid 'restant accessoires' opgebouwd, maar ook zijn
er in Nederland veel inruilboten voorhanden. Sloepen, catamarans zijn op de beurs te vinden, evenals zeilmakerijen en
aanverwante produkten als
vaarvakanties, reizen en kleding. Tevens zijn er modeshows en modelbootraces.
Tweeduizend vierkante meter wordt ingeruimd voor tweedehands accessoires. Boot '96
vindt tegelijk plaats met drie
andere publiekbeurzen: Great
Outdoor (actieve buitensporten), Sfeer & Idee (sfeervol wonen) en Tuinwereld '96.
De beurs is open op 5 april
van tien tot negen uur, en op 6,7
en 8 april van tien tot vijf uur.

Glazen huizen
Omdat Leerdam een glasstad
is, en Woningbeheer Lingesteden veertig jaar bestond,
schreef men een prijsvraag onder architecten en beeldend
kunstenaars uit. Ontwerp een
glazen huis, waarin zoveel mogelijk glas is verwerkt, was de
opdracht. 135 architecten lieten
zich hierdoor inspireren en het
resultaat is tot en met 28 april
te zien in Museum. Het Oude
Raadhuis, Kerkstraat 18 in
Leerdam. Het museum is
maandag gesloten. Telefoon:
0345-613057.
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Metroduif
Het Stedelijk Hart van
Holland, de Randstad, is
groot en met de economie gaat het goed; de steden breiden zich almaar
uit, er komen zelfs nieuwe bij. Het wordt daar
ook drukker. De industrie tiert welig, de wegen
worden steeds breder en
voller. Temidden van al
dat stedelijke geweld
ligt het Groene Hart: nu
nog een oase van beperkte rust, maar hoe lang
nog? Hoe lang nog weerklinkt die betrekkelijke
stilte? Schiphol knabbelt aan de noordzijde,
Utrecht rukt op vanuit
het oosten en menig planoloog betrekt het Groene Hart in de stedenbouw van het volgend
millenium.

Rcmco Daalder is hoofd Beleid en Beheer, Amsterdamse
Bos. Iedere 14 dagen doet hij op
deze pagina in een column verslag van het leven in liet bos.

HEBBEN EEN
slecht imago. Ze zouden
DUIVEN
nogal dom zijn. De oorHerkauwend vee
in weiland.
Schilderij
van Willem Roelofs. Een
van de afbeeldingen van
het GroeneHart
die op de
tentoonstelling te
zien zijn

Beatlesdag
In de Amsterdamse Meervaart vindt zaterdag 6 april van
tien uur tot half vijf een Beatles-dag plaats. Gast is Pete
Best, de eerste drummer van
The Beatles, die in 1962 door
Ringo Starr vervangen werd.
Verder is er een markt, quiz en
veiling, en zijn er interviews,
benevens vertoningen van laserdiscs en video's. Telefoon: TN WOERDEN - stedelijk 17-e eeuw tot eind twintigste
020-610.7393.
l hartje van het Groene eeuw, en ze zijn dan ook zeer
•*• Hart - is een unieke ten- divers van stijl en kleur; van
toonstelling ingericht, een werken van schilders van de
Vlaamse helden
School met hun zogeDe allerleukste kinderthea- tentoonstelling waarbij het Haagse
naamde
'grijze palet' tot de
groene
van
het
Groene
Hart
tervoorstelling van Vlaandekleurige
plaatjes die destijds
nu
het
nog
groen
is,
centraal
ren, wordt het programma van
behoeve van de beroemde
de populaire Vlaamse kinder- staat. Want al eerder ont- ten
werden gehelden Samson •& Gert ge- dekte men dat groene, dat Verkade-albums
maakt. Maar wat ze gemeen
noemd. Ze waren eerder bij Ve- specifieke, dat weidse,
is het onderwerp - gras,
ronica te zien. Het duo was zo dat polderlandschap van hebben
en wolken, en af en toe een koe,
populair op de Vlaamse televi- gras en wolken.
of een molen - en de plek waar
sie, dat ze al snel het theater
werden geschilderd of geIn
het
Stadsmuseum
Woerindoken met een voorstelling, den zijn schilderijen samenge- ze
schetst
- het Groene Hart.
die wordt ondersteund door bracht die het Groene Hart tot
kinderballet, koor en orkest. onderwerp hebben. Dat is nog
Bij zo'n bijzondere tentoonCongrescentrum RAI, 7 april, niet eerder vertoond: doeken stelling
een, catalogus,
11 en twee uur. Reserveren: 06- van 45 schilders van het land- meer eenhoortboek eigenlijk. Het is
300144.
schap van het Groene Hart zijn prachtig, en het wordt uitgegedoor collega-musea, galeries en ven door Uitgeverij Waanders
particulieren in bruikleen afge- in samenwerking met het
Stadsmuseum Woerden. Het
staan.
De doeken zijn gemaakt in boek heeft dezelfde titel als de
een periode die loopt van begin tentoonstelling: Gros en Wol-

Wim Kan

M

van enkele dagen. Reisjournaliste Leni Paul doet enkePaaseieren
le suggesties voor korte
Zondag 7 april, Eerste Faas- trips in binnen- en buitendag, bezoekt de paashaas tradi- land.
Voor liefhebbers van sauna
moet de driedaagse tocht per
touringcar langs negen verschillende sauna's in de NoordZweedse provincie Norrbotten
een droom zijn. Onder het negental is de bekendste in de
Kukkolaforsen Inn. Wie boekt
voor deze Sauna Run wordt automatisch lid van de Zweedse
Sauna Academie. Informatie:
Palingroken
of rechtstreeks met
Tot en met l november is het 070-3455283
museum Broeker Veiling ge- de sauna van 00 46 92075085.
opend voor bezoekers. In april
Reizen in een ouderwetse
heeft het museum speciale fesom precies te zijn met de
tiviteiten, zoals elke zondag om tram,
76 uit het begin van deze
twee uur palingroken, Tweede GETA
kan vanaf 4 april in het
Paasdag de Oude Ambachten- eeuw,
in Arnhem
dag en 28 april de Nintendo Openluchtmuseum
waar
de
oude
tram
uit
de remiKampioenschappen
van
is gehaald. Conducteurs en
Noord-Holland. Verder bestaat se
dragen kostuums uit
de mogelijkheid tot het maken machinist
tijd dus voor een dagje
van een rondleiding. Deze die
ouwe tijd' naar Arnhem.
duurt maximaal 45 minuten en 'goeie,
Wie at er in Engeland nooit
kost twee gulden. De rondlei- eens
fish and chips. Harry
dingen worden gehouden in het Ramsden
in Leeds bracht ze in
Nederlands, Duits en Engels. 1928 voor het
op de markt
Informatie ' telefoon: 0226- en verpakte zeeerst
in
de
Yorkshire
313.807.

BOES

ken, maar tevens met talloze
anekdotes uit het leven van de
kunstenaars.
Aandacht vraagt ook Koos
van Zomeren, die meer ingaat
op de natuur en de rust in het
Groene Hart. Die in het boek
En hoe kun je aandacht het schrijft dat het Groene Hart
best opwekken en vasthouden? niet meer zo 'groen' is. Dat het
ken. Door middel van het boek
en de tentoonstelling wil het bestuur van de Stichting Stadsmuseum Woerden het belang
van het Groene Hart onder de
aandacht brengen.

Expositie van gras,
wolken en een koe
Door mooie plaatjes natuurlijk.
Over de geschiedenis van die
'plaatjes' schrijft Gerrit Willems, kunsthistoricus en conservator van de stedelijke musea Gouda, een essay, verluchtigd niet alleen met afbeeldingen van de gras-en-wolken-doe-

er nooit echt meer donker
wordt 's nachts, dat het er ook
nooit echt stil meer is en dat er
elk voorjaar minder grutto's
zijn.
De doeken tonen een landschap waar de lucht zuiver is,

het water schoon en de flora en
fauna jubelend in grote verscheidenheid aanwezig is. Het
landschap van Dik Trom,
schrijft journalist Herman
Vuijsje in Gras en Wolken.
Toen het leven in dat landschap
nog goed was. Vuijsje belicht de
planologisch-historische kant
van het krimpende Hart. Hoe
het organisch gegroeid cultuurlandschap, de veenweiden, aan
alle kanten bedreigd wordt.

In totaal zijn er zes routes, alle
voeren ze de fietser/wandelaar
door het prachtige polderlandschap. Zo kan men zelf zien
welk een onschatbare waarde
dit Groene Hart van Holland
heeft.
Alle routes beginnen en eindigen in Woerden en voeren langs
smalle polderwegen, langs kaden en havens, langs sloten,
langs plassen, langs pittoreske
stadjes, langs majestueuze
boerderijen in van die typische
Voor wie na een bezoek aan polderdorpen. Routes, aders,
het Stadsmuseum Woerden dwars door het nu nog klopzelf poolshoogte wil nemen in pend Groene Hart.
het Groene Hart, heeft de VVVWolthoorn & De Groot
Woerden een aantal fiets- en
wandelroutes uitgezet, routes
De
tentoonstelling
Gras en Wolken
genoemd naar landschapschil- duurt tot en met 2 juni
1996. Toegang
ders. Zo heb je onder meer de vijf gulden, museumjaarkaarthouders
Weissenbruch-route en de een rijksdaalder. Het Stadsmuseum
Vreedenburgh-route, de Rosen- ligt midden in Woerden, op loopafvan het station. De flets/wandelmeier-route en de Gestel-route. stand
kaarten (vier gulden vijftig) zijn verkrijgbaar bij de WV en het bij Stadsmuseum Woerden. Het boek Gras en
Wolken is verkrijgbaar in het museum
en in de boekhandel en kost 35 gulden.
Stadsmuseum Woerden, Kerkplein
6. telefoon: 0348 - 431.797 Dagelijks geopend van twee tot vijf uur. VVV Woerden, Molenstraat 40. telefoon: 0348 414.474. Openingstijden maandag tot
en met vrijdag van negen tot vijf, zaterdag van negen tot één uur. Fietsen zijn
te huur bij de fietsenstalling bij het
NS-station voor acht gulden per dag
(legitimatie vereist, vijftig gulden
borg), telefoon 0348 - 411.565.

Openluchtmuseum haalt
tram uit de remise

Rob van de Meeberg en Nico
ET HET NADEREN
van der Linden hebben een provan de zomer neemt
gramma gemaakt over Wim
de drang om er even
Kan. Tot en met 6 april in de
kleine zaal van Theater Belle- op uit te trekken toe. Een
vue te zien. Reserveren: 020 - uitstapje voor een snipperdag of een korte vakantie
624.7248.

tioneel de Amsterdamse Hortus Botanicus om daar een heleboel eieren te verstoppen.
Kinderen tot zes jaar en hun
begeleiders kunnen ze tussen
1 1 en één uur zoeken. Ook Artis
verstopt eieren, maar dan op
maandag 8 april, tussen half 11
en half twee.

Foto
Stadsmuseum
Woerden/Hansvan
Ommeren

Newspaper. De geschiedenis
van dit typisch Engelse maal is
te zien in het deze zomer door
Harry Ramsden Jr. (74!) te openen Harry Ramsden Museum
in Guiseley. Informatie: 020685.5051.
Spanje en Portugal zijn nog
steeds populair bij de Nederlanders. Wie op een bijzondere
manier naar die landen wil reizen, moet eens denken aan
P&Ó Ferries. Er is een combinatietarief Calais-Dover met
Portsmouth-Bilbao, zodat men
de lange autorit kan afwisselen
met een boottocht. Informatie:
023-562.1888.
Zwitserland wil af van het wat
saaie imago dat het bij sommigen heeft. Het slaagt daar goed
in als je het kleurige magazine
'Zwitserland, een zomerparadijs' ziet. Cultuur in Bazel en
Zürich, één-weekse wandeltochten door Fribourg, paragliden en nog veel meer activiteiten. In de uitneembare bijlage
staan handige reistips. Ook zijn
er aparte themabrochures. Informatie 020-622.2033.
Kopenhagen is culturele
hoofdstad van Europa en wie er
deze zomer is, moet zeker de
aan de Deense schrijver Hans
Christiaan Andersen gewijde
musical niet overslaan. Tot 3
augustus te zien in het Gladsaxe Theater in Soborg bij Kopenhagen. Informatie: 071521.1544.

14 fietstours, elk met een eigen thema, zijn vermeld in de
Saarlandse Fietsgids. Wie de
paden op en de wijde verten
langs wil, kiest bijvoorbeeld de
vier rivierentochten, voor een
stadstype is er de cultuurtoer.
Informatie: 020-697.8066.
Fietsen dichterbij kan ook.
De VVV-Achterhoek organiseert van 18 tot en met 21 juni
de Toer de Achterhoek, een
fietsvierdaagse. Die kost 25 gulden per dag en er kan worden
gestart in Winterswijk, Zeddam, Doetinchem en Laren bij
Lochem. Informatie: 0575519.330.

De eersten die dat ontdekten
waren Londense metroreizigers. Zij zagen op hun dagelijkse forensentochten vaak duiven rondscharrelen in treinstellen. Sommige schreven er brieven over in de kranten. Wat deden die duiven daar?
Wetenschappers
stortten
zich met ringen en radiozenders op de vogels. Ze ontdekten
dat die duiven zich niet in willekeurige metro's ophielden. Integendeel: de duiven namen
keurig de metro van de stadswijk waar hun nest zat naar de
toeristencentra waar veel gemorste patat en platgetrapte
hamburgers te krijgen waren.
Ze wisten precies op welke halte ze uit moesten stappen.
De zogenaamde domme duiven kunnen dus uitgekiend gebruik maken van het openbaar
vervoer. En dat is iets waar wij
mensen veel moeite mee hebben. Het bewijs? Op elke zondagmiddag wemelt het in het
Amsterdamse Bos van de auto's. Problemen en irritaties bij
de parkeerplaatsen zijn het resultaat. Plus gevaarlijke toestanden bij de oversteekplaatsen. Om nog maar te zwijgen
van de stank en het lawaai.
Dat zou vermeden kunnen
worden als meer mensen met
het openbaar vervoer naar het
bos gingen. Dat kan best: vanaf
het Centraal Station bijvoorbeeld met de bussen 170, 171 en
172. En op zondagmiddag is het
openbaar vervoer helemaal
aantrekkelijk. Vanaf de komende paaszondag rijdt bus 70 van
het GVB van Station Zuid via
Olympiaplein en Stadionplein
naar de Geitenboerderij, diep in
het Amsterdamse Bos. Vertrek
elke zondag, elk heel uur van 12
tot vijf uur.
Neem de bus eens naar het
bos. Bewijs dat u net zo slim
bent als een duif!
Remco Daalder

geeft u meer!
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Ammatiefilmer Ub Iwerks is de schepper van Mickey Mouse.
Iwerks heeft tientallen jaren nauw samengewerkt met Walt
Disney, maar in de periode van 1930 tot 1936 had Ub Iwerks
een eicien studio, waarin hij bijzondere series creëerde als Flip
the Frog, Willy Whopper en de Comicolor Cartoons. Onder de
titel

Iwerks
in
zijn
uppie

In Pertisau in Tirol kun je
veel meer dan bergwandelingen
maken. In de zomer is er iedere
dinsdag kookles en kun je je
voor ongeveer 18 gulden bekwamen in het maken van Apfelstrudel. Woensdag is er tennis,
golf of zeilen op de Achsensee
en donderdag een fotosafari.
Informatie: 020-612.9682 of
rechtstreeks 00 43 5343-5260.
België blijft boeien, het is één
van de leukste vakantiebestemmingen in de buurt. Wie de
nieuwe gids 'Vlaanderen Vakantieland' doorkijkt, wil zo afreizen naar onze zuiderburen.
233 arrangementen voor korte
vakanties en weekends, gedetailleerde informatie over
kunststeden, badplaatsen en

zaak is hun uiterlijk: in die veel
te kleine kop kunnen nooit veel
hersens zitten. Maar het imago
klopt niet. Duiven kunnen namelijk iets waar mensen de
grootste moeite mee hebben.

natuurgebieden. Voor 4 gulden
95 stuurt het Belgisch Verkeersbureau (023-534.4434) of
het Vlaams toeristisch informatiecentrum) 020-6268660) u
het boek toe. Men kan het ook
afhalen bij de ANWB-vestigingen. Wie een arrangement
boekt, krijgt het bedrag(je) terug.
Malta was vroeger voor de

Maltezer Ridders - het is nu ook
voor ons, gewone stervelingen.
Niet alleen voor zon. zee en cultuur maar ook voor vele activiteiten zoals duiken, jeepsafari,
parachutespringen en zeilen.
Kortom, voor iedereen deze zomer wat te doen in Malta. Informatie: 020-620.7223.

stelde het Filmmuseum,
Vondelpark 3 (bij de
Vondelstraat),
Amsterdam, een speciaal programma samen
dat te zien is vanaf donderdag 4 tot en met
woensdag 17 april om half negen 's avonds.

Cuckoo Murder Case

Van 1 tot en met 4 mei is er een aangepast kinderprogramma'
'Iwerks voor de Ukkies'. Aanvang om drie uur.
Tegen inlevering van deze bon en na telefonische reservering bij het
Filmmuseum, telefoon 020-589.1400, kunnen lezers van Weekmedia
voor vijf gulden een van de avondvoorstellingen van Iwerks
bezoeken.

Leni Paul

(ADVERTENTIE)

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:.

KIJK SNEL IN DEZE

[SM geeft u meer!

Standaard o.a. luxe pluche bekleding, in hoogte verstelbare
hc.iiiinrdi'i'xxi(iel, lendesteim in voorstoelen, in hoogte verstelbaar siniirwiel, toerenteller,
verwarmbure huilenspiegels, centrale vergrendeling, simtrbekraclitiging.
uil te rusten met diverse Volvo-Lines {optiepakketten).

Standaard o.m. ABS, airbag bestuurder, SIPSbag in beide voorstoelen,
Side Impact Pmtectiim System, Volvo Safety Lights, Side Markers,
derde remlicht met LED, 5 drii'ptintsgordels, automatische gordehumspanners.
Optie: Dynamic Stability Axxi.itance (USA) op de 2.0 16V.

Lichtmelalen 4-cilinder motoren, rechtstreeks afgeleid van de 850,
inhoud 1.8 en 2.0, heide mei 16 kleppen;
te combineren met automaat of handgeschakelde versnellingsbak;
vering voor: onafliankelijk, McPherson, achter: onafliankelijk, Multi-link.

Geïnspireerd door progressie,
gehouden aan principes.
De nieuwe Volvo S40 is een auto-concept dat onmiskenbaar getuigt

van Volvo's evolutie. In alles bespeurt u de ambitie om een merk te

zijn dat de doorsnee ontstijgt. Herkenbaar voor mensen die gewend

zijn hogere eisen dan gemiddeld te stellen.

De ontwikkeling van de S40 is dan ook op overtuigende wijze

geïnspireerd door de opdracht om geavanceerde technologie, dynamisch

rijplezier en eigentijds design te laten samengaan. Uiteraard zonder enige

frictie met Volvo's principes inzake

veiligheid en kwaliteit. Geïnspireerd

door progressie, gehouden aan principes.
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De nieuwe Volvo S40. Uw kennismaking
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kon wel eens een overtuigende worden.

Nieuw: Volvo S40 vanaf/43.500,Vnlui Nederland IVrsonciiaiiiii IJ. V.. l

ld. 4 153 /cl Heesd. (0345) <>S SS SS. C'onMinienieiiprijs incl. 1JTW. excl. ƒ 645.- kciMen rijklaar maken en f 250,- verwijderingsbijdrage. Wij/igingen voorbehouden. Leaseciriel' Volvo S40 vanal' ƒ !)«().- p/mud., excl. BTW en brandstol', op hasis van Tull Operaiional Lease. -48 maanden. 20.000 km p/jaar.
Vuur meer intoriniiiie kunt u bij de Volvo-dcaler terecht ui' liel tijdens de kanioorurcn de Viilvu Leaselijn: (1)345) 6S 82 22. Vraag onk naar Volvo's unieke aulover/ckcring Ania/on. Al'geheelde auto is uitgerust niet één van de Volvo-Lines.

-MERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V.. MARKERKANT 1405, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM 2.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL: 020-696681 1«
^STERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B, V., LEIDSEVAART 592, TEL.: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
VAN DER HELM B.V., HOFLAND 1 54-1 62, TEL.: 0297-281 495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHL B.V., NIJVERHEIDSLAAN 1 , TEL.: 0294-41 8200.

L.

Weekmedia
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Villager TD is enig in zijn soort
Suzuki liep vorig jaar een forse
dreun op door de herziene
wetgeving voor grijze
kentekens. Het aantal
verkochte terreinwagens
kelderde vorig jaar met 90
procent. De intrede van de
Villager V6 verzachtte het leed
enigszins en kortgeleden kwam
er nog een versie bij: een
Villager 2.0 TD. De eerste
turbodieselmotor in een
Suzuki.

E

VENALS VELE andere
fabrikanten, verloor ook
Suzuki vorig jaar in Nederland heel wat klanten. Den Haag pakte de lucratieve regeling voor grijze kentekens weer aan, zoals dat ook
eind jaren tachtig al eens had
plaatsgevonden. Het was voor
de particulier veel te aantrekkelijk om een auto zonder achterbank en met geblindeerde
zijkanten aan te schaffen, dus
werden de regels nog eens aangescherpt.
Het maakte zo op het eerste
oog een einde aan alle personenauto's en terreinwagens
met een grijs kenteken. Wie de
Bedrijfsauto RAI heeft bezocht
weet inmiddels dat carrosseriebouwers en importeurs heel inventief zijn, want de meeste van
de auto's die eind 1994 buiten
de boot vielen, zijn met enige
polyester kunstgrepen alweer
legaal leverbaar.
Voor de Suzuki Vitara met
korte wielbasis, onbetwist f avoriet in het toenmalige segment,
viel echter het doek, met als
gevolg dat er vorig jaar niet
vierduizend maar vierhonderd
Vitara's verkocht werden. De
maatregel was lang van tevoren
aangekondigd, dus kwam de
klap niet als een donderslag bij
heldere hemel. Maar Suzuki
kreeg weinig tijd om bij te komen, omdat Toyota de comfortabele FunCruiser op de markt
bracht. Suzuki zette er eenjaar
geleden een 2.0 Vö^versie met
luxueuze uitrusting tegenover.
Kortgeleden deed weer een
nieuwe motor zijn intrede, een
2.0 liter turbodiesel, met een
prijs van 54 mille. Het grote
voordeel voor Suzuki is'dat een
4WD-concurrent in deze prijsklasse geheel ontbreekt/
Suzuki en diesel. Dat kenden
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we nog niet. De turbodiesel in
het vooronder van de Vitara
Villager is geen eigen uitvinding van Suzuki. Japanse autofabrikanten schuwen de samenwerking evenmin als de
Europese collega's tegenwoordig en dit keer zocht Suzuki
zijn heil bij Mazda. Deze bouwde een viercilinder hjnmotor
voorzien van turbocompressor.
Hij levert een vermogen van 71
pk bij vierduizend toeren waarmee de 1.405 kilogram zware
Villager volgens het boekje 130
km/h haalt. De teller gaat echter onverminderd door tot 140
km/h. Het koppel bedraagt 168
Nm dat al beschikbaar is bij
tweeduizend toeren en dit staat
garant voor een prima trekkracht in zwaar terrein of op
steile hellingen.
Het aardige van de 2.0 TD is
dat Suzuki hem standaard koppelt aan een elektronisch geregelde viertraps automaat. Een
tamelijk unieke combinatie in
dit segment. Hij is voorzien van
een lock-up mechanisme voor
de vierde trap, waarmee je de
hydraulische koppeling buiten
werking kunt stellen om wrijvingsverhezen uit te bannen.
Deze laatste trap dient tevens
als een overdrive. Een microprocessor bepaalt telkens het
meest geschikte schakelmoment voor de beste trekkracht.
Het maakt het rijden door stad
en platteland met de 2.0 TD uiterst aangenaam.
Het schakelen verloopt vloeiend en de motor blijft laag in de
toeren. Hij is zodanig afgeregeld, dat de naald van de toerenteller haast voortdurend in
het gebied hangt waar de motor
de meeste trekkracht levert. En
voor zo'n zware dieselkolos is
de acceleratie alleszins redelijk. Dankzij de kick-down is
een vlotte inhaalbeurt geen probleem. Bij hoog toerental hoor
je de motor flink zijn gang gaan,
maar op het moment dat hij
zijn trekkracht levert is hij
ronduit stil.
De turbo is niet ontwikkeld
voor een extreem hoog vermogen, maar voor soepele rij-eigenschappen, een schone verbranding en laag verbruik. Aan
soepelheid geen gebrek en dit
wordt nog eens in de hand gewerkt door de automaat. Volgens fabrieksopgave zou het

|

|villagerTD
slimme zet
Suzuki
Beetle
jongste
'Kever'

Corsa blijft scoren
Opel is onveranderd nummer één. In West-Europa was het
merk vorig jaar voor de vierde keer op rij het meest verkochte
automerk met een marktaandeel van ruim 12 procent en
anderhalf miljoen auto's. In vijf Europese landen was Opel
lij staanvoerder.
Ook buiten Europa gaat het goed want bijvoorbeeld in
Zuid-Amerika steeg de verkoop met 20 procent, maar dan
hebben we het over een half miljoen auto's. In Japan groeide
het aandeel met het, aldus Opel, bijna ongelofelijke percentage van 70 procent. In totaal waren dat echter maar 32 duizend
auto's Dat is heel wat minder dan de achthonderdduizend
Corsa's die Opel m 75 landen verkocht.

Circuit open
voor motorrijders
De Vitara Villager met turbodiesel heeft in zijn prijsklasse geen concurrenten
brandstofverbruik op ruim 1:12
moeten liggen. In deze test bleven we na een kilometer of zeshonderd steken op 1:10,8 en dat
is niet onverdienstelijk. Met
een tankmhoud van zeventig li-

of het pad naar de manege. Met
een Villager ga je eerder de stad
in. Hij oogt robuust ,maar als je
op het plaatwerk klopt hoor je
de uiterlijke schijn. Geen auto
die zijn hand niet omdraait

Rij-impressie:
Suzuki Vitara Villager 2.0 TD
ter geeft hem dat een actieradius van in elk geval zevenhonderd kilometer. Wat verder nog
opvalt is de korte voorgloeitijd.
Ga je met de Vitara Villager
het terrein in? Het kan natuurlijk als je het niet te bont
maakt, maar de meesten komen waarschijnlijk niet verder
dan het grasveld op de camping

voor het ruwe werk. Maar hij
heeft, zoals het hoort bij dit vertoon, een pookje voor de hoge
en lage gearing en voor het inschakelen van de vierwielaandrijving. Evenals de V6 is hij
voorzien van onafhankelijke
voorwielophanging en een centrale draagarm achter. Comfortabel autorijden is dat en een

wereld van verschil in vergelijking met de Vitara met korte
wielbasis. Dankzij de stuurbekrachtiging stuurt hij licht.
Het interieur van de turbodiesel is gelijk aan dat van de
V6. We noemen: twee airbags,
rondom elektrische raambediening, elektrisch verstelbare
spiegels, centrale vergrendeling, voldoende bergruimte en
een wegklapbare achterbank.
De in- en uitstap bij de Villager
is gemakkelijk door de hoogte
van de wagen. De beenruimte
achterin valt tegen, maar daar
staat tegenover de hoge zit.
Vanachter het stuur heb je
goed overzicht op het verkeer.
De bedieningsknopjes van de
achterruitenwisser en spiegels
zijn onzichtbaar door de stand
van het met verstelbare stuurwiel. De halogeenlampjes voor-

Bram de Hollander Fotografie

in ogen leuk, maar geven weinig licht. Voor het bereiken van
de bergvakken in de portieren
moet je ver en laag naar voren
reiken. De stoelen bieden op
een lange rit voldoende steun.
Tegen meerprijs levert Suzuki
ABS en airconditioning.
De Vitara Villager 2.0 TD is
een slimme zet van Suzuki,
want het is de eerste terremwagen die voor dit geld is voorzien
van een goed presterende en
zuinige dieselmotor. De standaard automaat en stuurbekrachtiging maakt het gebruik
in de stad heel gemakkelijk en
dat is toch de plaats waar je
deze Suzuki het meeste zult
ontmoeten. Voor het zeer zware trekwerk moetje enkele tienduizenden guldens meer uitgeven.
Everhard Hebly

Derde monospace Renault op komst
Renault breidt de Méganefamilie nog dit jaar uit met de
derde in de reeks, de Scenic.
Hij wordt gepresenteerd als
eerste ruimtewagen voor dit
deel van de middenklasse.

D

E MÉGANE doet het
boven verwachting
goed en Renault bombardeert 1996 intern
tot het jaar van de Mégane.
In januari was het in Frankrijk: de best verkochte auto
in zijn segment en haalde hij
met ruim 6 procent een
tweede plaats op de totale
Franse markt.

De meest zichtbare wijziging vinden we aan de achterzijde van de Lancer. Hij heeft grote
driehoekige achterlichten en de klep is wat hoger en minder rond \

Minder keuze bij Lancer
Mitsubishi heeft vorige week
Mitsubishi met de langste
de jongste generatie van de
historie in Nederland is. En
Lancer de showrooms
< terwijl veel fabrikanten de
ingereden. In plaats van meer / keuze steeds verder verruiis er nu eens minder keuze,
men met nieuwe motoren
want de nieuwe Lancer is nog
en
accessoirepakketten,
maar leverbaar in een
maakt Mitsubishi het iets
motorvariant en twee
eenvoudiger.
uitrustingsniveaus.
Bij de Colt is het aantal moE LANCER-model- torvarianten al teruggebracht
len hebben elkaar de van drie naar twee, bij de Lanafgelopen jaren snel cer verdwijnen er drie. De enige
opgevolgd. Dit is al- motor waarmee de zesde geneweer de zesde ^generatie ratie leverbaar is, betreft de 1.3
sinds 1974 waarmee hij de liter met drie kleppen per cilin-

D

Ypsilon wint prijs

Best ontworpen auto 1996
Een aantal internationale
auto-ontwerpers heeft de nieuwe Lancia Y uitgeroepen tot
best ontworpen auto van dit
jaar. Hij is bekroond met de 13e Car Design Award Torino.
De jury in haar eindoordeel:
_,,De designers hebben volledige
vrijheid gekregen om een exclusieve en luxueuze auto in de

compacte klasse te creëren.
Een auto met een sterke eigen
persoonlijkheid. Ze zijn daar,
in de beste tradities van deze
prestigieuze firma, op bewonderenswaardige wijze in geslaagd." De tweede prijs ging
naar de Fiat Bravo/Brava.
Daarachter volgden respectievelijk de Ford Taurus, MGF en
Lotus Elise.

der, een vermogen van 75 pk en
een koppel van lOSJSTm bij drieduizend toeren.
\
Het is een licht verbeterde
versie van de motor uit het vorige model. De reden die Mitsubishi hiervoor aangeeft, is dat de
doelgroep van de Lancer VQQT^
namelijk bestaat uit mensen
die kwaliteit tegen een redelijke
prijs vragen. Mensen die niet
geneigd zijn meer te betalen
voor extra sterke motoren. Dus
waarom zou je dan als fabrikant nog meer motoren aanbieden.
Ten aanzien van de uitrustingsniveaus, is de keuze teruggebracht van vier naar twee.
Beide zijn voorzien van stuurbekrachtiging, een airbag en
startblokkering. Voor de GLi
zijn accessoires als airco en een
elektrisch schuifdak leverbaar.
De GLXi beschikt standaard
over onder meer een regelbare
interval op de ruitenwissers,
elektrisch bedienbare ramen
en verwarmbare spiegels en
centrale
deurvergrendeling.
Deze uitvoering is ook verkrijgbaar met een viertraps automaat.
De meest zichtbare wijziging
vinden we aan de achterzijde
van de Lancer. Hij heeft grote
driehoekige achterlichten die
de verwantschap met de Garisma tonen. De klep is wat hoger
en minder rund. Die nieuwe
vormgeving heeft geleid tot
flink meer bagageruimte: 420 liter in plaats van 375 liter. De
rugleuning van de achterbank
kan bovendien nog in twee ongelijke delen worden neergeklapt.
,
Evenals vele andere fabrikanten stelt ook Mitsubishi de
prijs bij. De eenvoudigste Lancer 1.3 is tweeduizend gulden
scherper geprijsd dan voorheen
en nu verkrijgbaar voor dertig
mille. De GLXi staat voor
33.495 gulden in de showroom.

De Hatchback en Coupé krijgen er dit jaar een derde naamgenoot bij en de koek is voorlopig nog niet op. De Sedan en
Cabrio waren al onderweg en
inmiddels is ook bekend gemaakt dat er een zesde versie
wordt toegevoegd, een Break.
Om zoveel mogelijk doelgroepen te bedienen houdt Renault
het enerzijds simpel: motoren,
bodemplaat, onderstel en dashboard zijn bij alle familieleden
van de Mégane gelijk. Ze onderscheiden zich vooral voor wat
betreft de styling, zonder dat de
gelijkenis overigens verloren
gaat.
DëTeeent aan het publiek getoonde Mégane Scenic is een

De Scenic, Renaults nieuwste uitbreiding van de Mégane-familie
monospace en kunnen we daar- Scenic heeft een multifunctioom onderbrengen in de catego- neel interieur met verhoogde
rie Espace en Twingo. Het is de rijpositie.
Gezien de overeenkomst met
eerste monospace in dit segde andere Méganes is het duidelijk dat de buitenmaten elkaar
weinig ontlopen. De lengte en
breedte is vrijwel gelijk aan die
van de vijfdeurs Hatchback. De
ruimtewinst zit vooral in de
hoogte.
De Scenic is 1,62 meter hoog,
ment van de middenklasse.
terwijl de Hatchback met hoger
Aan de achterzijde vertoont komt dan 1,42. Renault brengt
de derde Mégane enige gelijke- hem aan het einde van dit jaar
nis met de kleinere Twingo. De op de Nederlandse markt.

1996 jaar van
de Mégane

Het Circuit park Zandvoort stelt op Eerste Paasdag de
baan beschikbaar aan motorrijders. Iedereen die in het bezit
is van een motor kan die dag tussen één en vijf uur met zijn
tweewieler over de dumpiste rijden. De prijs voor een kwartier bedraagt 25 gulden. In verband met de veiligheid zien
officials er op toe dat zich niet meer dan twintig motoren
tegelijk op de baan bevinden.
De motoren moeten zijn voorzien van een geldig kenteken
en dienen te voldoen aan de wettelijke eisen voor straatgebruik. Voor coureurs en motoren zonder kenteken is deze
dag geen plaats.

Elektrische race

Als je wilt racen moetje dat niet met een elektrisch aangedreven auto doen. De actieradius is gering en de topsnelheid
laag. Bovendien zijn ze juist bedoeld voor zuinig energieverbruik. Maar ze zijn er natuurlijk altijd. Mensen die toch een
race organiseren voor dit soort voertuigen. In Amerika is de
eerste race op dit niveau gehouden. Amateur-coureur David
Swan met een Saturn schreef geschiedenis door als eerste
een geladen evenement te winnen. Of moeten we zeggen
beladen evenement?

Audi 2.5 TDI met automaat
Op veler verzoek is voortaan de Audi A6 met 2.5 TDI
leverbaar met een automatische viertraps transmissie en
voorwielaandrijving. Niet alleen de prestaties van deze diesel
zijn voorbeeldig, ook en vooral het brandstofverbruik: gemiddeld noteert deze Audi zo'n 1:15. Een bovengemiddelde caravan of boot aan de trekhaak is geen probleem: het geremde
aanhangergewicht is 1700 kilogram. Prijzen vanaf ruim 85
mille.
Voor de A4 gaat Audi twee nieuwe topmodellen aan de
reeks toevoegen, een Sedan en Avant met 2.8 liter V6 voorzien
van vijf kleppen per cilinder. Ook in de A8 maakt deze zijn
debuut. We kennen de motor al uit de A6-reeks. Hij levert een
vermogen van 193 pk en heeft iets meer dan zeven seconden
nodig voor de sprint naar honderd km/h. Het brandstofverbruik moet op ruim 1:11 uitkomen. De levering van deze
motor m de A4 en A8 start eind april, de A4 Avant volgt in juli.
Prijzen zijn nog niet bekend.

Raceband
voor weg
Pirelli heeft een nieuwe band
op de markt gebracht, die zijn
oorsprong vindt m de racerij,
de P7000 Hij is ontwikkeld
voor de sportieve en snelle
auto. Dankzij de V/Z-classificatie is hij geschikt voor snelheden tot 270 km/h. Het loopvlak
kenmerkt zich door twee diepe
lengtegroeven m het midden,
een massieve centrale rib en
twee in de rijrichting liggende
profielen.
De P7000 is verkrijgbaar m
meer dan twintig maten voor Nieuwe band van Pirelli
diverse velgdiameters.

Kever verandert
in Nieuwe Beetle
De Concept l, toekomstig
opvolger van wijlen VW Kever,
neemt steeds vastere vormen
aan. Kortgeleden is de jongste
uitvoering aan het publiek
getoond en met een dubbele
naam: Nieuwe Beetle.

V

OLKSWAGEN is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe
Kever, het meest succesvolle mobiel uit de geschiedenis. De 'opvolger'
moet nog voor de eeuwwisseling in produktie gaan. Tegen die tijd heeft hij wellicht
het silhouet van de oude
vertrouwde VW Kever,
maar daar is dan ook alles
mee gezegd.
Voor het overige mag niets
aan die benzineverslindende
klassieker herinneren. Concept
l was slechts een studienaam
en dus ligt het voor de hand een
ander naampje voor het beestje
te verzinnen. Noem eens een
ander woord voor kever. Tor,
maar dat is weer geen gehoor,
een Volkswagen Tor. Het Engelse woord voor kever of tor

brengt evenwel uitkomst, beetIe En omdat het om een nieuwe
uitvoering van de Kever gaat
zet Volkswagen er Nieuwe
voor, met een hoofdletter.
De nieuwe Kever, het vervolg
van de Concept l, gaat zijn serieproduktie daarom tegemoet
als Nieuwe Beetle. Maar tegen
die tijd zal het Nieuwe er wel af
zijn, want ten eerste is het geen
gehoor ('Wat voor auto heb jij?
Een VW Nieuwe Beetle.') en
ten tweede is VW Beetle internationaal bruikbaar. We houden het hier nu even op Beetle.
Zijn belangrijkste kenmerken op dit moment: veel aandacht voor veiligheid, een geavanceerde aandrijftechiek, een
zuinige 1.9 TDI-motor (110 pk)
in combinatie met VW's synchro-techmek. Twee benzinemotoren voor de Beetle zijn nog in
de maak. Het gaat in alle gevallen om dwarsgeplaatste lijnmotoren. De Beetle is duidelijk een
slag ruimer dan zijn verre voorganger. Daarin moest je genoegen nemen niet een wielbasis
van 2,4 meter en een breedte
van 1,54 meter. De Beetle heeft
een wielbasis van 2,51 meter en
een breedte van 1,73 meter. De

De toekomstige opvolger van wijlen VW Kever neemt steeds vastere vormen aan
lengte is met 4,06 meter vrijwel Kever voorin. De twee rugleuningen van de achterbank zijn
gelijk.
neerklapbaar. Als nieuwtje ten
Hij beschikt dus over de no- opzichte van de Concept l bedige binnenruimte. De bagage- schikt de Beetle over een glaruimte is bij de Beetle achterin zen schuifdak van het Porsche
te vinden en met zoals bij de Targa-systeem. Bij het openen

schuift het onder de achterruit
Volkswagen gaat de aan het publiek getoonde Nieuwe Beetle
in de komende jaren verdei
ontwikkelen. Veel zal er met
meer veranderen. Hooguit de
naam.

H
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Chrysler
Chrysler - Amstelveen
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edilies van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weespor, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020.665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren.
Amstelveen- kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33, Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ
9,20
ƒ
9,20
ƒ 10,90

voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

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

020-665 86 86

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Mazda

Fiat

Rat Panda 1000 CLX 9/90, MAZDA 323 F 1.6i GLX, 1994,
35.000 km, prima staat, ƒ 6500. km 30.000, wit, l. met. velgen,
ƒ23.900. 3 mnd. Bovag.
Tel. 020 • 6991043.
Tel. 020 - 6237028.
Panda 1000 CL, b|. 1987, rood,
APK 11-'96, 88.000 km, scha- MAZDA 323 F 1.6i GLX, 1990,
devri], ƒ2700 020 -6656633. km 130 000, grijs met. ƒ 11.750
3 mnd. Bovag. 020-6237028.

Ford

Alfa
Romeo 33
blauw, 1989, APK, km: 100.000.
Vr.pr. ƒ4250,-.
Tel. 020 - 6156842.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Lada Samara 1.1, 3-drs. mei
92, 56.000 km, met Bovag gar.
ƒ7750. Westdorp, Adm. de
Ruiterweg 020 - 6825983.
Nissan Blue Bird, 2.0 LX inj.,
wit, APK tot 2-'97, i.z.g.st.,
vrpr. ƒ5.850,-, ruil motorfiets
mogelijk 036 • 5337081.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,SUBARU JUSTY 1 2 E.C.V.T.
Blauw, 1991, 72.000 km
APK/VVN, gekeurd ƒ 12.500.
P. Smit Autoserv. 020-6719154.
Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097

XM Turbo D Break '94 AMB
Airco, leer centr.lock ƒ 46.000
XM Turbo D break, '92 airco,
leer, telef.
ƒ29.500
XM 20i Br. schuifd. '92/ 27.500
XM 20i Br. aut. '92
ƒ 27.500
3x XM Turbo D Airco AMB ABS
80.000 km '93 v.a.
ƒ 29.500
XM Turbo D '92
ƒ 24.500
XM Turbo D Amb. '91 ƒ 18.500
XM comfort LPG '94 ƒ27.500
XM Diesel '90
ƒ 12.750
XM V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000
XM 20i Amb. aut. airco ABS
cruisecontr.'93
ƒ 28.500
CX 25 TGi Break '90 ƒ 17.500
CX 25 TD Break '88 ƒ 8.500
Xantia 18 SX Ipg '93 ƒ 19.900
ZX 1.8 i Funo'93
ƒ18500
BX TGD Break '93
ƒ 19.500
ZX Diesel '93
ƒ 14.500
BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500
BX TGD Break '90
ƒ 9.950
BX RD Break '88
ƒ 6.950
BX 16 TGi Break '92 ƒ17.500
BX 19 TZI LPG'91 ƒ11.000
BX 19 TZI '90
ƒ 8.950
BX Deauville D '93
ƒ 14.500
BX TRD Turbo '89
ƒ 6.950
BX Diesel '88
ƒ 4.950
BX 16 Progress '92 ƒ 13.500
BX 14 TGE sch.d. '92 ƒ 12.500
BX 14 RE '90
ƒ 6.950
BX 14 TE '89
ƒ 4.950
BX 14 TE Ipg '87
ƒ 2500
AX 11 TE '92
ƒ 9.950
AX 11 TE '90 schuifd./ 7.950
VISA Garage B.V
Houtmankade 37
Amterdam

Tegen handelspr.: Audi 80 1.8
S, blauw, st.bekr. 11/87,
020-6278410
/ 1 1 750- Berebeit, Amsteldijk
CHYPARSE,
Soesterberg vult
25. A'dam. 020 - 6627777.
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.: 03463-51150.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Citroen Xantia 20 SX Break,
9 95, groen met. 7000 km,
ƒ46.200,Citroen Wim van Aalst
Tel. 0297 - 27 28 28

Citroen BX 19 TZD
grijs met., 125000 km, 1/92,
Jan Wals 020 • 4361697

CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk
Peugeot 205 GTi '93, leren
bekl, Airco, ABS, schuifd., Verkoop onderd nwe/gebr.
stuurbekr. elec ramen, centr. Tel. 020-6320190 fax 6343433.
vcrgr ƒ20000. Visa Garage
Ruime keuze in 2 CV occasions
Tol 020 - 6278410
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende Tel. 04906-1528

Alfa Romeo

Alfa Romeo 155 18 TS bj.
1993. 40.000 km, APK tot 4-'97,
,' 24 500 Tel 023 - 5286631
Do lente is er, de zomer komt
'raan Tijd om de cabno's van
stal to halen en op een bijzon•icre wijze van het mooie weer
lo gaan genieten Wegens aan-chaf van een nieuwe variant
op dat thema heb ik een Spider
2000. b.j '78 in perfecte staat
van onderhoud in de aanbieding Kleur rood met zwarte
t)ekledmg. Uitgerust met Auto•itill aluminium velgen. Vr pr
,'22.500. 's Avonds 0347370554 overdag- 030-2546003.

Audi
Audi 100 CS, grijs metal, LPG
1 83, ƒ 6 500 - Jan Wals
020 • 4361697

Tegen handelsprijzen van 1e
eig.' BX 14 TE Deauville, blauw
met.,
Lm.
welen,
1/93,
ƒ10.750- BX 14 TE Deauville
10'92, ƒ8950.- Van 1e eig.
BX 19 Cannes 693, ƒ 11.750.BX 14 Cannes 9-90 ƒ 7.000.BX 14, 6'86/2450- BX 16 RS
Break, 6'86 ƒ3250.- Berebeit
Amsteldijk 25, 020 - 6627777
T.k. Citroen CX 20RE bordeaux, 0786. 185000 km, apk,
6250, i z . g s t 0418-581752.
V.a ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. m Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.
Adverteren in
deze rubriek
Tel 020 - 665 86.86

Daihatsu
Test de nieuwe Daihatsu Charade
Al vanaf ƒ 19.995.Dagelijks van 800-18.00 & zat van 10.00-16.00 uur

Automobielbedrijf 't Amsterdammertje
Amstel 340-342 t.o. Carré
Amsterdam Tel. 020-6236491

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Volkswagen

Accessoires
en Onderdelen

Lada

Mercedes-Benz

7x Samara 3 drs . '91 t/m '93
4x Samara 5 drs . '92 t/m '95
1x Lada Niva 1,6 4 w d . . . '93
1x Kia Sportage 2.Q 16 V '95
HÉT ADRES IN AMSTERDAM
Adm. de Ruijterweg 396-398
Tel.: 020 - 6825983.

250, '84, APK 2-'97, c.v., schuifdak, trekhaak, boekjes.
Tel. 020 - 6331442.
Te koop:
b.j. '71,
Gasinst.,
Tel.: 024

Mitsubishi

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

Mercedes 250 C
totaal gereviseerd. Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
schuifdak, etc.
merken, alle bouwjaren.
- 3229300.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Automaten

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v.a. ƒ3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

Opel

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Auto's te koop
gevraagd

+ 50 auto's APK gek. Den Te koop gevraagd elk merk
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat auto a contant met vrijwar.Haarlemmerweg bij molen. bew. Tel. 020-4363543.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Gevraagd jonge auto's v.a.
1990 a contant. Belt u voor inl.
ALBERS, OUDERKERK.
Nissan 2.0 prim.
3/90 0341-419354 of 0652-977028.
Opel Omega 2.0
3/90 Johan Boom, Zuider Akerweg
Renault 1.4 RT Clio
1/91 83, A'darn Osdorp, tel. 020Achterdijk 37, O.Kerk/Amstel
Tel. 020-4961767/4964483

Let op Wagenpark Johan
Boom, Zuider Akerweg 83
A'dam Osdorp oranje hek,
Door heel Nederland bekend
om onze garantie al v.a. ƒ 1.000
en scherpe prijzen. Hoge inruil,
Ook op zaterdag open !
fine. ± 300 auto's v.a. ƒ 750 tot
APK n- grote beurt v.a. ƒ 299.- ƒ 15.000. Tel. 020-6105478
DIESELSERVICE
geop. v. 9 tot 19 uur, donderbrandstofpompen; verstuivers dag koopavond. Tevens incil.koppen vlakken. Garage/ koop elke merk auto a contant.
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht T.k. div. inruil auto's: Alfa 75,
1.8 Ipg, 11/88 ƒ5.500; Saab
Tel. 020-6980639
9000i LPG/ob 3/87, ƒ 4.950; VW
APK KEURINGEN ƒ70,
Golf 1.6 GTi Cabrio 6/81,
klaar terwijl u wacht.
ƒ7.500; VWGolf 1.6GL, LPG,
Garage West-Center:
1/89, ƒ 7250.-; VW Golf 1.6 GL 5
020-6122476 (zonder afspraak) drs, schuifd. aut., 1/84, ƒ 3750.-;
2e Helmersstraat 15, A'dam. Kadett 1.7 D 4/89 ƒ7.250; Kadett 1.6 D 5 drs. station 6/86,
Autobedrijf CRYNSSEN
ƒ2.950; BX 1.6 RS break 6/86
Crynssenstraat 10-14
ƒ3.250. Mitsubishi Lancer 1.8
Tel.: 020-6184402.
GLD 5 drs. station 11/89,
APK-keurstation, reparaties
ƒ6.950;
Rat Panda
6/84
alle merken en schaderegeling.
ƒ1750,- Peugeot 205 6/87
ƒ 6.250. Berebeit Amsteldijk 25,
Amsterdam. 020 - 6627777.

6105478, vraagt te koop elk
merk auto a contant.
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685
Autosloperij STRIJDONK.
Inkoop van loop-, sloop- en
schade-auto's. RDW vrijwaringsbewijs. 020 - 6319802.
Gratis ophalen.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
Johan Boom, ook filiaal in Den m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
AUTOLAS: 0756 - 314 618 lip 55, Den lip gemeente
T.k.
gevr.
LOOP-SLOOPZelf sleutelen of auto spuiten Landsmeer. Tel. 020-4824640. SCHADE auto's. Opgehaald
doe je bij HEINING HOBBY- Ook Kanaalweg 30 Lands- door heel Nederland. 24 uur
meer. Tel. 020-4363543,
HAL. 020-4976999 A'dam,
p.d. bereikb. 035-6219290.
ook inkoop.
Sloterdijk 3.

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Voor info over AUTO-RIJLES in Amsterdam en omstreken,
belt u: 020 - 4205386.
Autorijschool Dolfijn
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
vervolglessen ƒ 40 p/u
Info: 020-6839193 / 6187330.
autotel. 06-52656690

Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding?
Bel dan Ferry 020 - 6127187.
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-,
daarna alle lessen ƒ35,-.
20 lessen + examen ƒ950,-.

Autorijschool DIESEL
Alle rijlessen ƒ 35,00 per les. Zelfverzekerd veilig door
Tevens instructrice aanwezig. het drukke verkeer biedt:
Info 020 - 6332274.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
ri|den is vanzelfsprekend.

Autorijschool First

Beginnersprogram. 2 uur ƒ 70.Verder ƒ 50.- per heel uur
Ook in het Frans en Portugees.
Gratis proefles van 30 minuten.
Tel. 06-52971163 / 020-6736783
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Campers
PAASSHOW BIJ CAMPERLAND
op vrij. 5, za. 6 en ma. 8 april (2e Paasdag). Ned. grootste,
verwarmde showroom met meer dan 100 campers. Ook nieuwe
Dethleffs en Arca. Vele spec. aanbiedingen. Tevens goede
campers gevr. v. verkoopbemiddeling. Campcare b.v., Tuinweg
7, Ind.terrein Warmoeziersweg Bergschenhoek: 010 - 5221515.
Fiat 238 b.j. '79, APK mei '97, 4
pers. incl. bustent, fietsdr. enz.
Vr.pr. ƒ 10.000,-. 020-6996676.

Diversen

Last minute. Dolphin Camper, Te koop of te huur gevraagd
aut. en airco. Spec. prijs in april garage. Tel. 020-6101707.
Adventure cars 0299. 430613
Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686

Suzuki
Suzuki Vitara 1.6 JLX, 5-'93,
zwart, 55.000 km, ƒ15.000
ace., ƒ28.950. 0297-532337.

De nieuwe Polo Sedan.
baa r meer.

Klassiekers
en Oldtimers

Corsa 1,2, bj. 10-'92, kl. wit,
km.st. 60.000. Vr.pr. ƒ 10.500. Lotus Elan plus 2 b.j. '68, zwart,
NL kentt., i.g.st. Pr. n.o.t.k. 010Tel. 0297 - 342712 na 18 u.
4771644 of 5219314 na 18 u.
Kadett 1.2S Hatchback,
Te koop: Rat 600, rood, '73,
bj. '82, nwe APK, ƒ 1250.
goede staat, ƒ2500,-, APK,
Tel. 020 - 6257328.
dec. '96. 071 - 5176248.
Opel Corsa 1.4i sport, bouwjr • Auto te koop? Plaats in deze
11-'94, met. blauw, i.z.g.st. rubriek. U zult verbaasd staan
prijs n.o.t.k. Tel. 020-6141068, over het resultaat.

Porsche

Bedrijfsauto's

Porsche 944 Targa, type 2, '86,
wit, 119.000 km, uitmuntende
staat, veel extra's, CD, alarm,
APK'97, ƒ 19.500. 0575-431953.

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

Peugeot

2x Renault 5
ƒ 2000.Renault Fuego
ƒ 1750.Renault 9
ƒ 1950.Mazda 323 autom. .. ƒ 1900.Ford Taunus Ipg — ƒ 1950.Citroen Axel
ƒ 1950.Golf Diesel
ƒ 1750.Opel Kadett
ƒ 1500.2x Renault 11
ƒ 2500.Citroen BX
ƒ 2500.BMW
ƒ 1750.Renault 18
ƒ 1500.Renault 8 aut
ƒ2500.RONDAY BV
Plantage Middenlaan 19-21
Amsterdam 020 - 6237247

ZX 1.8i Avantage 5 drs 5-93
ZX 1.9D Reflex 3 drs .. 2-93
Xantia 2.0i SX Break ... 9-95
XM 2.0 CT Turbo
3-93
Swift 1.3 GS 3 drs
2-92
Baleno 1.3 GL 3 drs . . . . 3 - 9 5
Citroen Wim van Aalst
0297 - 27 28 28

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

GOLDCAR MITSUBISHI

Mitsubishi 300,1990verl./verh.
trekh., Jan Wals.
Tel.: 020 - 4361697.

Citroen

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde vëner • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
Het Parool • Trouw • de Volkskrant

MAZDA 323 HB 1.3 16V LX,
1990, rood, km 85.000, ƒ 9.750,- T.k. GOLF GTS kl. wit, techn.
100%, bj. '85, groen get. glas,
3 mnd. Bovag. 020-6237028.
ALBERS, OUDERKERK.
ƒ4750. Tel: 0297 - 593354.
Ford Service Dealer
Occasions VAN VLOTEN CAR
T.k. VW Jetta 1.8, '88, schuifEscort
121 SED 4d GLX
'92 dak, nwe bnd., i.z.g.st., keuring
1.8 CLX wagon
8/92
A.N.W.B. ƒ5500. 020-6252919.
1.6 CLX wagon
8/95 323 HB 3d GLX 1.5
323 H B 3d LX
'89
Sierra
323 HB 3d LX
'93
2.0i CL, CLX aut sed.
5/90 323 HB 3d GLX
'93
Mondeo
323 H B 3d Altis
'94
1.6 CLX, 5-drs, alberto
5/93 323 HB 3d Solid
'94
1.8 GLX, 5 drs, alberto 3/93 323 SED 4d LX
'90
Noblesse
4/95 323 F 5d GLX
AUTOLAK
'90
323 F 5d GLX
'93
Achterdijk 37, O.Kerk/Amstel 323 F 5d GLX
'91
Tel. 020-4961767/4964483
alle kleuren
626 SED 4d GLX
'88
626 SED 4d GLX
'92
ook in spuitbussen
626 SED 4d GLX
'93
'94
626 HB 5d GLX
TE KOOP GEVRAAGD:
LADA's bouwjaar '85-'92
Otto Nieuwenhulzen bv
DRAAIERWEG 10
correcte afhandeling 0495AMSTERDAM-NOORD
Overtoom 515, Amsterdam
496607 b.g.g. 06 - 52964552
020-6365052
(020) 6129804
WESTDORP
LADA en KIA dealer
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.

Lancer Wagon, 60.000 km, bj
9/'90, trekh., z.d., kl. rood,
ƒ 14.950. Tel. 0297-284520.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Algemeen

290 luxe 405SRD Turbo'91 B- Van 1e eigenaar Touringcarrood met lak 180.000 km Daf Smit i.z.g.st. b.j. '83, 54 p.
Vr.pr. ƒ 29.500. 070-3648460.
ƒ 15.000: 023 - 5327676.
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.500
205 XL 1.1 inj. 10/90 ƒ 11.800
205 Accent 1.1 i 4/91 ƒ13.250
205Trophy
4/93/16.750
205 GTi 1.9
1/90/16.750
306 XR 1.4i etoile 1/94 ƒ26.750
3 0 6 X T 1 . 6 m j . 6/93/24.750
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ18.750
405 GR Dsl
11/92 ƒ18.450
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

Volvo
10 Volvo STATIONS '88-'94,
Sedans 360 GLT 440 GLT, 740
GL, ANWB-gek. 0492-464495

855 T 5 R Estate
6/95
855 2.5 sport Estate . . . 2/96
460 1.8
1/94
480 2.0 Autom
12/92
440 DL Autom
4/93
440 1.6 Comfort Line .. 1/96
440 1.8 LPG
6/92
Citr. ZX Aura 1.8
4/93
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
T.k.- 309 GL, '88, 5-drs., rood,
Tel. 0294 418200/418008
APK,
zr. gd. onderh. Vr.pr.
ƒ4.750,-. Tel.: 020- 6929990.

Renault

De nieuwe Polo Sedan is meer dan een normale

Van Vloten
Amsterdam

RENAULT 19 GTR, wit, 1990, 940 2.3 Sedan airco abs 1993
1991
centr. vergr., elektr. ramen. 940 2.3 Sedan
850 Estate 2.5 GLE
1993
ƒ7.750,-. Tel. 020 - 6237028.
740 GL 2.3
1989
740 Sedan 2.3, autom. . .1986
RENAULT AMSTERDAM
480 Turbo, zwart
1989
Top occasions met 1 jaar
460
1994
garantie
440 automaat
1992
Wibautstraat 224
440
1989 t/m 1995
020 • 561 96 11
360 2.0, 5-drs
1987
1987 t/m 1989
Renault Espace GTS '87,7-zits, 340
radio, Ren. nw. band., uitl., ond. 340 autom. . . . 1987 t/m 1990
1988
logboek, ƒ 3500. 070-3638045. VW Golf, autom
Mitsubishi Lancer, 1.3 GL1990
Fiat Cmquecento 1.1 sp. 1995

compacte auto. Hij biedt meer ruimte voor pas-

•Natuurlijk voldoet de nieuwe Polo Sedan, net als

sagiers, meer ruimte voor bagage en heeft toch alle

alle andere Volkswagens, aan de strengste veilig-

voordelen van een kleine auto: zeer wendbaar en

heidseisen ter wereld. En met het unieke bouw-

economisch.

stenensysteem van Volkswagen stemt u uw Polo

Ook op het gebied van luxe en comfort heeft de

Sedan helemaal af op uw eigen smaak en wensen.

Polo Sedan meer te bieden. Zelfs de basisuitvoering

Kortom, de Polo Sedan biedt meer. Maak 'ns een

kent al een omvangrijke standaard uitrusting met

proefrit en u merkt het meteen. Er is al een Polo

onder meer een in hoogte verstelbaar stuur, stuur-

Sedan vanaf f 28.995,-.

Prijzen zijn 'vanaf -pnj/en incl BTW en BPM GXC! verwi|clermgbbijdrage en kosten njklaar maken Wijzigingen, ook in uitvoeringsdotails. voorbehouden

AUTO STRIJDER BV
off. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

Rover

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Saab
Voor een perfecte SAAB 99
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
VOLVO 340 5-drs '87, wit,
trekh., spoiler, sunr., 108.000
km, vr.pr. ƒ 3.250, 020-6439889
Volvo 340 aut. i.z.g.st. b.j. '88
115000 km, blauw metallic,
APK 27 jan. '97. 020-6432957

Autoverhuur

OUKE BAAS

10 dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J-5)
All-in met vrije km . . . ƒ 1610.Sneeuwkett. + skiboxsn met
dragers voor ieder type auto
SAAB DEPOT
020-6719108 of 020-6794842
Verkoop van nieuwe en gebr,
Zie ATS telet. pag. 888
onderdelen. Tevens revisie, on
DE LUGT luxe en bestel vanaf
derhoud, rep. 04120-36737.
/ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Jeeps
Terreinwagens

T.k. LANDROVER '75, LPG,
ƒ4500. Mazda Pick-up B1600
Tel. 058 • 2138831.

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p. dag
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p. dag
All-in. KM-vnj!
Tel.. 020-6922930

bekrachtiging en elektronische wegrijblokkering.

UIKON TWEfWKUR
DISCOUNT
HEEFT O.A. DE MERKFIETSEN

BATAVUS
BURGERS

20 tot 40%
/^KORTING
UNIONA^L
MBK ^^
Maar ook voor uw scooter, snorof bromfiets staan wij voor u klaar.

'EIGEN WERKPLAATS
'GARANTIE

'SERVICE

KOCHSTRAAT 8, ZANDVOORT
NIEUW NOORD
TEL: 023-5716504

DE CONTACTLIJN
nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
06-350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

V

(ll^l^l^l^H

Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagina met
Micro's in.

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

ARISTONA GROOTBEELD KLEUREN-TV
STEREO - TELETEKST - BLACKLINE-S
SONY HI-8 TRAVELLER
TR707; Superieure Hi-8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluld, motorzoom, autofocus. Adviespnjs*3220 -

PHILIPS 70 CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A; Grootbeeld BlackLme beeldbuis, teletekst,
afstandbediening.*3295 -

1399.-

2295.-

TA5211; Topklasse BLACKLINE-S ultra flat 63cm beeldbuis
voor een kontrastrijk optimaal beeld, 60 voorkeuzezenders,
2x20 Watt stereo geluid, teletekst met geheugen, breedbeeldschakeling 16:9, 2x scart, camera aansluiting voorzijde, Easy-Logic afstandbediening. Adviesprijs*2095.laatste

JVC MINI HIFI SYSTEEM

. pUi>ii»K«

MXS20; Versterker 2x20 Watt, Surround Sound; digitale
tuner/timer, 40 pre-sets; dubbel cassettedeck, auto-reverse,
programmeerbare CD-speler, 2-weg
luidspreker-systeem, mkl afstandbediening. Adviespnjs*999 -

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750; TOPKLASSEi Met
beeldstabihsator, HiFi stereo geluid, lichtgewicht.'3110 -

PHILIPS MATCHLINE
100 HERZ KLEUREN-TV
PT800; Black-Line S beeldbuis, stereo, teletekst '2795.-

1749.

1299.-

B A U K N E C H T KAST
3-sterren vriesvak Adv "749 -

375.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
TypeAWG719,Adv '1075-

SONY HiFi TRAVELLER
TR470; 10x motorzoom, groothoeklens, HiFi stereo. '1999.-

445.-

LUXE 800 T O E R E N

465.-

180 LITER
LITER
SIEMENS; 180
KT18R01,Adviespnjs'948
idviespnjs'948 -

1249.;AMCORDE

695.

SONY
PDM

GARANTIE-

OPZETVRIESKAST
Handig' 50 liter Adv '595.-

100 LITER VRIESKAST

1349.-

WHIRLPOOL AFB594

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 341; Adv "848 -

799.-

• teletekst

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vriesladen cq vakken
Adviespnjs."1165.-

SONY HiFi VIDEO: E80
Europese videorecorder
vanhetjaarMnkl showview
+ PDC Adviesprijs "1670SONY 55 CM CLASSIC
STEREO TELETEKST
KVC2161, Hi-Black, Trinitron
platte beeldbuis Adv. "1650-

999.-

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70,Tn-Logici Stereo,
4'DA-PRO (knappe) koppen, longplay, PDC. "1780 -

949.-

SONY KVS2941 SUPER!
TOPKLASSE'"Beste koopi"
De platste beeldbuis, 100 Hz,
PIP, stereo, teletekst. "3550.-

AKAI HiFi VIDEO
VSG705; Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen. Adv.*1098.-

Hi-Black tnnitron beelbuis,
monitorlook, afst.bed. "1660.-

679.-

SUPER TELETEKST

SONY55CMKVM2100
CMKVM210C
Hi-BlackTnnitron.
itron.Adv.*1000.Adv.*1000.-

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden. Adviespnjs'999 -

549.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vnes kombi Adv."1235-

SONY TRINITRON
INITRON
M1400; Afstandbediend.*780.indbediend.*780.-

399.-

599.-

SONY 4 KOPPEN VIDEO
E50;Tn-Logic, audiodubbing,
mkl showview + PDC. *1330.-

629.-

BAUKNECHT KGC
K/V kombinatie met 3 laden
Adviespnjs*1149 -

SONY VIDEO + PDC
SLV280, VHS-HQ, 2 koppen, timer 6 proqs. Adv. *890.-

469.PANASONÏC VIDEO
N VSD22; "Beste koop!" 2 koppen,afstandbediend.Adv.*734.-

~~ 948.-

499.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST63-650; Monitorlook,
STEREOTELETEKST'1829-

878.-

BLAUPUNKT
NKT 70 CM
7025; Stereo,.teletekst
teletekst "1599*1599-

1098.-

BLAUPUNKT
NKT 55 CM
BP55; StereoJteletekst
teletekst "1099"1099-

ARISTONA 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
| TA4411; Afstandbed. '1795 -

898.-

948.-

GRUNDIG5 51
51 CM
CM KTV
KTV
l T51-640;TELETEKST.*1099.ETEKST.M099-

498.-

795.-

WAS/DROOGKOMBINAT1E

mis

399.-

\:i41Mf& 1549.- JTffyiSSiS
TULIP UNIVERSA
glim

499.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200; Afstandbediening.

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31, Flexibele mdelmg, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviespnjs'1498 -

muis en WINDOWS soft. '1938.- •BKHWBjij

999.-

fax/modemkaart, veel software ^UJHlHHlMj^^^Nr'P'fH
o.a. Windows '95 Adv.'4199.- JElüiUfflft"""llliKJUK

>.-mj.-W» 2999.- R^ajiuHlBE

viï PRINTER

BEÜaSBSMm

1^] PRINTER
Kb!
Inkliet printer,
nrintcr. voor ESa&QMWMRRSmEI
Inkljet
^ESf,
. - - - . ... .

mnn

AEGTURNAMAT

AEG BOVENLADER
LAV275, 1000 toeren. "1699 -

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur Adv "949 TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviesprijs*495 ETNA FORNUIS 14.01

1399.-

BAUKNECHT TRA961

*^R^

KONDENSDROGER
CM50; Geen afvoer nodig

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410, Gas-elektro fornuis
mkl grill,draaispitenmixedgrill-set Adviesprijs'1575 -

ATAG GAS-ELEKTRO g
FK055, Elektrische oven, mkl
grill en kookwekker '1510 -

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv "1549 -

449.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv '849 -

339.-

375.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling Adv '799 -

465.-

BETEREN GOEDKOPER!

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! Adviesprijs'749 -

495.-

LUXE ETNA FORNUIS

Gas-elektro met grill element, schakelklok
en glazen afdekplaat.:. Adviesprijs*1245.Adviesprijs*1 245.-

SIEMENS 2 - D E U R S
235 liter Adviespnjs*985 -

748.PINCODE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE
i Meer budget door de gratis
jJBCC-cardr
Aanvraao-folder in de winkel!

WHIRLPOOL 850 TRN
Type AWG089, Adv "1435-

zwart/witenkleureafdrukke. *499.- BEU:

AKAI VHS-IHQ
3-IHQ VIDEO
VSG21, Afstandbediend.
mdbediend. "768.-

299.-

MIELE VAATWASSER
G570; TOPKLASSE. "2099 -

1000

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52,Reverserend "649-

379.-

348.-

SIEMENS AQUASTOP
Superzumig Adv "1348 -

TOEREN
BOVENLADER

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Gescheiden regelbaar, 3 vriesladen. *1849.-

JVC VIDEO
0 SHOWVIEW
HRJ205, LCD-afstandbed
3D-afstandbed

STUNT! VHS-HQ
HS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening.
jndbediening.

m 779.-

BOSCH VW SPS1012

799.849.-

£>i*iii|i.o-vvjMiMt;ureiiiiiuiiuur, {^^^^^^•••^•l

SHARPPORTABLETV
ORTABLETV
37cm, afstandbediend
itandbediend

PRIJS

BAUKNECHT WAHoog centrifuge-toerental
Adviespnjs"1349 -

BAUKNECHT V W 3 P R

MIELE K1321S LUXE

S H O W V I E W VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242; Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed. '895 -

LUXE VAATWASSER
NDESITD3000WI, 4proramma's, 12 couverts
.dviespnjs'999 -

ZANUSSI KOEL/VRIES

699.-

GRUNDIG 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
ST70-650; Adviesprijs'1949 -

WHIRLPOOL AVM
.uxe 32 liter 4 m 1 kombi
magnetron Adv '1499 -

1349.

599.-

599.-

PANASONIC
NIC 63 CM
l TX25G,Stereo,teletekst*1599
o,teletekst*1599-

795.-

1195.-

STUNT! HiFi VIDEO
Prijsdoorbraak! 4 koppen,
longplay videorecorder inkl. PDC. Adviesprijs. *799.-

949.-

698.-

995.-

799.-

1249.SONY63CMKVM2531

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
luime 24 liter inhoud, snele '900 Watt magnetron, veekookfunkties Adv "699 -

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs'1348 -

Wassen en drogen tn 1 machme,1200toeren.*1799 -

849.-

2299.-

SHARP KOMBI
Jigitale 2 in 1 kombi met
000 W a t t q u a r t z - g r i l l

1045.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg' Type
LAV536, Adviespnjs'1499 -

GRUNDIG HiFi VIDEO
GV240; "Beste koop", stereo,
longplay,inkl.PDC.Adv."1709.-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst. "2550 -

WHIRLPOOL AVM617
7 liter inhoud Adv '599 -

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel "1499-

PHILIPS MATCHLINE
VR833; TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop. Adv.*1995 -

PHILIPS HiFi STEREO
VR642; TURBO-DRIVE
video, 4 koppen, longplay,
PDC. Adviesprijs '1195 -

Snd«*elva.nuJ
vraag erom!

/IOULINEX STUNT
M1515,17l.iter,5standen,
raaiplateau Adv '399 -

'ANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 komi magnetron Adv '999 MIELE 1100TO REN
Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip "2299 -

^^j^j^^p^^^^^jTklTlt

.IC,,.

~x^-\

745.-

E-180V 18.E-180HG 21,

PHILIPS TELETEKST
PT155A; Adviespnjs*725.-

479.

BAUKNECHTKRC3032
2HTKRC3032
KOELER 300 LITER!

799,

55 CM KLEUREN-TV
Off.Ned Philipsgarantie *899.-

579.-

3HARPR2V14

INDESITWASAUTOM.
WASAUTOI
Type 2596,
6, Adv '79£
'799 -

645.-

VIDEO-8 CAMCORDER
8x motorzoom,
'om, autofocu
autofocus.

55 CM STEREO KTV
NA2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.*1345.-

679.-

BOSCH K O E L K A S T

HI-8 CAMCORDER
MCORDER
Superieur beeld, HiFi stereo

PHILIPS STEREO TXT'
21 pt 440a * Adv. 1345.-

699.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv '699 -

1299.-

995.-

729.-

145 LITER KOELER
INDESIT Adviespnjs'749 -

345.-

SONY STEADY SHOT
TR550; Met beeldstabiPHILIPS MATCHLINE lisator, HiFi geluid,
701 B; STEREO TELETEKST, motorzoom Adv '2530.afstandbediening. Adv/1795.-

PHILIPS 70CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450, Adviespri|S'1995 -

245.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm .rvstrommel,
zeer zuinig Adv '1199 -

ZANUSSI WASAUTOM.
Type ZE400E, Adv '949-

1795.1145.-

1-DEURSKOELKA!
Degelijke koelkast Fraaie
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

SAMSUNG M6135
/IAGNETRON OVEN
upersnel verwarmen en ontooien Uitneembaardraailateau Adviespnjs"279 -

Electronisch betalen HAARLEM
.
met uw PIN-code
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten
Rivièradreef 37

BEVERIJK
l SUPERSTORE 11OO m"
l Breestraat 65

I

$
ATAGWASEMKAP
WH155,Luxe3standen "260 - ^

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER
Elektronisch. Adv "1699-

ETNAWASEMKAP
AVANCE, 3-standen Adv'135 -

MIELE DROGER T349

liTwfï.'T B ••v^uB **
MERKCENTRIFUGE
2800 toeren Adv '249 -

645.- Uu 149.VAN i;N»1=l:llJTn!

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

Ü

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv "1449 -

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat ' 2 9 8 -

'm*lmmm±*---±"mLmm±'', -OPENINGSTIJDEN:'' •. ',.;,!;; ;;~ ;V V *'^JVpgS
rl t R |_ J» |M •~•
maandagmiddag
1 tot 5.30 uur ,::
"•"••••**•^ "••

• ' '." '
' • • • • • •
Cl KUTOn Ct IDEDC
Ü77^ «.V.wiÜ.Vl
IN DE RANDSTAD

dinsdag t/m vrijdag .......... 9 tot 5.30iuür?i|fe

zaterdag 9 t o t 5 uur
KOOPAVOND
Badhoewedorp vrijdag ........... 7 tot 9 uur V
Maarssenbroek vrijdag
....7 lot;9:;uur:overige filialen donderdag ....7 tot 9 uur >:

Weekmedia 17

woensdag 3 april 1996

T

l

O

20

OP AL ONZE
SHOWROOMMODELLEN
10% TOT 50%
KORTING

N)

2e PAASDAG GEOPEND
VAN 11.00 -17.00 UUR
KOMPLETE BOXSPRINGSET
Deze set bestaat uit:
2 Boxsprings gestoffeerd
2 Binnenvermgsmatrassen 5 slags Bonellveer
1 Achterwand wit met verlichting
10 Jaar garantie op het verensysteem
Leverbaar in de maten
160/200 EN 180/200

1499.-

PRIJSKNALLER NU

UBICA
698.- MATRASSEN
ongemonteerd

WIT M.D.F.
ledikant mcl
lattenbodem
90x200
van 419.-nu voor

349.-

wit M.D.F, ledikant in de speciale
maat 120x190 mcl lattenbodem
compleet met een kwaliteits
binnenvenngsmatras nu
Deze combinatie is ook leverbaar
in de maat 120x200 nu voor

798.-

LEDIKANT 'AXEL'
MET SLAAPLADE

549,
798,

Pocketbinnenvenng stretch
90x200
normaal 995.- nu
140x200
normaal 1535-nu

BINNENVERINGS
MATRASSEN
5-slags Bonellveer, 17 cm dik
90x200

LEDIKANT 'OSCAR'

90x200, wit M.D.F,
inclusief lattenbodem
normaal 395.- nu

249.-

SENIORENLEDIKANT

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

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

2

Alleen bij ons 100% latéxt 16 .cm/dik, i zijde'wol 3QOgr/m ,
, i zijde katoen 200 gr/m*. Damast 70% katoen. ,
'•••:•• •'••'.
; ;
OÖK

":••>'••:••: •• : \.' V .,'.,

leverbaar m de kleuren
-BLANK EIKEN -DONKER EKEN
-ALPINE WIT

: ^^

' 80x210........;..„.....„.:...;......;.......;....„,...„.. 770..•''.•90x200.........'.:.'...'.'.::;

compleet met een hoofd- en voeteneinde
verstelbare lattenbodem +
een kwaliteits polyether
matras sg 40

:...........„..;.. 750>.

electrisch
verstelbare
LATTENBODEM
90x200
995.- nu voor

hoogte 217 cm
diepte 63 cm
spiegel per deur 125.-

698.-

PAEX NEDERLAND BV, NUKERK

499.-

399.

140x200

580.-

een verstelbare

BOXSPRING

voor de verwende slaper.
Hoofd- en voeteneinde
electrisch verstelbaar.
Leverbaar in diverse
stofkeuzes en uit te
breiden met hoofden voeteneinde
(ook te leveren m een
handverstelbare uitvoenng)
Een electrisch verstelbare BOXSPRING, hoofd- eiïvoeteneinde
zijn onafhankelijk verstelbaar, inclusief een komfortabele knieknik'
(zonder hoofd- en voetenbord)
in de maat 80x200 of 90x200 nu

DUBBELDIVANBED

Prif'sknaf/er

1995--

LET OP!!
STUNT
Massief grenen,
stapelbed.

EEN COMPLETE SETPRIJS:
2 wit metalen ledikanten Inclusief 2 spiralen, het onderschuifbed Is
voorzien van wieltjes, + 2 polyether matrassen sg 40

OP=OPU

de oplossing 80x190 nu voor
voor uw loges?
90x200 nu voor.

Deelbaar, inclusief
lattenbodem 90/200 nu

449.-

828.-

898.-

DE AUPING AURONDE COMPLEET MET PIRELLI LATEX MATRASSEN NU EXTRA VOORDELIG:
DeAuronde 1000, stijlvolle omranding van massief gelaagd beukenhout

achterwand vanaf

- leverbaar m 13 verschillende kleuren (de hout- en de NIEUWE beitskleuren hebben een toeslag van 50 -)

AURONDE 1000160x200
2 handverstelbare spiralen ....
*2Pirellilatexmatras$en16cm

..~., ....... ......,....
,
NORMAAL 2940.-

NORMAAL3135.Meerprijs voor 210 cm lengte
houtkleur toeslag...
,
.„
met automaat spiralen

.„

,„,.

1590.-

1580.760.2340. -

1635.840.-

180x200 handverstelbaar
* 2 Pirelii latex matrassen 90x200

Voor projecten kunt u kontakt opnemen
tel. 023-5249221

525.525,-V

PRIJSKNALLER:

1535.1835.-

onverslijtbaar professioneel

480.-'

^I40x2öo......:...........;:.:;...;. :.;...„..::../......:...:; .iieo:-v:'795.-:;
,': 160x200.:.........:..:.......:.;::..........:..:....:.:!..... 1340:895.-:

VOUWDEURKAST
PENTA
l
-ALPINE WIT

KUNSTGRAS

.....

:\ 90x210„....:.;......,„..;.:....j...„..........;...;....... 870.-

698.-

Nu ook in Nederland!

prijs 133 cm ƒ 49,50 per strekkende meter
prijs 200 cm ƒ 74,50 per strekkende meter

-^

80x200....:,.....:....,:...........::,.....;...........;J.;.v 670,- .

Seniorenledikant 90x200

1189.- nu voor

-kan tot 30 kg. zand & vuil opnemen p.m2
-basis waterdoorlatend drukdoek
- ideaal voor buiten (o.a. terras
en balkon)
- leverbaar m rood en groen

normaal 680.- nu

249.

electrisch verstelbare BOXSPRING

ONGELOOFLIJK!!!!!

w^ MEEUWEN
De Slaapvooriichter voor Kennemerland

Alpmewit M.D F.,
90x200

150.»
«„
50.260.-

2475.-

liet auron(te bed is
m een verhoogde uitvoering

aanhaaktafeltje

175.-

de AURONDE 2000:
MEERPRIJS: 150.-

uw auping specialist

ALLE GOEDEREN WORDEN GRATIS THUISBEZORGD

..'-..- ::•
•:'-:;'/openingstijden:
. :. :
' ;'';'.'-.;'--'.-i'";"maandag-13.00'totliB.OÖ.uur. .' ,
','.:, dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00 uur
? donderdag koopavond .19.00 tot 21.00 uur •
; ..
zaterdag 09.00 tot 17.00 uur .

SLAAPKAMER H ' LEM

;;

HOUTPLEIN 6 - HAARLEM - TELEFOON 023 5313039
.TIIlv DOORS:
OP MAAT «MAAKT

LOODS VER KOOP

Verkrijgbaar bij

HET GROENE WARENHUIS
I-IE E IMt S~r E D E

geloogd grenen
Züideinde 63a
Landsmeer '
: Ringweg AIO ' ;
afslag Landsmeer

HONDERDEN METERS
GRENEN MEUBELEN
TEGEN DE
SCHERPSTE
PRIJZEN!
Antiek, Oud,
Nieuw en
Maatwerk

. KASTEN MET EXTRA RUIMTE

KWEKERIJ VAN KLEEFF

AWMMUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 16 W* SPÉCEL DEUREN

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

' OPENINGSTIJDEN
'•vrijdagavond koot>avond van 18.00 tot 2 1 .00 inir
2e Paasdag geopend v.a. 11.00 uur tot 17.00 uur.
•'•• . -^^ 1 0% paaskorting op alle meubelen ; .-'.
Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs!

Beplanting
Bomen
Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?

Heesters

Een voorbeeld Een 2-deurs front 160 cm breed
1 spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
Een hang-en leg-indeling

U wilt ook ruiwtewinst op zolder?
Bel nu: 072-5022700, fax: 072-5022730

ZONWERING

of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.

• Jaloezieën
• Lamellen
• Rolgordijnen
Zonneschermen

Stuur mi| uw documentatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon

OOK PRIJS-OPGAVE AAN HUIS.
BEL VOOR INFO: 023-5318383

Post de bon zonder postzegel naar
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 175 l
I620WK URSEM
Ni|verheidstcrrcin 14
l645VXUrscm

f. 1145r
f.

520."

f. 1665.-

Violen
J

Uw kostindelmg of wand bepaalt het oantal deuren. 2, 3,
4 of meer Als u langs komt met de malen van uw wand,
vertellen wi| precies hoe weinig dat kost
Op uw maal gemaakt in onze werkplaats

Voor documentatie en prijzen tab 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat S Arasterdam
(tussen Osdorperban en OoVnmrweg)

l

Geopend ma vr 9 00 17 00 uur, zo l O 00 13 00 u

SHOWROOM

Ruiter]

DE N A A M V O O R U W R A A M

DAKKAPELLEN

FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Gierstraat 4, HAARLEM
„l

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de

13-31

• - , ' * > t t i ' <, ' /- ' T• • '• •' -,„.-.
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Op het diplomatieke slagveld wordt de hel vaak keurig netjes

Wat wij aantreffen is soms met geen pen te beschrijven. Dan

misdaadverslaggeving. En natuurlijk in de overpeinzingen

teruggebracht tot cijfers en letters. Natuurlijk bestuderen

rest het gevoelige oog van de camera, in dit geval die van

van onze columnisten. Mensen die elke dag weer bewijzen

we die gegevens grondig bij het maken van onze analyses.

Wubbo de Jong. Niet alleen analyseren, maar ook meeleven.

dat wij behalve aan objectieve verslaggeving ook ruimte geven

Maar we willen niet alleen het overzicht, ook het inzicht.

Daaruit spreekt een mentaliteit die overal in Het Parool is

aan uitgesproken meningen, want we zijn niet alleen van

Niet alleen de politieke zetten, ook de geofferde pionnen.

terug te vinden. In ons nationale en internationale nieuws,

papier en inkt, maar ook van vlees en bloed. En zo hoort het

Daarom proberen wij zo veel mogelijk zelf ter plaatse te zijn.

in onze berichten uit de hoofdstad en bij onze diepgravende

voor een krant die wordt gemaakt in het hart van Nederland.

Het PAROOL. DE KRANT WAARIN HET ALLEMAAL GEBEURT.
Bel gratis voor een proefabonnement 06-0561.

BOODSCHAPPEN

WIJZER
D RVU b v ' <

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

;

= Actie O = Suggestie

PA AS-TIP
Bloemen
kleuren Pasen

Gekookte eieren met
groene kruiden-saus
Bij het Paasfeest horen eieren.
Velen beginnen Pasen dan ook
meteen paasontbijt. Natuurlijk
zet u niet zo maar gekookte
eieren op tafel, maar maakt u
er iets bijzonders van. Bijvoorbeeld door de gekookte eieren
uit de dop te serveren met een
heerlijke saus. De BoodschappenKrantvond voor u een recept
voor gekookte eieren in groene
kruiden-saus.

^*tsiï^^-^

baby eennog beteTepasvïm bSSa
n

Overigens kunt u dit gerecht
ook bij uw paasdiner serveren. Combineer het dan met
gekookte krieltjes en jonge
groente.
Eet smakelijk!

All Doublé
Action voor
een schone,
frisse was

f

89tes IS de

enige luier met een ?niete'ïartw '.ii"i

1

ss-^-ssr*

Boodschappenüjstje
(4 pers.): 8 eieren, 1
zakje sauce Hollandaise
(verkrijgbaar inde supermarkt, diverse merken),
boter of margarine, 1
eetlepel gehakte kervel,
1 eetlepel gehakte peterselie, 1 eetlepel geknipte bieslook.
Bereiding: Eieren in drie tot
vier minuten zacht koken. Even
laten schrikken onder koud
stromend water. Maak de door
u gekozen sauce Hollandaise
klaar volgens de aanwijzingen
op de verpakking en roer er wat
boter of margarine door. Nu
kunt u de bieslook, peterselie
en kervel eraan toevoegen.
Pel vervolgens de eieren, leg
ze in een schaaltje en schenk de
saus er over uit.

**

sKSSfesbSense leert u smakelijk
én verantwoord koken

Wellaflex een soepele
styling met verzorging
Alle stylingprodukten van Wellaflex hebben een compleet
nieuw, eigentijds gezicht gekregen. Ook de produktformule is
vernieuwd.
Dankzij de combinatie van
elastische harsen en de verzorgende werkstof betaïne krijgt
uw haar nu nog meer volume,
elasticiteit en glans en blijft uw
kapsel de hele dag soepel in
model.

•= Nieuw

Pasen is een lentefeest. Dat
wordt o.m. gesymboliseerd
door versierde bloesemtakken.
Je kunt rustig van een paasboom spreken. Want net als de
kerstboom kunnen de takken
volgehangen worden metallerlei leuke paasdecoraties. Wilt u
uw paasboom een extra natuurlijk tintje geven, voeg dan
wat narcissen of'katjes' toe.
Vindt u zo'n paasboom wat te
omslachtig, zet dan eens een
paasboeketop uw paastafel. Bij
supermarkten bloemistvindtu
speciale boeketten in paaskleuren.
Wat u ook kiest, met paastakken of paasboeket haait u altijd
zowel de paassfeer als het
voorjaar in huis!

Sense past in een cholesterolverlagend dieet. Maar smaak
blijft belangrijk. Daarom biedt Sense u samen met Gaggenau een speciale kookcursus aan. Tijdens de 'cursus leert u
met Sense de lekkerste gerechten te maken, passend in
een cholesterolverlagend dieet.

Het Wellaflex stylingassortiment bevat hairsprays, mousses,
pompsprays en navulverpakkingen. Ter kennismaking krijgt u
tijdelijk f l. 1,- korting op alle
vernieuwde Wellaflex stylingprodukten.
Hairspray, Mousse en Pompspray (drie varianten): van f l. 6,95
voor f l. 5,95.
Navulverpakking (drie varianten):
van f l. 5,95 voor f l. 4,95.

Deze smakelijke en verantwoorde dag kost u maarfl. 25,(en één Sense Kookpunt). Bovendien maakt u nu kans op
een gratis kookcursus. Kijk op de actieverpakkingen van
Sense Dieet, Sense Light en Sense Bakken en Braden of
vraag de actiefolder aan.
Schrijf naar: Sense kookcursus. Postbus 42, 3410 BA
Lopik. u kunt zicht tot 1 oktober voor de kookcursus inschrijven.

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3. Melk
® 4. Boter, margarine, olie
O 5. Vleeswaren
O 6. Kip en gevogelte
O 7. Vis
O 8. Groente en fruit
O 9. Brood, beschuit, toast
O 10. Broodbeleg
O 11 Ontbijtprodukten
© 12. Pasta
O 13, Pastasaus
O 14. Kaas
O 15. Yoghurt
® 16. Vla
@ 17. 'Slagroom
<§> 18. Bronwater
@ 19. Vruchtensap
O 20. Koek en gebak
O 21. Snoep en chocolade
O 22. Drop
O 23. Snacks en zoutjes
O 24. Toiletpapier
O 25. Keukenpapier
@ 26. Luiers
@ 27. Waspoeder
® 28. üchaamsverzorging
® 29. Haarverzorging
O 30. Huishoudelijke apparaten
O 31 Babyverzorging
O 32. Dierenvoeding

yjJSV^^h

Ieder l|P is Sens waard

Toetje op z'n
Paasbest!

o.b. en Etos

Geklo
slagro
van

Gewone tampon
,

App/lcatorta/npon

volop in aktie

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Cober

E

U

R

O

Niet t

kloppen
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donderdag op Euro 7
om 10.50,13.50 en 15.20 uur

K--di soorten; Mini, Nocrrwj,^'-^ -;

Dat is handig! Kant en klare
slagroom, geklopt en al. Suiker
zit er ook al in. Kan zo op de koff ie of op de taart. Zakt niet in. En
het mooie is: Geklopte Slagroom
smaakt als slagroom omdat het
slagroom is.
Daar kan geen spuitbus tegenop.

9

pl|^^g!^ 5|fe
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Vuil is ei .n '.e!e soorten, zodat uw kleding ook op vele manieren vuil kan worden. Er is
zichtbaar vuil en onzichtbaar
vuil, lastige vlekken en ook nog
eens een 'grauwsluier'. Voor
al dat vuil is er nu nieuwe All
Doublé Action met Freshguard.
All Doublé Action verwijdert
eerst de hardnekkige vlekken
aan de oppervlakte van de kleding, en dringt daarna zo diep
in de vezels door dat zelfs
üe allerkleinste vuildeeltjes
verdwijnen. Hierdoor wordt
uw was grondig schoon en
ademt het een ongekende f risheid. Zo schoon en fris, dat het
een verademing is.

Het BoodschappenSpel zet u in het zonnetje. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt
kans op een schitterende BaByliss Mallorca 10-lamps zonnehemel. Bovendien ligt vooriedere honderdste
beller of inzender met het goede antwoord een handige Princess Cool-touch broodrooster klaar.

BaByliss
Mallorca
10-lamps
zonnehemel

v \ K. v'S *
*

\\ V*
;> V "«

COOL-TOUCH
BROOD
ROOSTER

Eerlijke zuivel

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45.19.45,uur

2

V

STADSOMROEP
u

T

R

t

C

H

I ^/

donderdag op
Stadsomroep utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur
Snel een verrukkelijke Italiaanse
pasta-maaltijd met saus voor
twee personen op tafel? Grand'
Italia maakt het mogelijk met
twee nieuwe snel-klaar maaltijden. Probeer eens zo'n zakje
Pennettealla Mediterranea of
Gnocchetti sardi ai funghi. AlIe ingrediënten die u nodig heeft,
zitten er al in.- fijne pasta meteen
heerlijke authentieke saus.
U hoeft de inhoud van het zak-

Menken van Grieken
De lekkerste zuivel van't Land.

- V\\*,,\
Y

**^.

R OTTER l

coberco zuivel

Heerlijk zacht van smaak door
de volle room.'En lekker feestelijk dankzij de advocaatsmaak.
Dat is Paasvla van Menken van
Grieken. Het enige zuiveltoetje
dat al kant en klaar in de Paasstemming is.
Op de verpakking vindt u bovendien een serveertip. Zodat
u de vla nog leuker kunt maken
met besjes of kiwi. Maar niet
lekkerder. Want Paasvla met
room is op zich al zuivel op z'n
Paasbest!

GRATIS

m

T-

) in een handomdraai een échte
Italiaanse pasta-maaltijd op tafel

All Doublé Action.
Grondig schoon zie je niet
alleen, dat ruik je ook

Het BoodschappenSpel

m

je alleen nog maar toe te voegen
aan een halve liter kokend water.
Af en toe roeren tot het water
verdampt is en u kunt, zonder af
te gieten, meteen genieten van
een authentieke Italiaanse pastamaaltijd.

l

O M R O E P

AMERSFOORT

J

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur
Italiaans eten op z'n Italiaans

*, > \>

v X \\

En de
winnaar is...
Mevrouw J. Buijk

\ "HCUSEH010 APFtMNCCS

,

Vl

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Bood
schappenspel? Dat heeft Mevrouw J. Buijk inmiddels ontdekt! Dankzij de deelname aan
het BoodschappenSpel heeft
Henny de eerste prijs gewonnen en mag nu gaan genieten
van het BaByliss Mallorca 10lamps zonnehemel
De winnaars van de handige
Princess sandwichmaker
krijgen hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina'

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

1. Bij welk produkt maakt u kans op een
gratis kookcurses?
2. Welk produkt is onzichtbaar schoner?
en bel uw antwoorden door naar

De Boodschappenlijn

or prettig W e g S mlneraa'waters
r Z a e

doo c/m)

t e

n p a k t | n K e ? e 5 ' n 'a 8 vSn een watSSpSht/breükve'f9e'fl
'P *
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(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar

Het BoodschappenSpel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

' l'

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 514.550 BRIEVENBUSSEN
Woensdag 10 april 1996

Fontein weer
veranderd in
*blauw bad'

Nieuwsblad

Los nummer ƒ1.95

Weekmedia

56-e jaargang nummer 15

Ondernemers eisen herstelvan Zeeweg

ZANDVOORT - „We zijn bang dat de provincie op basis
van dit tamelijk rustige paasweekend de conclusie trekt
ZANDVOORT
Zes dat het allemaal wel meevalt met de files op de Zeeweg,"
blauwtabletten en een hand- zegt Bart Schuitenmaker namens de Vereniging Horeca
je vol kleingeld. Dat was Nederland en het Ondernemers Platform Zandvoort.
dinsdag de buit, die bode
Mario uit de fontein van het
Zandvoortse en Overveen- heeft. „Het is niet verkeersveiraadhuis viste. Vandalen seDe
ondernemers willen dat de lig. Een dronken automobilist
hebben dit paasweekend op- provincie
versmallingen op zal namelijk 's nachts altijd uit
nieuw toegeslagen. De ta- de Zeewegde
en
afsluiten van de bocht vliegen."
bletten werden 's nachts in de Spoorlaan het
ongedaan maakt
Ook het afsluiten van de
het water gegooid. Hierdoor en dat er in elk
geval al voor
leidt volgens Schuikreeg het een blauwe kleur. Pinksteren een evaluatie komt. Spoorlaan
tenmaker niet tot meer veihgTevens ontstond er een Wil de provincie daar niet over heid. „Deze maatregel zal teenorme zeepsopvorming.
praten, dan spannen de onder- weegbrengen dat op zomerse
Vroeger was de fontein ook
voortdurend doelwit van vandalen. Toen werd er regelmatig
afwasmiddel in het water gegooid. Op een gegeven moment
was men het zo zat, dat de fontein werd dichtgegooid met aarde en plantjes. De 'vrienden van
Zandvoort' herstelden de fontein echter vorig jaar weer in
ere. Tegenwoordig heeft men
een middeltje dat de zeepsopwerking van afwasmiddel tegengaat. Dit middel werkt echter niet tegen de mysterieuze
blauwe tabletten.
Wat voor spul dit is? Mario
kan er geen zinnig woord over
zeggen. Voorlopig wordt de bak
van de fontein maar weer eens
opnieuw geleegd en schoongemaakt. Het handjevol gevonden kleingeld dient als schrale
troost. „Gaat in de pot, kunnen
we lekker van uit eten," aldus
de bode vrolijk.

Politie pakt
overvallers
ZANDVOORT - De politie
heeft twee van de drie overvallers gepakt die tijdens de paasdagen toesloegen bij een winkel
in de Passage en de automatenhal van Gran Dorado. De derde
overvaller is nog voortvluchtig.
Bij de overval in de winkel werd
maandagmiddag een 19-jarige
verkoopster aangerand in de
kelder. Zij moest bovendien
seksuele handelingen verrichten en werd daarna vastgebonden. De overvaller, een 27-jarige
man uit Haarlem, stal een paar
honderd gulden uit de kassa.
Een getuige zag hem in een taxi
stappen. Via de taxicentrale
kon de politie erachter komen
waar de man opgepakt kon
worden.
Op zaterdagavond overvielen
twee mannen, onder wie een
22-jarige Haarlemmer, de beheerder van de automatenhal.
Zij bedreigden hem met een slagersmes en een neprevolver. De
politie kon de overvaller vrij
snel aanhouden op het parkeerterrein bij de hal, doordat de
beheerder
de beveiligingsdienst en de politie direct alarmeerde.

'Spookauto'

nemers een kort geding aan. Ze
hebben inmiddels een onderhoud aangevraagd bij gedeputeerde De Boer en op 15 april
mogen ze op de koffie komen
bij de burgemeester van Bloemendaal.
„Nu kan de provincie het allemaal nog herstellen, want er is
nog niet al te veel gemeenschapsgeld verkwist," meent
Schuitenmaker. „Als we tot
Pinksteren wachten, zoals de
provincie van plan is, dan staat
het straks elk weekend vol op
de Zeeweg en wordt het een
chaos als het met Pinksteren
mooi weer is."
Het versmallen van de Zeeweg is „voor niemand aanvaardbaar" volgens een brief
die Schuitenmaker namens
Horeca Nederland en het Ondernemers Platform gestuurd

ZANDVOORT - Het is
sterk de vraag of het omstreden kunstwerk van Victor van Boven een plaatsje
bij de ingang van het raadhuis zal krijgen. Een meerderheid van de raadscommissie van Ruimtelijke Ordening achtte het door de
gemeente aangekochte 'gevaarte'
donderdagavond
van al te grote omvang om
op die plek neer te zetten.
„Het ding is gewoon veel te
groot voor die locatie," verwoordde Jeannette van Westerloo (PvdA) veler mening. „Hoe
je het ook wendt of keert, er
blijft na plaatsing hooguit een
meter over om je langs het
kunstwerk naar de ingang te
begeven. En dat is natuurlijk
veel te weinig voor rolstoelers.
Bovendien ben ik bang dat

Alle audio en video
' ^Reparaties binnen een
paar dagen klaar

RADIO PEETERS,
Haltestraat 62a .
tel.:023-5719892;

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Waterstanden
Datum
11 apr
12 apr
13 apr
14 apr
15 apr
16 apr
17 apr
18 apr
19 apr

LW
HW
09.56 05.11
00.56 06.10
07.25
01.16 08.54
02.16 10.04
03.06 11.05
03.49 11.35

HW LW
224517.40
-.-19.05
12.3521.00
13.3422.04
14.3623.00
15.2623.25
16.0700.55
04.31
16.4912.25
05.10 00.40 17.3213.15

Maanstand:
NM do 18 apr 0.39 uur.
Hoogwater: vr 18 apr 16.49 uur
NAP + 112 cm.
Doodtij: vr 16 apr. 11.05 NAP - 95

cm.
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Op de Zeeweg vormde zich
maandag pas bij de versmalling een file doordat het verkeer moest invoegen
Andre Lieberom

gels, vlaggen en zeilen gekenmerkte kunstwerk geen enkele
rol speelde bij de discussie. „Ik
zeg dit allemaal niet omdat ik
het lelijk vind," gaf bijvoorbeeld Van Leeuwen te kennen.
De richting waarheen de tot het
kunstwerk behorende meeuwen uitvhegen (recht het raadhuis in, of juist daarvan afgeom in dit geval principieel te keerd) was volgens Jeannette
zijn. „We hebben tenslotte een van Westerloo evenmin van bebasisbesluit genomen over de lang bij de besluitvorming.
locatie. Ik denk dat we daar
niet meer aan moeten tornen.
Wethouder Gerard Versteege
We moeten het kunstwerk dus beloofde uiteindelijk om de begewoon neerzetten op de plek vindingen van de commissie
die we daarvoor hebben uitge- door te geven aan wethouder
kozen." Deze woorden waren De Jong van Maatschappelijk
de CDA-er Ruud van der Mey Welzijn. Zij kan dan alvast naar
uit het hart gegrepen. „Als je A een beter geschikt plekje uitkijzegt moet je ook B zeggen."
ken. „Wellicht ergens op de
boulevard," suggereerde Van
Alle commissieleden bena- Westerloo. „Daar is in elk geval
drukten overigens dat de artis- plenty ruimte om er langs te
tieke waarde van het door vo- wandelen."

'Kunstwerk Victor van Boven te
groot om bij raadhuis te zetten'
men, als het ding er eenmaal
staat, de ingang niet eens meer
zal kunnen vinden omdat het
zicht daarop verborgen blijft."
Haar standpunt werd gedeeld
door de WD-er Frits van Caspel. „Aan de maquette die we
destijds onder ogen kregen
konden we helaas niet zien hoe
omvangrijk het kunstwerk in
werkelijkheid zou worden. En
evenmin dat het te dominant en
te specifiek zou zijn voor deze
plek. Ik adviseer daarom om
het maar ergens anders neer te
zetten."

nooit toe moeten besluiten," aldus Van Leeuwen. „Maar goed,
we hebben het nu eenmaal aangekocht, waarna we er pas achter kwamen dat het een imposant gevaarte van drie meter
hoog is. Daardoor zitten we nu
met het probleem hoe en waar
we het neerzetten. En wat mij
betreft is duidelijk dat het in
„Als we vooraf hadden gewe- geen geval voor het raadhuis
ten dat er een hele procedure kan worden geplaatst."
aan vast zou zitten, die vele malen duurder is dan de 55.000 gulJaap Brugman van GBZ vond
den die het kunstwerk heeft ge- dat helemaal niet zo duidelijk.
kost, hadden we er natuurlijk Integendeel, hij hechtte eraan
Tot die laatste conclusie
kwam ook Han van Leeuwen
(D66), al gaf hij aan het triest te
vinden dat 'het allemaal zo
moet lopen'. Hij doelde daarbij
niet alleen op de plek zelf, maar
ook op de wettelijke rompslomp die het situeren van het
object meebrengt.

Toeristen blijven binnen

ZANDVOORT - Voor het bouwen van vijfhonderd huizen
in de stationsvallei krijgt de gemeente Zandvoort 1,5 miljoen minder subsidie van de provincie dan zij gehoopt had.
De provincie heeft besloten om 4,4 miljoen gulden spoedig
aan Zandvoort over te maken. Dat levert een paar ton extra
aan rente op. De gemeente hoopt het bedrag dat zij tekort
komt binnen te halen via de verkoop van de grond.

ZANDVOORT - Zandvoort is een patates-fritesdorp. Tenminste zo staat de
badplaats bij veel Nederlanders bekend. Dat het dorp
ook een bijzondere kern
heeft met waardevolle, architectonische monumenten, is nog niet tot iedereen
doorgedrongen.

Palace Hotel krijgt
nieuwe penthouses
ZANDVOORT - De bovenste twee verdiepingen van het
Palace Hotel krijgen een facelift. Op de 19-e komen twee
nieuwe penthouses en naast het luxe appartement op de
18-e worden enkele ruimten tot vergaderzalen verbouwd.
Tot drie jaar geleden zat er een restaurant op de 18-e. In 1993
kwam er een luxe appartement voor in de plaats, maar de toenmalige eigenaar overleed in 1994. Sindsdien stond het appartement te
koop. Inmiddels zijn er onderhandelingen gaande met een nieuwe
koper.
Op de bovenste verdieping zaten de kleedkamers en kantine
van het restaurant. Nu laat M. de Graaf, directeur van het Palace
Hotel, een betere opgang aanbrengen zodat er ook mensen kunnen wonen op de hoogste plek van Zandvoort.

de Staten de post onvoorzien te
ruim ingeschat heeft. GS vinden een miljoen reserveren
voor tegenvallers wat te veel.
Daarnaast vindt gedeputeerde
Tielrooij dat Zandvoort zelf
ook een bijdrage moet leveren.
Overigens wilde de provincie
eerst zelfs maar 3,4 miljoen geven, maar na een extra gesprek
met de gemeente gingen Gedeputeerde Staten toch akkoord
met een hogere subsidie.

Architectuurwandeling
door centrum van dorp

In aansluiting op de architectuurrubriek, die van november
tot april in deze krant is verschenen, organiseert Zandvoorts Nieuwsblad een architectuurwandeling. De Zandvoortse architect Chris Wagenaar zal
op zaterdagochtend 11 mei belangstellenden door het eentrum van Zandvoort leiden. Het
beginpunt is het VVV-gebouw
aan de Schoolstraat. Vandaar
gaat de tocht naar het Raadhuisplein en de Noordbuurt.
Behalve architectonische details zal Wagenaar het een en
ander over de geschiedenis van
Zandvoort vertellen. De wandeling voert verder langs het
Gasthuishofje en de Nederlands Hervormde Kerk. De
tocht die ongeveer een uur
duurt, eindigt op het Gasthuisplein. Aanvang 11 uur.

DEZE WEEK:

dagen het verkeer zich een weg
moet banen door de smalle Militairenweg en Julianalaan, terwijl een prachtige infrastructuur via de Spoorlaan, Bloemendaalseweg en Verkorte
Zijlweg hiermee afgesneden
wordt."
Schuitenmaker: „De maatregelen zijn bovendien in tegenspraak met de afspraak tussen
het Rijk en de provincie over de
aan- en af voerwegen naar het
circuit. Toen het circuit de
Al-status kreeg, is afgesproken
dat dat goed geregeld moest
zijn. Deze maatregelen dragen
daar niet aan bij."

Provincie geeft minder
geld voor nieuwbouw

ZANDVOORT - Een brandende auto is vrijdagnacht in de
Elk jaar deelt de provincie
Van Galenstraat tegen een an- subsidies uit voor nieuwbouwdere auto opgebotst zonder dat projecten. Dit jaar valt Zander een bestuurder in zat. De voort in de prijzen samen met
elektrische ontsteking van de onder andere Hilversum, Velauto ging aan, terwijl de wagen sen, Uitgeest en Beverwijkin brand stond. De Honda Civic /Heemskerk. Zandvoort krijgt
werd op l april in Amstelveen het meeste geld, omdat zij de
gestolen. Bij de botsing raakten meeste kan bouwen.
twee stilstaande auto's betrokDat de provincie die vier milken, waarvan er slechts een joen niet wilde opschroeven tot
schade opliep.
zes miljoen, komt doordat
Zandvoort volgens Gedeputeer(ADVERTENTIE)

Oplage: 5.400
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Voorjaarsmarkt krijgt andere opzet

Ondanks het koude weer hebben de meeste horeca-ondernemers en pensionhouders toch redelijk zaken gedaan dit paasweekend. De meeste toeristen zochten hun vertier binnen,
zodat het strand en de terrassen tamelijk leeg waren. Maar in
de restaurants, bars en paviljoens was het daarentegen wel
druk. Sommige toeristen gingen vroeger naar huis door de kou.
„Al met al hebben we best een goed paasweekend gehad," aldus
notelier Bart Schuitenmaker
Foto Andre Lieberom

ZANDVOORT - De OVZ wil
de voorjaarsmarkt op 2 juni in
eigen hand nemen. Volgens G.
van Kuijk van de OVZ komen
er in elk geval een glasblazer,
standwerkers, een surfplankmachine, een kinderboerderij,
een grimeur en een clown. Als
de gemeente toestemming verleent, willen de ondernemers
bovendien dat het publiek voor
deze attracties betaalt. De bradene wordt minder groot van
opzet, maar wel met meer di-

'Sloop Cultureel Centrum kan'
De oude schuur in de Noordbuurt is een van de monumenten waar Chris Wagenaar zijn
groep mee naar toe neemt
Foto Archief Weekmedia

een briefkaart te sturen naar
Zandvoorts Nieuwsblad, t.a.v.
Trudy Steenkamp, redactiepromotie, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Ook kunt u de kaart
afgeven op ons kantoor Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
Schrijft u duidelijk uw naam,
adres, postcode en woonplaats
op de briefkaart en met hoeveel
personen u komt. Aan de wandeling kan een beperkt aantal
personen deelnemen. Deelname aan de tocht is gratis. De
volgorde van binnenkomst van
de aanmelding bepaalt uw deelname aan de wandeling. Wij
Geïnteresseerden voor deze sturen, na ontvangst van de
wandeling moeten zich voor 15 briefkaart, zo spoedig mogelijk
april schriftelijk opgeven door een bericht.

ZANDVOORT - Wat is eigenlijk de waarde van vermelding op de gemeentelij ke monumentenlijst? Betekent dit dat zp'n pand onder
alle omstandigheden onaantastbaar moet blijven? Deze
prangende vragen kwamen
naar voren tijdens de discussie, die donderdagavond
plaatsvond tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening, over wat er
moet gebeuren met het Cultureel Centrum.

tra kosten te maken. Boven- bouwen of iets dergelijks. Het
dien kun je je afvragen of je, kan echter best zijn dat de modoor alleen de gevel overeind te numentale staat van een pand
houden, in feite niet eerder met zodanig is dat je het gaat slodecorbouw dan met momu- pen."
mentenzorg bezig bent."
Of dit in het geval van het
Maar kan zo'n door de locale Cultureel Centrum ook daadvolksvertegenwoordigers per- werkelijk zal gebeuren moet
soonlijk op de monumenten- worden afgewacht. De commislijst gezet pand tot de grond toe sie kwam donderdag met wétafgebroken worden? Volgens houder Versteege overeen dat
hoofdambtenaar Nico Dost eerst een zogenaamd programwel. „Dat een pand op die lijst ma van eisen wordt opgesteld.
staat, betekent niet dat je er Pas als men het daarover eens
niets meer mee mag. In de is, wordt het besluit genomen
praktijk komt het erop neer dat hoe het Cultureel Centrum er
De keus zal moeten worden je eerst een vergunning nodig in de toekomst precies uit
gemaakt tussen
complete hebt, voordat je het mag ver- komt te zien.
nieuwbouw dan wel het achter
de huidige voorgevel opbouwen
van een groter Cultureel Centrum. Gezien de zijns inziens
betrekkelijke waarde van het
- Het Lekkerste Weekend gaat niet plaatsvinden
pand hoeft een beslissing daar- opZANDVOORT
het Badhuisplein maar op het Gasthuisplein en de parkeerover volgens Lou Koper (D66) plaats
bij het raadhuis. Op 4, 5 en 6 oktober komt er een origineel
helemaal niet zo moeilijk te Zandvoorts
strandpaviljoen te staan op het Gasthuispleintje.
zijn. „Het gaat hier eigenlijk om
De
omwonenden
krijgen van te voren bericht over de exacte
een randgeval," betoogde hij. invulling van het festival.
Het programma is nog niet helemaal
„Waarvoor het zeker niet de bekend, omdat restaurateurs,
modezaken en andere
moeite waard is om zoveel ex- ondernemers pas sinds gisterenkappers,
kunnen inschrijven.

Lekkerste Weekend naar ander plein

verse kraampjes. Van Kuijk:
„We willen daarnaast een
Greenpeace-bus, een Ajax-bus,
kartbaan, straatgoochelaar en
een streetband regelen.
Het plan is ook om mensen
op de foto te laten gaan met een
race-auto en een mooie dame."

Radiomaken
geeft Rob
een kick
Pag. 5
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Van Westerloo
wil zich laten
vastketenen
ZANDVOORT - Het PvdA-raadslid Jeannette van
Westerloo zal niet toestaan
dat er bomen worden verwijderd van het Gasthuisplein. En al helemaal niet
als de monumentale kastanje gekapt zou worden.
Het verzoek om enkele bomen weg te mogen halen
komt van de eigenaar van
het Circustheater, die
graag een wat vrijer uitzicht wil.
„Die bomen moeten daar
gewoon blijven staan," gaf
Van Westerloo donderdagavond, tijdens de vergadering van de raadscommissie van Ruimtelijke Ordening, strijdvaardig te kennen. „Desnoods keten ik
me eraan vast, als er toch
wordt besloten om ze om te
hakken."
Of zij het er voor over
heeft om zich, tegelijk met
de bomen, in mootjes te laten zagen liet zij echter in
het midden.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad
l l l l
l L
Naam: (m/v) [ J l
Adres: [ J l l L
l
l
Postcode/Plaats: l l l l l l l l l l l l l l
Telefoon: l l l l l l l l l l l U..,,,,.,,,
Giro/Banknr.:
l l l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,75 [j halfjaar ƒ 33,90 D Jaar / 59.20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

l

l

l

l

l

l

l
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FAMILIEBERICHTEN

ZONWERING

Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.
Psalm 68:20
Voor ons onverwacht nam God tot Zich mijn lieve
man, onze vader en opa

GOEDKOPER!

Martin Bernhard Rooymans
in de leeftijd van 75 jaar.
G. C. Rooymans-van der Mije
Kinderen en kleinkinderen
2 april 1996
Zandvoortselaan 42
2042 XB Zandvoort
De teraardebestelling heeft vrijdag 5 april plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Jaloezieën
Lamellen
Rolgordijnen
• Zonneschermen
OOK PUIJS-OPGAVE AAN HUIS.
BEL VOOR INFO: 023-5318383
SHOWROOM

Gierstraat 4, HAARLEM
___________

«

FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Toon
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa en opi

Neem van
mij acin
dcilhel
voordelig is!

Antonie Moelee
* 4 januari 1910
t 3 april 1996
M. Th. Moelee-Tweebeeke
Theo en Corry
Johan en Siny

KINDERKLEDING
Zomercollectie
maten 68 - l O4 - 128

met deze bon

ADVERTENTIES

20% KORTING
DANKBETUIGING

In onze zonnestudio:
perfekte, moderne
zonnebanken
12,50 p. keer

De enorme belangstelling op de afscheidsreceptie heeft diepe indruk op ons gemaakt.
Hartelijk dank voor alle wensen, cadeaus
en bijdragen aan onze vakantiereis.

PASSAGE 42

Een dankbaar gevoel blijft bij ons achter.

naast surfshop

G. J. J. Mol
I. Mol-Bijvoet
Zandvoort

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en

Binnenkort komt voor leden van de EMM vrij voor ver-

huur:
Parkeerplaatsen Lijsterstraat K en E, huur ƒ7,79 per

maand.
ben de huurders van de woninsen aan de Lijsterstraat:
Arie Kerkmanflat.

Toewijzins van de parkeerplaatsen vindt plaats op basis
van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de parkeerplaatsen door een

briefje met uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de EMM,
Thomsonstraat 1,2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdas 17 april 1996 om
12.00 uur, in ons bezit te zijn.

WERKPLAATS TE HUUR

Ton en Ina

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

PARKEERPLAATSEN IN DE VERHUUR

Voorkeur bij de toewijzins van de parkeerplaatsen heb-

Super
NOORD

tel. O23-57125OO

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Ruime werkplaats met zolder, selesen
Hofdijkstraat 22. Kale huurprijs ƒ 776,25.

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

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

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

u itvaartverzorg ing
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

NOORD

gelegenheid

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veld wij k

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

Super
NOORD

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

knoiöoribieclingen

De verordening bevat tevens een zogeheten "Bijdrageregeling monumentale
bomen". Deze regeling biedt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om
een bijdrage van de gemeente te krijgen om monumentale bomen in stand te
houden.
De gemeente houdt een lijst bij van bomen die aan de criteria om voor een
bijdrage in aanmerking te komen, voldoen.

MILIEUKLACHTENLIJN
Regelmatig komen bij de gemeente klachten binnen op het gebied van "milieu".
De gemeente heeft hiervoor alweer geruime tijd een speciale "milieuklachtenlijn" in het leven geroepen. Op deze wijze worden de klachten gebundeld en
komen op de daarvoor bestemde plaats terecht.
Het nummer is blijkbaar nog niet voldoende bij de mensen bekend.
Daarom volgt hieronder nogmaals het nummer:
Milieuklachteniijn: (023) 574 02 00
Het nummer is dagelijks bereikbaar (buiten kantooruren via bandopname).
BOUWVERGUNNING
De volgende bouwvergunning is bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
94-061B oprichten woonhuis. Dr. C.A. Gerkestraat 125, Zandvoort
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluèstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
LSC
\J\ l ivai i^d i £.1^1
13 v v ij (-\- vwordt
v w i ui u
ij *-*
t \JT^,\J\J\
\_ici u ly vvan
ai i ' de aanvraag betrokken.
De ontvangen
zienswijze
bij
de
beoordeling
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijk
'ijke regels bestaan, die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen verplicht
hten.

Vondellaan 1A, Zandvoort

Mobil

BOMENVERORDENING ZANDVOORT VAN KRACHT
De gemeenteraad heeft pp 27 februari jl. de Bomenverordening 1996 yastgesteld. In deze verordening zijn de regels opgenomen met betrekking tot
kapvergunningen, erfafscheiding en dergelijke.
Tegelijkertijd met het aannemen van de verordening heeft de gemeenteraad de
artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die hier betrekking op
hadden, ingetrokken. Het betreft uit hoofdstuk 4, afdeling 5 de artikelen 4.5.1.
t/m 4.5.6.

Let op onze

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

GROENBAKKEN GEREINIGD
Elk jaar worden degroenbakken (voor het GFT-afval) een aantal keren door de
gemeente schoongemaakt.
Voor 1996 gebeurt dit de eerste keer in de week van 15 t/m 19 april.
In deze week zullen op de ophaaldag de bakken door een aparte ploeg worden
gereinigd. Het is de bedoeling dat men de bak dan buiten laat staan tot de
schoonmaakploeg is geweest.
Dit wordt ook aangegeven door een formulier dat op de ophaaldag door de
vuilophalers onder het deksel van de bak wordt bevestigd.

De Bomenverordening treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf
1 maart 1996. De verordening ligt ter inzage bij de centrale balie van het
Raadhuis, ingang Swaluèstraat 2.
Openingstijden: ma. t/m dpnd. van 08.30-16.00 uur; vrij. van 08.30- 12.30 uur.
Over de verordening zal binnenkort ook een voorlichtingsfolder verschijnen.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Gelet op het belang van het onderwerp hebben Burgemeester en Wethouders
besloten om de inspraaktermijn met twee weken te verlengen.
De nieuwe inspraaktermijn is verlengd tot 26 april 1996!
Belanghebbenden kunnen hun schriftelijke inspraakreactie tot deze datum sturen
aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Bij de centrale balie is de inspraakfolder gratis verkrijgbaar. In deze folder wordt
een samenvatting van de nota gegeven en een uitleg over de procedure.
Tevens ligt de nota zelf bij de balie ter inzage. De nota is voor f 2,50 bij de balie
verkrijgbaar. Openingstijden: ma.t/m dond. van 08.30-16.00 uur, vrij. van08.30
- 12.30 uur.

v. Lennepweg 4, Zandvoort

GEMEENTE

VERHUIZEN?

geeft u meer!
THORN: 'Het witte goud
in het witte stadje'
In samenwerking met
Hostellerie "La
Ville Blanche"
in Thorn biedt
Weekmedia
haar lezers de
mogelijkheid
om in de periode van hali
april t/m 24 juni
te genieten van
een tweedaags
asperge-arrangement. Thorn
is het witte
stadje aan de
Maas in
Limburg.
Eeuwenoude
straatjes met witgekalkte huisjes.
U verblijft in Hostellerie "La Ville Blanche", met een
gezellige koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse gewelvenbar, een lounge en diverse terrassen.
Gedurende het aspergeseizoen organiseert de familie
Joosten een asperge-arrangement bestaande uit: 2 x
overnachting in een kamer met bad/douche en toilet,
radio, KTV, telefoon en minibar, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, l x een drie gangen asperge-diner, l x vier gangen asperge-diner, welkomstdrankje, een bezoek aan
de asperge-boer en fietshuur en diverse lietsroutes
langs asperge-velden.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de bladen van Weekmedia ƒ 250,00 per persoon. Voor een l persoonskamer wordt een toeslag van
ƒ 50,- per dag gerekend Kinderen tot 12 jaar krijgen 50%
korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen. De
aanbieding is geldig op alle dagen in de periode half
april t/m 24 juni.
Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2. 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK Amsterdam

Bon voor onze lezers
Fa. Gansner & Co.

de

Inschrijvins: schriftelijk met vermelding waarvoor u de
ruimte wilt gaan gebruiken.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 17 april 1996 om
12.00 uur in ons bezit te zijn.

alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.

in

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag '18 april 1996 om
15.30 uur. De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluèstraat 2,
Zandvoort. Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.
INSPRAAKTERMIJN PARKEERBELEID CENTRUM VERLENGD
Tijdens de inspraakavond over de invoering van het bewonersparkeren is door
verschillende insprekers gevraagd om de inspraaktermijn te verlengen.
Oorspronkelijk loopt de inspraaktermijn van 15 maart t/m 12 april.
Na deze termijn dienen alle reacties te worden verwerkt en van commentaar
voorzien. Waar van toepassing dienttevensde conceptnota te worden aangepast.
Behandeling van de nota en de inspraakreacties in de commissies en de
gemeenteraad is gepland in de maand juni.

____

DE N A A M V O O R UW R A A M

Waarom
daarom hebben wij die handen
en die armen
als het koud wordt rond het hart
elkaar te warmen.

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Duinweg 25
2042 HB Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft dinsdag 9 april
plaatsgevonden in crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.

Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort,
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

Deelname aan het asperge-arrangement in Thorn is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:

.Woonplaats:

Telefoon:

Keuze datum

Aantal pers.:

Aantal kinderen:.

WEEI

geeft u meer!

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wit Verhuizingen

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

ERKENDE
VERHUIZERS

De Grote fUlanta Prijsvraag
Wie voor f 5,- een Clubkas-kaart
koopt, krijgt niet alleen tien aantrekklijke waardebonnen met een
gezamenlijke waarde van meer Aan
50 gulden, maar ook een deelnamekaart voor de Grote Altlanta
Prijsvraag. Maak de tweespraak op
die kaart op originele wijze af en
stuur 'm voor dinsdag naar
Weekmedia, postbus 2201,1OOO EK
Amsterdam. U dingt dan mee naar
de weekprijzen en de landelijke
hoofdprijs: een volledig verzorgde
reis voor twee personen naar de

Olympische Spelen in Atlanta.
Een jury beoordeelt elke week de
inzendingen en als u deze week bulten de prijzen bent gevallen, dingt
uw Inzending volgende week weer
mee. Heeft u nog geen Clubkaskaart? Vraag er dan naar bij uw
sportclub of bel Hans van den Pol
(Weekmedia) tel. 020-562.2205.
Hij kan u zeggen welke sportverenlging in uw buurt aan de Actie
Clubkas meedoet.
Succes!

C

BEI GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in,
Een nattira-tiitvaartverzekering,
daar heb je wat aan.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle'
kosten, maar nel 7.0 belangrijk was de hulp?
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies xoals mijn man y.ich dal had voorgesteld.
fin. deze uitvaartverxeherinff is mijn
vertrtmwen meer d tin tvnnrtl.
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

De winnaars

De hoofdprijs deze week is gewonnen
door R. Ruijssenaars uit Amstelveen. (een Olympische polo en waardebon t.w.v. 200 gulden van Plet
Zoomers)
De tweede prijs (waardebon van 125,van Sport 2000) \e voor C. van der
Vliet uit Amsterdam en de derde
prijs (2 kaartjes Efteling) voor
M. Rijsenbrij uit Mijdrecht.
De Weekmedia-prijzen gaan naar
L Dekker (llpendam),
J. Kuipers (Amstelveen) en
F. van Veen (Amsterdam).

Een kompleet vétzörgde begrafenis
of crematie voor slecht
Sluit een rütux
bij IJitvaartcentruni H^

"t
Actie Clubkas is
| een initiatief van NOC'NSF
£>
en Weekmedia. Oe actie,
opgezet om sportclubs
financieel te nelpen, wordt ieder
voor- en najaar gehouden. Mie
sportverenigingen kunnen er aan
meedoen. Bel voor meer Informatie
met Hans van den Pol (Weekmedia),
tel. 020-562.2205

Dag en nacht-bereikbaar; voor
het verzorgen van één begrafenis
. of crematie.
: •'••',.Direkt hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
•

M i l M i M a B M H M l H H m ^ M n

£» Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzckcring
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nou; nergens aan gebonden ben.

I 2PP

naam:

/
man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:

I OPHJ2

PIET ZOOMERS
l \ uu mo< I

NOC'NSF

• H-i

leeftijd(en):
Non in envelop zonder postzegel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

i
i

woensdag 10april1996

Weekmedia 17

Informatie
voor ouderen
ZANDVOORT - Wat betekent
de nieuwe Algemene Bijstandswet voor ouderen? Hoeveel
geld heeft de gemeente voor een
gehandicaptenlift in huis? Wat
doet wethouder De Jong voor
ouderen? Dat soort vragen komen aan de orde tijdens de informatiemiddag van de ANBO
op donderdag 11 april.
De bijeenkomst begint om
twee uur en wordt gehouden in
het Gemeenschapshuis. De
Jong geeft met enkele ambtenaren een toelichting over bijstand,
woningaanpassingen,
vervoerskosten voor ouderen
die slecht ter been zijn en minimabeleid. De toegang is gratis
en ook niet-ledcn van de ANBO
zijn welkom.
Voor de leden is er trouwens
een ledenvergadering op donderdag 9 mei om twee uur en
een dagtocht naar de Broekerveiling op 16 april.

'Konden we maar goedkopere huizen bouwen'
De stationsvallei ligt er nu wat troosteloos bij. Het lijkt bijna ondenkbaar dat er over een paar jaar kinderen spelen in frisse speeltuintjes,
rennen over schone stoepen en de deur dichtslaan van nieuwe huizen.
Hoe die huizen eruit komen te zien weet officieel nog niemand. Deze
maand buigen tijdens een workshop ambtenaren, zes architecten, een
stedebouwkundige en een landschapsarchitect zich daarover. Ondertussen heeft de gemeenteraad onlangs flink geworsteld over de vraag
hoeveel huurwoningen er naast de koophuizen in de stationsvallei
gebouwd moeten worden. Peter Kramer, directeur van de woningbouwvereniging, zat erbij, keek ernaar en schoof onrustig op zijn stoel.

ET IS jammer dat de indruk
ontstaan is dat wij ons voor
sociale huurwoningen in de
stationsomgeving niet hard
wilden maken," reageert Peter Kramer, directeur van woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht

De eerste toeristen zijn alweer volop gesignaleerd en
dat geldt ook voor de nieuwe
Films
ZANDVOORT - Filmclub Si- of vernieuwde winkels in
mon van Collem draait vana- Zandvoort. Mensen met wat
vond 'Les roseaux sauvages' lef kunnen zich voortaan in
om half acht in het Circus aan de Haltestraat laten tatoeërhet Gasthuisplein. Deze film en op hun bil of een ring
gaat over drie Franse jongens door hun navel laten steken.
die volwassen proberen te wor- Voor de inwendige mens
den. Woensdagavond 10 april zorgt viskraam Stek in
om half acht wordt de klassie- Noord en wie een oude
ker 'Citizen Kane' vertoond. kroonluchter zoekt, kan te'Citizen Kane' stamt uit 1941 en recht bij het verhuisde echtis gemaakt door Orson Welles, paar Van Tetterode.
die zelf meespeelt in de film.
Het verhaal (over een krant) is
volgens de critici haast even
fascinerend als de film zelf. De
roem dankt de film onder andere aan het opmerkelijke camerawerk.
'Belle époque' is van veel recentere datum dan 'Citizen
Kane'. Deze Spaanse film was
Wie onlangs door de Halteeen groot succes in eigen land straat wandelde, heeft het vast
en kreeg een Oscar voor nie- gezien. Tussen de winkels die
t-Engelstalige films. Een on- er al een tijdje zitten, springt
schuldige jongen zit in de film een nieuwe knalrode gevel er
tussen vier juffertjes die zich beslist uit. De Tattooshop anop hem storten. 'Belle époque' nex piercingzaak van Renë
draait op woensdag 17 april om Vanstaen en Jacky Smits oogt
half acht.
van binnen vooral als een moderne kapper. En je krijgt er
ook thee uit een automaat, terKunst
wijl je op je gemak een paar
ZANDVOORT - In Galerie/A- voorbeeldboeken doorbladert.
telier Paulus Loot komen paar- Maar daar houdt de vergelijdenliefhebbers aan hun trek- king dan ook wel mee op, want
ken. Daar exposeert Jaap Bou- aan de muur hangen geen poshuijs schilderijen met paarden ters van dames met permanent.
in volle galop. Zelf was de schil- Blote ruggen met tatoeages stader ook een fervent ruiter. Tot ren de bezoeker op designposen met eind mei zijn de kunst- ters aan.
werken elk weekend te bewonAi, pijnlijk, dat is de eerste
deren in de galerie op de Boule- gedachte die opkomt. „Bloedvard Paulus Loot 21.
prikken in het ziekenhuis of de
tandarts in je mond laten rommelen doet meer pijn," beweert
Rommelmarkt
René met een stalen gezicht.
ZANDVOORT - Stripboeken, Hij gaat na een jaar samen met
telefoonkaarten, balpennen of 'tattoolady Chantal' in de Staminiatuurauto's. Het is alle- tionsstraat nu verder met piermaal te koop op de verzamel- cer Jacky in de Haltestraat nabeurs in het Gemeenschaps- dat hij heel lang een zaak in
huis op zondag 14 april. Ruilen Haarlem heeft gehad. „Natuuris eveneens mogelijk. De beurs lijk zijn veel mensen nerveus.
is geopend van 11 tot vijf uur. Het gaat er dan ook om dat ik
ze geruststel. En dat doe ik."
Hij schrikt niet terug voor taFlipperen
toeages op de vreemdste plekZANDVOORT - Flipperaars jes. „Wist je dat tatoeëren op
kunnen zich op zaterdag 20 piemels en borsten juist héleapril uitleven tijdens de voor- maal niet zo pijnlijk is. Zolang
ronden van de Nederlandse je je maar ontspant. En mocht
Kampioenschappen Flipperen dat niet het geval zijn dan helpt
in Casino Royaal in de Halte- een koud washandje of deze
straat. De wedstrijden begin- sproeispuit wel."
nen om half 11. Inschrijven tot
Voor piereen, het doorboren
vrijdag 19 april bij Casino Roy- van lichaamsdelen met een
aal (5713030). Winnaars gaan staafje of een ring, geldt voldoor naar de Dutch Pinball gens Jacky hetzelfde. „Op een
Open op 28 april in Schevenin- gegeven moment is de huid gegen.
nezen en gaat de ring of staaf
door een soort vleestunnel. Dan
voel je er niets meer van. Er
Dieven gepakt
zijn zelfs mensen die gewichten
ZANDVOORT - Drie Amster- aan hun ring hangen."
dammers zijn aangehouden naZe geeft toe dat tepels bij
dat zij vrijdag een Porsche in de vrouwen wel wat gevoeliger
Van Alphenstraat probeerden zijn. Jacky spreekt uit ervaring.
te stelen. Het alarm van de auto Wie goed naar haar kijkt, ontging af en de twee mannen plus dekt bovendien vier ringen in
een vrouw gingen er vandoor. haar rechteroor en vijf in haar
Dankzij een getuige kon de poli- linker, een stevige ring door
tie het drietal bij de kop van de
Zeeweg aanhouden.

(EMM) op de opmerking die Jeannette van Westerloo (PvdA) onlangs daarover tijdens een raadsvergadering
maakte. „Maar ik ben wel blij dat zij
zich samen met Han van Leeuwen
(D66) zo ingezet heeft voor 150 huurwoningen in de sociale sector."

haar navel plus een vers ringetje door haar neusvleugel. Ze
denkt nog over een staafje met
bolletje door haar onderlip. En
met veel plezier laat ze de tang,
naalden en haar verzameling
medisch staal zien die ze bij
anderen gebruikt.
Het lijkt bijna sadomasochistisch. „Ik vind het zelf heel
mooi en ik vind het leuk om
andere mensen te versieren,"
lacht ze vrolijk. „Mijn ouders
moesten er eerst niets van hebben. Toen mijn vriend en ik bij
wijze van verloving een ring in
onze navel aanbrachten, zeiden
ze: 'Die had je toch ook om je
vinger kunnen doen.' Maar nu
zijn ze apetrots op me en komen ze ontzettend vaak langs."
Een klant, die zelf al een tatoeage op haar bil heeft en nu
denkt over een piercing door
haar tepel, voelt zich ook door
dat versieren aangetrokken.
„Bovendien is het opwindend,"
zegt ze schalks nadat ze zich
uitgebreid heeft laten voorlichten over de voors en tegens van
een ring door je lijf.
Volgens Jacky en René is het
belangrijk dat klanten niet te
impulsief binnenstappen. „Je
moetje piercing of tatoeage namelijk ook goed willen verzorgen. Als ze meteen in de zee
springen, loopt de tatoeage
door," waarschuwt René. „Zo'n
piercing moet je als een verse
wond beschouwen waar beslist
geen vuil in mag komen. Dus is
het heel onverstandig om te
gaan zwemmen. Maar deze zomer zal er beslist nog wel iemand die zich niet aan mijn
raadgevingen heeft gehouden,
een paar dagen later terugkomen met een ontsteking. Ik
stuur ze dan met wat informatie door naar de dokter," aldus
Jacky.
René heeft een zeer uitgesproken mening over hygiëne.
„Een zaak moet clean ogen en
je moet hygiënisch werken. Ik
ben zelf ruim vier jaar controleur geweest van de Nederlandse Bond van Legale Tatoeëerders. In mijn zaak loop je dus
geen enge ziektes op. Die angst

Zandvoorts
Nieuwsblad

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der ünden, Andre Stuyfersant. Systeemredacteur: Hero Blok. Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.

ZANDVOORT - Het bestuur
van de Stichting Nationale
Feestdagen wil 5 mei vieren
ook al is 1996 geen jubileumjaar. Met een feestavond en een
middag voor ouderen heelt
Zandvoort dit jaar toch een
feestelijke Bevrijdingsdag. Tijdens het feest treedt het gezelschap 'Friends in Music' op in
De Krocht met liedjes uit de
jaren dertig en veertig.
Voor koningmnedag is hot
programma inmiddels ook
rond. Het programma is in grote lijnen hetzelfde als voorgaande jaren, alleen is de voorstolling voor kleine kinderen vervangen door spelletjes.
Maar koninginnedag begint
natuurlijk met de traditionele
vrijmarkt. Harmonie De Spaarnebazuin uit Haarlem zorgt
vervolgens voor de muzikale
omlijsting van de aubade op het
Raadhuisplein om half 11. 's
Middags zijn er kinderspelen,
die afgesloten worden met een
estafette onder leiding van
scoutmggroep The Buffalo's en
met behulp van attributen van
de stichting Rekreatiewerk
Noord-Holland. De Buffalo's
zorgen overigens ook voor een
erepoort aan het begin van de
afgesloten Haltestraat.
De taptoe hoort eveneens bij
de Zandvoortse koninginnedag.
Om half acht spelen dan ook
SOLI uit Driehuis en Damiate
uit Haarlem op de Prinsesseweg.

ZANDVOORT - De perikelen
rondom een fusie met Haarlem
en de status van Haarlem als
centrumgemeente komen begin mei tot een climax. Op 8 mei
mag iedereen die er een mening
over heeft deze bij de provincie
naar voren brengen. Over een
mogelijke fusie heeft de Commissaris van de Koningin inmiddels gesproken met Zandvoort, Haarlem, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Heemstede, Bennebroek, Haarlemmermeer, Velsen en Hillegom. De
gegevens die uit dat gesprek
naar voren zijn gekomen, vormen samen met de meningen
van burgers, belangengroeperingen en Gedeputeerde Staten
de basis voor het uiteindelijke
standpunt van Provinciale StaDe discussies over de moRené Vanderstaen tatoeëert de Zandvoorter Peter Koper. 'Je mag nooit meteen in de zee springen nadat er een tatoeage op je ten.
gelijke
en de centrumstalichaam aangebracht is, dan loopt het uit' aldus René
Foto André Lieberom tus vanfusie
Haarlem vinden plaats
voor aids is trouwens sowieso ding. „Op het moment doen de Stek. Terwijl hij op de visafslag ter Valkenburg, Peter Prinsen op 29 mei en 17 juni.
overdreven. Want het besmet- schilderijen, kroonluchters en in IJmuiden werkte, dagdroom- en Goof van Veldhuysen zijn in
tingsgevaar is binnen 17 secon- meubels het erg goed," vertelt de hij over een bestaan als zelf- Zandvoort terechtgekomen via Henk Tulp weg
den verdwenen als bloed buiten Van Tetterode. De spullen ko- standig visverkoper. Dat het een advertentie in de krant.
- De presentaje lichaam komt. Dan moet je men vaak uit Zandvoort van uiteindelijk Zandvoort gewor- „We willen de zaak opknappen torZANDVOORT
van het nieuwe seniorendus wel verdomd snel zijn als je mensen die hun zolder oprui- den is, berust op toeval. „We en de Beach Club weer open- programma
van ZFM is opgedat HlV-virus wilt overbren- men. „Ik koop niet alles, want konden maar moeilijk een gooien," vertelt Valkenburg. stapt. Henk Tulp
koesterde volik moet het natuurlijk wel ooit standplaats krijgen. Gelukkig „Maar dat heeft nog even tijd gens
gen."
ZFM-woordvoerder
weer kunnen verkopen. Maar kwam deze kraam vrij."
nodig. In elk geval blijft de sfeer
andere verwachtinsoms zitten er wel bijzondere
Zijn vrouw helpt mee, al van het grand café wel eenbeet- Toornstra
gen dan de redactiecommissie
Kunst en kitsch
dingen bij. Zoals de ronde pla- werkt ze eigenlijk in een ver- je hetzelfde."
van het programma. Hij wilde
In een ander nieuw zaakje is quette met Venus in de schelp pleeghuis. Ze glimlacht tegen
meer vrijheid hebben, terwijl
de verflucht nog niet helemaal uit 1890 die iemand ons aan- een al wat oudere klant die op
de redactie zich alleen op senioopgetrokken. „Maar we zijn wel bood. Of een schilderij van Jo- zijn bestelling wacht. „Vooral
ren wilde richten.
open hoor," zegt Marijke van zef Israëls. Onlangs kreeg ik de kibbeling, haring en krabsaZFM is naarstig op zoek naar
„We
richten
ons
op
goedkope
lade
zijn
onze
specialiteiten,"
een
vuilniszak
vol
pijpen.
Die
Tetterode van 't Binnenhuis.
een
opvolger van Tulp. „We
aldus
Hannie.
„Helaas
kunnen
drogistartikelen,
die
we
bijDeze antiekwinkel zat eerst heb ik bijna allemaal verkocht.
hebben
al een paar mensen berecht tegenover het Zandvoorts Kijk, alleen dit mandje alle- we niet alle vissoorten in de voorbeeld in het buitenland in- naderd en denken nu aan een
Nieuwsblad aan het Gasthuis- daagse exemplaren is nog kraam meenemen, maar verse kopen," legt Lucien Valvekes opzet met verschillende previs kan men altijd bij ons van te van De Mazzelmarkt uit. Sa- sentatoren," aldus Toornstra.
plein. „Maar daar groeiden we over."
voren bestellen." En waar die men met Twan Klaassen huurt Voorlopig presenteert Han van
uit." Daarom zijn de Van Tettevis vandaan komt? Uit IJmui- hij de voormalige dames- en Leeuwen het programma.
rodes een paar meter in de richkindermodezaak De Halte in de
den natuurlijk.
ting van het raadhuis verhuisd
Haltestraat. Met deze overnanaar het veel grotere pand van
me is ook de Zandvoortse Netty Politiek Café
de voormalige drukkerij ReSchraal meegegaan.
prox.
ZANDVOORT - Het Politiek
Antiek, kunst of kitsch, je
Café
is verplaatst naar 23 april.
Zij verkopen shampoo, vaat- Eigenlijk
kunt het zo gek niet bedenken
Voor de nieuwe viskraam van
zou het plaatsvinden
wasmiddel, zeepcadeautjes,
of het is er. Een prikbord met Bert en Hannie Stek hoeven de
16 april, maar dan overlegpamper maar ook stropdassen op
Russische speldjes, een oud visliefhebbers alleen maar hun
de fractievoorzitters met elvoor toeristen en Zandvoorters. gen
jachtgeweer, een modelschip, neus achterna te lopen. Dit
kaar. Op 23 april gaat Eugène
Riche heeft drie nieuwe eige- Valvekes: „Elke week hebben Weusten
dressoir met houtsnijwerk, echtpaar uit IJmuiden heeft de
praten met diverse
Chinese beeldjes, ski's van heel kraam van Mare Buchel in naren. Het grand café dat on- we wat anders. Binnenkort ko- vertegenwoordigers uit de polilang geleden. Wie flink zoekt Noord overgenomen. „Ik wilde langs dicht ging vanwege zake- men we natuurlijk met zonne- tiek over actuele zaken zoals
tussen de vele voorwerpen, al tien jaar voor mezelf begin- lijke problemen, valt nu onder brand." De Mazzelmarkt is elke het parkeerbeleid en het toerisvindt beslist iets van zijn ga- nen," vertelt de 34-jarige Bert drie ondernemers uit Ede. Pe- dag open.
me. De bijeenkomst in Yanks
(ingang Kosterstraat) begint
om half negen. De toegang is
gratis.

De Mazzelmarkt

Na tien jaar
een eigen zaak

Jeugdspelers bijten
zich vast in stuk
van Noel Coward

Zelfde sfeer
in nieuw Riche

D66 wil straatartiesten in dorp

ZANDVOORT - Han van Leeuwen en Jan Termes (D66)
willen dat het college van Burgemeester en Wethouders nog
voor het zomerseizoen met een voorstel aan de raad komen
over de straatmuzikanten.
Zij vinden dat straatartiesten ook in het centrum op moeten kunnen treden, omdat dat een verlevendiging is. Nu
mogen ze alleen op de boulevard muziek maken.
Om overlast te voorkomen stellen de D66-ers voor dat er
wel strenge regels voor de artiesten moeten komen.

jeugdafdeling op. Fransen, regisseur van de volwassenafdeling van toneelvereniging Wim
Hildering, hoopt dat een nieuwe groep over twee jaar de huidige jeugdgroep kan vervangen.
„De jongeren die nu spelen, zijn
dan namelijk te oud geworden.
Maar ja, het geven van een cursus voor de jeugd is energievretend voor Sonja. Aan de andere
kant is het wel heel goed voor
Het toneelstuk gaat over de kinderen. Het helpt ze over hun
wereldvreemde familie Bliss. verlegenheid heen."
Actrice Judith Bliss, getrouwd
Is het dan niet eng om op het
met auteur David Bliss, is een
dominante vrouw. Het echt- toneel te staan? „Ik was wel wat
paar leeft bovendien in een nerveus," zegt de nieuwbakken
schijnwereld, terwijl de kinde- volwassen hoofdrolspeelster
ren liever als gewone tieners Caroline Bluijs die onlangs
opgevoed zouden willen wor- schitterde in 'Onder de vuurden. Om te bewijzen dat zij heel boet'. „Bij de generale repetitie
normaal zijn, nodigen Judith ging alles fout. Maar dat schijnt
en David kennissen uit. Maar zo te horen. Vlak voor de voordat pakt anders uit dan ze ver- stelling dacht ik 'gewoon gaan
wachtten. Opnieuw wordt de fa- met die banaan', want iedereen
milie Bliss geconfronteerd met in de zaal weet dat het amateurtoneel is. Dat zou ik ook zo wilhun absurde gedrag.
De jeugd van Hildering speel- len zeggen tegen de jeugd die
de vorig jaar Jan Rap en zijn binnenkort optreedt. Het is liefmaat. „Na dat succes wilden we dewerk, oud karton, we hebben
weer goede kwaliteit leveren," veel lol en dat stralen we uit."
vertelt Sonja Rijnders. „Dit
de voorstelling 'Hooikoorts' op
sluit aardig aan bij de boeken 20Voor
zijn HOR kaarten verkrijgbaar
die de jongeren voor hun litera- bij april
De Gaper in de Kerkstraat ol Foto
tuurlijst moeten lezen."
Boomgaard op de Grote Krocht. De
Zij richtte op verzoek van Ed uitvoering begint om aclit uur. De
Is overigens op donderdag 18 Fontein verandert in badkuip
Fransen drie jaar geleden de try-out
april.

Fiets weg
ZANDVOORT - Een parkmgwatchster is zondag haar fiets
kwijtgeraakt aan een dief. De
vrouw, die er op moet toezien
dat dieven geen auto's stelen of
kraken, had haar fiets even met
een beugelslot aan haar voorwiel vastgezet aan een andere
fiets. Toen zij terugkwam van
een sanitaire stop, was haar
fiets verdwenen.

Janine de Ridder, Alexandra
Benning, Stefan Sjerps, Kees
Rutger, Mariecke Fransen, Robert Schmidt, Arunie Schultz,
Lana Lemmens en Wiebe Rovers hebben volgens hun regisseuse Sonja Rijnders-Koper
hun tanden gezet in een redelijk moeilijk stuk dat een beetje
de sfeer heeft van 'Who's afraid
of Virginia Woolf'.

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld Kantoor geopend: maandag 13.00-16.00 uur:
dinsdag 900-11.00 uunwoensdag
09.00-17.00 uur. donderdag 09.0012 00 uur; vrijdag 10.00-16.00 uur.
Regiokantoor' Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 42iB,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449 Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271
Faxnummer 020-6656321.
Verkoopmanager: R. Post.

1941.

Toch feest op 5 mei

Fusie

ZANDVOORT - „Je moet gewoon lekker gaan met die
banaan." Dat is het enige advies dat actrice Caroline Bluijs
aan de jeugd van toneelvereniging Wim Hildering kan
geven. De jeugdafdeling speelt op zaterdag 20 april in De
Krocht het serieuze toneelstuk 'Hooikoorts' van Noel Coward.

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op woensdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie J.F. Sas.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit

van koopwoningen." Kramer bedoelt
dat de woningbouwvereniging de opbrengst van koophuizen in een keer in
haar zak kan steken, terwijl bij huurwoningen de maandelijkse huren de
kosten van de bouw en van het onderhoud in de toekomst moeten dekken.
En daar zit verschil tussen.
„Ach," zucht de woningtaouwdirecteur tenslotte, „eigenlijk zouden we
eveneens voor de Zandvoorters met
een minimuminkomen ontzettend
graag woningen met een huur van
maximaal 650 gulden willen bouwen
bij het station." Maar ja, dat blijft bij
een droomwens. Omdat op de stationsvallei nog de schulden van het
wijkje tussen de Vondellaan en de Van
Lennepweg rusten, is de kans op echt
goedkope huurwoningen namelijk bij
voorbaat al verkeken volgens Kramer.

Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA in Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12.
Telefoon: 023 - 5718648
Fax: 023 - 5730497

Paashazen

Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

vijf verdiepingen.
Het is de bedoeling dat in de vallei
ook lagere flats en zestig eengezinswoningen verrijzen voor huurders. Voor
senioren die hun eigen huis hebben
verkocht heeft EMM vijf duurdere appartementen op het oog. En gehandicapten kunnen terecht in drie of vier
aangepaste woningen. Daarnaast laat
de gemeente koopwoningen bouwen,
maar dat is een ander verhaal want
daar heeft EMM niet zo veel mee te
maken.
Alhoewel... „Als het niet lukt om met
het Bouwfonds de financiën rond te
krijgen, willen we de vrijheid hebben
om koopwoningen te bouwen," zegt
Kramer. „Het zal vast nog een hele
opgave worden om de huurwoningen
te realiseren, want de exploitatie van
huurwoningen is veel ongunstiger dan

Promenade

'Bloedprik is pijnlijker
dan tatoeage of piercing'

Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal: ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
per jaai. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,95.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08 30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: donderdag 09.0012 00 uur. tel. (023)-5717166

Kramer werd echter voor een voldongen feit gezet. „30 procent sociale
sector, waarvan vijftig sociale koop en
120 huurwoningen, daar moest ik het
mee doen," zegt hij. EMM is namelijk
officieel nog geen participant. Kramer
is er echter toch bij betrokken, omdat
de woningbouwvereniging straks een
deel van de nieuwe wijk bezit.
Kramer: „Wij bouwen juist het liefst
zoveel mogelijk betaalbare huurwoningen." Die betaalbaarheid is een van
zijn stokpaardjes. „Ik had liever gehad
dat de discussie daarover gevoerd zou
worden, in plaats van over de aantallen."
De goedkoopste huizen die er gebouwd worden, hebben echter altijd
nog een huur van minimaal zevenhonderd gulden per maand. Dat zijn appartementen voor starters in flats van

Zandvoorts
Nieuwsblad

De paashazen van het Zandvoorts Nieuwsblad en de OVZ
hebben zaterdag paaseitjes van de HEMA uitgedeeld aan winkelende mensen en aan S. Balkenende (BRUNA) en J. Bluijs
(van het gelijknamige bloemenhuis). Zij verzorgen de prijzen
voor de paaspuzzel van het Zandvoorts Nieuwsblad en de OVZ.
Wie de goede oplossing van die puzzel weet kan deze nog tot 13
april in de bus doen van het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad (Gasthuisplein 12)

Foto Anclre Lieberom
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MORGENFRIS
NAVULPAK 500.ML
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HEERLIJKEJONGE
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:4POGRAM
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^K*i •"//>XLIEI:ST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorentiof
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' AMSTERDAM: Heinekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).
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'Kuiperij S.R. Tiemstra &
en de mosterdfabrieken. „We
Zonen opgericht 1919 Oosthebben vaten in diverse soorzaan' staat er op de werkten en maten gemaakt. Ons proTravacabaret
plaats van de 78-jarige Jaap
dukt varieerde van bier- tot
'Nu in het tweede succes- Tiemstra zoon van oprichwijnvat, mosterdvat, kiepelton
ir', aldus prijzen de travestie- ter S.R. Tiemstra aan de H.
en kliekvat waarmee Maarten
Soeteboomstraat.
Jaap
baretiers van Chicks with
Ruig uit Oostzaan in de hotels
cks hun zondagse show in de Tiemstra is nog dagelijks in
de klieken ophaalde voor de
medy Club aan. Als stonden de kuiperij te vinden om er
varkens."
in de Londense theaterwij k het aloude beroep van kuiest End. Zondag 14 april kan per uit te oefenen.
Jaap Tiemstra deed ook de
m vanaf negen uur op het
acquisitie in het buitenland.
ix Euweplein 29 terecht. ReTussen het kuipen door reed
K DENK DAT ik nog de
rveren: 638.3971.
hij in zijn Pontiac naar Duitsenige praktiserende kuiland, België en Frankrijk. De
per, vatenmaker in Nekuipen werden op het terrein
Van Dis/Palmen
derland ben," laat Tiemnaast de loodsen opgeslagen in
Ik moet schrijven om ervoor stra weten. „Dat je als kuiper
de vorm van piramides. Naast
zorgen dat ik een fatsoenlijk heel oud kunt worden, heb ik
het kuipen maken, legde hetberechtschapen leven leid, gezien aan een van mijn beste
drijf zich ook toe op het uit,nt anders eindig ik mis- medewerkers Bernard Boom,"
schaven van biervaten, die
hien wel als bordenwasser in vertelt de kuiper. Deze man daarna
voor de wijnopslag wereen
boom
van
een
kerel
werkn bordeel in Hamburg', zei
den
gebruikt.
De' kuipers nate
bij
mij
van
z'n
65-e
tot
z'n
90-e
hrijver Adriaan van Dis drie
men vaak een duik via het
en
hij
werd
101.
Hij
dronk
zo'n
ir geleden in een interview,
mansgat in de negenduizend lie van Dis nog eens in levende vijf liter bier per dag.
ter vaten om de binnenkant uit
Eigenlijk zou Tiemstra zelf
re wil meemaken voor hij
te schaven.
ar voornoemd bordeel ver- ook zo oud moeten worden, wil
djnt en eindelijk gelukkig hij de grote hoeveelheid AmeriDe grootste kuip, die Tiemrdt, kan zondag 14 april in kaans eiken duigen en de mestra maakte had een bodem van
t Nieuwe de la Mar Theater ters band in zijn opslagruimten
zeveneneenhalve meter waarecht. Samen met Connie Pal- nog kunnen verwerken tot vavoor
duigen van 4,25 meter werten
of
kuipen.
De
produktie
van
;n, die de Ako-prijs kreeg
den
gebruikt.
Voor de Amsterdrie
vaten
per
dag
haalt
hij
niet
or haar roman De Vrienddamse studentenvereniging
lap, zal hij daar zowel om meer, maar dat hoeft ook niet.
ASVA leverde Tiemstra ooit
ee uur als om kwart over Het vaten en kuipen maken is
een vat, dat op de Dam werd
ht een optreden verzorgen, voor hem geen heilig moeten
neergezet als alternatieve stumeer, maar een ontspannen
serveren: 623.3462.
dentenhuisvesting in de periovrijetijdsbesteding.
de waarin woningnood onder
Met gemak hanteert Tiemstudenten hoog was. Op z'n zolstra de twee kilo zware moker
Peter de Rijk
der staan ook nog de vaten, die
en zethamer, waarmee hij de
gebruikt werden voor een VeroOver wat een man een man banden om de vaten slaat. Hij
nica-televisieshow.
lakt en wat men hem afhan- werkt momenteel aan een dranprobeert te maken: geld, ge- korgel. Dit drankorgel bestaat
De laatste jaren heeft TiemId, macht, sex en vlees. Daar- uit zes vaten voorzien van kostra veel vaten omgebouwd tot
er, maar ook over de relatie peren kraantjes, die in een verregentonnen en bars. Hij maaket je ouders, Jezus en de me- sierde stellage worden gete ook van wagenwielen vaten
ander, daarover dus gaat het plaatst. Die vaten worden
en bladen de prachtigste cafëta„>uwe programma van cabare- straks gevuld met dranken
fels. Houten emmers, schenkr Peter de Rijk. Tot en met 13 naar eigen keuze variërend van
kannen, jukken en vlootjes
ril is hij te zien in Theater anisette tot rum, whisky of een De 78-jarige Jaap Tiemstra: „Ik denk weieens, dat het Tiemstrabedrijf met vloeken is opgebouwd
(lektaakjes voor de wijn) en kuilikeur.
llevue. Telefoon: 624.7248.
Bram de Hollander Fotografie
pen voor het schietloot van
Tiemstra kwam op het idee
schepen zijn ook door hem geom een drankorgel te maken staat. Voor wie het daar koud kuipen maken en restauratiekvatenproduktie. Ik heb altijd laten twee grote loodsen zien maakt.
vanwege
de
door
hem
uitgekrijgt,
is
er
altijd
een
drankje
Jeugdtheater
lussen.
voor twee moeten werken, om- op het huidige Tiemstraterrein
voerde restauratie van het anHet lekker rammen op die va- dat m'n oudste broer niet zo bij de Milieubrigade waar in
Vogelverschrikker, IJzer- tieke drankorgel van destilleer- beschikbaar. Erg koud wordt
Eigenlijk is zijn werkplaats
m en Leeuw, dat zijn de derij De Ooievaar van Van het overigens nooit in de loods, ten en ze dan nog heel houden sterk was. Er zullen heel wat twee kuiperijen vaten en kui- een klein museum vol kuiperofdpersonen in de eigenzin- Wees uit de stad. Ook het be- omdat Tiemstra's eerste daad ook is Tiemstra wel toever- vloeken in deze schuur geuit pen door de Tiemstra's zelf en produkten en kuipergereed»e bewerking die Het Speel- faamde drankorgel van Exmor- na het lezen van de krant het trouwd. Met z'n leren sloof zijn want m'n vader was geen zes medewerkers werden ge- schap. Een T-Ford uit 1922 met
later Gent van de musical- ra is zijn voorbeeld. Tiemstra aanmaken van de potkachel is. voor, de zethamer in de hand is lieverdje. Ik denk weieens, dat maakt.
een kuip als lading is het mooiEen kuiper met de naam Jan ste museumstuk. Tiemstra
n 'The Wizard of Oz' maak- maakt het zichzelf niet gemak- In de verwarmde ruimte met al hij het toonbeeld van de echte het Tiemstrabedrijf met vloehet
kuipersgereedschap
van
kuiper.
„Mijn
hele
leven
is:
vaken is opgebouwd."
Kuiper maakte jarenlang deel bleef ooit tijdens een veiling
Vrijdag 12 april, De Krake- kelijk, omdat hij de vaten voor
steekmes, holmes, kloofmes, ten, vaten en nog eens vaten.
Jaap Tiemstra leerde het vak uit van het Tiemstrateam. Gro- van vaten en kuipen aan de wag, telefoon: 624.5123.
zijn drankorgel niet rond maar kroosblok, passer, moker, zet- Als klein kind al moest ik er van
zijn vader. „In Duitsland te afnemers van Tiemstra wa- gen hangen. Het Tiemstra kuiovaalvormig wil hebben.
hamer ronde en platte mal om meteen aan geloven. Uit school leer je het ambacht van kuiper ren de Amsteltarouwerij, de permuseum zou voor AmsterEerder maakte hij al een hem heen, wijdt Tiemstra zich vandaan
was het hout zagen, op school," vertelt hij. Foto's gist- en spiritusfabriek, Coni- dam-Noord een unicum zijn.
Concerten
klein drankorgel dat gevuld zo'n vier uur per dag aan het vaten blakeren en helpen bij de uit
de bloeitijd van het bedrijf mex, Polak en Swart essences
Tiny Kuiper
Jannis Saolis en zijn ensem- met drank in zijn werkplaats
i geven 12 april een Grieks
ncert in De Rode Hoed. Het
jgramma bestaat uit Rebeti•.c».
-liederen en het concert beit om half negen. Reserveren:
5.8509. Het Dudoc Strijk•artet geeft 16 april om half
i een gratis lunchcoricert in
Thomaskerk, die op twee
nuten lopen van Station iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijc
id/WTC ligt.

'Mijn hele leven is: vaten
9
vaten en nog eens vaten

Grote l-2~3 prijzen bij de Postcode Loterij
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Uit in
Amsterdam

Jango
Velen van zijn fans hebben er
jaren op gewacht, maar' in zijn
nieuwste voorstelling Mum
staat clown Jango, 'de enige
echte King of Pools', helemaal
alleen op het podium. Tot en
met 14 april geeft hij try-outs in
de Fonteinzaal van de Melkweg. Reserveren (de ruimte is
beperkt!) op nummer 624.1777.

Poppenspel
Feike Boschma, de peetvader van het vaderlandse marionetten- en poppentheater, staat
11 april in het CREA-theater
met de voorstelling Tristan en
Isolde. Virtuoos bewegende
lappen, doeken, shawls en l'iguren brengen lang vervlogen tijden tot leven. Reserveren kan
op telefoonnummer 626.2412.

Georgette
Van 11 tot en met 13 april
staat de Duitse diva Georgette
Dee voor de tweede maal in het
Nieuwe de la Mar Theater. Georgette Dee wordt omschreven
als sarcastisch en teder, vulgair
maar toch een dame, en ze zal
zowel oude als nieuwe chansons
zingen.
Reserveren:
623.3462.

Rock/Jazz
Funkgroep SFeQ treedt vanavond, 10 april, in Paradiso op.
Tower of Power speelt daar op
12 april. De dames van Bikini
Kill komen 12 april naar Arena
(telefoon: 694.7444) met hun
'drabbige
loodgieterspunk'.
Aanvang half tien.
Napalm Death staat 11 april
in de Melkweg, op 12 april is er
een avond met Super Funky
Novas als Parels en de Funky
Reddingsbrigade, Fur en Grabolzky, terwijl liefhebbers van
hardcore-muziek 13 maart kunnen luisteren naar de bands
Merauder, Strung Out, Power
of Expression, Stuck Mojo,
Turmoii en Slapshot.
De funkgroep Rudolf Dancer
& Ganzehoef speelt 12 april
vanaf negen uur in OCCI (telefoon: 671.7778). Franky Douglas' Sunchild maakt wervelende jazz die 16 april in het Bimhuis (telefoon: 623.1361) is te
horen. Club Marcla op de Rozengracht 133 houdt 13 april
een Afrikaanse Disco Nacht,
die om half elf begint.

oen
wordt een fantastisch feest in
drie Nederlandse straten.
U weet natuurlijk al hoe zo'n
PostcodePrijs werkt. Alle
deelnemers in de winnende
postcode delen de prijs. Per
lot krijgt iedere winnaar een
even groot deel van de prijs.
En speelt u dan bijvoorbeeld
met drie loten mee, dan wint
u ook drie delen van de prijs.
Kortom, hoe meer loten, hoe
meer prijs.

OSBORNE
SHERRY
cream, Manzanilla,
medium of palc dry

0,7 LITER
ELDERSj&Sif

JOHNNIE
WALKER
RED LABEL
0,7 LITER
ELDERS 2935

MALIBU
WITTE RUM
met kokos
0,7 LITER

De 1-2-3 Postcode Show
zorgt voor een warm en zonnig voorjaar! Wilt u volledig
meegenieten? Vul dan vandaag nog de bon in en speel
mee. Want alleen als u meespeelt liggen de miljoenen
voor u klaar. H

ELDERSJ2&95

HOEGAARDEN
WITBIER
SIXPACK

CHATEAU
PUYCARPIN
BORDEAUX
SUPERIEUR

"Deze absolute lopwijn die bekroond werd
met een zilveren medaille, is gevmifieerd uit de druivesoorten Cabernet"iauvignon en Merlot. Door rijping op
eikenouten vaten kreeg deze wijn
een rond en soepel karakter
en een verrukkelijk bouget.

jeur: truitig. licht
:iken tonen
kleur: Bordeaux-rood
smaak: rond. elegant
en evenwichtig
serveertemp.:lM8°C
aanbevolen bij: vlees
en kaas
CHATEAU
PUYCARPIN
BORDEAUX SUTÊKIH*

SPITZKOP
DROË STEEN
Uit de vermaarde kelders
van Riebeeck komt deze
schitterende witte wijn
gemaakt van de
bekende Chenin druif.

geur: lichtgeel
bouquet: Truttig
smaak: licht, vrij droog
en verfrissend
serveertemp.: 10"C
aanbevolen bij: vlees
en visgerechlen ol als
aperitiel.

ZUID-AFRIKAANSE KLASSE WIJNEN

ELDERS §M

SPITZKOP
CinsautShiraz
Deze zachte rode topwijn komt voort uit de
druivesoorten Cinsaut
en Shiraz. Hij wordt dan
ook terecht als het
succesnummer van
Dirck II gezien.

Henny en Martijn zijn er op 20
april weer bij: "Vul nu de bon
in, de miljoenen liggen klaar!"
De Postcode Loterij geeft
dit voorjaar weer veel
extra prijzen weg. Naast de
gewone prijzen en de Mega
Jackpot, gaan er in de volgende trekkingen 6 extra
BMW's uit. En wat dacht u
van drie extra PostcodePrijzen met een totaal
van 6 miljoen? Als dat geen
feest wordt!

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
[3 ƒ 10,- (één lotnummer)

13
41
20

Postcode:

;vDejbyerigéiBingióiprij2ëh:^

3 miljoen

Getal 22 t/m 3 6

Plaats:.

ƒ 10.000,-

Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,-Tel..

Getal 1 t/m 21

ELDERSJ&95'

Adres:

Stand Mega Jackpot:

De Bingocijfers:

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgameester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in bloklerters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Naam:_______________________________________D dhr. Q mevr.

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

tteur: llonkerend rood
wuquet: Iruitig
smaak: zachl en
soepel
serveertemp.:i6-18°C
aanbevolen bij: rood
vlees en zachte kazen

heeSt alle dranken

De uitreiking van deze prijzen is te zien in de 1-2-3
Postcode Show, een wervelend showprogramma met
Henny Huisman, zaterdag
om 20.00 uur op RTL4. De
volgende uitzending ziet u
op 20 april. En in de laatste
show, op zaterdag 18 mei,
ziet u waar de extra PostcodePrijzen
vallen! Dat

37
11
04

42
05
23

14
39
17

22
09
35

45
19
03

29
06
34

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.00O,Zetfouten voorbehouden

12
15
18
43
33
16
27
21

ƒ 1.000,ƒ 500,ƒ100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ25,-

31
24
28
10
01
36
08

ƒ20,ƒ10,ƒ9.ƒ8,ƒ7.ƒ6,-

Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

/3.0OO,2562 CA
Keuze Prijs
2562 CA 060

De BMW: 4841 BE 059 in Prinsenbeek
De Muntenkluis vanl april ƒ6.205,- met 3 winnaars!

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.96.04

NATIONALE
LOTERIJ

woensdag 10 april 1996

Weekmedia 17

A/et
ntergom Uitzendbureau is een landelijk werkende uitzendor- Hoi, met Inge! Ik ben een iets R'dam: met Sharon, 1.70 m
ganisatie en is onderdeel van Gom Bedrijfsdiensten voor :e spontane meid! Kun jij bij en getint van de zonnebank,
06-Nummers
iebouwen. Wij zi|n met spoed op zoek naar:
mij af en toe de handrem oruine ogen/lang blond haar.
erop gooien en mij temmen? Ik houd van FITNESS, aerobics, uitgaan, bioscopen en 06.96.93 Anja secretaresse!
06-350.15.156 1gpm. Boxbarretjes. Lijkt het je wat? Minirokje, doorkijkslipje. Leknummer 363291.
(voor een promotieteam op Schiphol)
REAGEER dan SNEL en je ker live op 't buro. 1 gpm.
Hoi! Wi) zijn 2 jongens van 25 krijgt een leuk berichtje te/EREISTEN:
en 29 jaar en wij zoeken 2 rug!! Wacht niet, maar bel! 06.96.94. Nel en Sjaan ervaren willen samen jou pakken.
ervaring, uitstraling, willen werken m een internationale
euke meisjes om mee uit te 06-350.15.156 1gpm. BoxMondmassage/gneks. 1gpm.
omgeving, flexibel inzetbaar, leeftijd 18-26 jaar.
gaan! 06-350.15.156 1gpm.nummer 331274.
Boxnummer 380647.
Samen genieten van een war- 06.9744 Annie, verpleegster.
/Vilt u informatie of bent u geïnteresseerd, neem dan zo
k ben een spontane, forse me vriendschap of lat-relatie, Trekt haar slipje uit en begint
;poedig mogelijk contact op met:
vrouw van 52 en wil graag in met een intelligente man die met mondmassage! 1 gpm.
contact komen met een man gezellig is in de omgang. Dat 06.9870 De snelwiplijn! Zorg
van rond de 50 en 1.80 m wil ik (vr.)! 06-350.15.156
dat je 'm gereed hebt staan.
ang! Denk jij dat ik jou zoek, 1gpm. Boxnummer 388992.
Effe vlug, 5 min. live. 1 gpm.
aat me dan niet wachten en
bel! 06-350.15.156 1gpm. UTRECHT: hier een te gekke 06.9870 De snelwiplijn! Zorg
Julia uit Utrecht. Waarom te dat je 'm gereed hebt staan.
Boxnummer 966105.
"elefoon- (020) 653 11 40, vragen naar Mare Oosterkamp of
gek? Omdat ze van een héle- Effe vlug, 5 min. live. 1 gpm.
k (man) ben een 25 jarige boel dingen houdt, waarvan
aitte Schepers.
muziekliefhebber! Ik zoek een een hoop mensen denken, 60 cpm Direct Privé! Switch
meisje dat net als ik van mu- nou ja... Wil je weten welke van vrouw naar vrouw, veel
Kunst en antiek
Technisch personeel
ziek houdt of misschien wel dingen? Dan moet je haar wel vrouwen. 06.9720 NU 60 cpm
een instrument bespeelt!
gevraagd
bellen. Dus SNEL reageren, 60 cpm SUPERGOEDKOOP,
06-350.15.156 1gpm. Boxanders loop je haar mis!
direct livesex! Veel vrouwen.
India: bronsen SCULPTUREN nummer 359503.
06-350.15.156 1gpm. Box06.9733. Livesex 06.9733.
10% korting alleen op
ik (man) speel in mijn vrije tijd nummer 931975.
zondag 14 april, 14-17 uur.
(95 cpm) Haar eerste GANGiet uitzendburo voor echt Cimbala, Weteringstraat 46, de saxofoon in een groep! Nu Welke intelligente, goed op- BANG met drie man
technisch werk zoekt:
Amsterdam. 020 - 6235857. zou ik het leuk vinden een geleide, charmante, niet al te 06 - 320.322.29
vriendin te hebben die hier krenterige en lange, slanke
- Elektromonteurs
ook van houdt! 06-350.15.156 man, tussen 45-50 jaar, heeft ANONIEME sexafspraakjes
- Data-/Telecommonteurs
Amsterdam.
1gpm. Boxnummer 361166. zin om met mij in kontakt te Sexkontaktlijn
- Onderhoudsmonteurs
Nederlands-lndie,
antieke
06-320.330.79 (75 cpm).
komen?
Ik
(vr.)
ben
47,
slank
- Constr. bankw./lassers
meubelen en antiek-look: 700 ik (man) zoek een eerlijke en en goed opgeleid en heb een
Ceintuurbaan 312, A'dam stoelen, div. modellen tafels, betrouwbare relatie, iets wat goede baan. Lijk dit wat? Bel ANONIEME sextel.nrs van
hete vrouwen, ze geven echt
Tel.: 020 - 6767656.
ook met marmer, kasten, :ot nu toe nog steeds niet me dan! 06-350.15.156
hun tel.nr. 06-97.37 (80 cpm).
gelukt is! 06-350.15.156
banken, vitrines, bureaus,
1gpm.
Boxnummer
943291.
decoratie enz. JAN BEST, 1gpm. Boxnummer 366812.
Anonieme tel.nrs van
Keizersgr. 357, 020-6232736. -ijkt het je wat om eens kon- Welke kanjer wil met mij het STUDENTES, ze geven echt
Verhuizingen
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
avontuur opzoeken? Ik ben hun nr. 06-95.01 (75 cpm).
:akt op te nemen met mij, een
Aalsmeer, 020-6412137.
een blonde meid van 23. Ben
slanke,
avontuurlijke
vrouw
<.Y.Z. B.V. verhuizingen en
je benieuwd? Reageer! Ik
van
32.
Zo
ja,
laat
dan
een
amerverhuizingen. Voll. verz.
zoek een spannende date!
boodschap achter en wie
Dag-nachtserv. 020-6424800.
300 in voorraad
weet klikt het. 06-350.15.156 06-350.15.156 1gpm. Boxantiek, klein,
• Zie de colofon voor opga1gpm. Boxnummer 388070. nummer 321201.
groot, dik, dun.
'e van uw rubieksadvertentie.
• Reflectanten op advertenOndeugende blauwe kijker- ties onder nummer gelieven
tjes, goed figuur, gezellig,
ervoor te zorgen dat het num24 u./p.d. 100 cpm.
Keizersgracht 357,
romantisch, 1.80 m... Denk je
Dieren en
mer in de linker-bovenhoek
020-6232736.
dat
je
dat
aankunt,
spreek
Bel dames thuis in heel
dierenop
de
envelop
staat
vermeld
Showroom:
dan een leuke boodschap in!
Nederland. Geheel privé!
benodigdheden
Mr. J. Takkade 30,
En ik reageer weer op jou en dat de brief geadresseerd 06-350.210.83 (1 gpm).
wordt aan: Centrale OrderAalsmeer, 020-6412137.
oox! 06-350.15.156 1gpm.
afd. Weekmedia, Postbus
Boxnummer 30548.
156,1000 AD Amsterdam. Dit
ünderella. Euro's ƒ 19,50 2 st. Veilinggebouw Amstelveen
Bez. ƒ23,50. Hondenkapsa- heden inbreng. Spinnerij 33. • Zie de colofon voor opga- voorkomt vertraging in de beve van uw rubieksadvertentie. handeling.
on, J.P. Heijestr. 79, 6183091. Tel.: 020 - 6473004.

PROMOTIEDAMES

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mii'n>-.i<l\i.rlriiliri kuniifii uonlcn pc/.cl OMT l « f 2 knlimnnrM Invrillr in (!i\crsr IrlliT^ronlIrn.
l';irh< ulicivn MTKij/i-ii \\ij naar tli- -priMalr IIDII on ilc
|i.i[!iii.i ..MICIiO'S".
l'lii:il-in« is innerlijk in ilc \ II|«ITK|I- ,-,lili,.:

X\M)\()l)|(T.SMKl \\SI1LAI) /'O.:,! prr inilliini-K-r.
Slmtin K slij,l : ,li„-.l;i» I2.IIO mir.
t kunl IIH irk.,1 ti-li-fimiM-h ii|ip-\i>n: <):>.•{-." l 7 Uifi ol'
.if«r\rn//niiliMi ,1,111:

*

/aiiiliiuiris \ii-nuslilail. Cdsilmisulrin 12. 20I2.IM
/anihnorl:

l'l.iiilsinj; i s <M,k Tiiocriijk in <!<• viil^viulr fiimliiiialic:
\X2./nncl\
-Is Mnm..|il.iil. Anisti-K
- \\Wkliliirl.
IMtliiinriisc CiMiranl. ilc- linn,!,. Vrm-r. \iilsinivrdir
Onirani. alle ciliiics MUI IH-I Vnistcnlains Slailslilail. (Ie MCIIWI- \Vivs|irr. /.">.H2 |MT Mlillimol.T.
Slnilinp,|ijil: inaandiij; 15.0(1 imr.
*

Infnniuitii' mcr un/.c «vcrij;i' aaiiln-kki-lijki- uilM-rIrnlirroniliimilirs in dr Micro's /ijn op aam r;i:ifi op
oti/o kantoren verkrijgbaar.

*

\oor lirieven onder ininiiner wonll l iv.-i-l ,-Mni 'm
l-eki-niiif; gehraehl. alsliK'ile ƒ().-adni.koslen.

*

Hij plaalsing in ilc Micro's uorden KI-MI lic\sijsiinnicrs M'iMuunl. Op \eiv.ock wordt i
aiKcrtcerdcrs li,
idii
-timnl. llier\oor wonll f(,.M in n-keninj; mliraelil.

\lli- prij/i-n i-M-l. \~,.:,</, BT\\
l knul di- Icksl v.m u\\ Micro-aiKcrlenliei'oniliinalie /
lelefoniscli opgeven:

020-562 62 71

(dil niinuner is niet \oor liezor^klaeli[i-n) of /.enden aan:
.Micro's \Vcckmcdia

l'osthns l .v, . !()()() Al) Anii-u-nluiii
De sliiiiini.stijili-11 gelden \™>r plaalsinj: in de/elfde
\\cek.

epl^inikaarl.

Oproepen - Mededelingen
ZÉLF DE PLANNEN VOOR IJBURG ZIEN? Dat kan:
op woensdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur bij de
informatiebalie Uburg, Weesperstraat 430, bij tram- en
metrostation Weesperplein. Tel.: 020 - 6214176.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
Last van Premenstrueel Syndroom''' A'dams Vrouwengezondheidscentrum Isis, Obiplein 14 organiseert op 15
april om 20 uur een themaavond. Info 020-6945280.
® Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.

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

f en pruik als het
nodig is!

aparte
posruimte
ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Dinsdags gesloten

Heemstedestraat 2 8
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Tel. 020-0157107

VLOOIENMARKT
14 april Sporthal de Scheg te
Uithoorn: 16 mei IJsbaanterrein te Nieuw-Vennep; 16, 18
en 19 rnei Malieveld te Den
Haag; 1 en 2 juni Themapark
Archeon te Alphen aan de
Rijn; 15 en 16 juni Volkspark
te Enschede.
Org Hensen, 023-5402334.

(Para)medisch

Jan Best

Winkelpersoneel
gevraagd
Slagerij Gebroeders Mulder
zoekt

AUPING NODIG!?!

DE KLUSSENBUS
'oor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780
ICHILDER heeft nog tijd v.
linnen- en buitenwerk. Vrijbl.
xijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

Opleidingen/
cursussen

T.h. 4 pers. stacar. alle voorz.
o.a. zwemb. op camping in
Wognum bij Hoorn ƒ 300 p.w.
excl. 020-6123121/6362718.

Auto's en
auto-accessoires

Vakantie
buitenland

WIKA
Autoruiten en kentekenpla:en. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

Stacaravans t.h ARDENNEN
v.a. ƒ250,- p.w. all-m.
ANNULERINGEN van uw
Inl.: 043 - 4591598.
advertentieopdrachten kunt u
REIKI CURSUS l + II,
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
ichten aan Centrale Orderaf- 20 + 21 april. Inl. 0251
Rijles auto's
deling Weekmedia, Postbus 221606 of 072 - 5898726.
en motoren
56, 1000 AD Amsterdam.
Vorige advertenties van
Holland World Youth gemist?
Alblas Verkeersscholen
Ben je tussen 17-21 jaar?
Kleding
Grijp dan nu de kans je nog
aan te melden voor het uitwisUW RIJBEWIJS
selingsprogramma in 1996/97
Nieuwkoop, 01724-8361.
Zin in naailes? Dinsdag- of met jongeren uit Zimbabwe.
Zie ook de pagina's
woensdagavond.
Yvonne Bel HWY 030-2368448 of
COS 023-561 65 60.
SHOWROOM
Wintermans, 023-5719566.
in deze krant.

Dans- en
balletlessen
SALSA en Merengue danscursus in A'dam en Hoofddorp. Bel voor gratis folder
ACADEMIA
DE
SALSA
020-6176928/0297-261336.

Sport, spel en
ontspanning

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
T.k. Alpen Kreuzer/Prestige,
bouwjr. '90, met veel extr.,
/ 3750. Tel.: 0297-286909.

Woningruil

750 RUILADRESSEN
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij? in A'dam. Inform. bij WBV Het
Massagepraktijk OASE,
Komt u dan eens praten met Oosten. Tel.: 020-4873315.
Voor enkele ochtenden en de
voor de echte liefhebber!!! mij, A.J. v.d. Moolen,
zaterdag. Liefst met ervarinc
Ma./vr. 11-20 uur, 020 Gemeenschapshuis, tel.:
U kunt telefonisch reagerèi
Relatie/
op telefoonnr. 020 - 6656849 6109027, gn sex. Ass. gevr. 023-5714085 of 5719652.
bemiddelingbureaus
Slagerij Gebroeders Mulder,
Van 't Hofflaan 33, A'dam.
Kennismaking

Den Haag: hebben jullie zin
om mee te gaan stappen? Wij Hallo, met Hendrik, 24 jaar,
zijn 2 blonde meiden uit Den 171 m lang, grijs-groene
Stichting Bejaardenzorg Amstelveen exploiteert twee verzo Haag. Het enige wat wij vra- ogen. Mijn hobbies zijn mugingshuizen. 't Huis aan de Poel (146 bewoners + 29 aanleun gen is: tussen 24-29 jaar, van ziek en films. Ik zoek een
vrolijkheid en gezelligheid lieve, romantische en serieu
woningen) en De Olmenhof (97 bewoners).
houden, om er een te gekke ze meid tot 24 jaar uit de
Op korte termijn zoeken wij voor 't Huis aan de Poel, voor c avond van te maken. Niet te omgeving van Den Haag.
lang nadenken, spreek wat in! Reageer op mijn box en je
afdelingen somatiek en meerzorg psychogenatrie
06-350.15.156 1gpm. Boxkrijgt zeker antwoord!
nummer 939106.
06-350.15.156 1 gpm. BoxDordrecht, met Carmen (22), nummer 371712.
heb donkerbruine ogen en Hoi, hier is Fleur. Ik hou van
halflang zwart haar, ben
sporten en muziek luisteren
volslank, 1.70 m lang en heb ik heb zin om met een goed
volgens wisselend rooster
een gebruinde huidkïeur. Ben uitziende, spontane jongen
jij die leuke Hollandse jongen, iets gezelligs te gaan doen
Salariëring conform CAO-Verzorgingshuizen, schaal 6 (max die van een beetje ondeu- Ga je mee? 06-350.15.156
gend en verlegen houdt? 1gpm. Boxnummer 343927.
maal ƒ3.459,- bruto per maand op full-time basis).
Reageer dan meteen!
Voor inlichtingen kunt u op werkdagen terecht bij het hoof 06-350 15 156 1 gpm. Box-Hoi, ik heet Anja en hou van
aerobics, fietsen en vakan
bewonerszorg, de heer F.W.O. Wolff, tussen 10 00 -12.00 uu nummer 961729.
ties! Bel me en luister naa
on 14.00 - 16.00 uur, telefoon 020 - 641 93 51
GESCHEIDEN en toe aan een mijn advertentie! We maken
nieuwe start? Veel vrouwen er samen iets leuks van!
Brieven vóór 22 april a.s. richten aan.
zijn ook op zoek. Bel:
06-350.15.156 1gpm. Box
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
nummer 326908.
Popuherenlaan 21, 1185 SE Amstelveen, t.a v. de directie 06-350.290.15 (75 cpm).

gediplomeerd parttime
ziekenverzorgenden/
bejaardenverzorgenden m/v

Divers personeel gevraagd

• Rubrioksadvurtenlic op
geven'' Zie voor adres en o
telafoo.'inu'Tinier de co'ofor
in d<ve krant
• Do advertentie; a'doim
behoudt zich hut recht voo
advertenties, eventueel zon
der opgave van redenen, t
(art 16 Regele
f't A r 1 . i

Trio/partnerruil? Echtparen
op zoek naar sex-kontakten
06-35021082 (1gpm).

gez<
dioi
TRIOSEX: 'n vrouw of 'n ma mo
extra in bed. Sexkontakten lo
Bel nu: 06-98.44 (75 cpm). recl
Vele mannen gezocht voo dat
echt SEX met dames 35+. /an
06-9620 (SOcpm). Vrouwe len
bellen ECHT gratis 06-4.999 wor
Vrouwen (20+) willen DIREK' de ï
SEX. Snel dampend sexkon Haa
takt op: 06-97.02 (80 cpm). enti
Vrouwen (40+) willen snevist
d;
SEXKONTAKT. Direkt a.d. lijn
Bel NU: 06-98.11 (80 cpm).
Vrouwen (40+) willen sne
SEXKONTAKT. Direkt a.d. lij
Bel NU: 06-96.63 (80 cpm)
WILD LOVERS
Direkt LIVE kontakt met da
mes die zich hebben ingesch
24 upd. voor HETE of... gespr
06-9514
Dominante vrouwen geve
tel.nrs voor eerlijk sm-kontak
Bel: 06-320.325.80 (1 gpm).
Doorschakel sm! Hard/Sof
SM! Beluister boodschap
Kies meesteres voor live ge
sprek! 1gpm. 06.32032166
Doorschakelsex! 53 dame
voor Live gesprek! Ze wach
ten op je! 06.9779 (1 gpm)

SM-voor-2 Direkt Apart voor 06.95.09 Docente geeft SEX
'n streng SEXkontakt! Bel!! LES, onder de lessenaa
geen slipje. Streel me! 1gpm
vele hete knullen die zich heb- 06-95.37 (SOcpm).
ben ingesch.!
Snel-bel-lijn: DIREKT APART • De advertentie-afdelini
met een oudere vrouw. Bel behoudt zich het recht voo
direkt!
06-9567 (SOcpm). advertenties, eventueel zon
HOMO-KONTAKTÜ SNEL af- Vrouwen bel gratis 06-4633. der opgave van redenen, t
spraakjes maken met een
weigeren (art. 16 Regele
hete knul! 06-95.18 (75cpm). SNEL-DOORSCHAKELLIJN voor het Advertentiewezen)
Hete negerinnen echt opbelHOMO-KONTAKTEN
len. 06-98.80 (80 cpm).
Direkt apart met een hele
SNELSEX!
Hier liggen ze
hete knul uit Amsterdam!
Diverse clubs
Bel nu 06-96.13 (Nu 60 cpm). naakt klaar om te komen. Je
mag 5 min. 06.98.38 pm 1g.
24 u/p.d, 100 cpm
HOMO-voor-2, SNEL Direkt
STUDENTES geven echt 2 Warme studentes privé
Claudia Rijpe Dame! Onder Apart met een hete jongen! tel.nrs voor langdurige sexmassage, relax, trio. Midden
06-98.78
(60cpm).
d'r rok alleen 'n panty. Live/
weg 89A A'dam 020-6925183
relatie. 06-97.06 (75 cpm).
verhalen! 06-32032038 1gpm. Hoogtepunten. 30 vr. komen
in 1 min. Ze gebr. alles. Live/ STUDENTES geven HBO-sex- Amber Escort: 020 - 632868
v.a. 19 u. GEZELLIG! Discree
op hun kamer. Bel NU!
stories. 06.9858 1 gpm.
geen chauffeur a.d. deur.
06-96.03 (80 cpm).
HUISVROUWEN (25+) geven
SUPERSNELLIVE! Ze gaan NIEUW! Onbeperkt relaxei
hun tel.nrs voor hete sex!
gelijk tekeer, brengen jou in 3 met alle 8 meisjes voor ƒ 100
06-95.02 (80 cpm).
min. tot 'n hoogtepunt. Gn Bestevaerstr. 215 hs, A'dam
DIREKT APART met vrouwen, Je mond zoekt haar slipje! Ze doorschakelijn. Ze liggen Meisje gevr., ƒ 1000 p.w.
meteen doorverbonden naar doet hem omlaag. Ga door. Ik klaar. 1gpm. 06.320.320.65.
Privé A'dam, 9 top-meisjes
haar huis. 06-97.10 (80 cpm). kom. 1gpm. 06-320.323.56
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u
TOP-S&M!
DIREKT APART met oudere
Overtoom 443, 020-6188677
00 245 292 777 Het telef.nr Zwepen, boeien, rubber.
en jongere meiden (snel kóndat alle 06 sexnummers over- 1gpm. 06.320.331.13
Zeer luxe privehuis! 12 Mei
takt). Bel: 06-98.28 (80 cpm).
bodig maakt (200 cphm).
jes, ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden
TRIO/PARTNERRUIL?
DIREKT een dikke vrouw aan 06.320.320.66. Dikke Negerin
sauna's. 10.00-1.00 Sarphat
de lijn. Vraag ook naar haar
park 118 A'dam 020-6723022
Tietsia licht met d'r benen
tel.nr. Bel 06-98.10 (80 cpm). omhoog te wachten, l.gpm.
• Wij behouden ons hè
recht voor zonder opgave va
Lesbi Petra doet haar onder- 06.95.06 Jij krijgt 5 min. om 'n
redenen teksten te wijzige
broekje uit! 'n Vriendin streelt hete meid te verwennen!
of niet op te nemen.
haar zacht! 1 gpm. 06.9608 Geen doorschakelen. 1gpm

GAY 06-9814 GAY

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

Echtparen op zoek
naar sex-kontakten
(100 cpm)
06-350.20.272

voor de particulier:
3 regels gratis

in 5 dagen

• RubrieksadvertenUe op
geven? Zie voor adres en o
telefoonnummer de colofon REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
in deze krant
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
personeel gevraagd
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Dit jaar eindexamen Daarna
een jaar iets heel anders
doen? Holland World Youth
zoekt nog enkele jongeren
(17-21 jaar) voor uitwisseiingsprogramma met Zimbabwe
1996'97. Jongens hebben
voor deze ene keer voorrang.
Bel 023 - 561 65 60 of
030 - 236 84 48.

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ lekker te verwen
nen. 06-9.678 (1gpm).

06 - 95.98

VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen.
Mabij het Ponypark Slagharen. Gratis gebruik van 50
fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezieren gezellige avondprogramma's.
Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
Tel.: 023 - 5718486.

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

7

Vakantie Binnenland

WINKELJUFFROUW

Wij hebben dringend behoefte aan gemotiveerde mensei
die i.b.z.v. eigen auto en die goed willen verdienen! Voor on
multifunctioneel onderhoudssysteem. Bel voor een soll. a
spraak H.C.S, 020 - 6409408. tussen 10.00 - 17.00 uur.

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ GRATIS te ver
wennen 06-97.09 (75 cpm;
Vrouwen bel gratis 06-49.01

Bel Vrouwen Thuis!
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Zalenverhuur

GROTE MINIATURENTREIN- EN MODELAUTOBEURS te
Almere-Stad-West, zon. 14 APRIL, 10-15 uur. Sporthal Ste
denwijk, Kampenweg 1. Ruim 300 tafels! NIEUW: zon. 21 apr
grote beurs te HAARLEM, Spaarnehal, Fie Carelsenplein 1

VLOOIENMARKT
11 mei Haarlem-Schalkwijk
't Schalkererf; zo. 28 april
Haarlern-Europawijk Tijbbhal,
van 9.00-16.00u. 020-6156856

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
HOMO THUISBEL
06 - 98.50
Hier heb jij 'n rijke keuze uit

TAFELS

BEL VOOR INFO: 020-6838883
HEINTJE DEKBED, TEN KATESTRAAT 63

Uitgaan

GROTE VLOOIENMARKT
AMSTERDAM-ZUID
Apollohal Stadionweg
zo. 21 apr. 10-17 uur.
Midland b.v. 033-475 11 67.

KOLONIAALSTIJL

Gratis bezorgd en gemonteerd

Ook gespecialiseerd in
heren (m^at) werken

o Rubneksadvortentie Zie
voor adres en, of telefoonnr
de colofon in de?e krant.

Technicum

1001 MOGELIJKHEDEN

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

9

^ïR^ Uitzendbureau

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

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

® Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Intergom

Effe snel Grieks! Geen voorLinda 30 jr zkt mannen voor
spel, gelijk achterlangs.
1 gpm. Staat'ie al? 06.9505 telf.sex. Ik wil 'n hoogtepunt.
Thuis privé. 06.98.40 (1 gpm)
Effe Snel Live! Meiden zitten
naakt om jou in 5 min. te laten Meisjes 18 willen zonder voorkomen 06-320.320.63 prrïlg. spel genomen worden. In 5
min. kom ik. 06.9636 pm 1 g.
Gewillige vrouwen willen echt
langdurige sex! Direkt apart! Meisjesvingers (v.a. 18 jr)
Ze knielt. Harder en harder!
Bel: 06-97.04 (80 cpm).
Zalig 1 gpm. 06-320.320.66
Gluren bij de buurvrouwtjes!
Ze willen jou tot een hoogte- Negerinnen geven tel.nrs v.
punt brengen 06.95.26 pm 1g exotisch sexplezier bij hen
thuis. 06-97.80 (80 cpm).
GRIEKS! 06.9591 Pak meisjes
18 jr achterlangs! Onder hun Nieuw! Geen wachttijden! Dirokje naakt! Glij maar! 1 gpm rect vr. live aan de lijn! 1gpm
06.9560 Doorschakelsex!
GRIEKS!
Rijpe vrouwen!
Thuis privé achterlangs of Nieuw! Gluur door de ramen
v. Esther en Peter en beleef
luister. 06.9592 (95cpm)
mee wat ze met oppas Anja
GROEPSEXBOX Live! 1 gpm. doen! 06.32032313 prrïlg.
Rijp, jong (18) & negerinnen
Nieuw: hete meiden uit
wachten! 06.9593 Live Grieks!
Groot Amsterdam!!
Heerlijk DISCREET apart met
06-350.23-020 (1 gpm).
hete vrouwen uit Amsterdam.
Oudere heren gezocht voor
06-320.322.11 (75 cpm).
40+ SEX met hete dames.
Het winkelmeisje helpt je met Bel: 06-97.05 (75 cpm).
passen! Je hand glijdt onder
vrouwen
geven
haar rokje. Kom in me schat- Oudere
tel.nrs voor direkt SEXkonje. 1 gpm 06.96.25
takt. Bel: 06-95.11 (1 gpm).
HETE meiden (20+) geven
vrouwen
geven
echt hun telnr. voor lekkere Oudere
tel.nrs voor sexkontakt bij hen
SEX: 06-95.17 (SOcpm).
thuis. 06-97.01 (80 cpm).
HETE vrouwen (35+) willen
Rijpe Zwarte Vrouwen! 5 min.
direkt sexkontakt. Bel
voor een
live
gesprek!
06-350.290.53 (75 cpm).
06.96.86 Direct live! 1 gpm.
HETE vrouwen (35+) willen
S&M-Live! Onderdanig aan je
direkt sexkontakt. Bel:
meesteres! 06.96.26
06-350.266.46 (75cpm).
pm. 1g. 06.96.26
Hete vrouwen geven echt
tel.nrs voor thuissex. Bel NU: SM-VOOR-2: direkt apart voor
dominant sexkontakt.
06-95.80 (75 cpm).
06-320.329.99 (75 cpm).

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend', voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

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

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

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het

Gratis Micro's en betaalde
recht voor zonder
Micro's moeten worden ingele- opgave van redenen
verd bü een; aanleveradres
£ op" ,'e'„Z^" *
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van.ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Te koop

•edfïi

aangeboden
diversen
• ATTENTIE! Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
zwarte-marktspullen; sex/erotische advertenties; geven
van lessen/bijlessen; personeel biedt zich aan; te koop
raskatten/honden
(pups);
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel;
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aangeboden; vakantiebungalows
o.i.d. te huur aangeboden.
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter. Deze
kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm-tarief.

Onroerend
goed te koop
aangeboden
Te koop: woonhuis Gasthuis
plein,
3x30
m2,
vr.pr
ƒ279.000. Tel.: 023 - 5719269

Financien en
handelszaken

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7,19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:

Adres:
Postcode:

Autoverzekering

Telefoon:

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

S.v.p. in rubriek:
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'Radio maken geeft mij een kick'

de badplaats door

Computer draait plaatjes

ZANDVOORT - Eerlijk
gezegd kwam Rob Wey, radiopresentalor van 'Goedemorgen Zandvoort', stomloevallig bij de radio terecht. Het life-programma,
dat iedere zaterdagmorgen
an tien tot 12 uur uitgezonlen wordt vanuit café Neuf,
wordt goed beluisterd door
de Zandvoortse bevolking.
Haar de populaire radiopreentator van dit programma
vist aanvankelijk niet eens,
dat bij dit talent bezat.

ZANDVOORT - De discjockey's van ZFM
kunnen bijna naar huis dankzij een nieuwe
computer. Binnenkort neemt de lokale omroep een computer in gebruik die automatisch nummers van cd's draait. Eigenlijk
had de officiële druk op de knop zaterdag
moeten plaatsvinden, maar door een technisch probleem is dat even uitgesteld.
In de computer zitten tweehonderd tot 250
cd's die regelmatig ververst worden. Bovendien zijn de jingles en de reclames ingevoerd. „Dat invoeren was een gigantische
klus, maar dankzij Martijn Luiten is het
gelukt," vertelt Hans Sandbergen, taestuurslid van ZFM.
Het nieuws en de verkeersinformatie blijft
ZFM ook uitzenden, ook al zit er geen discjockey of technicus in de studio. De computer krijgt namelijk automatisch een seintje
en stopt de cd.

„Een vriend van mij was
isk-jockey bij ZPM. Hij nam
ne in 1994 een keer mee naar
e studio, waar hij 's avonds het
rogramma Muziekboulevard
resenteerde. Ik dacht: leuk,
ven kijken hoe dat gaat. Plotiling riep hij tot mijn grote
:hrik door de microfoon: 'Het
ieuws wordt vanavond voorelezen door... Rob Wey.'"
Rob schok zich een hoedje
oen hij een stapeltje papieren
n zijn hand gedrukt kreeg. Zijn
riend lach in een deuk. Maar
e grap viel goed en Rob bleef
aarna nieuwslezer bij Muziekoulevard. Het radiovirus sloeg
oe bij de Zaankanter, die in het
agelijks leven directeur van
n soft-ware bedrijf is.
„Al snel zocht ik ook de platean voor hem uit. En toen op
n avond, vlak voor de uitzening, kwam mijn vriend een
eer helemaal niet opdagen. 'Ik
an niet komen, je zult het proramma alleen moeten doen,'
eelde hij me vijf minuten van
ivoren doodleuk telefonisch
iee. Wat was ik toen nerveus,"
3gt Rota lachend. „Om de haarklap moest ik de studio uitjnnen naar de wc. De knoppen
loest ik met twee handen tegek bedienen. Zo bibberde ik."
Rob begon er steeds meer
jn hobby van te maken, kwam
het bestuur van ZFM en ben achter de schermen intenef mee te werken aan andere
idioprogramma's. Zo maakte
ij ook kennis met collega's Anor Sandbergen en Martij n Luin van 'Goedmorgen Zandoort'. Vorig jaar verplaatste

met
Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Van As weg Gerard Versteege (CDA) volgt onverwachts Richard van As op, omdat Van As kampt
niet gezondheidsproblemen. Versteege, directeur van het gelijknamige autobedrijf, heeft al
een paar keer op de kandidatenlijst gestaan. „Ik
denk dat ik de eerste tijd de dingen maar een
beetje op me af moet laten komen," reageert de
ondernemer.
Circuit De provincie houdt een hoorzitting over
een vergunning voor het circuit in het kader van
de Wet Geluidhinder. In afwachting van de vedere ontwikkeling van het circuit wacht de provincie nog even met een definitieve vergunning.
Verkeer De Stichting Zandvoort Zuid in oprichting ziet het nieuwe verkeersplan niet zitten. Als
het verkeer via de Frans Zwaanstraat geleid
wordt, vreest Zuid dat het totale chaos leidt. De
groep heeft inmiddels een paar honderd handtekeningen opgehaald en een alternatief plan verzonnen.
VW Eveline van der Stuyt gaat de afdeling Promotie en Marketing van de Regionale VVV Zuid-Kennemerland leiden. Zij is afkomstig van het
Elysee Beach Hotel.
4 Mei De stille tocht op 4 mei wordt afgelast,
omdat de omgeving te weinig respect toont.
Tennisbaan Nieuw Unicum heeft een tennisbaan
gekregen die bij elk weer gebruikt kan worden.

Circuit Het opheffen van het circuit kost de
gemeente zes ton. Dat heeft een werkgroep van
de gemeente en de provincie becijferd. Daar bovenop komt mogelijk een schadevergoeding aan
Cenav. De gemeente heeft aan het rijk en de
provincie gevraagd of zij willen bijdragen in de
kosten, maar die houden de boot nog even af. Als
er een goed plan is, wil de provincie volgens
Gedupeteerde Van der Knoop wel in de buidel
tasten.
Politiechef H. Menkhorst wordt waarschijnlijk
de nieuwe politiechef. Hij volgt Van Maris op.
Hij werkt nu nog bij de Goudse politie. Hij krijgt
gezelschap van twee andere nieuwe collega's:
agent De jager en agent De Jong.
Nicolaasscliool De Nicolaasschool is verhuisd
van de noodlokalen naar een echt schoolgebouw. De nieuwe school is trouwens nog iets te
klem, maar de minister geeft mogelijk ook zijn
fiat voor het zesde lokaal.
Woningzoekenden Zandvoort heeft 660 woningzoekenden. Dat is 132 meer dan eenjaar geleden
Vooral alleenstaanden zijn op zoek naar een
huurwoning in Zandvoort.
Jcugdtclefoon Het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening wil een jeugdtelefoon instellen.
Kinderen en jongeren met een probleem kunnen
daar dan naar bellen.

groot. Regelmatig wordt mij
'van alles over iedereen' toegefluisterd, maar ik laat me er
niet door beïnvloeden. Dan is
het eind zoek."
Wat hij vervelend vindt? „Als
mensen elkaar voor de microfoon proberen 'af te kraken'.
Dat soort gesprekken ga ik het
E ZULT TOCH in de file op
liefst uit de weg. Die discussies
de Zeeweg staan en dan op
zijn in het verleden al te veel op
de foto komen. Dan voel je
Rob Wey ach- de radio geweest, vooral waar je dubbel gepakt als het thuister de micro- het de politiek betreft."
front straks de krant in handen
foon in café
krijgt. „Gaat Sjaan eindelijk
Neuf:
'Het
Drukte en herrie in het café, een keer naar Zandvoort en dan
mooiste is als dat vindt Rob best. „Hoe meer zet ze d'r auto stil. Ik zei nog
mensenspon- mensen, hoe meer vreugd. Wat tegen d'r, het is een leuk dorrep
taan reageren mij betreft mag iedereen op za- maar je ken er niet weg komtijdens de
uit- terdagmorgen het café binnen- me." Ik hoor het Amsterdamse
zending5
lopen en zijn mening uiten. Als Mien het al tegen haar buuriemand te rumoerig is, wordt vrouw roepen.
de persoon wel even tot stilte
Het is bijna net zo erg als een
gemaand." Ook de telefoon Aerdenhoutse dame die op Goemag tijdens de uitzending wat de Vrijdag de Zandvoortselaan
Rob betreft roodgloeiend staan. tot het kruispunt in Bentveld
„Dat is het mooiste wat er is, mag aflopen om de rotzooi van
dat mensen spontaan reageren haar omgevallen container uit
tijdens de uitzending. De tele- de berm te rapen. Zal die ook
foonlijn wordt a la minute tegen haar buurvrouw moppedoorgeschakeld op de radio. ren? „Is mijn interieurverzorgFoto
Jammer genoeg gebeurt dat ster met vakantie en dan moet
André Lieberom
nog veel te weinig."
ik ook nog zelf vuil rapen. Het
is ongeheurd." Die twee hebben
Het liefst verplaatst Wey de vast een lekker paasweekend
mobiele zender van de zomer gehad.
lijk gezegd een kick."
naar het terras van Neuf en gaat
Ach, zou het door de naam
De bevolking van Zandvoort hij zich steeds meer onder de van de straat komen? Je staat
vindt Rob wel 'een kliekje'. Vol- bevolking op straat mengen. toch liever stil op de Juliana
gens de Zaankanter is het zelfs „Een van mijn dromen is om van Stolberglaan dan op de Zeeeen voordeel dat hij een 'buiten- een 'open microfoon' te creë- weg. Vrouwe Juliana was namestaander' is. „Het dorp heeft ren. Iedereen die wat wil zeg- lijk de moeder van Prins Wilzo'n 16 duizend inwoners maar gen, kan dan hup, de ether in." lem van Oranje. Haar vent heetde sociale controle is hier
Martha Burger te Willem de Rijke (over aantrekkelijke namen gesproken).
Of de Sandrinastraat. Dat
klinkt als een tropische drank.
In werkelijkheid was Sandrina
van Brederode de stichtster
14/15 april
Jeugdgebouw Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Gereformeerde Kerk met ds C. vd Vate
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: SOW met ds C. vd Vate.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mevr. Bleijs en mevr. Wassenaar.
Zondag 10.30 uur: mevr. Bleijs en mevr. Wassenaar.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. J. Brostrom-Bruin.
Dinsdag 11.00 uur: in Huize Bodaan hr. De Jong.
De kerken doen mee aan de kledinginzameling voor Mensen in
Nood. Op vrijdag 10 mei kan men tussen zeven en half negen
kleren inleveren bij: RK-Kerk, Ned. Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk en NPB-kerk. Bovendien is er een depot bij de
Nicolaasschool (ingang Zeemanstraat). Zaterdag tussen tien en
een: bij de RK-kerk en de Nicolaasschool (ingang Zeemanstraat).

J

dit programma zich van de watertoren naar café Neuf aan de
Haltestraat. Rob ging via de
mobiele zender in het café de
presentatie doen. Life uitzenden op locatie, een droom werd
voor hem plotseling waarheid.
„Mensen interviewen en met-

een reacties terugkrijgen. Ik
vind dat een fantastische manier van radio maken," aldus
Wey enthousiast. „De sfeer in
het café is prima. Van hoog tot
laag, iedereen uit de Zandvoortse bevolking loopt hier binnen
om te praten. Het geeft me eer-

Zi

j Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

van het Oudemannenhuis. Ze
hangt nu trouwens aan de
muur in de raadzaal op het gemeentehuis.
Stel ik sta in de file in de
Agnetastraat (helemaal niet
zo'n gek idee, want hoe vaak
moet je daar met wachten totdat iemand er zijn auto goed
geparkeerd heeft?). Dan kun je
je heerlijk verpozen met wégdromen, want die Agneta was
een ontzettend lieve non, bepaalde in haar testament dat
elk jaar op haar sterfdag 7 j anuari de mensen van het Gasthuishofje een half konijn en
een pint wijn kregen. Lief hè.
En wie wil zich niet heerlijk
laten vertroetelen in de Zuster
Dina Brondersstraat?
U ziet ik ben dol op vrouwennamen voor straten. In Zandvoort hebben we er helaas maar
een paar. Gelukkig zou daar
best verandering in kunnen komen, want er ligt immers een
nieuwe wijk bij het station te
schreeuwen om straatnamen.
Ik heb al een keer gepolst op
hoeveel straten we kunnen rekenen, maar daar kon de betreffende ambtenaar geen antwoord op geven. Op 23 april
gaan ze immers pas een mid-

j Weekenddiensten

Speel week van 11 t/m 17 April
Oscar
voor
Beste bijrol
Beste Script

DE MEEST INGENIEUS
GECONSTRUEERDE
THRILLER VAN DE
AFGELOPEN JAREN
DE ONTDEKKING VAN
HET FILMFESTIVAL VAN

CANNES

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L
Do t/m Di
19.00

16 jaar
Dagelijks
21.30

Woensdag 17 April om 19.30

Belle Époque
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

Weekend:
14/15 april 1996
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
'
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P,
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Derjl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag

en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode
2 tot en met 8 april 1996
In ondertrouw:
John Robert Antome Marie
Vincke en Antonia Vitalia Sedda. Anthoni Gerrit Teekens en
Jeannette Francisca van Doornik.
Geboren:
Nancy, dochter van Hendrikus
Cornelis Laurier en Grazyna
Maria Tomaszewska. Jade Alyanne Zoë, dochter van Omar
Roelof Johannes van Angeren
en Yvette Pastor.
Overleden:
Teunis Paap op 69-jarige leeftijd.
Wilhelmina Bandt-de Ruijter
op 78-jarige leeftijd.
Catharina Bos op 69-jarige leeftijd.
Margaretha Petronella Jansen
op 50-jarige leeftijd.
Martin Bernhard Roorjmans
op 75-jarige leeftijd.

dagje brainstormen over de stationsvallei.
Als ik alvast wat mag influisteren zou ik pleiten voor de Josina van de Endestraat (naar de
bekende kleuterjuf), de Sijtje
van der Meijelaan (de visloopster die zelfs een beeldje voor
het Cultureel Centrum heeft gekregen) of het Mananne Hugenholtzhofje (het voormalige
VVD-raadshd dat vorig jaar
overleed). Oudere Zandvoorters krijgen vast warme gevoelens als ze een straat zien van
verzetsvrouw en zwemmoeder
Suus Hennis-Dorreboom of
voedvrouw Greetje Bokma.
Bets Bakels, de fotografe van
Zandvoort waarvan menigeen
een trouwfoto op zijn dressoir
heeft staan, verdient ook wel
een eigen straat.
En misschien zijn er nog wel
veel meer vrouwen die zich verdienstelijk gemaakt hebben in
Zandvoort. Dat is toch een
mooie emancipatorische gedachte?
Zeg, heren en dames van de
straatnamencommissie, als jullie toevallig volgend weekend
of met Pinksteren op weg naar
oma in de file staan op de Zeeweg, denk dan nog eens na over
vrouwen die een eigen bord verdienen. Want ik wil wel aan de
kerel, maar niet in de nieuwe
stationswijk.
Monique van Hoogstraten

Kastanje
voor
ambtenaren
„Omdat de personeelsvereniging van de gemeente zoveel noten op haar
zang heeft en zoveel goed
werk doet, daarom krijgen
ze dit prachtexemplaar."
Groenambtenaar Boekeiman is woensdagmiddag
zijn belofte van een tijd geleden nagekomen. Bij de
viering van het veertigjarig
jubileum beloofde hij de
personeelsvereniging een
boom. Het is een kastanjeboom geworden.
„Die wilden we hier bij
het busstation toch al planten," bekent Boekelman.
Mocht de boom ooit verplaatst worden, omdat het
Raadhuisplein verandert,
dan is dat volgens de man
met de groene vingers geen
probleem. „En het leuke
van een kastanje is, dat-ie
heel oud kan worden. Nou,
dat wensen we de personeelsvereniging dus ook
toe"
Foto Persbureau Zandvoort

Zeemanshunkeringen en
dromen per flessenpost
ZANDVOORT - Zandvoorter Wim Kruiswijk heeft met
zijn verzameling flessenpost een bijzondere expositie in
het Flessenscheepjes Museum te Enkhuizen. 'Message in
a bottle' heet de tentoonstelling die op zaterdag door de
burgemeester van Enkhuizen onder grote belangstelling
werd geopend.
Gefleste berichten in Zandvoort aangespoeld. Een deel uit de
verzameling van flessenjutter Wim Kruiswijk ligt momenteel m
een tweetal vitrines in het 'Spuihuisje' te Enkhuizen. Aan de fles
toevertrouwde zeemanshunkeringen, SOS-kreten, of de ontboezemmgen van de vuurtorenwachter met de golven van de zee als
onberekenbare brievenbestellers.
Belangstellenden kunnen de flessen en de vaak interessante en
ontroerende boodschappen bezichtigen. Daarbij krijgen de kinderen die de expositie bezoeken allemaal een flesje met briefje
waarop ze ook een boodschap kunnen schrijven. De flesjes worden binnenkort vanuit een boot in zee geworpen.
Wim Kruiswijk zoekt al vanaf 1983 naar flessenpost. Het is zijn
hobby. Vooral na een flinke zuidwesterstorm is de buit soms
groot. In 1990 vond hij zijn honderdste fles met boodschappen.
Alle boodschappen worden, mits ze te lezen zijn, door de Zandvoorter beantwoord. De meeste 'boodschappers' schrijven Kruiswijk vervolgens weer terug.
Zo vond hij in 1993 een fles met boodschap van een school uit
Suffolk (recht tegenover Zandvoort aan de andere kant van de
Noordzee.) Daar begon hij direct mee te corresponderen. Eenjaar
later bracht hij zelfs na een uitnodiging een bezoek aan de kinderen. Ze waren dolenthousiast. In totaal heeft Kruiswijk zo'n 350
boodschappen gevonden. De afzenders kwamen uit Engeland,
België, Nederland, Duitsland, Estland, Libië, Polen, Rusland en
Zwitserland. Zelfs een oude boodschap van een zeeman uit Sjanghai (China) kwam tevoorschijn. Voor informatie kan men schrijven naar: Wim Kruiswijk Bottle Mail Collection 'Ginger Plum
Store', Nieuwstraat 74, 2042 VN, Zandvoort.

Toegang 2,50.
Woensdag
10 april
K
Sportmiddag in 't Stekkie,
Celcms&traat 190, van 14.00 tot
16.00
uur.
1
Filmclub Simon van Collem
draait Citizen Kane m het Circus aan het Gasthuisplem.
Aanvang 19.30 uur. Ook toegankelijk voor met-leden.
Donderdag 11 april
* Informatiemiddag van de
ANBO over de Wet Voorzieningen Gehandicapten, de Wet
Bijzondere Bijstand en het minimabeleid van de gemeente.
In het Gemeenschapshuis, ook
toegankelijk voor met-leden.
* Inspraakavond over provmciale nota over het beheer van
natuurgebieden m Noord-Holland (o.a. Kraansvlak). Gemeentehuis Bloemendaal. Zaal
open om 19.30 uur.
Zaterdag; 13 april
* Open Huis Foto Kring Zandvoort in de bibliotheek bij de
nieuwe expositie. Van 10.00 tot
13.00 uur.
Zondag
14 april
1
Verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat). Van 11.00 tot 17.00 uur.
Woensdag 17 april
* Krasfiguren maken in 't Stekkie, Celciusstraat 190. Van
14.00 tot 16.00 uur.

SONY DOLBY SURROUND PROLOGIC
MINI HIFI SYSTEEM KOMPLEET

PHILIPS70 CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A; Grootbeeld BlackLme beeldbuis, teletekst,
af standbediening.'3295.-

2295.-

PHILIPS MATCHLINE
100HERZKLEUREN-TV
PT800, Black-Line S beeldbuis, stereo, teletekst '2795-

1795.-

PHILIPS MATCHLINE
701B;STEREOTELETEKST,
afstandbediening Adv.'1795-

1145.-

PHILIPS 70CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450; Adviespnis' 1995 -

995.-

PHILIPS STEREO TXT'
21 pt 440a - Adv. 1345.-

845.-

55 CM STEREO KTV
NA2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv."1345.-

695.

55 CM KLEUREN-TV
LEUREN-1
Off.Ned Philipsgarantie.'899.)sgarantie.'89

475.-

Versterker 2x45 Watt front, 20 Watt center en 2x20 Watt
surround, elektronische equalizer; digitale tuner/timer,
40 pre-sets, Jog Dial Shuttle; 1-Bit CD-speler, shuffle play;
dubbel auto-reverse cassettedeck, dolby B; 3-weg bassreflex frontspeakers, center en surroundspeakers
Inkl. afstandbediening. Adviespnjs'1440.-

SONY HI-8 TRAVELLER
TR707; Superieure Hi-8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluid, motorzoom, autofocus. Adviespnjs'3220.-

1-DEURS KOELKAST
Degelijke koelkast. Fraaie
uitvoering met vriesvak.
Officiële garantie.

1349.-

245.-

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750; TOPKLASSE' Met
beeldstabilisator, HiFi stereo geluid, lichtgewicht '3110 -

1748.-

SONY HiFi TRAVELLER
TR470; 1 0x motorzoom, groothoeklens, HiFi stereo "1999-

1299.Hi-s CAMCORDER

MCORDER
Superieur beeld, HiFi stereo

1249.-

WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

445.465.-

Type AVM; Luxe, digitale magnetron oven, 1000 Watt vermogen, eenvoudige bediening,
quartz-grill en crisp-funktie.
Ruime inhoud, dus ook voor
grote gerechten.
Adviesprijs*999.

SIEMENS 180 LITER
KT18R01; Adviesprijs*948.-

2299.1249.-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst. '2550 -

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi-Black trmitron beelbuis,
monitorlook, afst.bed. *1660.-

949.-

SONY55CMKVM2100
CMKVM2100
Hi-BIackTnnitron.
Adv.*1000.itron.Adv.*1000.-

SOMY E-180V 18.PDM E-IBOHa 21.TPK.J E.240HS 27
OPZETVRIESKAS
Handig-50 liter. Adv.*595.-

100 LITER VRIESKAST

1349.-

WHIRLPOOL AFB594

OQQ (
«KfOBOSCH VRIESKAST
TypeGSDI 341 ; Adv. *848.-

WHIRLPOOL 243 LITER
Wiet 6 vriesladen cq vakken.
Adiesprijs."1165.-

899.-

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alletopmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70; Tn-Logic! Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen, longplay, PDC. '1780.-

298.-

849.-

GRUNDIG HiFi VIDEO
GV240; "Beste koop", stereo,
longplay, inkl. PDC. Adv. '1709.-

799.

878,

1098.-

698.-

5--u.ii.uuUj!;>

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden. Adviespnjs*999.-

549.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

599.-

SONY 4 KOPPEN VIDEO
E50; Tn-Logic, audio dubbing,
inkl. showview + PDC. *1330.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

629.-

948.-

GRUNDIG5 51 CM
CM KTV
KTV
T51-640, TELETEKST.
-ETEKST/1099.'1099.-

498.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEUVRIES KOMBI
Type KE3100; Gescheiden regelbaar, 3 vriesladen. *1849.-

BAUKNECHT VW3PR
pTgifc CQQ

ijM/Af ö«!«!«"
BOSCH VW SPS1012

priraL "77O
lïntw jfSJ."

SIEMENS AQUASTOP
Superzuinig. Adv. *1348.-

1195.-

MIELE VAATWASSER
G570; TOPKLASSE. *2099.-

1349.RISICO

1000
TOEREN
BOVENLADER

.•kleuren-tvseiy-

779.-

WHIRLPOOL 850 TRN
Type AWG089; Adv. *1435.-

rademin
tijd voor M

AEG TURNAMAT

"VVl

INDESIT K"
<\T|
FORNUIS l.N ..>J
Type KN3400WO; Adv.*849.-

458.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur. Adv.*949.-

478.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52; Reverserend. *649.-

BAUKNECHT TRA961

KONDENSDROGER
CM50; Geen afvoer nodig

528.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixedgrill-set. Adviesprijs*1575.-

848.

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kookwekker. *1510.-

948.-

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv.*1 549.-

449.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.'849.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend V68-

339.-

375.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv.'799.-

465.-

BETER EN GOEDKOPER!

Z A N U S S I 2-DEURS
STUNT! Advies P rijs*749.-

ARISTONA KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

495.-

52TA^31 1 ; Flat & Square 55crn beeldbuis,
monitorlook. afstandbediening.

SIEMENS 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs*985.-

699.-

« • ""t 0<iU
Kondensdroger. Adv.*1449.-

At

ElectroniSCh betalen
met UW PIN-code

zonder extra kosten

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"

Rivièradreef 37

BEVERIJK
l SUPEBSTORE 11OO m=

l Breestraat 65

BADHOEVEDORP

(AMSTELVEEN
l DEN HAAG

ALKMAAR

ZOETERWOUDE
HILVERSUM

_______

ATAG WASEMKAP
WH155; Luxe3standen.*260.-

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER
Elektronisch. Adv. *1699.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen. Adv'135.-

„,_-- „__- /%é _ -_-,.
MIELE DROGER T349

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

645.PIN-CÖDE [DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN

i Meer budget door de gratis
jBCC-cardl
'Aanvraaa-tolder in de winkel!-

Wassen en drogen in 1 machine, 1200 toeren. *1799.-

IA(3r 549 »•

ETNA FORNUIS 14.01

379.-

299.-

WAS/DROOGKOMBINATIE

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI; 4 programma's, 12 couverts.
Adviesprijs*999.-

849.

499.-

348.-

BAUKNECHT WAHoog centrifuge-toerental.
Adviesprijs'1349.-

1249.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242; Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed. '895 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening.

995.-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

799.-

999.

SHARPPORTABLETV
ORTABLETV
37cm, afstandbediend
handbediend

699.-

1045.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1499.-

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. *1699.-

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATE
Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs*1498.-

499.-

P A N A S O N I C 63 CM
TX25G, Stereo, teletekst.' 1599.-

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW; Voorlader, WHIRLPOOL AVM
RVS trommel EN kuip.*2299.- Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1499.-j

MIELE K1321S LUXE

S H O W V I E W VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205; LCD-afstandbed.

479.-

BAUKNECHT KGC
KA/ kombinatie met 3 laden.
Adviesprijs*1149.-

479.-

PANASONIC VIDEO
N VSD22; "Beste koop!" 2 koppen, afstandbediend. Adv.*734.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200; Afstandbediening.

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle '900 Watt magnetron, vele kookfunkties. Adv.*699.-

,BCC speelt reeds-2

STUNT! HiFi VIDEO
Prijsdoorbraak! 4 koppen,
longplay videorecorder mkl. PDC. Adviesprijs. *799.-

ARISTONA63CMKTV
STEREO TELETEKST
TA4411, Afstandbed. *1795.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

OP ONDERDELEN VR

BLAUPUNKT 70 CM
7025, Stereo, teletekst. '1599.-

BLAUPUNKT 55 CM
BP55; Stereo teletekst. '1099.-

209.229.-

WHIRLPOOL AVM617
17hterinhoud.Adv.'599.-

5 JAAR,

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ, 2 koppen, timer6 progs. Adv. *890.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST63-650; Monitorlook,
STEREO TELETEKST. '1829.-

199.-

MOULINEX S T U N T I
FM1515; 17 l.iter, 5 standen,
draaiplateau. Adv. '399.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kom- l
bi magnetron. Adv.*999.-

ESsPSrïaïöSffiEH

699.-

948.-

SHARPR2V14

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

PHILIPS MATCHLINE
VR833; TOPKLASSE! HiFi
stereo videorecorder 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop.Adv '1995.-

599.-

G R U N D I G 7 0 C M KTV
STEREO TELETEKST
ST70-650; Adviesprijs*1949.-

«n
11 91"

629.-

INITRON
SONY TRINITRON
M1400; Afstandbediend.*780.,ndbediend.*780.-

399.-

479.-

45.-

3' «ruiiSt

649.-

579.-

pTgA
\J;lfw

INDESITWASAUTÖM.
Type 2596; Adv.*799.-

BAUKNECHT KRC3032
KOELER 300 LITER!

799,-

AKAI HiFi VIDEO
VSG705; Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen. Adv.*1098.-

679.-

LUXE 800 TOEREN

645.-

VIDEO-8 CAMCORDER
CAMCORDER
8x motorzoom,
om, autofocus.
autofocus.

SONY HiFi VIDEO: E80
Europese videorecorder
van het jaar1 Inkl showview
+ PDC. Adviesprijs.'1670.-

SONY KVS2941 SUPER!
TOPKLASSE! "Beste koop!"
De platste beeldbuis, 100 Hz,
PIP, stereo, teletekst. *3550.-

699.-

BOSCH KOELKAST

799

949

375.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
TypeAWG719;Adv.*1075.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

PHILIPSHiFi STEREO
VR642; TURBO-DRIVE
video, 4 koppen, longplay,
PDC. Adviesprijs. "1195.-

SONY 55 CM CLASSIC
STEREO TELETEKST
KVC2161; Hi-Black, Trinitron
platte beeldbuis. Adv. '1650.-

345.-

ZANUSSI WASAUTOM.
Type ZE400E; Adv. *949.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv.*699.-

PHILIPS TELETEKST
FELETEKST
PT155A; Adviespnjs'725.viespnjs*725.-

445.-

729.-

145 LITER KOELER
INDESIT Adviesprijs"749.-

SONY STEADY SHOT
TR550, Met beeldstabih s a t o r , HiFi g e l u i d ,
motorzoom. Adv. '2530.-

1299.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adv. '1199.-

SAMSUNGM6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

149.-

w _••«.

DERLlLISID

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

OPENINGSTIJDEN:

maandagmiddag.

•^•"•*•••^•^•^

,
1 tot 5.30

dinsdag t/m vrijdag
zaterdag 9 tot 5 uur

Cl CITTDO Cl IDBQC

•ÏTwi. ««ViKoV..«
IN DE RANDSTAD

Badhoevedprp vrijdag

uur

9 tot 5.30 uur
KOOPAVONP

7 tot 9 uur

Maarssenbroesk vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur
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Cliteur eerste kampioen Chess
ZANDVOORT
De
schaakclub Chess Society
Zandvoort heeft haar eerste
kampioen van het seizoen
1995-1996 afgeleverd. De
koppositie van Olaf Cliteur
kwam op de laatste avond
van de Rapid-competitie
niet meer in gevaar. Titelverdediger Boudewijn Eijsvogel werd door de Chessvoorzitter onttroond.

Ruim 8500 toeschouwers bezochten maandag het circuit

Foto Persbureau Zandvoort

Coronel en Bleekemolen in hoofdrol
ZANDVOORT - Ruim 8.500 toeschouwers waren naar de
Paasraces gekomen op het Circuit Park Zandvoort. Zij zijn
getuige geweest van een aantal spectaculaire wedstrijden
met hoofdrollen voor Torn Coronel en het pas 17-jarige
racetalent Setaastiaan Bleekemolen.

van door naar de tweede plek
op te stomen.
Met een rokende wagen
kwam Tom Coronel uiteindelijk als overwinnaar uit deze
zinderende strijd voor Pim van
Reeds bij de training had de den lang bleef het stuivertje Riet en Rob Karst. PlaatsgeHaarlemmer Coronel zijn visi- wisselen. Allengs mengde zich noot Allard Kalff moest genoetekaartje afgegeven. De nor- ook Pim van Riet in de strijd, gen nemen met een toch wel
maal in de Formule 3 rijdende terwijl Zandvoorter Allard verdienstelijke zevende plaats.
Coronel had de snelste trai- Kalff zich eveneens in de top
ningsronde in de nieuwe klas- meldde. Met nog een paar ronVoor Pim van Riet was er ook
se, de 'Auto Trader Dutch', af- den te gaan had Tom Coronel een tweede plaats weggelegd in
gelegd en mocht daardoor star- zich op de eerste plek genes- de Renault Clio Cup. De Clio's,
ten op de eerste startrij.
teld. Het leek moeilijk voor die aan het laatste seizoen bezig
In de race kreeg Torn Coronel hem te worden de plaats vast te zijn en volgend jaar vervangen
het met zijn Citroen ZX toch houden aangezien zijn voor- worden door de Mégane Coupé,
erg moeilijk. Het werd een sen- bumper er was afgereden en zorgden voor veel spektakel. De
sationele race. Frans Ver- ook zijn uitlaat er bij hing. Op coureurs gaven elkaar geen
schuur kwam eerst aan de lei- het moment dat Karst een be- duimbreed toe waardoor er
ding en in de volgende ronde slissende aanval leek te plaat- veel Clio's de baan uitvlogen. In
kwam Rob Karst als eerste over sen, brak de uitlaat van Coro- de Formule Ford 1800, de opde streep met op de derde nel. Karst moest uitwijken en stap naar het grote werk zoals
plaats Torn Coronel. Vele ron- Pim van Riet profiteerde daar- de Formule l, maakte Sebasti-

aan Bleekemolen een schitterend en opvallend race-debuut.
Bij wijze van uitzondering
kreeg Bleekemolen ontheffing
van de organisatie om aan deze
race mee te doen. Het is namelijk niet toegestaan mee te doen
als de 18-jarige leeftijd nog niet
is bereikt. Het 17-jarige Aerdenhoutse racetalent had al tijdens
de training het nodige laten
zien. Met gemak plaatste hij
zich op de eerste startrij.
Ook tijdens de race liet Sebastiaan Bleekemolen zien uit
het goede race-hout gesneden
te zijn. Vanaf de start nam
Bleekemolen de leiding en
stond die niet meer af. Hoe de
concurrentie ook aandrong het
maakte niets uit, met bekwaam
stuurwerk hield het jeugdige
talent de eerste plaats stevig in
handen

De uitgangspositie van de 33jarige Olaf Cliteur was voor de
aanvang van de laatste speelavond al uiterst riant te noemen. Door reeds vijf maal te
winnen en slechts één verliespartij toe te staan had de koploper vijf punten uit zes partijen
weten te vergaren. Dit was een
vol punt meer dan de twee
naaste achtervolgers Hans
Drost en Mare Kok.
In de zevende ronde werd Cliteur gekoppeld aan Jaap Bouma. De routine van Bouma was
echter niet genoeg om het de
gretige Cliteur echt lastig te
maken. De koploper won gemakkehjk. Ook Mare Kok bleef
in de race voor het kampioenschap. In een Caro-Kann bond
hij Boudewijn Eijsvogel aan
zijn zegekar en kwam op vijf
winstpunten.
Hans
Drost
maakte echter een misstap. De
penningmeester kwam met de
zwarte stukken tegen Caroline
Stamdejonge niet uit de verf en
verloor verrassend. Stamdejonge kwam zodoende op gelijke
hoogte met Drost en mengde
zich in de strijd om een podiumplaats.
Ook in ronde acht maakte
Olaf Cliteur zijn favorietenrol
meer dan waar. Binnen de kortste keren werd de met wit spelende Peter van de Beek beentje
gelicht. Mare Kok won wederom, nu van Simon Bosma.
Hans Drost maakte zijn misstap van de vorige ronde goed
door Jaap Bouma te verslaan.
Caroline Stamdejonge speelde
opnieuw een prima partij, maar
kwam tegen Eijsvogel niet verder dan een remise.
In de negende en laatste ronde kwam de ontknoping van
het Rapidkampioenschap. Cliteur had aan een remise tegen
Peter Kühn genoeg. Bekwaam
stuurde Cliteur de stukken
naar remise waarmee hij, met
een score van 7,5 uit negen de
titel behaalde. Mare Kok pro-

Zandvoortmeeuwen in
slotfase langs Zaandijk
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen moest zaterdagavond in en tegen Zaandijk een inhaalwedstrijd
spelen. Het werd een zeer
vreemde en ook slechte
wedstrijd. Na een 1-0 achterstand won Zandvoortmeeuwen door twee doelpunten
in de slotfase alsnog met 2-1.
Een slap en lusteloos spelend
Zandvoortmeeuwen leek een
grote nederlaag op te lopen tegen een feller Zaandijk. Zaandijk heeft de punten hard nodig
in de strijd tegen degradatie. In
de eerste tien minuten speelde
Zandvoortmeeuwen nog een redelijke partij voetbal. Daarna
zakte het spelpeil van de Zandvoorters naar een bedenkelijk
niveau. Zaandijk profiteerde
maar matig van de geboden
kansen.
In het Zandvoortse team was
doelman Serge van Lent één
van de weinige die een ruime
voldoende haalde. Met goede
reacties voorkwam hij menig
doelpunt. Slechts eenmaal
werd de Zandvoortse doelman
kansloos gepasseerd. Aanvallend kwam Zandvoortmeeuwen geheel niet in het stuk
voor.
Ook in de tweede helft was de
wedstrijd het aanzien nauwelijks waard. De Zandvoorters
speelden in een veel te laag tempo, maar Zaandijk wenste daar
geen gebruik van te maken. De
thuisclub miste de kansen en
liep daardoor niet uit naar een
beslissende voorsprong. Met

SPORT

beerde de laatste partij tegen minuten restte. Deze plaatste
Peter van de Beek in winst om echter toch nog een zeer hmte zetten maar nam te veel risi- derlijke tegenstoot, doch Walco en verloor. Hans Drost won ter Gerhards kreeg een mogezijn laatste partij en kwam op lijkheid, die direct tot eeuwig
gelijke hoogte met Kok. Aange- schaak en dus tot remise zou
zien Mare Kok meer weer- leiden. De Duitser m Zandstandspunten verzameld had voortse dienst wilde echter wmkreeg hij de zilveren medaille, nen, dacht even na en waar de
terwijl Drost genoegen moest toeschouwers Olaf Cliteur en
nemen met een derde plaats.
Ben de Vries voor vreesde, geWalter Gerhards heeft de beurde. Gerhards overschreed
ZANDVOORT - Postduiven
vooruitgespeelde partij voor de zelf de bedenktijd en verloor.
kampioenswedstrijd tegen De Daarmee belandde de hoofd- Vereniging Pleines is zaterdag
Vennep 2, vorige week maan- macht van Chess in een zeer de opening van het dmvendag, verloren. Vlak na de eerste lastige uitgangspositie. Om de sportseizoen goed begonnen.
tijdcontrole miste hij zelfs de kampioensvlag namelijk op 22 De duif van combinatie Smnige
directe winst. In de absolute april te mogen hijsen, zal er ge- was m prima vorm en won de
eindfase van de partij had Ger- wonnen moeten worden van De eerste wedvlucht.
De duiven werden pas gelost
hards nog vier minuten be- Vennep. Dit betekent dat de
denktijd, terwijl zijn Vennepse resterende zeven spelers 4,5 om 's middags hall drie vanuit
Kapellen m België. Meestal
tegenstander nog slechts twee punt zullen moeten scoren.
worden de duiven 's morgens
losgelaten, maar de hardnekkige mist deed de organisatie besluiten de duiven later in de
middag te laten vertrekken.
Met een zuidoosten wind hadden de duiven er zin in, want
reeds om negen minuten voor
vier uur landde de eerste duif.
combinatie Smmge klokte
ZANDVOORT - Edward Geerts werd voor de tweede De winnaar
van het gehele conkeer in successie Rapid-kampioen bij de Zandvoortse de
waaronder de afdeling
Schaak Club. Geerts maakte op de laatste avond van de cours,
Haarlem.
Rapidstrijd geen fout.
Uitslag: Combinatie Smmge
Aangezien John Ayress niet den te gaan staat John Ayress l, 24. H. Gaus 2, 19, 21. Combiaanwezig kon zijn, ging de riant bovenaan de ranglijst, ge- natie Koper 3,15,18, 23. R.Driestrijd om de titel tussen Geerts volgd door Edward Geerts en huizen 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16. H.Heien Lindeman. Geerts ging Lin- Hans Lindeman. Ayress krijgt ligers 5, 22. G.Koper 10, 12.
deman met een half puntje vermoedelijk Hans Jansen te- P.Bol 11, 25. F.Spronk 13.
voor. De strijd zou nog span- genover zich, die op dit mo- J.Romkes 17, 20.
nend kunnen worden, hoewel ment een negende positie mLindeman een wat zwaarder neemt met een honderd proprogramma had af te werken. cent score uit acht partijen.
De tegenstand van Willem van Geerts neemt het op tegen Van
Esveld en Hans Jansen leverde Elk, Lindeman moet de strijd
Lindeman geen probleem op en aanbinden tegen Atkinson.
ook de derde partij bracht een
De inschrijving voor het 16e
ZANDVOORT - Voorlopig
overwinning.
Louis Blok Rapid-toernooi mag de provincie het circuit
Edward Geerts mocht geen staat weer open. De Zandvoort- geen vergunning geven in het
fout maken om zijn halfje voor- se Schaak Club organiseert dit kader van de Wet Geluidhinsprong te behouden. Geerts toernooi, dat wordt gespeeld op der. De Raad van State heeft die
deed wat van hem verwacht 16 mei, Hemelvaartsdag. Ooit vergunning namelijk opgewerd en boekte drie fraaie over- werd met dit toernooi begon- schort. De Stichting Duinbewinningen, zodat de tweede Ra- nen ter gelegenheid van het 50- houd had daar op 21 maart ompid-titel in zijn bezit kwam. Het jarig bestaan van de schaak- gevraagd.
Wat de uitspraak van de
jeugdige talent van de Zand- club.
voortse Schaak Club, Remco de
Het toernooi wordt gespeeld Raad van State precies inhoudt
Roode, bleek ook deze avond in het Gemeenschapshuis aan is nog niet helemaal duidelijk,
een belofte te zijn voor de toe- de Louis Davidsstraat 17 en be- omdat de motivatie van de
komst. Door uit twee ronden gint om half elf. De deelnemers rechtbank nog niet vrijgegeven
van totaal zes partijen 4,5 pun- worden ingedeeld in groepen is. Er is nu een vacuüm net als
ten te scoren legde hij beslag op van zes naar speelsterkte. Ook vorig jaar volgens circuitvooreen fraaie zevende plaats in de jeugd- en huisschakers kunnen lichter Dirk Buwalda. „Maar
eindrangschikking.
deelnemen. Deelname is moge- we handhaven ons programma
Morgenavond wordt de 22e lijk voor een bedrag van tien wel en we houden ons aan de
ronde van de interne competi- gulden. Liefhebbers van het afspraken die we met de protie afgewerkt. Met nog zes ron- schaakspel kunnen zich aan- vincie gemaakt hebben."
H. Wijkhuisen van de Stichmelden via de volgende telefoonnummers alwaar tevens ting Duinbehoud is blij met de
inlichtingen worden verstrekt. uitspraak. „Het is een stap in
Martien Bijlsma 023-5714441, de goede richting. We hopen
Jan Berkhout 023-5715023, dat het uiteindelijk leidt tot het
Ruud Schiltmeijer 023-5717272. stopzetten van de activiteiten."

Goede start
duiven Pleines

Edward Geerts pakt voor
tweede keer Rapid-titel

Vergunning
circuit
geschorst

Twee zeges Willem Koene

nog een kwartier te gaan werd
Robin Castien wegens aanmerkingen maken op de leiding
naar de kleedkamer gezonden.

ZANDVOORT - Voor de
Zandvoortse wielercoureur
Willem Koene was het een
bijzonder succesvol Paasweekend. Met twee eerste
plaatsen en een vierde
plaats was Koene uiterst
sterk op dreef.

Zandvoortmeeuwen, dat inmiddels de 45-jarige Jos van der
Meij in het veld had gebracht,
kreeg met tien man op eens de
geest. Wilskrachtig werd er alsnog een slotoffensief uitgeperst. Een voorzet van Jos van
der Meij werd door Ruud van
Laere ingekopt. De Zaandijkse
doelman kon met de grootste
moeite de bal wegtikken, maar
Mischa Tibboel stond op de
juiste plek om doeltreffend uit
te halen, 1-1.
In de volgende minuut was
het opnieuw raak. Zaandijk
was licht aangeslagen en een
verdediger speelde de bal terug
op de doelman. Ruud van Laere
ondernam een alles of niets poging. Het werd alles, want de
doelman knalde de bal tegen
zijn lichaam aan. De doelman
zag tot zijn grote schrik het
bruine monster in het doel rollen, 1-2. In de slotminuten
drong Zaandijk nog wel aan,
maar de gastheren kwamen de
tik niet meer te boven.
„Het was slap en de winst kan
je niet echt verdiend noemen,"
meende de secretaris van Zandvoortmeeuwen, Henk Kinneging. „Maar goed de doelstelZANDVOORT - TZB had
ling van dit seizoen, handha- een zware week met drie
ven, is bereikt. Bovendien gaan voetbalwedstrijden. De drie
we goed in de derde periode en wedstrijden leverde wel
gezien het nog te spelen pro- twee overwinningen op. Het
gramma moeten we proberen derde team van Van Nispen
die periode te pakken."
werd tweemaal verslagen

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
O 00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma. wo en vrij)
11 00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnclling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22 00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20 00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10 00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m lö.OO
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbrcakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM lazz
12.00 t/m 14.00
Even Bninchcn m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zaterdag kwamen in Norg
(Groningen) zo'n honderd veteranen aan de start in een koers
genaamd 'De omloop van het
Ronostrand'. Het grote peloton
kreeg 85 kilometer voor de kiezen. In de openingskilometers
probeerden vele renners een
gat te slaan doch memand raakte uit de greep van het peloton.
Na dertig kilometer gingen drie
man, onder wie Koene, aan de
TZB haalde haal.
tijdens
het
Wat de achtervolgers ook
paasweekein- probeerden, de koplopers zijn
de zes punten pas na de finish teruggezien. In
uit drie wed- het peloton verrichtte de ploegstrijden
maat van Koene, Kees Bruin,
Foto Persbureau prima werk. Bij elke demarrage
Zandvoort was Bruin attent en ging m het
wiel hangen en vertraagde de
achtervolging. Mede daardoor
en mede door de goede samenwerkmg van de koplopers liep
de voorsprong op naar 45 seconden De eindsprint leverde
voor de Zandvoorter geen enkel
nadien hoofdzakelijk op het probleem op. Met overwicht
middenveld uitgevochten. Na ging de overwinning naar Koeeen half uur combineerde Hil- ne. „Deze wedstrijd gaat me allegom door de Zandvoortse defensie en doelman Drayer werd
gepasseerd, 2-1. Lang heeft Hillegom niet genoten van deze
voorsprong, want de razend
snelle Jeroen Swart werd in de
diepte gelanceerd en knalde
raak, 2-2.

TZB kende zware voetbalweek

met 3-2, maar op tweede
Paasdag ging het elftal van
trainer Willem Koning met
dezelfde cijfers ten onder tegen de reserves van Hillegom.
In het eerste treffen tegen het
derde team van Van Nispen begon TZB zeer matig. De harde
wind maakte voetballen zeer
moeilijk. Van Nispen had er het
minste last van en scoorde in de
eerste helft twee goede doelpunten. De Zandvoortse defensie ging bij beide treffers niet
vrijuit.

De deze week zeer doeltreffend spelende Jeroen Swart
zorgde in de tweede helft voor
de aansluiting en Marty Barkey
zette TZB op 2-2. De Zandvoorters voelden dat er meer in zat
en voerden het tempo op. Het
overwicht werd enorm groot en
ook de kansen kwamen. Uit één
daarvan scoorde Jeroen Swart
de winnende treffer, 3-2.
Op zaterdag moest TZB opnieuw aantreden tegen Van Nispen, dat eerder in deze competitie niet in Zandvoort was verschenen. Ook deze inhaalwedstrijd bracht TZB tot een goed
einde. In tegenstelling met de
eerste wedstrijd tegen Van Nispen speelde TZB nu in de eerste
helft een hele sterke partij voetbal. De,j manschappen van

coach Koning waren gewaarschuwd en namen vlot door Jeroen Swart een 1-0 voorsprong.
Nog voor de pauze leek de strijd
beslist toen Remy van Loon en
wederom Swart de stand naar
3-0 opvoerden.
In de eerste helft overklaste
TZB de bezoekers, maar in de
tweede helft werd de strijd veel
te gemakkelijk opgevat. De
Zandvoorters dachten er al te
zijn. „Iedereen begon voor zichzelf te voetballen," stelde Willem Koning. „Daardoor kom je
nog in de problemen ook. En
dat was beslist niet nodig." De
Zandvoorters kwamen inderdaad in problemen toen Van
Nispen tweemaal scoorde. Bij
de 3-2 voorsprong voor TZB
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werd het nog spannend, maar
ondanks de lichte paniek bleven de drie punten in Zandvoort.
Enofhetvoorde amateurtj es
nog niet genoeg was, had de
bond ook voor Tweede Paasdag
een wedstrijd ingelast. Hillegom werd met een bezoek vereerd om daar tegen het tweede
team van de plaatselijke club te
spelen. Een technisch beter
Hillegom nam na vier minuten
al een 1-0 voorsprong. De Zandvoortse verdediging weifelde en
dat werd meteen afgestraft.
Wel waren de badgasten wakker en trokken daarna fel van
leer. Remy van Loon scoorde
een bijzonder fraai doelpunt
waardoor de strijd weer in
evenwicht was. De strijd werd

J*Top!scorers
®^
(g#
Robin Castien
(ZVM-zon)

Barry Paap
(ZVM-zat)
j-^t
^P^ Remy van Loon
(TZB)

^

John Schilder
(TZB)
Jeroen Swart
(TZB)
Week m cd t a
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Het Paasweekend bracht nogal wat te weeg op de topscorerslijst. Dat kwam vooral omdat TZB maar liefst driemaal in het veld
kwam. Jeroen Swart profiteerde van deze situatie en scoorde in
die drie wedstrijden vijf maal. Barry Paap kwam niet in het veld
en moest daardoor Swart voorbij laten gaan. De TZB-er staat met
twaalf treffers een doelpunt voor op Paap. Remy van Loon scoorde tweemaal voor TZB en heeft met negen doelpunten eveneens
nog uitzicht op de overwinning. De spanning is echter geheel
terug enkele strijd om de bokaal is volledig open.

tijd wel goed af," aldus Koene.
„Meestal eindig ik hier in de
voorste gelederen."
Tijdens de clubkampioenschappen een dag later was
Koene opnieuw vooraan te vinden. Veertig man koersten hier
over een afstand van 110 kilometer. Halverwege moesten de
veteranen afsprinten. Ook nu
geen probleem voor de Zandvoortse spurter en de eerste
plaats was binnen. De amateurs gingen gewoon door en
aangezien Koene zich prima
voelde, bleef de Zandvoorter
meerijden. Van de veertig man
bleven er uiteindelijk vijf over.
In de sprint behaalde Koene
een zeer knappe vierde plaats.
Op Tweede Paasdag was het
tijd geworden voor een cnterium in Werkendam over vijftig
kilomter. Al snel gingen vijf
man aan de haal. De attente
Koene sprong mee. De koplopers bouwden een voorsprong
op van een halve minuut. Tussen de bedrijven door werden
alle premiesprmts een prooi
voor Koene. Ook de eindsprint
ging ten slotte naar de Zandvoortse coureur.
„Het gaat me erg gemakkelijk af," vindt Koene. „Ik denk
dat de krachttraining van de
winter goed werkt. Ik kan wel
zeggen dat het een werelds
weekend was."

ZVM-jeugd naar Barcelona

TZB leek in de tweede helft
op minimaal een gelijkspel af te
stevenen. De Zandvoorters controleerden de wedstrijd en gaven vrijwel geen kansen weg.
Na een kwartier spelen mocht
John Schilder na een opmerking op de leiding de kleedkamer opzoeken en moest TZB
met tien man verder. Desondanks bleef TZB goed voetbal
spelen. Tien minuten voor het
einde kregen de Zandvoorters
een geweldige tik toen een foutje werd afgestraft door Hillegom, 3-2. In de slotminuut loste
Remy van Loon nog een prachtig schot, dat echter met de vmgertoppen door de Hillegomse
doelman uit het doel werd getikt. De hoekschop leverde
niets meer op en TZB verloor
teleurstellend met 3-2.
„Het had minimaal een puntje moeten zijn," vond Koning.
„Er stond voor ons wel niets
meer op het spel maar toch
hebben we heel goed gespeeld
en was de nederlaag niet verdiend. Het blijft echter belachelijk dat je in ruim een week drie
wedstrijden moet spelen. Dat is
veel te zwaar en bovendien heb
je moeite een team op de been
te brengen. Toch zijn de resultaten best goed te noemen."

Met trots toonde Liva Lock de fax waarin hij de bevestiging kreeg
van de wereldberoemde voetbalclub Barcelona uit Spanje. Lock
heeft het voor elkaar gekregen om met de C-jeugd van Zandvoortmeeuwen tien dagen in Barcelona te verblijven. Zo lijkt de afsluiting van het voetbalseizoen voor de jeugd van Zandvoortmeeuwen
onvergetelijk te worden.
Ze vieren niet alleen vakantie maar voetballen ook nog. Op het
programma staan wedstrijden tegen Barcelona, Blanes en Sitges.
De Zandvoortmeeuwen-jeugd, die voor deze trip het gehele seizoen
gespaard heeft, maakt met een aantal leiders en ouders met de bus
de reis naar Spanje. Bovendien wordt een bezoek gebracht aan het
immens grote en prachtige stadion van Barcelona met tevens een
bezoek aan het voetbalmuseum. Op de foto het C-juniorenteam met
begeleiders
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thuiszorg

De Stichting Thuiszorg
Kennemerland Zuid is werkzaam
in de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort. De organisatie biedt
gezins- en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen wonen.
Er wordt nauw samengewerkt
met het Kruiswerk en andere
zorgaanbieders In het werkgebied.

Een leuke bijverdienste...?
Voor langere tijd ...?
Ook uw werktijden in overleg te regelen

H Jj GOEDKOPER KAN NIET!
MICHELIN

VANAF

Dat kan Als

135/80 R13 T l

ALPHAHELPENDE

niieuwRadiaal
155/80 R 13 S l

145/80 R 13 T f

p.st.

VANAF p.st.

SPJOpst.

Daarbij helpt u oudere en/ol zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden gedurende minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12
uur per week

Snel klaar terwijl u wacht.
Inclusief Mobil Super olie
en nieuw FRAM oliefilter.
Excl milieuheffing

Momenteel zijn er plaatsingsmogelijkheden in ons gehele werkgebied
Het salaris is ƒ 14,74 netto per uur voor 23-jangen en ouder Er geldt
een minimum leeftijd van 18 jaar

135/80 R13 S

Belangrijk'
Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 7 600,- per jaar belastmgvnj verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de partner de
dubbele belastingaftrek behoudt

185/65 R 14 T |

.ECO
iP-st.

165/70 R 13 T l

175/70 R13 T

TOURING p.st.

P2000 p.st.

F570 p.st.

'NIEUW RADIAAL

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08 30 en 12 30 uur.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

KEURING

Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout Telefoon 023-5213421

BU2VJLOP

FAILLISSEMENTS

INCLUSIEF
AFMELDEN

NieuwRadiaal

185/70 R14 H

,195/60 R15 H |

SPORT 200 p.st

p.st.

175/65 R 14 T |

BEL NU VOOR DE BESTE UITLAAT VOOR DE LAAGSTE PRIJS

iivyeike In opdracht van Curator, middels inbeslagname door:

UW VOORDEEL:
• Binnen zonder afspraak
• Klaar terwijl u wacht
• Ruime openingstijden (ook zaterdag)
• 145 vestigingen altijd in uw buurt.

BANK

teneinde schuldenlast
in te lossen:
met grote spoed ten gelde dient te worden gemaakt,
alle goederen worden derhalve verkocht:

7/A

Kwik-Fit tij

VOQR EEN FRAKTIE VAN
DE WÉRKELIJKE WAARDE

•\•'

:

|teDËkBEDÓVÉRTREKKEN

^" :•"'•'•

:

fcjWW

' -'.ï^:-'.':'-:'°7-'••:'-:'\-: .-••

REMSCHOENEN AF m
voor personenMM
»J. WW*

GARANTIE OP MATERIAAL EN ARBEIDStOON

best getest m konsumentenonderzoek!"

HOBBY AKKU
VOOR BOOT, CARAVAN, TV EN CAMPING

AH

Maandag t/m vrijdag:
08.00-1730 uur.
Zaterdag: 08.45-16.00 uur.

Met draagbeugel
en gasafvoer

Aanbiedingen zijn geldig van
10 t/m 16 april 1996.
Prijzen incl. montage, garantie en btw.
Bandenprijzen excl. balanceren,
ventielen en verw. bijdrage.
Deze aanbiedingen zijn niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen.

EXTRA LAAG GEPRIJSD
10% VOORSEIZOEN-KORTING
Prijs incl. hulpkoppeling, verlichtingsset,
montage en BTW.

VANAF

GRATIS
LENTEKONTROLE

.-'

L 520 stuks in o.a. 100% katoen, in badstof stretch in jersey, in flanel en\in moltpn. Voorradig in
Jy: - a l l e gangbare matrasmaten en div. kleuren.
•• f\ '!••/\• :

25.75.-

FIETSDRAGER

OP ALLE
BETER*
**gen
• • • ONDERDELEN
• • • • • -•

Winkelprjjzeh van 19,- tot 159,- G AAN WIEG VANAF.:.^................ v...v.."-...-'»-»-..»»»-»-ïif J ™

l

O% RENTE

OP COMPUTER TESTBANK

Kwik Fit

.

Winkelprijzen van 25,- tot 79,- GAAN WEG VANAF..,....................,.....;...,:.........

6 DAGEN PER
i WEEK GEOPEND l

Banden, uitlaat, schokdempers of akku
Wat er ook nodig is, met Kwik-Fit's unieke l
GRATIS' AutoCard hoeft f"
u pas 3 maanden later J
te betalen' Zonder ook j
maar één cent rente1
Vraag de Kwik-Fit
manager vandaag l
nog naar de voorwaarden
' Gratis AutoCard bi| aankoop van minimaal f 300,- l

REMBLOKKEN
voor personenauto's
ïi

auto's

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

•t
Totaal 815 stuks hoofdkussens in meer dan 10 versch. uitvoeringen w.o. gezondheidskus« ; - • : sens, donsveren, kapok, comforel, fysiotherapeutische kussens, hotélkusseris, latex, kóokiy;;- vaste kussens, kussen v.d. TV reklarne enz.
"
•
•'
V%

;;

Fleët

Kwik-Fit Fleet werkt samen met de meeste
gerenommeerde leasemaatschappijen.

KOOP NU
BETAAL LATER*!

zicht-kontrale
mcl advies en reinigen

VAKKUNDIGE MONTAGE EN GEDEGEN

'Het

0

OOK ZAKELIJKE
RIJDERS ZIJN WELKOM
BIJ KWIK-FIT

OPTISCHE
REMMENCHECK

MONTAGE
E]

Kwik-Fit levert uitsluitend kwaliteitsuitlaten van 's werelds
beste origineel-fabrikanten.
Alle Kwik-Fit uitlaten hebben een EG-keur en voldoen aan
de originele normen inzake geluid en tegendruk.
2 (AAR garantie op alle uitlaatdelen en montage.
Gespecialiseerde monteurs geven u een deskundig advies.

• •.'"'. • • '•" '••'.••••ƒ :^"',.-- "' "•';• .^^r'v^

GRATIS
REMMEN

| BEL NU VOOR
l EEN AFSPRAAK

l

Ford Fiësta 900/1100
76 - 7/'83

9/'84 - '89 (excl. combi)

SLAAPKAMERTEXTIEL

|'

KOMPLEET SYSTEEMi

Opel Kaden E 1.3 N/S

ïtien laste van landelijk bekend filiaalbedrijf, ingeschr. onder:
|
KAMER V, KOOPH.NR. 70507
;
zal rechtstreeks en openbaar aan publiek

l;fc HOESLAKENé

P4000E p.st.

2 IAAR GARANTIE!!

VANAF ACHTERDEMPER

||

,195/65 R15 H

TOURING p.st.

MEER DAN 100.000 BANDEN OP VOORRAAD. SNEL, VAKKUNDIG EN VOORDELIG.

UITLATEN

gorden verkocht; een massale voorraad topklasse:

LAAT NU UW
AUTO APK
KEUREN BI) DE
. GROOTSTE APKSPEC1AUST IN
NEDERLAND
(60 APK-STATIONS).
5 DAGEN
PER WEEK.

Amsterdam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D 020-6682998 Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef l, 020-6907768 Amsterdam-ZO (A/R)
Lemelerbergweg 55, 020-69! I2I l Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5, 020-6I37666 Amsterdam-Osdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26,
020-6195446 Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40 020-6123479 Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38. 020-6367326 Amsterdam-N
(A/R) Klaprozenweg 5. 020-6325478 Amsterdam-Z (A/R) Amstelveenseweg 88/90, 020-6I8856I Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252.
020-67I2I6I Amsterdam-O (R) Beycrsweg 12. 020-693I596 Amsterdam-O (R) Cz Peterstraat I27/I33 020-6259559 Amstelveen
Amsterdamseweg 488 020-6435544 Amstelveen (R) Bouwen] 48, 020-6414022 Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraac 31, 0365329260 Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2, 036-5345540 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 023-56! 5784
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

Laat nu uw auto GRATIS inspecteren op de meest
vitale onderdelen. Banden, uitlaat, schokdempers,
akku, remmen en ruitewisserbladen hebben
het zwaar te verduren gehad deze strenge winter.
Tijd dus voor een grondige inspectie.
Nu GRATIS alléén bij Kwik-Fit.

^
uitsluitend zeer recente collecties in de mooiste kleuren en dessins, w.o. vele bekende topKv
merken. Totaal 1280 stuks in de maten 1 pers. 2 pers. en Hts jum. Overtrekken in de leukste
{ • • ~ • ' en nieuwste kinderdessins, 230 stuks in de maat 140x200. Div. opdruk van automerken,
« : Disney fig.Pocahöntas, dieren, sprookjes enz. Extra luxe overtrekken in satijn en uitv. met
$?• i ruchës. 190 stuks in alle maten.
: v
••*'•''**.-'•''•
Winkelprijzën van 40;- tot 198,- GAAN WEG VANAF;....;.

13,

i;'i i Önorme voorraad, europees topfabrikaat in anti allergische hollow fiber uitv. Tijk 100% katoen
f|;
en luxe afwerking; Maten 140x200, 200x200,240x200,140x220, 240x220.
_ __
fff : Wjnkeiprijzën van119,-tot 198,-GAAN WEG VANAR....;.........;..;....:.......»..............

KWEKERIJ VAN KLEEFF

f

.

.

L';: v"560 stuks in de bekende dubbele en deelbare zbmer/winteruitvoering. Anti allërg. Tijk 100%
|t;: katoen. Hoogwaardig produkt in luxe afwerking. Voorr. in alle maten, ook extra lengtes.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

DE

OOG VOOR
MES AMSTERDAM

;§;^;Wink\ïlprijzen van 198,- tot 598,- GAAN WEG VANAF;;....;.......,.;.................;.».:....,..

t§:bbrisbÉkBÉbbEN - EENMALIGE BEPERKTE AANBIEDING!

l??" 1420 stuks donsdekbedden in diverse uitvoeringen, prachtige topklasse afwerking: Voorradig
pkfeiivdeïmaten: l=persoons^2 = pérsoons;en;Jits jumeaux.- Het,betreft hier;:een; exclusieye
;K!;coil7prder van bétere speciaalzaak. >;
:
.
..-.;:•
:
Winkelprijzën vari 225,-tot 695,-GAAN WEG VANAF....

i

SA|LE PRIJZEN DOEN NU

EERDERE VERKOPINGEN TENIET!

ingaande
15 april
zijn wij weer
6 dagen per week
geopend.

18 april 1996
15.OO-1V.OO
Witoatrtstraat 84

SENSATIONEEL: TEXELS ROEM

ZUIVER SCHEERWOL DEKBEDDEN-ONDERDEKENS-KUSSENS
het wereldbekende topmerk van de Wadden Dekbedden in enkele en m dubbele 4 seizoenen uitvoering, natuurzuiver en behaaglijk gevuld. 248 stuks in alle maten voorr. HOOFDKUSSENS 345 stuks, tweezijdig te beslapen.
ONDERDEKENS lamsvacht, anti reuma, 140 stuks m 6 maten. Adviesverkoopprijzen van 159,- tot 798,Artikelen uit deze coll. GAAN WEG VANAF

OPKN MIDDAG

INFO: O2O-5236311

HEAO opl eidingen/afstudeerrichtingen

/ ";"

let op! unieke aanbieding uit excl.collectie

CLINIC POCKET-BINNENVERING MATRAS

Speciaal ontwikkeld stof- en bactenevnj bmnenvermgsmatras met houdingcorrigerende werking. 235 ingepakte
veren per m3. De absolute top in modern slaapcomfort. Geschikt voor handmatg en elektr. verstelbare latten- en
spiraalbodems. Beperkte voorraad1
Winkelprijzën oplopend tot 1795,- GAAN WEG ...
VOOR EEN FRAKTIE VAN DE VASTGESTELDE WINKELPRIJZËN!!
^VERDER: THEEDOEKEN, ouderwetse sneldrogende kwaliteit, Winkelprijs p. stuk 2,95
GAAN NU WEG \ . . . . LET Ö P l . . . . . 12 STUKS VOOR . . . . . 10,0 1280 DIVERSE HUISHOUDTEXTIEL en 2350 STUKS onverpakte AANVERWANTE ARTIKELEN vyelke weggaan.....
TEGEN DE ALLERLAAGSTE BODEMPRIJZENÜÜÜI!
BEZICHTIGING & VERKOOP UITSLUITEND
VRIJDAG 12 APRIL van 10.00 tot 16.00 uur
"
>in HET DÖRPSHUIS- DONKERELAAN 20 - BLOEMENDAAL
verkoop onder auspiciën van Beddenshop Nederland i.o.v. Mevr. E. v.d. Stam-Schmitz. Centr.
: Infonünimer:023-5730769
:* geen verkoop aan handelaren *
;
.'..'•.:.' .

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Super
NOORD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPflVOND

accountancy (AC).
bedrijfseconomie (BE).
bedrijfskundige informatica (BI).
management, economie en recht (MER).
bank- en verzekeringswezen (BV).
fiscale economie (FE).
commerciële economie (CE),
internationaal management (IM).

, international managementenglish stream (M-ES)
, economisch-linguïstiscli (EL)
plus:
, communicatie en public relations (Cf K)
, management en informatie (MI)
. logistiek management (LM)
als afstudeervarianten.

STUDEER .AAN OE HCS AMSTERDAM

HOGESCHOOL VOOR EcoNOMibCHE STUDiUb • POSTBUS 295 • 100O AG AMM'EKDAM
TEI.EKOON 020-5236311 • TEI.KI'AX 02O-5236O77

l
Vrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Woensdag 10 april 1996

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

Glaskunstenaar
Aafke van der Ploeg, eigenaresse van Studio 'Lood om oud
Glas', is één van de weinige
glaskunstenaars in Nederland
die Tiffanyreplica's (Jugendstü-lampen) maakt. Verder
wordt in haar atelier nog steeds
het uitstervende glas-in-loodambacht beoefend. Maar ook
moderne technieken zoals fusen (glas smelten) en zandstralen worden door de glaskunstenares gebruikt.
Tijdens de open dagen van
Studio, die op 20 en 21 april,
worden gehouden, zal de Engelse ontwerper en glaskunstenaar Boger Alltimes zelf in Amsterdam zijn om zijn collectie
Tiffany-miniaturen aan het publiek te presenteren. Tijdens de
open dagen is de Studio geopend van tien tot vijf uur. Het
adres is Binnen Oranjestraat 17
in Amsterdam.

Walt Disney
Ter gelegenheid van de eerste
editie van de Internationale
Verzameldagen houdt de Jaarbeurs Utrecht op zaterdag 13 en
zondag 14 april een unieke expositie van Disney verzamelobjecten.
De
tentoonstelling
wordt in samenwerking met de
Amsterdamse Galerie voor tekenfilmkunst 'Animation Art'
samengesteld.
Bijzonder is vooral de landelijke introductie van de Walt
Disney Classics Collection,
beeldengroepen van porselein
die in Walt Disney Studio's in
Burbank zijn ontworpen. Deze
unieke collectie is in de Verenigde Staten al tweemaal gekroond tot 'Collectible of the
Year'. Een primeur is ook de
collectie 'Enchanted places' die
bestaat uit zeer gedetailleerde
porseleinen replica's van huisjes van beroemde Disney karakters,
zoals
Ghepetto's
Workshop uit Pinocchio en het
huisje van Sneeuwwitjes zeven
dwergen.
Een levendig onderdeel van
de expositie is de demonstratie
tekenfilm maken. Een professionele animator demonstreert
hoe een tekenfilmkarakter
beeld voor beeld getekend
wordt een deelt zijn tekeningen
uit aan het publiek.
De Internationale Verzameldagen
wordt gelijk gehouden met de Mega
Platen en CD Beurs. De openingstijden
zijn op beide dagen van tien tot vijf
uur.

Walvissen
Walvissen die miljoenen jaren
geleden in Twente rondzwommen, komen dit jaar tijdelijk
terug in hun oorspronkelijke
gebied. Een unieke tentoonstelling in het museum Natura Docet in het Twentse Denekamp
toont tot in november de grootste verscheidenheid aan walvissoorten, die ooit in Europa bijeen is gebracht. Middelpunt
van de expositie van zo'n veertig skeletten, schedels en fossielen is het skelet van de veelbesproken potvis, die m de
nacht van 12 op 13 januari van
het vorig jaar met twee soortgenoten, strandde bij Schevenmgen. Een speciale attractie van
deze bij zondere expositie is een
spetterende licht- en geluidsshow met laserprojectie.
Natura Docet is gevestigd aan de Olilenzaalsestraat 3!) in Denekump. Opening&tijden dinsdag; tot en met vrijdag
van tien tot vijf uur. Zaterdag, zondag
en maandag (ook de I'aasdagen) van 11
tot vijf uur.

De
Boodschappen
Krant
voor nieuwe produkten
en acties

BOES

1-17

Coen Bais maakt New Age-muziek
die nu eens niet vervelend is

Het appelgroene of citroenegele
turtje-neek
t-shirt met
korte mouw
is een belangrijk onderdeel voor
de zomermode

~ *- *

FotoInWoai

Je hebt muziek die voor grote
opwinding; zorgt (house en
heavy metal), maar ook muziek
die de mens rustig en
ontspannen stemt: New Age.
Het probleem is alleen dat je
bij veel van die muziek dood
gaat van verveling. Toetsenist
Coen Bais deed het eens anders
en maakte een New Age-cd met
rockmuzikanten. Komende
weken voert hij zijn
composities op de vleugel uit,
waar het publiek ook nog
liggend naar kan luisteren.

vergeten dan even dat het natuurlijk wel muziek moet blijven."
Bais houdt eigenlijk het
meest van subtiele, swingende
jazz, zoals Sade die ook maakt.
„Ik houd niet van muziek die je
een klap in je gezicht geeft,
maar van muziek waar je niet
precies de vinger op kunt leggen. Dat je dus niet weet waarom het beweegt, maar wel dat
het beweegt."
Wie Coen Bais wil horen spelen, solo wel te verstaan, op de
grand piano, kan 19 en 26 april
in New Age-centrum Oibibio terecht. In beide gevallen gaat het
om concerten die je liggend
kunt bijwonen.

OOR ZIJN nieuwe cd
Blue Age kon Bais
een beroep doen op
zijn muzikale jeugdhelden, gitarist Jan Akkerman (ex-Focus) en saxofonist Torn Barlage (ex-Solution). Daardoor stijgt de
plaat uit boven het geijkte
New Age-werk, dat van de
wuivende synthesizer-korenvelden en de Tibetaanse
belletjes. Zo opent de cd met
stevig tromgeroffel en een
pittige saxofoonpartij.

V

„We hebben het eerst een
keertje uitgeprobeerd op een
open dag en het publiek was
heel enthousiast. Dat verbaasde me echt, want het was eigenlijk als gimmick bedoeld. Ik
moest trouwens wel even wennen aan al die mensen onder
m'n neus; aan dat gesnuif, gekuch en geritsel."
Inmiddels heeft Bais al twee
ligconcerten gegeven, die beide
waren uitverkocht. „Ik begin
met wat composities van de
nieuwe cd, gaandeweg ga ik improviseren en zo ga ik steeds
rustiger spelen. Dan laat ik de
noten heel lang uitklinken, net
als bij een diepe meditatie. Vervolgens bouw ik het weer op,
zodat het publiek langzaam bij
kan komen."

Blue Age is zijn vijfde cd,
maar de eerste die hij voor een
grote platenmaatschappij heeft
opgenomen. „Mijn muziek
schurkt ook tegen de jazz en de
easy listening aan; en een grote
maatschappij als Sony kan
toch iets meer aan promotie
doen."

Hoe vaak komt het niet voor
datje op vakantie stenen of
fossielen vindt, en denkt: wat is
het, en hoe oud zou het zijn? En
stiekem hoopt dat het een
vermogen waard is? Dan moet
je even tot 14 april wachten,
want op die dag houdt het
Geologisch Museum van Artis
een determineermiddag.

P DE 14-e april kan
men een paar stenen,
fossielen, mineralen
of edelstenen meenemen en de geologen van het
museum vragen wat voor
steensoort het is, waar die
vandaag komt, en zelfs kan
men de hardheid van mineralen laten bepalen. 'Wie
weet wat u al niet voor bijzonders in huis heeft gehaald...', meldt het Artispersbericht verlekkerd.

O

Niet dat de Artis-geologen
veel spectaculaire vondsten
verwachten, maar daar is het ze
ook helemaal niet om te doen.
Ze vinden het veel te leuk om
iets over de stenen te kunnen
vertellen. Bovendien komen er
dan weer een hoop mensen
naar het in een hoek van de
dierentuin weggestopte Geologisch Museum. Reden voor een
kort gesprek met de drie geologen Jan Werner, Kees de Jong
en Herbert Holst.

B

(felgroen) voeren deze zomer de boventoon. Niet
iedereen is tevreden over dit kleurbeeld „De klant
laat zich de mode niet meer voorschrijven. Een enkel
kledingstuk in een felle kleur als accent gaat nog, maar
om er helemaal als een banaan bij te lopen gaat toch te
ver," was één van de reacties van een verkoopster op de
nieuwe modelijn. Voor de liefhebbers is daarom ook
een ingetogen kleurbeeld, variërend van donkerblauw
tot grijstinten, terug te vinden in de kledingrekken.

Coen: „In Oibibio, waar ik op
de muziekafdeling werk, waren
we eens aan het brainstormen
over andere manieren om publiek met muziek kennis te laten maken. In eerste instantie
dachten we, bij wijze van grapje, aan geurconcerten. Dat gaan
we ook zeker een keertje doen,
maar het leek ons ook wel aardig om het publiek bij een concert te laten liggen. Want als je
zit, kijk je en ben je vooral met
je verstand bezig. Maar als je
ligt, doe je vanzelf je ogen dicht
en ontspan je je gemakkelijker."

Coen Bais: „De eerste drie
cd's heb ik met piano, synthesizer en spaarzame percussie gemaakt, maar vanaf mijn vorige
cd werk ik met een complete
band. Ik wil namelijk uitzoeken hoe ver je kunt gaan met
het toevoegen van ritme en
swing, zonder dat het onrustig
wordt. Mijn muziek moet namelijk blijven
ademhalen.
Want eigenlijk is het net als bij
yoga: je moet je spieren aanspannen om vervolgens te kunnen ontspannen."

Bais' muziek kenmerkt zich
door een laag tempo. „Ik speel
nooit sneller dan 110 tellen per
minuut, want de gemiddelde
hartslag ligt tussen de zeventig
en tachtig slagen per minuut.
En uit proeven is gebleken dat
het hart de neiging heeft om
zich aan te passen als je een
langzaam stuk speelt. Ja, daar
zijn natuurlijk grenzen aan,
want als je hart zich aan zou
moeten passen aan een largo
(zéér langzaam stuk klassiekAvS), dan ben je dood."
Overigens wordt de luisteraar niet alleen rustiger van een
traag tempo, ook de klankkleur

Brutale
kleuren niet in trek
RUTALE KLEUREN ALS geel, oranje en kiwi

Coen Bais: muziek die de hartslag benadert
Bram de Hollander Fotografie

is balsem voor de ziel. Bais: „Ik
speel graag lage, donkere klanken. Ten eerste omdat ik dat
gewoon mooi vindt, maar ook
omdat het ontspant. En daar
mag ik graag van die fijne,
hoogfrequente percussie doorheen weven. Ik ben nu eenmaal
gek op ritme. Dat houdt de boel

verfrissend; anders val je in
slaap. Bovendien kunt je pas
genieten van een klanktapijt,
als je daarvoor een ritmisch
stuk hebt gehad."
Dat is dan ook meteen wat
Coen Bais op sommige new
age-muziek tegen heeft. „De
kritiek op veel van die muziek

is dat het wel ontspant, maar zo
saai is als de neten. Je kent ze
wel, die eeuwige dekens van
synthesizer-strijkers. Alsof ze
op de keyboards zitten en tegelijkertijd aan de andere kant
piano spelen. Dat mag dan harmonieuze muziek zijn, maar
verder is het zo leeg als wat. Ze

'Nee gekkie, zo'n eitje
zit al zeventig miljoen
jaar in de grond'

Wie casual
voor de dag
wil komen
kan kiezen
uit diverse
soorten denim en leuke ruiten
shirts in
combinatie
met schipperstruien
Kreymborg

Getailleerd
motorjack
met reverskragen met
daaronder
een doorgeknoopt poloshirt zonder
.mouwen
MPS/JOOP!
Jeans

En als alles meezit, kan men
zo'n bijzondere ervaring ook in
het Concertgebouw opdoen,
want Oibibio bestaat twee jaar.
En dat wil men 26 mei in het
Concertgebouw vieren, met
maar liefst twee ligconcerten.
Coen ziet het al helemaal voor
zich: „Alle stoelen gaan er uit,
zodat er wel vijfhonderd mensen kunnen liggen. Als dat niet
bijzonder wordt."
Arnoud van Soest
museum kun je er nog een
exemplaar van zien. Dat dier
stamt uit de ijstijd, die 120 duizend jaar geleden begon."
„Da's wel oud," laat de verslaggever zich ontglippen,
maar Jan moet even lachen.
„Als je er nog drie nullen achter
plakt, begint het er op te lijken."
Maar mensen uitlachen die
met een domme vraag stellen,
nee, dat zal het aimabele drietal
nimmer. Jan: „Dat zou buitengewoon stom zijn. Mensen komen hier uit interesse en wij
vinden het veel te leuk om iets
over die stenen, en dus over de
geschiedenis van de aarde te
kunnen vertellen. Het enige dat
we de mensen op het hart willen drukken, is dat ze niet met
tassen vol kunnen komen,
want dan ben je de hele middag
met één persoon bezig. En dat
is weer niet leuk voor de ande-

Herbert: „Het zijn meestal
Kees: „Of ze komen met een
Jan: „Van de meeste stenen
kinderen die stenen oprapen, eitje van een dinosaurus. En kunnen we wel iets zeggen,
omdat ze een rare vorm heb- willen weten of het nog uit kan daar hebben we tenslotte zeven
ben." Kees: „En dan denken ze komen. Nee gekkie, zeg ik dan, jaar voor gestudeerd en twintig
vaak dat het heel oud is." Jan: zo'n eitje heeft al zeventig mil- jaar praktijkervaring voor ach„Ja, tienduizend jaar vinden ze joen jaar in de grond gelegen. ter de rug, maar wat we met
al heel oud, maar wij denken
Herbert: „Of zo'n eitje bijzon- weten, zoeken we in naslagwereerder in miljoenen jaren."
der is? Voor degene die het ge- ken op."
Kees: „Meestal rapen men- vonden heeft wel. Maar je kunt
Soms, heel soms, krijgen de
sen iets op omdat het een opval- ze ook in de winkel kopen, al
lende kleur heeft, of omdat het moet je daar wel een paar hon- geologen iets bijzonders binglimt. Wat dat betreft zijn we derd tot een paar duizend gul- nen. Kees: „Een tijdje geleden
net apen. Mijn kinderen namen den voor uitrekken. Het is trou- kwam een Artis-medewerker
vaak stenen mee die onder wa- wens niet altijd eenvoudig om met een stukje hielbeen van een
determineermiddag vindt zondag
ter liggen, want dan glinstert te bepalen of het een dmo-ei is, reuzenhert aanzetten. Had hij De
14 april tussen half twee en half \ijtln
het meer en zijn de kleuren f el- want ze lijken veel op vogeleie- op het strand van Umuiden ge- Artis
plaats. IHen dient wel eerst een
Ier."
ren, en zijn ongeveer net zo vonden. Is wel bijzonder, want kaartje \oor de dierentuin te kopen.
„Om een voorbeeld te geven. groot als het ei van een struis- dat dier is uitgestorven. In het
Als een jongetje met een stuk vogel. Als je weet waar het vanfossiel uit het Franse Grenoble daan komt, weten we vaak iets
komt aanzetten, kunnen we uit- meer."
leggen dat dat gebied vroeger
Uiteraard zijn er ontelbare
zee was. Dat hoefje niet eens te soorten fossielen, stenen en miTeddyberenbeurs
weten, want dat kun je aan het neralen, wat de vraag oproept
In De Doelen in Rotterdam wordt op Tweede Paasdag de
fossiel zien; dat zijn meestal of de geologen alles kunnen
grote Teddyberenbeurs met meer dan honderd deelnemers
thuisbrengen.
zeebeesten."
gehouden. Speciaal voor degene die zelf beren maken is er
een uitgebreide keuze aan materialen. Zelfs m het zilver en
goud zijn de teddyberen vereeuwigd als hanger aan een
ketting, oorbel of broches.
Voor de koukleumen in de
berenfamilie zijn er berenkleertjes, alles volgens de
laatste 'mode'. De berendokter is aanwezig voor alle 'zieke' berenkinderen, evenals
een mogelijkheid tot gratis
taxatie van oude beren.
De beurs wordt georganiseerd door Niesje Wolters
van Bemmel en de Nederlandse Teddy-beer Club. De
beurs is geopend van 11 tot
vijf uur. Entree volwassenen
zes gulden, kinderen tot 12
jaar twee gulden. Het adres
van De Doelen is Kruisplein
40 in Rotterdam.
Niegje Wo,ters yan Bemmel

geeft u meer!
In de Stadsschouwburg Amsterdam speelt op maandag 22 en
dinsdag 23 april de toegankelijke muziektheater-produktie over
de strijd van een mens tegen het lot

Labdakos (Oedipus & Antigone)
In de Griekse mythologie is Labdakos de
stamvader van het
legendarische vorstenhuis van Thebe
De voorstelling concentreert zich op twee van
zijn nakomelingen.
Oedipus en zijn dochter
Antigone Beiden vechten, zwaar belast door
het lot, met gebeurtemssen die zich onontkoomFoto Jaap Vrenegoor
baar aan hen voltrekken
Oedipus vermoordt zijn vader, huwt zijn
moeder en verwekt bij haar vier kinderen Een van die kinderen,
Antigone, brengt later koning Kreon m een ernstige gewetensstrijd als zij haar broer op illegale wijze begraaft.
Regie: Margnth Vrenegoor. Met Theo Fransz als Oedipus en
Kathenka Woudenberg als Antigone Aanvang 20 15 uur
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van de Stadsschouwburg Amsterdam (Leidseplem 26)
krijgen lezers van Weekmedia
vijf gulden korting* op de 1-e, 2-e en 3-e rang (normale prijzen
respectievelijk 34, 29 een 22,50 gulden) Voor reserveringen:
020-624.2311.

Bon voor onze lezers
Naam
Woonplaats .
Aantal personen..
'De korting geldl niet in combinatie met andere kortingen
CJP en Pas65

geeft u meer!
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Fiat

ALBERS, OUDERKERK.
Ford Dealer

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t. w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Goasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-665.63.2 1 .
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Escort
1.8 CLX wagon
1.6 CLX wagon
1.6 CLX wagon
Sierra
2.0i CL, CLX aut sed.
2.0ICL, sed.
2.0 CL, sed.
Mondeo
1.6 CLX, 5-drs, alberto
1.8 GLX, 5 drs, alberto
Scorpio
2.0 GLX Sedan

CASPARUS B.V.

8/92
8/95
10/95

SPECIALE AANBIEDING
Lancia Y10 automaat 6/94 blw.
met. 3.800 km, full optie.
NIEUW ƒ 29.500 voor ƒ 23.000

5/90 Ypsilon Jr SE . . . '95
3/90 Lancia Delta 1.6 '94
1.91 Lancia Delta 1.6 '95
Lanc. Thema 16V93
5/93 Lanc. Thema Turb.'89
3/93 Thema Pininfarina '87
Lancia Kappa 2.4 '95
1/95

Achterdijk 37, Ouderkerk
Tel. 020-4961767/4964483

WEESP

855 T 5 R Estate
6/95
855 2.5 sport Estate . . . 2/96
460 1.8
1/94
480 2.0 Autom
12/92
245 GLE Estate A u t . . . . 10/92 940 2.3 Sedan airco abs 1993
460 1.8
4/96 9402.3 Sedan
1991
440 1.8 LPG
6/92 850 Estate 2.5 GLE
1993
740 GL 2.3
1989
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
740 Sedan 2.3, autom. ..1986
OFF. VOLVO DEALER
480 Turbo, zwart
1989
Nijverheidslaan 1, WEESP
460
1994
Tel. 0294 418200/418008
440 automaat
1992

Alfa R.33 1.7
12/92 ƒ 17.950
Ford Esc. 1.4ie 11/89 ƒ 10.950
Honda Civ 1.5 DXI5/94 ƒ 23.950
Maz. 323 1.3 16v1/94 ƒ 19.950
Miss Micra 1.2 Sail 1/90 ƒ 8.900
Ren. Clio 1.2 RL 4/92 ƒ 15.950
Ren. Tw. Comf. 9/94 ƒ 19.950
Rover 6230i
1/95 ƒ 34.950
T Starl 1.3XLaut8/87 ƒ 7.950
VW Golf GTi
1/86 ƒ 10.750
VW Golf Tr 44kw5/88 ƒ 9.250
Volvo 340 DL 5d.8/89 ƒ 7.950
OTO // ICI CITROEN
440
1989 t/m 1995
3602.0, 5-drs
1987
Hogeweyselaan 21 Weesp
340
1987 t/m 1989
0294 - 416661
340 autom. . . . 1987 t/m 1990
VW Golf, autom
1988
Fiat Cinquecento 1.1 sp. 1995

Van Vloten
Amsterdam

ƒ 18.950
ƒ25.950
ƒ29.950
ƒ34.950
VOLVO 340 DL, bl. metall
ƒ 7.450
APK, 130.000 km, t.e.a.b.
ƒ 13.950 Tel: 020 - 6693521.
ƒ 59.950

Speciale aanbieding
coupe Fiat 26V turbo, rood,
31.000 km 9/94 ƒ51.990,-.

12

Automaten

Campers

Service en
Reparatie

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220
Ook op zaterdag open l

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.uw Volvo-dealer
Last minute. Dolphin Camper,
DIESELSERVICE
aut. en airco. Spec. prijs in april
met persoonlijke service
brandstofpompen; verstuivers
v.a.
ƒ
3.500.Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- Adventure cars 0299. 430613
cil.koppen vlakken. Garage/
Punto55 S .. v.a.'95 ƒ20.999
Theorie op CD-I GRATIS
Tipo 1.4 i.e., 5-d '92 ƒ16.950 GOLDCAR B.V. Amstelveen, laan 128, Amsterdam-Noord..
motorenrevisie FEENSTRA
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
T.k. oldtimer vrachtw-bus bj.
Tel.
020
6433733.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Tipo 1.4 Skyline . '92 ƒ17.250
Industrieweg 27, Duivendrecht
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, AmSpeciale spoedcursussen theorie + praktijk
'52. uitst. gesch. als camper.
Tipo 1.4 S 3-drs. '94 ƒ21.950
Tel. 020-6980639
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Vr.pr. ƒ4000. 0297-564301.
Occasions VAN VLOTEN CAR Cinquecento 900 '93 ƒ 12.800
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
APK KEURINGEN ƒ70,
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
121 SED 4d GLX
'92 Cinquecento 900 '94 ƒ 13.250
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwslraat 33; Zandvoort: Gastklaar terwijl u wacht.
Panda 1000 CL . '91 ƒ 8.950
huisplein 12.
Garage West-Center:
ALFA
ROMEO
Autorijschool Dolfijn
T.k.
div.
inruil
auto's:
Alfa
75,
Wilt u een goede en niet te
323 HB 3d GLX 1.5
Panda 1000 LX '94 ƒ 11.500
ƒ 9.800 1.8 Ipg, 11/88 ƒ5.500; Saab 3MW R100 RT, 79, geh. geres- dure rijopleiding?
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.) 020-6122476 (zonder afspraak)
323 HB 3d LX
'89 Panda AUTOM. . '92 ƒ 10.950 75 iE Imola 11/91
2e Helmersstraat 15, A'dam.
vervolglessen ƒ 40 p/u
Alle opdrachten {zowel telefonische als schriftelijke) die
9000i LPG/ob 3/87, ƒ 4.950; VW taureerd zoekt liefhebbende Bel dan Ferry 020 - 6127187.
323 HB 3d LX
'93 Uno 45 Special . '88 ƒ 6.500 AUDI
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, Info: 020-6839193 / 6187330.
ƒ19.800 Golf 1.6 GTi Cabrio 6/81, oaas. ƒ 10.900, 0299-366041.
323 HB 3d GLX
'93 Uno 45 i.e
'90 ƒ 9.950 801.9TD8/92
Autobedrijf CRYNSSEN
autotel. 06-52656690
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
ƒ 7.500; VW Golf 1.6GL, LPG,
'94 Uno 1.1 Hobby . '93 ƒ14.950 BMW
323 HB 3d Altis
Crynssenstraat 10-14
Tk. motor BMW K755 rood mt daarna alle lessen ƒ 35,-.
1/89,
ƒ
7250.-,
VWGolf
1.6
GLS
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
323 HB 3d Solid
'94
Tel.: 020-6184402.
Autorijschool DIESEL
31617/86
ƒ 3.900
bj. '87 izgs ƒ 12500 wegens 20 lessen -i- examen ƒ 950,-.
drs.schuifd.aut.,
1/84,
ƒ
3750.-;
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
323 SED 4d LX
'90
APK-keurstation, reparaties
Alle rijlessen ƒ 35,00 per les.
52013/85
ƒ 2.900
emigrat. Tel. 0182 - 393903.
Golf
GTI
3/84
ƒ
5500.Kadett
AMSTELLANDLAAN
1
WEESP
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
RIJSCHOOL ROLF
323 F 5d GLX
'90
Tevens instructrice aanwezig. alle merken en schaderegeling.
CADILLAC Seville
1.8LSaut. 4-drs. 1/88 ƒ 7950.Rijden bij Rolf is een begrip in
323 F 5d GLX
'93 Tel: 0294-415108, Fax 432616
Info 020 - 6332274.
STS.V8
4.6
aut.
4/94
ƒ
59.000
Kadett
1.7
D
4/89
ƒ
7.250;
MitAmsterdam. Met een goed
323 F 5d GLX
'91
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
Wilt
u
een leuke en een niet al
FIAT TIPO 1.4 i.e S bj'92, APK CITROEN
subishi Lancer 1.8 GLD 5-drs.
team instructeurs geven wij op
626 SED 4d GLX
AUTO l-IN-3 MINI'S?
'88 2/97 i.z.g.st. kl. bl. met., 1e eig.,
station 11/89, ƒ6.950; Peugeot
een psychologische manier in- te dure rijles, bel Autorijschool
BX
1.4i
Cannes
8/91
ƒ
6.000
626 SED 4d GLX
'92 69.000 km, schadevrij, veel ex50 km en maak een afspraak.
BX 1.6TGI 6/92
ƒ 8.900 205 6/87 ƒ 4.950.3 regels
ƒ 44,00
Aangeboden: Mooie VW Kever tensief les en nog leuk ook!
AUTOLAS: 0756 - 314618
626 SED 4d GLX
'93 tra's, ƒ 14.950. 036 - 5364939.
1e 60 Min, gratis! 06-54688185.
Berebeit Amsteldijk 25,
BX
1.9TD
1/92
ƒ
7.500
Hoog
slagingspercentage
en
1975.
Kleur:
zwart.
APK
tot
okvoor elke extra regel
ƒ l 4,85
626 HB 5d GLX
'94
Zelf
sleutelen of auto spuiten
BX 1.9 TZD 2/91
ƒ 9.000 Amsterdam. 020 - 6627777.
tober 1996. Tax. rapport aan- toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Adverteren in deze rubriek
mm-prijs
ƒ 9,20
doe je bij HEINING HOBBYTel.: 020-6868063/6332405 of
BX 1.9 TGD break 2/93/14.600 ± 50 auto's APK gek. Den wezig. Vraagprijs ƒ 6.500,-.
DRAAIERWEG 10
Tel. 020 - 665.86.86
HAL. 020-4976999 A'dam,
mm-prijs met vignet
ƒ
9,20
ZX 1.8 l Avant. 1/93 ƒ15.300 Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Tel.: 020 - 6224492.
06-54633678. P.S. Ook 8-weekAMSTERDAM-NOORD
FAX 020 - 665.63.21
se cursussen en examenroutes Postbus 156, 1000 AD A'dam Sloterdijk 3.
Xantia 2.0 i SX 7/93 ƒ 19.600 Haarlemmerweg bij molen.
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ10,90
020-6365052
190, 8/'87, 160.000 km, prima
(Snoek) Citroen DS 21 pallas, rijden is vanzelfsprekend.
Xantia 1.9 D 3/94
ƒ21.400 020-6844079. Tevens Inkoop.
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Tegen handelsprijs: 1e eig. 626 staat, 10.000 km dealer-onbj. '66, APK4-'97 + Mazda 929i
1.8i 16V LX, 5-drs, groen me- derh., boekje aanw., ABS, ser- FIAT Tempra
coupé, i.z.g.st. 077-3870341.
niet breder dan twee kolommen).
Autobedrijf
'De
Meer'
ƒ 12.800
tall., stuurbekr., 9-'92, ƒ 16.500. vo-st., 4 yersn., electr. antenne, 2.0 D 5-drs 1/93
OCCASION shows ruime keus.
Konnetlaantje
8,
Rijsenhout
ƒ 9.000
BEREBEIT,
Amsteldijk
25, & zijspiegel, centraal slot, 2.0 iE stat. 7/91,
Inclusief BOVAG garantie
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Telefoon: 0297 - 322193
d.blauw, 020-6429842 na 18 u. FIAT Tipo
Grote sortering ONDERDELEN Mercedes 300 CE '92./63.880
Autosloperij De Liede.
020-6627777.
'95
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tavan alle schade-auto's, alle Golf Cabrio'92 . . . . .ƒ29.880
INKOOP
1.7DAGT2/89
ƒ 4.500 Fiesta 1.3 CLX autom.
70 BESTELAUTO'S en pers.
'91
rief op aanvraag.
merken, alle bouwjaren.
Loop + Sloop auto's
2.0 GT ie 3/91
ƒ 9.800 Fiesta 1.1. 3-d
Toyota Celica '93 .. .ƒ29.440
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Fiesta 1.0, 3-d
'86
GEBR. OPDAM B.V.
Verkoop onderdelen
Daewoo Nexia 9-'95 .ƒ 24.990
Rijsenhout, lid Bovag.
Voor meer informatie of advies, bel
FORD
Fiesta 1.3i 3-d
'93
Tel.: 02502-45435.
R.D.W. vrijwaring
Golf 1.4 CL 5 drs '93 .ƒ22.880
Esc. 1.4 CLi 11/92
ƒ12.900 Ford Escort 1.3 CL, 3-d... '91 Meer dan 50 jaar gevestigd:
Geen
voorrijkosten
Esc. 1.6V Stat 1/94 ƒ17.900 Ford Escort 1.4 CL 3-d ...'89 Bennebrpekerweg 17, RijsenHet HOOGSTE BOD''? Bel Ford Escort 2x '93 . .ƒ 19.880
020-6198691
Nissan Micra 1.3 '94 .ƒ18.990
Mondeo 1.8 GLX 6/93 ƒ 19.800 Ford Escort 1.6 CLX 3-drs '92 hout bij Aalsmeer, 0297voor vrijblijvende prijsopgaaf.
023-353685
Sop. 2.0 CL aut. 12/89/ 6.900 Ford Sierra 2.0 CL kombi. '89 324229. Ook t.k. gevraagd.
Loop-, sloop- en schadeauto's Renault Clio 1.2'92 .ƒ14.880
Sierra 1.6 EM st. 11/85ƒ 1.700 Ford Scorp 2.0 4-d
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. Mini Sprite 1.3 '93.. .ƒ14.450
Autosloperij STRIJDONK.
'90
Peugeot 106 XN m '93./ 13.880
Sierra 1.6 L 1/84
ƒ 1.300 F. Mondeo 1.8 TD Wag.
Inkoop van loop-, sloop- en T.k.
'95
gevr.
LOOP-SLOOP- Rat Cabrioni Fun! .. .ƒ 13.770
schade-auto's. RDW vrijwaHONDA
F. Mondeo 1.8 GLX Lpg '95
SCHADE auto's. Opgehaald Golf 1.6 Madison '90 .ƒ 12.880
ringsbewijs. 020 - 6319802.
Concerto 1.5i 1/92
ƒ10.500 Opel Corsa 1.4 HB 3-drs 90
door heel Nederland. 24 uur Subaru Justy 1.2 '92 .ƒ11.550
Opel Corsa 1.4 HB 3-drs. '91 DE HOOGSTE PRIJS voor elk Gratis gehaald, tevens verkoop p.d. bereikb. 035-6219290.
HYUNDAI
VW Polo 1.3 3 drs'90./10.880
van
onderdelen.
'95 merk auto a cont. met vrijwar.
Sonata 2.0 i GLS 6/92/ 10.800 Opel Corsa C 1.4 NZ
en nog veel meer
Citr. BX 16 RS, 5-drs
'86 ' bewijs. Tel.: 020-4824640.
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week Goedevrijd./2e Paasdag open
Nissan Micra, 1.2 Super S, wit, Motorische problemen ? Laat LANCIA
Nissan Blue B. 2.0 5-d.
'85
DC Zuid-Oost 020-6650131.
ƒ11.900 Nissan Micra 1.2 3-drs
11-'90, in uitst. st, 30.000 km, uw auto testen d.m.v. de mo- Dedra 1.6 ie 4/93
'89 .Rio t.k. gevr. loop-, sloop- en in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanVd Madeweg 21, bij de Macro!
Delta 1.6, 4/83
ƒ . 900 Rat Panda 1000 Cl
huisbladen van WEEKMEDIA.
ANWB gekeurd,
vraagprijs dernste apparatuur. Garage'90 schadeauto's, contant geld +
Thema 2.0 ie Tb 9/88 ƒ 5.900 Mazda 323 Sedan 1.7
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
'92 .vrijw., rep. en APK 020-6370711
• De advertentie-afdeling beƒ 10.250,-. Tel/evt. antwoord- bedrijf Out. 020-6441020.
Ypsilon 1.10 Rre 9/92 ƒ 8.900 Mini 1000 EK 9
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
houdt zich het recht voor adapp.: 020 - 644 14 23.
'89
Geopend, ma - vr. 8-5 uur.
Adverteren in
vertenties eventueel zonder
MAZDA
Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
OCCASIONTIP:
Nissan Sunny coupé, b.j. '83,3deze rubriek
opgaaf van redenen te weige323 F 1.8 GLX 16V
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Rang Rover V 8
'86
drs. APK nov. '96, wit. Vr.pr.
ren. (Art. 16 regelen voor het
FAX: 020 - 665.63.21
7/92
ƒ 15.700 Veel acces, als nieuw
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686
ƒ1650. Tel. 023 - 5720268.
advertentiewezen).
5 GTL, kl. beige met., b.j. '87, 323 1.5 aut. stat. 12/87/ 6.900
T.k. Nissan Micra 1.2 automaat, APK '97, trekh., 3 deurs, i.g.st., 626 1.8 LX sedan 7/92/14.900
bl. met., bj. '88, prijs ƒ6800.pr. ƒ 2.750,-. Tel. 020 - 6890842 626 2.0 i GLX HB 3/91/ 9.800
Tel.: 0297 - 534406.
MITSUBISHI
Vloet weg ! Toyota Tercel
Renault 11 GTL Cheverny rood Galant 1.6GL4/87 ƒ 3.500
souwjr. '85 ƒ 1250.1988 izgst, 150.000 km apk ge- Lancer 1.80,2/86
ƒ 1.900
Mierop Daihatsu, Amsterdam SUBARU JUSTY 1.2 Automaat
keurd juni 1996. 0294 - 283160.
Blauw, 1991, 72.000 km
NISSAN
020-6183951.
106 Ace 1.1. '93-02 ƒ 16.950 Renault 21 GTS br.rood met. 5- Serena 2.0 SLX D 6/93/ 23.900
APK/VVN, gekeurd ƒ 12.500.
'95-01 ƒ 24.950 drs, 1991, 80.000 km, trekhaak, Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000
P. Smit Autoserv. 020-6719154. 106XS1.6
205 Accent 1.1'93-11 ƒ16.950 c.v. ƒ 10.250. Tel. 020-6440055. Micra 1.2 LX aut. 11/90/ 8.100
Voor een goede SAAB 99, 205Aut.1.63drs'86-10/ 7.950
Primera 1.6 LX HB 8/91 ƒ 11.600
90 of 900, ook Royal Class 205GTI1.6
'89-11 ƒ 15.750 Renault 5 autom., kl. groen me- Prim. 1.6 LX sed. 6/92/12.400
tall.,
b.j.
'88,
zeer
mooi,
73.000
SAAB SERVICE MOLENAAR 205 GTI 1.9
'92-10 ƒ24.500
Sun. 2.0 D Hb 3/91 ƒ 10.400
Hoofddorp 023-5614097
205 XS 1.4
'92-03 ƒ 15.950 km, ƒ 5500. Tel. 020 - 6200801. Sun. 2.0 D 5-d. 6/88 ƒ 4.900
-iat Cinquecento
1.1 Sp., Citroen BX Cannes 1.4,
405 Break GLD'91-02 ƒ 19.950
RENAULT AMSTERDAM
OPEL
Dlauw met., '95 ƒ 17.950.405 GL 1.6
'91-01 ƒ 14.950
Top occasions met 1 jaar
6/91 ƒ 10.950.Astra 1.7 D Stat 9/92 ƒ 14.900
Van Vloten.
405
GL
1.6
'91-06
ƒ
15.750
garantie
Baarsjesweg 249-253
De
Ast. 1.7 D GL T.g6/93 ƒ 15.400
Tel. 020 - 6369222
405GLTSTB '92-08 ƒ 20.950
Wibautstraat 224
Amsterdam 020-6121824
Kad. 1.7 D Stat. 6/90 ƒ 7.300
Laguna Alizé
405
GR
Aut.
'89-01
ƒ
11.950
020
561
96
11
^eugeot 205 GTi 130 PK, m.
Kad. 1.8 GT HB 1/88 ƒ 7.900
least u al vanaf
405 GRX Diesel'93-07 ƒ 21.950
93, leren bekleding, airco,
T.k.: Renault 11 GTL, wit, nw Om. 2.0i GL Diam. 6/92/ 13.900
605
SR
3.0
'93-06
ƒ
34.950
f999,ABS, schuifdak, stuurbekr.,
Om.
2.0
GL
1.93
ƒ14.900
mod. '88, radio/cass., prijs
per
maand?
alectr. ramen, ƒ20.000. Visa
Record
2.0
S
Stat.
5/85/
2.300
ƒ4900. Tel.: 0297 - 534406.
v.d. POUW PEUGEOT
3arage Tel. 020 - 6278410.
Sen.
2.5
E
aut
3/86
ƒ
3.900
Hogeweyselaan 93, Weesp
Vectra 1.6 GL 9/89 ƒ 8.400
0294 - 415110
Audi 80, wit, 90/91, LPG, cent.
Vectra 1.7 D 10/90
ƒ 9.000
vergr., stuurbekr., get. glas,
COBUSSEN AMSTERDAM
Vectra
1.8
GL
trekh.,
stereo,
rad./cass.,
+
4
MINOR MOTORCARS
/an part., 164 3.0 V6 24V, airPeugeot dealer
Aut. 2/94
ƒ 16.800
winterbanden,
perfect
onder;o, el. schuifdak, 58.000 km,
Vectra 2.0 GL 8/94 ƒ17.800
Sloterkade 43/44
sinds 1930
92, perf. staat, ƒ 37.000 (nieuw houden. Vr.pr. ƒ11.900,-.
Amsterdam
PEUGEOT
Tel.
0297-569117,
na
18.00
u.
205
Accent
1.1
5/89
ƒ
9.500
f98.000). Tel.: 020- 6251350.
106 XSi 11/92
ƒ16.400
205 XL 1.1 inj. 10/90 ƒ 11.800 Tel. 020 - 6177975/6158022
Tegen handelsprijzen: Audi 80
205 1.1 GL, 5-d. 5/91 ƒ 8.500
Rover-dealer voor
205 Accent 1.1 14/91 ƒ13.250
1.8 S, blauw met., l.m. wielen,
ƒ10.700
205 Trophy
4/93 ƒ 16.750 Amsterdam, Amsteveen e.o. 205 1.8 XRD 5/92
autom., Ipg, st.bekr., 11-'87,
305 1.6 GR Br. 9/86 ƒ 1.900
205GTM.9
1/90 ƒ 16.750
T.k.: BMW 318i, nw mod. '86, ƒ11.750. BEREBEIT, Amstel306 1.4 XN 5/94
ƒ16.400
306 XR 1.4ietoile 1/94 ƒ 26.750
gr. met., sportw. -t- radio, prijs dijk 25, A'dam, 020 - 6627777.
309 1.4XR 11/91
ƒ 9.800
306 XT 1.6 inj. 6/93 ƒ 24.750
/ 5000. Tel.: 0297 - 534406.
309 1.6 SR 5/88
ƒ 4.100
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ18.750
ƒ11.200
405 GR Dsl
11/92 ƒ 18.450 Voor een perfecte SAAB 99 405 1.6 GLXi 1/92
90 of 900, ook Royal Class 405 1.6 GLi 4/90
ƒ 7.000
Inkoop/Inruil mogelijk
SAAB SERVICE
405 1.6 GRi Br. 10/91 ƒ13.400
Baarsjesweg 249-253
MOLENAAR
405 1.9 GRi 6/90
ƒ 7.500
\X 10 Furore 3 drs
'94-06 V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
Amsterdam 020-6121824
HOOFDDORP
405 1.9 GLD br. 2/93 ƒ15.900
\X 11 Allure 3 drs
'95-03 op druk brengen bij de Citroen Direct bereikb. v.a. Postjesweg
Onderhoud, reparatie APK.
405 1.9 SR DT5/92 ƒ12.900
\X 11 First 5 drs
'93-03 Spec. in Zaanstad Garage.
Eigen revisiewerkplaats
5052.0GRbraut1/85/ 2.800
\X 11 RE 3 drs
'89-08 RENE SPAAN, 075-281193. T.k. 205 XLD, b.j. 1986, APK
voor Saab motoren
605 3.0 SRi 7/92
ƒ 17.600
\X 11 TRE 3 drs
'88-01 Vraag tevens naar onze inrui- april '97, prima onderh., prijs
en versnellingsbakken.
ƒ5000,-. 0515-542208.
RENAULT
\X11TRE3drs
'89-06 lers en aantr. rep. prijzen.
Tevens verkoop van nieuwe Fuego GTS 4/82
ƒ 1.700
\X 14 TRZ 3 drs
'87-04
T.k. Peug. 205 GTI, 1,9 i., b.j.
en gebruikte onderdelen
18 GTL Stat. 8/84
ƒ 1.800
3X 14 Chamonix
'89-02 Citroen C15D '93 72,000 km nov.'89, zwart metallic, 95.000
achtige 2-liter023-5614097
19 1.8 16V 1/93
ƒ21.400
BX 14 Deauville
'92-09 100% GOED. Garage Lam- km, veel opties o.a. leer bekl.,
>
airconditioning
19 GTD 3-drs 6/91
ƒ 8.900
SAAB DEPOT
3X 14 RE
'88-06 mers 0297-321026.
sp.stuur, stuur-bekr., elektr. raDe extra luxe Laguna AlizélDMUB
ƒ 8.900
3X 16 Progress
'91-08
of
men + spiegels, verlaagd, 3- Verkoop van nieuwe en gebr. 19 TS 5-drs 4/92
CITROENSPECIALIST
met automatische aircon^üonmg
vÖOT^eprijs^ii43^5,-1____
21
GTX
5/90
ƒ
8.400
ÏX 16 TZI stuurbek.
'91-02
onderdelen.
Tevens
revisie,
onspaaks
velg.
Tel.
06-53306770.
TIMO DE BRUYN
21 Nevada 1.7 RN 7/93/ 16.200
voor de prijs van f 43.675,-.
derhoud, rep. 04120-36737.
3X 19 TRDiesel Automaat'89- Occasions, reparaties, APK,
Z.g.o. luxe405SRDTurbo'91 B25 TS 10/87
ƒ 3.400
5X 19 TZI Stuurbek
'91-01
schade en laswerk.
rood met. lak 180.000 km
Clio 1.2 Rdji 6/92
ƒ12.900
(antia 1.8 SX Allure
'95-03
lk leverbaar. Welke Laguna u ook kiest,
Verkoop onderd. nwe/gebr. ƒ 15.000. Tel. 023 - 5327676.
Safrane 2.2 RN 6/93 ƒ 19.800
(antia 2.0 VSX Airco '93-08 Tel. 020-6320190 fax 6343433.
Da
Alizé-uitvoenng
is
tegen
meerprijs
ook
*
Brea
^X 1.4 Avantaae 3 drs '93-03
Peugeot 306, XND/plus 1.9D, Vivio GLi, l.blauw/met., km SAAB
:X 1.4 Avantage 5 drs '93-04 Ruime keuze m 2 CV occasions '94, 5-drs, gr. met. Vr.pr. 16.000, nwst., bj. 02-'95.
u heeft altijd duizenden guldens voordeel.
900 GLS Sedan 3/84 ƒ 17.000
:x 1.4 Avantage 5 drs '94-01 alle leeftijden. De Eendenspe- ƒ24.500. Tel. 020-6160174.
NIEROP-DAIHATSU, Vancou- SEAT
:x 1.6 Aura 5 drs
'92-05 cialist Leende. Tel. 04906-1528.
verstr. 2-12, A'dam-West,
Ronda 1.2 GL 1/86 ƒ
900
!X 1.8 Funo 3 drs
'94-01 Tegen handelsprijzen: van 1e Peugeot 405 GLD, rood, mei tel. 020 - 6183951.
Toledo 1.6 CL 11/92 ƒ13.400
'90, stuurbekr. elektr. schuif-/
eigenaar, BX 1 4 TE Deauville, kanteldak, APK 2-'97 i.z.g.st.,
SUBARU
OTO // ICI CITROEN
blauw metall., l.m. wielen, 1-'93, ƒ9500. Tel. 075- 6289507.
1.6 DL Stat. 1/86
ƒ 2.400
ƒ10.750.
BX
1.4
TE
Deauville,
Hogeweyselaan 21 Weesp
Justy DL 10/86
ƒ 2.900
Golf
GTI,
2
liter
16
V,
b.j.
'89,
lO-'92,
ƒ8950.
Van
1e
eigenaar
Tel. 0294 - 416661
130.000 km, zwart, veel opties SUZUKI
BX 19 D Cannes, 6-'93,
o.a. Ricaro interieur, airco, Carry Sup. Combi 8/93/ 9.200
erkgj^^^
(M Turbo D break, '92 airco, ƒ 11.750. BX 14 Cannes, 9-'90, Opel Corsa 1.4 l Joy, b.j. 6-'91,
stuurbekr., verlaagd, sportvel- Swift 1.3 GL Sed.3/93ƒ 13.900
=er, telef.
f 29.500 ƒ7000. BX 14, 6-'86, ƒ2450.
zwart,
74.000
km,
OH
boekje,
gen en elektr. ramen. Vr.pr. Swift 1.3 GL Sed. 3/92/ 11.700
Amsteldijk 25,
<M 20i Br. schuifd. '92;' 27.500 BEREBEIT,
vr.pr. ƒ 12.000,- 020 - 4963088. ƒ 14.000. Tel. 06 - 53306770.
TOYOTA
ix XM Turbo D Airco AMB ABS 020-6627777.
Te koop: Opel Astra 1.7 D
T.k.: VW Golf 1.6, 5-bak, nieuw Corolla 1.8d Stat 04/91 ƒ 9.000
iO.OOO km '93 v.a.
ƒ 29.500
Station, b.j. 1993, 173.000 km, model '85, i.z.g.st., prijs ƒ 4250. Starlet! 1.3 Aut 10/90 ƒ 8.900
<M Turbo D '92
ƒ 24.500
ƒ 15.000. Tel. 0572 - 372748.
Tel.: 0297 - 534406.
<M Turbo D Amb. '91 ƒ 18.500
VOLVO
<M comfort LPG '94 ƒ 27.500 Charade TR, aut., diverse
Tegen handelsprijs: van 1e VWGolf 1.8 CL, nov. '92, rood, 240 Turbo D Stat. 9/87 ƒ 9.200
extra's,
10/93;
Applause
XI,
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.
<M Diesel '90
ƒ 12.750
ƒ 7.000
RENAULT
eig., Astra 2.0 GSi 16V, div.APK nov. '96, stuurb., radio440 DL 1/91
<M V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000 10/91; Cuore TS, km 28.000, extra's, blauw met., 1-'93,
EEN EIGEN MANIER
440
1.8
Escape
1/93
ƒ13.700
cassette
Pioneer,
centr.
deur'94; Cuore TX, km 40.000, '92;
RENAULT Drive-in Service;
VAN LEVEN
<M 20i Amb. aut. airco ABS
460 1.8 i GL 4/92
ƒ13.900
ƒ27.500.
Ie
eig.
Astra
1.4iGLS,
vergr.,
alarminstall.
bestaande
BINNEN l UU* WEER Op WEG
;ruisecontr.'93
ƒ 28.500 Cuore TS/TX, '88 t/m '91.
740 GL Stat 11/87
ƒ11.900
5-d.,
stationcar,
zwart
metall.,
uit:
censoren,
start
onderbre;X 25 TGi Break '90 ƒ 17.500 NIEROP-DAIHATSU, Vancou- 4-'93, ƒ 18.950. 1e eig., Astra
kmg, ƒ 19.500,-. 0653 • 314535. VOLKSWAGEN
:X 25 TD Break '88 ƒ 8.500 verstr. 2-12, A'dam-West,
1.6i GL, 5-drs, rood, 3-'92, Ipg,
Golf II 1.3Funct. 2/92 ƒ 13.600
<antia 18 SX Ipg '93 ƒ 19.900 tel. 020 - 6183951.
VW
Golf Cabrio 1.8 rood, met Golf II 1.6 D CL 4/90 ƒ 9.500
ƒ14.500. Kadett 1.7 D, 4-d„
!X 1.8 i Funo '93
ƒ18.500
zwarte
kap,
bouwjr.
'94,
licht
Daihatsu
4-'89, ƒ7250. BEREBEIT, AmGolf III 1.4 i CL 05/93 ƒ18.400
3X TGD Break '93
ƒ 19.500
't AMSTERDAMMERTJE
steldijk
25,
Amsterdam, metalen antera velgen. Vraag- Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
IX Diesel '93
ƒ 14.500
prijs
ƒ40,000.-.
Tel
020
•
Amstel 340-342
020-6627777.2e paasdag open
Golf III 1.9CLD8/92 ƒ15.900
3X TGD Br. dec '92 ƒ 14.500
6965579 van 8.00 - 17.00 uur. Pas. 1.8 CL Edit 7/93 ƒ 19.800
tegenover Carré
T.k.:
Opel
Kadett,
4-deurs,
1.6
3X TGD Break '90
ƒ 9.950
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Pas. 1.8 CL Stat 7/93 ƒ 26.000
GT, bj. '85, sportw., prijs VW Golf diesel sept. '87,
3X RD Break '88
ƒ 6.950
Vento1.8GLTbD3/93/21.400
/ 3900. Tel.: 0297 • 534406.
3X 16 TGi Break '92 ƒ 17.500 T.k. Daihatsu Hijet 850,
partic., goede -staat & onderƒ 8.950 model '88, prijs ƒ 3900.
3X 19 TZI '90
houd, opendak, gr. metall. APK
AUTOBEDRIJF
ƒ 14.500 Tel.: 0297 - 534406
3X Deauville D '93
7-'96, ƒ 5.750,-: 020-6736604.
EURO SNELWEG SERVICE BV
ƒ 6.950
3X TRD Turbo '89
INDUSTRIETERREIN
ƒ 4.950
3X Diesel '88
Op 15 mei verschijnt in een oplage van meer dan 500.000
Meer informatie over adverteren
"DE SLENK"
3X 16 Progress '92 ƒ 13.500
CANNENBURGERWEG 26
exemplaren weer een speciale bijlage in alle Weekmediain deze bijlagen:
3X 14TGEschd. '92 ƒ12.500
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 10 Volvo STATIONS '88-'94,
'S-GRAVELAND
bladen over 'Wonen/Onroerend goed'.
3X 14 RE '90
ƒ 6.950 FIESTA 1.1 L, b.j. 10-'83,
Klaar terwijl u wacht.
Sedans 360 GLT 440 GLT, 740
TEL.: 035 - 6564444
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer adviezen bij
Advertentieverkoop Amsterdam:
3X 14 TE '89
ƒ 4.950 APK t/m 24 mei, vr.pr. ƒ 1.300,
Ruilstarters en dynamo's.
GL ANWB-gek. 0492-464495
aankoop van woningen, doe-het-zelf produkten en badkaWibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
3X 19 GT, Ipg, '85
ƒ 1.500 020-6405356 evt. antwoordap.
Valkenburgerstraat 152.
ALBERS, OUDERKERK.
740 2.3 sedan, Ipg, km 130.000, Nissan 2.0 prim.
AX 11 TE '92
ƒ 9.950 Fiesta 1.8 diesel, 1992, APK
mers.
tel. 020-562.6230
Tel.: 020-6240748.
3/90
'90' 940 GL sedan, aut., airco, Opel Omega 2.0
AX 11 TE '90schuifdJ 7.950 '97,115.000 km, groen metallic,
3/90
Advertentieverkoop
Amstelveen:
Grote sortering ONDERDELEN '91; 440 1.8, Ipg, '91; 340 GL
Renault 1.4 RT Clio
1/91
Op 19 juni verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
ƒ 10.750. Tel. 020-4001817.
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
VISA Garage B.V.
van schade-auto's, alle
spec., aut., '88. NIEROP, de
Wonen/Onroerend Goed'.
Amstelveen,
Achterdijk 37, Ouderkerk
T.k. FORD FIESTA 1.1i cl. B.j. merken, alle bouwjaren.
Vrienden van uw Volvo, VanHoutmankade 37
GEBR. OPDAM B.V.
tel. 020-6451515.
Tel. 020-4961767/4964483
couverstr. 2-12, A'dam-West,
'90, APK tot 10-'96, ƒ9500.
Amterdam
Tel.: 02502-45435.
Maandaa
Tel. 020 - 6183230.
020 - 6183951.
020-6278410
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten

Mazda

Algemeen

Motoren/Scooters

Klassiekers
en Oldtimers

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

Mercedes-Benz

Diversen

Bedrijfsauto's

Autosloperijen

Mitsubishi

020-665 86 86

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Nissan

Auto's te koop
gevraagd

Porsche

Renault

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

Hl/OORDEEL

Peugeot

Voor f 43.675,- kunt u tijdelijk
twee Laguna's kopen,

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

Audi

Rover

Alfa Romeo

BMW

Saab

Citroen

Aan n de keuze

Subaru

Volkswagen

Opel

Autocenter Konst Zandvoort B.U

Daihatsu

Ford

Accessoires
en Onderdelen

OED

Volvo

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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Starlet mag
imago Toyota
nog verder
opvijzelen
Toyota staat op eenzame
hoogte als het gaat om
betrouwbaarheid en
levensduur. De techniek is zo
ongeveer onverwoestbaar, want
in pcchstatistieken komt
Toyota niet of nauwelijks voor.
De Starlet nieuwe stijl mag
proberen dit imago nog verder
op te vijzelen. Hij is moderner
en, heel belangrijk, beter geprijsd.

L

AAT HET bouwen van
een goede compacte
auto maar aan Toyota
over. Twintig jaar geleden fronste menigeen in
Europa zijn wenkbrauwen
als het Japanse merk ter
sprake kwam, maar de kwaliteit heeft inmiddels iedereen doen verstommen. Wie
nog twijfelt aan de betrouwbaarheid van Toyota late
zich onderzoeken. De cijfers
spreken elk jaar weer voor
zich.
In vrijwel elk onderzoek naar
de levensduur en betrouwbaarheid eindigt Toyota onveranderlijk bovenaan. En niet met

één modelletje, want Camry,
Carina, Corolla en Starlet lijken overal de eerste vier plaatsen in te nemen. Over de kwaliteit van de ingrijpend vernieuwde Starlet hoeven we dus niet in
te zitten. De komende jaren
kunnen we ook over de eerste
drie nieuws verwachten. De
Starlet bijt het spits af en is dit
jaar na de Paseo de tweede vernieuwing die Toyota in petto
heeft.
De Starlet dateert uit 1973,
maar kwam pas vijf jaar later
naar Europa en dat was meteen
de tweede generatie. Hij had in
die tijd achterwielaandrijving,
een 1.0 motor en naar keuze
vier of vijf versnellingen. In latere edities werden een 1.2 en
1.3 motor en een 1.5 dieselmotor toegevoegd. Inmiddels zijn
er een kleine drie miljoen Starlets geproduceerd en zijn we
toe aan de vijfde generatie.
De Europese markt voor
compacte auto's is met ruim
drie miljoen exemplaren per
jaar niet gering en Toyota is van
plan een flink toontje mee te
blazen met de nieuwe Starlet:
vijftigduizend stuks per jaar en
dat is bijna twee keer zoveel als
het vorige model.

Peze
eek
Cabriobeurs
uit zijn dak
Rover frisse
aanwinst

Prijsverhoging Mercedes
Mercedes doet niet mee aan de prijsslag m de automobielbranche. De taasisuitvoermgen van de C- en E-klasse zijn met ingang
van april met 2,5 procent verhoogd.
Dit gaat echter wel gepaard met een zogenaamde upgrading van
het uitrustingsniveau. De modellen van de E-klasse zijn nu standaard voorzien van side-airtaags in de portieren en van een regensensor die automatisch de ruitewisser aanstuurt bij neerslag. De
E Avantgarde krijgt bovendien Xenon-koplampen die een veel
hogere lichtopbrengst combineren met een lager energieverbruik
dan halogeenlampen. De Elegance en Avantgarde krijgen daarnaast nog airco.
Voor de E Cabriolet voegt Mercedes daar nog een vijftraps
automaat, temporaat en ASR aan toe. Ook de C Elegance beschikt
in het vervolg over airconditioning. Nieuw voor de C-klasse is
verder dat alle uitvoeringen nu zijn voorzien van elektrisch taedienbare voorramen.

Toyota is fabrikant van wereldauto's en die blinken doorgaans niet altijd uit in revolutionaire vindingen als het gaat
om design. De auto moet lang
meegaan en een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Wie
dat zijn? In marketingtaal: jonge dynamische vrouwen, vlotte
mannen, kleine gezinnen en
vijftig-plussers. En allemaal
willen ze een auto die oer en oer
betrouwbaar is en er nog sym-

Nissan knapt Micra op

pathiek uitziet ook. Ontwerp De nieuwe Starlet is leverbaar
daar maar eens een drie- en vijfdeurs auto voor. Dat wordt al kastje een inhoud van bijna zes
snel een opvallend onopvallen- liter heeft en dat is veel voor
de auto. De enige vrijmoedig- een auto van deze afmetingen.
heid die de heren ontwerpers En nu we het toch over inzich hebben veroorloofd is een houdsmaten hebben, de brandwelhaast Italiaans knikje in het stoftank meet nu 45 liter in
voorste portier. Wat moet het plaats van veertig.
voor een ontwerper dan toch
Komen we bij de krachtbron.
heerlijk zijn om een Italiaanse Voortaan is de keuze beperkt
opdrachtgever te hebben.
tot een enkel exemplaar: de 1.3
Maar goed, de Starlet moet in liter. De dieselversie is vooralsde eerste plaats een miljoenenpubliek aanspreken en hoeft
niet per se Auto van het Jaar te
worden. Aan de achterzijde vallen vooral de verticale lichtunits op. Aan de voorzijde lopen
bumper en motorkap veel
vloeiender in elkaar over dan
we gewend waren. Maar niets
herinnert nog aan de inmiddels
oude Starlet. Waar de Nissan nog uit het programma verdweMicra het met een facelift doet, nen, maar wie maalt er om. De
is de Starlet in elk geval uiter- vroegere Starlet had een 1.3
lijk volkomen nieuwe auto.
motor met drie kleppen per ciOok het interieur is volledig linder, in de nieuwe versie zijn
vernieuwd. Het oogt licht en dat er vier per cilinder. De 1.3
ruim. Ondanks de gelijk geble- 16-klepper wordt al enige tijd
ven wielbasis heeft Toyota voor toegepast in de Corolla en staat
de inzittenden meer ruimte we- te boek als betrouwbaar, krachten te creëren. De bagageruim- tig en zuinig (ongeveer 1:15). De
te is echter wel met enkele li- cilinderinhoud is iets ruimer
ters afgenomen. De achterbank _ en het grote verschil zit vooral
is in twee ongelijke delen neer- in het maximum koppel dat
klapbaar. Het dashboard is uit- steeg van 101 naar 115 Nm.
gevoerd in twee kleuren. SchaMet zijn 75 pk haalt hij een
kelaars en andere instrumen- top van 170 km/h en vanaf tweeten zijn eenvoudiger te bedie- duizend toeren is al een treknen. Een handig detail is dat kracht van meer dan honderd
het zogeheten handschoenen- Nm beschikbaar. De staande

Italiaans knikje
in het
voorste portier

als drie- en vijfdeurs
start naar 100 km/h duurt een
seconde langer maar daar staat
een iets zuiniger verbruik tegenover. Maar zetten we deze
nieuwe Starlet eens naast twee
meest verkochte concurrenten
dan komt hij er zeker niet
slecht af. De Opel Corsa l .41
weegt zwaarder, heeft minder
vermogen en trekkracht, is trager en verbruikt meer brandstof. De VW Polo 1.4 is eveneens stukken trager, zit ook in
een ongunstiger klasse voor de
wegenbelasting maar is daarentegen wel iets zuiniger.
De oude Starlet nam in 1995
met een licht teruglopend
marktaandeel een negende
plaats m binnen zijn segment.

De Nissan Micra is nu vier jaar op de markt en
dat betekent in autoland veelal tijd voor een al
dan niet bescheiden facelift. Zo ook de Auto van
het Jaar 1993.

het bescheiden. Vooral uiterlijk valt er weinig te
melden. Hij heeft een andere grille met het grote
Nissan-logo en er zijn drie nieuwe kleuren leverbaar. De belangrijkste wijzigingen spelen zich af
op het gebied van de veiligheid.

Everhard Hebly

S

Nissan behalve
vriendelijk nu
ook extra veilig

Rover 200 serie:
frisse aanwinst

Cabriobeurs gaat
uit zijn dak
Zolang de kou nog in de lucht
zit, is het nauwelijks
aantrekkelijk, maar
sommigen rijden alweer met
oppn kap door het land.
Volgend weekeinde klinkt
het tweede startsein voor een
nieuw cabrioletseizoen, de
Onschatbare Cabriobeurs.

H

ET EERSTE sein
is nog niet verstomd, dat van de
Cabriobeurs 96
in het Autotron, of het

tweede klinkt. Op zaterdag
20 en zondag 21 april kunnen alle liefhebbers van auto's met linnen kap weer uit
hun dak gaan. De Hilversumse Expohal staat dan in
het teken van de derde Onschatbare Cabriobeurs.
Nog niet helemaal traditioneel, maar wel aardig op weg, is
dit een de ontmoetingsplaats Eén van de tentoongestelde auto's is een Peugeot 403 Cabriolet
bij uitstek voor kopers en vername over occasions, omdat de regel, zijn vooral cabrio's van
kopers.
meerprijs van een cabriolet ten 25 jaar en ouder 'top to the bill'.
Evenals klassiekers staan opzichte van zijn dichte soortook cabriolet-uitvoeringen nog genoot vaak fors is en dit is
De Cabriobeurs biedt genoeg
steeds sterk in de belangstel- voorzichtig uitgedrukt. En ge- gelegenheid voor een inventariling. En dan hebben we het met zien de gunstige belastingmaat- satie van wat er te koop is. In

De Dl is afgeleid van de TDI en dit betekent dat het om een
direct ingespoten 1.9 liter dieselmotor gaat. Het is vooral een
soepele motor, waarvan het maximale koppel van 150 Nm beschikbaar is tussen 15 honderd en 32 honderd toeren. Het vermogen bedraagt 75 pk terwijl de sterkere TDI over 90 pk beschikt. De
prestaties van de Dl liggen iets lager, maar het verbruik is vrijwel,
gelijk aan dat van de veelgeroemde zuinige TDI. Hij is alleen
leverbaar als limousine met handgeschakelde vijfbak. Standaard
beschikt hij onder meer over ABS, een airbag en elektrisch bedienbare voorramen en spiegels. De prijs bedraagt 53.790 gulden.

Noviteit van Ellermeyer

Het Amsterdamse bedrijf Ellermeyer, fabrikant van onder
meer open daken, introduceert een noviteit: de Vision. Hij onderscheidt zich door zowel een ruimere opening in de kantelstand als
in de schuifstand. De jaloezie is traploos instelbaar, ook als het
dak geopend is. Ellermeyer heeft patent op dit zonweringssysteem. De Vision is leverbaar m handbediende en elektrische
uitvoeringen. De eerste kost 975 gulden, de tweede 1095 gulden.
Voor informatie: telefoon 020-6969996.

Produktie Mégane omhoog

'OG NIET ZO lang geleden
vernieuwde
Rover haar 400-serie
en nu dan de 200-serie. In minder dan een jaar
vervangt men dus het leveringsprogramma van twee
modellen in de zo belangrijke middenklasse. Met de
600-serie daaraan toegevoegd, is Rover sterk verte- Rover mikt op een jong publiek
genwoordigd.

Alle uitvoeringen beschikken voortaan over
een derde remlicht, gordelspanners, stabilisatorstangen voor en achter voor een beter weggedrag
en een anti-diefstalsysteem. Twee uitvoeringen
INDS NISSAN de Micra in Europa in- zijn standaard bovendien voorzien van een airTopman Totroduceerde in 1982, zijn er meer dan bag en de Super S heeft daarbij ook nog Nissans
wers van Ro1,3 miljoen exemplaren van verkocht handelsmerk, airconditioning.
ver: „Ik been daarmee is hij de best verkochte
In het interieur onderscheidt hij zich van zijn schouw
de
Nissan. De vernieuwing die hij in 1992
voorganger met nieuwe stoel- komst van de
kreeg, betekende een revobekleding, een gewijzigde ach- nieuwe 200 als
lutie en hij werd bestempeld
terbank voor beter zitcomfort, één van de beals een alternatief voor autiptoetsbediening voor de ruite- langrijkste momenten in de opto's uit de hogere klasse. De
wissers en een ander model bouw van ons huidige modelwaardering was volop en dit
stuurwiel. Per uitvoering zijn lenprogramma. Hij verbreedt
bleek wel het beste uit de
ook een aantal wijzigingen ons perspectief, niet alleen
titel Auto van het Jaar die in
doorgevoerd. Het instapmodel waar het de kansen op de markt
1993 voor het eerst aan een
beschikt
bijvoorbeeld nu over aangaat, maar ook als ik denk
Japans merk werd toegeeen digitaal klokje, een dagtel- aan de waardering die wij met
kend.
ler, van binnenuit verstelbare spiegels en een in deze auto bij een groter publiek
Wist u trouwens dat het concept achter deze hoogte verstelbaar stuurwiel. Aan de andere denken te gaan oogsten."
auto is ontwikkeld door de Nederlandse Lidewij kant van de reeks staat het topmodel Super S die
Aan de nieuwe 200 is eens te
Edelkoort? Haar bedrijf, gevestigd in Parijs, ver- is aangekleed met zaken als een airbag, airco, meer te zien hoe Rover zich in
schaft informatie over trends aan allerlei indus- ABS, hoofdsteunen achter, elektrisch bedienba- de toekomst wil profileren: fris,
trietakken. Edelkoort zette met haar ideeën de re ruiten en centrale vergrendeling.
jong en dynamisch en je hoeft
toon voor de Micra, hij moest vriendelijk en
geen koffiedik-kijker te zijn om
vrolijk ogen. Goed, dat doet hij nog steeds, al
Hij is leverbaar als drie- en vijfdeurs. In totaal te zien dat deze 200 een breder
dalen de verkoopcijfers enigszins, maar dat is zijn er 16 verschillende uitvoeringen. De prijzen publiek gaat aanspreken dan
logisch na vier jaar.
variëren voortaan van 21.495 tot 34.394 gulden. zijn voorganger.
Tijd voor vernieuwing dus, maar Nissan houdt

Audi start nog in april met de levering van de nieuwe A4 1.9 Dl
en dat is enkele maanden eerder dan verwacht. Een voordeel
hiervan is dat de instapprijs van de Audi-diesels met ruim vierduizend gulden daalt.

De enige klimmers in die lijst
waren de Punto en Polo. Toyota
verkocht in Nederland bijna 53
honderd Starlets. Van de
nieuwkomer heeft Toyota hogere verwachtingen. Hij heeft
voldoende in huis om een breder publiek aan te spreken, zoals alle Toyota's dat onopvallend doen. Eén van de sterkste
argumenten is de prijs, want
daarmee troeft hij zijn grootste
concurrenten af. De Starlet is al
verkrijgbaar vanaf 22.400 gulden en dat is zo'n 15 honderd
gulden goedkoper dan de
Volkswagen Polo.

De nieuwe Rover 200-serie staat
sinds vorige week in
Nederland. Als vanouds is hij
weer leverbaar in een groot
aantal varianten. Maar
belangrijker is zijn jeugdige en
frisse uitstraling.
De Nissan Micra is weer als nieuw

A4 Dl eerder leverbaar

Hij is geheel ontworpen en
ontwikkeld door Rover en
wordt ook aangedreven door eigen motoren. De 200 kwam tot
stand zonder hulp van de vroegere partner Honda en zonder
hulp van de huidige, BMW. De
vormgeving omschrijft Rover
zelf als ingetogen sportief. Kenmerkend zijn de ronde lijnen
waarmee Rover het eigenzmnige karakter wil onderstrepen.
Vergeleken bij de wat hoekige
voorganger, oogt deze nieuweling veel vloeiender.
In het interieur is de bekende
Engelse Rover-ambiance terug

totaal staan er ongeveer driehonderd klassieke, jonge en
nieuwe cabrio's te koop tijdens de beurs. Daarnaast
kunnen bezoekers terecht bij
tal van stands met onderdelen en automobilia, zoals boeken, miniaturen en folders.
Ook deel drie van het jaarboek de Onschatbare Cabrio,
wordt tijdens het weekeinde
geïntroduceerd. Dit jaar telt
het boek 550 pagina's met
technische gegevens en richtprijzen van 1.350 gebruikte
cabriolet-versies en geeft het
een overzicht van alle nieuwe
cabrio's op de Nederlandse
markt. Na de beurs ligt het
voor 24 gulden in de winkel.
De Cabriobeurs is beide dagen geopend van tien tot zes
uur en de Expohal is te vinden aan de Soestdijkerstraatweg te Hilversum. De toegangsprijs bedraagt 12 gulden vijftig.

Drie maanden na de introductie heeft Renault al meer dan
honderdduizend exemplaren van de Mégane gebouwd. In heel
Europa overtreft de vraag de verwachtingen van Renault. Daarom is besloten de produktie in België, Frankrijk en Spanje op te
voeren.

Astra goedkoper

De prijsdalingen in de autobranche zijn gigantisch op dit moment. De een na de ander haalt honderden zoniet duizenden
guldens van de prijs af. Nu weer de Astra. De 5-deurs gaat met
vijfhonderd gulden omlaag, de sedan met duizend gulden en de
stationwagon met 17 honderd gulden. Airconditioning kost voor
te vinden, stijlvol dus. Alle vier de Astra voortaan 15 honderd gulden.
uitrustingsniveaus
hebben
daarom de nodige voorzieningen. Bij Rover houdt dit m dat
ook het instapmodel is voorzien van een airbag, stuurbekrachtiging, drie driepuntsrolgordels op de achterbank, een
Chrysler heeft vorige week de
achterspoiler, houtinleg in het nieuwe vierpersoons Chrysler
interieur en een in ongelijke de- Stratus Convertible laten debulen neerklapbare achterbank. teren m Nederland. Deze caOok zijn alle versies voorzien briolet is de opvolger van de
van Rovers alarmsysteem en LeBaron Convertible, ooit een
een startonderbreker.
van de meest verkochte caIn totaal zijn er vijf motoren brio's. Hij is uiteraard gebabeschikbaar, waaronder een 2 O seerd op de gesloten Stratus,
liter turbodiesel. De lichtste maar wel vanaf het begin ontbenzinemotor betreft een 1.4 li- wikkeld als Convertible. Hij is
ter met twee kleppen per cilin- leverbaar in twee uitvoeringen,
der en een vermogen van 75 pk. de 2.0 liter viercilinder (133 pk) en de veel comfortabeler '2 5
Bij 165 km/h houdt hij het voor zescilinder met automatische bak. Luxueus cabrio-njden dus.
gezien. Het brandstofverbruik
bedraagt ruimschoots 1:15.
Daarnaast is er een 16-klepper
van deze motor voorradig en
die heeft 103 pk in huis. De
prestaties hiervan zijn heel wat
levendiger.

Nieuwe open
Chrysler

Mobiel met de Canta

Voor het nog betere werk
staat er een 1.6 liter met 111 pk
klaar en het topmodel is de
200vi die de 145 pk sterke 2.0
motor van de MGF onder de
kap heeft. Hij is alleen leverbaar voor de driedeurs versie.
De turbodiesel heeft een vermogen van 86 pk. Zijn verbruik
moet de meeste glans geven,
met een liter diesel rijdt hij bijna twintig kilometer.
Een belangrijke troef van de
200 moet het weggedrag zijn. De
wielophanging komt in grote
lijnen overeen met die van de
400. Het accent ligt iets meer op
de sportiviteit en daartoe is de
torsiestaaf achterwielophanging aangepast. Deze opzet
droeg bovendien bij aan een efficiéntere indeling van de kofferruimte.
De prijslijst van de driedeurs
begint bij 30.450 gulden, die van
de vijfdeurs bij 32.990 gulden.

De firma Waaijenberg uit Veenendaal heeft voor mensen die
slecht ter been zijn een eigentijdse opvolger van de Arola ontwikkeld, de Canta. De vormgeving is een stuk vlotter. De Canta biedt
plaats aan twee volwassenen. Achter hun zitplaatsen bevindt zich
een bagageruimte met een inhoud van ruim vijfhonderd liter en
dat is voldoende voor het vervoer van een rolstoel. De Canta
wordt aangedreven door een Honda-motor, die hem een topsnelheid van 45 km/h geeft. Schakelen is overbodig, dankzij de variabele transmissie. De actieradius van de Canta bedraagt 250 kilometer. Een rijbewijs is niet nodig. Behalve een standaardversie
bouwt Waaijenberg de Canta eventueel geheel op maat.

Portable
kleurentelevisie
•37 cm beeldbuis
• 120 minuten sleeptimer
• 90 voorkeuzezenders
• 'on sreen'-display
• incl. afstandsbediening

van

van 799-

399.-

Sony MHC 501 mini
Hifi systeem

Panasonic
combimagnetron

• 2x30 Watt muziekvermogen
FM/MC/LC-tuner met 30
presets
dubbel cassettedeck met
dolby B
programmeerbare CD-speler
incl. boxen en af standsbediening

• 900 Watt magnetronvermogen,
1300 Watt quartz grill en 1400
Watt heteluchtoven
• 6 kookmethoden
32 liter inhoud
36 cm draaiplateau
6 automatische kookprogramma's

van 899.-

Sony CFD 9
radiocassetteDaewoo kleurentelevisie recorder met
• 51 cm beeldbuis • 100 voorkeuzezenders CD-speler
• sleeptimer • 'aan/uit'-timer • on screen
display •scartaansluiting«ïncl. afstandsbediening

van
599.-

• FM en AM-radio
• eenvoudige bediening j
•automatische bandafslag
•synchro dubbing van
CD naar tape
• 1 bit DA-convertor

Magnetron
• vermogen 800 Watt
• inhoud 17 liter
• 5 standen incl.
ontdooistand
• timer 60 minuten
• glazen draaiplateau

van 299-

van 299.-

Frigidaire koelkast

ortable CD-speler

m
IHM.I

random play intro scan
geheugen 21 nummers
•'Bass Boost'-systeem
•incl. adapter
en hoofdtelefoon

van 499.Grundig VHS-videorecorder
• 42 voorkeuzezenders • 4 timers binnen een
maand • digitale auto tracking • pil synthesizer
tuner • incl. afstandsbediening

TDK D-60 audiotape

Basf

• speelduur 60 minuten per tape

E-180 &

Vision
videotape
•speelduur
3 uur per tape

• draairegelaar voor
traploze regeling van
de zuigkracht van 250
tot 1100 Watt
• 2-delige buis met slang
• 2-voudig hygiëne filter
• indicatie 'stofzak vol'

•epileerapparaat
voor het eenvoudig
en duurzaam
ontharen van
de benen
•incl. adapter

Braun
Plak Control

^draadloze telefoon

van

•'Tear drop' concept
•frequentiebereik
12-22.000 Hz
•set bestaande uit
hoofdtelefoon en
zendeenheid
•23 mm drivers

van -. .''•i:V;T»p
Bij inlevering
van deze bon

19-95 }?.'?&'ï*~iïM

Bij i n l e v e r i n g van d e z e bon

• maximum vulgewicht 5 kg
• tijdklok instelbaar tot 120 minuten
• reverserende trommel
• anti-kreukprogramma
• S-toets voor tere weefsels
• zelfreinigende filter

van 499-

Braun
scheerapparaat
snoerscheerapparaat
omschakelbaar
van 120 naar
240 Volt
met uitklapbare tondeuze

•-% JVC draad^ loze hoofdtelefoon
• FM/MC/LG-ontvangst «36 voorkeuzezenders • 2x30 Watt/4xl2 Watt
• stereo cassettespeler
•Trendkaart + 3 jaar
verzekering
V3H

329.-

indesit droger

van 79.

Philips DC 283 autoradio
met cassettespeler

< r.vïvii?'
• FM ontvangst
• interval
wekmecha-,
nisme
• voorzien
sleeptimer
afmeting (bxhxd) 18,5 x 5 x 12cm

capaciteit: 10 standaard-couverts
2 automatische programma's
programmaverloopindicatie
4 continu werkende sproeiniveau',s
interieur geheel edelstaal rvs

95

van
129.-

• clarity plus systeem; onderdrukt vrijwel alle ruis
• automatische kanaalkiezer
•geheugen voor 9 nummers *buigzame antenne
• hoge capaciteit batterij (7 dagen stand-by)
• flash functie • verlicht toetsenbord
• pulse/toon schakelaar

lÖi RÜÉiBlN 'm5r VOO R D E El B O N
Siemens klokradio
'Sony hoofdtelefoon
>:

f^^r^ff^^

• lichtgewicht
• regelbare
stoomafgifte
• krachtige
stoomstoot
• tuimelsnoer
transparante
watertank
-*^m
• snoeropbergmogelijkheid
• aluminium strijkzool,

• optimale tandplakverwijdering
• 2800 bewegingen
per minuut
«oplaadbaar
• unieke borstelkop
• incl. 1 opzetborstel

/AT&T 5100

:

Braun stoomstrijkijzer

69.

• LCD-display
• geheugen voor 100 nummers
«geheugen voor 10 laatst
gebelde nummers
• S.M.S. (berichten)
• mogelijkheid voor data
• personaiity menu
;.
• lichtgewicht en klein t

Duits topmerk
vaatwasser
OP=OP

van95
as.
Epilady
Classic
ladyshave

van
95
EMotoroia 7500 mobiele
telefoon voor het GSM-net

^SS^^^Sf^TT"
(T™*"
"'

Sony WM-EX Siemens
stofzuiger
110 walkman

•'anti rolling'12x zoom
minimale lichtgevoeligheid 1 lux mechanisme
• AVLS-systeem
l-range autofocus
•tapeselector
• auto-iris/auto-witbalans
• incl. hoofdfader/edit-search/remote
telefoon en
incl. accessoires
riemclip

van 1599.-

• netto inhoud koelruimte 118 liter
• netto inhoud vriesruimte 20 liter
• regelbare thermostaat
• druktoetsontdooiing
• krasvast kunststof bovenblad

van 499.-

van 199.-

Sony
video-Scamcorder

«S.C

DIGITAL AUDID

• draadloos met
dubbelsensor
•frequentiebereik:
18-22.000 Hertz
• max. afstand ca.
10 meter

van 199.-

valkenberg
jjefpt u beter kiezen...
BIJLMERPLEIN 556 AMSTERDAM
TELEFOON: (02O) 691 26 14
Aanbiedingen zijn geldig to.t en met 13 april 1996. Prijs- en zetfouten voorbehouden.

Blue Air
wasautomaat
• elektronische besturing
• 18 wasprogramma's
• regelbare thermostaat
• regelbaar toerental
600-1200 tpm
• RVS-kuip voorzien van
schokbrekers

Zandvoort
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Zuid krijgt 'wipkippen'

DEZE WEEK:

ZANDVOORT - In Zandvoort-Zuid wil de gemeente drie
speelterreinen maken. Op het Schelpenplein en het Nassauplein komen waarschijnlijk zogeheten 'wipkippen',
omdat er volgens de gemeente geen ruimte is voor meer. In
een deel van het plantsoen bij de Vinkenstraat is wel plek
voor grotere speeltoestellen. De bewoners mogen zelf aangeven welke speeltoestellen ze willen hebben. In de voorjaarsnota is 25 duizend gulden gereserveerd voor speeltuinen in Zandvoort.

Poepmachine
is geen
wondermiddel

Ankie Miezentaeek, die samen met Tineke Vork en Anita
van Dam precies een jaar geleden een actie voor de speeltuinen startte, reageert enthousiast. „Dat is erg mooi, want we
vroegen ons juist af hoe ver het
ermee stond." In april vorig
jaar schreef ze een brief naar de
gemeente en een maand later
verzamelde ze 150 handtekeningen van kinderen en ouders.
„In deze buurt is namelijk helemaal niets voor kinderen. Ze
lopen maar een beetje te lanterfanten of struinen het dorp af."
Vooral met een speeltuin op het
Vinkenplein is ze blij. „Daar
kan iedereen makkelijk komen
zonder al te veel gevaarlijke
straten over te steken." Het

liefste ziet ze daar schommels,
een veilige glijbaan en een kleine zandbak verrijzen. „De
meeste kinderen in de wijk zijn
tussen de vier en tien jaar, dus

Moeder blij
met speeltuin
Vinkenplein
daar moet het bij aansluiten,"
legt ze uit. Over de uiteindelijke
invulling praat de gemeente
binnenkort nog met de buurtbewoners volgens gemeentevoorlichter Egon Snelders.
Helemaal tevreden is Miezenbeek niet. De Zandvoortse moe-

der had liever een speeltuin op
de Tolweg gezien, want „dan
konden we twee vliegen in één
klap slaan. Behalve dat er meer
speelgelegenheid voor kinderen zou komen, had de gemeente dan meteen de rotzooi en vervuiling kunnen opruimen."
Door die vervuiling viel de
Tolweg echter juist af volgens
een woordvoerder van de gemeente. „We wilden snel aan de
slag voor de kinderen. Om de
verontreiniging van de gasfabriek weg te halen is een uitgebreid onderzoek nodig. Dat
gaat jaren duren."
Bovendien heeft de gemeente
nog geen duidelijke plannen
voor de open plek bij de Tolweg. Na sanering zouden er bijvoorbeeld ook woningen kunnen komen. De betreffende
ambtenaar wil daarover geen
uitspraken doen.
Voor de locaties die de gemeente nu op het oog heeft als
speelterrein staan geen bezwaren wat betreft de ruimtelijke
ordening in de weg. Het bestemmingsplan laat speeltoestellen toe op het Vinkenplein,
Schelpenplein en Nassauplein.
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De kick
van het
karten

Te grote luifels en rekken
op markt storen bezoekers
Het schiet al aardig op met de bouw van de 13
appartementen in de Brederodestraat. Als de vertraging die door de vorstperiode ontstaan is, wéggewerkt kan worden, kunnen de nieuwe bewoners nog voor de bouwvak verhuizen. Van de 13
appartementen is alleen het penthouse (te koop
voor 670.000 gulden exclusief bouwrente) nog te

ZANDVOORT - Naar aanleiding van vragen, gesteld
door raadslid Van der Eist
(GBZ), is er door de gemeente een onderzoek ingesteld op de weekmarkt. De
laatste tijd ergeren veel bezoekers zich aan de 'te nauwe doorgang'.

koop. Het complex is in de plaats van de voormalige garage van Kooijman gekomen. In 1910
bouwde Leonard Lang de garage als onderdak
voor de auto's van keizer Wilhelm.
En in het najaar van 1995 verdween het gebouw
onder de slopershamer (foto rechts)
Foto Andre Lieberom

Parkeergarage kan veel goedkoper
ZANDVOORT - Een parkeergarage voor zeshonderd
auto's op het Zwarte Veldje hoeft geen 21 miljoen te kosten. Het kan mogelijk ook voor negen miljoen. Dat bevestigen verkeersbureau Goudappel en Coffeng uit Deventer en
het Haagse bedrijf Parkeer Management Nederland
(PMN).
Een stalen, grotendeels open
bovengrondse parkeergarage is
volgens hen over het algemeen
het goedkoopste. Met 15 duizend gulden per parkeerplaats
(dus negen miljoen voor zeshonderd plaatsen) is al een garage neer te zetten. Een ondergrondse parkeergarage van beton komt neer op minimaal 35
duizend gulden per parkeerplaats en is daarmee tamelijk
duur. Als de ondergrondse garage eenmaal gebouwd is, is
deze bovendien duur door de
afzuiginstallatie en de verlichting. Daar staat tegenover dat
de auto's en de parkeerkolos
niet meer te zien zijn.
Volgens woordvoerders van
PMN en van Goudappel en Coffeng hangt de prijs wel sterk af
van de verkeerstechnische aanpassingen, zoals speciale aanen afvoerwegen. De verkeersdëskundigen benadrukken dan
ook dat ze alleen globale richtlijnen kunnen geven.
Alhoewel er nog altijd geen
concrete plannen zijn voor een
parkeergarage bij de Prinsesseweg, komt deze wel regelmatig
boven water drijven. Zo noemde wethouder Flieringa onlangs tijdens de inspraakavond
over het parkeerbeleid in het
centrum zo'n garage als moge-

lijke oplossing voor parkeerproblemen in de toekomst.
Of dat ook een oplossing is, is
echter maar de vraag volgens
de verkeersdeskundigen. Een
woordvoerder van PMN: „Het
mag gek klinken, maar meestal
raad ik gemeenten af om een
parkeergarage neer te zetten.
Het exploiteren van een garage
is tamelijk lastig. Behalve de
garage naast Amsterdam CS
legt bijna geen enkele parkeergarage gouden eieren. In Zandvoort staat de garage bovendien

waarschijnlijk
een aantal
maanden leeg."
Volgens PMN, dat de beheerder van de garage kan leveren
maar ook kan helpen bij het
opzetten van beleid voor de rustige maanden, zijn er in het algemeen wel mogelijkheden om
de garage te vullen. „Bijvoorbeeld door afspraken met het
WV te maken over evenementen in de winter."
Ook
verkeersdeskundige
Van der Horst van Goudappel
en Coffeng waarschuwt voor te
veel optimisme. „Mocht Zandvoort ooit een parkeergarage
willen, dan is het goed om de
inkomsten van het betaald parkeren elders in het dorp mee te
rekenen. Anders krijg je het er
nooit uit," voorspelt hij.

Slapen
a laA£ui der Horst
Het bed Yomo van Moller design verenigt kw; iliteit
met een verassende vormgeving Aan het massiev
gelakte hout zijn twee stabiele zwenktafels gemoi
De extra brede rijgkussens zorgen voor optimaal (

Bmderij 2 Amstelveen
s Maandags tot 13 00 uur gesloten
Donderdag koopavond 0206412505
Ook m ons wooncentrum Mare Smithuis
Keukenarchitectuur SanitairStudio B A D
Solidwood Plankenvloeren & Parquet
plancher' en Boley open haarden
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ZANDVOORT - Volgens de
politie is er zondagmiddag achter restaurant Amazing Asia
aan de Zeeweg brand gesticht.
De brand verwoestte de vegetatie van een stuk duin van honderd bij tweehonderd meter.
Vlak voor de brand hoorden getuigen schoten. In een kuil
vond de politie oefenminutie
waarvan een deel was afgeschoten.
ZANDVOORT - „You are
De politie vermoedt dat de
minutie in brand gestoken is. always in my heart." De j onDe brandweer heeft de brand ge Latifa kan haar emoties
geblust.
nauwelijks de baas als ze in

ZANDVOORT - Het Genootschap Oud Zandvoort is bezig
met het opzetten van een bibliotheek met materiaal over de
geschiedenis van Zandvoort. Volgens H. Opheikens van het
genootschap beschikken veel van de ruim duizend leden over
boeken, foto's en tijdschriften over oud Zandvoort, maar
weet lang niet iedereen dat. De bibliotheek moet in het clubgebouw aan de Tolweg komen.
Voorlopig duurt het nog even voordat belangstellenden het
materiaal kunnen inzien. „Het archiveren is een hele klus. Op
de jaarvergadering volgende week zal blijken wanneer de
bibliotheek op orde is," aldus Opheikens.

ZANDVOORT - Om de
steeds groter wordende
groep senioren in Zandvoort te houden, moet zij
voorrang krijgen op jongeren. „Oude bomen moet je
niet verplaatsen," vindt Jan
Berkhout bestuurslid van
de ANBO. „Bouw daarom
bij het station de helft van
de huizen voor ouderen,"
stelde hij donderdag voor
tijdens een informatiebijeenkomst van de ANBO.

De laatste voorstelling
van Rinus Meerveld

Gokkasten

de overvolle aula over haar
geliefde spreekt. Door een
witte roos in zijn graf te werpen nemen even later tientallen familieleden, vrienden en bekenden dinsdagmiddag op de Algemene Begraafplaats afscheid van Rinus Meerveld.

ZANDVOORT - Bij een inbraak in een coffeeshop in de
Kosterstraat is zaterdag geld
gestolen uit twee gokkasten.
Bovendien namen onbekenden
150 gulden mee uit de kassa. De
inbrekers kwamen binnen door
een daklicht en enige tralies te
De 37-jarige Riny, landelijk
forceren.
bekend als stripper en mede-

Beachwatch eindelijk rond
ZANDVOORT - Het beachwatchproject is uit de financiële problemen. Exploitant Publisign heeft voldoende sponsors
gevonden om deze zomer toch
het project te bekostigen. Deze
week krijgen de beachwatchers
een brief dat zij weer kunnen
aantreden.
Voor de strandwachtploeg,

die vorig jaar voor het eerst van
start ging ter ondersteuning
van de reddingsbrigade er de
politie, zijn nog wel nieuwe
mensen nodig.
Overigens krijgen alle beachwatchers deze keer een cursus
van de Bloemendaalse reddingsbrigade over de zee.

-oprichter van The Viking's,
werd twee weken geleden in
zijn hoofd geschoten in het
huis van zijn ex-vriendin in
Hoofddorp.
Over de precieze toedracht
van de schietpartij is nog geen
zekerheid. Justitie onderzoekt
de zaak nog. Volgens een persbericht van de Hoofddorpse politievoorlichter Ellwanger bestond er al enige tijd onenigheid tussen Riny en zijn ex-vriendin Mandy over een omgangsregeling met hun zoontje.
Riny belde haar om te vertellen
dat de rechter de omgangsregeling had afgewezen. Hij sprak
af dat hij op 3 april een hond bij
haar thuis zou ophalen.
Zij was echter op die avond
niet thuis. Haar huidige vriend,
een 29-jarige Zandvoorter, was
er wel. Volgens justitie schoot
Riny in het been van de 29-jarige Zandvoorter toen deze naar
de huiskamer liep. Vervolgens
ontstond er een worsteling,
pakte de 29-jarige Zandvoorter
het pistool en schoot op Riny
toen deze het pistool wilde pak-

een te grote luifel aan de kar
heeft, dan dient deze meer naar
achteren te worden geplaatst.
Datzelfde geldt voor handelaren, die hun waren voor de
marktkraam uitstallen. Zij
moeten in dit geval ook hun
kraam meer naar achteren
plaatsen. Rekken en bakken,
die in het midden van de marktdoorgang zijn geplaatst, moeten allemaal worden verwijderd. Wie zich met aan de regels houdt, krijgt een waarschuwing. Hierna worden overtreders geschorst of wordt hen
voorgoed de toegang tot de
markt ontzegd.

Kinderen
vertonen
voetbalkunst

Uw krant
niet
ontvangen?

Twee wandelingen
door Zandvoort

Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

'Bouw meer voor ouderen bij station'

Hij heeft veel kritiek op het
huisvestingsbeleid van de gemeente Zandvoort. „Nu al hebben we hier 40 procent meer
ouderen dan in vergelijkbare
plaatsen elders in Nederland.

col van der horst;
W

Genootschap zet bibliotheek op

Te grote luifels, kledingrekken en bakken met waren versperren op dit moment op veel
plaatsen de weg voor passanten. Vooral mensen die zich per
rolstoel voortbewegen en personen die een kinderwagen bij
zich hebben, storen zich de
laatste tijd steeds meer aan de
'territoriumdrift' van de markthandelaren. Deze zien echter
op deze manier hun standplaats vergroot.
Hoofd afdeling Reiniging, Peter den Boer, en marktmeester
Arend Stobbelaar van de gemeente Zandvoort brachten vorige week een bezoek aan de
markt en namen op verschillende punten foto's. Alle overtreders krijgen deze week een
brief toegestuurd, waarin de regels nog eens duidelijk worden
uitgelegd. Als men bij voorbeeld

ken.Tijdens de begrafenis
wordt niet openlijk over de afschuwelijke gebeurtenissen in
Hoofddorp gepraat. Alleen Latifa zegt: „I will try to find the
truth." Ze is zwanger van Riny
en belooft hem dat ze goed voor
zijn kind zal zorgen.
Harold, mede-oprichter van
The Viking's, kijkt terug op negen jaar vriendschap als de openingstune van de stripshow
weggestorven zijn. „Je was altijd in voor een geintje. Een
nachtvlinder, iemand die van
mooie vrouwen hield, een
sportman. Je leefde je leven zoals je zelf wilde en eigenlijk heb
je voor vier personen tegelijk
geleefd."
Ook vriendin Brigitte beaamt
dat in een speech. „Je was iemand van uitersten. Het ene
moment rondjes rennen op het
strand en het volgende moment
spekpannekoeken eten. Wat
hebben we gelachen, gedanst,
gezongen. Gisteren dacht ik
nog, werd het maar nooit vandaag. Dit is je laatste voorstelling, Rinus, bedankt."

In de toekomst zet die trend
zich waarschijnlijk door. Daarom moet er wel iets gebeuren,"
aldus Berkhout donderdagmiddag in de pauze van een ANBO-bijeenkomst over het ouderenbeleid van de gemeente.

„Bouwen voor ouderen hoeft
bovendien niet duurder te zijn
dan voor jongeren, heb ik van
de stichting Experimentele
Volkshuisvesting uit Eindhoven begrepen. De gemeente
mikt nu met de koopwoningen
te veel op kapitaalkrachtige
Hij oppert dat de gemeente mensen. Maar die kunnen overgaat inventariseren welke wo- al terecht, m Haarlem, Heemningen geschikt zijn voor oude- stede of Noordwijk."
ren en welke mogelijkheden er
voor nieuwbouw is. Met het
Voor de oudere Zandvoorters
aantal aangepaste woningen in met een smallere beurs is
de stationsvallei is hij echter straks volgens Berkhout geen
niet tevreden. Daar komen vijf plaats meer. Dat dat ook voor
vrije sectorwoningen voor ou- Zandvoortse jongeren geldt,
deren die hun huis verkocht telt volgens hem minder zwaar.
hebben en vier of vijf huizen Wethouder De Jong, die tijdens
voor minder validen. „Dat is te de ANBO-bijeenkomst in het
weinig," aldus het ANBO-be- forum zit, ziet dat anders. „Ook
andere groepen hebben behoefstuurslid.
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te aan woningen. We proberen
de beschikbare huizen zo efficiënt mogelijk te verdelen."
De Arie Koperflat m de Plemingstraat, die vorig jaar opgeleverd werd, was echter niet zo
populair bij ouderen. Woningbouwvereniging EMM kon de
appartementen aan de straatstenen niet kwijt. De hoge
huurprijs was volgens ANBO-lid Berkhout daarvan de oorzaak. „Dat is een teer punt,"
geeft wethouder De Jong toe.
„Mensen willen met zo graag
weg uit hun eengezinswoning
als ze voor een kleinere ruimte
honderd gulden meer moeten
betalen." Een verhuiskostenvergoeding zou voor ouderen
de pijn wat meer kunnen verzachten volgens Berkhout.

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

ZANDVOORT - Wegens het
groot aantal inzendingen voor
de architectuurwandeling door
het centrum van Zandvoort
heeft de redactie van Zandvoorts Nieuwsblad besloten op
zaterdag 11 mei twee wandelingen te organiseren. De inschrijving is nu stopgezet. Eventueel
wordt na de zomer een nieuwe
wandeling gehouden.
De wandelingen staan onder
leiding van de Zandvoortse architect Chris Wagenaar. De eerste tocht langs waardevolle, architectonische
monumenten
door het centrum van Zandvoort begint om tien uur bij het
VW-gebouw in de Schoolstraat. De wandeling duurt een
uur. De tweede rondgang start
om half twaalf. Deelnemers
krijgen thuis bericht voor welke wandeling ze zijn ingedeeld.

Condooms
ZANDVOORT - De condoomautomaat van de drogisterij in de Pasteurstraat is tot
tweemaal toe opgelicht. Eind
maart vond de drogist twee valse vijf gulden munten in de
geldbak van de automaat. Vorige week ontdekte hij maar liefst
18 valse munten. De valse munten zijn messingschijfjes die
qua vorm en gewicht overeenkomen met echte vijfjes.

In memoriam

Riny Meerveld, oprichter en eigenaar van felicitatieen striptease-service The Viking's stierf vorige week,
nadat hij in het hoofd was geschoten.
Als Riny, die zijn achternaam liever niet gebruikte „omdat
artiesten dat nooit doen" iets nieuws te melden had, wist hij
het Zandvoorts Nieuwsblad te vinden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Zo hadden we eenjaar of vier geleden een
afspraak voor een interview voor de rubriek Achter de
Schermen, maar een half uur voor dat plaats zou vinden,
stond hij op de stoep met de mededeling: „Het gaat niet
door, ik heb er geen zin in, want die Zandvoorters moeten
mij helemaal niet."
Nadat ik hem overgehaald had volgde er een leuk gesprek.
Onder andere over het theehuis, de zonnestudio en de sportschool die hij ooit had gehad, zijn optredens voor Veronica,
de psychologie achter het strippen, zijn toekomstplannen
(een nachtclub m Amsterdam) en Zandvoort.
De uit Amsterdam afkomstige stripper hield van het dorp.
„Nog steeds heb ik elke dag dat ik door het dorp loop het gevoel dat ik op vakantie ben." En niet omdat hij stil zat, want
ook gedurende het interview rinkelde de portable telefoon
regelmatig en regelde manager Riny de zaken even tussen
neus en lippen door.
Riny vertelde met alleen over de leuke dingen waar hij
mee bezig was geweest, maar ook over de schaduwkanten,
want hij was geen lieverdje. „Hij balanceert op het grensgebied van wat net nog wel en net niet getolereerd wordt en
slaagt er altijd in aan de juiste kant te blijven," vertelde een
politieman mij ooit.
Een dag nadat het Zandvoorts Nieuwsblad met het interview verscheen, was de stripper de eerste die enthousiast de
trap van het kantoor van de krant op stormde. „Weetje dat
ik door tientallen mensen in het dorp aangesproken ben, die
zeiden dat ze het zo'n leuk interview vonden?"
Daaruit bleek dat hij toch geliefder was in Zandvoort, dan
hij had gedacht.
Marianne Timmer

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres: l L_
Postcode/Plaats: l l l
J L
Telefoon: l l l l l l
Giro/Banknr.: i i
J l
Daarna word ik abonnee en betaal per
G kwartaal ƒ 18,75 FJ half jaar ƒ33,90 DJaar/59,20

l

l

l

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L"

8„

„ ,nr,,n
f IV 5 n 0170U3

Weekmedia 17

woensdag 17 april 1996

FAMILIEBERICHTEN
Kr is een schakel,
die de dood niet kan verbreken.
Liefde en herinnering duren
eeuwig voort.
Veel liefs, Moe
Met deze woorden heeft onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Cornelia Paap-van de Mije
weduwe van Tennis Paap
afscheid van ons genomen, op de leeftijd van 72
jaar.
Corrie en Jaap
Cees en Milde
Arie en Tineke
Monique en Harry
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 11 april 1996
Correspondentieadres:
M w C. Harteveld-Paap
Cath. van Renesstraat 11
2041 BJ Zandvoort
De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 16
april, op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Burg. van Alpenstraat 61/36
driekam.hoekapp. op 8e et. met 2 balkons
en fraai uitzicht. Ind. hal; ruime woonk.;
keuken met inb.app.; badk. met douche en
wastafel; 2 si.k.; toilet. Grotend, v.v. dub.
glas. Vr.pr. ƒ 265.000,-- k.k.

MAKELAAR O.G,
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Iprjï] Projekten/Adviezen/Hypotheken/
;|)§g
Assurantiën
pjq Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Theodorus Johannes Jozef
Slijkerman
echtgenoot van
Sophia Margaretha Wilhelmina Smit
op de leeftijd van 86 jaar.
Zandvoort:
Vic Slijkerman-Smit
2042 NA Zandvoort, 15 april 1996
Haarlemmerstraat 11 A.
De Gebedsdienst en de crematie hebben heden
plaatsgevonden in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.
Voor Uw medeleven en belangstelling na het overlijden
van

Willem Terol
zeggen wij U langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
II. AJ.de Muinck
Berkel-Enschot, april 1996

yj| uitvaartverzorging
kennemerland bv
2101
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HERENWEG180,
MV HEEMSTEDE

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

De streekplanherziening ligt met ingang van 23 april tot en met
3 juni 1996 ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam (ook in de stadsdeelkantoren
van Buitenveldert, Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, Slotervaart/
Overtoomse Veld en Zuidoost, voorlichtingscentra stadhuis en
Zuiderkerk). Beverwijk, Diemen, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer (ook op de hulpsecretarieën
van Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg), Heemskerk,
Ouder Amstel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zaanstad.
De streekplanherziening ligt tevens ter inzage in de leeszaal van
de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheek van de hiervoor genoemde gemeenten, met uitzondering van Haarlemmerliede/Spaarnwoude.
Het streekplan ligt tijdens kantooruren eveneens ter inzage in de
bibliotheek van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te
Haarlem.

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt u terecht voor nadere
informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren
van de agenda beschikbaar.

AFSLUITING SPOORWEGOVERGANG VONDELLAAN/
VERLENGDE HALTESTRAAT D.D. 24/25 APRIL 1996
De spoorwegovergang wordt geheel vernieuwd. Dit houdt in dat vanaf woensdag
24 april 08.00 uur tot donderdag 25 april 1996 16.00 uur de overweg is gesloten
voor doorgaand fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer. Slechts voetgangers
kunnen beperkt gebruik maken van de overweg. Ook zal de spoorwegovergang
Sophiaweginde nacht van 5 op 6 meien inde nacht van 6 op 7 mei vanaf 24.00
tot 05.30 uur worden afgesloten voor al het gemotoriseerd en fietsverkeer.
Slechts voetgangers kunnen beperkt gebruik maken van de spooroverweg.
Nadere informatie over de afsluiting van de spoorwegovergangen volgt nog.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

U kunt, voor zover een of meerdere onderdelen van deze
streekplanherziening zijn aan te merken als een besluit in de zin
van artikel l :3 van de Algemene Wet Bestuursrecht, op grond
van het bepaalde in artikel 4a, lid 7, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in samenhang met artikel 7: l van de Algemene
Wet Bestuursrecht, tegen deze streekplanherziening een bezwaarschrift indienen bij Provinciale Staten van Noord-Holland.
Gedeputeerde Staten wijzen er op dat de streekplanherziening
Haarlemmermeer/Schiphol naar mening van Provinciale Staten
geen besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene Wet
Bestuursrecht bevat.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben een kapvergunning verleend voor:
- Hogeweg 76a2
- Duindoornlaan 18, Bentveld

De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken
na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, dus met ingang
van 23 april tot en met 3 juni 1996.
U moet uw bezwaarschrift tegen de streekplanherziening
indienen bij Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie
van de secretaris van de Hoor- en Adviescommissie,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

BOUWVERGUNNING
De volgende bouwaanvraag is bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
96 027 B

Fr. Zwaanstraat 88

plaatsen van een dakkapel

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

In het bezwaarschrift moet tenminste worden vermeld:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft:
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is
gericht;
- de reden van uw bezwaar.
Tot slot moet u het bezwaarschrift ondertekenen.

VERLEENDE BOUWVERGUNNING
Meer informatie

Dr. C.A. Gerkestraat 125

94061 B

oprichten van een woonhuis

U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat
2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende bouwvergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

tel: 023 5144426/5144226.
Informatie over de streekplanherziening is te verkrijgen bij het
Projectbureau streekplanherziening Haarlemmermeer/Schiphol,
Postbus 6090, 2001 HB Haarlem, tel: 023 S143319.
Voor vragen over de bezwarenprocedures kunt u bellen met het
secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie, tel: 023 5144 H l.

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit register kan"
worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,"
gedurende de openingstijden.

Cörhelis $lègersstraét 2-1 Zandvqprt

Tel. 023-5730792

GEMEENTE

NOORD

een vrijwilliger
(m bezit van rijbewijs)
voor het dagelijkse schoolvervoer van de kinderen.
Het betreft hier het vervoer voor de Zandvoortse
scholen op de maandag, woensdagochtend en de
vrijdag.
Inlichtingen te verkrijgen bij:
mevr. M van Duyn of mevr. A. Dijkhuis
tel: 023-5712095
Kostverlorenstraat 95
2042 PD Zandvoort

-1 boom
-1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluestraat).
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 -16.00 uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na publicatie van
bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

De streekplanherziening is tegen betaling te verkrijgen bij de
verzendafdeling van de Centrale Bestuursdienst

Het Medisch Kindercentrum Kennemerland zoekt met
spoed

ADVERTENTIES

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- installatie nieuw raadslid W. Kuijken
- wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
- delegatie besluiten i.k.v. arbeidsvoorwaarden/rechtspositieregelingen aan B&W
- materiële voorzieningen centrale balie
- beschikbaar houden restant kredieten
- krediet aanschaf softwarepakket DSW-AO
- krediet verbouw Gemeenschapshuis
- evaluatie Wvg voor kennisgeving aannemen; eigen bijdragen i.k.v. woningaanpassing afschaffen
- voorbereidingsbesluiten Savornin Lohmanstraat 6 en Vondellaan 4
- artikel 19 WRO-procedure t.b.v. oprichten kunstwerk Swaluestraat 2
- krediet aanschaf aanhangwagen containervervoer
- krediet aanschaf afvalcontainers strandtentenkamp
- artikel 19 WRO-procedure Dr. C.A. Gerkestraat 80 (Shell station)
- standpuntbepaling vernieuwing bestuurlijke organisatie (beleid t.a.v. C20gemeenten)

PARTIËLE HERZIENING STREEKPLAN ANZKG VOOR
HAARLEMMERMEER/SCHIPHOL

Bezwaar

CHAIK

mij heeft betekend, geef ik U kennis, dat op 10
april 1996, toch nog onverwacht, van mij is heengegaan mijn lieve, hardwerkende, zorgvolle en
vredelievende man
Theo

KENNISGEVING

Hoord-t\\o\\and

Ter inzage

VAN

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor

De gemeenteraad vergadert donderdag 25 april 1996 in het open-'
baar. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis
vanaf 20.00 uur.
Let op! De vergadering is op donderdag i.p.v. dinsdag!

Fahrenheitstraat 46
halfvrijst. woonhuis met garage en tuin op
het zuiden, gelegen in kindvriendelijke
woonomgeving. Ind. gang; toilet; L-vorm.
woonk.; half open keuken met inb.app.;
1e et. 2 si.k.; wasruimte met toilet; badk.
met ligbad en wastafelmeubel; 2e et. 2 sl.k.
met dakkapel en wastafel. Grotend, v.v.
dub.glas. Vr.pr. ƒ 339.000,- k.k.

Michelle-Natasha

Bedankt voor alles
Bibi en Kelly

k

Op 18 december 1995 hebben Provinciale Stacen de partiële
herziening van het streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer/
Schiphol ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.
In deze streekplanherziening is aangegeven hoe de ruimte in het
gebied van Haarlemmermeer de komende tien jaar wordt
verdeeld en ingericht. Daarbij worden drie speerpunten onderscheiden: verstedelijking en groen in Haarlemmermeer-west,
mampon en milieu Schiphol en landbouw en Groene Hort.

voorlees-oma

Lieve Oma

OPENBARE RAADSVERGADERING'

J

OPEN HUIS
Seinpostweg 4/20, zat. 20/4 van 12.00 18.00 uur. Goed onderh. 21/2 kam.app. op
7e et. met schitterend uitz. over zee en
dorp. Ind. hal met garderoberuimte; gang;
toilet; woorWeetk. met ruim balkon; si.k.;
badk. met douche en wastafel; keuken. Dit
app. is zowel geschikt voor vakantiewon,
als voor permanente bewoning. Vr.pr.
ƒ 185.000,--k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Dag lieve

PROVINCIE

Eetcafé Santé
vraagt

jongedame voor
in de bediening
Tel. 023-5719213
Passage 46-48

na 2. uur

gelegenheid

's middags of kom
even langs.
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laat sinaasappelhuid verdwijnen
door constante micromassage
na 2 maanden gebruik verliest
95% vari de gebruikers tot
9cm of zelfs meer in omvang
het dragen van Turbo sport line
(8 uren per dag gedragen)
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10% KORTING

per kilo

BO'JCHERIE

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Bij aankoop van een SHORT
en een BODY AFSLANKPRODUKT

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

verkrijgbaar

bij:

Moerenfourg

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Haltestraat l , Zandvoort, tel. 023-571 ó 1 23

Een natura-uitvaartverxeleerïng,
tl aar heb je ivat aan.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld.
precies zoals mijn man xich dat had voorgesteld.
«•ƒ«, deze nitvuttrtvcr-s.c'keriny is mijn
vertrouwen meer dan
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f 5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f l .000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
• Dag en nacht bereifcbaar;voor|3
het verzorgen van ecn^begrafeni
:
UITVAARTCENTRUM HAARLEM • • . . - .'\\;'••"•'•• •. óf crematie." ^/-'••>:•#$$«
Direkt
hulp bijeen sterfgeval.; ;|j
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
pq naam:
man/vrouw
l L_| straat:
postcode/woonplaats:
I 2

Pu

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

£r
• )_(

telefoon:
leeftijd(en):
Bon in envelop /onder post/egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

Circus heeft
Kemacertificaat
ZANDVOORT - De heer Koreman verbaasde zich onlangs
in deze krant te lezen dat Circus Zandvoort het certificaat
Kemakeur heeft. Deze kwalificatie is toch alleen bedoeld
voor elektronische produkten
en artikelen, aldus Koreman.
„Dat klopt," zegt Belinda Göransson,
kwaliteitsmanager
van Play-In Beheer. „Circus
Zandvoort bezit echter wel een
Kema-certificaat, dat is afgegeven door dezelfde instantie die
ook Kemakeur afgeeft: Kema
Nederland in Arnhem."
„Door de VAN (Vereniging
Automatenhandel Nederland)
is indertijd aan Kema gevraagd,
waaraan een amusementscentrum moet voldoen. Het certificaat onderscheidt de goede van
de minder goede automatenhallen en amusementscentra.
Op 3 mei 1995 werd het aspect-certificaat aan Circus Zandvoort afgegeven. KEMA Nederland controleert regelmatig of
de bedrijven die een certificaat
hebben, aan de critria blijven
voldoen," zegt Göransson.

Fimoklei
ZANDVOORT - Voor tien tot
en met 14-jarigen start 't Stekkie (Celsiusstraat 190) 10 mei
met een cursus fimoklei voor
beginners. De lessen vinden zowel op donderdag als op vrijdag
van kwart voor vier tot kwart
voor zes plaats.

Promenade

Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA in Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12.
Telefoon: 023 - 5718648
Fax: 023 - 5730497

'Secretaressebedrijf
ZANDVOORT - „Voorlopig
werk ik voor de Ondernemers
Vereniging Zandvoort, het Ondernemers Platform Zandvoort
en de Stichting Zandvoort Promotie, maar anderen kunnen
me ook inhuren, hoor," vertelt
Toos Bergen. Zij heeft vorige
week een nieuw eenmansbedrijf opgericht, een secretarieel
ondersteuningsbureau.
„Ik had zin om zelf aan de
slag te gaan en die drie organisaties zochten een secretaresse. Dus dat kwam mooi uit.
Mijn eerste klus heb ik al gehad, de vergadering van de O VZ
en het ging best goed. Na anderhalve dag hadden ze de notulen." Ze krijgt het de komende
weken bovendien erg druk met
het op poten zetten van de voorjaarsmarkt.

Jubileum van
De Singerwinkel
ZANDVOORT - De Singerwinkel van de familie Stokman
bestaat vijf jaar. Op 25 april
1991 is de naaimachinewinkel
begonnen in de Prinsenhofstraat. Omdat het pand te klein
werd, verhuisde de winkel eind
vorig jaar naar de Zeestraat.
„We willen er een beetje een
feestelijk tintje aan geven.
Daarom hebben we een actie in
de week van 23 tot en met 28
april. De vlaggetjes hangen we
natuurlijk sowieso op," aldus
mevrouw Stokman.

Schoenmaker
ZANDVOORT - J. van Campen is officieel erkend als
schoenhersteller. De schoenmaker uit de Cornelis Slegersstraat voldoet aan strenge vakbekwaamheidseisen die opgesteld zijn door de brancheorganisatie van schoenherstellers.
'De vakerkenning was nodig,
omdat het rijk de vestigingseisen voor schoenmakers per l
januari heeft laten vervallen.

'Hondenpoepprobleem wordt nooit op

Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal; f 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,95.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: donderdag 09.0012.00 uur. tel. (023J-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit

1941.

Aangesloten bi| de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

ZANDVOORT - C. Schaft en
José Prik krijgen een waardebon van 75 gulden van Bruna
Balkenende, omdat zij als winnaar van de paaspuzzel getrokken zijn. De troostprijzen, een
waardebon van 25 gulden te besteden bij bloemenhuis J.
Bluys, gaan naar A. Smits, T.
Poppen, Tineke Hartman en C.
vd Laan. De juiste oplossing
was 'Alle ondernemers wensen
u gezellige paasdagen!'.

Politiek Café
ONDENPOEP IS EN
blijft een probleem.
Het scoort het hoogst
op de lijst van de irritaties," zegt Peter den Boer,
hoofd afdeling Gemeentereiniging. „En hoe je het ook wendt
of keert, het hondenpoepprobleem in Zandvoort zal nooit
worden opgelost."
Het onderwerp geeft al jaren
een hoop ergernis en irritatie
onder de Zandvoortse bevolking. Maar niet alleen in ons
dorp ergeren mensen zich
groen en geel aan dit hinderlijke verschijnsel. Het onderwerp
'hondenpoep' is inmiddels een
groot landelijk- en maatschappelijk probleem. Vooral de 'niet-hondenbezitters' storen zich
hier nog het meest aan. En de
drollen her en der verspreid op
de stoepen en straten wijzen
wel uit, dat de hondenbezitters
zich eenvoudigweg niet laten
'opvoeden'.
In de loop der jaren hebben
veel gemeenten al van alles geprobeerd om van dit grote probleem af te komen: controleurs, hondenpoepzakjes, verordeningen, hondenbelastingverlaging (indien de uitwerpselen zelf zouden worden
opgeruimd door de hondenbezitters). „Niets bleek echter effectief genoeg," aldus den Boer.
„Voor Zandvoort geldt dan ook
nog eens, dat je te maken hebt
met duizenden bezoekers van
elders, die hier hun hond op het
strand en in de duinen uitlaten.
Dat geeft ons dorp nog eens een
extra grote belasting."
Omdat het onderwerp landelijk zo'n 'hot item' is, werd een
aantal jaren geleden de 'Hondenpoepnota' geschreven. Ook
in Zandvoort werden naar aanleiding van de nota maatregelen genomen. De gemeente stelde indertijd dertigduizend gulden beschikbaar voor het op-

ruimen van hondenpoep: hondentoiletten werden gemaakt
op de Prinsesseweg, er werden
verbodsborden ('hondenvrij gebied') op de boulevard geplaatst. Ook werd er vier jaar
geleden een speciale hondenpoepverwijder-machine aangeschaft en een mannetje aangesteld die daarmee in het centrum en op de boulevard zijn
werkterrein had.
Den Boer: „De functie van de
twee hondentoiletten is helaas
niet optimaal. Eigenlijk moeten er meer komen. Maar dat
geeft weer problemen. Je kunt
ze bijvoorbeeld niet op de boulevard of midden in het centrum zetten. Of je moet ze ieder
uur schoonhouden, maar dat is
ondoenlijk. Bovendien, nogal
wat mensen laten hun hond liever naast het toilet uit. Ze vinden het of een broeinest van
bacteriën of gewoon te lastig."
Op de komst van de man met
de 'hondenpoepzuiger' werd
volgens Den Boer bijzonder positief gereageerd. Vooral op de
boulevard en in het centrum
wordt er van april tot november
aan het hondenpoepprobleem
gewerkt. „Al is het maar een
druppel op een gloeiende plaat
- de man doet slechts een bepaald gebied op een beperkt
aantal uren - er gaat vooral een
preventieve werking van uit.
Veel mensen die hem bezig zien
zeggen op dat moment: 'Het is
toch schandalig, dat die man al
die drollen moet opruimen.' De
sociale controle wordt er groter
door."
„En toen hij er korte tijd niet
was wegens ziekte, werd dat
door velen als een gemis ervaren. We kunnen niet iedere
straat drollenvrij houden. Het
centrum en de boulevard zijn
dan ook de belangrijkste gebieden. Daar lopen uiteindelijk de
meeste mensen. Als er op het

ZANDVOORT - In het Pohtiek Café van dinsdag 23 april in
Yanks (ingang Kosterstraat)
staan het parkeerbeleid en de
toekomst van de Zeeweg centraal. J. van der Drift opent om
half negen de discussie, die Eugène Wensten verder leidt. In
het panel zitten Gert-Jan Bluijs
(CDA), Han van Leeuwen
(DG6), Pim Kuijken (PvdA) en
Theo van der Laan (namens de
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort). Behalve de twee
hoofdthema's komen ook het
politiekbeleid, veiligheid op het
strand, toeristenbeleid, nieuwbouw bij het station en de mogelijkheden voor straatmuzikanten aan bod.

Fotowedstrijd

Ron Stijner bij de nieuwe hondenpoepmachine: 'Rommel is rommel'
hele Badhuisplein maar één
verse bolus ligt, moet je eens
opletten hoeveel mensen zich
daaraan ergeren. Al wordt er
dan ook maar een klein gedeelte opgelost door de man met de
'poepmachine', toch heeft het
zin. Want elke drol is er een
teveel. En haalt de man bijvoorbeeld zeven hondendrollen weg
dan is dat toch weer zeven irritaties minder."
Voor de rest ziet Peter den
Boer eerlijk gezegd geen structurele oplossing. Verhogen van
de hondenbelasting? „Daarmee
tref je vooral de oudere en eenzame mensen, die graag een
hondje willen hebben maar
slechts beperkte inkomsten
hebben. Hondenpenningen?
Welnee, dan komen bij contro-

le op straat toch opeens alle
honden, ook de Zandvoortse,
uit Haarlem of Amsterdam."
Volgens het hoofd gemeentereiniging is er maar een simpele en effectieve remedie. „Elke
drol waaraan je je ergert, ge-

Foto Biam de Hollander

woon zo snel mogelijk zelf opruimen. Als ik dat zeg, roepen
de meesten meteen: 'verdorie,
dan moet ik dat zeker zelf doen
en de drollen voor die smeerpijpen opruimen.' Maar het is kiezen of delen. Volgens mij is dit

de enige manier, om zo snel
mogelijk je ergernis weg te halen. Dat lijkt me altijd beter dan
die drol een week lang voor je
deur laten liggen en er elke dag
over te kankeren."
Martha Burger

Gemiddeld tweehonderd drollen per dag
„Geef mij maar gewoon een schep en een karretje; die hondenpoepzuiger .is me te groot en te
onhandig." Ron Stijner is sinds vier jaar de vaste
kracht op de afdeling reiniging van de gemeente.
Met ingang van dit seizoen wordt zijn wens vervuld. Ron is van april tot november belast met
het verwijderen van hondendrollen uit het centrum en omgeving.
Gemiddeld zo'n tweehonderd drollen per dag
deponeert hij in de afvalbak van zijn kar. „De
reacties van de mensen zijn bijzonder positief.
'Gelukkig, je bent er weer,' zeggen ze dan tegen

me. Of ze maken een geintje over het affiche:
hondenpoep, vies hé. Dat hoor ik soms wel vijftig
keer per dag."
Minderwaardig vindt hij het werk absoluut
niet. „Je moet daar boven staan. Rommel is
rommel. Ik neem bovendien ook al het kleine
zwerfvuil mee. Soms is het wel vechten tegen de
bierkaai. Dan laten ze, terwijl ik bezig ben, hun
hond vlakbij mijn kar op de stoep poepen. Dat
kan ze trouwens een flinke boete opleveren als
er net een agent loopt. Overigens zijn het altijd
dezelfden die dat flikken."

ZANDVOORT - Foto Kring
Zandvoort doet donderdag 18
april mee aan de derde ronde
van de regionale zwart-witfotocompetitie. De wedstrijd, die
ook toegankelijk is voor niet-leden van de Bond Nederlandse
Amateur Fotografen Verenigingen, begint om acht uur in het
PEN-gebouw aan de Ign. Bispincklaan 19 in Bloemendaal.
In de jury zit onder andere de
Zandvoortse fotograaf C.A.J.
Boomgaard.

Radiomakers
ZANDVOORT - Radio ZFM is
op zoek naar nieuwe redactiemedewerkers, omdat de lokale
omroep meer informatieve programma's wil brengen. Belangstellenden vanaf 16 jaar, liefst
met journalistieke ervaring of
radio-ervaring kunnen zich
melden bij Kees van Aemstel,
Postbus 436, 2040 AK Zandvoort (of telefonisch op
5730393, donderdagavond van
acht tot tien en zondag van 12
tot twee uur).

Meningen

'Maak van Gasthuisplein
geen Las Vegas-centram'
T. van Renterghem is boos
omdat Leo Heino de bomen
voor het Circus wil laten verplaatsen. Het uitzicht van de
omwonenden op het Gasthuisplein is al genoeg verpest, vindt
hij. „Leo, maak er geen Las Vegas van," schrijft hij.

Beste Leo. Als men je ontmoet en met je kletst ben je
best wel een geschikte vent. Wij
zijn geen van beiden 'echte'
oud-Zandvoorters, maar ik ben
toch een tikkeltje meer Zandvoorter dan jij, want ik was hier
iedere zomer sinds mijn geboorte in 1919. Mijn vader was
een poosje eigenaar van de Bernadette Tennisclub in de duinen, waar nu het circuit zit, met
als beheerder grote Arie Schuiten van de strandtent voor het

Grand Hotel. Omstreeks 1930
kochten mijn ouders het huis
naast de Van Tetterodes aan de
Boulevard Barnaart.
Wat een gezellig oud dorp
was het toen, met de schelpen
en garnalenvissers, de ezeltjes
op het strand, de treinen vol
toeristen en dagjesmensen bij
het mooie oude station waar de
oude zwart-rood-groene stoomlocomotief toen nog eens per
ongeluk dwars door het station
reed. Het oude dorp, het mooie
stadhuis en plein, de blauwe
tram, het gezellige Gasthuisplein, de oude vissershuisjes en
dan, buiten om, aan de boulevard gescheiden van het dorp
lag al het 'nieuwe' spul: de elegante passage, de luxe hotels,
het Kurhaus en Casino, en ver
in het noorden het Noorderbad

Steeds muzikaler

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
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en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelhanng.
Hoofd commercie: J.F. Sas.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13.00-16.00 uur;
dinsdag 9.00-11.00 uur;woensdag
09.00-17.00 uur; donderdag 09.0012.00 uur; vrijdag 10.00-16.00 uur.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
VBikuupmanagei. R. Post.

Paaspuzzel

Wie heeft het niet een keer meegemaakt? 's Morgens de
deur uitkomen en met je net gepoetste schoen in een verse
hondendrol stappen. Of, nog erger. Bij het afdalen van de
trap constateer je op je nuchtere maag datje het uitwerpsel
's avonds laat ongemerkt van de straat hebt opgepikt (en
hem vervolgens dwars door de hele gang hebt gesmeerd).

Zandvoorts
„Nieuwsblad

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Linden, Andre Stuyfersant. Systeemredacleun Hero Blok. Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
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Swingend, zingend en fluitend hebben de kinderen van de Oranje
Nassauschool woensdagavond laten horen wat ze van twee jaar
muziekles en twee maanden dwarsfluitles opgestoken hebben.
„Dit is onze eerste uitvoering," vertelt directeur De Vries tussen de
optredens door. „Twee jaar geleden vroegen we de ouders of ze wat
extra wilden bijdragen' voor muziekles en zo konden we vakleerkracht Floor de Wijs aannemen. Daarnaast heeft de muziekschool
een project opgezet om de kinderen te leren dwarsfluiten."
Volgens docente De Wijs is nu al te merken dat de leerlingen
muzikaler worden. „Ook als ze niet zo'n ritmegevoel hebben of een
beetje vals zingen, merk ik dat wat extra aandacht geholpen heeft.
Nee, zulke kinderen mag je nooit bestraffend toespreken, zoals
vroeger vaak gebeurde. Ik wil immers dat ze enthousiast blijven"
Foto Ton Bavmck

Oud Zandvoort staat volop
in de belangstelling, zo
blijkt uit De Klink. Honderd jaar Brokmeier, een
nieuwe blik op de Zandvoortse katholieken in de
negentiende eeuw, een
prachtige foto van zonnende
badgasten bij strandtent E.
Bol en een artikel met foto's
over de familie Van den
Bos. Dat zijn de opmerkelijkste ingrediënten van dit
kwartaaltijdschrift van het
Genootschap Oud Zandvoort.

met al die mooie meisjes in 'gewaagde badpakken'.
Zandvoort was echt een fantastisch dorp met een eigen cultuur en geschiedenis en de 'echte' oude Zandvoorters waren
net zo fantastisch. Ik was echt
trots zelf ook een heel klein
beetje Zandvoprter te zijn. En
ik wou er altijd op mijn oude
dag terugkomen. Dat heb ik vijf
jaar geleden kunnen doen.
Het is jammer Leo, dat jij dat
oude Zandvoort nooit hebt gekend en datje met je ouders pas
twintig jaar later, na de oorlog
uit Amsterdam gekomen bent.
Je hebt zelf eigenlijk nooit de
kans gehad een 'echte' Zandvoorter te worden, want anders
had je door de jaren heen vast
anders gehandeld en meer begrip en gevoel voor ons oude
dorp getoond. Jij had zo je eigen
ideeën en wilde jezelf en je 'Circus gokpaleis' pal in het midden van het dorp zetten.
Door wie en hoe heb je daar
ooit een bouwvergunning voor
gekregen? En wie heeft het Circus ooit een brandveiligheidsvergunning gegeven? Minstens
drie verdiepingen staan zonder
branddeuren wijd open in verbinding met elkaar, de trappen
zijn levensgevaarlijk en mocht
er 's avonds ooit brand uitbreken en het licht gaat uit, dan
kom je er met al die spiegels en
trappen nooit levend uit.
Oud Zandvoort kon en kan je
weinig verdommen. Je zit goed
in de centen en schijnt te denken dat macht en bijna alles
met geld kan worden opgelost.
Misschien, maar erkenning,
respect en genegenheid kun je
niet met geld kopen, dat kun je
alleen krijgen door waardering
voor de gevoelens van je medeburgers en omgeving.
Je probeert links en rechts
gebouwen op te kopen om het
Circus voor en achter uit te
breiden, het mag niet door bomen aan het gezicht onttrokken worden en je wil vanuit je
kantoor niet tegen bomen opkijken, dus... weg met die bomen. Je wil je uitzicht hebben!
Uitzicht Leo, heb je er ooit aan
gedacht hoe het uitzicht op het
fraaie oude Gasthuisplein door
je opzichtige Circus voor al de
omwonenden blijvend verpest

De Klink over honderd jaar
Brokmeier en katholieken

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

werd? Is kappen verboden?
Hindert niet, zegt Leo, ik betaal
voor alles, ook voor het verplaatsen eventueel.
Je vriendje Lou Koper van
D66 zit er achteraan dat het
Cultureel Centrum bij de vertaouwing zijn oude gevel verliest: te duur, weg ermee, dan
kan geleidelijk voetje voor voetje het oude dorpscentrum in
een chroom en glazen Las Vegas-centrum veranderd worden. (Staat dan mooi naast het
oranje achterste van ons raadhuis, dat zo stevig gebouwd is
dat er al flinke deuken en gaten
in de buitenmuur zijn gekomen.)
Geld en gokken, gokken en
geld, leuk voor de eigenaren
van gokmachines. Gokverslaafden hoeven niet beschermd te
worden, want „dat lossen we samen wel op." Ja hoor! Gokken
is een soort behendigheidsspel,
zei je in deze krant. Een spel,
misschien, maar een spel waarbij men op den duur alleen
maar kan verliezen, want gokautomaten zijn er allemaal op
ingesteld dat de winstkansen
voor de eigenaren veel hoger is
dan voor de speler. Zou je met
zulke regels gaan voetballen?
Het werd mij in Amerika
eens heel openlijk uitgelegd
door een casino-eigenaar in Las
Vegas. Hij zei tegen me: „Gambling is for rubes" (een rube is
een stomme boerenkinkel).
„There's only one thing that
pays ofbetter: that's moneylaundering" (Er is maar een ding
dat beter betaald, dat is geldwassen) .
Dus een vriendelijk verzoek
Leo: maak het niet erger, laat
ons onze bomen en verpest het
oude Gasthuisplein niet verder.
Als Zandvoort een Las Vegas
moet worden, mag het dan bui-

wat publiciteit rond deze twee
boeken geweest. Wellicht heeft
dit nu, een jaar later bij de redactie alsnog aanleiding gegeven tot deze naams- en titelverwisseling. Waarvan gaarne
akte.
L. Dikker
Zand\oort

Circus Zandvoort
mag gezien worden

ten de oude dorpskern gebeuren, ergens langs de zeeboule- Naar aanleiding van het bericht
vards, waar het vroeger altijd 'Van Westerloo wil zich laten
was.
vastketenen' in het Zandvoorts
T. van Reterghem
Zandvoort

Naamsverwisseling
L. Dikker reageert op een artikel in het Zandvoorts Nieuwsblad van 3 april over de tentoonstelling 'Uit eigen werk' in het
Cultureel Centrum.

In het artikel wordt over mij
opgemerkt: „Hij is bekend geworden door het boek De Zandvoortse wijzen kwamen uit het
Oosten." Indien de redactie van
mening is dat Zandvoortse wijzen kwamen uit het Oosten door
mij is geschreven, moet ik de
redactie teleurstellen. Dit boek
is van de hand van de heer A.E.
Spijer. Wel is ongeveer tegelijkertijd in april 1995 het door
mijn vader geschreven boek
Nergens veilig uitgekomen,
waarvan het nawoord door mij
verzorgd is. Er is destijds nogal

Nieuwsblad van 10 april wil Leo
Heino, eigenaar van Circus
Zandvoort, meer duidelijkheid
scheppen over de bomenkwestic op het Gasthuisplein.

wat zout in de wonden te krijgen.
Waar het om gaat: Circus
Zandvoort wil de bomen voor
de ingang aan het Gasthuisplein verplaatsen om de feestelijke entree van Circus Zandvoort beter te doen uitkomen
en mede daardoor meer bezoekers te trekken. Daar komt bij
dat Circus Zandvoort nu al architectonische waarde heeft in
Nederland en dat betekent dat
het gezien mag worden. Naar
aanleiding van deze argumenten hebben wij besloten een
verzoek in te dienen om de bomen te verplaatsen.
Beseffende dat bomen, helaas ook in Zandvoort, een
schaars artikel zijn, hebben wij
bij het verzoek aangeboden
deze verplaatsing op onze rekening uit te voeren en de bomen
in overleg met de gemeente
Zandvoort een andere plaats te
geven.

De uitspraken van PvdA-raadslid Jeannette van Westerloo zijn kwetsend voor ons bedrijf en schaden onze belangen.
Kwetsend is het omdat ons beVoor wat betreft de kastanje:
drijf niet alleen haar eigen verantwoordelijkheid, maar zeer zij blijft zeker staan op het
zeker ook haar maatschappelij- Gasthuisplein. Wij zijn zelfs
ke verantwoordelijkheid er- van mening dat de kastanje een
kent. Pijnlijk vinden wij het, beter plein verdient en wij zulomdat door de onjuiste infor- len daarvoor ideeën ontwikkematie die Van Westerloo geeft len met mensen die zich omgevelen van onze werknemers vingskunstenaar noemen. Wij
zich ten onrechte beschaamd wensen onszelf toe dat we hier
voelen om bij Circus Zand- in Zandvoort met wat meer resvoort/Play-In te werken. Het pect voor elkaar kunnen omschaadt ons, omdat wij met ons gaan. En daar mag mevrouw
produkt kansspelen al tegen Van Westerloo, zeker daar zij
een negatief imago/vooroor- mijn partij vertegenwoordigd,
deel moeten opboksen en er notie van nemen.
L. Heino
dus niet op zitten te wachten
Zanthoort

den Bos kijkt in De Klink terug
op het leven van zijn opa en
oma.

Met het genootschap gaat
het overigens erg goed. De vereniging schreef al een paar
pogingen van de Zandvoortse
AARTEN WEBER
schreef een gedetailleerd katholieken die een eigen kerk maanden geleden het duizendin het dorp wilden, kan het bes- ste lid in en inmiddels zijn er
verhaal over de slijterij
te het artikel van pastoor Voets weer 43 bijgekomen. P. Brune
van Brokmeier die op l mei
en Chr. Wagenaar zijn erelid
lezen. Als oud-archivaris van
honderd jaar geleden in Zandvan het genootschap. Nieuwe
voort geopend werd. Zijn groot- het Bisdom Haarlem weet hij
te vertellen hoe de katholieken leden kunnen zich melden bij
vader werkte namelijk vanaf
mevrouw Hoogervorst-Schuistad en land afmoesten voorde oprichting vijftig jaar bij
ten, Oosterstraat l, Zandvoort.
Brokmeier. Inmiddels bestaat dat ze die kerk kregen.
De Algemene Ledenvergadede slijterij in Zandvoort niet
ring van het Genootschap Oud
Jan van den Bos was enige
meer, maar drijft de kleinzoon
Zandvoort is op vrijdag 26 april
tijd de oudste inwoner van
van de oprichter nog wel een
Zandvoort. Hij overleed in 1927 in strandpaviljoen Trefpunt
zaak in Heemstede.
(no. 8). Aanvang 20.30 uur.
op 101-jarige leeftijd. Jac. van
Wie meer wil weten over de

M

Voor invaliden wordt het steeds moeilijker om zicli een weg- te banen over de markt
Illustratie MÏIIV de BCH>I
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FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND
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Fa. Veldwijk

AKO

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

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Beplanting, Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Super
NOORD

SCHILDERWERK

Vrijdcigayond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOP R VOND

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Waag vr//i>///Vend offerte.

WONINGSTOFFERING
;

\

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

.

NOVILON MARMOLEUM

^

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

;

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 1 3a. Tel. 571 5 1 86
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De kick van de kartrijder
Vlet 120 kilometer over de
baan scheuren, terwijl je
maar twee centimeter boven het asfalt zit. Dat geeft
:en kick, vinden Henry
Zantvoort en Jelle Attema
uit Zandvoort. Maar daar
gaat het bij karten niet aleen om: „Karten is ook een
;actische sport, want je
moet bij lange-afstandswedstrijden bijvoorbeeld op het
uiste moment tanken en
van te voren de goede banlen uitkiezen. Bovendien
icb je een uitstekende conditie nodig. Sommige races
duren wel 24 uur." Hun enhousiasme werkt zo aanstekelijk dat ook hun twee
zoons in een kart rijden.

ijzerhandel
""

"

Zantvoort

'

W

IE IN ZIJN JEUGD al
op een skelter reed,
kan misschien taegrij
pen waarom sommige Zand
voorters nu m een kart rijden
,En bovendien," zegt Jelle Attema, „als je dicht bij het cir
cuit woont, slaat het racevirus
snel over " Hij is niet de enige
die er dol op is „Ik deed het
ooit met de meiden van mijn
werk Fanatiek dat ze waren, ik
moest echt alle zeilen bijzetten
om ze bij te houden "
„Karten wordt de laatste tijd
steeds populairder," beaamt
ook Henry Zantvoort Niet al
een als personeelsuitje maar
ook als volwassen sport Er ko
men bijvoorbeeld steeds meer
nieuwe klassen bij en de histonsche kart van de Zandvoorter
Jan Jacobs mag nu ook weer
meedoen in een soort vetera
nenkampioenschap
Zondag reden Jelle Attema,
Henry Zantvoort, John Tiele
man en Carel Kluijskens trou
wens de eerste race van de Pro
Twm, een kart met twee motoren „Dat is vooral leuk voor
mensen die van autoracen hou
den," zegt Zantvoort Jan Lam
mers wordt dan ook regelmatig
n zo'n supersnelle skelter ge
zien
„Skelter9 Ai, zeg dat nooit,"
eageert Zantvoort „Sommige
karters zijn allergisch voor dat
woord Ooit heette het wel
skelteren, maar al vrij snel
werd het omgedoopt in kar
Een kart lijkt een beetje op
een uitgeklede raceauto De
verschillen zijn echter groot,
want een kart gaat veel langza

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Toeiisme De Stichting Zandvoort Piomotie \vil
meer toeristen naai Zandvooit halen door het
seizoen te verlengen Ei moeten meei activitei
ten plaatsvinden in de herfst winter en het vooi
jaai Om de kosten van de stichting te dragen wil
dnecteur Simon Paagman een apait fonds in het
leven loepen
Ouderen Als het aan de Stichting Welzijn Oude
ren ligt luistert de gemeente betei naai de oude
ren De lijnen met de gemeente moeten koitei
worden
Kostcistiaat De Kosteistiaat knjgt een facelift
De gevels worden opgeknapt en er komen meer
lantaarnpalen De Ondernemeis Veiemging
Zandvooi t heeft beloofd de siei verlichting te be
talen
Pn\ de loke Johnny Kiaaijkamp heeft van Hans
Boskamp en Edo van Tetterode de Pi ix de Joke
gekregen Adele van Bloemendaal zou er ook een
krijgen maar zij kwam niet opdagen
Kode KI uis H Tromp heeft de zilvei en medaille
van verdienste ontvangen vanwege1 /rjn werk
voor het Rode Kruis Hij is sinds 195 ) actief voor
het Rode Kruis

Woei krakeis Er is opnieuw een panel gekiaakt
Vii)da<^ tiok een gioep jongeien in een huis aan
de Haai lemmei stiaat 4 Een vnend van de eige
naai heeft de kiakeis laten weten dat ei moge
h] k een knokploea; op hen afgebUuud woidt
Veikcei in N ooi d Het verkeeisbureau Goudap
pel en Coffeng heeft een plan gelanceeicl om het
/eikeei om Nieuw Noord te leiden Ei moet een
imgweg om de wijk komen /sodat de Celsius
stiaat LoienUstiaat Flemingstiaat en Kamei
lingh Onnesstraat ontlast wolden
l'aasrace Een iccordaantal mensen doet mee
aan de paasiaces op het cncuit Bovendien ^l]n
ei demonstiaties van tiucks en kaïts
Vechten Geiard Poots heeft zijn Dan tamnen°e
haald in Hilversum Hi] is lid van de Academy
f01 Asian Fighting Arts m Zandvooit
Twee hum dei s Twee mensen hebben inzie ge
kregen over een bovenwonmg in de Kostveilo
renstraat Beiden dachten ze dat zi] een nieuwe
huurwoning hadden maar de eigenaar van het
pand had per ongeluk het huis dubbel verhuur d
De politie wist de ruzie te sussen

W

«j-'ü.^ust.- «war .-"*^™«™-«m™-i|~^"ffT' 'm^BBHiai^^-"-""»"•* • „*•>• *,»•*
<,. ~ ' *JT _«<_ .^.«ry T"qHBg**«i~ -*•~«.
De vonk is overgeslagen op de nieuwe generatie. Jelle Attema en Henry Zantvoort hebben inmiddels ook hun zonen enthousiast
gekregen voor de kartsport
Pieter Goedhart
mer en de bestuurder zit maar
twee centimeter boven de
grond Bovendien valt het niet
mee om te sturen in een kart
Attema „De wielen zitten vast
aan een starre as Dat draait
dus wat lastiger " Hij lacht „In
het begin bouwden we onze
kart zelf van een beddenspi
raal"
Tegenwoordig halen de kar
ters hun 'racemonster' echter
uit andere landen Zo komt de
nieuwe kart waarin het viertal
gisteren van start ging uit Ita
lie Zantvoort „Onze Biesse is
uniek Rob Maas heeft hem
voor ons aangepast aan de Ne
derlandse regels en we zijn er
ontzettend blij mee "
Goedkoop is de kartsport
niet, want vooral de aanschaf
van een kart en de banden kunnen m de papieren lopen
„Maar," werpt Zantvoort te
gen, „we houden het redelijk
betaalbaar doordat we met zijn
vieren m dezelfde kart rijden
Tijdens zo'n wedstrijd van bij

voorbeeld zes of acht uur wis
selen we met elkaar Dat is
trouwens ook verplicht Je mag
nooit langer dan twee uur ach
ter elkaar rijden, anders zou je
brokken maken "
Zelf is hij al jaren verslingerd
aan zijn sport „Vroeger sleu
telde ik altijd aan de kart van
mijn broer Ronny Het leuke is
dat hij nu als reserve weer m
onze ploeg zit, terwijl hij daar
naast m een ander team rijdt"
De vonk is inmiddels ook over
geslagen op de jongste genera
tie, want de negenjarige Mare
Zantvoort stapt regelmatig in
een kart Martij n Attema, de
14 jarige zoon van Jelle Atte
ma, is bovendien onlangs 13 e
geworden bij het Nederlands
Kampioenschap 125 cc „Misschien rijden we ooit samen in
hetzelfde team," droomt vader
Attema
„Ik heb trouwens nog nooit
iemand gesproken die het niet
leuk vond," zegt hij „De snel
heid geeft een kick, maar dat is

met alles Iedereen heeft het
zelfde materiaal, dus het gaat
erom datje de juiste tactische
keuzes maakt Bijvoorbeeld
wanneer je tankt of welke ban
den je eronder stopt "
Zijn racemaat herinnert zich
hoe een team een keer speciaal
voor bijna vierduizend gulden

aan banden uit Japan had ge
importeerd „Toen de wed
strijd begon, hadden ze er mets
aan Het waren mooiweer ban
den, terwijl het juist op die dag
regende We hebben ons rot ge
lachen Nee, wij gaan ver, maar
zover toch niet"
Monique van Hoogstraten

Kartteam behaalt zevende plaats
ZANDVOORT Het team van Henry Zantvoort, Jelle Attema
John Tieleman en Carel Kluijskens is zondag in Veldhoven
zevende geworden tijdens de eerste acht uur race m de Pro
Twmklasse Ronny Zantvoort, de broer van Henry, werd
tweede met een team van kartimporteur Pro Kartmg Van de
23 deelnemende teams finishten er 22
„Het was echt feest," kijkt Henry Zantvoort een dag later
terug op de wedstrijd „We hebben het helemaal niet slecht
gedaan, want de winnaar en het team dat tweede werd, be
schikten over speciaal voor de Veldhovense baan gebouwde
karts Daar valt dus eigenlijk niet tegenop te boxen "Zijn kart
startte als 16 e en wist op te klimmen naar de zevende plaats
Zantvoort „Wel zwaar, zo'n wedstrijd van acht uur We
wisselden dan wel maar toch De vellen hingen na afloop m
onze handen John, Ronny en ik hebben bovendien een paar
ribben gekneusd We zijn dus kapot, maar het was de moeite
waard "

Speelweek van 18 t/m 24 April

MICHELLE
PHEIFFËF*

A.L
Do t/m Di
19.00

A.L
Do t/m Di
21.30

Woensdag 24 April om 19.3O

URGA
Regie: Nikita Mikhalkov
Met: Badetna Bayaertu. Vladimir Gostukhin

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel; 023-5718686

Weekenddiensten
Weekend
20/21 april
POLITIE Alarmnummer 06 11
In andere gevallen tel (023)
5713043
BRANDWEER Alarmnummer
06 11 In andere gevallen
023 5159500 of voor info over
dag (023 ) 5761584
AMBULANCE Alarmnummer
0611 Anders tel 0235319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken
nemerland
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza
menlijke
waarnemmgsregeling J Anderson, B van Ber
gen, C Jagtenberg, G Mol, P
Paardekooper, H Scipio Blu
me, F Weenmk Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16 30 uur, en
tijdens feestdagen via telefoon
nummer (023) 5730500 De
spreekuren van de dienstdoen
de arts zijn zowel op zateidag
als zondag van 11 30 tot 12 00
uur en van 17 00 tot 17 30 uur
Een afspraak is met nodig
Tandarts Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J W Neutel, tel (023 ) 5713073,
openingstijden (alleen voor re
cepten) zaterdag 11 00 13 00 en
17 00 18 00
uur,
zondag
1130 1230 en 17001800 uur
Buiten de openingstijden infor
matie ovei de regeling via
tel nr (023 ) 5713073
Wijtoerpleging Voor spoedge
vallen is het Kruiswerk Zuid
Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te be
reiken via de doktersmforma
tiedienst tel 06 8460
Verloskundigen Mevrouw E A
de Boer Burgh en/of mevr
A C M Gomtaei t en/of P J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand
voort, tel (023 ) 5714437
Dierenarts Mevrouw Dekker,
Lijsterstiaat 7 te Zandvoort, tel
(023 ) 5715847
Alg. Maatschappelijk Wei
k
Zandvoort: Noorderstraat 1 , tel
5713459
bgg
023 5320464
Spreekuur op werkdagen van
9 00 10 00 uur Verdei volgens
afspraak
Zandvoortse Vereniging van
H uurdei s Gratis advies voor

Wass, Mtte?

lopen (Maar waar is nu toch m
s hemelsnaam dat teiras van
Toko Ann uit de Haltestiaal
getaleven') De hotels en pen
sions hadden het weei gezel
lig' druk en de VVV draaide op
volle toeren' En op de een of
andere manier wordt ledei een
in Zandvoort er toch weer hai t
stikke vrolijk van Bij de
fatrandtenten lagen enkele
Duitsers dit weekend al opti
mistisch in badkledmg en kon
de strandpachter zonder
schuldgevoel zijn eerste bedjes
knippen
Trouwens is het u ook opge
vallen' Tegenwoordig spreken
de Duitsers in Zandvoort
opeens allemaal Engels Ik
dacht meteen die worden ze
ker zo honds behandeld in ons
dorp dat Welnee, ze discrimi
neren momenteel zelf 'als de
pieten' Toen ik na lang zoeken
eindelijk een 'honest mister
Germany' tegenkwam biechtte
hij mij het volgende op Die zit
ten tegenwoordig allemaal op
Engelse les want ze zijn als de
dood, datje ze voor een Oost
duitser aanzien Wass bitte'
Martha Bmger

genomen

Door de

bank

20/21 april
Jeugdgebouw Hervormde Kerk
Zondag 10 00 uur ds Van Leeuwen, Thema Een vaste baan'
Hoelang nog of nooit meer9 Met The New Choir Smgers
Gereformeerde Kerk, Juhanaweg 15
Zondag 10 00 uur geen dienst
Roomskathoheke Kerk, Grote Krocht 45
Zaterdag 19 00 uur pastor Duijves
Zondag 10 30 uur pastor Duijves, Eerste Communie, met kinder
koor
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15.
Zondag 10 30 uur drs A Lambo
De kerken doen mee aan de kledinginzamehng voor Mensen in
Nood Op vrijdag 10 mei kan men tussen zeven en half negen
kleren inleveren bij RK Kerk, Ned Hervormde Kerk, Gerefor
meerde Kerk en NPB kerk Bovendien is er een depot bij de
Nicolaasschool (ingang Zeemanstraat) Zaterdag tussen tien en
een bij de RK kerk en de Nicolaasschool (ingang Zeemanstraat)

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

IJ ZANDVOORTERS
ZIJN toch blijkbaai een
puzzelig volkje Als ik
kijk wat de paaspu/szel m onze
krant weer aan huisvlijt' heeft
opgeleveid, dan verbaast mij
dat iedere keer weer Kom je 's maal m een deuk Hij vindt het
morgens als eerste het kan
zo leuk, dat hij de puzzel en de
toertje binnen, dan staje totje oplossing bij me m de bus de
knieën m de oplossingen of zeil poneerde met een begeleidend
je - als je het weer eens bent
briefje De puzzel welke EMM
vergeten - met een sliding'
in haar blad Thuis' heeft ge
naar binnen Doet me ergens
plaatst is vooi mij een groot
aan denken
raadsel en vraagt om ophelde
Attema u weet wel onze oud ring Ik ben reeds begonnen
VVD er schijnt met alleen
om kerst en nieuwjaarskaar
goed te kunnen 'mopperen,
ten te schi ijven en te verstu
maar blijkt ook een prima puz ren dan ben ik niet te laat Ik
zelaar te zijn Van de week had wens jou alvast prettige kerst
hij weer zoiets leuks meege
dagen en een voorspoedig 1997
maakt (Nou dan moet je oplet Met groeten van huis tot huis
ten, want dan klopt ei meestal Attema ' Nou, meneer Attema,
geen taal van het een of ander )
die hoofdprijs kunt u nu na
Of ik het blaadje van EMM ge
tuurlijk wel op uw buik schrij
lezen had' Daarin stond een
ven, hè
kruiswoordraadsel en de op
Hoe het ook zit bij de EMM,
lossing moest voor 30 april
voorlopig hebben wij Pasen
worden ingeleverd Nou hij had weer achter de rug En dat be
hem gemaakt en wat denk je
tekent dat ons dorp weer
dat uiteindelijk de uitkomst
leeft' Vooral dit weekend kon
van het raadsel was' Prettig
den we eindelijk genieten van
het 'lenteweer' en eens even
kerstfeest'
alle terrasjes van Zandvoort af
Attema ligt momenteel hele

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

de badplaats door

met

M> home is mj castle Ook Zandv oorters gaan steeds meer
letten op hun inrichting Elke vijfjaar staat er een andere
bank in de huiskamer Maar banken heb je m alle soorten
en maten
Ze hebben een eigen karakter geschiedenis en meest il
ook hun laste (be)zitt»rs Het Zandvoorts Nieuwsblad ib op

'Eerst ribcord, toen
leer en nu van stof

l

leden Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19 00 21 00
uur (023 ) 5731618 (Secretan
aatZVH) Schriftelijk Postbus
287, 2040 AG Zandvoort
Woningbouwvereniging EMM
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst
(023)
5717577
Storingsnummei gas buiten
kantooiuren tel 023 (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid Kenne
merland Tijdens kant uren
5235123
Tavr tel (023 ) 5712600
Openbare bibliotheek Prinses
seweg 34, tel (023) 5714131
Open ma 141730/18302030
uur, di 14 17 30, woe 10 17 30,
vrij
10 12/14 17 30/18 30 20 30
u zat 10 14 uui

„Een bank waar je op zit
koop je met voor je hele leven, zo kijk ik er tegenaan,"
zegt Gert van Kuijk, directeur van de ABN/AMRO-Bank „We waaien aardig
met de mode mee Eerst
hadden we in de jaren ze
ventig een bank van nbcord In de jaren tachtig
kwam de leren bank en nu
deze stoffen bank "
De huidige tweezitter
heeft een geweven bloem
dessin, bmnenvering en is
afgewerkt met plooien
langs de leuningen Zijn
leeftijd wordt geschat op
een paar jaar oud. De klassieke stijl van de bank kenmerkt zich door de bolling
van de leuning en de iets
terughggende zijkant. Ook
de symmetrie geeft aan dat
het model gebaseerd is op
de klassieke principes De
bank past goed bij de eiken
meubels m de huiskamer
van de familie Van Kuijk
Volgens Van Kurjk senior is
een bank met zozeer een atmeubel, maar meer een hgmeubel Zoon Marcel (14
jaar) brengt deze bewering
in de praktijk Hij ligt met
zijn hoofd op de rechterleunmg (te zien aan de donkere
plek op de leuning) tijdens
de uitzending van de soap
serie 'Onderweg naar morgen'. Samen met ziin broertje Mark (tien jaar) 'reept'
hij met vrienden volgens
zijn vader nogal eens over
de bank Maar daar komt
volgens de vrouw des huizes over een paar jaar wel
verandering in De onvolger van het huidige e\emplaar zou daarom wel eens
twee stoelen kunnen rijn

Burgerlijke stand
Periode
9 april - 15 april
In ondeitiouw
Hermanus Duiven en Anna
Astrid Willemen
Getrouwd
Robert Maicus van Liempt en
Maria Helena Heiligers
Geboien
Riek Glenn, zoon van Wilhel
mus Albertus Rubeling en San
dra Maria Goldman
Mark Roelof, zoon van Hans
Otten en Hendrika Johanna
Houwehng
Charon Natascha, dochtei van
Daniel Geiardus van der Ham
en Willy Joke Koops
O\ er ledenAntome Moelee, 86 jaar oud
Johanna Ahda Ki uijei Veen, 82
jaar oud
Dn k Martimis van Norde, 66
j aai oud
Theodoor Maitmus de Boer 62
jaar oud
Wilhelmma Hilaiius Haidij
zei, 92 jaai oud
Godfried Therese FLoi is Geert
ruida Kamerbeek, 70 jaai oud
Maria Loiusa Weijmer 70 jaar
oud
Jan Harm Otten 63 jaar oud
Theodoi us Johannes Joseph
Slijkerman, 86 jaar oud
Coi neha Paap Van der Mije, 72
j aai oud

?oek naar Zandv oorters die iets o\ er hun bank w illen \ertt l
len Bijvoorbeeld hoe ze eraan gekomen 7ijn of «a irom ?c
juist voor de?e bank gekozen hebben
Heeft u etn tweede derde vierdehandsbank problemen
met de meubelzaak of dankt u uw geliefde i m uw b ink'
Bel de redactie 57 18MK

l oto Andie Liebeiom

Agenda
Woensdag 17 apul
" Kiasüguien maken in 't Stekkie Celsiusbtiaat 190 Van 14 00 tot 16 00 uui
Filmclub Simon van Collem di aait Belle époque m het Cn cus aan het Gasthmsplein Aam ang
19 30 uur Ook toegankelijk vooi niet leden
Zatei AAS, 20 api il
Flippeikampioenschappen in Casino Royaal (Haltestiaat) Vooiionde van het Dutch Pmtaall
Open Vanaf 11 00 uui
Kindei disco m 't Stekkie (Celsuibsti ciat) met playbackwedsti ijd vooi kindei en van b tot en met
12 jaai Van 19 00 tot 21 00 uui
* Vooijaaiswandelmg van IVN, speciaal voor kindei en van viei tot en met negen jaai Veitiek 11 00
uui bij bezoekerscentrum Koevlak (Zeeweg Oveiveen)
* Bloemencoi som Haai lem, met spoit praalwagens en optiedens Ook op zondag 21 api il Meei
info bij het VVV (5712262)
Dinsdag 23 april
Politiek Café in Yanks (ingang Kosteistiaat) ovei paikeeibeleid de Zeeweg, politie stationsom
geving toeiibtenbeleidenstiaatmuzikanten Aanvang 20 30 uui

Ï/-Ö

SONY GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV
KVC2569; Hi-Black Trinitron
latte 63cm

SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS70 CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A; Grootbeeld BlackLine beeldbuis, teletekst,
af stand bediening. "3295.-

2295.-

PHILIPS MATCHLINE
100 HERZ KLEUREN-TV

TR707; Superieure Hi-8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluid, motorzoom, autofocus. Adviesprijs'3220.-

1349.-

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750; TOPKLASSE! Met
beeldstabilisator, HiFi stereo geluid, lichtgewicht."3110.-

PT800; Black-Line S beeldbuis, stereo, teletekst. -2795.-

1795.-

PHILIPS MATCHLINE
701 B; STEREO TELETEKST,
afstandbediening. Adv.' 1795.-

:ïiö

1145.-

PHILIPS 70CM KTV
STEREO TELETEKST

1749.-

SONY STEADY SHOT
TR550; Met beeldstabilisator,

PHILIPS STEREO TXT'
21 pt 440a -tr Adv. 1345.-

55 CM STEREO KTV

teleteM
•

. . . .
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SÓO Consument, «mwcter

.

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

60 voorkeuzezenders, 2 euroscart

aansluitingen, HiFi

stereo, luidsprekers aan
weerszijden beeldbuis. Doublé

ï»i»fol
)nfor»
201
<»«<
*»« t

Duty
afstandbediening.
Adviesprijs*1660.-

•••Sol

1-DEURS KOELKA'
Degelijke koelkast. Fraaie
uitvoering met vriesvak.
Officiële garantie.

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvstrommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

179.199.-

SHARP R2V14

749.-

145 LITER KOELER

700 Weer er* ver**»*
.800 Landbouw *iv«»g<<*

INDESIT Adviesprijs*749.-

ZANUSSI WASAUTOM. MOULINEX STUNT
Type ZE400E; Adv. *949.-

Omroepr ovo«,)cmx
_
NOS i304 AVRO aiQVAttA 320 K
NCRV 340 TROS 330 VOO 360 J
VPHO 380 «KON ,391 gdueai»»* / r

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv. *699.-

HiFi geluid,

motorzoom. Adv.'2530.-

1299.-

B A U K N E C H T KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

SONY HiFi TRAVELLER

3Êf 699.~

FM1515; 17 Liter, Sstanden,
draaiplateau. Adv. *399.-

209.229.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

WHIRLPOOL AVM617

TypeAWG719; Adv. * 1075.-

17literinhoud. Adv. *599.-

m 649.-

LUXE 800 TOEREN SHARP KOMBI

TR470; 10x motorzoom, groothoeklens, HiFi stereo. '1999.-

28PT450; Adviesprüs*1995.-

995.-

P
beeldbuis, Flat &
Square, perfekte beeldkwaliteit!
CCT-teletekst met geheugen,

TURBO-DRIVE
VIDEORECORDER

1299.-

2SB41; De snelste
video ter wereld!

HI-8 CAMCORDER

Superieur beeld, HiFi stereo

Briljante beeldkwaliteit

1249.-

VIDEO-8 CAMCORDER

dankzij zijn "LaserTechnology". VHS-HQ,
2 koppen, 42 voor-

8x motorzoom, autofocus.

keuzezenders, 6 pro-

579.-

BOSCH KOELKAST

INDESITWASAUTOM.
I/ASAUTOM.
SIEMENS 180 LITER

Type 2596;
i; Adv.*799.-

479.-

KT18R01 ; Adviesprijs*948.-

BAUKNECHT KRC3032

gramma timer, scart- KOELER 300 LITER!
aansluiting, afstandbediening. O f f . Ned.
Philips
garantie.
Adviesprijs*845.-

NA2304;Flatsquarebeeldbuis, teletekst. Adv.*1345.-

745.-

695.-

55 CM KLEUREN-TV

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle '900 Watt magnetron, vele kookfunkties. Adv.*699.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

629.-

Off.Ned. Philipsgarantie. '899.-

MIELE 1100TOEREN

475.-

Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.*2299.-

PHILIPS TELETEKST

OPZETVRIESKAS1

PT155A; Adviesprijs*725.-

445.-

PHILIPS MATCHLINE
VR833; TOPKLASSE! HiFi
stereo videorecorder. 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop.Adv.'l 995.-

.

RVS kuip en trommel.'1499.-

100 LITER VRIESKAST
WHIRLPOOL AFB594
BOSCH VRIESKAST

548.-

799.-

TOPKLASSE! "Beste koop!"
De platste beeldbuis, 100 Hz,
PIP, stereo, teletekst. *3550.-

E3&OOQQ
IM& u.2J«9.

Europese videorecorder
van het jaar! Inkl.showview
+ PDC.Adviesprijs.'1670.-

l
l
ï*$
a
<>

m 1249.SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi-Black trinitron beelbuis,
monitorlook, afst.bed. *1660.-

949.-

SONY55CMKVM2100
CMKVM210C

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! Stereo,
4 DA-PRO (knappe) kop- j
pen, longplay, PDC. *1780.-

Adviesprijs*1348.-

795.BAUKNECHT WA-

BAUKNECHT VW3PR

STUNT!! VRIESKIST!!

Hoog centrifuge-toerental.
Adviesprijs*1349.-

BOSCH VW SPS1012)

Bijna alle topmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

795.-

298.-

GV240; "Beste koop", stereo,
longplay, inkl. PDC. Adv. *1709-

799.-

649.STUNT! HiFi VIDEO

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden. Adviesprijs*999.-

Prijsdoorbraak! 4 koppen,
longplay videorecorder inkl. PDC. Adviesprijs. *799.-

599.-

549.-

WHIRLPOOL ARG647
KoelA/ries kombi. Adv.*1235.-

599.-

SONY 4 KOPPEN VIDEO

PANASONIC VIDEO

ST70-650; Adviesprijs'1949.-

NVSD22; "Beste koop!" 2 koppen,afstandbediend.Adv.*734.-

KA/ kombinatie met 3 laden.
Adviesprijs*1149.-

399.PHILIPS VIDEO + PDC

BP55; Stereo)teletekst.'1099.teletekst.'1099.-

VR242; Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed. *895.-

AMSTRADMINITOWER

^PBB&Wfïïfi TULIP UNIVERSA

(J*

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs*1498.-

999,

BTJ^E

|N T rirllgjBpl'[lïfCB KomP|ete multimedia PC; RnCCË
TTIfT^H'lïlHi'mVffl 4Pentium75,8MB,540MBschijt,
Speed CDR tv gciuid en • IIJïttT^
SWm 4 Speed CDR tv-, geluid en
•nnuUÉuMÏiÉiMRHKlir 1*^01
fax/modemkaart.
£|EI fax/modemkaart, veel software ^BUEuiiMfi
nfl o.a. Windows '95 Adv.'4199.-

i'M^itnnlinffifiTim

-'

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRES KOMBI

Bwfffn

Type KE3100; Gescheiden regelbaar, 3 vriesladen. *1849.-

1399.-

499.-

TA4411; Afstandbed. *1795.-

K£U|
Inkjet printer, voor
•UlHI zwart/witenkleureafdrukkerr'499.
•••I^H i•T*r*m*j'jii'*.
A 9Q H

379.-

JVC VIDEO
O SHOWVIEW

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. *849.-

348.-

329.-

375.-

STUNT! VHS-HQ
HS-HQ VIDEO

INDESIT 2-DEURS

afstandbediening.
mdbediening.

Variabele indeling. Adv.*799.-

299.-

465.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! Adviesprijs*749.-

495.-

DIRECT REFL.EGTING LUIDSPREKER

Stereo in de hele kamer! 150 Watt 3-weg systeem. Adv.*574.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs*985.-

645.-

Nu met GRATIS BOSE 100* surroundboxen, do idealo aanvulling
op uw Dolby Surround Prologlc systeom ("t.w.v. 249.- per stukl)

PlM-CÓDE
ABQC-cara!>.:-,•:; . • '.:. :•.•:•:• V. .
'Aanvraaa-foldèr in dè'winkel!

1249.

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN

Electróhisch betalen HAARLEM
met uw PIN-code
Winkelcentrum "Schalkwijk"
zander extra kosten •'/' ipiwièradreel 37
.

l BEVERIJK
l SUPERSTORE 1 1OO m3
l Breestraat 65

l BADHOEVEDORP
ALKMAAR
(AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

INDESIT rr ssn
FORNUIS I.N. N
Type KN3400WO; Adv.*849.-

458.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur. Adv.*949.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52; Reverserend. *649.-

478.-

ETNA FORNUIS 14.01

528.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

BAUKNECHT TRA961

410; Gas-elèktro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixedgrill-set. Adviesprijs*1575.-

KONDENSDROGER

ATAG GAS-ELEKTRO

Kondensdroger. Adv.'l 549.-

AKAI VHS-IHQ
3-IHQ VIDEO

Inkl.

LAV275; 1000 toeren. *1699.-

WHIRLPOOLAWG912

HRJ205; LCD-afstandbed.
^D-afstandbed.

'768.indbediend.VSS.T51 -640; TELETEKST. '1099.- VSG21; Afstandbediend.

37cm, afstandbediend.

AEG BOVENLADER

CM50; Geen afvoer nodig

449.-

SHARPPORTABLETV

x. \eeeee

SIEMENS 300 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE

ffisHEwB 486DX2.80Mhz.,4MB,S40MB Hl E
HfclïTïrH schijf. S-VGAkleurenmonltor, H^B
HB££<ni muis en WINDOWS solt.'1938.BIn
Ha^Mll
IC/IQ _ RO!

ARISTONA63CMKTV JVC VHS-HQ
5-HQ VIDEO
VIDEO
STEREO TELETEKST HRJ200; Afstandbediening.
standbediening.

948.-

G570; TOPKLASSE. *2099.- j

TypeAWG089; Adv. *1 435.-

849.-

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

1098.-

GRUNDIG 51 CM KTV

MIELE VAATWASSER

779.-

799

499.-

BLAUPUNKT
NKT 70 CM

TX25G;Stereo, teletekst. *1599.-

M$ 949.1349.-

WHIRLPOOL850TRN

MIELE K1321S LUXE

SHOWVIEW VIDEO

7025; Stereo,.teletekst.'1599.teletekst. '1599.-

PANASONIC 63 CM

Superzuinig. Adv. *1348.- |

1000
TOEREN
BOVENLADER

629.-

BAUKNECHT KGC

479.-

GRUNDIG 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

698.-

*"

ZANUSSI KOEL/VRIES

E50; Tri-Logic, audio dubbing,
inkl. showview + PDC. *1330.-

SONY VIDEO + PDC

BLAUPUNKT
NKT 55 CM

HmS

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

SLV280; VHS-HQ, 2 koppen, timer 6 progs. Adv.*890.-

N

f

SIEMENS AQUASTOP

VSG705; Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen. Adv.*1098.-

699.-

878.-

IJ ïtkV

AKAI HiFi VIDEO

M1400;Afstandbediend.*780.indbediend.*780.

ST63-650; Monitorlook,
STEREO TELETEKST/1829-

Wassen en drogen in 1 machine, 1 200 toeren. *1 799.-

1195.-

SONY TRINITRON
;INITRON

GRUNDIG 63 CM KTV

WAS/DROOGKOMBINATIE

GRUNDIG HiFi VIDEO

599.-

m
$a
P~ 948.-

SIEMENS WASAUTOM.

Met 6 vriesladen cq vakken.
Adviesprijs.*1165.-

849.

itron.Adv.*1000,
Hi-BlackTrinitron.
Adv.*1000.-

399.-

995.-

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI; 4 programma's, 12 couverts.
Adviesprijs*999.-

WHIRLPOOL 243 LITER

698.-

899.-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst. *2550.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1499.-

Type GSD1341; Adv. *848.-

SONY HiFi VIDEO: E80

SONY KVS2941 SUPER!

1045.-

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS HiFi STEREO

899.-

699.-

LUXE 1400 TOEREN

VR642; TURBO-DRIVE
video, 4 koppen, longplay,
PDC. Adviesprijs. *1195.-

KVC2161; Hi-Black, Trinitron
platte beeldbuis. Adv. '1650.-

Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1499.-

Handig!-50 liter. Adv.*595.-

1299.-

SONY55 CM CLASSIC
STEREO TELETEKST

WHIRLPOOL AVM

AEG TYPE 520

848.-

FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kookwekker. *1510.-

948.ATAG WASEMKAP

Kondensdroger. Adv.*1449.-

WH155; Luxe3standen.*260.-

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

ETNA WASEMKAP
MKAP

Elektronisch. Adv. *1 699.

1699.
1149--

148.-

3n.Adv*13l
AVANCE; 3-standen.
Adv*135.-

78.

MIELE DROGER T349
MERKCENTRIFUGE SUPER KOOKPLAAT
2800 toeren. Adv. *249.

_ _ _ _ _ _LB_fc
DER L A N D
•^^•••"*^..•*•^
'
Cl ClTTDn
CIIDCQC
"ES:1 "X'.^i-.vL
IN DE RANDSTAD

4-pits gaskookplaat. *298.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur.
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag..... 7 tot 9 uur

woensdag 17 april 1996
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Mirro-uilvrrtrntiri kunnen worden giv.ül over l of '2 knlonmien hrrrtllr in ilivrnr lellergroollen.
Particulieren verwijzen wij naar ilr .speciale hon o|> de

pagina „MICRO'S".
PlaHlMng i» mop-lijk in de volgende edilie:
ZANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
Sliiilingülijil: dinsdag 12.00 uur.
U kunt uw leksl tclcfoiliM:li opgeven: 023-57171A6 of

iifgeven//enden aan:
* Zandvoorls Nieuwsblad, Cabthiiihplein 12, 2042 J M
Zandvoort;
PluuUing i-, ook mogelijk in de volgende combinatie:
\V2.Zaudvoorts Niemvshlad, Anihlelveens Weekblad,
Uillioornfie Courant, de Komlc Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van hel Am.slerdams Sladsblad, de Nieuwe Wcesper. /5,Ï12 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
w Informatie over onze overige aantrekkelijke jidvertentiecombinatie» in de Mirro's *ijn op aaiuraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
« Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnumniers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen hel verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen c\cl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-ad\crtenliccombinalic Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is niet voor bezorgklachlen) of zenden aan:

Als knuffelen, eerlijkheid, vrijTe koop
heid en vriendschap trefwoprden zijn die in jouw straatje
aangeboden
passen, dan moet je zeker
diversen
reageren. Deze studente (24)
uit Rotterdam is namelijk al
Jonge vrouw zoekt werk als • Stereoset Sony, verst.,
toiletjuffrouw op strand.
tuner, cassette en boxen een tijdje op zoek naar woon- • Strijkpl. + mouwpl. + stnjkruimte in deze straat! Snel bout samen ƒ 15, 4 dozen
Tel.: 023 - 5719758.
ƒ 150. 5715808 na 18.00 u.
bellen dus! 06-350.16.156
baby/kinderkl., ƒ 10. 5713509.
1 gpm. Boxnummer 918257.
•
T.k. Bolderkar met kap
Woninginrichting
Dordrecht: met Carmen (22), ƒ 100,-. Tel.. 023-5712569.
heb donkerbruine ogen en
• T.k. stofzuiger Electrolux
halflang zwart haar, ben
volslank, 1.70 m lang en heb 1000 W, ƒ45. Tel. 5714643.
een gebruinde huidkleur. Ben
parket - laminaat - plankdelen
jij die leuke Hollandse jongen,
Lamelparket, beuken natuur, ƒ79,00 per m2
Onroerend
die van een beetje ondeuLamelparket, eiken natuur, ƒ 79,00 per m2
gend houdt? Reageer dan
goed te koop
2
Lamelparket, maple natuur, ƒ 89,00 per m
meteen! 06-350.15.156
aangeboden
Huygensplein 18, tel. 020 - 6936640.
1 gpm. Boxnummer 961729.
• T.k.: 1 oorfauteuil ƒ75, wit D Te koop
hang/legkast,
grenen bureautje met 2 laden blank eiken (fin.) 180x110x60, Ik (vr.) zoek een gezellige
'e koop: woonhuis Gasthuis3x30
m2,
vrpr
ƒ60, stoel ƒ 20. Tel. 5713858. i.pr.st., ƒ75,-. 023- 5713858. jongen om romantische din- plein,
gen mee te doen. Ben jij die / 279.000. Tel.'023-5719269.
Man. ronde eettafel, door- Wandmeubel, bankstel, nw 2- jongen en spreekt dit je aan?
snee 110 cm + uitschuifblad pits gasstel, chem. toilet, eet- Laat dan een berichtje achƒ350,-. Tel.: 020-5717815.
tafel + 4 st. De Jong, Thor- ter! 06-350.15.156 1 gpm.
Onroerend goed
beckestr. 12, 18-20 uur.
Boxnummer 397589.

Personeel
aangeboden

Beeld en geluid

Multi Vloer A'dam

NU OOK OP DINSDAG EN WOEI

LAMEL
• EIKEN • BEUKEN •
• MAPLE «MERBAU»
toplaag 4 mm dik houtkern
normaal ƒ120,-

Samen genieten van een warme vriendschap of lat-relatie,
met een intelligente man die
gezellig is in de omgang. Dat
wil ik (vr.)! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 388992.

NU vanaf

Micro'h VtVekineclia
Postbus 156 - 1000 AD AimU-rdam
De bluitingblijdcn gelden voor plaatMiig in dezelfde
\veek.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

'f
inclusief BTW
• :1|ipn<unnen wij u laminaat leveren f st':
VJÊUROFLOORl UJAMGWUtót

Uitgaan
GROTE MINIATURENTREIN- EN MODELAUTOBEURS tel
Haarlem, zon. 21 APRIL, 10-15 uur, Spaarnehal, Re Carelsen
plein 1 (bij winkelc. Schalkwijk). 350 tafels! Grote treinbaan.

PARKETHANDEL . • ' • : ' , - • Openingstijden;
Dinsdag van 10.00-18.00 uur
Kollcnbcrgwcg 2
Woensdag van 10.00-18.00 uur.
Donderdag van 10.00-21 .-00 uur
Amsterdam 1.0.'(B\j\lcwl\k)
* Vrijdag, van 10.00-18.00 uur
Telefoon 020-691 75 54
' Zaterdag van 10.00-16.00 uur

Kunst en antiek

Grote tweedaagse VLOOIENMARKT

za. 20 en zo. 21 april in Sporthallen Zuid A'dam (IJsbaanpad);
400 kramen over beide dagen, van 10.00-17.00 uur
India: bronzen SCULPTUREN
Organisatie DON, tel. 0294 - 233654.
van Vishnu tot Kali.
Cimbala, Weteringstraat 46,
SUPER VLOOIENMARKT
Amsterdam. 020 - 6235857.
HAARLEM EXTRAN SPORTCENTER
Zondag 21 april 10.00-17.00 uur, 250 stands
Org. v. Aerle, telefoon 0492 - 525483.
Nederlands-lndie,
antieke
GROTE VLOOIENMARKT
meubelen en antiek-look: 700
AMSTERDAM-ZUID
Oproepen
stoelen, div. modellen tafels,
Apollohal Stadionweg
ook met marmer, kasten,
Mededelingen
zo. 21 apr. 10-17 uur.
banken, vitrines, bureaus,
Midland b.v. 033-475 11 67.
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
VLOOIENMARKT
zo. 28 april Haarlem-Europa- gn ...... in de ....... 25 april. Showr.: Mr. J. Takkade 30,
wijk Tijbbhal, van 9.00-16.00u. • Bespreking zwart-wit foto Aalsmeer, 020-6412137.
020-6156856
competitie, 18 apr. 20.00 uur,
gratis entr. PEN geb. Bl'daal.
Vlooienmarkt: 26/27 mei'
300 in voorraad
J. Edenhal Amsterdam.
* Help de Polen. Stuur 'n
antiek, klein,
0481-422112/423363.
voedselpakket! Wij hebben
groot, dik, dun.
evt. 'n adres: 02907-5235.

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Manfred Leershop zoekt
iemand die zijn kraam wat
wil opschilderen. Inl. bij
Manfred, Raadhuisplein. -

• Moeder Bets, Lies, prettige
vakantie in Rome, gr. aan de
Rest. Queenie vraagt huis- paus. Nico en Wim.
houd. hulp, part-time of full• Nico, Wim, bedankt voor
time. Tel.: 023 - 5713599.
het borreltje en diner in de
Riant. Bob, Nic, Beso, Beso.

Winkelpersoneel
gevraagd

GROENTE EN FRUIT
Aart Veer vraagt een
medewerker, 4 dgn p.w.
Tel.: 023-5714404,
na 18.00 uur: 023-5712888.

Technisch personeel
gevraagd

Technicum

• Nico, Wim, gezellig tot 19-4.
Hans, Anneke, Rini, Herman,
Ko, Bernard. Tot het diner.
Sorry Deb, ik kan 25 april niet
komen, want ik ga naar de
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.

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

het uitzendburo voor echt
technisch werk zoekt:
- Elektromonteurs
- Data-ATelecommonteurs
- Onderhoudsmonteurs
- Constr. bankw./lassers
Gratis toegang voor de
Ceintuurbaan 312, A'dam 25 april.
Tel.: 020 - 6767656.

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

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Dieren en
dierenbenodigdheden

Ervaren klussers knappen uw
huis/kantoor op. Lentekorting
op stucen & sauzen.
Tel. 020-6637780 (KvK reg.).

Zalenverhuur

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie.

Tel.: 023 - 5715541.

Party-service
PELIKAAN

Vrouw biedt zich aan als oppas voor uw huis, tuin en huisdieren, liefst Zandvoort-Zuid.
Bel Landsmeer: 020-4824498.

MiCRO's

Garage of opslagruimte.
Tel.: 023 - 5719649.
Gevr. zomerhuis of etage v.d.
mnd. juni, juli, aug., sept.,
Z'voort. Tel. 071 - 5141721.

Vakantie
buitenland

Stacaravans t.h ARDENNEN
v.a. ƒ250,- p.w. all-in.
Inl.: 043 - 4591598.
T.h. en/of t.k. in Collioure, in
Z-'Frankrijk, villa varr standing,'
alle comfort, tuin, uitzicht op
zee. Tel. 020 - 6426296.

Relatie/
bemiddelingbureaus

Oudere heren gezocht voor
40+ SEX met hete dames.
Bel: 06-97.05 (75 cpm).

Sport, spel en
ontspanning

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dac,
7 dagen per week. Wat moet u doen''
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets m het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ELECTROLUX BEDRIJFSKOELING BV.

Electrolux Bedrijfskoeling B. V. is landelijk actief op het gebied van commerciële bedrijfskoeling. Binnen het levensmiddclenkanaal, de foodindusirie en de cateringbedrijven zijn wij een marktlcidende leverancier
van koel- en vriesmeubelen en -installaties.
In de regio Amsterdam hebben wij een vacature voor een:

KOELTECHNISCH
SERVICEMONTEUR

Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs voor direkt SEXkontakt. Bel: 06-95.11 (1 gpm).
Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs voor sexkontakt bij hen
thuis. 06-97.01 (80 cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart voor
dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
SM-voor-2 Direkt Apart voor
'n streng SEXkontakt! Bel!!
06-95.37 (80cpm).
Snel-bel-lijn: DIREKT APART
met een oudere vrouw. Bel
direkt! 06-9567 (SOcpm).
Vrouwen bel gratis 06-4633.
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbellen. 06-98.80 (80 cpm).
STUDENTES geven echt
tel.nrs voor langdurige sexrelatie. 06-97.06 (75 cpm).
STUDENTES geven HBO-sex
op hun kamer. Bel NU!
06-96.03 (80 cpm).
TRIO/PARTNERRUIL?

Echtparen op zoek
naar sex-kontakten
(100 cpm)
06-350.20.272

Na een inwerkperiode zult u verantwoordelijk zijn voor het
verlenen van een goede en snelle technische service aan onze
koel- en vriesapparatuur.
Wij verwachten:
- opleiding MTS-E
- CFK-gediplomeerd
- ruime werkervaring op koeltechnisch gebied.
Wij bieden:
- een zelfstandige en afwisselende functie binnen een succesvolle en groeiende organisatie, waar kwaliteit en klantgerichtheid speerpunten vormen
- een prettige werksfeer met korte communicatielijnen
- een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer M.J.G. van
Hornsveld, Algemeen Servicemanager, tel. (0345) 544451.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de afdeling P&O van
Electrolux Bedrijfskoeling B.V., Postbus 40, 4100 AA Culemborg.

BLIND DATE!
De snelste tele-dating
service van NL.
Bekend van TV. (100 cpm)

Diverse clubs

MONICA ESCORTS

2 Warme studentes privé,
massage, relax, trio. Middenweg 89A A'dam 020-6925183. 24 u. p.d., meisjes v.a. 18 jr
020-4422146/4044029
DIREKT APART met vrouwen,
ANJA'S ESCORT
meteen doorverbonden naar
020 - 6908978
haar huis. 06-97.10 (80 cpm).
Diversen
Tevens div. stnpacts.
DIREKT een dikke vrouw aan
BETTY'S ESCORT
de lijn. Vraag ook naar haar
• Reflectanten op advertentel.nr. Bel 06-98.10 (80 cpm). 020-6340507 dag. v.a. 19 u. ties onder nummer gelieven
Dominante vrouwen geven NIEUW! Onbeperkt relaxen ervoor te zorgen dat het numtel.nrs voor eerlijk sm-kontakt. met alle 8 meisjes voor ƒ 100. mer in de Imker-bovenhoek
Bel: 06-320.325.80 (1 gpm).
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam. op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
Gewillige vrouwen willen echt Meisje gevr., ƒ 1000 p.w.
wordt aan: Centrale Orderlangdurige sex! Direkt apart! Privé A'dam, 9 top-meisjes. afd. Weekmedia, Postbus
Bel: 06-97.04 (80 cpm).
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u 156, 1000 AD Amsterdam. Dit
Overtoom 443, 020-6188677. voorkomt vertraging in de beWILD LOVERS
handeling.
1
Direkt LIVE kontakt met da- Zeer luxe pnvehuis 12 Meismes die zich hebben mgesch. jes, ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden, Kamy, gr. medium, helpt u uw
24 upd. voor HETE of... gespr. sauna's. 10.00-1.00 Sarphati- probl. op te lossen, bescherpark 118 A'dam 020-6723022. ming geliefde etc. 6178020
06-9514

06-350.20.279

Anonieme tel.nrs van
STUDENTES, ze geven echt
hun nr. 06-95.01 (75 cpm).

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.
Bel Vrouwen Thuis!
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
Bloemen, planten
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
en tuinartikelen
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
24 u/p.d., 100 cpm
• Gratis af te halen, partij Cupido: erkend, voordelig en
DIREKT
APART met oudere
één van Nederlands grootste
grindtegels 60 x 40.
en jongere meiden (snel kónrelatie-organisaties.
Tel.: 023 - 5715416.
takt). Bel: 06-98.28 (80 cpm).

06 - 95.98

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Vakantie Binnenland

PONYPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west
Zoekt u ruimte voor vergade- shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
ring, feest, club of partij? avondprogramma's. Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Rijwielen,
Vaar/surfsport
Gemeenschapshuis, tel.:
motoren,
023-5714085 of 5719652.

bromfietsen
T.k.: nwe stalen roeiboten,
4 m lang, met roeispanen,
prijs ƒ 1150. Tel. 035-5823978. • Snorfiets Berini-Eco, wit, in
prima staat, vraagprijs ƒ 295.
Inf. tel. 023-5716861.
Auto's en
auto-accessoires
T.k. Ford Escort 1600, 5-bak,
5-diS, open dak, zeer nette
auto, APK 1-'97, pr. ƒ1250.
Tel.: 06 - 52815308.
T.k. Peugeot 309 GR, bouwj.
'86, APK, i.g.st., elektr. raamen stuurbekr., getinte ramen.
Tel.: 023 - 5730282.
WIKA
Autoruiten en kentekenpiaten. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

1

Hoi Wij zijn 2 jongens van 25
en 29 jaar en wij zoeken 2
leuke meisjes om mee uit te Gouda: hallo met Anneke van
gaan! 06-350.15.156 1 gpm. 38. Ik hou van toneelspelen,
volleyballen, lezen en uitgaan,
Boxnummer 380647.
kortom 'n hoop leuke dingen
Ik ben 58 jaar, 1.82 m lang, doen. Op deze manier wil ik
gescheiden. Ik zoek een ro- graag mijn vriendenkring wat
mantische, temperamentvol- uitbreiden. Geïnteresseerd?
Horecapersoneel
le, goed verzorgde vrouw, Spreek wat in op mijn box, ik
gevraagd
voor een serieuze relatie, in reageer terug! 06-350.15.156
de omgeving 010. Ben je niet 1 gpm. Boxnummer 936309.
ouder dan 60 jaar, laat dan
Rest. QUEENIE vraagt part- een berichtje voor me achter! Hoi met Tessa. Ik ben 19 jaar.
ime medewerker voor in de 06-350.15.156 1 gpm. Box- Ik zoek een leuk afspraakje
voor binnenkort. Ik houd van
bediening. Tel. 023-5713599. nummer 362921.
spannende dingen, je kan mij
Ik ben Michel, 25 jaar, uit altijd verrassen! Want daar
Haarlem. Ik ben spontaan, ben ik gek op. Verder houd ik
heb gevoel voor humor, hou van strandwandelingen en
van lekker eten, bioscoop, bergbeklimmen. Verras me
muziek en ik zoek een gezelli- maar... 06-350.15.156 1 gpm.
ge meid om een keer mee uit Boxnummer 379364.
te gaan. Spreekt dit je aan,
laat dan een leuke bood- Een man weet niet wat hij
schap achter! 06-350.15.156 mist, als hij mij niet kent. Ik
1 gpm. Boxnummer 340782. (vr.) zoek iemand met humor
Ik, spontane gozer van rond en temperament. Ik hoop dat
de 20, z.k.m. spontane meid jij dat bent! 06-350.15.156
om A'dam onveilig te maken! 1 gpm. Boxnummer 348545.
Bel snel, druk op de 2, rea- GESCHEIDEN en toe aan een
geer en ga met me mee!
nieuwe start? Veel vrouwen
06-350.15.156 1 gpm. Box- zijn ook op zoek. Bel.
nummer 993207.
06-350.290.15 (75 cpm)

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

Zandvoorts Nieuwsblad

• Oppas gevr. v. kinderen 7
+ 11 jr, voor di. + vr. v. 17.00 19.30 u. Tel.: 023 - 5718009.

Te huur: 2 kam.app. De
Schelp, hr ƒ 1000,- p.m., 2
mnd. borg. Huurper. max. 2 jr.
Voor inlichtingen na 1900 uur
tel.: 023 - 5712496.

Nieuw: hete meiden uit
Groot Amsterdam!!
06-350.23-020 (1 gpm).

Met spoed gezocht garage- TRIOSEX: 'n vrouw of 'n man
box met electriciteit, liefst na- extra in bed. Sexkontakten.
bij strand. Tel.: 020 - 6907713, Bel nu: 06-98.44 (75 cpm).
's avonds, 020-4966089.
Vele mannen gezocht voor
echt SEX met dames 35+.
Utrecht: Hé, met Jolanda. Ik
Woningruil
06-9620 (SOcpm). Vrouwen
ben 35, heb donker haar, donbellen ECHT gratis 06-4.999.
kere ogen, weeg 60 kilo en zie
er leuk uit. Wat zoek ik? Een
Vrouwen (20+) willen DIREKT
750 RUILADRESSEN
leuke vriend!! Ik hoop dat jullie in A'dam. Inform. bij WBV Het SEX. Snel dampend sexkondit zien en mij zo SNEL moge- Oosten. Tel.: 020-4873315.
takt op: 06-97.02 (80 cpm).
lijk bellen!! Dat was mijn beVrouwen (40+) willen snel
nchtje, ik hoop tot gauw!
SEXKONTAKT. Direkt a.d. lijn.
06-350.15.156 1 gpm. BoxFinanciën en
Bel NU: 06-98.11 (80 cpm).
nummer 341797.
handelszaken
Vrouwen
(40+) willen snel
Veenendaal: hier met Ans
SEXKONTAKT. Direkt a.d. lijn!
(44). Ik zoek 'n gezellige relaBel NU: 06-96.63 (80 cpm).
tie. Ik ben nogal een SPRING
IN HET VELD! Ik houd van alle
HOMO-KONTAKTü SNEL afsoorten muziek en uitgaan,
spraakjes maken met een
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
maar ook van een hapje en
hete knul! 06-95.18 (75cpm).
blijft toch goedkoper!
een sapje thuis. Ik woon midBel nu: 023 - 5714534.
HOMO-KONTAKTEN
den m het bos. Bel me maar
Direkt apart met een hele
eens!! Dan praten we verder!
hete knul uit Amsterdam!
06-350.15.156 1 gpm. BoxBel nu 06-96.13 (Nu 60 cpm).
nummer 341420.

Jan Best

PIANO
SPELEN

en woonruimte
te huur
aangeboden

Negerinnen geven tel.nrs v.
exotisch sexplezier bij hen
thuis. 06-97.80 (80 cpm)

Autoverzekering

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780

Ben jij positief genoeg om ons multifunctioneel onderhoudssysteem te vertegenwoordigen? Zo ja! Wij vragen i.b.v. eigen Cinderella. Euro's ƒ 19,50 2 st.
auto en direct beschikbaar! Reageren onder 020-6409408, Bez. ƒ23,50. Hondenkapsa- Masseur, alleen donderdag
afdeling pers.zaken, H.C.S.
lon, J.P. Heijestr. 79, 6183091. (geen sex). Tel.: 020-6118790.

Consulentes gevraagd voor Groothandel in non-food prode verkoop van excl. kinder- dukten zoekt nog een 15 tal
kleding. 035 - 5265392.
medewerkers, om onze snel
groeiende onderneming te
versterken. Functies o.a.:
Oppas gevraagd/
vertegenwoordigers, klantenaangeboden
service, afl. van goederen.
Geen speciale ervaring vereist, per direct beginnen,
• Wij behouden ons het krijgt voorrang. Bel nu:
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen 020 • 6920191.
of niet op te nemen.

Sinds de zomer ben ik vrijgezel, wat mij helemaal niet bevalt. Heb jij dat ook? Mis
jij ook een arm om je heen?
Reageer dan! Ik ben Roberto,
1.70 m, slank en sportief en
rook niet. Woon jij in A'dam/
Noord-Holland. Dan moet je
zeker reageren!
06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 373808.

Waar zijn alle leuke, charmanSCHILDER heeft nog tijd v. te vrouwen gebleven, die
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. graag een vrolijke en onderprijsopgave.
houdende relatie willen? Als jij
Bellen na 18.00 uur: 5719800. dit bent, bel dan en ik (man)
Keizersgracht 357,
• ANNULERINGEN van uwvertel je over mijzelf.
020-6232736.
advertentieopdrachten kunt u 06-350.15.156 1 gpm. BoxShowroom:
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK nummer 941253.
< Mr. J. Takkade 30,'"
richten aan Centrale Orderaf- Welke ongebonden man/
Aalsmeer, 020-6412137.
deling Weekmedia, Postbus weduwnaar, met of zonder
Veilinggebouw Amstelveen, 156, 1000 AD Amsterdam.
kinderen, uit Utrecht en 40-50
heden inbreng voor veiling
jaar zoekt ook nog een maat13 en 14 mei. Spinnerij 33.
je? Zelf ben ik (vr.) 40 jaar oud
Kleding
Tel.: 020 - 6473004.
en 1.60 m, van Indische afkomst. Houdt je ook van uitMuziekZin in naailes? Dinsdag- of gaan, af en toe sporten en
woensdagavond.
Yvonne dansen? Dan moet je zeker
instrumenten
reageren! 06-350.15.156
Wintermans, 023-5719566.
1 gpm. Boxnummer 332306.

Divers personeel gevraagd

zoekt met spoed een
BEZORGER/STER
voor wijk boulevard flats
± 120 kranten,
minimum leeftijd 15 jaar.
Aanmelden: 023 - 5717166.

R'dam: mijn naam is Marjan,
ben 34, 1.60 m en 60 kilo. Ik
heb blond haar en bruine
ogen. Ik ben ongebonden en
heb een vaste baan. Wat
zoek ik? Een goed uitziende
man die van uitgaan houdt en
een avondje thuis en die eerlijk is!! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 979954.

33 Eiectroiiix

ANONIEME sextel.nrs van
hete vrouwen, ze geven echt
hun tel.nr. 06-97.37 (80 cpm).

• T.k. brommer Honda MT,
ƒ 300,-. Tel.: 023 - 5730828.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

MiCRO's

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

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch vorden
opgegeven.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoon

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij fijn niet aansprakelijk \oor fouten ontslaan door onduidelijk
handschrift.

\Vij behouden ons het
recht voor /.onder
Micro's moeten worden inaele- "PK!nc van redenen
• .-•
t
i
teksten te \vij/iccnn oof

Gratis Micro's en betaalde

verd bij een aanleveradres
^ (en^
uiterlijk vi ijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micio's moeien worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk lot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

06-Nummers
00 245 292 777 Het telef.nr Heerlijk DISCREET apart met
dat alle 06 sexnummers over- hete vrouwen uit Amsterdam.
bodig maakt (200 cphm).
06-320.322.11 (75 cpm).

t/m 3 regels ƒ 5,29

(95 cpm) Haar eerste GANG- HETE meiden (20+) geven
BANG met drie man
echt hun telnr. voor lekkere
06 - 320.322.29
SEX: 06-95.17 (SOcpm).

t/m 5 regels ƒ 8,99

t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 6 regels ƒ 10,79

ANONIEME sexafspraakjes HETE vrouwen (35+) willen
Sexkontaktlijn
Amsterdam. direkt sexkontakt. Bel
06-320.330 79 (75 cpm).
06-350.290.53 (75 cpm).

t/m 7 regels ƒ 12,58

HOMO-voor-2, SNEL Direkt HETE vrouwen (35+) willen
Apart met een hete jongen! direkt sexkontakt. Bel:
06-350.266.46 (75cpm).
06-98.78 (60cpm).
HUISVROUWEN (25+) geven Hete vrouwen geven echt
tel.nrs voor thuissex. Bel NU:
hun tel.nrs voor hete sex!
06-95.80 (75 cpm).
06-95.02 (80 cpm).

t/m 9 regels ƒ 16,18

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ GRATIS te verwennen 06-97.09 (75 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-49.01.

Homo Benny traint goed,
maar als de masseur die sterke dijen kneedt...ja, hoger!
06-350.130.38, 1 gpm.

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ lekker te verwennen. 06-9.678 (1gpm).

HOMO THUISBEL

Kleed me uit, smeekt ze die
knul. Haar man knikt „toe
maar" 06-350.130.30 1 gpm.

Hier heb jij 'n rijke keuze uit
vele hete knullen die zich hebben ingesch.!

GAY 06-9814 GAY

t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 10 regels ƒ 17,98

ok naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen,
Wilt u ook
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis", niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per weekv. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /.amen niet boven l' 300,-) kunt u niet gratis ad\eneren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Plaats:
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• anti rolling mechanisme
• AVLS-systeem
• tape selector
• incl. hoofdtelefoon en riemclip

fëÜ

van 498 r

fjjiilnïilffi-

Sony video-8
Icamcorder
• 12x zoom • minimale lichtgevoeligheid 1 lux *full-range autofocus
auto-iris/auto-witbalans • fader/edit:h/remote • incl. accessoires
1
12 maanden garantie

van 1S99;- ^^S ®
camera
voor
éénmaiig
gebruilc

malig
gebruik
•met
fotorolletje
van 24 + 3
opnamen

fotorolletje
van 24+3
opnamen

ÊPP.I

Trust Imagery
48OO scanner

één-

•met

| «Pentium 75 «8 Mb RAM «EDO cache
•850 Mb harddisk • videogeheugen
_,,1 Mb «resolutievideokaart 1024x1280
>-, • Quad-Speed CD-ROM «sound-,
fax- modem- en phone^ kaart • radiokaart
"^^^ • remote-control
1
speakers ingebouwd
• 12 maanden garantie

rr-ss.

van
3699.-

Dixons camera met
flitser
voor

Dixons

„*f*

^M^JJJ
ii
«J. ~3i TJ t
i.^ik.iJiBaassga
tóï

Sharp ZQ-M 4O1 B
organiser

• random play •• intro scan • geheugen
21 nummers • bass-booster systeem
1
6 maanden garantie

Packard Bell Legend
351 DN multimedia
computer

""M"

! v%:

•4800 dpi scanner «24 bit kleuren
•256 grijswaarden •worldlinxOCR
en Impagepals software voor Windows
•Twain compatible driver
•verwerkt afbeeldingen naar
TIFF/PCX/IMG/JPG en EPS
• 12 maanden garantie
VAVl

^-^
^-77 - ^*»

INCL; ADAPTER EN}

van 199.Philips DC 283
autoradio met
cassettespeler
• FM/MG/LG radio-ontvangst
• 36 voorkeuzezenders
• 2x30 Watt/4x12 Watt
• stereo cassettespeler
•Trendkaart + 3 jaar
verzekering
• 12 maanden garantie

699j

van 249o5
!§L

van
499.-

»\ >
*

Philips HFC 8
telefoon, fax en

Dixons MF2-HD
diskettes
1

ineen
• telefoon-/faxschakelaar
• geheugen voor 45 telefoonnummers • meeluisteren en handsfree kiezen • antwoordapparaat op afstand af te
luisteren'tijd- en datummarkering
• horizontale resolutie 8 p/mm
0
12 maanden garantie

formaat
3,5 inch

van
749.AT&T 51OO draadloze
telefoon

© I ©

ggg-aaajaMïa-B;

Sony hoofdtelefoon
• 'Tear-Drop' concept
•frequentiebereik
12-22.000 Hz
• impedantie 16 Ohm
• L-vormige miniplug

Dixons CD-ROM
,deel III

10 stuks

1

van 199?

• bubble jet technologie
• 4 pagina's per minuut • 360 dpi
• 8 fonts • incl. sheetfeeder en printerkabel • 36 maanden garantie

*

SsL

•infrarood «stereo «lichtgewicht
•frequentiebereik 19-20.000 Hz
•incl. netadapter • 12 maanden garantie

Canon BJ 2OO EX
, inkjetprinter

LJ,

éii?**

JVC draadloze hoofdtelefoon

Nokia Hingo mobiele telefoon
voor het N Mignet •

*J

van 8!95

^K^tJ^^iM

van 379r

Jl4.t„

• speelduur 60 minuten per tape

•speelduur 3 uur
per tape

i\,

r .V

TDK D-6O audiotape

E-18O
Vision
videotape

•werktvolgens V21, 22bis, 32bis, V34 en Vfast,
MNP-S en V24bis datacompressie «class 2 fax
•incl. telefoonkabel en trio datacomm en datafax
lite software • PTT goedgekeurd
• 12 maanden garantie

•verlicht display en toetsen
• geheugen voor 9 telefoonnummers
• herhaling van laatst gebelde nummer
•volumeregelaar
•incl. 1200 mAh NiMH batterij
1
12 maanden garantie

van 329.-

BASF

Trust 28k8
intern of extern modem

•geheugencapaciteit: 128 kb
• display: 20 kolommen x 4 regels
• kalender • verjaardag
•to-do «telefoongids «calculator
•alarm: afspraken onbeperkt en
7 dagalarmen

iH",1 AIR WJU

Portable
CD-speler

l

*«~y?S<!*s%

m

van 49«s

Sony walkman

VW

IV.

-m

van 199-

v

U^J

volautomatische camera
38-135 mm f/2.8-6.6 objectief
meervoudig autofocussysteem
ingebouwde automatische flitser
automatische filminleg/transport

12 maanden

.jfe

.. r^V^Vtf^;^^
^ -^vrA1,-:'-'^--^^'^- \(.;;>'j

Jl v

Canon
Epoca 135 Kit
compact
camera

•r*-}

• FM/AM radio-ontvangst
• cassettedeck met autostop
• LCD-multidisplay
• programmeerbare CD-speler
• 6 maanden garantie

DI01TAL AUDIO

•sesarf

• geavanceerde autofocus camera
•incl. Sigma 35-80 mm objectief
en Sigma 70-210 mm objectief
• 12 maanden garantie

*-i
' *

Cosmel radiocassetterecorder met GD-speler

W

^dÜ-g:

•deallernieuwste
Dixons
2 CDROM
met extra
helicopter
actiespel

7

v;^^•"tór.,
V' i^ ^ " -UT
*-ft * 9' ^'i
17 A^.N'Ü

Clarity Plus-systeem: onderdrukt vrijwel alle ruis
automatische kanaalkiezer «geheugen voor 9
nummers • buigzame antenne • hoge capaciteit
batterij (7 dagen stand by) «flash functie
verlicht toetsenbord • pulse/tone schakelaar • 12 maanden garantie

je komt ogen en oren tekort
BIJLMERPLEIN AMSTERDAM
TELEFOON: (O2O) 691 O2 8O
Aanbiedingen zijn geldig tot en met 20 april 1996. Prijs- en zetfouton voorbehouden.

Supervision
spelcomputer
•jumbo LCD-display
voor EXTRA actie

van
44!

van 24r5
voor 192

Bridgekampioenen
slaan weer toe
ZANDVOORT - De kampioenen van de vierde competitie
bij de Zandvoortse Bridge Club,
de heren Emmen en Van der
Meulen, sloegen meteen toe in
de eerste wedstrijd van de vijfde competitie. De titelhouders
verzamelden 64 procent en hielden de heren Bakker en Brandse 8 procent achter zich. Als
derde eindigde de familie Hoogendijk. De B-lijn gaf een overwinning te zien voor mevrouw
Spiers en de heer Heidoorn met
een score van 63 procent, gevolgd door mevrouw Veldhuizen en de heer Van der Werff en
de familie Smink.
De familie Van der Moolen
legde in de C-lijn beslag op de
eerste plaats. Een score van 61
procent was voldoende voor die
eerste plaats. Tweede met een
achterstand van 2 procent, werden mevrouw Verhaaff en de
heer Van der Meer.
Zaterdag werd de halfjaarlijkse ontmoeting met de Beverwijkse Bridgeclub gehouden.
Zes viertallen van beide verenigingen bonden de strijd aan
over 32 spellen. Uiteindelijk
wonnen de Zandvoorters met
maar liefst 25-1.

Hannie Schaftschool veruit de
beste tijdens voetbaltoernooi
ZANDVOORT - Het traditionele
voetbaltoernooi
voor de Zandvoortse basisscholen is een grandioos
festijn geworden. Onder
werkelijk
schitterende
weersomstandigheden
bleek aan het einde van twee
voetbalmiddagen de Hannie
Schaftschool op alle fronten
de beste. Zowel de meisjes
als de jongens zegevierden
waardoor ook de totaalbeker naar de Hannie Schaftschool ging.
Het was goed toeven op de
velden van Zandvoortmeeuwen. Een stralend zonnetje,
goede temperaturen, veel toeschouwers en enthousiaste
voetballers zorgden voor een
prachtige sfeer. Vol overgave
streden de leerlingen van de
Zandvoortse basisscholen om
de hoogste voetbaleer.

nie Schaftschool over een team
beschikte met grote talenten.
De rol van favoriet werd dan
ook volledig waargemaakt. Alle
tegenstanders werden opgerold. In de kruisfinale ging het
goed tegenspel biedende Beatrixschool met 6-0 ten onder. Bijna even traditioneel als het
toernooi is een finaleplaats
voor de Oranje Nassauschool.
In de halve finale werd dan ook
met 3-0 gewonnen van de Nicolaasschool.
In de strijd om de vijfde en
zesde plaats gaven De Duinroos
en de Mariaschool elkaar geen
duimbreed toe. Het doelpuntxijke duel eindigde in een 3-3
gelijkspel. De Mariaschool
werd vijfde door het beter benutten van de strafschoppen en
verwees daarmee De Duinroos
naar de zesde plaats.

De Beatrixschool en de Nicolaasschool streden een aardig
Bij de jongens was in de voor- duel uit om de derde en vierde
ronde al gebleken dat de Han- plaats. Beide teams gingen er

Handbalclub is klaar voor
het achtste tennisseizoen
ZANDVOORT - Voor het
achtste seizoen opent de
handbalvereniging ZVMRabobank het tennisjaar
1996. Op woensdagavond 24
april zal om half acht de officiële handeling worden
verricht door een prominent figuur in de sportwereld binnen Zandvoort. Bovendien start de handbalclub voor de derde keer met
de zogenaamde seniorensport.

weg is inmiddels ingereedheid
gebracht voor het tennisseizoen. Tijdens een informele bijeenkomst deelde Gerard Seders mede dat er weer volop
belangstelling is voor het tennisspelen op de verharde banen
van de handbalvereniging. Tot
op heden heeft Seders al ruim
honderd aanmelding kunnen
inschrijven en de mogelijkheid
om zich op te geven staat nog
steeds open.
Dit jaar worden er weer vele
toernooien georganiseerd en
Het complex van de handbal- nieuw zijn de racketochtenden,
vereniging aan de Duintjesveld- die elke donderdagmorgen in

Redelijke vangsten
visclub op de Wadden
ZANDVOORT - Acht vissers van de Zeevisvereniging Zandvoort trokken
zondag naar de Wadden. De
meeste vis werd door Ton
Goossens gevangen, die
daardoor winnaar werd.

vangen.
Door de sterke stroming
trokken de Zandvoortse vissers
weer naar de eerste stek, waar
echt ouderwets werd gevangen.
De ene hengel ging het water in
of de andere kon al weer, met
twee en soms wel drie vissen,
De hoop op betere vangsten uit het water worden gehaald.
dan vorig jaar, toen de vissers Dit alles resulteerde in een tovijf keer naar de Wadden trok- taal van honderd vissen.
ken, begon zich op de eerste
Ton Goossens ving de meesstek meteen af te tekenen. Na
twee uur vissen hadden sommi- te. Met 21 stuks en een totale
ge deelnemers al zo'n zes vissen lengte van 5,16 meter werd
uit het water gehaald. Op de Goossens eerste. Nummer twee
tweede stek ging het nog beter, werd Frans Castien met 18 visdaar werden door de meeste sen en een lengte van 4,26 mevissers zes tot zeven vissen ge- ter, terwijl Arnold Bluijs beslag
legde op de derde plaats met 16
vissen en een lengte van 3,72
meter. De grootste vis was een
bot van veertig centimeter en
die werd gevangen door Ton
Goossens, die daarmee de Pool
wist te winnen.
ZANDVOORT - De SportNaast 98 botten werd er één
raad Zandvoort zet op maandag schol van twintig centimeter en
22 april de jeugdkampioenen in een puitaal van 17 centimeter
het zonnetje. Wethouder De gevangen. Vooral de schol was
Jong reikt in gebouw De Krocht voor de schipper van de boot
de diploma's uit. Bovendien een verrassing. Want die was al
treedt clown DiDi op voor de in geen tijden meer gevangen.
kinderen.
De acht man sterke groep
De bijeenkomst begint om Zandvoortse vissers kon met
vier uur en is toegankelijk voor genoegen terugzien op een gede uitgenodigde jonge sporters slaagde visdag op de Wadden.
met hun ouders.

Jeugdkampioenen
in het zonnetje

de maanden mei, juni en juli
worden gehouden. Gezien het
succes van vorig jaar wordt er
van 29 juli tot en met 2 augustus de 'Intensive-week' gehouden. Ook een nieuw initiatief is
het instellen van de jeugd-intensive-midweek, die plaats
vindt van 22 juli tot en met 26
juli.
Zorgt Gerard Seders voor het
organisatorische gedeelte, Jaap
Methorst is de technische man
van het tennisgebeuren. Methorst merkte op dat de samenwerking met de hanbalvereniging altijd voortreffelijk is geweest. „In de acht jaar dat ik
hier bezig ben heb ik nog nooit
een lelijk gezicht gezien of een
woord gehad met het bestuur."
Naast Methorst zullen Mark
van den Berg en Raymond
Lembeck als trainer fungeren
terwijl naarstig naar een vierde
man of vrouw wordt gezocht.
Naast het tennis gaat de
handbalvereniging door met de
~eniorensport. Dit bleek zo succesvol te zijn dat in de maanden
mei, juni en juli ook aan gymnastiek en jeu de boules kan
worden meegedaan. De afdeling jeu des boules wordt gerund door Evert van der Linden, terwijl G. Pols trainer van
deze afdeling wordt. Het handbalbestuur heeft van de gemeente een subsidie gekregen
om twee banen aan te leggen.
Zodra de vorst geheel uit de
grond verdwenen is zal met de
aanleg van de banen rondom de
kantine worden begonnen.
Zoals vermeld wordt het seizoen woensdag 24 april 's
avonds geopend. De jeugd kan
wordt echter op die dag 's middags in de gelegenheid gesteld
kennis te maken met tennis.
Vanaf 's middag één uur kunnen kinderen zich uitleven op
de diverse tennisonderdelen.
Aanmelden voor deze middag
kan gebeuren bij de kantine
van ZVM-Rabobank. De deelname is gratis. De openingsweek
wordt besloten met een senioren toernooi op 27 april van tien
uur tot vier uur. Opgave voor
dit toernooi kan geschieden bij
Gerard Seders, M. Nijhoffstraat
22, telefoon 5718451.

volop tegen aan. De Beatrixschool bleek echter betere afmakers te hebben en won met
3-0. De finale tussen de Hannie
Schaftschool en de Oranje Nassauschool ging in het begin gelijk op. Nadat de Hannie
Schaftschool een 2-1 voorsprong had genomen was het
gedaan. Met bijzonder goed
voetbal werd het uiteindelijk 51 voor de Hannie Schaftschool.
Bij de meisjes wisten de Hannie Schaftschool en de Mariaschool zich te plaatsen voor de
finale. De Hannie Schaftschool
won nipt met 2-1 van de Oranje
Nassauschool en de Mariaschool won van De Duinroos
door het beter nemen van strafschoppen. De wedstrijd was in
0-0 geëindigd.
Ook de meisjes vochten voor
elke meter grond en zorgden
voor spanning en sensatie. Zo
eindigde de strijd om de vijfde
en zesde plaats tussen de Nicolaasschool en de Beatrixschool,
na eneverende momenten voor
de doelen, in een 0-0 gelijkspel.
De vijfde plaats ging naar de
Beatrixschool door het beter
nemen van de strafschoppen.
De Duinroos werd knap derde
door met 1-0 te winnen van de
Oranje Nassauschool. De finale
tussen de Hannie Schaftschool
en de Mariaschool eindigde na
een ongemeen spannend gevecht in een 0-0 eindstand. Ook
hier moesten de strafschoppen
de beslissing brengen. De speelsters van de Hannie Schaftschool bleken koelbloediger te
zijn en zij pakten de eerste

ZANDVOORT - Na een
nieuwe nederlaag, nu 2-3 tegen ZCFC, wordt de situatie
voor Zandvoort'75 bijzonder hachelijk. Aangezien
drie teams degraderen lijkt
de degradatie naar de vierde
klasse onafwendbaar.
Na een half uur spelen werd
doelman LUC Krom kansloos
gepasseerd door een gave kopbal, 0-1. De Zandvoorters herstelden zich sterk. Met een lange pass werd Ronald Halderman aan het werk gezet. De
rechterspits ging op snelheid
langs zijn tegenstander en verraste de doelman met een raak
schot, 1-1. Vlak voor de pauze
liet Zandvoort'75 in de defensie
een steek vallen en ZCFC kwam
op 1-2.
In de tweede helft probeerde
Zandvoort'75 onder de druk
vandaan te komen. Aangezien
ZCFC de kansen niet benutte,
bleef er uitzicht voor Zandvoort'75 op een gelijkspel. De
gelijkmaker kwam dan ook een
kwartier voor tijd. De ZCFC
doelman pakte de bal na een
terugspeelbal op en dat leverde
Zandvoort'75 een vrije trap op.
Dennis Keuning legde de bal
breed naar Paul Longayroux
die keihard raak schot, 2-2.
Zandvoort'75 ging in blessuretijd alsnog onderuit. Een
slecht genomen vrije trap van
de Zandvoorters bracht ZCFC
in balbezit en de counter werd
bekwaam afgemaakt. Na een
fraaie lob maakte doelman
Krom voor de derde maal de
trieste gang naar het net, 2-3.
Even later werd de zaak nog
triester toen Jan Willem Luiten
met een rode kaart de kleedkamer kon opzoeken. Wat de

De equipe van Joost Berkhout was vooral in de eerste
helft erg schotvaardig. De Blinkert werd op alle fronten overklast en ZVM-Rabobank lijkt
op weg naar de titel. Met gedegen handbal werd meteen een 40 voorsprong genomen. De
Zandvoorters lieten fijne staaltjes handbal zien en consolideerden vervolgens de voorsprong met gemak. Bij de rust
was de strijd al beslist, 16-9.
In de tweede helft zakte de
concentratie bij ZVM-Rabobank. Toch kwam het sterke
Zandvoortse team niet in de
problemen. De zeven punten
voorsprong werd constant behouden. Ook nu scoorde de
aanval van de Zandvoorters
menig fraai doelpunt. De Blinkert poogde wel wat aan de achterstand te doen doch aan de
uiteindelijke 28-21 nederlaag
viel niet te ontkomen.
„Ik heb weer prachtig handbal gezien," stelde coach Joost
Berkhout. „Alleen blijven we
bij een grote voorsprong niet
serieus genoeg. Dat is wel jammer, maar voor mijn gevoel
kunnen ze het wel als het nodig
is. We willen dit kampioenschap pakken waardoor we ho-
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Weer motorraces

ZANDVOORT - Vanwege
het grote succes op eerste
Paasdag stelt het Circuit
Park Zandvoort zondag 21
april wederom de racebaan
ter beschikking aan motorrijders.
Die dag kan lederen die in het
bezit is van een motorfiets met
kenteken tussen één en vijf uur
's middags met zijn tweewieler
over de beroemde duinenpiste
rijden. Voor 25 gulden per motorfiets mag 15 minuten worden gereden.
De aanwezige officials zorgen
er voor dat er niet meer dan
twintig motoren gelijktijdig
over het tweeeneenhalve kilometer lange circuit rijden, zodat iedereen op een veilige manier de prestaties van zijn of
haar motorfiets kan testen. Er
is komende zondag geen plaats
voor motorcoureurs en motorfietsen die niet zijn voorzien
van een kenteken. De motorfietsen dienen te voldoen aan
alle wettelijke eisen voor straatgebruik.
Het schoolvoetbal op de velden van Zandvoortmeeuwen werd gespeeld met bijzonder fraai
Nadere informatie bij Circuit
•weer
Foto Peihburoau Znndvooil
Park Zandvoort, telefoon 0235740740.
plaats.
De fraaie Weidemabeker
voor de beste totaalscore kwam
in handen van de Hannie
Schaftschool. Door de derde
winst op rij verdween deze beker definitief in de prijzenkast
van de Hannie Schaftschool.
ZANDVOORT - Bij Zand- tien probeerde het van verre en werkelijk alle inzetten en leek
Op het zonovergoten terras voortmeeuwen wil het niet de bal had ook ver naast het de drie punten voor de Zandreikte voorzitter Willem Bu- meer vlotten. Het team van doel gegaan. Een Schoten ver- voorters vast te houden.
chel de prijzen uit, nadat hij coach Pieter Keur staat vei- dediger veranderde het schot
In blessuretijd forceerde
onder andere de organisatie, lig op de ranglijst maar dermate van richting, waar- Schoten nog een paar hoekhet Rode Kruis en de scheids- speelt op dit moment voet- door de bal onhoudbaar in het schoppen. Zelfs de Haarlemse
rechters had bedankt voor hun bal van een zeer bedenkelijk doel verdween.
doelman trok mee naar voren
voortreffelijke inzet.
Dat was slechts een van de en dat leverde tenslottte nog de
niveau. Tegen het tegen de- weinige
van de eer- gelijkmaker op. De Haarlemse
gradatie strijdende Haar- ste helft.wapenfeiten
Het spel werd er m de doelman haalde de bal om
lemse Schoten mochten de tweede helft
niet beter op. Veel waarna Tïbtaoel op de doellijn
Zandvoorters van geluk viel er dan ook
niet te genieten. redding bracht, maar wel met
spreken dat het bij 1-1 bleef. De toeschouwers
genoten meer zijn hand. De toegekende strafDoelman Serge van Lent van het lekker zonnetje dan van schop
werd in eerste instantie
redde, met voortreffelijk het vertoonde spel.
gekeerd door Van Lent, doch de
keeperswerk, voor ZandDe Zandvoorters hadden rebound was voor Schoten, 1-1.
voortmeeuwen een punt.
kort in de eerste helft de strijd
„Het was dramatisch slecht,"
Een voor de punten knok- kunnen beslissen. Sander Hit- vond Pieter Keur. „We verdienZandvoorters ook probeerden kend Schoten ging er keihard tinger kwam plots vrij voor de den niet meer, zelfs bij een neverandering kwam er niet meer tegenaan en had meestal een doelman maar knalde de bal te- derlaag had ik niets kunnen
in de stand.
veldoverwicht.
Zandvoort- gen de Haarlemmer op. Aanval- zeggen. Het was Serge van Lent
„We hebben geprobeerd het meeuwen kwam totaal niet in lend was Zandvoortmeeuwen die ons overeind hield, maar
de koploper zo moeilijk moge- het spel. De ballen worden kei- daarna tot niets meer in staat. voor het overige zat er niets in.
lijk te maken," aldus trainer hard naar voren getrapt, waar- Schoten drong aan en nam het Ik ben blij dat we veilig staan en
Harry Talsma. „De instelling door geen moment balbezit doel van Zandvoortmeeuwen als we zo blijven voetballen,
was goed maar we komen wat wordt verkregen.
onder vuur. De uitstekend kee- dan hoeven we de derde periokwaliteit te kort. We moeten
Bij Schoten was het voetbal pende Serge van Lent stopte de ook niet te pakken."
toch proberen door te zetten, iets beter verzorgd, maar ook
ook al staan we vaster onderin. van dat spel viel niet veel te
(ADVERTENTIE)
We moeten wel reëel blijven en genieten. Na zo'n twintig minumaar vast bezig zijn met vol- ten voetballen kwam Zandgend seizoen. Dan moeten we voortmeeuwen onverwachts op
het tij keren."
een 1-0 voorsprong. Robin Cas-

Serge van Lent redt ZVM

Degradatie Z'75
lijkt onafwendbaar

Fraaie winst van ZVM-Rabo
ZANDVOORT - De ZVMRabobank handballers blijven het goed doen. Tegen de
Blinkert kwamen de fraaie
winstcijfers van 28-21 op het
wedstrijdformulier.
De
Zandvoortse dames speelden alleen in de eerste helft
een aardige wedstrijd, hetgeen niet voldoende was om
van Kwiek te winnen, 10-18.
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Ongelukkig verlies voor
zaterdagteam Zandvoort
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft het RCH, de
aanstaande kampioen van
de vierde klasse, enorm lastig gemaakt. Met de grootste
moeite wonnen de Heemstedenaren met 2-1.
De Zandvoortse team miste
zo'n viertal basisspelers om uiteenlopende redenen. De vervangers hebben zich echter
voor meer dan 100 procent geweerd en hadden achteraf gezien meer verdiend dan de kleine nederlaag. Zandvoortmeeuwen begon de strijd tegen RCH
met een behoudend concept.
RCH kon daardoor een groot
veldoverwicht opbouwen maar
echt gevaarlijk werd het niet
voor de veste van Michel Winter. Na een half uur voetballen
was een persoonlijke fout van
Michel Bok de oorzaak van een
treffer.
Zandvoortmeeuwen
leed balverlies en de doeltreffende RCH-er Ebbeling schot
raak, 1-0.
In de tweede helft knokte
Zandvoortmeeuwen voor elke
meter grond om zodoende de
gelijkmaker te forceren. Het
overwicht van de Meeuwen leverde meteen een aantal hachelijke situaties op voor het RCH
doel. Barry Paap had pech met
een prachtig schot tegen de binnenkant van de paal, maar even
later kwam de verdiende gelijkmaker. Victor Gerke knalde de
bal in de bovenhoek, 1-1.
De strijd kreeg een hectisch
karakter. De scheidsrechter
nam de meest vreemde beslissingen en trok te pas en te onpas een gele kaart. Toen trainer
John van der Zeijs een opmerking maakte besloot de
scheidsrechter de strijd even te
staken. Na een afkoelingsperio-

Diskwalificatie
van snelste duif

De ZVM-Rabobank handballers blijven het goed doen
Foto: Bram Stijnen

ger gaan spelen. Dan wordt de
voorbereiding op de zaal nog
beter."
In de eerste helft waren ZVMRabobank en Kwiek aardig aan
elkaar gewaagd. Toen was het
nog een spannende en aantrekkelijke wedstrijd met kansen
voor beide teams. De gelijkopgaande eerste helft werd afgesloten met een minimale 6-7
voorsprong voor Kwiek.
In de tweede helft was de
weerstand van ZVM-Rabobank

snel gebroken. Kwiek speelde
een tempo hoger en de Zandvoortsen werden op ruimere
achterstand gezet. De ploeg van
coach Raymond Brand nam
toen meer risico om de achterstand weg te werken. Dat gelukte jammergenoeg niet en met
snelle
uitvallen
bepaalde
Kwiek de eindstand op 10-18.
„We misten wat ervaring in
de verdediging," meende Raymond Brand. „We speelden alleen in de eerste helft een goede

wedstrijd. Toen we een paar
doelpunten achter kwamen
was het gedaan. Het zat er vandaag niet in."
Doelpunten heren: Jaap Loos
8, Nik Grijakovic 6, Martijn
Hendrikse 4, Guido Weidema 3,
Peter Pennings 3, Patrick Terpstra 2, Jan van Duijn l, Goran
Bogojevic 1. Dames: Mireille
Martina 6, Corry van der Burg
l, Linda Koper l, Claudia Paap
l, Mariëlle Peet 1.

ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines vlogen zaterdag een
wedstrijd over 145 kilometer
vanuit Duffel. De combinatie R.
en Th. Sinnige klokte wederom
de snelste duif, doch bij het uitprinten van de computerklok
bleek er iets misgegaan te zijn
en volgde diskwalificatie.
Met mooi weer vertrokken de
duiven om kwart voor tien in de
morgen. Na één uur en vijftig
minuten werd de eerste duif
binnen geklokt. Door de diskwalificatie van Sinnige ging
nu de zege naar R. Driehuizen.
Uitslag: R. Driehuizen l, 2, 3, 4,
6,13, 17,18, 19. H. Gaus 5,12,15,
25. J. Romkes 7, 16, 24. G.Koper
8, 20. Combinatie Koper 9, 22.
H. Heiligers 10,21. P.Bol 11, 14.
F. Spronk 23.

de van vijf minuten, die later
niet bij de speeltijd werden getrokken, ging de strijd weer verder.
Het was en werd geen hoogstaand duel. De 1-1 stand leek
een terechte eindstand te worden, doch de scheidsrechter
bleek RCH goed gezind. Een
kwartier voor het einde zag de
scheidsrechter een buitenspelgeval over het hoofd en de RCH
voorwaarts Van Abeve kon eenvoudig raak schieten, 2-1. De
Zandvoorters persten er nog
een slotoffensief uit, dat niet
erg lang duurde omdat de
scheidsrechter snel een einde
aan de partij maakte.
„De jongens hebben hun stinkende best gedaan," stelde
John van der Zeijs na afloop.
„Door een scheidsrechterlijke
dwaling verlies je deze pot. Een
gelijkspel was zeker verdiend
geweest. Blijven we met zo'n mzet spelen dan moeten we ons
kunnen redden."

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 l/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Mu/iekboulevard
20 00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22 00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Ncuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Baclmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muzickboulcvarcl
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m O 30
ZFM Nonstop service
9.30 l/m 10 00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12 00
ZFM laz/
12 00 t/m 11 00
Even Bnmchcn m e t . .
14.00 t/m Ifi 00
Badmutb
16.00 l/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20 00
Mimekboulevard
2(1 00 t/m 24 00
de Kustwacht

(ADVERTENTIE)

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Aon de leden van de OVZ/het OPZ
Zandvoort april 1996
Geachte leden,
Hierbij stellen wij U in de gelegenheid deel te nemen aan de
Voorjaarsmarkt die zal worden gehouden aan de Louis
Davidsstraat en de Prinsesseweg op 2 juni a.s.
De kosten bedragen voor niet-leden en buitenstaanders 150.- per
kraam. Leden betalen 100.- per kraam.
Bent U geïnteresseerd dan kunt U zich opgeven bij de heer H.
Oonk Gr. Krocht 20 Alhier.
Tevens vragen wij voor Zondag 2 juni vrijwilligers voor het
verlenen van hand en spandiensten tijdens de voorjaarsrnarkt.
Leeftijd v.a. 18 jaar van 10.00 tot 18.00 uur tegen vergoeding.
Opgeven tel. 023 - 5730668.
Met vriendelijke groeten
hoogachtend
Bestuur O.P.Z.

ZANDVOORT
meer dan strand alleen!
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Niemand heeft zoveel kasten als "Oase"
Unieke
Kastenshow
Neem uw maten meel
De kast die bij u past staat bi] Oase

XI

Brugman

Brugman

BADMEUBEL PADORA
Fraai Italiaans design meubel
kleur wit 72 cm breed Compl
metlmnenwagen spiegelkast
handdoekhouder marmer blad
met wastafel en luxe kraan

BADMEUBEL POINT
Eigentijds meubel n fraai
design compleet met luxe
kunststof wastafelblad en kraan
Kleurcombinatie wit zwart
Breedte 177 c
Actie
pri|S

Leverbaar m diverse maten fronten
kleuren en kleurcombinaties
17"
«II

Nieuw... is deze vorm van hoekkast de bolvormige deur draait weg en het
multifunctionele element wordt zichtbaar Deze hoekkast heelt een vergelijkbare bergruimte
als een 4 deurskast Kastsysteem leverbaar m draai vouw en schuifdeuren hoogte 220 en
245cm Uitvoering m alpine wit kersen beuken en vanille/beuken (schuifdeur alleen m wit)

Brugman BADMEUBEL MILANO

/

Schuifdeurkast 150cm breed
Alpine w t hoogte 223cm d eple 66cm
Keuze n 10 houtkleuren Standaard met
2 legplanken en 1 roede over gehele breedte

Een stijlvol Italiaans ontwerp van topdesigner
Ambrogio Rossan Leverbaar m de kleur wit/
beuken of mmtgroen/beuken Breedte 160 cm
Compl met luxe kraan
Actieprijs

Bnigrnan
BADKAMERS

f I. 875,-

Brugman

Brugman

BADMEUBEL TULIP
Zeer exclus ef badmeubel m
de kleur wit of camee met sipo
houten planchet wastafelblad
en hchtluifel Breedte 240 cm

BADKAMER DOMINICA
Prakt sche badkamer in de kleur
w t Bestaande uit ligbad met
douchevlak badscheidmgswand
wastafel met meubelombouw
wandcloset en luxe kranen
Actiepri|s

Achepri|S

14.995,-

2 deurs 175cm breed nu
2 deurs 200cm breed nu
3 deurs 225cm breed nu
3 deurs 250cm breed nu
3 deurs 275cm breed nu
3 deurs 300cm breed nu
Meerprijs spiegeldeur
Geldig tot 30 april

5.950,-

Oase prijzen zijn
^\ altijd inclusief
levering en montage

ALKMAAR Noo de kade l 072 5153226 ALMERE M am.stroat 72 (Wmkelce Irum DoeMere] 036 5371878 ARNHEM Venlos ngel 17 (Woonboulevard)
026 3817817 BEVERWIJK Parallelweg 95 (Meubelboulevard) 0251 215354 BREDA Kruisvoo 132 (Woonboulevard! 076 5207380 CAPELLE A/D IJSSEL
Hoofdweg 46 010 4585446 DEN HAAG, B nckhorstlaan 113 070 3832713 SON/EINDHOVEN Elkers i|l 4024 (Meubelple n) 0499 460893 GRONINGEN
Pe ze weg 82 IMeubelboulevard) 050 5258638 HEERLEN In de C amer 166 (Woonboulevoid) 045 5754248 HENGELO, Hollersweg 55 074 2506645
HOOFDDORP, Kru sweg 785a 020 6533482 LEEUWARDEN Frankl nslraal 48 (W.nkelple n De Centrale) 058 2160330 NUMANSDORP Ed sonstroaU
0186 651811 ROOSENDAAL, Ooslple n 13 (Woonboulevard) 0165 566488 UTRECHT Hollanllaon 14 (Meubelboulevard Kanolene land) 030 2883038 ZAANDAM
P,elerGh,|senbanll 075 6355920 ZOETERWOUDE HogeRjnd |k 195 071 5414054 ZUTPHEN Gerr tsenweg 11 (Woonboulevard E |erkamp) 0575 545377

1298,1398,1498,150,-

Kastprogramma OPMAAT van wand
tot wand en van vloer tot plafond
(schuifdeuren los als wand te plaatsen)

Oase' het k»alittitsmtrk \ oor slaapkamers en slaapcomlort

Gevr

Apeldoorn Breda Capelle a/d IJssel' Den Bosch* Diemen
Utrecht Zoeterwoude/Rijndijk Bleiswijk* Hoefweg 137

Enschede - Groningen Heerlen Sliedrecht Son* (Eindhoven)
'Koopavond op vrijdag andere vestigingen op donderdag

LUXE STUDIO

Toiletjuffrouw

te huur voor permanente bewoning Grote kamer
met open keuken, bar badkamer met ligbad, CV tel
en Tv aansluiting Uitstekend geschikt voor een of
twee dames
Klein huisdier toegestaan
ƒ 1200,00 p m mcl gas licht en water Geen
verdere service kosten
Kerkplein 5 Zandvoort, boven Febo
Info 020 6733330 tevens fax

en

meisjes v/d
bediening
Paviljoen 21

AANBIEDINGEN

CUBE HARDWARE
Cornehs Slegersstraat 2-1
2042 GP Zandvoort
Tel 023-5730792
Fax 023-5730859

GELDIG TOT EN MET EIND APRIL

CUBE PC-Systern(eri CLASS II
INTEL PENTIUM-75
INTEL PENTIUM-166

U k u n t als Ie/ei \ a n ten \ a n de
n i e u u s en huis aan huisbladen v a n
Weekmedia direct reageien op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken
Uiteraard k u n t \ i a 06 350 15 15 6
ook /ell anoniem een giatis contac
t a d v c i t e n t i e plaatsen U krijgt nadat u
de advertentie heelt mgespioken auto
matisch een bo\nummer en PIN code
van de beleomputci H i e i m e e k u n t u
l i t e r de reacties op uu eigen n u m m e r
beluistcicn
Vooi nog meei l e i t t i e s k u n t u de dooi

fl
fl
fl
fl

Slaapkamer Speciaalzaken

Vestigingen op de Woonboulevards

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te Komen met leuke
meisjes \rou\\en ui mannen \ i a de
Contactlijn Op de Contactlijn 06
350 1 5 1 5 6 k u n t u anoniem luisteren
naar tallo/e seneub ingesproken
ad\ei tenties \ a n le/ers die een bciieu
/e p a i t n e r ol gewoon een \riend ol
\ n e n d i n /oeken

Leverbaar m diverse maten fronten
kleuren en kleurcombinaties

f l 1198,-

Kast indeling naar eigen wens
Accessoires draadkorven dassenhangers
schoenenrekken uittrekunits ladenblokken
kledmgroedes legplanken binnenverlichting
lichtlijsten etc BIJ Oase vindt u t allemaal

BRUGMAN INSTALLATIEPLAN
VOOR DE COMPLETE INSTALLATIE
VAN UW BADKAMER

DE CONTACTLIJN

f l 987,f l 1095,'

8Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 850Mb harddisk 256Kb C PCI
8Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 260Mb harddisk 256KB C PCI

ƒ 2249,
ƒ 3455,

Alle computer systemen worden geleverd in een Mini Tower met een keyboard een l 44MB diskdnve en met MS_Dos 6 x UK
SVGA Kleuren Monitot 14"(Green) 24 Maanden garantie Installatie aan huls.
_
.
Prijzen en modelveranderingen zijn onder voorbehoud
HlSl3Ii3TIC aal! MUIS.
Prijzen zijn inclusief BTW met 2 jaar garantie Garantie verlenging is mogelijk l
u ingesproken a d v e i t e n t i e ook nog
p l i a l s e n in on/e krant

MODEMS

SEGA 64 BIT

internét

ƒ119,
ƒ 285,ƒ 325,-

14K4 AMIGO MODEM/FAX Intern
2SK8 AMIGO MODEM/FAX Intern
33K6 AMIGO MODEM/FAX Intern

Piobeer het dn eet Veel mensen heb
ben op de/c vvij/e al binnen een of
t w e e dagen letiki contacten met ande
i en »ekiei>eii ilOOqpm)

GAMES PC EN SEGA SATURN

ONROERENDGOED
Op 15 mei verschijnt m een oplage van meer dan 500 000 exemplaren
weer een speciale bijlage m alle Weekmedia bladen over
Wonen/Onroerend goed
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer adviezen bij aankoop
van woningen doe-het-zelf produkten en badkamers

Op 19 juni verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed

SEGA SATURN 64 BIT

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

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

UWEICEN
.- ' ->
O

De natuur kent de mens.

Toiletjuffrouw
gevraagd voor
strandpaviljoen

Homeopatie en fytotherapie van Bloem de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld m moderne, Nederlandse recepturen
Voor natuurlijke zelfmedicatie
Nu verkrijgbaar bij

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
v

Oranjestraat 7 zwart Zandvoort Tel 023-5712327

ƒ 849,-

MULTIMEDIA

SOUND BLASTER BRAVO
SOUND BLASTER AWE32 VE PnP
SOUND BLASTER AWE32 PnP
GOLDSTAR 4 SPEED CD ROM
GOLDSTAR 6 SPEED CD ROM3JA^
Vraag naar onze complete prijslijst van Computers en Supplies l
Alle genoemde prijzen zijn Inclusief BTW Prijzen zijn onder voorbehoud l GOLDSTAR 8 SPEED CD ROM
A1TIJD NU DE TOP 10 COMPUTER GAMES
OP VOORRAAD !!

Meer informatie over adverteren m deze bijlage
Advertentieverkoop Amsterdam
Wibautstraat 131 1091 GL Amsterdam tel 0205626230
Advertentieverkoop AmstelveenGebouw Aemstelstijn Laan van de Helende Meesters 421B
Amstelveen tel 0206451515

NIEUW MM

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

99
395,

499
165-

235
365,

HEMA
ZANDVOORT
D A G E L I J K S V E R S UIT EIGEN
BANKETBAKKERIJ

"de Wurf"
Inl tel 5714558

Super
NOORD
Let op onze

khalcidnbiedingen
• Glazenwassen]

NOC EVEN....
EN DE VOETBALLIEFHEBBER
VALT l N DE PRIJZEN..'
VOLG ONS EK AKTIE-NIEUWS

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

•

specialiteit schoonmaak
van gebouwen

e schoonmaak van
^
luxaflex
verhuur tapijtremigers

Tel. 57 14 764 / 57 14 090

aanbieding geldig
van 15 t/m 27
april 1996

EN DE PRIJS ...
ECHT HEMA

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam

Theaterdoeken
Het Van Gogh Museum in
Amsterdam biedt het publiek
vanaf deze week een unieke
kans om twee historische 'achterdoeken' uit de collectie van
het Theater Instituut te zien.
De doeken, die acht bij tien meter nieter groot zijn, werden in
de 19-e eeuw door een beroemd
Franstalig operagezelschap gebruikt, en waren eigendom van
de Koninklijke Schouwburg in
Den Haag. Van alle honderden
decors die in de Nederlandse
schouwburgen werden geschilderd, zijn de achterdoeken van
het Theater Instituut als enige
overgebleven.

Gaaikema
'Gaaikema overtreft zichzelf'
en ''Woedende Seth heeft
smaak te pakken', zo schreven
de kranten over het nieuwe programma van Seth Gaaikema,
Schande!, dat tot en met 20
april in het Amsterdamse Nieuwe de la Mar theater is te zien.
Een programma vol vechtlust;
fel en intens. Reserveren: 020623.3462.

Fietsland
In het kader van het project 'Nederland Fietsland' zijn
twee fietsgidsen verschenen
'Fietsen in de natuur' en 'Fietsen door de geschiedenis'. In
'Fietsen door de natuur' staan
13 verschillende routes door de
mooiste stukjes natuur van ons
land. In 'Fietsen door de geschiedenis' vindt men routes
die langs honderden jaren Nederlandse geschiedenis voeren.
Bij elke route wordt de historie
van de plaatsen en streken verteld. De gidsen zijn gratis verkrijgbaar bij de ANWB- en
VW-kantoren.

Modelbeurs
Voor het eerst wordt op zondag 21 april in de Spaarnehal
een grote miniatuurtrein- en
modelautobeurs
gehouden.
Het aanbod op de beurs varieert van (gebruikte) trein- en
automodellen, railmateriaal,
losse bandjes, huisjes en literatuur. Als extra attractie zal de
Modelspoorclub Midden Nederland uit Almere een werkende modelbaan van 15 meter
lengte opstellen. De beurs is geopend van tien tot drie uur.
Het adres van de Spaarnehal is Fle
Carelsenpleln l (bij winkelcentrum
Schalkwijk) in Haarlem. Entree 4,50
gulden voor volwassenen en kinderen
tot en met 11 jaar twee gulden.

Steden tonen het
De Hollandse steden Haarlem,
Delft, Dordrecht, Leiden, Gouda en Schiedam hebben wat
toerisme betreft de handen
Ineengeslagen. Met een gemeenschappelijk thema, de
oudhollandsc stad, nodigen zij
vakantiegangers en dagjesmensen uit om een bezoek aan de
historische binnensteden te
brengen.

I

N EEN NIEUWE BROchure nodigen enkele
steden toeristen uit om
het Geheim van Holland te
komen ontdekken. Een geheim dat bestaat uit ondermeer duizenden monumenten,
honderden
schilderachtigedoorkijkjes,
fraaie
bruggetjes,
hofjes
en
meer
dan
vijftig musea

van
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1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

de

samenwerkende
steden Haarlem,
Delft,
Dordrecht,
Leiden, Gouda en Schie-

dam.

Een doorkijkje

Hoewel de zes steden allemaal een eigen identiteit
hebben - ze probeerden elkaar vroeger steeds te overtroeven met de mooiste gebouwen - vertonen ze ook
duidelijke overeenkomsten.
Dat komt door honderden
jaren van gemeenschappelijke geschiedenis, waarvan
ingrijpende gebeurtenissen
als een beeldenstorm, belegeringen, stadsbranden en
kruitontploffingen een belangrijk onderdeel waren.
Volgens
projectleider
Fred Witte slaat het Geheim
van Holland op de relatieve
onbekendheid van de steden. „Ik denk dat de gemiddelde toerist in veel van
deze steden geweest is,
maar lang niet in alle. Terwijl ze in cultureel opzicht
toch bijzonder interessant
zijn. Want wie zou niet wil-

(ADVERTENTIE)

Ü krijgt ons niet
ö(5 de kast fnetyrageiT
over l i nnen kasten

van Holland

len weten waar de wiegjes
van beroemde mannen als
Floris V en Johannes Vermeer gestaan hebben, waar
Erasmus en Rembrandt in
de schoolbanken zaten, of
waar Willem van Oranje
werd vermoord?"
De brochure werpt vele
vragen op, zonder daar overigens een antwoord op te
geven. „We wilden niets anders doen dan de sfeer van
de steden weergeven, zodat
je geprikkeld raakt en meer
informatie wilt hebben,"
verklaart Witte.
Haarlem, Delft,
Dor-

de waterverbindingen. „Het
Geheim van Holland heeft
daarom ook een meerdaags
vaararrangement opgenomen waarmee je langs alle
zes steden kunt varen," zegt
Witte.
Door de eeuwen heen is de
handel voor de steden van
groot belang geweest. Elke
stad is bekend geworden
door minstens één produkt.
Bekend zijn de Goudse
kaas, jenever uit Schiedam,
Delfts blauw, Haarlemmer
olie en de lakenindustrie
van Leiden.
Niet alleen de handel, ook
de Hollandse schilderkunst heeft
veel
tastbaars
achtergelaten.
„Een groot
deel van de
bekende Nederlandse
schilders
komt uit een
van deze zes
steden," vertelt Witte.
Zo
komt
Rembrandt
qorspronkelijk niet uit
Amsterdam
maar
uit
van het Anthonie Gasthuis in Haarlem
Leiden, net

drecht, Leiden, Gouda en
Schiedam zijn middelgrote
handelssteden die in de zelfde tijd zijn ontstaan. „We
hebben voor deze steden gekozen omdat ze door de eeuwen heen een duidelijk
raakvlak met elkaar hadden
en een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland. Het
gaat om oudhollandse ste-

1

Romeo Daalder is hoofd Bi leid en Beheer, Amsterdamse

Bos. Iedere 11 dagen doet hij op
deze pagina in een column verslag van het leven in het hos.

'ET AMSTERDAMSE BOS
is nog niet zo lang geleden
kunstmatig aangelegd De bomen werden dicht op elkaar gezet. Daarom zal het nog enkele
tientallen jaren nodig zijn om
af en toe wat bomen om te hakken. Zo krijgen de overgebleven
bomen ruimte en licht om te
groeien. De dode bomen laten
we het lielst m het bos liggen,
als groeiplek voor paddestoelen, mossen en varens. Maar
een enkele boom is een hoger
lot beschoren. De Nederlandse
Opera kreeg van ons zes beuken, die om moesten bij de jaarlijkse dunning. Daarop werden
wij uitgenodigd voor de generale repetitie van 'La Bohème',
om te zien hoe onze bomen terecht waren gekomen.

als Jan van

Eerste bedrijf. Dichter Rodolfo verleidt bloemenmeisje
Mimi op zijn zolderkamer.
Geen boom te bekennen. Wel
veel lange planken. Dat zullen
onze trotse beuken toch niet
zijn?

Goyen. Johannes Vermeer
is geboren in Delft. En wandelend door de binnensteden zie je stadsgezichten en
wolkenpartijen zoals ook
Willem van de Velde en Jacob van Ruysdael ze gezien
hebben.

Men zal zich misschien afvragen in hoeverre de beschreven steden zich van
Amsterdam onderscheiden.
Witte: „We zoeken niet de
competitie maar willen een
aanvullend produkt geven.
Als je kijkt wat Haarlem en
Leiden kunnen toevoegen,
daar zijn unieke hofjes die
den met een bloeiperiode in je
nergens anders hebt. En
de 17-e en 18-e eeuw. Op het Dordrecht
is de oudste stad
moment dat je ze bezoekt, van Holland
met een bouwzie je snel wat de overeen- stijl die je in
Amsterdam
komsten zijn."
amper
meer
Aan een paar thema's kun Onze steden zijnterugvindt.
rustiger,
je niet voorbijgaan. Zoals kleinschaliger
misschien
het water, want waar je ook wat minder enindrukwekkomt, overal heeft het water kend, maar voor een aantal
zijn stempel
mensen
is
op het Holdat juist aanlandse landtrekkelijk.'
schap
geJe kunt het
drukt. Binrustig
aan
nen de stedoen
en
den zijn er
hoeft natuurde grachten
lijk niet meten havens,
een naar alle
er
buiten
steden tegegaat
het
lijk te gaan,
vooral om
maar
Dorsluizen, poldrecht mag
ders en rije
volgens
vieren. ZonWitte
niet
der uitzonmissen. „Dat
dering hebvind ik de
ben de ste- Molen De Vrijheid in
meest
auden
hun Schiedam
thentieke
bloei te danstad van de

Tweede bedrijf. Rodolfo en
Mimi worden verliefd m bruisend Parijs. Weer geen bomen.
Wel prachtig spektakel. Heel
even rent er zelfs een echte beer
over het podium Dat had van
ons met gehoeven. Zijn korte
optreden betekent voor de beer
veel angst en onzekerheid Zet
volgende keer maar een boswachter met diensthond m, dat
is net zo spectaculair.

'Dordrecht mag
je niet missen'

ken aan goe-

zes.

Het doek gaat op voor het
derde bedrijf: daar staan ze
dan, onze beuken! Maar wat
zijn ze opeens dun, zo buiten
het bos. Dun en hoog. En bijna
al hun takken zijn eraf. Dat
maakt ze erg zielig. Dat komt
goed uit, want tussen Rodolfo
en Mimi gaat het helemaal niet
goed. De beuken worden gebruikt om tegen uit te huilen.
Dat wordt nog erger in het
laatste bedrijf, als Mimi een
half uur lang onder vreselijk gerochel sterft. Verslagen staat
Rodolfo met zijn hoofd tegen
de beuk geleund. Als de opera
afgelopen is, staat Mimi gewoon weer op. Zij leeft nog, de
beuk is en blijft dood.

De Oostpoort, gebouwd rond 1400, in Delft

heeft een sfeer waar je je
goed kunt voorstellen hoe
men vroeger werkte. Te
meer omdat het nog echt
een levende werkmansstad
is. Zo is de haven van Dordrecht een museum op zich,
maar er wordt daar ook nu
Het nog echt aan binnenvaart-

schepen gewerkt."
men op eenbepaald thema,"
Het Geheim van Holland aldus Witte.
is een uniek project omdat
Jan Pieter Nepveu
het zich niet richt op een
Voor meer informatie over de \erbepaalde regio. „Die worden blijfsen dagarrangementen in de ouddoor de toerist vaak héle- liollantl.se
steden of over de \aartochmaal niet als eenheid ge- ten van stad na.ir stad: Het Geheim
van
Holland,
postbus 32G7. 2MI1 DG
zien, daarom werken de
VVV's nu voor het eerst sa- Delft. Telefoon 015-21S.1H42.

Op kookreis naar

Gelukkig staan er nog genoeg
levende m het Amsterdamse
Bos. Wie door 'La Bohème'
wordt aangegrepen, kan bij ons
na de voorstelling gratis tegen
een echte beuk komen uithuilen.
Remeo Daalder

geeft u meer!
Highhghts uit wereldberoemde operettes en musicals van componisten als Johann Strauss, Franz Lehar, Emmench Kalam, Leonard
Bernstein en George Gershwm zullen op vrijdag 19 april in de
Meervaart tijdens het

W

diverse
deursystemen

Uw Slaapvoorhchter heeft een uitgebreide collectie
linnenkasten en accessoires om voor u de meest ideale kast
samen te stellen. Passend in uw slaapkamer en in uw budget.
Dat kan een kast zijn met b.v. draai-, vouw- of schuifdeuren,
met of zonder spiegels. Wilt u verlichting aan of in de kast?
U kiest maar. Net zoals de kleur en de houtsoort waarin u de
kast wilt hebben. En bij aflevering zorgt uw Slaapvoorlichter
voor vakkundige plaatsing en montage zodat alles perfect
functioneert. Dat laatste uiteraard gratis.

het Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam l^Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/685489T~^

BOES

Q

E KRIJGEN WAT
meer vrije tijd en dat
is te merken. Nederlanders zijn op zoek naar
korte, maar wel wat meer
'doe-vakanties'. Reisjournaliste Leni Paul maakt voor
deze toerrubriek een kleine
selectie uit het brede aan-

bod.

NBBS-brochure Londen en Parijs. Informatie: 071-568.8888.
Portugal is meer dan de Algarve. Steeds meer Nederlanders ontdekken dat en reizen af
naar bijvoorbeeld de Costa da
Prata, waar onder meer de bedevaartplaats Fatima veel bezoekers trekt, of naar de Costa
Azul met zijn uitbundige wijnfeesten. Voor wie aan Lissabon
de voorkeur geeft, is er nu de
Lisboacard voor toeristen die
voor een bescheiden bedrag vrij
toegang geeft tot bussen, tram,
de 26 musea in deze stad en
andere faciliteiten. Informatie:
070-326.4371.

Er-op-uit 1996 heet de gids
van de Nederlandse Spoorwegen. Het boekje geeft veel tips
en suggesties en ideeën voor
een dagje uit. Bijna tweehonderd Rail-tips en ook festivals, Fietsen en wandelen in het Zwitserse zomerparadijs
markten zijn vermeld. De gids
is te koop bij de ANWB, VVV en feestgangers en daarbij, hoe is geen overdreven reclameboekwinkels voor 5 gulden 75. kan het ook anders in België, kreet. Wie de kleurige gids met
Koken in Israël. Wie meer wil
veel over gastronomie, hotels die naam ziet, krijgt veel tips in weten van Israël en tevens de
Natuur en cultuur volop in de en folklore. Dit alles in een bin- een vanouds op toeristen mge- Israëlische keuken wil leren
kleurige gids 'Ardennen'. Ge- nen enkele uren bereikbaar ge- steld land. Ook genoeg voor kennen, moet mee op kookreis
rangschikt naar interesse staan bied. Informatie: 023-534.4434. jongeren zoals de tocht Fun & van Raya Lichansky, een in
er bestemmingen in voor sporAction in Tessin met mountam- Amsterdam wonend begenatievelingen,' cultuurzoekers,
Zwitserland. Zomerparadijs taikes of fietsen langs Rijn, Rhô- digd kokkin. Informatie: 020ne of Aare. Op de Zwitserse sta- 612.8850.
tions zijn deze zomer vierduizend fietsen te huur. InformaCreatief. Leren tekenen en
tie: 020-622.2033.
schilderen op Madeira, Kreta
en Corfu kan met Creatieve
Duitsland a la carte noemt Reizen, telefoon 070-385.3652.
men het: afreizen met in de Ervaring is niet nodig, wel intehandtas cheques voor over- resse. Na drie uur bezig te zijn
nachting in één van de 190 zoge- geweest mag er geluierd wornaamde Wunderholels. Van den.
eenvoudig onderkomen tot
luxe hotel. Wie boekt, krijgt een
Mediteren lijkt in. In Stift ReiWundercard mee met korting cherberg in Oostenrijk staan
bij musea, vervoer en winkels. monniken klaar voor een verInformatie: 020-697.8066.
blijf van enkele dagen waarop
je je kunt bekwamen in het maTrein Voor wie de gewone ken van houten kribben. Zo
trein niet snel genoeg gaat, maar even langs gaan voor een
start op zondag 2 juni de Tha- glas kloosterwijn, een goed gelys, de hogesnelheidstrein tus- sprek of een boek lezen in de
sen Amsterdam en Parijs. Bm- kloostertuin mag ook. Inf ormanen vijf uur op de Champs Ely- tie: 020-612.9682.
sées. Deze mogelijkheid en vele
andere staan vermeld in de
Leni Paul

Jubileumconcert
50 jaar
Hoofdstad
Operette
Wilma Bierens
weerklinken. Ook enkele nieuwe werken worden aan het programma
toegevoegd De orkestmusici laten niet alleen hun artistieke presentaties horen, ze zijn ook te zien Belichting en kostuums maken de
feestelijke sfeer compleet
Solistische medewerking verlenen de sopraan Wilma Bierens. de
tenor Arnold Bezuyen en de banton Bert Simhoffer Het geheel staat
onder muzikale leiding van Walter Althammer
Het concert begint om 20 15 uur De presentatie is m handen van
Herman Emmink
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, Osdorpplein
205, telefoon (020) 610 7393 betalen lezers van deze krant 25 gulden (normale prijs 30 gulden)

Bon voor onze lezers
Naam
Woonplaats. —
Aantal personen

geeft u meer!
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Weekmedia 17

Peugeot

Honda

Daihatsu

05 Break GLi 1.6, LPG, b.j. Voor een perfecte SAAB 99
990, vraagpr. ƒ 10.000,-. Tel.
90 of 900, ook Royal Class
171-5125755, na 19 u. 5224865.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
COBUSSEN AMSTERDAM
HOOFDDORP
Peugeot dealer
Onderhoud, reparatie APK.
sinds 1930
Eigen revisiewerkplaats
205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.500
voor Saab motoren
'05 XL 1.1 inj. 10/90/11.800
en versnellingsbakken.
105 Accent 1.1 i 4/91 ƒ13.250 Tevens verkoop van nieuwe
!05 Trophy
4/93/16.750
en gebruikte onderdelen
205GTM.9
1/90/16.750
023-5614097
506 XT 1.6 inj. 6/93/24.750
SAAB
DEPOT
•05 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ18.750
iDSGRDsl
11/92/18.450 Verkoop van nieuwe en gebr.
onderdelen. Tevens revisie, on:itr. BX 1.4 i 06/91 ƒ10.750.derhoud, rep. 04120-36737.
Inkoop/lnruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

;UORE 850, bj '93, wit, 13.800 Honda ACCORD m. '86, au.m, ƒ 11000. Tel. 020 -6417371. torn., i.pr.st., nwe APK ƒ2950.
inruil mog, Tel. 020-4824640
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Honda CIVIC nw. model '89,
.pr.st. ƒ 9950. Inruil garantie fin.
Amstel 340-342
Tel. 020 - 4824640.
tegenover Carré
A'dam-C Tel. 020-6236491.

Subaru

Rijscholen

T.k. subaru mini jumbo, bj. '89,
93.000 km, i.z.g.st., vr.pr.
ƒ4500 na 18.00. 020-6103152.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Saab

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE !

Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

Volkswagen

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220

Golf GTI, 2 liter 16 V, b.j. '89,
Lada
130.000 km, zwart, veel opties
Valera SR, st.bekr., el. ramen,
o.a. Ricaro interieur, airco,
l.m. velgen, km 250,
Theorie op CD-I GRATIS
Auto's te koop cd-speler,
Auto's te koop
stuurbekr., verlaagd, sportvelbj. '95; Charade TR, aut., '93; TE KOOP GEVRAAGD:
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
LADA's bouwjaar '84-'93
gen en elektr. ramen. Vr.pr.
Cuore TS/TX, v.a. '88 t/m '94;
Speciale spoedcursussen theorie -t- praktijk
van ƒ 10.000,tot ƒ 5.000,correcte afhandeling 0495ƒ 14.000. Tel. 06 - 53306770.
Applause XI, km 80.000, 10/91.
Proefexamen theorie dag. van 9.00 • 20.00 uur a 10.- per keer.
496607 b.g.g. 06-536993153
tot ƒ 15.000,NIEROP-DAIHATSU,
Ook op zaterdag open
HYUNDAI 15 GLS, bj. '87,
VW Golf diesel, m. '86, GTi uit- Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Vancouverstr. 2-12,
/ 2 750. NIEROP-DAIHATSU,
WESTDORP
voering,
ƒ3950.
Inruil
mogelijk.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Nissan SUNNY 1.3 Hatchback A'dam-West, tel. 020-6183951.
A'dam-West 020 - 6183951.
LADA en KIA dealer
Autorijschool Dolfijn
Tel. 020 - 4363543.
DIESELSERVICE
grijs, 86, 132 000 km als nieuw
1e
5
lessen
ƒ25
p/u
(60
min.)
brandstofpompen; verstuivers
Mitsubishi Galant '87, LPG APK/VVN, gekeurd ƒ4.500.
7x Samara 3 drs . '91 t/m '94
Fiat
vervolglessen
ƒ
40
p/u
cil.koppen vlakken. Garage/
ƒ3.950. Visa Garage: 020 - . Smit Autoserv. 020-6719154.
Autosloperij De Liede.
5x Samara 5 drs . '91 t/m '95
Info: 020-6839193 / 6187330.
motorenrevisie FEENSTRA
6278410
INKOOP
Fiat UNO m. '88, punt gaaf, 1x Lada Niva 1.6 4 w d . . . '93
Voor een goede SAAB 99,
autotel. 06-52656690
Industrieweg 27, Duivendrecht
Loop + Sloop auto's
nwe APK ƒ 3950. Inruil garantie, 1x Kia Sportage 2.0 16 V '95
90 of 900, ook Royal Class
Tel. 020-6980639
Verkoop onderdelen
Autorijschool DIESEL
Auto's te koop SAAB SERVICE MOLENAAR ~el 020-4824640.
1x Kia Pride 1.3i 5drs . . . . '96 GS Peugeot 205 XS 1.3 3-drs.
R.D.W. vrijwaring
987,150.000 km apk tot 12/96
Alle rijlessen ƒ 35,00 per les.
APK KEURINGEN ƒ70,
Hoofddorp 023 - 5614097
HÉT
ADRES
IN
AMSTERDAM
van ƒ 5.000,.k.: Fiat Panda Skyline, sept.
Geen voorrijkosten
8250 020-6438968 na 18 u.
Tevens instructrice aanwezig.
klaar terwijl u wacht.
Adm. de Ruijterweg 396-398
020-6198691
Mazda 626 GLX, Hb, 2.0 mj. 92, km 59.000, metallic blue,
Info 020 - 6332274.
tot ƒ 10.000,Garage West-Center:
Tel.:
020
6825983.
'eugeot
205
Accent
Diesel,
8250. Weesp: 0294-416904.
023-353685
|5/90 LPG, ƒ 11.500.- Cobussen,
020-6122476 (zonder afspraak)
•ood, 12/92, 105.000, ƒ 16.000.
RIJSCHOOL ROLF
Baarsjesweg
249-253
A'dam
Lada Samara 1 5, 3-drs nov
2e Helmersstraat 15, A'dam.
3318-517408, b.g.g. 551515.
Autosloperij STRiJDONK.
Rijden bij Rolf is een begrip in
Tol. 020-6121824
Ford
'91, 35.000 km, met Bovag gar
Mazda
Amsterdam. Met een goed Inkoop van loop-, sloop- en
Autobedrijf CRYNSSEN
'EUGEOT
306
XRD
SUNLINE,
ƒ8950. Westdorp, Adm de
team instructeurs geven wij pp schade-auto's. RDW vrijwaCrynssenstraat 10-14
ESCORT bj '85, punt MAZDA 323 F 1.6i GLX, 1994, .9 diesel, 5-drs., perfecte
Ruiterweg 020 • 6825983.
Auto's te koop Ford
ringsbewijs.
020
6319802.
een
psychologische
manier
in• Tel.: 020-6184402.
10 Volvo STATIONS '88-'94, ± 50 auto's APK gek. Den
gaaf, nwe APK ƒ 1950.
km 30.000, wit, l. met. velgen, itaat, 8-'95, 36.000 km,
Gratis
gehaald,
tevens
verkoop
tensief
les
en
nog
leuk
ook!
APK-keurstation, reparaties
Sedans 360 GLT 440 GLT, 740 Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
boven ƒ 20.000,- ~el. 020-6105478.
ÏIGMA BLUE, ƒ 29.000.
/ 23.900. 3 mnd. Bovag.
Auto's te koop
Hoog
slagingspercentage
en
van
onderdelen.
GL, ANWB-gek. 0492-464495 Haarlemmerweg bij molen.
alle merken en schaderegeling.
Inl. 0297 - 286628.
SCORPIO diesel m. '88, Tel. 020 - 6237028.
020-6844079. Tevens Inkoop. toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. Grote sortering ONDERDELEN
van ƒ 15.000,- Volvo 940 2.3 GL, airco, abs, Ford
440
DL/GL,
Ipg,
'89
en
'91;
740
Tel.:
020-6868063/6332405
of
MAZDA 323 F 1.6i GLX, 1990, 'eugeot 405 SRD, aug. '92, bl.
van alle schade-auto's, alle
blauw m., 1993, ƒ 33.750. Van .pr.st, nwe APK ƒ4950.
toï ƒ 20.000,km 130.000, grijs met. ƒ 11.750 met., elec. sch./k.dak, 151.000 2.3 Sedan, Ipg, km 130.000,Let op Wagenpark Johan 06-54633678. P.S. Ook 8-week- merken, alle bouwjaren.
Vloten BV, tel. 020 - 6369222. Tel 020-6105478.
Boom,
Zuider
Akerweg
83
'90;
340
DL,
5-deurs,
spec.,
se cursussen en examenroutes
3 mnd. Bovag. 020-6237028. <m, ƒ 18.500. Tel. 030-2724232
EBR. OPDAM B.V.
Autobedrijf 'De Meer'
aut., '88 en '90. NIEROP, de A'dam Osdorp. Tel. 020
rijden is vanzelfsprekend.
Fiat Onquecento 1.1 Sp, CITROEN OLTHOF: Aura 1.8, 3
AUTOLAS: 0756-314 618
Tel.: 02502-45435.
:.k.
Peug.
205
GTI,
1,9
i.,
b.j.
Konnetlaantje
8,
Rijsenhout
Occasions
VAN
VLOTEN
CAR
6105478.
±
300
auto's
v.a.
Vrienden
van
uw
Volvo,
Vandrs, rood, in nieuw staat, 1/95,
blauw met., '95 ƒ 17.950.
Wilt
u
een
goede
en
niet
te
Telefoon:
0297
322193
nov.'89,
zwart
metallic,
95.000
ƒ750
tot
ƒ
15.000.
Geop.
van
couverstraat
2-12,
A'damUw
autplak dof door deze winHet HOOGSTE BOD?? Bel
121 SED GLX 1.3i-16v
'92
Van Vloten BV, 020 • 6369222 ƒ 24.500 - Tel. 020 - 6823520
km, veel opties o.a. leer bekl., West, 020 - 6183951.
9 tot 19 uur. Tevens inkoop elk dure rijopleiding?
Resta 1.3 CLX autom.
'95
voor vrijblijvende prijsopgaaf. ter? Wij poetsen hem als
sp.stuur, stuur-bekr., elektr. ramerk auto a contant. Donder- Bel dan Ferry 020 - 6127187.
nieuw met kleurwas! Tevens
Resta 1.1 3-d
'91 323 HB GLX 1.5
6/95 dag koopavond. Garantie al Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, Loop-, sloop- en schadeauto's spec. beh. van kunstst.
'89 men + spiegels, verlaagd, 3- 855 T 5 R Estate
Audi
Resta 1.0, 3-d
'86 323 HB LX 1.3
Alfa Romeo
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
855
2.5
sport
Estate
...
2/96
daarna alle lessen ƒ 35,-.
'93 spaaks velg. Tel. 06-53306770.
v.a. ƒ 1000.
bumpers. Tel. 06 - 54771370.
Resta 1.3i 3-d
'93 323 HB LX 1.3i-16v
1/94 De Hoogste prijs voor elk merk 20 lessen + examen ƒ 950,-.
T.k.
gevr.
LOOP-SLOOP- Na 18 u. 020-6696551/6362416
'94 Wegens lease-auto: 205 XE, 460 1.8
AUDI 80, 18, 11,88, 103000 Alfa 33 1.5 TI, m. '89, i.pr.st, nw Ford Escort 1.3 CL, 3-d...'91 323 HB Altis 1.3i-16v
480
2.0
Autom
12/92
'94 rood, 1992, 58.000 km, schuifauto a contant met vrijwar. Wilt u een leuke en een niet al SCHADE auto's. Opgehaald
km, APK tot mei 97. Open dak. APK, ƒ 3950. Inruil mogelijk
Ford Escort 1.4 CL 3-d . . . '89 323 HB Solid 1.3i-16v
'90 dak, ƒ 12.500, 020 - 6316684. 245 GLE Estate A u t . . . . 10/92 bew. Johan Boom, Zuideraker- te dure rijles, bel Autorijschool door heel Nederland. 24 uur Zelf sleutelen of auto spuiten
ƒ 10.000. Tel.' 020 - 6477858. Tel. 020 - 4363543.
Ford Escort 1.6 CLX 3-drs '92 323 F GLX 1.6i-16v
doe je bij HEINING HOBBY460 1.8
4/96 weg 83, A'dam Osdorp.
p.d. bereikb. 035-6219290.
'93
Ford Sierra 2.0 CL combi '89 323 F GLX 1.61-16v
50 km en maak een afspraak.
440 1.8 LPG
6/92
HAL. 020-4976999 A'dam,
'91
Tel. 020-6105478.
Ford Scorp 2.0 4-d
'90 323 F GLX 1.8i-16v
1e 60 Min. gratis! 06-54688185.
Chrysler
Sloterdijk 3.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL Johan Boom ook Den lip 55.
F Mondeo 1.8TD Wag. '95 626 SED GLX 2.0
'88
OFF. VOLVO DEALER
Den lip gemeente Landsmeer.
F. Mondeo 1.8 GLX Lpg '95 626 SED GLX aut. 1.8i-16v'92
Tel. 020 - 4824640.
Opel Corsa 1.4 HB 3-drs 90 626 HB LX 1.8i-16v
'93
Nijverheidslaan 1, WEESP
Ook Kanaalweg 30,
Opel Corsa 1.4 HB 3-drs. '91 626 HB GLX aut. 1.8i-16v '94 Motorische problemen ? Laat
Tel.
0294
418200/418008
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
70 BESTELAUTO'S en pers.
uw auto testen d.m.v. de mogem. Landsmeer.
'95
AUTOLAK
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Opel Corsa C 1.4 NZ
busjes v.a. ƒ3500. Garage
dernste
apparatuur.
GarageDRAAIERWEG
10
Tel.
020
4363543.
Tevens
in:itr. BX 16 RS, 5-drs
'86
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
Rijsenhout, lid Bovag.
bedrijf
Out.
020-6441020.
AMSTERDAM-NOORD
koop
elk
merk
auto
a
contant.
Nissan Blue B. 2.0 combi '85
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Geopend,
ma
vr.
8-5
uur.
020-6365052
Nissan Micra 1.2 3-drs— '89
alle kleuren
Bennebroekerweg 17, RijsenT.k. div. inruil auto's: Alfa 75
940 2.3 Sedan airco abs 1993 1.8 Ipg, 11/88 ƒ4.950; Saab
Rat Panda 1000 Cl
'90
hout bij Aalsmeer, 0297Citroen
940 2.3 Sedan
1991 9000i LPG/ob 3/87, ƒ4.950;
Mazda 323 Sedan 1.7
'92
ook in spuitbussen
324229. Ook t.k. gevraagd.
Studenten 10% korting
Renault
850 Estate 2.5 GLE 1993 Golf GTi Cabrio 6/81, ƒ7.500;
'9!
bestel-, vracht- en
Ruime keuze in 2 CV occasions Resta Courier 1.8 D
CITROEN OLTHOF B.V.
740 GL 2.3
1989 Golf 1.6 GL, LPG, 1/89, ƒ 7250.
Honda Concerto 1.5
'S
personenauto's, bussen
alle
leeftijden.
De
EendenspeKans!
Twingo
groen
met
3
jaar
250,
1984,
APK
2-'97,
cv
740 Sedan 2.3, autom. . .1986 Golf 1.6 GL 5 drs, schuifd. aut.
XM Ambiance 10/89 .ƒ12.750
Otto Nieuwenhuizen bv
020-6794842, 020 6908683
cialist Leende. Tel. 04906-1528. OCCASIONTIP:
schuifdak, trekhaak, boekjes. fabrieksgar. 19.000 km., stereo 480 Turbo, zwart
1989
BX Toulouse 1/91 . ..ƒ12.950
Zie ATS telet pag. 888
Rang Rover V 8
'86 Tel. 020 - 6331442.
Overtoom 515, Amsterdam
1/84, ƒ 3750.-;
radio.
Vaste
prijs
ƒ
14.850.
.k.
gevraagd
perfecte
b*
b
11
460
1994
ZX Avantage 10/92 ..ƒ16.250'
Veel access. als nieuw
GTI 3/84 ƒ 5500.- Kadet DE LUGT luxe en bestel vanaf
Tel. 020 - 6234655.
440 automaat
1992 Golf
Gevraagd jonge auto's v.a.
ZX Avantage 10/92 ..ƒ17.500 op LPG, 1e eig., leeftijd geen
(020) 6129804
Mercedes 190 diesel m. '86,
1.8 LS aut. 4-drs. 1/88/7950.
bezwaar.
0172
425003.
1990 a contant. Belt u voor inl.
440
1989 t/m 1995 Kadett 1.7 D 4/89 ƒ 7.250; Mit ƒ50,- per dag excl. BTW.
ZX Reflex 3/93
ƒ17.950
RENAULT
19
GTR,
wit,
1990,
i.pr.st.,
nwe
APK
ƒ
9950.
Inruil
Part.
biedt
aan:
Ford
SCORPIO
Tel.:
020-6161388
of
6890374.
1987 subishi Lancer 1.8 GLD 5-drs,
AX First 10/92
ƒ12.750 V.a. ƒ 85: 5 veerbpllen
centr. vergr., elektr. ramen, 3602.0, 5-drs
mogelijk. Tel. 020-4824640.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 0341-419354 of 0652-977028.
2.9i
Ghia,
5-drs,
d.
groen
met.
Peugeot
106/306,
Renault
La340
1987 t/m 1989
AX 11 TE 4/90
ƒ 7.750 op druk brengen bij de Citroen
ƒ7.750,-. Tel. 020-6237028.
Klaar terwijl u wacht.
station 11/89, ƒ6.950; Peugeo! guna, Vracht + bestelwagens.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
340 autom. ... 1987 t/m 1990
AX 11 TE 10/89
ƒ 7.950 Spec. in Zaanstad Garage. '92, APK '97, goed onderh., alle Daimler nw model '88, kl.
Ruilstarters en dynamo's.
2056/87/4.950.merk auto a cont. met vrijwar.
extra's:
ƒ
17.000,020-6998722.
RENAULT
AMSTERDAM
metallic rood, i.pr.st., ƒ9950.
VW Golf, autom
1988 Berebeit Amsteldijk 25,
C 15 D 8/92
RENE SPAAN, 075-281193.
Valkenburgerstraat
152.
RENT A BRIK
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Top occasions met 1 jaar
Rat Cinquecento 1.1 sp. 1995 Amsterdam. 020 - 6627777.
75.000 km
ƒ12.250 Vraag tevens naar onze inrui- T.k. Ford Escort 1.4 cl, bouw- Tel. 020-6101707.
Tel.:
020-6240748.
Personenbus ƒ 89,- p. dag
garantie
C 15 D 12/92
jaar 3-89, 5-deurs, kleur wit
ers en aantr. rep. prijzen.
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p. dag Grote sortering ONDERDELEN
uw Volvo-dealer
Wibautstraat 224
136.000 km
ƒ 9.950
prijs N.O.T.K. 0348 - 425321.
Adverteren in deze rubriek
All-in. KM-vrij!
met persoonlijke service
020- 561 96 11
van schade-auto's, alle
Ford Escort 1.6 CLX
XM 20i Br. schuifd. '92/ 27.500
Tel.
020
665.86.86
Tel.: 020-6922930
Last minute. Dolphin Camper,
merken, alle bouwjaren.
10/90
ƒ12.500 ]3x XM Turbo D Airco AMB ABS Van par!. Scorpio 0.2 ck 6, 5 Opel CORSA m. '85, i.pr.st, Tegen handelsprijs: van 1e eig. Tel. 020 - 6369222, MeeuwenFAX
020
665.63.21
laan
128,
Amsterdam-Noord.
deurs,
1989,
130.000
km,
in
aut. en airco. Spec. prijs in april
GEBR.
OPDAM
B.V.
Opel Kadett 1.8 9/91 ƒ14.950 I80.000 km '93 v.a. ƒ 29.500
Postbus
156.
1000
AD
£'dam
Ren.
21
GTS
Symphonie,
nwe APK ƒ 1450.
goede staat, grijsmet. apk
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Adventure cars 0299. 430613
Tel:
02502-45435.
Peugeot 405 GXD 5/91 ƒ 11.850 XM Turbo D '92
ƒ 24.500 4/97. ƒ 8000. tel. 020-6936551
5-drs„ LPG, div. opties, 5/92
Tel. 020 - 6105478.
Peugeot 309 GR 11/91 ƒ 13.800 XM Turbo D Amb. '91 ƒ 18.500
ƒ 12.500. Van 1e eig. Ren. 21
Opel Corsa 1.2, kleur wit, TL, 4-drs., groen met. LPG,
Rat Uno 45 S 9/90 . .ƒ 8.250 XM comfort LPG '94 ƒ 27.500
bouwj. 10/92, km. stand 10/92, ƒ10.500.- Van 1e eig.
ƒ 12.750
Isolatorweg 40, Amsterdam- XM Diesel '90
60.000. Vr. pr. ƒ 10.500.
XM V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000
Ren 19 TR Chamade, LPG,
Sloterdijk (Afslag S 102).
:X 25 TGi Break '90 ƒ 17.500 T.k.: motor BMW K75S, rood m tel.: 0297 - 342172. na 17.00 u. 5/92 ƒ 10.950. Prijzen incl. BTW.
Tel. 020 - 6823520.
:X 25 TD Break '88 ƒ 8.500 bj. '87, i.z.g.st, ƒ 12.500.
Opel Corsa, m. '84, i.pr.st., nw Berebeit Amsteldijk 25, A'dam.
Xantia 18 SX Ipg '93 ƒ 19.900 Wegens emigrat. 0182-393909. APK, ƒ 950. Tel. 020 - 4363543. Tel. 020 - 6627777.
CITROENSPECIALIST
!ZX 1.8 i Furio '93
ƒ 18.500
. TIMO DE BRUYN
BX TGD Break '93
ƒ 19.500
Occasions, reparaties, APK, ZX Diesel '93
ƒ 14.500
schade en laswerk.
BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500
Verkoop onderd. nwe/gebr. BX TGD Break '90
MINOR MOTORCARS
ƒ 9.950
Tel. 020-6320190 fax 6343433. BX RD Break '88
ƒ 6.950
Sloterkade 43/44
BX 16 TGi Break '92 ƒ 17.500
Amsterdam
T.k. Citroen AX First, bouwjaar BX 19 TZI '90
ƒ 8.950
Tel. 020 - 6177975/6158022
11-91 kleur donkerblauw, prijs BX Deauville D '93 ƒ 14.500
Rover-dealer voor
N.O.T.K. 0348 - 425321.
BX TRD Turbo '89
ƒ 6.950
Amsterdam, Amsteveen e.o.
Kijk zaterdag 20 april naar Wat u moet doen om kans te
T.k. Citroen CX TRS 22 bj. '88, BX 16 Progress '92 ƒ 13.500
BX
14
TGE
sch.d.
'92
ƒ
12.500
T.k.
Rover
214
Si,
1/'92,
met
de derde 1-2-3 Postcode Show maken op al die prijzen? U
l.bl. met., 210.000 km, met of
ƒ 6.950
nwe trekh., 79.000 km. Vr.pr.
met Henny Huisman om hoeft alleen de bon op deze
zonder Ipg. Tel. 010-4110787. BX 14 RE '90
Mitsubishi
Space
Wagon
7
p.
BX 14 TE '89
ƒ 4.950
[ƒ14.000. Tel. 020 - 6410472.
20.00 uur op RTL 4. Bel om pagina in te vullen en mee te
11-87,
140.000
km,
APK
1-97,
BX 19 GT, Ipg, '85 ƒ 1.500
kans te maken op een plaatsje spelen in de Postcode Loterij.
•
Bewijsnummers
van
een
zeer
mooi,
ƒ
9900.0297-327421
CHYPARSE, Soesterberg vult AX 11 TE '92
ƒ 9.950
geplaatste advertentie in deze
in de zaal. Dan kunt u de vol- Voor maar één tientje per lot.
uw Citroen-veerbollen voor AX 11 TE '90 schuifd./ 7.950 »De advertentie-afdeling beWij hebben keus uit
rubriek krijgt u alleen
gende keer kandidaat zyn in Dat is alles!
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
meer dan 10 Automaten
houdt
zich
het
recht
voor
adtoegezonden als u dat bij de
VISA Garage B.V.
Tel.: 03463-51150.
die spannende televisieshow.
v.a. ƒ 3.500.vertenties eventueel zonder
opgave van de advertentie
Houtmankade 37
En als u meespeelt doet u ook
opgaaf van redenen te weige- GOLDCAR B.V. Amstelveen kenbaar maakt. De kosten
Citr. BX, dec. '87, GAS, nwe
Amterdam
Tel. 020 - 6433733.
ren. (Art. 16 regelen voor het
een gooi naar de extra prijzen Als u meespeelt maakt u ook
remmen + kopp., wegenbel,
daarvoor bedragen ƒ 4,50
advertentiewezen).
020-6278410
t/m juni. 020 - 6392467
die samen ZES MILJOEN nog kans op de gewone prijzen,

Autosloperijen

Toyota

T.k.a.: Toyota Corolla GTSi 1.6,
b.j. 1994, 40.000 km. Vr.pr. ƒ 26.000.

Tel. 0251 - 653222, na 18.00 uur.
Volvo

Algemeen

Grij's verh. dak
+ montage 995 ex

Porsche

Chrysler - Amstelveen

Autoverhuur

Van Vloten
Amsterdam

Accessoires
en Onderdelen

Bedrijfsauto's

niet duur!!!

Mercedes-Benz

Auto's te koop
. gevraagd

Campers

Opel

Motoren/Scooters

Grote 1-2-3 prijzen bij de Postcode Loterij

win!

Rover

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Automaten

Speel mee!

zoals de Mega Jackpot van 2 tot
7 miljoen gulden, de hoofdprijs
De Postcode Loterij is de enige van een ton en elke week een'
loterij van Nederland die u elke fantastische BMW. En bovenkeer weer verrast met spannen- dien steunt u met uw deelname
de shows en fantastische extra de zeven goede doelen achter
prijzen. In deze show zijn dat de Postcode Loterij, want daar
drie fantastische miljoenenprij- gaat de hele netto opbrengst van
zen van in totaal 6 miljoen gul- de loterij naartoe.
den. Daarmee worden u en uw Want de Postcode Loterij is de
buren volgende maand mis- loterij voor mensen met een
schien in één klap schatrijk.
hart! •
GULDEN waard zyn.

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij' tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Zaterdag 20 april presenteer ik de derde 1-2-3 Postcode Show. Ik
hoop dat u dan kijkt!

Q ƒ 40,- (vier lotnummers)
Q ƒ 30,- (drie lotnummers)

ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

Elke maandag 21 -OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
DL
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Getal 1 t/m 21
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CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

03 33 01 05 38 06
20 29 11 35 08 15
26 13 07 24 04 28
Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

27
43
10

ƒ 10.000,ƒ 1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

37
31
39
12
30
36
42

Postcode:.
Plaats:

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,-

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

Thuisbingo
ƒ 25.OOO,-

/3.0OO,1944 PP
Keuze Prijs

Zotfouten voorbehouden

1944 PP 003

De Muntenkluis van 8 april ƒ4.009,- met 6 winnaars!

Banknummer:

L ii

ƒ25,-

De BMW: 2211 GB 202 in Noordwijkerhout
In,, l ,niui ( h. i.,t,ci MUI! l 'i'i'i'in Alwlnilil li i-;> < ,r.imU hm.Ui « 3i \ s l ui l I D ' l ' K i l'ni=cn nul III *" al impnilcui i-M.1 List™ rnkb.ir mnknu-n tcn>nil<:rm|j%hi|ilrw
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Adres:

vDè.pyer.ige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 36
14
25
17
21
22
02
44
16

G dhr.

i
!

t
i

i
i

Datum:
Handtekening:

|
l
I
•

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

i
i

i
!

i i
i i
150.96.04

LOT

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
16-15

17 april 1996

Weekmedia 16-17

De nieuwe Opel
MAXX is een
high-tech dwerg
hebben het over de l O liter
dnecilinder motor met vier
kleppen per cilinder. De
kenmerken compact, licht
Dndanks de minimale afmetingen biedt de en zuinig In vergelijking
MAXX nog aardig wat binnenruimte
met de l 2 liter viercilinder
45 pk Corsamotor, want die
Vlet een lengte van 2,98 meter hoort de vervangt hij volgend jaar, is hij 13 een
Opel MAXX thuis in de vroegere
timeter korter Met zijn gewicht van
categorie dwergauto's. Die zijn In de
82,5 kg is hij 12 kg lichter dan de ge
oop der jaren naar de achtergrond
noemde Corsamotor Opel slaagde
geschoven, maar winnen langzaam
erin het gewicht laag te houden door
maar zeker weer terrein. High-tech
andere holle nokkenassen te monte
dwergauto's hebben weer toekomst.
ren, wat zomaar even zes kg scheelt

D

E OPEL MAXX is een studie-object waarvan de produktie nog lang niet zeker
is. Dit hangt af van de reacties van het publiek Maar hoogstwaarschijnlijk houdt Opel de komende jaren ook de ontwikkelmgen bij Mercedes Benz nauwlet;end in de gaten Deze is namelijk
drukdoende om rond 1998 haar visie op de dwergauto in tweevoud
op de markt te brengen, de A-klasse en de Smart die respectievelijk
zo'n 3,5 en 2,5 meter kort zijn De
[MAXX zit er precies tussenin en
peeft daarmee dezelfde lengte als
legendarische auto's van toe, zoals
de Goggomobil en Messerschmitt.
De 650 kg lichte MAXX heeft m elk
geval één zaak aan boord die al pro
duktienjp is en die dan ook zijn opwachting gaat maken m de Corsa We

Het brandstofverbruik van deze
dnepitter m de MAXX is indrukwekkend Bij negentig km/h verbruikt hij
nog geen vier liter per honderd kilometer In de Corsa eindigt hij gemid
deld rond de l 20 Wie zou denken dat
het een trage broeder is, zit er naast,
want voor de bekende sprint vanuit
stilstand zijn slechts 12 seconden no
dig en hij weet een top van ruim 150
km/h te realiseren
Hij is gekoppeld aan een elektrom
sche schakelbak Een versnellings
pook en koppelmgspedaal ontbreken
Het schakelen gebeurt door middel
van een soort tuimelschakelaar, die
met een pookj e bereikbaar is vanaf het
stuur Een tikje omhoog en hij pakt
een hogere versnelling Net zoals in de
racewereld dus Gas loslaten is niet
nodig, dit regelt de elektronica alle
maal Schakelfouten zijn met mogelijk, omdat de onderhuidse mini computer de wacht houdt over toerental

en snelheid Een dergelijke bak is volgens Opel goedkoper te ontwikkelen
en produceren dan de klassieke auto
matische versnellingsbak Hij wordt
nu uitgetest in een Astra
Ondanks de minimale afmetingen
biedt de MAXX nog aardig wat bmnenruimte Zonder achterbank heeft
de bagageruimte een inhoud van vijf
honderd liter en dat is meer dan memge huidige compacte auto uit het viermeter-segment Hij is ruimschoots anderhalve meter hoog en dit betekent
dus ook veel hoofdruimte In plaats
van voorstoelen heeft hij een voorbank die in zijn geheel draaibaar is
Hierdoor in de m- en uitstap voor de
eventuele achterpassagiers nog heel
redelijk

Groen licht voor kleine Jaguar
De Europese Commissie is akkoord gegaan met het vci/otk
van Engeland om Jaguar en Ford een subsidie van 208 milioen
gulden te verstrekken voor de ontwikkeling van een compacte
Jaguar, de Project X200
De subsidie wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een fa
briek m Castle Bromwich bij Birmmgham waar hij vanaf 199') in
produktie moet gaan Met de komst van deze auto verdubbelt
Jaguar zijn produktie rond de eeuwwisseling van veertigdiu/end
tot tachtigduizend exemplaren In eerste instantie leek het ei op
dat de Project X200, door sommigen gezien als opvolger van de
MKII, m Amerika bij Ford gebouwd zou gaan worden, maai de
Engelse lobby heeft vrucht afgeworpen Voor de West Midlands
met zijn vele werklozen betekent de komst van de fabriek een
forse impuls voor werkgelegenheid, want de Project X200 ei eeei t
m totaal vijfduizend banen De auto sluit aan op de overige
modellen, dus ook op de zojuist gepi esenteerde XK8 Dat woidt
dus geheel Made in Britam

Gesimuleerde crashtests hebben
uitgewezen dat het met de veiligheid
veel beter is gesteld dan je m eerste
instantie verwacht van zo'n klein ding
De MAXX heeft een sterke stabiele
kooi van aluminium en de rolbeugel
zorgt nog eens voor extra bescher
mmg Verder draagt hij accessoires
als ABS, gordelspanners, twee airbags
en vier dnepuntsgordels Bij montage
van twee voorstoelen monteert Opel
bovendien zij airbags In het interieur
is overigens van alles mogelijk, dus
ook een MAXX met navigatiesysteem
De dwerg van Opel zal wel met in deze
gedaante op de weg komen, maar hij
laat wel zien waar het in de toekomst High-tech dwergauto's hebben weer toekomst
naartoe gaat met de auto industrie

Multifunctionele Vredestein

Volbloed renpaard uit Italiaanse stal
<Ufa Romeo bracht nog maar
kortgeleden een snelle jongen
op de markt, de 146 2.0 ti.
Onder de kap schuilen dezelfde
150 TwinSpark-paarden als in
de GTV. Een volbloed renpaard
in een soepel jasje.

Rij-impressie:
Alfa Romeo
146 2.0 ti

Vredestein voegt een nieuwe
band aan het Trac programma
toe, de T Trac Het is een multi
functionele band voor vrijwel
elke auto in de kleine, compac
te en middenklasse Het voor
naamste kenmerk is de Safety
Tracer Action Ring (STAR) Dit
resulteert in een exacter stuur
gedrag en optimale koersstabi
liteit en biedt afdoende ant
woord op mogelijke aquaplan
nmg STAR is een ononderbro
ken profielrmg in het centrum
van de band, begrensd door
twee diepe langsgroeven De T
Trac moet op termijn de Sprint
serie aflossen Vredestein heeft
nu vier Trac banden De T Trac
is de enige echte allrounder van
het gezelschap dat verder be
staat uit de Snowtrac, Protrac De nieuwe Trac-band
en Quatrac

Japans kroontje voorMGF

D

E 146 is samen met
het dnedeurs zustermodel 145 de opvolger van de 33. De 145
voor alleenstaanden en jonge stellen, de 146 voor degenen die de achterbank kunnen vullen met kroost Au,o's uit de hedendaagse Italiaanse keuken en dat houdt
m sportief, gewaagd en on- Sportief, gewaagd en onderscheidend
derscheidend.
Geen auto's voor de grijze
middenmoot die zich net zo lief
onopvallend en anoniem door
het verkeer begeeft Een groep
waar we overigens geen mede
lijden mee behoeven te hebben
gezien de ruime keuze die de
menukaart van vele Europese,
Japanse en Koreaanse merken
biedt Ook daar staan soms
hele plezierige gerechten op

Maar design, tja, daar heeft Italie vanouds toch een beetje patent op en de laatste jaren worden we met vaste regelmaat
verrast met nieuwe staaltjes

Opvallende aspecten zijn de
licht uitgebouwde zijkanten, de
wigvormige carrosserie, de
scherpe hoek van de voorruit
en de hoge achterzijde die met
zijn geïntegreerde spoiler doet
De vijfdeurs 146 ziet er wat denken aan de GTV
dat aangaat nog heel normaal
De 146 mist m vergelijking
uit Hij houdt het midden tus met de 145 de knik in het por
sen een hatchback en coupe In tier Ze zijn wel gemaakt op de
Italië heet dit een notchback zelfde bodemplaat en m het m

pel maar als het moet ó zo fel
Volgens Alfa Romeo is een ge
middeld
brandstofverbruik
van ruim l 12 mogelijk, in de
test bleven we daar bijna twee
kilometer onder

Engelse koeien en vooral het vlees daarvan zijn in de taan
Vroeger werden sommigen ook ziek van Engelse auto's Maar dat
was vroeger Engelse merken doen het nu heel goed zelfs Rover
bijvoorbeeld De kleine sportwagen MGF uit de Rover Groep is m
Japan nu zelfs bekroond met de titel Importauto van het Jaar Hij
won de slag met auto's als Mercedes E, Fiat Coupe, Chrysler
Stratus en Alfa Spider De jury had veel lof voor het technische
Alfa kwam tot deze resulta niveau van de MGF Dankzij de gunstige prijs kan hij bovendien
ten door de combinatie van een gemakkelijk wedijveren met Japanse produkten Overigens gaat
aantal nieuwe technieken het bij deze titel met alleen om verkochte aantallen Sinds okto
Twee bougies en vier kleppen ber vorig j aar leverde de Rover Group driehonderd exemplaren af
per cilinder, een elektro hy- en nog eens 1200 Japanners wachten de levering gespannen af
draulisch, variabel mlaatsys
M
teem en een nieuwe generatie
motormanagement van Bosch
maken deze prestaties moge
Een pittige wagen voor de liefhebbers
lijk Twee balans assen nemen
de trillingen zoveel mogelijk
teneur zien we ook genoeg dan een handschoenenkastje weg, waardoor de viercilinder
overeenkomsten Vooral het dat voor de bestuurder boven TwinSpark overkomt als een
ontwerp van het dashboard ver dien nauwelijks bereikbaar is notabele V6
dient een schoonheidsprijs
Aan de rechterzijde is een flin
Maar goed, het gebrek aan af
Om de 146 tl op ordentelijke
ke inham geconstrueerd en dat legruimte compenseert de 146 wijze tussen de witte lijnen te
geeft flink wat ruimte, zodat de echter met opbergvakken in de houden rust Alfa hem uit met
bijrijder riant met zijn benen portieren en achter de rugleu speciaal ontwikkelde vering en
over elkaar kan zitten
ningen van de voorstoelen En schokdempers, ABS, lichtme
Van het dashboardkastje om maar even bij de bergruim talen 15 inch velgen met ban
blijft overigens niet meer over te te blijven, de kofferbak heeft den in de maat 195/55 en rond
een inhoud van 380 liter en met om schijfremmen waarvan de
dn ongelijke delen) neergeklap voorste geventileerd Om de
te achterbank 1225 liter De til- veiligheid van de inzittenden
drempel is echter aan de hoge verder te waarborgen beschikt MGF Importauto van het Jaar
kant Tot voor kort was de 146 hij over een airbag voor de be
leverbaar met een drietal benzi stuurder, automatische gordel
nemotoren en een turbodiesel spanners en hoofdsteunen voor
ogen houden Maar verder valt De vlotste van de klas was de en achter Een tweede airbag
het toch vooral op dat Volvo l 7 16V die met 129 pk door het kost ruim duizend gulden
afwijkt van zijn bekende hoeki leven ging Snel genoeg voor
De Volkswagen Sharan is nog een dubbele koplampenset en
ge lijnen en de S40 zachte en het dagelijkse leven, maar ie
De stoelen van de ti zijn be maar net m Nederland maar hij sportspiegels die meer zicht ga
rondere vormen heeft De kof dereen met Alfa bloed in de kleed met dezelfde stof als in de is nu al leverbaar met de toe randeren Om het geheel com
ferbak heeft een ruime insteek aderen zat reikhalzend uit te GTV en het gebeurt met vaak ters en bellen van VW tuner pleet te maken biedt ProjeKt
en een inhoud van meer dan 470 kijken naar de versie met de 2 O dat we het volgende zeggen ProjektZwo Dit Duitse bedrijf Zwo ruim keuze uit velgen en
liter Die kan nog eens worden 16V TwinSpark waarmee ook goede stoelen Tegen een meer ontwikkelde een spoilerset die banden en is een Sharan verla
vergroot door de achterbank- de GTV en Spider zijn uitge prijs van l 750 gulden monteert de Sharan een wigvorm geeft gingsset leverbaar
leuning (m ongelijke delen) rust De 146
Alfa Recaro- Verder bestaat het pakket uit
Vooi informatie Vabro Auto
neer te klappen De S40 is voor met die motor
stoelen, maar een derde remlicht op dakhoog
een deel afgeleid van de 850 en krijgt de toe
dat is overbo te, een speciale einddemper, design telefoon 036 5324044
dit blijkt onder meer m het m- voeging ti en
dige luxe We
terieur De stoelen /ijn bijvoor- voor de ken
hebben het na
beeld afkomstig uit de 850 De ners is dat een
melijk in de
ruimte voor de inzittenden is teken dat mo
originele stoe
del staat voor
dik voldoende
len al vieren
De veiligheid staat, zoals het sportiviteit in
- half uur non
een Zweeds produkt betaamt, Alfa-stijl Een
stop
volge
op hoog niveau met zij airbags oude toevoeging ook, want m houden Hij beschikt verdei
over
stuurbe
in de voorstoelen, ABS, drie rol 1963 had Alfa bijvoorbeeld de standaard
gordels achterin en Volvo's Gmha 1300 ti in het programma krachtiging, die in de stad uit
Side Impact Protection System staan
stekend zijn diensten bewijst
(SIPS) Een airbag voor de bijen bij hoge snelheid teiecht
rijder is slechts tegen meerprijs
De pit van de TwinSpark mo- nauwelijks merkbaar aanwezig
leverbaar, maar dit komt om tor moet Alfa rijders aanspre- is en zo hoort het ook O\ erige
dat de Zweedse fabrikant zich ken De 150 pk bij 62 honderd accessoires die het gezinsleven
tegenstander toont van een air toeren maken van de 146 ti een in een 146 tl aangenaam maken,
bag in combinatie met een volbloed renpaard die in staat zijn elektiische bediening van
is met 215 km/h over het asfalt voor en achterramen en koffer
eventueel kinderzitje voorin
De S40 is op dit moment Ie te razen We geloven het graag klep, een elektronische start
verbaar met een l 8 en 2 O mo Met het testexemplaar kwamen blokkering, mistlampen m de
tor, beide met vier kleppen pei we snel tot 205 km/h en dat zijn voorbumper, een m hoogte ver Volkswagen Sharan
cilinder en afgeleid van de vijf- vooral op Nederlands asfalt stelbare bestumdersstoel en
cilmder uit de 850 De dieselver snelheden om voorzichtig te stuurwiel, ventilatieroostei s in
sie volgt later De l 8 heeft een zijn, want voor je het weet ben de portieren vertraagde uit
vermogen van 115 pk en een je gekiekt Een sprintje naar schakeling van de bmnenver
Citroen breidt zijn ZX reeks uit met een tweetal nieuwe uitvoe
trekkracht van 165 Nm bij 41 honderd km/h vergt iets meer lichting en elektrische bedien ringen,
Avoi laz en Reflex Pi estige De eei ste is levei baai m alle
honderd toeren De 2 O motor dan acht seconden en de tus- bare en verwarmbare buiten drie carideosserievai
lanten en beschikt naai keuze over een l 4 of
perst er 136 pk uit bij 61 hon sensprmtjes om je te ontdoen spiegels
l 6 motoi Het Avonaz pakket bestaat ondei meer uit getint s^las
derd toeren en heeft een trek- van trage verkeersbroeders zijn
in de voorbumpei, een toei entellei bi edere banden
kracht van 183 Nm bij 45 hon- een genot Houd hem op toeren
Het enige waar je nog aan- mistlampen
in de kleur van de cari ossei ie gespoten bumpers en spieaels
derd toeren Deze motor treffen en laat hem maar steigeren spraak op zou kunnen maken en
ZX Reflex Prestige is leverbaai als drie en vijfdeuis en heelt
we eveneens aan m de Laguna, Hangend m de teugels gaat de is een airco, maar die staat voor De
l 4 motor Hij onderscheidt zich door zijn metallic of paiel
want Volvo werkt zo af en toe 146 ti er als een renpaard van een bedrag van 3 650 gulden op een
ook samen met Renault O ja, door
de accessoirelijst en dat is fris moerkleuren en getint glas
de versnellingsbak van de S40
se lucht niet waard
Maar hij is meer dan een gekomt bij de Fransen vandaan
Deze nieuwe topversie van de
De S40 moet Volvo binnen spierde geweldenaar Als het 146 reeks kost 47 450 gulden
handbereik brengen van een moet kan hij zich fluweelzacht Dat is weliswaar veel geld voor
Renault biengt aan het einde van dit laai behalve een \\ind
jonger publiek die de stap naar en soepel over het plaveisel be een auto die te boek staat als scherm
sie van de Sport Spidei ook een vei sie met vooi i uit op
de 850 nog niet kan maken Die geven Hij heeft een koppel van een sportieve gezinsauto, maai de marktveiDe
vooi uut is gemonteeid m een aluminium sponning
jonge garde zal zijn heil waar 186 Nm bij vierduizend toeren, het is nog altijd mmdei dan en gemaakt van
speciaal glas De toevoeging van de uut maakte
schijnlijk bij de goed presteren maar dit is al veel eerder be- toppers met 2 O motoi als de wel enkele aanpassingen
aan het spacefi ame en cai i ossei ie nood
de l 8 zoeken die vanaf 43 500 schikbaar Bij tweeduizend toe- Ford Escort 2000 RS, Peugeot zakelijk Zo zijn ei vaste zijl
uitjes op de poi tieren aangebi acht en
gulden wordt aangeboden De ren m de derde versnelling en 306 S16 en Subaiu Impreza GT de bovenkant van het dashboaid
is andeis bekleed De tweede
met
een
gangetje
van
veertig
555
2 O kost drieduizend gulden
versie
van
de
Spoit
Spidei
is
vei
dei
vooi zien van een untewissei
meer Vergeleken met Europe km/h bijvoorbeeld pakt hij zon
en
bmnenspiegel
Als
accessone
is
een
paiaplu kap leveitaaai die
draad op
se soortgenoten van dit kalibei deren haperen de
met alleen het mteiieui moet bescheimen als de auto stilstaat
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Hollandse vlag uit voor Volvo
Nederland heeft er een auto bij. produceren de Nederlandse
Een Zweedse met een Japans
bouwlieden de Mitsubishi
tintje, maar vooral met
Carisma en Volvo S40.
Nederlands vakmanschap. De
Volvo S40, gemaakt bij NedCar
Nu zijn samenwerkingsverm het zuidelijke Born. Een
banden tussen autofabrikanten
auto waar niet alleen Limburg de laatste tijd met bepaald iets
om erg vrolijk van te worden
tiotsopis.
De ordinaire copieen vliegen
ons letterlijk om de oren Enige
ITSUBISHI, Volvo huiver over een Carisma en S40
en de Nederlandse met dezelfde bodemplaat was
staat werken tegen- dus wel gerechtvaardigd De
woordig broederlijk Carisma maakte vorig jaar al
samen in het Limburgse zijn werelddebuut tijdens de,
Born waar DAF ooit perso- waar anders, tweejaarlijkse Au
nenauto's bouwde Op één toRAI De Japanners begonnen
en dezelfde produktielijn met een vijfdeurs hatchback
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'Born to be best', heette die vol
gens de brochures
Gelukkig bewees Volvo vorig
jaar tijdens de Frankfurtse Au
tosalon en zojuist vlak voor Pa
sen tijdens de officiële Neder
landse introductie dat iedere
huiver of twijfel misplaatst is
de vierdeurs S40 lijkt in geen
enkel opzicht op de vijfdeurs
Carisma Een woord van dank
is dus voor een keer op zijn
plaats in deze tijd van bodemplaatarmoede
De S40 is onmiskenbaar een
Volvo, zeker als we de enigszins
rechtopstaande grille voor

Opgeklopte Sharan

Meer dan een
gespierde
geweldenaar

Speciale ZX-series

Geert van Riessen uit Heemstede is vorige week eigenaar geworden van een splinternieuwe Volkswaïen Polo met cd-speler en verzekering. Hij betaalde slechts 20.104,93 gulden en dat is aanzienlijk
'Hinder dan het goedkoopste exemplaar in de showrooms. Van Riessen was een van de 130 deelne'lers aan de eerste autoveiling via Internet. Het ging om een experiment van reclamebureau DDB die
'Uervoor de Internet-site van Wehkamp (http://www.wehkamji.nl) gebruikte. Wehkamp veilt al
Seruime tijd dagelijks haar eigen produkten die niet meer via de catalogus worden verkocht op
dezelfde manier. Van Riessen drukte na een minuut of tien als eerste op de 'mnn'-knop van het
'oetsenbord in zijn huiskamer. Volgens een woordvoerder van DDB deed hij dit per ongeluk, wat niet
Wegneemt dat hij goedkoop eigenaar werd van de auto. Van Riessen gaf later te kennen niet van plan
'6 zijn geweest de auto te kopen en meer uit nieuwsgierigheid de veiling volgde. Toen de prijs zo
Sunstig zakte besloot hij impulsief toe te slaan. Hij toonde zich zeer ingenomen met de aanschafpnjs
pe mzet van de Polo begon op 32 mille. Aan de Wehkamp-veihng doen gemiddeld 15 mensen mee en
het record stond op 55 bieders. Dit is nu flink verbrijzeld door de 130 deelnemers.

Spider met voorruit

JODSCHAPPEN

WIJZER
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

Appelsalade
met
kaneelroom
Appels zijn populair als
tussendoortje. Toch zijn ze
ook uitstekend geschikt als
basis voor een nagerecht.
De BoodschappenKrant selecteerde een recept voor
een heerlijke Appelsalade
met kaneelroom.
Boodschappenlijstje
(4 pers.): 2 grote groene
appels, 1 dl. cider, 1 dl.sinaasappelsap, 2 eetl.
suiker, 1/8 l. slagroom,
1 eetl. poedersuiker,
1 theel. kaneelpoeder.
Bereiding:
Was de appels, halveer ze
en verwijder het klokhuis.
Snijd de helften in dunne
plakjes. Roer in een kom de
cider, sinaasappelsap en de
suiker door elkaar. Schep de
appelschijfjes er doorheen,
zet het geheel (afgedekt)
een uur in de koelkast.
Klop de slagroom met de
poedersuiker en de kaneelpoeder stijf.
Serveren:
Verdeel de appelschijfjes
over vier coupes en spuit er
een flinke toef kaneelroom
over.
Eet smakelijk!
Het BoodschappenSpel

«iltllll

En de
winnaar is...
J.M. van der Linden

verantwoord afslanken
met Ava, methode voor
gewïchtsbeneersmg

Sourcy biedt u de kans beroemd te worden. Want wie de
fraaiste of origineelste fontein ontwerpt, ziet zijn fontein
echt gebouwd worden in een
stad in Nederland. Bovendien
geeft Sourcy nog een reis voor
twee personen naar Parijs en 25
luxe schilderkisten als prijzen
weg. Meer informatie vindt u
op de halshanger aan de fles.
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AYA, verantwoord
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Sourcy is een licht sprankelend mineraalwater. Het bevat
minder koolzuur dan andere
mineraalwaters en drinkt daardoor prettig weg. Sourcy is
lichtmineraalhoudend, natriumarm en bevat weinig kalk. Dat
geeft Sourcy haar zachte
smaak. Sourcy is verpakt in
een lichtgewicht, breukveilige
fles in de vorm van een waterdruppel.
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Splash laat
uw melk
bruisen van
smaak!

Geklopte*
slagroom
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Dat is handig! Kant en klare
slagroom, geklopt en al. Suiker
zit er ook al in. Kan zo op de koff ie of op de taart. Zakt niet in. En
het mooie is: Geklopte Slagroom
smaakt als slagroom omdat het
slagroom is.
Daar kan geen spuitbus tegenop.

coberco zuivel
Eerlijke Zuivel

Licht sprankelend, zacht
van smaak.

Proef de lente in
'Het Geheim van de
Lente Vla' van
Menken van Grieken

We 11 af lex een soepele
styling met verzorging

Niet alleen lekker 's avonds na
heteten, maar ook heerlijk bij een
fris lente-ontbijt.
Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Menken van Grieken
De lekkerste zuivel van't Land.

E

Sindskort vindt u in de winkel
een heel bijzonder produkt van
Friesche Vlag: Splash, een
unieke spuitsiroop voor
melk.
Met Splash maakt u in een
handomdraai van een alledaags, gezond glas melk, een
heerlijk bruisende zuiveldrank.
Het werkt écht heel eenvoudig:
vul een glas tot 2/3 met melk,
spuit Splash erin en klaar is de
bruisende melkdrank.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

Gouda's Glorie geeft fl. 5,korting op video's bij Blokker
Spaar de actiemunten op de
verpakkingen van Het Volle Pond,
Zonne Pond en Mayonaise van
Gouda's Glorie. Voor twee actiemunten krijgt u bij Blokker
van Gouda's Glorie een directe
kassakorting van maar lief stf l. 5,op elke videoband vanaf fl. 12,95.
U kunt de actiemunten bij elke

Blokker winkel inleveren. Dat
wordt dus kiezen uit heel veel
films voor heel veel voordelig
kijkplezier.
Dus snel naar de winkel voor Het
Volle Pond, Zonne Pond en Mayonaise van Gouda's Glorie en
spaar die korting bij elkaar!
Deactieloopttot29junil996.

Splash is gezond en leuk.
Dat doet vooral uw kinderen
dubbel goed. Want bruisend
van enthousiasme drinken ze
nu echte melk.
Splash is verkrijgbaar in de
smaken Aardbei en Banaan en
goed herkenbaar aan de opvallende dop.
U vindt Splash in het houdbare zuivelschap, naast de drinkyoghurten de chocolademelk.

Gratis fl 10,
bloemenbonbij
KJeenex!

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45,19.45,uur
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STADSOMROEP
donderdag op
Stadsomroep utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

Bloemen
houden van
mensen

Laat de bloemen voor u ze in
een vaas zet eerst een uur of
drie of langer in een voile emmer tot aan hun nek in het water staan. Liefst op een koele
plaats.
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Wie de bloemen uit tuin of
balkon binnen in een vaas wil
zetten, kan ze het beste vroeg
in de morgen of tegen de
avond plukken. De bloemen
bevatten dan het meeste vocht
waardoor ze binnen minder
snel verwelken. Pluk zoveel
mogelijk die bloemen die nog
maar half open staan. De blaadjes vallen er dan minder snel
vanaf.

R

donderdag op Euro 7
om 10.50,13.50 en 15.20 uur

8-roltoiletpanter^akkenKleenexSoftWeave

bon kunt u direct bP^J?-?,
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Het voorjaar heeft dit jaar wat
langer op zich laten wachten,
maar de eerste voorjaarsbloeiers sieren nu toch uw tuin of
bloembak.

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3. Melk
® 4. Margarine, halvarine
O 5. Vleeswaren
O 6. Kip en gevogelte
O 7. Vis
O 8, Groente en fruit
O 9. Brood, beschuit, toast
O 10. Broodbeleg
O H.Ontbijtprodukten
O 12. Pasta
O 13. Pastasaus
O 14. Kaas
O 15. Yoghurt
© 16. Vla
<§) 17. Slagroom
® 18. Frisdranken
® 19. Spuitsiroop
® 20. Bronwater
O 21. Snoep en chocolade
O 22. Drop
O 23. Snacks en zoutjes
@ 24. Toiletpapier
O 25. Keukenpapier
O 26. Luiers
O 27. Waspoeder
@ 28. Afslankprodukten
@ 29. Haarverzorging
O 30. Haarkleurmiddelen
O 31. Babyverzorging
O 32. Dierenvoeding

De natuur heeft een geheim
prijsgegeven. Het geheim van
een zonnige, frisse lente-smaak.
Die kunt u nu zelf proeven in Het
Geheim van de Lente Vla van
Menken van Grieken: een frisse
vla, vol heerlijke stukjes appel.

Het Wellaflex stylingassortiment bevat hairsprays, mousses,
pompsprays en navulverpakkingen. Ter kennismaking krijgt u
tijdelijk fl. 1,- korting op alle
vernieuwde Weilaf lexstylingprodukten.
Hairspray, Mousse en Pompspray (drie varianten): van f l. 6,95
voor fl. 5,95.
Navulverpakking (drie varianten):
van f l. 5,95 voor f l. 4,95.

De winnaars van de handige
Princess strijkijzer krijgen
hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

BLOEMENTIP

afvallen.

letl: 035-6949499.

Alle stylingprodukten van Weilaf lex hebben een compleet
nieuw, eigentijds gezicht gekregen. Ook de produktformule is
vernieuwd.
Dankzij de combinatie van
elastische harsen en de verzorgende werkstof betaïne krijgt
uw haar nu nog meer volume,
elasticiteit en glans en blijft uw
kapsel de hele dag soepel in
model.

O = Suggestie

Sourcy maakt u
beroemd met
uw eigen fontein

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij hetBoodschappenspel? Dat heeft J.M.
van der Linden uit Amsterdam inmiddels ontdekt! Dankzij de deelname aan het BoodschappenSpel heeft Henny de
eerste prijs gewonnen en mag
nu gaan genieten van het Princess FunCooking Pakket.

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

= Actie

GRATIS

O M R O E P

AMERSFOORT

Sandwich
maker

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

Het boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of
inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'FunCooking' pakket bestaande uit een Princess Classic combi oven, Table Chef, Classic
10-speed Blender, Classic Fondue en Classic Toaster. Bovendien ligt voor iedere
honderdste fcsüer of inzender met het goede antwoord een handige Princess
Princess chromen Sandwich Maker klaar.

ti.E

HOUSEHOLD A P F L I A N C E S

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Wie geeft er vijf gulden korting op
video's
2. Hoeveel korting krijg je voor 1 Budget
Buck bij Pepsi?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlürï
§'^
•v*
EE3

noo c/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel

Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

CAPTAIN JACK, MARCO BORSATO, D.J. PAUL ELSTAK,
BED &BREAKFAST,WORLDS APART, MICHELE,
MN8, CHARLIE LOWNOISE & MENTAL THEO, ROBYN,
TOTAL TOUCH, 2 BROTHERS ON THE 4TH FLOOR,
PETER ANDRE, DOUBLÉ VISION, COLOR ME BADD,
FUN FACTORY, ME AND MY, SCOOTER, JUAN WELLS,

SS$^$I$^
PRESENTATION BY: PETER ANDRE & TIM IMMERS

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

MUSICE
Toegang ƒ 25,- PLUS SERVICEKOSTEN. Betaal met Budget Bucksl
l Budget Buck = ƒ 2,50 korting, dus met 10 Budget Bucks betaal je alleen
de servicekosten. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de 150 grotere postkantoren
en telefonisch via de ticketlijn, 06 • 300 125 (40 et pm).
Voor meer informatie bel de Popsi Budget Buck lijn: 06 300 400 (50 et pm).

Op zaterdag 27 april vindt in
Ahoy Rotterdam het Pepsi Pop
96 concert plaats.
Normaal kost de toegang (exclusief fl. 4,- servicekosten) fl. 25,-,
maar je mag bij de voorverkoopadressen (postkantoren) ook met
Pepsi Budget Bucks betalen. Je

vindt de Pepsi Budget Bucks op
de etiketten van de 1,5 literflessen Pepsi. 1 Budget Buck levert
je fl. 2,50 korting op!
Meer informatie over deze actie vindt je op het etiket of bel de
Pepsi Budget Buck lijn:
06-300400 (50 Ctpm).

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

8 mei CLS. zte otize gezellige

Moederdagpuzzet

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Zandvoorts
HJ Nieuwsblad

gfl

een ijzersterke combinatie
Los nummer M.95

Woensdag 24 april 1996

Handtekeningen
tegen parkeren
ZANDVOORT - Het Hotel-pension Overleg Zandvoort houdt een handtekeningenactie tegen het nieuwe parkeerbeleid in het centrum. In twee dagen tijd
hebben de hoteliers ruim
vijfhonderd handtekeningen verzameld. Ze willen
nog even doorgaan zodat ze
voldoende handtekeningen
hebben voor een referendum:

56-e jaargang nummer 17

Minder kans op 'Heijermansmon
ZANDVOORT - De kans dat het huis van schrijver Herman Heijermans bewaard kan blijven, wordt steeds kleiner. Het college van burgemeester en wethouders plus de
provincie vinden dat de villa van Kostverlorenstraat 105
niet op de rijksmonumentenlijst thuishoort. Bovendien
wil het college het huis evenmin op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. Als de villa geen monumentenstatus
krijgt, kan eigenaar Van der Mey het zonder al te veel
rompslomp laten slopen en er nieuwbouw op zetten.
Volgens de provincie is het provinciale lijst terechtgekohuis wel van lokale waarde, men. De gemeente hanteert
maar niet nationaal van belang. vooral praktische redenen. Het
Daarom is het ook nooit op de college vreest dat de huidige ei-

genaar een juridisch gevecht
waarschijnlijk zal winnen, omdat de gemeente onduidelijke
informatie verstrekt heeft.
Op 28 juni en 10 juli zei de
gemeente nog tegen Van der
Mey dat er geen sprake van een
beschermde status zou zijn. In
september vorig jaar taleek de
(gemeentelijke) monumentencommissie echter wel een oogje
op de villa te hebben. Van der
Mey vroeg niettemin een sloopvergunning aan.

Volgens hen jaagt het parkeerbeleid alle Zandvoorters,
dus niet alleen de pensionhouders, flink op kosten. De gemeente wil namelijk in het centrum meer parkeermeters
neerzetten, parkeervergunningen doorvoeren en de Noord- en
Zuidbuurt alleen openstellen
voor bewoners met een vignet.
Dat kost de Zandvoorters per
ZANDVOORT - Nog voor Pinksteren gaat de provincie
jaar ongeveer tweehonderd gulmet de ondernemers en de gemeente Zandvoort om de
den.

Provincie praat
toch over Zeeweg

Te duur, vinden de 36 leden
van het Hotel-pension Overleg.
Bovendien houdt de gemeente
geen rekening met de gasten
die in Zandvoort logeren. Uit
een enquête die zij invulden komen diverse alternatieven naar
voren, zoals een bonnensysteem, pasjes voor gasten en een
goedkoop parkeerterrein in
Zuid.
Die opmerkingen leveren de
hoteliers samen met de handtekeningen morgen op het gemeentehuis af. „Want we zijn
bang dat het ons veel geld gaat
kosten als we alleen maar afwachten," aldus Wendy Landesbergen van De Zilvermeeuw. Samen met Cocarde,
De Spring en Corper is zij initiatiefnemer van de protestactie.
(ADVERTENTIES)

Uitgaan
maak een goede keuze
Grieks
specialiteiten
restaurant

„SYMPOSION"

|

Zeestraat 38, tel. 5713758

U bent van
harte welkom.

Maar er komen vanaf juni
wel extra snelheidscontroles op
de Zeeweg. Volgend jaar gaat de
politie bovendien automobilisten met een snelheidsmeter
over een deel van de weg volgen
om de verkeersveiligheid te bevorderen.
Boot, hoofd van de afdeling
Verkeer en Veiligheid bij de
provincie, wilde niet toezeggen
dat de versmalling bij de Bokkedoorns, de rotonde en het afsluiten van de Spoorlaan op
korte termijn teruggedraaid
worden. „We hebben al enigszins naar de geluiden uit Zandvoort geluisterd. Want we hebben afgezien van maatregelen
tussen de kop van de Zeeweg en
de Bokkedoorns,"aldus Boot.
Volgens de provincie zijn
maatregelen op de Zeeweg echter wel nodig. In vijf jaar tijd
zijn er 607 ongelukken gebeurd,
waarbij 252 slachtoffers vielen
en 11 mensen de dood vonden.
De meeste ongelukken ontstonden doordat auto's uit de bocht
vlogen. Boot gaf toe dat dat

ZANDVOORT - VVD, CDA, D66 en PvdA hebben gisteravond
tijdens het Politiek Café gezegd dat ze een ander parkeerplan
willen. Ze zijn vooral tegen het afsluiten van de Noord- en de
Zuidbuurt. CDA, D66 en PvdA voelen wel wat voor een parkeervignet voor Zandvoorters en eventueel voor gasten die blijven logeren.
Ook een kleine parkeergarage in het centrum zien ze net als
Gert Toonen van het Ondernemers Platform zitten. Toonen verbaasde zich er zeer over dat de politiek dan toch dit plan naar
buiten heeft gebracht, ook al was een meerderheid van de partijen
tegen. „Wat zijn jullie voor politici die zich zo laten verneuken,"
vroeg hij zich af.

Fauteuil
a la \4mder Horst

RADIO PEETERS,

Co van der Horst is comfort synoniem aan topdesign

Haltestraat 62a
tel.:023-5719892

i de fauteuil Wmk van Tochiyuki
Kita Met individueel verstelbare
hoofdsteunen en uitklapbare
rugleuning tot m de
ligstand

regels
voor een
goed feest

J

2 ledereen mag alcoholvrije dranken
verkopen. Alléén horecabedrijven
mogen met vergunning op straat
alcohol verkopen.
J ledereen mag onversterkte muziek
maken. Versterkte muziek maken of het
plaatsen van een podium of tent of dekschuit mag alleen met een vergunning.
De politie zal letten op
de naleving van deze regels
Meer informatie:
Voorlichtingscentrum
Gemeente Amsterdam
(020) 624 11 11

Waterstanden
Datum
HW
LW
HW LW
25 apr 09.04 04.35 21.4616.54
26 apr 10.1405.2122.4617.55
27 apr 11.35 06.16 00.5419.05
28 apr
--.- 07.25 12.4520.25
29 apr 01.40 08.35 13.5521.40
30 apr 02.26 10.06 14.3622.35
°1 mei 02.59 10.45 15.11 23.30
02 mei 03.36 11.51 15.49 ~.-03 mei 04.11 00.15 16.2712.24
Vaanstand:
V
M vr 3 mei 13.38 uur.
Hoog water: 3 mei 16.27 uur NAP +
119 cm.
Ooodtij: wo 1 mei 23.30 NAP - 93
cm

van de provincie een (aiwi)zen worden," zegt een woordvoerde) reactie gekregen Als de ge- der van de Rijksdienst Tegen
meenteraad op 28 mei het colle- beslissingen van de Rijksdienst
ge gelijk geeft, gaat er vanuit kan namelijk het Genootschap
Zandvoort eveneens een nega Oud Zandvoort bezwaar indietief advies naar Zeist.
nen en al die tijd mag er niets
Alleen de Raad voor het Cul- aan het pand veranderd wortuurbezit kan dan nog positicl den.
adviseren.
Voor de binnenkant is die be„Maar mochten we het huis scherming overigens overbovan Herman Heijermans met dig, want binnen is er weinig
Inmiddels zijn die vijf maan- tot monument benoemen, dan meer van de oorspronkelijke
den om. De Rijksdienst heeft kan de sloop nog jaren gerekt inrichting over.

Jeugdacteurs
kiezen
zwaar stuk
pagina 3

Eerste mooie zondag
De wereld
in slechts
62 dagen
pagina 5

CO

van oer horst

iimmimiimmiiiii

De bank
van de
oude mannen
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„Waarom doen we nou zo
moeilijk? Verlicht de Zeeweg
en zet er vangrails langs," stelde Yankseigenaar Van der
Moot voor tot instemming van
de flink gevulde zaal. Vanuit
milieu-opzicht is dat volgens de
provinciewoordvoerder echter
problematisch. Op de suggestie
van CDA-er Gert-Jan Bluijs om
ribbels langs de weg aan te
brengen wilde Boot niet inhoudelijk ingaan. „Opmerkingen
nemen we uiteraard mee bij de
evaluatie na Pinksteren."

Politiek tegen afsluiten buurten

Stereo radio-cass.recorder

1 De opbouw van de vrijmarkt mag
niet eerder beginnen dan maandagavond
29 april om 24.00 uur. Dinsdagavond
30 april om 21.00 uur moeten de
standplaatsen ontruimd zijn.

Vervolgens stapte het Genootschap Oud Zandvoort naar
de Rijksdienst voor Monumentenzorg in Zeist om de villa op
de rijksmonumentenlijst te
krijgen. Daarmee kon m elk geval de sloop minstens vijf
maanden uitgesteld worden,
want zo lang duurt het onderzoek van de Rijksdienst normaalgesproken.

voornamelijk 's nachts gebeurt.
„En het valt op dat te hard rijden een van de belangrijkste
oorzaken was. Als wegbeheerder heeft de provincie de verantwoordelijk iets te doen."
Dat de situatie op de Zeeweg
onveilig is en dat daar maatregelen voor getroffen moeten
worden, daarover waren de
meeste aanwezigen in Yanks
bij gespreksleider Eugène
Weusten het dinsdagavond wel
eens.

(ADVERTENTIE)

DE AMSTERDAMSE FEESTREGELS
VOOR KONINGINNEDAG
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tafel zitten om over de Zeeweg te praten. Dat heeft provincie-ambtenaar Ton Boot gisteravond beloofd tijdens het
Politiek Café in Yanks na flink aandringen van hotelier
Bart Schuitenmaker. De belemmeringen voor het verkeer
haalt de provincie op korte termijn echter niet weg.

C

De Traditionele
Griekse keuken.
Nu ook voor
GROTE PARTIJEN.
Dagelijks geopend,
keuken van
17.00-23.00 uur.
Voor reserveringen
tel. 023-513758

Oplage: 5.400
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Binden) 2 Amstelveen
s Maandags tot 13 00 uur gestoten "
Donderdag koopavond 0206412505
Ook in ons wooncentrum Mare Smitliuis Keukenarchiteckiur
SanitairStudio B A D Solidwood Plankenvloeren év Parquet
planclier en Bolev open haarden

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

Visser vast

De eerste mooie zondag van het nieuwe seizoen bracht velen op het
strand ertoe om wat kledingstukken uit te trekken. De reddingsbrigade had het alweer flink druk. Ook in het dorp liepen veel
dagjesmensen rond. Op de Zeeweg stond zondagavond dan ook tot
een uur of negen een file. Op de Zandvoortselaan kon het verkeer-

Kooplui pissig over
ZANDVOORT - Een
groot aantal handelaren van
de weekmarkt is boos op de
gemeente Zandvoort. Vorige week is een onderzoek ingesteld naar aanleiding van
klachten van bezoekers van
de markt. Volgens hen zou
de doorgang veel te nauw
zou zijn. Er werden vervolgens door een ambtenaar
van de gemeente foto's gemaakt, zonder dat de marktlui hiervan op de hoogte gesteld zijn. 'Stiekem en gluiperig' noemen de marktlui
deze handelswijze.
„Waar ik me het meest aan
erger, is dat ik alle informatie
uit de krant moet vernemen,"
zegt Glijn van ter Meij van de
lingerie- en badkledingkraam.
„Gaan ze stiekem foto's nemen
en heimelijk een onderzoek mstellen en lees ik vervolgens,
dat we binnenkort een brief toegestuurd krijgen. Maar waarom wordt zoiets niet openlijk
met ons besproken?" De andere marktlui zijn het roerend
met hem eens. Zo ga je niet met
elkaar om, is hun visie.

College wil eerst eenvoudige
opknapbeurt Cultureel Centrum
ZANDVOORT - De grootscheepse verbouwing van
het Cultureel Centrum gaat
op korte termijn hoogstwaarschijnlijk niet door.
Het college van burgemeester en wethouders wil toch
eerst het Cultureel Centrum
een eenvoudige opknapbeurt geven en pas daarna
discussiëren over de toekomstige rol van het Cultureel Centrum. In juni komt
daarover een voorstel.
In de commissie Welzijn van
maart beloofde wethouder De
Jong echter dat zij een programma van eisen voor het gebouw aan het Gasthuisplein
zou laten opstellen om al voor
de renovatie duidelijk voor
ogen te hebben waaraan het
verbouwde Cultureel Centrum
moet voldoen. Ze beloofde zelfs
om zich hard te maken voor
een theaterzaal.
„Nou, dat is wat sterk uitgedrukt," vindt De Jong. „Zoveel
hoofden zoveel zinnen. De com-

missieleden waren het er hélemaal niet over eens wat het Cultureel Centrum moet worden.
De een wil een theaterzaal, de
ander een multifunctioneel
centrum."
Dat het college nu terugkrabbelt, heeft volgens haar vooral
een financiële en praktische
achtergrond. „Uit de Kadernota blijkt dat de financiële situatie van Zandvoort minder rooskleurig is dan we dachten, dus
kunnen we het nu toch niet
over een grootscheepse verbouwing hebben. Aan de andere
kant moet er op korte termijn
iets gebeuren, anders In juni
komt het college met een nieuw
voorstel over het onderhoud.
Wanneer er over de grootscheepse verbouwing en dus de
functie van het Cultureel Centrum een voorstel op tafel ligt,
is nog onduidelijk. Vermoedelijk bij de kerntakendiscussie,
de discussie die moet uitmaken
wat de gemeente nog wel en wat
niet zelf doet. Het probleem is
dat de gemeenteraad nooit het

zondagavond evenmin doorrijden. De provincie heeft overigens
beloofd om snel met Horeca Nederland en de gemeente over de
recente versmalling op de Zeeweg te gaan praten. Daarmee is
vermoedelijk het kort geding dat de ondernemers wilden aanspannen van de baan
Foto Pcrsbuieau Zandvoort

ZANDVOORT - Vlak voor
strandtent Jantje is maandagavond rond acht uur een garnalenvisser m de problemen gekomen.
De kotter probeerde
slechts een paar meter uit de
kant te vissen en liep vast. Om
los te komen voer de boot achteruit de zandbank over. De
reddingsbrigade was snel ter
plaatse, maar hoefde met uit te
rukken.

beleidsplan aangenomen heeft
waarin het Cultureel Centrum
als museum bestempeld werd.
In de praktijk is het echter al
wel een museum.
De opknapbeurt van het Cultureel Centrum is hard nodig.
Weliswaar voldoet het gebouw
nog net aan de eisen voor expositieruimtes, maar de gemeente
heeft jarenlang verzuimd groot
onderhoud aan het pand te plegen. Zo zijn de dakpannen niet
meer in goede staat, lekken de
kozijnen en slaat het vocht
door de halfsteens muren.
Dankzij de binnenplaats, die
als een soort trechter werkt,
trekt het vocht via de funderingen in het gebouw. Bij warm
weer is het echter te droog in
het Cultureel Centrum.
Daarnaast is de bodem eronder ernstig vervuild met polycyclische aromaten. Over dat
probleem is de politiek het wel
eens, zodat voor een saneringsonderzoek de gemeente binnenkort vijftigduizend gulden
uittrekt.

Volgens raadslid Van Eist
(GBZ) was het onderzoek naar
de te nauwe doorgang nodig.
Hij stelde hierover onlangs vragen naar aanleiding van klachten uit de bevolking. Bezoekers, vooral mensen in een rolstoel en moeders met kinderwagens, zouden de doorgang
van de markt regelmatig te
smal vinden. Kledingrekken,
bakken met waren, luifels en
andere obstakels zouden de
doorgang ernstig belemmeren.
„Onzin," zegt Etienne Zijlstra van de fournituren-kraam.
„De doorgang is breed zat.
Vraag even of ze soms met een
vrachtwagen over die markt
heen willen?" Volgens Gert
Verrijzer van de spijkerbroekenkraam kun je de ruimte op
de markt wel een beetje vergehjken met de doorgang van
C&A. „Daar kunnen mensen in
een rolstoel toch ook winkelen?
Ze mogen hun tempo trouwens
best wel eens een beetje aanpassen. Ze racen hier vaak zo hard
over de markt, dat ze de vouwen uit je broek rijden."
Zijn buurman, Gerard van de
Berg van de koek- en broodkraam, beseft plotseling dat hij
binnenkort wel eens opmerkingen kan krijgen over zijn vlaggen en luifel. Deze moeten misschien in de toekomst wel naar
binnen? „Ze kenne me rug op.

Dat doe ik echt met. Scheelt me
te veel inkomsten," aldus Gerard. „Die luifel is nodig, anders gaat heel mijn handel naar
de knoppen. Naar achteren ga
ik ook niet met mijn kraam.
Kom zeg, ze kunnen me d'r niet
zomaar afrollen."
Ook vishandel Ruizendaal
kijkt een beetje verslagen. Hebben we een mooie kar, moeten
we zeker vanwege de luifel hélemaal naar achteren staan?
„Dan valt er toch een enorm
gat," aldus vader Ruizendaal.
„Die luifel heb ik nu eenmaal
nodig. Dat is verplicht gesteld
door de Keuringsdienst van
Waren. Mijn handel moet bij
regen en wind droog liggen Op
geen enkele markt heb je zo'n
verordening." Dochter Miep
vult aan. „Al onze rotzooi ruimen we hier op. Nooit heeft de
gemeente last van ons En dan
moetje opeens zo'n negatief be
richt m de krant lezen."
Kledmghandelaar Bram Soe
teiis en Rene Laarman van de
notenkraam staan werkelijk
perplex. „Weet je waar ze zich
beter mee kunnen bezighouden? Na 15 jaar staan hier nog
steeds 'b morgens geparkeerde
auto's achter de kramen, zodat
uitpakken voor ons onmogelijk
is. Op geen enkele markt mogen fietsers komen, hier wordt
dat aewoon toegestaan. Boven-

Druk museumweekend

Mededeling
In verband met Koninginnedag
verzoeken wij u kopij voor de redactie zo vroeg mogelijk aan ie
leveren doch uiterlijk op maandag
29 april om 9.00 uur bij ons af te
geven.
Advertenties moeten uiterlijk op
maandag 29 april voor 12.00 uur
gereserveerd zijn. Zetteksten en
compleet materiaal dienen uiten
lijk maandag 29 april voor 17.00
uur in ons bezit te zijn (mits gereserveerd).
Redactie en commercie
Weekmedia

dien barst het hier van de loslopende honden en 's winters en
met slecht weer komt de helft
van de kooplui met opdagen.
Kortom, als ze toch gaan controleren, laten ze zich dan met
die onderwerpen bezig houden
Bovendien, waarom neemt zo'n
ambtenaar niet meteen mondeling contact met ons op, als hij
op de markt is9 Nu gaat alles
achteraf. Durft hij soms de confrontatie met met ons aan?"
Rene Laarman valt zijn buurman m de rede. „Weet je waarom? Omdat ze marktlui nog
steeds zien als asociaal volk Ze
denken waarschynli]k, dat we
er meteen op los slaan. De doorgang van de weekmarkt is groot
genoeg Als het moet, kan hier
zelfs een auto langs." Hij heeft
het nog niet gezegd, of de auto
van een van zijn collega's rijdt
even demonstratief een 'rondje'
over de markt Alle marktlui
beginnen te joelen en te juichen 'Waar is de fotograaf
nu?', wordt er luid en vrolijk
geroepen.

Uw krant
niet
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Martha Burger

die krant moet ik hebben.
5 Omdat ik Kraag wil weten wat zich in
mijn omijeviiii; alspf elt Ter kennismaking ontvang ik het
Zanclvoot N Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam- (m/v) LI
Adres: |
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Postcode/Plaats,: L
Telefoon: t
Giro/Hankni.
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Daarna woicl ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,75 n Ivilt jaar ƒ 33,90 n jaar ƒ 59.20
* Voor poxtabomiees gelden andeie tarieven.

Frans en Hans van de Bomscliuitenvereniging legden zaterdagmiddag' in het Cultureel Centrum aan veel be/oekert> uit dat de
Zandvoortse boten vroeger plat aan de onderkant waren om ze te
laten droogvallen voor de kust. Volgens Bram Krol was het dit
weekeinde vanwege het museumweekend drukker dan anders in
het Cultureel Centrum
!'nu. \ n < l u l n in mm

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-562 62 11
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordniimmei 10051. 1000 PA
Amsterdam U hoelt Reen post/egel te plakken.
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A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

i|<.luns /i|n gehelde lennisspoii is o\uleden

Ton van der Horst
cli. leelli|d \.in 70 |.ui
liuiis|e Viin di'i l l o i s t I iiiiissi.il

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

l.ih.in
Rene L n S.indei
l i .nik en l sihei

l i is gelegenheid lol iilsiln.ul nemen en iondokien <>p doncleicliig \.m 1900 lol 19^0 iiin in
hel iiiu.i.iikenliiim .1.111 de l'ostsli.i n ~" ie Amcl\ooit

U\ens /.il ei n.i .ifloop \ m de plechtigheid gele
geilheid /i|n tol condoleicn m <-i_n \.m de ont\.innk.imeis van het uenutonum

Tripical brown zonnebrand spray
100 ml, elders 16,95
NU uitzoeken
Extase conditioner elders 6,98
vaste lage prijs
Sebamed zonnebrand
* getest op allergien
* zonder chemische toevoegingen
* elders 16,95
bij ons slechts
elke dag open
van 10,00-17.00 uur

Privé:

2041 CB Zandvoort

Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort

Tel. 023-5714160

Tel. 023-5714168

Eind december 1995 is de "marktverordening" vastgesteld. Deze verordening is
op 1 januari 1996 inwerkinggetreden. De verordening ligt ter inzage bij de
centrale balie.
De raad heeft in de vergadering van 26 maart 1996 de verordening "kinderopvang 1996" vastgesteld. Deze verordening treedt op 2 mei 1996 inwerking. De
verordening ligt ter inzage bij de centrale balie.

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN (ART. 23 WRO)
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat met ingang van 26 april 1996
gedurende 4 weken ter visie ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Paviljoen
Zuid".

SUPERSTUNT VAN DE WEEK:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Kamerlingh Onnesstraat 5

VERORDENINGEN VAN KRACHT

voor alle bekende merken.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:

WIJZIGINGEN VUILOPHAAL
l.v.m. Koninginnedag wordt het huisvuil i.p.v. op di. 30 april, op ma.
29 april opgehaald.

,DE MAZZELMARKT
altijd lage prijzen

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

-!i .ipnl 1990
\c lucinni 2
20 1 2 ] l X.mcKooit

De cicin.iliepIecluigliLiil /.il pi. i.ils\ inden op \ i i | d.ig 2d .ipril oin 9 ó iiui in iiein.iioiium Velsen
Puin en Kiuiclbeigei\seg 2- 1 ie Duehuis
\\ Lsieneld

(Be)spaar
guldens
Koop bij de
gezelligste winkel
van Zandvoort

1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Oud iidiflc'H ivt<\ zi/u gioal^le nii^l
'Ion :<> mul u n\ /c nof> inc'l
\'<ioi rws hc'ii /c i c'cl te i ifii'fmi'f>(iiiii
Ook rt/s ()/>fi hnd je hel leuk' f>cc/ci(ni
U V zullen tilli/d ran /e bli/tcii hou tien

2,99
1,--

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage bij de centrale balie op het
raadhuis (ingang Swaluestraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30 tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30
tot 12.30 uur. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt eveneens ter inzage bij de
openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder schriftelijk zijn
zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus2,2040 AA Zandvoort).

BEACH SOCCER GAAT NIET DOOR

3,99

„DE MAZZELMARKT"

Haltestraat 27
Zandvoort

Het Beach Soccer Evenement d.d. 19-20-21 juli gaat niet door.
De aanvraag is ingetrokken en ook de bezwaarperiode is afgelast.

GEMEENTELIJK RADIO UUR VERPLAATST
Sinds geruime tijd heeft de gemeente een eigen radio uur bij de lokale omroep
ZFM onder de titel Het Uitzicht. Tot voor kort werd dit wekelijkse programma
met gemeentelijke mededelingen uitgezonden op de maandag tussen 11.00 en
12.00 uur.
Het wekelijkse radioprogramma Uitzicht wordt per 26 april 1996 verplaatst naar
vrijdagtussen 12.00 en 13.00 uur. Tijdens dit live-programma kunnen luisteraars
ook vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden.

VERKEERSBESLUITEN

MET zo
organiseert een

op
donderdag 25 april
aanvang 20.00 uur

Susan . . . Drs.

in
DANCECLUB YANKS

RESTAURANT/AFHAALCENTRUM
J&*4»fiK» «JnL

Dorpsplein 2 - Zandvoort

BOU.EVATO BAHNHAHf 12,aO41 JA.ZANDVOORTCAAN ZEÖ

Wat zijn wij trots
op jou!!

Hartelijk Gefeliciteerd!
Mam + Kick - Pappa
Pa + Ma G. + Laurent
Eric + Ingrid + Kids
Peter + Henriet - Ronald
Oma + Lidy
en natuurlijk... Jack!

BI BI for shoes

Gelet pp het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 1992, nr. 17, tot
machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het nemen van besluiten als
bedoeld in art. 20 en 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegyerkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
- opheffen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats voor perceel
Zuiderstraat 15, Zandvoort;
- aanleg van een gereserveerde invalidenparkeerplaats voor perceel
J. van Heemskerkstraat 27, Zandvoort ter hoogte van de centrale ingang van
de f lat 1/71 gelegen;
- aanleg van een gereserveerde invalidenparkeerplaats voor perceel Secr.
Bosmanstraat 5, Zandvoort.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na publicatie
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam, adres,
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden van het bezwaar.

CIRCUSSEN IN ZANDVOORT
Elk jaar bereiken de gemeente vele aanvragen van circussen en toernee-bureaus
om in Zandvoort optredenste mogen verzorgen. Het aantal verzoeken overtreft
echter de mogelijkheden. De aaneensluiting van evenementen die in Zandvoort
vooral plaatsvinden in het weekend brengen een zekere druk op de openbare
orde en veiligheid met zich mee en tasten de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving aan door verkeers- of parkeeroverlast en geluidshinder. Ook
vragen de vele evenementen veel extra aandacht van hulpverleningsdiensten
zoals politie en brandweer. Ter bescherming van bovengenoemde belangen en
rekening houdend met de beperkte capaciteit van de hulpverleningsdiensten,
is het aantal circussen waaraan toestemming kan worden verleend in Zandvoort
neer te strijken, aan een maximum van twee gebonden.
Dit houdt in maximaal één circus in het hoogseizoen (juni, juli en augustus).
Daarbuiten kan aan nog één circus toestemming verleend worden.
Bi| de selectie wordt ernaar gestreefd over meerdere jaren een gevarjeerd en
afgewogen aanbod van circusamusement te realiseren waarbij alle aanvragen
zoveel mogelijk, een gelijke kans wordt-geboden.

GEMEENTE

BIZARRO mode in lingerie
HEADSIGNS dames- en herenkapsalon

BEZORGrJSSTUO VAN 17.OO TOT 21.OO UUR
THJeQÊZORCEN OMDER F. 2S.OO BEZOfWKOSTEN F 2.BO OCT»

JAAP BLOEM sportartikelen

Theorie in één week

MOERENBURG parfumerie-schoonheidssalon

Zaterdag 27 april
van 09.00 tot 17.00 uur

RENÉ BOUTIQUE mode-accessoires

NOORD

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:

NA VE!.E JAREN bij dE HEM A \x/ERkZAAM TE Zij N qEWEEST Op d E

Phil Waaning
Tel. 5712071

, VER!AAT

|^^
|ffi

Marisstraat 38, uitstekend, direct achter
de boulevard gesitueerd semi-vrijst. woonhuis met garage. Royale voor- en achtertuin. Ind. hal; toilet; doorzonwoonk.; keuken; 1e et. badk. met toilet en douche; 3
si.k.; balkon. C.v. Grotendeels v.v. kunststof kozijnen en dubb. glas.
Vr.pr. ƒ 495.000,- k.k.

A.S. VRijdAq 26 ApRil dE HEMA.
HAAR opvolqER is dE HEER VAN dER
SCHEUR.
Wij hopEN, dAT \\\} MET EVEN VEEJ. pU'
ZiER rIET WERk ZAl VOORTZEnEN.

VRijdAq 26 ApRil OM l 8.00 UUR
rlEffEIN \X/ij MET HAAR IHET qlAS EN WEN'
SEN HAAR VEEl SuksES IN dE TOEkoMST
TOE.

MOCHT u MET HAAR willEN TOASTEN,
dAN bENT U VAN HARTE WElkoM.

HEMA

OP DE ALV VAN 12 APRIL 1996
IS BENOEMD TOT
LID VAN VERDIENSTE

TOM DE ROODE
AL 25 JAAR IN HET BESTUUR!'!!
NAMENS DE LEDEN EN HET BESTUUR
VAN DE ZANDVOORTSE
REDDINGSBRIGADE
BEDANKT!!

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
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Bd GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
/•////M'
Een n a i u ra-u itvaartverzekering
daar heb je ivat ««ia

Ir. Friedhoffplein 10, op steenworp afstand van strand en zee gelegen vrijst. villa
met garage. Ind. vestibule; hal; L-vorm.
woonVeetk. met open haard; toilet; keuken;
bijkeuken; 1e et. 4 si.k.; toilet; badk. met
ligbad en wastafel; vliering. C.v. Grotendeels v.v. dubb. glas.
Vr.pr. ƒ 549.000,- k.k.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de venekering dekte alle^
kosten, maar net xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Allen werd mei de uiterste xorg geregeld.
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
f/ti. deze uitvtiartverzeteerintj is mijn
rertfrouiren meer dun u-aard.

Passage 3/3, gezellig tweekam.app. (v/h
3) op 1e et. met ruim balkon op het zuiden.
Ind. hal; toilet; eetkeuken met inb.app.;
riante woonk. met parketvloer; si.k.; badk.
met ligbad, douche en wastafel.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

* Een kompleet \erzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel /o'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling \an de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
Icvcnsverxekcnng aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

leerhjd(en)Bon in emelop ronder
postzegel /.enden aan.
Uitvaartcentrum
rentrum Haailem, Antwooidnummer
Ant\\ r ooidnummer 318, 2000 WC Haailem.

f^ta^
||o^
li^
^^•^•^^•^^••*^^^•••«^•••^•^••••^•«•^^•^•^••^••M^MMH

laat sinaasappelhuid verdwijnen
door constante micromassage
na 2 maanden gebruik verliest
95% van de gebruikers tot
ƒ
9cm of zelfs meer in omvang
bij het dragen van Turbo sport line
(8 uren per dag gedragen)
\

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Bij aankoop van een SHORT
en een BODY AFSLANKPRODUKT

Z Ja, ik \\il \ii)bli)\end meer informatie over de natura-uitvaameiyekeiing
O cmnangen Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
M naam.
man/vrouw

telefoon.

spoedcursus
30 lessen + ex. aanvraag ƒ 1750,- incl. b.tw.

Te huur:
garage Burg. van Fenemaplein,
huurprijs ƒ 200,- p.m.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen
van een begrafenis.
;
:
UITVAARTCENTRUM HAARLEM /v :;''i' '.'-,';.of crematie.'; >\-;'.i- ''.':'..
, pirekt-hülp bij'ecn sterfgeval. •
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

sti aat
postcode/woonplaats:

gelegenheid

Bert Hoogendijk
Tel. 5714946

10% KORTING
l
l
l
H

verkrijgbaar bij:
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
ril Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Moerenlbiirg

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 023-5716123
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Studenten
organiseren
fiets drive-in
ZANDVOORT - Studenten
van de opleiding Small Business in Haarlem organiseren
op zaterdag 8 juni een fietstocht vanuit Zandvoort met als
'toetje' een openlucht filmvoorstelling.
De fietstocht is een onderdeel
van een project samen met de
VVV en de gemeente. Als afstudeeropdracht moeten de 12 studenten niet alleen een evenement organiseren waarmee ze
de landelijke publiciteit halen,
maar ook activiteiten met een
langere adem opzetten. Daarom gaan de studenten zich ook
toeleggen op betaalbare arrangementen voor Zandvoortse
hotels. Het is de bedoeling dat
het project in de toekomst ook
blijft doorlopen, als de studenten afgestudeerd zijn. Stagiaires van de Haarlemse opleiding
moeten het project namelijk
voortzetten.

Straat open
ZANDVOORT - Het energiebedrijf en het waterleidingbedrijf zijn maandag in Zandvoort-Noord begonnen met de
vernieuwing van de gas- en waterleidingen. De straat of de
stoep gaat open in de Van Lennepweg, Beeckmanstraat, De
Genesteststraat, Ten Kateplantsoen, Heyeplantsoen, Tollensstraat,
Huygensstraat,
Beetsslaan,
Potgieterstraat,
Bilderdijkstraat,
Helmersstraat en Vondellaan. De werkzaamheden gaan drie maanden
duren. De bewoners krijgen van
te voren schriftelijk bericht
wanneer hun straat aan de
beurt is, want zij zitten tijdens
de werkzaamheden enkele
uren zonder gas en water.

'Belastingen
extra omhoog'

Papegaai
ZANDVOORT - Uit een bungalow van Gran Dorado is donderdagmorgen een papegaai gestolen. Behalve de grijze roodstaart verdwenen ook een videocamera, leren jas en 450 gulden.
De
dader
klom
waarschijnlijk door' een open
raam naar binnen.

Dronken fietser
ZANDVOORT - Een dronken
fietser is vrijdagavond op de
Zandvoortselaan van zijn fiets
gevallen. Hij verloor een paar
tanden en liep enkele schaafwonden op. De fietser was 17
jaar.

Deur vernield
ZANDVOORT - Onbekenden
hebben zondagnacht de deur
van de snoepwinkel in de Kerkstraat vernield. Volgens de politie is niet duidelijk of zij van
plan waren om in te breken.

Volgens de Kadernota, een
soort voorbereidingsnota op de
begroting in oktober, ligt de onroerend-zaakbelasting in Zandvoort onder het landelijk niveau. Althans, onder het niveau
waarvan het kabinet uitgaat,
dat binnenkort bezuinigingsvoorstellen naar de Tweede Kamer stuurt. Het kabinet wil een
aantal gemeenten een lagere
uitkering uit het gemeentefonds geven, met name als ze te
weinig onroerend-zaakbelasting vragen.
Zandvoort loopt daardoor in
totaal 1,9 miljoen gulden mis.
In eerste instantie was het de
bedoeling dat Zandvoort die tegenvaller in vier jaar zou opvangen, maar het kabinet is nu
van plan de kortingen in drie

Speelgoed van blik
is voor volwassenen

„Een nostalgisch winkeltje
met een donkergroene pui waar
verzamelaars hun blikken
speeltjes kunnen vinden." Zo
omschrijft Molenkamp haar
nieuwe winkel. „Het fascinerende van dat speelgoed is dat
het heel simpel in elkaar zit en
dat zo veel mensen er toch vroeger heerlijk mee konden spelen." Haar voorraad bestaat
grotendeels uit replica's, omdat
echt oud speelgoed heel moeilijk te krijgen is. Het meeste
komt uit India en Pakistan.
Zelf verzamelt ze geen blikken speelgoed, maar ze heeft er
wel een zwak voor. „Ik heb 13

Boren

jaar tijd door te voeren. In 1997
krijgt Zandvoort vier ton minder dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Er is volgens de Kadernota
wel een alternatief om de bezuinigingen op te vangen. De gemeente zou in 1997 het douceurtje van Gran Dorado kunnen gebruiken. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad immers
dat deze vakantiewoningen ook
meetellen bij het berekenen
van bijdragen uit Den Haag.
Waarschijnlijk levert dat Zandvoort bijna een miljoen gulden
op. Het college van burgemeester en wethouders wil zich echter nog niet rijk rekenen. Eerst
kijkt het CBS nog eens kritisch
of de vakantiewoningen wel
voldoen aan bouwnormen.

Promenade
Telefoon: 023 - 5718648
Fax: 023 - 5730497

Time Out voortaan
trendy danstent
ZANDVOORT - Als de
deuren van Club Time Out
in de Haltestraat op 3 mei
opengaan, herkennen vaste
klanten de zaak waarschijnlijk niet meer. Time Out is
volledig verbouwd en richt

'Sloop Cultureel Centrum
is onherstelbaar verlies'
goed gemeentelijk gebouwenbeheer, wat mede zijn taak is.
Een ieder kan zien hoeveel
achterstallig onderhoud het
Cultureel Centrum heeft. Het
sectorhoofd Bouwkunde kwam
kennelijk nooit op deze locatie,
hoewel hij mijns inziens toch
dagelijks in de nabije omgeving
behoort te werken.
Maar verlang ik niet te veel
van deze ambtenaren gezien
het feit dat ook de wethouder
van Culturele Zaken, mevrouw
De Jong, bij herhaling schittert
door afwezigheid in het Cultureel Centrum bij allerlei belangrijke, culturele Zandvoortse
manifestaties. Toch opmerkelijk voor een wethouder van onder andere Culturele Zaken.
Gelukkig ziet wethouder Versteege zijn taak wat ruimer en
was hij wel aanwezig bij de opening van de huidige expositie in
het Cultureel Centrum.
Lou Koper moet ik prijzen
vanwege zijn zelfkennis toen
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In het kraampje op de vrijmarkt biedt Nieuw Unicum
ook vierkante meters voettaaiveld van SV Vogelenzang aan.
Wie een stukje grasmat koopt,
moet hopen dat een koe er een
vlaai op laat vallen. Want dat
levert een prijs op

Weer dansen

zich meer op trendy dansliefhebbers dan op cafégangers, alhoewel die overdag
nog wel welkom zijn.

aal. „Daar zijn ze drie weken
mee bezig geweest. We voldeden niet aan de normen en onze
buren hadden last van de muziek. Dat probleem is hopelijk
„We draaien house met een nu opgelost," aldus Raihani.
dansbaar ritme, dus niet van
die hele snelle house," vertelt
discjockey en bedrijfsleider
Adil Raihani. „Er is een muur
ZANDVOORT - Art Atra
uitgegaan, zodat we nu ook de (Zeestraat 34) is een nieuwe
ruimte hebben voor een dans- meubelzaak die betaalbare devloer." De overgebleven muren signmeubels plus schilderijen
hebben eveneens een facelift verkoopt. Doordat het gaat om
ondergaan.
Kunstschilder showmodellen en meubels die
Mare Sokpolie heeft zich uitge- op beurzen gebruikt worden, is
leefd met een soort droombeel- de prijs van de banken en tafels
den, die sterk doen denken aan niet zo hoog als anders.
de surrealistische werken van
Salvador Dali.
In de hoek van de danszaal
ZANDVOORT - De Kaasstaat een aquarium voor vissen,
de barkrukken lijken thuis te hoek is uitverkoren om nieuwe
horen in een moderne ijswinkel buitenlandse kaassoorten te
en de bar heeft de vorm van een verkopen. Deze kaaswinkel uit
vliegtuigvleugel. „Zelf ge- de Haltestraat verkoopt voortmaakt," meldt Raihani trots.
aan Collection International
Behalve zichtbare verande- kazen, die een constante kwaliringen hebben zich ook on- teit hebben. Hieronder vallen
zichtbare veranderingen vol- onder ander Le Rouge, Camemtrokken. De muren zijn 15 cen- bert au lait cru, Fourme d'Amtimeter naar voren gekomen en taert en Brie van de Mat. „Het
het plafond is een halve meter neusje van de kaas," conclugezakt. De overgebleven ruimte deert eigenaresse Corrie van
is opgevuld met isolatiemateri- der Maas.

Design meubels

jaar in een dergelijke winkel in
de Warmoesstraat in Haarlem
gewerkt," vertelt ze. Twee jaar
lang is ze bezig geweest om
haar zaak op poten te zetten.
„Van een Zandvoortse collega
hoorde ik dat dit pand vrijkwam. Gelukkig mocht ik er in
trekken."
Haar winkel is elke dag open
tot zeven uur. „In de zomer blijven we waarschijnlijk langer
open," aldus de enthousiaste
Molenkamp.
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ZANDVOORT - Voettaalliefhetabers kunnen er alleen maar
van dromen, de voetbalschoenen van Marco van Basten boven je bed. Jan Snijders van
Nieuw Unicum heeft de originele gesigneerde schoenen waarmee Van Basten met Ajax in
1985 tegen PSV kampioen
werd. Hij verkoopt ze per opbod tijdens de vrijmarkt op Koningmnedag. De opbrengst gaat
naar de actie om het therapiebad van Nieuw Unicum aan te
kleden.

Kwaliteitskaas

MENINGEN

W. Keur, voormalig inwoner
van Zandvoort, maakt zich ernstige zorgen over het Cultureel
Centrum. Hij bekritiseert de
politiek en de ambtenaren, omdat zij zich volgens hem niet
hard genoeg maken voor het beZANDVOORT - Per abuis is houd van het gebouw aan het
in het artikel 'De laatste voor- Gasthuisplein.
stelling van Riny Meerveld' in
het Zandvoorts Nieuwsblad van
Mijn angstige voorgevoel
17 april een foutje geslopen. waarover ik vorig jaar in deze
Mandy was niet de ex-vriendin krant schreef, dat de gemeente
van Riny, maar een van zijn het huidige Cultureel Centrum
vriendinnen.
aan het Gasthuisplein zodanig
heeft laten verkommeren dat
sloop het gevolg zal zijn, dreigt
ZANDVOORT - Een inbreker bewaarheid te worden.
is woensdagnacht in twee woDe betreffende hoofdambteningen in de Max Euwestraat
binnengekomen door gaatjes te naar N. Dost toont fijntjes zijn
boren in kozijnen. Daardoor mogelijke disfunctioneren aan
konden de sloten op het raam door te zeggen dat de monuontgrendeld worden. De buit mentale staat van het pand zovan de beide inbraken bestond danig is, dat het slooprijp is. Hij
uit een videorecorder, suède had immers de verpaupering
jas, pasjes, cheques en vierhon- van het gebouw kunnen en
moeten voorkomen door een
derd gulden.

Geen ex-vriendin

Voetbalschoenen
van Van Basten

ZANDVOORT - De gemeente wil de onroerend-zaakbelasting volgend jaar extra verhogen om de bezuinigingen
van het Rijk op te vangen. Behalve de gebruikelijke 2
procent stelt het college van burgemeester en wethouders
voor om de belasting voor huizen en gebouwen met 3
procent extra te laten stijgen. Als pleister op de wonde
komt er een onderzoek naar de lastendruk van de Zandvoortse bevolking.

ZANDVOORT - Wie
smelt er niet weg bij een
blikken trommeltje van
vroeger? Of een opdraaimuis? Vanaf l mei verkoopt
Jeanne Molenkamp van
Touche blikken speelgoed
voor volwassenen in de
Traangas
ZANDVOORT - Een groepje vroeger antiekwinkel van
balorige mensen in een witte Van Tetterode aan het GastPeugeot 205 heeft zaterdagmid- huisplein.
dag vier voorbijgangers bespoten met traangas. De auto stond
geparkeerd in de Haltestraat.
De voorbijgangers liepen geïrriteerde ogen op.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 24 april 1996

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

hij sprak over een randgeval.
Zijn functioneren in de gemeenteraad is inderdaad meer
decoratief dan dat het monumentaal imponeert. Niet gehinderd door een gebrek aan kennis van zaken en gevoel voor
volkskundige waarde spreekt
de heer Koper over de betrekkelijke waarde van het pand
waar het Cultureel Centrum in
is gevestigd. Een dergelijk barbarisme hoort niet in de gemeenteraad thuis.
Het is erg teleurstellend te
merken dat ambtenaren en politici door rancune met betrekking tot eikaars functioneren
een standpunt innemen dat
leidt tot eventuele sloop van het
huidige Cultureel Centrum.
Hierdoor worden de mogelijkheden onbenut gelaten
waardoor de gehele Zandvoortse gemeenschap de mogelijke
ondergang van een historisch
waardevol gebouw tegemoet
kan zien
De sloop van het huidige Cultureel Centrum zal leiden tot
een onherstelbaar verlies van
een stukje historische kern van
Zandvoort en een duurzame getuigenis worden van gemeentelijk historisch cultureel wanbeleid.

Proost! Na de pauze kreeg de cast van 'Hooikoorts' spontaan
applaus vanwege de prachtige uitgaanstoiletten
Foto Andre Lieberom

Coward blijkt voor jeugd
lastige toneelschrijver
ZANDVOORT - Met
'Hooikoorts' van Noel Coward maakte de jeugd van
toneelvereniging Wim Hildering het zich zaterdagavond in gebouw De Krocht
zeker niet gemakkelijk. Het
cynische toneelstuk kreeg
hier en daar onbedoeld humoristische trekjes. Maar in
groep jongeren zit beslist talent verborgen.
Zo zette Mariecke Fransen
een overtuigende dominante
moeder en actrice neer die op
de juiste momenten de juiste
toon wist te treffen. Deze 'Judith Bliss' speelt een absurd
spelletje, waarin haar kinderen
en echtgenoot volledig meegaan. De vier gasten die op bezoek komen in het afgelegen
landhuis, worden echter de
dupe van de merkwaardige normen en waarden van de familie
Bliss. Zij raken verstrikt in ongewenste liefdesaffaires en
vluchten 's morgens tijdens het
ontbijt weg zonder dat de familie dat in de gaten heeft.
Het moeilijke van het stuk zit
'm in de bijtende spot. Hoe

breng je dat over zonder van
'Hooikoorts' een klucht te maken? Zowel Mariecke Fransen
als Janine de Ridder ('dochter
Sorel') bleken die kunst onder
de knie te hebben. De droge opmerkingen
van
Robert
Schmidt ('gast Richard') kwamen ook een heel eind in de
richting. Hij wist bovendien de
sympathie van de zaal te winnen toen hij zichzelf een tik in
zijn gezicht gaf na een verspreking.
Lana Lemmens ('gast Jackie') en Wiebe Rovers ('gast
Sandy') blonken vooral uit
door hun goede mimiek. Al
speelden ze dan twee verlegen
types, hun ogen en mond spraken boekdelen. Kees Rutger
bood als 'zoon Simon' tegenspel aan Stefan Sjerps ('vader
Bliss'), die ondertussen Alexandra Benning ('gast Myra') probeerde te versieren. Arunie
Schultz, de wat nukkige bediende 'Clara', mocht zich zingend uitleven bij de ontbijttafel. De mooiste bijrol was voor
souffleur Bram Stijnen, die
met een uitgestreken gezicht de
spelers hun tekst influisterde.

Kerk krijgt geld
voor restauratie

ZANDVOORT - De tienerdisco voor jongeren van 12 tot en
met 16 jaar is na twee jaar weer
terug in buurthuis 't Stekkie
(Celsiusstraat 190). pp zaterdag 10 mei kunnen jongeren
van acht tot 11 uur dansen op
muziek van dj's Barbara, Roy,
Ben en John. Zij draaien diverse soorten muziek waar tieners
van houden. Er wordt geen alcohol geschonken. De toegangsprijs bedraagt een njksdaalder.

Geld nodig
ZANDVOORT - De stichting
Viering Nationale Feestdagen
dreigt in financiële problemen
te komen. Weliswaar geeft de
gemeente subsidie, maar dat is
niet genoeg. Daarom vraagt de
stichting of het publiek diep in
de buidel wil tasten. Vrijdagavond en zaterdag collecteren
de padvinders in het centrum.
Inmiddels hebben diverse ondernemers al toegezegd dat ze
hun steentje willen bijdragen.

PvdA feest
ZANDVOORT - De Partij van
de Arbeid bestaat vijftig jaar.
Daarom viert de PvdA op
woensdag l mei ook feest in
Zandvoort. Vooral kinderen
kunnen daarvan genieten. Bij 't
Stekkie staat een springkussen
en bij de Pelikaanhal een
springkasteel. Bovendien zijn
er op beide locaties van 11 tot
vier uur allerlei spelletjes.

GBZ-spreekuur
ZANDVOORT - De fractie
van Gemeente Belangen Zandvoort houdt voortaan elke eerste dinsdag van de maand een
spreekuur in het raadhuis (ingang Haltestraat). Iedereen die
informatie wil of over een bepaald probleem wil spreken, is
welkom tussen half acht en half
tien. Het eerste spreekuur
vindt plaats op 7 mei.

ZANDVOORT - Voor de opknapbeurt van de Hervormde
Kerk wil de gemeente 110.000 gulden extra uittrekken, Nieuwe trofee
omdat de Hervormde Gemeente nog wat geld te kort komt. ZANDVOORT - De politici
Dat blijkt uit de kadernota die de gemeente opgesteld hebben dinsdagavond tijdens
het Politiek Café een trofee geheeft.

Bomen niet
verplaatsen
Oude bomen moetje niet verplaatsen, zeker niet die op het
Gasthuisplein, vindt F. Loos.

In totaal is er voor de opknapbeurt van de kerk 530.000
gulden nodig. Een deel, ruim
drie ton, hebben de gelovigen
zelf al opgebracht dankzij allerlei inzamelingsacties. Daarnaast geeft het Rijk ruim een
ton voor de restauratie. De overige 110.000 gulden wil de gemeente eenmalig aan de hervormden schenken.

Als een van de bewoners van
het Gasthuisplein vind ik dat
het plein moet blijven zoals het
nu is. Het kan toch niet zo zijn
dat als iemand veel geld verdient, deze macht kan aanwenden om het groen op ons plein
De kerk staat al een paar jaar
te verplaatsen.
op de nominatie voor een grootrenovatie. Vooral van
Voor wie? Voor meer bezoe- scheepse
moet er nog veel gebeukers? Zodat ze net als afgelopen binnen
komt bijvoorbeeld het
zaterdagochtend de tulpenbol- ren. Zo
bijna van de muur zetten.
len uit de bloembakken over orgel
heeft inmiddels
het plein gooien. Of zoals een Bovendien
deze winter de verwarming het
week daarvoor een ruit ingooi- begeven.
Dat leidde ertoe dat de
en van ons pand.
diensten tegenwoordig in het
Wij willen hier blijven wonen jeugdgebouw
plaatszonder kabaal (en niet weer het vinden, omdat moeten
het in de kerk
advies, ga maar verhuizen).

zelf te koud is. Het repareren
van de kachel heeft tamelijk
veel voeten in de aarde. De onderdelen blijken niet meer te
krijgen. Een nieuwe kachel
kost dertigduizend gulden.
Behalve voor de restauratie
van de Hervormde Kerk wil het
college van burgemeester en
wethouders volgend jaar 21.000
gulden extra vrijmaken voor
een opknapbeurt van het gebouw De Rotonde. „Dit monumentale gebouw verkeert in
slechte staat van onderhoud.
Het is onverantwoord om hier
geen ingrijpend onderhoud aan
te plegen. We stellen dan ook
voor om dit in 1997 uit te voeren," schrijft het college in de
kadernota. In totaal gaat de renovatie bijna zes ton gulden
kosten.

kregen van kunstenaar Ton
Timmermans, omdat zij volgens hem het lelijkste gebouw
van het Gasthuisplein hebben
laten bouwen. Timmermans is
zeer verbolgen over de aanbouw aan het raadhuis. De wisseltrofee, die in de volksmond
al de 'Rebelse Zandvoortse
doofpot' heet, wil hij maandelijks gaan weggeven aan mensen die het slechtste of mooiste
kunstwerk van die maand op
hun naam hebben.

Postzegels
ZANDVOORT - Op vrijdag 26
april is de maandelijkse postzegelavond in het Gemeenschapshuis. Er is een veiling en een
beurs.
De bijeenkomst begint om
kwart over zeven. De toegang is
gratis.

Ik ben het dan ook eens met
de heer J. Berkhout van de
ANBO: oude bomen moet men
niet verplaatsen.

W. Keur
's-Hertogenbosch

F. Loos,
Zand\oort

(ADVERTENTIE)

Tonno Sierlijke moderne bank met een
komfortabele zit. Vakkundig bekleed met stof.
2-zits

935;

B1ONTEL
De bank van Nederland
Mantel bij van Recuwijk - Sniep 7Meiikelboitlcvartl Amsterdam /Diemen - Tel. 020-6 99 41 11. Ringweg AIO - afrit S113

Montis
Leolux
Hu sta
Rolt Benz
Gelderland
Harvink
HenniedeJon
Klassiek

Van Rcturn/k in Dicmai
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toj>iucrl:i':i srt»(i'i/i»iMi.'/(/
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Tol / i/t l'i/

vanlleeuwijk
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Fijn gezelschap. Sommige dieven zijn blijkbaar zo eenzaam dat ze een papegaai stelen uit een
vakantiewoning
liiustiatic M.uc de Boei
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Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
Natuurlijk kies je voor het volgen van een opleiding
een vertrouwd adres, dat voor zover de cursus
onder de WEO valt, erkend li door het Ministerie
van Onderwijs.
Tevens erkend door
ANBOS en CIDESCO

OPENDAG

jchoonheldsverzorging
manlcur» . nailstyüng
| • vijigl» . mak* up artlit
. | • p«dicur« • vottvcrzorging
jportmijuge
| • ïlg«m«n» ondernamenViirdighcden (AOV)
j Aanvang nieuwe cursussen
|an./feb.-aug./sept.
P*\ Vraag gratis studiegids

-f V
/•v -

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

van 13 00tol
Maandögvan
00tot 18.00 l'l
* ' t *"v

^.-"z£"?^.TvT^T*ï3S'-?---™*^*'^^^
:

?" #«^

Voor onze winkel op Schiphol
zijn we op zoek naar een full-time
SALESMEDEWERKER m/v

••pr'&V.-! •.'.5."5;ït*l.!5jïi^

Super

Een ongekend assortiment
binnen- en buitenlandse kaas
Paté's en Salades
HALTESTRAAT 38
telefoon 5715000

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

De belangrijkste taken van de salesmedewerker zïjn:
• verkopen; • service verlenen aan de klant;
« verkoopondersteuning, zoals het op orde houden
van het magazijn, het aanvullen van de goederen in
de winkel en kassa-handelingen.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

De vereisten zijn:
verkoopervaring; • gevoel voor mode; • een jonge en
sportieve uitstraling; • Nederlandstalig;
• goede kennis van de Engelse taaK

'&Xiï£MiïaM&K$i

De Kaashoek uitgekozen
voor Collection-International
Nu ter kennismaking

'.-.'.;

Verhuizen is vakwerk!

Pluspunten zijn: - een mode-opleiding; • kennis van
Duits, Spaans en/of Frans; * affiniteit met visual
merchandising.

, ' . . • .•..--"-j',1-1 •;:." - •'j | "r 1 ''"l'- B i3'J 1

ï'fc'Siur-iv.raï wiéSfiRliwf

voordelig is!

.>-.Htf-.<:;,••;.'•;. ,-i-; ;i-:-V;;;;.'-*»!wA'!!ït1«:jïivï

Onze winkel op Schiphol is zeven dagen per week
open van 07.OO uur 's morgens tot 22.00 uur
's avonds. Flexibiliteit ten aanzien van werktijden Is
dus een vereiste voor deze baan!

WBf Verhuizingen

c,

FEEST!!
5 jaar SINGER
in Zandvoort
23 t/m 27 april

ERKENDE

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

t.a.v. Wendelien van Daal,
IJsbaanpad 1c,
1076 CV Amsterdam.

HOE VERKOOP JE EEN GLOEDNIEUWE OF OUDE IJSKAST
aovefleer m ae *rant

10% KORTING

Maatwerk in data-entry, detachering,
sales promotion, responsverwerking en
direct mail

op:
fournituren

l

Hele straten miljonair

Voor de uitbreiding van een bestaand project in Amsterdam (omgeving Amstelstation) hebben wij per direct vacatures voor de functie:

handwerk- en
hobbyartikelen
Zeestraat 48
Zandvoort
tel. (023) 5720072
's maandags gesloten

WEKELIJKS EUROPA

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Als jij voor deze baan in aanmerking wilt komen,
stuur dan binnen zeven dagen een brief, je c.v,, een
pasfoto en eert bijlage, waarin je aangeeft op wetke
dagen en welke tijden je kunt werken, naar

ERVAREN DATA-ENTRY TYPISTE M/V
5 avonden per week

SINGER

Nu kan het nog. De Nationale
Postcode Loterij geeft zes miljoen gulden extra weg en u
kunt winnen! In één klap
schatrijk en met een beetje

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- invoeren van numerieke gegevens;
- bijkomende administratieve werkzaamheden.
Wij verwachten van u:
- een enthousiaste en flexibele instelling;
- relevante werkervaring;
- geen uitgebreide vakantieplannen;
- beschikbaarheid gedurende 5 avonden per week.

geluk wint u er nog een riante
BMW by ook. Maar reageer
snel. Alleen bonnen die vóór 8
mei bij ons binnen zijn, geven
kans op die extra prijzen!

Tevens zijn wij met spoed voor een project in Amsterdam op zoek naar een
ervaren:

aandeel is in de extra prijzen.
Heeft u geen loten? Dan winnen
uw buren alles. Zorg dus dat u
op tijd bent en stuur de bon
ingevuld en ondertekend voor 8
mei aan ons terug. E9

Speel mee

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V

Tegelijkertijd gaan er ook weer
extra BMW's uit, maakt u kans
op de Mega Jackpot en kunt u
ook nog tienduizenden andere
prijzen winnen. Bovendien helpt
u heel veel goede doelen, want
die ontvangen de totale netto
opbrengst van de Postcode
Loterij. Het enige dat u hoeft te
doen is meespelen. En hoe meer
loten u heeft, hoe groter uw

part-time
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- registreren van gewerkte uren van de vele medewerkers;
- maken van planningen;
- veelvuldig contact houden met medewerkers en hoofdkantoor.
Wat verwachten wij:
- een afgeronde opleiding op MBO-niveau;
- een flexibele en loyale instelling;
- een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;
- dat u vijf dagen per week beschikbaar bent;
- ervaring met het werken met Excel en WP.

ftliillte

Nog een paar weken en dan
barst het miljoenenspektakel
los. Op 18 mei ziet u de bekendmaking van de winnende post:
codes in de 1-2-3 Postcode
Show om 20.00 uur bij RTL4.
Op drie plaatsen in Nederland
barst dan een groot feest los als
in één postcode u samen één,
twee en drie miljoen gulden
gaat verdelen. Bent u daarbij?

Roadshow
27' april
Rotterdam
(Kralingen)
28 april
U l venhout

Indien u zin heeft om bovenstaande functies vol enthousiasme te vervullen,
vragen wij u binnen een week, na verschijnen van deze advertentie, een brief
met CV te sturen naar:

pSSlfïf^;;;^^;^

'

CCN Datacom B.VY

"

Petra Broeder
Mangaanstraat 25
2544 DV Den Haag
070-3210501
ffl'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Strandpaviljoen

„Route 16"
zoekt zelfst. werk.

KOK
(papieren niet vereist, maar wel
werkervaring)
voor ± 5 dagen p.w.
Tel. 023-5712883

iSWSIPS»

NOORD

Sjf^i-if^-aöVi^rS^-i i:;i'' ':<;

let op onze

CUBE HARDWARE
Cornelis Slegersstraat 2-1
2042 GP Zandvoort
Tel: 023-5730792
Fax: 023-5730859

GELDIG TOT EN MET EIND APRIL

O / *O,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

ffenny Huisman bewaakt de extra prijzen. Mag hij ze bij u
bezorgen?

Naam:

DE UIlMAGËIM VAN 22 APRIl>
INTEL PENTIUM-75 8Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 850Mb harddisk 256Kb C. PCI
NTELPENTIUM-166 8Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 260Mb harddisk 256KB C. PCI

Alle computer systemen waden geleverd In een Minl-Tower met een keyboard een l ,44MB diskdrive en met MS_Dos 6.x UK.
SVGA Kleuren Monitor l <T(Green). 24 Maanden garantie. Installatie aan huls,
Prijzen en modelveranderingen zijn ond9rvoorbehoud.
inSTollüTIG 320 BUUilS«
Prijzen zijn inclusief BTW met 2 jaar garantie.Garantie verlenging is mogelijk !

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:'

3 miljoen

Getal 22 t/m 36

De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21

14K4AMIGO MODEM/FAX Intern
28K8 AMIGO MODEM/FAX Intern
33K6 AMIGO MODEM/FAX Intern

SEGA SATURN 64 BIT

ƒ 849,-

ƒ 28öƒ 325,-

GAMES PC EN SEGA SATURN
ALTIJD NU DE TOP 10 COMPUTER GAMES
OP VOORRAAD 5!
Vraag naar onze complete prijslijst van Computers en Supplies l
Alle genoemde prijzen zijn Inclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud

SOUNDBLASTER BRAVO
SOUND BLASTER AWE32 VE PnP
SOUNDBLASTERAWE32PnP
GOLDSTAR 4 SPEED CD-ROM
GOLDSTAR 6 SPEED CD-ROM3 J>)xis„
GOLDSTAR 8 SPEED CD-ROM

ƒ 99,ƒ 395,ƒ499,ƒ 165,ƒ 235,f 365,-

07
42
09

13
28
04

43
15
26

21
05
33

45 12 34
37 41 16
25 01 19

11
14
02
30
23
44
20
39

ƒ10.000,ƒ1.000,-

ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ25,-

35
31
03
06
29
24
32

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Sfraatpnjs:

Thuisbingo
ƒ 25.000,-

ƒ3.000,9563 PG
Keuze Prijs
9563 PG 164

Zetfouten voorbehouden

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

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,-

Postbanknummer:

ffc
ƒ5,-

De BMW: 3829 AW 068 in Hooglanderveen

Q dhr.

Adres:.

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

ƒ 2249,ƒ 3455,-

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
G ƒ10,- (één lotnummer)

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.96.04

«•v. >„,»*•<*"*
"
l
•
l
i

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

NATIONALE
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De wereld rond
in 62 dagen

Vijf jaar geleden

„Het is nu of nooit," dachten de Zandvoorters Annemiek
Schollaardt-Zwemmer en haar man Vincent Schollaardt.
Ze zijn gisteren vanuit Londen vertrokken voor een wereldreis van 62 dagen. Op weg naar de watervallen van Argentinie, de Maorikunst in Nieuw-Zeeland, duiken bij het koraalrif voor de kust van Australië, echte curry eten in India,
op safari door Kenya en dan tot slot moe thuiskomen in
Europa. Op 29 juni sluit Annemiek haar ouders in Zandvoort weer in de armen.

1LSrugkomen
WE MAAR heel te
en niet over

'A

vallen worden," rilt Annemiek Schollaardt-Zwemmer
als ze een paar weken voor ver
trek haar ouders in Zandvoort
bezoekt Annemiek woont na
melijk inmiddels in Engeland
„Mijn trouwring blijft thuis
We dragen ons geld op een plek
dicht op ons lichaam, zodat ze
dat niet zo snel kunnen meene
men Als een overvaller daar bij
kan, dan gebeuren er nog wel
meer rottige dingen En misschien komen we ook spinnen
of slangen tegen, tarrr " Met extra pillen, eigen naalden en een
paar zakjes bloedplasma hoopt
ze enge ziekten te overleven
„Ik heb namelijk een ongebruikelijke bloedgroep, zodat Vin
cent mij geen bloed kan geven "
Maar ze verwacht niet dat het
zover komt

ze overhielden, ging naar het
'reisfonds'
Pas de laatste jaren is ze
avontuurlijker
geworden
„Vroeger ging ik zelden op va
kantie Dit is zo langzaam maar
zeker een droom voor ons ge
worden Maar naarmate de
droom dichterbij komt, des te
meer twijfels we krijgen Heb
ben we wel genoeg geld9 Moe
ten we het niet m een
huisje m
Zandvoort steken9 Dat soort
vragen Aan de andere kant, we
zullen nooit meer twee maan
den achter elkaar vrij hebben
Dit is de kans van ons leven "

\F HET NU woensdag of
y donderdag fa -'och a de
voorj aars/on lobbieekt
pakt het vrijdagmiddaegevoel
me in Het is niet het/elfde al^
het vakantiegevoel en zekei
wat anders dan het koningin
nedaggevoel dat dinsdag pas
losbarst in mijn binnenste Ei
genhjk is het nergens mee te
vergelijken Laat ik het dus
maar beschrijven
De wereld om je heen lijkt
een stuk violrjkei Wat is het
mooi weer, hè zingt het door
het dorp De thee smaakt een
stuk lekkerdei Je handen die
anders moeiteloos over het
toetsenbord dansen, weten nu
met hoe snel ze de telefoon
moeten pakken om liever even
te kletsen met een vriendin die
ook geen zin meer m werken
heeft
En het kan ook met andei s
Want wie nog enigszins ar
beidsethos m zijn donder
heeft, komt al snel van een
koude kermis thuis Het vrij
dagmiddaggevoel is als een de
ken ook over de rest van Ne
derland gevallen Mensen van
bedrijven hebben afscheidsie
cepties', ATV'of'peisoneel
suitjes', provincie ambtenai en
zijn 'het veld in' en voorlich
ters zitten 'm bespreking'

Het organiseren van de reis
was nog een heel karwei, vertelt
Annemiek Ze wilde per se de
goedkoopste vliegtickets regelen, zodat ze flink met de vlieg
tuigmaatschappijen moest on
derhandelen De globale route

'We kunnen ons hele leven nog
uitrusten op Zandvoortse strand'
„Ik bereid me er wel op voor
dat we een hoop armoede zullen zien " Haar anders zo vrohj
ke gezicht springt even op ern
stig „In Nieuw Zeeland zal dat
wel meevallen, maar m India of
Afrika ligt dat anders Als we
terugkomen, zal ik nooit meer
klagen dat ik mets heb om aan
te trekken Je leert toch wel re
lativeren van zo'n reis, verwacht ik Het is gewoon goed
voor de rest van je leven om dit
een keer mee te maken "
Luxueus gaan ze met op reis
De twee Zandvoorters zijn van
plan om vooral in goedkope
jeugdherbergen of bij mensen
thuis te logeren „Desnoods
eten we een paar dagen alleen
water en brood " Een paar jaar
hebben ze namelijk voor hun
reis moeten sparen Alles wat

is nu in elk geval duidelijk
Maar de details van hun reis
hebben ze nog met gepland
„We proberen m het vliegtuig
telkens wat reisgidsen te bestu
deren Overigens kun je die
reisgidsen vaak tweedehands
m jeugdhertaergen op de kop
tikken Dat scheelt een hoop
geld " Een paar bekende 'highhghts' willen ze in elk geval niet
missen, zoals een bezoek aan
de zesduizend meter hoge Kili
manjaro en een duik bij het
Great Barrier Reef voor de kust
van Australië
Ze doen zes of zeven landen
aan en gaan letterlijk de hele
wereld over Om tijd te winnen
hebben ze gekozen voor link
som, zodat ze telkens tegen de
klok in reizen Het nadeel daar

Vijftien jaai geleden

Speeltuin m Noord Debevvoneis van dt Lorent/ C i r c u i t D i Zandvoonst Handelsveieni-miL, l u i
stiaat moeten kie/en of delen 'Vis /ij niet op VGOI b( houd v m het c iictiH en i omn_,bouv \^ \
korte teimijn aangeven dat te de speeltuin K h k<>n ils ck portveiclc n naai ac bmnenk int \ u
ter hun flat willen laten opknappen vcidvvijncn htl cireml wolden verplaatst
de glijbaan en de sehommels Het spee It matje is Ualtesli aai De winkeliers m rU Haltestu it vu r
veel te gevaarlijk gewoiden
ben d i t hun straal <?eieconstiueud wordt E
Verlcceischukte Burgemeester Van der Heijden moeten dieinpels ' omen /oclat auto s niet me^r
wil de files op de Zandvoortselaan en 7eev eg /o hard kunnen lijden Veidei willtn de v inkt
gezamenlijk aanpakken mot Bloemendaal hei s dat de gemeente do M oenen vi i b u r r t t
Heemstede en Haarlem Diaivoor heelt hij sa Politieman R Dijkstia net mt afscheid v i n d
men met de buigerneesteis uit de/e gemeenten politie Hi] hief t <4 laai bij do Zandvoon e poli
:en overeenkomst getekend
t u LC /< (en

Io kiij_,1 plotsehn., /in m een
ijsje op een Zandvooi ts ten as
je even de week laten bezinken
zoals de viei ambtenaren die
zieh mdei daad vi ijdagmiddag
rond een uur of half vijf bij Het
Wapen van Zandvooi t op het
Gasthuisplein m het zonnetje
koesteren
Vei derop /it ev eneens vooi
liet i aadhuis een oudere heei
te peinzen bij de gele viooltjes
vis m htt blauwe viooltjeswa
tei Vooi hem hoeft er duide
lijk geen kunstwci k te komen
Met zijn hnkei oog kijkt hij een
uurtje naar de vooibijgangcis
en met /ijn i echter laat hij de
viooltjes groeien Bevangen
door de viooltjesziekte1? Zou
dat de volgende kwaal zijn nu
we geen kattebrokjes en geen
Brits rundvlees meei mogen
eten'
Een slachtoffer is er al ik
zag donderdag of vrijdag een
grijsaard in de vooi tuin van
een huis m de Piet Lefferts
straat /itten Doodstil staarde
h ij naar deoverbuien Om
zoomd door feestveisiermg en
wachtend op de vijftigjarige die

h< m pruestena van hel ' lehen
de h ma schudt Abi ih im _,i
v e l d d >oi vioolijtb/iektc
Wat /ou trouwens ei , L i /ijn
dt veilammerde viooltjeszi V
te of het veilammende vi ijd i„
middagge\oel > En zou heu in
andei e landen ook vooi ko
men' In de bus naai huis \\ eet
n« mand het antwoord En een
dag latei als ik saionaslaat
na de voorstelling van Wim
Hildenng met een aardige urn,
het toneelspel \an haai klem
doehter nabt schouw vergi et
ikhet te vias,e'i J immer \ int
de/e tacht'ajdi ige Zandvoort
se die nog zo kwiek en v iel
oogt blijkt al heel wat «m de
v. ercld gezien te hebben al
woont ze alvvcei vijftig ja a m
Zandvoort
Ze veraangenaamt de andeis
zo saaie tatibi eis een beetje
Wat kwebbel ik veel hè
lacht 7e me verontschuldigend
toe Bij de halte Nieuw Um
eum/Waterleidingdmnen moet
ze ei helaas uit Ik hoef haai
met te helpen We zwaaien nog
even naai elkaar Niet meer 70
jong en dan toch zo jeugdig
Zou het haai karakter zijn of is
ze bevangen dooi het zatei da
gavondvnus'
Monique van Hoogstraten

Vincent en Annemiek Schollaardt-Zwemmer: 'Pas de laatste jaren ga ik op vakantie naar het
buitenland. Deze wereldreis is voor ons zo langzaam maar zeker een echte droom van ons
geworden'

van is dat het vermoeiender is
„Ja, dat is waar," beaamt Anne
miek „Sowieso is 62 dagen na
tuurlijk relatief kort voor zo'n
wereldreis Ik ben ook wel een
beetje bang dat we overvoerd
raken met indrukken en op een
gegeven moment mets meer
echt zien Voor later houden we

dan ook een dagboek bij " In strand van Zandvoort liggen
Zuid Amerika, Australië en om geestelijk en financieel bij
Afrika hebben ze een paar rust te komen "
Monique van Hoogstraten
punten ingebouwd
en Vincent \ liegen naar Bu
„Ach," schokschoudert de Annemiek
enos
Aires
april) Auckland (6 mei),
27 jarige Zandvoortse „We Sydney (13(Ï4mei),
Cairns (14 mei), S>d
hebben nog ons hele leven om ney (27 mei) Singapore (27 mei) Bom
bay
(2')
mei),
Nairobi
(5 juni) en Lon
uit te rusten Na deze reis gaan
(a juni) Op 29 juni arriveren ze in
we desnoods elke zomer op het den
Zandvoort

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

27/28 april
Jeugdgebouw Hervormde Kerk

Zondag 10 00 uur ds Van Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15

Zondag 10 00 uur ds Seeleman

Roomskatholleke Kerk, Grote Krocht 45'

Zaterdag 19 00 uur pastor Meijer
Zondag 10 30 uur pastor Kaandorp

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:

Zondag 10 30 uur ds Romp

Weekenddiensten
Weekend:
27/28 april

Speelweek van 25 April t/m l Mei

NEDERLANDS
GESPROKEN

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

:PHEI.FFF

A.L

Do t/m Di
19.00

A.L
Dagelijks
21.30

Woensdag l Mei om 19.30

THE CITY OF LOST CHILDREN
Een film van Jeunet & Caro

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

POLITIE Alarmnummer 06 11
In andere gevallen tel (023 )
5713043
BRANDWEER Alarmnummer
0611 In andere gevallen
023 5159500 of voor info over
dag (023 ) 5761584
AMBULANCE Alarmnummer
06 11 Anders tel 023 5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken
nemerland
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza
menhjke
waarnemmgsrege
ling J Anderson, B van Ber
gen, C Jagtenberg, G Mol, P
Paardekooper, H Scipio Blu
me, F Weemnk Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16 30 uur, en
tijdens feestdagen via telefoon
nummer (023) 5730500 De
spreekuren van de dienstdoen
de arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 1130 tot 1200
uur en van 17 00 tot 17 30 uur
Een afsnraak is niet nodig
Tandarts Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek: Zandvoortse Apo
theek, H B A Mulder, tel
(023 )5713185 openingstijden
(alleen voor recepten) zater
dag 11 00 13 00 en 17 00 18 00
uur, zondag 11301230 en
17 00 13 00 uur Buiten de ore
nmgstijden informatie over de
regeling via tel nr
(023)
5713073
Wijkveipleging Voor spoedge
vallen is het Kruiswerk Zuid)
Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te be
reiken via de doktersinforma
tiedienst tel 068460
Verloskundigen: Mevrouw E A
de Boer Burgh en/of mevi
A C M Gombeit en/of P J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand
voort, tel (023 ) 5714437
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
(023 ) 5715847
Dieren- Vereniging v h welzijn
der dieren (023 ) 5714561, Ver
missmgsdienst
023 5383361,
Asiel Zandvooi t (tevens pen
sion) (023) 5713888 Stichting
Regionale Dierenambulance
023 5363476 of alarmnummer
023 5334323 (24 uur pei dag)
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem c.o.. 023 5471471, dag
en nacht bereikbaar vooi een
gesprek van mens tot rnenb
Welzrjnscentium Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel (023 ) 5717373, op alle werk

dagen van 10 30 12 30 uur
Schriftelijk Postbus 100, 2040
AC Zandvoort
Belbus Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel (023 ) 5713141, tus
sen 11 00 en 17 00 uur
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort Noorderstraat l, tel
5713459
bgg
023 5320464
Spreekuur op werkdagen van
9 00 10 00 uur Verder volgens
afspraak
Telef. Meldpunt Sexucel Ge
weid tel 023 5340350 op werk
dagen 12 00 14 00 uur en maan
dag
+
donderdagavond
19 00 21 00 uur
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling 023 5159700, van
08 30 tot 17 00 uur

Zandvoortse Vereniging van
Huurders Gratis advies voor
leden Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19 00 21 00
uur (023) 5731618 (Secretaii
aat ZVH) Schriftelijk Postbus
287, 2040 AG Zardvoort

Oude mannetjes

Rond 1970, na de afbraak van
het postkantoor en de recon
structie van het plein, is de 'San
c
devoorde ordmarius'-bank (ge- met S ) jaar fle oudste van het
wone Zandvoortse gemeente- stel
, On/e vaders. ?aten bij de robank) neergezet op het Raadhuisplem De bank is van hout toade 'Cgt de 74-iange Flias
en is inmiddels vvt geschilderd Keikman (vierde van links) ïïq
Deze bank heeft ?o zijn eigen is ee i echte Zandvoorter want
vaste Vitters' en is \ ooral popu hr| heelt een orjnaam Oepie
lair brj mooi weci V\ e doen het Mi]" \ \der heette eigenliil> Javoor de stramme benen Een eob tiiaar iedereen noemde
wandelingetje naar de bank en hem „oepie Dat kon /iju broer
je blijft weer wat langer leven niet uitspieken En /o werd het
Door de week 71311 vve niet veel Oepie \ou ben ik ei mee opgemeer Als het slecht v\eer is sche^nt
Srnon van den Bos (eerste
staan vve trouwens onder het aidakje," vertelt de heer Cosnan, van links) is nog maar een jon-

Woningbouwvereniging EMM
Klachtentelefoonnummei
technische
dienst
(023)
5717577

ZANDVOORT Eisjmliil bc^ir c 101,11 L i k n m_n i
al de avond ti \oo' De lants^e spi lli n v nid^a \ i i a / o i c t i u 1 il l
ei woidt nog gauw een deken \ooi de Mijnirnkt OBUS."ld en
scoutmggroep The Buüalo s maakt een feestelijke eiepooit a<m
Stonngsnummer gas buiten het begin van de Hdltebtiaat Di^e *-aait 'fa o\ciit,en vooi htt
kantooruren tel 023 (5)235100 verkeer afgesloten op konin^mnedas Het piogiamma voor ko
(nv Energiebedrijf Zuid Kenne ningmnedag luidt veider
merland Tijdens kant uren
Koninginnedag
5235123
1
900 1400 uui vnjmaikt op de Pim'-Lsstv.e., en het Riulhm^
plein
Taxi tel (023 ) 5712600
1
10 30 uur aubade v ooi hel i aadhuis Alt t hiimonu De S] ui HL
Openbaie bibliotheek Prinses bazuin uit Haailem
seweg 34, tel (023) 5714131 " H 00 uur kinderspelen in di HalUsti< \\ Vooi kincUien 2 tot L H
Open ma 14 17 30/18 30 20 30 met b jaai sta it aan het einde van de Hal^e-su lat et n spnnt,kiis
uur, di 14 17 30 woe 10 17 30 sen een schmincktiifcl e n / i j n ei vooisti lluuen \ ooi kindei en i
vlij
1012/141730/18302030 tot en met 13 jaai /et de Stichting Reki i l u w u k Nooid Holland
in de Haltestiaat o a et n /( ephellin_ m u ( m b c h i i j v i n bij C i L
u , zat 10 14 uur
Neuf)
' 16 OOuui estafette in de Haltesitiaat dnschiijvenbi] La B istille)
* 19 30 uui taptoe met Soli en Damnte op de Piinstisewes;
Burgerlijke stand
Periode
16 april - 2Z apnl
In ondertrouw

3 mei
* 12 00 uui Bloemlezing bij het Joods monurunt op de hoeV van
de Enoelbeitsstiaat en de Van Heemskei cksti aat

Lucas Nicolaas de Bium en 41 mei
19 00 uui Dienst Heivormdi' Kuk
Joyce Theresia Maiia Bod
•*1 19 30 uui stait v m de snlle tocht bij de kei K
daert
19 58 uui twee minuten stilte bij het monument op dt hoek v an
Getrouwd
Anthoni Gerrit Teekens en Je de Van Lennepvves en de Linnaeussti aat D x u na dtt lam Uie v an
annette Pransisca van Doornik Annemane Oster en talocmlenems;
Ovei leden.

Baitje Klasina Hessehnk Mijh
us op 89 jarige leeftijd
Machiel Koers op 84 jarige leef
tijd

kie'v olgens de rest De G l jauge
voegde /ich twee jaar geleden
brj de gioep , Dit is namelijk
een fijn plekkie Je kunt een
beetje m de gaten houden u at e>
allemaal gebeurt m het rlorf
/•iet u En daar praten vve üa i
over
Sterke verhalen, daar hotu'e i
?e wel van maar die wllen >
met kwijt Schnii maii >p
dicteert de 73]ange Ptter Tr
(deide van links) Ze ht bbe
het ov er v oetbal ov er de hui/<* i
d;e nooit komen over wie tdood is de politiek ' H e t v n ' t '
lacht W e hebnen vee' ?eia
das loncludteil de 'eveatigji
rige ter Molenaar (vt]fd< \an
links)

\Voi-nsdai; '! apnl
S oepknjten en komui n t i
ke oakken met t Stekkie K ei
siusstiaat 190) Van 14 00 t '
1 d 00 uui
Filmclub simon ' m C dl m
di uut L i i i m het Cu ei s i m
het G Tsthmsplt in \an\ i_
l') il) uui Ook toe., inkt u]k
\ ooi niet leden
\ i i ) d m i(i a<n il
Post/egel ivo ld in het f t
n e t n s c h mshuis t l D I V K I
si i u t ) Van if i') 5(1 ui'i
I edi nv 11 <_ id' i ms. Oud / unl
\ooit met di i s ove: oud 7 md
\ o r n t In paviljoen no S I iet
punt Aam ma 20 50 uui
\\oenscUm l mei
Filmt, lub Simon \ an C ollem
di a ut Citv ot lost childien m
het C neus lan hit Gast huis
plein Aam an., l') 30 uui Ook
(OL^ inKelijk vooi mtt leden
/atei dat; 4 mi i
Ticneidisto In t Stekkie
(Celsiussü uit) Van 20 00 tol
2 5 00 uui
Maandag (> mn

Vot,ele\eui sie in de Kenni
mei duinen Veitiekom l') 5!)
> mei
uui bil de ingang Koev l ik (Zet
* 14 00 16 00 uui teestnuddag vooi oudeien in De Kiocht
Opgeven via
* 19 30 uur feestavond met Tiiends in Musie m De Kiochl (met v\eu Oveiveen)
tel 023 r )2 r )7484
muziek uit de jaien deiüs en veertig)
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Opruiming op de boulevard. Meubels
voor een appel. Interieurs voor een ei.
De koopjesklopjacht begint. Kom snel!

VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17.00 uur,
maandag van 13 00 tot 17 30 uur

vaïi|<eeuwijk
~H~^

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MitTo-iuhcitnitifs kunnen \\nnlcn p-/rl o\cr l of 2 koloiiniien hm-dlc in diverse lettergrootten.
Partinihemi \erwij/en HIJ naar de special*' bon on de

p.if.nmi ..MICRO'S".
PldalMii^is mogelijk in <!<• \ol»ende edilie:
X\M)VOOHTSMi:U\VSHL\D ƒ0,51 PIT milliiiirtrr.
Sluitingstijd: dirihd.ig 12.00 uur.
t' knul u\v tekst telefonisch opgeven: 023-0717166 of
afge\en//,enden aan:
* Zamhoorts Nieuwsblad. C.iMluiispk-in 12. 2<H2,IM
Zumhoort:
Pl.i.itsing is ook mogelijk in de \olgemle combinatie:
\V2.Zand\oorts Nieuwsblad. AmsleKeens Weekblad.
Uillioonise Courant, de Ronde Vener. A.tlsmeerder
Couranl. alle edities van liet Amsterdams Stadsblad. ƒ5.82 per millitneter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 unr.
"Ar Informatie over on/,e overige aantrekkelijke ad\erteuliecombinaties in de Micro's zijn op aam raag op
onze kantoren verkrijgbaar.
Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
* rekening gebracht, alsmede ƒ8.-- adm.kosten.
Hij plaatsing in de Micro's worden geen bewijbtinm* mers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverleerders buiten bet verspreidingsgebied één krant versi uurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening »ebraebt.
Alle prijzen <>\cl. 17.5% BTW
L' kunt de tekbt \ an uv\ Micro-advei tentiecornbinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor bezorgklarhten) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
l>c>-tl>ii> J 56 - 1000 AD Am»ler<lnm
Di- UuitingMijdiMi gelden voor pluutMiig in derelfde
*veek.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

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

• Bevrijdingsfeest 5 mei in •*• Help de Polen. Stuur 'n
De Krocht. Krt ƒ 2,50. Friends voedselpakket1 Wij hebben
in music
evt 'n adres- 02907-5235.
B Brandw mannen bedankt,
• Niet te geloven,
jullie hebben 't perf gedaan Rika Paap is de 50 te boven.
Marjon/Cathy Trompstr.
Rene, Patricia, Lagos, Kees.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw adveitentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalchcque bijsfmien of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

fen pruik als het
nodig is!

* bezoek aan
huis of in

het
sortering in
haarwerken
en pruiken

personeel

B Nico AOW, wat een weelde
hé Van harte! Ed, Lenie,
Mark, Linda, Bert, Maaike.

gevraagd

B Op 28 april wordt
Rest. Queenie vraagt huis
Nico 65 jaar! Hart. gef.
Rmi, Herman, Cathy, Marjon. houd. hulp, v. 3 of 4 ochten
den p.w. Tel. 023 - 5713599
B Tom en Thea de Roode
zullen weten dat wij 29 april
Horecapersoneel
niet zijn vergeten!

gevraagd

B Wij hebben al 30 jaar d'rop.
De groeten van Sonja en Rob!

Dombp
NIEUW!
NUTfilms
hele week

Met spoed gevr. een schoonmaakster voor 3 ocht. p.w.,
werktijd, van 07.00-10.00 uur,
en een oproepkr. met horecaerv., voor bar en keukenwerk
Tel. ml. 023-5714199, vragen
naar Annette.

Technicum
iet uitzendburo voor echt
technisch werk zoekt
- Elektromonteurs
- Data-/Telecommonteurs
- Onderhoudsmonteurs
- Constr. bankw./lassers
Ceintuurbaan 312, A'dam

Tel. 020 - 676 76 56

Kunst en antiek

Party-service
PELIKAAN

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.
Zoekt u ruimte voor vergadeing, feest, club of partij?
<omt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.
De advertentie-afdeling
aehoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

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

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons liet
Gratis Micro's en betaalde recht voor zonder
0
Micro's moeten worden inaele- PR»ve f" red.enen,
verd bij eenaanleveradres"
%%*2£S?«
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ëd17

Ook gespecialiseerd in
herenlmgatjwerken

Heemstedeslraat 28
b.h Hoofddorpplein
Amsterdam.
Tel.020-6157107

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

VERSCHIL MOET ER ZIJN!

TAFELS

300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736
Showroom
Mr J. Takkade 30,
Aalsmeer, 0206412137
Veilinggebouw Amstelveen,
heden inbreng voor veiling 13
en 14 mei Spinnerij 33
Tel.' 020 - 6473004.

t/m 6 regels ƒ 10,79

JACOB'S CREEK

SCOTCHMAN
.WHISKY - 0,7 liter

• SHIRAZ CABERNET of
• SEMILLON CHARDONNAY

•*•
JACOB'S CREEK

'°S |

Wij kochten voor u de Semillon Chardonnay, een
schitterende, perfecte, vrij droge wijn die zich m
kwaliteit kan meten met de beste witte wijnen van
Europa Om u nog enthousiaster te maken brengen
wij óók de Shiraz Cabernet. De prachtige diep rode
kleur en de volle, elegante aldronk zal iedere
wi]nliefhebber m vervoering brengen.

ELDERS J9ï95

JACOB-S CRI

it

Verhuizingen

2055'

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

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

MUSCADET
MOEDER.DESEVREETMA1NEJ
Een wijn van uitmuntende kwaliteit
alkomstig uit de streek rond Nantes
aan het eind van de rivier Loire. Onze
inkopers wisten de hand te leggen op
25.000 «essen

EaEon

as
n

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 18.00 uur 5719800.

Dieren en
dierenbenodigdheden

45.00

OBLOMOV VODKA
0,7 LITER

BOLS
GRAANJENEVER

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 5 regels ƒ 8,99

De nieuwste*
dagfilms

EN HAARWERKEN

KOLONIAALSTIJL

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdelmg Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam
t/m 4 regels ƒ 7, 19

yideptheek
POMBÖ

CHARLOTTE COIFFURES

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look 700
Woninginrichting
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
Mooie, witte eethoek: leuke banken, vitrines, bureaus,
rotan stoelen m. salontafel decoratie enz JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
ƒ395. 023 - 5717593.
Showr Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137
T.k. bruin leren bankstel +
tafel. Tel. 023 - 5716672.

voor de particulier:
3 regels gratis

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gaslhuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

Technisch personeel
gevraagd

ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

Hotel Hoogland

• Uw particuliere Micro bon Corn. Slegersstraat 2b
per post verstuurd bereikt
Geopend dagelijks
ons pas over 3 a 4 dagen.
; ; 13.00-21 .00 uur
Opdrachten die te laat
B ELS, gefeliciteerd 25 april, binnenkomen worden
ï (£3-5712070
automatisch de week
JITS
7799?
daarop geplaatst.

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
fopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
l" 300.- uitkomen.

Te koop: verrijdbare zonnehe
mei, ƒ 150. 023 - 5719225.

POMBO

Ik ben Quinten uit Schagen,
23-jange bouwvakker, 1.93 m
lang. Ben je spontaan en hou
je van uitgaan, wandelingen
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'
maken, film kijken en weet je
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, hoe je lol moet maken'' Dan
7 dagen per week. Wat moet u doen?
wil ik graag een keer met je
1. Kies een leuke advertentie.
op stap, dus laat van je horen!
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. 06 - 350.15.156, 1 gpm, box3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie nummer: 982440.
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Ik, MAN, ben 58 jaar, 1.82 m
A'dam: hé jongens uit omg. Den Haag: ik ben Patricia uit lang, gescheiden. Ik zoek een
A'dam. Hier een leuke meid Den Haag en ben 20 jaar, 1.72 romantische, temperamentvan 19 uit A'dam. Ik ben
m lang. Verder heb ik donker volle, goed verzorgde vrouw
1.76 m lang en heb lang don- ang haar en bruine ogen.
voor een serieuze relatie in de
kerblond haar en blauwe Willen jullie meer over mij we- omgeving 010. Ben je niet ouogen. Ik zoek een leuke, lieve, ten, of iets leuks over jezelf der dan 60 jaar, laat dan een
eerlijke en romantische jon- vertellen, spreek dan wat op berichtje voor me achter1
gen, die weet wat hij wil. Bel mijn box in, wie weet
BEL 06 - 350.15.156, 1 gpm, boxme en dan spreken we wat 06 - 350.15.156, 1 gpm, box- nummer: 362921.
af!. 06 - 350.15.156, 1 gpm, nummer: 946044.
boxnummer: 324916.
Hoi, hier is Fleur. Ik hou van
Ben jij die verzorgde, char- sporten en muziek luisteren.
mante man van 40+? Rook jij Ik heb zin om met een goed
niet, ben je een gezellig, on- uitziende, spontane jongen
bezorgd iemand en niet klei- iets gezelligs te gaan doen.
ner dan 1.80 m? Ik, goed uit- Ga je mee'' 06 - 350.15 156,
ziende vrouw met uitstraling, 1 gpm, boxnummer: 343927.
houd van uitgaan en huiselijke gezelligheid, zoek JOU! Hoi, ik heet Anja en hou van
aerobics, fietsen en vakanReageer! 06 - 350.15.156,
1 gpm, boxnummer: 355822. ties! Bel me en1 luister naar
Assassjns
mijn advertentie We maken
Dames! Ik, MAN, ben 27 jaar er samen iets leuks van!
' V , - V : : *,*.*•.-;.'•. : ' •
:
en 1.95 m lang, heb blond 06 - 350.15.156, 1 gpm, boxFilrnpje!
haar en blauwe ogen. Mijn nummer: 326908.
hobby's zijn fietsen, basgitaar Ik ben een spontane, forse
spelen, tv kijken, muziek. Ik vrouw van 52 en wil graag in
Waterworlid
zoek een leuke vrouw om contact komen met een man
deze dingen mee te delen. van rond de 50 en 1.80 m
Voel je je aangesproken, rea- lang! Denk jij, dat ik jou zoek,
Prêt-a-Porter
geer dan! 06 - 350.15.156,
laat me dan niet wachten en :\'::.•'• .-;.'*.>*•••-, ':......"•
1 gpm, boxnummer: 380688. bel! 06 - 350.15.156, 1 gpm,
Sahara
Den Haag: hebben jullie zin boxnummer: 966105.
om te gaan stappen? Wij zijn Ik ben Martin, 37 jaar. Ik zoek
Species
2 blonde meiden uit Den een gezellig maatje om leuke
Haag. Het enige wat wij vra- dingen mee te doen. Warmte,
gen is tussen 24-29 jaar, van gezelligheid, uitgaan, strand,
Sometimësi thëy
vrolijkheid en gezelligheid zon... kortom, de leuke dm: comebackagain
houden, om er een te gekke gen van het leven! Spreekt dit
avond van te maken. Niet te je aan en wil je meer over me
Corn.Slegersstraat2B
lang nadenken, spreek wat m! weten, dan hoor ik je graag!
06 - 350.15.156, 1 gpm, box- 06 - 350.15.156, 1 gpm, boxTel. 023-5712070
nummer: 939106.
nummer: 363157.

Kennismaking

Schoonheid en
verzorging

Divers personeel gevraagd

ZOMERUITBREIDING

ELLEN, heel veel succes
donderdag, maak er wat
moois van, MAMMA.

MICRO'S

Op de Sniep, Diemen

• 5 mei geb. De Krocht Sales organisatie (geen multi-level marketing) zoekt per
19.30u. Friends in music Krt DIRECT nog enkele vertegenwoordigers voor ons multi-funca ƒ2,50. Bel 023 - 5714621. loneel onderhoudssysteem. Wij vragen i.bv eigen auto en
een goede beheersing van de Ned. taal Interesse in deze
7
VLOOIENMARKT
• Wij behouden ons het zo 28 april Haarlem-Europa- unctie Vraag een sollicitatiegesprek aan tussen 10.00-17.00
uur
H
C
S , afd pers zaken 020-6409408
recht voor zonder opgave van wijk Tijbbhal, van 9.00-16.00u
redenen teksten te wijzigen
020-6156856
of niet op te nemen.
Vlooienmarkt. 26/27 mei
J. Edenhal Amsterdam.
lezocht wegens uitbreiding van een nieuwe lokatie ± 37
0481-422112/423363.
collega's om ons kantoor te versterken Div. functies o.a.Felicitaties
chauffeurs/verkoop, vertegenwoordigers, verkoop, promotie,
management in boeken, speelgoed, kleine electronica etc.
vragen van u
Videotheek
• 30 jaar geleden, op 29 april,
- enthousiasme, sterke motivatie,
zei Tom tegen Thea, ja ik wil!
- doorzettingsvermogen,
- zelfstandig als in teamverband werken,
B 50 jr is al een héél leven.
- leeftijd 18 tot 37 jaar,
Ik hoop dat we er nog samen
•• vooreen
- ervaring is niet noodzakelijk
veel beleven. Jaap.
./gezellig avondje.
B 50 jr is Rika Paap vandaag
Voor afspr bel 020-6920191 dhr. De Winter Direct beschikgeworden. Gef. van fam.
Nu comfortabel
jaar krijgt voorrang
Hoogervorst en Swart.
huren.
;
ƒ 150,- p avond als consulenB Feest 5 mei 19.30 u.:
e bij Miranda's Cosmetica en
Weekpakketten al
Zalenverhuur
Friends in music. De Krocht,
ook nog een auto Dat kan,
:
v.a. 2 stuks
:
krt. ƒ 2,50.
bel snel v info 0297-593955.
Gevr. jongeman, vanaf 16
B Het is waar, 28 april
Corji. Slegerssraat 2b
jaar, woon Zandvoort, voor
Nico 65 jaar! Hart. gef.
v Tel; 023-5712070, > .
's avonds thuisbezorgen van
Rmi, Herman, Cathy, Marjon.
voor uw feest,
maaltijden (met bromfiets)
B Lieve mama, het is echt
party of receptie.
Tel.. 023 - 5718882/5731156
waar, vandaag wordt jij 50
Tel 023 - 5715541.
Boul. Barnaart 12
jaar Ankoe.
Huishoudelijk

Videotheek
ZÉLF DE PLANNEN VOOR IJBUFÏG ZIEN? Dat kanop woensdagmiddag tussen 1400 en 1800 uur bij de
informatiebalie Uburg, Weesperstraat 430, bij tram- en
metrostation Weesperplein. Tel • 020 - 6214176.

Uitgaan

O «V

JONGE
BOLS

HELE LITER
ELDERS

$$**

PAG-TIP
OPsOP

ELDERSjBi&T

Et Mame.

l BOOTZ LIKEUR
amarstto of tiramisu |
0,7 LITER
ELDERS

BAILEYS
IRISH
CREAM

NAPOLEON
BRANDY
1804V.S.O.P.

0,7 LITER

0,7 LITER

ELDERS

ELDERS

TERRACOTTA
«KOELER

t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18

ünderella Euro's/ 19,50 2 st.
Bez. ƒ23,50 Hondenkapsalon, J.P. Heijestr 79,6183091.

t/m 10 regels ƒ 17,98
Wilt u ook naam. adivs. woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voorde particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum yan één advertentie
per week. Ook /.onder vermelding"vraagprijs (artikelen te /amen niet boven f 300.-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prij/.en /.ijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

Opleidingen/
cursussen

BRAND
PILSENER
KRAT
24 FLESSEN

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl lerares
Tel 023 - 5718486

heeft alle dranken

...

Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Kleding
ELDERS
Zin in maalles7 Dinsdag- o
woensdagavond
Yvonne
Wintermans, 023-5719566

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
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SONY DOLBY SURROUND PROLOGIC
MINI HIFI SYSTEEM KOMPLEET

PHILIPS 70 CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV
PW630A; Grootbeeld BlackLme beeldbuis, teletekst,
af standbediening.'3295.-

2295.-

PHILIPS MATCHLINE
100HERZKLEUREN-TV
PT800, Black-Line S beeldbuis, stereo, teletekst. *2795.-

1795.

PHILIPS MATCHLINE
701B; STEREO TELETEKST,
afstandbediening. Adv.*1795.-

1145.-

PHILIPS 70CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450; Adviespnjs*1995.-

995.PHILIPS STEREO TXT'
21 pt 440a -ü Adv. 1345.-

845.-

55 CM STEREO KTV
NA2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.*1345.-

695.-

55 CM KLEUREN-TV
Off. Ned. Philipsgarantie. *899.-

475.-

SONY HI-8 TRAVELLER
TR707; Superieure Hi-8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluid, motorzoom, autofocus. Adviespnjs*3220.-

1-DEURS KOELKAST 1
Degelijke koelkast Fraaie
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie.

1349.-

245.

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750; TOPKLASSE! Met
beeldstabihsator, HiFi stereo geluid, lichtgewicht. *31 10.-

SONY STEADY SHOT
TR550; Met beeldstabihsator, HiFi geluid,
motorzoom. Adv. *2530.-

1299.SONY HiFi TRAVELLER
TR470;10xmotorzoom,groothoeklens, HiFi stereo. *1999 -

1299.

HI-8 CAMCORDER
Superieur beeld, HiFi stereo

1249.

Type AVM; Luxe, digitale magnetron oven, 1000 Watt vermogen, eenvoudige bediening,
quartz-grill en crisp-funktie.
Ruime inhoud, dus ook voor
grote gerechten.
Adviesprijs*999.-

SIEMENS 180 LITER
KT18R01 , Adviespnjs"948.-

,'.,020-647.4939.',-.

C Aio. consumentenbclangen
• ma. fmtr.'van 10.00 tot 16.00
l : -fijdstip van levering?
S::
BcIdeBCC

l-;.'02.0-647621.9.-

\ • : Één dag voor'levering!.''!.
pv»an 12.00 tot 16.00'uur:

SONY55CMKVM2100
CMKVM2K
Hi-BlackTnnitron.
itron.Adv.100i
Adv.*1000.-

599.-

100 LITER VRIESKAST

WHIRLPOOL

«•latB^^KHI f\

._ TÏ

MSBÜPE -^F-i"v 'i"i"""'i
WHIRLPOOL243 LITER
Met 6 vnesladen cq vakken.
Adviesprijs."1165 -

899.-

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alletopmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf.

298.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST63-650; Monitorlook,
STEREOTELETEKST. *1829.-

878.-

BLAUPUNKT 70 CM
7025; Stereo, teletekst. *1599.-

998.-

BLAUPUNKT 55 CM
BP55; Stereo teletekst. *1099 -

698.-

ARISTONA63CMKTV
STEREO TELETEKST
TA4411; Afstandbed. *1795 -

898.-

PANASONIC
NIC 63 CM
TX25G,Stereo,teletekst.*1599.>, teletekst.'1599.-

948.-

GRUNDIG 51 CM KTV
T51-640;TELETEKST.*1099ETEKST/1099-

498.-

SHARPPORTABLETV
)RTABLETV
37cm, afstandbediend.
tandbediend.

348.-

•

•

met,1ront-,cen
roun

•

• • •

•'

*Sterèpradiorecpr....... vgg,r;

II

SONY 4 KOPPEN VIDEO
E50; Tri-Logic, audio dubbing,
mkl. showview+PDC. *1330.-

,'ïl

J1 1

w:
,/v
•>.fl

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI, 4 programma's, 12 couverts
Adviesprijs*999.-

795.-

BAUKNECHT WAHoog centrifuge-toerental.
Adviesprijs*1349.-

795.-

WAS/DROOGKOMBINATIE

Wassen en drogen in 1 machme, 1200toeren. *1799.-

1195.-

BAUKNECHT V W 3 P R

BOSCH VW SPS1012

prira, "77Q

U'JIAJ
f fSfa™
SIEMENSAQUASTOP
Superzumig. Adv. "1348.-

Utf^L

CMC]] „

sa

ué

pG570; TOPKLASSE. '2099.- è
M
MIELE VAATWASS'ER

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden. Adviespnjs*999.-

1000
TOEREN
BOVENLADER

WHIRLPOOL 850 TRN
Type AWG089; Adv. *1435.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

,.._...r
2-wi'ég 9°..

' -IrlM* **** . ~ r

-

'..•:»-

BAUKNECHT KGC
KA/ kombinatie met 3 laden
Adviesprijs* 11 49 -

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. "1699.-

fj j3jjf
OO ™

1249.-

m

PIONEER '

MIELE K1321S LUXE

499.-

O

S H O W V I E W VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

AMSTRADMINITOWER
4B6DX2,80Mhz.,4MB,540MB
schijf. S-VG A kleurenmonttor,
muis en WINDOWS solt. '1 938.-

'

\msasnm 1499.-

399.-

499.-

«.*•"•

379.

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Gescheiden regelbaar, 3 vnesladen. *1849.-

449.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52; Revereerend *649.-

BAUKNECHTTRA961

429.-

KONDENSDROGER
CM50, Geen afvoer nodig

IMI

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205; LCD-afstandbed.

STUNT! GAS-ELEKTRO Y,1,
Gas-elektro fornuis met [u
GIVEG-keur Adv *949.- !>

1399. ^ 349„-

?S PRINTER
Inkjet printer, voor
zwart/witenkleureafdrukken'"499.-

OAQ"

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200; Afstandbediening.

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIESKOMBINA71E
Type KG31; Flexibele mdeling, 3 vnesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviespnjs*1498 -

528.-

PELGRIM LUXE
F
GAS-ELEKTROFORNUIS
410, Gas-elektro fornuis ^
mkl grill, draaispit en mixed- '^
grill-set Adviesprijs* 1575 - |

ATAG GAS-ELEKTRO $;
FK055, Elektrische oven, mkl M'
grill en kookwekker *1510 - ;"•

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv.*1549.KracMig- •-- •-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv '849 -

enuituge.

sta B

" •' ".ipw

375.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening.

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling
teling Adv *799
'799 -

299.-

465.-

BETER EW GOEDKOPER'
BNDESBT WASDROGER

Z A N U S SIII 2 - D E U R S
STUNT! Adviespnjs*749
Jviespnjs*749 -

849."

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv *1449 -

v'yóeessu"cr*a

S 2-DEUR
SIEMENS
2-DEURS
235 liter Adviespnjs'985
iviespnjs'98S -

p^-CODE;-;: DE G ROOTSTE ON AFH AN KE LI J KE V AN
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Rivièradreèf 37

l BEVERIJK
; fc;;
l SUPERSTORE11OO m3
l Breestraat 65

I

BADHOEVEDORP • . ALKMAAR
AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

645.

ATAG WASEMKAP
WH155, Luxe 3 standen *260-

BOSCH WTL4573
ETNA WASEMKAP
^
K O N D E N S D R O G E R AVANCE, 3-standen Adv'135- iï
Elektronisch Adv. *1699.!',", .i

MIELE DROGER T349

495.- S 1149.-

D9G5R; Inhoud 5 kg, links- en rechts draaiende trommel.
Adviesprijs*699.-

Electronisch betalen
met uw PIN-code
zonder extra kosten

478,

ETNA FORNUIS 14.01

TULIP UNIVERSA
Komplete multimedia PC;
Pentium 75,8 MB, 540 MB schijf,
4 Speed CDR tv-, geluld en
fax/modemkaart, veel software
o.a. Windows '95 Adv.'4199.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242; Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed. *895.-

•l Meer budget door de gratis
|)BCC-cafd!
Aanvraaa-folder in de winkel!

629

WHIRLPOOL AVM
Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron. Adv *1499 -

1348

WHIRLPOOL ARG647
KoelAmes kombi. Adv.*1 235.-

SONY

329.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle '900 Watt magnetron, velekookfunkties Adv '699 -

-r Stereo Vatl'O-c

599.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend. *768.-

.tv
r-T

«BESTE *OOR

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ, 2 koppen, timer6 progs. Adv.*890.-

948.-

995.-

StéréoradioCD-r

AKAI HiFi VIDEO
VSG705; Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen. Adv.*1098.-

PANASONIC VIDEO
NVSD22; "Beste koop!" 2 koppen, afstandbediend. Adv. "734.-

349.-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs*1348 -

799.-

479.-

'.«.\.<
.<•

1045.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviespnjs*1499 -

.en boxen

699.-

GRUNDIG 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
ST70-650; Adviespnjs*1949.-

AFB594

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341; Adv "848.-

SONY TRINITRON
INITRON
M1400; Afstandbediend.*780.indbediend.*780.-

399.-

229

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel '1499.-

SONY HiFi VIDEO: E80
Europese videorecorder
van het jaar! Inkl. showview
+ PDC. Adviesprijs. *1670.-

STUNT! HiFi VIDEO
Prijsdoorbraak! 4 koppen,
longplay videorecorder inkl. PDC. Adviesprijs. *799.-

209

WHIRLPOOL AVM617
17 liter inhoud Adv '599 -

449.-

OPZETVRIESKAS'
Handig' 50 liter. Adv "595.-

PHILIPS MATCHLINE
VR833; TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop.Adv.*1995.-

649.-

MOULINEX STUNT
FM1515;17Uter,5standen,
draaiplateau Adv '399 -

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.'999.MIELE 1100TOEREN
Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip '2299 -

:BEZORGLIJN, .

849.

949.

479.-

745.-

-INFOLIJN

179.199.-

INDESITWASAUTOM.
/ASAUTOM.
Type 2596,i, Adv '799
'799 --

645."

899.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi-Black trinitron beelbuis,
monitorlook, afst.bed. *1660.-

649.579.-

BAUKNECHT
HT KRC3032
KOELER 300 LITER!

KVC2161; Hi-Black, Trinitron
platte beeldbuis. Adv. *1650.- SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70; Tn-Logic! Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen, longplay, PDC. '1780.SONY KVS2941 SUPER!
TOPKLASSE! "Beste koopi"
De platste beeldbuis, 100 Hz,
PIP, stereo, teletekst. *3550.- GRUNDIG HiFi VIDEO
GV240; "Beste koop", stereo,
longplay,mkl.PDC Adv.*1709.-

1249.-

699.-

BOSCH KOELKAST

Vraag, opmerking, probleem?
'i : • • . . -i' BóIdeBCC "•'.-•'•-;•

799,

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst. *2550 -

375.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
TypeAWG719,Adv '1075-

LUXE 800 T O E R E N

1299.-

2299.-

345.-

3-sterren vriesvak Adv."749 -

WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

PHILIPS HiFi STEREO
VR642; TURBO-DRIVE
video, 4 koppen, longplay,
PDC. Adviesprijs. *1195.-

SONY 55 CM CLASSIC
STEREO TELETEKST

749.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv '699.-

VIDEO-8 CAMCORDER
8x motorzoom, autofocus.

SONY E-180V 18.PDM E-180HG 21.'
TDK
E-240HS 27

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel,
zeer zuinig Adv '1199- SHARP R2V14

ZANUSSI WASAUTOM.
TypeZE400E, Adv '949 -

BAUKNECHT KAST

l

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs'279 -

145 LITER KOELER
INDESIT Adviespnjs'749.-

1749.-

PHILIPS TELETEKST
PT155A; Adviespnjs*725.-

445.-

Versterker 2x45 Watt front, 20 Watt center en 2x20 Watt
surround, elektronische equalizer; digitale tuner/timer,
40 pre-sets, Jog Dial Shuttle; 1-Bit CD-speler, shuffle play;
dubbel auto-reverse cassettedeck, dolby B; 3-weg bassreflex frontspeakers, center en surroundspeakers.
Inkl. afstandbediening. Adviespnis*1440.-

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

149.-

SUPER KOOKPLAAT $%
4-pitsgaskookplaat.*298 -

178.

OPENINGSTIJDEN: . •;-,•: ••:.•.:."•-•'••:,. ;fe
maandagmiddag ............... 1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .......... 9 tot 5.30 uurzaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
Badhbevedorp vrijdag ........... 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ........: 7 tot 9 uur

Sb
J\i
C^l

woensdag 24 april 1996

Weekmedia 17
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i
' \ «- f ' /v
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isricsson MH238
NMT-toestel, Sfand-by
tijd 40 uur (met plus
batterij) Gewicht
230 gram Incl
plusbatterij

Doorsnede 16 mm
Waarde 39 Ook verknjgbaar in 18 en

22 mm

$&re> /•'»
;, %,
•
..>>•\ ////;
>,'
l

^ •*•»
Ventilator
Heeft 3 snelheden
en gaat automatisch
heen-en-weer
Doorsnede korf 40 cm
60 Watt

ï&',
^%1
v
i^ ^,«$i1

^J

-,....' i/Tj,J

**

Inhoud 2 liter Voorzien van anti-reukfilter,
regelbare therrnostaat, rnoerbergmg en
controlelampje KemaKeur 1900 Watt
Princessprys 79 95

iV.,''puf'
Lederen tas en 12 Volts lader "/*>,95

14 M goud

U weet wat u wilt. Dus u heeft helemaal geen behoefte aan nietszeggende verkooppraatjes. Sterker nog: u kunt het best zonder
verkooppraaijes. Die zult u bij Kijkshop dus niet aantreffen. Bij al onze artikelen staat een kaartje met uitvoerige produktinformatie
Daardoor koopt u bekende merken voor ongekend lage prijzen.

Aanbiedingen geldig bij alle Kijkshopwinkels. Voor adressen: 0418-515575. Geldig t/m 27 april 1996. Zolang de voorraad strekt.

TE HUUR: Kerkplein 5 boven Febo,

Fa. Gansner & Co.
vraagt een

Medewerkster
vanaf 2O jaar
Voor de donderdag

en

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
met ingang van 6 mei 1996!
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

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

zondagavond
Inl. Haltestraat 34
of tel. 023-571 28OO

2 zeer goed ingerichte appartementen in centrum van
Zandvoort voor permanente bewoning. Min. 11 mnd.
Grote kamer met bar en open keuken, badkamer met
ligbad.
Geheel of gedeeltelijk gemeubileerd naar keuze.
Klein huisdier toegestaan. 5 min, van NS en 2 min.
van busstation.

ƒ 1200,- p.m. incl. gas, licht en water.
l appartement zonder ligbad maar met douche
ƒ 800,- incl. gas, licht en water.
Info:
Amsteldijk 133i
1078 RT Amsterdam
telefax 020-6733330

10.00-18.00
09.00-08.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00

GOEDKOPER KAN NIET!

DE VRIJDAGAVOND OPENSTELLING KOMT M.I.V. 3 ME11996
TE VERVALLEN.
DE ABN AMRO SERVICELIJNEN ZIJN 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK, TELEFONISCH BEREIKBAAR VIA ONDERSTAANDE NUMMERS:
De ABN AMRO Beleggingslijn
06 024 07 01 (gratis)
De ABN AMRO Spaarlijn
06 024 07 02 (gratis)
De ABN AMRO Verzekeringslijn
06 024 07 03 (gratis)
De ABN AMRO Leenlijn
06 024 07 04 (gratis)
De ABN AMRO Hypotheeklijn
06 024 07 05 (gratis)
De ABN AMRO Vakantielijn
06 024 07 06 (gratis)
geldzaken en reisverzekeringen.

r
135/80 R 13 S

155/80 R 13 T P1000

Nieuw Radiaa,

135/80 R 13 S

155/70 R 13 T P2000

Nieuw Radiaal

155/80 R 13 S

185/70 R 14 T P2000

Nieuw Radiaa,

175/70 R 13 T

185/60 R 14 H P5000

Snel klaar terwijl u wacht.
Inclusief Mobil Super olie
en nieuw FRAM oliefilter.
Excl. milieuheffing.

LAAT NU UW
AUTO APK
KEUREN BIJ DE
GROOTSTE APKSPECIAUST IN
NEDERLAND
(60 APK-STATIONS).
5 DAGEN

ABN AMRO BANK N.V.
RAADHUISPLEIN 6
2042 LR ZANDVOORT
TEL: 023-5760500

m

PER WEEK.
BEL NU VOOR
^EEN AFSPRAAK

135 R 13 S v.a.

145/70 R 12 S

145 R 13 S v.a.

165/70 R 13 T SP70

165/70 R U T MXT

175/70 R 14 T SP70

175/65 R 14 T MXT

185/70 R 14 H SP200

OPTISCHE
REMMENCHECK

zicrit-kontrole
incl. advies en reinigen t

REMBLOKKEN

voor personenauto's

v.i

7S.-

REMSCHOENEN {

voor personenauto's

MEER DAN 100.000 BANDEN OP VOORRAAD. SNEL, VAKKUNDIG EN VOORDELIG.

?^AV»m^mm^^>^r~-^^^m

2 JAAR GARANTIE!
130

soorten
vBeeswaren

soorten
vlees

ACHTERDEMPER

KOMPLEET SYSTEEM

Opel Kaden E 1.3 N/S

Ford Fiësta 900/1100

9/'84 - '89 (excl. combi)

76 - 7/'83

Kwik-Fit levert uitsluitend kwaliteitsuitlaten van 's werelds
beste origineel-fabrikanten.
• Alle Kwik-Fit uitlaten hebben een EG-keur en voldoen aan
de originele normen inzake geluid en tegendruk.
• 2 |AAR garantie op alle uitlaatdelen en montage.
• Gespecialiseerde monteurs geven u een deskundig advies.

111 ll|i|i|i||^§i^
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•

OOK ZAKELIJKE
RI|DERS ZIJN WELKOM
Bij KWIK-FIT
UW VOORDEEL:

• Binnen zonder afspraak
• Klaar terwijl u wacht
• Ruime openingstijden look
• 145 vestigingen altijd in uw buurt.

r \Fleet
Kwik fit Hl

//A

Kwik-Rt Reet werkt samen met de meeste
gerenommeerde leasemaatschappijen

@®

KOOP NU
BETAAL LATER*!
Banden, uitlaat, schokdempers of akku.
Wat er ook nodig is, met Kwik-Fit's unieke [
GRATIS* AutoCard hoeft
u pas 3 maanden later
te betalen! Zonder ook j
maar één cent rente!
Vraag de Kwik-Fit
manager vandaag
nog naar de voorwaarden.
• Gratis AutoCard bij aankoop van minimaal f. 300,- |

O% RENTE

6 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

ledere dag iets anders, maar elke dag^^^d

HOB^Y AKKU
VOOR BOOT. CARAVAN, TV EN CAMPING

Maandag t/m vrijdag:
08.00-17.30 uur.
Zaterdag: 08.45-16.00 uur.
Aanbiedingen zijn geldig van
24 t/m 29 april 1996.

Prijzen incl. montage, garantie en btw.
Bandenprijzen excl. balanceren,
ventielen en verw. bijdrage.
Deze aanbiedingen zijn niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen.

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

i!!;il&^

VAKKUNDIGE MONTAGE EN GEDEGEN
GARANTIE OP MATERIAAL EN ARBEIDSLOON

Prijs incl. hulpkoppeling, verhchtmgsset
montage en BTW.

BEL NU VOOR DE BESTE UITLAAT VOOR DE LAAGSTE PRI|S

Mahséasucaclelappen

OP COMPUTER TESTBANK

Kwik-Fit

NU EXTRA LAAG GEPRIJSD

MIOB! E L.E
TELEFOOIM
Bij besteding v.a. f. IOO,rs «

per kilo

BOUCHERIE

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HET MOOISTE VLEES,

VLEESWAREN

EN SPECIALITEITEN

Amsterdam-ZO (A/R) Spaklcrweg 44D. 020-6682998. Amsterdam-Bijlmer (R) Kjrspcldrcef l. 020-6907768. Amsterdam-ZO (A/R)
Lcmclcrbcrgwcg 55, 020-69! 12! l. Amsterdam-W (R) Willcm Kraanstraat 5. 020-61 37666. Amsterdam-Osdorp (A/R) Jan Rcbclstraat 26.
020-6I95446. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40. 020-6I23479. Amsterdam-N (R) Kampcrfoelieweg 38. 020-6367326. Amsterdam-N
(A/R) Klaprozcnweg 5, 020-6325478. Amsterdam-Z (A/R) Amstelveensewcg 88/90. 020-6I8856I. Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252,
020-67I2I6I. Amsterdam-O (R) Beyerswcg 12, 020-693I596. Amsterdam-O (R) Cz. Pctcrstr„at I27/I33, 020-6259559. Amstelveen
Amstcrdamscwcg 488, 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48, 020-6414022. Almcre-Buiten (A/R) (Doe Merc) Montrealstraac 31. 0365329260. Almcre-Stad (A/R) Vlaardingonstraat 2, 036-5345540. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662. 023-56! 5784.
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

Laat nu uw auto GRATIS inspecteren op de meest
vitale onderdelen. Banden, uitlaat, schokdempers,
akku, remmen en ruitewisserbladen hebben
het zwaar te verduren gehad deze strenge winter.
Tijd dus voor een grondige inspectie.
Nu GRATIS alléén bij Kwik-Fit.

woensdag 24 april 1996

Weekmedia 17

"X"

Albert Visser reeds 15
jaar succesvol tennisleraar
ZANDVOORT - Reeds 15
jaar probeert de Zandvoortse tennisleraar Albert Visser vele honderden sporters
beter tennis te laten spelen.
En daar is hij aardig ingeslaagd gezien zijn langdurig
verblijf bij de TV Vogelenzang. Naast het lesgeven aan
deze club is Visser nu gestart met de Prince Tennis
Organisatie.

Foto: Persbureau Zandvoort

ZVM-zaterdag na zege uit degradatiezone
ma en nam het initiatief weer over. De
trefzekere Barry Paap stond op de juiste
plaats om een aanval af te ronden en het
was 3-1. In het slotkwartier trok Zandvoortmeeuwen zich terug om de voorsprong te verdedigen. Dat gelukte uitstekend en SCW kreeg geen .kans meer. De
Zandvoorters hadden de overwinning een
nog rianter aanzien kunnen geven, maar de
kansen werden niet doeltreffend afgerond.
Coach John van der Zeijs ziet het weer
helemaal zitten. „We moeten de laatste
drie wedstrijden wel winnen om definitief
veilig te zijn," aldus Van der Zeijs. „Winnen we die wedstrijden dan kunnen we
zelfs nog een periodetitel pakken, die recht
geeft op promotiewedstrijden. Prioriteit
nummer l blijft echter handhaven. Ik heb
er echter alle vertrouwen in. Het blijft j ammer dat we in de eerste helft van de competitie slecht gepresteerd hebben. Na de winterstop ging het lopen en hebben we dertien punten behaald. De overwinningen komen ten goede aan de moraal, het zelfvertrouwen neemt weer toe en bovendien
wordt er steeds beter gevoetbald."

ZANDVOORT - Het zaterdagelftal
van Zandvoortmeeuwen heeft een belangrijke 3-1 overwinning behaald op
SCW. Door de overwinning staan de
Zandvoorters boven de twee degradatieplaatsen en tevens wordt nog meegedaan in de strijd om de derde periodetitel. Barry Paap had met twee treffers een belangrijk aandeel in de overwinning.

het zestien meter gebied gevloerd en de
toegekende strafschop werd door Barry
Paap verzilverd, 1-0.
Het overwicht van Zandvoortmeeuwen
bleef aanhouden en eigenlijk had er meer
gescoord moeten worden. De Zandvoorters vergaten echter de kansen te benutten.
SCW, dat zich moest beperken tot verdedigen kwam slechts zelden over de middenlijn. Eenmaal ontstond er gevaar voor de
veste van doelman Winter maar de aan
Het team van trainer John van der Zeijs SCW toegekende strafschop werd niet in
kon ook dit keer niet in de sterkste opstel- een treffer omgezet.
ling aantreden. De vervangers spelen echOok in de tweede helft hield Zandvoortter met een enorme inzet en bovendien
wordt er bij vlagen aardig gecombineerd. meeuwen het beste van het spel. Het jeugNaast de trefzekere Barry Paap speelde dige talent Dennis Vastenhouw gaf zijn viRob van den Bergh een weergaloze partij. sitekaartje af door na een fraaie aanval
De Zandvoortse aanvoerder gaf het voor- schitterend raak te schieten, 2-0. De strijd
beeld. Met een enorme inzet en geweldige leek beslist en Zandvoortmeeuwen schaacties nam Van den Bergh zijn team op kelde over op een lagere versnelling. Dat
werd bijna funest. SCW kwam terug door
sleeptouw.
In het eerste kwartier nam Zandvoort- een vrije trap in te schieten (2-1) en kreeg
meeuwen het heft in handen. Met goed vervolgens een paar kansjes op de gelijkvoetbal werd SCW op eigen helft vastgezet. maker.
Zandvoortmeeuwen herstelde zich priEob van den Bergh werd in die periode in

Beachvoetbaltoernooi komt
toch niet naar Zandvoort
ZANDVOORT - Het Beachvoetbaltoêrnooi, dat op
20 en 21 juli zou worden gehouden, gaat aan de neus
van Zandvoort voorbij. De
organisatie koos op het laatste moment toch liever voor
het Feyenoordstadion in
Rotterdam. Het toernooi
maakt deel uit van de Pro
Beach Soccer World Tour.
Het is begonnen in januari
in Uruquay en doet zeven
landen aan.

pen. Binnen drie dagen had de
gemeente alle vergunningen
rond." Volgens de ambtenaar is
het echter een kwestie van geld,
waarom de organisatie koos
voor Rotterdam.

Het taeach-soccer, zoals het
beachvoetbal ook wel genoemd
wordt, wordt gespeeld op een
speelveld op het strand van 36
bij 27 meter, met vijf spelers en
een wedstrijd duurt drie keer
12 minuten. Bij Tim Klijn zou
op het strand een veld worden
Deelnemers zijn teams uit uitgezet omringd door tribuBrazilië, Italië, de VS en Neder- nes. Nu zal de Kuip worden volland. Frank Rijkaard, Hans van gestort met zand.
Breukelen, Bryan Roy en Gerald Vanenburg zouden onder
meer het Nederlandse team
vertegenwoordigen. Maar ook
de andere landen zouden prominente voetballers sturen.
De wedstrijden zouden aanvankelijk worden gespeeld op
de locatie bij Watersportcentrum Tim Klijn. „Ik heb net
vernomen," aldus een teleurgestelde Klijn. Waarom Zandvoort afviel is hem een raadsel.
„Die Kuip trekt nu eenmaal
altijd," aldus een woordvoerder
van de gemeente, die duidelijk
het gevoel heeft een belangrijke
slag verloren te hebben. „We
hebben flink ons best voor gedaan om dit belangrijke toernooi naar Zandvoort te halen.
Ook Scheveningen lag indertijd
op de loer, maar we wisten het
net voor hun neus weg te snoe-

ZHC-dames op schot
ZANDVOORT - De ZHC-hockeydames komen bij het naderen van het einde van de competitie steeds beter in vorm.
Het degradatieduel tegen Hermes werd gedecideerd met 2-5
gewonnen. De Zandvoortse
hockeysters staan door dat resultaat definitief veilig.
In de beginfase leek ZHC nog
problemen te krijgen met Hermes toen de thuisclub een 1-0
voorsprong nam. Dat was van
korte duur want de ZHC-dames
weten elkaar steeds beter te
vinden. Met goede combinaties
werden de kansen gecreëerd en
nog voor de pauze was de achterstand omgezet in een 1-2
voorsprong. Miranda Schilpzand zorgde met twee fraaie
treffers voor de voorsprong.
Ook in de tweede helft hieid
ZHC het knappe spel vast.
Doelpunten konden dan ook
niet uitblijven. Hermes werd
overrompeld en keek als snel
tegen een 1-4 achterstand aan
door twee treffers van Heleen
Plantenga. Nadat Hermes middels een uitval voor 2-4 had gezorgd was het laatste woord
aan ZHC. Het slotoffensief van
ZHC werd beloond met een
fraai doelpunt, waardoor de 2-5
eindstand op het wedstrijdformulier kwam te staan.
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Skandmavische meubelen en kunstnijverheid
Meubelboulevard Diemen
Smep 5 Diemen
Telefoon 020-6956409

ZVM-Rabobank op weg
naar kampioenschap

Het lag geenszins voor de
hand dat de nu 37-jarige Albert
Visser verslingerd zou raken
aan de tennissport. Als talentrijk voetballer bij Zandvoortmeeuwen stonden de profclubs
bij hem op de stoep. Ajax en
Sparta hadden belangstelling
voor de snelle rechterspits,
maar het werd uiteindelijk het
C-elftal van het door Barry
Hughes getrainde Haarlem.
Het werd Haarlem omdat
Visser dan zijn studie kon afmaken aan het CIOS in Overveen. Daar deed hij de opleiding
van tennisleraar met goed gevolg. „De studie heb ik voorrang gegeven," aldus Albert
Visser. „Als ik goed zou blijven
voetballen dan zouden de clubs
wel weer komen." Maar de
clubs kwamen niet meer, omdat zijn korte voetbalcarrière
door een zware knieblessure
abrupt werd beëindigd.
Nadat de knieblessure in zoverre hersteld was dat de tennissport wel kon worden beoefend, werd Zandvoorter tennisleraar. Ook speelde hij nog een
aantal jaren competitiewedstrijden voor de TV Zandvoort.
Nu traint en speelt Visser nog
bij Vogelenzang. Naast de 23
uur training heeft de sportieve
plaatsgenoot nu de beschikking gekregen over een baan in
Vogelenzang.
„Dit jaar huur ik een baan
van de vereniging," gaat Albert
Visser verder. „Ik heb eigenlijk
een baan losgeweekt en moet
deze nu zelf exploiteren. Vroeger konden er alleen clubleden
terecht maar nu mag en kan ik
lesgeven aan ook niet leden. Bovendien is er de mogelijkheid
de baan te huren om gewoon
vrij te spelen. Toernooien voor
bedrijven of instelling zijn zeker mogelijk op de door mij gehuurde baan."
Albert Visser heeft inmiddels

Edward Geerts zit
Ayress op de hielen
ZANDVOORT - De spanning in de top van de ranglijst bij de Zandvoortse
Schaak Club is volledig terug. John Ayress kwam in
de interne competitie niet
verder daan een moeizame
remise en heeft Edward
Geerts nu op de hielen zitten.
Ayress ging in het Gemeenschapshuis in de strijd tegen
John Atkinson door het oog van
de naald. Atkinson had er duidelijk zin in en dat resulteerde
al na twintig zetten in stukwinst.
Met de grootste moeite kon
John Ayress in het tweede gedeelte van de partij dit stuk terugwinnen en aanvaarde uiteindelijk remise. Het verschil
van 130 Keizer-punten, dat Ayress had opgebouwd werd door
dit resultaat teruggebracht
naar amper zestig. Ayress heeft
vermoedelijk nog een lastige
partij tegen Hans Jansen op het
programma.

en heeft nu de derde plaats in
handen. Wim Gude had geen
moeite met Ruud Schiltmeijer
en schoof zijn witte stukken
naar een prima overwinning.
De altijd taaie Gharry Manshande wist Gwenael Paris te
verschalken en doet daarmee
een aanval op de zesde plaats.
De toptien ziet er als volgt uit:
1. Ayress, 2. Geerts, 3. Lindeman, 4. Gude, 5. Gorter, 6. Van
Elk, 7. Manshande, 8. Paris, 9.
Atkinson, 10. Van Esveld. Morgenavond staat de 24-e ronde
van de totaal 27 te spelen ronden op het programma.
Jeugd
Bij de jeugdafdeling werden
drie partijen gespeeld voor de
interne competitie. Koploper
Remco de Roode speelde met
de zwarte stukken tegen Maarten Scholder en won de partij.
Henk Willemse liet Edward
Hendrikse met lege handen
staan, terwijl Mare Habets en
Rebecca Willemse de punten
deelden.
De ranglijst is als volgt:
1. Remco de Roode, 2. Plorian
van der Moolen, 3. Maarten
Scholder, 4. Rebecca Willemse,
5. Edward Hendrikse.

ZANDVOORT - De ZVMRabobank handballers hebben een uitstekende stap gezet richting kampioenschap. De uitwedstrijd tegen concurrent CSV werd
met 27-30 winnend afgesloten. Ook de Zandvoortse
handbalsters wonnen hun
wedstrijd. Na een spannend
duel werd Westervogels met
11-13 verslagen.

Daniëlle Blom ging de zege alsnog naar Zandvoort, 11-13.
Doelpunten heren: Nik Grijakovic 11, Cor van de Koekelt 4,
Goran Bogojevic 3, Patrick
Terpstra 3, Jaap Loos 3, Guido
Weidema 3, Martijn Hendrikse
3. Dames: Daniëlle Blom 7, Mireille Martina 3, Mariëlle Peet
l, Claudia Paap l, Margreet Bogojevic 1.

Het team van coach Joost
Berkhout heeft revanche genomen op CSV. In de zaalcompetitie kaapte CSV het kampioenschap voor de neus van ZVMRabobank weg, maar nu waren
de rollen omgedraaid. De Zandvoorters waren de gehele wedstrijd de betere en domineerden de partij. CSV kon Cor van
de Koekelt aardig in bedwang
houden, doch Nik Grijakovic
was met 11 doelpunten ongrijpbaar. Bij de rust leidde ZVMRabobank met 8-13.
Ook in de tweede helft was de
strijd bijzonder aantrekkelijk.
Beide teams speelden volop op
de aanval. Vele gave acties waren er te bewonderen en ook de
doelpunten mochten er zijn.
CSV heeft geprobeerd de vijf
doelpunten achterstand weg te
werken, maar een sterk spelend Zandvoorts team liet het
zo ver niet komen. Met de 27-30
zege op zak kan het kampioenschap ZVM-Rabobank vrijwel
niet meer ontgaan.

Jeugdige kampioenen gehuldigd

Jansen speelde tegen Hans
Lindeman maar kon niet voor
een verrassing zorgen. Lindeman schaakte fraai naar winst,
behield zijn ongeslagen status

Dames

De Zandvoortse handbalsters
speelden een eneverende partij
tegen Westervogcls. De teams
deden niet veel voor elkaar onder en maakten er een bijzonder aantrekkelijke partij handbal van. ZVM-Rabobank ging
de rust in met een 4-6 voorsprong.
In de tweede helft ontspon
zich een ongemeen spannend
duel. Westervogels nam een 1110 voorsprong maar door uitstekend doeltreffend werk van

In Gebouw De Krocht organiseerde de Sportraad Zandvoort de jaarlijkse huldiging voor jeugdige
kampioenen van het sportseizoen 1995. Ruim zestig jeugdleden, tot en met twaalf jaar, van diverse
Zandvoortse sportverenigingen werden verwelkomd door de penningmeester van de Sportraad,
Rinus Kok. In de pauze van het optreden van clown Didi, reikte de wethouder van sportzaken R. de
Jong, de fraaie oorkonden uit aan de jeugdige kampioenen. Vrijdagavond krijgt de huldiging van
jeugdige sportkampioenen een vervolg. Dan organiseert de Sportraad een discoavond voor de
kampioenen van Zandvoort in de leeftijd van twaalf tot en met achttien jaar. Gebouw De Krocht staat
uitsluitend open voor zeventig tot tachtig sporters en twee dameshandbalteams, die een aanmoedigingsprijs zullen Ontvangen.

Foto Persbureau Zanchoort

Zandvoorts
Nieuwsblad

Sterk tennis van
TC Zandvoort 2

ZANDVOORT - Het reserve
tearn van TC Zandvoort heeft
positieve reacties op zijn ten- nen te vinden, omdat er in het tennisseizoen met twee i]nisplan gekregen, maar om de Zandvoort geen plek meer is. Ik zersterke overwinningen gebaan financieel er uit te krijgen vind het heel leuk om met opend. Trainer/coach Hans
zijn aanmeldingen zeker wei- jeugd te werken, maar ook de Schmidt zag zijn team tweekom. „Om de huur van de baan ouderen zijn welkom. Ik sta er maal met 8-b zegevieren.
Zondag werd Dash met 8-0
er uit te krijgen, moetje kwali- soms versteld van wat ouderen
teit leveren. Ik moet dus opval- nog leren. Ik geef nu les aan een opgerold. Andrea van der Hurk
len met lesgeven en als ik zo om man van 63 jaar en wat die nog maakte korte metten met haar
mij heen hoor zijn de mensen leert is onversteltaaar. Die ten- tegenstandster en won met de
best te spreken."
nist echt heel netjes," besluit de alleszeggende cijlers van tweemaal 6-1. Kim Kilsclonk had
Visser hoopt en rekent er ei- enthousiaste tennisleraar.
genlijk wel op dat het gaat lukInformatie betreffende de meer moeite met haar oppoken met zijn tennisorganisatie tennisorganisatie van Alberl nente, maar won de partij toch
„Ik hoop op meer aanloop. In Visser kunnen verkregen wor- m drie sets met 4-fi, 7-G en 6-2
Vogelenzang is al een aantal den via telefoonnummer, 023- De heren waren ook snel klaar
met de tegenstanders. Marko
Zandvoorters op de tennisba- 5712100.
van Trigt won na en sterke partij tennis met 6-3 en G-4 en Joris
Onverwagt stelde met 6-2 en 6-3
de zege veilig.
De dubbelspellen leverden
eveneens geen enkel probleem
op voor het Zandvoortse tennisteam. Van Trigt en Onverwacht klopten Dash met 6-2 en
6-1 en Van der Hurk en Kilsdonk kenden geen pardon met
ZANDVOORT - Na de nederlaag van vorige week gaf het Dash-damesdubbel, 6-0, 6-1.
de mixed-dubbels boden de
vrijwel niemand meer voor de kansen van Zandvoort'75. In
van Dash wat meer
Het team dacht er kennelijk anders over en heeft door de tennissers
doch kwamen toch
zeer verrassende 1-2 overwinning op het hooggeplaatste tegenspel,
nog veel te kort om het ZandAmstelveen weer kans de degradatie te ontlopen.
voort lastig te maken. Andrea
De Zandvoorters stonden de bal hoog voor het doel van Am- van der Hurk won samen met
gehele wedstrijd met de rug te- stelveen geplaatst. De bal viel Joris Onverwagt de partij met
gen de muur en poogden mid- tussen een paar spelers in, tweemaal 6-3 en Kim Kilsdonk
dels snelle uitvallen tot succes waarna Dennis Keuning maar en Marco van Trigt pakten de
te komen. Amstelveen drong besloot de bal achter de ver- partij met 6-3 en 6-4.
Het derde team van de TC
heel erg sterk aan, maar slaag- baasde Amstelveen doelman te
Zandvoort speelde tegen Amde er niet in de Zandvoort'75 schieten.
stelpark 4 en staat met 3-4 voor.
defensie te verontrusten. Het
Zandvoortse team dat gecoacht
De druk op het Zandvoortse In deze spannende en gelijkopwerd door het dub Ad Eickhoff doel was en bleef enorm. De gaande wedstrijd moet nog een
en Joop Paap, speelde met een Amstelveners hadden echter mixed-partij worden afgewerkt.
geweldige inzet.
niet het juiste antwoord op de Het vierde Zandvoortse tennisVanuit een gesloten verdedi- verdedigende tactiek van de team was niet opgewassen teging slaagde Zandvoort'75 er badgasten. De thuisclub kreeg gen het derde team van Heereen enkele keer in het doel van vlak voor de rust hulp van de hugowaard. Het Zandvoortse
Amstelveen te benaderen. Hal- Zandvoortse defensie. Bij een team verloor met 2-6 en alleen
verwege de eerste helft werd de aanval reageerde de Zandvoort- Edgar Scholte en Daphne
se defensie niet alert genoeg en Brouwer wonnen hun partij
LUC
Krom werd kansloos ge(ADVERTENTIE)
passeerd, 1-1.
De tweede helft gaf een zelfde
spelbeeld te zien. Een constant
aanvallend Amstelveen en een
Zandvoort'75 dat loerde op een
-"—>
ZANDVOORT - De Stichting
succesvolle counter. En bij een
zo'n counter leek Zandvoort'75 Zandvoortse Bridge Aktiviteite gaan scoren. Edwin Ariesen ten organiseert 22 juni de eerste
slalomde door de Amstelveense Strandtenten Bridgedrive. Aandefensie, maar werd in het vang 's morgens half elf.
De drive is een initiatief van
strafschopgebied neergelegd.
De toegekende strafschop werd de Strandpachtersveremging
echter door Arthur Paap ge- en de Zandvoortse Bridgeclub.
De bridgers worden in twaalf
mist.
strandtenten ontvangen, alZandvoort'75 was deze tegen- waar zij vier spellen moeten
valler snel te boven aangezien spelen en na afloop daarvan
een paar minuten later toch een worden de bridgers naar een
voorsprong werd genomen. andere strandtent gedirigeerd.
Jeugdspeler Vincent Bakker
Inschrijving voor deze uniezag tot zijn grote vreugde een
voorzet zo in het Amstelveense ke drive kan geschieden door
doel dwarrelen, 1-2. In het laat- overschrijving van zestig gulste kwartier heeft Amstelveen den per paar op postgiro-reketevergeefs geprobeerd een ge- ningnummer 7304481 t.n.v. H.
motiveerd
spelend
Zand- Emmen te Zandvoort onder
voort'75 van de winst af te nou- vermelding van de namen van
de spelers. De inschrijving sluit
den.
„Hier had ik echt niet opgere- 15 juni. Inlichtingen: Henk van
023-5730615 en Wim
NOC EVEN.... kend," stelde trainer Harry Leeuwen,
Talsma. „We stonden constant Koning, 023-5713790.
EN DE HOLLANDSE LEEUW
onder druk, maar iedereen
MAAKT ER ÉÉN
heeft alles gegeven. Collectief
6ROOT PRIJZENFEEST VAN...!
waren we heel sterk. Met nog
VOLC ONS EK AKTIE-NIEUWS
drie wedstrijden geeft deze
overwinning weer moed."
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines waren zaterdag weer
sterk op dreef. Peter Bol had de
snelste duif van de Zandvoortse
vereniging en klokte in het disZANDVOORT - De kwali- ten. Afstandsschoten of kopbal- trict Haarlem de tweede tijd.
Met prachtig weer en een
teit van het vertoonde voet- len van dichtbij, Serge van Lent
zuidoosten wind werbal van Zandvoortmeeuwen bleef overeind. Tien minuten gunstige
de duiven gelost in het Belkent de laatste weken een voor het einde was de voortref- den
Strombeek. In totaal
op en neer golvende bewe- felijke Van Lent echter kans- gische
om 's morgens kwart
ging. Vorige week enorm loos op een kopbal in de krui- werden
over acht 35 honderd duiven gesing,
1-1.
slecht tegen het laaggeplaatNa deze treffer verdween de lost voor de vlucht over 165 kiste Schoten en afgelopen druk
van De Brug en zette lometer. De eerste duif werd
zondag een puike partij Zandvoortmeeuwen
binnengeklokt om vier mmuvoetbal tegen koploper De voor een slotoffensief.nogIn aan
de ten voor tien. Een het ging bijBrug, besloten met een zeer stand kwam echter geen veran- zonder hard. De duif van Peter
verdienstelijk 1-1 gelijkspel. dering meer. „We toonden nu Bol maakte een snelheid van
„Het was een wereld van ver- een goede inzet, we vochten 1.643 meter per minuut en dat
schil met vorige week," vond voor elke meter," stelde Kinne- bleek heel snel te zijn m de afHenk Kinneging de secretaris ging. „We hebben koploper De deling Haarlem. Naast de fraaie
van Zandvoortmeeuwen. Trai- Brug tweemaal op een gelijk- tweede plaats van Bol behaalde
ner Pieter Keur kwam in deze spel gehouden. Ook tegen de Zandvoort vijf plaatsen bij de
wedstrijd met een tactische onderste ploegen moeten we zo eerst tien.
verrassing. Voor de Zandvoor- kunnen spelen. We zijn echter
Uitslag: P.Bol l, 2, 4, 7, 9.
ters staat er niets meer op het met dit jonge team op de goede
spel dus kon er vrijuit gevoet- weg. In de tweede helft hebben G.Koper 3. R.Dnehuizen 5, 12,
bald worden en coach Keur kon we het wel heel erg moeilijk ge- 14, 17, 20, 24, 25. F.Spronk 6, 21.
zich daarom wagen aan een ge- kregen, maar Serge van Lent H.Gaus 8,18. Combinatie Smnidurfd spelletje voetbal. De sleepte ons er doorheen. Hij ge 10, 13, 15, 19. Combinatie
Paap 11 Combinatie Koper 16
Zandvoorters begonnen de was weer grandioos."
J. Romkes 22. H. Heiligers 13
strijd tegen De Brug met maar
liefst vier spitsen.
(ADVERTENTIE)
De Brug werd volledig verrast door deze zet en kon met
tot een aanvallende actie komen. Zandvoortmeeuwen was
heer en meester in het eerste
half uur. Terecht nam Zandvoortmeeuwen een voorsprong.
Na een kwartier spelen haalde
Raymond Holzken hard uit en
Programmering Z-FM
de bal verdween prachtig in de
Kabel 105.0 fm Ether 106.9 fm
bovenhoek, 0-1. De ZandvoorMaandag tol en met vrijclun
ters hadden De Brug klem,
maar verzuimden in deze perio0.00 t/m 11 00
ZI r M Noiüilop sei \u~e (np nu, w u en vnj)
11 00 t/m 1400
Wcitritoii'ii (allivn op nu. wo en vnj)
de voldoende afstand te nemen.
0.00 l/m 14 00
ZFM Nonslop VP.KV (op dl en do)
De kansen waren daarvoor aanwezig maar de De Brug doel11 00 t/m 16 00
-l (leaidi-s
16 00 t/m l.SOO
Hilversiifllmj:
man redde een paar keer fraai.
18 00 t/m 20 00
Mu/iekboulevaid
In het laatste kwartier van de
eerste helft kreeg De Brug vat
20 00 t/m 22 00
Pimei Pl;n (van nu l/m do)
'l'l 00 t/m 21 00
TiiSM-n I'b i Moed (v.m nu t/m do)
op de wedstrijd. De Zandvoort se verdediging had echter de
20 (K) l/m 24 00
B P M. (allei-n op vrijdajj)
strijd nog steeds onder controZaterdag
le. Slechts eenmaal kreeg de deO 00 t/m 10 00
ZFM Neustop service
fensie het nakijken, maar een
1000 t/m IJ 00
Goedemotijen Zandvoort ( L K r v a n u i l Cale Nruf)
keihard schot ketste boven
12 00 t/m H 00
Hand in hand
doelman Serge van Lent tegen
11 00 t/m Ui 00
Badmuts
de lat.
16 00 t/m 1800
Kuropbreakclown
In de tweede helft zou de
18 00 l/m 20 00
Mu/iokboulevarcl
Zandvoortse doelman uitgroei20.00 l/m 21 00
de Kustwacht
(lussen 22 en 21 uur live vanuit Danccclub Yanks)
en tot de grote uitblinker. De
Brug werd enorm sterk en beZondag
stookte het Zandvoortse doel.
0.00 t/m 9 30
Zl-'M Nonslop service
Serge van Lent, die de laatste
9.30 l/m 10.00
Rulh Hen levensbeschouwelijk programma
weken al zijn uitstekende vorm
10.00 l/m 12.00
ZFM Ja//
toonde, was echter niet te pas12.00 l/m 11.00
Kven Brimchen niet
14.00 t/m Hi.OO
Badmuls
seren. De Haarlemmers kwal(>.(>(> t/m 18.00
de Zandbak
men enige keren vrij voor de
18.00 t/m 20 00
Mu/iekboulevard
Zandvoortse doelman, die ech20.00
t/m
21
(K)
de Kustwacht
ter van geen wijken wilde we-

Zandvoort'7 5 grijpt
laatste strohalm

UW EIGEN
o

Bridgedrive in
strandtenten

Zandvoortse duiven
vlogen razend snel

ZVM verrast De Brug
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Daar hoeft niet voor gevreesd
te worden, want de nieuwe 106
is meer dan simpele aanpassing
van het vorige model. Het zal
overigens wel geen toeval zijn
dat hij een treffende gelijkenis
vertoont met de binnenkort leverbare Citroen Saxo, afkomstig uit hetzelfde PSA-concern.
De meest zichtbare wijziging
aan de 106-carrosserie betreft
de voorzijde die geheel in de
E PEUGEOT 205, van nieuwe Peugeot-stijl is en voorbinnen even ruim als de al de overeenkomst met de 406
106, dateert uit 1983 en is duidelijk. Het hele zaakje is
bracht het Franse merk vernieuwd. De lijn van de kophi.-el veel vreugde. Afscheid ne- lampen en de motorkap loopt
inen van de 205 blijkt moeilijk. vloeiend door in de grille en
Niet alleen voor Peugeot maar vormt een samenhangend geook voor de kopers, want sinds heel met de voorschermen. Aan
(!•••: 106 in 1991 en de 306 twee de achterzijde moetje goed kijjaar daarna gaat de 205 nog al- ken, want bumper, achterlichttijd over de toonbank. In Ne- units en klep zijn slechts in dederland is hij nog leverbaar, tail gewijzigd. Wat niet direct
maar met de introductie van de opvalt maar de 205-rijders moet
nieuwe 106 heeft het er alle aanspreken, is dat hij nu 11 censchijn van dat de rol van de 205 timeter langer is en met zijn
binnenkort definitief is uitge- nieuwe lengte van 3,67 meter
speeld en hij op de eregalerij vrijwel dezelfde lengte heeft als
kan plaatsnemen. De 106 is in de 205. De wielbasis bleef gelijk
verkoopaantallen tegenwoor- en is, o toeval, hetzelfde als bij
dig de vaandeldrager.
de Citroen Saxo. Aan de voorHet kleinste
en achterzijde
Peugeotje is
is de overjaarlijks goed
bouw ruimer
voor 30 prodan voorheen.
cent van de
De driedeursproduktie en
modellen hebwereldwijd rijben
betere
den er meer
portiergrepen
dan 1,4 milgekregen zojoen exempladat je niet
ren rond. In
meer zo snel
Nederland
je
nagels
stond hij in --^------ -""~•--- breekt. Het exhet B-segment
terieur
beop de derde plaats met bijna schikt afhankelijk van de uitnegenduizend exemplaren. Het voering over diverse accessoiEuropese B-segment is sinds res zoals mistlampen, flankbe1994 de belangrijkste autoklas- schermers en spoilers. Alle mose met 33 procent van alle regi- dellen hebben een hooggestraties.
plaatst derde remlicht.
Vooral in de zuidelijke lanIn het interieur is de vorm
den als Frankrijk en Spanje van het dashboard licht gewijdoen de compacte auto's het zigd in verband met de eventuezeer goed door stimulerings- le montage van een airbag aan
maatregelen van de overheid. passagierszijde. Het dashboard
90 procent van de auto's uit het heeft iets rondere vormen en
B-segment is voorzien van een aan het instrumentarium wijbenzinemotor, maar Frankrijk zigde weinig. Het handschoevormt een uitzondering metbij- nenkastje is ruimer, ook bij
na 26 procent dieselmotoren. montage van een airbag. Onder
Een belangrijk deel daarvan is het dashboard is ruimte gein handen van Peugeot. De cij- creëerd voor het toetsenbordje
fers die de 106 in nog geen vijf a la 406 van de startcode, die in
jaar achter zijn naam wist te de XT en GTI standaard is. Je
zetten spreken boekdelen en auto wordt hierdoor minder
vragen ook om een waardige snel gestolen, maar het is zeer
opvolger. Een misser kan Peu- irritant om steeds maar weer
geot zich niet veroorloven bij een code in te tikken voordat je
zo'n belangrijk model.
start. De schakelaars van de

Peugeot
groter

m-: 10(i NEEMT80 procent van
tic totale Peugcot-produktic
voor zijn rekening. Een misser
als opvolger kan tle Franse
Kvuw daarom missen als
kiespijn. De nieuwe 106 is dan
ook volwassener en dus groter.
Net /.o groot als de 205 die nu
echt wel kan worden
opgedoekt.

Nieuwe
Carina

Escort scherper geprijsd
Ford gaat de hele Escort-reeks verder stroomlijnen met meer extra's
voor minder geld. Het programma begint voortaan
met de Escort Studio 1.4
driedeurs die ruim vijfhonderd gulden minder
kost dan het oude instapmodel, de 1.3 CL. De goedkoopste Studio met dieselmotor is eveneens vijfhonderd gulden goedkoper dan het oude exemplaar.

In
verkoopaantallen
is 106
de vaandeldrager

Het front van de 106 is geheel in Peugeot-stijl
eventuele elektrische raambediening zijn op het middenconsole geplaatst en niet meer op
de portieren.
Het frame van de voorstoelen
is nu voorzien van geïntegreerde gordelsluitingen met pyrotechnische gordelspanners die

Meer dan simpele
aanpassing van het vorige model
de gordel bij een aanrijding
over vijf centimeter kunnen
aantrekken. Om even bij de veiligheid te blijven, de voorportieren zijn voorzien van energieabsorberende blokken en we lezen in de documentatie van de
Saxo datje deze blokken daarin
ook aantreft. De wielbasis blijft

een revolutie bij Carina E

Opfrisbeiïrt voor de Toyota Carina E

nits, enigszins verbeterd rijgedrag, centrale vergrendeling, op sommige uitvoeringen airco en ABS, twee airbags, gordelspanners, een
automaat voor de 1.8 leanburnmotor en een turbodiesel in plaats van een gewone
IJ DE vernieuwde Ca- diesel.
rina E kun je niet
Met dat laatste hoopt Toyota
spreken van revolutie, hooguit van evolu- een publiek te bereiken dat tot
tie. Samengevat: een nieuwe dusver de Carina E links laat
grille, nieuwe achterlichtu- liggen: de kilometervreters die

Toyota heeft de Carina een
opirisbeurt gegeven. Veel
verandert er niet en dat is ook
niet nodig want de auto scoort
onveranderd goed. Het grootste
nieuws is de komst van een
turbodiesel.
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VOLG ONS EK AKTIE-NIEUWS

zoals gezegd gelijk, dus veel
ruimtewinst binnenin is er niet.
Wel zijn de voorstoelen iets
meer naar achteren geplaatst
en over een ruimere afstand
verschuifbaar. Voorin is het
dus voor langere mensen beter
uit te houden. Komen we bij de

een krachtige en zuinige dieselmotor wensen. Ze krijgen de beschikking over een 2.0 turbodiesel met een vermogen van 83
pk bij vierduizend toeren, dat is
zo'n tien pk meer dan de oude
dieselmotor.
De trekkracht is flink verhoogd, van 132 tot 174 Nm waarvan het grootste deel beschikbaar is vanaf tweeduizend toeren. Hij accelereert in iets meer
dan twaalf seconden naar 100
km/h en dat is een stuk vlotter
dan zijn voorganger. Zijn top
ligt op 175 km/h. Gemiddeld
verbruikt hij volgens fabrieksopgave bijna 1:14. De Carina
met turbodiesel staat vanaf 46
duizend gulden in de prijslijst.
Dan hebben we de veranderingen op motorisch gebied gehad. Een aardige aanvulling is
verder de elektronisch geregelde viertraps automaat voor de
zuinige leanburnmotor. Hij is
voorzien van een 'winterstand'
waarmee het wegrijden op gladde wegen eenvoudiger is. Hij
vraagt voor honderd kilometer
8,6 liter brandstof, tegen de
handgeschakelde versie 7,3 liter.
De wegligging van de Carina
E is enigszins verbeterd en dit
is te danken aan wijzigingen
aan de achterwielophanging en
een andere stand van de wielen.
Al met al niet wereldschokkend
dus en je moet van zeer goede
huize komen om de nieuwe Carina E te herkennen. Het enige
dat uitkomst biedt zijn de gewijzigde grille en achterlichtunits.

motoren, waarvan Peugeot er
zeven in de aanbieding heeft en
veelal betreft het oud nieuws in
een nieuw jasje. Onderaan staat
de 1.0 motor klaar die leverbaar
is in de drie- en vijfdeurs
Sketch-uitvoering. Verwacht
geen wonderen: een top van 150
km/h en een acceleratietijd van

Amsterdammer
in rallysport
Autosport laten we graag
aan anderen over en dus
leest u er weinig over op
deze pagina. Een uitzondering maken we voor de uit
Amsterdam
afkomstige
Michel van Lindert die aan
de weg timmert en een
persbericht over zichzelf
stuurt waarin hij te kennen
geeft dat we vrij zijn dit
naar eigen smaak aan te
passen. Nou vooruit, voor
één keer.
Op zaterdag 27 april
neemt hij samen met de
Belg Mare Willekens in een
Renault Clio Williams deel
aan Vierhouten Pallets
Rallysprint te Hulst. Het is
de eerste keer dat ze als
duo aan de start verschijnen. De Amsterdammer zit
achter het stuur, de Belg is
de meest ervaren navigator. „Het navigeren over de
snelle proeven middels de
zogenaamde
pacenotes
laat ik graag aan 'Mare
over. Hij heeft zo zijn eigen
systeem van pacenotes
waarmee ik vertrouwd
moet raken, anders kan hij
net zo goed de Gazet van
Antwerpen voorlezen."
De rally in Hulst zien ze
als een mogelijkheid om
samen meer ervaring op te
doen. Een hoge eindnotering, aldus de beide heren
in het persbericht, zit er
voorlopig zeker nog niet in.
Van die twee horen we
graag meer. O ja, vergeet
geen mes mee te nemen,
Michel, dan kan je collega
de bochten afsnijden.

Training
voor
Audi-rijders
Audi-importeur Pon gaat
in samenwerking met Paul
Maaskant quattro-rijvaardigheidstrainingen verzorgen. De training is speciaal
bestemd voor Audi quattrorijders en maakt hen vertrouwd met de kunst van
veilig autorijden.

bijna twintig seconden. Voldoende voor stadsgebruik. Volgens de nieuwe richtlijnen verbruikt hij in de stad ruim acht
liter brandstof per honderd kilometer, buiten de bebouwde
kom heeft hij aan vijf liter voldoende. In de Saxo is deze motor niet leverbaar.
In volgorde van paardekrachten noemen we verder eerst de
bekende 1.5 dieselversie die
met 58 pk voor de dag komt en
uitblinkt in zuinigheid en
kracht. Ook deze is in de Citroën niet leverbaar. Voor meer
daadkracht is er de 1.1 benzinemotor met 60 pk en een top van
165 km/h. Daarna de 1.4 motor
met 75 pk die een top van bijna
180 km/h haalt, vervolgens de
1.6 motor met automaat die
met 90 pk vrijwel dezelfde prestaties neerzet. Aan de top van
het programma zet Peugeot en-

kele sportieve varianten neer,
elk met 1.6 motor.
Het paradepaardje en leukste
van het stel is als vanouds en
geheel in oude 205-stijl de GTi.
Hij is voorzien van vier kleppen
per cilinder en tovert 120 pk
tevoorschijn. Het maximum
koppel bedraagt 145 Nm bij 52
honderd toeren. Hij heeft een
top van 205 km/h en legt de
bekende sprint in nog geen negen seconden af. Ook uiterlijk
onderscheidt hij zich met onder meer wielkastverbreders,
lichtmetalen velgen en een achterklepspoüer. De Rallye doet
het met 15 pk minder maar
komt in prestaties meer dan
aardig voor de dag.
Op donderdag 9 mei wordt de Peugeot officieel geïntroduceerd in Nederiand. Op die dag zijn ook de prijzen
bekend. In dezelfde maand is ook de
Citroen Saxo leverbaar.

Na de Studio volgt de Limited Edition die de CLX vervangt. Ondanks zijn naam
zijn er geen verkoopbeperkingen en is hij in alle uitvoeringen leverbaar. Hij onderscheidt zich van de Studio
met onder meer mistlampen
in de bumper, elektrisch bedienbare ramen, een variabele interval op de ruitewisser,
binnenverlichting met vertraagde uitschakeling en spe-

ciale bekleding. De goedkoopste uitvoering blijft een
tientje onder de dertig mille.
Na de Limited Edition volgen de GT en Ghia en ook
deze zijn beter geprijsd. Ditzelfde geldt overigens voor de
Cabrio die in zijn eenvoudigste uitvoering drieduizend
gulden goedkoper is.
Nieuw is de binnenkort leverbare 115 pk Zetec-motor
die de 105 pk-versie opvolgt
en een vlakker koppelverloop heeft. Ander technisch
nieuws is dat de Escort tegen
een meerprijs wan drieduizend gulden ook leverbaar
wordt met de traploze CTXtransmissie.
Tot slot: de Escort krijgt in
het vervolg een ruimere uitsparing in het dashboard om
montage van de zogeheten
grootfrontradio's mogelijk te
maken. Het belangrijkste
voordeel van dit soort radio's
is dat ze niet in andere auto's
passen en dus minder diefstalgevoelig zijn.

Escort Limited Edition

Volop ruimte
in Stratus
De gedateerde Chrysler
LeBaron Convertible is
definitief opgevolgd door de
Stratus met open kap. Een
auto, aldus Chrysler, waarmee
je zonder schroom en met veel
plezier kunt vertonen op de
boulevards van Saint Tropez of
Noordwijk.

HRYSLER heeft een
aardige status op het
gebied van cabriolets
en de open LeBaron
was zelfs een van de meest
verkochte ter wereld. De gesloten versie was al van de
markt verdwenen en het
was wachten op een opvolger van de cabrio. De Stratus Convertible is in alle opzichten meer van deze tijd.
Hij is logischerwijze technisch gebaseerd op de Stratus maar wel vanaf het eerste moment ontworpen en
ontwikkeld als cabriolet.
Dit garandeert een torsiestijfheid die bij de auto past.
Hij biedt een forse ruimte
voor vier passagiers en bagage.
Dit kunnen we toeschrijven aan
Chryslers cab-forward systeem
waarbij de wielen op de hoeken
van de carrosserie zijn geplaatst. Laat niemand klagen
over gebrek aan beenruimte in
deze cabrio. De kap heeft een
glazen achterruit met verwarming. Hij is elektrisch bedienbaar en ditzelfde geldt voor ramen, buitenspiegels, deurvergrendeling,' kofferdeksel en beide voorstoelen.

Tot de standaarduitrusting
behoren verder zaken als ABS,
stuurbekrachtiging, twee airbags en een veerkarakteristiek
die is afgestemd op de Europese gebruiker. De Lebaron was
alleen met 3.0 V6 leverbaar,
voor de Stratus Convertible is
er keuze uit een 2.0 viercilinder
LE met 131 pk en een 2.5 V6 LX
met 163 pk. De eerste is voor
deze 15 honderd kilogram zware cabriolet wat aan de zwakke
kant. De LE kost 70 mille, de
zwaardere LX ruim 87 mille.

De Stratus Convertible is in alle opzichten meer van deze tijd

Saab ontwikkeld uitlaatzak
Uitlaatgassen zijn nergens
goed voor, behalve dan voor ergernissen. Vooral bij de koude
start komt er veel te veel van
die rommel in het milieu terecht omdat de katalysator dan
nog niet optimaal werkt. De komende jaren dienen autofabrikanten aan steeds scherpere eisen te voldoen. Californië heeft
voor na de eeuwwisseling zelfs
eisen op het programma staan
die met een verbrandingsmotor
nauwelijks haalbaar lijken.
Saab heeft echter een Uitlaat
Recirculatie Concept ontwikkeld die nu al aan de toekomstige Californische wetgeving voldoet. Het idee is gebaseerd op
een ogenschijnlijk domme
brief van een Zweedse vrouw.
Het 'domme blondje' vroeg
zich namelijk in alle ernst af
waarom niet alle uitlaatgassen
verzameld konden worden in
een grote zak bovenop de auto.
Die zak moest volgens haar na
gebruik ter reiniging worden
aangeboden bij speciale afvaldepots. Je moet er maar op ko-

Comeback Fiat Abarth

De eendagscursus bestaat uit
een theorie- en praktijkgedeelHet merktekentje van de schorpioen keert terug bij Fiat dat
te. De kosten bedragen 465 gul- onlangs
besloten heeft de banden met zijn vroegere partner en
den inclusief de lunch. Wie zijn tuner Abarth
weer aan' te halen. Het eerste resultaat van de
eigen auto liever niet blootstelt hernieuwde samenwerking
de Cinquecento Abarth en binnenaan de training betaalt onge- kort kunnen we ook van de is
Punto
en Bravo speciaal aangeklede
veer zevenhonderd gulden.
versies
verwachten.
Voor
de
Cinquecento
is keuze uit diverse
Degenen die een nieuwe Audi zaken zoals dakspoilers, lichtmetalen velgen,
bumperspoilers,
quattro aanschaffen krijgen de sportstuurtjes,
schakelpoken, spprtpedalen, speciale bekleding
cursus overigens gratis aange- en een verlagingsset
met progressieve veren. Naast de Abarth-kits
boden.
wordt direct een kleding- en accessoirelijn gelanceerd. Alles is te
Audi-dealers geven meer in- bestellen
via de Fiat-dealers.
formatie.

men. Het idee zette de heren
van Saab toch aan het denken.
Met name over de vraag of ze
uitlaatgassen gedurende een
korte tijd na de koude start
konden opvangen. En ja hoor.
Bij het Uitlaat Eecirculatie
Concept worden de uitlaatgassen niet naar buiten geleid
maar naar een speciale zak in

de bagageruimte. Zodra de katalysator voldoende is opgewarmd, doorgaans al na een
paar kilometer, worden de gassen teruggevoerd naar de motor. Uiteindelijk komen er dan
minder vervuilende gassen
Saab heeft nog geen beslissing
genomen of het systeem in pro
duktie gaat.

Uitlaatgassen gaan naar een speciale zak in de bagageruimte

Nieuw instapmodel 406
Peugeot heeft het leveringsprogramma van de 406 naar beneder,
uitgebreid met een nieuw instapmodel, de SL met 1.6 motor, w
406 is hierdoor al leverbaar voor 39 duizend gulden. Hij wordt
aangedreven door een 90 pk sterke 1.6 motor die hem een bescheiden top van 170 km/h geeft.
Voor vlot accelereren kun je eveneens beter een ander exemplaa1'
kopen want hij heeft 15 seconden nodig om op 100 km/h te komen
Wat betreft de uitrusting is hij gelijk aan de andere SL-uitvoeringen, dus met stuurtaekrachtiging, een in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel en centrale vergrendeling. Ook de startblokkering
met irritante pincode is standaard.
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Lada
Daihatsu

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

TE KOOP GEVRAAGD:
LADA's bouwjaar '84-'93
correcte afhandeling 0495496607 b.g.g. 06-536993153

Algemeen
GRANDIOZE PRIJZEN!!!
U moet echt komen kijken
uw aankoop thuisbrengen,
hoort bij onze service

± 50 auto's APK gek. DenOccasions VAN VLOTEN CAR
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Hyunday Scoupe 2D GSI 1.592
Haarlemmerweg bij molen. Ford Escort 3D CLX 1.6
90
020-6844079. Tevens Inkoop. Ford Escort 5D CLX 1.6
91
Ford Sierra 4D CL 1,6
89
CASPARUS B.V.
WEESP Ford Sierra 4D Azur 1.6
91
SPECIALE AANBIEDING
Opel Kadett 3D 1.4i
90
Lancia Y10 Automaat 6/94 Nissan Micra 3D Maren 1.292
blw. met., full optie
Nissan Sunny 5D SLX 1.6 89
NIEUW 29.500 VOOR 23.000 Nissan Primera 4D LX 1.6 90
91
Ypsilon Jr SE
'95 18.950 Fiat Uno 3D S 1.1
Lancia Thema 16V '93 34.950
DRAAIERWEG 10
Thema Pininfarina .'87 13.950
AMSTERDAM-NOORD
Lancia Kappa 2.4 .'95 59.950
020-6365052

'•' r>

' 'K '<-' 'f>v^^^f^ïii.''

ALFA ROMEO
75 iE Imola 11/91
ƒ 9.800
BMW
Opel Calibra, bj. '91, kl. grijs,
ƒ 3.900
alles electr. (schuifd., ramen, 316 i 7/86
ƒ 2.900
spiegels), sportvelgen, 2-drs., 520 i 3/85
vr.pr. ƒ 30.000. 0164-239158. CADILLAC Seville
STS. V8 4.6 aut. 4/94 ƒ 59.000
Opel Corsa 1.2, kleur wit,
T.k. div. inruil auto's: Alfa 75.
Speciale aanbieding
bouwj. 10/92, km. stand CITROEN
BX 1.4i Cannes 8/91 ƒ 6.000 coupe Fiat 26V turbo, rood, 1.8 Ipg, 11/88 ƒ4.950; Saab
60.000. Vr. pr. / 10.500.
ƒ 8.900
9000i LPG/ob 3/87, ƒ4.950;
31.000 km 9/94 51.990,-,
tel.: 0297-342712 na 17.00 u. BX 1.6 TGI 6/92
BX 1.9 TRS 10/88 ƒ 3.900
Golf 1.6 GL, LPG, 1/89, ƒ 7250.Opel Kadett GL aut. 1.8 HB BX 1.9TD 1/92
ƒ 7.500 Punto 55 S ... .v.a. '95 19.950 golf 1.6 gl 5-drs Ipg. 6/89
1989, 90.000 km, i.pr.st. BX 1.9 TZD 2/91
ƒ 9.000 Punto 60S/5drs . . . '95 21.950 ƒ6250.- Kadett 1.6 D., stat.
ƒ 7950. 020 - 6903222.
ZX 1.8 l Avant. 1/93 ƒ15.300 Tipo 1.4 i.e., 5-d
'92 16.950 1/87, ƒ2.950.- Kadett 1.8 LS
Xantia 2.0 i SX 7/93 ƒ 19.600 Tipo 1.4 Skyline . '92 17.250 aut. 4-drs. 1/88/7950.- Kadett
Subaru Vivio GUI, automaat
Xantia 1.9 D 3/94
ƒ21.400 Tipo 1.4 S 3-drs. '94 21.950 1.7 D 4/89 / 7.250; Mitsubishi
groen, 1993, 10.000 km.
Cinquecento 900 '93 12.800 Lancer 1.8 GLD 5-drs. station
FIAT Tempra
1 jaar garantie ƒ 13.500.Fiat Tipo 1.4 AGT zwart, abarth,
P. Smit Autoserv. 020-6719154. 12-'91, i.z.g.st., sportvelg., nou- Motorische problemen ? Laat 2.0 D 5-drs 1/93
ƒ 12.800 Cinquecento 900 '94 13.250 11/89, ƒ 6.950; Peugeot 205
uw auto testen d.m.v. de mo 2.0 D stat. 7/91,
ƒ 9.000 Panda 1000 CL , '91 8.950 6/87 / 4.950.-Citroens BX: 1.4,
ten st. + pook enz., 81.000 km
Voor een goede SAAB 99,
dernste apparatuur. GaragePanda 1000 LX . '94 11.500 Cannes 9/90, ƒ7250.- BX 1.4,
ƒ
13.495.
020-6648223.
FIAT Tipo
90 of 900, ook Royal Class
bedrijf Out. 020-6441020.
Panda AUTOM. . '92 10.950 TE 11/89/6950.- BEREBEIT
1.7 D AGT 2/89
ƒ 4.500 Uno 45 Special , '88 6.500 Amsteldijk 25,
SAAB SERVICE MOLENAAR Rat Uno 1.1. I.E. Bj.'94, km Geopend, ma - vr. 8-5 uur.
Hoofddorp 023 - 5614097
10.000. z.g.a.n. voor ƒ 13.900.'
FIAT UNO
Uno 45 i.e
'90 9,950 Amsterdam. 020 • 6627777.
Tel.: 020 - 6437246.
60 S 1/87
ƒ 2.700 Uno 1.1. Hobby , '93 14.950
FORD
AMSTELLANDLAAN 1 WEESP
R19,4d. GTS, rood, Energy m. Esc. 1.4 CLi 11/92
ƒ12.900
Audi 100 CS, grijs metal., LPG
134000 km, alle rek., 1e eig Esc. 1.4 CLi 2/91
ƒ 9.600 Tel: 0294-415108, Fax 432616 Occasions VAN VLOTEN CAR
Autobedrijf 'De Meer'
1/83, ƒ 6.500.- Jan Wals
APK gek. ƒ 7900. 030-2250113, Or. 1.6i 16 V CLX 7/93/12.400 Nieuw op de auto boulevard
Konnetlaantje 8, Rijsenhout
020 - 4361697
Orion 1.8 D CL 3/92 ƒ 9.800 Z.O.: OCCASSION handelaren 323 Estate GLX 1.6i 1986
RENAULT AMSTERDAM
323 Estate GLX 1.6i 1992
Telefoon: 0297 - 322193
Scp.
2.0 CL aut. 12/89/ 6.900 met een stropdas om!
Top occasions met 1 jaar
323 Sed. LX 1.3M6V 1993
Rësta 1.3 CLX autom.
'95
BMW
Onze voorraad:
garantie
HONDA
323 HB LX 18I-16V 1993
Rësta 1.1. 3-d.
'91
Wibautstraat 224
Concerto 1.5i 1/92 ƒ10.500 Susuki Swift GLX '89 .ƒ 7.880 323 HB GLX Aut. 18i-16V1994
'86
BMW 525i '85 wit, abs, stuur- Rësta 1.0, 3-d
Citroen
AX
11
TE
'90
.ƒ
7.880
020 - 561 96 11
HYUNDAI
'93
bekr., trekh., schuifd., APK okt. Rësta 1.3i 3-d.
ƒ9770
DRAAIERWEG 10
Sonata 2.0 i GLS 6/92/ 10.800 VW Jetta aut. '89
'96, vr.pr. ƒ2750. 020-6416392 Ford Escort 1.3 CL, 3-d. '91
Peugeot 205 XS zw. '90 .ƒ 9880
AMSTERDAM-NOORD
Ford Escort 1.4 CL 3-d
'89
LANCIA
VWPolo 1.3 3 drs '90./ 10.880
020-6365052
Ford Escort 1.6 CLX 3-drs '92
Dedra 1.6 ie 4/93
ƒ11.900 Rat Cabrioni Fun! .. .ƒ 13.770
MINOR MOTORCARS
Ford Sierra 2.0CL combi auDelta 1.6, 4/83
ƒ . 900 Peugeot 106 XN m '93./ 13.880
'88
Thema 2.0 ie Tb 9/88 ƒ 5.900 Mini Sprite 1.3 '93 .. .ƒ 14.450
Sloterkade 43/44
AX 10 Furore 3 drs
'94-06 tom.
'90
Ypsilon 1.10 Rre 9/92 ƒ 8.900 Renault Clio 1.2 '92 .ƒ 14.880
Amsterdam
AX 11 Allure 3 drs
'95-03 Ford Scorpio 2.0 4-d
Nissan Primera Airco Sedan
AX 11 First 5 drs
'93-03 F. Mondeo 1.8 TD Wag. '95 Tel. 020 - 6177975/6158022 Ypsilon 1.1 Elite 4/89 ƒ 4.400 Nissan Sunny '92/93.va/ 16.440 1.6 LX bj. '94, sunroof, cv,
AX 11 RE 3 drs
'89-08 F, Mondeo 1.8 GLX Lpg '95
Nissan Micra 1.3 '94 .ƒ18.990 st.bekr., in nieuwst., ƒ22.500.
MAZDA
Rover-dealer voor
AX 11 TRE 3 drs
'88-01 Opel Corsa 1.4 HB 3-drs 90 Amsterdam, Amsteveen e.o. 323 F 1.8 GLX 16V
Ford Escort 2x '93 . .ƒ 19.440 Tel. 0297 - 326745.
AX 11 TRE 3 drs
'89-06 Opel Corsa 1.4 HB 3-drs. '91
7/92
ƒ 15.700 V.W. Golf 3x '92/93.va./ 19.880
Citr.
BX
16
RS,
5-drs.
'86
AX 14 TRZ 3 drs
'87-04
323 1.5 aut. stat. 12/87 ƒ 6.900 Opel Corsa GSI 16v'94./24.880
BX 14 Chamonix
'89-02 Nissan Blue B. 2.0 combi '85
626 1.8i GLX 16V 7/92/16.900 Audi 802.0 '93 . . . .ƒ27.880
Nissan
Micra
1.2
3-drs.
'89
BX 14 Deauville
'92-09
626 2.0 D Sedan 3/87 ƒ 3.400 Daewoo Nexia 9-'95 .ƒ 24.990
Voor
een
perfecte
SAAB
99
Rat
Panda
1000
Cl
'90
BX 14 RE
'88-06
Golf Cabrio '92
ƒ29.880
626 2.2 i GLX
90
of
900,
ook
Royal
Class
Mazda
323
D
Sedan
1.7
'92
BX 16 Progress
'91-08
Station 12/90
ƒ 10.900 Mercedes 300 CE '92./ 63.880 Gevraagd jonge auto's v.a
SAAB
SERVICE
Rësta
Courier
1.8
D
'94
BX 16 TZI stuurbek.
'91-02
Nu rijden over 6 mnd betalen 1990 a contant. Belt u voor ml
MERCEDES
MOLENAAR
'92
Xantia 1.8 SX Allure
'95-03 Honda Concerto 1.5
0341-419354 of 0652-977028.
190 1.8 E 8/90
ƒ19.500 (tot max. 50% of ƒ 7500)
HOOFDDORP
Uiteraard incl. BOVAG garantie
Xantia 2.0 VSX Airco
'93-08 OCCASIONTIP:
Onderhoud,
reparatie
APK.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
MITSUBISHI
ZX 1.4 Avantage 3 drs '93-03 Rang Rover V 8
'
DC Zuid-Oost 020-6650131.
Eigen revisiewerkplaats
Galant 1.6 GL 4/87 ƒ 3.500 Vd Madeweg 21, bij de Makro! merk auto a cont. met vrijwar.
ZX 1.4 Avantage 5 drs '93-04 Veel access. als nieuw
voor Saab motoren
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Lancer 1.8 D, 2/86 ƒ 1.900
ZX 1.4 Avantage 5 drs '94-01
en versnellingsbakken.
ZX 1.6 Aura 5 drs
'92-05
NISSAN
ALBERS, OUDERKERK.
Tevens verkoop van nieuwe
ZX 1.8 FurioS drs
'94-01
Serena 2.0 SLX D 6/93/ 23.900
Ford Dealer
en gebruikte onderdelen
Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000
023-5614097
OTO // ICl CITROEN
Escort
Micra 1.2 LX aut. 11/90/ 8.100 5 ***** VERKEERSSCHOLEN
1.8 CLX wagon
Prim. 2.0 LX 3/91
ƒ 12.600
8/92
SAAB DEPOT
Hogstveyselaan 21 Weesp
1.6 CLX wagon
8/95
Verkoop van nieuwe en gebr, Prim. 1.6 LX sed. 6/92/ 12.400
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
Tel. 0294 - 416661
1.6 CLX wagon
10/95 onderdelen. Tevens revisie, on Sun. 2.0 D Hb 3/91
ƒ10.400
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.derhoud, rep. 04120-36737.
Sun. 1.7 D Florida 6/88/ 4.900
Citroen BX 19 TZD
of
Sierra
grijs met., 125.000 km, 1/92, 2.0i CL, sed.
10 motorrijlessen + examen ƒ835.OPEL
3/90
"*'
*
*"
* " _.."*V'i5' f *,. *"~*- « -W
Jan Wals 020 - 4361697
Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
2.0 CL, sed.
1.91
Astra 1.7 D Stat 9/92/14.900
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Astra 1.7 GLD 7/93 ƒ15.900
CITROEN OLTHOF B.V.
Mondeo
T.k. SEAT RONDA 1.2, GLX,Corsa 1.6 D Van 10/92/ 7.400
1.6
CLX,
5-drs,
alberto
5/93
Theorie op CD-I GRATIS
XM Ambiance 10/89 .ƒ 12.750
1987, 88.000 km, wit, mot.Kad. 1.6GLS Stat. 8/85/ 1.200
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
BX Toulouse 1/91 .. .ƒ 12.950 1.8 GLX, 5 drs, alberto 3/93 100%, i.g.st. Vr.pr. ƒ2250,Kad. 1.7 D Stat. 3/91 ƒ 9.600
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
ZX Avantage 10/92 ..ƒ 16.250 Scorpio
Tel: 020-6456831.
Kad. 1.8 GT HB 1/88 ƒ 7.900 Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
ZX Avantage 10/92 ..ƒ 17.500 2.0 GLX Sedan
1/95
Om. 2.0i GL Diam. 6/92/ 13.900
ZX Reflex 3/93
ƒ 17.950
Achterdijk 37, Ouderkerk
Record 2.0 S Stat. 5/85/ 2.300 Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
AX First 10/92
ƒ 12.750
Tel. 020-4961767/4964483
Sen. 2.5 E aut 3/86 ƒ 3.900
AX 11 TE 4/90
ƒ.7.750
Autorijschool Dolfijn
10 Volvo STATIONS '88-'94, Vectra 1.6 GL 9/89 ƒ 8.400
AX 11 TE 10/89
ƒ 7.950 Ford Sierra 1.6 CL Combi, bei- Sedans 360 GLT 440 GLT, 740 Vectra 1.8 i 1/91
ƒ 9600 1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
ge
metal.
3/87,
C 15 D 8/92
vervolglessen ƒ 40 p/u
GL, ANWB-gek. 0492-464495 Vectra 1.7 D 10/90 ƒ 9.000
Jan Wals 020 - 4361697
75.000 km
ƒ 12.250
Vectra 2.0 GL 8/94 ƒ 17.800 Info: 020-6839193 / 6187330.
855 T 5 R Estate
6/95
C 15 D 12/92.
autotel. 06-52656690
24 UURS-SERVICE !
855 2.5 sport Estate . . . 2/96 PEUGEOT
136.000 km
ƒ 9.950
Autorijschool DIESEL
205
1.1
GL,
5-d.
2/93/
11.400
850
GLT
5/92
Ford Escort 1.6 CLX
GARAGE ECONOOM
ƒ10.700 Alle rijlessen ƒ35,00 per les.
' 1/94 205 1.8 XRD 5/92
10/90
ƒ 12.500 309 GRD, Diesel, 5-deurs, 12- 460 1.8
Alle onderhoudsbeurten
12/92 305 1.6 GR Br. 9/86 ƒ 1.900 Tevens instructrice aanwezig.
Opel Kadett 1.8 9/91 ƒ14.950 '90, 140.000 km, prima stat., 480 2.0 Autom
Info 020 - 6332274.
ƒ16.400
Koppeling en Remrevisie
Peugeot 309 GR 11/91 ƒ 13.800 Vr.prijs ƒ9.000. 020 - 6711507. 245 GLE Estate Aut. . . . 10/92 3061.4 XN 5/94
Schadeherstel en -taxatie
460 1.8
4/96 309 1.4 XR 11/91 ƒ 9.800
Fiat Uno 45 S 9/90 . .ƒ 8.250
RIJSCHOOL ROLF
309 1.6 SR 5/88
ƒ 4.100 Rijden bij Rolf is een begrip in
106 XS 1.6
01-•'95/24.950
Uitlaat en Schokbrekers
Isolatorweg 40, Amsterdam- 205 ace. 1.1 5 d.11 •'93/16.950 AUTOBEDRIJF DICK MUHL 405 1.6 GLXi 1/92
ƒ11.200' Amsterdam. Met een goed
Banden en Uitlijnen
OFF. VOLVO DEALER
Sloterdijk (Afslag S 102).
405 1.6 GLi 4/90
ƒ 7.000. team instructeurs geven wij op
205 XS 1.4
03-•'92 ƒ 15.950
APK en VVN Keuringen
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 020 - 6823520.
405 1.6 GRi Br. 10/91 ƒ13.400 een psychologische manier in205 GTI 1.6
11-•'89 ƒ 15.750
Tel.: 020-6233220
405 1.8 SR 4/93
ƒ16.400 tensief les en nog leuk ook!
205 GTI 1.9
10-•'92 ƒ 24.950 Tel. 0294 418200/418008
CITROËNSPECIALIST
405
1.9
SRD
1/93
ƒ19.200
205
autom.
1.6
10•'86
ƒ
7.950
940 GL Royal Class sedan, div.
Hoog slagingspercentage en
TIMO DE BRUYN
Ook op zaterdag open !
405 1.9 GRi 6/90
ƒ 7.500 toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Occasions, reparaties, APK, 205 GRD 1.8 03-•'93 ƒ 18.950 extra's, LPG, km 150.000, '93.
306 SRD 1.9 04-•'95/29.950 NIEROP de vrienden van uw 405 1.9 GLD br. 2/93 ƒ15.900 Tel.: 020-6868063/6332405 of APK + grote beurt v.a. ƒ 299.
schade en laswerk.
405 GL 1.6
01- '91 ƒ 14.950 Volvo, Vancouverstr. 2-12, 505 2.0 GR br aut 1/85/ 2.800 06-54633678. P.S. Ook 8-weekDIESELSERVICE
Verkoop onderd. nwe/gebr.
405 GLT 1.6 08' '92 ƒ 19.950 A'dam-West. 020 - 6183951.
605 3.0 SRi 7/92
ƒ17.600 se cursussen en examenroutes brandstofpompen; verstuivers %£*&£. ">-« / f - c 'rc
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
405 GRD 1.9 07-•'93/21.950
cil.koppen vlakken. Garage/
RENAULT
rijden is vanzelfsprekend.
s&.'*-J» ' -\. 'i ' ", ^ '
»
Ruime keuze in 2 CV occasions 405 GR aut. 1.901-•'89/11.950
motorenrevisie FEENSTRA
Fuego GTS 4/82
ƒ 1.700
^^ÖfJa.iÉHÉ^ ^««fe.- SE
Wilt
u
een
goede
en
niet
te
alle leeftijden. De Eendenspe- 504 coupe 2.0 11- '81 ƒ 29.950
Industrieweg 27, Duivendrecht
18 GTL Stat. 8/84 ƒ 1.800
cialist Leende. Tel. 04906-1528.'
Tel. 020-6980639
19 GTR 1.9 4/89
ƒ 6.500 dure rijopleiding?
Bel
dan
Ferry
020
6127187.
v.d. POUW PEUGEOT
19 1.8 16V 1/93
ƒ21.400
T.k. Citroen BX 16 TRS, autom.,
Hogeweyselaan 93, Weesp 940 2.3 Sedan airco abs 1993 19 GTD 3-drs 6/91 ƒ 8.900 Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
1985, elec. ramen, schuifdak +
9402.3 Sedan
1991 21 GTD HB 9/89
0294- 415110
ƒ 6.200 daarna alle lessen ƒ35,-.
Garage West-Center:
trekhaak, 80.000 km, i.z.g.st.
20 lessen + examen ƒ 950,-.
740 GL 2.3
1989 21 GTX 5/90
r
ƒ
6.900
J*'^
*" ^ "** COBUSSEN AMSTERDAM 740 Sedan 2.3, autom. .. 1986
020-6122476 (zonder afspraak)
Vr.pr. ƒ 3500. Tel. 020-6227075.
21
Nevada
1.7
RN
7/93/
16.200
Peugeot dealer
2e Helmersstraat 15, A'dam.
480
Turbo,
zwart
1989
T.k.: Citroen xm 2.0i Amb„
25 TS 10/87
ƒ 3.400
sinds 1930
460
1994 Clio 1.2 Rdji 6/92
Autobedrijf CRYNSSEN
1990, A.P.K. 4-'97, alle extra's
ƒ12.900
440 automaat
1992 io 1.9 D 6/92
Crynssenstraat 10-14
(airco), alle beurten. Vr. pr. ca. Demonstratieauto's:
ƒ11.900 B & B BROMFIETSEN &
fc
1989 t/m 1995 Safrane 2.2 RN 6/93 ƒ 19.800 SCOOTERS b.a.: nieuwe +
^
""
s* $*
"^
^
>Tel.: 020-6184402.
106 Accent 1.1. inj. 3-drs, fel 440
ƒ 11.500. Tel.: 020-6241319.
/-*j*
*.-v *•* ^ •*^ *i
- i. v
f ƒ•t
ï v » * * " / r-i'
T *- -„ r '
./-*--v
1987
APK-keurstation,
reparaties
rood, C.D.V., elec. ramen, deel- 3602.0, 5-drs
gebr.
scooters
grote
sortering
SAAB
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
1987 t/m 1989
bare acht.bank, 4.000 km. 1/96 340
o.a. Kymco, Yamaha, Aprilia, alle merken en schaderegeling.
op druk brengen bij de Citroen 306 XN 1.4 inj. Belfort, 3-drs., 340 autom. ... 1987 t/m 1990 900 GLS Sedan 3/84 ƒ 17.000 Peugeot, Honda, Puch. Bij aanSpec. in Zaanstad Garage. donk. groen metal., stuurbekr., 240 Estate 2.3 LPG ....1992 SEAT
koop van scooter gratis volle
RENE SPAAN, 075-281193. bumpers in kleur, startonderbr. VWGolf, autom
1988 Ronda 1.2 GL 1/86 ƒ 900 tank, 3 beurten en thuisbezorVraag tevens naar onze inrui- 5.000 km, 1/96.
Fiat Cinquecento 1.1 sp. 1995 SUBARU
gen, financ. mog. Wolphaertse
lers en aantr. rep. prijzen.
406 ST 1.8, 16 V, donkerrood
1.6 DL Stat. 1/86
ƒ 2.400 Bocht 247 C, 010-4803204.
AUTOLAS: 0756 - 314618
uw Volvo-dealer
met., stuurbekr., C.V.D., veJusty DL 10/86
ƒ 2.900
met persoonlijke service
Zelf
sleutelen of auto spuiten
XM 20i BR. schuifd. '92/ 27.500 lours bekleding 9500 km. 10/95 Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- SUZUKI
doe je bij HEINING HOBBY' Inkoop/Inruil mogelijk
XM 20 Break Aut '92 ƒ 28.500
laan 128, Amsterdam-Noord. Carry Sup. Combi 8/93/ 9.200
HAL. 020-4976999 A'dam,
Baarsjesweg 249-253
XM Turbo D Airco '93/ 29.500
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. Swift 1.3 GL Sed.3/93/ 13.900
Sloterdijk 3.
Amsterdam 020-6121824
XM Turbo D Amb. '91/ 17.500
Swift 1.3GLSed. 3/92/11.700 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
XM Comfort LPG '94 ƒ 27.500 Direct bereikb. v.a. Postjesweg Prima Volvo 340, '85, APK 3-97 TOYOTA
Klaar terwijl u wacht.
door
dealer
onderh.,
ƒ2.000,
Je weet 't pas echt zeker,
XM Diesel'90
ƒ11.750 Peugeot 305 GR Break i.z.g.st.,
TIJDELIJK VAN/VOOR.
Corolla 1.8d Stat 04/91 ƒ 9.000
Ruilstarters en dynamo's.
XM V6 Amb. m. '90 ƒ 12.500 '84, APK 6/96, zeer prakt, auto, Landsmeer, 020 • 4823180.
Starlett 1.3 Aut 10/90 ƒ 8.900
Autosloperij De Liede.
Valkenburgerstraat 15P.
als je oog in oog staat met de
CX 25 TGi Break '90 ƒ 17.500 ƒ1500. Tel. 020-6384757.
Tegen handelsprijs: Volvo 480
INKOOP
Tel.: 020-6240748.
VOLVO
CX 25 TD Break '88 ƒ 8.500
ES, 3/87, kl. metall. Stuurbekr.
Loop -t- Sloop auto's
240
Turbo
D
Stat.
9/87/
9.200
Xantia 18 SX LPG '93/ 19.900 Peugeot 405 GLD, rood, mei el. ramen, c.v. ƒ 9950.- Berebeit
Grote sortering ONDERDELEN
vloer van je hart. Bij Santana
Verkoop onderdelen
440 DL 1/91
ƒ 7.000 van schade-auto's, alle
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ 17.500 '90, stuurbekr. elektr. schuif-/ Amsteldijk 25, 020-6627777.
R.D.W. vrijwaring
440
DL
1/93
ƒ
12.600
ZX Diesel '93
ƒ 14.500 kanteldak, APK 2-"97 i.z.g.st.,
merken, alle bouwjaren.
natuurlijk, de grootste in kurk,
Geen voorrijkosten
ƒ13.900 GEBR. OPDAM B.V.
T.k. Volvo 440-GL Ipg 7/91 apk 460 1.8 i GL 4/92
BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500 ƒ8600. Tel. 075- 6289507.
020-6198691
740
GL
Stat
11/87
sJ11.900
t/m
4/97
ƒ
11950,-,
in
prima
st.
BX TGD Break '90
ƒ 9.950
Tek-62S02-45435.
023-353685
laminaat en parket.
VOLKSWAGEN
BX RD Break '88
ƒ 6.950 Peugeot 405 SRI 1.9 Aut., wit, 020-4003020 / 030-2334353.
EM VERDER:
Autosloperij STRIJDONK.
olf II 1.3 Funct. 2/92/13.600
BX 16 TGi Break '92 ƒ16.500 airco,'89,101.500 km, ƒ 11.500,
Met deskundig, persoonInkoop van loop-, sloop- en
Golf II 1.6 D CL 8/89 ƒ 8.200
BX 19 TZI '90
ƒ 8.950 nw. banden, tel. 020 - 6627296.
LAMtLPARKET BEUKEN/ESSEN/EIKEN
schade auto's. RDW vrijwaGolf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
BX 19 TZI '89
ƒ 7.950
lijk advies van een verkoopstaf
Golf III 1.9 CLD 8/92 ƒ15.900 Last minute. Dolphin Camper, ringsbewijs. 020 - 6319802.
BX Deauville D '93
ƒ 14.500
Van f 89,- voor f 59,-p.m.'
BX TRD Turbo '89
ƒ 6.950
Golf GTI, 2 liter 16 V, b.j. '89, lf III 1.9TD 10/92 ƒ13.800 aut. en airco. Spec. prijs in april Gratis gehaald, tevens verkoop
Tijdens weekend
BX 16 Progress '92 ƒ 13.500
130.000 km, zwart, veel opties Pas. 1.8 CL Stat. 8/92/19.500 Adventure cars 0299. 430613 van onderdelen.
die alle tijd voor je neemt.
Voorjaarshow van Zuidwijk
EX TZI '88
ƒ 5.500
o.a. Ricaro interieur, airco, Pas. 1.8 CL Edit 7/93/19.800 VW/Audi dealer A-POINT voor Grote sortering ONDERDELEN
Diverse demostratieauto's
BX HTGEsch.d. '92/12.500
stuurbekr., verlaagd, sportvel- Vento1.8GLTbD3/93/21.400 nwe, gebr. en verhuur van VW- van alle schade-auto's, alle
Met een onvoorstelbare
in de aanbieding.
IPOCORK BEUKEN LAMELLEN
BX 14 TGE '91
ƒ 8.950
gen en elektr. ramen. Vr.pr.
campers. Nieuw de 2-pers. merken, alle bouwjaren.
AUTOBEDRIJF
BX 14 RE '90
ƒ 6.950 Minervalaan 86, A'dam - Zuid ƒ 14.000. Tel. 06 - 53306770.
VW/Calypso, wintervast met GEBR. OPDAM B.V.
keus:
meer
dan
500
vloeren
in
EURO SNELWEG SERVICE BV eindkeuken, groot bed en die- Tel.: 02502-45435.
BX 19 GT LPG '85
ƒ 1.500
Van f 99,- voor f 69,- p.rrv
Tel. 6629517/6791864
VW Passat station CL 1.8, mrt.
INDUSTRIETERREIN
AX 11 TE '92
ƒ 9.950
selmotor
met
stuurbekr.
Am"DE SLENK"
AX 11 TE '90 schuifd./ 7.950 T.k. Peug. 205 GTI, 1,9 i., b.j. '94, 60.000 km, 1e eig., alarm,
Het HOOGSTE BOD?? Bel kurk, laminaat en parket in
sterdam-ZO. 020 • 4301647.
nov.'89, zwart metallic, 95.000 alu. velg., metall.lak, bordeaux, CANNENBURGERWEG 26
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
km, veel opties o.a. leer bekl., ƒ29.000. 020- 6762307.
'S-GRAVELAND
VISA Garage B.V.
Loop-, sloop- en schadeauto's alle mogelijke dessins, kleuren
CASTELLO PLAVUIS KURKTEGEL
sp.stuur, stuur-bekr., elektr. ra- Wegens overpl. Golf GL TDI
TEL.: 035 - 6564444
Houtmankade 37
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
men -f spiegels, verlaagd, 3Amsterdam
'95, 45.000 km, vr.pr. ƒ35.500.
30/30 WIT
T.k.
gevr.
LOOP-SLOOP- en combinaties, overzichtelijk
spaaks velg. ƒ 11.500.
020-6278410
Veel extra's. 036 - 5378761.
Alfa R.33 1.7 12/92/17.950
SCHADE auto's. Opgehaald
Tel.: 06-53306770.
Ford Esc. 1.4ie 11/89/10950
Van f 59 - voor f 39,- p.m.'
door heel Nederland. 24 uur gerangschikt.
Honda Civ 1.5 DXI5/94 ƒ 23.950
p.d. bereikb. 035-6219290.
Maz. 323 1.3 16v1/94 ƒ19.950
Niss Micra 1.2Sail1/90/ 8.900
Ren. Clio 1.2 RL 4/92 ƒ 15.950
1/95/34.950
T.k. FORD MUSTANG MACH 1 Rover 6230i
Studenten 10% korting
:onvertible, 1973, 6 cylinder, TStarl 1.3XLaut8/87 ƒ 7.950
bestel-, vracht- en
1/86 ƒ 10.750
nieuwe banden, nieuw gespo- VW Golf GTi
personenauto's, bussen
en, elec. dak, radio/CD, mooie VW Golf Tr 44kw5/88 ƒ 9.250
020-6794842, 020 6908683
TOYOTA LANDCRUISER 1988
staat, ƒ 15.000, 043 - 3063506. Volvo 340 DL 5d.8/89 ƒ 7.950
Zie ATS telet pag. 888
Hardtop Longbody, div. extra,
OTO // ICl CITROEN
DE LUGT luxe en bestel vanal grijs, APK. C35 • 5412962.
Hogeweyselaan 21 Weesp
l
ƒ50,- per dag excl. BTW.
0294 - 416661
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault La70 BESTELAUTO'S en pers.
guna, Vracht + bestelwagens.
ausjes v.a. ƒ3500. Garage
ALBERS, OUDERKERK.
Wij hebben keus uit
^ijsenhou;, lid Bovag.
RENT A BRIK
Nissan 2.0 prim.
3/90
meer dan 10 Automaten
vleer dan 50 jaar gevestigd: Renault 1.4 RT Clio 1/91
Personenbus ƒ89,- p. dag
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
v.a. / 3.500.Bennebroekerweg 17, RijsenOpel Kadett v.a. ƒ39,- p. dag GOLDCAR B.V. Amstelveen.l
Uw Suzuki dealer
Achterdijk 37, Ouderkerk
lout bij Aalsmeer, 0297All-in. KM-vrij!
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
Tel. 020 - 6433733.
Tel. 020-4961767/4964483
324229. Ook t.k. gevraagd.
Tel.: 020-6922930
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Charade TX 1.3 inj. IGV '
Cuore TX, km 6500, '93. Cuore
Saab 90, '86, 145.000 km, in TX, km 26000, '94. Applause XI
zeer goede staat, ƒ 2950. VISA km 80000, '91. Charade TR
Garage tel.: 020 • 6278410.
aut, 10-'93 (nw. model).
Toyota Tercel, bj. '85, ƒ 1250. NIEROP- Diahatsu, VancoU'
verstr. 2-12, A'dam-West.
NIEROP- Diahatsu A'dam.
020-6183951.
020 - 6183951.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

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

Fiat

Porsche

Renault

Audi

Mazda

Ford

-•----

Rover

Citroen

Nissan

Saab

Auto's te koop
gevraagd

PERSE

Rijscholen

Seat

Volvo

Service en
Reparatie

Peugeot

rj^^^^c-;?^-"--

Van Vloten
Amsterdam

' ^?^^w^^^?g^^sr^.r

Motoren/Scooters

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

BIJ JE PAST

Accessoires
en Onderdelen

Autosloperijen

Peugeot Zuidwijk

Volkswagen

Campers

Autoverhuur

Mitsubishi

Klassiekers
en Oldtimers

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Suzuki

QUKE BAAS
niet duur!!!

Een onvergelijkbare service-opvatting:

van

mee-

nemen en zelf leggen
de medewerking

tot

van top-

ambachtslieden.
Kom snel langs en let dan
vooral ook op onze tijdelijke
superaanbiedingen.

U vindt Santana op de
Anthony

Fokkerweg (afslag

A10, Sloten/Schinkel) tussen
Carpet-land en Praxis.
Telefoon: 020-669 58 23.

Jeeps
Terreinwagens

Bedrijfsauto's

Automaten

Amstelstein - Suzuki

ONDER 1 DAK.
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Weekmedia 17
Vaar/surfsport

n il o riit is Lilian Ik ben
ei }0
/ i er lodolijk goed
|i l i mot hcloriiLnl dorn
if PI n n L kr stpviqo
i *\ i || rre t mii ots ICUKS
i ' R i ig< er din snr l Ik
l i n t ->p in IIIKJ op |ullic
't <, 06 «O 15 156
nm I x ^ i u n n i o r 339700

Diversen

Hot meest complete gezinspark Recreatiecentrum
T c k o j p Hobic 14 mot fok on t Hooge Holt te Gramsbergen biedt u speciale arrange
2 /( ten prijs ƒ 1000 TP!O menton voor week weekend/midweek Luxe 5 sterren bunga
lows schitterende n euwe Vechtdalplaza met o a zwempa
toon 023 5718650
radijs met reuze glijbaan bowling tennis enz Laat u verras
son door on/e lage prijzen Inlichtingen 0524 562200
7EJLVLET
VAKANTIEPARK COLLCNDOORN
p o e t s t e r oi/cmadds m mid
/ wj-ircl on kiml IL! ideaal / Vakantichuisjes met eigen rijpony voor de kinderen
Nabij het Ponypark Slagharen Gratis gebruik van 50
hrUitor /3500 Tol 0?3
fantastische attrakties wild west shows kindorvoor
5/15506 n i 1900 uur
stellingen voel zwemplezier en gezellige avondprogramma s
Bel Ponypark Slagharen 0523 683000

n t Sharon 1 70 m
Vakantie buitenland
Rijwielen,
i t cin de /onnebank
xpn hnq hionu haar
motoren,
L / in Til NLSS ai rn Bungirup rk Villarjc d l Solfil in de Lot Doidogne
bromfietsen
i Ifj iin hu°i upt i ">n ( / f r i n h i j l ) ten cji zclhq pjrk jndrr Nederlandse leiding
l ijH hc |P v if orhturl ' ' ki'"1 5 °tciron bungalows mi t carport vaatwas
0 Te koop
mountambike
: FR d n SNfl n p < r u
üd ii A mlnd l inderLnd tennisbaan Jeu de Bou ƒ 250 Tel na 18 00 uur
ii
"M ipnl l onclitjp
i f e t j r n k ino e r h u u r Adiiey rvtam l iimiat m voor en 023 5716164
V i lit nirt iiiriir bc ' T-CI i ( n l il liting- Oj24 562200
O 1r 15C 1 j|jm box
T k a Scooter Yamaha Mint
® Rubncksadvertentie op
i
33P/1
Star uü\. in,
geven7 Zie voor adres en/of bj 93 i z g st mkl helm +
l Tl PUAM Ai jan 22 jaar a / °50 |
telefoonnummer de colofon slot Vrpr ƒ1675
Tel 023 5714452
! OW
4
)[ i( k i mr ccn puko
m deze krant
J oor oon qr?ellige date 1
i t u cluiKorblond haar en
l 80 m lang Als jo in
' kt krijg je zeker ant
ord tprug /ociat AIO pen
il o itspraak Kinnen ma
i 06 ó50 15 156 1 gpm
y lummor 363210

/'ou/; 69 jaar zoekt gezel
s hap n v Br o nr 755
1/012 v o blad
WIJ zijn 41 en 5 jaar wonen in
Amsterdam on we zoeken
„i-n serieuze slanke brunette
Ik ben 1 82 m lang blond
b auwe ogen en slank Verder
oen ik eei echt gevoelsmens
ei soms meer jongen dan
nan Graag serieuze reak
ti<=s' 06 350 15 156 1 gpm
boxnummer 961069

Te koop
aangeboden
diversen
0 ATTENTIE' Enkele voor
beelden van aangeboden ad
\ertenties die niet als particu
lere Micro worden geplaatst
zwarte marktspullen sex/ero
tische advertenties geven
an lessen bijlessen perso
neel oiedt zich aan te koop
riskatten honden
(pups)
meerdere aanbiedingen zelf
Je
artikel
woonhuizen
Kamers te koop te nuur aan
aoboden vakantiebungalows
o i d te huur aangeboden
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter Deze
kunnen alleen geplaatst wor
den tegen een mm tarief

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia
Postbus
156 1000 AD Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling

Rijles auto's
en motoren

Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 01724 8361
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
m deze krant

ADRESSEN

069693 Anja secretaresse!
Minirokje doorkijkslipje Lek
ker live op t buro 1 gpm
069694 Nel en Sjaan erva
ren willen samen jou pakken
Mondmassage/gneks 1gpm

Ze vertellen over zichzelf
geven hun adres en
telefoonnummer
wachten tot jij ze belt1
06 9685
24 u /p d 100 cpm

GRIEKS' 06 9591 Pak meisjes
18 jr achterlangsi Onder hun
rokje naakt1 Glij maar1 1 gpm
GRIEKS1
Rijpe vrouwen1
Thuis privé achterlangs of
luister 06 9592 (95cpm)
GROEPSEXBOX Live' 1 gpm
Rijp jong (18) & negerinnen
wachten' 06 9593 Live Gneksi
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06 320 322 11 (75cpm)
HEET 35+ sexkontakt
DIRECT APART met oudere
vrouw Bel' 06 9567 (SOcpm)
Vrouwen bel gratis 06 4633

helpt je met
Getrouwde vrouwen (25+) Het winkelmeisje
1
geven hun telnrs voor SEXM passen Je hand glijdt onder
haar rokje Kom in me schat
06 9502 (80cpm)
je 1 gpm 06 96 25
Getrouwde vrouwen willen HETE vrouwen (35+) willen
SEX Snel sexkontakt op
direkt sexkontakt Bel
06 9702 (SOcpm)
06 350 290 53 (75cpm)

sexafspraakjes Gluren bij de buurvrouwtjes1 HETE vrouwen (35+) willen
069744 Annie verpleegster ANONIEME
Amsterdam Ze willen jou tot een hoogte direkt sexkontakt Bel
Trekt haar slipje uit en begint Sexkontaktlijn
met mondmassage1 1 gpm 06 320 330 79 (75cpm)
punt brengen 06 95 26 pm 1g 06 350 266 46 (75 cpm)

TO^REKLAME

lf IIBWW»» Hieuwl Schitterende miniset

_j io< n hi, met Jolanda Ik
j
35 'T1! donker haar en
i il f re (JOLi «eg 60 kilo
IL r IK- uit Wat 'oek w 9
i r k r ond ' Ik hoop 1at
^ d t O T P ^ mij o SNEL
q j of on' Dit w j s mijn
r tjo i" noop tot gajw"
_/t 3üO 1o 156 1 gpm boy
m T> e r 341797
r^cht mot Babotte wat ik
"l- is Guri beetje gezellig
n» d u endschap mensen
j TI me h^en lol trappen Ik
h ud van uitgaan lekkereten
"> i nog veel meer Lijkt dit
r vai' Spreek dan een rear
t op mijn box in Groetjes
n Bdbute 06 350 15 156
boxnummer 931975

069870 De snelwiplijn' Zorg Doorschakelsex1 53 dames
dat je m gereed heb' staan voor Live gesprek1 Ze wach
Effe vlug 5 min live 1 gpm ten op je' 069779 (1 gpm)
069870 De snelwiplijni Zorg Effe snel Grieks1 Geen voor
Peugeot 205 1 1 Accent 89 00 245 292 777 Het telef nr dat je m gereed hebt staan spel gelijk achterlangs
88000 km APK tot 3 97 dat alle 06 sexnummers over Effe vlug 5 min live 1 gpm 1 gpm Staat ie al' 06 9505
kleur
blauw
vraagprijs
60 cpm Direct Privé1 Switch Effe Snel Live1 Meiden zitten
bodig maakt (200 cphm)
ƒ5750 020 6426733
van vrouw naar vrouw veel naakt om jou m 5 min te laten
06 320 320 66 Dikke Negerin
T k Ford Escort 1 30 Royale Tietsia licht met d r benen vrouwen 06 9720 NU 60 cpm komen 0632032063 prnlg
1987 3 deurs APK nov 96
omhoog te wachten 1 gpm 60 cpm SUPERGOEDKOOP
ERVAREN meiden (20+)
ƒ3000 Tel 023 5715229
direct livesex1 Veel vrouwen geven hun telnr voor echte
06 95 06 Jij krijgt 5 min om n 06 9733 Livesex 06 9733
SEX 069517 (80 cpm)
WIKA
hete meid te verwennen1
Autoruiten en kentekenpla
(95 cpm) Haar eerste GANG GESCHEIDEN en toe aan n
Geen
doorschakelen
1gpm
ten Lijsterstraat 18
BANG met drie man
nieuwe starf Veel vrouwen
Tel + fax 023 5731613
06 95 09 Docente geeft SEX 06 320 322 29
zijn ook op zoek bel
LES onder de lessenaar
0635029015 (75cpm)
geen slipje Streel me1 1gpm

06-Nummers

Auto's en
auto-accessoires

Vakantie Binnenland

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
f^\ Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
^7 van al uw apparatuur.
Gratis
f=\
Geluidsgarantie voor een
=
^J optimaal geluid in uw huiskamer.

B_CJ Gratis Video-onderhoud.
i\ Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen.
JrN Betaaigemakmetde
Expert Creditcard.

Keuken l 3 20 m zwart of
grijs (wisselbaar) wit aanr
blad met dubb spoelbak zw
kraan gasforn m oven afz
kap koelk m vriesv 1 25
ng mb ruimte voor magne
iron 4 bij 4 ond kast 2 lades
v'r pr ƒ 5000 Tel overdag
0206440880 vr nr v d En
gel na 20 00 u 0235730716

AR1STONA 52 TA 4311STEREO-TV

^

55 cm (eff 51 cm) Blacklme beeldbuis voor een haarscherp beeld, ook bij invallend
daglicht 70 Voprkeuzezenders, Stereo, Teletekst en afstandsbediening. ADV.J-245T-

aSt'ijkpl ƒ 8 5 0 witte radio
1 10 65 wijn bierglazen ƒ 25
2 klokken ƒ 10 023 5713509
s Te koop qnndtegels a ƒ 1
Dbt Tel 023 5718571
l e koop koelkast Zanussi de
l uxe 51x53x85 ƒ 100
Tel 023 5718571
T k aang Power Rangers be
l a igr ö nd Tel 0235719225
o 71/56b
T ", i ibo v\ wasbak 48 cm |
nen^kraan ƒ300
Te
voroacj 0206440880
000 uur 0235730716
Tr^toi Soinii 80 pk 4 WD -l
K^r ƒ5000 023 5719305

Te koop
gevraagd
diversen
1r

|

k op 1.1 M igcl Icqo
0°3 >719225 5717566

Onroerend
goed te koop
aangeboden

PHILIPS
HR4340LUCHTREin9IGER
Verwijdert geur, rook en stof uit de lucht
Voor ruimtes tot 100 m3 Met drievoudig filtersysteem en 3 standen
schakelaar NU 30 DAGEN OP PROEF, 6 MAANDEN GRATIS FILTERS
en gratis Avantgarde

i, MJUO
i

oonhuis Gastr uib
3*30
n
vr pi
ÜOOO Te 023 5719269

Wonmgruil

t.w.v. 32,-

)H RUILADRESSfN
/\ u in l 'uu bi] W BV Met
)
T i l 02048-3315

NUELE AFWASAUTOMAAT

Financien en
handelszaken

Eenvoudig te bedienen Met 6 programma's
en 2 temperaturen Geluidsstil Laag water- ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:
Haarlem*, Expert Hartendorp, Gen. Cronjestraat 62-64.
en energieverbruik VRAAG NAAR DE UNIEKE
Haarlem**, Expert Van den Berg &Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
MIELE BESTEKLADE ADVJ-&49,-

Autoverzekering
V A ƒ 7 5 DORSMAN
b i j f t toe h goedkoper'
BeJ ui 023 5711534

100,.

Huur en verhuur
auto's en motoren
Z e ook de pagina s
SHOWROOM
m deze krant
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'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
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Actief in Giethoorn
De VW-Giethoorn geeft voor
het eerst dit jaar de arrangementen-tarochure
Giethoorn
'96 uit. Het idyllische waterdorp in de kop van Overijssel is
jaarlijks goed voor zo'n miljoen
bezoekers. Toch kan men er in
het hoogseizoen wel degelijk
rust vinden. Dit is vooral te
danken aan de centrale ligging
van het langgerekte dorp in het
uitgestrekte
natuurreservaat
De Wieden.
De plaatselijke toeristische
bedrijven bieden een gevarieerd aantal arrangementen
aan. Ze zijn gebundeld in een
nieuwe brochure. De arrangementen variëren onder andere
van meevaren in een rondvaartboot, actief kanoën en punteren, ontspannen fietsen of een
puzzel- en rebusroute.
De Arrangemcntenbrochure Giethoorn '!)(i en de Toeristische informallegids Giethoorn 'il6-'!»7 zijn verkrijghaar hij de VVV Giethoorn, telefoon
0521-3(11.248.

„->''''

Expo Noord-Vietnam
De tentoonstelling NoordVietnam, dorpsleven in de rode
rivierdelta, staat van 3 mei 1996
lot en met 5 januari 1997 in het
Tropenmuseum.
Centraal
jtaan de geschiedenis, de culturele ontwikkeling en het huidi_{e leven in het noorden van
Vietn.am. De expositie geeft een
beeld van de hedendaagse samenleving in de delta van de
Aode Eivier, karakteristiek
voor het noorden van Vietnam
jn bakermat van de Vietnamese cultuur.
De bezoeker krijgt een indruk van het leven in. een dorp,
waarvan het gemeenschapsbuis, de pagode en het huisalraar het middelpunt vormen.
Men toont veel authentieke
.-oorwerpen zoals Vietnamees
keramiek en diverse foto's. In
jen diapresentatie geeft een
aantal Vietnamezen zijn visie
op het leven van hun land.

Om er speciaal voor naar
het hoge Noorden te reizen,
is mischien wat overdreven.
Maar wie toch een keer
naar Groningen of Drenthe
gaat, kan in museum Kinderwereld te Roden terecht
voor een fraaie collectie oud
en antiek speelgoed.
EN VAN DE grootste
attracties van Kinderwereld, naar de reacties van de kinderen te oordelen, is een konijn dat bellen kan blazen. En een
spoorbaan met stoomlocpmotief, compleet met schrille fluittoon, die je met één
druk op de knop in beweging kunt zetten.

E

Maar aan de toelichting bij de
diverse vitrines hebben de
meeste kinderen geen boodschap. Volwassenen trouwens
ook niet, want als je al die lange
lappen tekst zou doorploegen,
kom je aan de collectie weer
niet toe. Gelukkig is er in het
winkeltje een boekje te koop,
waarin de geschiedenis van beroemd speelgoed als Meccano,
Dinky Toys en Lego uit de doeken wordt gedaan.
„Die teksten zijn inderdaad
niet voor kinderen bedoeld,"
beaamt museummedewerkster

'-.
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voor nieuwe produkten
en acties

NO6 EVEN....
EN DE HOLLANDSE LEEUW
MAAKT ER ÉÉN
6ROOT PRIJZEN FEEST VAN...!
VOLG ONS EK AKTIE-NIEUWS

lOES

De Amsterdam Pas is verkrijgbaar bij onder andere de
vier informatiekantoren van
VVV Amsterdam en Holland
Tourist Information op Schiphol. De coupons zijn drie dagen
geldig tenzij men een langere
periode aaneengesloten in Amsterdam blijft. De informatiefolder bevat een toelichting in
zes talen.
Voor meer informatie telefoon ()<>:<40.340.(i(i (tachtig cent per minuut).

Tocht Alkmaardermeer

'Zie je kinderen nog wel
met een fornuisje spelen?'

achterdeel wordt nog aandacht
besteed
aan
ambachtelijk
speelgoed. Niet dat er echt een
lijn in valt te ontdekken, maar
fraai is het wel: Ghanees speelgoed van raffiahout, een Tsjechisch poppentheater en een
miniatuurdorp uit Zuid-Duitsland.
Museum Kinderwereld werd
in 1970 opgericht. Roden was
namelijk haar knipkunstmuseum kwijtgeraakt aan Westerbork en de VW zocht naar een
nieuwe attractie. Het werd een
museum over oud en antiek
speelgoed, dat van start ging
met de privé-verzameling van
een onderwijzer uit Haren,
maar na een oproep op de radio
fors werd uitgebreid met schenkingen uit het hele land.
Op de vraag waar kinderen
het meest van onder de indruk
zijn, zegt museummedewerkster Jeanine Van der Sijde: „Als
ouders iets vertellen over de
speelgoedfornuisjes, die vroeJohn van de Veldt ger op kaarsjes of oliebrandertje werkten, hoor je vaak wel

'oh' en 'ah'. Kinderen kunnen
zich dat niet meer voorstellen,
want zie jij nog wel eens een
kind met een fornuisje spelen..."
Zelf is ze vooral gecharmeerd
van opwindbaar speelgoed. „Zo
hebben we een autootje van
blik, dat niet alleen kan rijden,
maar ook een mannetje laat
toeteren. En we hebben een rodeo-paard, dat de berijder over
zijn kop gooit. Dat speelgoed
zie je nergens meer." Maar het
'De Iman viel flauw' is de curieuze benaming van een Osmaans gerecht, dat komende
maanden gegeten kan worden
in restaurant David en Goliath.
Het gerecht (een koude, gevulde aubergine) maakt deel uit
van een Osmaans diner, waarmee stichting Museumdiner inhaakt op de Turkse tentoonstelling, die momenteel in het
Amsterdams Historisch Museum is te zien.

rokers kiezen rechte

(ADVERTENTIES)

£'

Jeanine van der Sijde. „Kinderen kunnen bij de balie een vragenlijst afhalen, zodat ze een
speurtocht door het museum
kunnen maken, en gerichter
gaan kijken."
Na de entree valt je blik al
snel op een houten draaimolen
met vier verdiepingen, die nu
door elekriciteit, maar oorspronkelijk door de warme
lucht van kaarsen werd aangedreven. De piramides werden
vorige eeuw in het Duitse Ertzgebergte gebruikt als vervanging van de kerstboom. Het was
een aardige manier om te voorkomen dat teveel jonge dennen
Blikken
en sparren werden omgehakt
speelgoed
voor het kerstfeest.
John van de
Op de verschillende plateaus
werden houten figuurtjes geVeldt
plaatst, zoals Jozef en Maria,
nagezeten door de soldaten van
koning Herodes. Als ze al niet
voortijdig af moesten afhaken uit Chigaco,' waar je basketbal
omdat ze te draaierig werden. mee kunt spelen. Het spel
En verder gaat de tocht: langs spuugt balletjes uit, die je in de
speelgoed-naaimachientjes,
basket moet zien te mikken
poppenhuizen,
porseleinen door de hendel op het juiste
poppen, blikken speelgoed, moment een ruk te geven. En
oude Dinky Toys, stoommachi- het juiste moment breekt aan
nes en prachtig beschilderde als die malle kerel van de tegenminiatuurserviesjes.
partij, die ongevraagd heen en
Leuk om mee te spelen is een weer danst, even uit beeld is
tafelvoetbalspel van gietijzer geschoven.
(New York, 1900) met zware
We dalen de trap af, wandehendels waar je bijna een lam- len langs een winkeltje dat is
me hand van krijgt. Maar rond- ingericht met oud speelgoed, en
uit uniek is een oude speelkast belanden in een ruimte waar
kinderen met grote bergen
Lego kunnen spelen, of in een
winkeltje met toonbank, weegschaal en kruidenierswaren
aan de slag kunnen.
Bij mooi weer stomen de
meeste kinderen meteen door
naar de speelplaats, die bezaaid
is met Vliegende Hollanders,
vélocipèdes en andere karretjes
waar je lekker op rond kunt
scheuren. Verder kun je er blikjes omver kegelen en oude spelletjes doen, zoals hoepelen en
steltlopen, terwijl er in het
weekend en tijdens vakanties
nog een draaimolen ronddraait.
Overigens hebben we dan nóg
niet alles gezien, want in het
Mini-servies

Voor meer informatie: telefoon 020'«8.8200 of 568.8215.

oascnappeiï
rant

t/

uit van
en antiek

Diskette fietsroutes
De Stichting Landelijk Fietsplatform is bezig om in navolIng van de NS een reisplanner
te ontwerpen. Het gaat om een
diskette waarin gegevens zijn
opgeslagen van de Landelijke
Fietsplatform-routebeschrijvingen en logiesmogelijkheden
in Nederland.
Wie een computer heeft, kan
met de fietsreisplanner leuke
fietstrajecten uitstippelen, daar
een print van maken en die
meenemen op de fiets. Het
Fietsplatform heeft gegevens
over routes met een totale lengïe van 12 duizend kilometer.
Het ministerie van Verkeer en
vVaterstaat heeft belangstelling
;oor de fietsreisplanner en wil
)r misschien subsidie voor geven. De diskette verschijnt
waarschijnlijk in het voorjaar
van 1997.
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Smokiana aan de Prinsengracht in Amsterdam is een
speciaalzaak in rokers-attributen en een paradijs voor
verzamelaars van antieke
tabakscuriosa. Maar ook wie
liever een hedendaagse pijp
opsteekt, kan bij Smokiana
terecht voor rookgerei en advies. 'Veel rokers vrezen de
kritiek als de pijp uitgaat.'
T IS ERG MODIEUS
om tegen het roken te
zijn, maar rokers zullen er altijd blijven," zegt Don
Duco (42). Hij staat in zijn winkel tussen vitrines met alle mogelijke rokers attributen. Hij
verkoopt voornamelijk antieke
curiosa met verzamelwaarde,
zoals tabakspotten, snuifdozen, pijpenstandaards en pijpen.
Smokiana is een winkel die
hoort bij de collectie van het
'Pijpenkabinet', een verzameling met 18 duizend objecten
die ligt opgeslagen met de bedoeling om over een paar jaar
tentoongesteld te worden. De
opbrengsten uit de winkel moeten hieraan een financiële bijdrage leveren.
In Smokiana zijn attributen
te koop die niet binnen de verzameling van het Pijpenkabinet
horen of die dubbel zijn. „Dat
neemt niet weg dat er in de winkel hoogwaardige objecten liggen die in principe in een museumcollectie zouden passen,"
zegt Duco. Als voorbeeld wijst
hij naar een van de Chinese waterpijpen. „Het volkenkundig
museum in Leiden bezit daar
een minder mooi exemplaar
van," weet Duco. Hij is 'ver-

'Een kromme pijp past eerder bij geitenwollen sokken en sandalen dan een rechte pijp. Mensen
die gestudeerd hebben daarentegen zijn wat pedanter en kiezen sneller voor een rechte pijp. Zelf
Bram de Hollander Fotografie
ben ik overigens ook zo'n pedant mannetje,' aldus Don Duco
slaaf d' aan verzamelen. Zijn
keuze is toevallig op rookgerei
gevallen toen hij in 1969 als 17jarige jongen langs een bouwput aan de Keizersgracht liep.
„Daar werd toen een beerput
opengetrokken met afval van
een tabakskroeg uit de 17-e
eeuw. Het vuil bestond behalve
uit een hoop notenschillen, ook
uit wat men aan pijpen gebroken had."
Duco nam een deel mee naar
huis en begon zo zijn pijpenverzameling. Een en ander moti-

veerde hem nadien om als
kunsthistoricus onderzoek te
doen naar de Nederlandse tabaksnijverheid. „Daar ben ik
uiteindelijk op afgestudeerd,
maar dat was vele jaren later."
In de winkel zijn pijpen te
koop in vele soorten en maten
en uit meerdere continenten.
Ceremoniële pijpen uit Afrika,
waterpijpen uit Azië, en Europese pijpen, ze zijn er allemaal
te koop. Duco: „Een filmploeg
komt morgen een opiumpijp
halen om die te gebruiken bij

Amsterdam Pas
Deze week is de nieuwe Amsterdam Pqs verkrijgbaar. Deze
pas, een chequeboekje met 28
waardecoupons, biedt gratis
toegang dan wel kortingen van
minimaal 25 procent bij bezoek
aan musea, attracties, vervoer
en consumpties. Pashouders
hebben onder meer vrij toegang
tot Rijksmuseum, Historisch
Museum en Museum het Rembrandthuis. Gratis is ook een
rondvaart door de grachten. Dit
jaar geeft de pas voor het eerst
korting op de toegang tot een
tweetal musea buiten Amsterdam, Het Frans Hals Museum
in Haarlem en het Cobra Museum voor Moderne Kunst in
Amstelveen.

opnames waarin een schrijver
voorkomt, ik dacht Slauerhoff."
In een van de glazen kasten
liggen Franse pijpen uit de vorige eeuw die je als gezichtjes
aankijken. Ze stellen bekende
personen voor, meest schrijvers, acteurs, en politici. „Men
rookte niet zo
maar, maar
bracht daarmee een boodschap
over
aan zijn omgeving.
Zoals
men dat nu
doet met beTdrukte
shirts en buttons, deed men dat
in de negentiende eeuw met een
zogenaamde portretpijp."
Veel van de geportretteerden
zijn langzamerhand een beetje
in de vergetelheid geraakt.
Maar dat geldt niet voor Napoleon. Hij ligt als pijp, zijn been
als mondstuk, in een van de vitrines. „Zo lag hij erbij op de
avond voordat hij bij Leipzig
verslagen werd," zegt kunsthistoricus Duco.
Later in de 19-e eeuw komt
het roken van sigaren in zwang.
Voor sigaren zijn destijds veel
accessoires gemaakt. Duco
wijst op een zilveren hertje en
boomstam 'uit de lelijke tijd'
waar je sigaren in kon plaatsen.
„Als je dit na het eten op tafel

zette, maakte je enorme indruk
op je gasten." In dezelfde vitrine staat een sigarenpresenteermolen uit dezelfde periode.
„Draaide je aan de knop dan
klapten de deurtjes open en
konden de gasten een sigaar nemen. Van verbazing vielen ze in
zwijm."
Smokiana richt zich als winkel niet alleen op verzamelaars.
Van alle rokers rookt volgens
Duco ongeveer 4 procent nog
altijd pijp. „Deze kunnen zij
hier kopen. Ik heb zo'n vijfhonderd verschillende modellen,
modieus en ook wat behoudender." Welke p-.jp men kiest, is
vooral een kwestie van mode.
Duco weet meestal wat voor
pijp iemand gaat kopen, zodra
hij de winkel binnenstapt. „Een
kromme pijp past eerder bij
geitenwollen sokken en sandalen dan een rechte pijp. Mensen
die gestudeerd hebben daarentegen zijn wat pedanter en kiezen sneller voor een rechte pijp.
Zelf ben ik overigens ook zo'n
pedant mannetje."
Met de firma Hajenius
aan het Rokin
gaat Duco een
cursus opzetten voor pijprokers.
„De
mensen vra------ gen zich vaak
af hoe ze zo'n
ding moeten aansteken en hoe
ze hem brandend houden, velen vrezen de kritiek die ze krijgen als hij uitgaat."
Het gaat bij Smokiana om
het rookgereedschap, voor tabak moet men dus elders zijn.
Evenmin is Smokiana het juiste adres voor de hasj roker. Verder kan eigenlijk iedereen die
zich verwant voelt met de wereld van de rokers er terecht.
„Dat kan pok een jongen van
acht zijn die op de dijk een pijpekop vindt en zich afvraagt
hoe oud deze is," aldus Duco.
Jan Pietcr Ncpveu

Welke pijp men
kiest, is vooral een
kwestie van mode

Smokiana, Prinsengracht 488.101 "i KI I
Amsterdam. Geopend woensdag tot en
met zaterdag, 's middags van V2 lot zes
uur. Telefoon 020 • 421.177».

De Zaanse VVV organiseert
op zondag 28 april een excursie
per rondvaartboot naar het Alkmaardermeer. Passagiers schepen om één uur in bij de Beamooiste vindt ze toch wel het trixbrug in Zaandam of bij de
Tsjechische poppentheater van rondvaartsteiger
'Zaanse
eind vorige eeuw. „Dat hebben Schans' om half twee. De boot
we op de kop getikt bij een anti- vaart over de Zaan en via de
quair. De koffer zat er nog bij, Knollendammervaart
(langs
dus waarschijnlijk is het van Oost-Knollendam) naar Spijeen reizend poppentheater ge- kerboor. Dan gaat de tocht verweest. De gezichtjes zijn zo der via het Noordhollands-kamooi geschilderd, en de kleding naai langs Oost- en West Graftis zó verfijnd; ja, dat konden ze dijk richting Alkmaardermeer.
vroeger wel. Tegenwoordig is
dat allemaal zo fabrieksmatig,
Via Stierop en de Markerlaat staan dat poppen nog een vaart gaat de boot terug naar
uitdrukking hebben."
het vertrekpunt. In totaal duurt
de tocht drie uur. De prijs beArnoud van Soest draagt 15 gulden voor volwassenen. Kinderen tot en met 12
Museum Kinderwereld ligt aan de
Brink in Roden, Drenthe. Vanuit NS- jaar betalen tien gulden per perstation Assen kun je er met bus 83 soon. Vooraf reserveren bij de
heen, terwijl luis 82 vanaf NS-station Zaanse VVV is verplicht, teleGroningen CS vertrekt. Inichtingen: foon
075-616.2221 of 075050-501.8851. Voor groepen worden 635.1747.
rondleidingen gegeven.

De flauwgevallen Imam
werd smakelijk gegeten
OSMAANS kookALSgildeHETindertijd
al een kook-

Bij binnenkomst ruikt het
restaurant dan ook naar aloë.
boek bijhield, is het nu nage- Tamarindesiroop, een alcoholnoeg onleesbaar, omdat er nog vrij aperitief, luidt de komst in
maar heel weinig bekend is van de Tawuk Bürèghi, een geover de taal die destijds in dat vogeltepastei, terwijl orkest
rijk werd gesproken. In 1862 Seda begint te spelen op de ud
werd echter een gildekookboek (luit), ney (bamboefluit), de saz
vertaald, 'Turkish Cookery (langhalsluit), darbuka (tromBook', waarin een Osmaans mel) en de tanbur, een veelsnafeestmaal wordt beschreven rig tokkelinstrument.
dat aan boord van een Turks
jacht werd genuttigd. Wie dat
Onverwachte
combinaties
ook eens wil proeven, kan bij van ingrediënten zorgen voor
een Osmaanse diner aanschui- een verrassend maar vooral
ven zoals dat vorige week 'in smakelijk diner, compleet met
première ging'.
Turkse wijnen. De Arabist en
Turkije-kenner Thomas Milo
Om de smaak van de gerech- plaatst de gerechten met veel
ten te pakken te krijgen, maak- enthousiasme in een historisch
te een delegatie van restaurant kader.
David en Goliath een culinaire
Meer informatie over het diexpeditie naar Istanbul. De de- ner is te verkrijgen via telefoonlegatie nam zelfs speciale par- nummer 020-627.5794.
fums mee naar huis om het resTallina de Boer
taurant te 'taegeuren'.

geeft u meer!
Op het eerste gezicht gaat het om een schaakduel. De Rus
Anatoly Sergeievsky en de Amerikaanse titelverdediger
Frederick Trumper strijden in Merano (Tirol) om de wereldtitel.
Het tweegevecht blijkt echter veel meer dan een partijtje schaak.
Een subtiel duel op politiek niveau, een krachtmeting tussen
Oost en West. In een driehoeksverhouding - twee grootmeesters
en een vrouw - raken de geliefden verdwaald in een emotioneel
labyrint en ze proberen d'e regels van de ethiek naar hun hand
te zetten. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen speelt op zondag
5 en maandag 6 mei in de Stadsschouwburg Amsterdam de
musical

CHESS
De musical is tot
stand gekomen
door een vruchtbare samenwerking tussen de
ABBA-componisten Benny
Andersson en
Björn Ulvaeus en
tekstschrijver Tim
Rice.
Foto Paul De Backef
De hoofdrollen
worden vertolkt door Hilde Norga, in 1995 de glansrijke winnares
van het Nederlandse tv-musical-concours A Star is Born en Hans
Peter Janssens een van de sterren uit The Phantom of the Opera.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van de Stadsschouwburg Amsterdam (Leidseplein 26) krijgen
lezers van Weekmedia vijf gulden korting* op de 1-e, 2-e en 3-e
rang (normale prijzen respectievelijk 55, 50 en 45 gulden). Voor
reserveringen: 020-624.2311.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:.
Aantal personen:.
'De korting geldt niet in combinatie met andere
kortingen, CJP en Pas65.
Foto Paul De Backer

geeft u meer!

ANONIEME Sextelnrs van
hete vrouwen, ze geven echt
hun telnr. 06-9737 (80cpm).

BLIND DATE!

Dominante vrouwen geven
telnrs voor SM-kontakt. Bel
NU: 06-320.325.80 (1gpm).
Doorschakel sm! Hard/Soft
SM! Beluister boodschap!
Kies meesteres voor live gesprek! 1gpm. 06.32032166

Nieuw! Gluur door de ramen SNEL-DOORSCHAKELLIJN
v. Esther en Peter en beleef Hete negerinnen echt opbelmee wat ze met oppas Anja len. 06-9880 (SOcpm).
doen! 06.32032313 pm1g.
SNELSEX! Hier liggen ze
Nieuw: hete meisjes uit
naakt klaar om te komen. Je
Groot Amsterdam!!
mag 5 min. 06.98.38 pm 1g.
06-350.23-020 (1gpm).
STUDENTES geven echt
Lesbi Petra doet haar onder- Oudere heren gezocht v. SEX telnrs voor langdurige sexrebroekje uit! 'n Vriendin streelt met dames (40+).! Bel
latie. 06-9706 (75cpm).
haar zacht! 1 gpm. 06.9608 06-9705 (75cpm).
Linda 30 jr zkt mannen voor Oudere vrouwen geven telnrs STUDENTES geven sex op
telf.sex. Ik wil 'n hoogtepunt. voor direkt SEXkontakt. Bel hun kamertje. Bel NU!
06-9603 (SOcpm).
Thuis privé. 06.98,40 (1 gpm) ook: 06-9511 (1gpm).
Oudere vrouwen geven telnrs STUDENTES geven telnrs
Meiden (20+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn! voor kontakt bij hen THUIS. voor hete sex bij hen thuis.
06-9701 (SOcpm).
06-96.01 (1 gpm.)
Bel NU: 06-9811 (80cpm).
Rijpe
Zwarte
Vrouwen!
5
min.
Meisjes 18 willen zonder voorSUPERSNELLIVE! Ze gaan
spel genomen worden. In 5 voor een live gesprek! gelijk tekeer, brengen jou in 3
06.96.86
Direct
live!
1
gpm.
min. kom ik. 06.9636 pm 1 g.
min. tot 'n hoogtepunt. Gn
S&M-Live! Onderdanig aan je doorschakelijn. Ze liggen
Meisjesvingers (v.a. 18 jr)
klaar. 1gpm. 06.320.320.65.
Ze knielt. Harder en harder! meesteres! 06.96.26
pm. 1g. 06.96.26
Zalig 1 gpm. 06-320.320.66
TRIO/PARTNERRUIL?
Negerinnen geven telnrs v SM-VOOR-2: direkt apart voor Echtparen op zoek
dominant sexkontakt.
SEXPLEZIER bij hen thuis.
06-320.329.99 (75cpm).
naar sex-kontakten
06-9780 (SOcpm).

Jonge mannen gezocht om
dames 40+ te verwennen
06-9709 (75cpm). Vrouwen
bel gratis 06-4901.
JONGE mannen gezocht om
dames 40+ GRATIS te verwennen, 06-9.678 (1 gpm.)

Hete vrouwen geven echt
De snelste tele-dating
telnrs voor sex! Bel NU
service van NL.
Anonieme tclefoonnrs van Bekend van TV. (100 cpm) 06-9580 (75cpm).
STUDENTES, ze geven echt
HETE vrouwen-lijn. Direkt
hun nr 06-9501 (75cpm).
06-350.20.279
Apart v. sexü Bel: 06-9704
BEL DAMES THUIS: Claudia Rijpe Dame! Onder (80cpm). .
d'r rok alleen 'n panty. Live/
in heel Nederland verhalen! 06-32032038 1gpm HOMO-KONTAKTI! SNEL afspraakjes maken met een
GEHEEL PRIVÉ Dames geheel privé! hete knul! 06-95.18 (75 cpm.)
•' HOMOKONTAKTEN *'
06 - 98.50
06 - 96.88
Direkt apart met een hele
24 u./p.d. 100 cpm.
24 u./p.d. 100 cpm hete knul uit Amsterdam!
Bel Vrouwen Thuis! DIREKT APART met oudere Bel nu 06-9613 (nu 60cpm).
HOMO-voor-2, SNEL direkt
in heel Nederland en jongere meiden, (snel kon apart
met een hete jongen!
takt). Bel nu 06-9828 (SOcpm)
GEHEEL PRIVÉ DIREKT APART met vrouwen 06-98.78 (60 cpm.)
doorverbonden naar haar Hoogtepunten. 30 vr. komen
in 1 min. Ze gebr. alles. Live/
huis. 06-9710 (SOcpm).
24 u/p.d., 100 cpm
stories. 06.9858 1 gpm.
DIREKT een dikke vrouw aan Je mond zoekt haar slipje! Ze Nieuw! Geen wachttijden! Di- SM-voor-2. Direkt apart voor
TOP-S&M!
de lijn. Vraag ook naar haar doet hem omlaag. Ga door. Ik rect vr. live aan de lijn! 1gpm 'n streng SEXkontakt! Bel!!
Zwepen, boeien, rubber.
06-95.37 (80 cpm.)
telnr. Bel 06-9810 (80cpm). kom. 1gpm. 06-320.323.56 06.9560 Doorschakelsex!
1gpm. 06.320.331.13

06 - 95.98

(100 cpm)
06-350.20.272

TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten! VIENNA ESCORTS
24 u. p.d., meisjes v.a. 18 jr
Bel nu 06-9844 (75cpm).
020-6123444
Vele mannen gezocht voor
hete SEX met dames 35+. • Wij behouden ons het
06-9620 (80 cpm.). Vrouwen •echt voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
bel ECHT gratis 06-4.999.
of niet op te nemen.
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
Bel NU: 06-9663 (80cpm).

ZANDVOORT

Dagblad
De Telegraaf
vraagt met spoed

Super
NOORD

Diverse clubs
ANJA'S ESCORT
020 - 6908978.
Tevens div. stripacts.

2 bezorgers rn/v
2 kl. wijken ± 80 kranten.
Verdiensten ± ƒ 280,- per 4 weken.
4 x p.j. bonus van ƒ 72,50
Kerstgratificatie

Vrijdagavond

BETTY'S ESCORT
020-6340507 dag. v.a. 19 u.

zóncjer

NIEUW! Onbeperkt relaxen
met alle 8 meisjes voor ƒ 100.
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam.

onderbreking

UNLIMITED

tot 20.00 uur

ESCORT SERVICES
24 u. p.d., 7 d. p.w.
Tel.: 06 - 54777401.

Inl. aanm.
tel. 023-536 4942
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extra lange brandduur

HIBACHI BARBECUE

H

ware kwaliteit stalen bak, met

£•!$£

ZAK 8 LITER
ELDERS JLSST

ELDERS

LU

O
T-SHIRT

STERKE
HOLLAND
VOETBAL

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?

zware kwaliteit, 100%
katoen. Met diverse
Holland logo's

Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.

ELDERSjLôr ELDERSj^

l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog

f. 1145?

Een hang-en leg-indeling

f.

ORANJE
LEEUW
van pluche met zuignapjes

HOLLAND
AANSTEKERS
SET 2 STUKS

SUPPORTER
TOETER
3-TONIG

ORANJE PET
met Holland tekst

ELDERSjk95'

pEïP

.LAND
SPORT
SOKKEN

... ,
J(L/

maten 39 t/m 46
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7

3-DELIGE
KWASTENSET

«""rarkensnaar, geschikt
^Jiooral|e ven-soorten

V,

ELDERSjkJKT

ELDERS
(

> i

, inwoli/ke kleuren

^4&9{H

LIMONADE GLAZEN
met grappige fruitmotieven

520r

f. 1665.-

'

S
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Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.
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Voor documentatie en prijzen tab 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en OoIuBtwweg)
Geopend: ma-vr 9.00-17.00 ••••-. 20 10.00-13.00 uur
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AL 35 JAAR
VERTROUWD
zand <- grind
tuin-aarde x tegels
waalstones
bielzen
koppelstones -«- sierkeien

J.P. CHENET
WIJNEN

^^«>M^i-'"^-^-r laat het vakkundig door
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ons aanleggen
vrijblijvend prijsopgave

Bezoek ons
showterrein
of bel voor
informatie

• Blanc de blancs (droog wit)
• Blanc Moelleux (zacht zoet) of
• Cabernet Sauvignon (fruitig rood)

FLES 0,75 LITER

flBU SBCCISÏBIU

LATTA
HALVARINE

023 - 528 33 60

unieke smaak en
smeerbaarheid door de
speciale bereiding met
magere melk en eiwllte
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Oude Kruisweg 50,
Cruquius
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Woningbouwvereniging

EMM biedt te koop

aan onder voorbehoud goedkeuring van de
Gemeenteraad Zandvoort:

PRIMADENT
FLUORIDE
TANDPASTA

IVÏARISSTRAAT17
ZANDVOORT

HEERLIJKE
BOUILLON
met SOEPBALLETJES
pot 340 ml.
ELDERS
... XCa-Ts

MOISTIE'S
VOCHTIG
TOILETPAPIER
PAK 50 STUKS

Eenvoudige woning met tuin voor en tuin achter met schuur, gelegen op een steenworp afstand van het strand en nabij centrum dorp.
Indeling:

entree,

woonkamer,

keuken,

FERM GEZINSWASMIDDEL
PAK 3 KILO

douche/toilet, berging, kelder
1e etage: berging, twee slaapkamers.

VRAAGPRIJS: ƒ 175.000,- k.k.
Bij gelijke bieding geschiedt de toewijzing in

KWALITEITS
LUCIFERS

de volgende volgorde:

PAK 10 DOOSJES

meente Zandvoort achterlaten

DE BOTERBOER
ROONIBOTER

met een

huur tot ƒ 600,- per maand. Selectie vindt

PAK 250 GRAM

ELDERS
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ELDERS
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KEMPENAAR
STOKBROOD
WIT

geschikt voor
, oven, grill,
'f j Wleuse,
• / koekepan
fin barbecue
DOOS
20 STUKS

S

ELDERS
BLIK
33 CL.
ELDERS

W

IN ONZE GROENTE EN FRUITAFD.

GEHAKT
^\ •HEËLXILÖ

[

• '••'• Royaal opgespoten met echte slégnx>ai, "•
i , OtanledubbeUlk ':••'.,'^^ ^i';
gevuld. Met vlag
en wimpel de.
'lekkerste! ; ! • •
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A^98T|

HEEL ÖVÈNVERS SESAM

EXTRA OUDE PITTIGE

SCHOUDERHAM BRUIN BROOD

UNIEKAAS

ELDERStóf
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ORAWSLAGRpOMlTAARï

MAGER HOLLANDS

DRUIVEN

P£RiOOGRAMj
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IN ONZE SUPER SLAGERIJ

^HEERLIJKE'ZOETE

W *EERLIJKE MAGERE
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vacuüm verpakt, dus
altijd vers op tafel
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"haal het boerenland in huis"

plaats op basis van de langste bewonings-

-

^29-

VERKADE
BESCHUIT
normaal
rol 13 stuks

^TC-I^

met grappige spreuken

I.Zij die een eengezinswoning in de ge-

PONDSKUIP ELDERS

k V-i

MERCI CHOCOLAATJES
ASSORTI
DOOS
_ %^±f^pöi*Mi ^

GESNEDEN EN
VERPAKT

ËLDERS2J&

HEELPOND
ELDERS ÏM',

verser bestaat
niet ,••' •'":•..--

DAGVERSEMONA

3

VOL FRUIT'YOGHURT
zoek uit: nectar/nes
of rode vrucht/perziken

LITERPAK
ELDERSfrf?!

duur.

GABRIELLA
VERMICELLI
PONDSPAK

2. Zij die een eengezinswoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een
huur boven ƒ 600,- per maand. Selectie
vindt plaats op basis van de langste bewoningsduur.
3. Zij die een overige huurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten.

MAKELAARDIJ o.g.
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Tel. 023-571 5531

BEST BIER
_ ,, HELE KRAT
'^\ 24 FLESSEN

r^si
UrifessatK

ZAANSE ROEM
FRITESSAUS
beval 25% plantaardige olie

POT 500 ML.
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacinlenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM: Heinekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).

Op 12 juni, 10 juli en 7 augustus
verschijnt bij het Zandvoorts
Nieuwsblad de

ieuw

Nadere informatie bij
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166
Woensdag 1 mei 1996
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ZANDVOORT - Het salaris van veel obers, serveersters
en ander horecapersoneel gaat dit jaar waarschijnlijk niet
extra omhoog. Nieuwelingen krijgen zelfs een lager salaris
dan nu gebruikelijk is als de plannen van hun bazen doorgaan. De negentig Zandvoortse horeca-ondernemers die
aangesloten zijn bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
willen namelijk de loonkosten beteugelen. Hun medewerkers ontvangen wel de gebruikelijke jaarlijkse verhoging.
„Al een aantal jaren daalt de
omzet en stijgen de kosten,"
zegt Jacques Pit die namens het
landelijk bestuur van KHN taelast is met de CAO-onderhandelingen. Over prijscompensatie
valt volgens hem alleen te praten als de winst weer toeneemt.
Die winst ligt bijna 3 procent
lager dan tien jaar geleden.
Volgens Pit liggen de lonen
binnen de horeca tamelijk
hoog. „Neem de salarissen van
jongeren die 's zomers op de
terrasjes meehelpen. De meeste verdienen zo'n 40 tot 50 procent meer dan hun leef tij dsgenoten met andere bijbanen."
Ook nieuw personeel is volgens
hem niet slecht bedeeld. „Toch
altijd nog gemiddeld 15 procent
meer dan het minimumloon.
Om de werkgelegenheid te verbeteren, willen we dat aanpasVeel mensen bezochten gisteren de aubade en zagen hoe de padvinders de vlaggen hesen tijdens het Wilhelmus Foto Pieter Goedhart sen."

ZANDVOORT - Met veel zon en zo nu en dan een spatje
ZANDVOORT - „Es sind immer die scheisse Deutschen, regen heeft Zandvoort gisteren massaal genoten van Kowas suchen Sie hier, Sie sollen ninginnedag. Een rondje over de vrijmarkt, zingen voor de
an die Grenze bleiben." Deze burgemeester en zijn vrouw op het bordes van het raadwoorden van de parkeerbeheer- huis, spelletjes voor kinderen, een sportieve estafette en
der van het Favaugeplein bij tot slot de traditionele taptoe. „Een dag met een oranje
een ruzie over parkeergeld zijn randje," zoals een oudere dame tijdens de aubade snedig
een 36-jarige Duitse toeriste in opmerkt.
het verkeerde keelgat geschoTerwijl Harmonie De Spaarnebazuin uit Haarlem in rode uniten. De vrouw heeft zondag aan- formen
voor het raadhuis het Wilhelmus speelt en op het bordes
gifte gedaan van discriminatie. de genodigden
staan te glimmen en te zingen, roept een vader
vrolijk naar zijn peuter in oranje jack: „Kijk een bus." Met open
mond staart de peuter naar lijn 80 stilstaat in de Oranjestraat,
omdat een agent zijn motor in het midden van de straat geparkeerd heeft. De buschauffeur glimlacht vrolijk naar de agent en
schuift zijn oranje vlinderdasje recht.
ZANDVOORT - BurgemeesVeel oranje ook bij de medewerkers van radio ZFM, die hun
ter Van der Heijden onder- gezicht en hun haren een kleurspoeling hebben gegeven. Zij doen
steunt de actie van de onderne- live verslag van Koninginnedag. Een meisje van een jaar of vier
mers tegen de verkeersmaatre- raakt daar zo van ondersteboven dat ze met haar ijsje in de hand
gelen op de Zeeweg volledig. Als over een stoeprand struikelt.
het nodig is, onderneemt de geVanachter een oranje deken kijkt Marcel van Kuijk het allemaal
meente zelfs juridische stap- rustig aan. „Ja, de verkoop gaat goed," vertelt hij. Zijn pronkstuk,
pen, beloofde hij donderdag- een Turks zwaard van de buurvrouw, heeft hij weliswaar nog niet
avond tijdens de raadsvergade- verkocht rond half 11, maar een paar autootjes, een gitaar hoes en
rmg.
een stripboek is hij wel al kwijt. „Koud? Regen? Ik heb plastic
In het conflict met de provin- meegenomen om de boeken te beschermen en tegen de kou heb ik
cie, die de Zeeweg heeft ver- een dikke jas aangetrokken," aldus de scholier.
smald en een rotonde heeft aanOok Danny Dalhuijsen is trots op zijn kraam. „Ik verzamel
gelegd, begint schot te komen. stenen, maar omdat ik nogal wat dubbel heb, verkoop ik ze. De
Op 9 mei hebben de Zandvoort- meeste komen van beurzen. Ja, die heb ik in Winterswijk zelf
se ondernemers eindelijk een gevonden," zegt hij trots. „Dat is een rose kwarts."
gesprek met gedeputeerde De
Een half uur later is het aantal bezoekers op de vrijmarkt zo
Boer op het provinciehuis. Die toegenomen, dat er tussen de honderd kramen op de Prinsesseontmoeting vindt plaats nadat weg geen doorkomen meer aan is. Vooral rondom het bordje 'Zet
Bart Schuitenmaker tijdens uw handtekening tegen het parkeerbeleid' onstaat een kleine
het Politiek Café vorige week opstopping. „Het gaat enorm goed," glundert Nancy Redelaar van
flinke druk uitoefende op een Hotel Pension Overleg dan ook, die met een lijst en een pen klaar
ambtenaar van de provincie.
staat om Zandvoorters te strikken voor haar handtekeningenlijst.
Eerder hebben de onderne- „We hebben in een week tijd meer dan duizend handtekeningen
mers gesproken met burge- opgehaald. Op l mei gaan we ze nog eens precies natellen."
meester Kamphuis van BloeOndertussen trekt een Zandvoorter haar pen en de lijst uit haar
mendaal. Die is evenmin blij handen. „Praat maar door, hoor. Ik teken wel tegen dat parkeermet de versmallingen volgens beleid." Hij heeft nog wel wat klachten, vertelt hij. Het lijkt even
Schuitenmaker, omdat de files een klein donderwolkje op zo'n mooie dag. Maar Nancy Redelaar
dan langer in Bloemendaal blij- neemt het snel over. „Over het algemeen krijgen we fantastische
ven staan. Kamphuis ging ech- reacties. In de toekomst willen we ook meer acties gaan voeren.
ter niet zo ver dat hij net als Als we in dit dorp alles maar over ons heen laten gaan, dan wordt
Van der Heijden beloofde om het straks voor ons veel te duur om nog te leven." Ze knijpt haar
eventueel bij de rechter herstel ogen even dicht, want het oranjezonnetje schijnt in haar gezicht.
van de Zeeweg te eisen.

Meer verzet
tegen Zeeweg

ZANDVOORT - Op de Kleine
Krocht, precies voor de ingang
van het raadhuis, is maandagmorgen een 16-jarige Zandvoortse fietser gewond geraakt
bij een botsing. De jongen
schoot volgens de politie de
straat op zonder uit te kijken.
Een 51-jarige automobilist kon
hem niet meer ontwijken. De
longen is met enkele hoofdwonden en mogelijk inwendig letsel
naar het ziekenhuis vervoerd.
(ADVERTENTIE)

Sony Walkman

Zij vinden de argumenten van Haarlem en de toekomstige
gemeente Bloemenstede niet overtuigend. Eerder al toonde burgemeester Van der Heijden zich in het Zandvoorts Nieuwsblad
daarvan niet onder de indruk. Een fusie brengt geen extra voordelen, aldus de meerderheid van de raad.
Lou Koper, die onlangs nog naar Amsterdam lonkte, is wel een
groot voorstander van een fusie met Haarlem of met Bloemenstede. „Fuseren op termijn is een uitstekende zaak. Het past in de
historische ontwikkelingen in Nederland."

Fauteuil

02 mei

HW

van der Horst is comfort synoniem aan topdesigti
leem de fauteuil Wink van Toctiiyuki

LW

Kita Met individueel verstelbare
hoofdsteunen en uitklapbare
'ugleunmgtot inde
ligstand

03.36 11.51 15.49 --.--

03 mei 04.11 00.15 16.2712.24
0/
1 mei 04.47 00.50 17.07 13.06
05 mei 05.26 01.26 17.51 13.47
°6 mei 06.06 01.45 18.3314.15
°7 mei 06.50 02 36 19.19 14.55
°8 mei 07.37 03.20 20.11 15.34
°9
mei 08.28 04.06 21.15 16.35
1
0 mei 09.4605.0122.3617.34
Vaanstand:
LK vr 10 mei 6.54 uur.
Icoivan der horst:
s
Pnngtij:6mei6.06uurNAP + 121
cm
Laag water: wo 8 mei 4.06 NAP 97
cm.

Foto Peisbuieau Zanchoort

tionale Feestdagen en het 4 Mei
Comité, mede-oprichtster van
het comité Ontmoetingsdagen,
vrijwilligster van het Welzijnscentrum Zandvoort, al 43 jaar
actief lid van toneelvereniging
Wim Hüdermg, voorzitter van
de kerkenraad van de NederZo is ze onder andere secreta- lands Hervormde Gemeente en
ris van de Stichting Viering Na- voorzitter van het CDA. Boven(ADVERTENTIE)

Conny Lodewijk
zet andere
danspassen
pagina 3

Honderd jaar
drank van
Brokmeier
pagina 5

Binden)? Amstelveen.
s Maandag* tot 13 00 uur gestoten^
Dondurdag koopavond 020641?505
Ook in ons woonccntriifii Mare Smit hu is Keukoridfchilorliiur
SamtdirStudio B A D Sohdwood Plankenvloeren & Parquet
pldnclicr on Boley open haarden

dien heeft ze als trouwambtenaar menige Zandvoorter m het
huwelijk laten treden.
Maar de meeste bekendheid
heeft ze waarschijnlijk verworven door haar loopbaan binnen
het onderwijs. In 1952 begon ze
die loopbaan bij de Wilhelminaschool. Ze stopte een aantal
jaren om voor haar gezin te zorgen en kwam vervolgens weer
m het onderwijs terecht. Tot

1988 was ze directeur van de
Nicolaasschool
„Mijn dochter heeft nog les
van haar gehad," vertelde een
van de aanwezigen vrijdagmorgen. „Ze had buikpijn en dankzij snel ingrijpen van Minke
van der Meulen kon ze binnen
een uur aan haar blinde darm
geopereerd worden " Ook burgemeester Van der Heijden
roemde haar inzet binnen het
onderwijs. „Ze gaf met alleen
les, voor huiswerkcursussen
kon je ook bij haar thuis komen. Ik heb haar daarnaast leren kennen als een formidabele
organisator en ik ken weinig
mensen met zoveel voeten in de
samenleving. Bovendien, als ze
er is, is ze er ook helemaal."
Haar lintje is een hele bijzondere volgens de burgemeester.
Door de verandering van het
decoratiestelsel zijn dit jaar
landelijk gezien namelijk maar
enkelen onderscheiden, terwijl
voorgaande jaren gemiddeld 25
honderd Nederlanders een lintje kregen Hier en daar een regenbui, schreef De Volkskrant
vrijdagmorgen dan ook „Zeg
maar gerust, dat er alleen een
druppeltje bij ons terecht is gekomen," voegde de gemeentesecretaris daai m de wandel
gangen aan toe, „want van de
negen genomineerden is mevrouw Van der Meulen de enige
die een lintje gekregen heeft."

De 'bank'
uit vroeger
tijden
pagina 5
Vragen over bezorging'
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redacte: tel. 571.8648

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Nieuw raadslid

ZANDVOORT - Pim Kuijken
is donderdagavond gemstal
leerd als raadslid van de Partij
van de Arbeid. Hij volgt de over
leden Jons Dommeck op Kui]
ken was al eerder lid van do
gemeenteraad, namelijk \ a n
„Het is het met waard om \ ooi- 1984 tot en met 1994
een grote groep verenigingen
Bij zijn benoeming roemde
die lelatief weinig subsidie knj- burgemeester
Van der Heijden
gen, zoveel moeite te doen," zijn ervaring „U
heeft zich bo
meenden Van der Meij en Keur vendien altijd laten
kennen al^
Bluijs vond dat ei uit de hiudi- een kritisch en constructief
ge begioting al genoeg mforma- van de gemeenteiaad " Hij hd
us
tie te halen valt om te beoorde- eveneens benoemd tot lid van
len ot \erenigmgen wel de juis de raadscommissie Bestmn lij
te dingen doen met het geld dat ke Zaken en het
ze krijgen
Overleg

'Dissidenten' willen college
laten struikelen over subsidies
Gasthuisplein 10
tel. 023 - 5714638

Per 1 MEI a.s. als introductie van
onze nieuwe kok bieden wij u
deze week een leuk 3-gangen
menu voor de prijs van slechts

f 17.50
*
*

ook elke dag een goed verzorgde dagschotel voor ƒ 16.50
keuken 5 dagen per week geopend van
17.30-22.30 uur

Alleen opknapbeurtvoor hal

a la \4imlerllorsl

Waterstanden

Geraakt door alle eer en feestelijkheid neemt Minke van der
Meulen haar onderscheiding in ontvangst

Wij heten u van harte welkom.

(ADVERTENTIE)

Haltestraat 62a
tel.:023-5719892:

LW

Met een list lokten de secretaresses van de burgemeester
haar naar het raadhuis. Ze had
zogenaamd een bespreking met
dominee Van Leeuwen en de
burgemeester over de geldproblemen van de Hervormde
Kerk. Eigenlijk had ze daar wat
minder trek in, want ze zou vrijdag op vakantie gaan met haar
dochter. Maar die zat ook in het
complot.
„Van der Meulen is een duizendpoot," fluisterde iemand
van de genodigden in de raadzaal. „Nee, een miljoenpoot,"
verbeterde zijn buurman hem.
De gelauwerde Zandvoortse
heeft inderdaad m heel veel besturen en verenigingen gezeten
en in een aantal daarvan zit ze
nog steeds.

ZANDVOOET - Zolang mogelijk zelfstandig blijven en niet opgaan in Groot-Haarlem noch fuseren met Bennebroek, Bloemendaal en Heemstede (Bloemenstede). Dat vinden op Lou Koper na
alle politici van Zandvoort. Samenwerken met andere gemeenten,
binnen of buiten het gewest, is wel een goede zaak volgens de
meeste raadsleden. Dat hebben ze donderdagavond in de raadsvergadering gezegd.

RADIO PEETERS

HW

ZANDVOORT - Ontroerd
heeft Minke van der Meulen-Heijink vrijdagmorgen
als enige in Zandvoort een
koninklijke onderscheiding
gekregen van de burgemeester. Ze is benoemd tot Ridder van de Zesde Graad in
de orde van Oranje Nassau
vanwege haar grote verdiensten voor Zandvoort.

Zandvoort wil zelfstandig blijven

Fietser gewond

Datum

„De voorstellen van KHN
zijn derhalve niet asociaal
maar realistisch. Willen we de
bedrijfstak aantrekkelijk nouden dan kunnen we de prijzen
niet ongelimiteerd laten stijgen," meent ook Bart Schuitenmaker, voorzitter van de Zandvoortse afdeling van Komnklijke Horeca Nederland. „Als de
rendementsverbetenng is gerealiseerd, is er ook ruimte voor
de zogenaamde leuke dingen."
Volgens de landelijke vakbonden CNV en FNV moeten
loonsverhoging en pnjscompensatie wel plaatsvinden. CNV
Horeca heeft op 22 april een eis
voor een loonsverhoging van
1,5 procent per l juli op tafel
gelegd. „De voorstellen van de
werkgevers betekenen een verslechtenng," zegt Rienk van
Splunder, bondsbestuurder sociaal-economisch beleid van

het CNV. Deze vakbond pleit
bovendien voor een vierdaagse
werkweek met dagen van maxi
maal tien uur, exclusief overwerk Dat ovei werk mag m vier
weken tijd niet meer dan tien
uur bedragen en moet gecom
penseere! woiden ol andcis uitbetaald tegen ISOpiocent Over
deze eisen gaan de vakbonden
en Koninklijke Horeca Nederland op 4 juni pas weer vergaderen
De CAO-onderhandelingen
tussen de werkgeversveremging Koninklijke Horeca Nederland en de vakbonden zijn
op landelijk niveau vastgelopen. Dat heelt ook gevolgen
voor de Zandvoortse bedrijven,
omdat er nu formeel gesproken
sinds l april geen CAO meer is
„Toch valt de onrust onder het
personeel en de ondernemers
wel mee. Ik krijg er weinig vragen over," aldus Schuitenmaker.
„Soms willen mijn collega's
weten wat ze moeten doen als
ze iemand aannemen," zegt de
hotelier. „We adviseren de ondernemers die bij ons om mformatie aankloppen om de oude
CAO te hanteren, die per l april
is afgelopen "

'Een dag met een
oranje randje' 'Miljoenpoot' Minke krijgt een

Duitse doet
aangifte van
discriminatie

•':'"

Oplage: 5.400

Weekmedia

ZANDVOORT - „De
sporthal aan de Prinsesseweg
wordt niet in zijn geheel gerenoveerd, vanwege mogelijke
plannen in de toekomst. Er zal
slechts hoognodig onderhoud
plaatsvinden." Dat is de memng van het College van Burgemeester en wethouders volgens
gemeentevoorlichter
Egon
Snelders.
De Prinsesshal zal wel zo snel
mogelijk worden opgeknapt
volgens het college. De hal
wordt gebruikt door de leerhngen van de Hannie Schaftschool en de Mariaschool, die
er hun gymlessen krijgen. Onlangs kwam de hal m het
nieuws vanwege de slechte

ZANDVOORT - Vaak
komt het in de Zandvoortse
gemeenteraad met voor dat
collegepartijen hun wethouclers afvallen. Donderdagavond was het echter wel
raak. De CDA-ers Ruud van
der Meij en Gert-Jan Bluijs
schoffelden samen met Piet
Keur van het GBZ als enigen hun eigen college onderuit. Zij stemden tegen een
collegevoorstel over een
nieuw subsidiestelsel voor
de tachtig verenigingen en
welzijnsinstellmgen. Het
nieuwe stelsel komt er echter wel, omdat de meerderheid van de raad donderdagavond voor stemde.
Volgens de drie 'dissidenten'
haalt de gemeente Zandvoort
zich te veel werk op de hals als
dat nieuwe subsidiestelsel
wordt doorgevoerd. Dat bysteem gaat er niet meer vanuit
dat verenigingen automatisch
geld krijgen. De verenigingen
moeten voortaan aangeven welke prestaties zij verrichten Ol
ze de komende jaren net zo veel
geld als nu krijgen, is dan ook
sterk de vraag Volgens wéthouder De Jong zullen sommige meer en sommige minder
ontvangen
Met de nodige slagen om de
arm kreeg VVD-wethouder De
Jong van haar eigen fractie
mondjesmaat steun voor haar
voorstel VVD-er Van Marie
vond de kosten (ongeveer 150
duizend gulden) om het subsidiestels in te voeren tamelijk
hoog en hij wilde de garantie
dat de politiek tussentijds kan
bijsturen als dat nodig is.

staat waarin het pand zich bevindt. Ook zou deze niet brandveilig zijn. Tijdens de strenge
vorstperiode moesten de kinderen zelfs uitwijken naar andere
lokaties, omdat de waterleiding
was bevroren.
„Wat er nu precies gaat gebeuren en hoe duur het opknappen gaat worden, daarover
laat het college zich liever door
een extern adviseur mformeren," aldus Snelders. „Het college stelt binnenkoit dan ook
aan de raad voor of deze kan
worden aangetrokken, aangezien er binnenshuis geen mogelijkheid is om een goed proOok de drie tegenstemmers i
gramma van eisen op te stellen."
struikelden over de kosten

die krant moet ik hebben.
5 Omdat ikgraag \\\\ weten wat /ii'h in
mijn omgeving alspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoort:-- Nieuwsblad
L

13 weken voor maar f 13,50

Naam (m/v) [ i_
Adres | L_1„_L_
J
Postaxle/Plaals
J L_L
Telelooir | l
J L
Giro/Banknr. [ | | i
l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
O kwartaal ƒ 18.7,'ï D half jaar ƒ 33.90 D jaar ƒ 59,20

L_L_L

M

* Voorpostabonnees gelden amleie tarieven.
U kunt inv abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-56262 11.
Sluurde/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwooidnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam U hoelt geen post/egel te plakken

"710371"017003" |
. _j
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l
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk.
Voortaan „officieel" samen
„Kaas uit het Vuistje eten"
Wij wensen jullie al het goeds voor de
toekomst.

Wij feliciteren je van harte met je
1e verjaardag
a.s. vrijdag.
Veel liefs van
Opa en Oma Bogaart

Monique Maaike Margo
„Zandvoorts Nieuwsblad"

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag 7 mei 1996,20.00 uur - commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdaq8mei1996,18.30uur-commissie
Bestuurlijke zaken
- donderdag9mei 1996,20.00uur-commissie
Ruimtelijke Ordening

Super
NOORD
Gratis
ruime
parkeergelegenheid

De commissievergaderingen worden gehouden
in de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten
die op deagenda staan. Telefoon(023) 57401 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

Vragen over de
bezorging?
Bruidspaar

wordt onze
jongste kleinzoon

Peter Tromp

HERDENKING 4 MEI
Ook dit jaar heeft op 4 mei de traditionele
dodenherdenking plaats.
Om 19.00 uur begint in de Nederlands Hervormde Kerk de gebruikelijke herdenkingsdienst,
alwaar burgemeester Van der Heijden een toespraak zal houden. Tevens werken aan deze
dienst het R.K. koor en het N.H. koor mee. Het
orgel wordt bespeeld door de heer Van Swieten
de Blom. Daarnaast zullen twee leerlingen van de
Nicolaasschool een declamatie verzorgen. Ook
wordt een declamatie verzorgd door mevrouw
Anne Marie Oster.
De dienst eindigt met de traditionele samenzang
van het Wilhelmus.
Dan start om 19.30 uur de Stille Tocht.
De route is evenals vorige jaren vanaf het Kerkplein, via de Haltestraat, de Verlengde Haltestraat, de Vondellaan en de Van Lennepweg naar
het Verzetsmonument op de hoek Van Lennepweg/Linneausstraat.
Aldaar zal om 20.00 uur de twee minuten stilte
in acht worden genomen.
Na de twee minuten stilte volgt opnieuw een
declamatie van mevrouw Oster, waarna de bloemleggmg plaatsheeft.

Bel Interlanden
Spreigroep
06-8998200
(20 cpm)

en

maandag t/m vrijdag
van 9 tot 17 uur

Toos Bergen
Proficiat met jullie huwelijk.
Vanaf heden samen op weg en
heel veel geluk in de toekomst
Namens bestuur

ADVERTENTIES

ovz

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Ondernemers Vereniging Zandvoort

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Super
NOORD
Neem van
mijaah

GEMEENTE

tlcithel

In het kader van de 4 mei herdenking wordt op
vrijdag 3 mei om 12.00 uur tevens een bloemlegging verzorgd bij het Joods Monumentop de
hoe"kJacobvanHeemskerckstraat/Dr.J.G.Mezgerstraat. Aan deze bijeenkomst wordt medewerking verleend door de Joodse Gemeente
Haarlem.
Tijdens de plechtigheid zal het verkeer rondom
het monument tijdelijk stil worden gelegd.
AFSLUITING SPOORWEGOVERGANG SOPHIAWEG
Despoorwegovergang wordt geheel vernieuwd.
Dit houdt in dat m de nacht van 5 op 6 mei
vanaf 24.00 tot 05.30 uur de spoorweg wordt
afgesloten voor doorgaand tietsverkeer en
gemotoriseerd verkeer. Slechts voetgangers
kunnen beperkt gebruik maken van de overweg. In de nacht van 6 op 7 mei zal dit eveneens
plaatsvinden.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwaanvragen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
96028B Potgieterstraat 22
vergroten van
een woning
plaatsen van
96029B Boulevard
een hekwerk
Paulus Loot 27
96030B Boulevard Paulus Loot/
Brederodestraat
oprichten van
een woongebouw
plaatsen van
96031B Ebbingeweg 6
een zwembad
96032B Diaconiehuisstraat 6 vervangen van
een berging
96033B Max Planckstraat 34 veranderen van
een bedrijfspand
96034B Spoorbuurtstraat 16 optrekken van
de achtergevel
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluéstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

voordelig is!

Verleende bouwvergunning:
96027B Frans Zwaanstraat 88 plaatsen van
een dakkapel
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. .
Bejanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na het verschijnen van dit
weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende bouwvergunning indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Womngwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
NIEUW TOEWIJZINGSSYSTEEM
VOOR AANLEUNWONINGEN
In Zandvoort zal het huidige aantal aanleunwoningen met 46 extra aanleunwoningen worden uitgebreid. Deze woningen zullen gebouwd
worden op de plaats waar vroeger het bejaardenhuis Huis in Kostverloren (HIK) stond.
Daar er zich ruim 750 kandidaten hebben aangemeld voor deze woningen, heeft de gemeente
in overleg met de beheerder van de woningen,
het Zorgcentrum Zandvoort en het Gewestelijk
Indicatiebureau (GIB) afspraken gemaakt over
een nieuwe toewijzingsprocedure. Hiermee komt
de oude toewijzingsprocedure te vervallen.
De nieuwe procedure gaat uit van de zorgbehoefte van de mensen. Om deze zorgbehoefte
vastte stellen moet men zich laten indiceren bij
het GIB. Deze indicatie kost f 244,70. Alleen
mensen met een positieve indicatie komen in
aanmerking voor een aanleunwoning. Verder
komen in principe alleen mensen uit de regio in
aanmerking voor de woningen daar het hier
gaat om sociale woningbouw. Voornoemde geldt
voor|opig alleen voor de 46 nieuwe aanleunwoningen in het voormalige HIK. Als de toewijzing hiervoor is afgerond, zal de toewijzing
voor de overige aanleunwoningen ook via het
GIB worden geregeld.
De mensen die zich als geïnteresseerden hadden opgegeven zijn via een brief allemaal persoonlijk op de hoogte gesteld.
Nadere informatie over de procedure van
aanmelding, indicermg en toewijzing kan men
inwinnen bij het GIB in Haarlem, telefoon
(023) 515 97 00. Informatie over de woningen
zelf kan men inwinnen bij het Zorgcentrum
Zandvoort, telefoon (023) 571 31 41. Hiervoor
is een folder gemaakt die ook bij de Centrale
Balie van het Raadhuis verkrijgbaar is.

Op 30 april jl. waren onze ouders, grooten overgrootouders

Deze week De BoodschappenKrant
in deze krant

Met Hemelvaart TWEE fijne dagen
met een pony voor je deur, vlakbij
60 jaar gehuwd.
Wij wensen hen nog vele gezonde jaren
samen.

PONYPARK SLAGHAREN
Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn in mooi Overijssel.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!
U kunt reserveren voor een 2 daags-arrangement:
* l overnachting in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Ponypark Slagharen.
* 2 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n vele attrakties
zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende wildwest shows,
zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer. •
* genieten van een oergezellige familie-avond en kinderprogramma's.
* en natuurlijk een gratis pony als ideale speelkameraad voor uw kinderen.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

—
\

Wij strelen ons een teder vlies
over het water van verlies.
Daaronder ligt een haast geleden tijd
ons te verbinden met oneindigheid
Harriet Laurey

Op zondag 28 april overleed heel rustig, op de
leeftijd van 81 jaar, mijn zo dierbare man, onze
lieve pappa en opa,

KIJK OOK NAAR DE BOODSCHAPPENBEURS OP
ATS!

Cornelis Henricus Vogt
Cor
26 maart 1915

geeft u meer!

t 28 april 1996

Zijn rustige, blijde natuur, zijn gevoel voor rechtvaardigheid, en bovenal de liefde voor zijn gezin, zullen altijd in onze herinnering blijven.
Alle betrokkenen bij de verpleging op de afdeling Begijnhof van Verpleeghuis Boerhaave zijn
wij dankbaar voor de intens liefdevolle zorg, gedurende bijna vijf jaar aan Cor gegeven, alsmede
voor de hartelijke gastvrijheid die we de laatste
dagen hebben ervaren waardoor we in een
warme huiselijke sfeer afscheid konden nemen.
Zandvoort:
Marijke Vogt-Delhoofen
Rotterdam-.
Heleen Vogt
Lauden, Evert, Sophie
Heemstede:
Margreet en Paul Smitka-Vogt
l'atrick en Eveline, Jorg en Angela,
Martine, Tom
Leiden:
Marion Vogt
Ward
Haarlem:
Ineke en Bert Cops-Vogt
Marieke, Tessa
Zandvoort:
Jeroen en Vera Vogt-Slelx:
Wilco, Dieuwertje
Lorentzstraat 19,
2041 RA Zandvoort
Cor is overgebracht naar Uitvaartcentrum Haarlem, l'arklaan 36 te Haarlem, waar gelegenheid
is tot bezoek op donderdag van 19-00 tot 19.30
uur.
Op vrijdag 3 mei nemen we afscheid van Cor
met een eucharistieviering die gehouden wordt
om 10.15 uur in de H. Antoniuskerk, Sparrenlaan
9 te Aerdenhout en tijdens de crematieplechtigheid die daarna om 11.45 uur zal plaatsvinden in
het crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 6 te Driehuis. Daarna is gelegenheid tot
condoleren in een van de ontvangstruimten aldaur.
Liever geen bezoek aan huis en
geen toespraken.

THORN: 'Het witte goud
in het witte stadje'
In samenwerking met
Hostellerie "La
Ville Blanche"
in Thorn biedt
Weekmedia
haar lezers de
mogelijkheid
om in de periode van hali
april t/m 24 juni
te genieten van
een tweedaags
asperge-arrangement. Thorn
is het witte
stadje aan de
Maas in
Limburg.
Eeuwenoude
straatjes met witgekalkte huisjes.
U verblijft in Hostellerie "La Ville Blanche", met een
gezellige koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse gewelvenbar, een lounge en diverse terrasGedurende het aspergeseizoen organiseert de familie
Joosten een asperge-arrangement bestaande uit: 2 x
overnachting in een kamer met bad/douche en toilet,
radio, KTV, telefoon en minibar, 2 x uitgebreid ontbijtbufiet, l x een drie gangen asperge-diner, l x vier gangen asperge-diner, welkomstdrankje, een bezoek aan
de asperge-boer en fietshuur en diverse fietsroutes
langs asperge-velden.

Bon voor onze lezers
Deelname aan het asperge-arrangement in Thorn is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

In memoriam
2-S--94

ARNO,
Men zegt 't slijt
maar niets is
minder waar.
Het gemis blijft
en het alleen zijn
doet nog steeds pijn.
Antoinet

2-5-'96

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

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en
Organiseren in de krant van 8 mei a.s. een

MOEDERDAGPUZZEL
1 t/m 4 prijs
4 knipbehandelingen
beschikbaar gesteld door

Headsigns,

De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de bladen van Weekmedia ƒ 250,00 per persoon. Voor een l persoonskamer wordt een toeslag van
ƒ 50.- per dag gerekend. Kinderen tot 12 jaar krijgen 50%
korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen. De
aanbieding is geldig op alle dagen in de periode half
april t/m 24 juni.
Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK Amsterdam

Naam:

woensdag
donderdag
vrijdag

Fa. Gansner & Co.

Louis Davidsstraat 1 1

5 t/m 8 prijs
4 waardebonnen a 25,aangeboden door

Kwekerij v. Kleeff
v. Stolbergweg 1
Onze promotie dames delen zaterdag 1 1 mei een
geurige attentie uit verzorgd door

De

Drugstore

Kerkstraat 3 1 , Zandvoort

Eeri kompleet A^rzörgdè be^afenis
of crematie voor slechts f 3.145?-Sluit een nal^a-uitya^
bij U

c

BBL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in,
Een natura-uitvawtverzekering
tltiar heb je ivni (utn

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verxekeriiuj dekte alle
kosten, maar net xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg uereaeld,
precies xoals mijn man xich dat had voorgesteld.
»ƒ«. tlexe uitvuurtverzekerinfj i* mijn
vertrouwen meer dun tvuurd.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
*
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
. •'•'•,-. of crematie;
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Dirckt hulp bij een sterfgeval. .
lN OMSTREKEN
mjsiai!amii^amJiimKa/iamm

y

'arklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

P§ naam:

man/vrouw

Adres:

r_(

Postcode:

2 postcode/woonplaats:

Telefoon:

Keuze datum

Aantal pers.:

Aantal kinderen: .

WEE

Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie
geeft u meer!

-*£

mm mm mm •• mm mm mm mm mm mm mm mm ma

r-H Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartveRekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
h*H

Woonplaats:

17.45 uur en 24.00 uur
17.45 uur en 00.30 uur
17.45 uur

Jv?

straat:

telefoon:

(en):
5»• M

Bon in envelop xonder postzegel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.
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Aanleunwoningen
alleen voor
urgente gevallen
ZANDVOORT - Wie voor een
van de 46 nieuwe aanleunwoningen in het Huis in het Kostverloren in aanmerking wil komen, wordt door het Gewestelijk Indicatie Bureau gekeurd.
Dit bureau bekijkt wie voor de
speciale ouderenwoningen in
aanmerking komt. Een woning
wordt toegewezen aan mensen
waarbij de nood het hoogst is.
Zijn er meerdere mensen met
dezelfde urgentie, dan krijgen
mensen die een sociale huurwoning achterlaten voorrang.

Geen feest zonder enthousiaste vrijwilligers

Zo'n dag als Koninginnedag staat of valt niet alleen maar
met het weer. Zonder de vrijwilligers van de Stichting Nationale Feestdagen, The Buffalo's, Recreatiewerk NoordHolland en het Rode Kruis zijn er geen spelletjes, geen
vlaggen die op het goede moment gehesen worden en worden er geen pleisters geplakt. Bijna vijftig mensen doen
hun uiterste hest om van zp'n dag een succes te maken. En
als de rommel van Koninginnedag net verdwenen is, gaat
de Stichting Viering Nationale Feestdagen alweer aan de
slag voor de festiviteiten op bevrijdingsdag. Niettemin
klaagt het publiek altijd wel over iets. Maar daar moet je je
niets van aantrekken, vinden Theo Hilbers en Nelly Lemmens van de Stichting Viering Nationale Feestdagen.

O

P
KONINGINNEDAG
Tot l september kunnen bekun je Nelly Lemmens
langstellenden zich aanmelden
van de Stichting Viering
bij het Gewestelijk Indicatie Nationale Feestdagen meestal
Bureau (Wilhelminastraat 33, vinden met een groepje kleine
2011 VJ, Haarlem, telefoon- kinderen om haar heen. „Ja,
nummer 5159700). De kosten
voor de keuring bedragen
244,70 gulden. Dit bedrag kan
men eventueel via de Bijzondere Bijstand terugkrijgen. Informatie daarover geeft de gemeente
(telefoonnummer
5740100). Bij het Huis in de Duinen is een folder verkrijgbaar
over de nieuwe aanleunwoningen (Herman Heijermansweg
73).
Voor de oude aanleunwoningen geldt tot l september de
oude wachtlijst.

Lost children
ZANDVOORT - 'City of lost
children', zo heet de film die
Filmclub Simon van Collem
vanavond om half acht draait
in het Circus aan het Gasthuisplein. De film is ook toegankelijk voor niet-leden.
Wie na het feestgedruis van
koninginnedag nog puf voor
een film heeft, wordt verrast
door een zwartgallige komedie
van de Franse regisseurs Pierre
Jeunet en Mare Caro. Zij maakten ook 'Delicatessen', een bejubelde cultfilm. 'City of lost
children' mist volgens de recensies echter de kracht van 'Delicatessen'. De film gaat over een
oude uitvinder die monsters
baart. Hij maakt samen met
hen jacht op kinderen. Het absurdistische verhaal heeft heel
wat horrortrekjes.

Geen bijdrage
ZANDVOORT - De eigen bijdrage voor woningaanpassingen is vervallen. Wie nu in het
kader van de WVG een traplift
of een rolstoel wil hebben,
hoeft geen 134 gulden meer te
betalen. De borgsom van de rolstoel is bovendien verlaagd
naar honderd gulden. Dat heeft
de gemeenteraad donderdagavond beslist.

dat vind ik de leukste leeftijdsgroep. Ik ben namelijk peuterleidster. Daarom had ik mezelf
voor Koninginnedag dit jaar natuurlijk ingedeeld bij de spelletjes voor de kinderen tot en met

„Oké, het is een grote stap. Ik
laat het oude en vertrouwde
achter mij. Maar ik blijf altijd
maar doorzoeken," aldus Conny. Dat zit nu eenmaal in mij.
Creativiteit, organiseren, nieuwe uitdagingen.... daar hou ik
nu eenmaal van. Het is me
nooit genoeg."
De laatste tijd bemerkte Conny steeds meer, dat ze teveel
'vastzat' aan de school. Ze ging
zichzelf erop betrappen, dat alles zo'n beetje bij het oude

en haar leerlingen toch trouw.
Balletschool Studio 118 blijft
namelijk wel bestaan. Wie van
haar leerlingen echt goed gemotiveerd is, kan met haar
meeverhuizen naar het Stekkie, waar ze vanaf september
iedere woensdag lesgeeft van
half vijf tot tien uur 's avonds.
„Die ene dag in Zandvoort wil
ik in ieder geval behouden. Ik
vind het heerlijk om hier te wonen en te werken. Maar daarnaast geef ik ook al drie jaar
lang een dag in de week les aan
kinderen vanaf zeven jaar in
Heemstede."

Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal, ƒ 33.90 per half jaar; ƒ 59,20
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,95.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020J-562.6211.
Bezorgklachten: donderdag 09.0012.00 uur. tel. (023J-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (N N P).

L

Tienerdisco
ZANDVOORT - Omdat het
weer de eerste keer is dat er een
tienerdisco plaatsvindt op vrij
dag 10 mei in 't Stekkie (Celsiusstraat 190), krijgen jongeren
van 12 tot en met 16 jaar het
eerste drankje gratis. Van acht
tot 11 uur draaien vier discjockeys lekkere dansmuziek. De
toegang bedraagt een rijksdaalder.

Zeeweg gestremd
ZANDVOORT - In verband
met de dodenherdenking op 4
mei is de Zeeweg tussen tien
over half zeven en vijf over acht
afgesloten tussen de Militairenweg en de Kweekduinweg. Dat
betekent dat tussen deze twee
tijdstippen Zandvoort alleen
toegankelijk is via de Zandvoortselaan.

Hotel Mesjogge
Conny: „Ik vind het heerlijk om hier te wonen en te werken"
Voor Zandvoort heeft Connie
nog plannen zat. In ieder geval
wil ze zeker alle theater- en
dansactiviteiten blijven doen.
„Ik denk dan bijvoorbeeld aan
het amateurdansfestival, waar
de studio 118-dancers regelmatig aan meedoen, maar ook aan
nieuwe dans- en theatervoorstellingen op kleine schaal, optredens op straat, in de kerk, in
de Grote Krocht, misschien in
de toekomst in het Cultureel
Centrum, of we toveren de van
Pagee-hal in Noord om."
Connie popelt eerlijk gezegd
om al haar nieuwe ideeën vorm
te geven en daar zoveel mogelijk mensen bij te gaan betrekken. Jongeren, orkesten, koren,
jazzbands Wat dat betreft gebeurt er volgens haar veel te
weinig in Zandvoort. „Weet je
wat me opvalt in dit dorp? Dat
hier altijd alles hetzelfde blijft.

Ria Wever van de Stichting
Zandvoort Bad maakt zich hard
voor de kastanjeboom op het
Gasthuisplein. Deze boom is
oud, maar vernieuwt zich doorlopend volgens haar.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Jonge meiden in flitsende jonge mode
Foto André Lieberom

Flitsende modeshow in Yanks
ZANDVOORT - Het begon tot uiting toen de jonge modelal in de Kosterstraat, don- - len het podium opkwamen.
derdagavond om 20.00 uur. Met hun zonnenbrillen als
Een enorme rij mensen, haarbanden in het prachtige
meest jonge vrouwen, ston- kapsel en mooi opgemaakt, lieten zij in een wervelende twee
den allemaal te popelen om uur
durende voorstelling zien
danceclub Yanks binnen te wat voor
talent ze in huis hadkomen. Ellen ten Broeke den. Gehuld
prachtige en
van PB Fashion B.V. had kleurige -meestin jonge
een flitsende modeshow ge- kleding- en met trendymeiden
schoeorganiseerd in samenwer- nen, wandelden de 38 modellen
king met een zestal medeon- twee aan twee over de catwalk.
dernemers uit Zandvoort, te
weten: Bibi for shoes, BizarDe mannelijke dressmen derp mode in lingerie, Head- den overigens beslist niet onder
signs dames en heren kap- voor hun vrouwelijke collega's,
salon, Jaap Bloem sportarti- getuige de uitbundige reacties
kelen, Moerenburg parfu- van de dames in het publiek. Na
merie-schoonheidssalon en de sportkleding volgde het onRené Boutique mode acces- derdeel visagie. De modellen
soires. De modeshow werd waren nu geheel gehuld in
zwarte kleding. Zo verschenen
een spektakel.
Het publiek kwam ogen en
oren tekort om alle indrukken
in zich op te nemen. Het werd
al meteen duidelijk, dat er veel
voorbereidende werkzaarnheden aan vooraf waren gegaan.
Het
samenwerkingsverband
tussen de verschillende ondernemers kwam vooral duidelijk

er onder andere twee vrouwen,
die een zwarte harem-doek
droegen, zodanig dat alleen
hun ogen zichtbaar waren.
Jammer genoeg was de belichting niet helemaal aangepast op
dit onderdeel. Dan was het effect waarschijnlijk nog mooier.
Maar de sfeer had iets mysterieus en dat maakte de show
heel erg verrassend.

ZANDVOORT - Op zondag 5
mei is er een poppen en beren
beurs m hotel Gran Dorado aan
de Boulevard Barnaart. Van
half 11 tot vijf uur kunnen pop
pen- en taerenliefhebbert, hun
hart ophalen. Op de beurs i.s
ook het allerkleinste beertje gizien dat met de hand gemaakt
wordt. Daarnaast zijn er demonstraties en kunnen bezoe
kers hun antieke beer ol pop
laten taxeren. De toegangsprijs
van de beurs bedraagt vijl gul
den. Kinderen kunnen gratis
naar binnen en ö5-plussers krij
gen korting.

Fimoklei

Misschien vinden mensen grote veranderingen wel eng. Zelf
probeer ik om die reden mijn
voorstellingen • eerst altijd
kleinschalig op te zetten. Nieuwe dingen, daaraan moeten de
meeste mensen eerst wennen,
is mijn ervaring. Eerst die
drempel over, later kun je het
dan groter vormgeven. En het
moet natuurlijk altijd goed
worden georganiseerd. Daarmee valt en staat een voorstelling."
Bij Conny in de balletschool
kon altijd alles. Toen ze zo'n 12
jaar geleden in Zandvoort begon, moesten kinderen en ouders daar zelfs behoorlijk aan
wennen. „Voor mij is ballet maken en de pasjes leren nu eenmaal niet de basis. Ik hou ervan
om echt theater te maken. Ik
zeg altijd maar, klassiek ballet

Fot Andre Lieberom

kun je leren, maar bij theater ten aan een stuk discipline die
komt er een stuk bij. En daar in haar lessen altijd overheerst.
draait het in mijn lessen en „Soms zeggen mensen wel eens
voorstellingen altijd om. Dans tegen mij: Moet dat nu zo
en theater zijn voortdurend streng, dansen doe je toch voor
met elkaar verweven. De creati- je lol? Dan zeg ik altijd meteen:
viteit van een kind, kun je dan Voor dezelfde lol doe je het geook veel beter stimuleren en woon hartstikke goed. Tussen
ontplooien. Je kunt ze laten ac- aanrommelen en dansen zit nu
teren en improviseren en vaak eenmaal een groot verschil.
sta je er zelf ook nog versteld Niks lijkt me erger, dan dat ze
van, wat ze allemaal kunnen. tijdens een van mijn voorstelVerlegen kinderen zie op den lingen elkaar snoepjes gaan zitduur veranderen, hun remmen ten doorgeven. Als het goed is,
losgooien. En dan, tijdens een zitten ook de vaders twee uur
voorstelling zeggen ouders lang met open mond te kijken."
opeens verbaasd: Goh, is dat We kunnen dus nog het nodige
van Conny verwachten.
mijn kind?"
Martha Burger
Maar dat succes is ook te wij-

Toeristische aanblik

De boom is een oude kastanje
op het Gasthuisplein. Deze kastanje is tot monument verheven. Omdat het hier een oude
boom betreft, wordt er dikwijls
eenzijdig geassocieerd, dat de
monumentenstatus alleen toebehoort aan oude objecten.
De boom is weliswaar oud,
maar vernieuwt zich doorlopend. Vanuit dit standpunt
wordt het duidelijk dat de inhoud \ an het woord monument
duidt op het toekennen van een
meerwaarde. De eretitel monument is een ode aan de oude
kastanjeboom op het Gasthuisplein in Zandvoort aan Zee.
De boom wortelt in oude
grond en trekt het water naar
zijn takken, het blad zet het
licht om in voeding en zuurstof,
er verschijnen knoppen, bloemen en vruchten. De boom voltrekt zijn proces in stilte en
trekt zich schijnbaar niets aan
van zijn veranderende omgeving.
Wanneer men van een boom

ZANDVOORT - De leerkrachten en ouders van de Mariaschool zetten het 75-jarig bestaan van de school luister bij
met de musical Hotel Mesjogge. Op dinsdag 28 mei staan ze
met deze musical in de Haarlemse Stadsschouwburg.

Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - Vrouwen van
Nu houdt op donderdag 2 mei
de maandelijkse contactmiddag in De Wurf. De bij eenkomst begint om twee uur. Een
paar dagen later, op zaterdag 4
mei maakt Vrouwen van Nu
een boottocht langs de bloem
bollenvelden en de molens.

Promenade
Berichten en tips voor
deze rubriek met zakennieuws
kunt u sturen naar de redactie van
het Amstelveens Weekblad
Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
of afgeven op ons kantoor,
Gebouw Aemstelstyn, Laan van de
Helende Meesters 421 B
Telefoon: 020-6451515
Fax: 020-6452508

Bakker Paaps
nieuwe winkel

Oude boom vernieuwt zich

ZANDVOORT - Op dinsdag 8
mei wordt de algemene ledenvergadering van Horeca Nederland, afdeling Zandvoort gehouden in hotel Triton. De vergadering begint om twee uur.
Tijdens de bijeenkomst is ook
een deskundige aanwezig die
alles weet over de gevolgen van
de ziektewet voor de horeca.

Poppenbeurs

heeft vooral een praktische oorzaak. „We merkten dat de activiteiten in de Haltestraat en de
voorstellingen in het Circus te
ver uit elkaar lagen en de tijden
met zo goed op elkaar afgestemd waren. Bovendien vinden jonge kinderen spelletjes
ook heel leuk. Daarom hebben
we in overleg met Recreatiewerk Noord-Holland dat dit
jaar aangepast."
Waarom de Zandvoortse koren met wilden, weet Hilbers
niet. Jammer vindt hij het wel.
Met een knipoog zegt hij: „Tegen de burgemeester heb ik gezegd dat hij wat minder gebak
hoefde te kopen zolang hij
ZANDVOORT - Fimokleien
maar wel voor dezelfde hoeerg populair bij tieners. Daar
veelheid oranje bitter zorgde." is
start buurthuis 't Stekkie
Monique van Hoogstraten om
(Celsiusstraat 190) opnieuw
met een cursus. Yvonne ten
Brink geeft vanaf vrijdag 10 mei
vijf lessen aan kinderen van
tien tot en met 14 jaar. De Icv
sen vinden twee keer op don
derdag en drie keer op vnjdaa
plaats van kwart voor vier tot
en met kwart voor zes. De kos
ten van de cursus zijn erg laag.
Opgeven bij 't Stekkie (van
maandag tot en met donderdag
van tien tot vier: via telefoon
nummer 5717113).

Meningen

Horeca vergadert

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 1300-16.00 uur;
dinsdag 9.00-11.00 uur,woensdag
0900-17.00 uur; donderdag 09.0012.00 uur, vrijdag 10 00-16.00 uur.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager. R. Post.

fluitje van een cent'," zegt Hiltaers. „Maar in de praktijk blijkt
dat je nog heel wat moet regelen. Want er moet bijvoorbeeld
wel groen zijn voor de scouts
die de erepoort maken. Bij de
gemeente moeten de vergunningen geregeld zijn en de kramen voor de vrijmarkt komen
er ook niet zomaar." Lemmens
lacht. „Mijn man zorgt ervoor
dat de kramen er inderdaad
staan. Hij moest daarom gisteren om half vijf op."
Dit jaar was Koninginnedag
bijna hetzelfde als voorgaande
jaren. Bijna, want de zangkoren
lieten het afweten bij de aubade
en voor de kleintjes waren er
geen theatervoorstellingen in
het Circus. Dat het programma
voor de kleintjes veranderd is,

ZANDVOORT - De angst bleef. Iets wat ze kost wat kost
om artistiek 'in te slapen' is wil vermijden.
„Twintig jaar lang gaf ik taaleerlijk gezegd haar grootste
drijfveer om te veranderen. letles, dag in dag uit. Nooit heb
Eind juni gaat Conny Lode- ik een dag gemist, nooit was ik
wijk, eigenaresse van de be- ziek. En ik vond het altijd heerom te doen. Maar ik heb
kende school Studio 118, lijk
m'n verhaal nu wel zo'n beetje
dan ook het pand aan de verteld.
Dit jaar ben ik vijftig
Cornelis Slegersstraat ver- geworden.
Het is voor mij het
laten. Zij zet haar ballet- begin van een
periode
school voort in het activitei- in mijn leven. Iknieuwe
wil verder, ik
tencentrum 't Stekkie in wil meer. En ik weet ook, dat ik
Zandvoort-Noord. Minder veel meer kan."
werken en meer vrijheid levert deze verandering haar
Conny stopt nu dus met ieder
op. Maar wie de gedreven dag lesgeven en centreert haar
danseres, lerares en choreo- Zandvoortse balletlessen naar
grafe goed kent, weet dat ze een dag in de week. Want onabsoluut niet gaat stilzitten. danks alle ideeën en plannen,
Conny bruist van energie, die ze inmiddels op haar lijstje
heeft staan, blijft ze Zandvoort
en van de nieuwe ideeën.

ZANDVOORT - Alleen het
GBZ-raadslid Van der Eist is
tegen de verbouwing van het
Gemeenschapshuis ten behoeve van het Welzijnscentrum
Zandvoort. De overige raadsleden hebben donderdag in de
raadsvergadering groen licht
gegeven voor een verbouwing
van ruim een ton. Volgens Van
der Eist had het Welzijnscentrum in het Huis in het Kostverloren gehuisvest moeten
worden. De gemeenteraad heeft
echter al in een eerder stadium
op verzoek van het Weizijnscentrum gekozen voor het Gemeenschapshuis. Dat moet nu
verbouwd worden, omdat de
Stichting Welzijn Ouderen bij
het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening ingetrokken is.

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor. 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Lmden, Andre Stuyfersant. Systeemredacteur: Hero Blok. Redactiepromotie: Trudy Steenkamp

hier en dan daar voor gevraagd." Bij Lemmens liep het
iets anders. „Ik rolde erin dankzij mijn man. Hij moest dan wat
regelen voor Koninginnedag en
uiteindelijk deed ik het, omdat
ik meer thuis ben. Dit jaar ben
ik officieel tot de Stichting Viering Nationale Feestdagen toegetreden. Het ging dus eenbeetje vanzelf. Daar komt bij dat ik
het ontzettend leuk vind."
Deze stichting bestaat uit zes
bestuursleden. Tot voor kort
zaten ook Jan en Coby Brabander in het bestuur, maar zij zijn
eruit gestapt vanwege hun verhuizing naar Hoofddorp. Het
bestuur begint al in oktober
met het regelwerk. „We hebben
gelukkig een heel goed draaitaoek en je zou dus zeggen 'een

'Tussen dansen
en aanrommelen
zit groot verschil'

Verbouwing mag

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op woensdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred • J.M Pekelharmg
Hoofd commercie: J.F. Sas.

zes jaar," vertelt ze enthousiast. „Die kinderen vinden dat
prachtig, maar ik ook."
Theo Hilbers, ook een van de
organisatoren van de festiviteiten op Koninginnedag en bevrijdingsdag, kiest liever voor
de traditionele taptoe. „Ik hou
van muziekcorpsen en marsmuziek. Zelf heb ik 23 jaar bij
een fanfare geblazen. Ach, toen
ik eenmaal een keer gevraagd
was om in Zandvoort commentaar te geven bij de taptoe, bleef
ik hangen. En zo rolde ik vanzelf de Stichting Viering Nationale Feestdagen in."
Vanzelf erin gerold. Hoeveel
vrijwilligers vergaat het niet
zo? Hilbers: „Vanaf de schoolbanken zat ik al in verenigingen
en besturen. Vaak word je eerst

Zandvoorts
Nieuwsblad

een monument maakt, wil dat
op zijn minst zeggen dat men
de intentie heeft om de boom te
behouden en te behoeden voor
externe invloeden die de boom
zouden kunnen schaden. Dit is
het uitgangspunt voor het statement dat men maakt wanneer men een boom tot monument positioneert.
Verandert de omgeving wanneer een boom plotseling niet
langer gewoon zomaar een
boom meer is, maar opgewaardeerd wordt tot bijzondere
boom? Kijkt de passant anders
naar deze boom? Staat de inwoner of bezoeker van Zandvoort
nu stil bij deze boom? Pist de
dronken toerist er nu met een
boogje omheen?

ZANDVOORT - Al dertig jaar
zit bakkerij Paap in de Potgie
terstraat. Sinds gisteren is er
echter een bakkerswinkel van
Paap bijgekomen in Noord. In
het winkelcentrum zit Jaap
Paap, zoon van Truus en Engel,
voortaan ook. Hij heeft de bakkerij van Visser overgenomen

Zandvoort klaar voor het zomerseizoen 1996? Voor de flanerende
bezoeker op de Boulevard blijft er ten aanzien van het Badhuisplein weinig: te raden over. Een gedeelte van het braakliggende
terrein is nu opgevuld door een poffertjestent. Voor de rest staan er
hekken, ligt er zand en een hoop puin. Eurotel dat zal nog wel
even duren?

Folo -\ndie Liebeiom

Gedurende de periode rondom Kerst 1995 is het initiatief
genomen om de boom in een
speciaal licht te zetten. Dit licht
werd aangebracht in een experimentele opstelling door een
professioneel bedrijf en kleurde de boom als het ware groener dan groen. Blijkbaar poogden de initiatiefnemers met
deze alternatieve kerstboom
een alternatieve kerstboodschap uit te dragen.
Kin Wever
ZamU uort

'Help mee vlinders tellen'

ZANDVOORT - Wie wandelt er niet graag door de Zuidduinen? Dit gebied is echter nog opmerkelijker dan de
meeste mensen weten. Het is een klein vlinderparadijsje,
waarvan er in Nederland steeds minder zijn. Dankzij de
hulp van Zandvoortse wandelliefhebbers kan de Vlindergroep Zuid-Kennemerland erachter komen hoeveel en welke vlinders er nog rondvliegen.
Deze vlindergroep is dan ook druk op zoek naar mensen die
willen meehelpen tellen. Mariek Eggenkamp (telefoonnummer
5292137) heeft eind maart een oproep in het Zandvoorts Nieuwsblad gedaan, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
„Misschien was het toen nog te koud," vermoedt haar collega-vlinderliefhebber (en PvdA-er) Pim Kuijken. Hij zet zich al jaren
in voor de vlinders in Zandvoort. Zo probeerde hij een paar jaar
geleden een stukje duin in Noord te behouden, omdat daar veel
Vlindervreugd
vlinders vlogen.

lllustiMtie Mare de lioer

Volgens zijn moeder heeft hii
er zin in. „We gaan het protae
ren. Vroeger werkte mijn mchtje bij de bakker in het winkel
centrum en nu mijn zoon.
Leuk, hè." Bakker Paap is va
ker open dan zijn voorganger
Behalve dinsdag is de bakkers
winkel de gehele dag geopend
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De Grote fltl$iffltc& Prijmoog
Wie voor f 5,- een Clubkas-kaart
koopt, krijgt niet alleen tien aantrekklijke waardebonnen met een
gezamenlijke waarde van meer dan
50 gulden, maar ook een deelnamekaart voor de Grote Altlanta
Prijsvraag. Maak de tweespraak op
die kaart op originele wijze af en
stuur 'm voor dinsdag naar
Weekmedia, postbus 2201,1000 EK
Amsterdam. U dingt dan mee naar
de weekprijzen en de landelijke
hoofdprijs: een volledig verzorgde
reis voor twee personen naar de

De winnaars
De hoofdprijzen deze week zijn
gewonnen door
R. Ruijssenaars uit Amstelveen (een
Olympische polo en waardebon t.w.v.
200 gulden van Piet Zoemers)
en J. Roozendaal uit Amsterdam
(Ray Ban-zonnebril).
De Videoland-kalenders gaan naar
V. Djordjevic (Amsterdam),
J.A. Korsse (Amsterdam),
A. Krijtenberg-Kools (Amsterdam)
en A.A. Timmerman (Purmerend).

Olympische Spelen in Atlanta.
Een jury beoordeelt elke week de
inzendingen en als u deze week buiten de prijzen bent gevallen, dingt
uw inzending volgende week weer
mee. Heeft u nog geen Clubkaskaart? Vraag er dan naar bij uw
sportclub of bel Hans van den Pol
(Weekmedia) tel. 020-562.2205.
Hij kan u zeggen welke sportvereniging in uw buurt aan de Actie
Clubkas meedoet.
Succes*.

"@T
g
^>

Actie Clubkas is
een initiatief van NOC'NSF
en Weekmedia. De actie,
opgezet om sportclubs
financieel te helpen, wordt leder
voor- en najaar gehouden. Alle
sportverenigingen kunnen eraan
meedoen. Bel voor meer Informatie
met Hans van den Pol (Weekmedia),
tel. 020-562.2265

Toko

GO£D NISUUUS
VOOR
V£R£NIGING£N

WEEKMENU
ion tong- Tahoe

ƒ 13.50 p.p.
THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur,
D© bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

U kunt uw micro inleveren tot uiterlijk
dinsdags 11.00 uur op ons kantoor,
Gasthuisplein 12 Zandvoort.

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

ZONWERING
Jaloezieën
Lamellen
• Rolgordijnen
Zonneschermen
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Heb je je motorrijbewijs maar nog geen
motor? Huur er dan één bij Safe Motors.
Voor een dag, een weekend, een week, je
zegt het maar. En je kan kiezen uit een
grote sortering. Heb je wel een motorfiets
dan is huren de ideale manier om eens te
proeven hoe een andere machine rijdt.
Motorrijden is fun. Safe Motorverhuur is er
voor iedereen die dat wil ervaren. Voor
heel redelijke tarieven en als je
wilt huur je inclusief motoroutfit
(regcnkleding, helm en handschoenen). Safe Motors biedt
ook in de verhuur heel veel
motormoois

Vegetarisch gerecht van Lontong,
Tahoe, Taugé en selderij met een
speciale katjang-saus

Heeft u een aktiviteit b.v.
klaverjassen, bingo, dansavond,
muziekuitvoering o.i.d.
mag u in het
Zandvoorts Nieuwsblad een
GRATIS micro plaatsen.
(max. 3 regels)

ï

Huur de motorfiets van je
keuze bij Sa/e Amsterdam
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De natuur kent de mens. ^

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:
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Drogisterij-Parfumerie Bouwman
\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

/
AMSTERDAM, Jarmuiden 31, 1046 AC, Tel. 020 - 6145339.
NERGENS ZOVEEL MOTORMOOIS TE ZIEN
/nlcrnel hup lluiwu sa/e nl E-mail prdi safe nl

OOK PRUS-OPGAVE AAN HUIS.
BEL VOOR INFO: 023-5318383
SHOWROOM

Gierstraat 4, HAARLEM

PM1WMEKS

DE N A A M VOOR UW R A A M

DeZanuter

OpKmptirtia. Mjjnctoj II • 18 u, dJni/.SJO-tSu,
nftn&g 130 -na uuc Koopjraxf 1100 • 2ï CD uur
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FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND
Thomsonstraat i, 2041 TA Zandvoort,
Postbus 5O5, 2O4O EA Zandvoort

sV

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Super Noord

Kerkstraat 12, Zandvoort

Weekmedia

Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor
verhuur:

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Garage Keesomstraar OOOOOT, huur ƒ 87,31 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage hebben de huurders
van de woningen aan de Keesomstraar met de nummers 149

AKO

t/m 519

K r

E «

ZflNDVOORT

* Algenpakkingen
* Harsbehandelingen
* Parafango (anticellulitis-behandeling)
* Visage
* Manicure

Graag brengen wij onze vernieuwde restaurants: „Ie Gran BuFfel" en „la
Brasserie", binnen het hotelcomplex van Gran Dorado Zandvoor.t onder uui
aandacht.

„Le Gran Buffet"
Voor maar ƒ 29,50 kunt u genieten van een overheerlijk vier-gangen buffet.
Het buffet bestaat uit soepen, verschillende hoofdgerechten, een saladebar
en diverse nagerechten. Het Gran Buffet is gelegen aan de boulevard van
Zandvoort en kijkt uit over zee. Reserveren is mogelijk tot 18.30 uur, het Gran
Buffet is zeven dagen per uieek geopend.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

GARAGE IN DE VERHUUR

Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garage door een briefje met uw naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te
sturen aan de E M M, Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 8 mei 1996 om 12.00 uur,
in ons bezit te zijn.

» U T T C f

^0- Schoonheids, l'!xf< behandelingen
^/':< * Hydro massagebad

Fax O23-5714924

Telefoon O23-5717741

i

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Bruna Balkei.ende

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

AANBIEDING TER KENNISMAKING
Gedurende de maand mei krijgt u bij een gezichtsbehandeling een behandeling in een
hydromassagebad
of Algenpakkmg voor de helft van de prijs

Gasthuisplein12, Zandvoort

Onze chefk-ok biedt u de keuze uit een aantal heerlijke gerechten, waaruit u
zelf een twee-gangen menu voor ƒ 27,50 of een drie-gangen menu voor
ƒ 32,50 kunt samenstellen. €en tuuee-gangen menu bestaat uit een hoofdgerecht, met naar keuze een voor- of nagerecht.
Beide menu's kunt u voor ƒ 5,00 per persoon nog uitbreiden met een salade
die u zelf samenstelt bij het saladebuffet.
De Brasserie is geopend van donderdag tot en met zondag, graag vooraf
reserveren.

MOEDERDAGTIP
Geef moeder wat ze echt graag wil krijgen
een kadobon van ,,De Zamster"
Kostverlorcnstra.U 111
20)2 PP. Zandvoort
Telefoon (023) 571 46 92

Hogeweg 2, Zandvoort

,

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u per diner, per gezelschap,
één gratis welkomstdrankje per persoon.

PAYOT

Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

UJij hopen u spoedig te mogen begroeten in één van onze restaurants.

';Eeiï weldaad, yoor'licbadin • civ qeejt •:

Stationsplein 6, Zandvoort

Extra prijzen bij Postcode Loterij

„La Brasserie"

UITSLAG TREKKING APRIL

1996

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van april verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode wint-tot 3.000 gulden-dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
1001
1012

Bij de trekking van april viel de Mega
Jackpot van de Nationale Postcode
Loterij op lotnummer 2312 XD 185 in
Leiden, een niet-verkocht lot. Daarom blijft de Jackpot staan en komt er
een miljoen gulden bij.
De maand mei wordt dus de maand
van 10 miljoen, want dan vallen ook
de extra postcodeprijzen van l, 2 en 3
miljoen gulden!
Er gingen in april weer tienduizenden
prijzen uit bij de Nationale Postcode
Loterij. In Oostzaan was het feest, want
daar viel de maandhoofdprijs van een
ton. Bovendien hadden daar maar liefst
19 deelnemers recht op een troostprijs.
Viel u in de prijzen? Kijk snel op het
overzicht hiernaast en zoek uw postcode
op Als u gewonnen heeft krijgt u uw
pnjsbinnen twee weken automatisch op
uw bank- of girorekening bijgeschrcven. Van harte gefeliciteerd!

Zes miljoen extra!
Won u deze keer geen prijs? Zet u dan
schrap voor de supertrckking van volgende maand. En de laatste uitzending
van de 1-2-3 Postcode Show op 18 mei
om 20.00 uur op RTL4, moet u beslist
zien! Dan gaan de extra prijzen eruit met
een totale waarde van ZES MILJOEN
GULDEN' En tegelijk staat de Mega
lackpot op VIER MILJOEN GULDEN.

Groter aandeel!
Het enige dat u hoeft te doen om te winnen is meespelen. En u weet, met meer
loten heelt u een groter aandeel in de
prijzen! En u geelt met uw deelname de
goede doelen achter de Postcode Loterij
een onmisbare steun in de rug! Stuur
daarom de bon op deze pagina vandaag
nog m 1 ®

Extra prijzen van totaal ZES miljoen én een
Mega Jackpot van VIER miljoen. Grijp uw
kansnü,speelmee!

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

1-2-3
POSTCODE

4 miljoen
De overige Bingopnjzen:
Getal 22t/m 36

GetaMt/m21
28
23
10

24
03
21

16
22
39

29
35
19

02
05
09

40
42
12

27
33
26

Heeftu metdeze21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Triuisbingo
/25.OOO,Zetfouten voorbehouden

De BMW:

9471

01
43
11
44
08
04
32
15
07

ƒ10.000,ƒ1.000,ƒ 500.ƒ100.ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,-

20
45
37
38
34
13

ƒ10,
ƒ9.
ƒ8,
ƒ7,
ƒ6,
ƒ5.

CA 120 in Zuidlaren

Zaterdag 4 mei presenteert Henny
Huisman weer een razendspannende
aflevering van de 1-2-3 Postcode
Show. 's Avonds, even na achten,
begint het bij RTL4. Ook in deze show
speelt een kandidatenkoppel weer het
1-2-3 spel aan de tafel, waarmee ze
een fantastische prijs kunnen winnen,
ófdemispoes...
En de Postcode Loterij geeft dezelfde
prijs ook aan een Koppel uit het
publiek. Zomaar! Dat kan natuurlijk
alleen bij de Postcode Loterij. Kijk op
4 mei daarom ook naar RTL4. En geniet mee van de sterren en de spanning.Totdan!H

1013
1015
1019
1024
1033
1051
1054
1055
1055
1056
1059
1066
1068
1068
1069
1071
1076
1079
1079
1094
1097
1102
1104
1104
1106
1108
1111
1112
1113
1131
1181
1181
1181
1185
1186
1188
1222
1223
1231
1261
1273
1324
1338
1351
1353
1382
1391
1402
1403
1405
1421
1442
1442
1462
1502
1507
1562
1562
1602
1631
1703
1747
1761
1768
1777
1781
1785
1816
1823
1824
1862
1901
1943
1947
1962
1968
1975
1985
2022
2024
2025
2033
2037
2042
2064
2101
2103
2111
2135
2136
2157
2161
2161
2181
2182
2191
2201

CW 25,25,EH
JK
50,MV
50,BC
50,50,XT
CG
25,GN 700,GP 700,DH
25,50,PR
WV 700,AE
50,BB
50,AW
25,WL
25,KZ
25,RA 700,25,XJ
25,CE
TU
25,50,HL
JW
700,HM
25,KO
25,ND
50,BK
25,25,BN
AB
25,GN
25,LC 500,JK 500,AT 700,LR
25,25,ND
MZ
50,50,PJ
CG 700,BX
50,PK 7000,LP
25,LC
25,
NH
25,
WS 25,
25,
MC
NB 700,
BN
25,
HM
25,
EX
25,
50,
U
JW
25,
GG
50,
VE 100,
NC
25,TH
25,NB
50,EH
25,MH
25,TV
25,VR
50,100,25,25,50,WH 25,AG 7000,BE
50,EC
50,AG
25,LR
25,XB
50,EW
25,VA
700,DV
25,MP
25,GR
25,AC 7000,KM
25,BG 700,AS
25,TH
50,JE 500,DW
50,TN
700,AP
50,VE
50,KW
50,EP
50,TS 700,BW
25,50,BE
AM
25,NC
25,BA 7000,
XH
25,KD 500,EK
25,BL
50,LK
25,-

2215
2221
2223
2231
2241
2252
2272
2274
2286
2302
2315
2331
2332
2332
2351
2404
2405
2406
2461
2461
2514
2516
2518
2518
2521
2524
2524
2541
2544
2545
2552
2555
2555
2565
2566
2572
2573
2581
2582
2584
2592
2592
2595
2596
2597
2613
2613
2613
2661
2671
2671
2675
2681
2681
2681
2713
2716
2716
2724
2724
2741
2742
2742
2751
2771
2801
2804
2821
2821
2871
2922
2924
2941
2959
2969
2991
2992
3000
3012
3033
3039
3042
3053
3062
3065
3067
3069
3071
3071
3072
3073
3073
3075
3077
3079
3081
3082
3083
3085

NL
50,NK
25,TG
25,AH
25,WL
25,TV
50,XT
50,NP
50,CB
50,BH
25,EP
25,BH
25,BB 700,XT
50,SE
25,GN
50,BB 700,HD
25,DE
50,SB
25,CC 70OO,RA
VB
VW
SG
AW
KJ
CK
AB
PB
CT
HS
KD
ES
SM
HK
VH
TZ
HV
KE
AR
SL
XA
RC
XN
ND
RA
XK
BG
NT
PB
CS
HV
PL
SN
EJ
BG
LS
BN
VM
JS
GK
GP
CW

50,- 3871 MG JOOO,- 5271 GH
BM
50,- 3899 XN rOOO,- 5281 AM
50,- 5281 GK
MG
25,- 3904 XC
SV
25,- 3905 JN
50,- 531 1 CN
TR
50,- 3941 MH JOO,- 5317 JN
SW 500,- 3956 VM
50,- 5328 BK
KB 500,- 3958 BR
50,- 5342 ET
BD 700,- 3958 XD 500,- 5345 GJ
TS
25,- 3972 XC 500,- 5345 VA
KE
25,- 4024 JA
50,- 5345 VM
TA
25,- 4043 JN
50,- 5373 CA
GB
25,- 4043 MK
50,- 5373 LE
25,- 5374 RR
VK
50,- 4043 PG
NP
25,- 4102 HR
50,- 5386 BJ
RM 500,- 4117 GH
25,- 5424 TB
50,- 5427 JB
RN
25,- 4121 EC
VC
25,- 4124 PE 500,- 5431 CN

3085 WS
3111
3112
3117
3118
3132
3133
3134
3137
3141
3141
3144
3161
3181
3192
3192
3192

6333
6412
6414
6415
6415

6467

6542
6546
6578
6601

6642
6659
6661

6662
6674
6691

6704
6706

en voor iedere deelnemer in de postcode
1511 EN een troostprijs van ƒ 1.000,3214

CH

PB
XM
AB
AA
LT

3291
3311
331 1
3314
3315
3318
700,- 3318
25,- 3331
50,- 3331

AX
JS
ZV
PL
TB
BH
TG
CS
EC

3332 SH
3355 PB
3366 BD
3401

TK

3402
3435
3437
3445

JC
EE
CN
ER

3451
3481
3513
3515

ER
HV
GZ
XL

3524
SH 7000,- 3531
XL
50,- 3555
PL
25,- 3562
WC
25,- 3583
XJ 7000,- 3607
GT
50,- 3607
GJ 7000,- 3608

AN
PL
SL
GE
GD
KA
KM
VL

VP
ED
LB
AK
KS
ED
AS
JL
XP

25,25,25,25,1OO,500,25,25,-

WS
XB

XV
ML

50,25,-

LD
CC
RE
XW
ES
HM
KC
AK
EA
EM
WR
TE
MG

50,- 3781
25,- 381 1
25,- 3813
25,- 3813
50,- 3817

3621
3641

3702
3703
3706
3707
3723
3737
3738
AC 7000,- 3738
3741
3741

BK
VJ
HV
EN
LT
ME
VG
VR
ER
TS

TR 7000,- 3766 BL
DA 500,- 3769 JD
LE
25,- 3772 HJ

700,700,50,700,25,700,50,700,-

6301

6531
6531

ƒ 100.000
3225
3262
3267
3270
3286

50,-

6222
6224
6224
6226
6243

50,- 6511
6511

HOOFDPRIJS

25,500,-

50,500,50,50,25,25,25,25,50,-

6171
6211
6212
6214

6523

25,25,25,50,-

25,50,50,50,-

25,100,25,25,100,50,100,25,50,700,25,-

1511 EN 009

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

50,700,25,50,25,50,700,700,700,25,50,25,25,-

25,25,100,25,500,-

3818
3818
3819

LT
HX
HE
LD
ZN
CE
GC
AC

3851
3851

AN
NB

3828 DA
3832 GB
3853 JH

JOO,- 41 28 SX
50,- 4133 BD
25,- 4143 AS
25,- 4143 CM

50,- 4204 BB
25,- 4207 MA

50,50,50,ÏOO,JOO,50,JOO,5OO,25,-

4251
4261

ZK
AE

4301

VM

4285 DA

4306
4328
4328
4332
4335
50,- 4337
25,- 4338
25,- 4361
25,- 4364
ÏOO,- 4382
25,- 4385
JOO,- 441 1
25,- 4416
25,25,50,50,-

4421

BT

5OO,-

BL
CV
AE

AL
TG
HJ
JH
JS
CG

50,- 4715

SE

4819

AR

WX
ZD
KT

RA
KM
NC

4758 TM

VL

GN
JR
DR
KK
CH

25,- 5491 GH
tOO,- 5507 RE
25,- 5521 BA
25,- 5521 CH
700,- 5551 XJ

50,500,25,500,JOO,25,-

BD
GT
AP

5451

5455
5463
5467
25,- 5476
25,- 5482

AD
EC
KJ
AP
BE
GH
PB

4436
4484
4506
25,- 4532
TOOO,- 4532
25,- 4537
500,- 4561
JOO,- 4651
JOOO,- 4671
25,- 4704
TOO,- 4707
25,- 4707
25,25,25,50,25,25,50,50,-

50,50,25,25,-

5583 AL
5611

5631

5663
5688
50,- 5688
5691
»00,50,- 5694
700,- 5701
25,- 5712
25,- 5715
25,- 5731

25,50,25,25,50,-

HG

5623 EP
5624 HB

5754
5757
5766
5803

LH

HR
AS
SR
HL
AP
SV
ER
PH
TJ

AS
BB
PM
JZ

5813 BD
25,- 5845 CD
500,- 5861 CJ
50,- 5866 CL
25,- 5912 BG
50,- 5912 TL.
25,- 5913 CM
50,- 5913 RX
50,- 5913 XG
25,- 5921 CB

50,- 5922 AH
700,- 5922 EC
50,- 5922 TW
4871 CK
50,- 5924 AC
4902 DW 25,- 5925 CC
4902 XE
50,- 5935 AJ
500,- 4921 W
500,- 5935 BV
4824 BL
4826 DH
4849 BJ

50,- 4941

AA

5051

VS

5061
5105
5121
5122
5143
5216

RT
AE
WG
BT
BD
HG

25,- 5014 NS
25,- 5021 VK
rOO,- 5025 NR
25,25,25,tOO,50,25,100,25,-

5056 EB

25,- 5236 AV
50,- 5244 JE

50,- 5251 MA
25,- 5262 MK

25,- 5262 SM

50,-

6712
6713
6713
6714
6715
6721
6721

25,25,25,25,- 6733
50,- 6741
25,- 6822
25,- 6826
50,- 6832
25,- 6833
25,- 6835
50,- 6843
50,- 6844
50,- 6852
100,- 6861
25,- 6866
50,- 6904
700,- 6905
25,- 6905
7000,- 6921
5OO,- 6931
25,50,700,25,-

700,25,25,25,-

6931

6932
6941
6981

6997
7003
7004
7006

25,- 7011

50,- 7038

25,- 7041

25,- 7047
25,5OO,50,500,25,25,-

50,50,25,7OO,50,25,25,-

7071

7095
7101
7101
7103
7131
7131
7211
7214
7215
7271
7311
7311
7314

7437

XJ
PC

25,8506
8521
8603
8604
8606
8701
8711
8751
8823
8862
8862
8921
8934
9041
9051
9062
9072
9101
9104
9131
9200
9203
9204
9207
9223
9251
9263
9291
9333
9363
9363
9367
9402
9402
9403

7441

ex

7447

XM
VP
VJ

7451

7497
7521

xz

7522
XM
7523
CT
7553
7553 WV 500,
KJ
7557 CP
25,
DB
50,
BL
7561 AH
7574 CC
NT
7574
VS
BP
7576
TX
CR
7601
CB 7000,- 7604
MD 700,- 7605
7606
AR
CP
7621
7621
DP
7641
ZL
LE
7687
JB 7OOO,. 7701
AE
700,- 7721
AM 700,- 7721
KC
25,- 7731
EK
7731
BN
7731
PM 7000,
7761
EC
7782
AM
25,
HA
7815
EK
5,
AN
RG 500,
7833
CE
LB
25,
7861
BP
XG 700,
7876 BK 7000,
KW
KL
25,
7885 AD 7000,
NM
7885 AS 500,
CK
LX
CM
TE
AM
ZH
GE
EP
DD
CN
GE
GL 7000,DJ
25,MB
25,GP
25.EH
25,OÖ'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
GD
50,AG 700,de Bingopnjzen en de Mega Jackpot.
BL
25,Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
KC
25,aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
DW
50,A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
TA
50O,Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
AC
50,verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
DJ
GM
ZG
AL
JL
DD
DH
BP
HL
AN
AP
AH
EB
TR
HC
DE
LD
DN
PA
LA
BZ
NW
SM
GP
EJ

50,25,500,25,50,70O,25,700,50,25,100,50,25,50,25,50,50,25,25,50,500,50,50,25,25,-

25,- 5951 BC
50,50,- 5988 EC
50,- 7322
25,- 5993 PE 70OO,- 7323 CM 1000,50,- 7326 HA 100,25,- 5993 PG
25,- 7329 CC 700,50,- 5995 ME
50,25,- 6001 GE 500,- 7331 LD
25,50,- 6002 AT
25,- 7335 CE
25,- 7345 DA
50,25,- 6035 NX
25,- 7411 GL
25,25,- 6043 GK
25,700,- 6043 HZ
700,- 7412 ER
50,700,- 6071 VX
25,- 7413 SE
25,- 7415 EX
50,25,- 6093 DK
50,- 7415 RP 100,25,- 6096 AT
50,- 7417 CL 7000,25,- 6101 NL
25,- 7417 ZT
50,- 6111 AV
50,700,50,- 6132 EG
25,- 7422 LM
50,- 7437 BH
50,- 6164 XX
25,-

ƒ *0.- < vler lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

|_] ƒ 20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

Q dhr.

Adres:
Postcode:.
Plaats:
Bel mij bij een prijs
boven { 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.9605
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Honderdjarige slijterij nog springlevend

Toen Ernst H. Brokmeier
op l mei 1896 in Zandvoort
een bierbottelarij en slijterij opende, kon hij niet bevroeden dat zijn kleinzoon
anno 1996 nog steeds een
winkel met wijn, bier, likeuren en jenevers zou hebben.
Alleen staat de zaak inmiddels in Heemstede. Maar de
firma is nog altijd springlevend. Met een receptie voor
klanten en zakenrelaties in
Het Oude Slot en een besloten diner in Zandvoort viert
de familie Brokmeier op l
mei het honderdjarig bestaan van opa's schepping.

De
familie
Brokmeier
viert
feest
vanwege het
honderdjarig
bestaan van
de drankenhandel.
„Voorlopig
stop ik nog
niet, hoor,"
zegt
Ernst
Brokmeier

'I

K BEN NA de Gertenbach Mavo op mijn 16-e
in de zaak in de Haltestraat begonnen. In die
tijd ging dat nog zo. Van jongsafaan wist ik het trouwens al
zeker, mijn toekomst lag daar."
De 52-jarige Ernst Brokmeier,
kleinzoon van de oprichter van
de vermaarde gelijknamige
Zandvoortse drankenhandel
bewaart goede herinneringen
aan de begintijd. „Al was het
wel ontzettend koud in de winter. Tot aan mijn ellebogen trok
de kou op als ik de flessen
moest spoelen. In de fabriek
achter de winkel stond immers
maar een potkachel," vertelt
hij.
„Bovendien moesten we ontzettend hard werken in de zomer. Van maandag tot en met
vrijdag waren we 's zomers tot
tien uur open en in het weekend tot 11 uur, net als elke andere winkel in de jaren vijftig
en zestig. Pas toen ik de winkel
in Heemstede ging leiden, was
ik op zondag vrij."
Zijn vrouw vult aan: „Maar
daar moest je wel aan wennen.
Tegen je collega's zei je in het
begin nog weieens 'als jullie een
zondagje vrij af willen hebben,
dan val ik wel in hoor.' Brokmeier lacht. „Ja, met Pasen begon het meestal te kriebelen. Ik
ben namelijk geboren boven de
zaak in de Haltestraat en keek
vanaf het balkon op drukke dagen naar al die mensen. Soms
kon je over de hoofden lopen."
De winkel heeft niet altijd in
de Haltestraat gezeten. Volgens
een artikel van Maarten Weber
in De Klink opende opa Brokmeier de slijterij en bierbottelanj in de Kosterstraat. Na een
jaar betrok hij het pand er tegenover en in 1899 verhuisde de
firma naar de Haltestraat, waar

Foto
Andre Liebcrom

het bedrijf tot de sluiting in
1966 bleef zitten. „Het was een
beslissing van mijn pleegvader
om de zaak in Zandvoort te
sluiten," vertelt Brokmeier.
Zijn opa en vader waren toen al
overleden.
Het Heemsteedse filiaal, dat
in 1928 openging, is nog altijd
gehuisvest aan de Zandvoortselaan 167. „Maar we voelen ons
nog erg betrokken bij Zandvoort," zegt Henriëtte Brokmeier. „Een groot deel van de

familie en vrienden woont er."
Zoon Ernst is net als zijn tante
Ankie Joustra-Brokmeier actief lid van de Zandvoortse Reddingsbrigade.
In de winkel in Heemstede
herinneren bovendien enkele
oude attributen nog aan Zandvoort. Henriëtte Brokmeier
wijst naar een vitrine met oude
flessen en andere relikwieën.
„Kijk, dat is een oude syphon,
een spuitfles uit het begin van
deze eeuw. En die groene fles is
een paar jaar geleden opgegraven toen het kruispunt in Bentveld gereconstrueerd werd.
Deze hamer kreeg grootvader
Brokmeier omdat hij tien jaar
voorzitter van de Zandvoortse
Handelsvereniging was. We
hebben ontzettend veel dingen
bewaard van hem. Het was een
druk baasje die zich volop inzette voor de Zandvoortse samenleving." Haar man glimlacht. „Hij zat geloof ik wel in
tien besturen, hij had nauwelijks tijd om in de winkel te
staan."
Zelf is de huidige eigenaar erg
gesteld op het contact met de
klanten. „Zo'n 90 procent komt
Opa Brokmeier zat in _zoveel al jaren bij ons. Dat de Albert
besturen dat hij weinig tijd Heijn naast ons ook drank verhad om in de winkel te staan- koopt, heeft daarop geen inFoto Familie-archief Brokmeier vloed. De mensen krijgen bij
(ADVERTENTIE)

ons advies als ze een diner hebben, of houden gewoon van een
algemeen praatje als ze hun fles
jenever kopen," vertelt hij.
„Ach, dit is echt een leuk vak.
Eigenlijk meer een hobby, want
anders zou ik geen zeventig tot
tachtig uur in de week kunnen
werken. Bovendien verbind ik
drank met gezelligheid, met
lekker eten. Daar hou ik zelf
ook van, een dineetje met een
smaakvol glas wijn. Daarom
gaan we na de receptie op l mei

met de familie en het personeel
ook in een Zandvoorts restaurant eten."
Of slijterij Brokmeier ook
het 125-jarig jubileum met een
Ernst als eigenaar kan vieren,
is nog even de vraag. Achterkleinzoon Ernst (twintig jaar)
weet nog niet wat hij na zijn
studie gaat doen. Zijn vader
vindt het ook nog te vroeg om
over zijn opvolging na te denken. „De komende tien jaar sta
ik nog m de zaak, hoor."

met
Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Stille tocht De Zandvoortse bevolking ib boos
omdat de stille tocht op 4 mei met dooi gaat De
Zandvoorters vinden dat de verstoringen dooi
de toeristen wel meevallen ,,Daarom moet de
tocht gewoon doorgaan," aldus enkele bi leischrijvers.

Wijkcentrum „Sloop geen h'<";»ekojnen gebnu
wen vooidat er oen nieuw wijkcentnim suuu,
adviseren de club-* en veH'mgm«en aan h< i
Zandvoons gomeentebestuui Sommist vcn'iu
gingen, zon]s Vrouwen van Nu, de Boinschm'i -i
club en het Rode Kruis kunnen extra luinnnamelijk goed gebiuiken

Brochures Het VVV heeft voortaan speciale bro ZaniUoorlsc U.u; Gemeentebode E Disui hei <\
chures voor het buitenland. Twee bloernenmeis ervoor gezorgd dat op de FLevohol het hele se,
jes hebben de eerste exemplaren uitgereikt aan zoen de Zandvoortse vlay /al wapperen De vl.iü
Jaap Paap, voorzitter van de strandpachtersver- hangt te midden van 4UO andere vlaggen
eniging.
Nachtuil De Nacht tul gaat dicht Het jongeren
Lintje voor raadslid Richard van As, die atscheid centrum heelt volgens de politiek te lang op twee
neemt van de gemeenteraad, heelt een konmklij- gedachten gehinkt, wel oi niet samen met 't St oL
ke onderscheiding gekregen. Hij heelt 21 jaar als kie, en daarom valt nu hef doek voor Do XacJ'
tuil
CDA-er in de raad gezeten.
Vlag Twee mannen hebben geprobeerd de vlag
van de Hartstichting te stelen. Zij werden echter l)e Krocht De ondeihandehngtn ovet (ie exploi
tatie van De Krocht /ijn nog altijd niet jond Ei
gestoord.
beslaat tussen de gemeente en exploitant Ho
Zware vis Twee zware vissen, van meer dan vijl- mex nog altijd onenigheid over de renovatieko,
tig kilo, arriveerden bij strandpaviljoen Bad ten van de keuken
Zuid. „Van die ene heilbot kunnen wel 150 man Orgel restauratie De gemeenteraad heeft geen IK
van meeeten," aldus chefkok Evert Loos
slissmg genomen ovw een eenmalige bijdrage
duizend gulden voor de restauratie van het
Trap Een voetballer van TZB heeft een trap in van
van de hervormde kerk Dit bedrag is \ol
zijn gezicht gekregen tijdens een wedstrijd Hij orgel
gens raadslid Attema veel te weinig, omdat c i
moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis
een tekort van 12 000 gulden zou zijn
Tweede zaak Rosarito heeft een tweede zaak Kunstwerk Bij de nieuwe aanbouw van het raad
geopend aan het Kerkplein. De winkel verkoopt huis moet een kunstwerk van 40 000 gulden ko
heren- en damesmode.
men

L

EKKER HOOR. Heb ik al
mijn kasten doorgeploeterd en 'kunst en kitsch'
verzameld voor de vlooienmarkt... laat mijn nicht van 11
het afweten. „Sorry Mart, ik zit
met Koninginnedag op de manege. Daaaaag," zei ze vrolijk,
zonder enig schuldgevoel. Nou
moe, werd ik zomaar even ingeruild voor een zooitje 'stomme
knollen'. Mijn dozen met troep
heb ik linea recta weer in de
kast gedonderd. Daarna heb ik
heel snel de deur dichtgegooid.
Die gaat volgend jaar pas weer
open. Of misschien zet ik de
hele kast wel m een keer bij het
grof vuil.
De rommelmarkt is toch elke
keer weer heel erg leuk. Wat
een kraampjes en kleedjes, wat
een organisatie, en mijn hemel
wat een bende. Zo langzamerhand is dit toch wel 'het evene-

aan de handelaren van de wee k
markt Ze hebben de/e week
dan eindelijk de bewuste biic-1
gekregen van de gemeente (u
weet wel, over de 'te nauwe'
dooi gang van de markt) Die
hadden meteen al weer de
grootste lol met zijn allen De
brief ging van hand tot hand Ei
staat namelijk in, dat het de
standplaatshouder verboden is
om vanaf de voorzijde van zijn
standplaats waren aan te bie
den of te verkopen Brullen van
het lachen natuurlijk! Ze vragen zich nu massaal af aan welke kant ze hun spullen dan wel
mogen verkopen. Aan de ach
terkant soms9 De marktlui hebben al aangekondigd, dat ze dan
maar allemaal met hun ki aam
achterstevoren gaan staan

ment van het jaar' geworden.
Want op Koninginnedag zie je
de Zandvoortse kinderen, groot
of klem, brutaal of verlegen, allemaal veranderen in uitstekende handelaartjes Alleen
wordt de winst meteen weer
omgezet in ijsjes, snoep, en
speelgoed (ook tweedehands!).
Herkent u dit trouwens'' Zie
je je eigen dure cadeaus ergens
voor een paar piek op zo'n kinderkleedje liggen en vervolgens
(voor nog minder) m de tas glijden van een paar krentenge
ouwe wijven Maar ja, op de
markt is uw
Doet me trouwens denken

iVlartha Burger

Brokmeier heeft van 1899 tot en met 1966 in de Haltestraat
gezeten

Foto Familie archief Brokmeier

j Kerkdiensten
4/5 mei

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Zaterdag 4 mei: dienst in Hervormde Kerk
Zondag 5 mei 10.30 uur: pastor
Duijves.
Vrijzinnige
GeloofsgemeenGereformeerde Kerk, Juliana- schap NPB, Brugstraat 15:
weg 15:
Zaterdag 4 mei: 10.45 uur:
Zaterdag 4 mei: dienst in Her- dienst in Nieuw Unicum, ds S.
vormde Kerk
vd Meer.
Zondag 5 mei 10.00 uur: ds Zondag 5 mei 10.30 uur: ds S vd
Smit.
Meer.
Hervormde Kerk:

Zaterdag 4 mei: 19.00 uur: herdenkmgsdienst.
Zondag 5 mei 10.00 uur: ds Van
Leeuwen

j Weekenddiensten
Weekend:

4/5 mei

Speelweek van 2 t/m 8 Mei

HEAT

met Al Facino en Robert De Niro
.••' : .' : •' , :iri:de'Hoófdrölv :'V: ; '•'•'•,' '<•

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

16 jaar
Do. t/m Di.
20.00
Prijzen: Do. t/m Zo. fl.15,-Maandag/Dinsdag fl.12,50

Woensdag 8 Mei om 19.3O

INDOCHINE
Regie: Warnier
Met: Catherine Deneuve, Jean Yanne en Vincent Perez

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoorl, tel: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:

Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnunimer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zmd-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma 14-17.30/18.30-2030
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Tegenwoordig zitten oudere
Zandvoorters vaak op een bankje te keuvelen, maar dertig jaar
geleden gebeurde dat ook al.
Elias Kerkman vond deze foto
uit begin jaren zestig in het familie-arcliiei'. Zijn vader Jacob
Kerkman (alias 'Boetje') staat
als eerste links op de foto. Daarnaast van links naar rechts:
Leen Paap ('Rossie'), Cees van
Duin ('Roek'), Arie Molenaar
('De
bokkum'), Cees Koper
('Kees Koekoek') en Willem Kc-

ZANDVOORT - Opnieuw
vindt er een dubbele dodenhei denking m Zandvoort plaats,
op 3 mei bij het Joods monu
ment en de gebruikelijke herdenkmg bij het andere monument. Vorig jaar gebeurde dat
al voor het eerst Ook 5 mei
krijgt een extra tintje dit jaai, al
is het dan officieel geen leestdag dit jaar Bevrijdingsdag begint met een optocht van veertig oude legervoertuigen. 'Keep
Burgerlijke stand
them rolling', zo heet de organisatie die dit verzorgt. Zij rijden
over het strand van IJmmden
Periode
naar Katwijk en maken in
23 april - 29 april
Zandvoort een uitstapje naar
In ondertrouw:
Pieter Michiel Brune en Gitte Nieuw Unicum en terug, zodat
de Zandvoorterb de stoet beter
Ariadne Regeer.
kunnen bekijken.
Geboren:
Rozemarijn Maria, dochter van
Antomus Nelissen en Liesje 3 mei
' 12.00 uur: Bloemlegging bij
Duivenvoorden.
het Joods monument op de
Overleden:
Ehzabeth Maria Koper-Schip- hoek van de Engelbertsstraat
en de Van Heemskerckstraat
pers, oud 86 jaar.
Antonius Johannes Josephus 4 mei
" 1900 uur: Dienst Hervoimde
van der Horst, oud 70 jaar.
Kerk
Joseph Dasberg, oud 75 jaar.

schuitcn op een soort \\erf. l-(
leeftijd van de heren varuert
lussen de zestig en negentig, /'c
yijn inmiddels allemaal o\erk'
den. Drie van de heren /.aten ir>
de «arnalenhandel en Lt'or.
Paap \vas zeeman. De foto is ge
maakt door de Zanch oortso fotograaf Hamburg. Het origineel
is \\at vergeeld, maar lan een
zeer goede kwaliteit. Mie heei
goed kijkt, /iet zelfs op de ach
tergrond de rieten straniKtoe
Ion uil die lijd.

Historische 'bank'
per ('Judekie'). Ze zitten volgens
Elias Kerknian op een hekje omdat er destijds nog geen bankjes
op de boulevard stonden. Het
gezelschap streek meestal neer
bij De Wurf, net naast de Rotonde. \Vaar het woord '\\urf \andaan komt, is niet 100 procent
duidelijk. Vermoedelijk is het
afgeleid van 'werf. Bij het
Schuitengat lagen \ roegor bom-

11 Agenda
6Ül™™tei™,

' 1925 uur' start \an de stille
tocht b ij de kerk
19 58 uur twee minuten stilte
bij het monument op de hoek
van de Van Lermepweg en de
Lmnaeusstiaat
Vei volgens
vlag hijsen Daaina declamatie
van Annemane Oster en Noem
legging Tot slot bloemlegüing
3 mei
(onge\cer) 9 30 uui stoet van
legervoei tuigen draait
bij
ZRB-post Ernst Brokmeier
vanat het stiand de bouknard
op Via Frans Zwaant.li aat en
de
Zandvoortselaan
naar
Nicu\\ Unicum Daaina lenig
via Zandvoortselaan, Haailem
merstraat. Hogeweg en Boule
vard Paulus Loot
14 00 - Uï 00 uui teestmiddag
met bingo voor ouderen m De
Krocht
H) 30 uui" feestavond met
Fi lends in Music in De Krocht
(met muziek uit de jaren dertig
en veertig). Toegangspujs 2.50
gulden (er zijn nog enkele kaar
ten verkrijgbaar)

!
l
!

,—-

Uoensdag l mei
Filmclub Simon \ a n Collen
di aait City ol lost childien u
het Circus aan het Gasthuis
plein Aanvang 19 00 uui Ook
toegankelijk vooi met leden
Zaterdag 4 mei
Tienerdisco In 't Stfkkit
(CelMUsstraaH Van 2000 to
23.00 uui
Zondag ö mei
Poppen en berenbeuis in TK>
tel Cïian Doiado (Boukn.ui
BamuarU Van 1030 tot 17 ()(
uui
Maandag (> mei
Vonelexcursie in de Kenne
merduinen Vertrek om l!) H
uur bij de mgane Koevlal: i/ee
weg, Oven een) Opse\on \ u
tel 023 52Ö74R4.
AVoeiihdag 8 mei
Piesentatie voor blinden ei
slechtzienden in de bibhotheol,
aan de Prinsesseweg Van l J K
tot 1500 uui
Zandkoekjes bakken vooi
moederdag (voor kindeien van
at viei) In 't Stekkie (Celsius
straat 190). Aanvang 1400 uui

woensdag 1 mei 1996
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Amstelstad grootste Suzuki-dealer van Europa
JNDS 11 APRIL mag
.Suzuki Amstelstad
'zich de grootste
Suzuki-dealer van Europa
noemen. Toen ging namelijk de nieuwe vestiging
aan de Kuiperbergweg 31
in Amsterdam-Zuidoost
open. Het nieuwe bedrijf
heeft een oppervlak van
maar liefst 3.400 vierkante meter en telt twee verdiepingen. In totaal zullen en 24 mensen bij
Europa's grootste
Suzuki-dealer werken.
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", $ Jf ELBESCHOUWD is de Nissan Primera altijd
,'$\lj al een buitenbeentje geweest. De Europese
.:; 'd$ rij-eigenschappen, de produktie in Grootirittannië en de Japanse techniek en kwaliteit bena:rukken elk hun stempel op de auto. Het is geen
•onder dat de Primera een gewaardeerde auto, ook
r, de zakelijke markt. In West-Europa zijn er reeds
;;ser dan een half miljoen verkocht. De Primera
••iiation is een fraaie variant en heeft een zeer
.raffineerde uitstraling.

„Eindelijk ruimte om de vleugels uit te slaan", meldt een
zeer trotse eigenaar Ron Vink.
,,We hebben weliswaar geen
geheel nieuw pand gebouwd,
maar een bestaand gebouw uitgebreid, zodat het precies tegemoetkomt aan onze eisen." Vink
had nogal wat wensen, want hij
wilde het servicepakket voor de

klanten fors vergroten en hen zo
op alle terreinen van dienst zijn.
Daarnaast vergt de presentatie
van de Suzuki modellijn ook
meer ruimte.
„Vanaf nu gaan we ook schadeherstel zelf uitvoeren. Dat is
belangrijk, want de techniek van
de Suzuki's wordt steeds ingenieuzer. Kijk maar naar het
Suzuki Suspension Control
System. Bij schade is het daarom noodzaak dat het herstel
door een echte Suzuki-specialist gebeurt. Dat is beter en ook
sneller", betoogt Vink.
Amstelstad gaat ook snelservice invoeren volgens een gedegen concept: geen afspraak
nodig, klaar terwijl u wacht,
vaste prijzen en prijsopgave
vooraf. ,,De automobilist verwacht onmiddellijke service:
snel, betaalbaar en goed."

terende als indrukwekkende
serre-achtige aanbouw van
bijna vijf meter hoogte.
„Onze showroom is één van de
grootste in Europa. We kunnen
er zo'n zestig auto's plaatsen.
Dat komt goed uit want de
modellijn van Suzuki groeit als
kool. Van de nieuwe Baleno zijn
nu negen uitvoeringen en daar
komt straks de stationwagon bij.
Het aantal verschillende Vitara's

groeit ook en we hebben nu de
X-90, een fantastische funauto." Ook de gebruikte auto's
staan binnen. Op de eerste verdieping is nog een opslagruimte
van achthonderd vierkante
meter voor nieuwe auto's.
Op de nieuwe locatie,
Amstelstad zit aan de autoboulevard, is ruim voldoende parkeerruimte. Daar schortte het op

het vorige adres in het centrum
nogal aan. Vink: „Het is voor
onze klanten en onszelf een
verademing over voldoende parkeergelegenheid te beschikken,
zelfs op zaterdag. Ook de
bereikbaarheid is meer dan uitstekend, zowel per auto als met
het openbaar vervoer."
„We rekenen vooral op veel
vaste klanten en Suzuki-rijders

uit de omgeving.-Voor hen hebben we een aantal zeer aantrekkelijke aanbiedingen samengesteld,", vertelt Vink. De openingsaanbiedingen van
Amstelstad liegen er niet om: de
inruilprijzen worden tijdelijk
enorm verhoogd. „Dat gaat
duidzend gulden of meer schelen bij de aankoop van een
Swift tot wel vijfduizend gulden
bij de aankoop van een nieuwe
Baleno."

&CHRYSLER

ALWAVS DRIVING FORWARD

De showroom is 1.200 vierkante meter groot, waarvan de
helft bestaat uit een even schit-

.'.wachter het stuur is in één oogopslag duidelijk dat het een
'ij/.onclere uitvoering betreft. Een toerenteller is aanwezig, ter,MJ| het dashboard rond de meters met een grijs kleuraccent is
fgewerkt, precies zoals bij een snelle SRi-uitvoering. De inteicurbekleding is ook speciaal voor de Invitation ontworpen en
.aornt sportieve luxe uit.
7'ji.vel de buitenspiegels - keurig in carrosseriekleur gespoten
- als de voorste portierruiten zijn voorzien van elektrische
>ediening. Een digitaal quartzklokje ontbreekt niet. Dat de
mvitation airconditioning heeft spreekt voor zich, want Nissan
jiedi die standaard aan op de meeste Primera modellen. Ook
10 Primera Invitation met 2.0 liter dieselmotor heeft deze
."*wilde accessoire.

Gh^
De keuze tussen een LE en een LX Michigan is niet eenvoudig. Beide zeer complete auto's met o.m. twee airbags,
portierdwarsbalken, verwarmde buitenspiegels, airco, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging,
centrale deurvergrendeling en elektrisch bedienbare ramen. Alleen de LX Michigan is nog luxer: 2.5L V6 motor,
lichtmetalen velgen, automaat en cruise control. Waar kiest u voor? Uw dealer helpt u graag op weg.

Mot uiterlijk weerspiegelt het raffinement dat kenmerkend is
.oor de Primera. De sierlijke en sportieve lichtmetalen velgen
1
armomeren met de verchroomde handgrepen en de
i'ivitation-badge. Het zijn deze details die de Invitation-uitvoering herkenbaar maken.
De Nissan Primera Invitation is leverbaar als vierdeurs sedan
en als vijfdeurs hatchaback met een 1.6 of 2.0 benzinemotor
(tegen meerprijs 2.0 met automatische transmissie) of een 2.0
•lieselmotor.
Er zijn tien sprankelende carrosseriekleuren.
De Primera Invitation is er vanaf ƒ 38.295,-.

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Van links naar rechts R. Vink en C. Kok, beide eigenaar en directeur van Suzuki Amstelstad en algemeen directeur J. A. van
Doorn van Suzuki-importeur B.V. NIMAG. Deze verrichtte de opening door met een crossmotor door een papierenwand de
showroom binnen te rijden.

Chrysler

Mitsubishi

Rijscholen

Chrysler - Amstelveen

GOLDCAR MITSUBISHI

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Opel
Volkswagen

Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
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Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
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SHOWROOM/AUTO l -IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag versch jnt in Het Parool, op zaterdog m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t. w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
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Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur. Tel 020.665.86.86. Fax 020-665.63 21 .
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
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Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Ambterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
c de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
rui', aan-huisbladen van Weekmedia.
fo'ule oplage 1,1 mil|oen exemplaren.

Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen

Honda

CHYPARSE, Soesterberg. vult
HONDA DEMO'S
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. Accord 2.0I LS, zwart, bj. 1-'96,
Tel.: 03463-51150.
HOGE KORTING, 12.000 km
Civic 1 .41, 5-d., optie 2, rood, m.
Citroen DS taxatie rap. in origikenteken, 0 km!!!, SPEC. PRIJS
nele en goede staat. Vr.pr.
Civic 1.4 LS, bj. 2-'96, rood,
ƒ9850. Tel 071-5415357.
slechts 150 km!!!, SPEC. PRIJS
CITROENSPECIALIST
HONDA AUTOKROOIJ
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
1. 1. Vasumweg 32 A'dam-N.
schade en laswerk.
Telefoon 020 - 6310615.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Vanaf Ringweg afslag S 118
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528.

Lada

TE KOOP GEVRAAGD:
LADA's bouwjaar '84- '93
T.k. CITROEN D.SUPER, b.j.
correcte afhandeling 0495'74, franse imp., ned. kenteken,
nieuwe gasinstallatie, uiterlijke 496607 b.g.g. 06 - 536993153
oneffenh. 160.000 km. Vraagprijs ƒ 8900. Tel. 06-53496247.

Lancia

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1 -IN-3 MINI'S?

XM 20i BR. schuifd. '92/ 27.500 LANCIA Thema i. e., donkerXM 20 Break Aut '92 ƒ 28.500 blauw, bjr 1991, dealer onderXM Turbo D Airco '93 ƒ 29 500 houden, APK tot eind '96, vr.pr.
t
3 regels
ƒ 44,00
XM Turbo D Arnb. '91 ƒ 17.500 ƒ9.950. Inl.' 020-4964754.
'
voor elke extra regel
ƒ 14/85
XM Comfort LPG '94 ƒ 27.500
mm-pri|s
ƒ 9,20
XM Diesel '90
ƒ11.750
XM V6 Amb. m. '90 ƒ 12.500
mrn-pri|s met vignet
ƒ 9,20
CX 25 TGi Break '90 ƒ 17.500
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ10,90
CX 25 TD Break '88 ƒ 8.500 Occasions VAN VLOTEN CAR
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Xantia 18 SX LPG ^ 19.900121 SED GLX 1.3i-16v
'92
niet breder dan rwee kolommen).
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ17.500 121 SED yooh 1.3i-16v
'93
ZX Diesel '93
ƒ 14.900
BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500 323 ESTATE GLX van 1.6i '92
r-lic rvi|zen zi,n excl 17, 5% BTW.
BX TGD Break '90
ƒ 9.950
Oewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta'88
BX RD Break '88
ƒ 6.950 323 HB GLX 1.5
« t op uanvraag.
'89
BX 19 TZI '92
ƒ 14.900 323 H B LX 1.3
'93
BX 16 TGi Break '92 ƒ 16.500 323 H B LX 1.3i-16v
Veo r meer informatie of advies, bel
'94
BX 19 TZI '90
ƒ 8.950 323 HB Altis 1.3i-16v
'94
BX 19 TZI '89
ƒ 7.950 323 HB Solid 1.3i-16v
'93
BX Deauville D '93
ƒ 14.500 323 SED LX 1.3i-16v
'90
BX TRD Turbo '89
ƒ 6.950 323 F GLX 1.6i
'93
BX 16 Progress '92 ƒ 13.500 323 F 'GLX 1.6i-1 6v
'91
BX TZI '88
ƒ 5.500 323 F GLX 1.8i-16v
BX 14 TGE sch.d. '92 ƒ 12.500 626 SED GLX 2.0
'88
BX 14 TGE '91
ƒ 8.950 626 HB LX aut. 1.8i-16v
'93
BX 14 RE '90
ƒ 6.950 626 HB GLX aut. 1.8i-16v '94
BX 19GT LPG '85 ƒ 1.500
DRAAIERWEG 10
AX 11 TE '92
ƒ 9.950
AMSTERDAM-NOORD
AX 11 TE '90 schuifd./ 7.950
Tel. 020 • 6365052
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37
Amsterdam
020-6278410
Peugeot 305 GL Break, LPG,
b. rood, '88, met onderh.-pap.,
APK 2-'97, i.z.g.st. ƒ4500.
Tel. 020 • 6189175.
".' i:>rni?LEXE,LPG'87,als
Daihatsu
PEUGEOT 306 XRD SUNLINE,
i. .•. ƒ 2 950 Visa Garage
't AMSTERDAMMERTJE
1.9 diesel, 5-drs., perfecte
In nieuw staat TOYOTA Starlet
'. 020 6278410
Amstel 340-342
staat, 8- '95, 36.000 km,
1 3, km 65000 1e eig Bj. '87
tegenover
Carré
SIGMA BLUE, / 27.000.
> " ]avnlang rijple/ier te / 6500 NIEROP-DAIHATSU
A'dam-C. Tel. 020-6236491
Inl. 0297 • 286628.
' " i rl.."iso CITROEN BX'EN A'dam-West 020 - 6183951.
APK grote beurten garanNIEROP-DAIHATSU div. inruil, E-mail' romax@xs4all.nl
' i Voor mooi informatie bel
Cuore/Charade/Valera en
•'1ROFN ORDAS' DIEMEN
Applause. Bj. v. a. '89 t/m '95.
020 690 38 47
Vancouverstr. 2-12, A'damWest. 020-6183951.
Nissan Sunny, d., b.j. '85, trekhaak. ƒ 1500. 020 - 6366858.
SUBARU JUSTY 1 2, autoT k. Nissan Cherry '85, grijs
i
TOTO Escort 1 4 Bravo maat, blauw, 1991, 75.000 km
T.k. Fiat Ritmo, ƒ 1250, APK kenteken, APK maart '97,
. M APK 11 96 zilv mot km APK/VVN gekeurd, ƒ 13.250.
/ 950. Tel. 0297 • 340720.
'HOU /6500 020p6207773 P. Smit Autoserv 020-6719154 020 - 6998853 (na 18.00u.)

Mazda

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Ford

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

Chrysler Stratus LE: vanaf ƒ 49.995,-. Prijzen incl. B.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage.
Lease vanaf ƒ 1.236,- per maand (48 mnd, 20.000 km. p/j, full operational lease; excl. B.T.W. en brandstof).
Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Tel. 0347 - 363400. Afgebeeld Stratus 2.5i V6 LX ƒ 68.895,-.

Peugeot

Daihatsu

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

Nissan

Fiat

Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarant e (herexamen gratis)
Opel Corsa 1.2, kleur wit,GOLF GTI 1.8, bouwjaar '84,
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
bouwj. 10/92, km.stand 60.000. vele opties. Vr.pr.: ƒ5.650,-.
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Vr.pr. ƒ 9.500.
Tel.: 0597 - 332828.
Tel.: 0297 - 342712 na 17.00 u.

T.k.: hele mooie VW Golf 1.8i, Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
zwart, get glas, schuifdak, breAutorijschool Dolfijn
de banden, l. m. velgen, alarm, 1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
centr.
deurvergr.,
vr.pr.
vervolglessen ƒ 40 p/u
ƒ 10.500. 020-6419571/5846543 Info: 020-6839193 / 6187330.
autotel. 06-52656690
Gevraagd jonge auto's v.a.
1990 a contant. Belt u voor inl.
Rij- theorieles + speciale exaAUTOLAK
0341-419354 of 0652-977028.
mentrainingen voor bromfiets,

Auto's te koop
gevraagd

Klassiekers
en uiuiimers

Suzuki

Accessoires
en Onderdelen

T.k. Suzuki GN 250, b.j. 1993,
km.st. 5000, v.pr. ƒ5200,-.
KLASSIEKER (ver)kopen? Be
Tel. na 18.00 uur: 0481-433463.
dan de databank v.h. Ned. Old
timer Bureau! 0299 - 434065.

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.
Te koop. FIAT DUCATO 2.5 Itr
Diesel 1991, motor 80.000 km,
incl. APK, grote beurt en
garantie. Voor inl.
CITROEN "ORDAS" DIEMEN
020 - 690 38 47

Automaten

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

Renault

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

motor, auto, vrachtauto en bus.
Verkeersschool Nelen Amsterdam, 020-6633773. Tevens opleiding voor rij-instructeur m/v.

Autoverhuur

alle kleuren
ook in spuitbussen

OUKEBAAS

Porsche
Motorische problemen ? Laa
uw auto testen d.m.v. de me
dernste apparatuur. Garagebedrijf Out. 020 6441020.
Geopend, ma - vr. 8-5 uur

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voornjkosten
020-6198691
023-5353685
Autosloperij STRIJDONK.
Inkoop van loop-, sloop- er
schade-auto's. RDW vrijwa
ringsbewijs. 020 - 6319802.
Gratis gehaald, tevens verkooi
van onderdelen.

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Otto Nieuwenhuizen bv
RENAULT AMSTERDAM
Amsterdam. Met een goed
Studenten 10% korting
Top occasions met 1 jaar
team instructeurs geven wij op
Overtoom 515, Amsterdam
bestel-, vracht- en
garantie
B & B BROMFIETSEN &
een psychologische manier inpersonenauto's, bussen
(020) 6129804
Grote sortering ONDERDELEf
Wibautstraat 224
SCOOTERS b.a.: nieuwe +tensief les en nog leuk ook!
020-6794842, 020 6908683
van alle schade-auto's, all
020 - 561 96 1 1
gebr. scooters grote sortering Hoog slagingspercentage en
Zie
ATS
telet
pag.
888
merken, alle bouwjaren.
o.a. Kymco, Yamaha, Aprilia, toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Te koop: Renault 21
Klaar terwijl u wacht.
DE LUGT luxe en bestel vanaf GEBR. OPDAM B.V.
Nevada 1.7 Itr, wit, 157.000 km, Peugeot, Honda, Puch. Bij aan- Tel.: 020-6868063/6332405 of
Tel.: 02502-45435.
Ruilstarters en dynamo's.
ƒ50,- per dag excl. BTW.
1988, incl. APK, grote beurt en koop van scooter gratis volle 06-54633678. P.S. Ook 8-weekValkenburgerstraat 152.
tank, 3 beurten en thuisbezor- se cursussen en examenroutes
Tel.: 020-6161388 of 6890374. Het HOOGSTE BOD?? Be
garantie. Voor inl.
Tel.: 020-6240748.
Peugeot 106/306, Renault La- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
CITROEN "ORDAS" DIEMEN gen, fmanc. mog. Wolphaertse rijden is vanzelfsprekend.
Bocht 247 C, 010-4803204.
guna, Vracht + bestelwagens. Loop-, sloop- en schadeauto'
020- 6903847
Wilt u een goede en niet te Grote sortering ONDERDELEN
m. vrijwaring. Tel. 020-675419C
van schade-auto's, alle
dure rijopleiding'
RENT A BRIK
Bel dan Ferry 020 - 6127187. merken, alle bouwjaren.
Personenbus ƒ 89,- p. dag
T.k.
gevr.
LOOP-SLOOF
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, GEBR. OPDAM B.V.
Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag SCHADE auto's. Opgehaal
Tel.: 02502-45435.
daarna alle lessen ƒ35,-.
All-in. KM-vrij!
door heel Nederland. 24 ui
MINOR MOTORCARS
20 lessen + examen ƒ 950,-.
Tel.: 020-6922930
p.d. bereikb. 035-6219290.
Sloterkade 43/44
24 UURS-SERVICE !
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
GARAGE ECONOOM
Rover-dealer voor
Alle onderhoudsbeurten
Amsterdam, Amsteveen e.o.
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
A DE introductie van
zen voor meer beenruimte
verlaagd. Dit model is uitgeAPK en VVN Keuringen
SAAB 900 GL, 5-drs, model
de Twingo Benetton
voor de achterpassagiers. De
rust met een elektronische
Tel.: 020-6233220
1984, APK tot 1997, 287.000
heeft Renault de prijbasis Twingo is leverbaar
koppeling, waardoor de berijkm, voor nog jaren rijplezier
zen van de overige
vanaf ƒ 19.995,-.
der wél moet schakelen, maar
Ook op zaterdag open !
ƒ3000. Tel. 038-4539283

niet duur!!!

Motoren/Scooters

Rover

Service en
Reparatie

Twingo scherper geprijsd

Saab

N

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.SAAB DEPOT
DIESELSERVICE
Verkoop van nieuwe en gebr.
onderdelen. Tevens revisie, on- brandstofpompen; verstuivers
cil. koppen vlakken. Garage/
derhoud, rep. 04120-36737.
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Twingo-versies aanzienlijk
verlaagd. Dit betekent dat
er nu al een Twingo leverbaar is vanaf ƒ19.995 gulden

Algemeen

+ 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079 Tevens Inkoop.

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
12 VOLVO STATIONS '85-'94,
APK-keurstation, reparaties
Sedans 360 GLT, 740 GL, alle merken en schaderegeling.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Volvo

NIEROP de Vrienden van Uw
Volvo, ook voor occasions.
Vancouverstr. 2-12, A'damWest. 020- 6183951.
VOLVO 240 LPG 10-'84, trekh.,
5-bak, luchtv., APK 4-'97, rood,
i.z.g.st. Vr.pr. ƒ3750,-.
Tel. 0297 - 565558, 's avonds.

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex
AUTOLAS: 0756 - 314 618
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 020-4976999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Het Twingo-gamma bestaat
inmiddels uit vier versies. De
basisversie is al compleet uitgerust met zaken als zonwerend glas rondom, een wisser
met sproeier op de achterruit
en van binnenuit verstelbare
buitenspiegels. Bijzonder
praktisch is de over 17 centimeter verschuifbare achterbank waardoor de inhoud van
de bagageruimte kan worden
vergroot óf kan worden geko-

°e 'série limitéé' Twingo
Benetton is herkenbaar aan
zi n unieke
i
veelkleurige bekleding. De prijs van de/.e modieuze Twingo is met ƒ 20.495,onveranderd gebleven.
De Twingo Comfort is al leverbaar voor ƒ 20.995,-. Deze
versie is voorzien van een
comfortpakket, bestaande uit
elektrisch bedienbare zijruiten
vóór, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
en elektrisch verstelbare buitenspiegels.
Tenslotte is ook de prijs van
de Twingo Easy aanzienlijk

niet hoeft te koppelen en te
ontkoppelen. De Twingo Easy
staat in de prijslijst voor ƒ
22.695,-.
Alle versies kunnen tegen
meerprijs worden voorzien
van één of twee airbags
(respectievelijk ƒ 950,- en ƒ
1.650,-) en een vouwdak (ƒ
810,-).
Airconditioning staat op de
optielijst van alle uitvoeringen,
uitgezonderd de Benetton. De
versies Comfort en Easy kunnen
worden uitgerust met een
ABS-remsysteem (ƒ 2.490,-)
en een variabele stuurbekrachtiging (ƒ 1 .495,-).

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
woensdag 1 mei 1996
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'Deze
wleek

**r

Mazda
lijkt op
Ford
De auto
in de
toekomst

Toyota weer top
De Toyota Corolla is voor de derde achtereenvolgende keer in
het enige serieuze autoprogramma Top Gear van de BBC uitgoroepen tot de beste auto die er te koop is. Dit gebeurde aan de
hand van gegevens die het Amerikaanse onderzoeksbureau J D
Power verzamelde. Aan het onderzoek deden 1400 mensen mee.
De Corolla scoorde vooral hoog op de onderdelen klantentevre
denheid, prestaties, verbruik, kosten per kilometer en betnnuv
baarheid.

De beenruimte rechts voorin is uitstekend door de speciale
vorm van het dashboard

Facelift bij Seat

Het is even
wennen, maar
deze Ford
is een Mazda
Mazda heeft zijn Bolhoed
afgezet. De grap van het speelse
uiterlijk van de 121 is
verdwenen en maakt plaats
voor Duitse Gründlichkeit en
Engels vakmanschap. Overal
waar u hier 121 leest mag u ook
Fiesta invullen.

JA, WAT MOET je
daar nu weer mee?
Een Japanse Mazda
121, gebouwd in het
Engelse Dagenham en een
kopie van de nieuwe Duitse
Ford Fiesta. Dat'ie in Enge-

land gebouwd wordt, daar is
niets mis mee en overeenkomst met de Fiesta, ach, er
werken tegenwoordig wel
meer fabrikanten samen.

De vorige Mazda 121 kwam in
1991 op de markt en baarde met
zijn markante uiterlijk aardig
wat opzien. De Bolhoed, noemden sommigen hem al snel. Een
herkenbaar produkt dat geen
We noemen maar de Nissan lang leven was beschoren.
Terrano
en
Voor
de
Ford Mavenieuwe versie
rick, Peugeot
gooide Mazda
806 en bijvoorhet roer geFiat
beeld
heel om. Geen
Ulysse,
Cifacelift
en
troën Saxo en ----geen simpele
Peugeot 106,
trucs door de
Ford Galaxy en Volkswagen montage van wat extra accesSharan, Honda Civic vijfdeurs soires, airco doet het goed teen Rover 400. Nee, veel vrolij- genwoordig, of een nieuwe uitker wordt het niet op de weg. voering. Nee, de oude 121 is ver-

Rij-impressie:
Mazda 1211.251

Wat is de beste plaats om te laten zien dat in
de laatste Auto van het Jaar een
futuristische toekomstauto schuilgaat? De
Turijnse Salone dell'Automobile in de
voormalige Fiat-fabriek Lingotto.

^URIJN IS voor Fiat zo langzamerhand
traditioneel de salon waar de ludieke
ontwerpstudies het levenslicht zien.
In 1992 werden er acht ontwerpen getoond van
de net nieuwe Cinquecento. Zij varieerden van
de Babytaxi van Boneschi tot de Z-Eco van Zagato. In 1994 stond de Punto in het middelpunt van
de speciale design-stand. In 1995 werd deze Fiat
gekroond tot Auto van het Jaar. Eerder dit jaar
sleepte Fiat de titel voor de tweede achtereenvolgende keer in de wacht, dit keer met het duo
Bravo/Brava. En dus gingen voor de Salone delTAutomobile 1996 tien Italiaanse ontwerpbu.reaus aan de
slag en dat ze
hun gedachtenspinsels
ideze week tij'dens de Turijnse autosalon in
de vroegere Fiat-fabriek Lingotto presenteren ligt vanzelfsprekend voor de hand.
Befaamde bedrijven
als
IDEA Institute, Italdesign, Pininfarina en Bertone tonen verrassend en boeiend hoe een
middenklasser er over een jaar
of tien uit kan zien.

geten, voorbij. Voor de nieuwe
versie maakte Mazda dankbaar
gebruik van de nauwe banden
die er bestaan met Ford.

grille in de 323-familiestijl te
monteren. Voor de rest zijn de
De Mazda MX-6 en Ford Pro- verschillen minimaal.
be werden eerder al samen ontwikkeld. Twee flatteuze sportHet marginale prijsverschil
auto's die uiterlijk toch aardig tussen beide vinden we terug in
van elkaar verschillen. Ford de uitrusting. Mazda laat hier
heeft onlangs zijn aandeel in iets weg maar voegt er daar
Mazda letterlijk vergroot en de weer iets aan toe, zoals een
nieuwe 121 is wat dit aangaat standaard stuurbekrachtiging.
zeer symbolisch want het is een Maar het oordeel over de 121
natuurgetrouwe kloon van de van de leek op straat is duideonlangs gepresenteerde Fiesta. lijk. „O, is dat de nieuwe Ford
Het uiterlijke verschil zit 'm in Fiesta?" Nee, het is even wende embleempjes en grille, meer nen, maar deze Ford is een
niet. Mazda slaagde erin een Mazda en waarschijnlijk een
Mazda die een langer leven is
beschoren dan het vorige model.

Enduro is
Bertone's
prototype
op basis
van
de
Bravo en
dankzij
de vierwielaandrijving
is hij geschikt
voor elk
terrein

(ADVERTENTIE)

UWEICEN

NOG VEN....
EN DE HOLLANDSE LEEUW
MAAKT ER ÉÉN
GROOT PRUZENFEEST VAN

VOLG ONS EK AKTIE-NIEUWS

tot 930 liter.
Voor deze impressie stond de
1.25 GLX vijfdeurs model. Het
cijfer duidt op het verschil met
de tweede benzinemotor, de 1.3
motor met acht kleppen. De
1.25 motor heeft vier kleppen
per cilinder en behoort tot de
zuinige Zetec-familie van Ford.
Hij ranselt bij 52 honderd toeren 75- pk op het asfalt en dat
doet hij nog heel rap ook. Ruim
binnen de fabriekslimiet van
nog geen 13 seconden snelt hij
naar 100 km/h en zijn top ligt
op papier op 170 km/h. De teller
geeft dan echter tien kilometer
meer aan.
We gaven het al aan, Mazda
ziet hem vooral in de stad zijn
Hij is leverbaar als drie- en diensten bewijzen en daar
vijfdeurs en als CabrioTop, een komt hij heel aangenaam uit de
populaire versie van de oude voeten met zijn hoge koppel
121. De kenmerken: ronde vor- van 110 Nm bij vierduizend toemen, strakke lijnen, een lage ren. Schakellui voor wie het
neus, beschermingsstrips op de wil, fel als het moet. Bij dit alles
flanken, eigenzinnige koplam- blijft het gemiddeld brandstofpen met geïntegreerde knipper- verbruik volgens het boekje
lichten en een stel aparte ge- steken op zo'n 1:16 maar om dit
te realiseren moet je wel een
vormde achterlichtunits.
Mazda gaat er vanuit dat de andere rijstijl aan de dag leggen
121 vooral gedan wij. Hij
bruikt wordt schakelt provoor kleinere
bleemloos.
Het gebruik
afstanden en
stadsverkeer.
van het remDat rechtvaarpedaal vraagt
digt de aanweenige gewenzigheid
van
ning omdat de
stuurbekrachremmen vrij
tiging op 11
snel aangrijvan de 12 uitpen. En op
voeringen. De
snelheid
in
airbag daarentegen die bij de bochten is de bekrachtigde beFiesta standaard is, zoek je te- sturing soms wat vaag. Over
vergeefs bij de 121 maar voor het weggedrag valt weinig te
390 gulden is Mazda bereid er klagen en kunnen we afdoen
een in te bouwen. De driedeurs met de bekende clichés: voorversie heeft standaard een spelbaar, neutraal, stabiel en
walk-in systeem met geheugen koersvast.
voor de instap naar achteren.
De 121 is behalve deze ZetecDe beenruimte rechts voorin motor leverbaar met 1.3 motor
is uitstekend door de speciale en 1.8 dieselmotor. Ford voegt
vorm van het dashboard, een daar in de Fiesta nog een 1.4
beetje in de stijl van de Alfa Zetec-motor aan toe. Beide auRomeo 145 en 146. Verdere to's zijn verder leverbaar met
pluspunten: stoelen die goed een traploze CTX-transmissie
steun bieden, hoogteverstelling die aan een bescheiden opmars
van de gordels, het reservewiel bezig is. De prestaties en veronder de wagen en niet in de bruik van deze automatische
bagageruimte, verstevigings- versie zijn iets minder roosbalken in de portieren en een kleurig maar daar staat wel
bestuurdersstoel met zithoek- veel gemak tegenover.
verstelling.
Maar ja, wat moet je nu kieHet stuurwiel is niet in hoog- zen, een Fiesta of een 121? Ze
te verstelbaar en buitenspiegels zien er niet alleen hetzelfde uit,
en portierramen zijn niet elek- ze zijn het ook. De prijzen onttrisch bedienbaar. De been- en lopen elkaar niet veel en de uithoofdruimte achterin houdt rusting verschilt op details.
niet over. De bergruimte is vol- Zou het ontwerp van de grille in
doende. De bagageruimte heeft de toekomst dan de doorslag
een inhoud van 250 liter en gaan geven?
dankzij de in ongelijke delen
neerklapbare leuning van de
achterbank is dit uit te breiden
Everhard Hebly

Gebouwd in
Dagenham en
kopie van
Ford Fiesta

Futuristisch geweld in oude fabriek

De Enduro is Bertone's prototype op basis van de Bravo en
«ankzij de vierwielaandrijving
is hij geschikt voor elk terrein.
Voor een terreinwagen heeft hij
i een aerodynamische lijn maar
hij staat wel hoog op zijn poten.
Een aardig detail zijn de patrijspoorten onderin beide por: tieren. Het is een 2+2 en biedt
dus twee volwassenen voorin
en twee kleine kinderen achterin. De gebruiksmogelijkheden
i lijken niet bijster groot, maar
|hij oogt wel leuk.
j Anders gesteld is het met het ontwerp van IDEA Institute dat
;sen kruising is tussen een coupé, stationwagon en ruimtewagen.
; Hij is ontworpen op basis van de Brava en is veel multifunctioneJw dan de wagen van Bertone omdat het interieur kan worden
•'«ingepast aan de klant. Er passen drie rijen stoelen in voor
• maximaal acht personen.
, Let ook op de buitenspiegels die aan de bovenkant van de
•Portieren zijn bevestigd en op de grote verticale achterlichten.

Mazda 121 driedeurs: ronde vormen, strakke lijnen en een lage
neus

Voor een
terreinwagen
heeft hij
een aerodynamische lijn
maar hij
staat wel
hoog op
zijn poten

Suzuki timmert de laatste maanden flink
aan de weg en dat zien we terug in de
klinkende verkoopcijfers. De Balcno levert
sinds een jaar een goede bijdrage. Met de
jongste uitvoering mikt Suzuki op de
zakelijke markt.

|OT DUSVER had de zakelijke
automobilist bij Suzuki niet
veel te zoeken. Het enige model
dat nog wel voor zakelijke doeleinden werd gebruikt was de Vitara,
maar bij zakelijk moeten we dan denken aan aannemers. Een aanstormend zakenman in een Suzuki, nee,
dat zat er niet in.
De onopvallende Baleno kwam niet door
de keuring vanwege de te geringe kracht
van de 1.3 en 1.6 motoren. Daar komt nu
verandering in dankzij de introductie van
een gloednieuwe 1.8 motor met een vermogen van 121 pk en een trekkracht van 152
Nm bij 34 honderd toeren.
Om maar even bij de cijfertjes te blijven.
De kleinere 1.6 motor doet het met 175
km/h, de 1.8 gooit er 15 bovenop. De motor
is voorzien van twee bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. Bij de
ontwikkeling is vooral aandacht besteed
aan de souplesse en een gunstig verbruik.
Het maximum koppel is beschikbaar van
34 honderd toeren tot 62 honderd toeren.
Daarmee is hij tegelijk een hele prettige

Suzuki op

zakelijke
toer
trekauto. Een elektronische ontstekingmet een bobine per bougie en een multipoint injectiesysteem zorgen voor het juiste motormanagement. Een speciaal ont-

Een aanstormend
zakenman in een
Suzuki, nee, dat
zat er niet in
wikkeld inlaatspruitstuk voorziet in optimale vermenging van lucht en benzine.
Om dit goed op het asfalt over te brengen
is hij voorzien van een aangepast onderstel
met onder meer verstevigde stabilisatorstangen en rondom schijfremmen waarvan
de voorste zijn geventileerd. Hij heeft een

voorspelbaar en neutraal rijgedrag. De 1.8
GTi en Executive zijn bovendien voorzien
van het Suzuki Suspension Control System (SSCS) dat voor een beter wegcontact
zorgt.
Uiterlijk onderscheidt de nieuwe topversie van de Baleno zich door een sportiever
voorkomen. Standaard zijn alle uitvoeringen voorzien van spoilers rondom. De driedeurs heeft daarbij ook een dakspoiler met
derde remlicht. Voor bestuurder en bijrijder zijn kuipstoelen gemonteerd. Elektrische bediening van ramen en spiegels, centrale deurvergrendeling en stuurbekrachtiging zijn standaard. De driedeurs Baleno
is leverbaar in twee uitvoeringen. GSX en
GTi. De eerste staat voor 31.5 duizend gulden in de prijslijst en dat maakt hem een
van de goedkoopste auto's met 1.8 16-klepper aan boord. De GTi onderstreept zijn
sportieve karakter met het vierkanaals
ABS en de 15-inch lichtmetalen velgen.
De vierdeurs Baleno scoort hoogstwaarschijnlijk beter in de zakelijke markt en
ook deze is leverbaar in twee versies. De
GLX is vergelijkbaar met de GSX. De Baleno 1.8 Executive is het absolute topmodel
en die blijft zelfs nog net onder de magische grens van veertig mille, het bedrag dat
een particulier maximaal uit wenst te geven voor een nieuwe auto. Het onderscheid
vinden we onder meer in de 14-inch lichtmetalen velgen, ABS en airconditioning.
Alle 1.8 versies zijn voorzien van twee airbags en een elektronische startonderbreker met code in de sleutel.

Seat luidt de lente in met een
facelift voor zowel de Ibiza als
de Cordoba. Om maar met het
belangrijkste voor geïnteresseerden te beginnen: de prijs
gaat niet omhoog. Er komt
zelfs een voordeligere versie
van de Ibiza bij. Met dezelfde
uitrusting als voorheen, de 1.4i
Conga, verschijnt eind april het
nieuwe instapmodel, de l.Üi
Conga, die 1200 gulden goedkoper is dan de 1.4L
Hij is uitsluitend leverbaar
als driedeurs. De bescheiden
motor levert weinig vermogen,
45 pk. De prestaties ten opziehte van de 1.4i zijn niet erg hoop- Seat Ibiza 1.8i 16V
gevend voor wie van vlot rijden
houdt: een top van 138 km/h en een sprintsnelheid van ruim 22
seconden om op 100 km/h te komen. Daar staat tegenover dat hij
minder brandstof verbruikt. Belangrijk is ook dat hij voor de
wegenbelasting een klasse lager zit.
De 1.4 motor, leverbaar voor de Itaiza en Cordoba, is op details
herzien zodat hij nu meer trekkracht levert en bij lagere toerentallen veel soepeler is. Ook het brandstofverbruik is enigszins
teruggedrongen. Verder onderscheiden de meer dynamische uitvoeringen, de 2.0i GT en 1.8i GT, zich nadrukkelijker. Ze krijgen
zijskirts, vernieuwde koplampen en zilverwitte wijzerplaten. De
Ibiza GT heeft bovendien grotere velgen en ABS plus EDS die
moeten voorkomen dat de wielen bij remmen en optrekken doorslippen.
In het middenconsole bouwt Seat extra meters in. Dan zijn alle
uitvoeringen voortaan voorzien van een startonderbreker, derde
remlicht, automatische gordelspanners, een dakantenne en in de
kleur van de carrosserie gespoten bumpers.

Drie keer Daewoo

Het luxe interieur van de Espero Executive
Daewoo, dat merk waar we allemaal zo aan toe schijnen te zijn,
heeft een drietal speciale versies in de aanbieding. Allereerst, de
Espero Executive die tegen een meerprijs van 15 honderd gulden
onder meer is voorzien van een lederen interieur, houtafwerking
op het dashboard en lichtmetalen velgen. De opties vertegenwoordigen een waarde van vijfduizend gulden. Voor dezelfde 1500 piek
monteert Daewoo desgewenst een LPG-installatie in een Espero.
De derde versie betreft een Nexia met airconditioning tegen een
meerprijs van 750 gulden.

Prijzen Saxo bekend
De nieuwe Citroen Saxo staat sinds enkele dagen in de showrooms. Hij is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Peugeot en
heeft dus ook veel, heel veel weg van de 106. De prijslijst varieert
van 21.890 gulden voor de versie met 1.1 motor tot 37.490 gulden
voor de 1.6 VTS 16V.

Speciale Saabs
Saab heeft een nieuwe afdeling
in het leven geroepen die ervoor moet zorgen dat het merk
geschiedenis blijft schrijven
met onderscheidende auto's en
trendsettende techniek, de Special Vehicle Operations (SVO).
Hoofdtaak: het ontwikkelen en
bouwen van speciale Saatas op
basis van bestaande uitvoeringen. Het eerste resultaat zijn
twee conceptmodellen op basis
van de 900 Coupé en Cabriolet. Saab AB
Saab hoopt ermee aan te tonen dat veel vermogen niet hnaks
behoeft te staan op een bewuste omgang met milieu en veiligheid.
Het grootste verschil met de gewone 900 zit 'm in een aangepan
chassis en de motorrumng. Het vermogen bedraagt ongeveer 25u
pk en de trekkracht 350 Nm. De rondom aangebrachte spoilers OP.
de 17-inch velgen doen al vermoeden dat hel om een brok geweld
gaat. Van binnen is veel aandacht besteed aan de zitpositie en lay
out van het dashboard. De eerste speciale Saabs komen eind
volgend jaar beschikbaar.

Duitse Autosport
Zondag 12 mei is een Moederdag om te vergeten, want op di •
dag staat het circuit voor de eerste keer in het teken van do
Internationale Duitse Autosport. Het thema is 'beleef de autosport van dichtbij': lage toegangsprijzen (15 gulden), lage cleolnrmersbedragen. Voor 25 piek kun je laijvoorbeeld een blokje moe
rijden met een coureur. Voor iedereen die iets met Duitse auto
sport heeft of gewoon gek is van de racerij, is het een aardig
uitstapje. Tip voor vaders die deze Moederdag liever op Zand
voort doorbrengen: er is een Moederdag Modeshow. Voor toogangs- en kortingskaarten: telefoon 01ii;Vf>(l3554.

Comeback Fiat Abarth
Het merktekentje van de schorpioen keert terug bij Fiat dat
onlangs besloten heeft de banden met zijn vroegere partner on.
tuner Abarth weer aan te halen. Het eerste resultaat van do
hernieuwde samenwerking is de Cinquecento Abarth en binnon
kort kunnen we ook van de Punto en Bravo speciaal aangeklodo
versies verwachten. Voor de Cinquecento is keuze uit diverse
zaken zoals dakspoilers, lichtmetalen velgen, bumperspoilers.
sportstuurtjes, speciale bekleding en een verlagingsset met pro
gressieve veren. Naast de Abarth-kits wordt direct een kleding- on
accessoirelijn gelanceerd. Alles is te bestellen via de Fiat-dealers.
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SIERBESTRATING

SUPERZACHT
1-PERSOONS
Uitstekend warmte isolerend
100% kaloenen tijk Vulling
holle zachte polyester veze
Machine wasbaar 30
Alm 135x200 cm

AL 35 JAAR
VERTROUWD
zand grind
tum-aarde tegels
waalbtones
bielzen
koppelstones
sierkeien

V>V

HANDIGE

BEWAAR-ofSCHENKKAN

io N T W
E RP
l

ROBIJN FLEUR & FIJN

m kunst lol uitvoering

SIERBESTRATING
,- «t „.-J"
laat het vakkundig door
ons aanleggen
ATERIALEN
vrijblijvend prijsopgave
Bezoek ons
showterrein
of bel voor
informatie

MOOIE WITTE
PORSELEINEN
BLOEMENVAAS

SCHITTEREND
KADOPAPIER

INHOUD LIEFST
2 LITER

PRACHTIGE
SIERKUSSENS

'0x200 cm

EL.DERS2-98ROESTVRIJSTALEN

HUISHOUDSCHAAR
ELDERSS^

FLACON 250 ML.

STERK BIND- of
INPAKTOUW
TANDENBORSTELS

Oude Kruisweg 50,
Cruquius

ELDERS <L£f

Vanaf vrijdag 3 mei

ASPERGE-TÏJD
bij Strandpaviljoen
'r' -
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* ASPERGFSOEP
* ASPERGE SALADE
•Ar gepocheerde /almfilet met
ASPERGE
en natuurlijk
* ASPERGE KLASSIEK

OLA SOLEDO
bosvruchten

DOOS 3 STUKS

Keuken open tot 21 00 uur
Reserveren tel 5714558

CHEF'S DOG
DINER

kant en klaar
kompleet hondevoer

RESTAURAhJT/AFHAALCENTRUM

BAAL 5 KILO
BOouEVARO OAKNAAHT 12,^O41 JA.ZAhOVOORTCAAN ZEE)

BECEL LIGHT
PONDSKUIP

SENSAWASVERZACHTER
3 x geconcentreerd,
dus goed voor 3 liter
L1TERFLACON

ELDERS 2M-

FERRERO
ROCHER
DOOS 24 STUKS

ELDERS n$5

NESCAFÉ
CAPPUCCINO

heet water opgieten en genieten
DOOS 10 SACHETS

ELDERSA9T

vlugkokende

HONIG SPAGHETTI
PAK 500 GRAM
HOLIDAY

HALVE PERZIKEN
BLIK 820 GRAM

DAGVERSE
HOLLANDSE HALFVOLLE
MELK in supersterke

LITERZAK
ZAANSE ROEM
SLASAUS

BEZORGINGSTIJD VAN 17.00 TOT 21.00 UUR
THUISBEZORGEN ONDER ƒ 25 00 BEZORGKOSTEN
ƒ 2 50 EXTRA
AANBIEDING WEEKMENU VAN 25 APRIL TOT 8 MEI
8 STUKJES MINILOEMPIA - BABIPANGANG AJAMPANGANG
J TJAP TJOY MET KIP - NASIGORENG - BAMIGORENG
VOOR 2 PERSONEN ƒ 25.00

bevat 25% sojaolie
IN ONZE GROENTE EN FRUITAFD

FLES 750 ML.
NEME
ZELFRUZEND
BAKMEEL
K1LOPAK
TOMAR10
TOMATEN
KETCHUP
FLES 513 GRAM

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

NEME
ONTBUTKOEK
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LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook • OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schattplem • HOOFDDORP Markllaan (centrum) Toolenburg • NIEUW VENNEP Hoofdweg • VOLENDAM Hyacintenstraat • ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD Kostverlorenhol
•AMSTERDAM Hemekenplem (centrum) volop GRATIS parkeerruimte' • Lange Vonder 122 (noord)
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020-562 62 71

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel 5713529

Uitgaan
Vlooienmarkt 26/27 mei
J Edenhal Amsterdam
0481 422112/423363

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr
betrouwbare huish
hulp m ervaring bv 40 jr
2x pw 023 5719100
Rest Queenie vraagt huis
houd hulp v 3 of 4 ochten
den p w Tel 023 5713599

Oppas gevraagd/
aangeboden

Muziekinstrumenten

Divers perso
Wij H C S zijn op zoek na
kende kandidaten Wij nebbe
neel onderhoudssysteem en
vertegenwoordigen l b v aut
020 6409408 om een soll afs
Welke heer heeft zin om deze
zomer zelfstandig een par
keerstalling te beheren9
Telefoon 023 5713031

Woninginrichting
Hang/legkast + commode
met ladeblok merk IP 20
kleur wit zeer goede staat
nieuwpr ca ƒ3000
nu
slechts/ 800 0206417149
B Te koop massief grenen
hang/legkast 1 70x0 47x0 42
ƒ35 023 5714744

Oppas gevr v 2 meisjes 3'/; B T k 1 pers divanbed +
Hang'legkast
en 5 jr ma /dl /vrij v -f 11 30 matras ƒ50
tot 18 00 uur 023 5249598 180x110x60 ƒ65 571385R

PIANO
SPELEN
Dpleidingen/
cursussen
PRIVÉ LES Engels
Latijn
Grieks Dutch lessons J Bak
1
ker Botticellist - 38 II A dam
(bij Olympiapl) 0206751664

Dieren en
dierenbenodigdheden
Cinderella Euro s ƒ 19 502st
Bez ƒ 23 50 Hondenkapsa
Ion J P Heyestr 79 6183091

U kunt bij ons al
v a ƒ 270 voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU bij

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 6413187

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

UW HARDWARE *SOFTWARE
& NETWERK SPECIALIST i |

Cornelis Slegersstraat 2-1 Zandvoort

Tel. 023-5730792
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Chess Society pakt
kampioenschap in
emotionele match

TZB geeft
punten weg
ZANDVOORT - In een aan
trekkelijke partij voetbal leert
TZB een nipte 2-1 nederlaag tegen Overtaos. Gezien het veldspel hadden de Zandvoorters
een gelijkspel wel verdiend
In de eerste helft trok TZB
meteen het initiatief naar zich
toe. Met goede combinaties
werd het doel van Overtaob op
gezocht. Na twintig minuten
voetballen scoorde Remy van
Loon de openingstreffer. De
Zandvoorters controleerden de
strijd en hadden meer afstand
moeten nemen. De kansen werden echter niet verzilverd.
In de tweede helft kreeg TZB
de wind in de rug en leek er
geen vuiltje aan de lucht. Het
team van Willem Koning kwam
echter in de problemen toen de
scheidsrechter na protest van
Overbos geen hoekschop maar
een strafschop gaf. Overbos benutte de elfmetertrap, 1-1. Dat
leek de eindstand te worden
doch vlak voor het laatste fluitsignaal werd een misverstand
in de defensie de Zandvoortert,
noodlottig. Toen de verdedigers niet ingrepen, besloot de
Overbos-spits de bal maar in
het doel te trappen, 2-1. In de
slotfase poogde TZB de gelijk
maker te forceren maar het
overwicht leverde geen treffers
meer op.

ZANDVOORT - Na een zenuwslopende avond in Nieuw
Vennep heeft de hoofdmacht van Chess Society Zandvoort
het schaakniveau in Zandvoort naar het hoogste peil aller
tijden getild. De kampioenswedstrijd tegen de reserves van
De Vennep werd met 3,5-4,5 gewonnen. De wijze waarop dit
gebeurde kostte menig Chess-aanhanger enkele jaren van
zijn leven en zal nog lang in Zandvoortse kringen worden
besproken.
Het eerste team van Chess
Society begon aan een zeer lastige klus. In de kampioenswedstrijd tegen De Vennep 2 keken
de Zandvoorters immers tegen
een 1-0 achterstand aan doordat Walter Gerhards zijn vooruitgespeelde partij verloren
had. Bovendien moest er gewonnen worden, daar concurrent De Uil geen fout had gemaakt in de slotronde. Een gelijkspel zou voor Chess onvoldoende zijn om de titel te pakken.
Chess Society, dat niet kon
beschikken over de zieke Ton
van Kempen, kreeg reeds rond
de klok van tien een enorme
meevaller. Ben de Vries, die
een dramatisch seizoen kende
schoof razendsnel de eerstebordspeler van De Vennep aan
de kant, waardoor de stand in
evenwicht was. Dat Chess echter met een lastige opponent te
maken had, was reeds van tevoren bekend. De Vennepers waren immers ook nog zelf tot de
vijfde ronde kanshebber geweest voor de titel.
Nico Huijboom kreeg een
klein voordeeltje tegen Eveleens. Het was echter niet genoeg om te winnen en remisekoning Huyboom sloot het seizoen in stijl af. De Haarlemmer
speelde de laatste vijf wedstrij-

den allemaal remise, doch
kwam met de twee eerder geboekte overwinningen toch tot
een zeer goede eindscore.
Bij de stand 1,5-1,5 kwam
Chess voor het eerst op voorsprong. Dennis van der Meijden versloeg op knappe wijze
zijn opponent en bracht zijn eigen eindscore op 5,5 uit zeven.
Jako Otte leek de strijd te beslissen door op het achtste
bord voor een fraaie zege te zorgen. Otte, die een slechte seizoenstart kende, haalde een
score van 0,5 uit 3 middels drie
schitterende overwinningen op
naar 3,5 uit 6.
De stand in de wedstrijd was
inmiddels 1,5-3,5 toen Jacob de
Boer remise overeenkwam met
zijn tegenstander. Ook Jacob
de Boer kende een gelijkmatig
seizoen met veel remises. Zijn
50-procentscore vond hij zelf
duidelijk onder de maat, maar
door zijn remise kwam Chess
wel op vier punten.
De druk van het laatste halve
punt dat nodig was voor de titel, lag op de brede schouders
van Olaf Cliteur en Kees Koper.
Eerstgenoemde leek het niet te
gaan redden. Cliteur, die in het
middenspel een enorm offensief ontplooide, kwam in tijdnood en raakte het initiatief
kwijt. Een kwaliteitsoffer leek
hem nog remisekansen te bieden, doch in de tweede zitting

overschreed de Zandvoorter
alsnog de bedenktijd.
Voor Olaf Cliteur betekende
dit op een zeer ongelukkig moment zijn enige nederlaag van
dit seizoen. Hij behoorde met
een eindscore van 5 uit l samen
met Van der Heijden en Huyboom tot de dragers van het
team. De druk van het kampioenschap lag nu volledig bij

Brigade wint
meerkamp

Kees Koper. De gelukkige kampioenen op rij, staand van links naar rechts: voor de ZandOok Kees Ko- Ton van Kempen, Olaf Cliteur, Jacob de Boer, Kees Koper en voortse harper kende een invaller Mare Kok. Zittend van links naar rechts: Dennis van ten hadden gezeer goed sei- der Meijden, teamleider Hans Drost, Jako Otte en Nico Huij- vreesd. Met
zoen.
Hij boom. Ben de Vries en Walter Gerhards ontbreken op de foto nog zo'n zeven
scoorde 2,5 uit
minuten op de
4.
wilde tot in het onredelijke klok verspeelde Koper een
De partij tegen Venneper Dol doorspelen. In de uitvluggerfa- pion. De druk leek hem te groot
leek in remise te verzanden. se, waarbij beide spelers nog te worden.
Kees Koper bood enkele malen een kwartier bedenktijd hadDol had de zege voor het grijremise aan, doch zijn opponent den, gebeurde datgene waar- pen. In een wanhoopspoging

vlocht Kees Koper enkele zetten voor mat nog een flauw
grapje in de stelling. De niets
vermoedende Venneper trapte
er met open ogen in en zag tot
zijn verbijstering dat het pionoffer van Koper tot pat leidde,
hetgeen remise betekende. De
reeds verslagen Zandvoorters
konden alsnog gaan feesten op
het behaalde kampioenschap.

Zandvoort'75 blijft na nederlaag in problemen
ZANDVOORT - Na de verrassende
winst van vorige week was er weer
hoop op het ontlopen van degradatie.
Degradatiegevaar blijft
Een tweede verrassing op rij zat er
echter niet in. Na de 0-4 nederlaag tegen Zwaluwen zit Zandvoort'75 weer
aanzien best waard was, niet veel te vrezen
volop in de zorgen en zal het heel van
de aanvallende acties van Zwaluwen.
moeilijk worden zich te handhaven in
De tweede helft, Paul Longayroux was
de derde klasse KNVB.
inmiddels door een blessure vervangen

ZANDVOORT - De door
Kenamju
georganiseerde
ploegenmeerkamp is een
groot succes geworden. Op
drie vrijdagavonden streden
vijf teams in recreatieve
sfeer om de ereplaatsen. Na
het zaalvoetbal, het badminton en het volleybal bleek de
Zandvoortse Reddings Brigade de beste ploeg te hebben.
De ploegen dienden elke
avond zoveel mogelijk in dezelfde samenstelling te verschijnen. Zo was het verplicht
een dame in het team op te nemen. Bij het zaalvoetbal telde
een door een dame gescoord
doelpunt voor drie punten.
Daardoor werden de dames volledig in het voetbalspel betrokken.
Op de eerste zaalvoetbalavond bleek TZB de sterkste te
zijn. Met goed voetbal werd de
Zandvoortse Reddings Brigade
naar een tweede plek verwezen.
Het team van de Gemeenteambtenaren, Kenamju en de
Politie streden om de andere
klasseringen. Ondanks een tomeloze inzet werden de ambtenaren naar de laatste plek verwezen.
Op de tweede avond betraden
de deelnemende teams met het
badmintonracket in de hand
het veld. Dit bleek vooral voor
de
'camping-badmintonners'
een zware opgave. Lijnen, puntentelling en het in de gaten
louden van de tegenstander
vergden veel van de spelers. Bovendien was het niet eenvoudig
de shuttle op de juiste plek te
trijgen. De deelnemende teams
rieken aardig aan elkaar gewaagd te zijn. De strijd om de
koppositie ging wederom tussen TZB en de ZBB. TZB liet
iet even afweten waarvan de
2RB profiteerde en de kopposi:ie overnam. Het team van de
ambtenaren kwam sterk opzet:en, maar de opgelopen achterstand bij het zaalvoetbal kon
niet worden weggewerkt. Wel

Op het zon overgoten voetbalveld van
Zandvoort'75 was er in de eerste helft geen
krachtsverschil te zien tussen Zwaluwen
en het team van trainer Harry Talsma.
Beide teams speelden aanvaardbaar veldspel zonder tot uitgespeelde kansen te komen. Zwaluwen was technisch wat beter,
doch Zandvoort'75 zette daartegen over
een voorbeeldige inzet.
Aanvallend moest Zandvoort'75 het hebben van de acties van Edwin Ariesen. Ariesen soleerde door de vijandelijke defensie
en werd net buiten het strafschopgebied
neergelegd. De handige Zandvoortse voetballer draaide de vrije schop richting bovenhoek. De Zwaluwen-doelman tikte de
bal echter uit de kruising waardoor de
stand dubbelblank bleef. De Zandvoortse
defensie had in deze eerste helft, die het

door Vincent Bakker, begon zeer spectaculair. Zwaluwen kreeg de eerste mogelijkheid, maar doelman LUC Krom wierp zich
op de bal. Vervolgens counterde Zandvoort'75 gevaarlijk, waarna Dennis Keunmg net langs de verkeerde kant van de
paal schoot. De strijd om een doelpunt
ging door. Zwaluwen was in de daarop volgende aanval dicht bij een treffer. LUC
Krom was al gepasseerd, maar kreeg op de
doellijn hulp van een verdediger die de bal
tot hoekschop verwerkte.
In al deze hectische momenten verstapte
de scheidsrechter zich, doch hij kon na
verzorgd te zijn weer verder gaan. Zwaluwen zette het offensief door en kwam na
tien minuten op voorsprong. De Zandvoortse defensie dekte onvoldoende en
Krom was kansloos, 0-1. De Zandvoorters

werden ver teruggedrongen. Zwaluwen
speelde in deze fase goed voetbal en schiep
zich vele kansen. Na een kwartier spelen
was het weer raak. Na een vlot lopende
aanval van de gasten werd Bert van Meelen
dermate in het nauw gedreven, waardoor
de bal via zijn voet in eigen doel verdween,
0-2.
Er vielen grote gaten in de Zandvoortse
defensie. Gelukkig stond de lat een grotere
achterstand in de weg. De uitvallen van
Zandvoort'75 waren schaars. Uit een daarvan kopte Vincent Bakker fraai in, doch de
Zwaluwen-doelman stopte de bal goed. Dat
was eigenlijk het enige aanvallende wapenfeit van Zandvoort'75.
Zwaluwen besliste de strijd na een half
uur spelen met medewerking van de
scheidsrechter. Deze floot voor een overtreding tegen Zandvoort'75. De bal lag nog
niet eens stil of werd meteen over de ver
voor zijn doel staande Krom in het doel
geschoten, 0-3. Het betere veldspel van
Zwaluwen werd in de slotfase bekroond
met een vierde treffer. Voor Zandvoort'75
moet de uitwedstrijd tegen DZS en de
thuiswedstrijd tegen ODIN gewonnen worden om degradatie te voorkomen.

Ayress blijft aan kop Zandvoortse Schaak Club

Een vplleybalster van Kenamju aan het net. Het team van de
organiserende vereniging: eindigde op een laatste plaats
ZANDVOORT - Er was volFoto Peisburcau Zandvoort

werd de rode lantaarn overgedragen aan Kenamju.
Tijdens de laatste avond
werd het volleybal bedreven.
Voor deze avond had de Kenamju een tweede team met de
ervaren Rob Hartkamp in de
ploeg ingezet. Dit was echter alleen om de deelnemers nog
meer te laten sporten. De resultaten tegen deze ploeg telden
dan ook niet mee. Het team van
Kenamju bleek te sterk en won
alle partijen. De strijd om de
toppositie ging echter volop
door. Spanning en sensatie op
het volleybalveld.
De ploeg van de Zandvoortse
Reddingsbrigade liet zien dat
zij tijdens het strandseizoen regelmatig op het strand de volleybalsport beoefend. Met veel

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fm
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op tli en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitvcrsnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Baclmuts
10.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danccclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
> 9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuls
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

afwisseling in hun spel werd
het de tegenstander moeilijk
gemaakt. Alleen de plaatselijke
dienders kon de ploeg van de
ZRB van een overwinning afhouden. Door de ervaring
maakte de ZRB pas in de slotseconde de gelijkmaker.
De Zandvoortse politie rukte
op naar een derde plaats in de
eindrangschikking. Voor de
ambtenaren zat er dit keer niet
meer in dan een vierde plaats,
terwijl het organiserende Kenamju beslag legde op de vijfde
plaats.

op strijd in de interne competitie van de Zandvoortse
Volop strijd in interne competitie
Schaak Club. John Ayress
handhaafde zich moeiteloos
aan kop door een zege op Bruggen speelde fraai naar een laten noteren. Walther Franck
Willem van Esveld.
overwinning tegen Gorter en was zijn slachtoffer. Jeugdlid
Maar liefst twintig schakers
namen achter het bord plaats
voor de strijd in de interne
competitie. John Ayress kende
weinig problemen met zijn tegenstander, hetgeen niet gezegd kon worden van achtervolger Edward Geerts. Tot laat in
de avond moest Geerts aan de
taak tegen Van Elk om het
winstpunt te veroveren. Ter

zeker
ZANDVOORT - De handbal- klasse is gewoon noodzakelijk.
lers van ZVM-Babobank zit- Nu hebben de Zandvoorters
ten op fluweel. Na de 25-18 driekwart van de speeltijd nooverwinning op Havas is het dig om de tegenstander af te
kampioenschap vrijwel ze- maken. In een hogere klasse
ker. De Zandvoorters heb- zullen de Zandvoorters een
wedstrijd lang gecoiicenben nog maar één punt no- hele
moeten blijven spelen.
dig uit twee wedstrijden. De treerd
Ook tegen Havas lieten de
Zandvoortse dames wonnen Zandvoorters
een prima spellekeurig met 16-8 van Monnic- tje handbal zien.
De aanvalsopkendam.
bouw is perfect en verdedigend
De lormatie van trainer/coach Joost Berkhout heeft in
deze klasse eigenlijk niets te
zoeken. Elke wedstrijd wordt
met speels gemak gewonnen,
dus promotie naar een hogere

staat ZVM-Rabobank ook haar
mannetje. Bij de pauze was de
strijd reeds beslist gezien de 128 voorsprong. In het begin van
de tweede helft bleef ZVM-Rabobank in een hoog tempo de

opscorers
Robm Castien
(ZVM-zon)
Barry Paap
(ZVM-zat)
Remy van Loon
(TZB)
John Schilder
(TZB)
Jeroen Swart
(TZB)

10

15

Op de ranglijst van doelpuntenmakers is in volgorde niet veel
veranderd. De leider Jeroen Swart pikte de laatste weken gewoon
zijn doelpuntje mee en is grote kanshebber op de taekev. Met
vijftien doelpunten gaat Swart, de winnaar van vorig jaar. Barry
Paap, die niet scoorde twee treffers voor. Met nog twee wedstrijden op het programma zijn Remy van Loon en Robin Castien, met
tien doelpunten, nog niet geheel kansloos.

Hans Jansen zond Gharry
Manshande met verlies naar
huis.

Remco de Roode voelt zich op
zijn gemak bij de senioren en
won ditmaal van John Atkinson. Vermoedelijk heeft AtkinOud-j eugdlid Nicolas Ruijer son zich verkeken op de snelmeldde zich weer en speelde na heid waarmee Remco de Roode
lange tijd een schaakpartij. Het speelde.
bleek dat Ruijer het nog niet
verleerd was gezien zijn gave
Voor de diverse jeugdcompezege. Gwenael Paris kon einde- tities werden zes partijen in het
lijk weer eens een overwinning Gemeenschapshuls gespeeld.
Ook in de interne en laddercompetitie gaat het Remco de
Roode voor de wind. Hij won
zijn partij van Flonan van der
Moolen en heeft in beide conipetities de leiding in handen.
Florian van der Moolen staat
bal rondspelen. De voorsprong
werd uitgebouwd en Havas
heeft het nakijken.
(ADVERTENTIE)
In de slotfase vinden de
Zandvoorters het wel genoeg en
wordt de concentratie een stuk
minder. Daardoor wist de tegenstaiider de schade beperkt
te houden, maar de fraaie zege
van 25-18 kwam geenszins m gevaar. „Ik vind het jammer dat
we in de tweede helft wat terugvallen," meent Joost Berkhout.
,,Het wordt ook een gewoonte
steeds te winnen. Daarom is het
goed dat we een klasse hoger
gaan spelen, want dan moeten
we een gehele wedstrijd geconcentreerd blijven spelen. Maar
goed, eigenlijk heb ik niets te
klagen als je tweemaal achtereen promoveert."
Voor de ZVM-Rabobank dames stond er niets meer op het
spel in de wedstrijd tegen Monnickendam. Ze staan inmiddels
veilig en kunnen vrijuit spelen.
Dat lieten zij ook zien in de
wedstrijd tegen Monnickendam. Ook m de tweede helft
was ZVM-Rabobank de betere
ploeg. Vooral defensief gaven
de Zandvoortsen niets meer
weg. De uiteindelijke 16-8 zege
mocht er zijn.
NOC EVEN....
Doelpunten: Cor van der KoeEN DE VOETBALLIEFHEBBER
kelt 6, Guido Weidema 6, Jaap
VALT l N DE PRIJZEN...!
Loos 5, Nik Grijakovic 4, MarVOLG
ONS EK AKTIE-NIEUWS
tijn Hendrikse l, Patrick Terpstra l, Ronald Vos l, Peter Pennings 1.

UWEI6EN

tweede, terwijl de derde plaats
wordt bezet door Rebecca Willemse.
Voor het 16e rapidtoernooi
van de Zandvoortse Schaak
Club hebben de eerste deelnemers zich reeds gemeld. Meervoudig toemooiwmnaar Leonardo van Manen zal zeker aan
dit Louis Bloktoernooi deelnemen. Vrijwel zeker zullen honderd schakers gaan strijden om
de ereplaatsen in de diverse
groepen.
Het toernooi wordt gespeeld
op Hemelvaartsdag, 16 mei
aanstaande en begint om 's
morgens tien uur. Schaakhefhebbers kunnen zich nog
steeds aanmelden tot uiterlijk
15 mei bij MartienBijlsma (0235714441), Jan Berkhout (0235715023) of bij de wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer (0235717272).

Snelste duif van
Rook Driehuizen
ZANDVOORT - De eerste
Zandvoortse duif die zaterdag
na een wedvlucht over 210 kilometer klokte, was van Rook
Driehuizen. De duiven werden
gelost in Houdeng en Rook.
277 Zandvoortse duiven werden 's morgens om half tien gelost voor de vlucht over hemelsbreed 210 kilometer. De
duiven vlogen met mooi weer
en een variabele wind. Om
exact vier minuten en 22 seconden over twaalf klokte Rook
Driehuizen de eerste duif.
Uitslag: R. Driehuizen l, 4, 5,
13, 15, 16, 17, 21. Combinatie
Sinnige 2, 11, 12. H. Gaus 3, 7,
23. H. Heiligers 6. 9. 10,. 14. 18,
22, 24, 25. Combinatie Koper 8,
P. Bol 19. Combinatie Paap 20.

Vader Duijves
ZANDVOORT - De muziek
die de vader van pastor Duijves
ooit componeerde is op 5 mei te
horen in de Agathakerk tijdens
de dienst om half 11. Het Ursula Mannenkoor uit Warmenhuizen brengt de liederen ten
gehore en de broer van de pastor zit achter het orgel.

Reddingboot
ZANDVOORT - De KNRM
houdt op zaterdag 11 mei de
Nationale
Reddingtaootdag.
Van tien tot half vier zijn de
deuren van het boothuis geopend. Er is van alles te zien en
kinderen kunnen een kleurplaat krijgen. Wie durft mag
ook meevaren met de Annie
Poulisse.

Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - De Koninklijke HFC kwam dit weekeinde
als grote overwinnaar uit de
bus tegen Zandvoortmeeuwen
Het zaterdagteam van KHFC
gaf het team van John van der
Zeijs met 2-0 klop en het zondagteam van KHFC maakte
korte metten met de elf van Pieter Keur, 0-3.
Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen heeft de punten
nog hard nodig om zich veilig te
stellen. Dat had gekund in de
strijd tegen KHFC, maar de
fraaiste kansen werden om
zeep geholpen.
Ook het zondagelftal van
Zandvoortmeeuwen kwam m
het veld tegen KHFC. Voor de
Zandvoorters zit de strijd erop,
er staat niets meer op het spel.
maar de Koninklijke uit Heemstede zit nog volop m de strijd
om lijfsbehoud. KHFC voetbalde veel feller, terwijl Zandvoortmeeuwen er weinig van terecht bracht.

Weinig afstand tussen bridgers
ZANDVOORT - In de
strijd bij de Zandvoortse
Bridge Club was er weinig
krachtsverschil te zien.
Vooral in de A-lij 11 ontliepen
de bridgers elkaar niet veel.

De B-lijn gaf een fraaie overwinning te zien voor de dames
Groenewoud en Smit, terwijl de
dames Van Os en Jurriaanse
beslag legden op de tweede
plaats

De derde wedstrijd voor de
bridgers wei d overschaduwd
door het plotselinge overlijden
van Ton van der Horst. Van deiHorst had de laatste maanden
geen vaste partner en werd
daardoor veel gevraagd om in
te vallen, hetgeen hij altijd met
veel plezier deed. De bridgeclub
verliest in hem een sympathiek
man.

Mevrouw Spiers> en de heer
Heidoorn behouden nog wel de
leiding, maar worden belaagd
door de dames Groenewoud en
Smit.
De familie Van der Moolen
was goed op dreef m de C-hjn.
waar een score van 56 procent
voldoende was voor de eerste
plaats. Op korte afstand eindigden de heren Van Duuren en
Hoogland op de tweede plaat*,
In deze lijn gaan mevrouw Verhaaff en de heer Van der Meer
nog steeds aan de leiding, gevolgd door de familie Van der
Moolen.

De verschillen in de A-lijn waren uitzonderlijk klein. Het verschil tussen de nummer één en
nummer laatst bedroeg slechts
zeven procent, waar dit gemiddeld zo'n 30 a 25 procent bedraagt. Op de eerste drie plaat sen eindigden de koppels Overzier/Van der Staak, Van Mancius/Brandse en Van der Meulen/Emmen. Na drie wedstrijden
hebben de heren Emmen en
Van der Meulen weer de leiding
genomen, gevolgd door de familie Hoogendijk en O verzier en
Van der Staak.

De overwinning in de D-lijn
was weggelegd voor mevrouw
Janssen en de heer Santoro. Zi]
scoorden zestig procent. Tweede werd de familie Van Deursen. De ranglijst in deze groep
wordt aangevoerd door mevrouw Janssen en de heer Santoro met een goede tweede plek
voor mevrouw Vrolijk en de
heer De Vries.
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SONY MINI HI-FI SYSTEEM

OKI LASERPRINTER

MHC450; Versterker, 2x25 Watt; Digitale tuner, 30 pre-sets; Dubbel
OL400W; Laserprinter voor een ongekend lage prijs. Haarscherpe
cassettedeck; 1-Bit CD-speler, shuffle play; 2-weg bassreflex luidafdrukkwaliteit, 4 pagina's per minuut,
^mm^. 600 DPI, Windows,
sprekers. Inkl. afstandbediening. Adviesprijs. *890.' ^inklusief kabel. Adviesprijs. *1163.-^

SONY HI-8 TRAVELLER
SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
KVX21; 55cm Hi-Black, Trinitron platte beeldbuis. Adv.'l 440.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

TR707, Superieure Hi-8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluid, motorzoom, autofocus. Adviesprijs'3220.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

1349.

TypeW697LW;Voor1ader,RVS
trommel EN kuip. Adv."2299.-

SONYHI-8STEADYSHOT
SONY KVS2941 SUPER!
: OPKLASSE!"Bestekoop!"De
lilntstebeeldbuis, 100 Hz, PIP,
..;tereo, teletekst. Adv. '3550.-

TR750; TOPKLASSE! Met
beeldstabilisator, HiFi stereo geluid, lichtgewicht. Adv.'3110.-

LUXE 1400 TOEREN

Stereoen teletekst. Adv.'2550.-

SONY63CMKVM2531 SONY HiFi TRAVELLER
SUPER TELETEKST TR470; 10x motorzoom, grootHi-Black trinitron beeldbuis,
rnonitorlook, afst.bed. '1440.-

SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTrinitron.Adv.*1000.-

hoeklens, HiFi stereo. '1999.-

HI-8 CAMCORDER

WHIRLPOOL 1000 TOEREN WASAUTOMAAT

M1400; Afstandbediend. "780.-

CCDTR550; Kompakte lichtgewicht
camcorder met Steady Shot voor stabielè opnamen! 12x zoom, 24x digitaal
zoom, autofocus, fader, HiFi geluid,
aansluiting montage. Afstandbediening.
Adviesprijs. *2530.-

Type AWG748; Luxe hoogtoerige wasvolautomaat,
18 programma's, regelbare temperatuur en centrifugeenelheid,
zuinig met
water en stroom door DCCsysteem. Adviesprijs. *1299.-

Superieur beeld, HiFi stereo

l c- l - l-

599.629.-

995.-

Adviesprijs*1348.-

ELECTROLUX

>^"1|STOFZUIGER

Luxe, stille slede stofzuiger-N^^ Krachtige 1150 W
motor, elektronisch regelbaar met metalen buizen en
4
een optimaal filtersysteem. Adviesprijs. '349.-

o ooo
VIDEO-8 CAMCORDER
8x motorzoom, autofocus.

Koel/vries kombi. Adv.'l 235.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat zegt
u van deze A E G / B C C
stuntaanbieding? Type
LA V536; Adviesprijs.'1499.-

11W8Ü,

795.-

BAUKNECHT WA-

Hoog centrifuge-toerental.
Adviesprijs*1349.-

765.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
W a s s e n en drogen in
1 machine, 1000 toeren.
Adviesprijs.
"1549.-

995.-

'"2295.1795.-

VR642;TURBO-DRIVE video,
4koppen,longplay,PDC."1195.-

!] PHILIPS MATCHLINE
ij PT701B;STEREOTELETEKST,
ij afstandbediening. Adv.'1795.-

H 1145.-

3 PHILIPS 70CM KTV
]STEREO TELETEKST
•j 28PT450; Adviesprijs" 1995.-

995.-

SONYHiFi VIDEO: E80
Europese videorecordervan het
jaarl Inkl. showview+PDC." 1670.-

899.-

SONY HiFi VIDEO+PDC

55 CM STEREO KTV

^|i PHILIPS TELETEKST

STUNT! HiFi VIDEO
Prijsdoorbraak! 4 koppen,
longplay videorecorder inkl. PDC. Adviesprijs. "799.-

FM1515; 17 Liter, 5 standen, draaiplateau. Adv."399.-

209.-

WHIRLPOOL AVM617
17 liter inhoud. Adv.'599.-

249.-

SHARP KOMBI

K/V kombinatie met 3 laden.
Adviesprijs'1149.-

Digitale 2 in 1 kombi met
900 Watt quartz-grill.'599.-

769.-

349.-

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

849.-

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs.'1498.-

Ruime24literinhoud, snelle 900 Watt magnetron,
velekookfunkties.Adv.*699.- |

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.'999.-

599.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI WHIRLPOOL AVM

R3G56; Met luxe quartzgrill om te grillen en
gratineren. Snelle 900
| Watt magnetron met 20
liter inhoud en eenvoudige, digitale bediening.
Adviesprijs. *599.-

Type AWG906; Luchtafvoerdroger met eenvoudige elektronische
bediening, optimaal
droogresultaat d.m.v.
sensoren, RVS trommel,
links- en rechtsdraaiend,
anti-kreukprogramma.
Adviesprijs. *999.-

749."
ZANUSSI WASAUTOM.

Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron. Adv."1099.-

649.-

TypeZE400E; Adv. "949.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

LUXE VAATWASSER
2-DEURS KOELKAST
Ondanks g r o t e inhoud
kompakte
afmetingen.
Adviesprijs. "849.-

INDESITD3000WI;4 programma's, 12 couverts.
Adiesprijs*999.-

BAUKNECHT VW3PR

TypeAWG719; Adv. '1075.-

LUXE 800 TOEREN

ZANUSSI 2-DEURS BOSCH VW SPS1012
STUNT! Adviesprijs*749.-

FEffi C7Q „
L:jfcf Uf %?•
INDESIT WASAUTOM.
Type 2596; Adv.*799.-

495.-

SIEMENS 2-DEURS

Pffifr 77Q

\-JMW
f |%J."
SIEMENSAQUASTOP
Superzuinig. Adv."1348.-

235 liter. Adviesprijs*985.

479.-

645.-

MIELE VAATWASSER
G570;TOPK1ASSE. Adv.'l 849.-

1329B

AKAI HiFi VIDEO

;Cy PT155A; Adviesprijs"725.-

:

199.-

MOULINEX S T U N T I

INDESIT 1200TOEREN

799.-

Atvj Off.Ned.Philipsgaranlie."895.-

l/a.

SHARP R2V14

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adv. "1199.-

GV240; "Beste koop", stereo,
longplay, inkl. PDC. '1709.-

VSG705; Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen. Adv.'l 098.-

1 CM KLEUREN-TV

WHIRLPOOL
ELEKTRONISCHE
WASDROGER

GRUNDIG HiFi VIDEO

il^j NA2304;Flatsquarebeeld•ï 1| buis, teletekst. Adv.'1345.-

695.-

SHARP KOMBI
MAGNETRON

1^

849.-

PHILIPS STEREO TXT

~P 845.-

~^*

SLVE70; Tri-Logic! Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen,
longplay, PDC. Adv."1780.-

21PT440A; Adviesprijs'1345.-

|j?jfr?

1299.v

PHILIPSHiFi STEREO

pWi «n

BAUKNECHTKGC

PHILIPS MATCHLINE
VR833; TOPKLASSE! HiFi
stereo videorecorder, 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop. Adv.'l 995.-

•y PHILIPS MATCHLINE
'ij 100 HERTZ KLEUREN-TV
j f j PT800; Black-Line S beeld,:;j buis, stereo, teletekst. '2795.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

Type KE3000; Gescheiden
regelbaar, 3 vriesladen.
Adviesprijs. "1849.-

:; PHILIPS 70CM STEREO
.';~\ B R E E D B E E L D KTV
•;''•••\ PW630A;GrootbeeldBlack'. .,•; Line beeldbuis, teletekst, af• • • standbediening. Adv. "3295.-

549.-

WHIRLPOOL ARG647

AEG LAVAMAT RVS

SIEMENS WASAUTOM.

t -«? 6

$ '•

SONY TRINITRON

1045.-

SONY TRAVELLER
MET STEADY SHOT

TR550; Met beeldstabil i s a t o r , HiFi g e l u i d ,
motorzoom. Adv.'2530.-

1249.-

Geen2-deurskoelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs'999.

RVS kuip en trommel. '1499.-

SONY STEADY SHOT
SONY72CMKVC2921

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Super&nel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaar |
draaiplateau. Adv. '279.-

?'a

i

.-'1

i&!

445,-

1-DEURS KOELKAST!
luner.10pre-J.ft

599."^^jf^\
atsa

Degelijke koelkast. Fraaie |
uitvoering met vriesvak.
Officiële garantie.

1000
TOEREN
BOVENLADER

779.

.--<gr^..

265.-

145 LITER KOELER
INDESIT. Adviesprijs'749.-

345.-

WHIRLPOOL 850 TRN
TypeAWG089; Adv.*1435.-

SONY LONGPLAY VIDEO

ZANUSSI KOELKAST

E400Tri-Logic,4 kop, shuttle,]
inkl. showview + PDC. "1000.-

Met vriesvak. Adv. *699.-

699.SONY VIDEO + PDC

sbediening-

BOSCH KOELKAST

SLV280; VHS-HQ, 2 koppen, timer 6 progs. Adv.*890.-

Adv."* 19-

:

f1 ST70-650: Adviesprijs'1949.-

948.

GRUNDIG 63 CM KTV
ST63-650; Monitorlook,
STEREO TELETEKST. '1829.-

PANASONIC VIDEO
NVSD22; "Beste koop!"
2 koppen, afstandbediend.
Adviesprijs. "734.-

- - "::

"7Ï°"

/

SHOWVIEW VIDEO
ZOp.e-.

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.'699.-

7*5

TOPMERKWASDROGER

399.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

TECHNV
j^r i' u '

isürroundspeaxers

VR242; Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed. '895.-

*

;

-

*

Type KN3400WO; Adv.*849.-

448.-

OPZETVRIESKAST

HRJ200; Afstandbediening.

A^™^

•*

-

PENTIUM MINI TOWER KONDENSDROGER

' _, ' •

8 MB, 1 GB/schijf, kleuren- CM50; Geen afvoer nodig
monitor, Windows'95, 1 jaar.
garantie, aan huis, 3 mnd.
HELPDESK. Adviesprijs. '2999.-

HRJ205;LCD-afstandbediend.

i.-mjjK* 2199.-

AMSTRAD MINI TOWER
80 Mhz, 4 MB, 540 MB schijf,
kleurenmonitor. Inkl. Windows
software. Adviesprijs. "1938.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend.
Adviesprijs. '768.-

L:W«*J;«J-» 1499.Dubbelöeck,

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl.

jTfim HEWLETT
KXM PACKAPTD
InKjet primer mw. sneetteeaer,
zw/wen kleur. Adviesprijs. * 499.-

379.-

afstandbediening.

r--t«Hij.w> 429.-

348.
PHILIPS VIDEORECORDER
VHS-HQ, 2 koppen, afstandbediening.*E45.PHILIPS KLEUREN-TV
63cm stereo teletekst. Adviesprijs*1545.PHILIPS KLEUREN-TV
55cm, Black-Line. Adviesprijs*995.-

^199.--_ •

,-r"

..

zonder extra kosten

_DM
FE90 15.
IMAXELLUR90 25.
TDK
SA90 35.

•

w *ivf

Administratie software.

IV'l ii
- .

Q

.„,.-..-.-/279

Kondensdroger. Adv."1449.-

QQQ
•
vvv.
BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

MFD2HD,formatted.Adv.'19.50

100 LITER VRIESKAST

BOSCH VRIESKAST

948.-

548.-

WHIRLPOOL 243 LITER

MIELE DROGER T349

698.-

ljTÏfï3r

l ICil^l "•

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

Type GSD1 341; Adv. "848.-

Elektronisch. Adv. '1 699.-

M
ïr

Met 6 vriesladen en 2 accu's. Adviesprijs'1165.-

STUNT!! VRIESKIST!!

2800toeren.Adviesprijs*249.-

Bijna alle (opmerken leverbaar in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

149.-

298.-

69.- MERKCENTRIFUGE

SONY DISKETTES

798.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kookwekker. "1510.-

AEG TYPE 520

EXACT PRIV
AUDIO-CASSETTES

478.528.-

ETNA FORNUIS 14.01

WHIRLPOOL AFB594

Printer, inkl. cartridge.Adv.*479.;,Sony,Jarn

Handig! 50 liter. Adv. '595.-

Kondensdroger. Adv.'l 349.-

CANON BUBBLEJET

PVN^OPE
Aanvraaa-f older in de winkel! l

WHIRLPOOLAWG912

Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur. Adv. '949.-

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispiten klok.
Adviesprijs'1 275.-

BAUKNECHTTRA961

JVC VHS-HQ VIDEO

; Ne.

498.

INDESIT
FORNUIS

PELGRIM LUXE
GA&fLEKTRO FORNUIS

*

TX25G; Stereo, teletekst.' 1599.-

SHARPPORTABLETV
ORTABLEl
37cm, a f s;tandbedien
tandbediend.

Ideaal voor in de auto of
op de camping.

ZANUSSI WASDROGER

JVC VIDEO SHOWVIEW

r51-640;TELETEKST.'1099.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

TypeTD52; Reverserend. '649.-

• • .-•.

TA4411; Afstandbed.' 1795.-

GRUNDIG 51 CM KTV

\

KT18R01 ; Adviesprijs*948.-

169.

PANASONIC 63 CM

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

SIEMENS 180 LITER

PHILIPS VIDEO + PDC

ARISTONA63CMKTV
STEREO TELETEKST

1249.-

:Adv.M1lO,r

i 7025;Stereoteletekst.*1599.-

.; BP55; Stereo teletekst. "1099.-

asse

STUNT! GAS-ELEKTRO

j BLAUPUNKT 70 CM

,] BLAUPUNKT 55 CM

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. "1699.-

ÏBC<
?':'j GRUNDIG 70 CM KTV
i STEREO TELETEKST

AEG TURNAMAT

ATAG WASEMKAP
WH155; Luxe3standen.'260.-

148.

ETNA WASEMKAP

AVANCE;3-standen.Adv.*135.-

18,-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND s=e»S=rJKI5S=
•
- •
i
.
.
.
.
HAARLEM
BEVERIJK
Winkelcentrum "Schalkwijk", l SUPERSTORE11OO m2
Rivièradreef 37 ,
| Breestraat 65

.

.
.
. . .
BADHOEVEDORP
ALKMAAR l . _ -j pKTDO CIIDPRC
(AMSTELVEEN ZOETERWOUDE l •! g „T^ „ H.'lï'iC.Vl
| DEN HAAG
HILVERSUM) • • IN DE RANDSTAD

zaterdag 9 t o t 5 uur
KOOPAVOND
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur
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PHILIPS BEAUTY-SET

Weekmedia is de lokale nieuwsbladengroep van Perscombinatie B.V. Weekmedia
geeft wekelijks 16 betaalde en gratis nieuwsbladen uit in een totale oplage van
meer dan vijfhonderdduizend exemplaren. 39 mensen zijn commercieel werkzaam
in onder andere Amsterdam en Amstelveen.

Wij zoeken op korte termijn een

l

^>-»V^/;-f1^r"i^i>'ii-;^-lï'5'i^^*M^'r^J?;';'^

onderbreking
tot 20.00 uurï

advertentieverkoper (m/v)

85.-

voor 30 uur

Kontaktgrill, uitrieembare grillplaten, thermostaat. *159.-

voor de buitendienst. Standplaats: Amstelveen.

ELEKTR. BARBECUE

Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de
volgende functie-eisen:
- opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau;
- beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift;
- bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen;
- leeftijd minimaal 23 jaar.

Amsterdams
Stadsblad

Enige praktische ervaring in een soortgelijke functie
strekt tot aanbeveling.

Buitenveldertse
Courant

Vanzelfsprekend zijn goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, en het vermogen om markten klantgericht te denken en te handelen, alsmede
stressbestendigheid een vereiste.

Diemer
Courant

.PHILIPS
STAAFMIXER
Pureren, mengen,.hakken.

l Zowel binnen als buiten!

75.-*

*RAUN SILK-EPIL
Ontharings/epileerapparaat l

tmiiiiiiiiiiiiiniiiiii

MOULINEX!
OVEN

150 Watt, garden en deeghaken.

Wij bieden:
- een salaris dat, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
ligt tussen ƒ 3068,- en ƒ 4163,- bruto per maand
(op fulltime-basis);
- een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden,
waaronder een bedrijfswagen.

I

Zelfreinigende grill-bakoven +1
regelbare thermostaat. '259.-1

139.-

fBRAUNFOHN

De aanstelling geschiedt voor een periode van één jaar.

KOELEWAND TOASTER l
Broodrooster met elektro-l
hische bruiningsgraad.
l

•Voor meer informatie over bovenstaande functie kunt u
bellen met de heer R. Post, verkoopmanager,
tel. 020-647.5393.

'CARMENFÖHN
:;125Q Watt haardroger.

14J5

prijsopgaaf.

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Kompaktekeukenmachine. l
Snijden, raspen, mengen.enkne-1

Metfluweelzacht scheetblad'69.

E3Er 24.95

Vrijblijvend

178030; 8 persoons. Gour-l-^-l

MOULINEX CHEF

PHILIPS
.
:LADYSHAVE
S?

S1200 Watt.+ diffusor. *60;-

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

NOVILON MARMOLEUM

j8Wiï;i«:i«*ï«*'iA*!W«£W*

BRAUN ELEGANCE
Ladyshave met tondeuse. *78.-

79.95

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

manicure en huidmassage in keukenmachine met snij- pannetjes. Adv. *159.751
AC
l
• luxeopbergcassette. Adv.*1 50.- platen, sikkelmes, deeg- [l-f«(«4
haak en slagroomklopper. |[

74.95
44.95

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

TEFAL GOURMET-SET*

BRAUNUK9

LuxeLADYSHAVEmetdiverse

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Vraag vrijblijvend offerte.

ta3S*y25SS&*~

11

PHILIPS

PHILIPS FRITËUSE

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie, Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam, ter attentie van A. Schermer, "
onder vermelding van vacaturenummer AS/96.03.

SANDWICHMAKER
Rechthoekig model met
TosliapparaatmetanS-aanbaklaag.- 4 jn;t handgreep, kijkglas enl

UWEI6EN
f

de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaaspordam

VOOR WEEKMEDIA-LEZERS
BEGINT HET
VOETBAIFESTIJN
HAIF/AEI A L . . .
VOL6ONSEKAKTIE-NIEUWS

Amstelveens
Weekblad

Aalsmeerder
Courant
Uithoornse
Courant
de Ronde
Vener

knoloon

1
7Q
O
?*
• **•

i'17 rollers in 2 maten. *97.7

59.95
.95lü^19.95

*Deze actie geldt voor kleurentelevisies
vanaf f1.000,- .Vraag naar de speciale
voorwaarden in onze winkel

^ 'j:,;' :&•;<-£ i!-2C>V'.~ | ;-<>Sry "--^-^•••'^^

l FR101; Rechthoekige friteuse+1

£ARMEN KRULSET

•teletekst
•breedbeeld 70 cm
•100 voorkeuzezenders
•2 scartaansluitingen
• 2x50 Watt stereo
•CTIenOSDdisplay
• afm.: 68,5x
50x49,5cm
(bxhxd)

Amstelveen
Post

Zandvoorts
Nieuwsblad

De sollicitatietermijn sluit op 10 mei 1996.

's

o

•42 voorkeuzezenders
•4 timers binnen
een maand
•digitale auto tracking
• pil synthesizer tuner
•incl. afstandsbediening

SCHRIJVERSTRAAT 8
KÜMKERSTRAAT
208-222
PLEIN 1960 WR 37A
SLWEEÜ, CEINTUURBAAN 77-79
BULMERPLEIN 556B

300cc inhoud met afneem- "'
..
baar reservoir
Koeleifd+anfareukfilter.*119.-"fr

JKRULBORSTELSET

Maximaal 2 per klant. *22.50

iBRAUN
LUCHT
REINIGERS

•Oplaadbare p
f elektrische
.tandenborstel j

slof.geur en stuifmeel uit de lucht l. A..
O.a. Mountain Breeze, Philips, l "K"

SNOERLOZE
WATERKOKER
1,7 liter.Optimaal gebruiksgemak. Met droogkookbeveiliging.

34.95

sPHILIPS

IGEZICHTS
SOLARIUM!

,74.95

MIELE STOFZUIGER;

KRUPS ESPRESSO
KOFFIEZETAPPARAAT
Espresso en koffiezetter
in één. Adviesprijs..*297.-

PROFESSIONELE

S227; Absolute topklasse
voorbodemprijs. 10jaargarantie mogelijk. Adv.'449.-

1500 WATT TURBO " l

Politiewerk is voor een belangrijk deel dagelijks omgaan met

26 maanden, waarbij vanaf de eerste dag al een salaris wordt betaald

mensen. Dat geldt zeker voor de wijkteams binnen de regio Amsterdam-

van ruim ƒ 1620,00 per maand bruto (vrouwen jonger dan 25 jaar krij-

Amstelland. Die spelen een belangrijke rol bij het veilig en leefbaar

gen tijdens de opleiding een maandgeld van ƒ 561,00 bruto). U kunt

maken en houden van de samenleving. Niet alleen door achteraf te

voor het programma in aanmerking komen ais u een diploma HAVO

reageren op incidenten, maar vooral door de oorzaken van problemen

en/of MBO heeft en als u graag maatschappelijk zinvol en gevarieerd

in kaart te brengen en daar

werk wilt doen, en beschikt

vervolgens wat aan doen.

over de eerder genoemde

De agenten van de wijk-

eigenschappen. De eerst-

teams hoeven geen super-

volgende opleiding begint

mensen te zijn. Ze zijn wél

op l december 1996.

goed opgeleid, staan stevig

Solliciteren bij de

in hun schoenen en beschik-

politie, daar had u mis-

ken over inlevingsvermogen, flexibiliteit, tact en natuurlijk overwicht.

schien nooit aan gedacht. Maar wij hopen dat we uw belangstelling

Dat heeft niet zoveel met leeftijd te maken of met man of vrouw zijn.

hebben gewekt voor deze mogelijkheid van een nieuwe start. Want bij

- Adv.*299.-

Zo denken wij er bij de Politie Amsterdam-Amstelland in ieder

het werken aan een betere samenleving hebben we u misschien wel

yp™?AD .Ss-Sfe.TT; K 199.-

geval over. Bovendien willen we graag dat er meer vrouwen met

hard nodig. Vul onderstaande bon in en stuur deze aan Bureau Werving

verschillende etnische achtergronden bij ons korps komen werken.

en Selectie, u ontvangt een uitgebreid informatiepakket en een sollici-

Eenvoudig omdat we op deze manier in onze directe leefomgeving tot

tatieformulier. Uw reactie is meer dan welkom.

rT=r=
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i'Kómpletë kappers-set voor
.4bff. W « :
l^hliis. Adviesprijs.*59.95 PHILIPS 1 0 - K O P S '
f*f*•*%••• nu&l/7; ^otnezetier.'bs.- «i_« ijuvi «vni i
;
435; ElektrDnisch

39- ' 95' hW«i: O"7 OC

i

ICARWIENVOETENBAD

,>Bruisbadsysteem, ideaal 12-KOPS STUNT
*voor vermoeide voeten; *14.5;- Maximaal 2 per klant. :

«y^

9ÖÖS; 1000 Watt. Adv.*229.ï

129.-

'rr=F
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maar we doen er ook wat aan.
Daarom hebben we een programma om vrouwen tot de leeftijd
van 45 jaar op te leiden tot (part-time) agent. We doen dat door
middel van een deeltijdopleiding (24 uur per week in 3 dagen) van

179.PHILIPS
riiiui.ro 1300
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HR6540; Super draaitpp en
automatisch oprolsnoer.*440.-.

25.-

LITI E
POLITIE AMSTERDAM - AMSTELLAND een menswaardig bedrijf

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE *
ELEKTRO-SUPERS INDE RANDSTAD l

Het werkgebied van de Politie Amsterdam-Amstelland omvat de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn.
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Weakrnedia

12

woensdag 1 mei 1996
H.--IÜO. riit is Jantine Ik ben
oen blonde meid mot krullol|os. Ik zoek een louke partner
om hele leuke dingen te
cloon. Ik ben gek np hel danPONYPARK SLAGHAREN
sou van Salsa. Ik probeer elke
'-!'. <.uoi vvv.-'.'k inidwo:ok ol wcokend.
ik v;;ii 50 tanlaslisdii'-! nttraklios, wild wosl dag rjen klein feestje te bou[vooral*':ihn' |nn veol ."vvonii'jio/if.-r en tjij/Giligu won. wil ji| dat met rnij doen?
:r.vrim,V--,. Bm'P'-jnypark Slagharen: 0523 -' 683000. 06 - 350,15.15.6, 1 gpm, boxnumniüi: 347443.

Vakantie Binnenland

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

Financiën en
handelszaken

L,

.

Autoverzekering
V.A / 75 - DORSMAN'
h!i|lt toch güedkopor!
Bo! nu- 023 • 5714534.

3:- ;" Li'-iflopio ka'üüufiiiün-

i e Koop
angeboden
diversen

j !;•-Ion. ••;'• . r:inir / 730.- poi
H:M;1 •::•.(:! !M,,... |ni. (J.G. Kas;-':-v-. T" .. 020
60040 15.
: - i - . 020 (300 "O 28.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

r

ij
Auto's en
j auto-accessoires

Oli;-,.::i AX 1! TE 90./ 7.830
-."A' Jet!,: au; 'fi9 . ./ 9.770
V v v Polo 1.3 3 dr- '90./ 10880
n..,: Can-uj::! fuiv . > 13.770
t.'liüi Snr::o l 3 93 . . ƒ 14.450
Ro-ip.ui; Oio 1.2 '92 ƒ 14.880
\:i;s;in3;;nnv'92 93.va/ 16.440
Ni'is,-.m l.'iiora 1.3 94 .,'' 18.990
Fuid Escort 2-< '93 . ./ 19.440
V W O o ü 1.8CL09-'92.f 19880
OpeiCoraaüSl 16v'94,/24.880
Daoivoo Noxia 09-'95 ./24.990
uaewoo Nc-xia aut. '95.ƒ 24.990
Auui 80 2.0 '93 . . . ./27.880

in 5 dagen

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Diversen
Onroerend
goed te koop

Kamy, gr. medium, helpt u uw
probl. op te lossen, bescherming geliefde etc, 6178020.

aanaeboden

Zeer ERVAREN kaartUhelderz. voorsp. toek. nauwk.
Betrouwb. 020 - 6648995.

:

Zoekt u ruin; t v'.jor vergadc
n:'ig. loest. r.:ui". of pain
Komt u da:'i oo:':S pralon itif.!
mij. A J. v.cl. f/coio-i
Goniüünschai."--,i'"jis. "O-,
023-5714085 ü' 5719652.
r-

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zeïf
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780

toch

betaalbaar''

Bol

Onroerend goed
en woonruimte
ie huur
aangeboden

Kennismaking

|

Bedrïjfsonroerend goed
te koop - te huur

do

KLUSSENER

Dans- en
bailetiessen

) RrTAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet. 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moe' u doen?
l Kies een leuke advertentie.
2. Bei met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Hoi ik ben Maneke. Ik ben op
zoek naai een leuke en sexy
jongen in omg. A'dam. Ben jij
die |ongen? Dan moet je zeker SNEL reageren. Kusjes
van Marieke. 06 • 350.15.15.6,
1 gpm. boxnummer: 405837.

Omg. A'dam: met Ton. Ik ben
1.85 en 31 jr. Heb blond haar
en blauwe ogen. Het lijkt me
hartstikke leuk om op deze
manier in kontakt te komen
met jou! Lijkt het je wat?
Spreek wat in, ik bel teruq.
Hoi, ik ben Richard. Heb jij zin 06 - 350.15.15.6, 1 gpm, bôxeen keer gezellig uit te gaan. nurnmer: 940271.
Ik ben biond, heb blauwe R'dam, gezocht: 'n lieve, seogen en ben 1.86. Ben jij ook rieuze jongeman. 28-38 jr,
spontaan en spreekt mijn ad- groter dan 1.75 en donker
veric-ntio je aan. reageer dan. haar, omg. R'dam, voor LATJe krijgt altijd bericht terug. re'atie. Ik ben Simone, 30,
06 - 350 15.15.6. 1 gpm, box- 1.72,65 kg. Ik heb huis, dieren
nummer: 993207.
en een vaste baan. Misschien
Hoi, met Frank. Ik heb ontzet- zoek ik JOU. 06 - 350.15.15.6.
tend zin in een blind-date. Jij 1 gpm, boxnummer: 410450.
ook9 Dan moet je even bellen R'dam: mijn naam is Marjan.
en je hoort gelijk wie ik ben. Ben 34, 1.60, 60 kg. Ik heb
06 - 350.15.15.6. 1 opm. box- blond haar en bruine ogen. Ik
nummer: 984877.
ben ongeb. en heb vaste
baan. Wat zoek ik? Een goed
uitziende man die van uitgaan
houdt en een avondje thuis
en die eerlijk is. Be! rne maar
snel. 06- 350.15.15.6, 1 gpm,
boxnummer: 979954.

voor de particulier:
3 res
GRATIS MICRO'-- uo.Jcn -epl.uüM malor tk- luivolLiendc voorw.ian.icn: " jjeiiNmnem! /iin op h.ct
/.iii'.hixin'- Nk'i'.n shhul» in/.eixlcn uiMiiitcml via de
lioii inu'l idel'onisch' •» ;i;m Kilk' kiinnuir /ijii "JILK';.'A'VL'n » VLMlnR'nAiL-M-'i;;!',-!! e \VI'Ü/;MII komen
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l' 3i>'. l..- ;n;konie,'i.
Cie'iriiik h 11 hel hnulieiï \,ni u\\ [ei,-,; ile eiiupnii en
\ t n > i iedere ieuei". pn:tl. k'Minii.i u! e p t e i één vnkje
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156. 1000 Aï> Amsterdam.

Of afgegeven hij:
- Kniitnor /itndvoorts
MicmvsbUid
Gasthuisplein l 2.
2041 J M Zanclvooi-i

Ik (man) speel in mijn vrije tijd
do saxofoon in oen groep. Ik
zou het leuk vinden een vriendin te hebben die 'nier ook van
houdt. 06 - 350.15.15.6, 1
gpm, boxnummer: 361166.

T k.' Mounlain bikc, 1 jr. oud, Ik (vr ) heb blond haar, blauv/e ogen en ben 1.75 m lang.
t.e.a.b. Tel.: 023 - 5716164.
Ik bon van beroep fotomodel.
Wat ik wil? Ik heb zin in een
heerlijke nacht met jou. Lijkt
Huur en verhuur
hot je wat? Gewoon reageauto's en motoren
ren, dan zien we wel hoe het
loopt. 06-350.15.15.6, 1 gpm,
boxnummer: 333828.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
Ais knuffelen, eerlijkheid, vrijin deze krant.
heicl en vriendschap trefwoorden zijn die in jouw straatje
passen, dan moet je zeker
Rijies auto's
reageren. Deze studente (24)
en motoren
uit R'dam is namelijk al een
tijdie op zoek naar woonruimte in deze straat. 06 350.15.15.6, 1 gpm, boxnumAlblas Verkeersscholen
mer: 918257.
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop. 01724-8361.

Party-service
PELIKAAN

Ho hallo, met Aslricl. Ik ben 46
jaar, 1.65 en 63 kg. Verder
hob ik lichtbruin haar en blauwo ogen. Langs deze weg
:'ouk ik eon leuke man om
moe op vakantie te gaan. Ben
jij spontaan en woon jij omg.
Leidün.'R'dam of A'dam. Bel
dan1 06 - 350.15.15.6, 1 gpm,
boxnummor: 395426.

l>r.».nr. ... luir. v.d. lilad
als l rt'*;e] bij n\\ tcksl
gerekend wordt).
Uij /ijn nU;t iianspnikcli jk voor fouten onlstaan door onduidelijk
handschrift.

\Vij lu'liomlcn ons liet
recht voor /onder
(iralis Micro's en hetaalde
\ e van
van redenen
redenen
Miere's moeien worden inüele- "IW>«
ve.xl hij een aa.ilevxTadres "
J^'™ ^ "(!;^t'" "''
uiterlijk Mijdag lul 16.00 uur. "R' "''
Heiaakle .Mieru's moeten worden ingeleverd aan de
halie \iin ons kanloor uiterlijk lol vrijdag 17.00 uur.

Arnhem: ik ben Wim. 50, heb
kort haar en blauwe ogen.
Mijn hobby's: sport, muziek,
motorrijden, dansen, natuur
en knuffelen. Ik ben een gezondheidsfreak, romantisch
en optimistisch ingesteld?
Ben jij het die ik zoek? 06 350.15.15.6, 1 gpm, boxnummer: 370351.

Welke kanjer wil met mij het
avontuur opzoeken? Ik ben
een blonde meid van 23 jaar.
Ben je benieuwd? Reageer! Ik
zoek een spannende date.
06- 350.15.15.6, 1 gpm, boxnummer: 321201.

SM-VOOR-2: direkt apart voor
dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75cpm).
SM-voor-2. Direkt apart voor
'n streng SEXkontakt! Bel!!
06-95.37 (80 cpm.)
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbellen. 06-9880 (80-cpm).
STUDENTES
geven echt
telnrs voor langdurige sexrelatie. 06-9706 (75cpm).
STUDENTES geven sex op
hun kamertje. Bel NU!
06-9603 (SOcpm).

Jonge mannen gezocht om HETE vrouwen (35+) willen
dames 40+ te verwennen
direkt sexkontakt. Bel
06-9709 (75cpm). Vrouwen 06-350.290.53 (75cpm).
bel gratis 06-4901.
HETE vrouwen (35+) willen
JONGE mannen gezocht om direkt sexkontakt. Bel:
dames 40+ GRATIS te ver- 06-350.266.46 (75 cpm).
wennen. 06-9.678 (1 gpm.)
Hete vrouwen geven echt
Meiden (20+) willen snel
telnrs voor sex! Bel NU
.SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn! 06-9580 (75cpm).
Bel NU: 06-9811 (SOcpm).
HETE vrouwen-lijn. Direkt
Negerinnen geven telnrs v. Apart v. sex!! Bel: 06-9704
SEXPLEZIER bij hen thuis.
(SOcpm).
06-9780 (SOcpm).
HOMO-KONTAKTü SNEL afNieuw: hete meisjes uit
spraakjes maken met een
Groot Amsterdam!!
hete knul! 06-95.18 (75 cpm.)
06-350.23-020 (1gpm). *' HOMOKONTAKTEN **
Oudere heren gezocht v. SEX Direkt apart met een hele
met dames (40+).! Bel
hete knul uit Amsterdam!
06-9705 (75cpm).
Bel nu 06-9613 (nu 60cpm).

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

HOMO-voor-2, SNEL direk'
apart met een hete jongen
06-98.78 (60 cpm.)
Getrouwde vrouwen willen
SEX. Snel sexkontakt op:
06-9702 (SOcpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75cpm).

Diverse clubs
Amber Escort: 020 • 6328686
v.a. 19 u. GEZELLIG! Discreet
geen chauffeur a.d. deur.
ANJA'S ESCORT
020 - 6908978.
Tevens div. stripacts.

Uit onderzoek blijkt dat 212.000*
lezers op de personeelsadvertenties letten in de
nieuwsbladen van Weekmedia.
' Bron: NIPO Appreciatie Onderzoek, oktober 1995

Bel voor meer informatie over succes
volle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam (020-562.3076)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (023-571.7166)

Elke week het dagelijks nieuws!

VIENNA ESCORTS
24 u. p.d., meisjes v.a. 18 jr
020-6123444
» Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

waarmee u

Relatie/
bemiddelingbureaus

seconden vóór loopt

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
"l week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

124 miljoen seconden. Dat zijn nog 34.471 uur. 12 minuten
en 56 seconden...pardon 55 seconden... tot het jaar 2000. Een
nieuw Millennium. Jawel, dat maken we daarna voorlopig niet
meer mee! Het TerugTik-Horloge™ van de Third Millennium
Challenge gaat er de komende jaren één lange oudejaars-.
oudemillenniums-avond van maken. De avond van het oude.
tweede, onder ons wegglijdende millennium, daar zullen we

06-Nummers

allemaal de feestvierders van zijn. De 'terugtikker' staat auto00 245 292 777 Het telef.nr
dat alle 06 sexnummers overbodig maakt (200 cphm).

matisch op terügtikken... naar 1/1/2000. eigenlijk is dat dan

(95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man
06-320.322.29.

moment aan toevoegen (tot 2099). Jubileum, verjaardag,

hééntikken. Maar iedereen kan er ook zijn eigen TerugTik-

romantische ontmoeting, de tijd van de parkeermeter... bedenk

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75cpm).
ANONIEME Sextelnrs van
hete vrouwen, ze geven echt
hun telnr. 06-9737 (SOcpm).
Anonieme telefoonnrs van
STUDENTES, ze geven echt
hun nr 06-9501 (75cpm).

Bel DAMES thuis!
In heel Nederland

DIREKT APART met vrouwen,
doorverbonden naar haat
huis. 06-9710 (SOcpm).
DIREKT een dikke vrouw aan
de lijn. Vraag ook naar haar
telnr. Bel 06-9810 (SOcpm).

S.v.p. in rubriek:

Vele mannen gezocht voor
hete SEX met dames 35+.
06-9620 (80 cpm.). Vrouwen
bel ECHT gratis 06-4.999.

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

DIREKT APART met oudere
en jongere meiden, (snel kóntakt). Bel nu 06-9828 (SOcpm).

Telefoon:

ZIE VOOR ALLE ADRESSEN TELEFOONGIDS OF TELETEKST ATS

Welke meisje van rond de 20
zou het leuk vinden om vanavond met mij (man) naar de
film te gaan? 06 - 350.15.15.6,
1 gpm, boxnummer: 374521.

Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

l'laals:

* Vraag naar de
voorwaarden

STUDENTES geven telnrs Oudere vrouwen geven telnrs
voor hete sex bij hen thuis. voor direkt SEXkontakt. Bel
ook: 06-9511 (1gpm).
06-96.01 (1 gpm.)
TRIOSEX: 'n vrouw of man Oudere vrouwen geven telnrs
extra in bed. Sexkontakten! voor kontakt bij hen THUIS.
06-9701 (SOcomV
Bel nu 06-9844 (75cpm).
HEET 35+ sexkontakt:
Veenendaal: met Ans (44). Ik Vrouwen (40+) willen snel DIRECT APART met oudere
zoek een gezeik relatie. Ik ben SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
vrouw. Bel! 06-9567 (SOcpm).
nogal 'n SPRING IN 'T VELD. Bel NU: 06-9663 (SOcpm).
Vrouwen bel gratis 06-4633.
Ik houd van alle soorten muziek en uitgaan, maar ook van
een hapje en een sapje thuis.
Ik woon midden in het bos.
Bel maar, dan praten we verder. 06 • 350.15.15.6, 1 gpm,
boxnummer: 341420.

24 u./p.d. 100 cpm.

l'osieode:

Vraag ook naar de andere mogelijkheden voor een ZONNEBRIL met GRATIS glazen op sterkte

Samen genieten van een warme vriendscahp of LAT-relatie met een intell. man die
gezellig is in de omgang. Dat
wil ik (vr.). 06 • 350.15.15.6,
1 gpm, boxnummer: 388992.

GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50

NVili u oo|, naam. ai lies. \\niinplaais \ D! ledig i i r, nlleii. andcis kunnen wij u\\ advertentie helaas niel opnemen.
\ooi de particulier in, \iniaal .' n-gei-, g'at is. nie; \noi- de /.ikeliike markt, lol een maximum van één advertentie
pei v.e.'K Ook /ondel- vermelding v i a a g p ^ oniikelen ie /amen niet boven l'300.-i kunt u niel gratis adveneren Alle priyen /i|H iiu'l. l V..i'.: l i i \ \ .

Zolang
de voorraad
strekt.

het maar. Het horloge geeft ook de gewone tijd aan.

Ons TerugTik-Horloge'M is een Produkt. Een wereldprodukt! Omdat het de hele wereld over gaat. Het symbool erop, de drie bullen,
rood, blauw en geel, stelt onze 'Eigen Blauwe Aarde' voor tussen de zon en de maan. Dat is ook het symbool van onze Tijd en dan
bedoelen we daarmee onze Tijd en Tijdrekening tegelijk. Met dit symbool gaat over de hele wereld van alles gebeuren. Let maar op!
Even in kleine lettenies: Van elk horloge schenkt The Third Millennium Challenge uit zijn batig saldo een tientje aan Codename Future. Het grootste
Nederlandse jongerenproiekt voor een betere leefomgeving, een beter milieu, een betere toekomst. Stichting Codename Future is onderdeel van een
Europees verband (lat longeren aan het denken zet over de toekomst, maar vooral aan het doen. Met het TerugTik-Horloge kunnen we bovendien
Codename future helpen naar Amerika, \a zelfs naar Afrika en Azië over te waaien. Maar dan moeten we wel opschieten. Vandaar deze advertentie.
Het TerugTik-Horloge™ kost 149 gulden. Lees de kleine lettertjes hierboven. Als u deze bon invult ... is het horloge al naar u
onderweg. Voor meer informatie kunt M ook bellen met 0115 - 640460.

voorletters:

Naam:

Betaling: [~| Ik stuur een girobetaalkaart of Eurocheque
ter waarde van f 156,50 mee (f 149 + f 7,50
verzendkosten);
D Ik machtig TMC om eenmalig om f 156,50 af te
schrijven van mijn rekeningnummer,-

Postcode:

|_J I_J U U

UU

Rekeningnr.
Plaats:

Geboortedatum:

ERVAREN meiden (20 + )
geven hun telnr. voor echte
SEX: 06-95.17 (80 cpm.)

Kleur bandje:

Getrouwde vrouwen (25 + )
fjevon hun telnrs voor SEX!!
06-9502 (SOcpmV

|| |

Straat:

Dominante vrouwen geven
tehrs voor SM-kontakt. Bel
NU: 06-320.325.80 (1gpm).

GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
?ijn ook op zoek: bel
06-350.290,15 (75cpm).

II | |

|_| I_T U U

zwart

lil L?J U LJ

M/V

Handtekening:

marine blauw

Niet tevreden, geld terug-garantie. Indien het TerugTik-Horloge™ mij niet bevalt, mag ik het mits onbeschadigd en in de originele verpakking, binnen
8 dagen aangetekend retourneren. In dat geval krijg ik mijn geld zo snel mogelijk terug. Invullen en samen met een eventuele girobetaalkaart ol
Eurocheque opsturen naar: The Third Millennium Challenge, Antwoordnummer 409, 4530 VB Terneuzen.
WEME

Tips en suggesties: RedacHesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Wandelen op landgoed
Particuliere grondeigenaren
houden open huis. Op zaterdag
11 mei geven 26 particuliere eigenaren/beheerders van landerijen, landgoederen, bossen en
natuurterreinen rondleidingen
over hun terreinen. Deze manifestatie staat bekend onder de
naam 'Particulier Gastheerschap' en wordt dit jaar voor de
tweede keer gehouden.
Tijdens de rondleidingen
wordt informatie gegeven over
de aanwezige natuur-, landschaps-, en cultuurhistorische
waarden. Ook wordt er aandacht besteed aan het huidige
beheer.
In de provincies Utrecht en
Noord- en Zuid-Holland doen
in totaal acht eigenaren mee.
Het zijn Kolland in Amerongen, Anderstein in Maarsbergen, Sterkenburg in Driebergen, Waterland in Velsen, Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam, De Biesbosch in
Nieuwkoop, de Eendenkooi te
Sassenheim en Dordwijk in
Dordrecht.
Om de mensen vooraf inzicht
te geven in de verschillende
deelnemende terreinen, is bij
de ANWB/VVV-kantoren gratis
een uitgebreide brochure verkrijgbaar. Hierin vindt men per
terrein informatie over de aanwezige waarden, de aanvangstijdstippen van de rondleidingen en dergelijke.
Aangezien het vaak om
kwetsbare gebieden met een beperkt opname-capaciteit gaat,
dient men zich van tevoren telefonisch aan te melden. Dit kan
tijdens werkdagen op de volgende nummers: 030-693.9328
en 030-691.3164.

Amsterdam culinair
Op het Amstelveld wordt van
donderdag 16 mei (Hemelvaartsdag) tot en met zondag 19
mei het Amsterdamse culinaire
festival gehouden. Vier dagen
lang presenteren een twintigtal
Amsterdamse restaurants zich
op het plein naast de Amstelkerk. De deelnemende restaurants vertegenwoordigen alle
internationale keukens, variërend van Mexicaans tot Hollands, Japans, Italiaans en de
Cajunkeuken. Op het plein zorgen verder verschillende orkestjes voor sfeervolle achtergrondmuziek. De prijzen van
de gerechten die geserveerd
worden, worden aangegeven in
'Amsterdammertjes' die voor
een rijksdaalder verkocht worden bij verschillende kassa's.
De entree is voor iedereen gratis.
Het Amstelveld ligt centraal
in de binnenstad bij de kruising
van de Prinsengracht en de Reguliersgracht. Openingstijden
donderdag en zondag van 12
uur 's middags tot middernacht. Vrijdag en zaterdag van
twee uur tot middernacht.

100 jaar Blokker

woensdag 1 mei 1996

J

E FEESTJE VIEREN
en tegelijkertijd de
sfeer proeven van een
echte boerderij, dat kan in
het Amsterdamse Bos bij
geitenboerderij Ridammerhoeve. Okkie het Bokkie
trekt je vanaf de parkeerplaats in een bokkekar
langs kippen, kuikens en
geiten naar het boerenerf.
Okkie is overigens altijd een
reuze donderstraal geweest,
maar wordt nu wat ouder,
vertelt de boerin.
Binnen staat een taart met
kaarsjes klaar en wordt het
feestvarken door zijn vriendjes
toegezongen. Nadat hij zijn cadeautjes heeft uitgepakt, gaat
iedereen naar de stal om te helpen bij het verversen van stro
en het melken van geitjes. Kristel van de Ridammerhoeve legt
uit dat geitjes lieve beesten zijn.
„Jullie zijn nu in hun huis en
dat maakt ze heel nieuwsgierig.
Misschien gaan ze even aan je
broek en jas snuffelen."
En ja hoor, even later roept

o

de jarige: „Mama, mama! Er
was een geit die mijn vingers
likte." Wanneer zij alle geitjes
een beetje melk gegeven hebben, krijgen de kinderen een
geiten softijsje van de boerderij.
Aan de andere kant van de
hoofdstad, bij de McDrive in
Amsterdam-Noord, zijn we bij
het feestje van Britt. Zij is net
vijf geworden en viert haar verjaardag met vriendjes en vriendinnetjes in een met vlaggen en
slingers opgevrolijkt zaaltje. De
feestvierdertjes zingen 'lang zal
ze leven' en gaan vervolgens in
optocht naar de keuken. Gastheer Tonnie legt hun de werking uit van de apparatuur, en
de jarige Britt mag haar eigen
hamburger bakken.
Na het verorberen van het
kindermenu met een hamburger, frietjes en Sundae ijs (geen
geitenmelk), worden de kinderen geschminkt en mogen zij
hun feest voortzetten in het taallenbad. De moeder van de jarige kijkt tevreden toe: „Britt
vindt het hartstikke leuk, en

(ADVERTENTIE)

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE

voor mij is het erg makkelijk."
Met deze beschrijving van
McDonald's zijn de mogelijkheden voor kleine smulpaapjes
niet uitputtend behandeld.
Want jarigen die van lekker
eten en drinken houden, kunnen eveneens terecht in het
Kinderkookkafe aan de Oudezijds Achterburgwal. Hier kunnen ze 's woensdags zelf een
high tea geven. Kinderen van
vijf tot zeven jaar bakken zoete
en hartige hapjes voor hun eigen gasten, meestal ouders,
grootouders, vriendjes en
vriendinnetjes.
Op de overige doordeweekse
dagen kunnen kinderen van
acht tot 12 jaar een verjaarsmaaltijd bereiden, variërend
van betrekkelijk simpele Italiaanse pasta's tot ingewikkelde Indonesische schotels. Natuurlijk houdt de leiding van
het Kinderkookkafe een deskundig oogje in het zeil. „Het
eten mislukt zelden of nooit,"
stelt de eigenares de gasten gerust.
Door de week is het kinderkookkafe uitsluitend geopend
voor kinderfeestjes. Zaterdag
en zondag kun je op eigen gelegenheid komen, maar ook dan
is reserveren noodzakelijk.
De jarige Jobjes die van patat
met mayonaise houden, maar
het bovenal leuk vinden om te
bowlen, mogen bowlingcentrum De Kegel in Amstelveen
niet missen. Daar kunnen speciaal voor kinderen acht kegelbanen gereserveerd worden.
„We kunnen er bumpers langs
leggen zodat de bal niet in de
goot kan rollen," zegt de woordvoerster. „Met deze bumpers
gooien alle kleine vlegels de
zware bal tot aan de kegels,"
voegt zij er dichterlijk aan toe.

Gevaarlijk leven
Remco Daalder is hoofd Beleid en Beheer, Amsterdamse
Bos. ledere 14 dagen doet hij op
deze pagina in een column verslag van het leven in het bos.

Na het verorberen van het kindermenu met een hamburger, frietjes en Sundae ijs, worden de
Foto Mdflijn Heil
kinderen geschminkt
Na een uurtje bowlen krijgen
de kinderen patat met mayonaise voorgeschoteld en wordt
er een videofilm gedraaid,
meestal van Walt Disney, 's
Zondags organiseert het bowlingcentrum een speciale kinderdisco.
Het Rialto filmtheater en Artis mogen in deze opsomming
niet ontbreken, maar men organiseert daar alleen verjaarspartijtjes in de wintermaanden. Rialto vertoont dan kinderfilms,
en voor de jarige wordt een
feestelijk versierd hoekje vrij-

gehouden, met taart en flesjes
fris. In Artis gaan de jarigen en
hun gasten met een emmertje
voer de tuin in. Voor zichzelf
krijgen ze limonade en patat
mee. Maar zoals gezegd, niet in
de zomermaanden.
Onze speurtocht eindigt bij
het Kindermuseum, een onderdeel van het Tropenmuseum.
Het organiseert geen partijtjes
waarbij de jarige gefeliciteerd
wordt en wat lekkers aangeboden krijgt. „Maar een bezoek
aan het Kindermuseum leent
zich heel goed als onderdeel

„Je moet een beetje gek zijn om dit te doen,"
zegt Betty Duijst, eigenares en schipper van
de honderdjarige klipper 'De Walvis'. In de
winter ligt haar tweemaster in het Amsterdamse Oosterdok, 's zomers zeilt ze ermee
over de Waddenzee en het IJsselmeer met
het Groningse Zoutkamp als thuishaven. Ze
staat aan de vooravond van haar vierde seizoen, maar nog steeds zit ze financieel op
een minimum-inkomen. Geen vetpot, als
kostwinner en moeder van een peuter van
twee. Het weerhoudt haar er niet van haar
platbodem te blijven exploiteren. „Liefde
voor het zeilen en plezier in de omgang met
mensen, daar doe ik 't voor," zegt ze.

D

EZER DAGEN KIEZEN ruim vierhonderd traditionele zeilschepen weer het ruime
sop. Het begin van het seizoen voor de 'bruine' vloot
van oude klippers, tjalken,
botters en aken. Jaarlijks
zetten de voormalige zeilvrachtschepen ruim één
miljard gulden om.

In het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn is tot en
met zondag 25 augustus een
speciale expositie te zien gewijd
aan het jubilerende concern
Blokker. De expositie '100 jaar
Blokker' staat stil bij gangbare
voorwerpen die elk huis sieren
of sierden, maar ook zaken als
Sinds in de jaren zestig een
waskogels en kloetsstokken paar
hun gerestauzijn op de tentoonstelling te reerdeliefhebbers
schepen aan toeristen
zien.
gingen verhuren, is de vloot uitHet museum is gevestigd aan de Bier- gegroeid tot een volwaardige
kade 4 in Hoorn en is geopend van toeristische bedrijfstak. In 1978
dinsdag tot en met zondag van tien tot waren er al zeventig schepen in
\ ijf uur. De entree bedraagt viereneen- bedrijf, in het jaar tweeduizend
lialve gulden voor volwassenen en drieeneenhalve gulden voor kinderen en zullen dat er zo'n vijfhonderd
senioren. Voor meer informatie: 0229- zijn, schat de landelijke Belan214001.
genvereniging
Beroepszeilschippers (BBZ). Ruim één
miljoen overnachtingen per
(ADVERTENTIE)
jaar boeken de oude zeilschepen. Meer dan de hotels in Amsterdam. Hun klanten komen
vooral uit Nederland, maar ze
trekken ook veel gasten aan uit
Duitsland, België, Denemarken, Spanje en Frankrijk.
Dat de schippers allang geen
hobbyisten meer zijn, blijkt alleen al uit het aantal belangenverenigingen en instellingen in
de branche. Zo richtten de 27
schippers in Monnickendam
anderhalf jaar geleden de 'Belangenvereniging Zeilcharterschippers Monnickendam' op.
Zij willen de gemeente ertoe bewegen meer te investeren in de
traditionele zeilvloot.
Volgens schipper Koos Oudhuis is uitbreiding van de faciliteiten en meer ruimte om af te
meren dringend gewenst. Maar
de gemeente houdt de boot nog
af. Oudhuis denkt dat dit komt
omdat men zich onvoldoende
realiseert dat de traditionele
zeilvaart Monnickendam jaarNO6 EVEN.... lijks een miljoenenomzet opleEN DE VOETBALLIEFHEBBER
vert. De traditionele zeilchartervloot brengt namelijk geld in
VALT IN DE PRIJZEN...!
het laatje. De totale jaaromzet
VOLG ONS EK AKTIE-NIEUWS
van de vloot, de plaatselijke ho-

UWEÏCEN

Verjaardagspartijtje geven
tussen geiten of Aboriginals

Vroeger was het ene verjaardagsfeestje wellicht populairder dan het andere, maar vaak kwamen ze neer op
koekhappen en stoelendans bij de jarige thuis. Moeder
ruimde daarna de rommel wel weer op. Maar moderne
ouders bieden hun kinderen iets heel anders aan. Ze
hebben de keuze uit onder meer restaurants, bioscopen, dierentuinen en een museum. Een speurtocht
naar onvergetelijke verjaarspartljtjes in en rond Amsterdam.

Mieke Otterman:
„We varen voornamelijk
met
vriendengroepen
en
zeg
nou zelf,
die zijn
nooit
groot

Remco Daalder

Jan Pieter Nepveu
Voor alle kinderpartijtjes Reldt: van te
\oren reserveren. Geitenboerderij Uidammerhoeve, Amsterdamse Bos, telefoon 020-645.5034 (dinsdag gesloten).
McDonald's, telefoon 06-022.2500 (.Uleen informatie). Kinderkookkdfe, Oudezijdb Achterburgwal 1(13. telefoon
020-W25.3257. Sport- en partycentrum
De Kegel. Bovenkerkerweg 81. Amstelveen. telefoon 020-(>45.5557. Kindermuseum, Linnaeusstraat 2. telefoon 020568.8300 (informatie) of 020-5B8.82X;t
(reserveren).

Bram
de
Hollander
Fotografie

reca, de boekingskantoren en
de toeleveringsbedrijven bedraagt zo'n vijf miljoen, goed
voor ruim tachtig banen.
De toenemende populariteit
van de oude zeilschepen heeft
de schippers gedwongen professioneler te werken. Sinds enkele jaren gelden strengere veiligheidseisen en om een antwoord te geven op de vraag
naar meer luxe, heeft de Stichting Classificatie Waterrecreatie (CLAWA) inmiddels een
steraanduiding voor de accommodaties ingevoerd.
„Een schip met vier sterren,
het slaat nergens op," zegt Betty Duijst, „want een viersterren
schip is niet te vergelijken met
een viersterren hotel." Ze
is wars van
luxe en runt
haar 'kleine'
klipper zeker
niet om er rijk
van te worden.
„Pas na een _______
jaar of zeven
gaat mijn bedrijf lonen, als ik
de investering in mijn schip eruit heb."
Betty schetst een simpel kostenplaatje. Een schip van gemiddelde grootte, in redelijke
staat van onderhoud, kost rond

van een feestje," zegt stafmedewerker Liesbet Ruben, die vandaag achter de kassa van het
Kindermuseum zit.
Het Kindermuseum is bedoeld voor de jeugd van zes tot
12 jaar. Bij een bezoek worden
zij - ouders mogen niet mee zelf onderdeel van de tentoonstelling, die gaat over de Aboriginals in het noorden van Australië. Tijdens de voorstelling
mogen we even de neus om de
deur steken. In een donker decor zitten zo'n twintig verschillende stadskinderen tussen eucalyptusbomen, rotsblokken,
en geluiden van het oerwoud te
luisteren naar verhalen. Een
jongetje heeft zijn petje stoer
achterstevoren gedraaid en een
meisje kijkt door een grote bril,
maar allemaal horen ze ademloos wat de Aboriginals vertellen.
Terug bij de kassa geeft Ruben een kleine toelichting:
„Terwijl in onze cultuur vooral
het schrift domineert, wilden
wij een tentoonstelling maken
over mensen met een orale traditie. Dat is zo'n 80 procent van
de wereldbevolking."
Om de mondelinge traditie
van de Aboriginals voort te zetten, mogen de kinderen na afloop van het programma zelf
hun ouders rondleiden en vertellen wat ze zoeven gehoord
hebben.

TJET LIJKT ZO leuk, m een
*•*- bos werken. Vooral met
mooi lenteweer. Maar m een
bos werken kan ook heel ge
vaarlijk zijn. Dat bleek deze
week. Een van onze trouwste
medewerkers verdween spoorloos. We hebben nog maar weinig hoop.
Bertha was een grote, witte
kip die tot taak had de eieren
voor het overige bospersoneel
te verzorgen. Ze scharrelde vrij
rond over het kantoorterremen
ging 's avonds slapen op een
boomtak. Veel legbattenjkip
pen zullen dromen van zo'n leven. Maar het scharrelbestaan
heeft ook nadelen. Op een dag
werd ik opgeschrikt door twee
flitsen langs mijn kantoordeur:
een kleine witte en een grote
zwarte er achteraan. Een hond
zat Bertha achterna.
Met een snelle sprint kon ik
tussenbeide komen en Bertha
redden. Ze was niet gewond geraakt, maar alle veren zaten
door de war en ze was vooral
erg boos. Sindsdien was ze de
oude niet meer. Ze lette veel
minder goed op. Alsof ze wilde
zeggen: dit is mijn gebied, ik
laat me niet meer wegjagen!
Dat werd haar bijna fataal.
Op een namiddag zagen we uit
het raam ver weg een raar tafereel: Bertha lag op haar rug, de
vleugels gespreid en daarbovenop zat een bruin geval, ook
met gespreide vleugels. „Bertha heeft een vriendje," zei de
één. „Ben je gek! Dat is een buizerd, die heeft haar te grazen,"
riep de ander en sprong uit het
raam om onze kip te redden
van de grote roofvogel.
Bertha was nog meer aangeslagen. Van de brutale leghen
was een schriel kippetje over.
Ze ging niet eens meer de bomen in om te slapen.
En nu is ze helemaal verdwenen. Misschien opgegeten door
een kat? Of verdronken? We
weten het niet. Maar we hebben
nog een sprankje hoop. Bertha
had de gewoonte om als het
even kon openstaande auto's
binnen te wippen. Misschien
heeft een argeloze bosbezoeker
haar meegenomen. Wilt u allemaal even achterin kijken of
daar misschien een witte kip
zit? Wij missen onze eieren!

de drie ton. Bij een afschrijving
van 10 procent, moet een schipper ieder jaar sowieso dertigduizend gulden terugverdienen. Aan verf, touw, blok en
staalkabels gaat minimaal tienduizend gulden per jaar op.
Daar komen de kosten voor een
maat, de havengelden, brandstof en als sluitstuk het eigen
levensonderhoud nog bij.
Voor haar inkomsten is Betty, net als de meeste schippers,
afhankelijk van een boekingskantoor, dat de klanten werft
en de boekingen regelt: „Een
gewoon goed seizoen betekent
dat het kantoor mij boekt voor
140 dagen per seizoen Maar vorig seizoen heb ik dat lang niet
niet gehaald. Hoe dat komt?

'Bruine vloot'
zorgt voor
miljoenenomzet
Goed gebruik is dat de klant
ook de maaltijden voor schipper en maat verzorgt. Na het
zeilen met z'n allen aan tafel
dus. De klanten zijn trouwens
niet verplicht
mee te helpen,
want schipper
en maat kunnen het werk
alleen
af.
Maar het zeilen wordt wel
--- avontuurlijker en afwisselender als de passagiers de
handen uit de mouwen steken.
In de regel heisen de meeste
groepen heisen graag een zeiltje
mee. Op de Waddenzee moet
dat ook wel.
Betty: „Door de wisselende
getijden is het zeilen avontuurlijker en minder goed te plannen dan op het IJsselmeer.
Soms vaar je 's nachts omdat
het niet anders kan. Of je komt
vast te zitten en valt droog. Het
IJsselmeer is minder intensief.
Vroeg aanmeren in de haven
omdat er anders geen plaats
meer is en je veel discogangers
onder de klanten aantreft."
Zij is niet de enige in de branche die het liever kleinschalig
houdt. Mieke Otterman van
boekingskantoor
Zeilvloot
Muiden draait, naar eigen zeggen, al mee zolang de traditionele zeilvaart bestaat. „We hebben hier een enorme groei meegemaakt, maar we passen nu
met 12 ligplaatsen precies in
ons jasje. Muiden is een kleine
haven. Er kan niet meer bij."
Nodig is dat ook niet. Mieke

Wisselende getijden
maken zeilen op
Waddenzee avontuurlijk
Deels omdat de concurrentie
toeneemt, deels omdat charterkantoren blijven steken in bestaande markten."
Voor een weekje zeilen betaalt men voor een groep van
twintig personen 5400 gulden.

BOES
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rekent voor dat haar vloot van
12 schepen jaarlijks ruim 25
duizend personen vervoert.
Korte tochten van een dag of
een paar dagen zijn veruit favoriet. Of er een tendens is naar
meer luxe? „Nee, dat woord
komt niet bij me op als ik aan
traditionele zeilschepen denk.
Kwaliteitsverbetering,
dat
wel."
Over het sterrensysteem is ze
kort: „Handig voor de verkoop
naar het buitenland, meer is
het niet." Gevraagd of Muiden
veel verschilt van Monmckendam zegt ze resoluut: „Ja. ik
denk het wel. Want wij varen
met een heel ander type groepen. In Monnickendam vaart
een aantal schepen met zogenaamde 'mcentives' (reisjes op
kosten van de zaak-sk). Die
klanten verwachten vreselijk
veel en stellen hoge eisen."
Vanuit Muiden vaart een heel
ander type toerist op een ander
type schip. Mieke: „We varen
voornamelijk met vriendengroepen en zeg nou zelf, die zijn
nooit groot. We hebben al schepen voor negen man. Ons maximum is 24."
Hobbyisten zijn het niet
meer, de mensen van de bruine
vloot. Maar keiharde zakenlui?
Nee. Professionalisering heeft
de jeu gelukkig niet uit de branche verdrongen.
Sabina Koelcwijn
Voor meer informatie: 'De \\al\is',
Zeilvloot Noord Ni'derlaml, Zoutkamp: O.ïlil-4-linO. Zvilcharterschlppers Mfliiiilckenihim: 02!l!)-(i545:i2, Zeilvloot Muiden: ():!l4-2(i:{!l2H.
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Die 2 Nieuwe Koeien
Vanaf half mei ligt er een
band met hoogtepunten van
het programma 'Die 2 Nieuwe
Koeien' in de winkels. Bijbehorende ansichtkaarten kunnen
worden opgestuurd naar de favoriete spelers van het Neder lands Elftal. Prijs: 29,95 gulden

geeft u meer!

Op het eerste gezicht gaat het om een schaakduel. De Rus
Anatoly Sergeievsky en de Amerikaanse titelverdediger
FrederickTrumper strijden m Merano (Tirol) om de wereldtitel
Het tweegevecht blijkt echter veel meer dan een partijtje schaak
Een subtiel duel op politiek niveau, een krachtmeting tussen
Oost en West. In een driehoeksverhouding - twee grootmeesters
en een vrouw - raken de geliefden verdwaald in een emotioneel
labyrint en ze proberen de regels van de ethiek naar hun hand
te zetten. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen speelt op zondag
5 en maandag 6 mei m de Stadsschouwburg Amsterdam de
musical

CHESS
De musical is tot
stand gekomen
door een vruchtbare samenwerking tussen de
ABBA-componisten Benny
Andersson en
Bjorn Ulvaeus en
tekstschrijver Tim
Rice
Foto Pau! De Backei
De hoofdrollen
worden vertolkt door Hilde Norga, in 1995 de glansrijke winnares
van het Nederlandse tv-musical-concours A Star is Born en Hans
Peter Janssens een van de sterren uit The Phantom of the Opera
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij do
kassa van de Stadsschouwburg Amsterdam (Leidseplem 26) krijgen
lezers van Weekmedia vijf gulden korting* op de 1-e. 2-e en 3-e
rang (normale prijzen respectievelijk 55, 50 en 45 gulden) Voor
reserveringen: 020-624 2311

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:.
Aantal personen
'De korting geldt niet in combinatie met andere
kortingen CJP en Pas65
Foto Paul'De Backer
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geeft u meer!

BOODSCHAPPEN

WIJZER
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

Bereiding:
Snijd de champignons en de
(gepelde) knoflook in dunne
plakjes. Klop de olie, citroensap
en de honing tot een sausje.
Breng deze op smaak met
zout en peper. Knijp de muntblaadjes fijn boven de saus
(houd er wel twee achter voor
garnering).

heer/üke aardappel ovenfrh£1Pele wfce een
Calvé
Aardappel Anders is er in drip8fSTOten:
^aaktBac
ui Kruiden-Knofloók en Kaas'
°"-

De duidelijk herkenbare vanillegeur van Vanilla Fields, omringd
door bloemachtige oriëntaalse
accenten, is bij veel moeders geliefd. Defraaie, bladvormigeflacon Eau de Toilette van wit gematteerd glas is nu speciaal voor
moederdag samen meteen Vanilla Fields bodylotion of showergel verpakt in een mooie mand
met feestelijke strik. En extra

voordelig. Want voor de Vanilla
Fields Eau de Toilette van 15 ml.
met 75 ml. showergel betaalt u
nietf l. 26,90 maar slechts f 1.16,95.
Ook bij de 30 ml. flacon Eau de
Toilette in combinatie met een
75 ml. bodylotion geldt een actieprijs. Deze kost normaal fl.
34,90, maar mag u nu voor slechts
fl. 24,95 voor moeder mee naar
huis nemen.

Schep nu de champignons en
de knoflook door de saus.
Daarna de geitenkaas verkruimelen en ook deze door de
saus scheppen.
Zet het geheel een uur afgedekt in de koelkast. Schaaf intussen de komkommer in dunne plakjes.
Serveren:
Komkommerplakjes in cirkel op
bordjes leggen. Salade erover
verdelen. Gameren met takjes
munt.
Eet smakelijk!
Het BoodschappenSpel

En de
winnaar is...

veilig sporten
in de zon met
Piz Buïn Sport
Piz Buin heeft al vijftig jaar ervaring met de ontwikkeling van
zonnecosmetica. Voor actieve
sportliefhebbers introduceert
Piz Buin nu het Piz Buin Sport
gamma. Deze zonbeschermers blijven ook werken als u
hevig transpireert. Verder bevatten ze een extra lange waterbestendige bescherming,
waardoor u maar liefst 80 minuten op het water kunt blijven.
De produkten zijn bovendien
niet vet en lopen niet uit
Alle produkten uit het Piz
Buin Sport gamma zijn dermatologisch getest en bevatten uitstekende UVA/UVB-f ilters
en vitamine E. Door de hydraterende werking voorkomen
ze af schilvering en behoudt uw
huid de bruine kleur een stuk
langer.

De winnaars van de handige
Princess Cool Touch broodrooster krijgen hun prijs zo
snel mogelijk toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

HUISHOUD

deze i n plakjes e n verdeel ze ?

Origineel
presenteerblad
gratis bij
Cinzano

Lekker fris met vernieuwde Fa
Fa heeft zijn assortiment bad- en
verzorgingsprodukten ingrijpend
vernieuwd. Niet alleen de verpakking werd aangepast, ook
werden de recepturen verrijkt
met diverse extracten uit de natuur. De douche- en badprodukten bevatten nu bovendien het
Hydro-Balance-System. Dit beschermt de huid tegen uitdrogen en zorgt dat de huid
zacht en soepel aanvoelt.
Er zijn nu: Fa Douche, Fa Douche
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Ecosym:
het nieuwe
systeem
voor gebitsreiniging
Ook voor gebitsprothesedragers is een verantwoorde gebitsverzorging van het grootste
belang. Sinds kort kan dit met
Ecosym, een nieuw natuurlijk,
biologisch afbreekbaar reinigingssysteem voor kunstgebit
en prothese. Ecosym zorgt voor
een zorgvuldige en intensieve
reiniging. Ook tandsteen en nicotine-, wijn- en koffieaanslag

& Shampoo, Fa Bad en Fa deodorant. Fa deodorant is nu te
koop in vijf nieuwe frisse geuren. Bovendien is er nu Fa Deo
Balsam, een zachte deodorant
die direct na het ontharen gebruikt kan worden en Fa dry dat
effectief is tegen transpiratievocht zonder het proces van transpireren te blokkeren.
Alle produkten zijn in de winkel
herkenbaar aan de nieuwe Fa
kleuren.

verwijdert u moeiteloos. Daardoor gaat uw prothese langer
mee zonder poreus te worden.
Bovendien irriteert Ecosym uw
slijmvliezen niet. Ontdek het
zelf!
Ecosym isverkrijgbaar bijdrogist
en apotheeken wordt aanbevolen
doortandprothetid.
Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Natuurlijk Ecosym

omdat smaken versch.Uen
i Amaretto, Bellmi
Tiramisu, Blue Bay Pina
colada, corkhill Whisky
cream en Mühlbach Apfel zijn vijf heerlijke likorettes met bestaande
populaire internationale
smaken.
,
Ze Zijn verkrijgbaar DIJ
de supermarkt of slijter.
Een fles kost ongeveer

Gratis een origineel presenteerblad met de afbeelding
van de Cinzano 'pin-up girl'
poster uit 1950 van de beroemde Italiaanse ontwerper Franco
Mosca.

De likorettes drinkt u
••'puur, met «sof indemix.
Ook kunt u er heerlijke
gerechten mee maken.
Daarom ontvangt u tijdehik ou aankoop van een
fles een gratis receptenboekje.

Ontdek de 'magie' met Orangina
Orangina bevat niet alleen heel
veel sap en écht vruchtvlees,
maar vanaf 6 mei zijn vier weken
lang alle literflessen Orangina
voorzien van een halshanger
met daarin een 'magie' viltje.
Als u wilt zien wat er zo 'magie'

aan dit viltje is, moet u er wel
even een glas Orangina opzetten. Zorg ervoor dat het glas ijskoud is. Anders werkt het niet!
Er zijn vier verschillende viltjes.
U herkent ze aan de kleur van de
halshanger. Spaar ze alle vier!
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donderdag op
Stadsomroep utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

Het .Boodschappenspel zet u in het
zonnetje. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden
maakt kans op een schitterende BaByliss Mallorca 10-lamps zonnehemel. Bovendien ligt voor iedere
honderdste beller of inzender een
handige compacte lichtgewicht Princess kledingstomer klaar.

•4 Babyliss
Mallorca, "
10-lamps
zonnehemel

A

O M R O E P
AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

na 1'ousEnciD

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Bij welke drank krijgt u tijdelijk een
gratis receptenboekje?

haartje zachtjes op, zodat u zich
moeiteloos scheert. Ook werd de
strip met voedingscrème en glijmiddel breder gemaakt. Dat
maakt het scheren nog makkelijker en wordt irritatie van de
huid voorkomen.
Het Gillette Sensor Excel f or Women-apparaat met twee mesjes
en opbergsysteem kostfl. 12,95.
Ter introductie betaalt u tijdelijk
slechts f l. 9,95.

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45,I9.45.uur

V

PRINGESS
KLEDING
STOMER

Steeds meer vrouwen kiezen
voor natscheren om benen en
oksels glad te krijgen. Met Gillette Sensor Excel for Women
gaat dit nu nog makkelijker en
comfortabeler dan u al van Cillette gewend was.
Zo biedt de nieuweanti-slip grip
u een perfecte controle over het
apparaat. Micro-ribbels die voor
de dubbele mesjes zijn geplaatst
masseren uw huid en tillen elk

O

ROTTER

Orangina. Even schudden... voor de smaak

Veiliger en gemakkelijker
natscheren met Gillette
Sensor Excel for Women

R

donderdag op Euro 7
om 10.50,13.50 en 15.20 uur

Van het-origineel, wat in het
historische Cinzano museum
te bewonderen is, heeftCinzano
in een beperkte oplage een
uniek presenteerblad laten
maken.
Hoe u dit originele presenteerblad tot 1 september (of
zolang de voorraad strekt) gratis in uw bezit kunt krijgen leest
u in het actielabe! op de Cinzano flessen in de winkel.
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Cinzano de authentieke Italiaanse Vermouth, heeft een
uniek aanbod.

UIST
Een zelfgemaakte taart of
cake is niet alleen lekker, maar
het is ook leuk om te doen.
Vooral als het eindresultaat bij
iedereen in de smaak valt. U
heeft meer eer van uw werk als
u onderstaande tips in het achterhoofd houdt.
- Als u stijfgeklopt eiwit nodig
heeft is het raadzaam om de
kom en garde in te smeren met
een beetje citroensap. Hierdoor maakt u deze gebruiksvoorwerpen namelijk vetvrij en
dit zorgt voor een beter effect.
- Bestrijk de zelfgebakken
cake zodra hij uit de oven komt
met een dun laagje abrikozenjam. Hierdoor gaat de cake
mooi glanzen én extra lekker
smaken.
- Wilt u langer genieten van
uw zelfgebakken koekjes? Leg
dan een paar suikerklontjes in
de koektrommel. De koekjes
blijven dan langer vers.

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3. Melk
O 4. Margarine, mayonaise
O 5. Vleeswaren
O 6. Kip en gevogelte
O 7. Vis
O 8. Groente en fruit
O 9. Brood, beschuit, toast
O 10. Broodbeleg
O H.Ontbijtprodukten
O 12. Pasta
O 13. Maaltijdschotels
© 14. Ovensaus
O 15. Yoghurt
O 16. Vla
O 17. Slagroom
® 18. Likeur
@ 19. Frisdrank
© 20. Vermouth
O 21 Snoep en chocolade
O 22. Drop
O 23. Snacks en zoutjes
O 24. Toiletpapier
O 25. Keukenpapier
O 26. Luiers
© 27. Cebitsreiniger
© 28. Verzorgingsprodukten
© 29. Lichaamsverzorging
© 30. Zoncosmetica
© 31. Cosmetica
O 32. Gezondheid

E

C.A. Woensdregt
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft G.A.
Woensdregt uit Amsterdam
inmiddels ontdekt! Dankzij de
deelname aan het BoodschappenSpel heeft Henny de eerste
prijsgewonnen en mag nu gaan
genieten van een Babyliss Mallorca 10-lamps zonnehemel.

©= Nieuw

Uw aardappels voortaan
lekker anders met
Aardappel Anders
ovensaus van Calvé

In de Nederlandse keukens
worden champignons veel
gebruikt als smaakmaker in
soep, sauzen en roerbakgerecnten. Toch kunt u champignons ook goed gebruiken als basis voor een frisse
salade.
Boodschappenlijstje
(2 pers.): 250 gr. champignons, 1 teentje knoflook, 3
eetl. olie, 3 eetl. citroensap,
1 eetl. vloeibare honing,
zout, peper, 1/2 komkommer, 75 gr. zachte geitenkaas en 15 gr. verse munt.

= Actie O = Suggestie

2. wie verwent moeder met moederdag?

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

en bel uw antwoorden door naar:

Boodschappenlijrï
• (100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoort
off. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

Woensdag 8 mei 1996

Los nummer ƒ1.95

56-e jaargang nummer 19

Busbaan
op Zeeweg

Bouwplan voor vuurtoren in Kerkstraat

ZANDVOORT - Behalve
een rotonde op het kruispunt Zeeweg-Brouwerskolkweg en een maximumsnelheid van zestig kilometer
per uur willen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Zeeweg terugbrengen tot één rijstrook en één
busbaan. De Zeeweg bestaat
nu nog grotendeels uit twee
rijbanen. Onlangs zijn langs
de weg adviesborden met
zestig kilometer geplaatst.

ZANDVOORT - Een vuurtoren van bijna 18 meter hoog in
de Kerkstraat. Als het aan ondernemer Leo Heino ligt,
wordt dit zijn volgende project in Zandvoort. De toren is
onderdeel van een nieuw bedrijfspand, dat is ontworpen
door architect Sjoerd Soeters. Hij ontwierp ook Circus
Zandvoort aan het Gasthuisplein. In het pand komt op de
begane grond een tea-room, boven vergaderruimte en een
kantoor.
Het nieuwe bedrijfspand
komt op de plaats waar vroeger
parfumerie Hildering in de
Kerkstraat was gevestigd. Tenminste als het bouwplan dat
deze week is ingediend, wordt
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Eerder deze maand hebben
architect Soeters en Heino de
plannen aan het college van
Burgemeester en Wethouders
gepresenteerd. Zij hebben officieel nog geen standpunt over
het plan ingenomen.

Met dit voorstel hopen GS de
Zeeweg een stuk veiliger te maken. In de periode 1992-1994
vonden er op deze weg (N200)
234 ongevallen plaats, waarvan
88 met letsel. Drie mensen verongelukten dodelijk. In vijfjaar
tijd (1990-1995) vonden 11 mensen de dood op de Zeeweg. De
meeste ongelukken gebeurden
's nachts. De verongelukte auDe vuurtoren krijgt aan de
tomobilisten vlogen meestal uit onderkant een diameter van
de bocht door te hard rijden. ongeveer zes meter, die wordt
uitgevoerd in aluminium beplaDe N200 staat op de eerste ting met witte en rode vlakken.
plaats in een top vijf van onvei- Het pand komt in de Kerklige provinciale wegen. De rang- straat naast visrestaurant
lijst is samengesteld door de Schut te staan. Een deel van
provincie, die onlangs het rap- het achterliggende gedeelte van
port 5 verkeersonveilige wegde- het pand loopt trapsgewijs op
tot aan de Kosterstraat. De zijlen heeft uitgebracht.
muur is overwegend spiegelDe aanpassingen aan de Zee- wand tot 9,5 meter hoogte en
weg gaan 6,3 miljoen gulden
kosten, hiervan is 4,5 miljoen
gulden bestemd voor de aanleg
van de twee busbanen. Na de
reconstructie denkt het provinciebestuur dat het aantal ongelukken in drie jaar tijd zal teruglopen tot 85, waarvan dertig
met letsel. Dodelijke ongevallen worden dan niet meer verwacht.

zal een gedeelte van de toren
weerspiegelen.

wil hij op deze plek een terrasvergunning aanvragen. Als alles volgens plan verloopt, zal de
bouw van het nieuwe pand vlak
na het seizoen beginnen en nog
voor de zomer van 1997 klaar
zijn.
Volgens de plannenmakers
valt de hoogte van de vuurtoren
onder het bestemmingsplan en
zal er geen licht uit komen. Heino biecht echter op, dat hij de
toren liever hoger had gezien.
„Ik wou hem hoog boven het
dorp laten uitkomen, maar architect Soeters vond dat stedebouwkundig niet verantwoord."

Heino wil met de vuurtoren,
de entree van Circus Zandvoort, gelegen aan de Kosterstraat, meer laten opvallen. Tevens zegt hij met dit bouwwerk
de centrumfunctie van het
dorp te willen versterken. Dat
Of de bewoners en winkeliers
de nieuwbouwplannen echter
een uitbreiding van Circus van de Kerkstraat overlast zullen hebben van de bouw? Heino
Zandvoort zijn, bestrijdt hij.
denkt van niet. „Ik zie dit als
„Ik sloop een oud pand in de een relatief klein bouwwerk.
Kerkstraat dat al een tijd leeg Het pand wordt niet onderkelstaat, en zet er een nieuw be- derd."
drijfspand voor in de plaats.
Dat er mogelijk ook mensen
Hooguit zal het de infrastructuur rondom Circus Zandvoort zijn, die de stijl van dit nieuwe
verbeteren en de circulatie van bouwwerk niet aanstaan, daarwandelaars in de kleinere stra- over zegt de ondernemer:
ten om het Circus heen, ver- „Zandvoort heeft behoefte aan
mooie bijzondere gebouwen,
sterken."
omdat ze allemaal tijdens de
Als de plannen doorgaan wil Tweede Wereldoorlog zijn wégHeino het oude winkelpand gehaald. Als ze al het oude wilnog voor het seizoen laten slo- len terughebben, dan moeten
pen. Voor de zomermaanden ze gewoon niet zeuren en op-
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Van der Heijden is twintig
jaar lid van de in 1971 opgerichte vereniging KTR (Keep Them
Rpllin'), die als doel heeft het
ZANDVOORT - Bij een snel- rijdend materieel uit de Tweede
heidscontrole zijn vorige week Wereldoorlog te behouden.
veertig automobilisten be- „Deze legervoertuigen kwamen
eigenlijk recht uit de fabriek en
keurd.
moesten vanaf een landingsBij een controle op de Dr. vaartuig meteen het water in
Gerkestraat zijn 608 auto's ge- het strand op. De wagens hadcontroleerd. Acht automobilis- den wel eens startproblemen.

Veertig hardrijders

ten reden te hard. Een bestuurder reed 73 kilometer. Op de
Zandvoortselaan in Bentveld
reed een automobilist 96 kilometer per uur. Hier werden
1598 wagens gecontroleerd. 32
bestuurders overtraden de toegestane maximumsnelheid.

j Waterstanden
HW
LW HW LVV
08.28 04.06 21.1516.35
09.46 05.01 22.3617.34
11.06 06.00 23.351905
12.15 07.14 -.-20.24
00.46 08.46 13.1921.35
01.49 09.44 14.1522.25
15 mei 02.41 10.50 15.0623.04
16 mei 03.29 11.25 15.5623.45
17 mei 04.11 12.20 16.35 Maanstand:
NM vr 17 mei 1336 uur
Hoog water: do 16 mei 15.56 uur
NAP + 104 cm.
Spnngtij: dl 14 mei 9.44 NAP - 97
crn.

Datum
09 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei

De tocht Umuiden-Katwijk is
voor de derde keer georganiseerd. Onder de voertuigen zaten motorfietsen, jeeps, drietonners, grote vrachtwagens en een
drietonner. Op Hemelvaartsdag
maken de chauffeurs met hun
wagens een driedaagse tocht
door Nederland, België en
Duitsland.
Van der Heijden die in 1940 is
geboren, heeft de Tweede Wereldoorlog als hobby. „Ik kan me
natuurlijk niet veel van die oorlog herinneren. Maar nog wel
toen mijn vader in 1945 in Leiden door de overburen werd
verraden. Hij zat onder de vloer
in de huiskamer met het zeil en
een tafel daarboven. Ik zal het

(ADVERTENTIE)

assiel

a la van der Horst
Als u kiest voor klassiek, kies dan voor 'n bezoek
aan Co van der Horst Daar wacht u een fraaie
collectie kwatiteitsmeubeien en woonaccessoires
ïn uiteenlopende klassieke stijlen
Binden) 2 Amstelveen
's Maandags tot 13 00 uur gesloten
Donderdag koopavond 0206412505
Ook in ons wooncentrum Mate Smithuis
Keukenarchitectuur SanilairStudio B A D
Solidwood Plankenvloeren & Parquet
plancher* en Boley open haarden
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CO vanlder horst:
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Behalve zijn fascinatie voor
'40-'45 is Van der Heijden ook
helemaal weg van auto's en motoren. „Ik ben 15 jaar autocoureur geweest. Op een gegeven
moment word je te oud en het
risico te groot. Toen heb ik mijn
interesses voor techniek en de
Tweede Wereldoorlog gecombineerd. Het grootste deel van
mijn vrije tijd gaat zitten in het
onderhouden en restaureren
van voertuigen uit de oorlog."
Van der Heijden is de trotse
eigenaar van een jeep plus aan-

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166
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houten kader
aluminium runen
dubb begliilng
balie tegeli op

Lr=ss=1

luik voor uitgifte
oprn IE letten lis

nieuw het Kurhaus laten ont- 'veranderen', anders gaat Zand- donderdag 23 mei in de Welwerpen. Ik vind echter, dat we voort dood." De ondernemer standscommissie wordt beons moeten bezighouden met hoopt, dat zijn bouwplan op sproken.

Zandvoorters willen
referendum over
het parkeerbeleid

hanger, een Dodge Webber Carrier (een vrachtwagen die munitie naar het front vervoerde),
een Chevrolet Canada (een
vrachtwagen voor algemeen gebruik zoals voor manschappen
en voor de keuken) en een Ariel,
een Engelse motorfiets. Deze
motor is Van der Heijden nu aan
het restaureren. „Begrijp me
goed. Wij zijn helemaal niet militaristisch ingesteld en hebben
niets met uniformen. Wij zijn
geïnteresseerd in de voertuigen
en in de Tweede Wereldoorlog.
De wagens hebben over het
strand een tocht van dertig kilometer gemaakt zonder één storing. Perfect toch."
Foto Andie Lieberom

Casino heef t slecht
1995
liever niet binnenzitten. Extre-

ZANDVOORT - Holland Casino
Zandvoort heeft vorig jaar een
miljoen gulden minder netto
bedrijfsresultaat behaald als in
1994. Het aantal bezoekers
kwam beide jaren uit op 290
duizend personen.
Directeur In 't Veld wijt hetzelfde aantal bezoekers aan de
bijzonder mooie zomer van
1995. „Bij mooie weer gaan
strandbezoekers minder snel
naar het casino. Bij uitgesproken strandweer gaat de mensen
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Het zijaanzicht van de vuurtoren in de Kerkdwarsstraat. Beneden komt een tearoom, op de
andere verdiepingen vergader- en kantoorruimte

Andere maatregelen die de
provincie overweegt: verkeerslichten op de kruispunten Parnassiaweg en Brouwerskolkweg, permanente radarcontrole en verbreding van het
noordelijk fietspad, zodat dit
geschikt is voor fietsers uit beide richtingen.
moment niet snel vergeten dat
de Duitsers hem kwamen halen."
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Keep Them Rollin'

Monteurs repareerden de voertuigen en als startsein gaven ze
met de baco een klap op de achterkant en riepen: 'Keep them
rollin'."

Adèle van
Kemenade heeft
een gaai die blaft
Pag. 5

italert run
dubb beglazing

De natuurlijke omgeving van
de Zeeweg zal niet worden aangetast. Met de aanleg van de
busbanen wil het provinciebestuur het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. Momenteel rijden per uur twee
bussen naar en van het strand.
De provincie verwacht dat dit
aantal tijdens de zomermaanden zal worden verhoogd.

27 voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog hebben zondag naar
aanleiding van 51 jaar bevrijding over het strand de rit IJmuiden-Katwijk gemaakt met
een kleine onderbreking in
Zandvoort. De colonne ging op
bezoek bij Nieuw Unicum, omdat volgens de Zandvoorter Ton
van der Heijden, een van de initiatiefnemers, „de inwoners van
Nieuw Unicum nu eenmaal
moeilijk in staat zijn naar ons
toe te komen."

18 PAGINA'S
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Ab en Wim zijn
vijftig jaar lid
van de PvdA

Gedeputeerde Staten zijn er
in hun analyse vanuit gegaan
dat de capaciteit van de Zeeweg
is afgestemd op het autoverkeer tijdens topdagen in de zomer. 'Dit betekent, dat tijdens
de minder drukke periode een
„riante" weg beschikbaar is.
Dit laatste leidt tot onderschatting van de rijtaak. Mede door
de in de weg aanwezige bochten
nodigt in die situatie de weg
ook uit tot „sportief" rijgedrag,'
aldus de samenstellers van het
rapport.

Het rapport wordt nog voorgelegd aan de provinciale commissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Daarna vindt overleg
plaats met de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal. Het
Zandvoortse gemeentebestuur
en ondernemers uit de badplaats zijn fel tegen de versmalling van de Zeeweg. Zij vrezen
dat het dorp in het zomerseizoen onbereikbaar wordt voor
toeristen.
Morgen, 9 mei, hebben de ondernemers een onderhoud op
het provinciehuis met gedeputeerde De Boer.

DEZE WEEK:

17700

^.0

Oplage: 5.400

Editie 17

Weekmedia

me weersomstandigheden hebben altijd consequenties voor
een casino m een badplaats. In
december en januari was het
biecht weer. Zandvoort is dan
moeilijk bereikbaar over een
tweebaansweg met ijzel en
sneeuw. In de stad ligt dat anders. Daar gaan de mensen toch
wel uit."

NVM

.MAKELAAR,

Uit&Vrije Tijd

Vragen over bezorging?

donderdag 9-12 uur
ZANDVOORT - B en W van Zandvoort hebben gisterochtel. 571.7166
tend 17 honderd handtekeningen ontvangen met het verAdvertenties: tel. 571.7166
zoek een referendum te houden over het parkeerbeleid.
Redactie: tel. 571.8648
Initiatiefnemer H. Blokker wil dat de Zandvoortse burgers
inspraak krijgen over de parkeerproblematiek. „Het huidige parkeerbeleid moet gecanceld worden. Er moet een
alternatief komen in de vorm van een parkeergarage."
(ADVERTENTIES)
Blokker, hotelier, zegt dat en van ae rijrichting in de bewethouder Fliermga tijdens de langrijke winkelstraat, de hooghoorzitting over het parkeerbe- bouw op de zuidboulevard, het
leid eind maart aangaf dat dui- versmallen van de toevoerweNeem moeder mee uit. S
zend handtekeningen genoeg gen naar Zandvoort, de bouw
Maak een goede keuze, h
zijn voor het houden van een van villa's m het Kostverlorenreferendum. ,,Wij zijn toen park, het plaatsen van parkeerP
langs de deuren gegaan. Het meters aan de duinrand, enz,
Grioks
Ë
kostte ons twee uur om vijf enz. De gemeente communispecialiteiten
s
handtekeningen te verzamelen. ceert niet met haar inwoners.'
restaurant
E]
Zolang moesten wij het geklaag
De gemeente Zandvoort heeft
„SYMPOSION" l
van de Zandvoorters aanho- een verordening, die het houden van een referendum mogeren."
Zeestraat 38, tel. 5713758 l
Blokker hoopt dat het refe- hjk maakt. Het aantal handterendum ertoe leidt dat er een keningen moet tweemaal de
P
De Traditionele
|
werkgroep komt om de proble- kiesdeler zijn en die ligt in
Griekse keuken.
S
men op te lossen. „De gemeente Zandvoort op 914.
Het voorstel van B en W over
doet maar wat zonder inspraak
Nu ook voor
B
van de burgers. Niet alleen ho- het parkeerbeleid vervolgt de
GROTE PARTIJEN. |
tels en pensions worden de gebruikelijke procedure en
Dagelijks geopend.
g
dupe van de parkeerplannen, wordt afgerond. Als de gemeenKeuken van
E
ook de burger als hij straks teraad uiteindelijk over het par17.00-23.00 uur.
s
voor een parkeervignet zo'n keerbeleid stemt, neemt zij ook
Voor reserveringen
S
tweehonderd gulden moet beta- een beslissing over het houden
tel. 5713758
l
len. De gemeente wil het gebied van een referendum. Als een
achter de watertoren geheel meerderheid hiermee instemt,
voor autoverkeer afsluiten. Ju- wordt de vraagstelling voor de
U bent van
ridisch kan dat al niet, want een volksraadpleging vastgesteld.
harte welkom.
bedrijf mag met van het ver- Aan het referendum moeten
minimaal vierduizend stemgekeer worden afgesloten."
De initiatiefnemer vreest dat rechtigheden deelnemen. Ina3tci
als toeristen twee- tot driehon- dien een meerderheid het parderd meter van hun hotel naar keerbeleid afkeurt, neemt de
hun auto moeten lopen en per raad een besluit of ze de uitdag zo'n 25 gulden kwijt zijn spraak overneemt.
aan een parkeermeter, niemand Zandvoort nog bezoekt.
„In 1990-'91 stond Zandvoort
nog genoteerd als derde toeristenplaats van Nederland, inZANDVOORTS NIEUWSBLAD
middels is dat de zevende
plaats geworden. De verpaupeVOOR WIE NIET
ring heeft al toegeslagen."
Volgens Blokker komt de betere toerist al niet meer naar
AAN DE ZIJLIJN WIL STAAN
Zandvoort. „Alleen het jeugdige
publiek viert hier nog vakantie.
En jongeren geven nu eenmaal
veel minder uit."
Het parkeerbeleid van de gemeente is volgens Blokker de
druppel die de emmer doet
overlopen. In een begeleidend
schrijven, zegt hij, dat de mwodie krant moet ik hebben.
ners van Zandvoort de besluiOmdat ik Rraag wil weten wat zich in
ten van de gemeente meer dan
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
zat zijn: 'De toeristenbelastmg
Zandvoorts Nieuwsblad
op strandstoelen, het omdraai-

Natuurlijk,

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) L

Vervolg op pagina 3

ra

Wandelen door
Tuschinski
in Maanlicht'

J

Postcode/Plaats: [

CENSE&
\LlNGEN

Telefoon- l

l

Giro/Banknr.:

L

l

l

l

j L

l
|_

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,75 Q half jaar ƒ 33,90 D Jaar ƒ 59,20

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

l

* Voor ixjstabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
i Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. °

l

J

l

J

l
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FAMILIEBERICHTEN

RAADHUIS WEGENS
HEMELVAARTSDAG
GESLOTEN

H Cl ASO TONDS
DE WINNAAR IS
LI LEN PAAP IN SPL
NOELLE IS GEBOREN
OP 2 MEI OM 14 00 UUR
IEDEREEN BEDANK I ""
RONALD LN WENDY GLEL1ICIILERD

Bedroefd ge.ven Wij U kennis dat onverwaelit uit
ons midden is weggenomen on/e vader, schoon
vadei en opa

Gerrit Koper
Gemt Muis
weduwnaar van Clse Alma Peperkamp
•k 8 oktober 1915
t b mei 1996
Nel Loos Koper
Jaap I^oos
Jaap
Mia Draijer Koper
Riehard en Maneke
Robert en Franchise
/andvoort Huis in de Duinen"
Correspondentieadres
\1 I Draijei Koper
Voltastraat 24
2011 C K/andvoort
l r /al gelegenheid /ijn tot afseheid nemen en
condoleren op woensdag van 19 00 tot 20 00 uur
in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
/andvoort
De bij/etting in het fannliegiaf /al plaatsvinden
donderdag 9 mei om 10 30 uur op de Algemene
Begraafplaats /andvoort, l ollensstraat 67 te
/andvoort
l evens /al er na afloop van de plechtigheid gele
genheid /ijn tot condoleren m de ontvangkamer
van de begi aafplaats

HET ASO BES! UUR
(per -i mei opgeheven)

NOORD

Wegens Hemelvaartsdag zijn alle
gemeentelijke afdelingen op donderdag 16 mei
gesloten Dit geldt ook voor vrijdag 17 mei
Op deze dag is de balie wel geopend van 09 0010 00 uur alleen voor aangifte van geboorte
en overlijden

Vrijdagavond
onderbreking

WIJZIGINGEN VUILOPHAAL
l v m Hemelvaartsdag wordt het huisvuil i p v
op donderdag 16 mei, op vrijdag 17 mei
opgehaald

KOOPRVOND
OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING

ADVERTENTIES

De volgende commissie vergadert volgende week
m het Raadhuis

UW EIGEN
—,
o

- maandag 13 mei 1996,
20 00 uur

f

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

De commissievergadering wordt gehouden m de
commissiekamer in het Raadhuis (ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergadering liggen
minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bii de
Centrale Balie m het Raadhuis (ingang Swaluestraat)
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF 8c
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie verzorgen wij al
uw grafwerk naar ons of uw eigen ontwerp renovatie bijschrijving van namen en teksten belettering en
alles wat ermee verband houdt
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKE
LIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER
NEMERS VERTEGENWOORDIGERS AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLAM
GENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTEN
VERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

lot on/e grote droefheid is geheel onverwacht
van ons heengegaan on/e /uster schoonzuster
en tante

Dirkje ten Broeke-Paap

NOG EVEN.
EN DE HOLLANDSE LEEUW
MAAKT ER EEN GROOT
PRUZENFESTIVALVAN
'

PLAN AUTOLUW GEBIED
De gemeente heeft het plan opgevat het gebied
dat begrensd wordt door de Haltestraat Kost
verlorenstraat Koninginneweg Prinsessewegen
de Louis Davidsstraat autoluw te maken Het
plan is mede opgezet naar aanleiding van verzoe
ken van bewoners van de Van Ostadestraat
Oosterstraat Jan Steenstraat en Diaconiehuisstraat om maatregelen te treffen om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren
Veelgehoorde klachten uit de buurt waren dat er
een te grote parkeerdruk is auto s met te hoge
snelheid door de straten rijden er veel sluipver
keer is en te weinig speelruimte voorde kinderen
Dit alles brengt een gevoel van onveiligheid met
zich mee Overigens blijft de rijrichting van de
Haltestraat onveranderd

VOLC ONS EK AKTIE-NIEUWS

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT

weduwe van Cornelis Hendrik ten Broeke
-A-29 juni 1916
t 3 mei 1996
E Paap-Paap
A Koper-Paap
G Paap
E Paap-Rietveld
Neven en nichten
/andvoort Koninginneweg 7 rood
Correspondentieadres
G Paap
Nicolaas Beetslaan 20
2041NNZandvoort
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te
/andvoort

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

Privé
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel 023-5714168

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Vragen over de
bezorging?
Bel Interlanden
Spreigroep
06-8998200
(20 cpm)

Het gehele gebied wordt een zogeheten 30 KMzone
De maatregelen die genomen worden zijn o a
het aanbrengen van drempels plateaus en doorgetrokken trottoirs om de rijsnelheden terug te
brengen Verder is het de bedoeling in een aantal
straten de rijrichting om te draaien om sluip
verkeer tegen te gaan Het gaat hier om de
Koningstraat (west) Kanaalweg en Willemstraat
Gelijktijdig met het autoluw maken van het
gebied zal de Diaconiehuisstraat heringencht
worden

maandag t/m vrijdag
van 9 tot 17 uur

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

De plannen liggen ter inzage bij de Centrale
Balie in het Raadhuis Swaluestraat 2 van 10 mei
t/m 7 juni 1996 De balie is open van maandag
t/m donderdag van 08 30 16 00 uur en vrijdag
van 08 30 12 30 uur De plannen zijn tevens m
te zien in de openbare bibliotheek op de
Prinsesseweg 34 tijdens openingstijden
Tijdens genoemde periode kan men schriftelijke
reacties richten aan Burgemeester en Wethouders Postbus 2 2040 AA Zandvoort
Op 21 mei is er een inspraakavond over dit
plan in de Raadzaal van het Raadhuis ingang
bordes Raadhuisplem De inspraakavond begint
om 20 00 uur Tijdens deze avond wordt mfor
matie gegeven over het plan en kunnen bewo-

NOORD
Lingerie Speciaalzaak

van 10 mei 1996 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort Het Raad
huis is geopend van ma t/m do van 08 30 tot
16 00 uur en op vrij van 08 30 tot 12 30 uur

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders/ge
meenteraad Postbus 2 2040 AA Zandvoort

Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
Deeerstvolgendeophaaldaqisdmsdag14mei
1996
De route loopt via de volgende halteplaatsen
08
" " 1 5 09 00 uur
Corn Slegersstraat
Schuitengat
09 1 5 - 1 0 0 0 uur
10 1 5 - 11 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
Tolweg
11 15 12 00 uur
Sophiaweg
12 45 13 30 uur
Van Lennepweg/
13 45 14 30 uur
J P Thijsseweg
Prof v d Waalstraat
14 45-15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

WERKZAAMHEDEN OP
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
ZANDVOORT
In verband met het verwijderen van asbest
houdende platen van circa 600 graven kan
enige overlast ontstaan voor bezoekers van de
begraafplaats Vanzelfsprekend wordt getracht
de overlast tot een minimum te beperken
De werkzaamheden worden bloksgewijs uitge
voerdm 5 periodes van telkens twee weken De
start is begin april en naar alle waarschijnlijkheid
zal begin juli net werk gereed zijn
Voor nadere informatie kan men terecht bij de
beheerder van de begraafplaats telefoon
(023) 574 01 00 of op de begraafplaats zelf

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend dat op 25 april 1996 is ontvan
gen een melding ex artikel 8 41 Wet miheube
neer, van L en B Pannenkoeken VOF voor het
oprichten en in werking hebben van
1 een pannenkoekenrestaurant gelegen
aan net Raadhuisplem 4 te Zandvoort
Hiermee is de vergunnmgplicht voor de inrichtmg komen te vervallen en zijn de voorschriften
van het Besluit horecabedrijven milieubeheer
op de inrichting van toepassing

Torselet met jarretel, string en kou

l||jpqrkeer-i;|:
gelegenheid

GEMEENTE

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)'
De gemeenteraad heeft op 25 april 1996 beslo
ten dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmmgs
plannen worden voorbereid voor
- het perceel Vondellaan 4
- het perceel de Savornin Lohmanstraat 6
De besluiten liggen met de bijbehorende teke
ningen waarop met een rode omlijning de
betreffende percelen zijn aangegeven ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort
Het Raadhuis is geopend van ma t/m do van
08 30 tot 16 00 uur en op vrij van 08 30 tot
12 30 uur

ART. 17 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening voor een termijn van maximaal 8
maanden vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
- het verbouwen van het pand Raadhuisplem 4
tot een horecagelegenheid
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 10 mei
1996 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluestraat) te Zandvoort
Het Raadhuis is geopend van ma t/m do van
08 30 tot 16 00 uur en op vrij van 08 30 tot
12 30 uur
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan schrif
telijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwaanvragen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend
96 035 B Stationsplein 4

96

ART. 19 WRO (ART. 50, LID 5
WONINGWET)

96

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor

96

het uitbreiden van de woning de Savornin
Lohmanstraat 6
- het uitbreiden van de woning Vondellaan 4
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet
vrijstellingen te verlenen voor
- hetwijzigen van bouwvergunning 131 B 91 tot
het oprichten van een appartementengebouw
op de percelen Brederodestraat 207 209
De gemeenteraad is voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling te verlenen voor
het oprichten van een kunstwerk voor de
ingang van het raadhuis aan de Swaluestraat

;

Moederdag-aanbieding!
sen, in rood, zwart, wit

-commissie
financiën

ners vragen stellen en reageren Naarverwachtmg zal de gemeenteraadop 3 september een
beslissing nemen over de plannen Daarna zal
zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden
begonnen worden

Voormelde bouwplannen liggen met ingang

o

96
96

plaatsen en vernieuwen van de
perronsbe
schutting
936 B van Stolbergweg 7 vergroten van
een woning
037 B Teunisbloemlaan 22 veranderen en
vergroten van
een woning
038 B Brederodestraat 17 veranderenvan
een tuinhuis
039 B Kostverlorenstraat 65 oprichten van
een garage met
berging
040 B Raadhuisplem 4
veranderenvan
kantoor naar
restaurant

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis Swaluestraat 2
gedurende de openingstijden Belanghebben
den kunnen binnen een redelijke termijn schrif
telijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 2 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoorde
Img van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op dat er wettelijke regels
bestaan die ons tot de verlening van een vergunnmg kunnen verplichten
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wo
ningwet worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis Swaluestraat 2 gedu
rende de openingstijden

Beha's v.a. 70AA- 105E cup
met string en slip
Nieuw: spectaculair
Lou-Aubade!
Lejaby - Pérèle, Warners, Oroblu
After Eden - Ten Cate etc. etc.
Passage 22-24-26
Tel 5716232

Graag tot ziens

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

10.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00

ABN AMRO BANK N.V.
RAADHUISPLEIN 6
2042 LR ZANDVOORT
TEL: 023-5760500

Een kompleet verzorg
qf crematie voor.iléc^-i^^WS,--:;^
Shift een n^

schoenreparatie
Wij werken
uitsluitend
met eerste klas
kwaliteit!
J. v. Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 5715449

hcutenjk bedankt voor de
vakantie m Spanje
L V M Cl LN C2
en alle ouders'

ABN'AMRO

j. van campers
ERKEND

C

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vu! de bon in.

Dut heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de ver/ekeriny dekte (die
kosten, maar net /o belangrijk u?ns de hulp
en sfew/i van Uitvaartcentrum Haailem.
/M/es werd met de uiterste /ory yereyeld,
precies /o«?s mijn man Ach dat had vooige^ieli
«•ƒ«. deze uitvtnirtverxelcerinif ** mijn
vertrouwen meer dan n-atird.

SCHOEN
HERSTELLER
Slichling Erkenningsregeling Schoenherstellers

* Een kompleet \crzoigdc begiafems of eiematie \ooi een eenmalige
afkoopsom van f 3 145, (N B een \eigehjkbaie uitvaait kost
momenteel ?o'n f 5 000, )
* Geen leeftijdsgiens, ledeieen \\oidt geaeeepteetd
* Vooi de betaling \an de afkoopsom kunt u bestaande polissen \an
le\ens\eizeketmg aanbieden (tot maximaal f l 000, )
* De afkoopsom is ondci bepaalde \ooi\\aaiden attiekbaai \ooi de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten)

ZAN D V O O R T

$
|Sfe$^
|Órn|li^

Tel. 023-5730792

Dit is alleen bestemd voor vaders & kinderen!!!

is van 14 t/m 18 mei

GESLOTEN

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

Op -(»idtn> 12 nut a \ nwt>tn alle moedei s \\eei ecn\ lekkei \en\end \\oiden </KS nodigen \\ij u mr \ooi ten o\eilieeilijke nioedeidag-bnincli

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Ti i u i / / on-e lnn\piam\t pcf>\inele klanken optilt en n uitkijkt mei c<?t
u ; i ei t n \\ 1 1 ii i en t>lcict\jc champagne en knj^en alle moede/ s een ca
deantje \\iicnnci u kunt deelnemen eiun hel u en m/koude' bninehbiijfe't
Vixn s/ct/i/s f ?9 50 pet pei won \ei \eien u ij n onde'i andeien een lieeili/k k/ip/e \oep dnei\e \ooitii\\aleide\ lu\ibioodje\ lagont keien- &
i Ie e \\\ ene n -alm et lu\e de \

Henk van der Feer
Haarverzorging

Een nattiru-uilv€iartverzekerin<j,
daar heb je wat arm

/oal\ n i>i \\end beni bij dan Donido -ellen n c \<x» kindje"* tot 4 jcteii een
ifiatu boulje bij en kindeie'ii l/m 1 1 jeiai eten \ooi Je hal\e pnjs mee'
Uitciiiaid n ei in on:e kinde npt elhoe k \oldoende speelgoed en een leuke
ttkat/ilin :oditt de kindjes kunnen \pelen en alle moeelei s nntit> kunnen
binnelien'
U kunt i e \enei e n \cin maandag t/in \njdcit> \an 09 00-17 00 uin op
lek/oonnitmmei 02? 572 00 00 Meetel 1026
W/i :ien mi ie \ineiinq yicuti; tegemoet'

I

Z Ja, ik wil vnjblijvend meei mtoimitie ovei de natura uit\aamei/ckeiing
O ontvangen Ik heb de' gaiantie dat ik nog neigens aan gebonden ben
^ naam
man/v louw

l L_I stiaat
2 posteode /woonplaats
l 3 telefoon

I O("M2;
• M

leerti)d(en)
Bon in envelop /ondel post/egel /enden a in
Uitvaaitecntium Haailem, Antvvooidnummei 318,2000 WC Haailem

Duits koor
op bezoek
ZANDVOORT - Het Zandvoorts mannenkoor onder leiding van dirigent Frans Bleekemolen geeft samen met het
Duitse mannenkoor Polyhymnia op zaterdag 11 mei een voorj aarsuitvoering in de Hervormde kerk. Er is een afwisselend
programma samengesteld. De
liederen variëren van licht klassiek tot populair. De avond begint om 20.15 uur.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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'In paradijs op aarde heb ik nooit

'Getetter aan
Zee' naar Yanks

Het Duitse koor Polyhymnia
uit Mariadorf is uitgenodigd
voor een gastoptreden in het
kader van een uitwisselingsprogramma. „In het verleden is het
mannenkoor naar Duitsland
geweest voor een optreden en
daar zeer gastvrij ontvangen,"
aldus
bestuurslid
Bob
Schmidt. „Om die reden doen
we deze geste terug. Het belooft
een sfeervolle avond te worden."
Dirigent van het Duitse koor
is Hans Reisen. Om de beurt
zingen de koren een aantal liederen. Enkele bekende num- Kinderen spelen ter gelegenheid van de 1-meiviering op een springkussen bij 't Stekkie in Noord
mers zijn 'Ol' Man Ryth'm',
Foto André Lieberom
'Dixie' en 'De Spijskaart'. Maar
ook veel andere bekende liedeZANDVOORT - Koninginnedag mag dan in'Nederland vader getreden. „In 1962 stond
ren van klassiek tot populair met
grote cijfers hebben gewonnen van l mei, in huize Van ik vijfde op de PvdA-lijst en
prijken op het programma. Het der Moolen
heeft het socialisme gezegevierd. Ook vijftig werd ik in de gemeenteraad geprachtige 'Chor der Priester'
jaar
na
de
oprichting
van de PvdA. Ab (75) en Wim (78) zijn kozen. Maar wethouder wilde
van Mozart wordt door beide
een
halve
eeuw
lid
van
de sociaal-democratisceh partij en ik niet worden. Mijn vader die
koren tegelijk gezongen. Ook
de
vrouw
van
Ab,
de
66-jarige
Eef van der Moolen-Koper, is elke morgen om vier uur ophet Zandvoorts volkslied wordt
zag ik 's avonds eigenlijk
gezamenlijk vertolkt. „En dat ondanks een koningsgezinde familie („bij ons was alles stond,
alleen maar slapend in zijn
zal zeker een aparte ervaring oranje") 47 jaar lid van de Partij van de Arbeid.
stoel."
worden," aldus Schmidt vroVan der Moolen bleef tot 1982
lijk.
„Wij zijn nog even links als Daarvoor liep hij enige tijd met raadslid. Toen vond hij het welvijftig jaar geleden," zegt Ab een handkar naar Haarlem en letjes. „Tijd voor de jeugd. De
Na de uitvoering kan men een van der Moolen, die niets van terug om brood op te halen. politiek
toch al. Jongedrankje nuttigen in het Ge- zijn idealen heeft verloren. Totdat hij een liesbreuk kreeg." ren raakvergrijst
je
kwijt.
Ze hebben
meenschapshuis. Zondag gaan „Jongeren willen de wereld alA.J. van der Moolen kwam geen interesse in politiek." Bij
de koren om 11.00 uur frühs- tijd veranderen, maar de mees- wel weer terug in de Zandvoort- het oud-raadslid was dat wel
hoppen (borrelen) in de Krocht ten vergeten die idealen. Het se gemeenteraad en was van anders. „Ik kan mij de machtsen om 12.00 uur volgt een geza- geld is te aanlokkelijk."
1936 tot 1948, met een onderbre- overname van Hitler in 1933
menlijke vismaaltijd aldaar.
De beide broers komen uit king in de oorlog, wethouder en nog heel goed voorstellen. Ik
Kaarten zijn te krijgen bij Ton een rood nest. „Mijn vader was loco-burgemeester. De vader was
11 jaar, maar volgde de poKaspers, Koninginneweg 43 of van 1919 tot 1923 raadslid voor van Ab en Wim was ook nog litiek op de voet."
op zaterdagavond bij de Her- de Sociaal-Democratische Ar- voorzitter van de plaatselijke
Ata was al vroeg lid van de
vormde kerk. De kerk is vanaf beidersbeweging (SDAP). Hij PvdA en van woningbouwver- AJC
(Arbeidersjeugdcentrale)
19.30 uur geopend. Wie lid wil stopte hiermee, omdat hij als eniging EMM. Zoon Ab is nooit en zijn broer Wim van de sociaworden van het mannenkoor, is bakker voor zichzelf begon. geheel in de voetsporen van zijn listische
toneelvereniging Op
van harte welkom. Het koor beHoop van Zegen. Op de dag van
staat uit 46 man, maar de club
de arbeid vierden de socialisten
vergrijst een beetje, aldus seook altijd grote feesten. „Vergacretaris Henk Baars. Er zijn
voornamelijk eerste tenoren
nodig. Het mannenkoor repeteert iedere dinsdagavond van
20.00 uur tot 22.15 uur in het
ZANDVOORT - „Jullie mogen naar de Olympische Spelen in
Gemeenschapshuis.
Atlanta, want jullie hebben met een slagzin onze wedstrijd gewonnen." Die mededeling van de Zandvoortse autodealer Ed Strijder
is bij de familie De Weers uit Bloemendaal in zeer goede aarde
gevallen.
Vervolg van voorpagina
„Ja, het was echt een hele verrassing. Mijn vrouw kreeg trouook nog een bos bloemen," vertelt een opgetogen H. de
Het casino in Zandvoort be- wens
„Normaal doe ik niet zo gauw mee aan dit soort dingen,
haalde in 1995 een' netto be- Weers.
ik dacht 'laat ik meneer Strijder een plezier doen'. Die
drijfsresultaat van 1,1 miljoen maar
slagzin heb ik al een tijdje geleden ingeleverd. Ik was dat alweer
gulden, een miljoen minder dan vergeten."
in 1994. Volgens In 't Veld zijn
Hij gaat in elk geval als het even kan naar atletiek kijken.
deze cijfers beïnvloed door een „Dressuur
vind ik ook wel mooi. Ik hou van de meer bijzondere
eenmalige BTW-teruggave van sporten. Misschien
lukt het om de hockeyers te zien, want daar
vier ton door de overheid. „Bb- doen wat mensen hier
uit de buurt aan mee." Mogelijk vangt de
vendien waren de lasten vorig familie De Weers ook nog
glimp op van de honkbalploeg met
jaar een ton hoger. Verder Ad Hendriks en Maarten een
Koper uit Zandvoort.
kwam de opbrengst van de tafel- en spelsoorten vier ton lager uit. Dan blijft er een ver(ADVERTENTIES)
schil van een ton over. Maar op
een exploitatiebegroting van 38
miljoen gulden is dat marginaal."

Promenade

Familie Weers wint Atlanta-reis

Jeannette van Westerloo met Ab en Wim van der Moolen. De twee broers werden tijdens de
laatste ledenvergadering officieel gehuldigd. 'Wij zijn nog even links als vijftig jaar geleden'
deringen met toespraken en toneel. Bij Monopool kwamen
wel vier- tot vijfhonderd kinderen. Die ouderwetse 1-meivieringen bestaan niet meer."
In een paradijs op aarde heeft
Van der Moolen, die 38 jaar als
bedrij f stechnicus bij Corodex,
fabrikant van kunstofprodukten, werkte, nooit gedroomd.
„Daar ben en was ik veel te
nuchter voor. Wel verwachtte
ik dat de mensonterende toestanden van voor de oorlog zouden verdwijnen."
Maar het socialisme blijft bestaan, aldus Van der Moolen.
„Een socialistische staat zal er
niet komen. Maar op democratische manier het socialisme
bewerkstelligen, daar geloof ik
wel in. De SDAP en PvdA hebben een enorme rol gespeeld in
de emancipatie in Nederland."
„Het liberalisme gewonnen?
Het liberalisme is prachtig, als
de mens er geschikt voor was.
De helft van de mensen is ver-

schrikkelijk egoïstisch. Heel
veel mensen kunnen niet voor
zichzelf zorgen. Het individualisme is doorgeslagen. De meeste mensen hebben het te goed,
zijn te materialistisch."
Van der Moolen vindt dat er
meer genivelleerd moet worden. „De onderkant van de samenleving wordt steeds armer.
Het minimumloon mag nooit
afgeschaft worden." Het huidige kabinet is hem daarom veel
te paars. „Het mag best wat
rooier worden. Maar als de
PvdA niet in de regering zat,
zou het allemaal veel beroerder
zijn. Stom van de arbeiders dat
ze dat niet in de gaten hebben."
Hij is tevreden met Kok.
„Een goede premier voor deze
paarse coalitie. Hij probeert op
te komen voor de sociaal-zwakkeren, maar moet opboksen tegen de VVD. Een uitgesproken
PvdA-voorganger is Kok niet.
Hij straalt geen enthousiasme
uit. Den Uyl had dat wel. Een

bewogen mens, die probeerde
de maatschappij te veranderen."
De Zandvoortse 'regering' is
maar niks, oordeelt Van der
Moolen. „Het gemeentebestuur
vraagt altijd advies en dat kost
kapitalen. En met die adviezen
wordt vervolgens niets gedaan.
Ze nemen heel rare beslissingen, er zit geen lijn in het beleid.
Die uitbreiding van het stadhuis is toch geen gezicht."
De parkeerperikelen zijn volgens hem het grootste Zandvoortse probleem. „De Kerkstraat moet gewoon autovrij."
Op de tweede en derde plaats
volgen de hondepoep in het
centrum en de stankoverlast
van de rioolzuiveringsinstallatie. „En het Cultureel Centrum
moeten ze laten staan en opknappen. Zandvoort heeft geen
behoefte aan zalen. Voor de
opera moeten de mensen maar
naar Amsterdam."

ZANDVOORT - 'Getetter aan
Zee', het wekelijkse raclioprogramma over kunst en cultuur,
dat op zaterdagavond van zeven tot acht uur wordt gepresenteerd door de kunstenares
Marianne Rebel, wordt voortaan in café Yanks aan het
Dorpsplein opgenomen.
„Getetter aan Zee mag gezien
worden," aldus Rebel. Volgens
haar is 'kijkradio' de meest democratische manier van radio
maken. „Hoe drukker hoe
mooier. Iedereen die wil reageren, kan dan discussiëren over
een onderwerp. Ik denk dat de
verhuizing uit de watertoren
naar het café het programma
nog levendiger maakt."
Volgens Rebel is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk
live-muziek tijdens de ZFM-uitzending wordt gemaakt. Daarnaast hoopt ze zoveel mogelijk
mensen te ontmoeten die gedichten of iets literairs willen
voordragen. „Het is natuurlijk
het leukst, als de mensen tijdens het programma gewoon
binnen lopen. Iedereen is van
harte welkom. En wie weet hoeveel talent de Zandvoorters bezitten."
Het sportprogramma van
Jaap Koper, dat wekelijks uitgezonden wordt van zes tot zeven uur, zal ook in café Yanks
gepresenteerd worden.

Jan en Bep Kooij
vijftig jaar samen

ZANDVOORT - Jan en Bep
Kooij uit de Fahrenheitstraat
hebben donderdag hun vijftigjarig huwelijksfeest gevierd. De
burgemeester
kwam hen
woensdag al feliciteren. De
75-jarige Jan en zijn 72-jarige
echtgenote wonen sinds 1969 in
Zandvoort.
Ze woonden even in de Gerkestraat en kwamen daarna in
hun huidige woning in de Fahrenheitstraat terecht. Zij leerden elkaar kennen toen Jan onTon van Doorn dergedoken zat in Alkmaar.

Dankzij een broodje kaas

(ADVERTENTIE)

Resultaten casino

De casino-directeur is optimistisch over dit jaar. „We hebben het bedrijfsresultaat begroot op 2,2 miljoen gulden. Dat
gaan we hoogstwaarschijnlijk
halen."

Op zaterdag 22 juni worden
de sleutels van de auto's tijdens
een feestelijke bijeenkomst in
Holland Casino Scheveningen
aan de winnaars uitgereikt. De
casino's hielden al eerder een
dergelijke actie. In 1993 kregen
tachtig deelnemers aan de Mystery Jackpot een Fiat Cinquecento in Zandvoort.
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Toos Bergen is sinds kort de drijvende kracht achter het secretariaat van het Ondernemers Platform. Ze heeft enige tijd in de
Bruna op de Grote Krocht gewerkt en is inmiddels een eigen
secretariaatsbedrijf begonnen. Volgens de toespraak die mevrouw
Van der Heijden voor een volle raadzaal hield, sloeg bij het tweetal
de vonk over toen de een bij de ander een boek kocht en de ander
een broodje kaas kwam halen
Foto André Lieberom

'Trein naar Umuiden
vergroot achterstand'

ZANDVOORT - „Het is de zoveelste druppel in een emmer die al zo vol is. De relatieve achterstand van Zandvoort
wordt nog groter." Han van Leeuwen, fractievoorzitter van
D66, reageert daarmee op het plan van de Amsterdamse
rondvaartrederij Lovers de treinverbinding tussen Amsterdam CS en IJmuiden te heropenen.
Van Leeuwen verwacht dat
Lovers in aansluiting op de
treinverbinding een lijndienst
opent tussen IJmuiden en het
Centraal Station in Amsterdam. „Een rondje maken met
de trein en de boot is wat mensen graag willen. Maar het station in IJmuiden is natuurlijk
nog wel een eind van het strand
verwijderd. Te voet twintig tot
25 minuten, per bus vijf a tien
minuten." Mogelijk dat Lovers
de treinreizigers per boot naar
het strand brengt.
Volgens de democraat moet
er hard aan het produkt Zandvoort worden getrokken. „Andere gemeentes zitten ook niet
stil. Wij blijven achter en moeten bereid zijn te investeren in
het toerisme. Maar er is onwil
en wantrouwen. Bij de bevolking leeft nog steeds de gedach-

soorten
vlees

|;:fciïfi|fll|S^;i

Dolgelukkig verlaten Peter Tromp en Toos Bergen het Zandvoortse raadhuis. Voor hen werd vrijdag de rode loper uitgelegd,
want de vrouw van burgemeester Van der Heijden heeft deze twee
bekende Zandvoorters met elkaar in de echt verbonden. Peter
Tromp heeft de bekende kaaswinkel op de hoek van de Grote
Krocht en de Louis Davidsstraat. Hij is bovendien bestuurslid van
de ondernemersvereniging en zingt in het Zandvoort Mannenkoor.

Holland Casino Zandvoort
begint op moederdag een speciale actie. Via de Mystery Jackpot zijn zeventig mini coopers
te winnen. Dit zijn de laatste
Britse mini's die in Nederland
worden geleverd.
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maandag t/m vrijdag van

Tel. 571 9067

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

9.0o tot 13.00

uur.
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VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

te dat toerisme geld kost."
Van Leeuwen vindt dat er
veel meer geld moet worden
vrijgemaakt voor toerisme. „De
toeristen brengen door de parkeergelden en de strandstoelbelasting twee miljoen gulden in
het laatje. De gemeente stelt
daar amper een handvol politieagenten tegenover. Met deze inkomsten worden namelijk de
tekorten gedekt."
Ploris Faber van de Stichting
Zandvoort promotie ziet de
nieuwe treinverbinding niet zo
somber in. „Dit is alleen maar
een stimulans voor Zandvoort
zich kwalitatief te verbeteren.
En wat heeft IJmuiden te bieden? Eigenlijk alleen maar een
breed strand. Zandvoort heeft
veel meer. Bovendien denk ik
dat het slechts een luchtballonnetje van Lovers is."

Schot beroofd in Van Speijkstraat
ZANDVOORT - Een 25-jarige zijn arm omgedraaid. Hij viel
Schot is zaterdag in de Van op de grond en kreeg twee trapSpeijkstraat beroofd van zijn pen in zijn buik. Behalve de
portemonnee, waarin 250 gul- portemonnee namen de manden zat. De Schot werd om- nen de rugzak van de Schot
streeks kwart voor elf 's mor- mee. Hierin zat een discman
gens aangesproken door twee met een aantal cd's. De politie
mannen die een vuurtje vroe- verzoekt eventuele getuigen
gen. Een van de mannen stak contact op te nemen. De daders
een uit. Toen de Schot hem ook zijn ongeveer dertig jaar en tuseen hand wilde reiken, werd sen de 1.75 en 1.80 meter lang.

Er bestaan plannen voor de bouw van een vuurtoren in de Kerkstraat
.iistriitio Mare ilr Hoi-r

woensdag 8 mei 1996
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w. Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlener,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim T , l miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel 020-665 86 86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantorerv
Amstelveen kantoor Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 44,00
3 regels
voor elke extra regel
ƒ 14,85
mm-pri|S
ƒ 9,20
mm-pnjs met vignet
ƒ 9,20
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,90
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
met breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties fbreder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Rijscholen

Campers

GOLDCAR MITSUBISHI

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

Amsterdam • Almere - Zaanstreek
20 autonjlessen -f examen ƒ 1.000.of '
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

Camper 3-daagse CAMPERLANP op vrij. 10, za. 11 en ma. 13
mei. Ned. grootste verwarmde showroom met meer dan 100
campers. Ook nieuwe Dethleffs en 'Arca. Vele speciale aanbiedmgen. Tevens goede campers gevraagd voor verkoopbemiddeling. Campcare b.v., Tuinweg 7, Ind.terrein Warmoeziersweg
Bergschenhoek: 010 - 5221515.

Daihatsu

Citroen
Citroen BX, 14, Cannes, aug
'91, 60000 km, radio, open
dak, impenal, trekh , APK tot
apr '97, in zeer goede staat
prijs/9.700 Tel.020-6691895

Mitsubishi

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

NIEROP-DAIHATSU div. inruil,
CITROENSPECIALIST
'uore/Charade/Valera en
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK, Applause. Bj. v.a. '89 t/m '95.
Vancouverstraat 2-12,
schade en laswerk
A'dam-West. 020 - 6183951.
Verkoop onderd nwe/gebr.
Tel 020-6320190 fax 6343433.

Ford

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspe- FIESTA 1.1, rood, juli '83, apk5
ciahst Leende Tel 04906-1528. '97, m goede staat, ƒ 1100:
tel. 020 - 6477742.
XM V6 24V leer '94 / 37 500
XM Turbo D aut '94 ƒ 37 500 Ford Fiesta, bjr '85,125.000 km,
XM 20i BR schuifd. '92/ 27.500 APK tot nov. '96, rijdt perfect,
XM 20 Break Aut '92 / 28.500 vr.pr. ƒ 2.400. 0297 - 582435.
XM Turbo D Airco '93ƒ 29.500
XM Turbo D Amb '91/ 17 500
XM Comfort LPG '94 / 27.500
XM Diesel '90
ƒ11.750 Civic 1,5 GL, wit, 148.000 km,
CX 25 TD Break '88 ƒ 8.500 '87, APK tot eind '97, eerste
Xantia 18 SX LPG '93/ 19.900 eigenaar ƒ 6750. 070 - 5177291.
ZX 1.8 i Funo '93
ƒ17.500
ZX Diesel '93
ƒ 14.900 Legend 2,5 V6 6 '90 LPG. Top
BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500 210 km/u 0-100 8,3 sec.! Zuinig
BX TGD Break '90
ƒ 9.950 V10,5, veel extra's, perf.st.
BX RD Break '88
ƒ 6.950 ƒ11.950. 0252 -419633.

Honda

BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
AX
AX

Opel

Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Opel Kadett 1.8 Frisco zwart Peugeot 205 GRD, 5-deurs,
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
sept. '90, 42.000 km. 1 Jr.
bj.'85,A.P.K.'97,Vr.pr./2700.
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
garantie ƒ 15.950. Casparus Tel.: 020 - 6198304.
Weesp 0294 - 415108.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
SUPEROCCASIONS
Autorijschool Dolfijn
Opel Frontera 6/'93 als nieuw
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
RENAULT AMSTERDAM
ƒ21.750. Opel Kadett GSI 2.0
vervolglessen ƒ 40 p/u
Top occasions met 1 jaar
Autosloperij De Liede.
Itr, alle opties, afg. 23/8/'94,
Info: 020-6839193 / 6187330.
garantie
INKOOP
ƒ 18.750. Opel Omega C2 une
autotel. 06-52656690
Wibautstraat
224
Loop + Sloop auto's
9 2/'92 ƒ 12.500. Opel Vectra
020
•
561
96
11
Autorijschool 50 km geeft u leuVerkoop onderdelen
1,6i u9 3/'90 kl. wit, ƒ11.850.
ke rijles tegen een lage prijs.
R.D.W. vrijwaring
Opel Kadett GSI 1,8, 5 drs hb,
SUPEROCCASIONS
De
eeste
60
min
gratis,
daarna
Geen voorrijkosten
1V85, kl. rood, ƒ2450. Opel Renault Clio 1.4 + powerstuper
60
min
ƒ
45
en
120
min
ƒ
75.
020-6198691
Kadett 12S hb, km. 64.000, ring deluxe 6/'93, km 45.000, kl.
023-5353685
ƒ 1250.
Slatuinenweg
17 met.zwart, ƒ'14.950. Clio 1.2 Voor meer info 0654-688185.
A'dam, 020-6123420.
deluxe 3/'93, kl. wit, ƒ 10.750. Rij- theorieles + speciale exaAutosloperij STRIJDONK.
Renault 19 TXE alle ace., 5 drs, mentramingen voor bromfiets, Inkoop van loop-, sloop- en
4/'91 kl. met. ƒ 9500. Slatuinen- motor, auto, vrachtauto en bus. schade-auto's. RDW vrijwaweg 17 A'dam, 020-6123420. Verkeersschool Nelen Amster- ringsbewijs. 020 - 6319802.
dam, 020-6633773. Tevens op- Gratis gehaald, tevens verkoop
MINOR MOTORCARS
leiding voor rij-instructeur m/v. van onderdelen.
Sloterkade 43/44
RIJSCHOOL ROLF
Amsterdam
irote sortering ONDERDELEN
SAAB DEPOT
Rijden bij Rolf is een begrip in
Tel. 020 - 6177975/6158022
Verkoop van nieuwe en gebr. Amsterdam. Met een goed van alle schade-auto's, alle
Rover-dealer voor
onderdelen. Tevens revisie, on- team instructeurs geven wij pp merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Amsterdam, Amsteveen e.o. derhoud, rep. 0412-636737.
een psychologische manier in- Tel.: 02502-45435.
tensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en Het HOOGSTE BOD?? Bel
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Tel.: 020-6868063/6332405 of _oop-, sloop- en schadeauto's
06-54633678. P.S. Ook 8-week- m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
se cursussen en examenroutes T.k.
Uw Suzuki dealer
gevr.
LOOP-SLOOPrijden is vanzelfsprekend.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
SCHADE auto's. Opgehaald

Renault

Rover

Lada

Saab

Suzuki
Amstelstein - Suzuki

Algemeen

Volvo

Land/Rangerover

Automaten

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

Hyundai Pony 1 5 GLS, bj. '87,
ƒ 2750. NIEROP-DAIHATSU,
Lada Samara 1.3, 3-drs. april
A'dam-West 020 • 6183951.
'93, 46.000 km met Bovag gar.
SAAB 900, '86, 140.000 km, als ƒ8.950. Westdorp, Adm. de
nieuw, ƒ2950,- VISA Garage
Ruiterweg 020 • 6825983.
B.V.. 020-6278410

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

Buick
BUICK Le Sabre 1979.
030-2522237.

Lancia

SUBARU VIVIO GLI
2 Drs. rood, 1995, 11.000 km,
Thema. IE. model '92, div. ex1 jaar garantie, ƒ 14.500,tra's, goede auto, weinig km,
P Smit Autoservice,
prijs ƒ 7750. 020 - 6991634.
Tel 020-6719154.

Mercedes-Benz

Bedrijfsauto's

Nissan

Klassiekers
en Oldtimers

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

niet duur!!!

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's"! bussen
020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Tel.: 020-6233220
Ook op zaterdag open

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
RENT A BRIK
brandstofpompen; verstuivers
Personenbus ƒ 89,- p. dag
cil.koppen vlakken. Garage/
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p. dag
motorenrevisie FEENSTRA
All-in. KM-vrij!
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel.: 020-6922930
Tel. 020-6980639
•Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
APK KEURINGEN ƒ70,
over het resultaat.
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Auto's te koop
gevraagd

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Gevraagd jonge auto's v.a.
Tel.: 020-6184402.
1990 a contant. Be!t u voor ml.
APK-keurstation, reparaties
0341-419354 of 0652-977028.
alle merken en schaderegeling.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie m deze
Zelf sleutelen of auto spuiten rubriek krijgt u alleen
doe je bij HEINING HOBBY- toegezonden als u dat bij de
HAL. 020-4976999 A'dam,
' opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
Sloterdijk 3.
daarvoor bedragen ƒ 4,50
AUTOLAS: 0756 - 314618

To the pomt

bv

VAN IDEE TOT UITVOERING !

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

PROFESSIONALS IN:

COPY-SERVICE
/

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

: :

^BELETTERINGEN
"
ONTWERPEN { LOGO'S):
V

-DRUKWERK V

'

IIGHTREKLAMEINEON)

Motoren/Scooters
B & B BROMFIETSEN &
SCOOTERS b.a.: nieuwe •+•
gebr. scooters grote sortering
o.a. Kymco, Yamaha, Aprilia,
Peugeot, Honda, Puch. Bij aankoop van scooter gratis volle
tank, 3 beurten en thuisbezorgen, financ. mog. Wolphaertse
Bocht 247 C, 010-4803204.

OUKE BAAS

24 UURS-SERVICE !

•

STICKERS:
ZETWERK-DTP

,:

:

FULL-COLOR ÜITDRAAISÈRVIGE
TEXTIEL BEDRUKKING

EK-SHIRTS
FL20,-

Te koop: Suzuki Intruder 800,
b.j. '93, 12.000 ml., i.z.g.s.,
vr.pr. ƒ10.750., 075-6702987.

KLEINE KROCHT 2, 2042 JN ZANDVOORT
TEL 023-5720212 FAX. 023-5716400

Winnen is belangrijker
dan meedoen!

De nieuwe Clio van Renault
vanaf f 21.995,

Nieuw
design

cSa

Vlak voordat de Olympische
spelen van start gaan, bieden wij
u nog eenmaal de kans om
volop te profiteren van o.nze eigen olympische
selectie. Want als sponsor van het NOC'NSF presenteren wij u de Volkswagen Atlanta Collection.
10 grandioze actiemodellen - van de Polo tot en
met de Passat - die we tijdelijk zeer voordelig
geprijsd hebben.
Let op: iedereen die bij ons tussen 13 mei en
6 juli 1996 een nieuwe cf gebruikte Volkswagenpersonenauto koopt, krijgt bovendien de kans om
het volledige aankoopbedrag van zijn of haar
Volkswagen terug te verdienen! U hoeft alleen
maar te voorspellen hoeveel medailles Nederland
tijdens de Olympische spelen gaat winnen.

Nieuwe
motor

interieur

Wilt u een goede en niet te door heel Nederland. 24 uur
p.d. bereikb. 035-6219290.
dure rijopleiding9
Bel dan Ferry 020 • 6127187. Adverteren in deze rubriek
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-,
Tel. 020 - 665.86.86
daarna alle lessen ƒ35,-.
FAX 020 - 665.63.21
20 lessen + examen ƒ950,-.
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Autoverhuur

Service en
Reparatie

Autosloperijen

19 TZI '92
ƒ 14.900
16 TGi Break '92 ƒ16500
19 TZI '90
ƒ 8.950
TE KOOP GEVRAAGD:
19 TZI '89
ƒ 7.950
LADA's bouwjaar '84-'93
Deauville D '93
ƒ 14.500
correcte afhandeling 0495TRD Turbo '89
ƒ 6950
16 Progress '92 ƒ 13.500 496607 b.g.g. 06 - 536993153
TZI '88
ƒ 5.500
WESTDORP
14 TGE sch.d. '92| 12.500
LADA en KIA dealer
14 TGE '91
ƒ 8.950 1x Lada 2105 1.5 4drs. '95
14 TE, LPG '90 ƒ 4.950 8x Samara 3 drs . '91 t/m '94
14 RE '90
ƒ 6.950 5x Samara 5 drs . '91 t/m '95
11 TE '92
ƒ 9.950 1x Lada Niva 1.6 4 wd ... '93
11 TE '90 schuifd./ 7.500 1x Kia Sportage 2.0i 4WD '95
(Op afspraak gratis halen en brengen)
1x Kia Pride 1.3i 5drs
'96
VISA Garage B V.
1x Kia Sephia 1.6i 4 drs '94
SUZUKI GSX-R 750 '87 bl/w
Houtmankade 37
HÉT ADRES IN AMSTERDAM i.z.g.st. sportmotor 8500,-.
Amsterdam
Adm. de Ruijterweg 396-398 Tel. 0348 - 444785.
020-6278410
24 UURS SERVICE
Tel.: 020 - 6825983.
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
koppeling en remrevisie
12 VOLVO STATIONS '85-'94,
WEESP
UASPARUS B.V.
Schadeherstel en- taxatie
LAND ROVER 110 COUNTY Sedans 360 GLT, 740 GL,
Uitlaat- en Schokbrekers
SPECIALE AANBIEDING
V8, 24.000 km, bj. '86, geel ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Banden en Uitlijnen
Lancia Y10 automaat 6/94 blw. kent., uitsl. voor N. en W. Afrika
NIEROP
de
Vrienden
van
Uw
APK en VVN keuringen
met. 4200 km, full optie. NIEUW exped. gebr. en in nieuw-staat
Volvo,
ook
voor
occasions.
Tel.: 020 - 6233220.
ƒ29500 voor ƒ23.000
onderh. door eerste eigen., exVancouverstraat 2-12,
OOK OP ZATERDAG OPEN
Ypsilon Jr SE '95 ... ƒ 18.950 peditie-uitv. met o.a. groot roof- A'dam-West. 020 - 6183951.
Lanc. Thema 16V '93 ƒ34.950 rack, zandladders, lier, 2 extra
± 50 auto's APK gek. Den
Thema Pininfarma '87 ƒ 13.950 mgeb. benz. tanks, 2 reserveBrielstr. 18, A'dam, zijstraat
Lancia Kappa 2.4 '95 ƒ 59.950 wielen, verhoogde luchtinlaat,
Haarlemmerweg bij molen.
heavy-duty
vering,
mgeb.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Wij hebben keus uit
Speciale aanbieding
slaappl., ong. expeditie resermeer dan 10 Automaten
De vorige eigenaren waren aan
coupe Fiat 26V turbo, rood, ve-onderd. pakket met spec,
v.a. ƒ 3.500.een Daewoo toe!
31.000 km 9/'94 . . . . ƒ51.990 aereedsch. en handboeken
GOLDCAR B.V. Amstelveen, Onze occasion aanbiedingen:
ƒ28.500,-. Tel. 020 - 641 2690,
Tel. 020 - 6433733.
Citroen AX 11 TE '90.ƒ 7.880
Punto 55 S v.a.'95.. ƒ19.950
VW Jetta aut. '89 .. .ƒ 8.880
Punto60S/5 drs '95 ƒ21,950
Rat Cabrioni Uniek! . .ƒ 13.770
Tipo 1.4 i.e„ 5-d '92 ƒ 16.950
Mini Sprite 1.3 '93 .. .ƒ14.450
Tipo 1.4 Skyline '92. ƒ17250 Mercedes 2,5 diesel, stationTipo 1.4 S 3-drs '94 ƒ21.950 car. Moet opgeknapt worden. 70 BESTELAUTO'S en pers. Renault Clio 1.2 '92 .ƒ14.880
Cinquecento 900 '93 ƒ 12.800 f 1750, met APK. 020-6123420 busjes v.a. ƒ3500. Garage Nissan Sunny '92/93.va/ 16.440
Ford Escort '92/'93 vaƒ 16.440
Rijsenhout, lid Bovag.
Cinquecento 900 '94 ƒ 13 250
Meer dan 50 jaar gevestigd: Nissan Micra 1.3 '94 .ƒ18.990
Panda 1000 CL '91 . ƒ 8.950
Bennebroekerweg 17, Rijsen- VW Golf 1.8 CL 09-'92./ 19.880
Panda 1000 LX '94 . ƒ11.500
hout bij Aalsmeer, 0297- Opel Corsa GSI 16v'94./ 24.880
Panda AUTOM. '92 . ƒ 10.950
Daewoo Nexia Demo .ƒ 24.990
Uno 45 Special '88 ƒ 6.500 DATSUN 280 ZX '83 2+2-zits, 324229. Ook t.k. gevraagd.
Audi 80 2.0'93 ....ƒ27.880
Uno 45 i.e. '90
ƒ 9.950 alle denkb. extra's: T-top, airco,
Mercedes 300 CE '92./63.880
Uno 1.1 Hobby '93 . ƒ14.950 alarm, alles elektr. In perfekte
staat, moet gezien worden!
Volop akties!
Nissan Micra 12 '90 ƒ 8.950
Nu halen over 6 mnd betalen.
Starlett 1.3 aut. '87 . ƒ 7.950 Vr.pr. ƒ 12.500: 045 - 5222530.
(tot max. 50% of ƒ 7500),
Kadett 1.3 LPG '89. ƒ 6.950 Nissan Terrano II 2.4E 3 drs. E2
8/'93 met ANWB rapp. als Fiat 124 Cabriolet 2000, '79, incl. BOVAG garantie Deawoo
AMSTELLANDLAAN 1 WEESP nieuw, ƒ36.500, kleur metall. topconditie, Radio/CD. Vr.pr.
Centre Z.O 020-6650131.
v.d. Madeweg 21, bij de Makro!
ƒ 15.995. 020 - 6931203.
Tel: 0294-415108, Fax 432616 020 - 6198767 na 19 u.

Fiat

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Peugeot

en Is bovendien voor-

ontwikkelde motor, een geheel

En vervolgens moet u de slagzin
zo origineel mogelijk afmaken.
Dus kom vooral bij ons langs!
NOC'NSF
Want waarom zou u niet een van de drie geluksvogels zijn die het volledige aankoopbedrag
van ons terugkrijgt? Zoals het aankoopbedrag
van deze Polo Atlanta bijvoorbeeld,' met onder
andere in hoogte verstelbare sportstoelen, vier
hoofdsteunen, in delen neerklapbare achterbank,
speciale binnenbekleding. radiovoorbereiding met
vier luidsprekers, grote bumpers in kleur van
de carrosserie, witte knipperlichten vóór en
gedeeltelijk donkere achterlichten. Normaal kost
dit pakket ruim f 2.900,- Maar omdat we onze
klanten sponsoren, betaalt u slechts f995,-.
U rijdt al in een Polo Atlanta 1.4 l vanaf f 24.990,-.

WedsIrijdvoüTw.kircInn liqqen tui inz.iqi1 bij de Volkbw.iqrn de.ilnt
Prijzen v.in v.inal prijzen incl BTWen BPM. cxcl votwi]dcntic(sbijdr,iqG en kosten tijkl.i.ir m.ikcn Wijngiiigon. OOK 111 iinvüeiiriq<;(k>i,nh vouibehouden

Auto Strijder B.V.

Autocenter Konst Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.

Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 5714565

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN
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Een Vlaamse gaai die blaft als een hond
Als Adèle van Kemenade
over Theodorus, haar
Vlaamse Gaai praat, dan toemerk je meteen hoe sterk
de band tussen haar en dit
bijzondere dier is. In het begin scheert hij nog een paar
keer in duikvlucht over me
heen, alsof hij zeggen wil:
'wegwezen jij'. Maar al snel
landt hij op haar knie,
maakt zich dik en wollig en
bedelt om aandacht en een
nootje. Dat er vreemd bezoek in de kamer is, kan
hem al lang niet meer sche-

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Ruzie in de Bodaan In bejaaidenhuis De BocLum
in Bentveld is grote beroeiing ontstaan onck'i
het personeel en de bewonei s nadat de dn eeteu
van het huis met ziekteverlot werd gestuurn
door het bestuur. De heer Cohen de Lai a, wui k
zaam bij de taeheersstichting van enige Uticc In
se bejaardenhuizen, is tijdelijk als nieuwe clnec
teur gevraagd De vorige directeur woidt sleciu
leiderschap verwelen Bovendien heeft vermot
dehjk de fraude bi) het bejaardenhuis ook bi|»<
Luxe hotel Er is eindelijk een bestemming ge- dragen aan het besluit van het bestimi Bi] U<
vonden voor de lege plek naast het casino aan de Bodaan werd eind 1979 ontdekt dat een admnn
boulevard De Zwitserse hotelketen Eurotel wil strateur er zes ton bij het casino verspeeld h,ui
Dit geld behoorde toe aan het bejaaidenhuis
er een torenflat neerzetten
Paaltjes De strandpachters hebben een alterna
tief voor de paaltjes op de Boulevard de Favauge
verzonnen. Slagbomen en het openstellen van de
Sempostweg zijn volgens de strandpachters een
veel beter idee, want door de paaltjes kunnen de
pachters niet meer bij hun strandtent komen
Het college van burgemeester en wethouders
onderzoekt deze suggesties

len.

D

E PINDA DIE Adèle in
haar hand heeft, krijgt
de vogel niet meteen.
Het is zo'n vast ritueel,
een spel waar ze beiden volop
van genieten. „Kijk, nu wint ie,"
zegt ze met een glimlach. „Potverdorie, geef eens gauw terug." De Vlaamse Gaai staat
met de pinda in zijn bek en
kijkt haar uitdagend aan. „Het
liefst wil hij dat ik hem achterna ga, om hem een klap op z'n
kont te geven. Als ie maar stout
is, daar leeft hij helemaal van
op."
Adèle lacht en kijkt vertederd
naar het dier. De naam Theodorus betekent godsgeschenk.
Dat typeert in feite hoe blij ze
met de vogel is. In het dagelijks
leven noemt ze hem gewoon
Kraaitje.
„Loeren, spelen, uitdagen en
jatten. Zijn hele dag bestaat er
zo'n beetje uit. Het liefst pikt
hij alles wat los en vast zit en
verstopt het stiekem onder een
van de kleedjes op de bank.
„Hij jat ook graag wat ik nodig
heb, want dan moet ik er achteraan: mijn penselen bijvoorbeeld, maar dan juist als ik aan
het schilderen ben, mijn make-up, maar dan net dat ogenpotloodje dat ik nodig heb,
maar ook bestek, speldjes, mijn
autosleutels, geld. Zelfs de portemonnee van mijn vriendin
Lenie heeft hij laatst gepikt. Hij
krijgt hem nog open ook.^Dan
pikt-ie meteen de 'gouden' vijfjes eruit."
Een bijzondere manier van
leven heeft de Zandyoortse
kunstenares, die vorig jaar de
gemeentelijke kerstkaart heeft
ontworpen. Want Adèle leeft
niet alleen samen met haar
Vlaamse Gaai, maar ook nog
met haar hond en Guido, een
Chinese vogel die ze twee jaar

de badplaats door

met

Adèle van Kemenade met Theodorus: 'Eerlijk gezegd kun je wel stellen, dat ik nu zelf in een kooi leef
Foto Andre Lieberom

geleden in België heeft gekocht.
„Ik dacht: als maatje voor
Theodorus, maar die twee vogels hebben een hekel aan elkaar. Ze zijn voortdurend bezig
om elkaar de loef af te steken.
Als de een iets verstopt, pakt de
ander het weer weg. Maar juist
die rivaliteit zorgt ervoor, dat
ze zich geen ogenblik vervelen
en dat was nu juist de bedoeling."
'De Chinese Belg', zoals ze
hem gekscherend noemt, is vrij
afstandelijk, zelfs een beetje
schuw. De Vlaamse Gaai echter
volgt Adèle overal in huis: naar
de wc, de douche, de slaapkamer, de keuken. Het liefst knuffelt hij elke morgen en avond
even met haar. Dan zet hij zijn

veren uit en 'kirt' het liefst weer
als een jong baby-vogeltje bij
zijn moeder. Net als toen ze
hem - zes weken oud, kaal en
uitgehongerd - had gevonden
en met een vliegende beweging
gehaktballetjes voerde op een
satéprikker.
Op zo'n moment denkt Adèle
ook vaak terug aan die keer, dat
de jonge vogel voor het eerst
vanaf het wasrekje tot de bank
vloog. „Het leek wel alsof mijn
kind haar eerste stapjes deed."
Maar zo'n herinnering duurt altij d maar even, want al snel verandert de vogel weer in een ondeugende 'doerak'.
„Het liefst haalt hij al mijn
lades en kasten overhoop. Een
teiltje met was moet ik afdek-

ken, anders gaat-ie er gauw in is geen mens aan te raden
zitten badderen en een pakje hoor."
sigaretten kan ik nooit laten ligDe vogels vliegen vrij door
gen als ik wegga. Die knakt-ie het huis en kunnen door het
dan uit protest een voor een open raam rechtstreeks in een
door midden. Want hij vindt vollere vliegen. Toen ze die
het vreselijk als ik hem achter- laatst schoonmaakte, vond ze
laat. Imiteren kan hij ook als de er zeventien gulden aan kleinbeste: hij doet mussen en meeu- geld terug. De hond is er ook
wen na, blaft soms als een volkomen aan gewend. De slimhond, roept 'kom maar', of doet me Vlaamse Gaai heeft er zelfs
precies het geluid van de tele- profijt van. De bouvier gebruikt
foon na, bij voorkeur als ik net hij nog het liefste als 'notenkraeven naar boven ben."
ker'. Als hij een walnoot pikt uit
de schaal, dan geeft hij hem aan
Een vogel in een kooi vindt de grote hond. Zo gauw die hem
Adèle maar een 'aanfluiting'. kraakt, vreet-ie de noot razend„Eerlijk gezegd kun je wel stel- snel uit zijn bek. De hond blijft
len, dat ik nu zelf in een kooi beteuterd met de harde schilleef, want voor alle ramen die len achter.
open kunnen zit kippegaas. Dat
Martha Burger

Y RIJDAGMIDDAG.
Bijna
vakantie. Nog een paar uur
en dan vliegt mijn vliegtuig
over de Waterleidmgdumen
richting... He wacht, was dat
geen stiltegebied'' Een contradictio9 m terminis, heet dat
toch Natuurlijk bestaan er regels en mag het eigenlijk niet.
Maar het schijnt dat de provincie niet zo hard loopt om te
controleren of Schiphol zich
wel aan die regels houdt
Over regels gesproken Dan is
het maar een kleine stap naar
de Nederlandse wet. Het is een
beetje gek dat het circuit gewoon lawaai produceert zonder
een vergunning op grond van
de Wet Geluidhinder. De oude
vergunning is verlopen en de
nieuwe heeft de provincie niet
afgegeven omdat de Baad van
State daar een stokje voor heeft
gestoken Dankzij een kort gedmgetje van de Stichting Duinbehoud. Gek eigenlijk Want
een dakkapel bouwen of een
tropische kas neerzetten blijkt
in Zandvoort erg moeilijk zonder vergunning. Voor je het
weet heb je de politiek op je
dak. In het huis van de familie
Van Vüsteren zit de politiek
zelfs onder het dak. Van Vilsteren was die VVD-er met een illegale dakkapel, weet u het nog?
Toch zijn er ook niet voor
mets wetten en regels. Zo is het
bestaansrecht van de journahstiek geregeld m de wet. Wie op
de redactie een blik op de kastdeur werpt, zal zien dat bijvoorbeeld artikel 7 van de grondwet
luidt' Niemand heeft vooraf-

gaand verlof nodig om door de
drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens
ieders verantwoordelijkheid
voor de wet. Oftewel: kranten
enjournahsten hebben vrijheid
van meningsuiting, zolang ze
de wet daarmee met overtreden.
Om het even concreet te maken' Als bij de politie een Duitse toeriste aangifte doet van
discriminatie, dan is dat
nieuws en dan bericht de krant
daarover zonder toestemming
te vragen aan degene die dat
volgens de toeriste op zijn geweten heeft
Omgekeerd wordt er natuurhjk wel van de krant verwacht
dat deze juiste informatie verstrekt. En zelfs al zouden we
dat niet doen, dan is dat niet
strafbaar zolang het geen laster
of discriminerende praat is. Helaas staat nergens wat laster
precies is. De roddelbladen maken daar dan ook dankbaar gebruik van
Maar het Zandvoorts Nieuwsblad hoeft zich daar gelukkig
zelden druk om te maken, omdat we gewoon de waarheid optekenen. Althans, dat is wel de
bedoeling. Dat onlangs twee
raadsleden van Gemeente Belangen Zandvoort het tegendeel
beweerden, verbaast me dan
ook nogal.

Wethoudei Fhennga van r
nancien maakte het helem.u
bont „De media schuiven /cl
den iets wat juist is," beet h i j
Jeannette van Westerloo toe
die opheldering vroeg ovei di
aitikelen naar aanleiding vuii
discussies tijdens het PoliticiCafé Na afloop van de laads
vergadering rende ik even naai
hem toe op mijn korte beentjes
En ik moest snel zijn, want hi|
griste zijn tas weg en riep nuu
net „U kunt zich houden aan
wat ik zojuist in de vergadering
heb gezegd Verder heb ik geen
commentaar " Zoef, weg
Ton van Eist (ook GBZ) ging
eveneens de mist in Hij tae
weerde dat wij ons werk niet
goed hadden gedaan, omdat we
vergeten zouden zijn de ge
meente te benaderen over de te
brede uitstallingen op dt
markt. Blijkbaar had Van Eist
de krant niet goed gelezen
want in het eerste artikel hiei
over is een woordvoerdci van
de gemeente uitgebreid aan hè L
woord geweest Voor het twee
de artikel heeft mijn collega
Martha Burger keurig netjes
tot tweemaal toe de gemeente
benaderd voor commentaai
Dat was echter niet nodig volgens de betreffende ambtenaar,
omdat er een brief naar de
marktkooplieden
onderweg
was.
Tja, je juist laten informeren
als raadslid is geen wettelijke
regel. Het is alleen een fat
soensregel.
Monique van Hoogstraten

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zondag 10.00 uur: SOW m Gere- Zaterdag 19.00 uur: pastor C. v
formeerde Kerk
Polvliet.
Gereformeerde Kerk, Juliana- Zondag 10.30 uur: B. Bleijs en
M. Wassenaar.
weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds vd Vate, Vrijzinnige
GeloofsgemeenSOW, met Hervormd Kerk- schap NPB, Brugstraat 15:
koor.
Zondag 10.30 uur: geen dienst.
11/12 mei

Weekenddiensten

Speelweek van 9 t/m 14 Mei

F«

*«c-

>f~

EEN VERHAAL OVER MJSBAAC EN OBSESSIE

A.L
Do t/m Di
13.30 en 15.30

16 jaar
Do t/m Di
20.00

Woensdag 15 Mei om 19.3O

VEKTIQO
Regie: Alfred Hitchcock
Net: James Stewart, Kim /Yova/f en Barbara Bclgeddes

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

Weekend:
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemmgsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenmk. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek. H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevroiiw E.A
de Boer-Burgh en/of mevr
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance'
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040

AC Zandvoort. Ouderenafdehng: Koninginneweg l, tel.
5719393. Maandag: 9.15-12.15 en
di tot en met vrij' 9 tot 17 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19 00 - 21 00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst
(023-)
5717577
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant uren.
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prmsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-1730/1830-20.30
uur, di 14-17 30, woe 10-17.30,
vrij. 10-12/14-1730/1830-2030
u., zat 10-14 uur.

Periode
30 april - 6 mei
In ondertrouw:
Eduard Sylvester Stigtei en
Maria Therèse van Deursen
Leonardus Jacobus van der
Meer en Manel Hogkamer
Soerdjono
Lie-Thm-Looi
Sjak-Shie en Nanda Zwol.
Getrouwd:
Petrus Maria Antomus Tromp
en Anthoma Johanna Bergen.
Willem Cornehs van Loon en
Antomette Johanna Ekels
Overleden:
Ymkje Wilhs-Bieman, oud 69
jaar.
Johanna Roelofje Jansje Lodewijk-Vierkant, oud 83 jaar

Aan de bank bij het Cultureel
Centrum (op het Gasthuisplein)
bewaart Paul goede herinneringen. Al is het maar een gew one
gemeentebank, Paul heeft er al
menig' romantisch uurtje op gesleten. „Een lekker rustig plekje, want op het Raadhuisplein is
het me wat te druk," aldus Paul.
Deze kersverse medewerker
van de Thuiszorg klaagt alleen
een beetje over het uit/.icht.
Weliswaar staat de dorpspomp
in het blikveld, daarachter komt
de opmerkelijke architectuur
van het Circus tevoorschijn.
Ook in. het verleden /ijn er al
meer romances opgebloeid op
deze bank. Zij stond namelijk

Romantisch plekje
eerst voor de vensters van het
Cultureel Centrum. Maar volgens de overlevering was het
personeel de rondhangende pubers voor de ramen /at. Jammcr, nu heeft baliemedewerkster Ingrid geen zicht meer op
nieuwe liefdes. De bank zelf is
van bruin hout en heeft een onderstel van gewapend beton.
Dat onderstel bestelt de gemeente Zandvoort als type BN
bij Velopa in Leiderdorp. Al dertig jaar v erkoopt Velopa de BN,
soms compleet met planken en
soms zonder als de gemeente de

zitting er /elf op wil maken
Jaarlijks worden er 1500 v.in
deze banken in Nederland !;<•plaatst m parken, stadscentra
en boulev ards. De trend is dal et
steeds meer banken van lu-im
bruikt kunstof en metaal in het
straatbeeld verschijnen. De tic
gelijke BN Bank bij het C'ultu
reel Centrum blijft echter \ei
moedelijk nog wel een paai ja.u
haar functie behouden. Ten/ii
de gemeente Zandvoorl op
nieuw problemen krijgt m»'
haar romantische aantrekUuii;skracht.

Agenda
Woensdag 8 mei
' Presentatie voor blinden en
slechtzienden in de b.ibliotheek
aan de Prmsesseweg. Van 14 40
tot 16 00 uur
' Zandkoekjes bakken voor
moederdag (voor kindei en van
vier tot 12 jaar) In 't Stekkie
(Celsiusshaat 190) Aanvang
14
00 uur
1
Filmclub Simon van Collem
draait Indochme m het Circus
aan het Gasthuisplem. Aanvang 19.30 uur Ook toegankehjk voor met-leden
Vrïjd.u* 10 mei
* Kledinginzamelmg voor Men-

sen in Nood bij de Nicolaasschool (ingang Zeemanstraat),
NH-Kerk, Gereformeerde
Kerk, NPB kerk, RK-kerk Van
19 00 tot -20 30 uur

Open avond van Duikteam
Zandvooit In het zwembad
van Gian Doiado VAn 21 tot
22 00 uur niatis intioductie
duikles

Zaterdag 11 mei
" Open dag KNRM In de loods
en bij de boot op het strand van
alles te zien en te doen. Van
10
00 tot 15 30 uur
1
Kledinginzamelmg Mensen
in Nood bij de Nicolaasschool
(ingang Zeemanstraat) en
RK-kerk Van 10 00 tot 13.00
uur
Dinsdag 14 mei

Woensdag 15 mei
' Slingers maken van gedi oouc
fruit (voor kindei en van 4 tot
en met 12 jaai) In 'l Stekkie
(Celsiusstraat 190) Van 14 00
tot
16 00 uur
1
Filmclub Simon van Collem
draait Vertigo in het Circus
aan het Gasthuisplein Aanvang 19 30 uur Ook toeaanke
lijk voor met leden
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze
GIJSBRECHTVAN
AEMSTEL VIEUX
HELE LITER

HOOGHOUDT

DUBBELE
GRAAN
JENEVER

l- Wat u doen moet:
[ ! Zoek in de advertenties in
.! deze krant de lijstjes en
plaats de gevonden letter
; op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw
' oplossing uiterlijk 19 mei
1
a.s. naar het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
Zandvoort
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HELE LITER

Dubbele
Graan
Jenev ?

ELDERS 22.95

PASSOA
1EXOTISCHE LIKEUR
0,7 LITER

M

ELDERSJMJJf,

9
98
7

t•

•

•

•

111213
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SAINT-EMILION
GRAND CRU

•

HET BESTE UIT DE ELZAS

PINOT BLANC ARTHUR METZ
Tussen de Vogezen en de Rijn ligt de Elzas Traditioneel is dit gebied wereldberoemd
om haar keuken met tal van regionale specialiteiten
die in de even beroemde Elzasser wijnen vaak een *
*
uitstekende begeleider vinden Wij selecteerden
voor u een Pmot Blanc van Arthur Metz

CHATEAU DES
ROCHES BLANCHES
^.APPELLATION CONTROLEE

141516

Door een zeer zorgvuldige
traditionele vmificatie en een
korte rijping op eikehoul is
Chateau des Roches Blanches
een wi|n van grote klasse en al
op dronk Het hoge percentage
Merlol zorgt voor een ronde
soepele aldronk die bi| iedereen
in de smaak zal vallen Wi) raden
aan de fles circa 30 minuten voor
het uitschenken te ontkurken
opdat de wijn zich met al haar
charme kan presenteren

30 31

l

34 35 36

mia
m
FEIST PORT
ruby, tawny of white
0,75 LITER

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

o

32 33

•

J O N G E

mul

kleur l cru geel
geur fiuilig
smaak droog en soepel
serveertemp 10 12°C
aanbevolen bij asperges
wit vlees ol als apenliel

37

Deze oplossing inleveren vóór 19 mei a.s.

98

Naam:

heeSt alle dranken
HAARLEM: Cahfornieplem 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Adres:

>

Postcode + Plaats:

,J

MANSION HOUSE
WHISKY
0,7 LITER

1e t/m 4e prijs

5e t/m 8e prijs

4 knipbehandelingen beschikbaar gesteld
door

4 waardebonnen a ƒ 25,- aangeboden
door

Headsigns

Kwekerij v. Kleeft

Dagblad
De Telegraaf

Louis Davidsstraat 11

v. Stolbergweg 1

vraagt met spoed

Z0NDVOORT

Onze promotiedames delen zaterdag 11 mei een geurige attentie uit verzorgd door

De Gaper Drcigstore

thuiszorg

2 bezorgers m/v
v.a. 15 jaar 2 kl. wijken, plm. 120 kranten.
Verdiensten plm. ƒ 330,- per 4 weken,
4 x p. jaar bonus v. ƒ 72,50.
Kerstgratificatie.

Kerkstraat 31, Zandvoort

VAKANTIEWERK
voor de maanden juni - juli - augustus en september als

ALPHAHELPENDE
Als alphahelpende verricht je huishoudelijk werk bij oudere
klanten waarbij de vaste alphahelpende
met vakantie is
Je wordt door de klant direct uitbetaald
Netto uurloon
vanaf 18 jaar
ƒ 6,71
23 jaar en ouder
ƒ 14,74

* Tevens

Vakantiebezorgers

en

H Nieuwsblad
een ijzersterke combinatie

Voor deze afdeling dien je
- 18 jaar en ouder te zijn,
- minimaal 3 weken a 12 tot maximaal 28 uur per week
beschikbaar te zijn,
- bereid te zijn m het gehele werkgebied te werken

gevraagd.
Tel. 023-536.4942.

Voor informatie en sollicitatie
zo spoedig mogelijk maar voor 20 mei op werkdagen
van 8 30 tot 10 00 uur contact opnemen met onze
afdeling ALPHAHULPVERLENING

TE HUUR:

KWEKERÏJ VAN KLEEFF

Kerkplein 5

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel.

QOSD NISUWS
VOOR
VSRSNIGINGSN

5717093

Heeft u een aktiviteit b.v.
klaverjassen, bingo, dansavoncL
muziekuitvoering o.i.d.

(boven Febo)

STICHTING THUISZORG KENNER/IERLAND ZUID
Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout
Telefoon 023-5213421

Zeer goed ingericht appartement in centrum van
Zandvoort voor permanente bewoning.
Minimaal 11 maanden.
Grote kamer met bar en open keuken, badkamer
met ligbad.
Geheel of gedeeltelijk gemeubileerd naar keuze.
Klein huisdier toegestaan. 5 Min. van NS en
2 min van busstation.
ƒ 1200,00 p m incl. gas, licht en water.

(Be)spaar
guldens

Info: Amsteldijk 133 i
1078 RT Amsterdam
tel./fax 020-6733330

Koop bij de
gezelligste winkel

S^, q

mag u in het

De Stichting Thuiszorg Kennemerland
Zuid is werkzaam in de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort. De
organisatie biedt gezins- en
bejaardenzorg waardoor mensen zo
lang mogelijk thuis kunnen wonen.
Er wordt nauw samengewerkt met het
Kruiswerk en andere zorgaanbieders
in het werkgebied.

van Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad ee"h
GRATIS micro plaatsen,

Maar ons advies:
plant verstandig dus na
de ijsheiligen (1/2 mei)

De MAZZELMARKT"
altijd lage prijzen

(max. 3 regels)
U kunt uw micro inleveren tot uiterlijk
dinsdags 11 00 uur op ons kantoor,
Gasthuisplein 12 Zandvoort.

10 mei -12 mei
Deze week speciaal voor MOEDERDAG

.

* leuke kadoos in geschenkverpakkingen al vanaf

l /"

van vele bekende merken

is een Singer waard

* Luxe eau de toilette in geschenkdoos
elders 12,95
Mazzelmarktprijs
OOK OP ZONDAG 12 MEI
van 10.00-1600 uur
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10 + 11 mei
10 00-17 00 uur
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SUPER STUNT van de week:
Eau de toilette van ZEER bekend merk elders 7,98

op de Gaasper Camping Amsterdam nabij
Metrostation Gaasperplas.
Per auto via A9 afslag Gaasperplas, campmgborden volgen.

bij ons l r'
Ook voor al uw zonnebrand-artikelen
elke dag open
van 10.00-17.00 uur

noomkncht tn

^^^

Zrtttnd ttnkm londer

Tel. 023-5720072

maandags
gesloten

Hartje
Amsterdam
INTERi

J

RAADHUISSTRAAT30-40 -TEL 020-6230024

„DE MAZZELMARKT"
N

"*

Haltestraat 27
Zandvoort

Zandvoorts
Nieuwsblad
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'Kinderen van de rekening'

MENINGEN

CVVH zit tijdelijk
in politiebureau

Heino zet gemeente aan tot corruptie
Paolo van der Drift reageert
op een Ingezonden brief van L.
Heino over de belemmering van
het uitzicht op Circus Zandvoort.
Heino zegt in Zandvoorts
Nieuwsblad: 'Gemeente, die bomen gaan we verplaatsen en ik
betaal gewoon, maar dan moeten jullie wel doen wat ik zeg.'
Trouwens, ik heb ook een
leuk plannetje voor de kastanjeboom. Weet je wat, ik doe er
wat leuke lichtjes in en laat er
een onbekende omgevingskunstenaar op los. Je zult eens zien
hoe leuk Heinodorp wordt.
Maar Heino dacht verder. 'Jeanette van Westerloo van de
PvdA koop ik ook op! Dan kan

ze levenslang als attractie aan
de boom blijven hangen, maar
dan wel met een dichtgesnoerde mond natuurlijk. Trouwens
de PvdA Zandvoort was toch al
een beetje van mij.'
Enfin, zo loopt onze 'Circus
Dikke Deur' met zijn veel te
grote broek door het dorp. En
wenst alle Zandvoorters vriendelijk welterusten. Maar net als
in een sprookje loopt er altijd
wel een koene ridder rond, die
het voor de goede zaak opneemt. En gelukkig stond in dit
geval de mening van de heer
Van Renthergem tegenover de
redenering van Leo Heino. Van
Renthergem stelt het Zandvoortse belang voorop, terwijl

ZANDVOORT - In aiwacl'
tmg van de verhuizing naai hei
Gemeenfachapshuib /il het Oen
trum voor Vrijwillige Hulpvci
lening (CVVH) tot l juli m lu-t
Zandvoortse politiebureau aan
de Hoe;eweg De Stichting Wel
zijn Ouderen Zandvooit, die gt
fuseerd is met het CVVH, bli")it
voorlopig op het bekende adi es
aan de Koninginneweg guhmt
vest De bovenverdieping in hoi
Gemeenschapshuifa aan de Wil
lemstraat wordt verbouwd
Hier komt onder ander oen
traplift De telefoonnummer ,
van het SWOZ (5719393) en van
het CVVH (5717373 en 5715878)
blijven nog hetzellde

Heino niet veel verder komt
dan zijn eigen belang.
En van Renthergem staat
niet alleen. In de editie van 24
april wordt melding gemaakt
dat wethouder de Jong zich tenslotte toch het lot van het Cultureel Centrum heeft aangetrokken. Het is begrijpelijk dat
een ondernemer als Heino zijn
omzet wil vergroten. Op zich is
daar niets mis mee. Maar als hij
denkt zijn doel te kunnen bereiken door met financiële middelen de politiek naar zijn hand te
kunnen zetten, overschrijdt hij
grenzen. Grenzen van normen
en waarden. Grenzen van fatsoen.
Paola van der Drift
Stichting Leefbaar Zandvoort

Kust op Internet

Stille tocht helemaal niet stil meer
J.P Versteege vindt herdenken van de gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog een goede zaak, maar een stille tocht
moet wel stil zijn. Bovendien
zou hij graag zien dat de twee
minuten stilte werd ingeluid en
afgesloten met het geluid van
een sirene.
Ofschoon ik zelf de Tweede
Wereldoorlog met heb meegemaakt, bezoek ik al jaren de
dodenherdenking. Het doet me
goed, dat zoveel plaatsgenoten
de herinnering levend willen
houden aan de donkere dagen
van weleer en zo indirect de
jongere generaties laten merken, dat de vrijheid van vandaag de dag niet vanzelfsprekend is. Ja, misschien dat het
voor hen ook de moeite waard
zou kunnen zijn om jaarlijks
stil te blijven staan bij de schaduwzijde van de vrijheid.
Ondanks de verhalen van
mijn vader en moeder en het
lezen van hun oorlogsdagboek,
ondanks boeken, films en andere overlevering heb ik nog
steeds slechts een vaag besef
van aan wat voor verschrikkingen de 'beschaafde' westerse
wereld heeft blootgestaan. Ofschoon ik mij natuurlijk graag
zou laten voorstaan op een
standvastig karakter, weet ik
daarnaast niet of ik wel de
moed zou hebben gehad om in
het verzet te gaan.
Juist daarom vind ik dat de
verzetsmensen in onze herinnering moeten voortleven, samen met de overleden joodse
dorpsgenoten voor wie de vrede
te laat kwam. Dat ik in de pen
klim, heeft te maken met een
vage vrees voor verwatering
van de jaarlijkse herdenking,

nu 51 jaar na het einde van de
oorlog. Niet dat ik schuld bij
anderen wil zoeken. Nee, ook ik
moet mij ertoe zetten naar de
herdenking te gaan.
Ik wil namelijk per se niet
vergeten, waarom mijn ouders,
mijn familie en andere dorpsgenoten het moeilijk hebben gehad, geëvacueerd zijn en geforceerd de ervaring moesten opdoen dat alle vanzelfsprekendheden op hun kop werden gezet
door het nationaal-sociahsme
en de Übermensch-gedachte
van Hitler. In dit verband moet
me iets van het hart ten aanzien
van twee zaken, die tijdens de
'stille tocht' en de herdenking
bij het monument voor mij altijd de sfeer sterk bepalen.
Allereerst, waar in tegenstelling tot een paar jaar terug de
horeca in het dorp zaterdag de
terrasjes netjes had opgeruimd
en het op straat rustig was,
merkte ik op verschillende
plekken in de stoet, dat er lustig
op los werd gepraat. Ten tweede, de twee minuten stilte werden niet (meer) gemarkeerd
door middel van een sirene.
Ten aanzien van de stilte tijdens de tocht, wil ik per se niet
met een beschuldigende vinger
wijzen. Wel is me duidelijk geworden, dat er meer gepraat
wordt dan vroeger.
Kennelijk is de stille tocht als
fenomeen minder gaan leven.
Tijdens het lopen wisselen velen opgewekt met elkaar de
laatste nieuwtjes uit. Jammer
vind ik dat, omdat voor mij
juist woorden tekort schieten
en van stilte gecombineerd met
het geluid van honderden voetstappen voor mij iets wezenlijks uitgaat. Als het af en toe
toch even stil is, lijkt het ge-

ZANDVOORT - Een videoca
mera bovenin de watertoren
maakt elke dag foto's van hel
Zandvoortse strand Deze fo
to's worden vervolgens op In
ternet gezet De Internet ge
bruiker kan dan zeil zien of het
mooi strandweer is en of er noq
ligbedden vrij zijn Andeie in
formatie op Internet de s;eadvi
seerde zonnetarandfactor, pai
keer- en uitgaansmogelijkhe
den, tremtijden Het pagina op
Internet is een initiatief van
Jan van der Meer van Van dei
Meer Video aan de Passage

makkelijker me te concentreren op de sfeer van 4 mei. Weilicht hebben meerdere dorpsgenoten dezelfde ervaring.
Dan de sirene om acht uur. Ik
vind dit afschuwelijke geluid
wel degelijk functioneel eens
per jaar. De eerste sirene ervoer
ik als kind al steevast als iets
beklemmends. Later deed het
me denken aan een bezoek enkele jaren geleden aan kamp
Westerbork. Alsof de doden
zeggen:,, Nu moeten jullie even
aan ons denken, opdat jullie
niet vergeten..." De tweede sirene heeft juist weer iets bevrijdends. De deur naar de toekomst gaat weer open en het
leven gaat door. Als we in ons
achterhoofd maar de herinnering met ons meedragen aan de
donkere kanten van onszelf. De
oorlog heeft immers van aardige, goedwillende mensen bange
egoïsten gemaakt. Ik heb het
dan over donkere kanten, die in
een sfeer van onderdrukking en
ontkenning van menselijke
waarden het slechtste in elk
mens naar boven kunnen halen.
Het bewust twee minuten stil
zijn heeft volgens mij een opbouwend effect, waar zaterdag
velen maar een beetje op hun
horloge zaten te kijken of de
twee minuten al begonnen waren. Resumerend roep ik mijn
plaatsgenoten, die de tocht
jaarlijks meelopen, graag op in
het vervolg er ook inderdaad
een stille tocht van te maken.
Ten tweede vraag ik het gemeentebestuur de sirene voor
en na de twee minuten in ere te
herstellen.

PARFUMERIE MOERENBURG
VERWENT MOEDERS EXTRA;
BIJ AANKOOP VAN HAAR GELIEFDE GEUR*
ONTVANGT ZIJ VAN ONS
EEN KOSMETIKA PROEFSET KADO
KADOTIP

J.P. Versteege
Zandvoort

Zwitsers beroofd
In een ijzige kou hebben Annemarie Oster en burgemeester
Van der Heijden zaterdag bij het
oorlogsmonument op de hoek
van de Van Lennepweg en Linnaeusstraat gedichten gedeclameerd en een toespraak gehouden ter gelegenheid van de herdenking van de gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog.
Van der Heijden vroeg zich in
zijn speech af of Nederland na
51 jaar nog steeds de oorlog van
'40-'45 moet herdenken. Hij
vond van wel, omdat er 'elke
dag opnieuw sprake is van volkerenmoord, van agressie, van
koelbloedige wreedheden...' De
burgemeester noemde de jeugd
die bij de oorlog wordt betrokken 'kinderen van de rekening".
'Jonge mensen, kinderen nog,
worden nu, en op dit moment
ingezet als kleine soldaten, als
mijndetector, of als koerier, en
gaan hun vaders voor in de oorlog. Getooid met wapens die zij
nauwelijks kunnen dragen,
maar waarmee zij zich, soms
trots, soms met huiveringwekkende blik in de ogen, laten fotograferen.'
Annemarie Oster declameerde evenals vorig jaar enkele ge-

dichten. Zij zei niet alle gedichten op, omdat het programma
nogal uitliep. „Ik wil er altijd
een bepaalde lijn inbrengen.
Eerst een gedicht van Bertus
Aafjes over hoe de oorlog begon,
dan bezetting en verzet, de be-

vrijding en ik eindig met 'Vrede'
van Leo Vroman. Nu heb ik niet
alle gedichten opgezegd, maar
wel 'Het Carillon' van Ida Gerhardt. Dat kan ik dromen, ik zei
dat gedicht al op de lagere
school op." De laatste strofe van

ZANDVOORT - Een filmproject,
aerobiclessen,
sportmiddagen, een stripcursus. Deze activiteiten wil
Mare Hillebrink van 't Stekkie volgend seizoen speciaal
opzetten voor Zandyoortse
tieners. Daarnaast zijn er de
gebruikelijke activiteiten
voor kinderen van de basisschool.
Hillebrink heeft striptekenaar Jaap Kloes gestrikt om 12tot en met 16-jarigen te leren
hoe ze een strip m elkaar kunnen zetten. Dezelfde Kloes gaat
ook aan de slag met jonge filmmakers. „De camera's zijn beschikbaar, jongeren kunnen
zelf aan de slag met onderwer-

pen die hen interesseert," vertelt Hillebrink.
Ester Koper geeft volgend
seizoen de aerobiclessen en in
samenwerking met handballer
Rmi Cappel is het de bedoeling
dat er sportdagen komen. Van
snorkelen tot en met badmmton. „Landelijk gezien valt op
dat steeds minder jongeren van
eenjaar of 14, 15 sporten. Daar
willen we m Zandvoort proberen wat aan te doen." Om die
reden is 't Stekkie ook deze zomer al betrokken bij het jaarlijkse sportkamp.
Ook komen er weer fimokleicursussen. Die blijken namelijk erg populair bij kinderen.
„Om te kijken of vechtsporten
net zo aanslaan, willen we een

ZANDVOORT - In de Thor
beekestraat is vrijdag een Zwit
sers echtpaar beroofd Een
man probeerde de tas van de 71
jarige vrouw af te pakken In de
worsteling die volgde, kwam de
vrouw ten val De man ging er
met de tas vandoor, waarin 450
Duitse marken en 120 Zwitser
se francs zaten De vrouw raak
te licht gewond aan arm en
voet.

Auto's terug

paar workshops hiermee orgamseren" De cursus fimoklei
ZANDVOORT - Twee gesto
start op 30 mei en is bedoeld len auto's zijn vorige week donvoor tien- tot 14-jangen. Vijf les- derdag teruggevonden Op de
sen kosten zestig gulden per Boulevard Barnaart werd een
persoon.
witte Opel Corsa gevonden,
waarvan de deursloten waren
Voor de jonge kinderen (vier- vernield en het contactslot was
tot en met achtjangen) heeft 't doorverbonden De wagen was
Stekkie een cursus spelender- een nacht eerder in Velsen gewijs leren omgaan met muziek stolen. In de Mollaan werd de
en dans. Hillebrink, die sinds zelfde dag een Opel Kadett geaugustus bij het buurthuis vonden met een vermeld poiwerkt, heeft de wens om meer tierslot en losse bedrading
muziekactiviteiten te introdu- Deze wagen bleek eerder op de
ceren in 't Stekkie. ,,Ik hoop dag in IJmuiden te zijn gestoook dat we in de toekomst meer len Zondag is op 5 mei een
samenwerken met andere orga- zwarte Porsche Carrera meege
nisaties en verenigingen in nomen De waarde van de auto
Zandvoort." Inlichtingen 't wordt geschat op 110 duizend
Stekkie 5717113
gulden

Voor
SPECIALE AANBIEDINGEN
Gaultier Edt spray 50 ml
Issey Myake Edt spray 50 ml
Kenzo d'Eté Edt spray 30 ml
Nina Ricci zeep
Romeo Gigli Edt spray
Dolce Vita Edt spray 50 ml
Dune Dior Edt spray 30 ml
Tendre de Poison Edt 30 ml
Giorgio Edt 50 ml spray
Anais Anais 30 ml spray
Maroussia Edt spray 100 ml

SPECIALE VROEGE
VOGEL AANBIEDING

l DONDERDAG 9 MEI TOT 12 UUR !
i

Foto Andre Lieberom

Stekkie wil ook cursussenvoor tieners

- JAAR ABONNEMENT POUR VOUS BEAUTÉ MET 15 ML TRESOR
SPRAY EDT VOOR
FL 39,- KADOBON VOOR SCHOONHEIDSBEHANDELING MET GRATIS
LANCASTER LIPSTICK
FL 57,50
- BIJ AANKOOP VAN 2 ZONPRODUKTEN VAN LANCASTER,
JIL SANDER OF CLINIQUE, GRATIS LUXE BADTAS

j

'Vrede' luidt: 'Kom vanavond
met verhalen/ hoe de oorlog is
verdwenen/ en herhaal ze honderd maken:/ alle malen zal ik
wenen.'

zilverkleurig tasje 7,50 .'.'
tegen inlevering van deze bon.

VRIJDAG 10 MEI
TOT 12 UUR !
Diverse luxe toiletzepen

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

104,104,64,27,49,95
100,59,59,100,39,95
89,95

Van 34,95 voor 9,95 U
Tegen inlevering van deze bon.

ZATERDAG 11 MEI
TOT 12 UUR l

BIJ EEN KADO VANAF 49,QRATIS TOILETTAS

r="

Neem voor overige spectaculaire
aanbiedingen een kijkje in onze

\
\
i

MET LANCASTER LIPSTICK 'l

L.

l ogen inlevering van deze bon.

.J
QdW»

OFFICIEEL DEPOSITAIRE
BOUCHERON - ESTÉE LAUDER - CART1ER - Y. ST. LAURENT - CALVIN KLEIN - MOSCHINO
- JOOP! - ESCADA - NINA RICCI - DALI - TRESOR - CACHAREL - LANCOME - ISSEY MYAKE
JEAN PAUL GAULTIER - GIANNI VERSACE - JIL SANDER - LANCASTER - DIOR - GIVENCHY
KENZO - THIERY MUGLE - CLINIQUE - GIORGIO - O1LILY - RALPH LAUREN - ARMANI
DOLCE GABBANA - MAR1NA DE BOURBON - FERRÉ - BOGNER ENZ. ENZ.

Moerenfour
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 023-5716123

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

88,50
88,50
37,50
14,95
19,95
79,00
37,50
37,50
59,00
29,95
39,95
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VAN LENNEPWEG 65/34
In 1991 gebouwde, uit 3 verdiepingen bestaand royaal woonhuis m. zonnige achtertuin op het zuiden. INDELING: soust.: toilet,
wasmach.ruimte, grote L-vormige kamer met
open keuken en toegang tot de tuin.
Beg.gr.: entree, toilet, woonkamer met plavuizen vloer met vloerverwarming, open
keuken, balkon zuid.
1e verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer
met douche, toilet, wastafel.
* grote stenen schuur in tuin
* gelegen op loopafstand van strand en
centrum
* c.v. gas combiketel
* grondopp.: 94 m2
ƒ 369.000,-

WILHELMINAWEG 20
Zeer goed onderhouden half vrijstaande villa
gelegen in het groene deel van Zandvoort.
INDELING:
beg.gr.: ruime hal, toilet, trapkast moderne
keuken met apparatuur, bijkeuken, kantoortje, ruime woonkamer m. parketvloer, kelder.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met bad 3n 2e toilet.
Vaste trap naar 2e verd.: 2 kamers.
Ruime vrijstaande loods (ca. 80 m2) met uitgang naar busweg.
•* extra ruime stenen schuur
* fraaie achtertuin o.h. zuiden
* c.v. gas HR ketel 1989
* close-in boiler in keuken
* grondopp.: 517 m2
ƒ 575.000,-

DE RUYTERSTRAAT 108
3-kamerflat verbouwd tot 2 kamers, gelegen op
4e, tevens hoogste verdieping in gebouw met
lift.
INDELING:
entree, gang, L-vormige woonkamer met balkon op het zuidwesten, slaapkamer, keuken,
toilet, douche.
* berging op de begane grond
* schitterend uitzicht over strand en zee
* servicekosten ƒ 343,98 per maand incl.
stookkosten
ƒ217.000,-

HOGEWEG106
Zéér riant en representatief dubbel PENTHOUSE op toplokatie.
INDELING: royaal entree, garderobekamer, toilet, studeerkamer, biljartkamer, woon/eetkamer,
salon met openhaard, ultramodern geoutilleerde keuken (Poggenpohl), 2 slaapkamers,
zeer luxe komplete badkamer, balkon op het
zuiden.
* 3 parkeerplaatsen in garage
* video door entry systeem
* zeer luxe afwerking (marmer en graniet in
keuken/badkamer etc.)
* zwevende parketvloeren van kersenhout
door hele woning
* uniek uitzicht rondom over het dorp en duinen

* opp.336 m'
ƒ1.495.000,-

Cense & van tingen gaat
graag voor u op huizenjacht

BRUNA BALKENENDE
Grote Krocht 18
NIEUW !
FRANS ZWAANSTRAAT 42 A

KERKSTRAAT 24
Winkelpand in drukke winkelstraat op A1 lokatie.

Halfvrijstaand woonhuis met garage en schuur
gelegen aan de duinrand in Zandvoort Zuid.

Leuk idee voor Moederdag
FIMO KLEI in diverse kleuren

INDELING:
Beg.gr.: entree/gang, provisiekast, toilet, doorzonkamer met erker, keuken.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad.
Vaste trap naar 2e verd.: zolder met mogelijkheid voor een kamer.
* rondom tuin
* spoedig te aanvaarden
* c.v. gas
* grondopp.: circa 300 m2
ƒ 425.000,-

INDELING:
beg.gr.: winkelruimte 70 m2, keuken/dagverblijf, toilet, berging, kleine kelder.
1e verd. vaste trap naar thans zolderruimte
van 70 m2 met vliering
* centrale verwarming
* gevelbreedte 9 m
* huurprijs ƒ 45.000,-per jaar
* waarborgsom 2 maanden huur
* huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd
ƒ 45.000,per jaar

BAKKER „LIMMEN" PRESENTEERT:
* Aanbieding:

15,00
19,50
35.00

Moederdag taartje (slagroom)
Lieveheersbeest taartje
Grote slagroomtaart in
* Koek è sortle
Kokoskoeken
Caramella's
Boterkoeken
Apollo's
Gevulde koeken
Romeo's
Appel rondo's
Pindakoeken
Roomboter allerhande Amandelkrullen enz. enz.

,»,•
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... stap eens bij ons binnen om geheel
vrijblijvend uw koopkansen te bespreken!

*^-«SWiar

TJERK HIDDESSTRAAT 17
Goed onderhouden driekamer flat gelegen op
de 1e verdieping met balkon o.h. zuidoosten.
INDELING:
tochtportaal, woonkamer met open keuken, 2
slaapkamers, badkamer met douche, balkon.

* GEBAK
Dubbeldekkers (Tompouce) Moorkoppen
Vruchtenvlaaitjes Caramel Mokka
Hazelnoot Advocaat Rum Amaretto
Grand Marnier Mergpijpje Slagroomsoesje
en . . . . enz. enz.
* TAARTEN
Hazelnoot krokant, Slagroom krokant hazelnoot
Christoffel krokant, Appelspeciaal, Amaretto, Irish Coffee, Tira
Misu, Schwarzwalder enz. enz.
OOK AMERIKAANSE TAART

*
*
*
*
*

berging i.h. sousterrain
lift aanwezig
blokverwarming
vlakbij zee gelegen
servicekosten ca. ƒ 467,- p.m. incl. voorschot C.V., water, gas
* mogelijkheid als tweede woning

Je mond saai er van hyperen !
Je proeft niet datje er dik van wordt.
Voor kinderen die een Moederdag-cadeautje zoeken al v.a. 7.95

NVM

.MAKELAAR

CENSE&
v

'M L INGEN

A

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

ƒ 175.000,-

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

DR. DE VISSERSTRAAT 15
Halfvrijstaand woonhuis met voor- zij- en
achtertuin.en garage.
INDELING:
beg.gr.; entree/hal, kelderkast, toilet, Lvormige woonkamer met erker, open haard
en parketvloer, keuken met apparatuur.
1e verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer met bad, douche, 2e toilet en wastafel,
balkon.
Vaste trap naar 2e verd.: zolderkamer met
dakkapel en zolderberging
* grotendeels v.v. dubbel glas
* gelegen vlakbij duinen en op loopafstand
van centrum
* c.v. gas combiketel
* grondopp.: 354 m2
ƒ 495.000,-

* EN. . . . Natuurlijk "LEONIDAS BONBONS"
(Tijdig bestellen is verstandig)
tevens glazen likeursetjes en Bonbonschaaltjes
* DUS NAAR „LA BONBONNIERE" 023-5715584

Haltestraat 33 - Thea Diane en Ap Lammers

FABRIEKSWINKE L
Alleen
donderdag, vrijdag
en zaterdag a.s.

MONSTERCOLLECTIE
TRUIEN EN T-SHIRTS

NU 4 TUINSTOELKUSSENsl
HALEN VOOR
t A B l

ƒ60

Alles op ons ronde rek:

/2PR

Verscheidene kleuren, maten en
modellen

t*te£ H
Grote Krocht 19,
2042 LT Zandvoort,
tel. 023-5712450

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 075-6172535
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Deze
week

Mercedes SLK: twee
voor de prijs van één

XK8, mooi,
mooier,
mooist
SAAB op
twee
wielen

In het hol van de leeuw, designhoofdstad van de wereld, Turijn,
presenteerde Mercedes deze week een
auto van hetzelfde niveau als de 190 SL
Roadster in de vijftiger jaren. De SLK,
een roadster en coupé tegelijk.

Lada krimpt in

O

PEN OF GESLOTEN,
de SLK is een auto
van
bijzondere
schoonheid. Het interieur is zoals je van een hedendaagse roadster verwacht: net niet té Spartaans.
In gesloten toestand is de
SLK een coupé. Of een cabriolet
met hardtop die je er
Open en sluiten van het zo op het eerste gezicht niet
even afhaalt.
Variodak

neemt 25 seEchter, in het middenconsoconden in be- le bevindt zich een simpel
slag
knopje. Druk die in en je begrijpt dat je met een onvervalste roadster te maken hebt.

De Mercedes SLK is voorzien
van een Variodak en dit is weilicht de grootste technische
sensatie van de auto die vanaf
september leverbaar is. De
drukknop stuurt een hydraulische pomp in de kofferruimte
aan die de verschillende panelen in beweging zet. Open en
sluiten van het Variodak neemt
25 seconden in beslag, dat lukt
dus net bij een stoplicht of
spoorwegovergang. De dakpa-

Civic in geheel nieuw jasje

De zesde generatie Honda Civic coupé

De SLK, een roanster en coupé tegelijk
nelen verdwijnen geheel in de
kofferruimte zodat er sprake is
van een raodster pur sang. Zelfs
het openen en sluiten is daarmee een bezienswaardigheid.
Oordeel zelf.
Als het dak geopend is blijft
er van de 348 liter omvattende
kofferruimte nog 203 liter over
en dat is net voldoende voor
wat handbagage. Kamperen
doe je niet met zo'n auto, laat
dat duidelijk zijn. Om ruimte te
besparen ontbreekt een reservewiel. Hiervoor in de plaats
heeft de SLK een Tirefit aan
boord. Dit is een spuitbus waarmee je een
noodreparatie
kunt uitvoeren. Op de
plaats
waar
zich normaal
gesproken een
reservewiel
bevindt, tref je
nu een bagagebox met een inhoud van 21 liter.
Overigens is het helemaal niet
zo vreemd om het wiel te vervangen door zo'n bandendichter want het komt gemiddeld
maar een keer per 150 duizend
kilometer voor dat iemand met
een lekke band langs de kant
van de weg staat. Dat is maar
eens in de tien jaar. Bovendien
weegt zo'n wiel al snel twintig
kilogram en die kun je dus net
zo goed thuislaten.
De SLK blijft een halve centimeter onder de vier meter. Dat
is ongeveer een halve meter
korter dan de Roadster uit de
duurdere SL-klasse maar daar
mogen we hem gezien zijn verwachte prijs van ruimschoots
minder dan een ton niet mee

vergelijken. Wel met bijvoorbeeld de BMW Z3, Renault Spider en Alfa Romeo Spider die
net een paar centimeter langer
is. Mercedes heeft voor de SLK
twee viercilinder motoren op
het programma staan. Dat
klinkt enigszins bedaard maar
de prestaties van die 16-kleppers zijn ruim voldoende. Het
basismodel beschikt over een
2.0 motor met 136 pk. Hij haalt
er gemakkelijk 200 km/h mee
en blijft ook binnen de magische tien secondengrens als het
om sprinten gaat. In Italië, Portugal en Griekenland is deze
versie bovendien leverbaar
met een compressor
en
dan beschikt
hij ineens over
192 pk en
schroeft hij de
------ trekkracht
omhoog van
190 Nm naar 270 Nm. Zijn top
ligt op 230 km/h en de sprint
vergt 7,6 seconden. Niet getreurd want voor Nederland
staat de SLK 230 op het programma met nagenoeg dezelfde
cijfers.
De 230 heeft een 2.3 motor
met compressor aan boord. Het
gemiddeld verbruik is volgens
fabrieksopgave ruim 1:11.
De auto komt terecht in een
klein maar belangrijk marktsegment. En een geliefd segment bij zelfs degenen die er
alleen maar van mogen dromen
ooit zo'n auto te bezitten. Want
waar of niet, maar dit zijn toch
de juweeltjes van de auto-industrie die het saaie wegbeeld
verfraaien.

Geen reservewiel
maar een setje
voor noodgevallen

Met de introductievan de tweede generatie Coupé is
de gehele Honda CMc-reeks nu vernieuwd. Opvallend
zijn de gewijzigde neus en het verdwijnen van de
lichtste motor uit h et programma.
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VOLC ONS EK AKTIE-NIEUWS

Ook
weieens
afgevraagd wat het
Saab Performance Team
nou zoal uitvoert? We zijn
er achter, onder andere op
twee wielen
rijden. Daarvoor gebruiken ze geen
standaard
auto maar een
met sperdifferentieel. Om
hem
kantjeboord te houden wordt de Stuntrijden Saab
bandendruk
verhoogd tot een waarde tussen de vijf en zes bar. Het team
bestaat al sinds 1987 en gaf zijn eerste demonstratie bij het
veertigjarig jubileum. Saab wilde toen graag iets doen wat leek op
de shows van de vliegtuigdivisie. De stunts omvatten manoeuvres
als een 360 graden slip op volle snelheid, schansspringen, op twee
wielen rijden en met twee groepen een slalom tegen elkaar in. Met
uitzondering van het rijden op twee wielen worden alleen standaard auto's gebruikt.

Mégane met turbodiesel
Renault heeft haar Mégane hatchback-serie uitgebreid met een
1.9 liter turbodiesel. Het gaat om een oude getrouwe motor uit de
19-serie. Hij heeft een flink vermogen van 95 pk en een koppel van
176 bij 2.250 toeren. Dankzij de turbocompressor pakt hij goed op
bij weinig toeren. Met een top van 180 km/h en acceleratietijd van
iets meer dan twaalf seconden naar honderd heb je alle reden
tevreden te zijn. Hij koppelt er een gemiddeld brandstofverbruik
van 1:16 aan. Het verversen van de olie hoeft voortaan nog maar
eens per tienduizend kilometer in plaats van iedere 75 honderd
kilometer. Het onderstel van deze versie verschilt van zijn modelgenoten want hij neemt enkele componenten van de 2.0 hatchback over, zoals de 14-inch velgen, het remsysteem, de remberachtiger en achterwielophanging. ABS is als optie leverbaar. In
~ederland is de Mégane 1.9dT alleen verkrijgbaar als RN. De prijs
lijft een paar honderd gulden onder de veertig mille.

Er komt steeds meer vraag naar speciale velgen met een veroogd draagvermogen voor de MPV's of ruimtewagens. Als een
•an de eerste speelt Borbet hierop in met een speciale G-versie
.et een draagvermogen van 890 kilogram per driespaaks velg in
Ie maat 6,5x15. Hij wordt compleet met slotdeksel en slot gele•erd voor een bedrag van 475 gulden. Hij is leverbaar voor onder
.eer de Fiat Ulysse en Citroen Evasion. Voor meer informatie:
Graku te Wilnis, telefoon 0297-285580.

H

(ADVERTENTIE)

Saab op
twee
wielen

peciale MPV-velgen

ONDA LANCEERDE in 1972 de Civic en vandaag
zijn we alweer bezig aan de zesde generatie want bij
Honda houden ze nu eenmaal van snel vernieuwen.
Het programma omvat inmiddels zo'n beetje alle
varianten, het enige dat ontbreekt is een stationversie.

In 1994 toverde Honda de Concerto om tot Civic vijfdeurs, die
overigens in gewijzigde vorm ook te koop is als Rover 416.
Vorig jaar kregen de drie- en vierdeurs een opknapbeurt en die
maken nu gebruik van hetzelfde onderstel als de vijfdeurs. De
laatste die voor vernieuwing in aanmerking kwam was de pas drie
jaar oude tweedeurs Civic Coupé. Aan de CRX verandert Honda
vooralsnog niets.
De Coupé is een Amerikaans ontwerp en wordt daar ook gebouwd. Het is een betaalbare auto die meer binnenruimte biedt
dan veel andere coupes. De basisprijs is vanaf heden weliswaar
duizend gulden hoger maar daarvoor krijg je meer auto dan
voorheen. De uiterlijke wijziging vinden we vooral aan de voorkant die nu geheel in stijl is met de drie- en vierdeurs.
Dus grote bolle koplampen met een vooruit priemende grille en
bumper. Dit laatste is er de voornaamste oorzaak van dat hij nu
zes centimeter langer is. Aan de achterzijde vinden we onder meer
een andere vormgeving van de lichtunits. Honda spreekt van de
'stijlvolste Civic van deze eeuw'. Hij is drie centimeter hoger dan
zijn voorganger en dat komt natuurlijk ten goede van de hoofdruimte. Ook debeenruimte nam overigens toe. En om maar bij de
ruimte te blijven: de inhoud van de kofferbak groeide van 365 tot
405 liter en dat is heel verdienstelijk.
Standaard rust Honda de nieuwe Civic Coupé uit met twee
airbags en gordelspanners die in de oude versie geen van beide
leverbaar waren. Op het gebied van veiligheid noteren we verder
versterkte bumpers, zwaardere langsdragers in het dak, beschermbalken in de portieren en extra draagbalken onder het
interieur.
Op motorisch gebied valt er weinig meer te kiezen wanï er is
nog maar één motor leverbaar, een 1.6 liter met enkele nokkenas
en vier kleppen per cilinder. Hij heeft een vermogen van 105 pk bij
62 honderd toeren en een maximale trekkracht van 140 Nm bij 45
honderd toeren. Gaan we even terug naar zijn voorganger. Die
was leverbaar met 1.5 en 1.6 motor met respectievelijk 102 en 125
pk en 123 en 142 Nm.
Het belangrijkste verschil is dat de trekkracht nu bij een lager
toerental beschikbaar is dan voorheen.
Het is dan ook veel soepeler motor dan we gewend waren. De
prestaties zijn ongeveer gelijk aan de oude 1.5 motor (190 km/h en
in tien seconden naar honderd) maar het gemiddeld verbruik is
lager: ruim 1:15 volgens fabrieksopgave.
De Coupé is leverbaar vanaf 37 duizend gulden. Voor 42.590
gulden monteert Honda extra voorzieningen als ABS, elektrisch
bedienbare zijruiten, spiegels en schuifdak.

Lada-importeur Gremi heeft de Samara 1.3 Diva en Niva l.f
Diesel uit het leveringsprogramma gehaald. De gedateerde er
weinig spannende Niva is nu alleen nog leverbaar met 1.7i motui
en kost dertig mille. De Samara 1.3 Axtec drie- en vijfdeurs word!
vervagnen door de Samara Injektie en deze staat vanaf 21.49f.
gulden in de boeken.

Hyundai Challenge populair
De campagne moet nog beginnen maar Hyundai heeft nu al
tienduizend aanmeldingen binnen voor deelname aan de Hyundai Challenge 96, een rit van vijfduizend kilometer door Australië
in een fonkelnieuwe Coupé. Het is een Nederlands evenement
waarmee Hyundai wil benadrukken dat de Coupé een nieuw
tijdperk inluidt: afwijkend, gedurfd en spectaculair. Aan de rit
doen tien Coupes mee die bemand worden door twintig Nederlanders. Het gaat niet om snelheid. Wie de plaatselijke limiet overschrijdt krijgt zelfs strafpunten en om een en ander in de gaten te
houden zijn de auto's voorzien van een tachograaf. Voor aanmeldingsformulieren: telefoon 06-9353.

Voorjaarsschoonmaak
De winter is voorbij en dan is blijkbaar het moment aangebroken om de auto eens te onderwerpen aan een flinke voorj aarsschoonmaak. Denken de leveranciers van de schoonmaakmiddelen want deze week werden we ineens overstelpt met persberichten over hoe en waarmee je het beste de auto te lijf kunt gaan.
Turtle Wax is een bekende naam voor de zaterdagpoetsers. Het
merk heeft een nieuw produkt ontwikkeld dat geschikt is vooi
alle oppervlakken, dus ook rubber en glas. Het middeltje heet
Sudden Shine en laat zich eenvoudig gebruiken: inspuiten er.
uitwrijven. Prijs twintig gulden.
Holt Lloyd introduceert voor de binnenkant een nieuwe luchtverfrisser: Odor Kill. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een multipurpose dennegeur die bacteriën doodt en een perzikgeur die.
rooklucht elimineert. Prijs 13 gulden. In samenwerking met Cari
& Day & Martin, lederspecialisten sinds 1765, ontwikkelde Holt
verder een tweetal produkten om het leder interieur te onderhou
den. Leather Cleaner is reiniger die tevens glans aanbrengt. Lea
ther Conditioner houdt het leder soepel. Beide produkten zijr.;
siliconenvrij en geven het leder zijn bekende geur terug. Prijs i:
gulden per flacon.
Valma tenslotte maakt melding van een nieuwe lijn met viei
varianten om het lakwerk te behandelen. Beauty Wax voor alle
soorten goed onderhouden lak, Metallic Wax en Speed Shinc
(met teflon) voor alle soorten lichtelijk doffe lak en Quick Polish
voor doffe en verweerde lakken. Ze zijn gemakkelijk op te bren
gen en kunnen worden gebruikt in de volle zon.

Een toonbeeld van Engelse perfectie

Mwah, zijn we net verrast met de Jaguar
XK8 of daar staat de gelijknamige
Convertible al te pronken tijdens de
New Yorkse autoshow. Een toonbeeld
van Engelse perfectie.
E
INTRODUCTIE
VAN de XK8 als opvolger van de XJS
was voorbehouden
aan de onlangs gehouden
autoshow in Genève. Onder
het motto 'The cat is back'
was hij een van de belangrijkste blikvangers van die
show.

D

Het interieur
stelt de liehebber niet
teleur

De XJS is al twintig jaar op de
markt, heeft het niet altijd gemakkelijk en ook dat is weinig verwonderlijk want
gehad maar genoot de laatste jaren toch daar debuteerde 35 jaar geleden de E-type
weer de nodige belangstelling. In totaal Convertible. Beide versies van de XK8 werverkocht Jaguar er ruim 112 duizend exem- den gelijktijdig ontwikkeld en uit de vormplaren van en het was ook het langst gepro- geving blijkt wel dat Jaguar een nieuwe
weg inslaat op gebied van vormgeving. Hij
duceerde model.
heeft wel wat weg van dat andere Engelse
Deze maand staakt Jaguar de produktie pronkstuk, de Aston Martin DB7. Daar is
om niet straks met grote voorraden te blij- een verklaring voor: de merken zijn in hanven zitten. De verwachting is niet dat nog den van Ford en maken gebruik van hetveel mensen even snel een XJS zullen aan- zelfde onderstel. Maar de eerlijkheid geschaffen. Logisch ook want iedere kandi- bied te zeggen dat de DB7 meer Jaguardaat-koper wacht hoogstwaarschijnlijk lie- techniek aan boord heeft dan de XK8 Asver op de XK8 die geheel in oude stijl is en ton Martin-techniek.
met recht weer aanspraak maakt op een
Terug naar de Jaguar XK8 Convertible.
Zeg Jaguar en je denkt aan wortelnotehout
oude koosnaam, The Cat.
en leder. Dat is bij de XK8 Convertible niet
De XK8 vertoont namelijk enige gelijke- anders. Zie de interieurfoto en oordeel zelf.
nis met de 35 jaar oude E-type die in Ameri- De klassieke cockpit met ronde meters is
ka doorgaans XK-E werd genoemd. Een gedompeld in een bed van houtfineer en
auto van tijdloze schoonheid die tot op de leder.
dag van vandaag menig hart doet overslaan
De geopende kap ligt keurig verzonken.
en die zelfs in de permanente collectie van
het Museum of Modern Art in New York Een soepele afdekhoes zorgt voor de afwerking en uitstraling. Door de plaats van
werd opgenomen.
Genève viel de eer van de première van de opgevouwen kap hoeven er geen concesde XK8 te beurt. Niet zo verwonderlijk sies gedaan te worden aan het formaat van
want in die plaats debuteerde ook de E- de brandstot'tank en bagageruimte. Het
type. New York 'kreeg' de XK8 Convertible openen en vergrendelen van de kap ge-

beurt met behulp van één schakelaar. Zoals we van Jag gewend zijn is hij voorzien
van een glazen achterruit met verwarming.
De isolatie is zo prondig dat bij gesloten
kap nauwelijks opvalt dat je in een convertible rijdt.
Het is een oude traditie van Jaguar om
nieuwe motoren hun debuut te laten maken in een sportief model, denk aan de V12
in de E-type en de de XK-motor in de
XK120. De XK8 krijgt een nieuwe 4.0 liter
V8-motor. De kenmmerken: hoge prestaties, een superieure trekkracht bij elk toerenniveau en vrijwel trillingsvrij. Het is de
eerste VS die Jaguar ooit ontwikkelde. Hij
wordt gekoppeld aan een vijftraps automaat en ook dat hebben de Engelsen nog
niet eerder laten zien.
Voor 1997, het eerste volledige jaar dat de
XK8 op de markt komt, geldt een verkoopdoelstelling van 12 duizend exemplaren.
Amerika neemt er daar zo'n zevenduizend
voor zijn rekening en in 30 procent van de
verkopen zal het om een Convertible gaan.
In Engeland komt de verhouding XK8 en
XK8 Convertible uit op zestig om veertig.
Aan het einde van dit jaar kunnen we beide
versies in Nederland verwachten.

Nieuwe Terrano II
Nissan heeft de vierwielaangedreven Terrano II op belangrijk!,
punten gewijzigd. Voor de uiterlijke wijziging moetje deze stoert
kolos recht in zijn gezicht aankijken. Zijn rechthoekige koplampen maakten plaats voor geïntegreerde ronde koplampen met
daarnaast keurig kleine ronde mistlampen. Bumper, grille er.
motorkap zijn ook fors veranderd. Toegegeven, het ziet er
veel beter uit. In het interieur
zijn wat nieuwe accenten aangebracht en daarbij noemen we
de airconditioning en airbag.
ABS is tegen meerprijs leverbaar. Voorheen waren deze drie
zaken niet eens verkrijgbaar
voor de Terrano II. Onderhuids
is het belangrijkste nieuws dat
de 2.7 liter turbodiesel voortaan
is uitgerust met een intercooler. Hij is veel soepeler en de
prestaties zijn ook aanzienlijk
beter. Hij levert nu 125 pk af en
dat is een vermogenswinst van
25 pk. Het maximum koppel
nam toe van 221 Nm tot 278 Nm
en dit is al beschikbaar bij twee- Stoere Terrano II
duizend toeren. Prijzen en nadere details zijn nog niet bekend. Nissan start in Nederland dt
levering van de nieuwe Terrano II in september.
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VINYL

Smaakvol modern vinyl
200 cm. Per str. meter

50 35

Vinyl met noppen motief
200 cm. P. str. m. gelegd

55
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Mooi gemarmerd vinyl
300 cm. P. str. m. gelegd

*« 90

$*

Sterk en stijlvol vinyl
400 cm. P. str. m. gelegd

119
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TAPIJT
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Bij aankoop van
een van onze
artikelen van

i 3JJ

6 t/m 19 mei,

, '^

gratis vlekkenblusser tegen
inlevering van
deze bon,
zolang de
voorraad
strekt.

£,

Fraai gedessineerd tapijt
400 cm. Per str. meter

®* 55

Sfeervol frisé tapijt
400 cm. P. str. m. gelegd

J25
99
Mooie kwaliteit velours tapijt
400 cm. P. str. m. gelegd

a** 169

'-'
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GORDIJN

Moderne vrolijke gordijnstof,
100% katoen/140 cm breed,

25?° IQ
ty.95
Gehele collectie rolgordijnen
met een korting van

10%
KARPET

Alle handgeknoopte nepalese
karpetten met een korting van

25%

'

Bel voor het dichtstbijzijnde filiaal
i

en de openingstijden 020-66611 95.

Aanbiedingen geldig t/m 19 mei 1996

carpet

Waar
moet
een kinder vloerbedekking
nog
meer aan
voldoen?
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*
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HET LAND WAAR. JE GRENZE1OOS KUNST CbM>l$E-REN>' '
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Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Glazenwasserij
specialiteit schoonmaak van
gebouwen
•e
,.
schoonmaak van luxaflex
%1>
verhuur tapijtreinigers /==c
7
Tel. 57 14 764/57 14 090
v>*t
^JJ5»^ ^
J>v vS*^

Ruim 780 miljoen bij elkaar gespeeld

C %4

De extra mui oenen
komen nu!
By de Nationale Postcode
Lotery wint u deze maand
voor zes miljoen gulden aan
extra prijzen. Bovendien staat
de Mega Jackpot op vier miljoen, zodat er in totaal voor
10 miljoen gulden aan super-

prijzen uit kan gaan. Op 18
mei is het zover. Kijk dan
naar de laatste 1-2-3 Postcode
Show met Henny Huisman.
Daarin maakt Reinout Oerlemans de winnende postcodes
bekend.

Het miljoenenfeest van de
Postcode Loterij is al twee
maanden bezig. Alles staat in
het teken van de grote, spannende en feestelijke prijzen die
u kunt winnen. Daarbij vergeten we bijna wat er gebeurt met
de miljoenen die overblijven.
Weet u het nog?

780 miljoen!

De hele netto opbrengst van de
Nationale Postcode Loterij
gaat naar het goede doel.
Unicef, Novib, Natuurmonumenten, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk, het
Wereld Natuur Fonds en Stichting DOEN hebben sinds de
oprichting van de Postcode
Loterij al ruim 780 miljoen
gulden extra kunnen besteden

aan hun werk. Al die organisaties zetten zich in voor een
schonere en betere wereld.
Stichting DOEN doet dat door
zelf weer heel veel kleinere
organisaties te steunen.
Die 780 miljoen gulden is de
afgelopen zes jaar met veel plezier bij elkaar gespeeld door al
die mensen die lid zijn van de
Postcode Loterij. En dat geeft
een goed gevoel, ook als u nog
geen grote prijs heeft gewonnen!
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LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

H

Paap
-^

xV^
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Speciaal voor
Moederdag

x\,
^^ *4

Ontbijtmandje

6,95

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag
voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde
dag gestreken weer terug. Tevens doen wij
alle voorkomende verstelwerkzaamheden.
Voor info: 023-5717177 of 5715021.

Leuk idee
voor moederdag l
Kappers-kado bon

Speelt u nog niet mee? Doe
daar dan vandaag nog iets aan.
Vul de bon in en stuur hem op.
Want uw extra steun kunnen de
goede doelen goed gebruiken. •

-B A H -

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

-c A r A—

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

Roadshow
^" s,v 4

11 mei
Landelijke Fietsdag
Den Bosch

Nieuwe Dames en kinderkleding
tweedehands dames en kinderkleding

Monet Strijkservice

Zondag 12 mei geopend
van 9.00-12.00 uur
Pasteurstraat 4
tel. 5732865

\ X
H>

Pasteurstraat 2A
Tel. 5717177
ma ges/.
di t/m zat van 9.00 tot 17.00

<\r„^
^ v <*>•
... ^„v

rsfr 12
'A Zandvoort
'3-5714866

ROB TAN
, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
D / 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)

Reinout Oerlemans reikt op 18 mei de prijzen uit: l én 2 én
drie miljoen. Misschien ook bij u ?

DE ÜITSHAÖEN MAN 6 MEI
Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

4 miljoen
De Bingociifers:
Getal 1 t/m 21
42 34 45 05 44 21 04
24 28 25 23 32 27 41
16 15 06 43 19 29 40
Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 3 6
ƒ20,31 ƒ10.000,- 35
14
37
ƒ10,ƒ 1.000,30
ƒ 500,- 39
/9.33
01
ƒ 100,ƒ8,07
36
ƒ50,ƒ7,03
ƒ40,08
ƒ6,20
38
ƒ30,ƒ5,11
ƒ25,-

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10.- (één lotnummer)

Naam:

ƒ 3.0OO,6546 DN
Keuze Prijs

Zetfouten voorbehouden

6546 DN 003

De BMW: 5461 LD 029 in Veghel

V ZELFZORG GENEESMIDDELEN
V HOMEOPATHIE - VOEDINGSSUPPLEMENTEN
V PLM. 40 SOORTEN DROP
V PARFUMERIEËN
V TABAKSARTIKELEN
V STAATSLOTERIJ - LOTTO - KRASL.OTEN
V HERENKAPSALON - STOMERIJ

D dhr. D mevr.

Adres:
Postcode: .
Plaats: —

Postbanknummer:

150.96.05

S •ft f t

l

' ir i*

Bon uitknippen en in een envelop
| (zonder postzegel) opsturen naar:
l Nationale Postcode Loterij,
I Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZVDen Haag.

Deze week:

Gebakken kuit p. portie voor
5,00
Krab- of zalmsalade 2 ons voor 6,00
Wij staan op dpnderdas t/m zaterdas.
Celsiusstraat winkelcentrum-Noord. •
Tel. 0255-535113 na 6 uur.

Banknummer:
,

Datum:
Handtekening:

Verwen Moeder eens met een Visschotel
v.a. 45,- 60,- 75,- enz.
Graas voor vrijdas 6 uur bestellen.

TEL: 5712305

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

Straatpriis:

Thuisbingo
ƒ 25.0OO,-

DROGISTERIJ
TON GOOSSENS

NATIONALE
LOTERIJ

»*>•?•

4.^1 ,
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Ruime
parkeergelegenheid
Gratis parkeren

O»

f"

•*"*

Ook voor moederdag
bent u bij ons
aan het goede adres l
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ZHC-dames sluiten
in stijl af met zege
ZANDVOORT - De ZHC-hockeydames sloten de competitie in stijl af. Het bezoekende Terriërs werd met 3-1
^eklopt. Wederom had Miranda Schilpzand, met twee trefCers, een belangrijk aandeel in de overwinning. De Zandvoortse hockeyers kwamen minder goed voor de dag. Een
teleurstellend seizoen werd met een 2-7 nederlaag tegen
PIT afgesloten.
In de eerste helft van de competitie leek het geheel fout te
gaan met de ZHC-dames. De
ene na de andere nederlaag
werd geleden en degradatie was
niet uitgesloten na de eerste
helft van de competitie. Het
tweede gedeelte van de competitie maakte echter heel veel
goed. Onder leiding van trainer
Reiner Slotemaker kwam er
meer lijn in het Zandvoortse
hockey. Er volgden enige fraaie
overwinningen en ook tegen
Terriërs hield ZHC de opgaande lijn vast.
Vanaf het beginsignaal trok
ZHC het initiatief naar zich toe.
De Zandvoortsen zetten aan
voor een groot offensief. Het
veldoverwicht leverde goede
mogelijkheden op. Helen Plantenga scoorde na een goed lopende aanval 0-1. ZHC hield de
strijd geheel onder controle.

ZANDVOORT - Door een
3-3 gelijkspel tegen SIZO, en
mede door de 0-1 overwinning van Aalsmeer op VEW,
is het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen
nog
niet in veilige haven. Zaterdag gaan Aalsmeer en Zandvoortmeeuwen in een onderling duel uitmaken wie
degradeert. •
Na een kwartier voetballen
leek Zandvoortmeeuwen zich
al verzekerd te hebben van een
verblijf in de vierde klasse. Met
vlot en goed voetbal werd een 20 voorsprong genomen en de
kansen op een derde treffer waren volop aanwezig. Barry Paap
opende de score na een goede
voorzet van Dennis Vastenhouw en in de 15e minuut was
het opnieuw raak. Rob van der
Bergh werd in het strafschopgebied gevloerd, waarna Barry
Paap vanaf de stip geen probleem had zijn tweede treffer
op het scorebord te brengen.

fraaie 3-1 zege op het wedstrijdformulier kon worden ingevuld.
De Zandvoortse heren kenden een heel slecht seizoen. Gelukkig voor de Zandvoorters
bleek Abcoude een heel zwak
team te zijn waardoor ZHC degradatie bespaard bleef. Ook in
Verdedigend werd er kort ge- de wedstrijd tegen PIT brachdekt waardoor de bezoeksters ten de Zandvoorters er weinig
vrijwel geen kansen kregen van terecht.
aanvallend gevaarlijk te worden.
Al snel in de wedstrijd keek
ZHC tegen een 0-3 achterstand
De gevaarlijke Zandvoortse aan. PIT vond het voorlopig wel
spits Miranda Schilpzand zorg- genoeg en ZHC kon zowaar de
de met een fraaie treffer voor eer redden middels een doeleen gerustgevende 2-0 voor- punt van Jim Gatsonides. In de
sprong bij de pauze. Ook in het tweede helft voerde PIT het
tweede gedeelte van de strijd tempo weer op en de ZHC werd
was het beste spel van ZHC. naar een grote achterstand geHet goede spel ging gepaard speeld. Na de 1-5 scoorde Jim
met een uitstekende inzet. Gatsonides het tweede ZandToen Miranda Schilpzand voor voortse doelpunt, doch meer
3-0 had gezorgd, nam ZHC wat zat er niet in.
gas terug.
In de slotfase werd de ZHCdefensie nog een paar maal uit
Daardoor kwam Terriërs een gespeeld en voerde PIT de
meer in balbezit en ontstonden eindstand op naar 2-7. Voor de
er een paar gevaarlijke momen- Zandvoorters kwam er zo een
ten voor het ZHC-doel. Verder einde aan een uiterst moeizaam
dan één tegentreffer liet ZHC en teleurstellend hockeyseihet niet komen, zodat er een zoen.
Een spelmoment uit de wedstrijd ZHC-Terriërs.

ZVM-zaterdag is nog
niet helemaal veilig
veel ruimte kreeg op het middenveld en in de aanval. Soms
waren er situaties te zien van
vier SlZO-aanvallers tegen drie
Zandvoortse verdedigers. Nog
voor de rust had SIZO de achterstand geheel weggewerkt, 22.

De rust had Zandvoortmeeuwen ook geen goed gedaan want
na zes minuten werd te slap ingrijpen in de defensie door de
Hillegommers afgestraft, 2-3.
De Zandvoorters moesten nu
alle risiso's nemen om een dreigende nederlaag af te wenden.
De aanval werd gezocht, doch
Toen de derde treffer uit- de counters van SIZO waren uibleef, sloop er gemakzucht in terst gevaarlijk.
het Zandvoortse team. Zandvoortmeeuwen bleef te aanvalZandvoortmeeuwen forceerlend voetballen waardoor SIZO de vele hoekschoppen waaruit

Ferry van Rhee eenmaal hard
inschoot. De SlZO-doelman
was reeds gepasseerd maar die
kreeg op de doellijn assistentie
van een medeverdediger. Aan
de andere kant mocht Zandvoortmeeuwen van geluk spreken dat de bezoekers de strijd
niet definitief wensten te beslissen. SIZO kreeg een paar riante
mogelijkheden maar tot opluchting van de Zandvoortse
aanhang werden die gemist.
Ondanks zwak samenspel
trok Zandvoortmeeuwen in het
slotkwartier het initiatief naar
zich toe. SIZO bleef overeind
door veel hoekschoppen weg te
geven. Remco Nigtevegt zag
zijn inzet tegen de lat ketsen
waarna Barry Paap de bal uit
de rebound over het doel

schoot. In blessuretijd forceerde Zandvoortmeeuwen alsnog
de gelijkmaker. De bal plofte
uit de zoveelste hoekschop
voor de voeten van schutter
Paap en nu was het wel raak, 33.

(ADVERTENTIE)

UWEICEN

Coach John van der Zeijs was
na afloop zwaar teleurgesteld
met het behaalde resultaat.
„We hebben het in de eerste
helft weggegeven," vond Van
der Zeijs.
„Na de 2-0 hadden we er meer
moeten maken en meer op zeker moeten spelen. Het zit echter niet in de aard van ons spel.
We blijven aanvallend spelen
en bovendien werd er achterin
knullig gevoetbald. Over de gehele wedstrijd genomen was
het gelijkspel terecht. Echter
na een 2-0 voorsprong mag je
het niet meer weggeven."

HALF MEI....
DE AFTRAP VOOR EEN
GROOTS VOETBALFEEST
MET WEEKMEDIA...!
VOLC ONS EK AKTIE-NIEUWS

Kampioenstitel voor herenZVM
ZANDVOORT - Het heren handbalteam van ZVM-Rabobank heeft beslag gelegd op de tweede titel op rij. Werd
vorig jaar het kampioenschap gevierd ook nu ging de vlag
in top. Door een prachtige 28-10 overwinning op HVH zijn
de mannen van coach Joost Berkhout onbereikbaar geworden voor de concurrentie. De dames van ZVM-Rabobank verloren van HVH en wel met 12-9.
CD Wcekmcdla

De strijd om de bovenste plaats van de topscorersranglijst is
met nog één wedstrijd te gaan in een beslissende fase gekomen.
De schutters weten, zo tegen het eind van de competitie, het doel
aardig te raken. Zo voegde koploper Jeroen Swart twee doelpunten aan zijn totaal toe en heeft een goede kans op de zege. Barry
Paap probeert aan te klampen en zorgde met drie treffers voor
een hattrick. Hij volgt Swart op slechts één treffer. Ook Remy van
Loon heeft nog een klein kansje. Van Loon scoorde driemaal en
heeft nu een totaal van 13. Komend weekend valt de beslissing.

Tegen rode lantaarndrager
HVH heeft ZVM-Rabobank totaal geen moeite gehad. In hoog
tempo werden de aanvallen opgezet en na een paar minuten
handballen was de voorsprong
0-3. HVH werd een gewillige
slachtoffer van een tot de laatste minuut geconcentreerd
handballend ZVM-Rabobank.

Degradatie voor Zandvoort'75
ZANDVOORT - Voor Zandvoort'75 is het doek gevallen
in de derde klasse KNVB. Na de degradatie van vorig jaar
moeten de Zandvoorters wederom een stap terug doen. De
uitwedstrijd tegen DZS leverde een 1-0 nederlaag op waardoor er geen redding meer mogelijk is.
Op een erbarmelijk slecht
veld was goed voetbal niet mogelijk. Daardoor ontstond er
een heen en weer getrap, omdat
combineren onmogelijk bleek
te zijn. De bal hobbelde vaak zo
over de voeten van de spelers.

Beide teams hadden daar last
van zodat er een gelijkopgaande partij voetbal ontstond. Van
het grote verschil op de ranglijst viel niet veel te bespeuren.
DZS kon het spel niet maken en
Zandvoort'75 bleef dan ook ge-
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Auto Strijder B.V.
presenteert:
De Volkswagen
Atlanta Collection
BIJ ons zijn de Olympische
Win het aankoopSpelen al begonen1 Want
bedrag van uw
m onze showroom vindt u
Volkswagen terug!
nu de Volkswagen Atlanta Colleclion Een
complete serie actiemodellen - van de Polo t/m de Passat - met allerlei
luxe en sportieve extra's Die we tijdelijk bijzonder voordelig geprijsd
hebben Dus als u nog een sponsor voor uw nieuwe Volkswagen
zoekt, kom dan vooral even bij ons langs

NOC' NSF

Bovendien kan ledeieen die tussen 13 mei en 6 juli 1996
bij ons een Volkswagen-peibunenauto koopt (nieuw of
gebruikt), het volledige aankoopbedrag teiugverdienen'

Auto Strijder B.V.
Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 5714565

makkelijk overeind.
Het was zelfs zo dat Zandvoort'75 tegen de rust het beste
van het spel kreeg. DZS probeerde het wel om een voorsprong te nemen maar invaller
doelman Brian Douglas was
erg goed opdreef. De Zandvoorters kregen in de eerste helft
best wel mogelijkheden maar
slaagden er niet in een voorsprong te nemen.
Paul Longayroux kwam tot
tweemaal toe in schitterend
vrije positie voor het doel,
maar beide keren ging het mis.
De Zandvoorters hadden weinig te vrezen van DZS zodat een
gelijkspel in de lijn der verwachting lag. Een kwartier
voor het einde veranderde de
situatie plotseling. Een DZSspeler struikelde in een duel,
waarna de scheidsrechter de
gastheren een vrije trap, net
even buiten het strafschopgebied, toekende. Alle Zandvoorters vormden een gigantisch
muur. De DZS-speler had daar
echter geen probleem mee,
want bijzonder fraai krulde
deze de bal in de bovenhoek, 10. In het laatste kwartier is
Zandvoort'75 nog op zoek gegaan naar de verdiende gelijkmaker. Veel balbezit en druk
op de DZS-veste, doch de bal
mocht er niet in. Aangezien zowel ODIN als ZOB een puntje
wisten te bemachtigen moet
Zandvoort'75 het volgende seizoen voetballen in de vierde
klasse KNVB. Elftalbegeleider
Joop Paap vond het een teleurstellend seizoen. „We hadden
niet hoeven te degraderen. Tegen PSZ hebben we het laten
liggen. Dat team heeft van de 21
wedstrijden twee keer gewonnen en wel van ons. Dat had
niet mogen gebeuren. Met die
punten erbij hadden we nu veilig gestaan. Maar helaas het is
niet gelukt."

Bij de rust was het kampioenschap al een feit gezien de 4-12
voorsprong.
In de tweede helft bleven de
Zandvoorters het spel dicteren.
De HVH-defensie werd constant weggespeeld en Cor van
de Koekelt scoorde er lustig op
los. Tienmaal liet het Zandvoortse kanon de HVH-doelman kansloos. Defensief had
ZVM-Rabobank de zaakjes
keurig in orde en wat HVH ook
probeerde er was geen doorkomen aan. Slechts een enkele
keer moest de Zandvoortse
doelman de gang naar het net
maken. De Zandvoorters wonnen uiteindelijk met de gigantische cijfers van 28-10.
„Het resultaat is natuurlijk
zeer bevredigend," stelde Joost
Berkhout. „Ik ben zeer gelukkig met dit succes. Voor de
tweede keer zijn we ongeslagen

kampioen geworden en spelen
volgend seizoen in de hoogste
klasse op het veld."
Het Zandvoortse handbalteam kan komende zondag op
meer tegenstand rekenen. De
Zandvoorters, die in de zaalcompetitie als tweede zijn geëindigd moeten weer de zaal in.
Door het terugtreden van een
team is er een plaatsje over in
de tweede divisie. Acht clubs
strijden zondag in Arnhem
voor een plaats in die tweede
divisie.
„Die strijd is natuurlijk een
loterij," gaat Berkhout verder.
„Er kan er maar één promoveren en bovendien zijn het hele
sterke tegenstanders. Het worden vier zware wedstrijden van
veertig minuten. We bereiden
ons goed voor op deze strijd,
want dit is natuurlijk een aardige kans. We zijn er volop mee
bezig en misschien ben ik volgende week wel weer vrolijk gestemd."
Doelpunten: Cor van de Koekelt 10, Jaap Loos 4, Nik Grijakovic 3, Peter Pennings 3, Guido Weidema 3, Martijn Hendrikse 2, Jan van Duijn 2, Ronald Vos 1.

TC Zandvoort doet
forse gooi naar titel
ZANDVOORT - Het tweede tennisteam van TC Zandvoort heeft zondag een forse
stap gemaakt naar de titel in
de eerste klasse. Concurrent ELTV werd met 5-3 verslagen. Wint de formatie
van trainer-coach Hans
Schmidt zondag bij concurrent Unicum dan kan het
kampioenschap niet meer
gemist worden.
•
Het werd overigens wel een
zwaar gevecht. Het Zandvoortse team kreeg het niet cadeau
en drie van de vier enkelspelen
werd beslist middels een noodzakelij ke derde set. Andrea van
der Hurk greep de eerste set
met 7-5 tegen Gaby Coorengei
na een 3-5 achterstand.
In de tweede set kreeg Van
der Hurk geen vat op het spel
van haar opponente en verloor
met 2-6. Het Zandvoortse talent
vocht echter knap terug en wist
de derde set in haar voordeel te
beslissen, 6-3. Op de andere
baan vocht Kim Kilsdonk een
verbeten duel uit met tegenstandster Van Buuren. In de
eerste set boekte de Zandvoortse een fraaie 6-3 setzege. doch in
de tweede en derde set ging het

Duif Driehuizen
komt eerste binnen
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines vlogen zaterdagmorgen
voor de tweede keer vanuit hot
Belgische Houdeng. Om kwait
voor tien begonnen de duiven
aan de 210 kilometer lange
vlucht met een noordwesten
wind. Dat betekende geen hoge
snelheid. Ruim drie uur waren
de duiven onderweg om het
hok te bereiken. De eerste duit
van R. Driehuizen werd geklokt
om elf minuten over half één.
Uitslag: R.Driehuizen l, 10,
11, 16, 21. H.Heiligers 2, 3, 4, 17,
19,20,24. Combinatie Sinnige 5,
7, 14, 22. Combinatie Koper 6,
18. H.Gaus 8, 9. Combinatie
Paap 12,13,15, 25. J.Romkes 23.

TZB heeft geen
moeite met VVH
Foto Bram Hollander

Beverwijk en ZVM
verdelen de punten
ZANDVOORT - Beverwijk en Zandvoortmeeuwen
hebben in een doelpuntrijk
duel de punten eerlijk verdeeld, 3-3. Voor beide teams
stond er overigens niets
meer op het spel.

Voor SIZO betekende het een
belangrijk punt, aangezien nu
veiligheid is verkregen in deze
klasse.
Zandvoortmeeuwen
moet zaterdag in Aalsmeer tegen deze club winnen om degradatie te ontlopen. Dat geldt
trouwens ook voor Aalsmeer.

mis. Kim Kilsdonk zag geen
kans aan de 2-6 en 3-6 nederlaag
te ontsnappen. Joris Onverwagt kreeg het zwaar te verduren tegen G. Verheyen, maar
pakte de winst na drie zware
sets, 4-6, 6-4 en 7-5.
Marco van Trigt was echter
snel klaar met tegenstrever
Verheyen. Met ijzersterk tennis
werd het derde punt voor Zandvoort genoteerd, 6-4, 6-1. Het
vrouwendubbel Andrea van der
Hurk en Kim Kilsdonk blijken
goed op elkaar ingespeeld. De
ELTV tennissters werden met
6-1 en 6-2 van de baan gemept.
De Zandvoortse mannen Joris
Onverwagt en Marco van Trigt
bleken niet opgewassen tegen
de twee Verheyens en verloren
met 5-7 en 6-7. Andrea van der
Hurk zorgde uiteindelijk met
haar derde overwinning van de
dag dat de zege in Zandvoort
bleef. In de mixed bleek Andrea
van der Hurk een prima duo te
vormen met Joris Onverwagt.
Met uitstekend tennis werd de
partij met 6-2 en 6-4 in Zandvoorts voordeel beslist. Ondanks de nederlaag van Marco
van Trigt met Kim Kilsdonk (75, 6-7, 5-7) scoorde TC Zandvoort een gave 5-3 overwinning.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Het werd een sportieve en gezapige wedstrijd waarin door
beide teams volop op de aanval
werd gespeeld. In het Zandvoortse team speelde de 45-jarige Jos van der Meij nog een
prima partij voetbal. Van der
Meij stond aan de basis van het
eerste Zandvoortse doelpunt.
Zijn pass werd door de opgekomen John Keur beheerst ingeschoten, 0-1. In de tweede helft
heeft Zandvoortmeeuwen gepoogd de drie punten mee naar
huis te nemen. Al snel werd het
0-2 door een treffer van Mischa
Tibboel. De kansen op meer waren aanwezig maar het vizier
stond verder niet op scherp. Beverwijk wilde toch niet afgaan
en verhoogde het tempo. Binnen een kwartier waren de rollen omgedraaid. Het werd 1-2 in
de twintigste minuut en even
later lag de gelijkmaker in de
touwen. Michel van Marm legde een tegenstander neer en de

toegekende strafschop werd
verzilverd. In de 35e minuut
scoorde Beverwijk de 2-3, na
een groot misverstand in de
Zandvoortse defensie. Zandvoortmeeuwen pakte de draad
daarna weer op en probeerde
tot de gelijkmaker te komen.
Na veertig minuten voetballen kreeg ook Zandvoortmeeuwen een strafschop toegewezen. Een Beverwijk-verdediger
speelde de bal met de hand en
dat was de scheidsrechter niet
ontgaan. John Keur scoorde
van elf meter zijn tweede en
Zandvoortmeeuwens
derde
treffer, 3-3. In de slotminuten
geloofden beide teams het wel.
Met dit gelijkspel namen beide
teams genoegen.
Elftaltaegeleider
Harry
Schutte, die de afwezige Pieter
Keur verving, sprak van een
rustig partijtje voetbal. „Het
was wel een redelijk partij voetbal, maar er was geen strijd
meer. Beide teams vonden het
wel goed. Het is echter een zeer
positief seizoen. We wilden ons
handhaven en dat is dik gelukt.
We zijn daar best tevreden
mee."

Familie Hoogendijk neemt
leiding in bridgecompetitie
ZANDVOORT - In de A-lijn
van de Zandvoortse Bridgeclub
heeft de familie Hoogendijk de
leiding genomen. Door de vierde wedstrijd in de laatste competitie te winnen werden de heren Emmen en Van der Meulen
naar de tweede plaats verdreven. Na de familie Hoogendijk
legden mevrouw Molenaar en
de heer Koning beslag op de
tweede plaats in deze wedstrijd.
Door dit resultaat rukten mevrouw Molenaar en de heer Koning op naar een derde plaats
op de ranglijst. De B-lijn gaf opnieuw een overwinning te zien
voor mevrouw Spiers en de
heer Heidoorn, zij scoorden 61
procent. Op de tweede en derde
plaats eindigden de dames Van
der Meulen en Verhage en de
dames Van Os en Koning. Mevrouw Spiers en de heer Heidoorn houden de touwtjes stevig in handen en staan nu al

met één been in de A-lijn. Tweede, op een achterstand van 17
procent, zijn de dames Groenewoud en Smit en derde de dames Van Os en Koning.
Mevrouw Koning en de heer
Holtrop, alsmede de dames
Bosschert en La Grouw, haalden in de C-lijn flink uit. Zij
deelden de eerste plaats met 63
procent. De dames Gôtte en Koning staan thans op een comfortabele eerste plaats, gevolgd
door mevrouw Verhaaff en de
heer Van der Meer. De D-lijn
werd beheerst door het gelegenheidspaar de dames Dekker en
Mens, die met 63 procent beslag
wisten te leggen op de eerste
plaats. Op ruime afstand werd
de familie Kerkman tweede.
Mevrouw Janssen en de heer
Santoro stevenen regelrecht af
op promotie naar de C-lijn, met
de familie Kerkman op de tweede plaats.
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Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fm Ether 106.9 ftn
Maandag tot en mot vrijdag
0.00 t/tn 11.00
ZFM Neustop service (op ma. wo en vrij)
11.00 t/m 14 00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 1-1.00
ZFM Nonstop service (op di en tlo)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
HitversnelliiiR
18.00 t/m 20.00
Mu/iekboulevard
20 00 t/m 22.00
Power Play (van ma l/m do)
22 00 t/m 24.00
Tussen Eb' & Vloed (van ma l/m do)
20.00 l/m 24.00
B.P M (alleen op vrijdafi)
Zaterdag
0.00 l/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14 00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Miwiekboulevard
20.00 t/m 21.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danccckib Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Rutli. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Ja/2
12.00 l/m 14.00
Even Brunchen met ..
14.00 l/m 16.00
Badmuls
16.00 l/m 18.00
de Zandbak
18.00 l/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

ZANDVOORT - Het gaat de
laatste weken wel aardig met
TZB. Zo tegen het einde van de
competitie, nu er niets meer op
het spel staat, speelt TZB frank
en vrij. De reserves van
VVH/Velserbroek werden met
maar liefst 1-5 van de groene
mat gespeeld.
De eerste helft was heel matig. De spelers van beide teams
konden elkaar nauwelijks vinden waardoor van goede combinaties geen sprake was. TZB
kwam na twintig minuten op
een 0-1 voorsprong na een
knappe treffer van Remy van
Loon. In de volgende minuut
lag de gelijkmaker in het TZBdoel, na een te slappe houding
in de TZB-defensie.
Trainer
Willem Koning
maakte tijdens de rust enige
omzettingen in zijn team en
vervolgens liep het als een
trein. De Zandvoorters vonden
elkaar blindelings. De bal ging
goed rond en er kwamen legio
kansen en ook vele doelpunten.
Remy van Loon zette TZB op
een 1-2 voorsprong waarna Jeroen Swart de strijd besliste, 13.
VVH/Velserbroek geloofde
het wel en TZB ging lekker
door. Het overwicht leverde
nog riante mogelijkheden op.
Het waren uiteindelijk Remy
van Loon en Jeroen Swart die
de eindstand op 1-5 bepaalden.
„Het was een leuke en sportieve wedstrijd," meende coach
Willem Koning. „In de tweede
helft hebben we heel goed gevoetbald en kwam VVH/Velserbroek er niet meer aan te pas."

Races op circuit
ZANDVOORT - De Nederlandse Autorensport Vereniging organiseert zaterdag 11 mei het
derde race-evenement van het
seizoen 1996 op het Circuit
Park Zandvoort. Binnen een
compact programma worden
trainingen en races op een dag
verreden.
De kwalificatietrainingen beginnen zaterdagmorgen om negen uur, waarna de races om
één uur 's middags een aanvang
nemen. De eerste wedstrijd de
Race Vege Sierra Cup is om één
uur, terwijl om tien minuten
voor twee gestart wordt met de
Race Young- en Newtimers.
Om half drie staat de Race
Squadra Bianca op het programma gevolgd om tien mmuten over drie met de Race Compact Cars. De Race Formule Libre gaat om tien minuten voor
drie van start en de racedag
wordt besloten om tien voor
half vijf met de Race Trofeo
Alfa Romeo.
De toegangsprijs voor het
race-evenement bedraagt 12,50
gulden voor duinen en tribune,
terwijl voor hetzelfde bedrag
meer tevens het rennerskwartier kan worden bezocht. Kinderen tot twaalf jaar, onder begeleiding van een volwassene,
betalen de helft van genoemde
bedragen.

Onderzoek fusie
tussen Z'75 en ZVM
ZANDVOORT - De voettaalverenigingen Zandvoort'75 en Zandvoortmeeuwen gaan onderhandelen over een fusie. In een
persbericht delen de besturen
van Zandvoort'75 en SV Zandvoortmeeuwen mee dat zij de
mogelijkheden laten ondcrzoeken om met ingang van het seizoen 1997-1998 te fuseren.
Het onderzoek zal worden
verricht door een commissie
bestaande uit drie leden van
Zandvoort'75 en drie van Zandvoortmeeuwen onder leiding
van een onafhankelijke voorzit ter.
Ook het bestuur van TZB is
uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. TZB heelt
laten weten, hiervoor geen interesse te hebben.
Namens de vereniging Zandvoort'75 hebben Hans Tump,
Andries van Marie en Rene
Paap zitting genomen in de
commissie, terwijl Zandvoortmeeuwen Dragan Petrovic, Piet
Koper en Liva Lock heeft afgevaardigd. Als onafhankelijk
voorzitter is benoemd Jaap
Methorst. Notuliste is mevrouw C.Koper-Schuiten.

Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
heeft alles. Inclusief een tramhalte voor
de deur. Neem lijn 9 en je zit er zó!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uu
Zaterdag tot 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Vrijdagavond koopavond
tol 21 00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
n 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur
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SluitinjMijd: din-djj: 12.00 uur.'
{ kun! uu tek-t Icfrfnni-eh opj;e\en; 023-37I7I66 of
,il'j:e\eM//aiden a.in:
* Xanihonrl* Ninm^ilaiL CusiliuLsploin 12. 2042JM
X;iinl\<mr1:
PliiïilMiifr i- ook mofielijk in de \ol»ende comhiniitie:
\V2.Xamhoort 1 " Nieuw ^lil.itL \niMeheen.s \\Vckliliid,
rithoorn-e Cmiranl. de Houdt- Vener. Aakmcmler
(loiiraiu. alle editie-. \ a n liet Amsterdams SladV
Iihnl./3.»2 per millimeter.
Sluiting-lijd: maandag l .'S.00 uur.
"A"

^r

Informatie o\er on/e o\erifie aantrekkelijke adverleiilirciunhinatie- in de Micro's /.i j n op aanvraag op
on/e kantoren \erkrijiiliaar.
\ our brieven onder nummer \vordl l re<;el extra in
rekening »ebrac-hl. aUmede ƒ8.-- ad m. kosten.

Bij pliiiit-iu<£ in de Micro'- u orden »een bewijsnumnirr.-, \er-tuurd. Op \er/,oek wordt aan iidverteerder- builen liet \ er-pn-idinj^ebied één krant ver-tiiurd. Hiervoor v\m-dl /'6.50 in rekening gcbrueht.
\lieprij/.eue\el. 17..V7r BTW
l kunt de tekst \jin u\s Miero-ad\erlentiecombin.itie Z
lelefoni-cb opgeven:

Stichting Bejaardenzorg Amstelveen exploiteert
:wee verzorgingshuizen: 't Huis aan de Poel (146 bewoners
-i- 29 aanleunwoningen) en De Olmenhof (97 bewoners).
Op korte termijn zoeken wij

oproepkrachten
verzorging m/v
met ervaring
(gediplomeerd bejaardenhelpende/bejaardenverzorgende)
Het betreft werkzaamheden zowel in verzorgingshuis
t Huis aan de Poel als in verzorgingshuis DE OLMENHOF.
De salariëring is conform de CAO verzorgingshuizen.
Brieven binnen 7 dagenrichtenaan:
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
t.a.v. mevrouw O. Landstra, directeur,
Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen.

"A"

020-562 62 71

l<lil munimT U niet \oor lnv.or^klachten) of zenden aan:
Micro';- ^ i'i'kiiuNlia
I'.isiliu- 156 - 1000 AI) AniM.Tchim
!><• sluitiiif^lijiit'n ^cldi'ji voor plaalsing in dezelfde
%s,-,-k.
\ oor di i Id-lalinj; onl\ an»l u <-<'n acct-ptpirokaarl.

Oproepen - Mededelingen
ZÉLF DE PLANNEN VOOR IJBURG ZIEN? Dat kan:
op woensdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur bij de
informatiebalie IJburg, Weesperstraat 430, bij tram- en
metrostation Weesperplein. Tel.: 020 - 6214176.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakketi Wij hebben
evt 'n adres. 02907-5235.
o Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529
H Wie wil met mij, rolstoelcjebr, 'ns wandelen. Aedske,
Reigershof-Unicum 5761212

Verenigingsnieuws
a Sportcuiken?
Duikteam
Zandvoo-t open clubavond
14'5, 21 CO u in Gran Dorado.

Uitgaan
GROTE VLOOIENMARKT
AMSTELVEEN OOST
Hemeiv do 16 mei 10-17 u
Escapadehal (Escapade 1)
Midland b v. 033-475 11 67
GROTE VLOOIENMARKT
A DAM BOS EN LOMMER
Zo 19 mei 10-17 uur
JAN VAN GALENHAL
Midland b v. 033-475 11 67

VLOOIENMARKT
I6 mei, Ijsbaanterrein te
Nieuw Vennep 16, 18, en 19
•nci Malieveld te Den Haag
l on 2 juni Themapark Archeon te Alphen a/d Rijn. 8 en 9
juni Sportcomplex Ookmeer
te Osdorp Org Hensen
To! 023 • 5402334.
Vlooienmarkt 26'27 mei
J Edcnha' Amsterdam.
0481 422112423363

f en pruik als het
nodig is!

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerlcen
en pruiken

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mgpt)werken

Heemsledestraat 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam.

Technisch personeel
gevraagd
Technicum
Uitzendburo
zoekt per direct HULP-ELEKTROMONTEURS voor een 4
aar durend project in de regio A'dam. Plaatsen van telefooncentrales, data-telecomnetw. en install. en afmontae van randapp.
)pl. LTS/MTS-E met 2 j. werkerv. Bel of kom langs op de
:eintuurbaan 312 in A'dam.
Tel.: 020-6767656.

Voor een 10-jarig meisje met
een verstandelijke handicap
zoeken wij een leuk logeergezin waar zij + 1x p. mnd een
weekend kan logeren. Ook
voor andere thuiswonende
kinderen met een handicap
zoeken wij leuke logeerouders (max. 45 min. rij-afstand
van A'dam). Info: Gastgezinnenhulp, tel. 020 - 5814520.

Kunst en antiek

KOLON,MALSTIJL

Woninginrichting

Jan Best

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780

:inderella. Euro's ƒ 19,50 2 st.
Bez. ƒ23,50. Hondenkapsa- SCHILDER heeft nog tijd v.
on, J.P. Heijestr. 79, 6183091. binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
PoezenruiP Wie let in va- Bellen na 18.00 uur: 5719800.
«nties op onze poes + omgekeerd. Bel Peter 5332686.

Zalenverhuur

Sevraagd:
r
oor schoonmaak van pand
n Cruquius, 2 u. p.d. in de
namiddag Schoonmaakbe- -ranse bijles gevr. voor min. 1
dnjf Weber. 023 - 5714764. uur p.w. Conversatie en- of
grammatica. Alleen 's-avonds
of zaterdagmorgen.
Tel.: privé 0297 - 26 21 91
Commercieel en
of zaak 023 - 569 94 00 .
administratief
PIANOLESSEN
personeel
Klassiek en modern
door gedipl lerares.
gevraagd
Tel.: 023 - 5718486.
ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam

Hotel Hoogland

(distr centrum m kleine elec , speelgoed, kleding etc.)
voor de evt. vacatures en maak een afspraak met mw.
Bommels

020 - 6920191
Specialiteitenrestaurant
bij
het Leidseplem zkt mnl. be/orgers i b.v eigen bromfiets.
Voor inf. bel na 17 u. 6206674

• Rubricksadvertonlio opgeven7 Zie voor adres en'of
telefoonnummer de colofon
in de/c- krant

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Per direct ervaren TUINMAN,
voor alle werkzaamheden,
komt graag vrijblijvend bij u
langs voor adviezen en prijsopgave, o.a. sierbestr., ophogen, schuttingen, grasmatten
uw adres voor koud buffet etc. Tel.: 020 - 6733418.
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619. T.k.: div. antieke, teakhouten
tum/stationsbanken, 200 cm
Zoekt u ruimte voor vergade- L, ƒ675. 0297 - 262344.
ring, feest, club of partij''
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. (vlooien,
Relatie/
Gemeenschapshuis, tel.:
bemiddelingbureaus
023-5714085 of 5719652.

Party-service
PELIKAAN

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan- 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste) 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido1 erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.
• Do advertentie afdeling
behoudt 7ich het recht voor
advertenties
eventueel zon
d'.1' opyavo JS^ reilenen. \e;
v.üiQR'CN (ar! 16 Ri.geim
',oor 'V' A r J .'.

H TThJ A

T.k.: burostoel, zwart, ƒ40.
Tel.: 023 - 5716516.
• T.k. HANDGRASMACHINE
in prima staat. Slechts ƒ 130.
Tel. 023 -5712114.

Onroerend
goed te koop
aangeboden
Te koop: woonhuis 2Gasthuisplein,
3x30 m , vr.pr.
ƒ 279.000. Tel.: 023-5719269.
Te koop: Woonhuis, twee
onder een kap in Z'voort Zuid,
bouwjr. '88. Vr. pr. ƒ 525.000
Tel.: 023 - 5717189.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Ca. 80 m2 loodsruimte te
huur. Tel.: 023 - 5715489.

1
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Op de Sniep, Diemen

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Vakantie
buitenland
FRANKRIJK t.h.: compl. inger. caravans op *** ANWBcamping met zwembad, bar,
snacks, Ned. gesproken.
Tel.: 0548 - 616808.
Stacaravans t.h ARDENNEN
v/a ƒ250 p/wk all-in. Bezet
20/7-3/8. Inl. 043 - 4591598.

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

DOMBO
Corn. Slegersstriaat 2BVZandybprt
Nu de nieuwste films op video:
APOLLO13
;>•"••/;^'^f'i
**•*Ir •'•\•~ '. •'• ••„• v '' v ^"' ';;•':/.:•"• ' • ' • • / " • : i'
HIGHER LEARNING
;
*•*•* '•/.

"••'.'.-

'.;-/^.;j..'-;.'r':.- .'•'..::':

.FILMPJE: •• ..-•''.:-"':-"^:'. : '':- ; v.;',V

: :

. PRET; A; P.ORTR '••; : ^

Diverse clubs

2 warme STUDENTES privé
massage, relax, trio. Midden
weg 89A A'dam, 020-6925183
ANJA'S ESCORT
020 - 6908978.
Tevens div. stripacts.
BETTY'S ESCORT
020-6340507 dag. v.a. 19 u
DRINGEND
VERZOEK
aan alle heren !!!
Honderden vrouwen zijn op
zoek naar een spannende
sex afspraak P!
SUCCES VERZEKERD
043-3617367

in 5 dagen

Utrecht: hé, met Jolanda. Ik
ben 35, heb donker haar en
donkere ogen, weeg 60 kg en
zie er leuk uit! Wat zoek ik?
Een leuke vriend. Ik hoop dat
jullie dit zien en mij zo SNEL
mogelijk bellen. Tot gauw.
06 - 350.15.15.6, 1 gpm, boxnummer: 341797.

Te koop
aangeboden
diversen
« ATTENTIE! Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
zwarte-marktspullen; sex/erotische advertenties; geven
van lessen/bijlessen; personeel biedt zich aan; te koop
raskatten/honden
(pups);
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel;
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aangeboden; vakantiebungalows
o.i.d. te huur aangeboden.
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter. Deze
kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm-tarief.
• Gratis af te halen: drie
ouderwetse wastafels met
toebehoren. Tel.: 5715416.
• Kmderfiets, 20", ƒ50; auto
kinderzitje, ƒ25; babybad +
stand., ƒ 12,50.0297-289074.
• Smeedijzeren kroonluchter,
ƒ50. Smeedijzeren kapstok,
ƒ 10. Tel.: 5713509.
TE KOOP: 3 delige
ALUMINIUMLADDER
(3x10), werkhoogte 7 meter
' Telefoon 020 - 562.2618,
na 18 00 uur- 020 - 4974785.

MICRO'S

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

-

'**•*" v,;.''';-..';;:.:':'.'/^''.'^:'''^;
Nu ook comfortabel Hureni
7 films hele week 'ƒ•25,- ^;

Te huur: 1 grote en 1 kleine
kamer, eigen toilet en badkaT.h. per 1 juni a.s. sfeervolle
mer. Tel.: 023 - 5720272.
lichte BEDRIJFS./KANT.RUIMTE, 32 m2, 4 m hoog, Ie
Auto's en
verd., hoekpand. Huurprijs
Onroerend goed
auto-accessoires
ƒ887,94 p.m. (incl. serviceen woonruimte
kosten, G.E.B., BTW). Bedrijte huur gevraagd
vencentrum voor Vrouwen,
WIKA
A'dam. Tel. 020 - 6932309.
Autoruiten en kentekenplaten. Lijsterstraat 18.
Te huur gevr.: vakantiewoonVaar/surfsport
Tel. + fax: 023 - 5731613.
ruimte voor enkele weken in
Zandvoort. Tel.: 020 - 6115159
Zie ook de pagina's
of semafoon 06 • 59840696. Te koop: buitenboordmotor
SHOWROOM
Yamaha Enduro, 40 PK, 3 jaar
in deze krant.
oud, prijs ƒ3700. Telefoon:
Bedrijfs023 • 5714511 / 5731236.
Rijles auto's
onroerend goed
T.k.: nwe stalen roeiboten,
en motoren
te koop - te huur
4 m lang, met roeispanen,
prijs ƒ 1150. Tel. 035-5823978.
Mannen uit N.-H. opgelet!
Alblas Verkeersscholen
Humor, plezier, gein, sportief. T h per 1 juni a.s. sfeervolle
Rijwielen,
Ikzelf: vrolijk, lol maken, vrou- lichte BEDRIJFS./KANT.2
welijk. Jij: mannelijk, lol ma- RUIMTE, 32 m ,4 m hoog, Ie
motoren,
UW RIJBEWIJS
ken, sportief. Samen: nog verd., hoekpand. Huurprijs
Nieuwkoop, 01724-8361.
bromfietsen
meer leuke dingen doen. ƒ88794 p.m. (incl. serviceLeeftijd: tussen 30 en 39 jaar. kosten, G.E.B., BTW). Bedrijvencentrum voor Vrouwen,
Interesse? Bel me maar.
Caravans
06 - 350.15.15.6, 1 gpm, box- A'dam. Tel. 020 - 6932309. • T.k. ds.fiets Gazelle Tour de
Vouwwagens
France
evt.
met
mand
vóór
nummer: 929682.
ƒ 175. Tel. 023 - 5717237.
Tuin/zomerhuisjes
Met Inge! Ik ben een iets te
Woningruil
• T.k. Herenfiets ƒ 75, damesspontane meid. Kun jij bij mij
fiets, 3 versn., trommelrem.
af en toe de handrem erop
ƒ 100. Tel. 023 - 5712566.
gooien en mij temmen? Bel
Te koop: zomerhuis, volledig
me dan snel. 06 - 350.15.15.6,
750 RUILADRESSEN
• T.k.: heren-sportfiets, merk ingericht, op jachthaven, na1 gpm, boxnummer: 363291. in A'dam. Inform. bij WBV Het Fongers, ƒ75. Gevr.: dames- bij Alkmaardermeer, prijs
sportfiets. 023 - 5714752.
ƒ 12.000. Tel.: 0251 - 226826.
Sportieve vijftiger, man, zoekt Oosten. Tel.: 020-4873315.
een lieve, spontane vrouw,
50-55, Ik rook niet en gebruik
geen alcohol. Wil jij ook samen leuke dingen ondernemen en hou je van gezelligheid, neem dan kontakt met
mij op! 06 - 350.15.15.6,
1 gpm, boxnummer: 365084.

« Reflectanten op adverten- Veenendaal: met Ans (44). Ik
ties onder nummer gelieven zoek 'n gezellige relatie. Ik
ervoor te zorgen dat het num- ben nogal 'n spring in 't veld.
mer m de Imker-bovenhoek Ik houd van alle soorten muop de envelop staat vermeld ziek en uitgaan, maar ook van
en dat de brief geadresseerd 'n hapje en een sapje thuis. Ik
wordt aan: Centrale Order-woon midden in het bos. Bel
afd.
Weekmedia, Postbus me maar eens, dan praten we
156, 1000 AD Amsterdam. Dit verder. 06- 350.15.15.6,
voorkomt vertraging in de be- 1 gpm, boxnummer: 341420.
handelmg.

voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

Divers personeel gevraagd

Zoek je werk? Bel:

Hallo, dit is Lilian. Ik ben eind
30 en zie er redelijk goed uit.
Ik ben niet helemaal dom en
zoek een leuke, stevige man.
Wil jij met mij iets leuks doen?
Reageer dan snel, ik wacht
met spanning op jullie reakties. 06 - 350.15.15.6, 1 gpm,
boxnummer: 339700.

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look. 700
stoelen, div. modellen tafels, • Mod. witte salontaf, met
ook met marmer, kasten, dubbel blad, waarv. bov.
Danken, vitrines, bureaus,
draaibaar, ƒ 150. 5719076.
decoratie enz. JAN BEST,
•
Te koop: grenen bureau, 2
Keizersgr. 357, 020-6232736.
ƒ50; oorfauteuil,
Showr.: Mr. J. Takkade 30, laden,
i.pr.st, ƒ65. 023 - 5713858.
Aalsmeer, 020-6412137.
Hallo, met Astrid. Ik ben 46,
1.65 lang en weeg 63 kg. VerTAFELS
der heb ik lichtbruin haar en
Verhuizingen
300 m voorraad
blauwe ogen. Langs deze
antiek, klein,
weg zoek ik een leuke man
groot, dik, dun.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en om mee op vakantie te gaan.
kamerverhuizingen. Voll. verz. Ben jij spontaan en woon je
Dag-nachtserv. 020-6424800. omg. Leiden/R'dam/A'dam.
Keizersgracht 357,
BEL! 06- 350.15.15.6, 1 gpm,
020-6232736.
boxnummer: 395426.
Showroom:
Onderhoud,
Mr. J. Takkade 30,
Welk meisje van rond de 20
Aalsmeer, 020-6412137.
reparatie,
zou het leuk vinden om vanavond met mij (man) naar de
doe-het-zelf
film te gaan? 06 • 350.15.15.6,
Dieren en
1 gpm, boxnummer: 374521.

Dpleidingen/
medewerkster
cursussen

H C S biedt u zekerheid als u i b v. auto & direct beschikbaar
bent om ons multi-functioneel systeem te vertegenwoordiijcn Tolof een sol afspr. maken 020-6409408 10-17 uur.

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Dames! Ik, man, ben 27 en Hallo, met Wendy, ben 20,
1.95 m lang, heb blond haar heb bruine ogen en halflang
en blauwe ogen. Mijn hobby's haar. Wil jij verwend worden
zijn fietsen, basgitaar spelen, via de telefoon. Lekker klettv kijken, muziek. Ik zoek een sen of fantasieën uitwisseleuke vrouw om deze dingen len? Ik ben overal voor in.
mee te delen. Voel je je aan- Groetjes en een kusje van
gesproken, reageer dan! 06 - Wendy waar jij het hebben
350.15.15.6, 1 gpm, boxnum- wil. Tot snel. 06 - 350.15.15.6,
mer: 380688.
1 gpm, boxnummer: 909772.
Den Haag: ik ben Patricia en Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25
ben 20, 1.72 m, Verder heb ik en 29 en wij zoeken 2 leuke
donker lang haar en bruine meisjes om mee uit te gaan.
ogen. Willen jullie meer over 06-350.15.15.6, 1 gpm, boxmij weten of iets leuks over nummer: 380647.
jezelf vertellen, spreek dan
wat op mijn box in. Wie Ik ben een spontane, forse
weet... BEL 06 - 350.15.15.6, vrouw, 52, en wil graag in con1 gpm, boxnummer: 946044. tact komen met een man van
ronde de 50 en 1.80 lang.
DEN HAAG: ik ben Dennis, 25 Denk jij dat ik jou zoek, laat
jaar. Wie wil er een avond met me dan niet wachten en bel
mij stappen? Ik ben 1.70 lang, 06- 350.15.15.6, 1 gpm, boxheb donkerblonde krullen en nummer: 966105.
bruine ogen. Als je zin hebt m
een leuke avond, spreek dan Ik, bl. man, 32/1.81/65/MBO,
een voorstel in op mijn box en z.k.m. Hind./lnd. vrouw tot 30
wie weet... 06 - 350.15.15.6, jr voor ser. rel. Trefw.: eerlijk,
1 gpm, boxnummer: 371678. spontaan, humor, romantiek.
Br. o. nr. 755-19031 v.d. blad.
GENIETEN van het leven! Mijn
trefwoorden: theater, kos- Ik (vr.) heb lang blond haar,
tuum, jeans. SPorten: squash, blauwe ogen en ben 1.75 m.
skiën en zeilen. Ik (man) ben Ik ben van beroep fotomodel!
42, slank, 1.78 m, donker- Wat ik wil? Ik heb zin m een
blond. Ben je slank en goed heerlijke nacht met jou! Lijkt
verzorgd. Luister dan eens het je wat? Gewoon reagenaar mijn advertentie. 06 - ren, dan zien we wel hoe
350.15.15.6, 1 gpm, boxnum- loopt. 06 - 350.15.15.6,1 gpm,
boxnummer: 333828.
mer: 926339.

Hallo, dit is Jantine. Ik ben 'n
blonde meid met krulletjes. Ik
zoek 'n leuke partner om hele
leuke dingen te doen. Ik ben
gek op het dansen van 'n leko.a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, Perzen,
veel klemgoed enz. enz. Op maandag 13 en dinsdag 14 mei kere salsa. Ik probeer elke
aanvang 19.30 uur. KM'- 'agen vrijdag 10 mei, 14.00-21.00 uur, dag 'n klein feestje te bouwen. Wil jij dat met mij doen?
zaterdag 11
idag 12 mei, 10.00-16.00 uur.
Spinnerij 33. '••
-,n Legmeer Amstelveen, 020 - 6473004. 06-350.15.15.6, 1 gpm, boxnummer: 347443.

Tel. 020-0157107

Ace kant. zoekt
ADM. MEDEWERKER M/V,
18-25 jr. p.d.-niveau of
n b a , b.v k erv. admin.kant.
Reacties- 020 • 6696362

Kennismaking

* Veilinggebouw Amstelveen *
mei veiling

dierenbenodigdheden

Schoonmaakpersoneei
gevraagd

Vrijwilligers
gevraagd

i j m*nm i

* •«

li interieur
.°? 9 vanReeuwijk
• •--—

(Para)medisch personeel gevraagd

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

~9~~\

Luxe pnvehuis! 12 meisjes
ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden
sauna's. 10.00-1.00. Sarphati
park 118 A'dam 020-6723022
Privé A'dam, 9 top-meisjes
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u
Overtoom 443, 020-6188677

VENNA ESCORTS
24 u. p.d., meisjes v.a. 18 f
020-6123444

voor de particulier:
3 regels gratis

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

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr. ... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor lonten onlstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons hel
recht voor zonder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingele- °P8ave van "denen
verd bij een aanleveradres
«•£ t? ££*> *
v
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m
t/m
t/m
't/m
t/m
t/m
t/m
t/m

ëd 17

3 regels ƒ 5,29
4 regels ƒ 7, 19
5 regels ƒ 8,99
6 regels ƒ 10,79
7 regels ƒ 12,58
8 regels ƒ 14,38
9 regels ƒ 16,18
10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advenentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advenentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunl u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam ,
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17
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IOSCOOPLIEFHEBBEES moeten nog
even geduld hebben,
tweeëneenhalf jaar om precies te zijn, maar dan kunnen
ze hun lol op Ga maar na, begonnen. „Het is de bekende
vlakbij het nieuwe stadion m discussie wat er eerder was, de
Zuidoost verrijst een bios- kip of het ei," zo gaat hij van
coopcomplex met 14 zalen en start.
Tuschmski wordt uitgebreid
„Waarom gaat het zo slecht
tot maar liefst 19 zalen.
met het bioscoopbezoek? OmTegen die tijd hebben de dat er zo weinig zalen zijn. En
Amsterdamse bioscopen Bel- waarom worden er zo weinig
levue Cinerama (vier zalen) zalen gebouwd? Omdat er zo
en Alhambra (twee zalen) weinig bezoekers zijn. Dat wilweliswaar hun deuren geslo- len we hiermee doorbreken.
ten, maar het blijft uiteinde- Bovendien willen we met die
lijk een forse uitbreiding. En bioscopen in Zuidoost mensen
ofschoon Nederland het laag- bereiken die nu niet meer naar
ste bioscoopbezoek van heel de bioscoop gaan, omdat ze in
Europa kent, rijst al snel de de binnenstad hun auto met
vraag of zo'n explosie van kwijt kunnen. Dat kun je aan de
stoelen (drieduizend in Zuid- rand van de stad wel."
oost, vierduizend bij TuDe nieuwbouw van Tuschmsschinski) niet een beetje ki, die boven de Hema begint en
overdone is.
tot aan de Vijzelstraat doorLauge Nielsen, de nieuwe loopt, gaat begin volgend jaar
directeur van Pathé Cine- van start en zal anderhalf jaar
mas, eigenaar van Tuschms- in beslag nemen. Dat levert 16
ki, vindt van met. Logisch, nieuwe zalen op, met tussen de
anders was hij er ook niet aan 106 en 374 stoelen.

Explosie van
bioscoopzalen

Is dat eenmaal klaar, dan
wordt Tuschmski zelf aangepakt. De fraaie inrichting
wordt gespaard, maar er komen minder stoelen met
meer beenruimte voor terug.
Ook
de
luchtverversing
wordt verbeterd Meer zalen,
minder stoelen, dat is het
idee achter de operatie „Op
die manier kunnen we meer
films uitbrengen dan we nu
kunnen," zegt de heer Nielsen. „Bovendien zit het veel
prettiger als er van de honderd stoelen maar vijftig leeg
zijn, dan wanneer je m een
zaal zit met vijfhonderd lege
stoelen om je heen."
Wat niet wegneemt dat
men zich tegen die tijd ook
gaat inspannen om zo min
mogelijk stoelen leeg te laten
staan. Nielsen: „Op de vnjdag- en zaterdagavond is dat
nooit een probleem, dan zijn
we meestal uitverkocht,
maar met speciale acties willen we het aantrekkelijker
maken om ook door de week
gaan "

Ansjovistochten
De ansjovis is een bij/.ondei<
vis die op een speciale manie]
wordt gevangen. De Bergje vis
sers gebruiken een zeer speu
fieke oude methode om de klei
ne vis uit de Oosterschelde Ie
halen: de weervissenj.
Om een idee te krijgen van d-1
werking van deze methode or
gamseert de VVV Bergen op
Zoom m samenwerking mei Vi
stro Hüdermsse op een aantal
dagen in mei een geheel ver
zorgde dagtocht waarbij ook di
nodige aandacht wordt besteed
aan de verzorging van de in
wendige mens.
Het is immers niet alleen de
tijd waarin de verse ansjovib te
koop is, maar ook die waai in
asperges en aardbeien 'van de
koude grond' verkrijgbaar zijn
In en rond Bergen op Zoom
worden deze lekkernijen ge
teeld.
Nadere informatie- \'\'\ Berden op
Zoom, telefoon 01(il-2MU)()0. De prijs
voor de'/e dagtocht is 105 gulden.

Home and Garden Fair

9

' Wil je meedoen niet boomklimmen?
KLIMMEN met
BOMEN
touwen en veiligheids-

Fritz, de eerste portier van het uit 1921 daterende bioscoopcomplex, loodst de bezoekers door de geschiedenis van het theater

Tuschinski doet de
fantasie op hol slaan
Tuschinski, de mooiste
bioscoop van het westelijk
halfrond, staat in Amsterdam
en bestaat 75 jaar. Dat wordt
gevierd met een expositie en
optredens van het Max Takorkest en Jiddisch cabaret
LiLaLo. Maar wie de geheimen
van het filmpaleis ontsluierd
wil zien, kan mee op een
theatrale rondleiding onder de
veelbelovende titel 'Tuschinski
in Maanlicht.'
k E 'MAGISCHE TIJDREIS door het theater' is
een initiatief van theatergroep Cultuur in Voorraad,
waarachter Jesse Goosens en
Jochem Bosselaar schuilgaan.
Jochem: „Ik werk zelf in Tuschinski, achter de bar en als
ouvreur, en omdat het theater
eigenlijk één groot decor is,
kwam ik op het idee van een
rondleiding met theater. Het is
bovendien een gebouw vol geheimen, die je tijdens zo'n wandeling mooi tot leven kan laten
'komen."

Jochem speelt daarbij de rol
van Fritz, de eerste portier van
het uit 1921 daterende bioscoopcomplex, die de bezoekers
door de geschiedenis van het
theater loodst en onder meer
een liedje zingt over de vlindermeisjes, waarmee de gang rondom de grote zaal is opgesierd.
Jochem: „Het gebouw zit vol
prachtige schilderingen, want
oprichter Tuschinski had hele

Jubileumboekje

H

ET Tuschinski Theater viert het 75-jarig jubileum met
een expositie op de tweede verdieping, die tot en met 28
oktober tijdens 'filmuren' gratis te bezichtigen is. Dus
vanaf kwart voor één 's middags.
Het film- en dansorkest Max Tak, vernoemd naar de legendarische dirigent van het Tuschinski Theaterorkest, treedt 26
mei en 30 juni op, terwijl Jiddisch cabaret LiLaLo joodse
artiesten, die een belangrijke rol speelden in het vermaak van
vóór de oorlog, laat herleven op 12 mei en 16 juni. Kaartjes
zijn bij de kassa van het theater verkrijgbaar.
En wie wat meer over de geschiedenis van het filmpaleis te
weten wil komen, kan voor een tientje aan de kassa een zeer
fraai geïllustreerd jubileumboekje aanschaffen.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en bij de ANWB. De prijs is
.29,95 gulden. ISBN:90-74!)80-05-8.

Fietstocht door
het duingebied
VVV Alkmaar en Omstreken
heeft een nieuwe fietsroute
'Dwalen door Dorpen en Duin'
opgezet. De fietstocht is ongeveer veertig kilometer lang en
voert door het duingebied tussen Egmond en Castricum. De
fietsroute kost 3,50 gulden en is
te verkrijgen bij de VVV Alkmaar en de VVV's in de regio.

UWEI6EN
o
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sprookje vertelt, de VIP-room
en de koninklijke loge. „Zo komen we langs een oude man die
hevig terugverlangt naar de periode van de stomme film. Toen
een avondje naar de bioscoop
nog heel bijzonder was, met een
prachtig orkest aan het begin,
en de hoofdfilm tot slot. Dat
was nog eens wat anders dan
even een filmpje pikken."
Jochem komt vaak in Tuschinski, maar hij is nog steeds
niet op het gebouw uitgekeken.
„Telkens als je de hal binnenstapt, laat je de drukte van de
stad achter je, en stap je een
sprookjespaleis binnen. Kleine
kinderen beginnen meteen over
het kleed te rennen en van de
trap te springen. Dat doe ik dan
niet meer, maar je fantasie
slaat wel op hol."
Arnoud van Soest
'Tuschinski in Maanlicht' wordt op 27
mei, 9 en 30 juni en verschillende data
in september en oktober opgevoerd.
Kaartjes zijn tegen betaling van zeven
gulden vijftig bij de kassa verkrijgbaar.

De nietsvermoedende wandelaar denkt eerst dat zijn oren
hem bedriegen, kijkt een tweede keer en ja, inderdaad, zes
meter hoog zitten twee mensen
in de boom. Even later slingeHet adres van Landgoed Beeckestijn
ren ze als volleerde Tarzans
is Rijksweg 136 te Velsen-Zuid. Opeaan hun touwen. Door eikaars
ningstijden zijn zondag 12 mei \an 11
tegenwicht blijven ze perfect in
tot neeen uur maandai; IX tot en niet
woensdag 15 mei van tien tot ne«;en
balans.
uur en donderdag ld mei \an tien tot
De achtjarige Sam, die met
zes uur.
Peter-Paul meeklimt, zit al vanaf zijn peutertijd m bomen. „Ik
klim al sinds ik anderhalf ben,"
zegt hij. Sam reageerde gretig
op de kleine advertentie waarin
Peter-Paul zijn lessen in het
boomkhmmen aanbood. Sam
kreeg drie maanden les en is
tegenwoordig iedere week wel
een middag in de bomen te vin- Peter-Paul en Sam hoog in de boom: 'Iedereen kan leren klimden.
men'
Foto Hujgen
Peter-Paul geeft een middag
per week les, voor vijf gulden grilliger, sterker, dikker en ho- voor de bomen omdat het touw
per uur. Zijn professionele uit- ger. Oertaossen zijn het meest van zijn uitrusting door het gerusting bestaat uit een gordel, geschikt voor de klimsport. bruik van een katrol met over
zitband, touw, karabijnhaken Hier in Nederland heb je het de takken schuurt. En afbreen een soort katrol. Binnenkort Veluwse Speulderbos en in Po- ken van takken voorkomt hij
schaft hij drie nieuwe uitrustin- len en Duitsland staat ook nog door takken van de juiste dikte
gen aan, twee voor kinderen en oerbos. Er is een reisbureau dat uit te zoeken. Waar hij wél op
een voor volwassenen, zodat hij wandelvakanties
organiseert let nu het lente is, zijn de vogelSpannend boek
plaats heeft voor meer deelne- naar de Poolse en Duitse oer- nesten.
mers. „Iedereen kan leren bossen. Een boomklimvakanPeter-Paul, voormalig stuVan 23 mei tot en met 30 juni
boomklimmen," meent hij.
tie kan net zo goed, waarom dent aan de kunstacademie, is het voor de zevende keer de
„In veel Amsterdamse par- met?"
leerde het boomkhmmen van Maand van het Spannende
ken staan mooie klimbomen.
Volgens Peter-Paul is de beroeps-boomverzorgers. Zo Boek. Ruim een maand langbeHoe ouder de boom, hoe beter; boomklimsport niet schadelijk heeft hij certificaten op zak van steden boekhandels en bibliode cursus 'Werken in bomen' theken extra aandacht aan
aan de Bosbouwschool in spannende boeken.
Schaarsbergen, waar hij veel
Speciaal voor de Maand van
hoveniers in opleiding tegen- het Spannende Boek 1996
kwam, en ook van een cursus schreef Elizabeth George 'Beboomklimsport in Frankrijk. trapt', een spannende thriller
Inmiddels heeft hij zich aange- over een man die zijn jongere
sloten bij de International Tree vrouw met vertrouwt 'Betrapt'
Chmbers in de Verenigde Sta- wordt tijdens actie cadeau ge
ten.
daan (zolang de voorraad
strekt) aan iedereen die voor
Sabina Koelewijn ten minste 29,50 gulden aan al
den. „Anders kun je nooit meer Informatie: Peter-Paul Huvijen, tele- gemene boeken besteedt in de
voor een tweede keer dezelfde foon 020-668.0404.
boekhandel.
kleur maken."

'Handgeweven jasje draag je
tot het bijna van je afvalt'

Wandelingen
langs erfgoed
Uitgeverij Op Lemen Voeten
heeft een boekje uitgegeven onder de titel '50 wandelingen
langs het industrieel erfgoed
van Nederland'. Men komt onder andere langs typische industriële monumenten als fabrieken en stations en langs directievilla's, tuindorpen en
waaggebouwen. Elk hoofdstuk
beschrijft de monumenten én
de omgeving waarin ze thuishoren. Daarin is het boek uniek.
Voor het eerst wordt het industrieel erfgoed toegankelijk gemaakt. De wandelingen zijn
tussen de vijf en tien kilometer
en zijn goed verspreid over alle
Nederlandse provincies. Er zijn
stadswandelingen en 'buiten'wandelingen.

goede decorateurs aangetrokken, die er hun ziel en zaligheid
in legden. Tuschinski wilde namelijk dat de bezoekers, als ze
vermoeid van hun werk kwamen, even in een andere wereld
stapten, en alle rompslomp
achter zich lieten."
Daarnaast wordt het publiek
langs de fraaiste plekjes van het
theater geleid, zoals de Moorse
kamer, waar Sheherezade een

Foto Mark Weenen

gordels, een nieuwe
sport die is komen overwaaien uit Frankrijk en de
Verenigde Staten. PeterPaul Huygen (42) is de eerste die de boomklimsport in
Nederland
introduceert.
„Hallo, wil je meedoen met
Doomklirnmen?"

Het cultuur-historische land
goed Beeckestijn is het decor
voor de zevende Home and
Garden Fair die gehouden
wordt van zondag 12 tot en met
donderdag 16 mei.
De Belgische bloemkunste
naar Daniel Ost zal tijdens de
Home and Graden Fair zijn
ideeën op baanbrekende wijze
vorm geven en boven de vijver
betoverend groen aanbrengen
Marcel Wolterinck, 'groen'
trendsetter en decorateur van
eigen bodem zal m samenwerking met traiteur Gert-Jan van
der Hoest acht verschillende
tafel-sferen laten zien. Verder
wordt de Fair, evenals voorgaande jaren, opgeluisterd met
exposities, shows, demonstra
ties en lezingen.

Een handweverij waar stoffen
voor kleding en vloerkleden
vervaardigd worden: in het
atelier van Eva Design zijn
schering en inslag nog heel
gebruikelijk. Eva Design heeft
winkels voor vloerkleden en
exclusieve vrouwenkleding in
Amsterdam en Haarlem. De
eigen weverij is gevestigd in
Amsterdam-Noord.

In het atelier van Eva Design
werken drie mensen, overigens
komt daar regelmatig een stagiair bij van de textiel-opleiding. De weefsters vervaardigen naast vloerkleden ook stof
voor dameskledmg. Hierbij
gaat het om in eigen huis ontworpen kleding die verkocht
wordt in de twee winkels van
Eva Design, in Amsterdam m
de Herenstraat en aan het
Houtplein in Haarlem.

1l ENten HONDENHAAR
lainweven, kom daar

'E

maar eens om bij een
willekeurige andere firma,"
zegt weefster Hetty Hopman
vanachter haar handweefgetouw. Hopman werkt aan een
groot wit vloerkleed waar zij
om de zoveel slagen een draad
zwarte wol doorheen weeft. De
hond van de opdrachtgever verliest namelijk zijn haren en die
mogen niet te zeer zichtbaar
zijn op het tapijt.
In het exclusieve atelier van
Eva Design staan zeven handweefgetouwen, zes daarvan dateren van voor de oorlog en
werden gebruikt door Brabantse en Twentse thuiswerkers.
Het zevende is moderner en in
Zwitserland speciaal voor Eva
Design ontworpen. „Het werkt
op luchtdruk, wat ik op de andere getouwen met de hand
doe, gebeurt hier met een druk
op de knop," zegt Hopman.
„Bovendien heeft het in plaats
van acht, 16 schachten, zodat je
bijzondere patronen kunt maken."

BOES

Zes weefgetouwen dateren van
Het weven met de hand is een
tijdrovende bezigheid. Draad
voor draad wordt de wol met
een klos de linnen schering ingeslagen. Wanneer een weefster hard doorwerkt, kan ze 011geveer één vierkante meter per
dag produceren. Het kleed met
de hondenhaar wordt drie bij

„Als afnemer moetje wel wat
bemiddeld zijn," geeft bedrijfsleidster Tineke van Deenen toe.
„Maar we hebben ook klanten
die voor onze kleding sparen."
Van Deenen is tevens weefster
en ontwerpster' „Onze kleding
is vrouwvriendelijk en tijdloos
Je doet er lang mee. Soms komen mensen de winkel binnen
met kleding van ons die ze al
tien jaar dragen. Je hebt wel
meer van dat soort dingen, zoals een vest en een jasje, die
voor de oorlog en werden gebruikt door thuiswerkers
Biam de Hollandei Fotogialle draag je totdat ze van je afvallen."
vier meter, Hopman zal er dus inde 'heksenhoek', zo genoemd
Elke vrijdag van tien tot vijf
zo'n 12 dagen mee bezig zijn. De vanwege de vele spannende houdt de weverij open huis De
voorbereidende werkzaamhe- flesjes met pillen en poedertjes bezoeker kan de weefgetouwen
den, zoals het aanbrengen van die daar op de planken staan. dan m werking zien en krijgt
de linnen schering, en het ver- Wol en verf worden in de hek- gelegenheid vragen te stellen
ven van de wol, zijn dan niet senhoek tot op een tiende gram Vaak hangen er koopjes m de
gewogen en de gebruikte hoe- rekken Om teleurstellingen te
eens meegeteld.
Eva Design koopt alle wol na- veelheden worden in een voorkomen, is het raadzaam
turel in. De wol wordt geverfd schrift nauwkeurig bijgehou- om van te voren contact op te
nemen Eva Design, Regulateurstraat
7.
AmsterdamNoord, teletoon 020-492 0349.

geeft u meer!
Karpaten is een spectaculaire dansvoorstelling Prachtig geborduurde, authentieke kostuums, gesynchroniseerd trappelende
laarzen, hurkdansen en spreidsprongen - dat is Karpaten Op
zaterdag 25 mei om 20 15 uur en zondag 26 mei om 14 uur is
deze voorstelling van het

Folkloristisch
Danstheater
te zien in de Stadsschouwburg
Amsterdam
De Karpaten is één van de weinige berggebieden m Europa
waar nu nog beren en wolven
voorkomen Sinds mensenheugenis biedt het een schuilplaats
aan rovers en vrijheidsstrijders,
het is de zomerweide voor trekkende Walachenherders, maar
ook de woonplaats van
Dracula Het gebergte is een vaak onstuimig - ontmoetmgsFoto Peter Korniss
punt van culturen, zoals onder
andere van Slowaken, Hongaren en
Hoetsoelen Roemenen en Bulgaren Zij leven langs de hellingen en m de dalen van de Karpaten en trachten daar hun culturele identiteit te bewaren Karpaten is een uitbundig dansprogramma rond verdwijnende culturen
Tegen inlevering van onderstaande bon aan de kassa van do
Stadsschouwburg Amsterdam (Leidseplein 26) ontvangen
lezers van Weekmedia vijf gulden koitmg* op 1-e 2-e en 3-e
rang (normale prijzen respectievelijk 29, 24 en 19 gulden) Voor
reserveringen 020-624 2311

Jan I'ietor Nop\eu
(ADVERTENTIE)
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Bon voor onze lezers

weeK
Naam

Woonplaats

HALF MEI....
DE AFTRAP VOOR EEN
GROOTS VOETBALFEEST
METWEEKMEDIA...!
VOLG ONS EK AKTIE-NIEUWS

oodschappen
Jxrant
voor nieuwe produkten
en acties
A

"De korting geldt niet in combinatie met andere
kortingen CJP en Pas65
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Foto Peter Korniss
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een onvergetelijke

l...\«inlim.l.iV'

de kleuren:

moederdag wordt...?

SPA ROOD
Of REINE

DR. SIEMER
• BRINKERS
DUBBEL
BRADINE
DRANK

natuurlijk mineraal water

perzlkfslnas

plantaardige bak en braad

FLES 1,5 LITER

LITERPAK

PAK 200 GRAM
ELDERSjDïTïf

dcNieuuu
Bijtmee*
Nieuuvsttlad
Gaasperdam t.-.-.-.-;--

oranje
geel
wit

Tot ziens bij:

kiwi

CONFETTI

WITTE PETIT

marine

IN HET HART

om zelf af te bakken

NOORD

zwart

VAN HET DORP

ft ZAK 8 STUKS

CHAMBOURCY

0IW0LADE MOUSSE
a 60 GRAM
ELDERS

Foto: Foto Boomgaard
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Geopend 7 dagen in de week
van 10.00 - 22.00 uur

SNACKBAR
12 mei MOEDERDAG
Zou l bosje
wel genoeg
zijn ?

DE OUDE HALT

Tjerk Hiddesstraat 73.
Gezellig tweekam.hoekapp. op 5e etage
met parkeergelegenheid op eigen terrein.
Ind.: hal; woonk. met ruim balkon (ZO);
open keuken met app.; ruime si.k.; badk.
met wastafelmeubel, toilet en douche. Beuken larninaatvl. Deels v.v. dub. glas.
Vr.pr. ƒ 162.500,-k.k.

OPEN HUIS

JL 18

Tjerk Hiddesstraat 49
Zat. 11/5 van 12.00- 14.00 uur.
Driekam.app. (in gebruik als 2) op 3e etage. Parkeergelegenheid op eigen terrein.
Ind.: hal: L-vorm. woonk. met ruim balkon
(ZO); si.k.; open keuken met app.; toilet;
badkamer met wastafel en ligbad.
Vr.pr. ƒ 189.000,-k.k.
Van Schalk makelaar o.g. zoekt voor cliënt
een garage aan het Burg. van Fenemaplein.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

zaterdag
11 mei
iedere klant
een leuke
ATTENTIE.
Ik werk met
produkten
van
Sebastian.

ALWEER 121Ajaar
Voor deze zomer
saté menu's (kip of haas) 7/50

SPECIAAL voor de kinderen woensdagmiddag
PATAT 17-

SOFT-IJS 0/50

Altijd eigengemaakte verse FRIET.
Openingstijden:
donderdag t/m zaterdag van 12.00-23.00 uur
zondag van 12.00-21.00 uur.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

VASTE
LAGE PRIJS

KEMPENAAR
KAAS/UIEN
STOKBROOD
300 GRAM
STUKS VOOR

IN ONZE GROENTE^ ËNJFRUITAFDELING
MAROC VALENCIA LATE

RECHTSTREEKS

VAN DE VEILING

BOTERZACHTE

'

Grote moederdag sortering
bij

Marcel Schoorl's

2Q421C Zandvoort

bloemenkiosk

VERHUIZEN?
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UI

Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

HEEL POND
ELDERS 2&&
Ü(
SKfrS

DIRK VAN DEN DROEK

voor een scherpe prijs
boeketten, tuinplantjes, bloeiende planten.
Nieuwe openingstijden van donderdag t/m zondag v. 09.00 tot 18.00 uur.

Verhuizen is vakwerk l

BAAL 4 POND
ELDERS £M

:tel8Ö23-573Ö838

Hogeweg 2 (naast Shell)
tel. 023-5714320
Speciaal voor moeder
* geraniums extra groot
-k geraniums hang extra groot
* knolbegonia's extra groot
* fuchsia's hang extra mooi

NVM
lAKELAAnj

halfvolle yoghurt

Vondellaan 1 B -tel. 023-5716527

MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

BIOGARDE
ROER

speciaal voor moederddg

loempia menu O/25

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023 - 5712301

PRINZESS

ZURE
LEVERWORST

bij HAIRWAVE

•k al deze menu's zijn met friet of stokbrood, salades en saus

"erica"

OUWEHAND

We maken er op
MOEDERDAG
een gezellige boel van
We gaan lekker gourmetten of
barbecuen
GOURMETTEN

BARBECUEN

Gezellig en gemakkelijk met die kant
en klare vleesschotels van
DE TOPSLAGER
Per persoon
250 gram
vanaf

Wij hebben al een
mooie vleesschotel
voor

8,75

Voor de liefste
moeder hebben wij
de mooiste bloemen
laten plukken

8,75

per persoon
bestaande uit:
Hgem. Kotelet
B Hamburger
BSTopgrillworst
D Saté

UW TOPSLAGER VREEBURG
Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451
Zandvoort

De specialist in
al uw bloemwerken
«OEMStERKUNSr

JÖIuJJS

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

:

woensuag a mei 1b>96

Weekmedia 17

STERKE HOGEDRUK
PLANTENSPUIT

JEU DE
BOULES
BALSPEL

100% KATOENEN
STRANDLAKEN

,euk voor op het strand

in diverse fraaie dessins
groot formaat 90x150 cm

ELDERSJ>v95

met duidelijke maataanduiding en doseerknop
voor lijne nevel ol slraal

INHOUD 1 LITER

ELDERS

pRACHT|GE

van hard kunststof en stevige glasplaat.
Diverse dieren of
Walt Disney prints

Direkt Apart!
06 - 95.98
(24 u/p.d., 100 cpm)
DIREKT APART met oudere
en jongere meiden, (snel kóntakt). Bel nu 06-9828 (SOcpm).
DIREKT APART met vrouwen,
doorverbonden naar haar
huis. 06-9710 (80cpm).

DIVERSE PORSELEINEN MOKKEN
met verschillende fraaie
afbeeldingen

DIREKT een dikke vrouw aan
de lijn. Vraag ook naar haar
telnr. Bel 06-9810 (80cpm).

ELDERS

Dominante vrouwen geven
telnrs voor SM-kontakt. Bel
NU: 06-320.325.80 (1gpm).

CD BOX MET
3 VERZAMEL CD'S

Doorschakelsex! 53 dames
voor een heet Live gesprek!
Ze wachten! 06.9779. 1 gpm.

voor meer dan 3,5 uur luisterplezier, o.a.:
Kenny Rogers, Shirly Bassey enz.

Doorschakel-sm! Hard/Soft
SM! Beluister hun boodschap! Kies 'n meesteres. 1
gpm 06.320.321.66.
Effe Snel Grieks! Geen voorspel, gelijk achterlangs. 1
gpm. Staat ie al? 06.9505.

KWALITEITS

ZAKLANTAARN

ZOMERSE DAMESOF HERENSLIPPERS

van stootvast rubber met krasvrij acrylglas
voor constant
helder zicht.
Inclusief 2
batterijen

Effe Snel Live! Meiden zitten
naakt om jou in 5 min. te laten
komen! 06.320.320.63, 1 gpm.

diverse smaken

BLIKKEN
è 415 GRAM
ELDERS

ERVAREN meiden (20+)
geven hun telnr. voor echte
SEX: 06-95.17 (80 cpm.)

ELDERS

GESCHEIDEN'en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek: bel
06-350.290.15 (75cpm).
Getrouwde vrouwen (25+)
geven hun telnrs voor SEX!!
06-9502 (SOcpm).
Getrouwde vrouwen willen
SEX. Snel sexkontakt op:
06-9702 (SOcpm).
Gluren bij de buurvrouwtjes!
Ze willen je tot een hoogtep.
brengen. 06.9526, 1 gpm.
GRIEKS! 06.9591 Pak meisjes
18 jr. achterlangs! Onder hun
rokje naakt! Glij maar! 1 gpm.
GRIEKS!
Rijpe
vrouwen!
Thuis privé achterlangs of
luister. 06.9592 (95cpm).

BECEL
VOOR DE
KOFFIE

«sas
NIVEAV1SAGE
REINIGINGSTONIC of MILK
200 ML.

NOORSE ZALM FILET
Hem gerookt en dun gesneden

BLUE BAND
HALVARINE:-,!

. YOFRESH
\YOGOSAUS
\
heerlijk fris
\ en zacht van
j
smaak,
^5 zoek uit: naturel
slamix ol
komkommer

LIEFST 400 GRAM
ELDERS 4^9"

heerlijk en gezond

CADUM
TOILETZEEP
PAK 3 STUKS

ZENTIS
DESSERT
SAUS

snelfiltermaling,
uit de beste kwaliteiten
samengesteld

VASTE
LAGE
PRIJS

PAK 250 GRAM

ELDERS JWT

è 125 GRAM

PALMOUVE
DOUCHE
diverse soorten
FLACON 250 ML

-««,

KEMPENAAR
PARTYBROODJES
assorti verpakt
ELDERS ^2T

VASTE
LAGE
PRIJS

HERTOG
ROOMIJS
LITERBAK
ELDERS5JT

HETE vrouwen-lijn. Direkt
Apart v. sexü Bel: 06-9704
(SOcpm).

** HOMOKONTAKTEN **
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (nu 60cpm).
HOMO-voor-2, SNEL direkt
apart met een hete jongen!
06-98.78 (60 cpm.)

MOCCA DUO
SCHNITTE

A

zoek uit: glans ol
iedere dag

FLACON 200 ML
VASELINE
HAND & NAIL
LOTION

Hete vrouwen geven echt
telnrs voor sex! Bel NU
06-9580 (75cpm).

HOMO-KONTAKTü SNEL af-,
spraakjes maken met een
hete knul! 06-95.18 (75 cpm.)

IN ONZE GROENTE EN FRUITAFD

ANDRÉLON
SHAMPOO

HEET 35+ sexkontakt:
DIRECT APART met oudere
vrouw. Bel! 06-9567 (SOcpm).
Vrouwen bel gratis 06-4633.

HETE vrouwen (35+) willen
direkt sexkontakt. Bel:
06-350.266.46 (75 cpm).

GALA
ROODMERK
KOFFIE

POT 200 ML.

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75cpm).

HETE vrouwen (35+) willen
direkt sexkontakt. Bel
06-350.290.53 (75cpm).

PONDSKUIP

NIVEA CRÈME
voor de ideale
huidverzorging

GROEPSEXBOX Live! 1 gpm.
Rijp, jong(18) & negerinnen
wachten! 06.95.93. Grieks!

DAGVERSE
HOLLANDSE

SLAGROOM
BEKER 250 ML

VASTEN^
LAGE

STUDENTES geven telnrs
voor hete sex bij hen thuis.
06-96.01 (1 gpm.)
SUPERSNELLIVE! Ze gaan
gelijk te keer en brengen jou
in 3 min. tot 'n hoogtepunt.
Geen doorschakelen. 1 gpm.
06.320.320.65.
Top-S&M! Zwepen, boeien,
rubber. 1 gpm. 06.320.331.13.
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).

GILLETTE SENSOR
FORWOMEN
SCHEERMESJES
SET 5 STUKS

Vele mannen gezocht voor
hete SEX met dames 35+.
06-9620 (80 cpm.). Vrouwen
bel ECHT gratis 06-4.999.
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
Bel NU: 06-9663 (SOcpm).

Diversen

NIVEA
BODY
MILK

Kamy, gr. medium, helpt u uw
probi. op te lossen, bescherming geliefde etc. 6178020.

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).

MICRO'S

06.95.09 Docente geeft SEXLES. Onder de lessenaar zie
je geen slipje. 1 gpm.

Bel DAMES thuis!

06.96.93 Anja Secretaresse!
Minirokje, doorkijk slipje.
Lekker live op 't buro. 1gpm.

GEHEEL PRIVÉ

06-Nummers

06.96.94. Nel en Sjaan, willen
samen jou pakken. Mondmassage en Grieks. 1 gpm.

00 245 292 777 Het telef.nr ANONIEME Sextelnrs van
dat alle 06 sexnummers over- hete vrouwen, ze geven echt
bodig maakt (200 cphm).
hun telnr. 06-9737 (SOcpm).
06.320.323.66 Dikke negerin Anonieme telefoonnrs van
Tïetsia ligt met d'r benen om- STUDENTES, ze geven echt
hoog te wachten, 1 gpm.
hun nr 06-9501 (75cpm).
06.320.323.66 Dikke negerin
Tietsia ligt met d'r benen om- S&M-Live! Onderdanig aan je
hoog te wachten, 1 gpm.
meesteres! 06.96.26 1gpm.

06.9744.
VERPLEEGSTER,
Annie. Ze trekt je slip uit en
geeft mondmassage! 1 gpm.

In heel Nederland

06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.

06.9870. De SNELWIPLIJN! Claudia Rijpe Dame! Onder
Zorg da; je 'm gereed hebt d'r rok alleen 'n panty. Live of
verh. 06.320.320.38 (1 gpm).
staan. 5 Min. live. 1 gpm.
60 cpm. Direct Privé! Switch 06.95.06. Jij krijgt 5 min. om
van vrouw naar vrouw. Veel een hete meid te verwennen!
Geen doorschakelen. 1gpm.
vrouwen. NU 60 CPM.

l

Nieuw! Gluur door de ramen Meiden (20+) willen snel
van Esther en Peter en beleef SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
mee wat ze met oppas Anja Bel NU: 06-9811 (SOcpm).
doen! 06.320.323.13, 1 gpm.
Meisjes, 18, willen zonder
Nieuw: hete meisjes uit
voorspel genomen worden. In
Groot Amsterdam!!
5 min. kom ik. 06.9636,1 gpm.
06-350.23-020 (1gpm).
Meisjesvingers (v.a. 18 jr.) Ze
Oudere heren gezocht v. SEX knielt. Harder en harder! Zalig
met dames (40+).! Bel
1 gpm. 06.320.320.66.
06-9705 (75cpm).
Negerinnen geven telnrs v.
Oudere vrouwen geven telnrs SEXPLEZIER bij hen thuis.
voor direkt SEXkontakt. Bel 06-9780 (SOcpm).
ook: 06-9511 (1gpm).
Nieuw! Geen wachttijden!
Oudere vrouwen geven telnrs DIRECT een vrouw live aan
voor kontakt bij hen THUIS. de lijn! 1 gpm. 06.9560.
06-9701 (SOcpm).
• Wij behouden ons het
Rijpe Zwarte Vrouwen! Je recht voor zonder opgave van
hebt 5 min voor 'n live ge- redenen teksten te wijzigen
sprek! 06.96.86 Live! 1gpm. of niet op te nemen.

60 cpm. SUPERGOEDKOOP,
direct live sex! Veel vrouwen.
06.9733. Livesex. 06.9733.

SM-VOOR-2: direkt apart voor
dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75cpm).

Hoogtepunten. 30 vrouwen
komen in 1 min. Ze gebruiken
van alles. 06.9858, 1 gpm.

Je mond zoekt haar slipje! Ze
SM-voor-2. Direkt apart voor doet hem omlaag. Ga door. Ik
'n streng SEXkontakt! Bel!! kom. 1 gpm. 06.320323.56.
06-95.37 (80 cpm.)
Jonge mannen gezocht om
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
dames 40+ te verwennen
Hete negerinnen echt opbel- 06-9709 (75cpm). Vrouwen
Ze vertellen over zichzelf
len. 06-9880 (SOcpm).
bel gratis 06-4901.
geven hun adres en
Snelsex! Hier liggen ze naakt JONGE mannen gezocht om
telefoonnr.,
klaar om te komen. Je mag 5 dames 40+ GRATIS te verwachten tot jij ze belt!
min. 06.98.38. 1gpm.
06 - 96.85
wennen. 06-9.678 (1 gpm.)
24 u./p.d. 100 cpm.
STUDENTES geven echt Lesbi Petra doet haar onderANONIEME sexafspraakjes telnrs voor langdurige sexre- broekje uit! 'n Vriendin streelt
Sexkontaktlijn
Amsterdam latie. 06-9706 (7Scpm)
haar zacht! 1 gpm. 06.9608.
06-320.330.79 (75cpm).
STUDENTES geven sex op Linda, 30 jr. zkt mannen voor
hun kamertje. Bel NU!
telef.sex. Ik wil 'n hoogtepunt.
06-9603 (SOcpm).
Thuis privé. 06.98.40 (1 gpm.)
(95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man
06-320.322.29.

ADRESSEN

't staat in
de krant
iedere week
weer

l teletekst

SONY HI-8 TRAVELLER
SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
KVX21 55cmHi Black Trimt
ron platte beeldbuis Adv '1440 -

899.-

SONY KVS2941 SUPER!
TOPKLASSEi Bestekoopi De
'^6 platste beeldbuis 100Hz PIP
stereo teletekst Adv '3550

TR707 Superieure Hl 8
beeldkwaliteit HiFi stereo
geluld motorzoom auto
focus Adviespnjs'3220

1349.

GRUNDIG
PORTABLE
KLEUREN-TV MET
TELETEKST
P37-640, 37cm full square
beeldbuis, 49 voorkeuzezenders, autom zenderzoeksysteem,
On
Screen Display, teletekst
met geheugen, scartaansluitmg, afstandbedienmg Adviespnjs*789 -

Stereoenteletekst Adv '2550

1249.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi Black tnnitron beeldbuis
monitorlook afst bed '1440

SONY55CMKVM2100
Hi BlackTnnitron Adv "1000

SONY TRINITRON
M1400 Afstandbediend '780

MIELE 1100T01REN
WASVOLAUTOMAAT

SONYHI-8STEADYSHOT

WHIRLPOOL KOMBI MAGNETRON

TR750 TOPKLASSE' Met
beeldstabilisator HiFistereoge
luid lichtgewicht Adv'3110

Type AVM, Luxe digitale magnetron oven,
1000 Watt vermogen, eenvoudige bedienmg, quartzgnll en cnsp-funktie Ruime
^inhoud, dus ook voor grote gerechten
Adviesprijs*999 -

1649.-

SONY STEADY SHOT
SONY72CMKVC2921

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

TR550 Met beeldstabi
hsator
HiFi g e l u i d
motorzoom Adv "2530 -

1249.-

SONY HiFi TRAVELLER
TR470 10x motorzoom groothoeklens HiFi stereo '1999

1249.-

HI-8 CAMCORDER
MCORDER

Superieur beeld HiFi stereo
sten

ZANUSSI KOELKAST

ARISTONA TURBO-DRIVE
VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC
2SB47, De snelste videorecorder
ter wereld' Briljante beeldkwaliteit
dankzij Laser Technologie
VHS-HQ, 2 koppen, 42 voorkeuzezenders, 6 programma timer,
eenvoudige bediening, Showview
en PDC, afstandbed met LCDdisplay Adviespnjs '945 -

Topkwaliteit' Tafelmodel koelkast, 140 liter
inhoud met vriesvak, deur links- en rechtsdraaiend te monteren
Adviespnjs*499 II/-MCPUT WA ATWaQQPB
BAUKNECHT VAATWASSER
Type GSF2120, Luxe afwasautomaat
geschikt voor 12 standaardcouverts,
3 programma s, variabele indeling,
zuinig en stil Adviesprijs*1049-

LUXE 1400 TOEREN

1045.-

599.-

SIEMENS WASAUTOM.

795.-

BAUKNECHT WA-

Hoog centrifuge-toerental
Adviespnjs*1349

765.-

WAS/DROOGKOMBWATIE
W a s s e n en drogen in
1 machine, 1000 toeren
Adviesprijs
'1 549 -

BADJAS

995.-

2295.-

PHILIPS

1795.1145.-

PHILIPS 70CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450 Adviesprijs"1995-

995.
845.-

799.-

SONY HiFi VIDEO: E80
Europese videorecordervan het
jaari InM shovwiew-f- PDC "1670 -

899.-

SONY HiFi VIDEO+PDC

695.-

Off Ned Philips
is garantie "895

545.-

Type HR6300, Krachtige lichtgewicht stofzuiger, laag geluidsniveau door dubbelwandige behuizing en
mechanische zuig
. kracht regeling
Adviesprijs*240 -

BABYLISS
8 LAMPS
ZONNEHEMEL
Type 988, Met 8 Philips
CLEO lampen en timer,
zeer gebruiksvriendelijk
door verstel- en
verrijdbaar statief
Adviesprijs*899 -

TypeZE400E, Adv *949 -

liflKy 699."
WHIRLPOOLWASAUTOM.

ptgik

C"7O
«Jf o."

INDESITWASAUTOM.
Type 2596, Adv *799 -

649.

599.-

469.-

»-"^iJ

.-21.

'.CH510-.TOP.K1~
.,_i.oi» tuner;

779.-

,120 Watt; l Kompleteset

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte
afmetingen
Adviespnjs '849 -

375

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT' Adviespnjs"749 -

549. •
BAUKNECHT VW3PR

BOSCH VW SPS1012

pTg«4 "77Q
ta;m? i i&m

SIEMENS AQUASTOP
SIEMENS 2-DEURS Superzumig Adv *1348-

645.- M$ 949.-

235 liter Adviespnjs*985 -

MIELE VAATWASSER
G570.TOPKLASSE Adv *1849 -

499.

265.-

145 LITER
ER KOELER
INDESIT Adviesprijs*749
dviesprijs*749 -

345.-

BCC,w»ar
.neett'. :

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak

>dv>199-r

Adv *699 -

AEG TURNAMAT
BOSCH KOELKAST

149-" R

Watt,t"»»--;;"-.=„ Adv.M099.ft _
Mstandbed.erüng>°

everse

AEG

BOVENLADER

LAV275,1000 toeren *1699-

-r-jsrrif» Olï»v
/~

NVSD22 Beste koopi
2 koppen afstandbediend
Adviespnjs '734 -

1249.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vnesvak Adv *749 -

485.-

"\

STUNT

SIEMENS 180 LITER

Ned-P'""

645.-

DOLBY SUBR01-

VXK326 VHS HQ shuttle
afstandbediening Adv "699

INDESIT
FORNUIS 'T
Type KN3400WO, Adv *849 -

KT18R01, Adviesprijs*948 -

SHOWVIEW VIDEO

"^SPELER
TOPMERKWASDROGER

399.-

Wasdroger Adviespnjs*495 -

N1CSDLSCWIAN

Ideaal voor in de auto of
op de camping

Gas-eiektro fornuis met

ETNA FORNUIS 14.01

PELGRIM LUXE
GAS^LEKTRO FORNUIS

TypeTD52, Reversenend '649-

410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en klok
Adviesprijs* 1275 -

Bi

499.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

ELECTROLUX
GIVEG keur Adv *949 KOELBOX 12 VOLT

ZANUSSI WASDROGER

-

VR242 Turbo Drive VHS
LCD afstandbed "895

BAUKNECHTTRA961

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200 Afstandbediening

PENTIUM MINI TOWER KONDENSDROGER

379.-

TA4411 Afstandbed "1795

8 MB, 1 GB/schijf, kleuren- CM50 Geen afvoer nodig
monitor, Windows 95, 1 jaar
garantie aan huis, 3 mnd
HELPDESK Adviesprijs '2999 -

JVC VIDE.O SHOWVIEW
HRJ205 LCD afstandbediend

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21 Afstandbediend
Adviesprijs '768

319.-

CO-speler, WW11

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening

299,

--~-.

429.-

.~. AAQ'"•'

ttédeck.
UUL"-*"' ~

Pro-Logic

749-

AUDIO-CASSETrES

. .

n -m U.-' L

PIN-CODE
l Më*r budget door d* gratis

Aanvraaa-f oldcr in d« winkel!

Electrbnisch b«taltn
m«t uw PIN-Cod«,

zonder extra koeten

IPDM

FE90

15.

|MAXELLUR90 25.
TDK
SA90 35.

>i. »•-•
'••r- ô"7Q •

MIELE DROGER T349
EXACT PRIVÉ

1149.-

Administratie software

69.-

SONY DISKETTES

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren Adviespnjs*249 -

MFD2HD,tormatted Adv '19 50

DE GROOTSTE ON AFHANKELIJKE VAN
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"

Kivièradreef 37

BEVERIJK
SUPERSTORE 11OO m'

l Breestraat 65

WHIRLPOOL AFB594
SUPER KOOKPLAAT i
VRIESKAST 4-pitsgaskookplaat *298 - E

Type GSD1 341, Adv *848-

^f^f^fm

KONDENSDROGER
f;H4J;»H 429.- Elektronisch Adv *1699 CANON BUBBLEJET

; i

OQQ

Intelligent HQ voor een perfekt beeld Adv pri|S*548 •

KllCC-cardf

QQQ •

948.-

InKjei printer IHKI sneeneeaer, BOSCH WTL4573
zw/wen kleur Adviesprijs *499-

AKAI VIDEORECORDER VSG225

999.-

BOSCH

Printer, mkl cartndge Adv '479 -

SONY VIDEORECORDER SLVE500 C C Q
4koppen,Trilogie,longplay,showvewen PDC M100-UW ** •

SONY TRAVELLER CAMCORDER
Kompakt en zeer kompleet, lüimBtoraoni

80 Mhz, 4 MB, 540 MB schijf,
kleurenmonitor Inkl Windows
software Adviesprijs '1938- AEG TYPE 520
L.-W«M;^I-» 1499.- Kondensdroger Adv *1449 -

Kondensdroger Adv *1349 -

KXM PACKARD

Oé Ideale uu

FK055, Elektrische oven, mkl
grill en kookwekker '1510- |

AMSTRAD MINI TOWER

WHIRLPOOLAWG912

affim HEWLETT

DubbéldecK,;

ATAG GAS-ELEKTRO

100 LITER VRIESKAST
p7^| OOQ
taak? Ö£.Q-"

>:WIJ;JK-» 2199.'

449.

TX25G Stereo teletekst "1599

37cm a f s t a n d b e d i e n d

Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron Adv * 1 0 9 9 -

INDESIT D3000WI 4 programma's, 12 couverts
Adviesprijs'999 -

TypeAWG089 Adv *1435

TECHM

fr-miiH" =>~ • •~•''

5

SHARP PORTABLE TV

599.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI WHIRLPOOL AVM

WHIRLPOOL 850 TRN

PHILIPS VIDEO + PDC

GRUNDIG 51 CM KTV

Digitale super 3 in 1 kom
bi magnetron Adv *999 -

Degelijke koelkast Fraaie j
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

1000
TOEREN
BOVENLADER

7025 Stereo teletekst "1599

T51 640 TELETEKST "1099

999.-

449.-

PANASONIC NN8550

1-DEURS KOELKA

PANASONIC VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM

PANASONIC 63 CM

Type KG31, Flexibele mdelmg 3 vriesladen automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs *1498 -

i

*kalender.

1

SLV280 VHS HQ, 2 koppen timer6progs Adv *890-

ARISTONA 63 CM KTV
STEREOTELETEKST

SIEMENS 300 LITER
KOELVR1ES KOMBINATIE

Ruime 24 litennhoud, snelle 900 Watt magnetron
vele kookfunkties Adv "699 -

C_

699.-

BP55 StereotPletekst "1099

849.-

479.-

SONY VIDEO + PDC

BLAUPUNKT 55 CM

349

769.-

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

C>|O

taalt-? O49L1"
RTgiJ
taait-?

E400Tn Logic 4 kop shuttle j
mkl showview-H PDC "1000-

ST63 650 Monitorlook
STEREOTELETEKST "1829

Digitale 2 m 1 kombi met
900 Watt quartz-grill '599-

TypeAWG719 Adv *1075 -

LUXE 800 TOEREN

SONY LONGPLAY VIDEO

948.

K/V kombmatie met 3 laden
Adviesprijs*1149

VSG705 Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit stereo
geluid 4 koppen Adv "1098-

Pnjsdoorbraak 4 koppen,
longplay videorecorder in
kl PDC Adviespnjs "799 -

GRUNDIG 63 CM KTV

249.-

SHARP KOMBI

ZANUSSI WASAUTOM.

799.

PT155A Adviesprijs*725
viespnjs*725 -

ST70650 Adviespnjs"1949

17 liter inhoud Adv '599

LUXE VAATWASSER

AKAI HiFi VIDEO

STUNT! HiFi VIDEO

GRUNDIG70CMKTV
STEREO TELETEKST

209.-

WHIRLPOOL AVM617

Voorlader centrifugegang
1200trn/mm , rvstrommel,
zeer zuinig Adv *1199-

GV240 Beste koop stereo
longplay mkl PDC *1709-

PHILIPS TELETEKST
FELETEKST

445.-

PHILIPS 1000 W
STOFZUIGER

GRUNDIGHiFi VIDEO

NA2304 Flat square beeld
buis teletekst Adv "1345

STUNT

FM1515, 17 Liter 5 standen draaiplateau Adv '399 -

INDESIT1200TOEREN

/*S

799.-

PHILIPS STEREO
STEREO T>
TXT

51 CM KLEUREN-TV
LEUREN-TV

*\

SLVE70 Tri Logic'Stereo
4 DA-PRO (knappe) koppen,
longplay PDC Adv "1780

21PT440A Adviespnjs*
\dviespnjs* 1345
134

55 CM STEREO KTV

t**"^^

1299.

VR642 TURBO DRIVEvideo
4koppen longplay PDC "1195

199.-

MOULINEX

1299.-

PHILIPSHiFi STEREO

MATCHLINE

PT701B STEREOTELETEKST
afstandbediening Adv "1795

629.-

SHARP R2V14

BAUKNECHT KGC

PHILIPS MATCHLINE
VR833 TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder 4 kop
pen montagerecorder met
vliegende wiskop Adv "1995

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT800 Black Line S beeld
buis stereo teletekst "2795

ZANUSSI KOEL/VRIES

Type KE3000 Gescheiden
regelbaar, 3 vriesladen
Adviespnjs *1849 -

PHILIPS 70CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV
PW630A Grootbeeld Black
Line beeldbuis teletekst af
standbediening Adv '3295

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv'1235-

8x motorzuom
om autofocus
autofocu

399.-

549.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat zegt
u van deze A E G / B C C
stuntaanbiedmg? Type
LAV536, Adviesprijs *1499-

Adviespnjs'1348

GRATIS;

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs
koel/vries kombmatie met
3 laden Adviespnjs*999 -

AEG LAVAMAT RVS

VIDEO-8 CAMCORDER

769,-

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

RVS kuip en trommel "1499-

995.-

\

1249.
;AMCORDE

Type W697LW, Voorlader, RVS
trommel EN kuip Adv *2299 -

Supersnel verwarmen en
ontdoofen Uitneembaar
draaiplateau Adv *279 -

l BADHOEVEDORP
ALKMAAR
(AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
l DEN HAAG
'HILVERSUM

149.

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vriesladen en 2 accu s Adviesprijs*1 165 -

CQQ
U«fO.STUNTÜ VRIESKIST!!
Bijna alle topmerken leverbaar m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

298.-

ATAG WASEMKAP
WH155,Luxe3standen '260 -

148.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE, 3-standen Adv *135 -

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .......... 9 tot S.30 uur
zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
cl BICTRn.QIIDFR^I Badhoevedorp vrijdag .. ........ 7 tot 9 uur
Maarssenbroek
vri d
a
r
s
e
e
.........
7 tot 9uur
uur
IM
J "9
•"•
IN M
DE PAMnCTAn
RANDSTAD | overig* filialen donderdag
...."«'
7 tot=>9 uur
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^
-i * * ScluitmlicidxbeliundeliiiKen
J, f

\'~"'',''ƒ * Hydro maxxagehtid
' '' * Aluenpakkingen
* Harsbelumdelingen
* PamfaiiRo
(anii-celluliiis-behandelinR)
* Manicure

PAYOT
PAHIS

I

Aanhieding ter kennismaking
Gedurende de maand mei krijgt u bij een
gezichtsbehandelingeen behandeling in een
hydromassagebad of Algenpakking voor de helft
van de prijs

MOEDERDAGTIP
Geef moeder wat ze echt graag wil
krijgen: een kadobon van „De Zamster"
KostvcTlnivnsmmt 111
2IH2 I'K Zumlvdon
Tc-ld'oon (02.1) 571 •'\(} 92

74.95

-Ladyshavemettondeuse.*78.-

44.95
PHILIPS
...
LADYSHAVE
&?
.Metfluweebacht scheerblad.'69.-

fc*i

BATAVUS
BURGERS
i SPARTA
i ROMEIN
R1VEL
UNION
l MBK

l
i

85,*

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Kontaktgrill, uitneembare grillplaten,therrnostaat.*159.- .

85.-I

PHILIPS
STAAFMIXER

MET
20 tot 40%

,

. •

•

bestuursverkiezing

KORTING

w

*EIGEN WERKPLAATS
"GARANTIE

Tijdens de Ledenraadsvergadering van 23 mei 1996 zal er een
bestuursverkiezing worden gehouden.

'SERVICE

Volgens het rooster treedt af mevrouw M. J. Herben
Bindende voordracht: het Bestuur stelt voor mevrouw M. |.
Herben te herbenoemen als bestuurslid van n M M.

KOCHSTRAAT 8, ZANDVOORT
NIEUW NOORD
TEL: O23-5716504

Hel doen van (een) bindende voordracht(en) kan ook geschieden
door leden. Van deze voordracht(en) moet tenminste drie dagen
vóór de vergadering van de Ledenraad melding zijn gemaakt aan
de Ledenraad, door middel van een door tenminste twintig leden
ondertekend voorstel, dat vergezeld dient te gaan van een
bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat met
handtekening.

SIERBESTRATING

VAN SON
AL 35 JAAR
VERTROUWD
zand - grind
tuin-aarde ,, tegels
waalstones - bielzen
koppelstones
sierkeien

De voordracht(en) vanuit de leden dienen naast twintig
handtekeningen ook de volledige namen en adressen van de
ondertekenaars te bevatten.

SIERBESTRATING

De Ledenraad heeft domicilie ten kantore van de
woningbouwvereniging

laat het vakkundig door
ons aanleggen
vrijblijvend prijsopgave
Bezoek ons
showterrein
of bel voor
informatie

Pureren, mengen, hakken.
,

M

Fax 023 571 49 24

Telefoon 023 571 77 41

Een weldaad voor lichaam en qec<tt

MOULINEX CHEF
Kompaktekeukerïmachine.
Snijden, raspen, mengen.enkne-

Thomsonsinmt l, 204] TAZandvoon
Postbus 505, 2(MO EA Zandvoort

Maar ook voor uw scooter, snorof bromfiets staan wij voor u klaar.

i

PAYOT

LUKON TWEEWIELER
DISCOUNT
HEEFT O.A. DE MERKFIETSEN

m

TEFAL GOURMET-SET *

PHILIPS BEAUTY-SET

178030; 8 persoons. Gour-l-^Luxe LADY SH AVE met diverse BRAUNUK9
uui|j:>iuiMtcii vuui |jcuiuuie,
manicure en huidmassage in keukenmachine met snij- pannetjes. Adv. '159.75\
luxe opbergcassette. Adv.*150.- platen", sik'këlmes, deeg- f
haak en slagroomklopper. j

iBRAUN ELEGANTE

17
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ELEKTR. BARBECUE
Zowel: binnen als buiten l

woningbouwvereniging EMM

023 - 528 33 60
BRAUN SILK-EPIL
Ontharings/epileerapparaat
.vo^gdungeonthaHn^
' yQ Q*%

Oude Kruisweg 50,
Cruquius

^
V*
LUXE HANDMIXER
150Watt,garderiendeeghaken.

millHUUHHIUUIHIt

MOULINEX!
OVEN

S peelal T> Iner

'"SS"^
sm.
llü

, l Zelfreinigende grill-bakoven +1
Iregelbare thermostaat. '259.-I

139.-

: BRAUNFÖHN
•71200.Watt + diffuser.

• Sambal Goreng Boontjes

V1250 Watt haardroger.

PHILIPS

l PHILIPS FRITEUSE

SANDWICHMAKER
Tosaapparaatrnetanlhaanbaldaag.

l FR101;Rechthoekigefriteuse •

;CARMEN KRULSET .
'17 rollers in 2 maten. *97.-

79,95*

PHILIPS CITRUSPERS
KRULBORSTELSET
Maximaal 2 per klant. '22.50

BCC^SHi

\PRUS^^
JBRAUN
-PLAK
ïCONTROL

l

Rechthoekig model met
4 jn i - handgreep, -kijkglas en l

m&r™

SOOcc inhoud met afrieemKoelewand+anti reukfilter. "119.baar reservoir

19.95

.95

• Gado Gado
• Fricadel
• Telor Bali
• Daging Rendang

• Smoor Daging
• Ajam Pedis

• 4 stokjes Saté
• Sambal Goreng Oedang
(pittig garnalen gerecht)

.

Rosarifo

T-shirts
Bermuda's
3/4 pantalons
Rokken

Lingerie
Badkleding
Espadrilles
Tasjes/shawl
en natuurlijk
ruime keuze in
dameskleding

Cortina Modes

tussen 1 ?<OD en 21 -00 uur<
Dé bezor-gkoshsn bedföQôr» ƒ 2,50 üinnen
voorFeri txjftenZariavöoïf ƒ 5/00 voar
bestefflngen vanaf./ 20,00

Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Ook op zondag geopend van
13.00-17.00 uur

SüüüiBiia

Grote Krocht 20b
Zandvoort

;

LUCHT
REINIGERS

Oplaadbare
!
^elektrische .
/•tandenborstel]

SNOERLOZE
WATERKOKER

:

I

stof.geurenstuifmeel uitoëlüchL [
O.a!MountainBreeze,Philips. I

PHILIPS
GEZICHTS
SOLARIUM
EjBCCdK/ereesotariain

MIELE STOFZUIGER
S227; Absolute topklasse
voor bodemprijs. 10 jaar garantie mogelijk. Adv.*449.-

KRÜPS ESPRESSO
KOFFIEZETAPPARAAT
Espresso en koffiezetter
in één. Adviesprijs. '297.- .

PROFESSIONELE
/TONDEUSE l
::K> '
f Kompletë kappers-set voor
thuis^Adviespriis.'59:95

EK?fc QO QR
OM** O«fi«fu
"CARWIENVOETENBAD

-Weegt nauwkeurig.*59.95

Goede voorlichting
Van al het meubilair en apparatuur m
huis is uw bed verreweg het
belangrijkst.
Onderzoek heeft aangetoona
dat een mens zo'n derde van z^n
of haar leven in bed ooorDreng;

1500 WATT TURBO *;

De keuze voor de juisie bedbodem
en matras is dus mm of meer een
levenszaak

HD5177; Koffiezetter. *65,- AEG 1300 WATT
435; Elektronisch: Adv/299.• *»••

A?

12-KOPS STUNT

199.^
129.-

35.- l'JMW

f*^ Mechanische zuigkrachtregeM*! lingenextrahulpstukken.*240.-

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van rugpijn *
-

gezellig
en krities

ROWENTA THERMOS • Lt^

men energ'ö opbouwen on ui'gorust ü? nieuwe dag begroeten

IfcSf . "

Hu 179."

TEFAL STOOMBOUT
,1441;'Met UNIEK anfrkalkstaalje.
Drinkt gewoon uit de kraan. -95.-

NILFISK STOFZUIGER

45.-

A DBA
r , , l?inr,
KRUIMELZUIGER
PHILIPS STRIJKBOUT 95hft

Maximaal 2 per klant.

iedereen
komt aan
bod

De lattenbodem
Een zeor uittjcbioido collectie van
hand tot elektrisch verstelbaar in
iedere gowonstc s!aap-2ithouJing.

HR6540; Super draaitop en
automatisch oprolsnoer. '440.-

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE
ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

De boxspring

De basis voor
gezond slapen

PHILIPS 1300 WATT

25.- cS^ 19.95 E3Ef 239."

Overbelasting van de rug
Gebrek aan beweging (overgewicht)
Verkeerde houdingen
Stress en aangeboren afwijkingen
Heerlijk dromen in dit hemelbed, uitvoering
metaal en leverbaar 180 en 160 breed.

U*1«%I*I OS^ ^OO

Met dubbelwandige warm- ELECTROLUX 1100W

Dit designprogramma heeft veel
creatieve mogelijkheden met een ?eer
uitgebreid kastenprogramma.
Uitvoering ahorn of kleurencombinaties.

Goed slapen begint bij het kritisch
beoordelen van de mogelijkheden.

1900S; 1000 Watt. Adv.*229.-

v^^p». PHII IPS 1000 WATT
Koffiezettermetthermoskan. cTnc7inrcD UDconn
Advïespriis.M09.STOFZUIGER HR6300
*%*%
XM

In onze siaaostudio kan de meest
kritische consument daadwerkelijk
de verschillende mogelijkheden
lesten.

MOULINEX SUP=EB^,

10-KOPSl

•TTsa,
irilfJ

'Lichtgewicht. Adv.MO.-

goed
reclame
medium

_
175.- '
PHILIPS 1Ö-KOPS

ï vöorvërrnoëidëvoétéri. '145>; Maximaal 2 per klant.

DIGITALE PERSONEN
;WEEGSCHAAL

Niemand heeft zoveel in slaapcomfort en slaapkamers als "Oase"

99.-

1,7 liter. Optimaal gebruiksgemak. Met droogkookbeveiliging.
'
;

BC(

27.50 p.p.

(min. een half uur van te voren te bestellen)

24.95
DARMEN FÖHN

14.95

Rijsttafel vanaf
2 personen a

Voor een geslaagd
Moederdag-kado natuurlijk
naar.

VERWEN MOEDER
op zondag 12 mei

12 ^i

ShuipUaincr Speciaal/aken

Romantische karaktervolle slaapkamer
leverbaar in ahorn of elzen in combinatie
met de kleuren vanille-groen en zwart.
ledikant in diverse breedtematen leverbaar.

"Oase" liet kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapconil'ort
Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel' - Den Bosch' - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen - Sliedrechl - Son' (Eindhoven)
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk', Hoefweg 137.
'Koopavond op vrijdag andere vestigingen op donderdag

woensdag 8 mei 1996
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te ver.
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van al uw apparatuur.

BRAUN MULTIMIX QUATTRO
Kombinatie van hand- en staafmixer. Om mee te
mixen, kneden, kloppen, pureren en fijnhakken.
Inkl.hakmolen. MET GRATIS KOOKBOEK DEEL 3 VAN
JOOP BRAAKHEKKE. ADV.
\

Gratis Geluidsgarantie vooreen
optimaal geluid in uw huiskamer.
m =J Gratis Video-onderhoud.
Gratis Omruilgarantie
bij a! uw aankopen.

ARISTONA WEKKERRADIO
~? Handige klokradio die voor 2 wektijden
ingesteld kan worden. Wekt naar keuze met radio of
zoemer. Met herhaalfunktie. ADV..50>

Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.

PREMIER CP 667
DRAADLOZE TELEFOON
Draadloze telefoon met vele mogelijkheden, o.a. intercom-toets en anti-ruis
systeem. Geheugen voor 10 nummers.

SHARP PORTABLE TV
Het ideale 2e toestel. 37 cm beeldbuis. Automatische
zenderzoeker. Inkl. afstandsbediening.
BRAUN D 5545 PLAK CONTROL
Aanbevolen door de tandartsen.
Met kompakt handvat, oplader, timer en
4 opzetborsteltjes. MET GRATIS ORAL-B
PAKKET. ADV. 2W,- VAN J^BAUKNECHTGSF4631
AFWASAUTOMAAT
3 Afwasprogramma's waaronder
een Ecoprogramma. Bovenkorf in hoogte verstelbaar.
Voorzien van waterstop. Laag water- en energieverbruik.
MET GRATIS BLOEMENBONIW.V. 25,-.

BRAUN SUPERVOLUME TWIST HAARFÖHN
Haardroger met uniek Supervolume twist opzetstuk.
Dubbele funktie: voor meer volume in steil haar en
twistfunctievoor
feestelijke krullen.

NOVAFR431FRITEUSE
Rechthoekige frituurpan met koele wand en druktoets
voor veilig openen van deksel. Met multi-funktionele
handgreep en kijkvenster. Expert-prijs na kassakorting
PHILIPSHD7215
CAFÉ COMFORT
Voor 3-12 kopjes. Met
wate'rnivo-indikator,
nadruppelstopenuitneembaarzwenkfilter.
In zwart, wit,
graniet
^-Skf^l,
...
,-**»>
of blauw. ^
PHILIPS HR 2303IJSMACHINE
Het lekkerste ijs maak je natuurlijk zelf, met behulp
van deze eenvoudig te bedienen ijsmachine. Laat nu
de zomer maar komen!

GRUNDIG DRAAGBARE MINISET
40 Watt versterker, radio, CD-speler, dubbel cassettedeck, afneembare boxen en afstandsbediening. Ideaal
voor in huis maar ook bijvoorbeeld in
detuin.ADVJtf,NUSLECHTS

SONY STEREO RADIO/CASSETTERECORDER
Draagbaar muziekplezier in vrolijke lentekleuren voor de
moderne moeder. Tegen de allerlaagste verwenprijs. ADV.
PHILIPS HP 2722 LADYSHAVE
Voor het scheren van oksels, benen
en bikinilijn. Afneembaar
scheerhoofd met
rechte en ronde
trimmer en een
superdunscheerblad. Werkt op
netvoeding.

BLACK & DECKER KRUIMELDIEF
Kruimeldief met grote zuigkracht. Inklusief wandhouder en accessoires. NU MET GRATIS CD.
TEFAL GOLD FREELINE WATERKOKER
Snoerloos. Metanti-kalkfilter
en met goudlaag beschermd^/
verwarmingselement.
Inhoud 1,7 liter.
14 DAGEN
OP PROEF.
ADV.J-05;-

SAMSUNG RE 1300 KOMBIMAGNETRON
30 Liter inhoud. Magnetron,grill en hetelucht oven
ineen. Digitale uitlezing. Met 2 geheugens voor eigen
recepten en glazen draaiplateau.

:\
.

iarïïram"

\

WTKSCEi f

^

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

Haarlem*, Expert Hartendorp, Gen. Cronjestraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

SUPER
MOEDERDAGPRIJS!

*Wasmachines, koelkasten; magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.

VA
KOFFIECLUB CAFÉ
PETIT
RESTAURANT

Hollandse asperges
GRATIS GESCHILD

SPECIAAL MOEDERDAG-MENU

Heerlijke asperge-roomsoep
en asperge-salade

Kipcocktail Florida
**
Hollandse asperges met achterham
en garnituur
**
IJsbeker met aardbeien en slagroom
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL^AAK

van MEEUWEN

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

ƒ 27,50
Haltestraat 57 - Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712690

Mieke en Jürgen Lange

Grote Krocht 22, Zandvoort
Vele nieuwe voorjaarsmodellen
zijn al binnen!

Groente en Fruit
Grote Krocht 25,
tel. 5714404

Zandvoort

Sterke
kansen
^ prachtige
prijzen!
SUPERSPANNEND UW EIGEN EK '96!

Los nummer f 1.95

Woensdag 15 mei 1996

56-e jaargang nummer 20

Veel nieuwe zeebenen

College: in winter wel
auto's in Kerkstraat

ZANDVOORT - Het college van B en W wil m tegen
stelling tot eerdere plannen
van l oktober tot l april
toch autoverkeer toelaten in
de Kerkstraat als de nieuwe
inrichting van het winkelcentrum fase l is voltooid
Met bloembakken zouden
er m de winterperiode tijde
lijke parkeerplaatsen en een
'rijbaan' kunnen worden ge
creeerd

Het onderwerp kwam don
derdag tijdens de commissie
vergadering Ruimtelijke Ont
wikkeling ter sprake VVD en
de PvdA vinden het openstellen
van de Kerkstraat voor auto
verkeer in de wintermaanden
niet nodig Het college en de
overige partijen wel

Bonnen wegens
kentekenbewijs
ZANDVOORT - Omdat zij
geen kentekenbewijs Deel III
achter de voorruit hadden, hebben 55 automobilisten zondag
een bekeuring gekregen De po
litie controleerde op de Hoge
weg

Vrouw beroofd
ZANDVOORT Bij een bushalte m de Thorbeckestraat is
zondagavond rond half 12 een
zeventigjarige vrouw uit Heem
stede van haar handtas beroofd In de tas zat een porte
monnee met twintig gulden en
wat persoonlijke spullen De
vrouw werd aangesproken door
een jongen die vroeg hoe laat
het was Terwijl ze op haar hor
loge keek, griste hij haar tas
weg

Geld uit kluis
ZANDVOORT - Uit een kluis
van een automatenhal aan de
Boulevard Barnaart is maan
dagmorgen ruim tweeduizend
gulden gestolen De dief drong
de kassaruimte binnen en kon
het geld makkelijk wegnemen
omdat de kluis met op slot zat

In duim gezaagd
ZANDVOORT Een 58-jange
Haarlemmer heeft maandag
morgen tijdens het klussen bij
kennissen in de Zandvoortse
laan zo fors in zijn duim ge
zaagd dat hij opgenomen moest
worden in het ziekenhuis

Paaltjes omver
ZANDVOORT - Een dronken
automobilist uit Harskamp
heeft vrijdag 15 parkeerpaaltjes
omver gereden op de Boule
vard Barnaart De man had een
alcoholpromillage van 1,4 pro
mille Hij moest zijn rijbewijs
inleveren
(ADVERTENTIE)

TE KOOP GEVRAAGD
WOONHUIS MET TUIN
NABIJ CENTRUM OF
KOOPRUIL WlLNIS

HUIS AAN HET WATER
REACTIES POSTBUS 146
2040 AC ZANDVOORT
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0329112515562345
17 mei 0411 1220 1635 -18 mei 0451 0026 17161300
19 mei 0528 01 10 17551345
20 mei 0 6 0 5 0 1 5 5 18311430
21 mei 0646 0236 19041505
22 me: 0 7 1 9 0 3 1 7 19461524
23 mei 0755 0340 20251606
24 mei 0833 0404 21 061646
Vaanstand
NM vr 17 mei 1336 uur
Hoog water ma 20 mei 6 05 uur
NAP + 110 cm
Laagwater di 21 mei 2 36 uur NAP 100 cm
Datum
16 mei

PvdA fractievoorzitter Van
Westerloo vindt de hermrichtingsplannen voor het centrum
op zich prima, maar dan moet
de Kerkstraat beslist autovrij
gemaakt worden Dat het colle
ge overstag is gegaan voor het
Ondernemers Platform Zand
voort, zint de sociahste abso
luut niet
„U komt wederom op een be
sluit terug en maakt een grote
ommezwaai Waar staat u als
Niet alleen mensen met aangeboren zeebenen durfden zaterdag een tocht met de reddingsboot van college nu eigenlijk voor',"
de KNRM te maken. Zo'n 150 opvarenden gingen de onstuimige zee op en ontwikkelden hun eigen vroeg Van Westerloo zich af
„In dat geval kun je toch geen
zeebenen.
De Annie Poulisse voer 13 keer uit. Voor mevrouw Van der Mije, die haar zestigste verjaardag handenvol geld uitgeven aan
vierde, kreeg de dag een extra leuk tintje. Als moeder van de schipper mocht zij als VIP mee. Veel mooie gele sierstenen Die wor
den meteen pikzwart, dat mate
mensen bezochten ook de reddingwinkel van de KNRM.

PvdA: 'Raad en burger zijn misleid'
ZANDVOORT - De burgers en de gemeenteraad
van Zandvoort zijn door het
college misleid, zeggen
PvdA, VVD en D66 Het
raadhuis is volgens hen via
een andere tekening ge
bouwd, dan indertijd door
de gemeenteraad is goedgekeurd Twee lagen en een
dakopbouw is heel wat anders dan de drie bouwlagen
die het raadhuis nu bezit,
constateren zij Jeanette
van Westerloo (PvdA) heeft
de zaak uitgezocht Volgens
haar visie zijn de wijzigmgen, die indertijd zijn aange
bracht aan de gevel van het
raadhuis, niet door het college van Burgemeester en
Wethouders aan de gemeenteraad gemeld
„Ten aanzien van de bouw
van het nieuwe raadhuis heeft
het college gerommeld met te
keningen en gehandeld in strijd
met de wet," zei Van Westerloo
tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling
Zij eiste antwoord op de
schriftelijke vragen, die zij vijf
weken geleden bij het college
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heeft ingediend Van Westerloo
had duidelijk een hoop huis
werk verricht en confronteerde
Versteege met tekeningen, data
van indiening en stempels, die
volgens haar niet overeenkwa-

men met de wettelijke procedure De oorspronkelijke tekenmg van het raadhuis bleef vol
gens Van *vVesterloo's onderzoek tot en met 17 januari 1994
ongewijzigd Op 24 februari

Fauteuil
a Ia Van dor Horst

Co van der Horst s comfort synon em aan topdes gn
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Neem de fauteu l Wink van Tochiyuk
Kita Mei nd vdueel verstelba e
hoofdsteunen en u (klapbare
rugleun ng tot n de
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van der horst;
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1994 kwam er echter een meu
we tekening bij de gemeente
binnen, waarop de gevel was ge
wijzigd
Vervolg op pagina 3

B nderij 2 Amstelveen
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ZANDVOORT - Nog voor de
zomervakantie worden be
woners van het centrum en
Oud-Noord
uitgenodigd
voor een discussie over mte
graal veiligheidsbeleid in
hun directe omgeving De
nieuwe werkwijze, waarbij
de politie intensief samen
werkt met burgers, scholen,
verenigingen en instellmgen, zal als eerste m die twee
wijken van Zandvoort worden geïntroduceerd

Chris Wagenaar geeft in de Gasthuisstraat uitleg aan de deelnemers van de architectuurvvandeling. 'Zandvoort is rijker dan je denkt'
loto "\ndie Liebuom
Gasthuishofje „Een produkt
van de Delftse school, dat de
herinnering aan het Zeemanshofje, afgebroken door de
Duitsers in de oorlog, levend
houdt Kijkt u goed, het tei-

rem is niet geëgaliseerd, maar
het talud is gevolgd Zo is ook
altijd te zien waar het btrand
ligt, want het duin loopt af
naai het centrum "
De niodeine gebouwen aan

het Gasthuisplem
Cn cus
Zandvooit en de uitbreiding
van het raadhuis
worden
door Wagenaar met geen blik
waardig gekeuid Hij houdt
wel stil bij het Cultureel Gen

Het mysterie
van Groot
Bentveld
pagina 3
Raadhuis
is veel
te duur
pagina 5

'Met dit plan
wordt het een
grote puinhoop'

om de tafel gaat zitten om sa
men de buurtproblemen te er
kennen
„Er is bij ons natuurlijk nooit
genoeg capaciteit om alles te
doen Daarom moet je wat het
belangrijkst is bovenaan het
lijstje zetten Zo scoort per
soonlijke veiligheid, als het er
op aankomt, doorgaans een
stuk hoger dan het hondepoep
probleem Hoewel over het
laatste het meest geklaagd
wordt"

Wie Cultureel Centrum wil slopen, moet naar Santpoort'

Zaterdag leidde hij twee groe
pen van in totaal zo'n veertig
personen door het centrum tij
dens de architectuurwandeling die door Wagenaar en het
Zandvoorts Nieuwsblad is ge
orgamseerd Het raadhuis, aldus Wagenaar, is een voorbeeld van de neobarok, te zien
aan de grillige en overdadige
elementen die de gevel sieren
guirlandes, rocailles, omgekeerde e's, consoles, een eierhjst en het oeuil de boeuf, het
ronde dakvenster boven de en
tree De ingang ligt op de eerste verdieping, een teken van
voornaamheid „Maar," zegt
Wagenaar, „Zandvoort had
nog een mooier gebouw het
Gasthuis Naar de man die het
pand gesloopt heeft, Paulus
Slegers, is een straat vernoemd Zo gaat dat in dit
dorp " De groep wandelt vervolgens naar de vissershuisjes,
„van de hogere bouwkunst
naar de nederige om te kijken
hoe knus ze de vorige eeuw
leefden" De schuur aan het
Achterom wordt bewonderd,
evenals de smedeiij van Dors
man en het interieur van de
naastgelegen woning Via de
Gasthuisstiaat en het kleinste
huisje van Zandvoort in de Rozenobelstraat brengt Wage
naar zijn volgelingen naar het
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Han van Leeuwen (D66) zou
vooral de ambachtelijke detail
handel onder de afsluiting gaan
leiden Brugman (GBZ) vulde
aan „Straks knjgen we alleen
nog maar horeca Daarmee is
de variëteit in de winkelstand
en meteen de sfeer m ons een
trum verdwenen " Wat hem tae
treft mag men overigens zo snel
mogelijk met de uitvoering van
fase l beginnen
Van der Meije (CDA) hoopt
dat een gedeelte van de kosten
van de herinrichting van het
Ook van Caspel (VVD) stem centrum m samenwerking met
de tegen het voorstel om de au de ondernemers op vrijwillige
to's m de winter toe te laten basis gefinancierd wordt Al
„Als je er een voetgangersge eerder werd gesproken over het
bied van maakt, dan bevordert innen van baattaelasting, een
belasting die wordt betaald
door de ondernemers „Het zou
fijn zijn, als dat vrijwillig tot
stand komt Dat zou getuigen
van een goede samenwerking
tussen de ondernemers en de
gemeente," opperde hi]
„Het ligt niet op onze weg om
debaatbelastingbij deonderne
mers te introduceren, alhoewel
het juist de bedrijvigheid en de wij ons kunnen voorstellen, dat
aantrekkingskracht van het de gemeente besluit een deel
winkelcentrum Het is een van de financiering via deze
klein dorp, mensen gaan maar weg te verkrijgen," zei Toonen
op de fiets, of parkeren hun „De gemeente wil echter de
auto maar m de omgeving," op strandstoelenbelasting gebruiperde hij
ken, om een gedeelte van het
Gert Toonen reageerde daar centrumplan te financieren
op zeer fel „Opmerkelijk en Maar het OPZ gaat niet ak
zeer ondernemers onvriende koord met deze koppeling Het
lijk voor een politieke partij als kan toch met zo zijn, dat het
de VVD om niet naar ons ver centrumplan valt of staat met
zoek te luisteren " Hij sprak na de besteding van het geld van
mens het Ondernemers Plat de strandstoelenbelasting "
form Zandvoort vanaf de pu
Toonen vermoedt dat het
blieke tribune en was daar zeer strand dan zeker de Zwarte Piet
prominent aanwezig De PvdA toegedeeld krijgt, als in dat ge
verweet hij met goed naar de val de financiering van het her
'inspraak' te hebben geluisterd inrichtingsplan van het een
trum met doorgaat Op 14 mei
De andere partijen dachten heeft het OPZ opnieuw overleg
meer m zijn richting „Voor de met het college over de strand
ondernemers zal het desas stoelenbelastmg De strand
treus zijn, als de straat m de pachters willen minder bèta
winter wordt afgesloten," zei len, dan de aanslag die ze heb
Lou Koper (D66) En volgens ben gekregen

Dit bleek tijdens de commis
Doorns wees de aanwezige
sievergadermg van Bestuurlij raadsleden erop dat met alleen
ke Zaken vorige week woens van de burgers, maar ook van
dag Daar kwam politiechef het politieke bestuur een bij
Doorns uitleggen dat het mte drage wordt verlangd „Neem
grale veiligheidsbeleid er in de verkeersveiligheid Als er er
principe op neerkomt dat de gens te hard wordt gereden kun
politie met alle betrokkenen je dat vaak uitstekend oplossen

ZANDVOORT - „Zandvoort is rijker dan je denkt,
want je komt m het dorp de
klassieke en Franse bouwkunst tegen" De Zandvoortse architect Chris Wagenaar staat voor het raadhuis en legt de finesses uit
van het 19e-eeuwse gebouw

DEZE WEEK:

naai is absoluut met geschikt
voor autoverkeer "
Bloembakken als tijdelijke
maatregel ziet de PvdA fractie
voorzitter ook met ritten
„Daar groeit m de wintei niks
m, het werkt vandalisme in de
hand en er ontstaat bovendien
een situatie van 'onbetaald par
keren' Als dit plan zo wordt
doorgevoeid, wordt het straks
m de winter een grote puinhoop
in de Kerkstraat," waarschuw
de zij wethouder Versteege

Inspraak over buurtproblemen

(ADVERTENTIE)
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trum „Wie dit wil slopen," al 'i
dus de architect, „moet naar t
Santpoort, want die is gek "
Het Kerkplein is de laatste ?
etappe van de wandeling !J
„Midden in het patates frites „
dorp staat de Nederlands Her tJ
vormde Kei k, het oudste plek
je van Zandvooit" Vooi de 'i
kerk liggen IJsselsteentjes die |
een gulden per stuk kosten en J
ook te vinden zijn in Indone g
sie, want ze \\erden op de J
heenvaart gebiuikt als ballast v
voor de schepen \an de Ver
emgde Oostindische Compag *
me In de kei k krijgt het giaf t
van Paulus Loot, met zijn *
Gi lekbe zuilen, de meeste aan J
dacht Opmeikelijk it, het
schip dat m de kei k han°t
„Hoewel dit schip gewoon een
geschenk is van de Zandvooit y
se bomschuitenclub zie je 111 g
meeidere kerken, vooral langs q
de Zuiderzee en in Denemai 1
ken veel van deze zogenaamde j!
votief schepen Als een schip H
in nood verkeei de beloofde de 3
kapitein de kerk m zijn dorp q
een geschenk Als het vaartuig Ji
dan door een godswondei jj
werd geied hield de kapitein ?
zich natuuilijk aan zijn belof J
te"
|
In een uur tijd loodst Wage j
naar de wandelaais langs de ^
opmeikelijkste aichitectuui p
van het dorp De deelnemers §
zijn enthousiast Annehes van 3
Kooten spreekt, zo mogen we ,
stellen, namens de gioep „Wij 'j
wonen pas diie jaar in Zand J
voort en willen giaag ineei j
over het doip weten We ken 'l
nen gewoon de betekenis met o
van de details van de plaatsehj ^
ke dichitectuui Graag een 'l
tweede loride
|
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met infrastructurele maatrege
len Natuurlijk kost dat veel
geld, maar op den duur toch
minder dan de inzet van de poli
tie Of stel dat er een café is dat
's nachts regelmatig voor over
last zorgt Dat probleem kan
eenvoudig worden beperkt
door te verordonneren dat men
om twaalf uur de deuren moet
sluiten "
Deze woorden waren voor
burgemeester Van der Heijden
aanleiding om Doorns haastig
te interrumperen „Er mag hier
vooral met de indruk gewekt
worden dat het integrale veilig
heidsbeleid ontworpen is om
het met minder politie te doen
Het lijkt me zelfs dat het tegen
overgestelde denkbaar is Wat
dat betreft lijkt me het voor
beeld van dat café illustratief
Ik vermoed dat we aanzienlijk
meei agenten nodig hebben als
we inderdaad de sluitingstijd
op twaalf uur zouden bepalen "
Hoe het precies moet met het
mtegiale buurtbeleid hangt af
van de bijeenkomsten die in
juli m Centrum en Oud Noord
worden gehouden Nadat de be
vindingen hiervan zijn geanaly
seerd zal de gemeenteraad zich
m september over de definitie
ve opzet buigen

Soeters over
vuurtoren
in Kerkstraat
11 pagina
7

Vragen over bezorging
donderdag 9-12 uur

tel 5717166
Advertentes tel 5717166
Redactie tel 571 8648

(ADVERTENTIES)

Akai stereo
video recorder

slechts
799.
RADIO PEETEJRS

tï- , /(Haltestraat 62a' '.'•''>,>;'
téïy: 023-5719S92Ai:

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166
Mededeling
In verband met Pinksteren verzoeken
wy u kopij voor de redactie zo vroeg
mogelijk aan te leveren doch uiterlijk
op vnjoag 24 mei om 1200 uur bij
ons af te geven
Advertenties moeten uiterlijk op don
derdag 23 mei voor 1700 uur gere
serveerd zijn Ook uw zettekst moet
dan m ons bezit zijn Compleet mate
naai dient uiterlijk dinsdag 28 mei
voor 11 00 uur in ons bezit te ZIJP
(mits gereserveerd)
Redactie en commercie Weekmedia

Natuurlijk,

die krant moei ik hebben
Omdat ik graas; wil weten wat /ich m
mijn omgeving afspeelt 1 er kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Zandvoorts
Nieuwsblad
Naam (m/v)
Adres
j
Postcode/Plaats
i | |
Telefoon
| l ! l l l
-J
Giro/Banknr
i l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
k\\ arual ƒ 18 75 half jaar ƒ 3 3,90

1

1

1 ( wn il I r l f t x a r j , d l

^

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-5626211
Stuur de?e bon m een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051 1000 PA
_...
Anibteidam U hoelt geen postyegel te plakken 8 "710371 "017003"
l

woensdag 15 mei 1996
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HIEP HIEP HOERA
vrijdag wordt onze kleindochter

PASCALLE l jaar

Bij deze wil ik IEC|EREEIN

'

VOOR C!E plAINTEN, kAARTEN, l<Aclo'S EN

qoEck WENSEN EN VOOR de VE!E hulp
VAN fAMiliE, VRiENdEN EN bekENdEN bij
dE OpENJNC, VAN dE IMJEUWE

Opa en Oma Koper

BAkkERSVt/ÏNkEl

Super
NOORD
Let op onze

JAAP PAAP

vraagt met spoed

Schoonmaker/ster
voor enkele
ochtenden p.w.

PASfEURSTRAAT 4

1

ZIET

Nooud

*UK »„ h»

biedingen

Tel. 023-5251840

RAM

Ram
Linda's trouwe kameraad.
Ik wens Linda heel veel sterkte toe.
Rineke Hawkins

Nette erv.
l'v. belangstelling bij ons 60-jarig huwelijk heeft
oiih bijzonder getroffen.
Familie, vrienden en vele bekenden hebben ons
aangenaam verrast met leuke kaarten, bloemen
en aardige attenties.

WERKSTER
gevr. voor
donderdag
en vrijdag.
Leeftijd boven 40 jr.

Vrijdagavond

Tel. 5719100

Hartelijk bedankt!!

Gijs Keur
Jolan Keur-Komlóssy

onderbreking

Quarl. v. Uffordlaan 50
Zandvoort, mei 1996

KOOPnVOND

Zaterdag 11 mei is overleden onze moeder en oma

mevrouw Selma Cohen-de Metz
in de leeftijd van 88 jaar.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.
Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel
van Huis in de Duinen voor hun liefdevolle verzorging en Dr. Hermans.
Namens:
Renée Truder
Mady Cohen
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
HogewegSl rood
2042 GE, Zandvoort

Theodorus Johannes Antonius
Spolders

NOORD
tteeinon

MEISJES
gevraagd

De winnaars

Niet één, niet twee, niet drie
miljoen gulden, maar zes miljoen gulden aan extra prijzen.
Zaterdag is het zover. Kijk
dan naar de laatste 1-2-3 Postcode Show. Daarin vallen de
drie extra postcodeprijzen
van één, twee en drie miljoen.

En ook nog eens 3 BMW's. Zit
u in één van de winnende
postcodes? Dan bent u schatrijk. Als u tenminste meespeelt in de Postcode Loterij.
Want als u niet meespeelt winnen uw buren alles.

Miljoenenavond
Al wekenlang leeft Nederland
naar deze miljoenenavond toe.
Samen met Henny Huisman
en zijn kandidaten in de 1-2-3
Postcode Show. Daarom kijkt u
zaterdag natuurlijk weer met
alle aandacht naar de laatste
aflevering. Hoewel. Met alle
aandacht? Nee. Houdt u vooral
ook met een half oog de hoek
van de straat in de gaten.
Want wie weet komt Reinout
Oerlemans bij u aan de deur
met zijn miljoenencheques.
*

GEMEENTE

Super soul night
for singles
zat.avond bij de MP)N6G€ m.m.v.

Dane and the Dukes of Soul
Barbecue op het terras; entree ƒ 25,-- oll in.
Uitsl. ongeb. mensen v.a. 30 jaar.
Corr. Weding.
Info of reserveren tel. 5716023

Roadshow
1 6 mei
Aarle-Rixtel
1 7 mei
Bruïnisse
1 8 mei
Wel l

Een koim^
of ;crematie.TOpfes^
Sluit één
n
:
•' ; ;•' • bij .Uifeart^
.

1 9 mei
Volkel

Speelt u nog niet mee in de
Postcode Loterij? Geniet u dan
vooral van de laatste 1-2-3
Postcode Show. En vult u voor
de zekerheid vandaag nog de
bon op deze pagina in en stuur
hem op. Dan kunt ook u volgende maand een miljoenenwinnaarzijn! B

JEen

D dhr. D mevr.

Adres:.

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

d M Spolders-Kok
t. ,iih van Rennesstraal 6
'.'Oll lij Zandvoorl

Stand Mega Jackpot:

4 miljoen

De begrafenis heeft op woensdag 15 mei plaatsijevonden op de Algemene Begraafplaats aan de
l olleiisslraat te Zandvoort.

De Binqociifers:
Getal 1 t/m 21
22
02
29

05
19
27

03
44
38

34
04
33

37
36
23

07 11
42 43
45 i 26

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Postcode:.

15
31
21
17
28
12
06
25

ƒ 10.000,
ƒ1.000,
ƒ500,
ƒ100,
ƒ50,
ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

08
13
10
39
40
32
14

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

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,-

Postbanknummer:

ƒ 3.OOO,6665 DM
Keuze Prijs

Zotfouten voorbehouden

6665 DM 151

Z Ja, ik wil vrijblijvend, meer informatie o\er de natura-uiuaamer/ekennu,
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben

n.f6,-

De BMW: 2904 EL 009 Capelle a/d IJssel

nuturu-niiviitirtvea-s.ekeriiifj.
daar heb je ir til aan.

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

150.96.05

Straatprijs:

Thuisbingo
ƒ 25.000,-

• •'•,'•:.-;..•.''•.•.-. : : : - v...:....... .".-•;•,-•' f .--;•• •'• -^--'.\:•••• •/".•-"C/°ï''> : '"'".-;£:•: •'•'.•'•^^•i"-;?f'';

Dag en nacht bereikbaar voor ;S
het verzorgen van een begrafenis
: ;;
i
UITVAARTCENTRUM H.\ARLEM - . • ' . ; , ; •.''/of crematie; •^:.'"iy ';vH
Direkt
Kulp;bij
een
sterfgeval.;^!
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Plaats:

De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 36

;

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde \oorwaardcn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Q ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)

Naam:

. JL-

"Dat heb ik toen wel ondervonden. ,'''/-'
Natuurlijk, de verzekering dekte
kosten, maar net y.o belangrijk was de
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem. \^i^/\s^
Alles werd met de uiterste zorg <
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld. \
<•ƒ«. deze uHvanrlverxekeriitff
is mijn
vertrouwen meer dun ti-anrd."

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40.- (vier lotnummers)
/ 30,- (drie lotnummers)

.

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

WIN-TOT^-MILJÖEN-BON

en kleinkinderen

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit register kan
worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluèstraat 2,
gedurende de openingstijden.

KRAS

En het blijft niet bij die zes
miljoen gulden aan extra prijzen, want de komende week
kan ook de Mega Jackpot weer
vallen. Die staat op vier miljoen gulden. De trekking van
de Postcode Loterij wordt weer
heel spannend.

Bij wie worden de miljoenen bezorgd? Zaterdag 18 mei
laat ik het u zien! Op RTL4 om 20.00 uur. U kijkt toch ?

vergroten van een supermarkt
oprichten tearoom met kantoor
veranderen van speelautomatenruimte

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

voor u?

Zandvoort
F. J. Spolders

MV HEEMSTEDE

Celsiusstraat 192
Kerkstraat 23
Boulevard Barnaart 18

"Zaterdag deelt de Postcode Loterij weer uit

Den Haag:
S M Spoklers-Jansen Verplanke
J C Jansen Verplanke

2101

96041B
96042B
96043B

NOC-NSF

1). W. J Spolders
F. R K. Spolders-de la Rambelje

HERENWEG180,

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwaanvragen zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:

Actie Clubkas is
een initiatief van NOC*NSF
en Weekmedia. De actie,
opgezet om sportclubs
financieel te helpen, wordt ieder
voor- en najaar gehouden. Alle
sportverenigingen kunnen eraan
meedoen. Bel voor meer informatie
met Hans van den Pol (Weekmedia),
tel. 020-562.2205

PIETZÖOMËRS

Tel. 5715524

Na afloop van voormelde termijn treedt het besluit van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland in werking.

"t
|
^>

De Weekmedia-prijzen gaan naar
H. Borrias (Amsterdam),
J. van Keulen (Amsterdam) en
H. Labordus (Amsterdam).

voor de bediening
boven de 17 jaar
voor strandpav. 21

voordelig is!

Voormeld besluit (met bijlagen) ligt met ingang van 17 mei 1996 gedurende zes
weken ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluèstraat) te
Zandvoort.
Het Raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30 tot 16.00 uuren op vrij. van 08.30
tot 12.30 uur.

Succes!

De hoofdprijs deze week is gewonnen
door dhr/mevr. De Blieck (Een reis
van Kras reizen naar Parijs t.tv.v.
250,-)

*9 februari 1916
110 mei 1996
Zandvoort:
G. M. Spolders-Kok
Zandvoort:
Th. H. J. Spolders
Y. Spolders-Bakker
Zandvoort:
P. J. J. Spolders
M. A. A. J. Tooten-Spolders
Zandvoort:
H. II. J. Spolders
J. M.Spolders-Oudendijk
Alkmaar:
A. M Glandorf-Spolders
N.Th. H. Glandorf
Haarlem:
VI. Iü. M. Tooten-Spolders
J. C. J. M.Tooien
Heemstede:
(>. M. Koopman-Spolders
J G. Koopman
Veldhoven:

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend, dat bij besluit van
29 maart 1996 onder 96-710-114 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het
besluit van de gemeenteraad d.d. 19 december 1995 tot vaststelling van het
bestemmingsplan "Binnenterrein Julianaweg-Kostverlorenstraat" hebben goedgekeurd.

'X

Olympische Spelen in Atlanta.
Een jury beoordeelt elke week de
inzendingen en als u deze week buiten de prijzen bent gevallen, dingt
uw inzending volgende week weer
mee. Heeft u nog geen Clubkaskaart? Vraag er dan naar bij uw
sportclub of bel Hans van den Pol
(Weekmedia) tel. 020-562.2285.
Hij kan u zeggen welke sportvereniging in uw buurt aan de Actie
Clubkas meedoet.

Wie voor f 5,- een Clubkas-kaart
koopt, krijgt niet alleen tien aantrekklijke waardebonnen met een
gezamenlijke waarde van meer dan
50 gulden, maar ook een deelnamekaart voor de Grote Altlanta
Prijsvraag. Maak de tweespraak op
die kaart op originele wijze af en
stuur 'm voor dinsdag naar
Weekmedia, postbus 2201,10OO EK
Amsterdam. U dingt dan mee naar
de weekprijzen en de landelijke
hoofdprijs: een volledig verzorgde
reis voor twee personen naar de

Theo

Haai li'm:
M. Th. Spolders-van Rhijn
K van Rhijn

BESTEMMINGSPLAN (ART. 28 WRO)
Bestemmingsplan "Binnenterrein Julianaweg-Kostverlorenstraat"

De Grole fltlanta Prijsvraag

t

Je wilde nog zoveel
Maar had niet meerde kracht
Je ziekte had je volkomen in zijn macht
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet
Behoren nu tot het verleden
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat, na voor/ien te zijn van het Sacrament der zieken, van ons
is heengegaan mijn lieve man, onze goede vader,
schoonvader en opa

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 23 mei 1996 om 15.30 uur. De

Nadere informatie bij
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

Met schrik en verdriet laat ik weten, dat op 11
mei is overleden

Josien

gelegenheid

X

Zandvoort 11 mei 1996

Van harte gefeliciteerd

l.v.m. hemelvaartsdag wordt het huisvuil i.p.v. donderdag 16 mei, op vrijdag
17 mei opgehaald.

Op 12 juni, 10 juli en 7 augustus
verschijnt bij het Zandvoorts , \ l
Nieuwsblad de

Linda

SARAH

WIJZIGINGEN VUILOPHAAL

ruime
pörkeer-

plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluèstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

Jij was mijn vriend, mijn
maatje, trouw _door dik en dun.
Samen hebben wij veel meegemaakt,
maar jouw onvoorwaardelijke
liefde, heeft mij sterk gemaakt.
Dag lieve Ram, ik zal je missen.

EN MARVJN

ziet 20 mei

RAADHUIS WEGENS HEMELVAARTSDAG GESLOTEN
Wegens hemelvaartsdag zijn alle gemeentelijke afdelingen op donderdag 16 mei gesloten. Dit geldt ook voor vrijdag 17 mei.
Op deze dag is de balie wel geopend van 09.00 - 10.00 uur alleen
voor aangifte van geboorte en overlijden.

Voor mijn allerliefste

WiliviA, DilLoN

Yvonne

Super
NOORD

Café Rest.
Eindpunt

|
l
•

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZVDen Haag.

NATIONALE

LOTERIJ

I

rq naam:
hH
LH straat:
^gt
S postcode/\\ oonphats:

maiiArouv

l 3 telefoon:

I Orjj2j
• HH

leeftijd(en):
B«n m envelop /onder post/egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

Weekmedia 17

Extra ozb
jniet populair
politiek
ZANDVOORT - De extra verioging van de onroerend-zaakjelasting (ozb) komt er waarchijnlijk wel, maar echt blij is
e meerderheid van de politiece partijen er niet mee.
Volgens CDA en VVD moet
Ie gemeente de ozb (de vroegee onroerendgoed-belasting)
wel met 5 procent, in plaats van
e gebruikelijke 2 procent, verhogen omdat Zandvoort anders
de komende jaren nog minder
eld van het, Rij k uit het geueentefonds krijgt dan sowie,o al de bedoeling is. Gert-Jan
luijs (CDA) wil dan wel dat de
cinigings- en rioolrechten niet
erhoogd worden. Ook Andries
an Marie (VVD) voelt daar wel
vat voor, maar bespreekt dat
erst in zijn eigen fractie voor
nj daar ja of nee tegen zegt.
Han van Leeuwen (D66)
loudt eveneens een slag om de
irm. Hij wil eerst duidelijkheid
van wethouder Plieringa van
^nanciën of gemeenten inderlaad extra gekort worden als
ij de ozta niet optrekken naar
),38 gulden. De Tweede Kamer
leeft weliswaar maandag over
Ie herverdeling van het gemeentefonds gesproken, maar
r is nog geen definitief besluit
renomen en de Eerste Kamer
juigt zich er nog over. „Als het
•ebt moet, dan moeten we uit
irmoede inderdaad de ozb
naar extra verhogen," aldus
/an Leeuwen. GBZ heeft voorü moeite met het doorvoeren
wn de extra belastingverhormg in één keer. Piet Keur van
3BZ stelt voor om het in twee
zeer
of in drie keer te doen.
3
vdA is de enige partij die weiug tegensputtert. „Maar als
DA, WD en GBZ twee jaar
;eleden al naar ons geluisterd
mdden, dan was het nu niet
radig geweest. Wij hebben toen
;amen met D66 enkele voorstelen gedaan om onder andere de
zes ton die de hertaxatie van de
woningen opleverde te reserveren voor de tegenvallers met berekking tot het gemeente'onds," aldus Huub van Gelder.

Luilak
ZANDVOORT - 't Stekkie
viert luilak met twee activiteiten. Voor tieners van 12 tot en
met 16 jaar is er een feest op
vrijdag 24 mei van acht uur tot
middernacht. Voor kinderen
van zes tot en met 11 jaar is er
lop zaterdag 25 mei een pyamadanceparty van zeven uur tot
en met negen uur. Alle kinderen worden verwacht in een pyaraa of een ochtendjas. Meer
informatie bij 't Stekkie,
5717113.

Wandeling
ZANDVOORT - Wandelliefhebbers kunnen op zondag 19
nei hun hart ophalen in het
Costverlorenpark. Dan organi;eert IVN een wandeling in dit
«geheten
'zeedorpenland>chap'. Om twee uur verzamelt
de groep bij de ingang aan de
Quarles van Uffordlaan. Aannelden van te voren hoeft niet.
iet Kostverlorenpark biedt belalve de bekende bunkers ook
:eldzame plantensoorten, zoals
noeslook, pijpbloem en knol)eemgras.

Dubbel gepakt
ZANDVOORT - De politie
heeft een 54-jarige Zandvoortse
inbreker aangehouden. VrijJagnacht probeerde hij in te
weken bij bungalows van Gran
'orado. De bedrij fsbeveiliging
akte hem op. Zondagnacht
rak hij weer in en stal 1400
uiden van een Engelse toerise. Wederom hield de beveilimg de man aan.
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woensdag 13 mei 1996
De eerste anonieme brief kan
nog terzijde geschoven worden,
maar bij de tweede en zeker bij
de derde gaat het te veel knagcn. Waarom stuurt iemand het
Zandvoorts Nieuwsblad anonicme brieven? En wat betekenen
de filosofische teksten en de 11lustraties?
„Richting geven aan tijd gaat
trager dan de verwachting". En:
„Open deur blijkt verboden toegang voor ongelovigen." Maar
ook: „Communiceren met het
verleden is fluisteren over de
toekomst." Ze zijn geschreven
op geschept papier dat uit kleine envelopjes tevoorschijn
komt. Op de eerste staat een
foto van de voorkant van het
landgoed. Wie goed kijkt ziet
een wijzerplaat als gevelsteen
op de foto. Die wijzerplaat komt
terug op het boek (een soort bijbel?) van de tweede brief. Op de
derde staat de wijzerplaat eenzaam afgebeeld. Het boek en de
wijzerplaat, en dat geldt vermoedeiijk ook voor de letters,
zijn met de computer vormgegeven.
Stroomgeest Groot Bentveld . . . Niet bekend bij de
PTT. Wel bekend bij de bewoners van het landgoed?
Een zanderig pad leidt langs
oude bomen en een vervallen

Het mysterie van Groot Bentveld
gebouw in een lommcrijkc tuin. een horrorfilm zijn aanwezig.
Vogels, vlinders, voorjaar. Een Alleen de muziek ontbreekt
witte auto in het gras. Het groe- nog.
nc hek ziet er zwaarder uit dan
Pas bij de tweede deur is liet
raak. Een vrouw doet open.
„Koest," spreekt ze de verlossende woorden richting het
zwarte monster. Een geruststellend cliché: „Ze bijt niet hoor."
Nee, de vrouw weet niets van de
brieven. Ze woont er niet, maar
is slechts op bezoek.
Aan de andere kant van het
gebouw, dat in een u-vorm is
gebouwd, sleutelt een man aan
een beige jeep. „Stroomgeest
Groot Bentveld, geen idee, nooit
van gehoord. Heel veel mensen
fantaseren over dit landgoed.
De wildste indianenverhalen
doen de ronde. Terwijl het zo
eenvoudig is. Jack Bakker is de
eigenaar van het landgoed en
een aantal mensen huurt een
deel ervan van hem. Zelf woon
het is. Maar dan. Een zwarte ik hier tien jaar. Ik heb zelfs een
hond met de afmetingen van huurcontract voor het leven."
een pasgeboren kalf staat op.
Volgens de man gaat de geLoom loopt ze op de ongewenste schiedenis van Groot Bentveld
bezoeker af. Ze blaft bloeddor- terug naar 900 jaar na Christus.
stig en oorverdovend. „Mie- In de loop der jaren hebben
mand dringt mijn domein bin- branden diverse bouwsels in de
nen." Alle ingrediënten voor as gelegd. Het huidige gebouw

dateert uit 1850. Een vennootZijn reactie lost het mysterie
schap onder firma is de huidige rond de brieven niet op. Dat
eigenaar, waarvan ene Jack komt pas als de PTT een nieuwe
Bakker bestuurslid is. De vof kleine bruine envelop bezorgt.
heeft het een paar jaar geleden
gekocht samen met de grond eromheen. Bakker wilde het landhuis afbreken en de grond bebouwen met huizen. Maar dat
mag niet, omdat het een rijksmonument is. Alleen woningen
bouwen op het braakliggende
terrein aan de zijkant levert
eveneens problemen op. De gemeente Zandvoort heeft Bakker in de tang: hij mag dat terrein wel bebouwen, maar moet
dan ook het landhuis en de tuin
opknappen.
Volgens een bewoonster van
het landgoed is hij op korte termijn van plan te renoveren,
maar Bakker zelf spreekt dat
een weekje later telefonisch tegen. „Er zijn wei plannen. Dat
klopt wel. Maar er worden al De brief brengt eindelijk verloseeuwen lang plannen voor ont- sing: Stroomgeest Groot Bentwikkeld. Mijn ideeën moeten veld is een manifestatie van 11
met diverse partijen besproken kunstenaars uit Amsterdam en
worden. De gemeente, ja. Ik wil omstreken. Van donderdag 16
er verder niets over kwijt. Wan- mei tot en met zondag 19 mei is
neer wel? Tegen de zomer, dan er niet alleen kunst te zien,
is er meer nieuws."
maar ook te horen in de ver-

schillende vertrekken van het
landgoed. Het hoorbare wordt
zichtbaar gemaakt en het zichtbare hoorbaar, vermeldt het
persbericht.
„Het evenement gaat over de
grens tussen zien, horen en voelen," vertelt Arend-Jan Weysters in heuse kunstenaarstaai
desgevraagd. Schilderijen, objecten en muziek, allemaal gedoopt in een sinister sausje.
Weysters: „Het landgoed ademt
ook een mystieke sfeer uit,
daarom is voor Groot Bentveld
gekozen."
De anonieme brieven dienden
als lokkertje. Hij glimlacht als
hij hoort dat de brieven zelfs tot
een barre tocht door Bentveld
hebben geleid. „Onze opzet is
dus gelukt. We wilden een sfeer
scheppen die bij de manifestatie hoort. Een beetje geheimzinnighcid, vandaar die teksten.
Het viel niet mee om ze verzinnen trouwens, daar zijn we wel
een middag mee zoet geweest."
De manifestatie Stroomeest in landgoed Groot Bentveld vindt plaats van
ï(> tot en met l!) mei. Een concert met
elektronische muziek opent op donderdap ](> mei om nepen uur 's avonds
In STEIM (Utrechtsedwarsstraat HM,
Amsterdam) het evenement. Zundvoorters kunnen ook op Ifi mei in
Bentveld om 12 uur 's nachts bij de
opening aanwezig zijn. De hizarre tentoonstelling is verder te bezichtigen op
vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot
zes uur. Pas op voor de hond.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Raadhuis

Vervolg van voorpagina
Maar dat was volgens haar na
de inspraakprocedure en nadat
de gemeenteraad een besluit
over de oude tekening had genomen. De bouwaanvraag voor
het raadhuis werd namelijk al
op 28 januari ingediend. Volgens Van Westerloo is er echter
gebouwd volgens de nieuwe tekening van 24 februari.
„En juist deze gewijzigde tekening heeft de gemeenteraad
niet onder ogen gekregen," zei
ze tijdens de commissievergadering. „Als een burger iets verandert aan zijn bouwtekenmgen, dan moet hij dat melden.
Het college doet dat niet. U
heeft de gemeenteraad en de
burgers van Zandvoort, die
hierover geen inspraak hebben
gehad, om de tuin geleid en dat
neem ik u hoogst kwalijk."
Prits van Caspel (VVD) en Han
van Leeuwen (D66) ondersteunden en versterkten haar
betoog.

Van Caspel: „Als burgers hun
afscheiding of schuurtje 20 centimeter te hoog bouwen moeten
zij de zaak afbreken, terwijl de
gemeente zelf behoorlijke ingrijpende afwijkingen op het
plan buiten de wettelijke procedures tot stand brengt. Hoe
kunt u dat moreel nog verantwoorden, als u zelf niet het goede voorbeeld geeft?"
Volgens Van Caspel zijn er bij
de provincie zelfs twee tekeningen binnengekomen. De oude
en de nieuwe. Beide kregen een
stempel, terwijl alleen de oude
Bodaan. Bovendien kan de
tekening daar in procedure is
maatschappelijk werkster vergebracht. Ook Van Leeuwen betellen hoe met een paar aanpasnadrukte dat er bij D66 gerede
singen in huis de tijd te overtwijfel was gerezen over de
bruggen valt als er op dat mojuistheid van de procedure. Lament geen ruimte in Huis in de
ter verklaarde hij nog: „In het
Duinen of De Bodaan is. Denk
Haarlems Dagblad staat, dat
maar aan een paar steunen aan
wij tijdens de commissievergade muur of een verhoogd bed.
dering Ruimtelijke Ordening
Daarmee kan iemand na een
het woord fraude in de mond
operatie flink geholpen zijn,"
hebben gehad en dat de wétaldus De Vries.
houder moet opstappen. Dat is
niet waar. Maar er zijn die
Behalve de keuring speelt er
avond wel hele duidelijke vranog meer mee voordat de felbegen gesteld. Daar hebben wij
geerde sleutel van het nieuwe
nog steeds geen antwoord op
appartement verkregen is. Stel
gehad. Op dit moment staat de
dat er twee mensen met dezelfde urgentie zijn, dan kijkt het king wil komen, kan bij de ge- betrouwbaarheid van het opGewestelijk Indicatie Bureau meente en het Huis in de Dui- perbestuur en de gemeente ter
naar het huis dat men achter- nen een informatiepakket en discussie en dat moet goed worlaat. Vanwege de nieuwe huis- een aanvraagformulier opha- den onderzocht."
Dat onderzoek zou volgens
vestingsverordening van de ge- len. Tot l september is de inmeente gaan mensen met een schrijving geopend voor wonin- Van Leeuwen niet door het colsociale huurgen in het lege maar juist door de gemeenwoning voor
Kostverloren. teraad moeten plaatsvinden.
mensen met
Daarna geldt „Ik verwacht dat alle fracties
een
eigen
deze manier duidelijkheid willen," zei de
van inschrij- fractievoorzitter van D66 optihuis. ZandJaap
Brugman
voorters krijven ook voor mistisch.
gen niet meer
de aanleunwo- (GBZ), Lou Koper (D66) en
kans dan anningen
bij Van der Meije (CDA) willen de
deren in de reHuis in de antwoorden van wethouder
Versteege op de vragen van Van
gio, wel heb- ------Duinen.
ben ze voorTegen sep- Westerloo eerst afwachten.
Volgens wethouder Versteerang op mentember moet
sen van buiten de regio.
het timmeren, boren en bou- ge klopt de bewering van JeanWaarom zo ingewikkeld, er wen in een redelijk ver gevor- nette van Westerloo niet. Verwas in Zandvoort toch al een derd stadium zijn. Dan is mis- steege, die in februari 1994 nog
soort wachtlijst voor aanleun- schien ook te zien hoe de bene- functioneerde als raadslid voor
woningen? „Jazeker," beaamt denverdieping eruitziet. Kin- het CDA, zegt indertijd als
De Vries, „zo'n zeshonderd derdagyerblijf Pippeloentje zit raadslid van de wijziging van de
mensen staan geregistreerd. daar uiteraard. De dagverzor- tekening op de hoogte te zijn
Het probleem is echter dat een ging voor ouderen, die nu opge- geweest. „In mijn ogen en volheleboel mensen zich uit voor- vangen worden in Huis in de gens mijn geweten is er goed
zorg alvast hebben laten regis- Duinen, heeft een eigen ver- gehandeld. De vergunning is aftreren.
trek. „En de recreatiezaal," gegeven op deze bouwsituatie.
meldt De Vries met enige trots. Ik heb persoonlijk geen enkel
Zij zitten misschien al in de „Zodat de bewoners tenminste bezwaar tegen een onderzoek."
Arie Kerkmanflat of zijn nog ook hun kop koffie kunnen De wijziging van de tekening
heeft volgens Versteege een belang niet aan een aanleunwo- drinken."
Monique van Hoogstraten sparing van 39.000 gulden opgening toe." Wie wel in aanmerleverd.

Straks theedrinken in een Franse serre

O

NLANGS BEREIKTE het
Huis in het Kostverloren
het hoogste punt. Dat
klinkt wat raar, want dat gebouw staat al heel wat jaren aan
de Burgemeester Nawijnlaan.
Het voormalige bejaardenhuis
krijgt echter een volledige facelift
en is voortaan
geen echt bejaardenhuis
meer. Niet van
binnen, maar ----ook niet van
buiten.
De
vierde verdieping bestond vroeger bijvoorbeeld slechts voor
de helft. Inmiddels is er een
stuk extra aangebouwd.
Wie de afgelopen maanden
regelmatig een wandelingetje
langs de flat heeft gemaakt,
heeft bovendien gezien hoe het
gebouw een hele nieuwe gevel
heeft gekregen. Als het eind oktober, begin november allemaal
klaar is, dan zijn ook de Zandvoortse kleuren blauw en okergeel op de panelen en kozijnen
aangebracht.
Binnen, in de appartemen-

ten, voert wit de boventoon. Die
appartementen zijn aangepast
aan ouderen. Zo zitten er handgrepen op strategische plekken, is de toiletpot verhoogd,
hangt er een alarmbel en zijn de
woningen toegankelijk voor
mensen met een rolstoel. Hoe
hoog de huur wordt, is nog niet
bekend. Volgens René de Vries,
directeur van de Stichting
Zorgcentrum Zandvoort (in de
volksmond Huis in de Duinen
en Huis in het Kostverloren)
ligt de huur gemiddeld op 725
gulden per maand, afhankelijk
van het aantal kamers (twee of
drie). Daar komen servicekosten bij die vermoedelijk tussen
de honderd en 150 gulden liggen.
„Waarschijnlijk ontstaat er
een run op deze appartementen," verwacht De Vries. „Daarom hebben we
in overleg met
de gemeente
en het Gewestelijk Indicatie Bureau besloten om ouderen die zorg
nodig hebben
voorrang te
geven."
Het
Gewestelijk
Indicatie Bureau keurt mensen
en kijkt in hoeverre zij lichamelijke verzorging en huishoudelijke hulp nodig hebben. Hoe
groter de behoefte daaraan, hoe
meer kans op een aanleunwoning in het Huis in het Kostverloren.

Verbouwing
Kostverloren
op de helft

Dat het Gewestelijk Indicatie
Bureau de aanvragen behandelt, heeft volgens de directeur
veel voordelen. „Stel dat iemand eigenlijk niet meer zelfstandig kan wonen en veel beter in Huis in de Duinen op zijn

PERSONALIA

Nike Ruijter nieuwe stedebouwkundige

Aanleunwoning
voor als het
echt nodig is

De verbouwing van Huis in het Kostverloren tot aanleunwoningen is al een heel eind op dreef. Als in november de bewoners de sleutel krijgen, heeft de gevel straks de Zandvoortse
kleuren geel en blauw
André Lieberom
plek is, dan kan de maatschap- reau doet namelijk ook keurinpelijk werkster van het indica- gen voor verzorgingshuizen zotiebureau dat aangeven. Dat bu- als Huis in de Duinen en De

Fenemaflats mogen
zeker blijven staan

Promenade

Speel en
scoor in
uw eigen
EK!

ZANDVOORT - De 24-jarige Nike Ruijter is Maurits Kapenga
opgevolgd als stedebouwkundige van de gemeente Zandvoort.
Kapenga vertrok een paar maanden geleden naar de gemeente
ZANDVOORT - Vermoedelijk blijft wel een deel van de
Tilburg. Zijn opvolgster heeft de TU Delft afgerond. In Zandvoort flats aan de Noord-Boulevard in de toekomst staan, maar
Een geheel verzorgd Beautyweekend ter waarde van 1.750 gulgaat zij voor het eerst als stedebouwkundige aan het werk. Ze is wordt ook een deel wellicht vervangen. Dat blijkt uit de
overigens op l april begonnen en is onder andere ingezet voor de Doelstellingennota Structuurschets (zeg maar de nieuwe den voor twee personen en een Philips solarium van 1.799 gulden.
projectgroep die de structuurschets heeft opgezet.
structuurschets) die een ambtelijke projectgroep dinsdag- Deze prijzen kunnen Zandvoorters winnen met een prijsvraag
van drogisterij De Gaper uit de Kerkstraat. Eigenaar Paul Olieslamiddag aangeboden heeft aan de burgemeester.
gers heeft de prijsvraag uitgeschreven in het kader van de 'Beautyweek', die van donderdag 16 tot en met donderdag 23 mei in zijn
De flats rondom het Van Fe- veranderingen voor de deur zaak wordt gehouden. „Het is natuurlijk een goede reclame voor
ons bedrijf, maar ik vind het ook leuk om onze klanten zo af en toe
nemaplein, het Schuitengat en staan.
Een nieuwe inspraakavond eens iets aparts te kunnen aanbieden," aldus Olieslagers. „Veel
de hoge flat op de hoek van de
Strandweg en de boulevard blij- over de structuurschets staat Zandvoorters houden er namelijk wel van om een slagzin af te
ven in de toekomst staan. Maar overigens niet op het program- maken en tevens een gokje te wagen." Formulieren voor de
op termijn worden mogelijk de ma. „Eens moet je een knoop prijsvraag worden verstrekt bij het aankopen van produkten van
flats aan de noordkant van de doorhakken. Deze nieuwe Plenitude en Philips. Daarnaast krijgen de Zandvoorters bij aan- Aanleunwoningen
Strandweg, langs de boulevard structuurschets is al een opvol- koop van een Plenitudeprodukt een pot Revitalift t.w.v. 4,95
ZANDVOORT - Zondag hebtussen de Strandweg en het ger van de oude uit de begin van gulden gratis. (op=op). Bij aankoop van tien gulden aan decoratie- ben dieven ingebroken bij vier
Schuitengat plus de snackbar de jaren negentig. Die is na de ve cosmetica, krijgen ze een inklapbare make-up spiegel mee naar aanleunwoningen bij de Bobij het Palace Hotel vervangen, inspraak destijds afgeschoten. huis. „Ook hebben wij in het kader van de feestweek veel van onze daan. Zij namen sieraden weg.
meldt bladzij de 14 van het twee- Bovendien is er na de recente 'eigen merken', fors in prijs verlaagd. Beslist de moeite waard om Ze forceerden de cilindersloten
inspraak in december veel even langs te komen," aldus eigenaar Olieslagers.
de deel van de nota.
met een griptang.
In elk geval is het de bedoe- overleg geweest met diverse
ling dat de vleugels van het Pa- groeperingen," aldus P. van
lace Hotel en het voormalige Delft van de afdeling RuimtelijDolfirama vernieuwd worden. ke Ontwikkeling. Onder andere
Daarvoor zijn in het verleden al de aangeslagen bewoners van
enige plannen ontwikkeld. Vol- het Van Fenemaplein kregen
gens M. Storm, projectleidster nog eens de kans om over hun
van de werkgroep die de struc- flat te praten.
Het college van Burgemeestuurschets opgesteld heeft, is
het de bedoeling dat de omge- ter en Wethouders bespreekt
ving rondom het Palace Hotel de nieuwe structuurschets
wat gezelliger wordt. „Maak dinsdag. Daarna krijgen de
geen saaie muur op de begane raadsleden in de commissies en
grond, maar bijvoorbeeld win- de raad de kans. Uiteindelijk
kels of een restaurant met een stelt de gemeenteraad de structerras. Zorg dus dat er een uit- tuurschets in september als het
straling naar buiten is," lichtte goed is vast.
ze na afloop van de overhandiging toe.
(ADVERTENTIE)
De ontwikkelingen rondom
de boulevard is slechts een onderdeel van de structuurschets.
Deze gaat ook over de andere
wijken van Zandvoort. Prettig
wonen en ontwikkelen van het
toerisme vormen de hoofdmoot volgens projectleidster
Storm.
Volgens haar heeft de projectgroep goed naar de Zandvoortse bevolking geluisterd.
Zo is het omstreden fietspad
Roy Warmerdam van Headsigns (midden) en Paul Olieslagers door de begraafplaats uit de
van De Gaper (rechts) ontmoetten zaterdag de promotiemeisjes structuurschets bijvoorbeeld
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort en het Zandvoorts verdwenen na felle protesten
SLandinjviMlK' mcuMcn ui kunsl
Nieuwsblad. Samen met Van Kleef stelden deze ondernemers hierover tijdens de inspraakade prijzen beschikbaar voor de puzzelwed_strijd van het Zand- vonden in december en belooft
Meubelboulevard Diemen
Smep 5 Diemen
voorts Nieuwsblad en de OVZ. De meisjes deelden aan het de gemeente van te voren met
Telefoon 020-6956409
lllustiatie Mare do Boor
Verwarring over de juiste tekeningen van het nieuwe raadhuis .
winkelend publiek geurtjes van De Gaper Foto André Lieberom bewoners te overleggen als er

De Gaper houdt beautyweek
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JVC MINI HIFI SYSTEEM MET CDWISSELAAR

WHIRLPOOL MAGNETRON
Type AVM617; 17 liter inhoud, 800 Watt vermogen,
eenvoudige
bediening,
draaiplateau,
6 standen. Inkl. warmhoudstand. Adviesprijs. *539.-

h
%

SONY HI-8 TRAVELLER

H

il SONY KLEUREN-TV
ti STEREO TELETEKST
Hi-Black, TnnitK KVX21,55cm
-on platte beeldbuis Adv '1440 -

879.SONY KVS2941 SUPER!
n
K
R
S
R
'\
K
8
fli
ft
R
R

In
fe

TOPKLASSE' "Beste koop'" De
platstebeeldbuis, 100 Hz, PIP,
stereo, teletekst Adv. '3550.-

2299.-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst Adv '2550 -

1199.SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

-Ii-Black tnnitron beeldbuis,
momtorlook, afst bed '1440.-

SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTrmitron Adv '1000 -

SONY TRINITRON

3

n
M

MXC2; 2x55 Watt, SURROUND SOUND;
digitale tuner, 40 pre-sets; dubbel cassettedeck, auto-reverse; 3 CD-WISSELAAR,
programmeerbaar; inkl. 3-weg luidsprekers
en afstandbediening. Adviesprijs*1099.-

M1400;Afstandbediend '780.-

399.-

TR707, Superieure Hi-8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluid, motorzoom, autofocus Adviespnjs'3220.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

1349.-

TypeW697LW; Vooriader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.-

TR750, TOPKLASSE' Met
beeldstabilisator.HiFistereogeluid, lichtgewicht. Adv *3110 -

LUXE 1400 TOEREN

1649.-

1045.-

SONYHI-8STEADYSHOT

AEG LAVAMAT RVS

TR550, Met beeldstabil i s a t o r , HiFi g e l u i d ,
motorzoom Adv '2530.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat zegt
u van deze A E G / B C C
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviespnjs. '1499.-

1249.SONY HiFi TRAVELLER

995

TR470,10x motorzoom, groothoeklens, HiFi stereo '1999.-

SIEMENS WASAUTOM.

1249.-

795.-

INFOLIJN

;:'020-6474939

Superieur beeld, HiFi stereo
sten

769,-

Adviesprijs*1348.-

;: Vraag: opmerking, probleem?
••;),;:./; Bel de BCC' • ' • . ."•

HI-8 CAMCORDER
MCORDER

8x motorzoom,
om, autofocus.
autofocu

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs
koel/vries kombmatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

RVS kuip en trommel. '1499.-

SONY STEADY SHOT

1249.
VIDEO-8 CAMCORDER
)AMCORDE

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

BAUKNECHT WA-

Geen prijsinfp i.v.tri. concurrentie
v Afd. consümenlenbélangen :
l V"-,""1 v/r: van 10.00 lot 16.00 •
* i' Tijdstip vart levering? .' •
Ir "•.:." Bel de BCC" ••"•ƒ.•

Hoog centrifuge-toerental.
Adviesprijs*1349.-

0

•t; BEZÓRGLIJN: L-M-^BW^^^-. JT**
WiSÈ
^MHBiB ^^J^^^^ ^^^^L l C Ikl 7 fl

765.-

WAS/DROOGKOMBMATIE
W a s s e n en drogen in
1 machine, 1000 toeren.
Adviesprijs.
*1549.-

549.-

WHIRLPOOL ARG647

Supersnel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adv. *279.-

179.-

SHARP R2V14

179.-

MOULINEX STUNT
FM1515; 17 Liter, 5 standen, draaiplateau. Adv.*399.-

209.
249.-

Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

599.629.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

WHIRLPOOL AVM617
17 liter inhoud. Adv.*599.-

BAUKNECHTKGC

SHARP KOMBI

K/V kombinatie met 3 laden.
Adviesprijs*1149.-

Digitale 2 in 1 kombi met
900 Watt quartz-grill. *599.-

769.849.-

349.-

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviespnjs.*1498.-

999.-

Ruime 24 liter inhoud, snelle 900 Watt magnetron,
vele kookfunkties. Adv.*699.-

449.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

599.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI WHIRLPOOL AVM

m

Type KE3000; Gescheiden
regelbaar, 3 vriesladen.
Adviesprijs. *1849.-

PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A, Grootbeeld BlackLme beeldbuis, teletekst, afstandbediening. Adv. '3295 -

~2295.PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV

PT800, Black-Line S beeldbuis, stereo, teletekst. *2795.-

1795.-

PHILIPS MATCHLINE
PT701 B;STEREOTELETEKST,
afstandbediening. Adv *1795.-

1145.PHILIPS 70CM KTV

PHILIPS MATCHLINE

1299.-

'bku1idd^a"ifthuUbezor9tiBeter "*

VR833, TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder, 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop Adv.*1995.-

INDESIT1200TOEREN

1299.-

•wil

Vooriader, centrifugegang
1200trn/min.,rvs trommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

SONY

PHILIPS HiFi STEREO

LUXE VAATWASSER

VR642;TURBO-DRIVE video,
4koppen,tongplay, PDC. '1195.-

799.-

•MUIUI--- -.

899.

•

Vo pre-sets. Adv.

^rw"*' -

SONY HiFi VIDEO: E80
Europese videorecordervan het
jaar! Infd.showview+PDC *1670.-

ZANUSSI WASAUTOM.

.

TypeZE400E; Adv. *949.-

• •

^autoreverse
•dutibeldew

WHIRLPOOLWASAUTOM.

Radio-casse

~~ 995.-

PHILIPS STEREO TXT

21 PT440A,Adviespn]s*1345.-

845.-

55 CM STEREO KTV
NA2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.*1345.-

695.-

51 CM KLEUREN-TV
Off.Ned. Phihpsgarantie. *895.-

IjflEI 649 •"

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. '849.-

799.GRUNDIG HiFi VIDEO

INDESIT WASAUTOM.

SIEMENSS 2-DEURS

Type 2596; Adv. *799.-

235 liter. Adviesprijs*985.Jviesprijs*985.-

479,-

645.-

149.'
i<jv.-iu=»-

Reverse, :X-bass;

R79

799.-

49.-

STUNT! Adviesprijs*749.Jviesprijs*749.-

495.-

189 >

Prijsdoorbraak! 4 koppen,
longplay videorecorder mkl. PDC. Adviesprijs. *799.-

diö/toto
lnirf.-a1sta.hdben

599.-

l

U^fc

'—

Stèfèoradior€

1-DEURS KOELKAST

^,^p

Degelijke koelkast. Fraaie
uitvoering met vriesvak.
Officiële garantie.

1000
TOEREN
BOVENLADER

•;

SONY LONGPLAY VIDEO

TECHNÏ»

779.-

Ql

nPPNlGE ECHTE'.

E400Tn-Logic,4 kop, shuttle]
inkl. showview+PDC. *1000.-

265.-

145 LITER KOELER

INDESIT. Adviesprijs*749.-

699.-

/Ê3T-11

469.-

848.-

BLAUPUNKT 70 CM

'399.

PANASONIC VIDEO
NVSD22; "Beste koopi"
2 koppen, afstandbediend.
Adviespnjs. *734.-

QX^3K> 2199.AMSTRAD MINI TOWER

BLAUPUNKT 55 CM
BP55, Stereoteletekst. *1099.-

ARISTONA63CMKTV
STEREO TELETEKST
TA4411, Afstandbed '1795-

SHOWVIEW VIDEO
«edecKV *599.-

EXACT PRIVÉÖ3d'

^^

.

PHILIPS VIDEO + PDC

- - - -

••

.ETEKST'109
T51-640JELETEKST
*1099.-

.

7

299.-

KLEUREN-TV
STEREO
- TELETEKST
Donker getinte 51 cm beeldbuis, automatisch zenderzoeksysteem,

FORNUIS
TypeKN3400WO; Adv.*849.-

KT18R01; Adviespnjs*948.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT
Ideaal voor in de auto of
op de camping.

ZANUSSI WASDROGER

BIHH&K

Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur. Adv. *949.-

ETNA FORNUIS 14.01
PELGRIM LUXE
GAS€LEKTRO FORNUIS

TypeTD52; Reverserend. *649.-

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispiten klok.
Adviesprijs'1275.-

OPZETVRIESKAST"
Handig! 50 liter. Adv.*595.-

3-KO.PS
WHIRLPOOLAWG912
n

FK055; Elektrische oven, inkl
grill en kookwekker. *1510-

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.*1449.ip iaarl regelingenex«raf
iV/449.- , Advtespri|S Zau'
l flUl IM C

w

:

179.-

MOULINEX
OVEN '

INIk-l

end* gr' "

|

WHIRLPOOL 243 LITER

jrolsnoer.

239.

MIELE DROGER T349

CQQ
Ö5JÖ."

\-fjf[9
l I4h3
MERKCENTRIFUGE
2800toeren. Adviesprijs'249.-

Bijna alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

149.-

_^_,_^_ _ _ _ _ ^
D KR l A N D

l BEVERIJK
l SUPERSTORE 11OO m"
Breestraat 65

l BADHOEVEDORP
ALKMAAR
\ AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

. '
pi
ÏVl
IN

ATAG WASEMKAP
WH155;Luxe3standen.*260.-

148.

STUNT!! VRIESKIST!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Mfmmm mmmm-im-mmr

Electranisch betalen HAARLEM
.
met uwPIN-code
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten
Rivièradreef 37

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

Met 6 vriesladen en 2 accu's. Adviesprijs*1165.-

_____--

TEFAW

p-^CODE

Elektronisch. Adv. *1 699.-

H

,«.

BOSCH VRIESKAST
TypeGSDI 341 ; Adv. *848.-

129--

K1100W. BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER
; prüs-409.-

m

«schregelbaa

zeltrein'9

100 LITER VRIESKAST
WHIRLPOOL AFB594

135.'

11

ATAG GAS-ELEKTRO

Kondensdroger. Adv.*1349.-

e,

,res:Adv:278,

449.i Meer budget door de gratis
BCC-card!
"Aanvraaa-fôlder in dé winkel!

«-föö-i"

SIEMENS 180 LITER

KONDENSDROGER

'uil stereo. On Screen Display Afstandbediening Adv pr *799-

JPRIJS

rfnfw

CM50; Geen afvoer nodig

VSG221, Afstandbediend
Adviesprijs 498 -

Inkl. atstandbedienmg.

nra^ >IQC

Igicviy)

AKAI VHS-IHQ VIDEO

37cm, afstandbediend.
itandbediend

BAUKNECHT KAST

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

BAUKNECHT TRA961

-

379.-

359,STUNT! VHS-HQ VIDEO

1249.-

IA*K? 4-05-i"

69.-

HRJ200; Afstandbediening.

498.-TV
SHARP PORTABLE
ORTABLETV
338.-

_

Administratie software.

VR242, Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed. *895.-

449.-

LAV275; 1000 toeren. *1699.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

JVC VIDEO SHOWVIEW

948.KI
GRUNDIG5 51 CM KTV

Met vriesvak. Adv.*699.-

BOSCH KOELKAST
AEG BOVENLADER

TOPMERKWASDROGER

technics, Jamo.

- « ; -

TX25G,Stereo,teletekst '1599-

rririi O"7C m
•Jaft? öi%Jm

aa

399.-

HRJ205, LCD-afstandbediend.

AEG TURNAMAT

STUNT! GAS-ELEKTRO

VXK326, VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv.*699.-

PANASONIC 63 CM

ZANUSSI KOELKAST

'•''^'•^•'•^11^ 1^99 n

499.-

499.JVC VHS-HQ VIDEO

p^i Q/IQ _

80 Mhz, 4 MB, 540 MB schijf,
kleurenmonitor. Inkl. Windows
software. Adviesprijs. *1938.-

[s|

7025, Stereo teletekst. * 1599.-

998.-

L'Jjr^-? d*Kj."

PENTIUM MINI TOWER
j 8 MB, 1 GB/schiJf, kleurenmonitor, Windows'95, 1 jaar.
garantie, aan huis, 3 rnnd.
HELPDESK. Adviesprijs. *2999.-

SLV280; VHS-HQ, 2 koppen, timere progs. Adv.*890.-

ST63-650, Momtorlook,
STEREOTELETEKST.-1829 -

-r-i OfrUHt^aaY*^

O>|C

TypeAWG089; Adv.*1435.-

BïïlE? ÖHrö.

B -•=(

SONY VIDEO + PDC

GRUNDIG 63 CM KTV

G570;TOPKLASSEAdv.*1849-

VSG705; Intelligent HQ voor
perf ekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen. Adv.*1098.-

PT155A; Adviespnjs*725.-

948.-

Superzuinig. Adv.'1348.-

pTg«fr
Q>IQ
lo*J| LY ?ÏB^F?J|
MIELE VAATWASS"ER

1299.-

WHIRLPOOL 850 TRN pT?^

M

77Q
ff£f«~

SIEMENS AQUASTOP

^IKI t.« • -. • -

649.-

ST70-650; Adviespnjs* 1949 -

pTgij
l^fcf

AKAI HiFi VIDEO

PHILIPS TELETEKST STUNT! HiFi VIDEO

GRUNDIG 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

BAUKNECHTVW3PR

375.-

LUXE 800 TOEREN

GV240; "Beste koop", stereo,
longplay, inkl. PDC. *1709.-

INDESITD3000WI; 4 programma's, 12 couverts.
Adviesprijs*999.-

ZANUSSIil 2-DEURS BOSCH VW SPS1012

SLVE70; Tn-Logic! Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen,
longplay, PDC. Adv.*1780.-

~~ 545.445^-

2-DEURS KOELKAST

TypeAWG71 9; Adv. *1 075.-

STEREO TELETEKST SONY HiFi VIDEO+PDC
28PT450, Adviespri]s*1995.-

Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1099.-

• . • ' .
FKTRÓ.<IIPER^
ne n A iTin^V* n
DE RANDSTAD l

298.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE;3-standen.Adv.*135 -

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ...........

1 tot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur & ,
KOOPAVOND >? J
zaterdag 9 t o t 5 u u r
i.\ 7 tot 9 uur ,|K
BadHoevedorp vrijdag
. 7 tot 9 uur )^
Maarssenbroek vrijdag
overige filialen donderdag".'.". 7 tot 9 uur

dinsdag t/m vrijdag .......

l
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'Raadhuis is drie miljoen te
Vijf jaar geleder

ZANDVOORT - Het zit ze
al zo lang hoog. Bob
Schmidt en Hans Boon, inwoners van Zandvoort, ergeren zich 'groen en geel' aan
het raadhuis. „Het is toch
niet normaal, dat als je een
schop tegen de zijkant geeft
er gewoon een gat in valt?",
zegt Schmidt, eigenaar van
schoonmaakbedrijf
'Snow-white'. Op zijn vragen aan de politiek heeft hij
'op een lul-verhaal na' nog
geen zinnig antwoord gekregen.
Hans Boon wacht ook al twee
maanden op antwoord. Deze
hoofduitvoerder, die zegt al 35
jaar in het vak te zitten, stelde
zijn vragen op 19 maart schriftelijk aan burgemeester Van
der Heijden. Boon vindt het een
/ v
schande zoals het nieuwe raadhuis er naast het oude gedeelte Bob Schmidt en Hans Boon voor het raadhuis: 'Je schopt zo door de buitenmuren van het raadhuis heen'
Foto André Liebc-rom
is neergezet. „Geen smoel, net
een knal-oranje parkeergaraking is slecht. Ik ken mensen Zandvoort is té machtig, te veel eerlijk gaat. „Waar je ook komt niet. En dan vraag ik me ook af:
ge."
die bij de Rijksgebouwen bezig om op zichzelf 'te kicken'. in het dorp, je ziet hier altijd wie heeft er namens de gemeenOver de kwaliteit is hij nog Dienst werken. Die hadden dit Ze worden te weinig gecontro- dezelfde aannemers aan het te nu eigenlijk de eindcontrole
minder te spreken. „Supers- nooit geaccepteerd, nooit! Vijf leerd door het college van Bur- werk. Ik zou wel eens willen van dit dure bouwwerk gedaan?
lecht voor zo'n rijksgebouw. miljoen is echt de limiet voor gemeester en Wethouders. Op zien, wie hier nog meer aanbe- Maar ook daar krijg ik maar
die manier kunnen ze een steedt voor de gemeente? Hoe- geen antwoord op. Er wordt 'geToen het werd opgeleverd, was dit gebouw."
rotzooid' bij de gemeente, dat is
ik met stomheid geslagen: er
Volgens beide heren gaan er
mijn mening. Hier vult iemand
was geen goede toegangsdeur momenteel ook al geruchten
flink zijn. Maar ja, dat kun je
voor invaliden, geen bel, ja zelfs dat er met de tekeningen 'geniet bewijzen, dus mag je dat
geen brievenbus, je schopt zo rommeld' is. Boon: „Het
eigenlijk niet zeggen."
door de buitenmuren heen."
schijnt dat wat er nu staat, niet
„Als je er verstand van hebt, is goedgekeurd door de geVolgens
gemeentewoorddan ga je toch niet aan de on- meenteraad. Die hebben andevoerder Egon Snelders is de sederkant van dat stadhuis een re plannen gezien, zegt een aanlectieprocedure eerlijk verlodun laagje stucwerk maken? tal mensen. Ook daar hebben
pen. De gemeenteraad heeft een
Kijk, zoiets kun je wel op de Bob en ik op 19 maart tijdens
tweede verdieping doen, maar het Politiek Café in de Yanks 'standbeeld' voor zichzelf veel inschrijvingen zijn er nu keuze gemaakt uit verschillennatuurlijk niet op de eerste. En vragen over gesteld. Toen werd creëeren, desnoods de straten eigenlijk geweest op dat raad- de architecten. Daarnaast heeft
dan de prijs die is betaald voor het echt angstvallig stil in het naar zichzelf gaan vernoemen. huis en hoeveel verschillende een aantal aannemers een offerte gemaakt. De raad heeft
Dat zint me helemaal niet, want offertes zijn er gemaakt?"
dit gebouw: acht en een half politieke panel."
het gaat hier om ons gemeenBoon wil ook een prijsverge- uiteindelijk de opdracht aan
miljoen. Een beetje staal, een
lijking. „Of is er maar één in- een van hen vertrekt. En de
beetje beton... En dan lopen de
Boon vraagt zich af hoeveel schapsgeld."
Boon vraagt zich bovendien schrijver geweest? Ik wil weten controle was in handen van
kosten uiteindelijk ook nog tijd burgemeester Van der Heijden nog nodig heeft om zijn vra- af hoe de opdracht voor het waarom diegene de opdracht meerdere mensen. „Wie uiteineens acht ton uit."
Volgens Boon klopt er niets gen te beantwoorden. Maar een raadhuis nu eigenlijk tot stand uiteindelijk heeft gehad. Nou, delijk verantwoordelijk is, is
van. „Dat raadhuis is gewoon ding is hem al overduidelijk. is gekomen en of de selectiepro- dat is niet vanwege de kwaliteit niet bekend," aldus Snelders.
drie miljoen te duur. De afwer- „Het ambtenarenapparaat van cedure eigenlijk altijd wel zo hoor, want dan doe je zoiets
Martha Burger

'Toen raadhuis werd opgeleverd,
was ik met stomheid geslagen'

;
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Vijftien jaar geleden

(iaslhuislioFjc De bewoners van het Gasthuishof- Nieuwe luiJ7.cn Op de hoek van de Kniisst raat i
je vinden de inriehungsvergoeding van woning- de Smedestraal komen als liet aan '.vunnïgbuii
bouwvereniging E M M Ie laat;. Zij hebben meer vereniging E M M ligt vier nieuwe een k a m e r a
nodig dan de 344 sulden om hun huis opnieuw in parlementen. Op de hoek van di' Swaluestra
te richten na de verbouwing, vinden /.e. Over de en de Eo/ennobelstraat denkt KM M aan v
driekamer a p p a r l e m e n t e n . Naast l i r t raadln
renovatie zelf zijn zo wel tevreden.
Bordje Het Cultureel Centrum heeft een wld- zijn nog eens Ifi appartementen g c j i l a n d .
zaam Japans bordje aangekocht. Op het 18-e Gebouw De Krocht De exploitant van Groot
eeuwse bordje staat Zandvoort afgebeeld.
De Krocht heeft /.ieh leruggel rokken. Homex
Treintje Er koinl een nieuwe attractie bij. Door het /.at na alle problemen met de g e n n - i - n i e . l
het dorp en langs de boulevard gaar een treintje onderneming vindt bovendien dal het risico <
rijden.
verlies te groot is.

(ADVERTENTIE)

ET WAS ECHT weer zo'n
week, dat bij mij het zout
in de ijskast stond en het
pak melk naaat de Dreft. Dan
loop ik weer behoorlijk te denken. Geen wereldproblemen
hoor, meer gedachten op
'dorpsniveau'. Maar die rezen
deze week toch behoorlijk mijn
'pannetje' uit. Zo langzamerhand beginnen de discussies
over bomen, vuurtorens, monumentale huizen, nieuwbouw
en oude vissershuisjes, hier behoorlijk het leven in Zandvoort
te bepalen.
Waar moet Zandvoort naar
toe, stellen velen zich de vraag.
„Moeten we dan ergens heen?",
zeggen anderen v/eer behoudend. Zelf word ik iedere keer
weer behoorlijk heen en weer
geslingerd tussen 'Gort met
stroop' en 'Avant-Garde'. Zelfs
de twee heren die deze week
mijn verwarmingsketel kwamen verplaatsen (wist ik veel
dat ze na drie dagen pas weer
weggingen), wisten mij even
haarfijn uit te leggen, dat vernieuwing in Zandvoort hard
nodig is. En de discussie werd
zo fel, dat de vlammen er bij
mij - al was mijn ketel dan ontmanteld - behoorlijk uitsloegen. Toen we aangeland waren
bij het onderwerp Herman
Heijermanshuis, heb ik een
van hen bijna de kelder ingedonderd. (En dan zeggen ze
nog, dat die ene nooit zijn

mond open doet als ie aan het
werk is.)
Overigens werd het me na de
commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling snel duidelijk. Dat Herman Heijermanshuis komt neverny een
monumentenlijst terecht, het
Rijk en de provincie zijn niet
geïnteresseerd en de gemeente
is als de dood, dat ze een flinke
schadeclaim van de eigenaar
aan de broek krijgt. Lou Koper
van DBG wist de schamele diseussie alweer snel - met cynische taal - de kop in te drukken. „Het is een leuk oud huis,
maar als de monumentale
waarde gelegen is in het feit,
dat de schrijver Herman Heiermans er woonde, clan kunnen
we nog wel dertig huizen op de
monumentenlijst zetten. Zo
vaak is die kerel al verhuisd."
zei hij gevat. En toen was het
stil in de commissiezaal.
Maar op straat gaan de discussies verder. Gaan we met
zijn allen Zandvoort vernieuwen of blijven we lekker bij het
oude? Architect Soeters, de
schepper van Circus Zandvoort hoefje het niet meer te
vragen. Die heeft met 'zijn

vuurtoren in de K e r k s t r a a t ' al
weel' tweederde van il e Zand
voorters op stang gejaagd. Ar
chiteet Wapenaal'slaat daar
weer lijnrecht tegenover. Tori]
ik zaterdagmorgen mei zijn ar
chitoeumnvandeiing meeliep
(en ik de groep en mezelf met
een noodgang langs Circus
Zandvoort zag suiseni, daagde
ik hem na zijn praatje over hel
Cultureel Centrum even uit.
„Wat doen we met ciit gebouw
Chris... slopen of opknappen?,"
vroeg ik hem. ..Diegene die het
Cultureel Centrum sloopt,
moeten ze naar 'Santpoort'
brengen", brulde hij ongenegeerd hard over het plein.
's Nachts droomde ik van
Zandvoort vol met wit gepleisterde vis.sershuisjes... Maar na
dat ik zondag de voorstelling
van Cirque du Soleii in Amsi er
dam gezien had, wist ik dat
nieuwe dingen ook weer verdomd spannend kunnen zijn.
Dit 'circus nieuwe stijl' neemt
het met gemak op legen oeroude conventionele patronen.
Kinderen, veertigers, bejaarden, echt iedereen vindt de
voorstelling prachtig. Acrobalen, jongleurs, clowns, ze waren er allemaal, maar dan in
een totaal andere sfeer. En zij
bewezen mij, dat 'vernieuwing'
soms ook ongelooflijk mooi
kan zijn.
iUiirtha Burger

• Kerkdiensten
18/19 mei
Hervormde Kerk:
Hemelvaartsdag
10.00 uur:
SOW in Gereformeerde Kerk.
Zondag 10.00 uur: ds J. v. Leeuwen, thema: Helpen en geholpen worden, met The New
Choir Singers.

SOW, met ds C. vd Vate
Zondag 10.00 uur: dr M. Brinkman.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: B. Bleijs en
M. Wassenaar.
Zondag 10.30 uur: pastor A.
Dopmeijer.

Gereformeerde Kerk, Juliana- Vrijzinnige
Geloofsgemeenweg 15:
schap NPB, Brugstraat 15:
Hemelvaartsdag 10.00 uur: Zondag 10.30 uur: niet bekend.

Weekenddiensten
Weekend:

Speelweek van 15 t/m 22 Mei
BOEFJES
_
Nederlandstalige
:versie van de ;

Little Rascals"
Een tip voor
de hele familie!
EEN VERHAAL
OVER MISDAAD
EN OBSESSIE

A.L
Dagelijks 13.30
Wo/Za/Zo 15.30

A.L
Do/Vr/Ma/Di
15.30

A.L
Do t/m Di
20.00

Woensdag 15 Mei om 19.30

VERTIGO
Regie: Alfred Hitchcock
Met; James Stewart en Kim Novak

Woensdag 22 Mei om 19.30

DIE BLECHTROMMEL
Regie: Volker ScMöndorff
Met: David Benncnt, Nario Adorf en Charles Aznavour

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig. '
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor re
cepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. StichtingRegionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.

Welzijnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort. Ouderenafdeling: Koninginneweg l, tel.
5719393, maandag van 9.15 tot
12.15 en di tot en met vrij van 9
tot 17 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortsc Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretaiïaat ZVH), Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.

Burgerlijke stand
Periode
7 mei • 12 mei

In ondertrouw:
Soerdjono
Lie-Thin-Looi
Sjak-Shie en Nanda van Zwol.
Getrouwd:
John Robert Antoine Marie
Vincke en Antonia Vitalia Sedda.
Pieter Michiel Simon Brune en
Gitte Ariadne Regeer.
Geboren:
Noëlle, dochter van Ronald Vos
en Wendela Maria van Straten.
Overleden:
Christina Johanna de Koning,
oud 49 jaar.
Cornelis Henricus Vogt, oud 81
jaar.
Hendrik Jrlesselink, oud 86 jaar.
Ageda Sophia van Uzendoorn-Bosch, oud 94 jaar.
Gerrit Koper, oud 80 jaar.
Cornelis Meerman, oud 87 jaar.

Dokter Jagtenberg heeft een
standaard Mini-multo onderzoeksbank van het Nederlands
Huisartsen Genootschap. Met er even op te gaan liggen. Dat is
deze bank, die fabrikant Ilabru handiger, want anders moet ik
Medische Technologie al 28 jaar •/o bukken."
De meest uiteenlopende /iekmaakt, staat Nederland vol. Ze
zijn verkrijgbaar in alle geuens- ten komen op zijn bauk terecht,
tc kleuren en als extra luxe maar het grootste deel van de
heeft de fabrikant ook een mo- mensen kampt met een verdel dat in hoogte verstelbaar is. koudheid of andere aandoeningen aan de luchtwegen. Verder
Toch meent dokter Jagten- controleert Jagtenberg veel
berg dat hij een bijzondere bank bloeddruk en suikerspiegels.
heeft. „Als zij kon praten, xou ze „Tot slot is er de groep mensen
heel wat verhalen kunnen ver- met rugpijn, knieblessures en
tellen. Want jong en oud komt andere problemen niet gewrieherop terecht. Zo'n 90 procent ten."
Veel van zijn patiënten hebvan mijn patiënten vraag ik om

ben vlak voordat /e op de zachte
onder/oeksbank terecht komen,
even moeten wachten op de gTenen bank in de wachtkamer.
„Beetje Spartaans, /o met diesmalle latjes?" .ïaglenbe:';;
lacht. „Ja, een erfstuk van dokter Drenth. Dal bankje paste '.-"••
prachtig tussen de twee aiurc;
van niija wachtkamer."
liechi hij /sch /.oveel a:;i'.
meubels? ,.N'ou, aan de ondc!'•/.oeksbank in elk geval niet. V.'v;
aan dr mensen die erop ligger..
Daar hecht ik me inderdaad
aan."

Agenda
Woensdag 15 mei
* Slingers maken van gedroogd
fruit (voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar). In 't Stekkie
(Celsiusstraat 19(1). Van 14.00
tot
10.00 uur.
!
' Filmclub Simon van Collem
draait Vertigo in het Circus
aan het Gasthuisplein. Aanvang 19.30 uur. Ook toegankelijk voor met-leden.
Zaterdag 18 mei
* Excursie over het klimaat.
Vertrek om 14.Ou uur vanaf ingang Parnassia. Opgeven via
tel. 023-5257484.
Zondag l!) mei
* Verzamelbeurs in het Genieenschapshuis (L. Davidsstraat 17). Van 11.00 tot 17.00
uur.

'• Excursie over de natuur en
historie van hot Kost verlorenpark door IVN. Start 14.00 uur
bij de ingang aan de Quarles
van Uifordhum. Aanmelden
van te voren niet nodig. De
wandeling duurt twee uur.
Maandag 20 mei
:::
PvdA ontmoetingsavond o\vr
Werk en Huisvesting in Zandvoort, georganiseerd door de
niemve jongerenafdeling van
de PvdA Haarlem. In het Ge
meenschapshuis (L. Davidsstraat). Aanvang 20.01) uur.
Dinsdag 21 mei
* Workshop clrooiibloemeollages maken voor tieners van 12
tot en niet l (i jaar in 't Stekkie.
Celsiusstraat 190. Van 19.30 tof
ÜI.IÏO uur. (van te voren opge-

ven
bij 't Siekkie. lel Iï717i I 3 i .
:
Politiek CuiY' in Vanks. The
ma: Toerisme. Aauvan.u 2().:>()
uur. ToeiiaiiL; gratis.
• Inspraakavond over autoluv.'
gebied tussen H a l t e s t r a a l .
Kost vei'loi'ensiniul. Koninginne\veg. Pi'insesse\\'eg en Louis
Daviclsstraat. Aanvang '_!().00
uur in de raad/.aal.
Woensdag'-''. mei
•: Ï3ee.slenfigmi!'tjes en berenirekpop maken (voor kinüeren
van -l tot en met rjjaan. In 't
Stekkie iCelsiussiraat Ü H i i .
van 14.00 tol 1H.OO uur.
Filmclub Simon van Collem
draait Der Biecht rommel in
het Circus aan het Gasthuisplein. Aanvang l i).30 uur. Ook
toegankelijk voor niet -leden.
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Motoren/Scooters
B & B BROMFIETSEN &
COOTERS ba nieuwe +
gebr scooters grote sortering
o a Kymco Yamaha Apnlia
"'eugeot Honda Puch BIJ aan
<oop van scooter gratis volle
ank 3 beurten en thuisbezor
gen financ mog Wplphaertse
Bocht 247 C 0104803204

Rijscholen

Campers

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

CAMPERUNIT i z g st b j 86
koelkast Truma
verwar
ming/wc mcl luifel + tent Pas
send op div merken pickups
ƒ 7 500 na 18 uur 038 4443488

Amsterdam Almere Zaanstreek
20 autori|lessen + examen / 1 000
of
10 motorri|lesscn + examen ƒ835
Motorri]lessen / 55 per 60 min
Auto-rijlessen / 37 50 per les ook automaat lessen

Service en
Reparatie

TheoriP op CD l GRATIS
Nu ook examenqarantip (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
i e xamen thpone dag van 9 00 20 00 uur a 10 per keer
ys du Beerenbrouckstr 157159 Adam tel 0206138473
Autorijschool Dolfijn
D lessen ƒ25 p/u (60 min ;
ver\olglessen ƒ40 p/u
fo 020 6839193 / 6187330
. otel 0652656690
utorijschool 50 km geeft u leu
rijles tegen een lage prijs
!~• ecste 60 mm gratis daarna
pr 60 mm ƒ 45 en 120 min ƒ 75
oer neer info 0654 688185
- tneoneles + speciale exa
i ntrainngen voor bromfiets
i o or auto vrachtauto en bus
prkeersschool Nelen Amster
in 020 6633773 Tevens op
d rg voor rij instructeur m'v

Autosloperijen
Autosloper^ De Liede
INKOOP
Loop + Sloop auto s
Verkoop onderdelen
R D W vrijwaring
Geen voornjkosten
020 6198691
023 5353685

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel 0206233220
Ook op zaterdag open

APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
Autosloperij STRIJDONK
motorenrevisie FEENSTRA
Inkoop van loop sloop en
schade auto s RDW vrijwa Industrieweg 27 Duivendrecht
Tel 0206980639
rmgsbpwijs 020 6319802
Gratis gehaald tevens verkoop APK KEURINGEN ƒ70
van onderdelen
klaar terwijl u wacht
Grote sortering ONDERDELEN Garage West Center
van alle schade auto s alle 020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15 Adam
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Autobedrijf CRYNSSEN
Tel 0250245435
Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
Het HOOGSTE BOD'?'' Bel
APK keurstation reparaties
uvoor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop sloop en schadeauto s alle merken en schaderegeling
m vrijwaring Tel 0206754193

RIJSCHOOL ROLF
pn bij Rolf is een begrip in
-nsterdam Met een goed
urn ms ruc'eurs geven wij op
n psychologische manier in
s e f les en nog leuk ook1
Hoog slagingspercentage en
i h 1e 10 lessen ƒ 3750 p
T
r
02068680636332405 of
Oh 54633678 P S Ook 8 week
cursussen en examenroutes T k
gevr
LOOP SLOOP
r PH is vanzelfsprekend
SCHADE auto s Opgehaald
Vi u pen goede en niet te door heel Nederland 24 uur
p d bereikb 0356219290
r1 jrp rijopleiding?
T dm ferry 020 6127187
Adverteren m deze rubriek
P
rs L 4 lessen voor ƒ 100
Tel 020 6658686
1
r -. \\"•\ a Ie lessen ƒ35
FAX 020 665 63 21
r
->ssen -^ examen / 950
Postbus 156 1000 AD A dam
P

24 UURS SERVICE

Accessoires
en Onderdelen

Uw eigen
telefoon nu
GRATIS!

AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen

Bij besteding v.a. f. 100.-

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804

VRAAG NAAR
DE VOORWAARDEN

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraa' 152
Tel 0206240748
Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto s, alle
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 02502 4543S

GRATIS

Klassiekers
en Oldtimers

REMMEN

T k a restauratie object brand
weerauto merk Austm met
Geesink opbouw Bouwjaar 63
prijs ƒ 12 500 tel 0597563032

MEER DAN 1OO.OOO BANDEN OP VOORRAAD

Rover

1UJ

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel 020 6177975/6158022
Rover dealer voor
Amsterdam Amsteveen e o

va
pst

75.MS/70 R13 T pa 99.165/70 R14T pst. 149.175/70 R14T pst 159.135 R13 T

Auto's te koop
gevraagd

.

.

STOMIL

135 80R13 S pst
165/80 R13 T pst
185/70 R13 T pst
175/70 R14 T fst

49.65.79.79.-

Gevraagd jonge auto s v a
1990 a contant Belt u voor ml
0341 419354 of 0652 977028

79.155/70 R13 T pst
79.175/70 R14 T pst 109.185 70 R14 H pst 149.145/70 R12 S pst

314618

bewijs Tel 0204824640
Zelf sleutelen of auto spuiten
Rio t k gevr loop sloop er
doe je bij HEINING HOBBY
schadeauto s contant geld +
HAL 020 4976999 A dam
vnjw rep en APK 020 6370711
Sloterdijk 3

69.175/70 R13 T pst
79.185/60 R14 H pst 99.195/50 R15 V pst 129.155/80 R13 T pst

UITLATEN ALTIID le KWALITEIT EN 2 |AAR GEGARANDEERD.
AUTOMERK

KOMPLEET
SYSTEEM

VOOR AUTO'S ZONDER
KATALYSATOR

7/'83 - 7/'88

Als ze m Amsterdam een festijn organiseren, dan gaat het ook
helemaal in stijl Zodra je bij Safe Amsterdam binnenloopt,
waan je je even in het land van de rijzende zon
Het hoofdmenu bestaat uiteraard uit Japanse motorfietsen
De Japanse Dag is de dag voor proefnjden op je favoriete
machine van Japanse makelij Vele sport , tour- en
custom modellen van Kawasaki, Honda, Suzuki en Yamaha
staan voor je klaar
Ook op helmengebied speelt Japan een grote rol De speciahsten van het ARAI-team geven je deskundig advies en geven antwoord op al je vragen Laat je helm even keuren Ze doen het
gratis en je weet weer waar je aan toe bent

AUTOMERK

ACHTERDEMPER

VOOR AUTO'S MET
KATALYSATOR
XTkat

199.219.289.199.- 79.-

Citroen BX 14E/RE

Zaterdag 18 mei 1996
Japanse Dag bij
Safe Motors Amsterdam

OPTISCHE
REMMENCHECK
zicht-tontrole incl. advies
en reinigen

REMBLOKKEN
voor personenauto's

v.a.

REMSCHOENEN
voor personenauto's

m

25.75
95.-

VAKKUNDIGE MONTAGE EN GEDEGEN GARANTIE OP
MATERIAAL EN ARBBDSLOON

Grijs verh dak
HOOGSTE PRIJS voor elk
+ montage 995 ex DE
merk auto a cont met vnjwar
AUTOLAS 0756

_..
_
.
Hieuw
Radiaal
MADE IY

Opel Kaden E 13 N/S
9/'84 - '89 (ex combi)
Ford Sierra 1.6/1.8/2 O
10/'82 - 8/'88 (ex combi)
Peugeot 205 1124/1360

2/'83 - 7/'87

KOMPLEET*
SYSTEEM

199.179.249.219.-

Opel Kadert E 1.3i/1.4i
'86 -10/'91
Nissan Sunny 1.4
-10/'90
OpelVectra 1.6i/1.8i/2.0i
Peugeot 405 14i/1.6i/1.7i
7/'92-

ACHTERDEMPER

59.119.119.119.-

STAAT UW AUTO HIER NIET Bil? BEL NU VOOR DE VOORDELIGSTE AANBIEDING.
6 DAGEN PER
WEEK GEOPEND
Maandag t/m vrijdag:
08.00 -1730 uur.
Zaterdag: 08.45 -16.00 uur.
Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig
van 13 mei t/m 20 mei 1996 Prijzen
inclusief montage, garantie en btw
Bandenpnrzen excl balanceren, ventielen en verw bijdrage.
Deze aanbiedingen zijn niet geldig m
combinatie met andere aanbiedingen.
BINNEN ZONDER AFSPRAAK,
KLAAR TERWIJL WACHT.

OOK ZAKELIJKE
RBJDERS
ZIJN WELKOM
BIJ KWIK-FIT
UW VOORDEEL:
• Binnen zonder afspraak
• Klaar terwijl u wacht
• Ruime openingstijden (ook zaterdag)
• 145 vestigingen altijd m uw buurt

Fleèt*

Kwik Fit

Kwik-Fit Fleet werkt samen met de meeste
gerenommeerde leasemaatschappijen

KOOP NU

Banden, uitlaat akku of schokdempers
Wat er ook nodig is, met de Kwik Fit unieke
GRATIS* AutoCard hoeft u pas 3 maanden
later te betalen' Zonder ook maar één cent
rente! Vraag de Kwik-Fit manager vandaag
nog naar de voorwaarden

BETAAL
IER

AKKU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN

Kwik Fit
OPALLEONPERDELEN BETER/^gen /

" •

'• • •

•• • • - •••• •••."••••-•.••.'•••:-

/ per week/

BEL ONS NU f
Amstelveen Amsterdamseweg 488 020 6435S44 Amstelveen (R) Bouwer] 48 0206414022 A dam ZO (AW) Lemelerbergweg 55
020 691 1211 A dam ZO (A/R) Spaklerweg 44D 0206682998 Bijlmermeer (R) Karspeldreef l Parkeergarage Kleiburg 0206907768
Almere Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealscraat 31 0365329260 Almere Stad (A/R) Vlaardmgenstraat 2 0365345540 Haarlem
Amsterdamsevaart 16/18 023 5354775 Haarlem Leidsevaart 254 023 5325303 Haarlem Schalkwijkerstraat 151 023 53SI844 Hoofddorp
(R) Hoofdweg 662 023 5615784 Zaandam (A/R) P Ghi|senlaan7 A 0756701854 Zaandam Vinkenstraat 40 075 6177439
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice

Kopen tijdens de Japanse Dag
scheelt je een berg Vennen

* Gratis AutoCard bij
aankoop van minimaal f 300-

0% RENTE

Op zaterdag 18 mei is het extra goed zaken doen bij Safe
Verrassende aanbiedingen op nieuwe motorfietsen, interessante
inruilpremies en veel koopjes op accessoires en onderdelen
maken de dag compleet

130
soorten

50

soorten
vleeswaren

Tot ziens bij Safe
Zaterdag 18 mei vanaf 9 00 uur ben je van
harte welkom Aan de Jarmuiden m

vlees

Amsterdam is het die dag echt
een beetje Tokio

Wij hebben het mooiste lamsvlees voor u geselecteerd en willen graag ons fantastisch assortiment
extra onder de aandacht brengen.
AMSTERDAM, Jarmuiden 31, 1046 AC, Tel 020 - 6145339
NERGENS ZOVEEL MOTORMOOIS TE ZIEN
/n/trncf hup //wwwsafe nl E mail pr(.i>sa[e nl

DOELTREFÏERS!
Bij aankoop van een
Zandvoorts Nieuwsblad
een doeltreffer cadeau bij:

ö

yrS

City

dat kan' Luxueus vakantie vicien op Ponypark Slagharen
U kunt reserveitn voor een 2 daags weekend arrangement
*

l overnachting in een luxe stacaravan op het Ponypark
De caravan is vooizien \,an alle comfort en kleurentelevisie

*•

2 dagen lang gratis cntiee in Ponypark Slagharen met z n
vele ciuraktics zoals de wildwaterbaan de looping de spannende
wildwest shows zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer

i-

genieten van een oeigezellige familie avond en de vele kinderprogramma s

Dit is een belevenis voor u en de kinderen'

IS;

Fa P Klem
Super Noord
Sig Mag Lissenberg
Fa Veldweg
AKO
Bruna Balkenende
T Goossens
Shell Geerlmg
De Vonk
Mobil
Het Station
Weekmedia

Kerkstraat 12
Celsiusstraat 192
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Kerkplein 11
Grote Krocht 18
Pasteurstraat 2
Hogeweg 2
Vondellaan 1A
Van Lennepweg 4
Stationsplein 6
Gasthuisplem 12

100 gr.
LamsbQut
Lamsschouder
Lamskoteletten 100 gr.
Lamscarré:
100 gr.
Prby. boutjes
ioogr.
Lamsrollade
Lams Shoarma 100 gr.
100gr.
Lamsspiezen

2,95 Lamszwezerik
1,70 Lamsstoofschotel

1OO gr.

3,25

RlbstUkjeS met olijven

1ÓO gr.

4,99
3,95
2,95
1,99
3,95

Lamsspareribs
Lamsburgers
Lamslapjes
Lamsspinnewiel
Lamstong/nier

100 gr.

100 gr.

lOOgr.
10Ogr.

1OO gr.
100 gr.

Nu extra bij aankoop van 25,-Lamsvlees ,1OO gram Beenham KADO
P.S. Ons weekmenu bestaat deze week uit Lamsbout
in eigen jus, aardappel gratin en haricot verts.p.p.

'

'

BOUCHERIE

'

'

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Openingstijden
maandag t/m vrijdag van

9 00 tot 18 00 uur
Zaterdag van 9 00 tot 17 00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Weekmedia 17
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Degradatie 'Meeuwen'
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen leed een 8-0 nederlaag bij Aalsmeer en degradeerde daardoor uit de vierde klasse.
Zowel Aalsmeer als Zandvoortmeeuwen keek tegen een
negatief doelsaldo aan, bleek in
de voorgaande 21 duels dikwijls
moeite te hebben met het sco-

Klaverjassen
ZANDVOORT - De voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen
organiseert vrijdagavond de
laatste klaverjasavond van dit
seizoen. Het wordt een speciale
avond, waarbij de opbrengst
ten goede komt aan de jeugd
van de voetbalclub.
De kaartwedstrijd begint
reeds om half acht en gaat ditmaal over twee rondes. Als de
klok kwart voor tien aangeeft
wordt de feestavond ingezet
met muzikale begeleiding van
'dreamer' Kees Koek. Tijdens
de pauze wordt de uitslag van
de klaverjasstrijd bekend gemaakt en volgt een loterij met
fraaie prijzen. Aan deze koppelstrijd kan worden meegedaan
voor 7,50 gulden per koppel.
Plaats van handeling is de kantine van Zandvoortmeeuwen
aan de Duintjesveld weg.

ren en vocht al maanden tegen
degradatie. Pas in de voorlaatste wedstrijd verschafte Aalsmeer zich een gelijkwaardige
uitgangspositie, al betraden de
bezoekers het veld in de wetenschap dat in Zandvoort de
thuisclub nog met 2-1 de sterkste was.
Zij waren het ook die aanvankelijk het spel maakten. De
WA-verdedigers hadden het er
moeilijk mee. Er werd flink wat
geschreeuwd en gescholden als
er weer eens een ZVM-er te
dicht in de buurt van de zestien
was gekomen. De neutrale toeschouwer kon zich niet aan de
indruk onttrekken dat ZVM in
de openingsfase gevaarlijker
was, al trof Marcel van der Lip
in die periode een keer de lat.
Pastenhouw knalde bij een
vrije trap de bal hard in de
VVA-muur en even later zocht
ZVM-aanvoerder Rob van den
Bergh het doel net iets te hoog.
Hierna kroop Aalsmeer langzaam maar zeker uit zijn
schulp. Rob de Jong leidde een
WA-fase in maar zag zijn slalom door de Zandvoortse defensie gestuit door de keeper.
In de 27-e minuut was het wel
raak. Een eindelijk snel uitgevoerde Aalsmeerse aanval
kreeg van Pieter Leegwater de
juiste afronding: 1-0. Twee minuten later toonde Marcel van
der Lip aan dat het doorlopen

©ff •*^Topiscorers
Qï:

Robin Castlen
(ZVM-zon)

*=>

<*-yf

Barry Paap
(ZVM-zat)
Remy van Loon
(TZB)
John Schilder
(TZB)
Jeroen Swart

).. ,_

«j

_ _

ÏÖ

(TZB)

T5

2Q

'l-' Wcckmcdla

De strijd is gestreden. De voetbalcompetitie zit er op. In de
eerste helft van de competitie werd er matig gescoord doch de
laatste weken werden er toch nog veel doelpunten gescoord.
Vooral Jeroen Swart van TZB wist de bal goed te raken en
pakte de leiding over van Barry Paap. Swart bleef scoren en is
dan ook de winnaar van het seizoen 1995-1996 met 18 doelpunten. De winnaar van vorig jaar Barry Paap eindigde als goede
tweede met 16 treffers, terwijl Remy van Roon beslag legde op
een derde plaats.

naar de keeper bij een terugspeelbal nut heeft.
ZVM-keeper Michel Winter
schoot de taal tegen de voet van
de WA-er en de opspringende
taal werd door Arvid Tiesselinck in het lege ZVM-doel gekopt: 2-0. In de 33-e minuut
werd de strijd eigenlijk al beslist toen ZVM-verdediger Michel Bok bij een poging de taal
te onderscheppen deze in zijn
eigen doel schoof: 3-0. Dat Maurits Cornelissen vervolgens
voor een vrijwel leeg doel toch
nog kans zag de bal precies in
de handen van de ZVM-goalie
te schieten, was frappant.
De bezoekers moesten in de
tweede helft aanvallen en risico's nemen. Het hielp de ZVMers in geen enkel opzicht. Schoten van Bobby Brune en Ferry
van Rheen misten de kracht of
de juiste richting of stuitten op
Vreken. De moedeloosheid en
het ongeloof in eigen kunnen
tekende zich al spoedig af in de
ZVM-gelederen. Paap demonstreerde dat door een net buiten het strafschopgebied toegekende vrije trap huizenhoog
over te schieten.
Pieter Leegwater luidde vervolgens het schuttersfestijn
van de thuisclub in toen hij in
de twaalfde minuut met een
fraaie kopbal de stand op 4-0
bracht. Vijf minuten later vergat de nummer elf van WA
zich, zette Remco van Nigte- Het succesvolle team van ZVM-Rabobank
vegt onheus opzij en zag geel.
Zijn gram haalde hij twee minuten later met zijn derde en
VVA's vijfde treffer.
Van Rheen kreeg vervolgens
de kans op een tegendoelpunt
na een 'gele' overtreding van
ZANDVOORT - De hand- streden worden om een plaatsje
Bart Baardse, maar mikte veel ballers van ZVM-Rabobank in de tweede divisie. Met een
te hoog. ZVM zou de (degrada- zijn er net niet in geslaagd grote groep spelers reisde het
tie)beker tot het eind toe moe- promotie te bewerkstelligen team van coach Joost Berkhout
ten leegdrinken. Een kwartier in de zaalhandbalstrijd. De naar Arnhem waar in de eerste
voor het eindsignaal zorgde Zandvoorters maakten in wedstrijd tegen SGV gespeeld
Maurits Cornelissen met een Arnhem een uitstekende in- moest worden.
prachtige lob voor de mooiste druk, maar zagen promotie
treffer (6-0). De voor Van de mist in gaan door een
„We kenden de ploegen niet,"
Rheen ingevallen Garreth Da- nipte nederlaag tegen SGV. vertelde Joost Berkhout. „Dus
vies kreeg voor een wat ondoorwe wisten ook niet hoe de sterkdachte actie geel en dat kreeg Vorige week werd wel be- te van die teams zou zijn. Daarslag
gelegd
op
het
kampitwee minuten later ook clubgeom besloot ik wat voorzichtig
noot Buchel. Baardse tekende oenschap in het buiten- te spelen. Achteraf verwijt ik
nadien (indirect) uit een straf- handtaal.
me dat een beetje, maar om
schop voor 7-0. Vijf minuten Omdat ZVM-Rabobank in de maar vrijuit te gaan spelen en
voor het eindsignaal bepaalde zaalcompetitie als tweede ein- zien waar het schip strand, dat
Marcel van der Lip de eind- digde mocht met zeven andere zag ik ook niet zitten."
stand op 8-0.
als tweede geëindigde teams geDe wedstrijd tegen SGV

Halve finale
op 22 mei

geeft u meer!
Karpaten is een spectaculaire dansvoorstelling. Prachtig geborduurde, authentieke kostuums, gesynchroniseerd trappelende
laarzen, hurkdansen en spreidsprongen - dat is Karpaten. Op
zaterdag 25 mei om 20.15 uur en zondag 26 mei om 14 uur is
deze voorstelling van het

Folkloristisch
Danstheater
te zien in de Stadsschouwburg
Amsterdam.
De Karpaten is één van de weinige berggebieden in Europa
waar nu nog beren en wolven
voorkomen. Sinds mensenheugenis biedt het een schuilplaats
aan rovers en vrijheidsstrijders,
het is de zomerweide voor trekkende Walachenherders, maar
ook de woonplaats van
Dracula. Het gebergte is een l
vaak onstuimig - ontmoetings'
Foto Peter Korniss
punt van culturen, zoals onder
andere van Slowaken, Hongaren en
Hoetsoelen, Roemenen en Bulgaren. Zij leven langs de hellingen en in de dalen van de Karpaten en trachten daar hun culturele identiteit te bewaren. Karpaten is een uitbundig dansprogramma rond verdwijnende culturen.
Tegen inlevering van onderstaande bon aan de kassa van de
Stadsschouwburg Amsterdam (Leidseplein 26), ontvangen
lezers van Weekmedia vijf gulden korting* op 1-e, 2^e en 3-e
rang (normale prijzen respectievelijk 29, 24 en 19 gulden). Voor
reserveringen: 020-624.2311.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:.
'De korting geldt niet in combinatie met andere
kortingen, CJP en Pas65.

fe'J

Foto Peter Korniss

TZB sMit af
met fraaie zege

ZANDVOORT - TZB heeft
het voetbalseixoen prima al'gi-sloten met een knappe (i-O overwinnins* op de reserves van
VVH/Velserbroek. Het betekende de laatste wedstrijd van
oud-gedienden Ab Bol en Henk
de Reus. Beiden werden na afbleek na afloop van het toer- mocht nog wel om de derde loop door TZB in het zonnetje
nooi beslissend. In dit specta- plaats strijden. In die strijd was gezet.
culaire en goede handbalduel de motivatie niet meer aanweTZB heeft met heel goed voetbouwde ZVM-Rabobank, na zig om tot het uiterste te gaan bal het seizoen afgesloten.
een gelijk opgaande eerste zodat met 15-16 werd verloren. VVH/Velserbroek gat' goed partij, doch TZB wist uitstekend
helft, in de tweede helft een 9-12
voorsprong op. Echter SGV
„Voor gisteren twijfelde ik of raad met de kansen. In de eerwist langszij te komen en met we het een klasse hoger zouden ste helft namen de Zandvoorsnel handbal werden de Zand- redden," gaat Berkhout verder. ters een 2-0 voorsprong. Eerst
voorters naar een kleine 17-15 „Maar nu zeg ik dat we het in de scoorde Eric Werle fraai tul
tweede divisie best zouden red- een vrije trap t: n vervolgens benederlaag gespeeld.
den. Jammer, dat het niet ge- paalde Remy van Loon de rustDe overige poulewedstrijden lukt is, maar toch ben ik zeer stand op 2-0.
won ZVM-Rabobank met tevreden over het spel van ons."
Jeroen Swart tikte 3-0 in en
speels gemak. SGV maakte
vervolgens voerde Henk de
echter geen misstap meer en
„Dit was een leuke test met Reus de score op naar 4-0.
plaatste zich voor de finale. teams uit andere delen van het VVH/Velserbroek zag in de
Daarin bleek dit team ook te land. We hebben laten zien dat slotfase de schade nog groter
sterk en promoveert daardoor we voor de teams uit Limburg worden toen Edwin Duisterhof
naar de tweede divisie. Een te- zeker niet onder hoeven te en Stein Metselaar de geboden
leurgesteld Zandvoorts team doen."
kansen afmaakten, li-0.
Trainer Willem Koning was
over deze laatste wedstrijd zeer
te spreken maar de resultaten
van het gehele seizoen vielen
hem wat tegen. „Het was een
wisselvallig seizoen met een enkel aardig hoogtepuntje. Er had
echter veel meer uitgehaald
moeten worden."

Nipte nederlaag tegen SVG
deed ZVM uiteindelijk de das om

wint teg

team was ook in de finale de
beste. De Piramide Europaschool uit Haarlem kreeg geen
kans en werd door de Hannie
Schaftschool met 2-0 geklopt.
Een trotse coach Jan Bloem
mag nu uitkomen in de strijd
om de halve finale van het Nederlandse kampioenschap. Die
halve finale wordt op 22 mei
aanstaande afgewerkt in Zeist.
Het op de foto afgebeelde succesvolle Hannie Schaftschool
voetbalteam gaat daar proberen zich te plaatsen voor de finale in Enschede.

Tien basisscholen uit de regio Haarlem streden in Zwanenburg om de fel begeerde beker. De Hannie Schaftschool
boekte meteen een fraaie 2-1
overwinning op de Beatrixschool uit Heemstede, gevolgd
door een 3-1 zege op de Bennebroekse
Wilhelminaschool.
Door overwinningen op de Bosrankschool uit Hoofddorp (2-0)
en de Zandloper uit IJmuiden
(2-0) plaatste de Hannie Schaft- De Hannie Schaftschool is het
sterkste van de regio Haarschool zich voor de finale.
Foto Persbureau Zandvoort
Het zeer goed voetballende
Zandvoortse
schoolvoetbal-

ZANDVOOIÏT - ih" iv.vede
tunr.isH-iim van T<" /;ir.dvi>i;:-t
lijkl op vvei^ naar p n i t t n :: ie n;i;:r
de hnnl'dkbiSM'. Dr eri!<; .!\v;j<bk'vrn conciuTcn: l . ' n i c n i :
werd im't maar lii'fst u-', van < i ;
tennisbaan ^cmepi.
Ht.'l eerst i- ]iiini. v > > " r ';'('
Zandvoort kwam y.ei-i eenvoii
<.\\'.: tol stand. De opporu •]!!(• van
Andrea van der H u r k ^al' ai sr.i !
op u i t ' i i>en blessure. V V i v . l
u,ens /.orüde Kini Ki]s<ior,k m, t
een sterke D'.'i-Twiniiin 1 .; vu: -r
een 2-0 stand, ,'foris On VI.T\Y; ;..',',
en M;\reo va;i Trit:t hadden l : ' - i
moeilijker, BeicU' Xandvuovlci's
hadden dile /'.vare .sets noch:.;
om de \vinst 1 1> veroveren.
Unicum \vas L.'.ekio))t \vanl m
de dubuols kende het Zand
voor! si.' team '.veiniLi prol)!'.
men. Met jioed tennis \vr-n U n
de dubbels winnend iüL;e'sloie! i .
waardooi' TC' /ïundvoorl een r:
ante ()-!! xe^i.' lioekie.
Het di.'rde Zandvoortse team
leek klop te kri.jt-.eii van Mt'ivn
wijk. Na de (.'iikelspelen keek
Zandvoort H-yen con l -I-j achterstand aan en moest .m'vreesd
worden voor een nederlaag. In
de dubbels herstelde TC Zand
voort xich echter voorbeeldig.
De spelers en speelsters voelden elkaar goud aan en wormen
verrassend maar verdiend alsoii alle partijen hetgeen een 5-3
overwinning opleverde.

ZVM mist in zaal promotie op

Opnieuw succes voor
Hannie Schaftschool
ZANDVOORT - Na het behalen van de plaatselijke titel bij de schoolvoetbalstrijd heeft de Hannie
Schaftschool wederom succes geboekt, maar nu in de
strijd om het kampioenschap van de regio Haarlem. Onder leiding van
coach Jan Bloem werd de
Hannie Schaftschool zeer
verrassend maar volkomen
verdiend kampioen.

Zandvoort op weg'
naar hoofdklasse

ZANDVOORT - Voor het
reeds gedegradeerde Zandvoort'75 stond er in de laatste
partij tegen ODIN niets meer
op het spel. Toch wilden de
Zandvoorters met een overwinning de competitie besluiten en
dat gebeurde ook, 3-2.
ODIN had nog wel belang bij
de strijd. Bij een overwinning
kon het team uit Heemskerk
mogelijk degradatie ontlopen.
Zandvoort'75 wenste echter, zoals het ook hoort, de sportieve
plicht te vervullen. De Zandvoorters kwamen sterk uit de
startblokken. Het goede voetbal leverde een terechte 2-0
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Zandvoortmeeuwen eindigt op vijfde plaats
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen
heeft goed gedebuteerd in de derde
klasse van de KNVB. Door met 3-0 van
DSS te winnen eindigt het team van
trainer Pieter Keur op een nette vijfde
plaats. DSS degradeert door deze nederlaag naar de vierde klasse.

hoger niveau. Al snel kwamen de Zandvoorters op een 1-0 voorsprong. John Keur
trok mee naar voren, werd op maat aangespeeld en liet de Haarlemse doelman kansloos.
De Meeuwen hadden de smaak te pakken en probeerden de supporters op een
sterk slot van deze competitie te trakteren.
DSS had bij een overwinning nog kans Dat lukte aardig. Het overwicht werd groot
zich te redden. Gezien het spel van de en doelpunten konden niet uitblijven.
Haarlemmers was er weinig geloof meer in Good-old Jos van der Meij lost een knaleen goede afloop van de competitie. En hard schot, dat de DDS-doelman niet onaangezien Zandvoortmeeuwen in de eersce der controle kon krijgen. Mischa Tibboel
helft ook al niet spectaculair voor de dag was er als de kippen bij om de bal alsnog in
kwam, werd het een matig geheel. Zowel het doel te tikken, 2-0.
Zandvoortmeeuwen als DSS waren niet in
Even later werd het zelfs 3-0 na een fraaie
staat enige mogelijkheden te creëren.
treffer van Geoffrey van de Broek. Van de
De tweede helft gaf een geheel ander Broek ging alleen op de doelman af en
beeld te zien. Pieter Keur had wat wissels omspeelde deze sierlijk. Toen kwam DSS
toegepast en het liep een stuk beter. Rocco wat meer in het spel. De Zandvoortse achTermaat en John Keur sleepten het Zand- terhoede gaf veel ruimte weg en DSS kreeg
voortse team, met hun goede spel, naar een een paar riante mogelijkheden. Eenmaal

belandde de bal op de paal, een open kans
werd grandioos gemist en bovendien was
Serge van Lent weer in vorm. Met snelle
counters had Zandvoortmeeuwen de stand
nog veel ruimer kunnen maken maar het
bleef bij de 3-0.
Pieter Keur was best tevreden over de
resultaten van dit seizoen. ,,Bij vlagen hebben we erg goed gespeeld, maar ook erg
slecht. Het was een wisselvallig seizoen,"
aldus Keur. „Maar met een vijfde plaats
ben ik heel tevreden. Het kan niet elk jaar
feest zijn. Bovendien zijn er veel jonge spelers ingepast en die hebben kunnen wennen aan het fysieke spel in deze klasse.
Voor de toekomst zie ik het wel hoopvol
in."
Eindstand: Velsen 22-45, De Brug 22-43.
Zilvermeeuwen 22-41, Beverwijk 22-35,
Zandvoortmeeuwen 22-34, Geel Wit 22-31,
Velsenoord 22-30, Schoten 22-27, KHPC 2226, DSS 22-22, HBC 22-21, Zandijk 22-17.

ZANDVOORT - Het 26e
zaalvoetbaltoernooi
van
Zandvoortmeeuwen begint
maandag 20 mei. 44 ploegen
doen mee aan dit grootse
zaalvoetbalevenement.
Maandagavond om kwart
voor zeven wordt het signaal gegeven voor de eerste
wedstrijd in de Pellikaanhal kaanhal heeft exploitant Jan jongens'. De Amiga-ploegen
aan de A.J. van der Moolen- Smit een groot beeldscherm ge- spelen een eerste en een tweede
straat.
plaatst, zodat de wedstrijden ronde van elk drie wedstrijden.

Ruim veertig ploegen
doen mee aan 26-e
zaalvoetbaltoernooi

De organisatoren Piet Koper,
Eli Paap, Jan-Maarten Paap,
Henk Paap, Ron ter Wolbeek
en Harry Opheikens zijn erin
geslaagd een een prachtig deelnemersveld bijeen te krijgen.
Bovendien heeft de organisatie
zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de
spelers, maar ook met de voetbalfinale tussen Ajax en Juventus en de Europese kampioenschappen waaraan Nederland
deelneemt.
In de kantine van de Pelli-

van Ajax of het Nederlands elftal daar gevolgd kunnen worden. Wel is er wat geschoven
met het programma. Zo zijn er
op 22 mei drie wedstrijden geschrapt en zijn er wedstrijden
gepland op zaterdagavond l
juni en zondag 2 juni.

De eerste week staat in het
teken van de Amiga-ploegen
(recreanten). Aan de Amigacompetitie doen 32 teams mee.
Twaalf teams zijn ingeschreven
in de Forza afdeling, de 'grote

In de eerste ronde kan een sterke tegenstander ontmoet worden, maar daarom is een tweede ronde ingesteld waarin meer
gelijkwaardige teams aan elkaar gekoppeld worden. De
kruisfinale voor de Amiga-ploegen staan in de laatste week op
het programma.

De Forza-ploegen spelen in
twee poules van zes teams.
Daarop volgen de play-off wedstrijden in poules van drie
teams, die zich kunnen plaat-

sen voor de kampioenscompetitie en de promotiecompetitie.
Bij elk honderdste doelpunt
krijgt het betreffende team tien
consumptiebonnen van de organisatie. Bovendien wordt er
elke avond een verloting gehouden met fraaie prijzen.
De eerste wedstrijd maandagavond om kwart voor zeven
gaat tussen YB/Superfone en
Sack Time. Daarna staan nog
vijf wedstrijden op het programma. 19.30 uur Weber - Lou
Lou, 20.15 uur Duvak - JS Consultancy, 21.00 uur Casino
Zandvoort - Peugeot Cobussen.
21.45 uur Reproproof - Big
Mouse, 22.30 uur Casino Amsterdam - Banana.
Dinsdagavond: 18.45 uur Café
Basta - Wild Child, 19.30 uur
Bakerij Paap - Sesto Senso,
20.15 uur Rabbel Boys - Café
Neuf, 21.00 uur Cafe'de Kater Café Bluijs. 21.45 uur EDO/Jacro - Steakhouse Estatalo, 22.30
uur Identico - Gran Dorado.

voorsprong op door treffers
van Paul Longayroux en Rob
Smits.
De snelle voorsprong deed de
Zandvoorters in slaap sukkelen. Er werd veel te rustig aan- j
gedaan waardoor ODIN nog i
voor de pauze op gelijk hoogte j
kon komen. Beide doelpunten
vielen in de laatste tien mimiten van de eerste helft en kwamen tot stand door onvoldoende ingrijpen van de defensie.
In de rust stelde trainer Harry Talsma orde op zaken. De
Zandvoorters waren weer bij de
les en namen het initiatief. Het
overwicht bleef de gehele tweede helft in Zandvoortse handen. Rob Smits zette Zandvoort'75 op een 3-2 voorsprong.
De badgasten hielden de strijd
geheel onder controle en wonnen zeer verdiend. ODIN geloofde het wel, maakte verder
geen indruk en moet evenals
Zandvoort'75 een stapje terug
doen.
Eindstand: ZCFC 22-50, Amstelveen 22-46, DZS 22-44, Kennemerland 22-40, Zwaluwen 2238, CSW 22-33, Hollandia 22-29.
EVC 22-25. ZOB 22-24. ODIN 2218, Zandvoort'75 22-17, PSZ 228.

verslaat
La Bastille
ZANDVOORT-In café Harle
k ij n werd zaterdag een sehaakmatch gespeeld tussen een
team van Harlekijn en een
team van café ' La Bastille.
Eerstgenoemd team. dat onder
leiding stond van Edward
Geerts, won uiteindelijk met 75.
Het werd een mini-confronia
tie tussen een delegatie 1 van de
Zandvoortse Schaak Cluli. die
de eer van Harlekijn verdei«de en een team van Chess So
ciety dat uitkwam voor La Ba-tille. Elke schaker speelde een
tweetal rapidpartijen en al -na
de eerste ronde had Harlekijn
een 3.5-2.5 voorsprong ger.omen. Die voorsprong kwam tol
stand door overwinningen van
Hans Lindeman, Huns .Jansen
en Edward Geerts. terwijl V," i l
lem van Esveld heel verdienstelijk de enige deelneemster, de
geroutineerde Caroline; Siamclt'.ionge. op remise hield.
De tweede ronde werd eveneens een 3.5-2.5 overwinning.

(ADVERTENTic'
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&OULEVARD
VAN ALLE STIJLEN THUIS

vanReeuwijk
Amsterdams Paarden
Centrum "Waveren"
houdt zondag 19 mei
OPEN DAG
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

(VOOR IEDEREEN)

Houdt u van paarden?

M l ( i o - . n l \ r r l < ' U l i < ' * k l i n l l f i l u n n l r n |:<vrl o \ r r l of 2 ko-

loniiiiril l i n - r i l l r MI <li\iT-.r IrUn^r.Millrn.

en bent u boven de 18 jaar,
maar u heeft nooit de stap genomen,
om paard te leren rijden''

l ' . i r t i r l l l i r n - M \ < ' i \ M J / r l l u i j n.i.ir Jr spri-uilr linn n j > ilf

IMïin.i ..MICKOV'.
l'l.i;il-mi; i- Huiselijk in ilr MilgrlKl
lilic:
X. \ M ) \ O O I ! T S \'\\'.\ \ \ S l i L \ l ) /(!..> l per inilliini-li-r.
M i i i t i n £ * t i j i l : I|LMM|;I;: 12.0(1 uur.
t k i i n l uw l i - k - l Irli-fiini-rh »|ij>i-\i-n: (C.'i-.">7ITI66 of
;ir^rvcii//rti(Ifii .1.111:
* / . i n i l \ < i i i r l s Ninm-lthiil. CiiMliili-iilrin 12. 2III2.|\I
/.inilMHiil:
IM.KtlMMi; i* ook innerlijk in »!<• volgende coinltinalif':
\ \ 2 . y . . i l i i l \ i m r l « \ii-im^l)l:nl. Wli-Uivn* \\i-.-klilacl.
t ill
rii-i' Couranl. dr Kimilr \ ener. VuLsnii-criliT
C.ouninl. «Ui- edities \;ul In-I \mitrrili
SluiUiil.iil../.">.l!2|i<-riiiillilii<-lcr.
Sluilmji-lijd: iiia.inihi): 15.1)11 uur.

DOE HET DAN NU!!!!!

Wilt u informatie over lessen voor kinderen, volwassenen,
ponykampen of KINDER(verjaardag)FEESTJES,
kom dan langs en wij zullen u graag van dienst zijn.
AMSTERDAMS PAARDEN CENTRUM "WAVEREN"
PROVINCIALEWEG 56, 1103 SB AMSTERDAM

(Gelegen, langs de Weespertrekvaart).
Tel: 020-6908103.

\oor In-icM'M midrr nummer uonll l rrjji-l c\tra in
rcki-ninj: ;:rl>rarlil. aKnifilc ƒ!!.-- .idni.koslrn.

~k

Hij |du,itsin<z in d<- Mirro's wnrdrn f:rcn ln-uijsiiuinMH'i s \riMiiurd. Op \fiv.ofk \sorill aan aiKrrt«'crdrr* buiten lid \ri>pn'idin<;\<:» i lHrd één krant \rr*linn-d. Hicr\oor \\ordt fb.'tO in n'kcnin;: £<•l.r.i.-lit.
\!!<• prij/.cn .•\<•!. IT-SVr HT\\
l kunt dr tekst \ u n u\\ Mirrn-acht'rtenlicroinhinatH* /
trlrfoniM-h op^eM'n:

020-562 62 71

f i l i t nummer i* niet voor Ite/.or^klaeliten) of xemlen aan:
-Micro'*. \Vc«'kim'dia
l'o-lbll- 1 3 6 - 1000 Al) .\lll-tiTilaill
He sluitingstijden gelden \oor plaatsing in dr/.clfdr
«eek.
\ oor de betaling nnUan>3 li een aerept-lirokaart.

Oproepen - Mededelingen

Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.
_ Cis, nog bedankt voor je
feestje, maar jij wordt bijna
30 hè.
EK '96 Nederland-Schotland,
ma. 10 juni '96, enkele kaarten vrijgekomen met luxe touringcar, boot en zitplaats
ƒ290,- Vertrek Harne en
Toos, bush. L. van Idsstr.
Reageer snel 023 - 5719742.

Vlooienmarkt: 26/27 mei
J. Edenhal Amsterdam.
0481-422112/423363.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
ERVARING OPDOEN IN HET BANKWEZEN?

• Het team v.d. Hannie
Schaltschool bedankt.
De Oudercommissie.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

UITZENDBUREAU
vraagt

kas/baliemedewerk(st)ers
Heb je een HAVO/VWO- of een MEAO-diploma en ben je
service-bewust, representatief, cijfermatig, flexibel,
stressbestendig, gemotiveerd en niet ouder dan 23?
Dan hebben wij De Baan voor je!
INTERESSE, REAGEER DAN SNEL! 020 - 6273094 / 6237475
ARTO, HET UITZENDBUREAU
VOOR DE BETERE KANTOOR/TECHNISCHE BANEN
EN WIE WEET MORGEN OOK VOOR JOU!
N.Z. VOORBURGWAL 158 AMSTERDAM

Technisch personeel gevraagd

^_^^^^_*«^^_«M^«l~'^^«_^^-H^-

Rest. Queenie vraagt huish
hulp v. 3 of 4 ochtenden p.w, De VW's & Audi's verkopen zich als nooit tevoren, daarom
Tel.: 023 - 5713599.
vragen wij op korte termijn twee enthousiaste medewerkers
om ons te helpen t.w.
Gevr. huish. hulp 1x p.w.
Tel. na 19.00 uur: 5719612.

een afleveringsmonteur
een 2e monteur

Gevr hulp in de huishouding
1x per 14 dagen, ƒ 15 per uur
•*•Help de Polen. Stuur 'n Tel. 023 - 5713098.
met ervaring, voor het inbouwen van accessoires zoals bijv.
voedselpakket! Wij hebben
radio's - CD / Hifi installaties - telefoons - moderne
Felicitaties
evt. 'n adres: 02907-5235.
electronische alarmsystemen en airco's.
• Het team v/d H. Schaftsch.
bedankt De Zilvermeeuw, B 20 mei wordt Yvonne Hilde- Bel voor sollicitaties (020) 642 20 66 en vraag naar M.S Smit
Bella Italia, Mollie & Co.
ring 50 jaar. Bel haar even op! of schrijf een briefje: W.W. Smit BV, VW & Audi dealer,
• Het team v.d. H. Schaftsch Trudy Nannmga trouwt 20 mei Postbus 723, 1180 AS Amstelveen.
bedankt alle ouders die heb- om 12 00 uur met Demetri Otben meegewerkt a h feest. ten Van harte gefeliciteerd.
Divers personeel gevraagd
Je familie.

"Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in
Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe."
R.M
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
is er nu niemand die de leer- redenen teksten te wijzigen
shop van Manfred op het of niet op te nemen.
Raadhuisplein een nieuw • Team v.d. H. Schaftschool
verflaagje wil geven? Kom bedankt de winkeliers v.h. bes v p snel even langs.
schikbaar stellen v d. prijzen.

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

GROTE VLOOIENMARKT
A'DAM BOS EN LOMMER
Zo. 19 mei 10-17 uur
JAN VAN GALENHAL
Midland b.v. 033-475 11 67.

Kom naar onze OPEN DAG op zondag 19 mei.
Gelegenheid v.e. proefles, buitenntje, div. demonstraties
(op elk niveau), verkoop 2e-hands njkleding enz. enz.
Van 11 00-17.00 uur. Tot slot is er een barbecue.

"A" Inforin.)!!)- ovrr on/r o\cri-:c iianlirkkrlijkc adu-rl < - M l i f c - m n l > i i l a t i r * in ili- \Iii-ro'-. /.ijn <>|> aan\raa^ n|>
on/r katiloivn \rrkrijjihaar.
*

GROTE VLOOIENMARKT
AMSTELVEEN OOST
Hemelv. do. 16 mei 10-17 u.
Escapadehal (Escapade 1)
Midland b.v. 033-475 11 67.

Uitgaan

OP ZOEK NAAR ANDER WERK?

SUPER VLOOIENMARKT
HAARLEM EXTRAN SPORTCENTER
Hemelvaartsdag 10-17 uur, 200 stands.
Org. v. Aerle, telefoon 0492 - 525483.

H.C.S. biedt u de mogelijkheid aan om een multi-functioneel
onderhoudssysteem te vertegenwoordigen. Bent u i.b.v. auto
en direct beschikbaar' Neem dan contact op om een soll.
afspraak te maken. 020 - 6409408.

Kunst en antiek

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd /.ijn op het
Xanduxirts Nieuwsblad» in/.enden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor parlicuher gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen.
Gebruik bij hel invullen van uw tekst de coupon en
\oor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
I .aal na ieder u oord. punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per legel hele woorden of lettergrepen.
indien uu advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij u\\ icksl een gegarandeerde (giro(betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch «-orden

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthui.splein 12.
2041 J M Zand voort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
K 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee Ie houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet uunsprakelijk voor fouten ontstaun door onduidelijk
handschrift.

Wij bebouden ons het
recht voor /.onder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeien worden inaele <>PKave van redenen
en le
verd ...,
bi j een...aanleveradres
"**
".'-""f1 <)f
niet op ,te nemen.
,, .... "
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tol vrijdag 17.00 uur.

3000 m2 KASTEELINTERIEURS, KERKINVENTARIS,
RARITEITEN, KLOOSTERINBOEDELS: lange tafels, kroonluchters, spiegels, bankjes, zetels, tuinornamenten, talloze
kandelaars, bronzen fonteinen, veel beelden, meubilair,
deuren, Egyptische bankstellen etc. FLUMINALIS, Rijdt 2,
Horssen bij Druten (Gld). Tel. 0487-541999. HEMELVAART en
2e PINKSTERDAG open! Een dagreis waard !!!!!

KOLONIAALSTIJL

Woninginrichting

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels, • Te koop: witte kast voor tv
ook met marmer, kasten, ƒ50; wit met zwart bureau
banken, vitrines, bureaus,
ƒ 60. Tel.: 023 - 5336883.
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736 T.k/ 2 mod. witte kastjes met
Showr.: Mr. J. Takkade 30, 4 laden, 1 met deuren 85 x 75.
Pr. n.o.t.k. 020-6836659.
Aalsmeer, 020-6412137.
T.k.a. met spoed: wit messing
TAFELS
eethoek + dressoir, super300 in voorraad
prijs ƒ500. 023 - 5712092.
antiek, klem,
groot, dik, dun.

Jan Best

Verhuizingen

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom.
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

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

Zandvoorts Nieuwsblad

Kleding

Monet Strijkservice
t'm

3 regels ƒ 5,29

t/'m

4 regels ƒ 7, 19

t'm

5 regels ƒ 8, 99

t'm

6 regels ƒ 10,79

t/m

7 regels ƒ 12.58

t'm

8 regels ƒ 14,38

t/m

9 regels ƒ 16,18

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Voor info: 023-5717177 of 5715021.
T.k. aan huis: 2e hands dames- en kmderkleding. Paradijsweg 2a- 023 - 5720444.

Dieren en
dierenbenodigdheden

t/ m 10 regels ƒ 17,98

W i l l u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tol een maximum van één adverlenlie
per week. Ook /onder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven l' 300.-) kunt u niet gratis advertelen. Alle prij/en /ijn incl. I7.5'/! BTW.

Adres
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

Cinderella. Euro's ƒ 19,50 2 st.
Bez. ƒ23,50. Hondenkapsalon, J.P. Heijestr. 79, 6183091.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Muziekinstrumenten

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
A'dam: hoi, ik ben Nicky en
kom uit Amsterdam. Ik ben 27
jaar jong. Ik houd van sporten
en uitgaan. Ik heb blauwe
ogen en mooi bruin haar en
ben 1.80 m lang. Houd jij ook
van sporten en uitgaan? Dan
kunnen we dat samen gaan
doen! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 410121.

Gezocht: hoofdrolspeler voor
de film BLIND-DATE! Jij,
mannelijk/intelligent, ong. 30,
goed uiterlijk en sportief.
Tegenspeelster heeft halflang donker haar, blauw-groene ogen en veel uitstraling.
Reageer! Wie weet winnen wij
de Oscar! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 380541.

Ben jij een kanjer tot circa 65
jaar? En hou jij van natuur,
uitgaan en gezelligheid thuis?
(vr.) 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 371687.

Hoi met Martin, ik heb een
leuke sportieve baan en ben
op zoek naar jou! Ben jij rond
de 45 en heb je serieuze bedoelingen? Bel eens op het
06 nummer! Alleen is maar
alleen! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 914488.
Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25
en 29 jaar en wij zoeken 2
leuke meisjes om mee uit te
gaan! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 380647.

Zalenverhuur

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

Party-service
PELIKAAN

uw adres voor koud buffet
Ik ben een spontane, forse
en bittergarnituur.
vrouw van 52 en ik wil graag in Tel: 023-5718812/5715619.
kontakt komen met een man
van rond de 50 en 1.80 m Zoekt u ruimte voor vergadelang! Denk jij dat ik jou zoek, ring, feest, club of partij?
laat me dan niet wachten en Komt u dan eens praten met
bel! 06-350.15.156 1 gpm.mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
Boxnummer 966105.
023-5714085 of 5719652.
Ik (vr.) zoek een gezellige
jongen om romantische
dingen mee te doen. Ben jij
Onderhoud,
die jongen en spreekt je dit
reparatie,
aan? Laat dan een berichtje
doe-het-zelf
achter! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 397589.

Hallo met Joyce. Ik ben 42
jaar, 1.68 m lang en heb zwart
haar en donkerbruine ogen,
beetje Indonesisch uiterlijk!!
Ik houd van Blues muziek,
astrologie, uitgaan etc. Ik heb
Ben jij wanhopig en lelijk, 2 kinderen en een goede
maar heb je gewoon zin in baan. Ik zoek een grote MAN, Hoi, met Inge! Ik ben een iets All-round klusjesman voor alte spontane meid! Kun jij bij lerlei verbouwingen, sloopeen avontuurlijke afspraak? omg. Almere. Bel snel:
mij af en toe de handrem werk, stucen & sauzen.
Lees dan verder. Ik ben Fem- 06-350.15.156 1 gpm. Boxerop gooien en mij temmen? Tel. 06-54745875 (KvK reg.).
ke, ben 1.70 m lang. Ik houd nummer 930590.
Bel me dan snel! 06van dansen, café, restaurant
DE KLUSSENBUS
en veel meer gezellige din- Hé, hallo met Astnd. Ik ben 46 350.15.156 1 gpm. BoxnumVoor iedere klus, bellen dus.
mer
363291.
gen! Lijkt het je wat? Meteen jaar, 1.65 m lang en weeg 63
Tel.: 023 - 5713780
bellen! 06-350.15.156 1 gpm.kilo. Verder heb ik licht-bruin Mijn naam is LUC. Ben 46 jaar,
haar en blauwe ogen. Langs
Boxnummer 357944.
SCHILDER
heeft nog tijd v.
deze weg zoek ik een leuke 1.83 m, 78 kilo, donkerblond
Dames! Ik (man) ben 27 jaar man om mee op VAKANTIE haar en blauwgrijze ogen en binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
en 1.95 m lang, heb blond te gaan. Ben jij spontaan en heb 2 kinderen. Ik zit in de prijsopgave.
luchtvaart. Mijn hobby's zijn Bellen na 18.00 uur: 5719800.
haar en blauwe ogen. Mijn woon jij in omg. Leiden/
uitgaan, tennis, squash, zei- Wil je 't vakkundig, goed en
hobby's zijn fietsen, basgitaar R'dam of A'dam? BEL
len en fitness. Ik houd van toch betaalbaar? Bel de
spelen, tv kijken, muziek. Ik 06-350.15.156 1 gpm. Boxhumor en muziek. Laat wat
zoek een leuke vrouw om nummer 395426.
van je horen! 06-350.15.156
deze dingen mee te delen.
Hoi, ik ben Remco, 22 jaar. Ik 1 gpm. Boxnummer 960420. voor al uw klusjes in en om uw
Voel je je aangesproken,
ben 1.78 m groot, heb halfreageer dan! 06-350.15.156
Utrecht: hallo, ik ben Anita. Ik huis. Bel voor offerte en info:
1 gpm. Boxnummer 380688. lang zwart haar en een don-" ben 19 jaar, slank, blond haar 020-6919694/06-54737812.
kere huidkleur. Ik zie er goed
en 1.75 m lang. Mijn beroep is • ANNULERINGEN van uw
Haarlem: hoi, ik ben Debbie uit. Hou jij ook van sporten, MODEL. Ik woon in Utrecht, ik advertentieopdrachten
kunt u
en kom uit Haarlem. Ik wil uitgaan, winkelen en leuke zoek ook iemand in Utrecht. UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
graag een keer een leuk dingen doen? Reageer dan Ben jij blond en niet ouder richten aan Centrale Orderafavondje met iemand gaan op mijn boxnummer en je dan 24?? Dan moet jij zeker deling Weekmedia, Postbus
stappen! Ik ben 1.70 m en krijgt een bericht terug!
reageren! Ik hoor jullie wel!
156, 1000 AD Amsterdam.
heb blond haar/blauwe ogen 06-350.15.156 1 gpm. Box06-350.15.156 1 gpm. Boxen weeg 55 kilo. Als het jullie nummer 362674.
nummer 400865.
wel wat lijkt, dan hoor ik het Hoi, ik ben Richard. Heb jij zin
wel!! Bel me maar!! 06- om een keer gezellig mee uit • Reflectanten op advertenOnroerende
350.15.156
goederen
te koop
te gaan? Ik ben blond, heb ties onder nummer gelieven
1 gpm. Boxnummer 400992. blauwe ogen en ben 1.86 m ervoor te zorgen dat het numgevraagd
mer
in
de
Imker-bovenhoek
lang. Ben jij ook spontaan en
spreekt mijn advertentie je op de envelop staat vermeld
aan, reageer dan op mijn box- en dat de brief geadresseerd
Relatie/
aan: Centrale Order- Te koop gevraagd GARAGEJe krijgt altijd be- wordt
bemiddelingbureaus nummer.
afd. Weekmedia, -Postbus BOX in Zandvoort/Haarlem of
richt terug! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 993207. 156,1000 AD Amsterdam. Dit omgeving. Tel. 023-571 65 56.
voorkomt vertraging in de behandeling.
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen Ja hallo, dit is Lilian. Ik ben
Onroerend goed
1 week uw eerste contact. eind 30 en ik zie er redelijk
goed uit. Ik ben niet helemaal
Vraag gratis en vrijblijvend
en woonruimte
Woningruil
de folder aan: 0345-611486 dom en ik zoek een leuke
te huur
(automatisch) of 0345-631364 stevige man. Wil jij met mij
iets leuks doen?? Reageer
aangeboden
(telefoniste). 24 uur per
dan snel. Ik wacht met spandag, 7 dagen per week.
750 RUILADRESSEN
Cupido: erkend, voordelig en ning op jullie reakties.
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Kamer te huur.
één van Nederlands grootste 06-350.15.156 1 gpm. BoxOosten. Tel.: 020-4873315.
nummer 339700.
Tel.: 023 - 5719211.
relatie-organisaties.

KLUSSENIER

MiCRO's

Uw rubrieksadvertentie wordt
geplaatst in de zes edities van
het Amsterdams Stadsblad,
Dicmer Courant, de Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad
Gaasperdam, Buitenveldcrtse
Courant, Amstelveens
Weekblad/Amstelveen Post,
Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoons
Nieuwsblad met een totale
oplage van 514.450 exemplaren.

voor de particulier:
3 regels voor ƒ 17,50
geplaatst onder de passende rubriek.
Gebruik bij het invullen van uw tekst deze
coupon en voor iedere letter, punl. komma
of cijfer één vakje. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Er wordt géén
bewijsnummcr gestuurd en geen korting
verstrekt.

NU MET GRATIS
DOELTREFFER

Voor 3 regels bctuall u slechts
f 17.50. Voor elke regel meer wordt f 5,00 extra in
rekening gebracht.
Wie kontant betaalt, ontvangt gratis één DoelTreffer,
waarmee u prachtige prijzen kunt winnen. De hoofdprijs is een auto! (Zie voor meer informatie elders in
deze krant). Als u betaalt per Euro-, giro- of bankbetaaleheque. krijgt u de gratis DoelTreffer per post
nagestuurd.
Deze aanbieding geldt alleen voor particulieren, dus
niet voor de zakelijke markt. Uw advertentie wordt

De tekst van uw Micro moet uiterlijk om
15.00 uur maandag in ons bezit zijn voor
plaatsingen in dezelfde week op wocnsdag. Brengen en contant betalen kan ook
bij:
de balie in de hal van het Paroolgebouw,
Wibaut.slraat 131, Amsterdam-Oost.
balie kantoor Weekmedia Amstelveen,
Gebouw Acmstelstyn, Laan v.d. Helende
Meesters 421 B.
balie kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen. Wij
zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door
onduidelijk handschrift. Onleesbare teksten worden
niet in behandeling genomen.

MICRO-BON
t/m 3 regels ƒ 17,50

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU bij:

VAN KERKWIJK
Te koop: woonhuis7Gasthuisplein,
3x30 m , vr.pr.
/ 279.000 Tel-023-5719269.

Op de Sniep, Diemen
M»|tkanifr S|Kv\n»l,.Uti

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

t/m 4 regels ƒ 22,50
t/m 5 regels ƒ 27,50

Knip de bon uit en lever die in bij de bovengenoemde adressen of stuur een getekende Euro-, giro- of bankbctaalchcquc (denk er aan het registratienummer van uw pasje in te vullen) met de bon mee in een enveloppe
naar: WEEKMEDIA. POSTBUS 156. 1000 AD AMSTERDAM.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

woensdag 15 mei 1996

VVeekmedia 17

De allereerste zorg
voor je kindje

Doeltreffend afrekenen
met hevige pijn

Als u van plan bent om zwanger te worden of als u
het net bent, is het verstandig te weten wat u wel en
niet moet doen. Of het nu de eerste zwangerschap be^,reft of een tweede of derde, een goede, gezonde leefwijze blijft de belangrijkste regel waar u zich na; uur lij k aan houdt. Maar soms schiet zelfs dat tekort
en is extra aandacht nodig. Zoals bijvoorbeeld met
Foliumzuur.
)nderzoek heeft namelijk
:ingetoond dat extra Foliumuur een belangrijke rol
-.Deelt bij het voorkomen van
angeboren afwijkingen aan
het centrale zenuwstelsel. Het
is dus van groot belang om
> jldoende Foliumzuur binnen
\•' krijgen. Zo belangrijk dat
11 ot Ministerie van VWS hier
i -;n grote voorlichtingscamiiagneaan wijdt.
Wanneer Foliumzuur?
liet centrale zenuwstelsel
\ormt zich al in de eerste
u-eken van de zwangerschap.
Vaak voor u zelf goed en wel
\eet dat u zwanger bent. Om

het risico op het krijgen van
een kindje met een afwijking
aan het centrale zenuwstelsel
zo veel mogelijk te beperken
moet u daarom al heel vroeg
met het innemen van extra
Foliumzuur beginnen. De beste regel waar u zich aan kunt
houden, is beginnen met dagelijks gebruik als u stopt
met voorbehoedmiddelen. En
dit vol te houden tot en met
10 weken na de eerste dag
van uw laatste menstruatie.

hoeveelheid puur Foliumzuur
die in Evasin is verwerkt. Dit
zijn kleine capsules die makkelijk zijn in te nemen. De
capsules zitten in blisters met
op de achterzijde een slikdagEvasin, puur Foliumzuur aanduiding. Zo kunt u precies zien wanneer u de vorige
De dagelijkse extra inname capsule hebt ingenomen. Navan Foliumzuur die u nodig tuurlijk kunt u Evasin rustig
heeft is 0,4 mg. Precies de blijven gebruiken, ook als het

Pijn. Iedereen onder- spierpijn, kiespijn, spit, pijn
vindt dit wel eens. Daar- bij griep en verkoudheid,
om heeft ook ieder gezin koorts en vaccinatiepijn is
wel een pijnstiller in het zeer effectief.
huis. Soms is echter een
gewone pijnstiller niet Krachtig
sterk genoeg.
Door de krachtige werking is
Saridon niet geschikt voor
Dan is het goed Saridon in kinderen. Als zelfs Sandon
huis te hebben. Saridon is de niet helpt of de pijn terug
krachtige pijnstiller die doel- blijft keren, dan is het beter
treffend afrekent met elke om uw arts te raadplegen
pijn.
Saridon is zonder recept verDoor de drie bestanddelen krijgbaar bij apotheker en
(paracetamol, propyfenazon drogist. Het kan niet worden
en coffeïne) in één tablet, gebruikt door patiënten met
werkt Saridon namelijk uiter- een afwijkend bloedbeeld.
mate snel en effectief. Lees voor gebruik de bijSaridon veroorzaakt geen sluiter.
maag- en darmbezwaren. De
werking van Saridon is Voor meer informatie kunt u
wat langer duurt voor u krachtig en doeltreffend bij bellen met
zwanger bent. Evasin is hoofdpijn, zenuwpijn en Roche Nicholas B.V.,
verkrijgbaar bij drogist en menstruatiepijn. Maar ook bij tel.: 0497-381833.
apotheek.
Als u meer informatie wenst
over Evasin Foliumzuur kunt
u schrijven naar:
Vemedia B.V., Postbus 502,
1380 AN Weesp. Bellen kan
ook: (0294) 46 59 05.

15 ml

Oro
c/eaif
OORDRUPPËLS

Het vermoeden bestaat dat
een teveel aan oorsmeer kan
worden veroorzaakt door een
lawaaierige omgeving, maar
ook de milieuvervuiling zou
hierbij een rol spelen. Als we
ouder worden schijnen we
ook meer last te hebben van
oorsmeer. Daarom is het aan
te bevelen de oren regelmatig
goed schoon te maken.
Oroclean
Nu is er een reinigingsolie,
Oroclean, die zeer geschikt is
om het oorsmeer, zelfs als
dit door uitdroging veranderd is in harde proppen, te verwijderen. Het
bevat drie speciale
oliëen die een emulgerende werking
hebben, waardoor
het
oorsmeer
zacht wordt en
dan makkelijk te
verwijderen is.
Oroclean beschermt
de huid (binnenwand) van de uitwendige gehoorgang en
kan wekelijks worden

gebruikt. De prestaties van
onze oren worden daardoor
zo goed mogelijk.
Eenvoudig gebruik
Bij een normale hoeveelheid
oorsmeer, verdient het aanbeveling één keer per week
enkele druppels in beide oren
in te brengen. Even het hoofd
opzij buigen en enkele druppels in het oor druppelen.
Hou het hoofd ongeveer een
minuut in deze positie, sluit
eventueel het oor af met een
watje zodat Oroclean niet uit Slecht passend schoeisel en weinig aarihet oor loopt en spoel het oor dacht voor de verzorging van voeten, brendan uit met een zachte water- gen onze 'onderdanen' in een slechte kondistraal. Indien bij begin van tie. Likdoorns, eeltplekken, ingegroeide
het gebruik er proppen in- nagels, zwakke voetbeentjes, overmatige
gedroogd oorsmeer aanwezig transpiratie en zwemmerseczeem zijn dan
zijn, dan kan het nodig zijn
dat de behandeling enige da- het gevolg. In veel gevallen brengt een
gen herhaald moet worden. juiste behandeling verbetering.
Als er geen verbetering
optreedt, neem dan kontakt Transpirerende voeten vor- afhankelijk van
op met uw arts. Ga nooit zelf men een groot probleem. de temperatuur
met stokjes, lucifers, haar- Vooral werklieden die veelal en de emoties
spelden of paperclips de oren in dicht schoeisel met rubber waaraan iemand
schoonmaken. Voor meer in- zolen hun dagelijkse arbeid onderhevig
is,
formatie: Darci Pharma,
verrichten, hebben hier last aanzienlijk
tel. 076-581 0681.
van. De zweetproduktie kan, variëren.
Het
zweet en de vochtig
geworden
huidcellen worden door bacteriën en schimmels afgebroken, wat resulteert in een onShorts en gel
welriekend produktieproces.
De shorts zijn verkrijgbaar in
8 maten, 3 lengtes en 4 ver- Zweiiimerseczeem
schillende kleuren. Ze kunnen als bovenkleding gedra- Voetschimmel, beter bekend
gen worden.
onder de naam zwemmersecVerder zijn er twee speciale zeem, is de meest voorkomenmodellen in 8 maten, ge- de huidontsteking van de voeschikt als onopvallende on- ten. De huid tussen de tenen
derkleding. Ook is er een aan- is rood, vochtig en vertoont
vullende Lanaform gel die de soms kleine kloofjes terwijl
behandeling van cellulitis ak- gemakkelijk velletjes los getiveert. De werkzame bestand- trokken kunnen worden. De
delen stimuleren de vetoplos- hierbij optredende jeuk wordt
sende enzymen in ons li- erger bij warmte. De schimchaam. De gel wordt snel mel heeft behoefte aan een
door de huid opgenomen, vochtige, warme en alkalivoelt niet vet aan en ruikt lek- sche omgeving, die voorker fris. De gel wordt al of namelijk bij de voeten wordt
niet in combinatie met de aangetroffen.
Overmatige
shorts toegepast. De Lana- voettranspiratie kan dus het
form micro-massageshorts en ontstaan en de ontwikkeling
de gel zijn verkrijgbaar bij de van voetschimmel sterk
gebruiksters een omtrekafna- drogist, apotheek, reform- bevorderen. Omdat schimmelme van 2 tot 9 cm en zelfs zaak, schoonheidssalon, fit- infekties nogal hardnekkig'
meer aangetoond. Als de mi- nesscentrum en medische zijn. moeten ze worden voorcro-massageshort zo'n 2 vakhandel.
komen
maanden 8 uur per dag wordt Voor uitgebreide informatie
gedragen, is het resultaat vol- kunt u hier terecht of bij
Konditie verbetering
gens de fabrikant in centime- Imgroma B.V.,
ters meetbaar.
tel. 043-368 7581.
Een uitstekende hulp hierbij

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 5712305
ÏRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 5712305

maal op gang komt en afvalstoffen worden afgevoerd.

Zelfmasserend
Sinds kort is er een serie bijzondere micro-massageshorts
(broekjes) op de markt om cellulitis te helpen voorkomen
en bestrijden. Deze shorts, die
onder het merk Lanaform
verkrijgbaar zijn, kunnen
rechtstreeks op de huid gedragen worden. Door de normale bewegingen van het lichaam werken de shorts
lichtjes masserend. De harmonische combinatie van deze micro-massage met warmte, vochtigheid en luchtcirculatie, leidt tot een intensievere
celstofwisseling. Hierbij worden vetophopingen in de onderhuidse lagen opgelost en
door een hoger calorieverbruik verbrand. Na vier tot
zes weken, is de huid merkbaar strakker, soepeler en
zachter. Na twee maanden is
de behandeling afgerond.
Studies onder medisch toezicht hebben bij 95% van de

Kinderen met pijn of koorts hebben, net als volwassenen, vaak een pijnstiller nodig. Daarom is het goed
dat er Darocet zetpilletjes zijn.
Koorts is iets dat niet zomaar bestrijden ook pijn. bijvoormoet worden genegeerd. Bij beeld bjj het doorkomen van
kinderen kan de hchaams- tandjes of na een inenting
temperatuur snel tot 40 graden Celsius oplopen. Ze kun- Makkelijk
nen hierdoor hangeng worden en zich doodziek voelen. Kleine kinderen kunnen nog
Het is voor ouders alleen niet goed slikken, vandaar
maai' verstandig een efiectief dat voor hen pijnstillmg in do
koortsverla gerid middel in vorm van zetpilletjes de
huis te hebben, zoals Darocet meest ideale oplossing is. De
zetpilletjes. Deze zetpilletjes zetpilletjes met paracetamol
werken snel en ontzien de
maag. Darocet zetpilletjes
zijn altijd goed gedoseerd en
zijn kinderveilig verpakt. Ze
hoeven slechts éénmaal per 6
uur te worden toegediend,
voor zover dat noodzakelijk
is. Daarbij komt de zes-urige
werking- een ongestoorde
nachtrust ten goede.

Voetverzorging van groot belang

Merendeel vrouwen heeft last van cellulitis
De huidige trend in schoonheidsverzorging richt zich
vooral op een strakke huid. Uit recent onderzoek
blijkt echter dat maar liefst 8O% van alle vrouwen
lussen 17 en 50 jaar last heeft van cellulitis (sinaasiippelhuid). Niet alleen zwaardere vrouwen hebben
er last van, ook slanke.
pellulitis ontwikkelt zich na proces verergeren. De enige
U- puberteit. Een slecht eetpa- manier om hier iets aan te
roon, de pil, zwangerschap doen is ervoor te zorgen dat
n menopauze kunnen dit de celstofwisseling weer nor-

Darocet zetpilletjes:

Kaartavarlagentt
2NMm<fMii vtet

Schone oren belangrijk voor beter gehoor
Vrijwel iedereen heeft er mee te maken, oorsmeer,
die geelachtige stof in de oren. Door enkele malen
per dag in de oren te peuteren houden we ze meestal
schoon. Belangrijk, omdat hard en opgehoopt oorsmeer kan zorgen voor jeuk, irritatie en een minder
ijehoor.

BWItN \fRAtmWRDEUMEID VAfl KWCIIE IVffnf/fOH

zijn Geurvreters inlegzolen.
Ze zijn speciaal ontwikkeld
om transpiratiegeui1 en vocht
weg te nemen. Bovendien zorgen Geurvreters voor een algehele verbetering van de
konditie van de voeten De
inlegzool bestaat uit een
toplaag met daaraan vast een
foamlaag
De kombmatio
zorg't ervoor dat de voet on
droog blijven Geurvi eters
zijn in drie varianten verkrijgbaar Comfort voor de
dagelijkse schoen. Super
Sterk voor laaivon en werkschoenen en Sport Schoen
Special voor sport schoenen
Het verschil i.s dat ledeio opeenvolgende soort een hogere
dosering aktievc koolstof
(10%) bevat De doeltreffendheid van Geui vreters is te
danken aan een uniek en g'epatenteeixl procédé Er wordt
zelfs drie maanden guianlie
gegeven op geurvermmdering van voeten, kousen en
schoenen Geurvieters inle»-zolen zijn verkrijgbaar bij do
drogist
Voor meei informatie
Tendem. tel 038- i a i 77 17

Sterktes
De zetpilletjes zijn verkrijgbaar in drie sterktes. Voor de
allerjongsten (vanaf 3 maanden tot l jaar) zijn er zetpillctjes met 120 milligram paracetamol. Peuters en kleuters (l tot 6 jaar) krijgen zetpilletjes met 240 milligram
paracetamol. Ook voor deze
kinderen zijn zetpilletjes de
ideale toedieningsvorm. Juist
omdat deze kinderen vaak
niets willen innemen of
omdat het kind overgeeft
Voor de kinderen van 6 tot 12
jaar zijn er zetpillen met 500
milligram paracetamol. Deze
dosering is bij uitstek geschikt voor deze leeftijdscategorie en zeker te verkiezen
boven het geven van halve labletten voor volwassenen, zoals nu vaak wordt gedaan
Darocet zetpilletjes zijn drie
jaar houdbaar en handig om
al vast 111 huis te hebben.
Juist omdat kinderen nog al
eens 's avonds of in het weekeinde ziek worden. Uiteraard
geldt voor alle geneesmidclelen dat u uw arts of
consultatiebul eau moet raadplegen indien do klachten
aanhouden of als u twijfelt
aan de ernst of de oorzaak
van de koorts of pijn
Darocet zetpilletjes bevatten
paracetamol
en kunnen
niet
gebruikt
worden
b ij overgevoeligheid vooi
paracetamol of voor één van
de andere bestanddelen van
de zetpillet]es Lees vooi het
g-ebi ui k eerst de bijsluiter
Vooi meer i n f o r m a t i e k u n t u
tol echt b ij uw diotfisl

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Npord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

3

arlumeiïe - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestracii i. Zandvoorl. lel. 5716123

DE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513

Muggenmelk: geen last meer van muggenplaag
ties wordt het aanbevolen aan
reizigers naar tropische gebieden en door de ANWB is
het produkt als beste getest.

Muggen beschikken over
een griezelig perfekt systeem om mensenbloed op
te sporen. Ze voelen het
kloppen van het hart als
luchttrillingen en aan de
hand van de geur die de
mens afscheidt, bepaalt
de mug of het juiste
voedsel is gevonden.
Muggen zijn dol op mensen
met 'zoet bloed'. Hoe zoet dat
is, is afhankelijk van het aminozuurgehalte van het bloed.
Wanneer ze de juiste persoon
hebben gevonden, zoeken ze
het lichaam af naar een
onderhuids adertje. Met hun
gevoelige pootjes is dat makkelijk te vinden, want de
lichaamstemperatuur is bij
een ader eentiende graad
warmer.

mensen warme (sub)tropische
gebieden bezoeken. Hier zijn
ook muggen iets waar we terdege rekening- mee moeten
houden. Om de mug op afstand te houden ontwikkelde
Jaico een repellent die - in
tegenstelling tot dodende insekticiden - de mug afweert.
Deze Jaico Muggenmelk is
niet giftig bij normaal
Roller, Gel & Spray
gebruik en kan ook worden
Met de zomervakantie in het gebruikt door kinderen vanaf
verschiet zullen opnieuw veel 4 jaar. Naast de handige

roller en spray (6-8 uren
werkzaam) is er een gel (8-12
uren werkzaam).
Werkt uitstekend
De produkten van Jaico Muggenmelk hebben een effektiviteit van 96% en werken uitstekend tegen steekmuggen
(o.a. malaria), teken, dazen,
steekvliegen, paardevliegen.
wandluizen, mijtachtigen en
vlooien. Door officiële instan-

Nieuw: Beetbalsein
Maar ook een vakantie in eigen land kan gepaard gaan
met veel ongemakken, neem
nou onze Noordzee met z'n
vele kwallen of een gezcllig-e
wandeling in de natuur
tussen brandnetels! ruiken
Huidirritaties en jeuk zijn
vaak het gevolg. De nieuwe
Jaico Beetbalsem. in handige
dosecrpen voor onderweg,
maakt snel kortemetten met
jeuk, roodheid en bulten De
Beetbalsem is gifvrij. hypoallergeen en kan gebruikt
worden bij kinderen vanaf
l jaar. Jaico Muggenmelk en
Bectbalsem zijn verkrijgbaar
bij apotheek, drogist en
reform zaak.
Voor meer informatie:
Imgroma B.V.,
tel.: 06-91091015 (ƒ l .00 p/m).

scoor in
uw eigen
,
EK!
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Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA. Zandvoort

Terug voor de klas?

M

Fax 023 571 4924
Telefoon 023 571 7741

H A A R L E

Nascholingscursus voor herintreders
in het basisonderwijs

.
Woningbouwvereniging E M M
is de vrijdag (17 mei 1996) na
hemelvaurtdag gesloten.

Het tekort aan leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs neemt toe. De PABO/Hogeschool Haarlem
verzorgt een cursus voor mensen met een onderwijsbevoegdheid die na lange afwezigheid hun werk als
leerkracht in het basisonderwijs/speciaal onderwijs willen hervatten.
Er is een basiscursus waarin met name aandacht wordt besteed aan:
- de uitgangspunten en de ontwikkeling van het basisonderwijs/speciaal onderwijs m de afgelopen 10 |aar;
- nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden;
- schoolorganisatie/vergadertechnieken;
- sollicitatie-vaardigheden.
Deze cursus omvat 12 theoriebijeenkomsten van 3,5 uur (dinsdagochtend) en 10 dagdelen stage.
De cursus begint in september 1996.
l\la de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden voor een vervolgcursus op het gebied van:
- werken in de onder/bovenbouw;
- verschillende vakgebieden.
Aan het eind van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.
De kosten voor de cursus bedragen ƒ 80,-.
Meer informatie: Ton van Rijn, tel. 023 - 5 412 112.

UW HARDWARE *SOFTWARE
& NETWERK SPECIALIST f

Cornelis Slegersstraat 2-1 Zandvoort

Op deze dag kunnen wij u niet
van dienst zijn.
Op all andere werkdagen bent
u van harte welkom.

lel. 023-5730792

Voor dringende technische klachten
zijn wij echter altijd bereikbaar
onder het volgende telefoonnummer:

PABO Hogeschool Haarlem, Bijdorplaan 75, 2015 CG Haarlem

H O G E S G HO

O L

:H A A R L E M

DRINGENDE TECHNISCHE KLACHTEN
023-5717577

woningbouwvereniging EMM

KIJK EENS
HOE U
SCOORT..!

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 5717093

Half mei ijsheiligen voorbij

Op 8 juni start de EK! Nog maar heel even en u zit opnieuw eerste rang bij maar
liefst 31 top-interlands in Europa's beroemdste stadions. Natuurlijk volgt u de
EK op de voet. Maar meteen davert er nog een fantastisch toernooi door ons
land: de grote DoelTreffers actie van uw krant in samenwerking met tientallen
DoelTreffer-Actiewinkeliers in uw omgeving. Speel mee en scoor. Want kijk eens
wat er allemaal voor u op het spel staat:
een fantastisch prijzenpakket, honderden
voordelige EK-aanbiedingen bij uw aankópen, 'voetbaldieren' sparen... Let maar
mooiste
vakantiepareens op: de grote DoelTreffers actie wordt
ken liggen in
de wedstrijd van het jaar!
België. Op de

Groot assortiment

ZOMERPLANTEN
POTTERIE
SPECIAAL MENGSEL VOOR
HET VULLEN VAN
BLOEMBAKKEN

5,=

HEMELVAARTDAG
zijn wij de gehele dag geopend

AANGEBODEN: VAKANTIEWERK

LnterLanden sprelgroep

DoelTreffers zijn kraskaartjes. U krijgt ze
vanaf volgende week gratis bij uw aankopen
bij de DoelTreffer-Actiewinkeliers. 22 mei
vindt u in uw krant het wedstrijdformulier
met alle informatie hoe u kunt winnen. Wees
slim! Zorg dat u meteen na de aftrap uw punten binnenhaalt. Want met uw DoelTreffers
scoort u direct.
Kijk dit kunt u winnen! Uw krant stelt de
volgende schitterende prijzen beschikbaar:

mooiste plekjes
van België vindt u de vakantieparadijzen van SunParks. Samen
met het héle gezin heerlijk een aantal dagen uitwaaien aan de
kust, wandelen in de Kempen of genieten van de adembenemende
vergezichten inde Ardennen. In alle rust en ruimte verblijft de winnaar met het hele gezin naar wens een weekend of een midweék in
een van alle gemakken voorziene vier-, zes-, of achtpersoons bungalow. Vraag alvast de brochure aan: 06.02220.75 (gratis).

l Nieuwsblad
zoeken wij

De 6e prijs: Een stevige Lotto sporttas "Bag
Milan" met veel opbergvakken ter waarde van
ƒ 69,95. Er zijn acht zesde prijzen.

Er zijn acht zevende prijzen.

De 8e prijs: Een EK t-shirt zoals je die alleen
van Lotto kent ter waarde van ƒ 29,95.
U krast met uw DoelTreffer een Cup? Goal!
Daarmee scoort u voordeel. Kijk in de
krant naar de advertenties van de
deelnemende Actiewinkeliers. En
ontdek hoe u met uw DoelTrefferCups handenvol geld kunt bespairen!

Ten behoeve van de verspreiding van:

ƒ 139,95. Er zijn acht vijfde prijzen.

De 7e prijs: Een Lotto sweatshirt van 100 %
katoen in de maat XL ter waarde van ƒ 69,95.

IHBBBaBBBE£B&«BB Huis-aan-huis verspreiding
ffi3ëJSHH

De 5e prijs: Een originele leren 'knikker' ofwel
een Lotto voetbal "Bal Stadia" ter waarde van

Er zijn acht achtste prijzen.

De 9e prijs: Een sweatshirt van Weekmedia ter
waarde van ƒ 29,95 Er zijn dertig negende prijzen.

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS
met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van de Weekmediabladen op vakantie. Voor wie
dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning. De
bezorgdagen zijn op woendag of donderdag, afhankelijk
van de verschijning van de krant.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor een vaste wijk bij u in de buurt.
Vul snel de bon in en stuur deze zonder postzegel naar
Interlanden Spreigroep, antwoordnummer 15002,
1000 PW Amsterdam of bel tijdens kantooruren:
020 - 613.8444
Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van
Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Mijn leeftijd is
Ik ben beschikbaar van

De nieuwe Charade van Daihatsu ter waarde van f 21.995,-*.
Deze vrolijke auto met opgewekte neus en sportieve styling verdient de winnaar. De comfortabele uitrusting van de SÏÏ-16V uitvoering heeft onder andere stuurbekrachtiging en electrisch
bedienbare spiegels standaard. En drie jaar faMeks- en lakgarantie en zes jaar garantie op de carrosserie. Dat zegt genoeg.
Je rijdt zeker. Daihatsu

De 2e prijs: Een weekend of midweék in
SunParks. Een bungalow-cheque ter waarde
van ƒ 900,- Er zijn twee tweede prijzen.

t/m

SieMatic keuken? Dan ziet u hoe verrassend de mogelijkheden ztjn
en hoe slim de indeling. En hoe prachtig en sterk een SieMatic keuken is gemaakt.
Direct na de uitslag - medio juli - wordt de prijswinnaar in de
showroom van een SieMatic keukenadviseur uitgenodigd. Uit een
groot scala van wel 37 keukenseries en 17 prijsgroepen kiest de
gelukkige winnaar zijn qfhaar/avonete model. Van hypermodern
tot rustiek in de uitvoering die past in de eigen woonstijl.
* De Hoofdprijs en de Ie prijs wordt verdiend/gewonnen door o.a.
medewerking aan een publiciteitscampagne.

van ƒ 800,- Er zijn drie derde prijzen.

NB. In geval er onverhoopt deelnemers zijn die als hoogste gelijk
eindigen dan wordt een extra jureerronde toegevoegd. De afgebeelde SieMatic keuken is type 7007 MR van ca. ƒ 25.000,-

van ƒ 700,- Er zijn drie vierde prijzen.

jaar

SieMatic

De 3e prijs: Een weekend of midweék in
SunParks. Een bungalow-cheque ter waarde
De 4e prijs: Een weekend of midweék in
SunParks. Een bungalow-cheque ter waarde

Plaats:

Een originele
SieMatic keuken ter waarde
van f 12500,-*

Ook de achterkant van elke Doeltreffer
speelt mee. Want daar vindt u 24 verschillende cartoons van de voetbaldieren
van alle EK-landen: bijvoorbeeld de
Nederlandse Leeuw tegen de Engelse
buldog, de Franse haan tegen de Spaanse
stier enz. enz. Spaar ze, ruil ze en plak
uw Dieren-DoelTreffers op de speciale
verzamelposter.

E K 9 6

Geen van de prijzen wordt geheel of gedeeltelijk in geld uitgekeerd

Sterke kansen
Prachtige prijzen

Zetfouten, prijzen, o/beddingen en wijzigingen voorbehouden.

O
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Een vuurtoren als geschiedvervalsing

Feest rondom
Kostverloren
ZANDVOORT - Vijftig jaar
geleden ontstond het zomervertalijf Kostverloren. Voor 'Amsterdamse bleekneusjes' werden de voormalige bunkers in
het Kostverlorenpark geschilderd en verbouwd tot kleine zomerhuisjes. En die zomerhuisjes staan nog steeds in dit gezellige natuurgebiedje.
De Stichting Behoud Kostverlorenpark en het Cultureel
Centrum/Zandvports Museum
willen daar bij stilstaan met een
expositie en een videofilm. De
tentoonstelling duurt van 7 juni
tot en met l september in het
Cultureel Centrum/Zandvoorts
Museum aan het Gasthuisplein. Daar zijn foto's, kaarten
en ander historisch materiaal
te zien.
Het plekje heeft trouwens
historische waarde die verder
gaat dan 1945. Van 1800 tot 1940
stond het duingebied als De
Kostverloren aangeduid. „Vandaar de naam van de tentoonstelling: Zandvoort en de Kostverloren. Sommige mensen
dachten al dat het een schrijffout was," vertelt Bram Krol,
beheerder van het Cultureel
Centrum. Tussen 1940 en 1945
werd het onderdeel van de Atlantic Wall en verschenen de
bunkers in de duinen. Net na de
oorlog werd het zomerverblijf
opgericht.
Wie meer wil weten over De
Kostverloren en het Kostverlprenpark kan behalve een kijkje
nemen bij de tentoonstelling
ook een videofilm bestellen. De
film is slechts in beperkte oplage verkrijgbaar. Voor 35 gulden
kan men de videofilm schriftelijk bestellen bij het Cultureel
Centrum, Postbus 331, 2040 AH
of op het Gasthuisplein 9b een
briefje inleveren. Reserveringen moeten voor 20 mei binnen
zijn.

Schilderdag
ZANDVOORT - De kunstenaarsgroep Het Zandvoorts Palet houdt op zondag 16 juni een
teken- en schilderdag op het
Gasthuisplein, Kerkplein en
het Raadhuisplein. Iedereen
met teken- en schilderaspiraties kan aan de dag deelnemen,
als hij/zij zich van te voren aanmeldt bij het Cultureel Centrum (Postbus 331, 2040 AH).
Deze kunstzinnige dag biedt
overigens niet alleen veel om te
zien voor toeschouwers, maar
ook veel om te horen. Want het
Zandvoorts Palet en het Cultureel Centrum hebben eveneens
muziekoptredéns
geregeld.
Tussen negen en vier uur vinden de optredens plaats en
staan de ezels opgesteld.
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IE
VUURTOREN
WORDT
helemaal
niet hoog. Hij steekt
maar enkele meters
uit boven de rest van de bebouwing in de Kerkstraat. Het is
geen kustvuurtoren, maar een
havenvuurtoren, een soort
stompje van 18 meter. Er valt
geen enkele reden te bedenken
waarom de toren zou worden
afgewezen, want zo'n gebouw
past in het bestemmingsplan."
Een vuurtoren is typisch iets
voor Soeters, die bekend staat
als grappenmaker, de architect
van de gimmick. Zijn kantoor
in Amsterdam, toevallig ook in
de Kerkstraat, gaat schuil achter vier gevels. Op het dak van
een van de panden staan twee
enorme autobanden. „Als symbool van het Amsterdamse parkeerbeleid. De auto kan in de
hoofdstad het dak op."
Het beroemdste en uitzinnigste gebouw van Soeters is Circus Zandvoort. In het onlangs
gepubliceerde boek Sjoerd Soeters zegt de architect over zijn
opmerkelijke ontwerp: 'Voor
Zandvoort is mijn amusementshal net zo belangrijk als
een kerk of een bioscoop. Dus
het contrast met de omgeving
heeft daar een goede reden.'
Soeters relativeert deze opmerkingen met de woorden:
„Het onderste deel van het gebouw is neutraal met bewust
veel grijs. Op het niveau van het
maaiveld ben ik zo rustig mogelijk gebleven. Als je rondloopt
op het Gasthuisplein
voel je die vlaggen niet.
Maar het bovenste deel
van het Circus heeft
natuurlijk wel de bedoeling de skyline van
het dorp te bepalen."
Genoeg Zandvoor- ____
ters zijn van oordeel ~•~~"~
dat het Circus het plein vernachelt. Soeters daarentegen
vindt dat de bomen het uitzicht
op de automatenhal belemmeren. „Het is een prachtig plein-

Sjoerd Soeters wil met zijn vuurtoren in het centrum van
Zandvoort een raadsel creëren: 'Kijk die vuurtoren daar, die is
bouwen staan met achterstallig
onderhoud. Voor restauratie
zijn ze niet belangrijk genoeg.
En het nieuwe gemeentehuis
pleegt natuurlijk een veel grótere aanslag op het plein dan het
Circus."

Zandvoort heeft volgens Soeters een tragische architectonische geschiedenis. „Veel mooie
gebouwen aan de boulevard
zijn verdwenen en in de oorlog

ZANDVOORT - 'Tibet,., het
dak van de wereld.' Zo heet de
fototentoonstelling in de bibliotheek aan de Prinsesseweg.
Deze expositie, die nog tot en
met l juni te zien is, schetst een
beeld van het ruige berglandschap waar ook de beroemde
Mount Everest staat. Haarlemmer Nico Koop maakte de foto's voor de tentoonstelling. Hij
reisde langs onder andere Lasa,
Schigatse, Gyantse, Tsedang en
Samye.

Ouderenviering
ZANDVOORT - De Zonnebloem bestaat 25 jaar en viert
feest. Speciaal voor ouderen organiseert de Zonnebloem op
vrijdag 7 juni een viering in de
Agathakerk aan de Grote
Krocht. De viering begint om
10.00 uur. Aansluitend is er een
bijeenkomst in de ontmoetingsruimte van de kerk. Om 12.00
start het officiële gedeelte met
enkele toespraken. Daarna is er Het beroemdste en uitzinnigste gebouw van architect Sjoerd
een receptie tot 15.00 uur.
Soeters is Circus Zandvoort
Archieffoto Weekmedia: Wilfried Overwater

Foto-expositie

Jongeren
ZANDVOORT - De PvdA organiseert maandag 20 mei om
acht uur een thema-avond voor
jongeren over werk en over
huisvesting. De gratis bijeenkomst vindt plaats in het Gerneenschapshuis (L. Davidsstraat 17). Het panel bestaat uit
Liesbeth Costina, Saskia den
Boer en Patrick Schreuder. Gespreksleider is Eugène Weusten, bekend van het Politiek
Café. Cult en Housegroves by
Raymond zorgt voor de muzikale aankleding.

Astmacollecte
ZANDVOORT - De vrijwilligers van het Astma Fonds komen van 20 tot en met 25 mei
'angs de deuren met de collectebus. Dit jaar is het thema van
öe collecte: 'Sponsor de vechters, geef de Carapatiënten
'Heer lucht'.

Toneelspelen
ZANDVOORT - Voor jonge
acteurs in de dop heeft 't Stekkie een workshop op vrijdag 31
Wei van vier uur tot en met half
zes. Dramadocente Joke de
J
ong geeft tips aan kinderen
van acht tot en met 11 jaar. Opgeven via telefoonnummer
5717113.

helemaal in het dorp terechtgekomen'
Foto Bram de Hollander

soort strandpaal voor die hele
reeks gebouwen langs de kust,
een hart waar het dorp van
Zandvoort op aansluit."
„Een badplaats," zegt Soeters, „moet er feestelijk uitzien.
De woongebouwen en hotels
langs de Zandvoortse kust vind
ik zo'n armoe. Van binnen naar
buiten kijkend zie je de droom
van je leven, want je kijkt uit op
het strand en de zee. Maar zo'n
gebouw zelf voegt niets toe."
„Het probleem van badplaatsen in heel Noord-Europa is natuurlijk dat toeristen die geld
hebben na de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Frankrijk of
Spanje zijn gegaan. De badplaatsen hebben zich geconcentreerd op het massatoerisme.
Hoe trek je toeristen aan die op
kwaliteit uit zijn? Neem Brighton. Vroeger de plaats waar de
beau monde van Londen naar
toe ging. Nu gaat het weer beter, maar tien jaar geleden regeerde daar defish and chips. Ik
heb niks tegen fish and chips.
Maar daarmee creëer je een
sfeer die niet nostalgisch of
droomachtig is. De gebouwen
die wij proberen te maken, willen dromen toevoegen."
„Na de oorlog had je twee
stromingen in Nederland: de
Delftse school, de traditionalisten met de baksteentjes en
schoorstenen en de modernisten. De traditionalisten wilden
huisjes met pannen dakjes en
de modernisten wilden van die
grote platen maken. Na de oorlog hebben ze dat verdeeld: jullie doen die pseudo-vissershuizen en jullie die schuine platen."
Soeters heeft niets
tegen de Zandvoortse
vissershuisjes.
„Die
moeten er ook zijn.
Een gebouw dat alleen
_______ aan schaalvergroting
doet, zoals het ABN-gebouw op het Raadhuisplein, is
monsterlijk. Smakeloos. Geen
architectuur, gewoon een gebouw neerplempen, dat getekend is door een blinde."
Ton van Doorn

gesloopt. Het kalige van Zand- in de architectuur breng je nu Een monsterlijk gebouw, zonvoort wil ik aanvullen met een over door het bouwen terug te der enkele uitstraling, een
vuurtoren, zodat de suggestie brengen tot zijn meeste simpele zwarte doos en van een lullige
wordt gewekt dat het dorp om eenvoud, een raam is vierkant, poenigheid. Afbreken en opde vuurtoren heen is gebouwd. enzovoort. Maar je kunt ookbe- nieuw proberen."
Ik schep daarmee een mythe en paalde elementen vergroten,
„Als ik een nieuw casino
creëer een soort raadsel: kijk zoals je iemand even in zijn oor mocht bouwen, zou ik daar een
die vuurtoren daar, die toetert wanneer hij
is helemaal in het dorp iets niet begrijpt. Met
terechtgekomen."
de vergroting van de
Een poging tot ge- vlaggen heb ik dat ook
schiedvervalsing, er- gedaan. Ik wilde daarkent Soeters, en dat is mee het toerisme extra
niet nieuw in de archi- benadrukken.''
_____ tectuur. „Engelse arDe speel- en gokkerk _______
chitecten maakten in krijgt nu dus zijn eigen ~""""~~"
de 17-e en 18-e eeuw nieuwe ruï- rood-witte toren. Soeters ont- soort sprookjespaleis neerzetnes om aan een kasteel oudheid kent echter dat Leo Heino, eige- ten. Met terrassen die over de
toe te voegen. Mijn vuurtoren naar van het Circus en op- zee uitkijken, waar je buiten
wil hetzelfde."
drachtgever van de vuurtoren, een glas champagne kunt drinSoeters vindt het merkwaar- zijn zaak wil uitbreiden. In de ken. Een casino op die plek
dig dat Zandvoort geen haven vuurtoren komt een tearoom moet een houvast zijn, een
heeft. „IJmuiden heeft een ha- op de begane grond en op de
ven, Katwijk heeft een haven. andere yercliepingen vergaderHoe deden die vissers in Zaöd- ruimte gni'éen kantoor. „Maar
voort dat vroeger? Het plaatje Heino Heeft dit plekje natuurvan de Zandvoortse vissers- lijk niet voor niets gekocht. Het
vrouwen die met een mand vol . Circus, moét., meer aandacht
vis op hun rug over het Vissers'- ] krijgen.'Als-stedebouwküridigepad naar-de markt'rin-Haarlern1"2-. denk jë^alKmetëëri aarT'éen-"
"Iepen, heeft mij altijd gefasci- ••ronding; zodat je automatisch
heerd. De vissers hadden'na- de Kerkdwarsstraat inloopt en
tuurlijk kleine scheepjes die ze voor het Circus staat. Pas later
het strand opvoeren. Wij zijn zo ontstond het idee voor een
gewend dat een vissersplaats vuurtoren."
een haven heeft. Wij kunnen
ons niet meer voorstellen dat
En Zandvoort krijgt eindelijk
bootjes zoals in Zuid-Europa een gepast fallussymbool, want
op het strand liggen. Als je hier een watertoren hebben ze imeen boot laat liggen, moet je mers ook in Brabant en Limhem bewaken. Het strand is het burg. Soeters onderneemt een
domein van de toerist gewor- speelse poging de geschiedenis
den."
van het bijzonder arme vissersdorp te vervalsen. Dat doet
Het moderne strandbeeld Amerikaans aan: onecht, megaheeft Soeters willen vangen in lomaan, een beetje schreeuwehet Circus, ook wel 'een ge- rig en een tikkeltje ordinair.
bouw als gillende keukenmeid' Soeters reageert niet echt engenoemd. „De vlaggen symboli- thousiast als de term 'architecseren voor mij de kust, het tuur van de big mac' valt.
broodje haring en de ijsco."
Het Zandvoortse casino, dat
Soeters past veelvuldig het is pas een schandaal, aldus Soestijlmiddel van de overdrijving ters. „Terwijl Heino de gokhal
toe. „In de vorige eeuw had de • uit de louche sfeer heeft gearchitectonische taal voor alle haald, beantwoordt het casino
mensen eenzelfde betekenis. aan het stereotiepe, NederlandGEVELAANZICHT K E R K S T R A A T
Elke eeuw had zijn eigen bouw- se beeld over gokken, namelijk
kunst: gotiek, renaissance, ba- als het kwaad dat zich in het
rok. In de twintigste eeuw zijn duister moet afspelen. Het casi- De vuurtoren in de Kerkstraat.
we die gemeenschappelijke taal no is een soort kelder, losgesne- Op de achtergrond de vlag van Circus Zandvoort
kwijtgeraakt. Een boodschap den van de rest van Zandvoort.

'Het kalige van Zandvoort wil
ik aanvullen met een vuurtoren'

Tibet in beeld

ZANDVOORT - De Zandvoortse fotograaf Evert Niehot
exposeert samen met Bert van
Voorden in het Reinaldahuis,
L. Springerlaan l in Haarlem.
De expositie, die vrijdag geopend is, loopt tot en met 20
juni. De tentoonstelling is dagelijks te bewonderen van negen
uur 's morgens tot negen uur 's
avonds.
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'Casino monsterlijk gebouw
zonder enige uitstraling'

Zandvoorts
Nieuwsblad!

Politiek Café
over recreatie
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 21 mei wordt in Yanks
(ingang Kosterstraat) het laatste Politiek Café gehouden
voordat hel zomerseizoen begint. Vanwege de zomer luidt
het thema dan ook: Recreatie.
Welke positie heeft Zandvoort als badplaats en hoe denken de politici, burgers en ondernemers daarover? Gespreksleider Eugène Wensten
voelt hen aan de tand. Als speciale gasten zijn P. Sips (directeur VVV Zuid-Kennemerland)
en G. Rookhuijsen (politiechef)
uitgenodigd.
Tijdens" het Politiek Café
wordt voor de tweede keer de
Zandvoortse Doofpot uitgereikt. Vorige maand kreeg de
Zandvoortse politiek deze felbegeerde trofee. Een geheime
jury heeft inmiddels een nieuwe winnaar op het oog. Het Po
litiek Café begint om half negen. De toegang is gratis.

Musical
ZANDVOORT - Maandenlang repeteren de leerkrachten
en ouders van de Mariaschool
al, want op 28 mei zetten zij de
musical 'Hotel Mesjogge' in de
Stadsschouwburg van Haarlem op de planken. Voor deze
voorstelling zijn nog kaarten
verkrijgbaar (reserveren bij
Marieke
Hoekma-Wijnbeek
023-5247941). Het verhaal speelt
zich af in de hal van Hotel Mesjogge, waar zich gasten ophouden met een vreemde kwaal.
Een journalist heeft dit gehoord en gaat er op af als dokter. Dat brengt erg vreemde verwikkelingen met zich mee.
Michael de Vries verzorgt de
muzikale leiding en Ed Fransen (bekend van toneelvereniging Wim Hildering) heeft de
regie op zich genomen. Achter
de coulissen zijn uiteraard nog
veel meer mensen in touw.
De musical is een van de festiviteiten vanwege het 75-jarig bestaan van de Mariaschool in
Zandvoort. Op 14 juni sluit een
groot kinderevenement het
feestjaar af.

Hannie Schaft
ZANDVOORT - De nieuwe
ouderactiviteitencommissie
van de Hannie Schaftschool
heeft haar eerste grote daad
verricht. De ouders hebben zaterdag een vossenjacht, koud
buffet en een playbackshow georganiseerd.
„Erg geslaagd en-zeker voor
herhaling vatbaar," vindt Inge
van de Poel, een van de ouders
van de activiteitencommissie.
„Meer dan tweehonderd mensen deden mee aan onze feestdag. Zonder de steun van de
ouders die de lekkere maaltijd
verzorgden en de middenstanders die de prijzen voor de loterij beschikbaar stelden, was het
trouwens niet gelukt."
Tijdens de feestavond werden ook de voetballers uit de
drie hoogste klassen in het zonnetje gezet. Zij hebben vorige
week namelijk het districtkampioenschap voor schoolvoetbalteams gewonnen.

WAO en AAW
ZANDVOORT - Op donderdag 30 mei is er een voorlichtingsochtend over de herbeoordeling van WAO-ers en AAW-ers. Het steundpunt artaeidsongeschikten organiseert deze
ochtend in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat 17) in samenwerking met het WAO
Platform Noord-Holland, de
Cliëntenraad Riagg Zuid-Kennemerland, Cliëntenbond GGZ,
Stichting Release, ANIB, FNV
en het CNV. De bijeenkomst begint om tien uur en duurt tot 12
uur. De toegang is gratis.

Fimoklei

MENINGEN
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die tig dat het deel aan de Kerkrecentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het dwarsstraat grotendeels gaat
recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer bestaan uit spiegelwand. Dat is
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven niet alleen heel modern, maar
juist gebouwen waar je niet zo
plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 naar binnen kunt kijken, bieAA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuis- den ook het wanne gevoel van
Vandaar dat zijn plan om een plein l?, in Zandvoort.
menselijkheid waar de Zand18 meter hoge rood-wit geblokvoorters en hun badgasten zo
te (net als Kuifjes Raket naar
van houden. Het gevoel dat ze
de Maan) vuurtoren te bouwen
thuis zijn - het Schalkwijk-gein de Kerkstraat al onze steun mand naar ze luistert. Toch wil- 'Kerkstraat' te vervangen door voel met een snufje Disney land.
verdient. Natuurlijk, er zullen len wij een paar kanttekenin- 'Leo Heinostraat' (en 'Gast- dat moeten we onszelf en onze
mensen zijn die zeggen:'; een gen plaatsen bij de heer Heino's huisplein' door 'Leo Heino- gasten bieden. Zandvoort doet
vuurtoren in de Kerkstraat, vuurtorenplan. Ten eerste: Een plein').
nog onvoldoende waar het goed
honderd meter achter de zee- toren van 18 meter is veel te
Ten derde: in het huidige in is: hoogbouw met spiegelreep en midden in het dorp, dat laag. Je moet hem vanuit heel plan is de koepel van polyester glas.
slaat toch helemaal nergens Zandvoort en omstreken en en de toren zelf van aluminiumHet kan ons niet hoog genoeg
op? Een vuurtoren hoort toch vanuit zee kunnen zien, dus wij beplating. Aluminium is dan zijn en niet genoeg spiegelen.
aan zee te staan? En er zullen stellen een hoogte van min- wel een warm materiaal, maar Een minpuntje: de spiegelwand
mensen zijn die zeggen: 18 me- stens 55 meter voor (een zicht- rijmt niet met kwaliteit, ook al moet wel van zwart glas zijn.
ter hoog, dat gaat het hele dorp lijnenstudie is nodig om de pre- is het al een stuk beter dan
verpesten, en het Circus is toch cieze hoogte te berekenen). Als steen. Polyester is daarentegen
al zo dominant aanwezig!
je iets doet, doe het dan goed. een mooi hoogwaardig natuurBovendien verdient de heer lijk materiaal, dat bovendien
En er zijn er die zullen zeg- Heino het om hoog boven vertrouwd aandoet en tegen Jo Voolstra ziet een vuurtoren
gen: allemaal plastic en alumi- Zandvoort verheven vanuit zijn een stpotje kan. Daarom zou- in de Kerkstraat niet zo zitten,
nium in van die goedkope vuurtorenkoepelkantoor over den wij graag zien dat de hele maar als Zandvoort daarmee
speelgoedkleurtjes, dat is toch ons uit te kunnen kijken. We toren uit polyester wordt ge- gered kan worden.
zo lelijk als de pest? Deze men- moeten vanuit heel Zandvoort construeerd, of anders op zijn
Een vuurtoren in de Kerksen lopen echter achter, zijn ge- naar hem kunnen zwaaien. Ten minst trespa.
straat! Vorige week stond er in
fixeerd op het verleden en be- tweede: een diameter van zes
Ook handig in het onderhoud dit blad een artikel over een
grijpen niets van kwaliteit en meter is veel te bescheiden. trouwens en een stuk duurza- fantastisch ontwerp voor een
vooruitziend
ondernemer- Een echte vuurtoren heeft een mer en goedkoper. Ten vierde: groots bouwproject van de heer
schap. Het zijn dezelfde men- beetje basis, dus een diameter de koepel zou een krachtig L. Heino. Zijn woorden daarin
sen die het maar niet willen van 12 nieter is het absolute mi- vuurtorenlicht moeten krijgen, waren onder andere: Zandvoort
snappen dat de kastanjeboom nimum.
zodat de mensen uit de wijde heeft behoefte aan mooie geop het Gasthuisplein een uiterDe gemeente zou dan ook al- omtrek de heer Heilo's licht bouwen, het dorp moet veranmate storend element is als je les op alles moeten zetten om zien en naar Zandvoort worden derd worden anders gaat het
vanuit de hal van het Circus zo veel mogelijk panden in de gewenkt, om hun geld op een dood en mensen die de bouwnaar buiten kijkt, tot overmaat Kerkstraat te slopen, teneinde verantwoorde manier te komen stijl niet aanstaan moeten niet
van ramp ook nog eens de blik de heer Heino de ruimte te ge- besteden in het Circus en soort- zeuren. Daar ik tot de zeurende
op het Circus verpest en dus ven om het oude dorp cp ter- gelijke kwaliteitsvoorzieningen categorie behoor, heb ik mijn
gewoon zo snel mogelijk moet mijn geheel aan te passen aan (waar er in Zandvoort nog bedenkingen bij het plan en
worden omgezaagd.
het Circus-complex. De ge- steeds veel te weinig van zijn). zijn woorden.
Maar nu ik steeds weer hoor
meente zou ons inziens zelfs
Het is maar goed dat nie- kunnen overwegen om de naam
Tot slot. Op zich is het prach- dat Zandvoort aan de rand van

Laat Leo Heino's licht
over Zandvoort schijnen
Leo Heino en architect Sjoerd
Soeters zijn van plan een vuur-,
toren in de Kerkstraat te bouwen. E. Kerkman vindt dat Heino alle medewerking moet krijgen: doop de Kerkstraat om in
Leo Heinostraat.
~:
Geef Leo Heino de ruimte!
Dankzij visierijke, cultuurminnende en sociaal voelende ondernemers als de heer Leo Heino kan Zandvoort blijven hopen op een mooie toekomst.
Vooral het dorpscentrum heeft
veel aan hem te danken. Het
Circus is een prachtige, vermaarde architectonische creatie die enorme meerwaarde
geeft aan het indertijd zo lelijke
Gasthuisplein, dat gelukkig
sinds de bouw van het Circus
en onlangs een nieuwe raadhuisvleugel weer enigszins is
opgewaardeerd.
Het Circus trekt ook bij uitstek de bezoekers waar Zandvoort zo om zit te springen: verblijfstoeristen met een goed inkomen die veel hebben te besteden en mogelijkheden willen
hebben om dat op een stijlvolle
manier te doen. Zij zoeken lifestylekwaliteit, kwalitatief hoogwaardige vrijetijdsvoorzieningen en de heer Heino biedt die
kwaliteit. Niet voor niets is het
Circus een populair reisdoel
onder de welgestelden van Nederland.

Dat is nog moderner en vooruitstrevender en biedt nog
meer gezelligheid en vooral
kwaliteit. Kortom, wij wensen
de heer Heino alle succes toe
met zijn Circusuitbreiding, ook
al vinden wij dat het vuurtorenproject in verschillende opzichten veel te behoudend is en op
wezenlijke punten voor verbetering vatbaar is.

ZANDVOORT - Er zijn nog
een paar plaatsen vrij bij de fimokleicursus voor tieners van
10 tot en met 14 jaar. De cursus
vindt op donderdag' en vrijdag
plaats van kwart voor vier tot
en met kwart voor zes in 't Stekkie (Celsiusstraat 190). In totaal gaat het om vijf lessen. De
cursus start op 30 mei en is
bedoeld voor tieners die nog
niet eerder een fiinokleicursus
gedaan hebben. In het najaar is
er bij voldoende belangstelling
een vervolgcursus. Opgeven via
telefoonnummer 5717113.

Dat hij en andere toekomstige entrepremeurs hun grootschalige dromen mogen verwe- Droogbloemen
zenlijken en alle ruimte mogen
ZANDVOORT - Tieners met
krijgen om van Zandvoort weer groene vingers zijn welkom bij
de kwaliteitsbadplaats te kun- de workshop droogbloemcollanen maken die zij ooit was.
ges maken op 21 mei in 't StekE. Kerkman kie (Celsiusstraat 190). De
Zandvoort workshop begint om half acht
en is bedoeld voor tieners van
12 tot en met 16 jaar. Er is nog
een beperkt aantal plaatsen
vrij. Opgeven via telefoonnumde afgrond staat, moet ik wel nier 5717113.
anders gaan denken, want ik
wil hier overleven. Vandaar
ook mijn vraag aan een ieder EHBO-post
die over de mogelijkheden beZANDVOORT - De EHBOschikt, sloop toch alles wat oud post gaat op Hemelvaartsdag
is en bouw op de vrijgekomen weer van start bij de rotonde. In
grond uw grote en hoge droom- samenwerking met de gemeenkastelen. Houdt u daarbij voor- te staan de "EHBO-ers klaar
al geen rekening met bewoners voor iedereen die gewond raakt
die het oude wat Zandvoort nog op het strand. Bovendien is er
bezit koesteren en laat ook het bij de rotonde kinderopvang.
karakter of historie geen rol
meer spelen.
Als Zandvoort door hoogbouw en veranderingen kan
ZANDVOORT - Negen 13-jarioverleven, redt dan als het u gen hebben vrijdag' hun diplobelieft ons dorpje aan de zee, ma voor de jeugdlotusgroep gewant mij ontbreken de midde- naald. Deze jeugdige 'nepslachlen.
toffer' zijn zo enthousiast dat
Jo Voolstra ze ook volgend jaar doorgaan
Zandvoort met hun opleiding.

Bouw vooral uw droomkastelen

'Nepslachtoffers'
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woensdag 15 mei 1996

VVaekmedia 17
Van Galenstraat 104, tweekamerapp. op
begane grond met ruim zonneterras. Ind.
entree; hal; woonk.; slaapk.; keuken; toilet;
badk. met douche en wastafel.
Vr.pr. ƒ 149.000,-k.k.

Srr.uidpaviljoLMi 12-A
C >ii7r k e u k e n is Yuii.ifheclcii iedere dag tot
21 .00 uur geopend
l u r maandag :\.-,. mis (hernieuwde) kennismakin^MF.NU
vooral
'k Sot'jj v.d. r>ag ol Oriëntaalse scanipies

DRUGSTORE

Passage 3/3, gezellig 3 kam.app. (in gebruik als 2) op 1e woonlaag. Ind. etage;
hal; toilet; eetkeuken met inb.app.; riante
woonk. met ruim balkon zuid; si.k.; badk.
met ligbad, douche en wastafel.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Vrijdag 17 mei Philips demonstratie

OPEN HUIS
Hulsmanstraat 1 + 1a, zat. 18/5 van 12.00iPfll/Svanof
14.00 uur. Vrijst. woonh. met aparte zoEURO-FLOOR
merwon, in rustige deel v.d. dorpskern. In
PARKETHANDEL ,•;•';' . :.0penings(i/den:
deze woning zijn de charme v.e. oud huis
en de luxe v.e. nieuw huis op een smaak.dinsdag van :,1 0.00- J 8.00 uur
volle manier gecomb. Ind. hal; toilet;
woensddgvan JOMiaOO uur
woonk. met erker en open haard; eetkeuken met inb.app.; bijkeuken. Amerikaans
zaterdag van 10.00-10.00 uur
houten vloer over de gehele verdieping. 1e
Tel,} 020 • 691 7554
et. 2 si.k.; luxe badk. met wastafelmeubel,
toilet, douchecab. en 2-pers.bad. C.V. gas.
Ind. zomerwoning: keuken; toilet; woonkamer; 1e et. sl.k. met douche.
Vr.pr ƒ 359.000,- k.k.

iflkf, B1W

hoofdgerecht
* Slipcongetjcs
in nlomhoter gebakken of
-b Sparcribs van de grill
dessert
~k Dainc Blaiichc of
Hasseltse koffie

23,50 p.p.
Voor reserveringen 023-5714525

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

pis
,3im

VAN

De Zanuter
E A U T Y

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Bekendmaking
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV is op 17 mei 1996 gesloten.

C E N T E R

•
•
•
•
•

Schoonhcidsbeliandelingen
Hydromassagebad
Algenpaldtingen
Harsbcliandelingen
Paralango
(anti-cellulilis behandeling)
• Visagie/Manicure
• lin nog heel veel meer...

MAKELAARÖ.G.

iy WaterleidingbedrijfZuid-Kennemerland NV

l
l
l

Gedurende de maand mei krijgt u bij een
gezichtsbehandellng een behandeling in
hel hydromassagebad of een algenpakking
voor de helft van de prijs!
Geel eens een kadobon
voor een heerlijke
schoonheidsbehandehng!

watervoorziening kunt u het bedrijf
bereiken via telefoonnummer

natuur kent de mens. "\

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Haarlem, 13 mei 1996.

, Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,
Rijksweg 501, Poslbus 2113, 1990 AC Velserbroek,
tü,.jfoon~(023) 520 13 00

\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327./

Tijdens deze dag wordt er door Philips gedemonstreerd met:

Philips "Aqua Lady" shave
en het Philips "Satinelle" epileer apparaat.
éénmalige aanbieding op deze dag

bu de Philips "Aqua Lady" shave
krijgt u een gratis make-uptasje en een DlO kadobon t.w.v. ƒ!€),•

Bij de PhilipS "Satinelle" ontvangt u een Refund bon van
J l O,
1- een DlO kadobon van J l O,- en als klap op de vuurpijl
mag u het apparaat 3O dagen op proef houden.

l
l

i
l

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

A A N B l ED l N C T ER K EN N l S M A K IN G

In geval van storing in de drink-

(023)53921 92.

bij de Gaper Drugstore

H
l

i
a
l

PAYOT
Beautycenter "De Zamster"
Kostverlorenstraat 1 1 ) , Zandvoort
Telefoon (023) 571 46 92
Geopend van maandag t/m zaterdag
Eéii wélodad' voor Uca/aam feiri geëjt

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT - TEL. 023 5712513-

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

l
Vraag vrijblijvend offerte.

NOVILON MARMOLEUM

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 1 3a. Tel. 571 5 1 86

ochten Top
met bezoek aan kaasboerderij of wandeling door het
prachtige Loenen.
Vanaf Steiger 7 te Amsterdam vertrekt ons schip voor
een vaartocht over de prachtige rivier de Vecht. Via het
drukbevaren Amsterdam-Rijnkanaal varen we door de
sluizen van Nigtevecht om vervolgens de mooie rivier
c e Vecht op te varen.
In mei, juni en september bezoeken we op maandag en
iu juli en augustus op vrijdag Loenen, waar onze gids u
meeneemt voor een rondwandeling langs de oude huisen in typische "Vechtstijl" zoals Welgelegen, Vegtlust
en Bijdorp. U kunt echter ook op eigen gelegenheid
Loenen verkennen.
In juli en augustus meert ons schip op maandag af bij
kaasboerderij De Willigen voor een bezoek van ongeveer eeri uur. Hier zal de boerin alles vertellen over de
traditionele manier van kaas maken.
Na een uur wordt de Vecht weer afgevaren terug naar
Nigtevecht en de altijd levendige havens van
Amsterdam om rond 16.00 uur weer af te meren aan de
Muyterkade Steiger 7.
Pariode:
' mei t/m 15 september iedere maandag
; j u l i l/m 31 augustus iedere maandag en vrijdag
Vertrek:
' 0.00 uur: De Ruyterkade Steiger 7, Amsterdam
(achter GS)
A ..-inkomst:

Wist u dat...
... Rederij Naco o.a. ook vaart naar:
Pampus en het Muiderslot, het Amsterdamse
bos. Ouderkerk, Harderwijk en Volendam

Boottocht naar
Spakenburg*

... Rederij Naco maar liefst 8 schepen in
haar vloot heeft
... U ook alle boten kunt afhuren voor uw
gezelschap

De gemeente Spakenburg organiseert jaarlijks diverse
festiviteiten voor jong en oud.
Rederij Naco vaart evenals het voorgaande jaar naar
Spakenburg om dit gebeuren mee te beleven. Op
woensdag 12 juni wordt een Paardenmarkt met broderie
gehouden. Op de woensdagen 24 juli, 7 en 14 augustus
kunt u een feestelijke markt verwachten met o.a.: folkloristische aktiviteiten, demonstraties van oude ambachten, volksdansen. Ook voor de kinderen is er van alles
te doen zoals een poppenkast, er zijn kinderartiesten en
een kinderrommelmarkt.
Op woensdag 21 augustus vaart ons schip ook naar
Spakenburg. Op deze datum is er een standwerkersconcours, een officiële jury bepaalt de winnaar. Voor u als
bezoeker zijn er veel koopjes te verkrijgen.
Data:
wo. 12 juni, wo. 24 juli en wo. 7, 14 en 21 augustus
Vertrek:
11.00 uur
Aankomst:
ca. 18.30 uur
Kosten:
f 37,50 p.p. f 22,50 voor kinderen van 4 t/m 11 jaar

... Een geheel verzorgde feestavond
al mogelijk is vanaf f 49,— p.p.
... De Stad Enkhuizen is aangepast voor rolstoelen
... ledere zaterdag een Diamond Diner Cruise
wordt gevaren, met kans op gratis briljant

Dagtocht naar
VOC stad Hoorn*
Om 10.00 uur vertrekken wij vanuit Amsterdam voor een
fraaie vaartocht langs de kust van het IJsselmeer naar
de VOC stad Hoorn. Deze tocht is een boot-buscombinatie.
Hoorn is de grootste stad van Westfriesland, gelegen
aan het Hoornse Hop. Bovendien heeft Hoorn een pittoreske binnenstad met vele herinneringen aan de 16e en
17e eeuw. U kunt een bezoek brengen aan het
Westfriesmuseum of Museum van de Twintigste Eeuw,
maar ook een stadswandeling van de VVV is zeker de
moeite waard, kortom een aantal goede redenen om
Hoorn te bezoeken.
Data:
wo. 3, 10 en 31 juli en za. 3 en 17 augustus 1996

ca. 16.00 uur

Vertrek:
10.00 uur

\vosten:
i 37,50 per persoon
:
22,50 voor kinderen van 4 t/m 11 jr.

Aankomst:
17.00 uur
Kosten:
f 37,50 p.p. f 22,50 voor kinderen van 4 t/m 11 jaar

* Reserveren voor alle dagtochten is verplicht!
Bestel bij uw boeking een extra voordelige
Quicklunch:
koffie met appelgebak bij ontvangst
Vers belegd broodje kaas, ham
en krentenbol. Plus kopje koffie, thee of melk

ƒ15,-

Rederij Naco

meer informatie, folders en reserveringen 020 - 62 62 466

... Het kantoor aan de Ruyterkade op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur geopend is
... Rederij Naco 24 uur per dag bereikbaar is
voor informatie
... Rederij Naco de Ajax-supporters
naar Volendam heeft gevaren
... Rederij Naco duizenden kinderen uit
groep 7 en 8 door de havens heeft gevaren in het kader van het scholenproject

UitèlVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17
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Haast moet je niet hebben langs de Meije
Het is mei en, weliswaar met enige vertraging, dan nu toch
écht voorjaar. Tijd om de stad even te verlaten en de natuur
in te trekken, kijken hoe de natuur zich hersteld heeft van
de lange en koude winter. Volgens de kalender is het
tenslotte al een paar weken lente, maar dat is nu pas op het
platteland te merken.

D

E IN DE WINTER
bruin geworden weilanden zijn weer
groen, zij het aarzelend; de
Boeren zijn nog lang niet tevreden. Er zijn overal grote
kale plekken te zien en het
gras is nog lang niet lang
genoeg om lekker te laten
begrazen, laat staan om het

af te maaien.
Het vee eet vooral de ingekuilde voorraad van het vorige
jaar, en nieuw gras om een
nieuwe voorraad aan te leggen
is er voorlopig nog niet. Het
KNMI heeft laten weten dat
april '96 de droogste aprilmaand van deze eeuw is geweest, en dat helpt niet mee bij
een voorspoedig herstel van de
geleden schade. Maar de doorsnee doorgewinterde stadsbewoner ziet dit alles niet. Hij ziet
(ADVERTENTIE)
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zon en zomer, konijnen en hazen, ontluikend groen en bloesem, en in de sloten en vaarten
drijft kikkerdril. Dus: eropuit!
Een mooi tochtje is een rit
door de polder langs de Meije,
een riviertje dat zich door het
laagveengebied ten zuiden van
Nieuwkoop slingert. Dit is een
moerasgebied waar al het leven
zich in of in de directe nabijheid van water afspeelt. Het waterpeil is er dan ook erg hoog:
er zijn bijna geen oevers, het
wateroppervlak gaat bijna
naadloos over in weiland. De
Meije mondt bij Zwammerdam
uit in de Oude Rijn, en de gehele rivier langs is het uitzicht
meer dan de moeite waard.
De Meije is feitelijk een lintdorp, zo'n 75 meter breed en
wel twintig kilometer lang, en
de te volgen weg kronkelt en
slingert met de rivier mee door
- op dit moment - overdadig
groen. De boerderijen en (voormalige) daglonershuisjes zijn
dusdanig pittoresk, dat je je in
een ver en zuidelijk vakantieland waant. Pluimvee, koeien,
paardjes en zelfs nog echte
scharrelvarkens zijn er te zien,
en kijk niet gek op wanneer je
een halve kilometer achter een
kudde schapen of geiten moet
aansukkelen, omdat ze net worden verweid.
Nee,
haast
moet je niet
hebben als je
langs de Meije
rijdt. Sowieso
moet je daar
geen
haast -----•
hebben; het is
er smal, er lopen mensen - ook
kleine kinderen! - en dieren, en
een ongeluk zit in een klein
boontje. De bewoners tekenen
dan ook met borden en acties
protest aan tegen al te roekeloze, lawaaiige rijders.
In dit laagveengebied hebben
Corina van Arnhem en Chris
Freriks de tuinen rond hun
boerderij aangelegd. De oppervlakte is opgedeeld in vakken
waar verschillende tuinen aangelegd zijn. Tuinen overigens

uitrusten, kan de tot theesalon
omgebouwde stal opzoeken,
waar thee met zelfgemaakt gebak of een hartig hapje wordt
geserveerd. En wie geluk heeft,
vangt een glimp op van de valken, die de uilenkast hebben
veroverd en daar een legsel bebroeden, of voeden, het ligt eraan wanneer je er bent.
Wolthoorn & De Groot
De .smalle en slingerende wegen
door het prachtige gebied, dat grotendeels door De Vereniging Natuurmonumenten wordt beheerd en voor een
groot stuk als 'stlltegebied' Is aangemerkt, kunnen het beste vanaf het
fletszadel worden beleefd. Voor wie
het vanaf huls te ver fietsen vindt, kan
de flets met de auto tot bijvoorbeeld
Woerden, Kreukelen of Nieuwkoop
meenemen en van daaruit de tocht per
flets voortzetten. Ook kan men fietsen
huren, bijvoorbeeld op in de stationsfietsenstalling van Woerden. De WV
Woerden heeft namelijk in samenwerklng met het stadsmuseum Woerden waar nog tot 2 juni de tentoonstelling
Gras & Wolken; een beeld van het
Groene Hart te zien Is - een aantal
fletsroutes uitgestippeld in de omgeving. De IHeijeroute is> er daar een van;
het was de favoriete schilderplek van
de schilder Paul Rosemeier, naar wie
deze route dan ook is vernoemd.

de boerderij vormt de oude Veenriviertje de Meije slingert zich dwars door het ontluikende
Foto De Groot
hooimijt een natuurlijk dak bo- Groene Hart
ven het terras. Hiervandaan is
er een fraai vergezicht over de
Corina van Arnhem heeft ook
polders, het uitzicht is mooi vijver is groot en ligt in de bosomlijst door tuin. De oevers zijn voorzien voor ouderwetse planten als gade met zorg van een rijke oeverbeplanting. lega, scharlei (Salvia sclarea),
gekozen tae- In mei bloeien de felgele dot- en de boerentuin-klassieker, de
planting.
ters naast het ingehouden geel dahlia, ruimte gemaakt in haar
Er zijn twee van de primula's. In de border- tuinen. In de rozentuin is met
vijvertuinen:
tuin zijn alle kleurenregisters name de vrijwel stekelloze lei-- de een is eenopengetrokken: straks zullen roos 'Veilchenblau', overdekt
ingetogen wa- in de zomer de felle kleuren van met de van diep- naar lichtDe boomspiegels (de cirkels tertuin, waar de rechthoekige de borderplanten om de aan- paars verbloeiende roosjes, hét
grond die het bladerdak van de vijver omzoomd is met planten dacht van de bezoekers strij- succesnummer.
Wie na al dat moois even wil
boom als het ware weerspiege- in rustige kleuren. De andere den.
len) zijn met vrouwenmantel
beplant en hier en daar slingeren de takken van de roos 'New
Dawn' zich langs de oude stammen omhoog. Vanuit de voortuin, waar de bodem bedekt is
met inheemse klaver (witte klaverzuring, Oxalis acetosella),
hosta's en Ipngkruid, heeft men
een prachtig uitzicht over de
Meije en de hooilanden. Achter
die in deze moerasomgeving
thuishoren en op elkaar afgestemd zijn. Een oude hoogstamboomgaard is in oude glorie hersteld.

Roos slingert zich langs
oude boomstammen omhoog

VOOR WEEKMEDIA LEZERS
BEGINT HET VOETBALFESTUN,
HALF MEI AL...
VOLGONSEKAKTIE-NIEUWS ,

Het staat middenin de stad maar heeft de toegankelijkheid
en de kleur van een bunker. Amsterdammers fietsen er
vaak langs maar de meesten zijn er nooit binnen geweest.
En dat terwijl het van binnen de internationale allure heeft
van Rembrandts Nachtwacht. Van zijn leerlingen Govert
koner. Er staat een extra grote Flinck en Ferdinand Bol zijn binnen prachtige schilderijen
spiegel een make-up tafel en je
te bewonderen. De bewoonster, mevrouw Hare Majesteit
vindt er waspoeder en een
koningin Beatrix, is de komende maanden met vakantie.
strijkplank. Dit laatste lijkt me Haar
huis is daarom vanaf 25 mei weer open voor publiek:
niet zo wijs, want je vakantiegehet Koninklijk Paleis op de Dam.
voel verdwijnt direct. Maar de
etage is dan ook hoofdzakelijk
'AN TOT VER over de den," lacht Goossens. Hij wijst
bedoeld voor zakenvrouwen en
die komen niet om vakantie te
hele wereld komen in de grote zaal op het mozaïek.
„Het paleis is een afspiegeling
vieren.
mensen kijken, al• Bij de Duitse plaats Fürth leen de Amsterdammers van de wereld buiten. Op de
denk je aan industrie en niet zelf niet." Eymert-Jan Goos- vloer de aarde. In de vier hoeaan de schrijver Jakob Wasser- sens (32), de kunsthistori- ken van het gebouw staan
steeds twee beelden van de gomann. En bij Rudolstadt cus van het paleis knikt.
wil ook niet direct de „Dat weten we door enquê- den die de acht toen bekende
naam van Schiller in je tes. We proberen van alles planeten voorstellen: Jupiter,
Mercurius, Apollo. Daar zie je
gedachten
schieten. om ze hierheen te krijgen,
boven de deur naar de rechtsToch zit Duitsland boor- via
de
WV,
met
spotjes
op
devol interessante plaat- AT 5. Maar het wil tot nu toe zaal vrouwe Justitia, vergezeld
door koning Midas die de nijd
sen waar Wereldlitera- niet echt vlotten."
uitbeeldt. De betekenis van
tuur werd geboren en
Niet verwonderlijk. Met de schilderijen en beeldhouwwerk
plekken die een belangrijke rol speelden in be- grauwe gevel en de tralies voor liggen ook vaak in eikaars verkende romans. Voor dit de ramen ziet het pand aan de lengde en stellen vaak een verdoel gaft het Duits Ver- Nieuwezijds Voorburgwal 147 haal met een wijze les voor."
Het stadhuis werd eerst pakeersbureau
(020- er van buiten uit alsof er goud697.8066) het interessan- voorraden liggen opgeslate en leuke boekje Deut- gen.
Dat was in de Gouden 17-e
sche Literaturlandschaften uit waarin op bondi- eeuw inderdaad ook het gege wijze plaatsen met val. Jacob van Campen onteen literiar verleden wierp het paleis in 1647 als
stadhuis van Amsterdam. worden beschreven.
Thee drinken in Enge- De vloer van de grote zaal
land is anders dan hier. daar bestaat uit een enorm mo- leis toen Lodewijk Napoleon m
Wie eens wil weten hoe zaï'ek, voorstellende de aarde de 18-e eeuw de Franse bezethet bij de Engelsen en met daarover de zeehandels- ting in Amsterdam vertegenmet name de Londena- routes uit die tijd. De stad flo- woordigde. In een kamer aan
ren thuis toegaat tegen reerde toen immers dankzij de kant van de Dam draait Goostheetijd, kan aanklop- internationale scheepvaart. De sens een van de stoelen onderpen bij Home Hosting. grootste handelaars fungeer- steboven en toont een brandDaar brengen ze je graag den bij toerbeurt als burge- merk. „We hebben hier de best
voor 13 Engelse ponden meester van Amsterdam. Het bewaarde en grootste collectie
ergens op de thee. 'A-mouth-wa- stadhuis was tegelijk ook han- meubels uit die tijd. In Franktering end to a day,' is de slo- delsbeurs en kluis. Inmiddels rijk zelf is heel veel verloren
gan. Informatie: 00 44 1305 is het goud verdwenen, maar de gegaan. Omdat alles gebrandinrichting van het paleis is vol- merkt is, weten we precies wel266440.
Frankrijk is nog steeds het gens Goossens hetzelfde als ke stoel in welke kamer hoort.
land waar de meeste Nederlan- driehonderd jaar geleden. En We hebben zoveel van die stoeders naar toe trekken. Velen die is indrukwekkend mooi. len, ik zit er ook op in mijn
zullen dan ook weer graag ge- Het paleis is gevuld met werk werkruimte."
Een raam van de kamer biedt
bruik maken van de Logis de dat de grootste schilders en
France-gids, die onlangs in een beeldhouwers uit die tijd afle- uitzicht over de Dam. Goossens
erkent dat de koningin bijna
nieuwe druk verscheen. Voor verden
„Omdat men in die tijd zwaar nooit op het balkon komt. Het
het eerst zijn de hotels en restaurants per regio geklasseerd. protestant was en calvinistisch, paleis is bij de media weinig in
Nieuw is het Menu du Terrois was het ondenkbaar dat die beeld. Misschien dat het er
Lpgis de France, lokale smake- pracht en praal zomaar werd daarom wat anoniem bij staat?
lijke menu's in zeer redelijke binnengehaald. Alles moest een „Het zou kunnen. In het verleprijzen. De gids, uitgave van betekenis hebben en dan mocht den is Ajax hier wel gehuldigd.
er best overal het duurste mar- Dan vlogen wat later de stenen
Bruna, kost 34,25 gulden.
Leni Paul mer uit Italië gebruikt wor- hier door de ruiten. Dus daar
zijn ze mee gestopt. Lodewijk
Napoleon heeft op dit balkon
wel een prachtige entree gemaakt. Die was net uit Frankrijk gearriveerd en die dacht

In een klomp door Hattem varen
AN HET PRILLE begin van de zomer begint het reisbloed te
kriebelen. Voor wie nog
geen concrete plannen heeft

A

gemaakt, geeft reisjour na-

liste Leni Paul enkele tips.

wordt de brochure opgestuurd,
telefoon: 020-671.0061.
Zwitserland blijft verrassen.
Nu is er weer een brochure
'Schlaf im Stroh' waarin driehonderd boerderijen de gelegenheid bieden om op een leuke, goedkope en met de natuur
verbonden manier een vakantie
door te brengen in dit Alpenland. Slaapzak meenemen, anders prikken de strootjes door
de pyjama heen. Brochure is

Strips staan het hele jaar door
centraal in België. Wie zoete
herinneringen heeft aan de dit
jaar zijn vijftigste verjaardag
vierende stripheld Lucky Luke
moet tussen 4 juni en 6
oktober naar het Belgische Centrum van het
Beeldverhaal in de Brusselse Zandstraat waar
dit kleurige figuur centraal staat. Informatie:
023-534.4434.
Per stoomtrein door de
Schotse
Hooglanden,
langs de lochs met de
hoogste berg Ben Nevis
op de achtergrond en
met de geest van Bonnie
Prince Charlie in de coupé. Dat kan van maandag tot en met vrijdag
van 24 juni tot 20 september. De zondagen 28
juli en l september rijdt
de trein extra. Reserveren telefoon: 00 44 1397
707752.
Voor een safari hoefje
deze deze zomer niet al
te ver af te reizen. In
Hattem op de veluwe
vaar je in een zes-persoons klomp en de VVV stripheld Lucky Luke
noemt dit een klpmpsafari. Na afloop krijg je een safa- verkrijgbaar bij Zwitserland
ri-diploma en is er nog gelegen- Toerisme, Amsterdam, teleheid het Anton-Pieckmuseum foon 020-622.2033.
of het Bakkerijmuseum te bePolen stond wat toerisme bezoeken. Een leuk dagje en treft in 1990 nog op een 27-e
slechts één van de railideeën plaats. Nu is het tot de negende
deze zomer. Informatie: 030- plaats opgeklommen. Steeds
meer Nederlanders ontdekken
444.5428.
Noorwegen is populair. In vijf dit land dat naast veel natuurjaar tijd verdubbelde het aantal schoon (Mazurische meren,
Nederlanders dat daar de va- Hohe Tatra enzovoorts) ook
kantie doorbracht. Er is nu een boordevol cultuur zit. Vooral in
Nederlandstalige brochure op de steden zoals Krakow en
de markt met aanbiedingen van Warschau ben je niet gauw uitvakantiehuizen en apparte- gekeken. Informatie: 020menten. Gratis af te halen bij 625.3570.
Hoteletage voor vrouwen, die
het Noors Verkeersbureau,
Saxen Weimarlaan 58 in Am- kun je vinden in het Kopensterdam. Tegen portikosten haagse hotel Radisson SAS Fal-
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Lodewijk Napoleon:
'lek ben oe konijn'

Eymert-Jan
Goossens:

'Met de ver-

rekrjker'haal
je, in grote
gebouwen als
dit, plafondschilderingen
dichterbij'
Foto: Stichting
Koninklijk Paleis
Amsterdam

wel even de harten van de Amsterdammers te winnen. Die
ging zich hier met z'n beste Nederlands als koning aan het
volk voorstellen: lek ben oe konijn!"
De entree van de huidige koningin der Nederlanden is aan
de achterkant van het paleis,
aan de kant van de Nieuwezijds
Voorburgwal dus. „Ja, dat is de
achterdeur. Volgens de officiéle regels hoeft de koningin haar
huis niet via de voordeur te
— betreden. De ingang ziet er
weinig koninklijk uit, hoewel er wel altijd een rode
loper ligt als ze komt. Het
was ook de angst van de be- stuurders in de 17-e eeuw
voor rellen en opstanden
dat ze ingangen van het gebouw
zo klein maakten."
Het komt de toegankelijkheid van het paleis niet ten goede, beaamt Goossens. „Ik woon
zelf m de binnenstad. Voordat
ik hier kwam werken, was ik
hier ook nooit binnen geweest.
Ooit noemde •.emand het paleis
een grote dobbelsteen. Dat
klopt wel. Een ander probleem
is dat het gebouw paleis en museum tegelijk is. Dat is een
moeilijke combinatie. We kunnen niet bij elk schilderij en
beeldhouwwerk bordjes neerhangen met informatie voor
het publiek. De koningin woont
hier ook gewoon nog."
Daarvoor hebben ze dit seizoen een oplossing gevonden.
Men kan de koningin m mei,
juni en juli en augustus bezoeken met de koptelefoon van een
discman op de oren en een verrekijker in de hand. „In grote
gebouwen als deze bevinden
veel kunstwerken zich op grote
hoogte. Met de verrekijker kun
je zo'n plafondschildering dichterbij halen. De discman geeft
daar dan uitleg bij." De ingang
is aan de kant van de Dam.

(ADVERTENTIE)

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Natuur
om de hoek
Remco Daalder is hoofd Beleid

en Beheer, Amsterdamse Bos.
ledere 14 dagen doet hij op deze
pagina in een column verslag
van het leven in het bos.

W

AT is natuur? Natuur is
groen, er zitten weinig
mensen in en natuur is
vooral ver weg, vinden wij.
Daarom nemen we elk jaar het
vliegtuig om naar de natuur te
gaan zoeken. Ik vond die natuur afgelopen weken m de Donaudelta in Roemenie.
Een enorm gebied met rietmoerassen, meren en wilgenVanuit Amsterdam: A 2 Amsterdam/Utrecht, afslag Bretikelen, linksaf on- bossen, met kale heuvels er omwaarin middeleeuws
der viaduct door. Bij stoplicht rechts, heen,
richting Woerden. Na zes kilometer T- ogende dorpjes liggen. Nauwesplitsing rechtsaf richting Wilnis; na lijks autoverkeer, alles gaat
twee kilometer T-splltsing links richting Nleuwkoop/Woerdense Verlaat. met paard en wagen of met de
In Woerdense Verlaat op T-splitsing boot. Geen waterleiding maar
links richting Woerden/Zegveld. Na een put, geen toiletten maar geongeveer vijfhonderd meter rechts, de woon op straat. Weinig mensen
Bosweg op. Na ongeveer twee kilometer de kleine viersprong recht overste- en veel groen. Dan de natuur:
ken; vanaf de viersprong gerekend is de kikkerconcerten zijn oorverde Meye Tuin & Theesalon de vierde dovend en de vogels vliegen de
oprit aan de linkerhand.
Met openbaar vervoer: Vanuit Woer- haren van je hoofd. Aalscholden een treintaxi; vanuit Bodegraven vers, pelikanen, witte zilverreirijdt er een buurtbus. Voor vertrektij- gers en zwarte ibissen loeren op
den hiervan kan men NS-reisinfo bel- de zeventig soorten vis die hier
len: 06-9292.
Openingstijden: dinsdag tot en met rondzwemmen. Alleen weinig
vrijdag van 12 tot zes uur, zaterdag en gewone reigers. Die zijn zeldzondag van 11 tot zes uur. Maandag zaam in de Donaudelta.
gesloten. Honden mogen niet mee de
Maar als je goed kijkt, zie je
tuin in. De Meye Tuin & Theesalon is
dat ook hier, in dit uiterste
geopend tot en met l oktober.
In de Meye Tuin & Theesalon wor- hoekje van Europa, elk stukje
den door tuinontwerpster en groenschrijver Corina van Arnhem in sa- groen door mensenhanden is
menwerking met een aantal plant- en aangeraakt. Het riet wordt rekwekersdeskundigen ook workshops gelmatig geoogst om er daken,
gegeven.
schuren of zelfs hele huizen
van te maken. In de bossen
wordt elke boom van een beetje
omvang gekapt voor brandhout. De heuvels zijn zo kaal
vanwege de schaapskuddes die
er rondlopen. Niets mis mee,
natuurlijk. De mensen zijn arm
en gebruiken het gebied zo
goed mogelijk.
Terug in Amsterdam, op de
fiets naar het werk. Bij stadspark Frankendael passeer ik de
kolonie reigers, honderddertig
broedparen midden in de stad.
Zoveel reigers zag ik in die hele
Donaudelta niet. Langs de Kalfjeslaan hoor ik allerlei bosvogeltjes zingen, roodborstjes,
winterkoningen en zwartkoppen. Die vonden in de jonge,
kale gebruiksbossen in Roemenië ook maar weinig plek.
Tenslotte kom ik het Amsterdamse Bos in en even sta ik
versteld: wat zijn de bomen
hier hoog! En wat een struiken
staan eronder. Vergeleken met
de Roemenen zijn wij rijk, dus
hoeven wij onze natuur niet zo
driftig te gebruiken. Dat geeft
Bram Couvreur kansen voor veel dieren. Een
nieuwe definitie van natuur- naHet Koninklijk Paleis is van 25 mei tuur is groen, er mogen best
tot 9 september dagelijks geopend van een hele hoop mensen in en nahalf een tot vijf uur. Entree: vijf gulden
(CJP en GSplus: drie gulden). Kinderen tuur is ook vlakbij, om de hoek
tot 13 jaar 1,50 gulden. Huur discman zelfs.
en verrekijker: vier gulden. Informatie: 020-624.8398.

Remco Daalder
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Makkelijk
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Een bed op comforthoogte is dé ideale oplossing
voor hen bij wie het in en uit bed stappen niet zo gemakkelijk gaat. Hiervan bedraagt de lighoogte
55 cm, maar iets lager of hoger is eveneens mogelijk
Deze lighoogte vergemakkelijkt bovendien het
opmaken van het bed. Seniorenbedden zijn er ook m
verstelbare uitvoering

het Westen
De Slaapvoorhchter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891
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Ook zo n wand of plafond van de Graaf' Er is een ongekend grote
keus in panelen gefineerd met edele houtsoorten en in dekor-panelen
op MDF basis' Vele kleuren maten (van 2 60 tot 5 50)
en dessins Tevens aluminium plafonds m meer dan 120 kleuren
Geef ook uw interieur net dat stukje extra In onze showrooms
presenteren wij u hoe U bent van harte welkom1

de Graaf plafonds

op een stijlvolle manier uw tekort aan bergruimte oplossen De
Graaf biedt de oplossing met Stijl vouwdeurkasten schuifdeurkasten en kastinteneurs Dit eigen merk en fabrikaat wordt
geheel naar uw wensen op maat gemaakt Bezoek een van onze
showrooms en overtuig u zelf dat
funktioneel ook heel mooi kan zijn

Amsterdam Jarmuiden 47
tel 020 613 47 75 open ma l/m
vri| 9 17 u zal 10 16 u
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AUJMJNiUM SCHUlFDEURSrSTïEW VAN 115 MM StOEL MUREN

Nergens veilig
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Brief uit de onderduik
door les Dikker

--.M fj

^25'

&ÏAXI&

V*~KI -p

va/ï)
«§S CÜ

Een bescheiden
terwerk over de
venissen van het
Dikker
in
de
Wereldoorlog

Wat kost ic'n ÏKE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld Een 2 deurs front 160 cm txeed
l spiegel en l paneeldeur kamerhoog
Een hang en leg indeling

f.
f.

1145e1
520.'

f. 1665.Uw Pastmdelmg of wand bepaalt het oantal deuren 2, 3
4 of meer Als u langs komt met de maten van uw wand
vertellen wi| precies hoe weinig dat kost
Op uw maal gemaakt m onze werkplaats

Vlaardingen Energieweg 2
lel 0 1 0 4 3 4 7 1 1 1 open ma t/m
vrij 8 30 17 u zat 9 12 30 u

Zeist Woudenbergseweg 4 ( t o HEMA Slotlaan)
tel 030 693 92 02 open dl t/m zal 10 17 u
vrij avond 19 21 u

Dagblad Trouw.
,,Aangrijpend,
leesbaar, met
kende details'

meesbelegezin
Tweede

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

bijzonder
vele onbe-

® Jaloezieën
® Lamellen
Rolgordijnen
• Zonneschermen

29.50

Uitgeverij Tuindorp
Haarlem

<CO«M" • 'o,

OOK MUS-OPGAVE AAN HUIS.
IEL VOOR INFO: 023-5311313

DE
CONTACTLIJN

Ei is een nieuwe effi
ciente manier om snel
in contact te komen
met leuke meibjes
\rou\\en en mannen
via de Contact lijn Op
de Contactlijn 06
350 15 15 6 kunt u
anoniem luisteren naar
nllo/e serieus mge
sproken ad\ertenties
van legers die een sen
eu/c partner of gewoon
een vriend of vriendin
xotkcn
U kunt als Ie/er van
een van de nieuws en
huis aan huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de mge
sproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken
Uiteraard kunt via 06
350 15 15 6 ook zelf
anoniem een gratis
contactadvertentie
plaatsen U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automa
tisch een boxnummer
en PIN code van de bel
computer Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren
Voor nog meer reacties
kunt u de door u mge
sproken advertentie
ook nog plaatsen in
on/e krant

ZIJN AL ONZE FILIALEN GEOPEND
ALLE FILIALEN ZIJN OP 16 MEI GESLOTEN
' V.M. HEMELVAARTSDAG

GROLSCH PILS
KRAT 24 PIJPJES

PALMOLIVETOILETZEEP

WIT OF
GROEN
125 GRAM
PERSTUK

ELDERS

Probeer het direct Veel
mensen hebben op
dete wijze al binnen
een of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen
11 00 gpmj

LUXE OVENVERS
MOKUMS VOLKOREN
vers
gesneden
en verpakt
heel brood

SHOWROOM

Yoor documentatie en prijzen b«b 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperbon en Oofowarweg)

Gierstraat 4, HAARLEM
)E N A A M V O O R

Geopend ma vr 9 00 17 00 uur zo l O 00 13 00 uur

UW R A A M

Op«i*J9!6/(fai MMnetag II Hu,dtJn»9JO tl u,
2iltntigUg t700uucKoow»«xf ISOO 2109mr

BEREID
UIT DE
BESTE
GRANEN

FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Nëstlé.
MAGIC MOUSSE

WESTFAALSE
METWORST

VANILLE OF NATUREL

2 BEKERS VOOR

400

per beker
75 gram

GRAM
ELDERS
O

ALMHOFER FETA

^

KAAS
met kruiden - pot 340 gram

EN DAT MOET GEVIERD WORDEN!
IN^ÓNZE GROENTE-EN FRUITAFDELING
GROTE

T.W.V./1.500,-"
BIJ AANKOOP VAN
EEN COMPLETE
BRUGMAN KEUKEN
(geldf niet voor de
supervoo deelaanb ed ng)

NIEUWE OOGST!

BAAL 3 POND
ELDERS
Bnigman TORONTO

RIO GRANDE
Schitterende perzikkleunge kunststof keuken
Exclusief model uit onze collectie Afm 320 cm
Compleet met inbouwapparatuur
en BOSCH vaatwasser.

JWt7-/L
Voor O<

Nostalgische eiken landhuiskeuken Met
sfeervolle hoekschouw en 2 glaskasten
Afm 267x215 cm Leverbaar in 5 kleuren
Compleet met inbouwapparatuur

en BOSCH vaatwasser.
Van ÜL995;- Voor

DIRK VAN DEN BROEK

ATLAS
Moderne keuken Leverbaar m 4,
ooi onderling te combineren kleuren
Afmeting 270 en Compleef met
inbouwapparatuur.

Van

- Voor

RELAX 2000

BADKAMER MARINO
Si |lvoHe co nplete w tte
badkamer Be taande u t
hoekbad greeploos meubel
1
30 rm breed met dubbele
wastafel wandcloset en
kranen Compleet met
gratis whirlpool.

Multifunctionele douche
cabine met zi|douche
hoofddouche nek
schouder en voetmassage
Verder Turks en kruiden
stoombad hetelucht
functie verlichting radio
en computerbedienmgs
paneel
Actieprijs

r;

r

" '

Meerp i|s kleur
perqamon
450

13.950,-

Heeft u plannen, om samen mee uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen'
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs'

T.W.VJ 1.500,-" BIJ
AANKOOP VAN EEN
COMPLETE BRUGMAN
BADKAMER

4 U wilt ook rumitewinst op zolder?

til
KEUKENS

BADKAMERS

ALKMAAR " -J
O ~<S\j6 3 ALMERE'M a n slrool 72 |W nWccnlrum DoeMp e) 0365328252 AMERSFOORT Amslo damscwcg 10 0334613448 AMSTERDAM,
il
l
c 5 'IJ ARNHEM'Venlos ngell 7 | Woonboulevod] 0 2 6 3 8 1 2 1 1 2 BEVERWIJK' Parallelweg 95 IMoubolboulovordl 0251224299 BREDA' Km svooil 32
»
i J <J7I 52u^C5B CAPELLE A/D IJSSEL""Hoold eg 46 0104585040 DEN BOSCH RMschcweg 38 (McüLelbouiva d] 0736411595 DEN HAAG'B dl orsl
T O O 14 o&< DORDRECHT A ch rpdes a 10 0786146900 SON/EINDHOVENT EU s |I4024 (Meubelplc n| 049947448 GOES JA van de Goeskadc 1B
O " GRONJNGEN-Pc
i 8' [l c-ubelbculevard) 0505250553 HEERLEN' In de Gemor 166 IWoonboulevo dl 045575J240 HENGELO'Hollcrsweg 55
n i >366 HOOFDDORP ' K (, s i 785 0^0 65j34ó2 HULST Absdaalseweg 19 01 H 320080 LEEUWARDEN" F ankl nsl aaU8 (W nk.lple n De Cenl a p| 058 2130383
MUIDEN P | u v j2\t j Moxil 0 ^ 9 4 4 0718 NUMAN5DORP' Ed ionil nol 4 0186653772 ROOSENDAAL,* Ooslple 13 (Woonboulevard) 0165 569852 SPIJKENISSE
C ? 6 I ° 1 1 6 UTRECHT'Holh oo 14 (Meubelboulevardl 0302888471 VEENENDAAL Kemreaclo •, raal 28 0318550025 ZAANDAM T Peter Gh isen
5 '786 ZOETERWOUDE' Hoge R md ik 195 071 5892086 ZUTPHEN' Gcrr ücnweg 11 (Woonboulevard E |o bmp) 0575 517025
• OOK BADKAMERSHOWROOM
OPENINGSTIJDEN

f° l Of

o In

AlWbRE c HEERLEN maandagm ddag geopend HULST ^ondügm ddag aoopcnd r a indagcn d nidag geilolen

SUPER
VOORDEEL AANBIEDING

Brugman BADMEUBEL TICA
Fraai greeploos badmeubel met afgeronde
softlme deurfronten, 175 cm breed In wit of
|asmi|n Compleet met wastafel en

3.950,-

Bel nu 072-5022700,fax 072-5022730
of post de bon voor een vrijblijvende
offerte
Stuur mij uw documentatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Post de bon zondef postzegel naar
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM
Ni|verheidsterrcm M
l645VXUrscm

Ruiter]
DAKKAPELLEN

Weekmedia 17
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Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Te koop
aangeboden
diversen

STRAND/SPEELSET
beslaande uit: emmer, zeef, schepje,
nark|e, gieter en vormpjes
ELDERS

ZOEK UIT!
GROOT VAKANTIE
SPELLETJESBOEKEN
met diversô speel, puzzel of
kleurplalen, Helst 80 pagina's
ELDERS

PLASTIC
VORKEN 20 STUKS
BORDEN 12 STUKS
MESSEN 20 STUKS
ZOEK UIT: PER SET
ELDERS

Gevr. woonruimte voor korte
• ATTENTIE! Enkele voor- of langere tijd in Zandvoort v.
beelden van aangeboden ad- werk. vrouw, tel. 0251-670103.
vertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
zwarte-marktspullen; sex/eroFinanciën en
tische advertenties; geven
handelszaken
van lessen/bijlessen; personeel biedt zich aan; te koop
raskatten/honden
(pups);
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel; woonhuizen/
V.A. ƒ75 - DORSMAN
kamers te koop/te huur aanblijft toch goedkoper!
geboden; vakantiebungalows
Bel nu: 023 • 5714534.
o.i.d. te huur aangeboden.
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter. Deze
Vakantie
kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm-tarief.
buitenland
• Gratis afhalen: ± 400 (of
minder) gebruikte trottoirStacaravans t.h ARDENNEN
tegels. Tel. 023 • 5712828.
v/a ƒ250 p/wk all-in. Bezet
• Necom scanner antenne 20/7-3/8. Inl. 043 - 4591598.
incl. muurbeugels en mast,
z.g.a.n. ƒ75. 023-5714336.
Sportartikelen
• Peuter logeerb. 125x67x22,
hout, ƒ20; handgrasmach.,
i.g.st., ƒ30. 5712114.
Te koop van strandpaviljoen: • Te koop: skeelers, z.g.a.n.,
40 houten ligbedden, in goe- maat 39/40, ƒ30. 5716514.
de staat; 3 pans frituuroven;
1 ijsblokjesmachine. TeleZie ook de pagina's
foon: 023 - 5718954/5715287.
SHOWROOM
in deze krant.

BELLENBLAAS
MET ZEEPSOP
ongekend speelplezier voor
kinderen vanaf 3 jaar
ELDERS

2*98-

Autoverzekering

MODERNE
BOXERIn diverse unl-kleuren,
malen: S, M, L of XL

EVIGE
KUNSTSTOF SAPKAN
met handige schenktult en
4 DRINKBEKERS

l ~-, ••„.-". HANDIGE OPVOUWBARE
HOUTEN CAMPING/
.,~
VISSTOEL
"'

ELDERS

' ELDERS

5,95-

Auto's en
auto-accessoires

Rijles auto's
en motoren

WIKA
Autoruiten en kentekenplaten. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

^'s^^t
CRAZY
'STROOPSTIFT'
rijk aan druivesuiker.
Flacon 500 gram

f CROMA BAK & BRAAD
VLOEIBAAR

lekker makkelijk en snel klaar.
Diverse soorten, zoek uit:
Al Tonno, Picanta, Venetiana,
Bellissima of Milanese

FLES
1.5 LITER

in handige schenkfles - 400 gram

PER STUK 300 GRAM

ELDERS

ELDERS
v

HONIG 4 GRANEN
PANNEKOEKMIX
PAK 400 GRAM

GOUDA'S GLORIE
SAUZEN
zoek uit: Curry gewürc,
knoflook of mayonaise

STATUBE 750 ML
ELDERS 2

ff

• -^fS
.-*sglÉ
PRIJS /

^^r ;-^
*,

^jt |

.-r "-n.

ELROY HUZARENSALADE
K1LOBAK
__________

W^f^

^^

E!RÖYSELLERY-SALADE

HEERLIJKE

^

\STEGEMANPATE
ZOEKUIT: .
ROOM of CHAMPIGNON

KUIP 300 GRAM

KUIFJES
a 40 gram

JH^"

ELROY ZALMSALADE
KUIP 300
GRAM
.
—

?5fe
-7ti2^fc7
>LS
x, ,
l EST'

ELROY VLEESSALADE
KUIP 300 GRAM

' .'\'>

ELDÉRSJóf,

HEERLIJKEOVENVERSE

BROODJES

DAGVERSEMÓNA

IN ONZE GROENTE EN FRUITAFD.

BAVAROIS

HEERLIJKE ZOETE

een luxe rvmig dessen'
met een heerlijke saus,
CAPPUCCINÓ OF VANILLE

'' '
••
-Ï

IN ONZE SUPER SLAGERIJ

BOTERMALSE

RUNDER-

SET2KUIPJES
ELDERS £4F
JONG BELEGEN

UNIBKAAS

REUZEBAAL

12STUKS
ELROY KIP/KERRIE-SALADE VASTE
LAGE )^^l
__
PRIJS / -;ft«,;K:e- ELDERS £9?
KUIP 300 GRAM
t^iiSHi^

HEELPOND

PER
STUK
ELDERS

HEEL POND

ELDERS ^98"

,' t.^vV^\';J**

f

<*£r

ELROY HUZARENSLAATJE
150 GRAM
JOHMA HAM/PREI-SALADE
300 GRAM
____-

—

"

'

••P^T

35B^f^

DIRK VAN

JOHMA KOMKOMMER-

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (cenlrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Koslverlorenhof
• AMSTERDAM: Helnekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).

2 warme STUDENTES privei Privé A'dam, 9 top-meisjes.
massage, relax, trio. Midden- Ook heerlijke trio's v.a. 10 u.
weg 89A A'dam, 020-6925183 Overtoom 443, 020-6188677.
ANJA'S ESCORT
020 - 6908978.
Tevens div. stripacts.
BETTY'S ESCORT
020-6340507 dag. v.a. 19 u.
Luxe privehuis! 12 meisjes,
ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden,
sauna's. 10.00-1.00. Sarphatipark 118 A'dam 020-6723022.

VIENNA ESCORTS
24 u. p.d., meisjes v.a. 18 jr
020-6123444
VLOTTE MEISJES gevr.
Goede verdiensten. Omg.
Muiden. Tel. 0294-262100.
o Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

06-Nummers
STUDENTES geven sex op
hun kamertje. Bel NU!
Getrouwde vrouwen willen 06-9603 (SOcpm).
SEX. Snel sexkontakt op:
STUDENTES geven telnrs
06-9702 (SOcpm).
voor hete sex bij hen thuis.
Heerlijk DISCREET apart met 06-96.01 (1 gpm.)
hete vrouwen uit Amsterdam.
TRIOSEX: 'n vrouw of man
06-320.322.11 (75cpm).
extra in bed. Sexkontakten!
HEET 35+ sexkontakt:
Bel nu 06-9844 (75cpm).
DIRECT APART met oudere
vrouw. Bel! 06-9567 (80cpm). Vele mannen gezocht voor
Vrouwen bel gratis 06-4633. hete SEX met dames 35+.
06-9620 (80 cpm.). Vrouwen
HETE vrouwen (35 + ) willen bel ECHT gratis 06-4.999.
direkt sexkontakt. Bel
Vrouwen (40+) willen snel
06-350.290.53 (75cpm).
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
HETE vrouwen (35+) willen Bel NU: 06-9663 (SOcpm).
direkt sexkontakt. Bel:
06-350.266.46 (75 cpm).
00 245 292 777 Het telef.nr
Hete vrouwen geven echt dat alle 06 sexnummers overbodig maakt (200 cphm).
telnrs voor sex! Bel NU
06-9580 (75cpm).
(95 cpm) haar eerste
HETE vrouwen-lijn. Direkt GANG-BANG met drie man
Apart v. sex!! Bel: 06-9704 06-320.322.29.
(SOcpm).
ANONIEME sexafspraakjes
Amsterdam
HOMO-KONTAKTÜ SNEL af- Sexkontaktlijn
spraakjes maken met een 06-320.330.79 (75cpm),
hete knul! 06-95.18 (75 cpm.) ANONIEME Sextelnrs van
' HOMOKONTAKTEN *" hete vrouwen, ze geven echt
Direkt apart met een hele hun telnr. 06-9737 (SOcpm).
hete knul uit Amsterdam!
Anonieme telefoonnrs van
Bel nu 06-9613 (nu 60cpm). STUDENTES, ze geven echt
HOMO-voor-2, SNEL direkt hun nr 06-9501 (75cpm).
apart met een hete jongen!
06-98.78 (60 cpm.)
Jonge mannen gezocht om
dames 40+ te verwennen
06-9709 (75cpm). Vrouwen
bel gratis 06-4901.
JONGE mannen gezocht om
24 u./p.d. 100 cpm.
dames 40+ GRATIS te verwennen. 06-9.678 (1 gpm.)
Meiden (20+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
Bel NU: 06-9811 (SOcpm).
Negerinnen geven telnrs v.
SEXPLEZIER bij hen thuis.
06-9780 (SOcpm).

""l

Wie
kapper
wil
worden
begint
hier
te
knippen.
l
l
l
l Amsterdam,
Cursusplaatsen:
Rotterdam,
Haag, Breda.
l• Den
Start:
aian: september
sepiemoer xyyo.
1996.

Diversen

Bel DAMES thuis!
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50

JOHMA TONIJNSALADE
KUIP 300 GRAM

Knip de bon uit en stuur die
naar Nederlandse Kappersakademie
.en je komt alles te weten over
de kappersopleiding, de studiefinanciering, de O.V-kaart en nog
veel meer.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Diverse clubs

regular

IGLO PIZZA CROSSA

ELROY E1ERSALADE
KUIP
300—•GRAM
_
:

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

• Super sportfiets, lichtge- Kamy, gr. medium, helpt u uw
wicht, 28", Peugeot, ƒ200,-. probl. op te lossen, bescherming geliefde etc. 6178020.
023-5715808, na 18.00 uur

HERO
CASSIS

ELDERS Jï€tëF

in 5 dagen

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

'iik&s

GROOT
^ASSORTIMENT
HEERLIJKE
SALADES'

Alblas Verkeersscholen

Open Dag;
va

n 10.0016.00 u
- ^^™

Kenmerken van de opleiding:
overdag of 's avonds, kon, praktijkgericht., de nieuwste technieken,
betrokken en deskundige docenten,
up-to-date studiemateriaal. En: uiterst
betaalbaar.
Stuur clc bon in een envelop
zonder postzegel naar de
Nederlandse Kappersakademie,
Antwoordnr. 3741, 3000 VVB Rotterdam.
Ons teletoonnummer
telefoonnummer is UJ.U--H1
010-411 IJ
13 15.
Uns
n.

Oudere vrouwen geven telnrs
voor direkt SEXkontakt. Bel
ook: 06-9511 (1gpm).

Naam

Adres.

Oudere vrouwen geven telnrs
voor kontakt bij hen THUIS.
06-9701 (SOcpm).

Postcode.

SM-VOOR-2: direkt apart voor
dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75cpm).

Woonplaats.
Telefoon.

nederlandse kappersakademie
~<-^_^'

Nieuw: hete meisjes uit
Groot Amsterdam!!
06-350.23-020 (1gpm).
Oudere heren gezocht v. SEX
met dames (40+).! Bel
06-9705 (75cpm).

Erkend door het Ministerie van O,C &\V

|
B

SM-voor-2. Direkt apart voor
n streng SEXkontakt! Bel!!
06-95.37 (80 cpm.)
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbelen. 06-9880 (SOcpm).

BEL ME THUIS!
06 - 96,80
24 u./p.d. 100 cpm.
Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

DIREKT APART met oudere
en jongere meiden, (snel kóntakt). Bel nu 06-9828 (SOcpm).
DIREKT APART met vrouwen,
doorverbonden naar haar
huis. 06-9710 (SOcpm).
DIREKT een dikke vrouw aan
de lijn. Vraag ook naar haar
telnr. Bel 06-9810 (SOcpm).
Dominante vrouwen geven
telnrs voor SM-kontakt. Bel
NU: 06-320.325.80 (1gpm).
ERVAREN meiden (20 + )
even hun telnr. voor echte
EX: 06-95.17 (80 cpm.)

§

GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek: bel
06-350.290.15 (75cpm).
STUDENTES geven echt Getrouwde vrouwen (25+)
telnrs voor langdurige sexre- geven hun telnrs voor SEXü
06-9502 (SOcpm).
latie. 06-9706 (75cpm).

woensdag 15 mei 1996

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17
± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-605.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautslraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ 9,20
ƒ
9,20
ƒ10,90

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

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

Austin Montego, b.j. '86, gr.
kenteken, APK gek., 60.600
Voor een goede SAAB 99,
km, Vr.pr. ƒ 2.000. 020-6924746
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097

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

SUBARU LEGACY 1.8 GL
4-drs, zwart, 1991, 138.000 km
APK/VVN gekeurd, ƒ 11.250.
Lada Samara 1.3, 3-drs. april P. Smit Autoserv. 020-6719154.
'93, 46.000 km met Bovag gar.
ƒ8.950. Westdorp, Adm. de
Ruiterweg 020 • 6825983.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

BMW

CITROËNOLTHOF:Aura1.8,3
BMW 316'85 APK, l.m. velgen, drs, rood, in nieuw staat, 1/95,
tr. haak sunr. LPG i.z.g.st. Vr.
ƒ 24.500.-Tel. 020-6823520
pr. ƒ 3500,-. 035 - 6023526.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen
XM V6 24V Airco '93 ƒ 32.500
XM V6 excl. Airco, CD,
Autom., cruisecontr.,
schuifdak, clarion '92 ƒ 27.500
XM Turbo D aut.'94 ƒ37.500
XM 20i BR. schuifd. '92/ 27.500
XM 20 Break Aut '92 ƒ 28.500
XM Turbo D '92
ƒ 24.500
XM Turbo D Airco '93/ 29.500
XM Turbo D Amb. '91/ 17.500
XM Comfort LPG '94 ƒ 27.500
XM Diesel '90
ƒ 11.750
CX 25 TD Break '88 ƒ 8.500
Xantia Turbo D '93 ƒ 25.500
Xantia Diese! '94
ƒ 22.500
Xantia 18 SX '94
ƒ24.500
Xantia 18 SX LPG '93ƒ 19.900
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ17.500
ZX Diesel '93
ƒ 14.900
BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500
BX RD Break '88
ƒ 6.950
BX19TZI'92
ƒ14.900
BX 16 TGi Break '92 ƒ 16.500
BX 19 TZI '90
ƒ 8.950
BX 19 TZI '89
ƒ 7.950
BX 19 TZI '87
ƒ 3.950
BX Deauviile D '93
ƒ 14.500
BX TRD Turbo '89
ƒ 6.950
BX 19 D '87
ƒ 2.950
BX 16 Progress '92 ƒ13.500
BX TZI '88
ƒ 5.500
BX 14 TGE sch.d. '92/ 12.500
8.950
BX 14 TGE '91
4.950
BX 14 TE, LPG '90
6.500
BX 14 RE '90
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37
Amsterdam
020-6278410
XM2.5TD VSX, leer, airco, cruisecontrol, 89 km nieuw, koop/
lease/inruil. Tel. 0546 • 672918.

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

Mercedes-Benz

ALFA ROMEO
9.800 500 Sec, b.j. '87, elektr. ramen,
75 IE Imola 11/91
33 1.4 IE 2/92
9.700 sportvelg., sportuitl., ƒ29.500.
AUDI
020-6750224 / 6695455.
80 1.9 Turbo D 8/92 ƒ19.800
80 1.9 Turbo D 11/93/24.900
BMW
316 i 7/86
ƒ 3.900
520 i 3/85
ƒ 2.900
WESTDORP
520 l 12V7/92
ƒ24.000
LADA en KIA dealer
CITROEN
BX 1.4i Cannes 8/91 ƒ 6.000 2x Lada 2105 . . . . '94 t/m '95
BX 1.6 TG! 6/92
ƒ 8.900 8x Samara 3 drs . '91 t/m '94
BX 1.9 TD 2/92
ƒ 9.500 5x Samara 5 drs . '91 t/m '95
BX 1.9 TZD 2/91
ƒ 9.000 1x Lada Niva 1.6 4 w d . . . '93
Xantia 2.0 i SX 7/93 ƒ 19.600 1x Kia Sportage 2.0i 4WD '95
XM 2.0I Comfort 7/92 ƒ 13.700 1x Kia Pride 1.3i 5drs . . . . '96
1x Kia Sephia 1.6i 4 drs . '94
DAIMLER
3.6 alle opt. 1/88
ƒ16.900 HÉT ADRES IN AMSTERDAM
Adm. de Ruijterweg 396-398
FIAT Tempra
Tel.: 020 - 6825983.
2.0 D stat. 7/91,
ƒ 9.000

Lada

FIAT Tipo
1.7 D AGT 2/89
ƒ 4.500
FIAT Croma
2.0 IE 4/92
ƒ 10.900
FORD
Esc. 1.4 CLi 11/92
ƒ 12.900
Mondeo 1.8i 16 V CLX HB
7/93
ƒ 16.900
Or. 1.6i 16 V CLX 7/93/12.400
Orion 1.8 D CL 3/92 ƒ 9.800
Scp. 2.0 CL aut. 12/89/ 6.900
Thunderbird LX 5/91 ƒ 19.400
HONDA
Civic 1.3 DXI 3 drs 7/93/ 16.900
HYUNDAI
Pony 1.5 ILS 3/93
ƒ 8.900
LANCIA
Dedra 1.6 ie 4/93
ƒ11.900
Delta 1.6, 4/83
ƒ . 900
Ypsilon 1.10 Pire9/92/ 8.900
MAZDA
121 1.3 16 V GLX Cabrioa-Top
5/93
ƒ 15.700
323 F 1.8 GLX 16V
7/92
ƒ 15.700
323 1.5 aut. stat. 12/87/ 6.900
6261.SGLX 16V 7/92/16.900
626 2.0 LX Wagon 6/90/ 10.400
MERCEDES
190 1.8 E 8/90
ƒ19.500
MITSUBISHI
ialant 1.6 GL 4/87 ƒ 3.500
Lancer 1.8 D, 2/86
ƒ 1.900
NISSAN
Serena 2.0 SLX D 6/93/ 23.900
Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000
Micra 1.2 LX aut. 11/90ƒ 8.100
Prim. 2.0 LX 3/91
ƒ 12.600
Prim. 1.6 LX sed. 6/92/12.400
Prim. 2.0 SLD HB 6/92/ 13.900
Sun. 2.0 D Hb 3/91
ƒ10.400
Sunny 2.0 SLD HB3/91/ 9.000
OPEL
Astra 1.7 D Stat 9/92/14.900
Astra
1.7
GLD
Stat.
1/93
ƒ 15.400
Corsa 1.6 D Van 10/92/ 7.400
Kad. 1.6 D Stat. 1/86 ƒ 2.400
Kad. 1.7 D Stat. 3/91 ƒ 9.600
Kad. 1.8 GT HB 1/88 ƒ 7.900
Om. 2.0i GL Diam. 6/92/ 13.900
Record 2.0 S Stat. 5/85/ 2.300
Sen. 2.5 E aut 3/86 ƒ 3.900
Vectra 1.6 GL 9/89 ƒ 8.400
Vectra 1.7 Turbo D Sedan
10/92
ƒ 14.900
Vectra 1.8 i 1/91
ƒ 9.600
Vectra 2.0 GL 8/94 ƒ 17.800

Nissan Primera 2.0 SLX 5-drs
7/93 z.grijs, 68.000 km. Vr.pr.
ƒ 24.000.023 - 5629061 na 19 u.

Nissan Primera SLX 2.0 i, '92,
i.z.g.s. APK, trekh., 424 snel.
AX 10 Furore 3 drs
'94-06 Tel. 0487 - 523323 na 18.00 uur.
AX 11 Allure 3 drs
'95-03
AX 11 First & 5 drs
'93-03
AX 11 TRE 3 drs
'88-01
AX 11 TRE 3 drs
'89-06
AX 14 TRZ 3 drs
'87-04 Nieuwe occassion verkopers
BX 14 Chamonix
'89-02 op de autoboulevard Z.O,
Onze aanbiedingen:
BX 14 Deauviile
'92-09
BX 14 RE
'88-06 Citroen AX 11 TE '90.ƒ 7.880
BX Break TZ Diesel
'90 VW Jetta aut. '89 . . .ƒ 8.880
BX 16 TZI stuurbek.
'91-02 Opelvectra 1.6 GL '90./ 11.880
Xantia 1.8 SX Allure
'95-03 Fiat Cabrioni Uniek! . .ƒ 13.770
Xantia 2.0 VSX Airco '93-08 Mini Sprite 1.3 '93 . . .ƒ14.450
ZX 1.4 Avantage 5 drs '93-04 Renault Clio 1.2 '92 .ƒ14.880
ZX 1.4 Avantage 5 drs '94-01 Suzuki Swift GTI '91 .ƒ 15.440
ZX 1.6 Aura 5 drs
'92-05 Nissan Sunny '92/93.va/ 16.440
ZX 1.8 Furio 3 drs
'94-01 Ford Escort '92/'93 va/ 16.440
Nissan Micra 1.3 '94 .ƒ 18.990
VWGolf 1.8 CL 09-'92./19.880
OTO // ICI CITROEN
Renault 19 1.8 aut.'93.ƒ 23.440
Daewoo Nexia Demo .ƒ 24.990
Hogeweyselaan 21 Weesp
En nog veel meer!
Tel. 0294 - 416661
Nu halen over 6 mnd betalen.
CHYPARSE, Soesterberg vult
(tot max. 50% of ƒ 7500),
uw Citroên-veerbollen voor
incl. BOVAG garantie Deawoo
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Centre Z.O 020-6650131.
Tel.: 03463-51150.
v.d. Madeweg 21, bij de Makro!

Algemeen

SUBARU
1.6 DL Stat. 1/86
ƒ 2.400
Justy DL 10/86
ƒ 2.900
SUZUKI
Carry Sup. Combi 8/93/ 9.200
Swift 1.3 GL Sed.3/93ƒ 13.900
Swift 1.3 GL Sed. 3/92/11.700
TOYOTA
Corolla 1.8d Stat 04/91 ƒ 9.000
Starlet! 1.3 Aut 10/90 ƒ 8.900
VOLVO
360 4 drs. 8/87
ƒ3.700
440 1.8i 4/94
ƒ 17.800
ƒ 12.600
440 DL 1/93
ƒ13.900
460 1.8 i GL 2/92
VOLKSWAGEN
Golf II 1.3 Funct. 2/92/13.600
Golf II 1.6 CLD 5/90 ƒ 9.500
Golf II 1.6 D CL 8/89 ƒ 8.200
Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
Golf
III 1.9 D
Orlando
6/94
ƒ21.500
Golf III 1.9 CLD 8/92 ƒ15.900
Pas. 1.8 CL Stat. 8/92/19.500
Pas. 1.8 CL Edit 7/93/19.800
Vento1.8GLTbD3/93/21.400
AUTOBEDRIJF
EURO SNELWEG SERVICE BV
INDUSTRIETERREIN
"DE SLENK"
CANNENBURGERWEG 26
'S-GRAVELAND
TEL.: 035 • 6564444

Fiat

MAZDA 323 F 1.6i GLX, 1990, CASPARUS B.V.
WEESP
km 130.000, grijs met. ƒ 11.750
SPECIALE AANBIEDING
3 mnd. Bovag. 020-6237028.
Lancia Y10 automaat 6/94 blw.
MAZDA 323 F 1.6i GLX, 1994, met. 4200 km, full optie. NIEUW
km 30.000, wit, l. met. velgen, ƒ 29.500 voor ƒ 23.000
ƒ23.900. 3 mnd. Bovag.
Lanc. Thema 16V '93 ƒ34.950
Tel. 020 - 6237028.
Thema Pininfarina '87 ƒ 13.950
Occasions VAN VLOTEN CAR Lancia Kappa 2.4 '95 ƒ59.950
121 SED LX 1.3i-16v
'94
121 SED GLX 1.3i-16v
'92
RENAULT AMSTERDAM
323 ESTATE GLX 1,6i
'92
Speciale aanbieding
Top occasions met 1 jaar
323 HB GLX 1.5
'88 coupe Fiat 26V turbo, rood,
garantie
323 HB LX 1.3
'89 31.000 km 9/'94 . . . . ƒ51.990
Wibautstraat 224
323 H B LX 1.31-16v
'93
020 - 561 96 11
323 HB Altis 1.3i-16v
'94 Punto 55 S v.a.'95 .. ƒ 19.950
'94 Tipo 1.4 i.e„ 5-d '92 ƒ 16.950
Renault Clio RL 1.2, b.j. '91, 323 HB Solid 1.3i-16v
'93 Tipo 1.4 Skyline '92. ƒ 17.250
113.000 km, APK 4-'97, ƒ 9900. 323 SED LX 1.3i-16v
323 F GLX 1.6i
'90 Tipo 1.4 S 3-drs. '94 ƒ21.950
Tel. 020 - 4203423.
323 F GLX 1.6M6v
'93 Cinquecento 900 '93 ƒ 12.800
Adverteren in
323 F GLX 1.8i-16v
'91 Cinquecento 900 '94 ƒ 13.250
deze rubriek
626 SED GLX 2.0
'88 Panda 1000 CL '91 . ƒ 8.950
FAX: 020 - 665.63.21
626 HB LX 1.8i-16v
'92 Panda 1000 LX '94 . ƒ11.500
626 HB LX aut. 1.8i-16v
'93 Panda AUTOM. '92 . ƒ 10.950
626 HB GLX aut. 1.8i-16v '94 Uno 45 Special '88 ƒ 6.500
ANDERE OCCASIONS
Uno 1.1 Hobby '93 . ƒ 14.950
Voor een perfecte SAAB 99 Hyunday Scoupe GSI 1.5 '92 Nissan Micra 12 '90
ƒ 8.950
90 of 900, ook Royal Class
Ford Escort CLX 1.6
'90 Starlet! 1.3 aut. '87 . ƒ 7.950
SAAB SERVICE
Ford Escort CLX 1.6
'91 Kadett 1.3 LPG '89. ƒ 6.950
MOLENAAR
Ford Escort CL 1.4
'92
HOOFDDORP
Ford Sierra Azur 1.6
'91 AMSTELLANDLAAN 1 WEESP
Onderhoud, reparatie APK.
Opel Kadett 1.4i
'90 Tel: 0294-415108, Fax 432616
Eigen revisiewerkplaats
Nissan Primera LX 1.6
'90
Te koop FIAT 127,
voor Saab motoren
Subaru Vivio GLi
'94
motorisch 100%,
en versnellingsbakken.
Rat Uno S 1.1
'91
Tevens verkoop van nieuwe
lichte carrosserieschade,
OCCASIONS onder ƒ 5.000
en gebruikte onderdelen
ƒ400.
Mazda 323 Estate LX 1.3 '86
023-5614097
Tel. 020-6762518.
Nissan Cherry 1.3
'85
Nissan Micra 1.0
'87 T.k. van 1e eig. FIAT TIPO 1,8 L
SAAB DEPOT
GT 3-drs. 1994, maar 5000 km
Verkoop van nieuwe en gebr.
DRAAIERWEG 10
gereden, vr.pr. ƒ 22.000.
onderdelen. Tevens revisie, onAMSTERDAM-NOORD
TeL/fax 020 - 6208235.
derhoud, rep. 0412-636737.
Tel. 020 - 6365052

GOLDCAR MITSUBISHI

Te koop inruilauto's: Kadett
1.8. LS Autom. 4-drs. 1/88,
ƒ7950.- Kadett 1.7 4-drs, 4/89,
ƒ7250.- Golf 1.6GL 5-drs Lpg
1/89, ƒ6500.-Golf 1.6 GL Lpg,
5-drs, 6/89 ƒ 5.500.-, Citroen BX
1.4 TE 11/89 ƒ 6750.-. BX1.4TE Galant 1.8 GLi, wit 4-d., 7/92,
9/90, ƒ 7250.- Saab 9000I Lpg- ƒ 9950.-; Colt 1.3 GL Ltd., Lpg
ob. 3/87, ƒ 4250.- Mitsubishi 1.8 3-d., 2/91 ƒ 9950.- Prijzen incl,
GLD, wagon, 11/89 ƒ 6950.-.
BTW. Berebeit Amsteldijk 25,
Berebeit
Amsteldijk
25, 020-6627777. Amsterdam
020-6627777. Amsterdam
Zondag 19 mei geopend!
Zondag 19 mei geopend !
Mitsubishi Galant 2L GLS LPG.
GRANDIOZE PRIJZEN!!!
'87 prima staat ƒ 2750 Visa
U moet echt komen kijken
Garage. Tel.: 020 - 6278410.
uw aankoop thuisbrengen,
hoort bij onze service

PEUGEOT
CITROEN OLTHOF B.V.
205 1.8 XRD 5/92
ƒ 10.700
XM Ambiance 10/89 .ƒ12.750
ƒ 2.600
205 1.1 XE 2/85
BXToulouse 1/91 ...ƒ12.950 205 1.4 XS 4/91
ƒ 10.400
ZX Image 1.4 8/94 ... 19.750
305 1.6 GR Br. 9/86 ƒ 1.900
ZX Avantage 10/92 . .ƒ 16.250 306 1.4XN5/94
ƒ 16.400
ZX Avantage 10/92 . .ƒ 17.500 309 1.4 XR 11/91
ƒ 9.800
ZX Reflex 3/93
ƒ17.950
ƒ 4.100
309 1.6 SR 5/88
AX First 10/92
ƒ12.750
ƒ 9.800
405 1.6 GLX 10/91
AX 11 TE 10/89 . . . . ƒ ƒ7.950 405 1.6GLXI 1/92
ƒ11.200
Ford Escort 1.6 CLX
ƒ 7.000
405 1.6 GLi 4/90
10/90
ƒ 12.500 405
break
1.9
GRD
Opel Kadett 1.8 9/91 ƒ14.950 2/94
ƒ22.500
Peugeot 309 GR 11/91 ƒ 13.800 405 1.9SRD3/93
ƒ 19.400
Fiat Uno 45 S 9/90 . .ƒ 8.250 405 1.9 GLD br.2/93 ƒ15.900
Isolatorweg 40, Amsterdam 605 2.1 SLD 3/93
ƒ 19.800
Sloterdijk (Afslag S 102).
RENAULT
Tel. 020 - 6823520.
Fuego GTS 4/82
ƒ 1.700
18 GTL Stat. 8/84
ƒ 1.800
CITROËNSPECIALIST
19 1.8 16V 1/93
ƒ21.400
TIMO DE BRUYN
ƒ 8.900
Occasions, reparaties, APK, 19 GTD 3-drs 6/91
21 GTX 5/90
ƒ 6.900
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr. 21 Nevada 1.7 RN 7/93/ 16.200
25 TS 10/87
ƒ 3.400
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
Clio 1.9 D 6/92
ƒ11.900
Eenden div. bouwjaren v.a.Seat
Toledo
1.8
CL
ƒ 1950,-. Nieuwe daken ƒ295, 1/92
ƒ12.400
Tel. 0492 - 464914.
Seat Toledo 1.9 Turbo D. GL
5/93
ƒ 15.900
Ruime keuze in 2 CV occasions
Safrane 2.2 RN 6/93 ƒ 19.800
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528. SAAB
900 GLS Sedan 3/84 ƒ 17.000
T.k. Citroen CX 2.0 RE, 1988
wit, LPG, airco, schuifdakSEAT
Ronda 1.2 GL 1/86 ƒ
900
ƒ6250, tel. 0229 - 571345.

Nissan

Mazda

Mitsubishi

Renault

Saab

Peugeot

Volkswagen

Volvo

Polo coupé Sprinter, 11-'87,
405 break, automaat, LPG,
9-'92, 112000 km getint glas, gar, onderh., nwe uitlaat, APK
'97, ƒ4250. 0297-582324.
trekhaak, ƒ 18.000.
Tel. 0348 - 420263.
T.k. VW Polo, bw.jr. 10-94,
106 XS 1.6
01 -'95 ƒ 24.950 35.000 km, VVN gekeurd, vr.pr.
205acc. 1.15 d.11-'93 ƒ 16.950 ƒ17.500. Tel. 023 - 5715930.
205 GTI 1.6
1V89 ƒ 15.750
VWGolf 1.6GL, b.j. 9/94, wit,
205GTM.9
10-'92 ƒ 24.950
st.bekr., radio, 38.000 km,
205 autom. 1.610-'86 ƒ 7.950
ƒ25.500. Tel. 0518-413276.
205 GF» 1.8 03-'93 ƒ 18.950
306SRD1.9 04-'95 ƒ 29.950
306 XND
9/94 ƒ 26.950
309 GR
4/90 ƒ 9.950
405 GL 1.6
01-'91 ƒ 14.950
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
405GLT1.6 08-'92 ƒ 19.950
405GRD1.9 07-'93 ƒ21.950
v.a. ƒ3.500.405 GR aut. 1.90V89 ƒ 11.950 GOLDCAR B.V. Amstelveen,
405 Break GLD 2/91 ƒ 17.950
Tel. 020 - 6433733.
504 coupe 2.0 11-'81 ƒ29.950
Mazda 323 1.3
LX
1/94 ƒ 19.950

Automaten

Autoverhuur

v.d. POUW PEUGEOT
Hogeweyselaan 93, Weesp
0294 - 415110

OUKEBAAS
niet duur!!!

PEUGEOT ZUIDWIJK
Studenten 10% korting
Heeft er weer een paar:
bestel-, vracht- en
Volvo 340 DL '83 56.000 km
personenauto's, bussen
Renault 5 bj '86
89.000 km
020-6794842, 020 6908683
Peugeot 305 GT '8685.000 km
Zie ATS telet pag. 888
Inkl. APK en km garantie!
e!2e
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel. 6629517/6791864
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Daihatsu

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

12 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 360 GLT, 740 GL,
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Van Vloten
Amsterdam
940
940
740
740
460
440
440
340
340
240
VW

2.3 Sedan airco abs 1993
2.3 Sedan
1991
GL 2.3
1990
Sedan 2.3, autom. . .1986
1994
automaat
1992
1989 t/m 1995
1987 t/m 1989
autom. . . . 1987 t/m 1990
Estate 2.3 LPG ....1992
Golf, autom
1988

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
T.k. Volvo 240 station '87,
87.000 km, trh, vr.pr. ƒ 13.000.
0345-515401.

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

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p. dag
VW bus 1982, APK 2-'97, lichte
Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag beschadiging, grijs kenteken.
All-in. KM-vrij!
Vr.pr. ƒ 1500. Tel. 06-52944726
Tel.: 020-6922930

Nu voordelig inpakken,
straks
lekker
wegwezen!
^ss*.
O
Galant Diamond met airco
De Galant 1.8 GLi met 16 kleppen (126 pk) en een zeer
complete uitrusting met ondermeer stuurbekrachtiging
centrale deurvergrendeling, hoofdsteunen voor en achter, 4 speakers en een antenne. Normaal ƒ 37.995,Nu als Diamond incl. airco
t.w.v. ƒ 3.499,- en ƒ 2.000,zomerkorting al v.a.
J

Space Runner Gosmos
De Space Runner l.8 GLi met standaard stuurbekrachtiging, roofrails, elektrisch bedienbare rechter
buitenspiegel, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
en stuur. Normaal ƒ 44.745,Nu als Cosmos met ƒ 2.000,- _
zomerkorting al v.a.
I

Space Wagon Cosmos
De Space Wagon 2.0 GLXi met standaard 7 zitplaatsen,
roofrails. centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, elektrische ramen,
toercnteller en luxe bekleding. Normaal ƒ49.995,-.
Nu als Cosmos met ƒ 2.000,_
zomerkorting al v.a.
J

Alle getoonde modellen zijn nu direct
leverbaar door uw Mitsubishi dealer.
U rijdt dus nog ruim voor de vakantie in één
van deze speciaal geprijsde zomer-uitvoeringen.

Pak daarom nu uw tijdelijk* voordeel in de
Summertime Actie bij de Mitsubishi
dealer orn straks lekker weg te wezen!
,».,,...,

.

,

,.

Mitsubishi. Je eigen karakter.

MITSUBISrl

MOTORS

It's Summertime bij Mitsubishi!
* Zolang ilc voorraad strekt. l)e;.f aanbiedingen zijn geldig v.a. 3 mei IVV(> hij aankoop van een nieuwe Mitsubishi Galant Diamond, Space Runner Cosmos, Space Runner Apollo. Space Wagon Cosmos of Space
\Vugon /\i>nlln. l'rij:.en incl. lil'M/HTW. excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken, af Sussenheim. Wijzigingen voorbehouden. Met 3 jaarMulrigarantie/Inter-Eiim Service. Imp.: Hart Nihhiïg & Greeve H.V.,
Saxsenlieiin. 10252) 2661 H. Mitsubishi Dealer Lease, (070) 5/5 // Hl. IJealerathv.i.ien in de Gouden Gids + PTT Gids.
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Bij Zimmermans begon de victorie
Als er één automobilist is geweest die opzien
baarde was het Adolphe Zimmermans. Op
18 mei 189G werd zijn Benz Viktoria, de eerstc auto in Nederland, afgeleverd in Arnliem. De stichting 100 Jaar Automobiel in
Nederland zorgt dat het jubileum niet ongemcrkt voorbijgaat.

tomobiel vroeg of laat
zijn intrede zou doen
in Nederland en was er
als de kippen bij om
geschiedenis te schrijven. Hij twijfelde lange
tijd tussen de aanschaf
van een vierpersoons
Peugeot Type 3 en
tweepersoons
Benz
Velo. Uiteindelijk koos
hij voor een vierpersoon Benz Viktoria.

Zimmermans tufte in
1896 de wagen zelf
naar de hofstad

Toyota
speelt op
zeker

Fun met
Suzuki

werd gezet en wordt het boek 'Het paardloze
voertuig, de auto in Nederland een eeuw
geleden' gepresenteerd. Daarna klinkt het
startschot voor een vijftiental auto's van
rond de eeuwwisseling die dezelfde rit gaan
maken als Zimmermans maakte. Ze worden
tijdens de reis begeleid door ongeveer tachtig auto's van leden van de PAC. Deze orgamsatie viert dit weekeinde namelijk het veertigjarig jubileum.

Op 18 mei 1896 stond
de in Mannheim gefatariceerde Benz op de
Het nieuRijnkade in Arnhem te
OOR DE EEN is de auto een wachten op Zimmerwe model
vloek, voor de ander een zegen. mans die zich de kovan Benz,
Dat was een eeuw geleden waar- ning te rijk moet hebanno
Op zondag 19 mei rijdt de colonne auto's
schijnlijk al niet anders. Ook ben gevoeld als eerste
1896
autobezitter
van
Nemet het nodige vlagvertoon rond 12.30 uur
toen al klaagden sommige boeren, burgers en buitenlui hun nood. Aldolphe derland. Hij tufte de wagen zelf naar de aankoop van Zimmermans niet ongemerkt Den Haag binnen. Het eindpunt van de rit is
daarbij iedereen in opperste verba- voorbij te laten gaan is vorig jaar een specia- het Lange Voorhout waar nog een feestje
Zimmermans niet, voor hem was de hofstad,
achterlatend.
le stichting in het leven geroepen, 100 Jaar wordt gevierd, 50 jaar Wegenwacht. Voor
auto een zegen. Er is niet veel van de zing
Vandaag de dag vergapen we ons aan de- Automobiel in Nederland. De intiatiefne- liefhebbers van auto's uit lang vervlogen tijman bekend, behalve dan dat hij optrad sign
van auto's als de Audi TT Roadster, mers maakten deel uit van clubs als de CO- den genoeg reden om zondagmiddag naar
als hoffotograaf en er drie schuilnamen toen aan
het technisch wonder van een Benz NAM (Contactgroep Automobielen- en Rij- Den Haag af te reizen.
op nahield.
Viktoria op vier wielen. De verbazing toen wielhistorici) en de PAC (Pionier Automoen nu zijn gelijk maar de Benz bracht meer bielen Club).
En heer Zimmermans was meer in de ban victorie en schreef meer geschiedenis dan
Ondanks zijn vormgeving schrijft de Audi
van onbekende, pruttelende en rokende de Audi.
Zaterdag 18 mei onthult voorzitter P.A. TT Roadster minder geschiedenis dan de
vierwielers dan van alom geaccepteerde hinNouwen van de ANWB een herinneringspla- Benz Viktoria
nikende viervoeters. Hij begreep dat het auOm het eeuwfeest van die gedenkwaardige quette op de plaats waar de Benz aan land

V

Toyota speelt op zeker met Paseo
Toyota begeeft zich nu toch einclelijk in de markt van compacte coupes en dat is hoog tijd
want Europese merken timmercn de laatste maanden flink
aan de weg. Toyota haalt een
voor Amerika en Japan bestaand model naar Nederland.
En met die vormgeving van gisteren is het geen echte blikvanïer.

ta heb je weinig of geen problemen.
Maar het oog wil natuurlijk
ook wat en daarom zijn er
vormgevers. Die zijn echter gebonden aan beperkte budgetten en krijgen de opdracht auto's te ontwerpen die voor een
zo groot mogelijk publiek bereikbaar zijn. Voor een vormgever met enig hart in zijn lijf is
dat een moeilijke en soms ondankbare klus. Tot welk soort
blik dit leidt, kunnen we dagelijks op straat zien. Maar niet
alle auto's zijn even saai. De
markt voor compacte coupes
bijvoorbeeld doet de laatste tijd

Rij-impressie:
VEN VOOROP gesteld: bij Toyota hoef
Toyota Paseo
je niemand te vertellen hoe je een goede
1.5iGT
en betrouwbare auto moet
ontwerpen en produceren.
De verschillende modellen
een aardige manier van zich
behalen jaar in jaar uit de op
de consument behoogste cijfers als het gaat spreken,en
loont die durf'van fabrikanten.
om betrouwbaarheid.-Met E 'De-OperTigra^gihg^vorig
jaar
statistieken yalt'JieeL.wat te ten koste van bestaande'tnodelrommelen maar als hét on- len als de Civic Coupé, Hyundai
derwerp de betrouwbaar- Scoupé, Mazda MX-3 en Nissan
heid van Toyota luidt, liegen 100NX voortvarend van start
de statistieken voor een en verdubbelde het totaal aankeer niet.
tal verkochte coupes.

E

We melden daarom nu al profetisch dat ook in 1996 de Corolla, Starlet, Carina E en Camry
weer in alle landen voor de zoveelste achtereenvolgende keer
m de hoofdprijzen vallen. Geen
twijfel mogelijk, met een Toyo-

De dit jaar geïntroduceerde
Mégane Coupé overtreft de verwachtingen. De Civic Coupé zal
wel weer aantrekken want er is
net een nieuw model verschenen en dit geldt eveneens voor
de Hyundai Scoupé waarvan
we de opvolger (de Coupé) in

augustus kunnen verwachten.
Vooral die laatste moet gevreesd worden door de concurrenten want de prijs is scherp
en de vormgeving meer dan opvallend.
En met dat woord komen we
bij de Toyota Paseo. Als je daarin een paar dagen rijdt, merk je
dat deze helemaal niet zo opvallend is als de Tigra en Mégane.
Niet verwonderlijk natuurlijk,
want de Paseo is alweer een
paar jaar oud. In Amerika en
Japan rijdt hij al geruime tijd
rond en het model dat Toyota
nu in Europa op de markt
brengt is weliswaar aangepast
maar komt toch grotendeels
overeen met het Amerikaanse/Japanse equivalent. Opel en
Renault en zeker Hyundai kozen voor een vormgeving die
zonder twijfel het jaar 2000
haalt. Dat heeft Toyota ongetwijfeld ook voor ogen maar het
is afwachten.
Wie een compacte coupé aanschaft wil gezien worden en dat
is er bij de Paseo opvallend genoeg nauwelijks bij. Er zit weinig spanning in. Toyota speelt
met de vormgeving van de Paseo gewoon op safe. Daar is Geen pure sportwagen, wel een betaalbare compacte coupé.
niets mis mee, maar de schoen
Voor de aandrijving koos Maar we delen een grote plus
wringt licht. Uiterlijk heeft hij achter de stoelen, elektrisch
het nét niet.
verstelbare spiegels, stuurbe- Toyota een nieuw ontwikkelde uit aan de versnellingsbak met
krachtiging en een derde rem- 1.5 motor met twee bovenlig- zijn korte versnellingen. UitsteMaar het blijft natuurlijk een licht. Het meest sportieve aan gende nokkenassen en vier kende Japanse techniek.
leuk karretje met voldoende het interieur zijn de witte wij- kleppen per cilinder. Hij heeft
De wegligging is stabiel en hij
sportieve eigenschappen. Na- zerplaten en de kuipsoelen met een vermogen van 90 pk bij 54 is stug geveerd. Hij nodigt uit
dat je je gebukt hebt om de por- (niet verstelbare) geïntegreer- honderd toeren en een trek- tot een sportieve rijstijl en wie
kracht van 130 Nm bij 44 hon- zich daartoe laat verleiden
tiersloten centraal te ontgren- de hoofdsteunen.
derd toeren. Negentig procent komt niet bedrogen uit. Zolang
deling stap je niet in, je laat je
erin vallen. De zit achter het
Achterin kun je als volwasse- hiervan is al beschikbaar bij 23 je maar beseft dat Toyota de
stuur is superlaag. Ondanks ne niet zitten, maar daar is hij honderd toeren. Hij loopt als Paseo niet heeft ontwikkeld als
dat de Paseo ogenschijnlijk ook niet voor bestemd. Wie met een zonnetje en is soepel en pure sportwagen. Wel als een
hoog op zijn poten staat, heb je een lengte van 1.75 meter lang- aangenaam hanteerbaar. De goed hanteerbare compacte
het gevoel met je kont op het durig achterin zit loopt een topsnelheid bedraagt 185 km/h coupé zonder een gewaagde
asfalt te zitten. Het is even wen- nekhernia op. Daar komt nog en hij trekt binnen elf seconden vormgeving. En nog betaalbaar
nen, maar ja, toch wel, hij zit bij dat de stoel bij het terugkan- naar honderd.
ook. Als de vormgeving de
goed. Het stuur is niet in hoogte telen niet in de oude stand valt.
doorslag moet geven ben je beDe Paseo is geen supersprin- ter af bij de Mégane of Tigra. Of
verstelbaar, de stoel wel. Het Gewoon niet achterin zitten
zicht rondom valt niet tegen dus. De bagageruimte heeft ter, zeker niet in de vijfde ver- nog beter, bij de Hyundai Coumaar wie klein van stuk is heeft vanwege de vormgeving van de snelling, maar kan er toch spor- pé in augustus. Maar die belast van die lage zit want je lichtunits een kleine insteek. tief de pas in zetten. De be- trouwbaarheid van Toyota laat
moet maar gokken waar de De inhoud bedraagt 277 liter. krachtigde besturing in de stad je dan wel liggen. Prijzen vanaf
hoeken van de auto zich bevin- Leuk voor de boodschappen en is prettig maar op snelheid is 34.980 gulden.
den. Toyota levert hem in twee sportuitrusting. De leuning van het allemaal een stuk vager en
uitvoeringen.
de achterbank is wel in zijn ge- hard door de bocht jagen geeft
een enigszins onveilig gevoel.
heel neerklapbaar.
Everhard Heblv
De GT biedt voor zijn meerprijs centrale vergrendeling,
elektrische raambediening en
aluminium velgen. Over het
verdere uitrustingsniveau valt
weinig te klagen. Alles is wel
aanwezig, zoals twee airbags,
gordelspanners, opberghoezen
Suzuki houdt zo af en toe wel van een zijspoor- thuis in de zogenaamde categorie Fun maar echt
tje. De rechtsgestuurde Cappuccino is er een be- concurreren met de Toyota PunCruiser of Kia
wijs van en sinds kort hebben we een nieuw leSportage doet hij met met zijn minimale lengte
van 3,7 meter en prijs van 35 duizend gulden.
vend voorbeeld: X-90. Op en top fun.

Fun, fun,fun met Suzuki

In de Paseo stap je niet in, je valt erin.

W

IE EEN AUTO gaat aanschaffen
laat zich voor een belangrijk deel
leiden door zijn emotionele belevenis. Het is bij uitstek een produkt
waarmee je je kunt onderscheiden. Maar
dat is niet zo eenvoudig meer sinds steeds
meer fabrikanten ertoe overgaan samen auto's te ontwikkelen.

Het valt niet mee om nog iets leuks te ontdekken in een betaalbare prijsklasse. Wees eens
heel eerlijk, wie vindt het nu werkelijk leuk en
spannend om in dezelfde auto te rijden als de
buurman en collega.
Met het model kun je
je vaak niet meer onderscheiden want of je
een Mazda 121 of Ford
Fiesta rijdt is met uitzondering van het typeplaatje om het even.
Er is veel te veel van hetzelfde op de dagelijkse
automarkt en juist daarom zijn die enkele uilspattingen zo leuk. Of ze mooi en functioneel
zijn doet er in wezen niet eens zoveel toe, het feit
dat ze anders zijn is al genoeg.
Neem nu de nieuwe Suzuki X-90 die door Suzuki zelf gepresenteerd wordt als mobiliteit in de
breedste zin. Dat is natuurlijk grote onzin want
die X-90 is om te beginnen beslist niet functioneel. Dat is geen enkele tweezitter. En vierwielaandrijving voor de diepe kuilen en het ruwe
zand is ook onzin in dit goed geplaveide landschap. Een overbodige luxe waar je buiten kunt.
Het is een geinig ding orn te zien, maar of de X90 mooi is mag u zelf bepalen. Volgens ons krijgt
hij de komende jaren nergens een schoonheidsprijs. Toch verdient Suzuki een prijs al is het
omdat deze auto enig zijn soort is. Hij hoort

Hij onderscheidt zich allereerst door zijn originele ontwerp. De T-bar is voorzien van uitneembare glazen panelen die opgeborgen kunnen worden in de bagageruimte. De panelen zijn
gemaakt van warmtewerend glas. Bij gesloten
dak houd je de eventuele zonneschijn tegen met
twee schermen. De overbodige spoiler op de achterklep moet voor het sportieve tintje zorgen.
Het is een zogenaamde funmobiel en niet in de
eerste plaats een terreinwagen pur sang. De
voorwielen zijn onafhankelijk opgehangen aan
MacPhersons veerpoten. De starre achteras is
aan langsarmen bevestigd met een centrale
wishbone.
Onder de motorkap monteert Suzuki een soepele 96 pk 1.6 motor met vier kleppen per cilmder en een multipoint
injectiesysteem. Belangrijk is het koppel.
132 Nmbij vierduizend
toeren en dat is beslist
hoog voor een 1.6 motor. De topsnelheid
van de elfhonderd kilo
------- zware X-90 bedraagt
150 km/h. Hij drijft via
een vijfbak de achterwielen aan. Inschakelen
van de vierwielaandrijving en lage gearing geschiedt met het kleine pookje. Automatische
vrijloopnaven zijn standaard. Een elektronische
viertraps automatische versnellingsbak is tegen
een meerprijs van ongeveer 34 honderd gulden
verkrijgbaar.
Het interieur van deze nieuwe kleine Suzuki is
heel acceptabel. Hij biedt kuipstoelen, een overzichtelijk dashboard, stuurbekrachtigmg, elektrisch bedienbare ramen, centrale' vergrendeling, een elektronische startonderbreking en
twee airbags.
De prijs van de X-90 bedraagt 35 duizend gulden. Voor vijfduizend minder ben je .eigenaar
van de vierwielaangedreven Daihatsu Feroza.
Maar die biedt veel minder rijcomfort en ziet er
een stuk minder eigenzinnis uit.

Wie vindt het nu leuk
om in dezelfde auto
te rijden als de buurman

De X-90 is aardig
om te zien, maar
of de wagen in
aanmerking komt
voor een schoonheidsprijs valt te
betwijfelen.

Hemelvaart met Harley Davidson
Alle hallen on buitenterrcincn van het Alioy' in Rotterdam
staan tijdens het Hemclvaartweekcinde in het loken van hel
HOG American Whcels Festival, oen vierdaags spektakel \ v . i , i >
enkele tienduizenden bezoekers worden vei wacht Een
belangrijke plaats is hierbij ingeruimd voor Hailey DavitKon
Op de buitcnlerreinen staan er vele tentoongesteld Veel wil
zeggen dat er zo'n vierduizend motoren te kijk staan In liet
shopping centre The Mail zijn verder de nieuwste modellen U
zien. Met het toegangsbiljet kan iedereen overigens meedmgen naar een nieuwde HOXLH Sportster.
In dezelfde hal toont Erik Jans uit België aan dat het goed is
om er een hobby op na (e houden. Na het sluiten van de
kolenmijnen raakte de nu 39-jarige Belg werkloos en stortte
hij zich op zijn hobby: Harley Davidson Sinds zijn ontslag
doet hij mots anders dan het op schaal nabouwcn van de/e
motoren. Per model verwerkt hij ongeveer zevenhonderd
onderdelen en dit kost hem ruim zes weken noeste ai beid l lel
is voor het eerst dat Jans zijn werk buiten België tcntoonsk U
Andere hallen zijn ingericht met Amerikaanse trucks en hel
zijn niet de kleintjes maar enorme mastodonten met veel pk's
en chroom. Verder ook aandacht voor pick-up trucks. Big
Foots en natuurlijk weer allerhande onderdelen. In twee hallen is een Flying Horse Rockcafé ingericht waar diverse ai tiesten hun opwachting maken Kinderen kunnen terecht in hel
Calippo Kinderdorp. De organisatie raadt bezoekers aan mei
het openbaar vervoer te komen maar wie in het bezit is van
een Amerikaanse auto van voor 1970 kan zijn klassiekei paikercn op de classic car park op het festivalterrem.
Van donderdag 16 tot zaterdag 18 mei zijn de openingstijden
van tien tot acht uur en op zondag tot zes uur. De toegung.sprijs bedraagt twintig gulden. Kinderen tot twaalf'jaar ondel
begeleiding en rolstoelgebruikers mogen gratis naar binnen

Niet meer grijs? Dan goedkoper
Daihatsu heeft de prijs van de Feroza een stuk aanlrekkehjker gemaakt. Dat moest ook wel want door de vernieuwde u etgeving was hij niet meer met grijs kenteken verkrijgbaar en
de verkoopstatistieken kelderden daarom fors. Voor paiticuhere gebruikers was hij te duur. temeer daar er tegenwooidig
goede alternatieven zijn zoals de Vitara en FunCnuscr Maai
de Feroza gaat wellicht een tweede leven tegemoet want het
belangrijkste nieuws is dat hij nu de goedkoopste teneimvagen is die je je kunt wensen Voorheen bedroeg de inslappt ijs
,
ruim 45 duizend gulden
Hot mcu\\e
basismode]
Cabiio-Top
staat \ ooi
dei tig milli
Daihatsu
m de
Feroza
showroom
Resin-Top
/ Hij heel l c en
uilneembau
sunroof boven de voorstoelen en een canvas cabnokap achu i
Alle vier zitplaatsen zijn voorzien van dnepunts goidels. Lei,
er tienduizend gulden bij en je bent eigenaai van de ReMn-T<>|>
SE. die tot voor kort nog ruim vijfduizend gulden duuidei
was. Hij is standaard voorzien van een polyester kap die \ ei
wisselbaar is met een bijgeleverde canvas kap Vei dei
beschikt hij onder meer over stuurbekrachligmg. oleklusc h
bedienbare spiegels en automatische vrijloopnaven Do Hesii
Top SX kost vooitaan nog maar 42 mille Ten opzichle van < l i
SE beschikt hij over centrale vergrendeling, elektrische
bedienbare ramen, sportstoelcn en extra opbeigvakken

Supergrijze Voyager
Chrysler breidt de reeks uil met een extia ruime \eisie \ a n i
Grand Voyagei de High Roof met grijs kenteken De/e
Vo\ager met lange \viclbasis is voorzien van verhoogd dak ( n
lago separaticwand. Hij ^^~z—- s." .
"—L" —^
is leverbaar met zowel
de 2 5 turbodiesel als
Chrysler
de 3.3 V(i. Alle uitvoeGrand
nngcn van deze nieuVoyager
\ve ruimlercus hebben
High"
ABS. twee airbags.
Roof
'96
centrale vei giendeling. elektrisch bodicnbare ramen en verwarming aan de mitcHisseis De Kixueu'<. 1,1
heeft bovendien airco en een audio-installaüe. Pui/en \ a i ai
een kleine zestigduizend gulden
(ADVERTENTIE)
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

Paprika-roerei
met ham
Met roerei kan eindeloos worden gevarieerd. De Boodschappen Krant selecteerde een recept
voor een paprika-roerei met
ham.
Boodschappenlijstje
(4 pers.): 2 uien, 2 teentjes
knoflook, 2 grote rode paprika's, 4 takjes tijm, 3 takjes peterselie, 1 klein blikje
tomatenpuree, 6 eieren, 2
ons Bretonse ham, olie,
boter, zout, cayennepeper.

Bereiding:
Uien en knoflook pellen en
snipperen. Paprika in kleine
stukjes snijden. Ui, paprika en
knoflook in hapjes pan in wat
olies minuten zachtjes bakken.
Tomatenpuree en tijm toevoegen en ca. 10 minuten zachtjes
laten sudderen.
Eieren in kom loskloppen
met zout en cayennepeper. Al
roerend de paprikapuree toevoegen. Geheel terugscheppen in hapjespan en al roerend
de eieren in ca. 8 minuten laten stollen.

^de
^^
tbehulpvan
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§
Sense
leert u
smakelijk én
verantwoord
koken

Nieuw van

Serveren:
Ham langs rand van schaal leggen. Paprika-roerei in midden
scheppen. Peterselie erover
strooien. Serveren met gebakken aardappelen.

ace Tea en

ice Coffee

Eet smakelijk!
Royal Club introduceert twee
verrassend nieuwe frisdranken
zoals u nog nooit heeft geproefd. Verras uw dorst met de
tinteling van Ice Tea, een drank
om het hele jaar door van te ge-

nieten. Proef de unieke Ice Coffee, een sprankelende frisdrank
die u nog niet kent. Ze zijn bei
den van Royal Club. Dus reken
maar dat genieten voortaan heel
bijzonder wordt.

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft Ineke
Vermeegen uit Amsterdam inmiddels ontdekt! Dankzij de
deelname aan het BoodschappenSpel heeft Ineke de eerste
prijs gewonnen en mag nu gaan
genieten van een Princess
FunCooking Pakket.
De winnaars van de handige
Princess steam Iron krijgen
hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Crodino, smakelijk alcoholvrij
aperitief voor elke gelegenheid.
Fijne kruiden en natuurlijke
zuidvrucht-extracten in combinatie met zuiver mineraalwater
uit Termi di Crodo maken van
Crodino een sprankelend, bitterzoet en verfrissend alcoholvrij
aperitief. Oprecht een drankje
meteen 'bite'. Drink Crodino lekker koud en met wat blokjes ijs.
Crodino is geschikt voor iedere

gelegenheid, voor de lunch of diner, voor een feestje of gewoon
lekker 's avonds thuis.
Tijdelijk ontvangt u bij een 8pack Crodino gratis een Italiaans
taalgidsje. Handig tijdens uw vakantie in Italië. Het 8-pack Crodino
is verkrijgbaar bij supermarkt en
slijter en kost ca. fl. 7,50.

Crodino, aperitivo non-alcoholico

Sense past in een cholesterolverlagend dieet. Maar smaak
blijft belangrijk. Daarom biedt
Sense u samen met Gaggenau
een speciale kookcursus aan.
Tijdens de cursus leert u met
Sense de lekkerste gerechten
te maken, passend in een cholesterolveriagend dieet.

nese, Kip Curry, Nasi Coreng en
Bami Goreng. Even vlees bakken, Dinner Today toevoegen,
en binnen tien minuten staat
een heerlijk diner voor twee op
tafel.
Dinner Today. Diner voor 2.

• DERMATOLOGICAtLY ; TÈST'Éfi
; TESTS DERMATOLOGIQUEttWl

Heerlijk van de zon genieten
willen we allemaal. Toch heeft
een op de drie personen last
van zonne-allergie: een rode,
geïrriteerde huid waarop soms
zelfs blaasjes ontstaan.
Speciaal voor hen is er nu Piz
Buin Allergy. Piz Buin Allergy
bevat een hoogwaardig UVA/
UVB reflectiesysteem dat de
huid beschermt tegen zonnesteken en irritatie voorkomt.
:

Ice Tea en Ice Coffee van Royal Club:
surprlce Yourself

Ineke Vermeegen

Nieuw van Honig: Dinner Today. Lekkere Italiaanse en Oosterse maaltijden die makkelijk
en snel te bereiden zijn. Door
toevoegen van vlees zijn het bovendien ook volwaardige maaltijden. Er zijn vijf variaties: Tagliatelle Carbonara, Fusilli Bolog-

croma batten

Royal Club:

En de
winnaar is...

©= Nieuw

Wat eet je voor Dinner Today?

Plakken ham dubbelklappen
en in koekepan zachtjes bakken.

Het BoodschappenSpel

O = Suggestie

Toch bruin
met
Piz Buin
Allergy

Handige
aroma
uit de fles
croma heeft '*
Vloeibare Croma geeft u
taatbij
taat hetbakten braden «n
natuurlijk voor een heer >jk brr
handige «*entftesj unt ^

= Actie

Piz Buin Allergy bevat bovendien bisabolol. Een plantenextract dat de huid verfrist en
tot rust brengt. En een hydrolipide-complex en vitamine E
zorgen ervoor dat uw huid gevoed wordt en zacht en soepel
blijft. Zo heeft u geen last meer
van schilfering en blijft u langer
bruin.

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2, Koffiemelk
O 3. Melk
@ 4. Margarine en mayonaise
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Vis
O 7, Bak- en braadprodukten
O 8. Groente en fruit
O 9. Brood, beschuit, toast
O'10. Broodbeleg
OH.Ontbijtprodukten
O 12. Pasta
© 13. Snel-klaar maaltijden
© 14. Frisdranken
O 15. Yoghurt
O 16. Vla
© 17. Slagroom
@ 18. Aperitief
019. Wijn
© 20. Vruchtendranken
O 21, Snoep en chocolade
O 22. Drop
O 23. Snacks en zoutjes
<ü 24. Toiletpapier en tissues
O 25. Keukenpapier
O 26. Luiers
© 27. Tandverzorging
© 28. Afslankmiddelen
© 29. Lichaamsverzorging
© 30. Zonnecosmetica
O 31. Gezondheid
O 32. Dierenvoeding

Lekker fris met vernieuwde Fa
Fa heeft zijn assortiment bad- en
verzorgingsprodukten ingrijpend
vernieuwd. Niet alleen de verpakking werd aangepast, ook
werden de recepturen verrijkt
met diverse extracten uit de natuur. De douche- en badpfodukten bevatten nu bovendien het
Hydro-Balance-System. Dit beschermt de huid tegen uitdrogen en zorgt dat de huid
zacht en soepel aanvoelt.
Er zijn nu: Fa Douche, Fa Douche

& Shampoo, Fa Bad en Fa deodorant. Fa deodorant is nu te
koop in vijf nieuwefrissegeuren.
Bovendien is er nu Fa Deo Balsam, een zachte deodorant die
direct na het ontharen gebruikt
kan worden en Fa dry dat effectief is tegen, transpiratievocht
zonderhet proces van transpireren
te blokkeren.
Alle produkten zijn in de winkel
herkenbaar aan de nieuwe Fa
kleuren.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
E

U

R

O

Wil

donderdag op Euro 7
om 11.20.13.50 en 15.20 uur

Deze smakelijke en verantwoorde dag kost u maarfl. 25,(en één Sense Kookpunt). Bovendien maakt u nu kans op
een gratis kookcursus. Kijk
op de actieverpakkingen van
Sense Dieet, Sense Light en
Sense Bakken en Braden of
vraag de actiefolder aan. Schrijf
naar:
Sense kookcursus, Postbus
42, 3410 BA Lopik. U kunt zich
tot 1 oktober voor de kookcursus inschrijven.

ruz
WUZER

ROTTER

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam

om 17.45,19.45,uur
re. PurefrurtsmaaKbehouden

de ZUIVe

'

van

* * d a ' ™

o n i e u z es

™ak

STADSOMROEP

Gratis
fl 10,-

woensdag op
stadsomroep Utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

A

bloemenbon
bij SCEeenex!
Kleenex zet de bloemetjes
buiten! Want bij aankoop van
de aktiepakken Kleenex Soft
Weave 8-rol toiletpapier of
Kleenex tissues krijgt u nu
een bloemenbon van fl. 10,kado! De bloemenbon kunt u
direct besteden bij alle Fleurop
vestigingen. U krijgt de bloemenbon in bezit tegen inzending van 3 bloemenpunten.
Deze vindt u op de aktieverpakking van Kleenex Soft Weave
8-rol toiletpapier (1 punt) en
Kleenex 200 (1 punt) en 100 tissues (1/2 punt). U kunt zo vaak
meedoen als u wilt. Meer informatie vindt u op de aktieverpakking in de winkel.

O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

Het boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of
inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'Funcooking' pakket bestaande uit een Princess Classic Combi Oven, Table Chef, Classic
10-speed Blender, Classic Fondue en Classic Toaster. Bovendien ligt voor iedere
iscncjei'dsCa öeüer c-f inzender met net goede antwoord een handige Princess
Princess chromen sandwich Maker klaar.

X*

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Bij welk produkt ontvangt u een gratis
Italiaans taalgidsje?

Verantwoord afslanken
met de

2. Wie introduceert twee verrassend
nieuwe frisdranken
en bel uw antwoorden door naar:

Boodschappenlijn
(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

methode voor gewichtbeheersing
Afslanken? Met AYA voelt u zich
niet futloos en ziet u echt resultaat. AYA is een totaalpakket. Het
pakt afvallen van vier kanten aan.
Bovendien is AYA eenvoudig in
gebruik. Het AYA pakket bevat,
naast een natuurlijk slanktablet
dat zonder dieet de vetopbouw
remt, een multivitamine voor het
op peil brengen van vitaminen en
mineralen. Essentieel voor de
stofwisseling en om fitte blijven.

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

tot over

Omdat inwendige reiniging de
basis is voor een goed gewicht
bevat het AYA pakket bovendien
nog een reinigingskuur. Ook
krijgt u er een dagboekje bij, dat
u op weg helpt naar een bewuster voedingspatroon.
AYA is verkrijgbaar bij drogist,
apotheek en reformzaak. voor
meer informatie kunt u bellen: 035-6949177.

AYA, verantwoord afvallen.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Op 12 juni, 10 juli en 7 augustus
verschijnt bij het Zandvoorts
Nieuwsblad de
**•^
X

/ i \
Nadere informatie bij
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166
Woensdag 22 mei 1996

Los nummer f 1.95

56-e jaargang nummer 21

Oplage: 5.400

Weekmedia

'Maak drempels, geen
andere rijrichting'
ZANDVOORT - „Geef ons alleen de voorgestelde verkeersdrempels, hou de rijrichting in
onze straten hetzelfde en sluit
de Jan Steenstraat en de Van
Ostadestraat helemaal niet af."
Daarvoor pleitte dinsdagavond
tijdens de inspraakavond de
meerderheid van de twintig
aanwezige bewoners van het
buurtje tussen de Haltestraat
en de Koninginneweg.
Vooral op verzoek van de bewoners uit de Diaconiehuisstraat heeft de gemeente een
plan ontwikkeld om de buurt
veiliger maken en het sluipverkeer weren. Maar volgens sommige bewoners is de gemeente
een beetje te ver doorgeschoten
met haar goede bedoelingen.
„Met de voorgestelde drempels
zijn we het eens, er mogen er
nog wel meer komen ook. Maar
het afsluiten van straten en omdraaien van rijrichtingen willen

Overspannen man
gewond onder balkon
ZANDVOORT - Een 36-jarige
overspannen Zandvoorter is
volgens de politie zaterdagnacht in het ziekenhuis behandeld, nadat hij gewond onder
een balkon in de Lorentzstraat
was gevonden. De man raakte
dit weekend overspannen door
problemen met zijn vrouw en
werd tot tweemaal toe aangehouden door de politie. Hij
werd uiteindelijk onder het balkon gevonden met verwondingen aan zijn onderbeen en wervelkolom. Bovendien had hij
diverse kneuzingen. De precieze toedracht van het ongeval is
niet duidelijk.

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

Bewoners
willen geen
speeltuin

we niet," aldus bewoner Om- wordt een chaos."
mering.
Twee onderneemsters uit de
buurt vrezen zelfs dat ze ernZo ziet mevrouw Schuit uit stig worden gedupeerd. Mede Koningstraat het voordeel vrouw Molenaar uit de Diacovan het omdraaien van de rij- niehuisstraat kan door de voorrichting in haar straat aller- gestelde versmallingen niet
minst. De heer Bos van de Ka- meer bij haar bedrijf komen.
naalweg verwacht zelfs dat er 's Mevrouw Keesman uit de Jan
zomers problemen ontstaan als Steenstraat voorspelt dat voor
de Haltestraat
afgesloten haar leveranciers de bocht met
wordt. „De auto's moeten dan de Van Ostadestraat te krap zal
achteruit de straat weer in. Dat zijn.
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Bomen mogen niet verplaatst worden
ZANDVOORT - Leo Heino, directeur van Circus Zandvoort,
mag de bomen voor zijn bedrijf aan het Gasthuisplein niet weghalen. Heino wilde op eigen kosten de bomen naar een andere plaats
in Zandvoort verhuizen, maar de gemeente ziet dat niet zitten. De
gemeente heeft Heino daarover recentelijk een brief gestuurd.

Schoon dagje
uit bij Myrna
en Chantal

Het verplaatsen van de bomen heeft veel commotie opgeleverd,
alleen al omdat in eerste instantie verschillende Zandvoorters
dachten dat Heino de monumentale kastanjeboom wilde weghalen van het plein. Het PvdA-raadslid Van Westerloo wilde zich
daar zelfs aan vastketenen. Overigens leverden de drie bomen
waar het werkelijk omgaat, ook veel afkeurende reacties op.

Ondernemers praten over
Zeeweg met wisselstroken
ZANDVOORT - Een Zeeweg met wisselstroken. Alleen,
wie moet dat betalen? Daarover praat hotelier Bart Schuitenmaker namens de Zandvoortse ondernemers vrijdag
met provincie-gedeputeerde Lagrand van Economische
Zaken.

Foto And re Liebeiom

Poezen het slachtoffer van snelverkeer
ZANDVOORT - In memoriam: Tommy 2 jaar, Dumpy
9 jaar, Pintje 2 jaar, Turbo 5
jaar, Janus 4 jaar en Puk 4
jaar. Slachtoffers van het
'snelverkeer' op de Noprderduinweg. „Je kunt hier tegenwoordig beter spreken
over 'Moorderduinweg',"
zeggen een paar bewoners
uit Zandvoort-Noord cynisch. Uit protest hebben ze
een bord langs de kant van
de weg gezet: 'Minder uw
snelheid voor onze kinderen en onze poezen', staat
erop geschreven.

drie zelfs in anderhalve week
tijd," zegt de Zandvoortse Sia
de Graaf namens de bewoners
van de Noorderduinweg en omgeving. „De grens is voor ons
bereikt. Er moeten betere veiligheidsmaatregelen op deze
weg komen. We hebben een
brief gestuurd naar het college
van Burgemeester en Wethouders. De namen van de dode
poezen staan erin vermeld en
de handtekeningen van de eigenaren. We willen dat er zo snel
mogelijk maatregelen worden
genomen."
De Noorderduinweg en omgeving is een gebied in Zand„Binnen een tijdsbestek van voort-Noord, dat regelmatig in
drie maanden zijn hier zes poe- het nieuws komt. Het ligt achzen doodgereden. De laatste ter de begraafplaats, vlak naast
'de Corodex'. „Als het hier niet
stinkt naar gebakken vis van
'onze' visboeren, dan stinkt het
er wel naar de rioolwaterzuive-

Schuitenmaker heeft on- stroken afgesloten worden zolangs aan gedeputeerde De dat er één overblijft voor heen
Boer voorgesteld om de Zeeweg en één voor terug.
op te delen in vier losse rijstroken. Op drukke zondagen zouHet aangekondigde kort geden er drie rijbanen bestemd ding om de provincie te dwinkunnen worden voor het ver- gen de verkeersmaatregelen tekeer vanaf Zandvoort: twee ba- rug te draaien, houden de onnen voor gewone automobilis- dernemers voorlopig nog even
ten en één voor de bus, de poli- in de ijskast. „Want we mogen
tie, ambulances en de brand- nu meepraten. Maar het kort
ZANDVOORT - De zeventig- weer. Om te voorkomen dat geding is niet volledig van tafel.
jarige vrouw die vorige week mensen bijvoorbeeld 's nachts We willen druk op de ketel houberoofd werd toen ze bij een te hard rijden, kunnen dan twee den," aldus Schuitenmaker.
bushalte stond te wachten,
heeft geld gekregen van een gulIe Zandvoorter. Deze weldoener, die volgens de politie anoniem wil blijven, had zo'n medelijden met de vrouw dat hij
haar honderd gulden schonk.
De vrouw was volgens de poliOm zes uur de volgende morgen begon een
ZANDVOORT - Ze waren zelfs vrijdagtie bijzonder geroerd door dit
nieuwe zoekactie, waarbij het fregat HMS Pieavond
nog
even
op
het
Journaal
van
acht
gebaar.
uur te bewonderen, de vijf Zandvoortse ter Floris van de Koninklijke Marine en de
redders van de KNRM. Donderdagnacht Zandvoortse wippertruck ook meehielpen.
en vrijdag zijn ze uren in touw geweest „Uiteindelijk was het de Christien uit Umuiom twee catamaranzeilers te redden voor den die om kwart over 11 zo'n 12 kilometer uit
ZANDVOORT - Autodieven
kust twee figuurtjes zag zwaaien op een
de kust van Egmond. De twee slachtof- de
hebben vorige week gepoogd
omgekeerde witte catamaran. Ze hebben
fers,
een
dertigjarige
man
en
een
27-jarige
om diverse Duitse auto's te stegeluk gehad, want eigenlijk waren we
vrouw uit Amsterdam, overleefden de enorm
len. Twee BMW's, twee Mercenet
van
om het zoeken te staken. De
nacht op hun omgeslagen zeilboot ter- Christienplan
dessen, een Uno, een Golf en
deed nog een laatste poging," vertelt
nauwernood.
een Nissan werden gestolen.
Chris Kemp, secretaris en penningmeester
Bovendien verdween een groevan de KNRM Zandvoort, vrijdagmiddag nane BMW-motor. De politie
Het tweetal wilde op Hemelvaartsdag een dat de redders weer in het boothuis teruggevond de Uno en een van de
nieuwe boot uitproberen, maar had geen enke- keerd zijn. De Annie Poulisse sleepte de cataBMW's terug en betrapte een
le ervaring met zeezeilen. Rond half zes sloeg maran terug naar de haven van IJmuiden en
autokraker die een radio proeen broer van een van de zeilers alarm, omdat arriveerde pas om half vier m Zandvoort.
beerde te stelen.
hij het tweetal al een half uur niet meer gezien
had vanaf het strand.
Kemp: „Toen we de slachtoffers vonden, waDe Zandvoortse KNRM kreeg rond half acht ren ze er redelijk aan toe. Ze waren slechts
het verzoek om mee te helpen met zoeken. licht onderkoeld. Maar op de kant stortten ze
ZANDVOORT - Een stuk van
Samen met de 'Christien' van de KNRM uit in. Je moet niet vergeten dat het maar zes
zestig bij zes meter berm langs
IJmuiden en een paar boten van de reddings- graden buiten was en de watertemperatuur
het fietspad aan de Blinkertweg
brigades uit Katwijk, Wijk aan Zee, Egmond was ook slechts acht graden." De zoekactie
is donderdag verbrand. De
en Petten zocht de snelle Zandvoortse red- werd extra bemoeilijkt door het slechte weer
brand is volgens de politie verdingboot 'Annie Poulisse' tevergeefs tot kwart en de hoge golven. „Donderdagavond was het
moedelijk veroorzaakt doordat
over 11 's avonds langs de kust. Ook een heli- windkracht zeven en 's nachts liep het op naar
iemand een peuk in de berm
kopter van de marine vloog uit. Later zou negen."
heeft gegooid zonder deze goed
blijken dat de zeilers deze helikopter wel geVolgens de KNRM heeft het tweetal het anguit te maken.
zien hadden, maar dat ze met hun koude vin- stige avontuur overleefd dankzij hun goede
gers niet meer op tijd een vuurpijl konden zeilkleding en doordat ze op de omgeslagen
afvuren.
catamaran konden blijven zitten.

Gift na beroving

Redders zelfs even op televisie

Veel auto's weg

ring," aldus Sia. Dat daar niks
aan gedaan wordt is al lang bekend. „Maar er wordt hier ook
als een idioot geraced en dat
mag ook weieens in de krant.
De Noorderduinweg heeft geen
zijwegen, dus rijden de automobilisten hier altijd met het gas
open. Vanuit de Linnaeusstraat
komen ze met een noodgang
door de veel te ruime bocht de
Noorderduinweg op scheuren.
Vervolgens moeten ze na een
paar honderd meter alweer op
hun remmen staan, omdat ze
de scherpe bocht van de Flemingstraat naar rechts moeten
nemen. Ze rijden hier vaak zeventig km per uur of nog meer
Jeeps, auto's, motoren,) het
maakt niet uit. Ze scheuren allemaal even hard."
Ook Sia verloor twee weken
geleden haar geliefde huisdier.
Poes Dumpy, een klein mager

(ADVERTENTIE)

assiels
a la van der Horst
Als u kiest voor klassiek, kies dan voor 'n bezoek
aan Co van der Horst Daar wacht u een fraaie
collectie kwaliteitsmeubeien en woonaccessoires
ïn uiteenlopende klassieke stijlen
Bmderij 2 Amstelveen
"S Maandags tot 13 00 uur gesloten
Donderdag koopavond 0206412505
Ook m ons wooncentruin Mate Smithuis
Keukenarchitectuur Samtai;Studio B A D
Solidwood Plankenvloeren & Parquet
plancher* en Boley open haarden

Bermbrand

Inbraken

ZANDVOORT - Uit een modelwoning aan de Burgemeester Nawijnlaan is woensdagnacht voor vierduizend gulden
aan gereedschap gestolen. Donderdag werd bovendien de betaalautomaat van de parkeergarage aan de Oranjestraat opengebroken.
De buit bedroeg ruim duizend gulden.

'

Griezelen in Groot Bentveld

'Doorrijder' gepakt
ZANDVOORT - Na een tip
van twee trimmers heeft de politie de automobilist kunnen
aanhouden die donderdagmorgen op de Haarlemmerstraat
doorreed na een aanrijding. De
bestuurder, een 26-jarige man
uit Santpoort-Noord, werd met
dronken opgepakt op de Boule_
vard Barnaart.

Waterstanden B

CO

van derlhorst

28 mei
29 mei
30 mei

Strandpachters stappen
wellicht weer naar rechter
ZANDVOORT
- De
Strandpachters overwegen
volgens woordvoerder Gert
Toonen opnieuw naar de
rechter te stappen als de gemeente vasthoudt aan het
innen van de achterstallige
strandstoelbelasting
op
grond van het geschatte
aantal verhuurde stoelen.
Toonen heeft daar gisteren
over gesproken met het college van Burgemeester en
Wethouders, maar volgens
voorlichter Egon Snelders
is de gemeente niet overstag
gegaan voor de strandpachters.

vanaf 1991 met terugwerkende
kracht de belasting te betalen,
gaat de gemeente uit van een
absurd hoog aantal verhuurde
stoelen. Daarom willen zij liever betalen op grond van de
werkelijke aantallen.
Maar de gemeente blijft bij de
oorspronkelijke aanslagen zoals die verstuurd zijn. In totaal
gaat het om 1,2 miljoen gulden
(250.000 gulden per jaar) dat de
gemeente nog te goed heeft.
Volgens Snelders gaat de gemeente dat bedrag binnenkort
invorderen.
Toonen wil geen commentaar geven op het gesprek met
het college. Eerder reageerde
hij verbolgen op mededelingen
van wethouder Flieringa dat de
Strandpachters
Volgens de Strandpachters, halsstarrige
die dankzij een uitspraak van een deurwaarder op de stoep
de Hoge Raad verplicht zijn om krijgen.

Antiekhandelaar zet 'kunststraat' op

HW
LW HW UW
07.55 03.40 20.25 16.06

11.4406.56

-.--19.35

00.20 08.00 12.5620.44
01.26 09.05 13.4922.05
02.18 10.04 14.3823.06

31 mei 03.00 11.15 15.1823.50
Maanstand:
EK za 25 mei 16.03 uur
Hoog water: vr 31 mei 15.18 uur
NAP + m cm.

Laagwater do 30 mei 23.06 uur
. 90 cm.
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Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Mededeling
In verband met Pinksteren verzoeken
wij u kopij voor de redactie zo vroeg
mogelijk aan te leveren doch uiterlijk
op vrijdag 24 mei om 12 00 uur bij
ons af te geven
Advertenties moeten uiterlijk op donderdag 23 mei voor 17.00 uur gereserveerd zijn. Ook uw zettekst moet
dan in ons bezit zijn. Compleet matenaal dient uiterlijk dinsdag 28 mei
voor 11 00 uur m ons bezit te zijn
(mits gereserveerd).
Redactie en commercie Weekmedia

Doof- en stoofpot

ZANDVOORT - Tijdens het
Politiek Café in Yanks gisteravond heeft kunstenaar Ton
Timmermans namens een geheime jury de maandelijkse
doofpot uitgereikt aan Leo Heino vanwege zijn plannen voor
een vuurtoren in de Kerkstraat.
De jury wilde volgens Timmermans met die daad geen oordeel vellen over de omstreden
plannen.
Kunstenares Marianne Rebel
zoekt het meer m culinaire
plannen. Zij opperde gisteravond het recept voor een
Het liefst zien de bewoners stoofpot.
dat er snelheidscontroles worden gehouden. Daarnaast willen zij verkeersdrempels en een
ZANDVOORT - Het jazzvast waarschuwingsbord langs weekend van 8 tot en met 11
de kant van de weg met daarop: augustus mogen de cafées lan'Matig uw snelheid. Pas op voor ger muzikanten laten spelen
onze kinderen en dieren'. De Net als vorig jaar heeft het colNZH-bus die over de Noorder- lege van Burgemeester en Wétdumweg rijdt, mag wat hen be- houders toegestemd om de
treft ook een straat]e om.
sluitingstijd van het festival te
verschuiven naar een uur 's
Martha Burger nachts.

Natuurlijk,

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

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam: (m/v)
Adres:
Postcode/Plaats

24 mei 08.33 04.04 21.0616.46
25 mei 09.35 04.56 21.5417.35
26 mei 1045 0551 23.5405.51
27 mei

scharminkel van 9 jaar, maar
zo lief en zacht als een poesje
maar kan zijn. Een klein grafje
achter in de tuin herinnert nog
aan het dier. Wat overblijft is de
leegte en het verdriet, vooral
voor haar zoon. Het liefst lag
Dumpy iedere nacht in het holletje van zijn nek te slapen.
Vooral de harteloosheid van
de automobilisten verbaast
haar steeds weer. „Als ze de
poezen aanrijden, rijden de
meesten van hen gewoon door.
Met groot verdriet als gevolg. Je
raakt echt helemaal overstuur
als je je geliefde huisdier van de
straat moet 'schrapen'. En dan
moet je het ook nog aan je kinderen vertellen." Buurvrouw
Inge Paap vult aan: „Vroeger
werd er in deze buurt weieens
een kat aangereden, maar nu
'gaan' ze hier achter elkaar. Dit
kan gewoon niet. Als je de Noorderduinweg wilt oversteken,
moet je nog snel zijn ook, anders lig je er zelf ook onder."
Sia: „Nu zijn het nog poezen,
maar je moet er toch niet aan
denken, dat onze kinderen iets
overkomt. Velen steken deze
weg over, als ze naar school
gaan of naar hun clubs. Straks
wordt er ook nog een kind
doodgereden. Moeten we dat
dan eerst laten gebeuren, voordat er op deze plek eindelijk
eens controle komt?"
Inge heeft inmiddels al een
gesprek gehad met de politie.
Zij geeft het probleem toe. „Volgens de politie zijn de bochten
te breed. Daarom kunnen de
automobilisten daar 'lekker'
gas geven. Maar namens alle
mensen uit deze buurt, hopen
we dat er nu eindelijk eens wat
aan het probleem gedaan
wordt."

Ome Kees
al 50 jaar bij
Mannenkoor

Langer jazz

«••••••••••«••••^^^••«•^••••MJ^H
Datum
23 mei

pagina 3

Vanwege het snelverkeer op de Noorderduinweg kun je de weg beter 'Moorderduinweg5 noemen, vinden omwonenden

«v« «s- »o:-»ii-~v v»~* s^ •* ! » » > *.*i >

Als het glas over de ronde tafel beweegt, begint
ergens in de kamer een stem te praten. Een vogel
fluit. Er klinken pianogeluiden. Griezelig en mysterieus, met een sterke hang naar het verleden.
Dat was donderdagavond tot en met zondagmiddag het thema van de kunstmanifestatie 'Stroomgeest' in landgoed Groot Bentveld. Zo'n duizend

ZANDVOORT - Een soort overdekte kunststraat. Dat wil
Simon Aukema, de Zandvoortse antiekhandelaar, maken
van de galerij bij de Kerkstraat. Daarom verhuurt hij voor
35 gulden per dag kramen aan opmerkelijke ondernemers,
zoals iemand die minutieuze silhouetportretten knipt.

„Geen textielverkopers," benadrukt Aukema. „Maar bijvoorbeeld iemand die oude wajangpoppen verkoopt." Op Hemelmensen bezochten het vervallen landhuis, waar vaartsdag waren er ook moderne relief schilderij en te koop.
in diverse lege kamers iets te zien en/of te horen
Voorlopig is het de bedoeling dat de marktkramen in de weekviel. „Een perfect huis voor een spookverhaal en
enden bezet zijn en in het zomerseizoen elke dag. Aukema: „De
dus ook voor dit evenement," aldus de Engelse
organisator Nicolas Collins die zelf het idee voor galerij staat helaas voor een groot deel leeg. Het blijkt toch
moeilijk om de winkels hier te verhuren. Met deze kramen probede séance met het glas uitwerkte
Foto A
t.iebetum ren we er toch een aantrekkelijke galerij van te maken."

Teletoon:

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal / 18.75 halfjaar ƒ 33,90

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees geleien andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook lelelonisch aan ons
opgeven-020-.%2fi2.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
__
_
,_..
Amsterdam U hoeft geen post/egel Ie plakken 8 "71Ö37l"ÖÏ7ÖQ3"
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BERNARD

Lieve Joey

GEFELICITEERD met de start van

Wat heb je een lief klein broertje gekregen!

Bernard Bekkers Produkties

Als hij wat groter is, k u n n e n jullie
lekker samen spelen!

Tel. 5715628
Je artiesten:
Remco, Rob en Bdincla, Martin van Doorn,
Sèbastiaan en Ronnie

Hartelijk gefeliciteerd
en veel plezier!

*

Veel succes

B AEROBICS/BALLET
Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 5719701

*

Ko Kooijman

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt

ledere doordeweekse ochtend les
met kinderopvang.

PROBEER EENS GRATIS EN VRIJBLIJVEND
EEN LES UIT!

BEL VOOR INFO: 5719701

huwelijksjaar.

Super
NOORD

J. G. Anderson
Huisarts

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Kees, Lida en Carlos

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Van. korte gefelMteerdL met jullie.

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

afwezig
van 28 mei tot 12 juni
Waarneming: 0.800 tot 17.00 uur

C. A. J. Jagtenberg, 571337
F. Weenink 5712499

25-jarig kuwelijk

's avonds en weekend

Nog vele jaren, sarnen toegewenst

5730500

Zaterdag 25 mei
/vltjwa en. T^ixikörcL
25 jaar getroixwdL'

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Postagentschap Pasteurstraat
Winkelcentrum Noord

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Wij gaan met vakantie van

25 mei tot 9 juni
Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- voorstel tot instemming met de Kadernota 1997
- voorstel vaststelling uitgangspunten voor de recreatiebegroting
- voorstel om verzoek bestuur Stichting Bijzonder Onderwijs Zuid-Kennemerland
om vergoeding onklaar maken olietank af te wijzen
- voorstel aanpassing Verordening Leerlingenvervoer gemeenteZandvoortovereenkomstig het advies Vereniging Nederlandse gemeenten
- voorstel beschikbaar stellen bijdrage voor hydrotherapiebad Nieuw Unicum
- voorbereidingsbesluiten Heimanstraat en Dr. C.A. Gerkestraat 57zw
-voorstel advisering Rijksdienst monumentenzorg om Kostverlorenstraat 105
niet op monumentenlijst te plaatsen
- voorstel vaststellen krediet herinrichting winkelcentrum
- voorstel beschikbaar stellen krediet voor vervanging hoogwerker
N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting, (023)57401 62, kunt u terecht voor nadere
informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren
van de agenda beschikbaar.
WIJZIGINGEN VUILOPHAAL
l.v.m. Pinksteren wordt het huisvuil i.p.v. op maandag 27 mei, op dinsdag 28
mei opgehaald.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwaanvragen zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96 044 B
96 045 B
96 046 B

Blinkertweg 2a
Boulevard Paulus Loot 57
Brederodestraat 160

uitbreiden verdieping
vergroten van een woning
plaatsen van een portaal

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

Super
NOORD

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit register kan
worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden.

Verleende bouwvergunning
95 079 B
Dr. C.A. Gerkestraat 80

vervangen zelftankstation

U kuntdeze vergunning inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat
2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende bouwvergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

GEMEENTE

Let op onze

Postagentschap is elke morgen open van

kaplótinbiedingen Een kopie van uwgjetuigschrift

9.00 tot 10.00 uur
alleen voor postbussen
Poststukken girobetaalkaarten enz.
Tijdens onze vakantie af te halen
Postkantoor Zandvoort L. Davidsstraat

getuigt net zo goed!

Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

CULTUREE

Van korte gefetaiieerd
"Riakard, Ckantal
ertjajiie

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KÖOPflVOND

uitvaartverzorging
kennemerland bv

doot Dillott en Marvin

OPENBARE RAADSVERGADERING

De gemeenteraad vergadert dinsdag 28 mei 1996 in het openbaar.

RAADHUIS WEGENS PINKSTEREN GESLOTEN
Wegens tweede Pinksterdag zijn alle gemeentelijke afdelingen op maandag 27
mei gesloten.

DOKTERSBERICHTEN

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Van harte geluk gewenst met
jullie 25

HAPE

ADVERTENTIES

FAMILIEBERICHTEN

Te koop of
te huur gevraagd

± 50 vierkante
meter
werkplaats

Dit leuke paar is 27 mei
25 jaar bij elkaar

Neem een keuze-abonnement!
• keuze uit ruim 200 voorstellingen

ruimte

yWHARDVMRE*SOF^
& NETWERK SÏÉCfoLIST!

• u komt er zeker uit

te Zandvoort
tel. 023-5712668
023-5730252

Hans en Alie
Van Harte
Van ONS
XXX

• parkeren naast het theater

Stuur vóór 1 juni het

1

*

Tel. 57 14 764/57 14 090

bestelformulier in

Cornelis Slegersstraat 2-1 Zandvoort

Tel. 023-5730792

W -

• Glazenwassen]
• Specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
e Schoonmaak van
luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

AANGEBODEN: VAKANTIEWERK
••••••••••HKir
HaSS
••••••onnen
••••••iwraRn ËEiCHHH
lïXJlBH

SSS5SS133SKBIUBH

incerLanuen spreiqruep
™

Huis-aan-huis verspreiding

Een kompleet verzorgde begi^feiiis
of crematie voor slechts f 3.145^- ;
Sluiteend
bij Uit^

fen behoeve van de verspreiding van:

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
2üandvoorts *$*, ( «•/BEL
«i"'
Een
natura-uitvfuirtverzekeriitfj.
H Nieuweblad
daar heb Je ivat aan.
1

zoeken wij

B,EZORG(ST)ERS

Zondag 26 mei

met sofinummer
In de maanilen juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers va n het Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor
wie dit we rk in de eigen omgeving een paar weken wil
over nemen hebben wij een goede beloning.

van
harte gefeliciteerd
Mieke, Mark en
Patrick

1996

J. Moll

DOELTREFFERS!
Bij aankoop van een
Zandvoorts Nieuwsblad
een doeltreffer cadeau bij:

en

D. Moll-Keur
n-illen uu-I dankbaarhcici gedenken dat zij 50 jaar ,t;eleden in het huwelijk zijn getreden.
Woensdag 29 mei van 15.00-16.30 uur zal er gelejrenheid /ijn om te feliciteren.

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12

Super Noord

Celsiusstraat 192

Zandvoorl, I'olgielerstraat 31

Sig. Mag. Lissenberg Haltestraat 9

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Cornclia Paap-van der Mije
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
C. Harteveld-Paap
Zandvoort, mei 1996

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22

AKO

Kerkplein 11

Goed bevallen?
Ook na de vak antieperiode kunnen wij uw hulp goed gebruiken
v oor een vaste wijk bij u in de buurt.
V ui snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts N ieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort
of bel: 02507 -17166

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van
Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.

Bruna Balkanende

Grote Krocht 18

T. Goossens

Pasteurstraat 2

Postcode' ..

Shell Geerling

Hogeweg 2

De Vonk

Vondellaan 1A

Mobil

Van Lennepweg 4

Het Station

Stationsplein 6

Weekmedia

Gasthuisplein 12

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor' ,
het verzorgen van een begrafenis
.
. of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

y

'JITVAARTCENTRUM HAARLEM
ÏN OMSTREKEN
'arklaan 36, 201 1 KW Haarlem, Telefoon 023 -532 87 50
^iam^mmmmammmmmmmmu

CQ

f3

naam:

""

/

man/vrnmv

I ^ .straat:

Plaats:

j postcode/\\ oonplaat.s:

Telefoon'
Mijn leeftijd is :
Ik ben beschil (baar van

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).

r-i Ja, ik \\ïl vrijbliJNcnd meer informatie o\cr de natuKi-uitvaaitveiYekerinu,
I O ont\anu;en. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Naam'
Adres' .

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle^
koste?!, maar net /.o belanyrijk i»«.s de hulp
en steun van Uitvaartcentrum //««r/ei
AHcs werd met de uiterxte y.orfi aereacld,
precies zoals mijn man /Ach dat had voorgesteld.
rfit. deze uiivaartverxekerintj f.v mijn
verirtnuven meer dan teaard."

l 3 teletboir

.jaar

id(cn):

t/m

*

|2
•G

Bon in envelop /onder nost/egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haailem.

25,000 gulden
voor dierenhulp
ZANDVOORT - Ad Folkers
en haar dochter Inez hebben
samen met de Stichting Buitenlandse Dierenasielen 25.600 gulden ingezameld voor de hulp
aan zwerfdieren op Sint Maarten. Met dat bedrag vertrekken
medewerkers van de Stichting
Buitenlandse
Dierenasielen
deze week naar het Antilliaanse
eiland om daar onder andere
een asiel op te zetten.

Zandvoortss
Nieuwsblad
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Vinkenstraat vreest overlast van
ZANDVOORT - Veel
mensen zien met lede ogen
aan dat er een snackbar, een
gokhal of een jeugdhonk in
hun buurt wordt gevestigd.
Maar ook het realiseren van
een simpel speelplaatsje
voor de allerkleinsten kan
reeds als bijzonder bedreigend worden ervaren, getuige het protest van een aantal
bewoners van de Vinkenstraat. Terwijl een paar
moeders uit de buurt juist
om speeltuintjes vroegen,
willen enkele Vinkenstraatbewoners de speeltoestellen
juist uit hun straat weren.

men door het echtpaar Landman, dat zich een puist schrok
toen het onlangs over de plannen voor het speelterreintje las
in het Zandvoorts Nieuwsblad.
„Nog diezelfde avond hebben
we ons protest door alle bewoners van onze straat laten tekenen," aldus J. Landman.
Volgens hem is iedereen in
zijn straat faliekant tegen het
speelplaatsje. „We willen dat
gewoon niet voor onze deur
hebben. Dat past hier helemaal
niet in de structuur. Kijk, waar
wij wonen is het nu eenmaal
geen volksbuurt. Het zijn allemaal koopwoningen die hier
staan. En de weinige gezinnen
met jonge kinderen beschikken
allemaal over een tuin met genoeg ruimte om te spelen. Het
komt er dus op neer dat het
speelpleintje bedoeld is voor
bewoners van andere wijken."
In de brief wordt melding gemaakt van angst voor het aan-

Mevrouw Folkers uit Zandvoort probeert al enige maanden in Nederland een actie voor
de zieke en verwaarloosde dieren op het tropische eiland te
voeren. Haar dochter, die op
Sint Maarten woont, wil de dieren namelijk helpen nu velen
van hen dakloos geworden zijn
Gezamenlijk hebben zij onna de twee orkanen die vorig langs een brief naar de gemeenjaar veel huizen verwoestten.
teraadsleden gestuurd waarin
zij met klem verzoeken géén
Volgens mevrouw Folkers is zandbak, klimrek en/of glijInez dolblij met het geld. „We baan op het plantsoentje in hun
hebben heel wat gekregen uit straat neer te zetten. Het initiaZandvoort, onder andere van tief tot dit schrijven werd genode Zandvoortse Dierenbescherming. Natuurlijk is er nog wel
het een en ander nodig, maar
dit is een goed begin." De Stichting Buitenlandse Dierenasielen heeft bovendien een leskoffer beschikbaar gesteld om de
kinderen op Sint Maarten voor
te lichten over de situatie van
de dieren. „En ze hebben een
pakket prachtige knuffels gestuurd, die mijn dochter nu verZANDVOORT - Huis in breidt de wijkverpleegboeg uit
koopt voor het goede doel."
de Duinen gaat verbouwen, met acht bedden. Daarvoor in
en uitbreiden. de plaats levert Huis in de DuiWie de actie wil steunen, kan veranderen
Er
komen
meer
aanleunwo- nen vijf extra bedden in van de
nog altijd geld storten op giro ningen en minder
kamers gewone verzorging in vergelij411520 van A. Folkers in Zandvoor
ouderen
in
het
verzor- king met eerdere voorstellen.
voort of 4442400 van de StichDat betekent dat het verzorting Buitenlandse Dierenasie- gingshuis. De provincie gingstehuis straks 28 plaatsen
len in Voorburg. Allebei onder heeft dit recentelijk toege- minder heeft dan vijf jaar gelevermelding van 'hulp dieren zegd.
den en nu uitkomt op 115. Voor
Sint Maarten'.
de uitbreiding van de groepsDe 36 appartementen in de verzorging en de wijkverpleegflat bij de parkeerplaats wor- boeg moet Huis in de Duinen
geleidelijk als aanleunwp- gedeeltelijk verbouwd worden.
| Opbrengst collecte den
ningen omgedoopt. Dat zijn
Volgens directeur R. de Vries
ZANDVOORT - De collecte tweekamerappartementen
passen de veranderingen binvoor de Nederlandse Hartstich- waarin ouderen weliswaar zelf- nen het landelijk beleid. „Er
ting heeft in Zandvoort en standig wonen, maar wel ge- vindt steeds meer een verschuiBentveld 14.565 gulden opge- bruik kunnen maken van de ving plaats. De trend is dat oubracht. Wie de vele vrijwilligers voorzieningen van het verzor- deren steeds langer zelfstandig
met een collectebus misgelo- gingstehuis en van de Thuis- blijven wonen, bijvoorbeeld in
pen is, kan zijn bijdrage storten zorg Kennemerland Zuid.
aanleunwoningen. Bovendien
op giro 300 van de Nederlandse
Er zijn nog meer veranderin- blijven mensen langer in een
Hartstichting in Den Haag.
gen op komst. Zo is bij de verzorgingshuis voordat ze in
groepsverzorging voor psycho- een verpleeghuis terechtkogeriatrische (licht demente) men. Ik denk dan aan ouderen
ouderen binnenkort plaats die bijvoorbeeld een beroerte
Blauwe tram
voor tien extra mensen en hebben gehad en na hun zieZANDVOORT - De blauwe
tram die vroeger van Amsterdam naar Zandvoort reed, is
vanaf zaterdag 25 mei te bezichtigen. In het hernieuwde museum van de Noord-Zuid-Hollandse Vervoermaatschappij
aan de Leidsevaart 396 in Haarlem staan zelfs twee blauwe
trams. Het museum is open
van 11 tot vier uur?

trekken van 'ongewenste elementen'. Volgens Landman
doelen de ondertekenaars daarbij niet op peuters en kleuters
uit een minder goed bedeelde
buurt. „Nee, waar wij bang voor
zijn is dat die speeltuin allerlei
gasten naar zich toetrekt die
daar helemaal niet thuishoren.
Die er 's avonds met scootertjes
heengaan om te lopen klieren
en te rotzooien."
Om die reden heeft ook A.P.J.
de Vos, die op nummer 32
woont, zijn handtekening bij
het protest gevoegd. „Begrijp
me niet verkeerd, ik gun kinderen graag een speelplaatsje. En
natuurlijk is het geen enkel
probleem als een moeder hier
haar kindje van drie in de zandbak komt laten spelen. Het
punt is echter dat zp'n speelplaatsje onherroepelijk oudere
kinderen aantrekt, die hier komen rondhangen en klooien."
Gedetailleerd schetst De Vos

het angstvisioen dat zijn geestesoog teistert. „Voor je het
weet fungeert dat speelplek] e
op warme avonden als een contactpunt voor de jeugd. Die
komt hier dan over hun brommertjes hangen. En ik voorzie
nu al dat ze gaan voetballen en
om het pleintje heen zullen racen. In zo'n stil straatje als het
onze zitten we daar uiteraard
niet op te wachten. Bovendien,
wie houdt er toezicht op? Ik
verwacht niet dat de politie
daar genoeg mankracht voor
zal hebben."
Wat voor De Vos ook meetelt
is dat een speelplaatsje in de
Vinkenstraat het gestelde doel
naar zijn idee voortaijschiet. „Ik
heb begrepen dat het zou worden aangelegd voor kinderen
die nu uit verveling door het
dorp lopen te lanterfanten.
Maar een zandbak en een klimrek zijn toch bestemd voor de
allerjongste jeugd? En ik mag

toch aannemen dat de drie- of
vierjarigen van Zandvoort nog
niet over straat rondzwalken?
Als je die oudere kinderen wilt
bedienen, zul je kortom wat anders moeten bedenken dan hier
een glijbaan neer te poten."
De Vos kondigt aan beslist
naar de inspraakavond op 29
mei te zullen gaan om daar zijn
stem tegen het speelplaatsje te
verheffen. Ook Tineke Ingwerse-Visser zal daar ongetwijfeld
van de partij zijn. Samen met
het echtpaar Landman leurde
zij een paar weken geleden
langs de deuren om de protestbrief te laten ondertekenen.
„Omdat ik verbouwereerd
was," motiveert de vrouw van
de vroegere VVD-wethouder
deze actie.
„In het krantenartikel wordt
namelijk de suggestie gewekt
dat wij zo'n speelplek zouden
willen. Terwijl daar beslist geen
sprake van is. Er is hier im-

PvdA-bijeenkomst
matig bezocht
mers in de duinen genoeg ruimte om te spelen. En wie kinderen heeft zal in zijn tuin allang
een wip of een schommel hebben geplaatst. Nee, om dat
speelplaatsje is gevraagd door
mensen die hier helemaal niet
wonen. Het is bedoeld voor kinderen uit het Tranendal, zoals
de Molenaarstraat en omgeving
in de volksmond heet. En dan
denk ik: doe het dan daar waar
er behoefte aan is, in plaats van
ons ermee lastig te vallen."

ZANDVOORT - „Waar krijg
je jongeren warm voor? Tja,
voor een popfestival misschien.
Dat ga ik dan ook voorstellen
tijdens de volgende vergadering," reageerde Thijs Ockersen, voorzitter van de Partij van
de Arbeid in Zandvoort, lateiop de matige opkomst bij de
PvdA-jongerenbijeenkomst
over wonen, werken en uitgaan.
Ockersen: „Ik kan me dat wel
voorstellen. De onderwerpen
en politiek leven waarschijnlijk

Het lijkt haar een beter idee
om het geld dat voor de speelplek in de Vinkenstraat is bedoeld te besteden aan renovatie
van de speeltuin in Zandvoort-Noord. „Momenteel staat die
er vreselijk slecht bij. Ik zou
zeggen dat we eerst maar eens
moeten zorgen dat het voor
onze kinderen daar weer goed
toeven wordt."
Johan Scliaaphok

niet zo bij jongeren."
Onder leiding van Eugène
Weusten praatten enkele PvdA-coryfeeën zoals het raadslid
Pim Kuijken en voorzitter Ockersen maandagavond in het
Gemeenschapsh'uis. Veel kónden ze echter niet beloven, bijvoorbeeld op het gebied van wonen. „Als je een kamer wilt huren dan is Zandvoort zo'n beetje het slechtste dorp van Nederland. De prijzen zijn enorm
hoog en in mei moet je er weer
uit. Tja, als politici kunnen we
daar weinig aandoen. We hebben wel geprobeerd om voor
meer sociale woningbouw bij
het station te pleiten, maar behalve D66 wilde niemand ons
steunen in de gemeenteraad,"
aldus Ockersen.
Ook wat betreft werk is de
situatie voor jongeren niet best,
constateerde de aanwezige
jeugd. Gespreksleider Weusten
vroeg zich af of de politiek daar
wat aan kan doen. Volgens
Kuijken zou de overheid wel
een bepaalde rol moeten hebben, maar volgens ondernemer
en PvdA-er Leo Heino moet die
rol beperkt blijven.

Huis in de Duinen verandert
flat in 36 aanleunwoningen
kenhuisperiode
opgevangen
worden of aan licht demente
ouderen."
De veranderingen hebben
echter voor sommige bewoners
grote gevolgen, vooral voor hen
die vanuit het Huis in het Kostverloren naar Huis in de Duinen moesten verhuizen. Drie
van hen hebben eerst in de tijdelijke woningen naast het bejaardenhuis gewoond, konden
toen in het verzorgingstehuis
terecht en moeten nu weer tijdelijk verhuizen vanwege de
verbouwingen.
Was dat niet te voorkomen?
De Vries: „Nee, het was niet te
voorzien op het moment dat &Rj-iS«^iur"«..v'" viS^*VK****"
.~«•">"•••-""
het Huis in het Kostverloren Myrna (links) en Chantal (rechts) Bruynzeel: „Schoonheidsbehandelingen en visagie doen we
ontruimd moest worden, er OOK '
Foto André Lieberom
voor Huis in de Duinen nieuwe
plannen op tafel zouden komen. Toen we die plannen eenBerichten en tips voor
maal gingen ontwikkelen,
deze rubriek met Zandvoorts
dachten we trouwens dat de
zakennieuws kunt u sturen naar de
toestemming nog wel even op
redactie van
zich zou laten wachten."

'We willen mensen
echt verwennen'

Wie ziet
meeste
bedrijven?

Wandeling
ZANDVOORT - De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen wandelt woensdag 29
mei door de Waterleidingduinen. De wandeling vertrekt om
13.28 uur bij de ingang aan de
Zandvoortselaan.

Kunstenares Marianne Rebel
heeft allerlei Zandvoortse bedrijven verstopt in het etiket
van de Zandvoortse Cuvée.
Wie ziet de meeste? Ondernemersverenigïng Zandvoort
houdt een wedstrijd rondom
het etiket en Marianne Rebel
reikt zelfde prijzen uit. Het
oorspronkelijke schilderij
hangt bij Café Neuf. Oplossingen kan men inleveren bij
Tromp Kaas, Hotel Triton,
Café Neuf en de ABN/AMRO

Bloembollentocht
ZANDVOORT - Vrouwen
van Nu maken op zaterdag 4
mei een boottocht langs de
bloemtaollenvelden. VANNU
vertrekt om 9.22 uur bij het
busstation met lijn 80 richting
Haarlem.

Unicef
ZANDVOORT - De kaarten
van Unicef zijn weer te koop.
Unicef zoekt ook vrijwilligers
in Zandvoort en Bentveld. Wie
belangstelling hiervoor heeft,
kan zich melden bij Roline Mellegers-Plomp, Meindert Hobbemastraat 18, 2102 BK in Heemstede. De Unicefvergadering
van 29 mei gaat overigens niet
ZANDVOORT - De show burg Velsen verzorgd, „Je ziet
door.
die balletschool Studio 118 de leerlingen niet alleen danop vrijdag 31 mei in de sen, maar ook acteren en imstadsschouwburg van Vel- proviseren. Ze hebben er allesen geeft, is inmiddels uit- maal veel plezier in."
Zandvoorts
Een maand van tevoren waverkocht. De eigenaresse
Nieuwsblad
de voorbereidingen voor de
van de balletschool, Conny ren
show
reeds klaar. Dat neemt
Lodewijk,
schreef
zelf
de
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
niet
weg,
er door de leerlinop woensdag in Zandvoort, Bentveld
choreografie van de show. gen nogdatflink
gerepeteerd
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
„Dans en theater worden in wordt.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
deze voorstelling weer sterk
Overigens is de choreografe
met elkaar verweven," aldus druk in de weer met de verhuiRedactie: Gasthuisplein 12, ZandConny Lodewijk. Zij heeft reeds zing van haar balletschool naar
voort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
vele shows in de stadsschouw- het Stekkie in Zandvoortgeen gehoor: 020-6451515 tijdens

Illustratie Marianne Rebel

Show Conny Lodewijk al uitverkocht

kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/eindred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Mulder, André Stuyfersant. Systeemredacteur: Hero Blok.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13.00-16.00 uur;
dinsdag 9.00-11.00 uur;woensdag
09.00-17.00 uur; donderdag 09.0012.00 uur; vrijdag 10.00-16.00 uur.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.
Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal; ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
Per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,95.
Opgave abonnementen, verhui*ingen,etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: donderdag 09.0012.00 uur. tel. (023)-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.

Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

(ADVERTENTIE)

„ZANDVOORTSE WIJN"
aanbieding

Noord. In het najaar zal zij daar
ieder woensdag lesgeven.
„Het liefst zie ik dat daar een
oprolbare balletvloer komt. Ik
heb de gemeente benaderd en
gevraagd of ze er misschien een
willen aanschaffen. Deze kan
dan ook bij uitvoeringen in de
Grote Krocht of elders gebruikt
worden De vloer heeft geen oneffenheden en je hoort tijdens
het dansen geen lawaai. En als
je valt, dan zitje tenminste niet
met je kont in de spijkers," aldus Conny lachend.

ZANDVOORT - „We zijn erg
blij als straks in september alles klaar is," zuchten Myrna en
Chantal Bruynzeel van het
nieuwe beautycenter De Zamster collectief. „Dan zijn we
meer dan een jaar lang bezig
geweest met deze verbouwing.
En reken maar dat we overal
achteraan gegaan zijn. Van een
toilet waar je gasten zich lekker
op hun gemak voelen tot en
met een kan met vers mineraal
water: we willen dat alles er perfect uitziet. Mensen moeten
echt het idee hebben dat zij bij
ons verwend worden."
Toch ziet de ontvangsthal
van Kostverlorenstraat 111 er
al erg aangenaam uit. Met behulp van de bekende Zandvoortse architect Chris Wagenaar hebben moeder en dochter Bruynzeel een Grieks-Romeins paleisje neergezet in modieuze zachte geel-, ecru- en
abrikoostinten. „Zodat ook
mannen zich hier thuisvoelen.
Met rose schrik je ze misschien
af," aldus de 48-jarige Myrna
die al 17 jaar schoonheidsspecialiste is.
Achter twee deuren zitten
twee behandelkamers verscholen. Maar de trots van het tweetal bevindt zich eigenlijk boven.
Daar staat een soort ruimtecapsule. „Welnee, dat is een thalatherm," lacht de 21-jarige Chantal. Wie zich met algen laat inpakken, kan in de capsule gaan
liggen om te ontspannen, extra
af te slanken of om de natuurlijke mineralen van het lichaam
aan te vullen. Via een paar gaatjes wordt stoom in de capsule
geblazen. Daarna zorgen warme sproeiertjes ervoor dat de
groene smurrie weer van het
lichaam spoelt. „Bij andere
schoonheidscentra word je ingepakt en moetje naar een douche hupsen, terwijl de algen al
van je lichaam vallen. Dat is erg
onprettig, vandaar dit systeem," legt Myrna uit.
In het kamertje naast de thalatherm bevindt zich het mas-

per fles nu

De Zandvoorter J. van de Werff
reageert op de publikaties over
het nieuwe parkeerplan van de
gemeente. Als het aan de gemeente ligt, moeten centrumbewoners een vignet, een vergunning of een abonnement kopen. Dat is de Zandvoorter in
het verkeelde keelgat geschoten, omdat de gemeente de opbrengst volgens hem alleen uitgeeft aan externe deskundigen.
Parkeerbeleid is net als toentertijd het kwartje van Kok. Gewoon ordinaire belastingverhoging. Het binnenkomende geld
wordt niet gebruikt waar het
voor bedoeld is, namelijk voor

parkeervoorzieningen of een
parkeergarage. Er wordt geschermd met een parkeerfonds
dat wel eeuwig zal voortduren.
Wanneer diverse 'deskundige',
externe bureaus zijn geraadpleegd is het geld op, want tot
nu toe is er geen extra parkeervak in Zandvoort bijgekomen.
Wanneer pakken de raadsleden
hun verantwoordelijkheid tegenover hun kiezers eens op of
moeten er eerst diverse demonstraties komen. Ik ben benieuwd hoelang wij makke
schapen blijven. Lang geleden
hielden we er de Tachtigjarige
Oorlog aan over.
.1. van di- Werff
Zandvoort

ZANDVOORT - Uit ongeveer
driehonderd goede inzendingen voor de Moederdagpuzzel
van de OVZ en het Zandvoorts
Nieuwsblad zijn acht prijswinnaars getrokken. De knipbeurten van Headsigns gaan naar:
Ilja Noltee, J. Verheek, G. van
de Weerdhof en A. Termaat.
Kwekerij Van Kleef geeft vier
waardebonnen weg aan: B.
Kemmer, E. uit den Boogaard,
G. Koper en R. Sinnige. De eervolle vermeldingen zijn voor
drie creatieve Zandvoorters: J.
Hartman, A. Kruisheer en G.
Slop.

Onderzoek stank
ZANDVOORT - Het Hoogheemraadschap Rijnland en de
gemeente starten opnieuw een
onderzoek naar de stankoverlast van de waterzuivering in
Noord. Vanaf l juni kunnen bewoners op een formulier aangeven wanneer ze de stank ruiken, zodat de oorzaak opgespoord kan worden. In het verleden heeft het Hoogheemraadschap 1,5 miljoen gulden
geïnvesteerd om de geuren te
beperken.

Zamster. In september, na de
officiële opening, willen Myrna
en Chantal ook beautyverwendagjes organiseren met een bezoek aan het zwembad, de sauna of het turks stoombad in de
kelder. „Dat is nu echter nog
een soort fietsenstalling," grapt
Chantal wijzend naar de puinhoop.
Om die kelder te bouwen,
moest overigens de heuvel achter het huis van de familie
Bruynzeel afgegraven worden. Veiligheid
„Ons huis heeft enige tijd op
ZANDVOORT - Op 18 juni
palen gestaan. Een riskante
operatie, ja. Gelukkig hebben (van half twee tot vier uur) kode glas-in-loodraampjes het men de veiligheidsproblemen
van het centrum aan de orde in
overleeft."
het raadhuis. Op 20 juni (van
tien tot half één) staan Oud- en
Nieuw-Noord op het programma. Voor deze wij ktaij eenkomsten over het integraal veiligheidsbeleid heeft de gemeente
alleen belangenverenigingen
uitgenodigd.

Internet café
ZANDVOORT - Vanaf 25 mei
heeft Zandvoort een eigen Beach Net Internet Café in de Haltestraat. Bij het café kunnen
mensen een uur over het net
'surfen' voor 12,50 gulden of
een cursus volgen.

De eerste nieuwe haringen
vallen dit jaar uit de lucht.
U kunt dit spektakel mee maken op

Dinsdag 28 mei om 14.00 uur
op het strand voor het

HOLLAND CASINO.
/ i
Wie weet valt er al
wat te proeven.

<<

>

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

Geld uit parkeerfonds straks op

Maas Wijnhandel, Zeestraat 28
Tromp Winkel, Grote Krocht 3
Gran Dorado Supermarkt
de Kaashoek, Haltestraat 38

het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA in Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12.
Telefoon: 023 - 5718648
Fax: 023 - 5730497

Meningen

wit en rood

te verkrijgen bij:

sagebad. Myrna: „Een pittige
jongen, die niet onderdoet voor
een masseuse." Van de voeten
tot en met de schouders schieten de jetstralen afwisselend
langs het lichaam. „Overigens
hoeft niemand enige schroom
te hebben, want er zijn wegwerpslips beschikbaar. Het is
toch nog altijd zo dat sommige
mensen het niet prettig vinden
om zich helemaal te ontbloten.
Je bent zo kwetsbaar als je
naakt bent, dat snap ik best,"
zegt Chantal die onlangs haar
diploma van de voortgezette
opleiding tot schoonheidsspecialiste behaald heeft.
Wie zich wil laten verwennen
met een schoonheidsbehandeling, een verzorging van de handen, een algenbad of make-upsessie, kan nu al terecht bij De

Promenade

Puzzelwinnaars

Bewoners Vinkenstraat doodsbenauwd voor zandbakterreur

Modeshow
ZANDVOORT - Metropolitain organiseert op 30 mei in
Dance Club Yanks een modeshow. De show begint om negen
uur. De toegangsprijs bedraagt
tien gulden. Aan de modeshow
werken ook Beauty Dreams,
Hairwave, Nails bij Monique
Bos, The Palladium Store en
New Look Studio mee.

woensdag 22 mei 1996

Weekmedia 17
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Dit comfortabele woongebouw is vernoemd naar z'n ligging op de
locatie grenzend aan de duinen Dat betekent een schitterend blijvend vrij uitzicht rondom over beschermd natuurgebied, bossen, zee, strand en duinen.
Met andere woorden: dit is nu
eens een echte toplocatie.
Bel voor meer informatie over
deze koop-appartementen:
0235712944 of 0252 21 4243

,
. ,

Open huis 2e pinksterdag van 12.00 tot 14.00 uur op
de foouwJocatie aan de. boulevard Paulus Loot (Zandvoort Zuid)

OPEN HUIS
ZANDVOORT, Ir Fnedhoffpl 10, zat 25 mei van
1200-14 00 uur
Op steenworp afstand v d zee en de duinen gelegen goed onderhouden vrijst villa met garage Ind
vestibule hal L-vorm woon-eetkam (± 50 m2) met
open haard, toilet keuken, bijkeuken 1e et 4 si k ,
toilet, balkon badk met ligbad Vliermg c v
Vr.pr ƒ 549.000,- k.k
Ideaal startersappartement m Zandvoort1 Ruim
tweekamerhoekappartement met riant, zonnig balkon lammaatvloer en fraaie badkamer Het appartement is volledig af en per direkt te aanvaarden
Tijdens ons OPEN HUIS op zaterdag 25 mei a s
heeft u de gelegenheid het waarheidsgehalte van
deze advertentie te toetsen U bent welkom in
Tjerk Hiddesstraat 73 van 12 00 tot 14 00 uur
Vr.pr ƒ 162.500,- k.k

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

WE DIRK

SUPERMARKTEN
SMITHS
CRISPY CHIPS

VAN

naturel, paprika of kaas-ui

SCHAIK

BAAL 200 GRAM
ELDERS 2A9

MAKELAAR O.G.
HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 E A Zandvoort
Fax 023-571 49 24
Telefoon 023-571 77 41

130

soorten
vlees

soorten
vleeswaren

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

KATTEBAK
VULLING
hygiënisch en reukloos

BAAL 5 KILO
ELDERS 2M

PARKEERPLAATSEN IN DE VERHUUR
gpiElIëizë week iiatuiurlijk een fantastisch assortiment
tyarkens-, rund-, kalf s- en lamsvlees, feestelijke rollades,
Syërse vleeswaren, wijn, kaas en delicatessen, maar ook
i|ff|p;p^^
Luxe gourmet en fondueschotel
kilo vanaf 29,95
Sl^^pe-ischoteis^riik; g^^
pÉMiÉifenïwia^
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Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur

parkeerplaats Lijsterstraat L,
en
parkeerplaats Mr. Troelstrastraat L,
•'

pii^biuit
ï^ï^oo gr
2,95^ Lamszwezerik};/ ./•. i po gr. 2£5 •,
!
^^^^i^anii^A^^^'^\^i^. Lamsstoofschotel 100 gr. 2,25
i|:Lamskoteletten 1 oo gr.
3,25 Ribstukjes met piijyen 100 gr. 2,95
p||ms)ïaVre^-^
-.-l-iSÓ- :
ppi^"bÖutjèsp;lf,ióo^
p|l^sro|ladé!:llKiö^
ipÉ^fSlIöarpil^M
Iflljl^

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOUCHERIE

Openingstijden
maandag t/m vrijdag van
9 00 tot 18 00 uur
Zaterdag van 9 00 tot 17 00 uur

L \\ iiibiieksad\eitentie vsotdt
_L|il i usi in de /es edities \an
ha \msteidimsStadsblid
DILI ici Couunt de N i t u u e
Bi|lmei Nieuwsbhd
G u s p t i d i m Buitemeldeitse
Coui nu Amsteheens
\\LLkbl id/AmsleKeen Post
\ ilsmeeidei Cour int
l itliooinse Couiant de
Ronde VLIIU til Zand\onits
\n_u\\sbl id met een totale
opl UL \ m 114 4SO L\k-inpl i
IL11

U kunt inschrijven op de parkeerplaatsen door een briefje met uw naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer en hdmaatschapsnummer te sturen
aan de E M M, Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort

Dt/t unhieding gtldl illten \ooi p iitiLulieitn dus

Sujier
NOORD
Grotïs

ruime

3 regels ƒ 17 50

L/m

A regels ƒ 22 50

Lm

5 regels ƒ 27 50

De tekst van uv\ Micio moet uiterlijk om
15 00 uui maandag m ons be/it ?ijn voor
plaatsingen in de/ellde week op woens
d ia Bienaen en contant betalen kan ook

b, r

de balie in de hal \an het Paroolgebouw
Wibautsti uu 131 Amsteidam Oost
b the kantoot Weekmedia Amstelveen
Gebouw Aemsielstyn Laan \ d Helende
Meesteis421B
bihe kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12 Zandvoort
Wij behouden ons het ledit \ooi /ondei opgave van
tedtnui teksten te wij/tgen ol niet op te nemen Wij
/ijn met a insprakehjk \oot toulen ontstaan door
onduidelijk handschutt Onleesbate teksten wotden
niet in behandeling genomen

Uet adres
Hoebespj
uruimte,iijden
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562 2485

Plaats

HEERLIJKE RING-

WITTE PUNTJES LEVERWORST
ZAK 6 STUKS
500 GRAM
ELDERS

GROTE KROP

vol sap en vitamine C

BAAL 3 KILO
ELDERS £&8

PER STUK
ELDERS

THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21 00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoorfen bulten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

DIRK VAN DEN BROEK

Zandvoorts Nieuwsblad

Super
MOORD
Neem van

\dlLS

S \ p m itibiiek

voor alle verse
ingrediënten voor uw njsttafel, rijststomers, afhaalmaaltijden
enz. enz.

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

N i 1111

DAGVERSE

Cuba, PetsstoMts-

ToUo

Super Noord

K n i p de bon uu ui levti die m bij de bovuiguioenide adiessen ol stuui een getektnde Euro gno ol bankbe1 1 ilüKqut (denk LI i m hxt leaistialienummer \ in uw pasje m te \ u l l e n ) met de bon mee m een enveloppe
n i u \ \ H K M E D I A POSTBUS 156 1000 AD AMSTERDAM

l L IL loon

Heeft u een aktiviteit b.v.
klaverjassen, bingo, dansavond,
muziekuitvoering o.i.d.
mag u in het
Zandvoorts Nieuwsblad een
GRATIS micro plaatsen.
(max. 3 regels)

Fa. P. Klein

incl KnnpitsnLt n 2 sO MlLtT

Posttodt.

G08D NISUWS
VOOR
VSRSNIGINGSN

2M

IN ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING
UW EIGEN ADVERTENTIE EEN WEEK
LANG OP TV KOST NORMAAL FL 25 =

MICRO-BON
L/m

ELDERS

Uw reactie dient uiterlijk woensdag 29 mei 1996 om 12 00 uur m ons bezit
te zijn

niet voor de zakelijke markt Uw advertentie woidt geplaatst onder de passende
uibiiek Gebruik bij het invullen van uw
tekst de/e coupon en voor iedere letter
punt komma ol cijiei een \akje Schrijf
per icgel hele woorden of lettergrepen Er
woidt geen bewijsnummer gestuurd en
geen koiting \eistiekt

\ooi ^ ujds het uit u sleüits l 17 iü mclusiel een
\\ct-k koopjLsntt tl 20= Vooi tlke regel meei woidt l
i 00 <-\ti i in n.ktnm.! s.ehi.iLht
\\ IL kont int het uit onl\jn,jt gi itis LLII DoelTieltei
\\ i iinKC u pi iLlnige pnj/cn kunt \\innen De hoold
pii|s is ti.ii uilo' (Zit \ooi niLei inloiniitn. tldeis in
ik/t. ki i n t ) Al* u het.uilt pei Euto gno ot binkbe
l i iklit.qut kii|«t n de guitis DoelTiellei pti post
i i.tstuuid

KUIP 80 GRAM

U kunt uw micro inleveren tot uiterlijk
dinsdags 11 00 uur op ons kantoor,
Gasthuisplein 12 Zandvoort

TUDELUK
SAMEN
VOOR
FL 20,=

NU MET GRATIS
DOELTREFFER

HEERLIJKE ROMIGE KAAS
MET KNOFLOOK EN KRUIDEN

Toewijzing van de parkeerplaatsen vindt plaats op basis van het hdmaatschapsnummer

porkeergelegenheid

voor de particulier:
3 regels voor ƒ 17,50

PATURAIN

Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaats Mr Troelstrastraat L,
hebben de huurders van de woningen aan de Mr Troelstrastraat

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

huur ƒ 26,38 p.m.

Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaats Lijsterstraat L, hebben de
huurders van de woningen aan de Lijsterstraat Arie Kerkmanflat

llTS:'":

2e Pinksterdag geopend van 11 .OO - 17.OO uur

huur ƒ 7,79 p.m.

mij aan
dol • •het
. ..••"**.
voordelig is!

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

zeilmakerij remus
voor al uw reparaties
Verhuurt luxe feesttent voor
feesten en festivals
Losse verkoop doek, ook vlaggedoek
Doe het zelvers ook welkom!
Balkonbespanmngsstof v.a 10,-/m

Bootkappen met buizenframe
Ijzersterke Catamaran trampolines

v a. 550,Niet duur / snel klaar

Ve<

Bel vrijblijvend 023-5720168
's ochtends 9.00 - 10.00 altijd
aanwezig

SPI

('s avonds en in het weekend ook

bereikbaar)

(44
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en
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VERRUIMING
OPENINGSTIJDEN

M.U.V. ZATERDAG
EN DE NORMALE
KOOPAVOND

SCHITTERENDE
DAMES LEGGING

Diamond-Romanreeks

Sfiectet

06-Nummers
100 245 292 777 Het telef.nr
dat alle 06 sexnummers overbodig maakt (200 cphm).

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ te verwennen.
06-9.678 (1 gpm).

06.320.323.66 Dikke negerin
Tietsia ligt met d'r benen omhoog te wachten, 1 gpm.

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ flink te verwennen 06-97.09 (75 cpm). Vrouwen bel gratis 06-49.01.

06.320.323.66 Dikke negerin
Tietsia ligt met d'r benen omhoog te wachten, 1 gpm.

POCKET
ROMAN
VOETBAL DECORATIES

PAK
2 ROLLEN
ELDERS

SEKONDENLIJM
ultra sterk en
sneldrogend

06.95.06. Jij krijgt 5 min. om
een hete meid te verwennen!
Geen doorschakellijn. 1gpm.

HANDGEVLOCHTEN
BAMBOE FRUITSCHAAL
met fraaie groente- en
fruitafbeeldingen

06.95.09 Docente geeft SEXLES. Onder de lessenaar zie
je geen slipje. 1 gpm.

KUNSTSTOF BLOEMEN/
PLANTENBAK OP VOET
diverse kleuren,
leuk voor tuin

06.96.93 Anja Secretaresse!
Minirokje, doorkijk slipje.
Lekker live op 't buro. 1gpm.

of balkon

ELDERS

Lesbi Petra doet haar onderbroekje uit! 'n Vriendin streelt
haar zacht! 1 gpm. 06.9608.
Linda, 30 jr. zkt mannen voor
telef.sex. Ik wil 'n hoogtepunt.
Thuis privé. 06.98.40 (1 gpm.)
Meiden (20+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn. Bel NU 06-98.11 (80 cpm).
Meisjes, 18, willen zonder
voorspel genomen worden. In
5 min. kom ik. 06.9636, 1 gpm.

06.96.94. Ne! en Sjaan, willen
samen jou pakken. Mond- Meisjesvingers (v.a. 18 jr.) Ze
massage en Grieks. 1 gpm. knielt. Harder en harder! Zalig
06.9744.
VERPLEEGSTER, 1 gpm. 06.320.320.66.
Annie. Ze trekt je slip uit en
geeft mondmassage! 1 gpm.
06.9870. De SNELWIPLIJN!
Zorg dat je 'm gereed hebt
staan. 5 Min. live. 1 gpm.

LEUKE DISNEY
PLASTIC BAL
met diverse Disney figuren

STERKE
ZWEM/DUIKBRIL

HOUTE
BEACHBALLSET
INCLUSIEF BAL

leuk voor kinderen

LICHTGEWICHT LUCHTBED
/

met fluoriserende

kleur-accenten, per set

SPEELGOEDSET

zoek uit: scatch woblona ol

BARBECUE OVENWANT
in diverse mooie dessins

STEARINE TUINPARTY-LIGHTS
in terracotta pot
diverse
modellen en
kleuren
ELDERS

STERKE STAPELBARE
LIMONADE EN/OF BIERGLAZEN
^SET
6 STUKS

ZEGELS
-^-^/

l

v

/ *"»•-
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-4.

i,

ƒ
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NSL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbel\en. 06-98.80 (80 cpm).
Oudere heren gezocht voor
heavy SEX met dames 40+.
Bel 06-97.05 (75 cpm).

ANONIEME sex tel.nrs van
vrouwen
geven
hete vrouwen, ze geven echt Oudere
hun tel.nr. 06-97.37 (80 cpm). tel.nrs voor direkt SEXkontakten. Bel ook 06-95.11 (1 gpm).
ANONIEME sexafspraakjes.
Rijpe Zwarte Vrouwen! Je
Sexkontaktlijn Amsterdam
hebt 5 min voor 'n live ge06-320.330.79 (75 cpm).
sprek! 06.96.86 Live! 1gpm.

1
^W- '"'>"<J' ,//•"/v y^r/,'v»
i';' ^/'//
v
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Negerinnen geven tel.nrs v.
exotisch sexplezier bij hen
thuis. 06-97.80 (80 cpm).

60 cpm. Direct Privé! Switch
van vrouw naar vrouw. Veel Nieuw! Geen wachttijden!
vrouwen. NU 60 CPM.
DIRECT een vrouw live aan
de lijn! 1 gpm. 06.9560.
60 cpm. SUPERGOEDKOOP,
direct live sex! Veel vrouwen. Nieuw! Gluur door de ramen
06.9733. Livesex. 06.9733.
van Esther en Peter en beleef
mee wat ze met oppas Anja
(95 cpm) haar eerste
doen! 06.320.323.13, 1 gpm.
GANG-BANG met drie
06-320.322.29.
Nieuw: hete meiden uit
Groot Amsterdam!!
ADRESSEN
06-350.23.020 (1 gpm).
Ze vertellen over zichzelf
geven hun adres en
telefoonnr.,
wachten tot jij ze belt!
06 - 96.85
24 u./p.d. 100 cpm.

k

METEEN APART met oudere
en jongere meiden (snel kóntakt). Bel 06-98.28 (80 cpm).

/

i/J"L

Bel DAMES thuis!
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!

S&M-Live! Onderdanig aan je
meesteres! 06.96.26 1gpm.
SM-voor-2. Direkt Apart voor
'n streng SEXkontakt! Bell!
06 - 95.37 (80 cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart
voor dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).

Snelsex! Hier liggen ze naakt
06 - 96.80
klaar om te komen. Je mag 5
24 u./p.d. 100 cpm. min. 06.98.38. 1gpm.
STUDENTES geven telnrs
Claudia Rijpe Dame! Onder voor lekkere hete sex bij hen
d'r rok alleen 'n panty. Live of thuis. 06-96.01 (1 gpm).
verh. 06.320.320.38 (1 gpm).
STUDENTES geven echt sex
op hun kamer. Bel NU
06-96.03 (80 cpm).

BACARDI
RUM/COLA
BLIK 25 CL.

3ES
COLA, SINAS
OPDRINK
BLIK 33 CL.
3ES ISOTOON
SPORTDRINK
BLIK 33 CL.
WICKY
SINAASAPPELLIMONADE
set 6 minipakjes
LIPTON1CE
IJSTHEE
fris en sprankelend
BLIK 33 CL

DRINKYOGHURT
AARDBEI
SET 4 FLESJES
ONS SUCCES!
BEST BIER
BLIK 33 CL.
NUTRICIA
HALFVOLLE
CHOCOMEL
set 3 minipakjes
SPA ROOD
MINERAALWATER
BLIK 25 CL.
GOUDAPPELTJE
puur en ongezoet
set 3 minipakjes

Direkt Apart!
06 - 95.98

3 PAKKEN
s

(24 u/p.d.,-100 cpm)

r

S^5S

ZWJjggg"6

SSSSS:

ELDERS^r
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SUPERSNELLIVE! Ze gaan
gelijk te keer en brengen jou
in 3 min. tot 'n hoogtepunt.
Geen doorschakellijn. 1 gpm.
06.320.320.65.

DIREKT APART met vrouwen, Telefoonnrs (anoniem) van
meteen doorverbonden naar
STUDENTES, ze geven echt
haar huis. 06-97.10 (80 cpm). hun nr. 06-95.01 (75 cpm).
DIREKT een dikke vrouw aan Top-S&M! Zwepen, boeien,
de lijn. Vraag ook naar haar rubber. 1 gpm. 06.320.331.13.
tel.nr. Bel 06-98.10 (80 cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
Dominante vrouwen geven extra in bed. Sexkontakten.
tel.nrs voor dominant SM-kon- Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
takt. 06-320.350.80 (1 gpm).
Veel vrouwen geven echt
Doorschakelsex! 53 dames tel.nrs voor veel sex.
voor een heet Live gesprek! Bel NU 06-95.80 (75 cpm).
Ze wachten! 06.9779. 1 gpm.
Vele mannen gezocht voor
Doorschakel-sm! Hard/Soft
echte SEX met dames 35+.
SM! Beluister hun bood- 06-9620 (80 cpm). Vrouwen
schap! Kies 'n meesteres. 1 bel ECHT gratis 06-4.999
gpm 06.320.321.66.
Vele vrouwen geven tel.nrs
Effe Snel Grieks! Geen voor- voor kontakt bij hen THUIS.
spel, gelijk achterlangs. 1 06-97.01 (80 cpm).
gpm. Staat ie al? 06.9505.
Vrouwen (35+) willen snel
Effe Snel Live! Meiden zitten sexkontakt. Direkt a/d lijn!
naakt om jou in 5 min. te laten 06-95.17 (80 cpm).
komen! 06.320.320.63,1 gpm.
Getrouwde vrouwen (30+)
willen snel heftig sexkontakt.
06-97.02 (80 cpm).
Gluren bij de buurvrouwtjes!
Ze willen je tot een hoogtep.
brengen. 06.9526, 1 gpm.
GRIEKS! 06.9591 Pak meisjes
18 jr. achterlangs! Onder hun
rokje naakt! Glij maar! 1 gpm.
GRIEKS!
Rijpe
vrouwen!
Thuis privé achterlangs of
luister. 06.9592 (95cpm).
GROEPSEXBOX Live! 1 gpm.
Rijp, jong(18) & negerinnen
wachten! 06.95.93. Grieks!
HBO-studentes geven hun
tel.nrs thuis voor heerlijke
SEX! 06-97.06 (75 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).

Diverse clubs

HEET 35-t- sexkontakt: Dl- 2 warme STUDENTES privé!
REKT APART met 'n oudere massage, relax, trio. Middenvrouw. Bel 06-9567 (80 cpm). weg 89A A'dam, 020-6925183
Vrouwen bel gratis 06-4633.
ANJA'S ESCORT
HETE vrouwen (35 + ) willen
020 - 6908978.
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein' • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
direkt sexkontakt. Bel:
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop SRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).
Tevens div. stripacts.
06-350.266.46 (75 cpm).
BETTY'S ESCORT
HETE vrouwen (35 + ) willen 020-6340507 dag. v.a. 19 u.
Utrecht: hé, met Jolanda. Ik Als knuffelen, eerlijkheid, vrij- Den Haag: ik ben Patricia uit Haarlem: hoi, ik ben Debbie Hoi, met Inge! Ik ben een iets
direkt
sexkontakt.
Bel
ben 35, heb donker haar en heid en vriendschap trefwoor- Den Haag en ben 20 jr, 1.72 m en kom uit Haarlem. Ik wil te spontane meid! Kun jij bij
JILL'S ESCORT!!!!!!!!!
06-350.290.53 (75 cpm).
Relatie/
donkere ogen en weeg 60 kilo den zijn, die in jouw straatje lang. Verder heb in donker graag een keer een leuk mij af en toe de handrem er
Met leuke, spontane, sexy
en zie er leuk uit. Wat zoek ik? passen, dan moet je zeker lang haar en bruine ogen. Wil- avondje met iemand gaan op gooien en mij temmen? bemiddelingbureaus HOMO-KONTAKTEN! Direkt meiden. Geen chauffeur aan
Een leuke vriend!! Ik hoop dat reageren. Deze studente (24) len jullie meer over mij weten, stappen! Ik ben 1.70 m en Bel me snel! 06-350.15.15.6
kontakt met een hete knul! de deur, v.a. ƒ200 p.u.
jullie dit zien en mij zo SNEL uit Rotterdam is namelijk al of iets leuks over jezelf vertel- heb blond haar/blauwe ogen 1gpm, boxnummer 363291.
06-95.18 (75 cpm).
Ook stripshows. 020-6919312.
mogelijk bellen! Dit was mijn een tijdje op zoek naar woon- len, spreek dan wat op mijn en weeg 55 kilo. Als het jullie
HOMO-KONTAKTEN
wat lijkt, dan hoor ik het wel!!
•'JOLLY's ESCORT"
berichtje, ik hoop tot gauw!! ruimte in deze straat! Snel box in, wie weet... BEL:
CUPIDO brengt u bij elkaar!
R'dam: mijn is PAMELA. Ik
Direkt apart met hele hete
Kennismaking
06-350.15.15.6 1gpm, boxbellen dus!! 06-350.15.15.6 06-350.15.15.6 1gpm, box-Bel me maar!! 06-350.15.15.6 zoek een leuke, toffe man Indien gewenst reeds binnen knul uit Amsterdam! Bel nu Leuke, sexy meisjes. Geen
1gpm, boxnummer 400992.
chauffeur aan de deur, v.a.
nummer 341797.
1 week uw eerste contact.
nummer 946044.
1gpm, boxnummer 918257.
tussen 19-25 jaar. Zelf ben ik Vraag gratis en vrijblijvend
06-96.13 (Nu 60 cpm).
ƒ200 per uur. 020-6912749.
Utrecht: hoi met Anita. Ik ben ARNHEM: ik ben Wim, 50 DEN HAAG: ik ben Dennis, 25 Hallo, dit is Jantine. Ik ben 18 jaar. Liefst omgeving
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
de folder aan: 0345-611486HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, secretaresse van beroep. Ik jaar, ik heb kort haar en blau- jaar. Wie wil er een avond met een blonde meid met krulle- ROTTERDAM!! Ik hoop dat je (automatisch) of 0345-631364 Apart met een hete jongen! Luxe privehuis! 12 meisjes,
ƒ125,- p.u. Bubbelbaden,
ben 26,1.59 m, heb lang don- we ogen. Mijn hobby's: sport, mij stappen?? Ik ben 1.70 m tjes. Ik zoek een leuke partner me belt... Je zult er geen spijt
7 dagen per week. Wat moet u doen?
(telefoniste). 24 uur per
06-98.78 (60 cpm).
sauna's. 10.00-1.00. Sarphatiker haar en zie er goed uit. Ik muziek, motorrijden, dansen, lang, heb donkerblonde krul- om hele leuke dingen te van krijgen!! BEL me VAN- dag, 7 dagen per week.
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. zoek een leuke, goed uitzien- natuur en knuffelen. Ik ben len en bruine ogen. Als je zin doen. Ik ben gek op het dan- DAAG nog!! 06-350.15.15.6 Cupido: erkend, voordelig en Hoogtepunten. 30 vrouwen park 118 A'dam 020-6723022.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie de man (geen bi il/baard/snor) een gezondheidsfreak, ro- hebt in een leuke avond, sen van een lekkere salsa. Ik 1gpm, boxnummer 399143.
één van Nederlands grootste komen in 1 min. Ze gebruiken Privé A'dam, 9 top-meisjes.
Ik zoek geen wanhopige man- mantisch en optimistisch in- spreek dan een voorstel in op probeer elke dag een klein
van uw keuze.
van alles. 06.9858, 1 gpm. Ook heerlijke trio's v.a. 10 u.
relatie-organisaties.
SEXY,
ZWOELE,
goed
uitfeestje te bouwen, wil jij dat
nen! Gewoon een avondje uit! gesteld! Ben jij het die ik mijn box en wie weet..
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
ziende
en
erotische,
R'damse
Huisvrouwen (25+) geven Overtoom 443, 020-6188677.
met mij doen? 06-350.15.15.6
06-350.15.15.6, 1gpm, boxzoek? 06-350.15.15.6 1gpm, 06-350.15.15.6 1gpm, boxkanjer is op zoek naar haar
Vrouwen van 25 tot 75 jaar nummer 451419.
hun tel.nrs voor hete SEX!
1gpm,
boxnummer
347443.
nummer
371678.
boxnummer
370351.
Veenendaal: hier met Ans zoeken een serieuze relatie
VIENNA ESCORTS
DROOMkanjer! Jij: Oxbow, • Reflectanten op adverten- 06-95.02 (80 cpm).
(44). Ik zoek een gezellige re- (geen sexgesprekken). Bel Ik ben Quinten uit Schagen, DAG ik ben Robbert, begin GESCHEIDEN en toe aan 'n Hallo met Astrid. Ik ben 46 jr, lang haar, oorbel, sportief,
ties onder nummer gelieven
24
u. p,d., meisjes v.a. 18 jr
Je mond zoekt haar slipje! Ze
'atie. Ik ben nogal een dan 06-95.33 (80 cpm).
bouwvakker, 1.93 m 30, werkzaam in de reklame- nieuwe start? Veel vrouwen 1.65 m en weeg 63 kg. Verder ondeugend. Heb jij iets van ervoor te zorgen dat het num- doet hem omlaag. Ga door. Ik
020-6123444
SPRING IN HET VELDI ik Hoi met Martin, ik heb een 23-jarige
heb
ik
lichtbruin
haar
en
blaudit?
Dan
moet
je
zeker
reagezijn
ook
op
zoek.
Bel
mer
in
de
linker-bovenhoek
lang. Ben jij spontaan en hou branche. Ik ben op zoek naar
kom.
1
gpm.
06.320323.56.
'toud van alle soorten muziek
we
ogen.
Langs
deze
weg
ren!
Nu
meteen
bellen!
06-350.290.15
(75
cpm).
op de envelop staat vermeld
je van uitgaan, wandelingen een dame met pit, karakter,
e
n uitgaan, maar ook van een leuke, sportieve baan en op maken, film kijken en weet je uitstraling en schoonheid.
zoek ik een leuke man om 06-350.15.15.6 1gpm, box-en dat de brief geadresseerd Vrouwen (40+) willen snel
Diversen
^apje en sapje thuis. Ik woon zoek naar jou! Ben jij rond de hoe je lol moet maken? Dan Ik hoop dat je bestaat en dat Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25 mee op VAKANTIE te gaan. nummer 416007.
wordt aan: Centrale Order- SEX-KONTAKT. Direkt a/d
bidden in het bos. Bel me 45 en heb je serieuze bedoe- wil ik graag een keer met jou je durft te reageren. Bedankt en 29 jaar en wij zoeken 2 Ben jij spontaan en woon jij
afd. Weekmedia, Postbus lijn! Bel: 06-97.04 (80 cpm).
^aar eens!! Dan praten we lingen? Bel eens op het 06- op stap, dus laat van je horen. alvast! Spreek in op:
Leiden/R'dam
of Vrouwen van 25 tot 75 jaar 156, 1000 AD Amsterdam. Dit
leuke meisjes om mee uit te omg.
Kamy, gr. medium, helpt u uw
^erder! 06-350.15.15.6 1gpm, nummer! Alleen is maar al- 06-350.15.15.6 1gpm,
A'dam?
BEL!!
06-350.15.15.6
voorkomt vertraging in de be- Vrouwen (40+) willen snel probl. op te lossen, bescherzoeken serieuze relaties.
06-350.15.15.6 1gpm, box- gaan! 06-350,15.15.6 1gpm,
leen! 06-350.15.15.6 tgpm,
SEXKONTAKT.
Direkt
a/d
lijn.
boxnummer 341420.
1qpm,
boxnummer
395426.
boxnummer
380647.
handeling.
Bel ook 06-95 10 (75 cpm).
boxnummer 982440.
nummer 906070.
hnxni immer P144RR
ming geliefde etc. 6178020
Bel NU 06-9663 (80 rnmï

MICRO'S
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Het randstedelijk O p l e i d i n g e n Centrum
organiseert op vrijdag

31 mei 1996
Informatie en inschrijving voor toekomstige cursisten en leerlingen. Het
Randstedelijk Opleidingen Centrum Amstelveen verzorgt in het
leerlingwezen (combinatie van leren en werken) opleidingen in de
M Bouw en Hout
((werkplaats)timmeren, meubelmaker), scheepsbetimmermgen)

ü Werktuigbouw en metaal
(constructie- en plaatwerken, scheepsmetaal, vliegtuigbouw, autocad)

M Elektrotechniek
(sterkstroommstallaties, besturingstechniek, elektronica, televisie en radio, communicatiesystemen,
middenspanningsmstallaties)

BI Motorvoertuigentechniek
(autotechnicus, dieseltechnicus, revisietechnicus, auto-elektricien, technisch kaderfunctionaris, middelbaar
bedrijfstechmcus)

M Handel
(verkoopmedewerker, 1e verkoopmedewerker midden- en kleinbedrijf, verkoopspecialist grootwinkelbedrijf)

M Oriëntatie en Schakelen
voor leerlingen met onvoldoende vooropleiding

Bel

3$a^
;

iel;:p20-647472è/fax 020-6470005 %".^.'^ •;•/^ v'. •'• • ;0 ^l^tf.'
meer infprmatiè: vraag^naar dé leëriingenadrninistratie

,

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

KWEKERU
P. VAN KLEEFF

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Vroege Vogels

WBt Verhuizingen

;

van 07.00 tot 10.00 uur precies
krijgt u

lis
bnl
l'OI

Grëfc kÖRTING

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

ERKENDE
VERHUIZERS

'

: op alle tuin-en zómerplanten

Groot assortiment

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Dinsdag 28 mei en
woensdag 29 mei
gesloten

Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten

ra

S
n

p. zak

Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

m
Buureweg1-3

telefoon 023-5715736

AANGEBODEN: VAKANTIEWERK

1BSSISSBL
SSBSSSESSSI

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

LnterLanden spreigroGp
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

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

PE VLOER DIE BIJ JE PAST
LIGT BIJ SANTANA.

Deskundig advies.

H Nieuwsblad

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Je raakt pas echt in de

zoeken wij

wolken van een vloer als je

VAKANT1EBEZORG(ST)ERS

gaat kijken bij Santana. De
specialist met de grootste

met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste bezorgers van het Zandvoorts
Nieuwsblad op vakantie. Voor wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.

sortering in kurk, laminaat
' * Verloting vari'eétó&K6 tó

en parket.
Met

Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed gebruiken voor een vaste wijk bij u
in de buurt.

Internet Café & Provider
Haltestraat 61 • 2025 LL Zandvoort
Tel.: 023-5730749 • Fax: 023-5730807

Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort
of bel: 023-5717166

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van Zandvoorts Nieuwsblad in de
vakantieperiode.
Naam:

Plaats:

Telefoon:
Mijn leeftijd is:
Ik ben beschikbaar van

onvergelijkbare serviceAA E l - S P E C l A L :
opvatting: van meenemen
PERGO LAMINAAT
BÉRKEN/KERSÉN/ELZEN
en zelf leggen tot de meder
:
Van. f 84,-_vpo * *»4r- p. riï,
werking van topambachtslieden.

EN VERDER:

deskundig,

per-

LAMELPARKET

advies

een

BEUKEN/ESSEN/EIKEN

van

verkoopstaf die alle tijd voor

Kom snel langs en let
dan vooral ook op onze
2

Van f 89,- voor f 59,- p.m.

tijdelijke superaanbiedingen

je neemt.
Met een onvoorstelbare

IPOCORK BEUKEN LAMELLEN
Van f 99,- voor f 69,- p.m.2

keus: meer dan 500 vloeren

Internationaal bedrijf

in kurk, laminaat en parket

zoekt m deze regio

in

een aantal collega's m/v die

zichtelijk gerangschikt. Een

alle mogelijke

dessins,

kleuren en combinaties, over-

CASTELLO PLAVUIS KURKTEGEL

U vindt Santana op de
Anthony Fokkerweg (afslag
A10, Sloten/Schinkel) tussen
Carpet-land en Praxis.

30/30 WIT
2

Van f 59,- voor f 39,- p.m.

Telefoon: 020-669 58 23.

* enkele uren per week over hebben
(bijverdienste)
* een full-time baan zoeken
* het best betaalde werk willen hebben dat er is
* wij hebben geen eisen voor leeftijd en/of
opleiding

Adres:
Postcode:

soonlijk

TIJDEUJK VAN/VOOR.

jaar
t/m

Iets voor u?
Bel dan nu voor een serieuze afspraak met
020-6344629 - 023-5450085 - 072-5154485
0229-542916 - 0223-616279
Uitsluitend tussen 10.00-21.00 uur. Doen!

5OO VLOEREN ONDER 1 DAK.
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Mannenkoor laat hart van ome Kees zingen

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Wildkampeerders De politie heeft tijdens het
Pinksterweekend negen wildkampeerders opgepakt. Daarnaast deelde de politie bekeuringen
uit aan vandalen en bevestigde zij tientallen wielklemmen. De hoteliers en campingbeheerders
zagen hun omzet flink stijgen.
Zandvoortmceuwen Op het terrein van Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan komt geen
tijdelijke camping. Dat zegt wethouder Van Caspel van Ruimtelijke Ordening. De voetbalvereniging betrekt binnenkort een nieuw sportcomplex.
Egon Snelders De gemeente heeft een nieuwe
voorlichter. De 34-jarige Egon Snelders uit Leiden volgt Jeanine van Ooijen op die naar Beverwijk vertrekt. Snelders is D66-raadslid in Leiden.

Structuurplan krijgt veel commentaar Twee
werkgroepen, een uit het centrum en een uit
Zandvoort-Zuid, hebben kritiek op het structuurplan. Tijdens een bijeenkomst die door de
werkgroep Centrum georganiseerd werd, is een
lange lijst met op- en aanmerkingen op tafel
gelegd. De werkgroep Centrum vindt dat er 1500
huizen gebouwd moeten worden, terwijl de
werkgroep Zandvoort-Zuid meent dat de gemeente daar juist voorzichtig mee moet zijn.
Openbaar Vervoer bestaat 100 jaar De spoorlijn
tussen Haarlem en Zandvoort ligt er honderd
jaar. Bovendien is het honderd jaar geleden dat
de Noord-Zuid-Hollandse Stoom Trammaatschappij werd opgericht (tegenwoordig de
NZH).

T EKKER ZO'N HemelJ_J vaartsdagje. Ook al was er
slechts af en toe een waterig zonnetje, toch wandelden
weer een hoop toeristen rond in
het dorp en op het strand. De
gezellige drukte leidde tot vrolijke gezichten in het dorp. Bij
de bakker in de Haltestraat was
de verkoopster in zo'n goed humeur dat we een heerlijk rijstetaartje mochten proeven. Zelf
nam ze ook een hap. „Want ik
moet toch weten wat we verkopen, nietwaar?"
e Hervormde Kerk heeft een prachtig akoestiek," vindt de nestor van het Zandvoorts Mannenkoor, Kees Versteege
Foto Archief Weekmedia

.Kom mannen, zing met
s mee. De tijd kan voorbij
m. Ons koor blijft be.an." Als 'ome Kees' Verege dat uit volle borst
igt en hij ziet de lachende
dchten van de andere
igers van het ZandvoortMannenkoor, geniet hij
>t volle teugen. Dan zingt
t ook in zijn hart. Bij de
richting van het koor in
16 was hij erbij en onlangs
rd hij daarvoor gehul;d. 'Ome Kees' blijft er
cliter onder. „Ik kom uit
u muzikale familie, misliien dat het daaraan ligt."

se koor Polyhymnia gehuldigd,
omdat hij vijftig jaar geleden lid
werd van het Mannenkoor.
Overigens is hij geen vijftig jaar
lid, want het koor heeft tussen
1966 en 1981 niet bestaan. „Die
hulidiging was wel een verrassing," vertelt 'ome Kees', zoals
hij in de volksmond heet. Bovendien was ook het concert
heel verrassend.
Een concert dat nog velen
zich lang zullen herinneren. Zoals de huidige voorzitter van
het Zandvoorts Mannenkoor,
Simon Aukema. „Een grandioos succes. Met de 32 Duitse
zangers en 44 leden van ons eigen koor zongen we onder andere 'Chor der Priester' samen.
Maar het 'frühschoppen' de
volgende morgen in het Gemeenschapshuis was helemaal
een belevenis. Zingen, eten,
drinken en van alles heel veel."

[ERST AARZELT HIJ nog
t een beetje, maar eenmaal
Izijn praatstoel is Kees Verlege niet meer te stuiten. De
[jarige Zandvoorter praat en
gt, zelfs aan de telefoon
alt zijn basstem een prachOok 'ome Kees' reageert enjlied. „Nee, ik ben geen tenor,
thousiast als hij aan de ontmoei is wel duidelijk, hè?"
bnlangs werd hij tijdens een ting met het Duitse koor terugdonder concert met het Duit- denkt. „Een muzikaal hoog-

standje. De Duitsers zaten verspreid aan de tafels en als de
dirigent inzette, viel de rest van
alle kanten in. Dat klonk heel
goed."
Volgens ingewijden mag de
stem van 'ome Kees' er eveneens zijn. Waarschijnlijk is dat
een familietrekje. „Mijn vader
speelde orgel en hij ging naar
het seminarium. Als hij een
kerk binnenkwam, dan kon hij
het niet laten om even het orgel
uit te proberen. Hij had iets
met kerken, zijn hele leven
lang."

soms zelf de liedjes. Tijdens de
afwas? Ja, bij wijze van spreken." De teksten van deze liedjes zouden Annie M.G. Schmidt
en Jules de Corte vast aanspreken, want ze hebben dezelfde
grappige wendingen. Zoals het
lied over de Zandvoortse bakker Van Staveren: Wie brood
van Henk van Staveren eet, die
weet dat het van het allerbeste is
gekneed. Het geslacht dat Van
Staverens brood niet eet sterft
uit. En op hun grafsteen wordt
nu aangeduid: Hier ligt het graf
van man en vrouw die het brood
van Henk, van Staveren niet eten
En passant dist 'ome Kees' wou. Nu hebben ze berouw.
een anekdote op over het kruis
op de Hervormde Kerk dat zijn
Of neem het liedje over een
vader samen met een oom eraf stervende vis: Een oude haring
wilde halen om te restaureren. lag op sterven op de hoek van de
„Maar toen ze door het luik om- oceaan. Alle vissen kwamen
hoog keken, kreeg het tweetal schreiend voor zijn sterfbed
schrik. Want het was toch best staan. En hij sprak 'mijn garnawel hoog, die torenspits. Uitein- len, kwaamt gij ook nog wat hadelijk heeft de firma Berkhout len van wat na mijn dood nog
het kruis van de kerk gehaald." zal blijven resten. En o schelleTerug naar het zingen. „Mijn vis, schak, schol. O wat hadden
zes broers en drie zussen hiel- we een lol, als we de haaien een
•den er ook van. We maakten keer konden pesten.'

In huize Versteege klinkt nog
steeds regelmatig een liedje
door de kamer. Mevrouw Versteege speelt namelijk verdienstelijk piano en zoonlief Jan-Peter heeft volgens zijn vader
„een behoorlijke muzikale opleiding genoten." Hij heeft als
basbariton opgetreden in de
Orangerie van Elswout.
Vader Kees Versteege heeft
net als zijn eigen vader een sterke band met de kerk. „Van Gregoriaanse liederen hou ik het
meeste." In 1936 werd hij lid
van het koor van de Agathakerk. „Maar ik zing vooral erg
graag met het Mannenkoor in
de Hervormde Kerk, want die
heeft een prachtige akoestiek."

de badplaats door

met

Met een brede grijns zag ik
vervolgens een Zandvoorter,
waarvan me even de naam ontschoten is, het Cultureel Centrum uitkomen. Misschien een
bezoekje gebracht aan de Zandvoortse amateurkunstexpositie
op de zolder van het Cultureel
Centrum? Volgens beheerder
Bram Krol ziet hij veel.Zandvoorters terugkomen voor een
tweede bezoekje. Weliswaar
loopt de tentoonstelling nog
maar twee weken, velen slepen
op de valreep even wat familie
of vrienden naar de expositie.
Wie bij het Cultureel Centrum
de video over het Kostverlorenpark wil bestellen, moet snel
zijn. Ze gaan weg als warme
broodjes.

Over het Cultureel Centrum
gesproken. De commotie over
de eventuele sloop is even geluwd. Gelukkig maar. Het zou
toch zonde zijn als je zo'n karakteristiek gebouw laat verdwijnen? Misschien heeft het
theoretisch gezien weinig architectonische waarde maar
het oogst bij bezoekers in elk
geval meer waardering dan de
architectonische hoogstandjes
van Hubert Jan Henket, die de
omstreden aanbouw van het
raadhuis verzon, en de ontwerpen van Sjoerd Soeters. Het regent op de redactie trouwens
ingezonden brieven over zijn
vuurtoren in de Kerkstraat.
Ik ben donderdag even langs
de plek gelopen waar die toren
zou moeten staan. Tja, mochten ze me ooit voor de welstandscommissie vragen (daar
wil het PvdA-raadslid Jeannette van Westerloo namelijk
meer vrouwen in hebben), dan
zou ik Soeters subiet doorsturen naar meneer Schale. Als die
zonodig per se een hoteltoren
wil neerzetten, dan zie ik liever

een vuurtoren op de boulevard
dan een flat met spiegelglas.
Mijn vriend schrok zelfs van
die bewering. Straks botsen je
ogen als je uit de Kerkstraat
komt op een wand, terwijl je de
zee verwacht. Dat is toch wel
erg teleurstellend, vond hij. Tja,
daar zit wel wat in.
Nu konden we, met onze ogen
op de einder gericht, richting
het strand wandelen en een half
uurtje naar de onstuimige
branding turen. Eenmaal op
het strand viel me de traktor op
die met een paar jolige rambo's
over het zand hobbelde.
Het schijnt datje vrij makkelijk aan een ontheffing kunt komen. Vroeger bepaalde de politie wie er op het strand mag
rijden, maar als ik de geluiden
van de strandpachters mag geloven, zijn die tijden voorbij. ledere Jan, Piet of Klaas kan voor
67 gulden een ontheffing bij de
gemeente kopen om via de
strandafgang naar de zee te rijden. Schepje, emmertje en taoterhammetje een beetje om te
dragen? Ach, dan nemen we
toch gewoon de auto. Lang leve
de 'vooruitgang'. Kijk, daar
krijg ik nou een slecht humeur
van. Zelfs op Hemelvaartsdag.
Monique van Hoogstraten

De nestor van het Zandvoorts'
Mannenkoor wil nog jaren blijven zingen. „Maar ik zie steeds
minder. Heel vervelend. Ik kan
haast alleen nog maar een tekst
leren door het vaak te horen en
te zingen. Ach, het is niet anders. Ik kan de klok niet terugdraaien."

j Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

24/25 mei
Hervormde Kerk:
Pinksteren: ds J. van Leeuwen, mét Herv. koor en muziekgroep.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Pinksteren: ds C. van de Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur (Pinksteren): pastor D. Duijves met kinderkoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: geen dienst ivm landelijke viering op Papendal.

j Weekenddiensten

Speelweek van 23 t/m 29 Mei

A.L
Dagelijks 13.30
Wo/Za/Zo 15.30
et
ze
m.
de

A.L
Do t/m Di
19.00

ag
en

16 jaar
Do t/m Di
21.30

Do/Vr/Ma/Di
15.30
Woensdag 29 Mei om 19.30

DOCTOR ZHIVAGO
Regie: David Lean
Met: Omar Sharif, Julie Christie en Alec Guinness

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

Weekend:
24/25 mei
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor eeri
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werk-

dagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort. Ouderenafdeling: Koninginneweg l, tel.
5719393. Maandag: 9.15-12.15 en
di tot en met vrij: 9 tot 17 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag-f
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode

14 - 20 mei

Over de meeste banken kunnen
de mensen die erop zitten of liggen uitgebreide verhalen vertellen. Maar de man die op deze
bank zit, verroert geen vin en
doet zijn mond niet open. Hij is
namelijk van massief brons en
wereldberoemd, want Kees Verkade heeft hem gemaakt.
Wie op de boulevard vanaf de
rotonde richting het noorden
flaneert, komt deze solide bank
beslist tegen. Maar een paar
jaar geleden konden de bezoekers van de tentoonstelling 'Leven in beeld: Kees Verkade' in

Beroemd
Arnhem er op gaan zitten. De
gemeente Zandvoort leende
haar 'Verkadebank' toen even
uit aan het Sonsbeek International Art Centre.
Verkade maakte het beeld in
1970. Hij heeft het 'de garnalenvisser' genoemd. Hel is een
bronzen beeld, alleen al omdat
brons veel steviger is dan bijvoorbeeld tin of koper. Het voordeel daarvan is dat mensen

daadwerkelijk op het bankje
naast de visser kunnen gaan /itten. Bovendien is brons minder
statisch dan steen.
Hij boetseerde zijn beelden
overigens eerst in 7,\varte was
om pas later met brons aan de
slag te gaan. Verkade werkte
enige tijd in een bouwvallig atelier aan de Achterweg, een kaasmakerij van oorsprong. Dat
huurde hij voor slechts vijf gulden per week. Inmiddels schijnt
de
internationaal bekende
beeldhouwer echter in Monaco

te wonen.
Foto Antiiv i.K'lm-om
Getrouwd:
Jan Joseas Kopmels en Simone
Marie Bridié.
Marcel Hendricus Vergeest en
Annemaria Eliza van Nooijen.
Geboren:
Natasja Isabelle, dochter vna Woensdag 22 mei
Franciscus Petrus Antionus Ja- * Beestenfiguurtjes en berentrekpop maken (voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar). In 't Stekkie
cobus van Gennip en Bernardi- (Celsiusstraat 190). van 14.00 tot 16.00 uur.
* Filmclub Simon van Collem draait Der Blechtrommel in het Circus aan het Gasthuisplein. Aanna Catharina Keislair.
Riek, zoon van Martin Helling- vang 19.30 uur. Ook toegankelijk voor niet-leden.
Vrijdag 24 mei
man en Anita Roose.
Yordi Micha, zoon van Richard * Luilakfeest voor tieners van 12 tot en met 16 jaar in 't Stekkie. Van 20.00 uur tot middernacht.
Cornelis Kreuger en Jolanda Kaarten dagelijks verkrijgbaar van 12.00 - 17.00 uur bij 't Stekkie (Celsiusstraat 190).
Esmeralda Heimann.
Zaterdag 25 mei
* Luilak pyamaparty in 't Stekkie (Celsiusstraat 190) voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Van
Overleden:
Theodorus Johannes Antonius 7.00 tot 9.00 uur.
Woensdag 29 mei
Spolders, oud 80 jaar.
Selma Cohen-de Metz, oud 88 * Vlieger maken (voor kinderen van 4 tot 12 jaar). In't Stekkie (Celsiusstraat 190). Van 14.00 tot
16.00 uur.
jaar.
Wilhelmina Adriana van Taten- * Filmclub Simon van Collem draait Doctor Zhivago in het Circus aan het Gasthuisplein. Aanvang
19.30 uur. Ook toegankelijk voor niet-leden.
hove, oud 93 jaar.

j Agenda

f'

AAT U WINNEN
Natuurlijk volgt u de EK op de voet. Maar er davert nog een fantastisch toernooi door ons land: de grote DoelTreffers actie van
uw krant in samenwerking met tientallen DoelTrefferActiewinkeliers in uw omgeving. Speel mee en scoor. Want
kijk eens wat er allemaal voor u op het spel staat: een fantastisch prijzenpakket, honderden voordelige EK-aanbiedingen
bij uw aankopen, 'voetbaldieren' sparen... Let maar eens op:
de grote DoelTreffers actie wordt de wedstrijd van het jaar!

OA1HATSU

De nieuwe Charade van Daihatsu ter waarde vun f 21.995,-'. Deze vrolijke auto met
opgewekte neus en sportieve styling
verdient de winnaar. De comfortabele uitrusting van de STi'16 V uitvoering heeft onder
andere slum-bekrachtiging
en electrisch bedienbare spiegels standaard. En drie jaar
fabrieks- en lakgarantie en
zes jaar garantie op de carrosserie. Dat zegt genoeg.
Je rijdt zeker. Daihatsu

" De Hoofdprijs en de Ie prijs wordt verdiend/gewonnen door o.a. medewerking aan een publiciteitscampagne.

r8
DoelTreffers zijn kraskaartjes. U krijgt ze gratis
bij uw aankopen bij de DoelTreffer-Actiewinkeliers. Wees slim! Zorg dat u meteen na de
aftrap uw punten binnenhaalt. Want met uw
DoelTreffers scoort u direct.

l
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U krast met uw DoelTreffer een Cup? Goal!
Daarmee scoort u voordeel. Kijk in de krant
naar de advertenties van de deelnemende Actiewinkeliers. En ontdek hoe u met uw DoelTreffer-Cups handenvol geld kunt besparen!

i

Ook de achterkant van elke Doeltreffer speelt
mee. Want daar vindt u 24 verschillende cartoons van de voetbaldieren van alle EK-landen:
bijvoorbeeld de Nederlandse Leeuw tegen de
Engelse buldog enz.. Spaar ze en ruil ze.
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De 6e prijs: Een stevige Lotto sporttas
"Bag Milan" met veel opbergvakken ter
waarde van ƒ 69,95. Er zijn acht zesde prijzen.
De 7e prijs: Een Lotto sweatshirt van
100 % katoen in de maat XL ter waarde
van ƒ 69,95. Er zijn ndit zevende prijzen.
De 8e prijs: Een EK t-shirt zoals je die
alleen van Lotto kent ter waarde van
ƒ 29,95. Er zijn acht adu.ste prijzen.
De 9e prijs: Een sweatshirt van Weekmedia ter waarde van ƒ 29,95 Er zijn vijftig
negende prijzen.
Xd/iiiiti'u, prijzen, ajlxeldingen t'n u-ijdgingi'ii vooiïKhondi'n.
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MEESPEELT DAN OOK DIT GEDEELTE INVULLEN.

..TEGEN.

De 2e prijs: Een weekend of midweek
in SunParks. Een bungalow-cheque ter
waarde van ƒ 900,- Er zijn tvvw tweede prijzen.
De 3e prijs: Een weekend of midweek
in SunParks. Een bungalow-cheque ter
waarde van ƒ 800,- Er zijn drie derde prijzen.
De 4e prijs: Een weekend of midweek
in SunParks. Een bungalow-cheque ter
waarde van ƒ 700,- Er zijn drie vierde prijzen.
De 5e prijs: Een originele leren 'knikker' ofwel een Lotto voetbal "Bal Stadia"
ter waarde van ƒ 139,95. Er zijn acht vijfde
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Een originele SieMatic keuken ter waarde
van f 12.500,-*
Bent u straks de bezitter van een prachtige
SieMatic keuken? Dan ziet u hoe verrassend
de mogelijkheden zijn en hoe slim de indeling. En hoe prachtig en sterk een SieMatic
keuken is gemaakt.

Op de mooiste plekjes van België vindt u de
vakantieparadijzen van SunParks. Aan de
kust, in de Kempen of in de Ardennen. In alle
rust en ruimte verblijft de winnaar met het
hele gezin naar wens een weekend of een
midweek in een van alle gemakken voorziene
vier-, zes-, of achtpersoons bungalow. Vraag
alvast de brochure aan: 06.022.20.75 (gratis).
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DIT ZIJN MIJN FAVORIETE LANDENTEAMS OMDAT:
(IN MAXIMAAL 2O WOORDEN BESCHRIJVEN)

Ik speel met mijn inzending mee voor de aangekruiste prijs

EN DIT
VIND IK
DE MOOISTE

Ook op de wedstrijd-envelop (gratis vekrijgbaar bij de deelnemende Aktie-winkeliers) wordt onder voorspelling(en) verstaan de
vermelding van de favoriete finale-teams van de inzender.

Volg de eerste 24 EK wedstrijden en plak
DoelTreffers met de juiste uitslagen in de aangegeven
posities. Voorbeeld: Nederland wint met 2-1 van
Schotland? Plak dan een 2-1 DoelTreffer in het tweede
vakje van Groep A-lijn.
Elke juiste uitslag levert zoveel doelpunten op als de
score aangeeft. Score 3-1? Dit is dus 4 doelpunten.
DoelTreffers met een * gebruikt u als 'joker' voor
alleen de uitslagen boven 5. Score 5-6? U plakt een *
en u mag 11 doelpunten bijtellen.
Probeer uw wedstrijd-formulier zo vol mogelijk te
krijgen. Meer doelpunten, meer kans. Tel uw doelpunten horizontaal per groepslijn op en vervolgens verticaal in liet vakje MIJN TOTAAL.
Als u DoelTreffers met gekleurde scores heeft
gebruikt, vul clan in de vakjes oranje-rood-en blauw in
hoeveel van elke kleur. Hoe meer gekleurde scores hoe
meer kans.

. Kies nu zelfde prijs waarvoor u wilt meespelen en
kruis deze aan. (Zie DoelTreffers Prijzenpakket.)
! Speel ook mee voor de Hoofdprijs!
Door hierboven de landenteams in te vullen die ü
graag in de finale zou zien uitkomen. U moet er (in
maximaal 20 woorden) wél even bij vermelden waarom dit uw favorieten zijn. De orgineelste gaat winnen
' Neem nu op de speciale wedstrijd-envelop (verkrijgbaar bij de actie-winkeliers) de belangrijkste gegevens
van uw wedstrijd-formulier over. Formulier vouwen en
in de dichtgeplakte en voldoende gefrankeerde envelop versturen. Uiterlijk donderdag 20 juni 1996 op de
bus doen. (Poststempel dient als bewijs van tijdige
inzending.) Veel succes!
' De Hoofdprijs en de Ie prijs wordt verdiend/gewonnen
door o.a. medewerking aan een publiciteitscampagne.

De hoogste totaal-score in het vakje 'MIJN TOTAAL' wint de
aangekruiste prijs. Bij gelijke totaal-score wint de inzender
met de meeste oranje, vervolgens de meeste rode en de
meeste blauwe scorecijfers.
Deelnemers met de meest originele beschrijving van hun
keuze van de finale-teams zijn kandidaten voor de
Hoofdprijs en de 1ste prijs.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Door
aan de wedstrijd deel te nemen stemt de inzender in met
de wedstrijdvoorwaarden. Onrechtmatig gebruik betekent
uitsluiting van deelname. Iedereen mag meer malen meedoen. Prijswinnaars worden bekend gemaakt in uw krant.
De uitgebreide wedstnj'dvoorwaarden of twee DoelTreffers kunt u
tot 22 juni 1996 aanvragen. Stuur daarvoor in een gesloten envelop
losse postzegels van 2 x 80 cent en uw adres naar EK DoelTreffers,
Postbus.77, 1900 AA Castricum.
© Ketai! Select Maarssen
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Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 22 mei 1996

Promotie voor TC Zandvoort
ZANDVOORT - Het tweede team van TC Zandvoort
heeft, met nog een wedstrijd
voor de boeg, het kampioenschap reeds behaald. Het
bezoekende BLTV werd
met 5-3 verslagen.

mes- en herendubbel kwam het
kampioenschap aardig dichtbij. Dé strijd tussen Andrea van
der Hurk en Kim Kilsdonk tegen de dames van BLTV werd
een aantrekkelijke en spannende partij. De Zandvoortsen
voelden elkaar in de eerste set
De TC Zandvoort kwam al goed aan en wonnen met 6-4. In
snel op een 1-0 voorsprong. An- de tweede set was de samendrea van der Hurk, die dit sei- werking zoek en BTLV profizoen nog ongeslagen is, boekte
een vlotte en gemakkelijke
overwinning. Haar opponente
werd met uitstekend tennis van
de baan gespeeld, 6-0 en 6-2.
Even later was de stand in
evenwicht, omdat Kim Kilsdonk een nederlaag leed. Kilsdonk werd met 4-6 en 2-6 aan de
kant gezet.
Marko van Trigt zette TC
Zandvoort weer op een voorsprong door een eenvoudige
overwinning van tweemaal 6-2.
Van Trigt is dit seizoen eveneens nog niet geklopt. Joris Onverwagt had het moeilijk en
kreeg dan ook geen vat op zijn
Skandinavischc meubelen en kunstnijverheid
tegenstander. Het Bredase
Meubelboulevard Diemen
BLTV kwam door een 1-6 en 2-6
Sniep 5 Diemen
zege weer op gelijke hoogte, 2-2.
Telefoon 020-6956409
Door overwinningen in de da-

UIT HET
LAND VAN
BOSSEN,
FJORDEN
EN DESIGN

teerde door met 1-6 te winnen.
In de noodzakelijke derde set
waren Van der Hurk en Kilsdonk weer bij de les en zorgden
door met 6-3 te winnen voor een
Zandvoortse voorsprong.
Joris Onverwagt en Marko
van Trigt vormden te samen
een ijzersterk herendubtael. De
tegenstanders kregen geen grip
op het gevarieerde spel van de
Zandvoorters. Met 6-4 en 6-2
boekten Onverwagt en Van
Trigt het vierde Zandvoortse
punt. Het vijfde en beslissende
Zandvoortse punt kwam van de
rackets van het mixed-dubbel
Kim Kilsdonk en Joris Onverwagt. Na een spectaculair duel
won het Zandvoortse koppel in
drie sets met 6-7, 6-3 en 6-3.
Andrea van der Hurk probeerde tezamen met Joris Onverwagt een zesde punt aan het
totaal toe te voegen. Dit punt
was echter niet meer belangrijk. Van der Hurk en Onverwagt verloren de eerste set met
6-7 en daarna was de weerstand
gebroken, 2-6. Door de 5-3 zege
konden champagneflessen ontkurkt worden. Trainer/coach

Hans Schmidt was uiteraard
zeer te spreken over de promotie naar de hoofdklasse. „Het is
makkelijker gegaan dan ik verwacht had," aldus Schmidt.
„We hebben tegen goede tegenstanders sterk gespeeld en dan
mag je je verdiend kampioen
noemen. We zijn kampioen geworden, omdat we geen onnodige punten hebben laten liggen.
Als je terugkijkt op een tennisseizoen dan kom je vaak tot de
conclusie datje een punt of zes
hebt laten liggen en dan kom je
een punt tekort. Nu is dat niet
gebeurd, we
hebben alles Het kampigepakt en dat oensteam van
vind ik knap de TC Zandvan dit jonge voort
beteam.
staande
uit
Het is voor Andrea van
80 procent ze- der
Hurk,
ker dat dit Kim
Kilsteam er vol- donk, Marko
gend jaar weer van Trigt, Jostaat. In de ris
Onverhoofdklasse
wagt en coach
moeten
we Hans
met dit team Schmidt
mee
kunnen
komen."
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Voor de liefhebbers van
historische
auto's
was
het smullen
geblazen op
het
Circuit
Park Zandvoort. Jammer was het
wel
dat
slechts tweeduizend liefhebbers
de
moeite hadden genomen
dit spektakel
te bewonderen. De bezitters van de
glimmende
oldtimers zoals Lotussen,
Coopers, Jaguars, Talbots en Maserati's zorgden
met gedurfd
bochtenwerk
voor geweldig
kijkplezier.
Foto: Persbureau
Zandvoort

Louis Blok toernooi
wederom groot succes
ZANDVOORT - Het jaarlijkse Louis Blok schaaktoernooi van de Zandvoortse Schaak Club is wederom
een groot succes geworden.
Met ruim 75 deelnemers
was het een enorme en gezellige drukte in het gemeenschapshuis.
Dit toernooi, dat bij het vijftigjarig bestaan van de Zandvoortse Schaak Club in 1980
werd opgezet, kan niet meer
weggecijferd worden van de
wedstrijdkalender. Uit onder
andere Leiden, Voorburg,
Vlaardingen, Rotterdam, Amsterdam en Sneek waren de
schakers naar dit schitterende
evenement gekomen. De schakers waren onder verdeeld in 12
groepen en streden om de
fraaie bekers. De toernooilei-

ding was bijzonder verheugd
met de komst van voormalig
Nederlands
dameskampioen
(1991) Annemarie Benshop.
Benshop pakte in de hoofdgroep een prima tweede plaats.
Ook dit jaar ging de zege in deze
groep naar meervoudig toernooiwinnaar Leonardo van Manen. Beste Zandvoortse deelnemer werd, ondanks een stroeve
start, Olaf Cliteur, die met drie
punten een derde plaats veroverde in groep twee. De beste
resultaten van leden van de organiserende schaakclub waren:
John Ayress derde in groep vijf,
Hans Jansen tweede in groep
zes, Willem van Esveld tweede
in groep zeven, Remco de
Roode tweede in groep tien en
Henk en Rebecca Willemse
derde en vierde in groep 12. Het
aanstormende talent van 12

jaar, Jordy Nieuwenhuis, vermoedelijk in september lid van
de Zandvoortse Schaak Club,
eiste in groep 12 de tweede
plaats op door vijf van de zeven
partijen te winnen.
Ook nu bleek weer dat de f ormule van drie bekers per groep
van zes deelnemers succesvol
is. Overal in den lande wordt
overgegaan op geldprijzen,
maar het bestuur van de 66-jarige schaakclub wil daar beslist
niet op overgaan. „Het sportieve karakter komt met dit systeem meer tot uiting dan de envelop met inhoud," meent de
schaakclub. Het toernooi verliep overigens mede door de jarenlange ervaring vlekkeloos.
De toernooileiding van de
Zandvoortse Schaak Club, Wil
Reijer, Martien Bijlsma, Ruud
Schiltmeijer, Edward Geerts
en John Ayress konden wederom terugzien op een zeer sportief
schaakgebeuren.
Een
schaakgebeuren dat volgend
jaar opnieuw op de schaakkalender zal staan.

ZANDVOORT - Zaterdag organiseert de voetbalvereniging
Zandvoort'75 het Arend Volkers voettaaltoernooi. Op de velden aan de Duintjesveld weg
komen Zandvoort'75, VEW en
de zaterdagteams van Zandvoortmeeuwen, DSC en HBC
tegen elkaar uit.
Dit toernooi is vernoemd
naar Arend Jan Volkers, die in
september 1978 op 28-jarige
leeftijd overleed. Arend Volkers was een zeer actief lid van
Zandvoort'75. Niet alleen was
hij speler, maar ook de jeugdtraining en het clubblad hadden zijn belangstelling.

Foto: Persbureau
Zandvoort

Prachtige oldtimers bij historische race
Marlboro

Z'75 organiseert
voetbaltoernooi

Aerobic uit
Zuid-Amerika
ZANDVOORT - Op zaterdag 25 mei kunnen aerobicliefhebbers terecht in de
Van Pagéehal in Zandvoort-Noord. Op die dag
houdt sportvereniging AfafA van twee tot vijf een aerobicfestival met een Zuidamerikaans tintje. De opbrengst van het festival
gaat naar het Aidsfonds. De
toegangsprijs bedraagt dan
ook vijf gulden.
Er zijn lessen van de Chileense topinstructeur Alex
del Gadb, die voor een bliksembezoek in Nederland
is. De kersverse Nederlandse aerobickampioen Alvara
Joge komt eveneens langs
voor een salsa-wprkout.
Volgens aerobic- en fitnessfanaat Frank de Visscher zijn het vooral Chilenen en Brazilianen die binnen de aerobicwereld de
toon aangeven. „Verwacht
wordt dat tijdens de Olympische Spelen deze landen
de prijzen mee naar huis
zullen nemen. Del Gado
wordt in Chili als een soort
halfgod beschouwd."

Chess laat snelschaaktitel
in laatste ronde schieten
ZANDVOORT - Het snelschaakteam van de Chess
Society heeft op een haar na
de nationale titel bij de
tweede klassers gemist. De
Zandvoorters die de titel in
1994 al eens wonnen, stonden tot aan het begin van de
laatste ronde gedeeld eerste.
Door in de laatste ronde met
2-2 gelijk te spelen tegen
Krommenie ging Dordrecht
met de eer strijken en werd
Chess derde.
Met vijf spelers, te weten Ben
de Vries, Jacob de Boer, Olaf
Cliteur, Kees Koper en Nico
Huijboom, trok Chess Society
naar Beverwijk voor de finale
van het Nederlands snelschaakkampioenschap. Daar
dit toernooi met viertallen
wordt gespeeld, kende Chess de
luxe van een roulerende speler.
De Zandvoorters begonnen
als een speer door achtereenvolgens Schoonhoven, Hillegersberg en Anna Paulowna

ZVM-jeugd in Barcelona
Het bezoek van de C-junioren van Zandvoortmeeuwen aan het
Spaanse Barcelona is een overweldigend succes geworden. Deze
door Lifa Lock perfect georganiseerde vakantie-voetbalweek kreeg
Jjs hoogtepunt een bezoek aan het gigantische voetbalstadion Nou
Camp in Barcelona. Daar werden de spelers met begeleiding opge^'acht door de Johan Cruijff, toen nog trainer van Barcelona, en
J onnie Bruins Slot. Ook de voor het Nederlands elftal uitkomende
Jordi Cruijff bezocht de Zandvoortse voetballertjes. Op de foto de
Zandvoortmeeuwen junioren met op de achterste rij in het midden
v
ader en zoon Cruijff'

Op zaterdag 8 juni begint de
eerste les voor het basiszwemdiploma in het zwembad van
Gran Dorado. Volgens De Zeeschuimers is dit een veelgevraagde vervolgopleiding voor
enthousiaste zwemmers en
zwemsters met het B-diploma
op zak. Sinds 1909, het jaar dat
De Zeeschuimers met hun opleidingen voor het diplomazwemmen zijn gestart, hebben
meer dan zeshonderd jongens
en meisjes een erkend KNZBzwemdiploma behaald.
Een groot deel daarvan zouverder willen gaan met andere
en zwaardere diploma's. Daarvoor is nu de gelegenheid bij De
Zeeschuimers op zaterdagmorgen van half negen tot negen

uur voor 25 gulden per maand.
De start is op zaterdag 8 juni,
aanmelden kan per telefoon
023-5714318.
Alle kandidaten, die aan het
afzwemmen meededen, hebben
de zwemdiploma's A en/of B
behaald.
Het felbegeerde
zwemdocument ontvingen de
geslaagden uit handen van de
voorzitter van de Zwemvereniging Anouk Noordervliet.
A-diploma: Kiki Petersen,
Mascha Koopman, Nikita de'
Grauw, Anouk van Soolingen,
Mike Koeman, Christel Wiersma, Erik de Groot, Dieuwertje
Vogt, Alexander van Megen,
Daan Kik, Lara Schoorl, Rutger
ten Ham, Josephine Moens,
Thom van de Berg, Aranka
Koopman, Jeffrey Koning. Bdiploma: Jamie Verbrugge,
Cherida ter Bruggen, Rianne
Roodt, Eslam El Masry, Pamela Kalkman, Thomas Jaques,
Stephanie Vermeer, Rowan Uytewaal, Catrien Boukema,
Fleur Pestetics de Tolna, Nikita de Grauw, Alexander van Megen, Lesley-Ann Schilte, Willem Senen, Erik de Groot,

had echter grote psychologische gevolgen. In de 11-e ronde
werd namelijk met 0,5-3,5 verloren van subtopper Utrecht.
Deze nederlaag betekende het
keerpunt in het toernooi. Dordrecht kwam langszij en Vogelwijk kwam dankzij een 4-0 zege
zelfs een punt voor op Chess.
Tegen het organiserende Pat
Mat uit Beverwijk herstelde
Chess zich door met 3-1 te winnen. Met nog een duel te gaan
was de spanning te snijden.
Chess kwam tegen Krommenie
niet verder dan 2-2, terwijl Vogelwijk met 2,5-1,5 won. Dordrecht pakte echter als lachende derde de titel door een 4-0
overwinning. Voor Chess restte
toch een fraaie bronzen plak.
Voor Kees Koper en Olaf Cliteur was er nog een eervolle
vermelding op de persoonlijke
topscoorderslijst. Op deze lijst
van zo'n zestig spelers, deelden
de Chess-spelers de tweede
plaats met een score van 10,5
uit 13.

Jan Lammers in
Pinksterraces
ZANDVOORT - Komend
weekend worden op het Circuit Park Zandvoort de traditionele Pinksterraces gehouden. Grote publiekstrekker moet gastrijder Jan
Lammers worden, die meedoet in de strijd om de Auto
Trader Dutch Touring Car
Championship.
Deze race gaat op tweede
pinkstermiddag om vijf voor
half vier van start en gaat over
dertig ronden. Met startnummer l bestuurt plaatsgenoot
Jan Lammers de VIP Citroen
ZX. Lammers moet het opnemen tegen een aantal sterke
Duitse rijders en tegen kanshebbers Frans Verschuur en
Allard Kalff.
De Formule Ford geldt al lange tijd als de kweekvijver voor
jong racetalent. Tijdens de
Pinksterraces staat een drietal
junioren aan de start in de 1800klasse: Sebastiaan Bleekemolen, Sebastiaan Visser en de
Belg Constant van Aerschot. In
de 1600-divisie zijn de nieuwkomende namen Steven Noel,
Vincent van der Valk, Isaac van
der Slick en de broers Arjen en
Robert van der Zwaan.

Zeeschuimers starten
met basiszwemdiploma
ZANDVOORT - De Zandvoortse Zwemvereniging De
Zeeschuimers gaat begin
juni starten met een nieuwe
zwemcursus. Dit zogenaamde taasiszwemdiploma is
voor jongens en meisjes, die
in het bezit zijn van de A en
B zwemdiploma's en andere
zwemslagen willen leren.

alle drie met 3-1 te verslaan.
Het prestige duel, in de vierde
ronde, tegen het Hillegomse De
Uil 2, werd magistraal gewonnen door Chess met 3,5-0,5. Het
sterke Vogelwijk uit Den Haag
hield Chess vervolgens op 2-2.
Ook na de pauze drukten de
Zandvoorters sterk door. Het
Probleem uit Amsterdam en Almere werden met duidelijke cijfers geklopt, 4-0. Ook het zwakke BSG uit Bussum werd met
3-1 aan de kant gezet. Op dat
moment had Kees Koper een
prachtige 100 procent achter
zijn naam staan. In de negende
ronde, werd de tegenstand wat
sterker. De Toren uit Arnhem
was echter niet opgewassen tegen de Zandvoorters 2,5-1,5.
Chess Society had inmiddels
een voorsprong van 3,5 punt op
de nummer twee Dordrecht opgebouwd. Dordrecht zou echter
voor de eerste Zandvoortse nederlaag zorgen. De Zandvoorters gingen ongelukkig met 1,52,5 ten onder. Deze nederlaag

Christel Gazenbeek. Tijdens
kampioenschappen
in de
zwemkring Noord-Holland, gehouden in Purmerend, haalden
kunstzwemsters van De Zeeschuimers vele ereprijzen weg.
Opvallend waren ook de verbeteringen van persoonlijke resultaten. De zeer goede prestaties van De Zeeschuimers kwamen in categorie l van Simone
Sindorf, die de limiet voor de
NJK binnenhaalde, Shanita
Doerga en Joyce Frederiks, die
beiden een C-2 diploma kunstzwemmen ontvingen.
Bij de zwaardere categorie 2
overheersten de Zandvoortse
Kunstzwemsters. Sandra Beugel werd eerste, Esther Koomen tweede en Natascha Bakker
derde. Ook de vijfde en zesde
plaats gingen naar De Zeeschuimers. Wendy van den
Broek behaalde de vijfde plaats
en de zesde plaats was voor Annemieke Sindorf. Bij de uitvoeringen op muziek behaalde Simone Sindorf als soliste een
prima derde plaats. De groepsuitvoering leverde eveneens
een fraaie derde plaats.

De rijders in de Marlboro Elf
Renault Clio Cup staan alweer
voor de vierde race in de competitie. Leider in de nationale
titelstrijd is Pim van Riet met
vier punten voorsprong op
Frans Verschuur. In de Michelin Junior Cup, een apart kampioenschap binnen de Clio-serie, is Dick Postel de opvallende debutant.
Liefst 38 snelle sportwagens
zijn ingeschreven in de FerrariPorsche Challenge. In vergelijking met verleden jaar is het
Italiaans raspaard beter vertegenwoordigd. Vooral van Dick
Waayenberg en David Hart
worden sportieve acties verwacht om kampioenskandidaat Wolfgang Schrey van de
zege af te houden. De Porscherijder wist de eerste race op het
Belgische circuit van Zolder te
winnen. De beide Ferrari F40coureurs zullen alles op alles
zetten om een herhaling te verkomen.
Zaterdag beginnen de Pinksterraces met de kwalificatietrainingen vanaf tien tot vier
uur. Op maandagmorgen, tweede pinksterdag, begint de dag
met een Auto Trader Dutch
training om half 11.

Het toernooi is vele jaren
achtereen georganiseerd, maar
vond de afgelopen jaren geen
doorgang. Zandvoort'75 is er
weer in geslaagd een aardig
sterk deelnemersveld bijeen te
krijgen waardoor het Arend
Volkers toernooi weer in ere
hersteld is.
Het toernooi begint om één
uur met de wedstrijd tussen
Zandvoort'75 en Zandvoortmeeuwen. De prijsuitreiking is
gepland om vijf uur. De toegang
tot het complex van Zandvoort'75 is gratis.

Hoge snelheid
van de duiven
ZANDVOORT - Vorige week
konden de duiven van Postduiven Vereniging Pleines wegens
het slechte weer niet gelost
worden. Dit weekend was het
weer niet veel beter, maar zondagmorgen konden de duiven
toch de lucht in.
Om half acht werden de manden geopend. De duiven vertrokken vanuit het Franse
Etampes voor een vlucht over
ongeveer 470 kilometer. Deze
vlucht stond in het kader van
de kankerbestrijding, waar de
inleggelden naar toegingen.
Een jaarlijkse traditie.
De wind was zuidwest en was
behoorlijk stevig. De snelste
duiven maakten maar liefst
snelheden van ruim honderd
kilometer per uur. Wederom
was het de duif van Rook Driehuizen die als eerste op het hok
landde.
Uitslag: R. Driehuizen l, 4,10,
16. H. Heiligers 2, 18, 19, 21.
Combinatie Sinnige 3, 5, 8, 15,
22. Combinatie Harteveld 6, 20.
P. Bol 7. Combinatie Paap 9,11.
P. Spronk 12, 13, 24. Comtainatie Koper 14. H. Gaus 17, 23, 25.

(ADVERTENTIES)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fm
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma. \vo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
2FM Nonstop service (op d i en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muxiekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Moed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24:00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café NVuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Etiropbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Oana'i'lub Yanks)
Zondag
0.00 l/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Rutli. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 l/m 12.00
ZFM Jazz
12 00 t/m 14.00
ICven Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
1S.OO t/m 20.00
MuziekbomVvard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

WaterleidingbedrijfZuid-KennemerlandNV

Let op!
'iBiifê)^

Deze week ontvangt u een opnamekaart in uw brievenbus
met het verzoek om daarop zelf de stand van uw watermeter
in te vullen.
Deze meterstand wordt gebruikt voor het maken van de
jaarafrekening van uw waterverbruik.
Het is voor uw en ons gemak als u de kaart invult en aan ons
terugstuurt.
Indien u de kaart niet terugstuurt komen wij rond half juni de
watermeterstand alsnog opnemen.
Rijksweg 501, Postbus 2113, 1990 AC Velserbroek, telefoon (023) 5201300

woensdag 22 mei 1996

Weekmedia 17

10

1

mnm «niiiiiiiiiiiff" ^
GEOPEND
10-00-17:20^

VAN A L L E S T I J L E N THUIS
D.igelijks open vjn 9 30 tot l 7 30 uur
/jterd.iq tot 17 00 uur,
rn.Kindjg ^in 1 3 00 tot 17 30 uur
Vrijdagavond V-Qop.ivond
tot 21 00 uur

Altijd voldoende yratis
parkeerruimte bij alle zaken

Lijn 9 '.erUeU vjn Amsterdam CS
en itopt pal voor de deur
m tMtUlta* nttonrtwl •

vanReeuwijk

'•BaSTOK
<__HJ meubHccntef

Personeel
aangeboden

Divers personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mi<To-,til\ri-lrMtir~ knimi'ti \\onlni fjiv.rt o\rr l of '2 KitKitnliK'ii lir Ili- ui ilmT-i' lrlttT<!i-i>oll<>il.
l'.n-li.-nli.Tcn M-rwij/.-n « i j iiii.ii- il<> s,,,-,-!.,!,- IMMI op il<>

Technisch personeel gevraagd

Mniliii»«li|il: ilin^il.i^ 12.0(1 uur.
I knul im li-ksi ii-l.-roni-i-li oj>»i-\i-n: 02S-r>TITI6f) of
.tl^r\rn/y<Mnlfii .t.m:
* /..mil%<mi-|s Nii-uu-liluil. C.i-tliiii-plfin 12. 2(112.1 M
/..MuUiuirt:
IM.uil^in^ is ook nio»clijk in <!<• \<)l»<'nclf roml>inatH-:
\\2.XiiiiilMiorl> NiiMiu-lilail. \msti-l\iTii.. \\i-.'klilad.
l itliooniT r.oni-.mt. <!<• Homlr \ I-IHT. \nKinc<*rnt-r
t'olir.iiil. .illr fi!ilir> MM) hel \nMrninm-. St;i«I--1,1.1,1. /.K!!.! i M M - m i l l i n u - l , - , - .
MiiilingMijii: 111:1:111.1.1^ I.").1)11 iiui-.
"A"

Informatir mi*r on/,' o\i'n<y jiantn-kkclijkc a<Krr(«Miticfonihiii.itif^ in <ii- Micro'- /.ijn op iianvraaf; op
on/,,1 k.intoirn verkrijgbaar.

~k

\ nor l)ri,-\,'n ontlcr nutnitu-i* \\orth l r,-^,1! c\tra in
n-kt-nin» ^rlirai'lit. aUmnli' /'{i.-- atliii.ko?.!,'!!.

-^r

Bij pla.iNinj: in ,!,• Micro's \\nnlfn jrcrn bfwiJMmmin,-i's \i-rshiiiril. Op \<Tyork wortlt aan a,l\,'rt,-('i-,1,-rs liintcil h,-l \rrspi-,'i,lin-;s^cl)i,Ml ,'-rn krant \i-r-Iminl. lli,-rM»or uordl /'6.r>0 in r<-kt'nin<: £<•l.r.i,-lil.
\lli- prij/.i-n ,-\(•!. 17..V/f HT\\

WIKA
Bester is een organisatie die voor chemische laboratoria en
de industrie instrumenten en toebehoren ontwikkelt en impor Autoruiten en kentekenplateert. De werkwijze van Bester wordt gekenmerkt door klant ten. Lijsterstraat 18.
gerichtheid, hetgeen tot uiting komt in snelheid, flexibiliteit en Tel. + fax: 023 - 5731613.
op maat gesneden adviezen.
Wij hebben een vacature voor een
Rijles auto's

DE FUNCTIE: het installeren en servicen van door ons gele
verde apparatuur, op het lab bij de klant. Tevens: het verrich
ten van testen in ons eigen lab en researchprojecten betref
fende nieuwe ontwikkelingen.
DE KANDIDAAT: technicus met HAVO en HLO analytische
chemie als basispakket. Representatieve persoonlijkheid
Handige sleutelaar die voldoende doorzettingsvermogen
heeft om zelfstandig tot een oplossing te komen.
UW REACTIE: schriftelijke sollicitaties aan de directie van
Bester BV, Touwslagerij 9, 1185 ZP Amstelveen. Nadere
inlichtingen: 020-6400046.

Inschrijfavond
DONDERDAG 23 MEI A.S. (17.00-20.30 UUR)
Wij hebben direct werk voor:
ELECTROMONTEURS
BANKWERKERS/LASSERS
WERKVOORBEREIDERS WTB/E
TEKENAARS WTB/E
VAKANTIEKRACHTEN (LTS/MTS)
SCHOOLVERLATERS (LTS/MTS)

020-562 62 71

(ilil nummer i-, nit-t voor lic/or^kliiriitrn) of zenden aan:
Miero'- \\ eeknieitia
l*t>*lhu* 156- 1000 AD .\m-lerdam
Dr vlu limiet i j<l<-n gelden \oor pl.iat-inj: in dezelfde
week.
\ oor de helidin^ ont\;m<:t u een acceptgirokaart.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

ZOEK DE KARPER IN DE BOSBAAN!

Een pruik als het
nodig is!

Gevr. nette,
beschaafde
werkster boven 40 jr voor 2
keer p.week. Tel.: 5719100.

Kom zaterdag 25 mei naar het Bosbaan restaurant.
Demonstratie visvinders op de Bosbaan
bij AHV 90-jaar manifestatie 020 - 626 49 88.
Rest. Queenie vraagt huish.
Ans, succes met presenteren hulp v. 3 of 4 ochtenden p.w.
Tel.: 023 - 5713599.
op eerste Pinksterdag.
Bernard en Ko.

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

in 5 dageriUW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Zalenverhuur

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023- 5715541.

Party-service
PEUKAAN

Fabriekswinkel

Verloren en
gevonden

Dornibo

* Help de Polen. Stuur 'n Verloren: kleine Pinguïn knufvoedselpakket' Wij hebben fel, omg Vondelpark. Hee,
dierbaar 020-6739598.
evt 'n adres- 02907-5235.

Felicitaties

Weggelopen of
gevonden dieren

S Edward Geerts, van harte
gefeliciteerd Je was weer • Wie mist grote rode kater
goed in vorm Je fans.
(ongecastr.) omg
Engelbertsstraaf? 023 - 5717452.
a Hallo opa Klaas en oma
Leida' We komen eraan 1 Nog
o weken, je kleinzoons

het

ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mqal)werken

Corn. Slegersstraat 2b
Geopend dagelijks ',
13.00-21. 00 uur
Ö23-571207Ó

Woninginrichting

bezoek aan
huis of in

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

NIEUW!
NUTfilms
hele w e k

Dinsdags gesloten
Heemsledeslraal 28
b.h. Hoofddorpplem.
Amsterdam.

Tel.020-6157107

e Remco. succes met je op
treden eerste Pinksterdag
Kleding
Bernard en Ko • Te koop. divanbed met matras, in prima staat, 80x1.90,
Rob en Beiinda. succes met ƒ45 023 - 5713858.
lüllio optreden eerste PmkT k. eethoek' 4 stoelen met
Ftordag Bernard en Ko
biezen zitting, ronde tafel
a Yvon van harte gefelici- kleur groen ƒ 100, 6-armige Geen ti|d om te stri|ken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
'oord met je verjaardag
koperen kroonlamp ƒ 100. weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
Annoko en Rio'i
Tel. 020 • 6103401.
zaamheden. Voor info: 023-5717177 of 5715021.

Monet Strijkservice

T.k. aan huis. 2e hands dames- en kinderkleding. Paradijsweg 2a 023 - 5720444

Uitgaan

AHV 90-JAAR
De Amsterdamse Hengelsport Vereniging viert feest.
Kom zaterdag 25 mei naar het Bosbaan restaurant.
Demonstraties van o a precisiewerpen, vliegbinden,
dobbers maken, paling roken etc,
Voor informatie en lidmaatschap- 020 - 6264988.
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
25-26 mei, 9-17 uur
Eindeloos Groot
Org. v Aerle 0492-525483.
l en 2 juni archeologisch themapark ARCHEON te Alphen a/d
Rijn 8 en 9 juni Sportcomplex Ookmeer te Osdorp; 15 en 16
,um Volkspark te Enschede. 22 en 23 |uni Croidonplem te
Arnhem. 29 en 30 juni Mullerpier te Rotterdam.
Org Mensen tel 023 - 5402334 b.g g 0653147728.
A'lnonstaandonsoc org don- Vlooienmarkt- 26/27 mei
dcrdag 23 mei Tropical dans- J Edenhal Amsterdam
f.v v alleenst Sfeer & Hot 0481-422112,423363.
Mustc m ?aa! De Ossestal,
Nieuwolaan 34. Osdorp, 20 u

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Vrijwilligers
gevraagd

Gastgezinnenhulp A'dam
organiseert in juni weer introductie-avonden voor nieuwe
LOGEERGEZINNEN
DE KLUSSENBUS
Voor ledere klus, bellen dus. die geregeld een weekend
hun huis en hart openstellen
Tel. 023 - 5713780
voor een (thuiswonend) kind
SCHILDER heeft nog tijd v met een verstandelijke handibinnen- en buitenwerk Vnjbl. cap Wij bieden onkostenver|jri]sopgave,
goedmg en begeleiding. Info
Bellen na 18.00 uur- 5719800 en aanm 020 - 581 45 20.

Dieren en
dierenbenodigdheden

Verhuizingen
Cinderella. Euro's ƒ 19,50 2 st
X.Y.Z. B V. verhuizingen en Bez. ƒ23,50. Hondenkapsa
kamerverhuizingen. Voll. verz. Ion, J.P. Heijestr. 79,6183091
Daq-nachtserv. 020-6424800.
T.k. Golden Retriever pup;
met st.boom, ingeënt, ouden
aanwezig. Tel.: 013 - 5111549

Videotheek:

Kunst en antiek

VLOOIENMARKT

Dé nieuwste
dagfilms
;

KOLONIAALSTIJL

;.'/::-.":;'>-*:'*:V'-;''"v

Golden eye
:';:::"--'ô. *•*';-*• '

'.'•'-.'-

The Net
.

Mine Months
,.-.'/• ".••. •^*;'*r. . .''•/ /
Malich
::

...-' ••'-' ';'•'*'* 'W.' •••''. .'. : .'

Abronxtale
'.' "./ ''••'*•* * . • " ' ' • '
BüHet
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 023-5712070

AVH 90-JAAR
Wordt lid vóór 25 mei a.s. en win een reis naar het
visrijke Ierland voor 2 personen. Ook onder alle huidige leden
wordt nog een visreis verloot naar dit altijd groene eiland.
Voor informatie en lidmaatschap: 020 - 626 49 88.

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

TAFELS
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Ziekenverzorgende worden???
Een uitdaging!!!
Ja, zeker Het is een uitdaging. Je krijgt te maken met de zorg
voor oudere mensen die zowel lichamelijk als geestelijk
hulpbehoevend kunnen zijn. Deze zorg omvat tevens het
welbevinden van de bewoners en het geven van aandacht
voor hun leefomgeving. Je zult begrip moeten hebben voor
wat het voor mensen betekent om in een verpleeghuis te
moeten wonen. Ook met de familie zul je regelmatig contact
hebben.
Het is dus een boeiend en veelzijdig vak. En, af en toe kan het
best zwaar zijn. Maar, je staat er niet alléén voor. Je werkt
altijd met anderen samen, in teamverband. En natuurlijk hoef
je ook niet alles meteen te kunnen.

2-zijdig beslaapbaar • anti-allergie
• horizontaal doorgestikt • damasttijk
• met schapenwol
Onze LATEX MATRASSEN zijn van
extra hoge kwaliteit en geven een optimaal slaapcomfort. Latex is een natuurprodukt met extra lange levensduur. Vergelijk onze prijzen met die
van anderen.

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten rnet
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.

Opleidingen/cursussen

aparte
pasruimte
ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

Videotheek;

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

80x190x16
80x200x16
90x190x16
90x200x16
120x190x16
130x190x16
140x190x16
140x200x16
160x200x16
180x200x16
200x200x16

Alblas Verkeersscholen

Sport, spel en ontspanning
ZÉLF DE PLANNEN VOOR IJBURG ZIEN? Dat kan:
op woensdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur bij de
informatiebalie Uburg, Weesperstraat 430, bij tram- en
metrostation Weesperplein Tel.: 020 - 6214176.

OP de Sniep, Diemen

LATEX-MATR ASSEN

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

Kom langs of bel het buro in jouw regio!!!
TECHNICUM UITZENDBURO
Amsterdam 020-6767656
Beverwijk 0251-229239
Alkmaar 072-5117766
Hoorn 0229-270038

Oproepen - Mededelingen

i

en motoren

service-technicus m/v

l kunt de tekst \ a n m* \lii-ro-a,l\,'rt,-nlii'r<nnl)inali<- 7.
Iclt-lonisrli opj:,-\,-ii:

t

Qt.VAi.HJXl

BIJ AANKOOP VAN

Auto's en
auto-accessoires

IM.i.ilMii-: i' mop-lijk in ili- \iilp-tuli- rililir:

/.\ M ) \ ( • ( ) HTS M K l \ \ S U I . \ I ) /(>.ril pi-rinilliiiii-ior.

^WXNIreEEN

]J

GRATIS DEKBED

Vandaag is het jouw dag!
Nieuwe kans, nieuwe uitdaging, nieuw begin! Tenminste, al 50+er zoekt werk, liefst
je i b.v. auto, direct beschikbaar en max. 45 jr bent. On horeca o.i.d. Ed Massee,
produkt: multi-functioneel onderhoudssysteem. Tussen 10 en Stationsplein 113, Z'voort.
17 uur bellen voor een soll. afspr.: 020 - 6409408. H.C.S.

luipii.i ..Mir.Ko'y.

BB

Beter
onder dak

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin u>. station)

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

bij de
Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Kamer te huur.
Tel.: 023 -5719211.

Gevr. woonruimte voor korte
of langere tijd in Zandvoort v.
werk. vrouw, tel. 0251-670103.

T.h. aangeb. voor perm.: zomerhuis, geheel zelfstandig, Hé lullo, ben je al verhuisd?
huur ƒ 900 incl. borg (1 maand Woonruimte gezocht voor 2
weken tot 1 jaar, tot ƒ 800, in
huur). Tel: 023 - 5717959.
Zandvoort. 5714546, Eric.
• Wij behouden ons het
Zie ook de pagina's
recht voor zonder opgave van
SHOWROOM
redenen teksten te wijzigen
in deze krant.
of niet op te nemen.

MICRO'S

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het'aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen.

Je kunt de fulltime opleiding volgen, die ruim 2Vï jaar duurt.
Je moet minimaal 16 jaar en 8 maanden zijn met een MAVO-4
diploma of een opleiding op LBO-niveau met minimaal 2
vakken op C-niveau en 4 vakken op B-niveau. Gedurende de
opleiding ontvang je een salaris.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

Wil je meer informatie, bel dan met Verpleeghuis Slotervaart
en vraag naar de praktijkopleiding. Ons telefoonnummer is:
(020) 614 18 05.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
Tel.: 023 - 5718486.

Vaar/surfsport

Te koop
aangeboden
diversen
• T.k. diepvrieskist 500 Itr, 2 jr
oud, pr. ƒ395. 023-5714063.

Te koop gevraagd GARAGEBOX in Zandvoort/Haarlem of
omgeving. Tel. 023-571 65 56.

goederen te koop
gevraagd

Gezocht koopwoning omgeving oud-Noord. Telefoon:
023 - 5719886.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 -DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Woningruil

Heeft u plannen uw huis te
750 RUILADRESSEN
verkopen? Nu of volgend jaar in A'dam. Inform. bij WBV Het
pr.kl. ca. ƒ 350.000. Belt u dan Oosten. Tel.: 020-4873315.
023 - 5719624 na 18.00 uur.

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
„nol-™,™,.
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
f °'. EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat hij
u\v opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
recht voor zonder
Micro's moeten worden inaele- °P8ave van redenen
.verdbijeenaanleveradres^
JSJ*^'*
uiterlijk vrijdag lot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

JE REACTIE...
Je kunt je ook schriftelijk opgeven voor onze informatiedag
op woensdag 5 juni a.s. om 13.30 uur. Ons adres is: Verpleeghuis Slotervaart, t.a.v. de afdeling P, O & O, Louwesweg 10,
1066 EC Amsterdam.
ASTROLOGIE opl. 'Jupiter'.
Folder: 020 - 6384148.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Te koop: woonhuis GasthuisBinnenkort op vakantie?
3x30
m2,
vr.pr.
Help ook mij de zomer door. plein,
Woonruimte gezocht in Z'vrt ƒ 279.000. Tel.: 023 - 5719269.
voor deze zomer (min. 2 weken aaneengesloten), ƒ200,Onroerende
p.w. max. 023 - 5714752, Eric.

ZIEKENVERZORGING IS EEN VAK! DAT MOET JE LEREN!
Op de opleidingsschool krijg je vakken als ziekteleer, verpleegkunde en omgangskunde. Tijdens mtegratiedagen krijg
je begeleiding om de theorie te vertalen naar de praktijk.
Hoe je moet verzorgen leer je in de praktijk op de afdelingen.
Spreekt dit alles je aan, dan is onze opleiding zeker iets voor
jou.

In Verpleeghuis Slotervaart start de fulltime opleiding m 1996
op de volgende data: 19 september en 28 november. Gediplomeerde MDGO-VZ-ers kunnen de verkorte opleiding tot
ziekenverzorgende volgen. Deze start op 9 december 1996.

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 075-6172535

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Te koop
gevraagd
diversen

T.k.' nwe stalen roeiboten,
4 m lang, met roeispanen, T,k. gevr. autoped 4 tot 6 jaar.
prijs ƒ 1150. Tel. 035-5823978. Tel.: 023 - 5714752.
T.k. speedboot, merk Vega, • T.k. gevr. donker-rood Per
m. kanteltrailer, 40 pk John- zisch tapijt, 3x4 meter.
son, vrpr. ƒ 5250.023-5716325 Tel.: 023 - 5712141.

Vakantie
buitenland
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'Soms ben ik blij als
de laatste toerist vertrekt'

De Afsluitdijk maakte in
1932 een einde aan de visserij en de dreiging van de zee.
De dijk vanuit Zuiderwoude
bracht in 1957 het toerisme.
„We are no animals."

1-19

Evenals voorgaande jaren
vaart de fluisterboot door
het Amsterdamse Bos. De
motor is nauwelijks hoorbaar, zodat watervogels en
andere dieren niet verschrikt wegvluchten. Meevaren met de fluisterboot is
een mooie manier om het
Bos eens van een andere
kant te bekijken.

M

IJN GROOTMOEDER
BRACHT haar jeugd
door op Marken. Haar
vader, opaatje Ploos van Amstel, vond Marken zo'n leuk eilandje en kreeg er eind negentiende eeuw emplooi als onderwijzer. Volgens een enkele
overlevering was hij weieens
liever lui dan moe en liet hij
daarom op zomerse dagen met
zijn sigaar de thermometer nog
wat verder stijgen zodat er geen
les meer kon worden gegeven.
Veel te warm.
Hij schijnt nog gevraagd te
zijn voor het burgemeestersambt maar dat was de levensgenieter bij nader inzien ook teveel moeite. Hij genoot van het
leven op Marken, maar arbeidslust, nee, dat zat waarschijnlijk
niet in zijn bloed. Laten we het
er echter maar op houden dat
hij ook was geïnfecteerd door
het gebrek aan handelsgeest
van de Marker bevolking.
Laat ons met rust, klinkt het
door in de woorden van de oudere dames die vandaag de toegangspoorten van het Markermuseum in vier voormalige
rookhuisjes aan Kerkbuurt bewaken. „Als ik hier in het museum zit, is het wel leuk maar
verder mogen die toeristen van
mij best wegblijven. Soms is
het namelijk verschrikkelijk,
meneer. Er lopen niet zoveel
mensen meer in klederdracht,
maar het ergste vind ik dat toeristen denken dat wij de klederdracht voor hen dragen. Dat is
niet waar, wie zoiets zegt, begrijpt er helemaal niets van."
„Op zondag kunnen we zelfs
niet eens fatsoenlijk de kerk
uit. Dat staan er allemaal toeristen die hun camera richten
op de weinigen in klederdracht.
Met Pasen liep ik samen met
mijn kleinkind in klederdracht
over straat toen er iemand plotseling een foto nam. Ik heb gezegd: We are no animals."
„Kijk eens, wie in klederdracht gaat, is echt niet te beroerd om een foto van zich te
laten nemen en daar hoeven we
geen geld voor, maar ze kunnen
best even vragen of we geen bezwaar hebben. Soms ben ik blij
als het vijf uur is en de laatste
toerist vertrekt."

'We ruimen het dode hout niet meer op. Het is uniek hoe snel de kleine vogels er in gaan zitten,
gevolgd door muizen en buizerds'
Biam do Hollander Fotogiafi,

Muisstil varen door het Bos
Marken met zijn tweeduizend bewoners geniet wereldwijde bekendheid. „Maar wij hebben hier
niet zo'n handelsgeest als Volendammers"
De beheerster van het nabij- dere Markse in klederdracht.
gelegen postkantoor denkt er In de kerk is te zien waar Maranders over. „Het is hier héle- ken ooit van leefde: scheepmaal niet toeristisch, van mij vaart en visserij.
mogen er wel wat meer toeristen komen, 's Winters is het
Wie nog verder teruggaat in
hier doodstil. Toeristen zijn net de geschiedenis komt terecht
als muggen. Pas als het mooi bij de kloosterlingen van de
weer is komen ze naar buiten. Norbertijnerabdij MariëngaarNee, het valt hier mee, Volen- de nabij Leeuwarden. Zij legdam, dat is pas erg, daar heb- den dijken aan waarna Marken
ben ze het toerisme ook uitgebuit. Maar
wij hebben nu
eenmaal niet
zo'n handelsgeest als Vo- -----lendammers."
Toch spelen ze ook in Mar- zich op de landbouw en veeteelt
ken op de toerist in. Bij binnen- stortte. Toen de monniken in
komst ontkom je niet aan de de veertiende eeuw Marken
klompenmakerij waar iedereen verlieten, raakten de dijken in
op zijn minst even een foto van verval. Het water maakte een
neemt en die het beeld van einde aan de landbouw. In
Hannes-loopt-op-klompen in plaats van de dijken te herstelstand houdt. Wie loopt er nog len, trokken de mannen naar
pp die dingen? In het haventje zee. Ze monsterden aan op de
is het kijkhuisje van Sijtje Boes haringbuizen en visten later in
de grootste trekpleister. Sijtje, de Noordelijke Ijszee op waleen leeftijdsgenootje van mijn vissen.
grootmoeder, liep al op jonge
leeftijd met souvenirtjes langs
De visserij bereikte haar
de haven en exploiteerde later hoogtepunt rond 1900 toen de
een souvenirshop.
haven ongeveer tweehonderd
botters telde. De Afsluitdijk in
Van haar eigen huis maakten 1932 maakte een einde aan de
erfgenamen een kijkhuisje om visserij en ook de dreiging van
toeristen te laten zien hoe een het water was een afgesloten
Marker, Sijtje dus, leefde. Toe- hoofdstuk. De ruimte onder de
gang betalen hoeft niet, maar op palen gebouwde huizen kon
mag wel. Een oudere Markse in worden dichtgemaakt.
klederdracht geeft in een menIn 1957 kreeg Marken een
gelmoes van talen uitleg. In de
Nederlands Hervomde kerk zit vaste oeververbinding en dat
bij de ingang wederom een ou- was het sein dat de Marker be-

volking zijn brood op het vaste
land ging verdienen. Het had
allemaal anders kunnen lopen
als Koning Willem I in 1825 zijn
zin had gekregen. Hij wilde een
kanaal dwars door Marken aanleggen om Amsterdam daarmee beter bereikbaar te maken
voor grote zeeschepen. Het
plan ging echter niet door en
later werd het Noordhollands
Kanaal voor
dit doel aangelegd.
Het
graafwerk op
Marken was
echter al be^---- gonnen en een
smalle sloot,
De Knaal, is daarvan een laatste getuige.
Marken met zijn tweeduizend bewoners geniet wereldwijde bekendheid. Het oer-Hollandse decor met zijn 135 beschermde monumenten zuigt
op een mooie dag een internationaal gezelschap zo bont als
de klederdracht naar het
eiland. Toeristisch zoals Volendam wordt het niet. Je kunt er
niet overnachten, het aantal
eet- en drinkgelegenheden valt
tegen, in een halve dag heb je
elk gebouw inclusief vuurtoren
Het Witte Paard gezien en je
mag met je auto het eiland niet
op. Aan het begin is een parkeerterrein voor bezoekers.
Kosten vijf gulden vijftig. Hebben ze daar toch nog een beetje
handelsgeest.
Everhard Hebly

'Op zondag kunnen we niet
eens fatsoenlijk de kerk uit'

P ÉÉN VAN de weinige dagen waarop het tegenwoordig regent, stappen
wij in de fluisterboot waarmee
het gebied tussen de Bosbaan
en de A 9 verkend kan worden.
Opzichter Kees de Bruyn van
het Amsterdamse Bos geeft uitleg onderweg. Hij heeft er flink
de smoor in dat het vandaag nat
en koud is. Niet dat hij daar zelf
last van heeft, hij bekommert
zich vooral om zijn passagiers.
Naar zijn mening moet het
goed weer zijn, anders is het
tochtje niks aan. ('Niet opschrijven hoor!')
Schipper Wim Jan bestuurt
de fluisterboot, een open vaartuig met meer dan veertig zitplaatsen, voor de allereerste
keer. Tijdens het manoeuvreren voor het steigertje is de
spanning voelbaar. Maar wanneer we een eindje op dreef zijn,
knikt De Bruyn de schipper
goedkeurend toe. Die laat dan
weten dat hij jarenlang op een
Amsterdamse rondvaartboot
gevaren heeft.
Met zijn stille motortje puft
de fluisterboot over een twintig
meter brede vaart. Een eend
met zeven kuikentjes zwemt
doodgemoedereerd opzij en De
Bruyn zegt dat met zonneschijn alles tien keer zo mooi
zou zijn.
De passagiers vinden het best
zo. Het water is omgeven door
dicht gebladerte en overhangende takken, hier en daar
staan esdoorns in bloei en vertoont zich het frisse voorjaarsgroen. Voorbij een bocht zigzagt de boot langs een in het
water gevallen eik, waar tussen

O

de takken een meerkoet zit te
broeden.
Voordat m 1934 met de aanleg van het Amsterdamse Bos
werd begonnen, was er jarenlang over vergaderd. Niet voor
niets spreken oudere Amsterdammers nog over 'het Bosplan' wanneer zij het Amsterdamse Bos bedoelen. In het begin van deze eeuw opperde dr.
Jac. P. Thijsse het idee voor een
Hollands bos.
De Amsterdamse gemeenteraad besloot in 1928 tot de aanleg ervan in het poldergebied
tussen het Nieuwe Meer en de
Amstelveense Poel. Zes jaar later begonnen duizenden werklozen in het kader van een
werkverschaffingsproject
te
graven aan de Bosbaan. De eerste bomen werden in 1936 geplant ten noorden van deze
roeibaan, en in 1967 werd ook in
het zuidelijk deel de beplanting
voltooid.
Sinds enige tijd streeft het
bosbeheer er naar om de natuur zo veel mogelijk haar gang
te laten gaan. Hiermee bespaart
men volgens De Bruyn in de
eerste plaats op de kosten,
maar minstens zo belangrijk is
het dat je zo een minder parkachtig geheel krijgt. „We ruimen het dode hout niet meer
op, dat vond ik eerst verschrikkelijk. Maar het is uniek hoe
snel de kleine vogels er in gaan
zitten, gevolgd door muizen en
buizerds."
Langs de oevers worden overzwemmende dieren een handje
geholpen door de beschoeiing
naar beneden te drukken. Wim
Jan stuurt de fluisterboot voor-

Originele bands
(ADVERTENTIE)

MIJN M'
2ePinksterdag
is winkelen op de Meubelboulevard Beverwijk,
want daar vind ik de
meubels van mijn keuze.

hoor liggende klanken.
Kingdom of Dreams, Epic.

Een overzicht van bands die
op een creatieve en soms priginele manier aan de weg timmeren:
De geluidstovenaars van
Underworld worden (terecht)
de hemel in geprezen, maar
minstens zo interessant is de
Engelse groep Sunscreem. De
groep, die hier nog weinig
doet, maar in Engeland diverse hits heeft gehad, brengt een
sublieme mix tussen dromerige klanken en oorstrelende
ritmes, die wordt ingekleurd
met fluiten en zelfs een gamelan.
Change or die, Sony.

Eén van de meest opwindende groepen van het moment is echter Prodigy. De
punkers van de dansscène
schoten met lïrestarterde Engelse en Nederlandse lütlijsten in, wat niet slecht is voor
zo'n alternatief bandje, dat
met vervormde gitaren en een
duivelse zanger werkt. De
mini-cd bevat een acht minuten durende mix van Firestarter, waarop de band helemaal
loos gaat.
Prodigy, PIAS.

Over dromerig gesproken.
De Duitse groep Falling Infinities neemt je mee naar het koninkrijk der dromen. Met
trance-violen, space-geluidjes,
maar vooral lekker in het ge-

Vorige week was hij nog in
de Melkweg, jungle-koning
LTJ Bukem. Zijn pas verschenen dubbel-cd begint met space-klanken en oerwoudvogels,
waarna een ruim twee uur du-

rende reis door het heelal begint, waarbij saxofoons en
zelfs walvisgeluiden langssuizen. De reis eindigt weer in
het oerwoud, waar zojuist een
tropische regenbui is losgebarsten. LTJ Bukem, Local
Progression.
Watergeklots en camera-geklik, het Engelse trio Lionrock experimenteert graag
niet bijzondere vormen van
percussie. Veel zwevende piano's en monotone ritmes,
maar dat wordt goedgemaakt
door Sherlock Holmes-parodieën, die de nummers aan elkaar verbinden: 'Nog voor de
avond voorbij is, zal ik efficiënt, met een enkel schot,
zyn vermoord, ik zie daar erg
naar uit.'
An instinct for detection,
BMG.

'Bij dance-music moet
je jezelf opzwepen'
Lange tijd moesten ze niks
van elkaar hebben, liefhebbers van dans- en rockmuziek, maar nu bands als Underworld en The Prodigy
naar een rockpubliek zijn
doorgebroken, beginnen de
grenzen langzamerhand te
vervangen. Op het komende
Pinkpop-festival, dat via radio en tv wordt uitgezonden,
wemelt het dan ook van de
dance-acts.
F DANCE-ACTS, afgezien
van optredens in festivaltenten ook massaal de
rockpodia zullen bestormen, is

O
BOES

nog maar de vraag. Dan moet er
ook iets te zien zijn, en dat is er
meestal niet, zo bevestigt Pieter
Kolijn, redacceur van 's lands
grootste dansblad: Update Magazine.
,.Vaak staat er een hoop apparatuur op het podium, maar gebeurt er nog geen flikker. Ebo
Man is een uitzondering, die
staat achter de knoppen te dansen en vertoont er video-beelden bij."
Het oog wil dus ook wat,
beaamt collega-redacteur Jeanine Albronda. ,Ik was laatst bij
de Specials, en heb me geen seconde verveeld. De handicap
van dance is datje geen teksten
hebt, waarmee je het publiek
kunt opzwepen." Pieter: „Dat
moet je dus zelf doen."
Op de vraag welke dansmu(ADVERTENTIE)

ziek op een dood spoor zit, reageren ze echter verschillend.
Jeanine: „Ik denk dat de rechttpe-recht-aan house zijn beste
tijd heeft gehad. Zeker nu jungle is doorgebroken. Jungle is
dansmuziek met invloeden uit
de reggae, wat het allemaal
minder koud maakt."
Pieter, die meer affiniteit met
house-muziek heeft, gelooft
daar niet zo in. „Driejaar geleden verklaarde discotheek
Roxy de house al dood, maar
dat zegt de voorhoede wel vaker als ze ervan baalt dat al die
sukkels, het grote publiek dus,
de house heeft omarmd."
Volgens hem zal de house
zich steeds vernieuwen. „Je ziet
nu veel rockmvloeden. Neem
zo'n band als Prodigy, die er
plotseling een gitaar tegenaan
gooit. Da's gedurfd. (...) Ja, daar
kun je om lachen, maar in de
housewereld moeten ze niks
van gitaren hebben, daar hebben ze zich altijd tegen rockmuziek afgezet. Want zo'n gitaarband als The Smashing Pumpkins, dat vinden je ouders ook
nog wel leuk, maar house heeft
altijd iets rebels gehad; eigenlijk is het de punk van de jaren
negentig."
Arnoud van Soest

rant
voor nieuwe produkten

en acties

Update Magazine Is een lezenswaardig:
maandblad over dansmuziek, het vakJargon (releasen, rare groeves en bboys) daargelaten. Update geeft ook
cd's uit, waarop een overzicht wordt
gegeven van dance-tracks die het goed
doen In he< Nederlandse dansclrcult.

bij oude rietkragen die al beginnen te verlanden. Vier meter
van de oever staan een paar berkjes in het water, en een reiger
heeft er zijn stekkie gevonden.
„Nu al zitten er veel aalscholvers en futen in het riet langs
het water," zegt De Bruyn.
„Binnenkort zwemmen de futen trouwens met hun jongen
op de rug, een heel leuk gezicht.
Verder barst het in het water
van de karpers die je vooral ziet
als de zon schijnt."
Langs de oever staat een stel
nijlganzen. Ze zijn in de buurt
ontsnapt en hebben zich in het
Amsterdamse Bos vermenigvuldigd. De Bruyn is er niet blij
mee: „Nijlganzen zijn agressief,
met hun grote voeten trappen
ze de weilanden plat. Het enige
wat we kunnen doen is hun eieren schudden." Dan kruipen er
geen jonge ganzen uit.
De schipper verlegt de koers
en we naderen een brug. Bruggen zijn In Amsterdam allemaal genummerd. Zo weet
Wim Jan dat brug l te vinden is
bij de Munt. Nu gaat het echter
om brug 543, bij velen bekend
als de Vierwindenbrug. Maar
als de fluisterboot er tijdens
tochtjes onderdoor vaart, heeft
men dat volgens De Bruyn zelden in de gaten. Vanaf het water ziet alles er namelijk volledig anders uit.
Even verderop vliegt een reiger met grote slagen over het
water. Wij gaan er achteraan en
komen op de Grote Vijver, waar
onmiskenbaar een geur van kerosine hangt. De boot fluistert
langs twee speeleilanden die
door de KLM gesubsidieerd
zijn. Ze worden met elkaar verbonden door een vlottenbrug,
tarzanbrug en trekpont die de
luchtvaartmaatschappij vorig
jaar aan het Amsterdamse Bos
geschonken heeft.
De Bruyn is er goed over te
spreken: „We wilden altijd al
een plek hebben waar ook de
wat grotere kinderen van een
jaar of tien zich kunnen vermaken." De eilandjes zijn met
name geschikt voor de jeugd
die in een natuurlijke omgeving
spelen wil. Hutten bouwen,
boomklimmen: alles mag, zolang je maar geen hout hakt of
vuurtjes stookt. Terwijl wij geruisloos doorgaan, komt over

de boomtoppen een vliegtuig
aangieren.
Later onder een lage brug
'pas op je paraplu'- kondigt De
Bruyn een groots panorama
aan: „Je waant je m Oosten
rijk," zegt hij. De stemming
wordt een beetje lacherig, want
is dat niet een beetje overdre
ven? Maar voorbij de brug
schieten woorden tekort. Het
uitzicht naar de heuvel is adem
benemend: zo ver het oog reikt,
strekt zich een soort Alpenwei
uit, van de naaldwouden eromheen stijgen grijze mistflarden
op.
Dan opeens, na een paar mi
nuten, meert Wim Jan de boot
met zijn sprakeloze passagiers
weer af bij de Amsterdamse
Manege. „Voor natuurfreaks ib
dit een schitterende tocht,"
zegt De Bruyn, alsof hij ons
daarvan nog niet overtuigd had
„En met mooi weer zou ik het
ook zonder verhaal hebben afgekund."
Jan Pieter Nepveu
De fluisterboot vaart tot en met s>eptember voor groepen die geresen eerd
hebben. Telefoon 020 • 643.1414 (Nijs
Prado) op werkdagen van 9 tot 15 uur.
Prijs: 125 gulden voor groepen, 90 gulden voor scholen en instellingen. De
tocht duurt ongeveer vijftig minuten
en begint bij restaurant de Manegerie,
te bereiken met bus 170,171 of 172 tot
de halte Nieuwe Kalfjeslaan (dan no?
wel een stukje lopen), of bus 69 tot de
halte Prins Bernhardlaan in Amstelveen.

(ADVERTENTIE)

Speel en
scoor in
uw eigen
EK!

geeft u meer!
Om het Amsterdamse Bos eens van een hele andere kant te
bekijken wordt er door Stedelijk Beheer Amsterdam, afdeling
Amsterdamse Bos, m samenwerking met Weekmedia op zondag 2 en zondag 9 juni een bijzondere

vaarexcursie
naar het
natuurbos
gehouden Met een boot
vertrekt men voor een
tocht van een half uur,
vanaf de Manegene,
Nieuwe Kalfjeslaan m
Amstelveen, naar de
natuurboszone.
Onderweg geeft de boswachter een toelichting
Ook voor de trouwe bosbezoekers is het zicht
vanaf het water verrassend.
Bram de Ho ander lol 9rafie
Na aankomst m het
"
°
natuurbos volgt een wandeling van ongeveer drie kwartier onder
leiding van een gids Tijdens deze wandeling krijgt men onder
meer uitleg over de processen die zich m het bos afspelen en
welke planten en dieren daarbij betrokken zijn De rondvaartboot
ligt na de wandeling weer klaar om, via een andere route, terug
te varen naar de Manegene

De tochten naar het natuurbos vertrekken op beide dagen om
tien uur en om twee uur (terugkomst respectievelijk om 12 en
om vier uur). De prijs bedraagt speciaal voor de lezers van deze
krant 12,50 gulden.
Aangezien er per tocht maar veertig mensen mee kunnen, is
telefonisch reserveren verplicht bij Stedelijk Beheer
Amsterdam, afdeling Amsterdamse Bos, de heer N Sprado,
telefoon 020-643.1414 (op werkdagen van negen tot drie uur)
Tegen inlevering van deze aanbieding bij de boot krijgt men een
reductiebon voor een kop koffie met vlaaipunt (vijf gulden) bij de
Manegene (geopend vanaf half tien)
Bij de Manegerie is ruime parkeergelegenheid Met het openbaar vervoer is het startpunt via bus 69 te bereiken, halte Prins
Bernhardlaan in Amstelveen. Vandaar is het tien minuten lopen
naar de Manegerie.

geeft u meer!
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Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 44,00

voor elke extra regel

ƒ 14,85
ƒ 9,20
ƒ 9,20
ƒ 10,90

mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5%

BTW.

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

Chrysler

Ford

Peugeot

Chrysler voyager 2.5, bouwjaar
'89, 7 pers., inruil bespreekbaar. Tel.: 0413 - 250781.

ALBERS, OUDERKERK.
Ford Dealer

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
205 1.1 Trophy '93 ../16.500
205 1.1 XL '90
ƒ10.500
205 1.1 Accent '91 . . ƒ 13.250
306 5-drs 1.4 XR '94.ƒ23.900
306 5-drs 1.6 XT '93 .ƒ23.200
405 GRi 1.9 Aut. '90. ƒ 13.900
405 GRi 1.6 break '91/18.750
1405 GR diesel '92 ...ƒ18.450
en verder ook nog
Citr. BX 1.4 Cannes '91/9.900
Mazda 626 HB 2.0 GLX
'90
ƒ11.650
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

Citroen
10HP, 5HP, B14, AC4, AC6,
ROSALIE, TRACTION AVANT,
HY, DEUX CHEVEAUX, DS, ID,
AMI, DYANE, MEHARI, SM,
GS, CX,LN,VISA,BX,C15, AX,
XM, ZX, XANTIA, JUMPER,
JUMPY, SAXO, BERLINGO,
EXPERT CITROEN!

BX 16 TRi, 11-89, APK 12-96,
LPG, 140.000 km, erg mooie en
goede auto, vr.pr. ƒ4200,-.
Tel. 020 - 6128595.
Citroen BX, 14, Cannes, aug.
'91, 60.000 km, radio, open
dak, trekh., APK tot apr. '97,
prijs ƒ 8.500. Tel. 020-6691895.

Fiesta
1.25 Studio
1/96
Escort
1.8 CLX wagon
1.6 CLX wagon
8/95
1.6 CLX wagon
10/95
1.6 Phantom
1/94
1,6 CLX
1/90
Sierra
2.0i CL, sed.
3/90
2.0 CL, sed.
1.91
Mondeo
1.6 CLX, 5-drs, alberto 5/93
1.8 GLX, 5 drs, alberto 3/93
Scorpio
2.0 GLX Sedan
1/95
Achterdijk 37, Ouderkerk
Tel. 020-4961767/4964483

KM M AARHAUH én PHMfffl!
HOLLANDSE

WHISKY

Renault

T.k. Ford Fiesta 1,1, b.j. juni'91,
Citroen VISA 11 RE, b.j. '86,75.000 km, i.g.st. ƒ8000. Tel. Renault 1.4 RT
108.000 km, i.z.g.st. Nwe APK 020-6759113.
Clio, 1/91
ƒ3000. 020-6908834.
Tel. 020-4961767/4964483
Nissan
CITROËNSPECIALIST
RENAULT AMSTERDAM
TIMO DE BRUYN
Top occasions met 1 jaar
Occasions, reparaties, APK, Nissan 2.0 Primera.
garantie
maart 3/90
schade en laswerk.
Wibautstraat 224
Tel. 020-4961767/4964483
Verkoop onderd. nwe/gebr.
020- 561 96 11
Tel. 020-6320190 fax 6343433. Nissan 300 ZX T-Bar, 1986,
Renault Espace GTX, bouwjaar
Ruime keuze in 2 CV occasions vr.pr. ƒ 10.500. Tel. 020 - '89, inruil bespreekbaar.
alle leeftijden. De Eendenspe- 4632005 of 06-53359906.
Tel.: 0413- 250781.
cialist Leende. Tel. 04906-1528.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,:>,!roen CX break '86 / 3.750,
unrna staat. Visa Garage. Tel.:
J20 - 6278410.

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

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
• Hoofddorp 023-5614097

Daihatsu

Toyota Starlet 1.3 DX. 1e eig.,
km' 60.000, nwstaat, bj. '87,
! 6.500. NIEROP-DAIHATSU,
A'dam-West 020 - 6183951.

Cuore, Benz. verbr. 1:20, wegenbel. ƒ 98 3 mnd, dus zuinig
en betaalbaar. Nu ruime keuze.
Inruil Cuore, bj. '91 t/m '95.
NIEROP-DAIHATSU, Vancouverstraat 2-12, A'dam-West.
020 - 6183951.

BMW

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

<3MW 316 '85 APK, l.m. velgen,
•.r. haak sunr. LPG i.z.g.st. Vr.
pr. (3500,-. 035 - 6023525.

Alfa Romeo
Mondo Sportivo 120 Occasions
tot 12 maanden Alfa Prima Garantie

3 sportieve Alfa Romeo dagen
zaterdag 25 mei van 10-17 uur,
zondag 1e Pinksterdag 12-16 uur,
maandag 2e Pinksterdag 10-17 uur.

De Emergohai Amstelveen
De Officiële Alfa Romeo-dealers:
Auto Koen C.V., Amsterdam, Tel. 020 • 6934863
Spring in 't Veld B.V. Aalsmeer, Tel. 0297 - 324696

XM V6 24V Airco '93 ƒ 32.500
XM V6 Exclusive '92 ƒ 24.500
XM Turbo D aut.'94 ƒ37.500
XM Turbo D aut. '93 ƒ32.500
XM 20i BR. schuifd. '92/ 24.500
XM 20 Break Aut '92 ƒ 26.000
XM Turbo D '92
ƒ 24.500
XM Turbo D Airco '93/ 29.500
XM Turbo D Amb. '91/ 17.500
XM Comfort LPG '94 ƒ 27.500
XM 20i Comfort '93 ƒ 22.500
XM Diesel '90
ƒ11.750
CX 25 TD Break '88 ƒ 7.950
Xantia Turbo D '94 / 32.500
Xantia Diesel '94
ƒ 22.500
Xantia 18 SX '94
ƒ24.500
Xantia 18 SX LPG '93/ 19.900
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ17.500
ZX Diesel '93
/ 14.900
BX TGD Br. dec '92 / 14.500
BX RD Break '88
ƒ 6.950
BX 19 TZI '92
ƒ 14.900
BX 16 TGi Break '92 ƒ 16.500
BX 19 TZI '90
ƒ 8.950
BX 19 TZI '89
ƒ 7.950
BX 19 TZI '87
/ 3.950
BX Deauville D '93
ƒ 14.500
BX TZD Turbo'90
ƒ11.000
BX TZD '90
/ 9.950
BX 19 D '87
ƒ 2.950
BX 16 Progress '92 ƒ 13.500
BX TZI '88
ƒ 4.950
BX 14 TGE sch.d. '92ƒ 12.500
BX 14 TGE '91
/ 8.950
BX 14 TE, LPG '90 ƒ 4.950
BX 14 RE '90
ƒ 6.500
BX 14 RE '88
f 3.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37
Amsterdam
020-6278410

Honda
164 Twin-Spark 2.0. '91, zwart.
37.500 km. APK tot 10 mei '97!
ƒ 11.750, 06-528.805.26.

Algemeen
Mazda Dealer
VAN VLOTEN CAR
Hyunday Scoupe GSI 1.5 '92
Ford Escort CLX 1.6
'90
Ford Escort CLX 1.6
'91
Ford Escort CL 1.4
'92
Ford Sierra Azur 1.6
'91
Opel Kadett 1.4i
'90
Nissan Primera LX 1.6
'90
Fiat Uno S 1.1
'91
OCCASIONS onder/5.000
Mazda 323 Estate LX 1.3 '86
Nissan Cherry 1.3
'85
Nissan Micra 1.0
'87
DRAAIERWEG 10
AMSTERDAM-NOORD
Tel. 020 - 6365052
Nieuwe occasion verkopers op
de autoboulevard 2.0. Onze
aanbiedingen:
Citroen AX 11 TE '90.ƒ 7.880
VW Jetta aut. '89 . . ./ 8.880
Opelvectra 1.6GL'90./ 11.880
Fiat Cabrioni Uniek! . .ƒ 13.770
Honda Civic 1.3 '91 ./ 13.880
Mini Sprite 1.3 '93 . . .ƒ 14.450
Renault Ciio 1.2 '92 ./ 14.880
Suzuki Swift GTI '91 ./ 15.440
Nissan Sunny '92 93,va/ 16.440
Ford Escort 92''93 va/16.440
Nissan Micra 1.3 '94 ./ 18.990
VWGolf 1.8 CL 09-'92./19.880
Renault 19 1.8 aut/93 ƒ 23.440
Daewoo Nexia Demo / 24.990
VW Golf 1.8 Variant '94/ 27.880
En nog veel meer!
Nu halen over 6 mnd betalen.
(tot max. 50% of ƒ7500),
nci BOVAG garantie Deawoo
Centre Z.O 020-6650131.
v d. Madeweg 21, bij de Makro!
Te koop: inruilauto's tegen handelspnjzen: Kadett 1.8 LS, aut.
1 drs, 1 88, / 7950.-; Kade!! 1.7
.'.•drs, 489. ƒ7250.-: Golf 1.6
GL 5-drs, Ipg 1 89, ƒ6500.-:
Golf 1.6 GL. Ipg, 5-drs, 689
'5.500.-; Cilr. BX 1.4 TE 11 89
;6750.-; BX 1.4 TE 9'90,
' 7250.-; Saab 900i Ipg-ob.
3 8 7 . ƒ4250.-; Mitsubishi 1.8
•JLD. wagon. 1189 ƒ6950.-;
üai Tipo 1.4 IE 790 ƒ8250.-;
Alfa 33. 1.3. Ipg, 10-91 ƒ8950.-;
Vo'vo 480 ES 3/87 / 9.000.-; Mitsubishi Colt 1.3 GL, Ipg, 291,
' 9950.-; Renault 21 GTS,4-drs
:r,g. 1 90 / 7250.-; R 21 TL 4i's. Ipg. 10-92 / 10.500-; R 19
. R Chamade, Ipg, 5-drs,
'9950.-; R 19 RL Chamade
'11 92. ƒ 10.750.-; R 21 GTD 4drs. 1 88 ƒ4950.-.
Berebeit
Amsteldi|k
25,
020-6627777. A'dam.
Zondag 19 mei geopend!
<_ 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18. A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Amica. 20 km-auto. bj. '93.
z.g.a.n., 1400 km, ƒ9000 +
s! knop. drager voor rolstoel.
Tol.: 0180 • 512929.
De beste Toyota occ. ter
wereld staan bij GOOSEN
TOYOTA, Schuttevaerweg 47,
ROTTERDAM, 010-2622299, altijd 150 auto's in voorraad, nu
/ 10.000, uitgestelde betaling.

Toyota
Luxe CELIA 2.0 GTi16v,l.b.,rd,
'87, APK '97, vror. ƒ9950,-.
Tel. 040-2454996/0475-402064.

T.k. Accord 20i, aut., LPG,
141.000 km, vr.pr. ƒ17.500,-,
APK 5-'97, b.j. '92.010-4512392

Klassiekers
en Oldtimers

Opel

Motorische problemen ? Laat
uw auto testen d.m.v. de modernste apparatuur. Garagebedrijf Out. 020 6441020.
Geopend, ma. • vr. 8-5 uur.
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Voor een perfecte SAAB 99
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

Porsche

1

COINTREAU
LIKEUR

Saab

OPEL CORSA grijs metallic,
1.6i 16 v sport, bj 1994, km.
57.000, ƒ 19.500, evt. garantie
Tel. 070 - 3673399.

CINZANO
VERMOUTH
ROOD of WIT

GRAANJENEVER
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MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
SAAB DEPOT
Tel. 020 • 6177975/6158022 Verkoop van nieuwe en gebr.
Rover-dealer voor
onderdelen. Tevens revisie, onAmsterdam, Amsteveen e.o. derhoud, rep. 0412-636737.
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Vele bekende en goede wijngaarden liggen In het westen
van Zuid Afrika, in de buurt van
Kaap de Goede Hoop. Het weer
en klimaat worden beïnvloed
door de Atlantische Oceaan,
omstandigheden waarbij de
verschillende druivesoorten,
vaak afkomstig uit Europa,
goed gedijen. De wljnstreek
Paar!, gelegen ten noordoosten van Kaapstad vonden
wij de hierbij aangeboden
Splttkop Droë Steen van de
bekende Van Rlebeeck Kelders.
Deze schitterende witte wijn
komt voort uit de bekende
Chenin druif.

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

CASTILLODEALMANSA

""CHAMPAGNE
MAXIME D'ANSELME

SPITZKOP
DROË STEEN

Saab 99 special limited edition
1983 rood, zeer goede staat,
160.000 km, APK tot mrt '97
ƒ 4900. 035-5256060.

veW<i

Almansa, vernoemd naar het gelijknamige
stadje, Is een klein wljnbouwgebled In het
uiterste zuid-oosten van Nieuw CastUlè.
Onze Inkoper was dermate diep onder de
indruk van deze kwa-,
lileit dat hij besloot het
grootste deel daarvan
te kopen.

CAVA
OLIVELLA FERRARI
!*™"fc»»ï

nul: vlees-

,£«*,
ELDERS

SPITZKOP
DROË STEEN

Adverteren in
deze rubriek

TE KOOP:
MITSUBISHI COLT 1200 EL.
Bj. dec. '85, APK tot dec. '96.
VRAAGPRIJS ƒ3500,TEL: 023 • 5385559.

Tel. 020 - 665.86.86
FAX: 020 - 665.63.21

heeft alle dranken

ELDERS

Suzuki

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Rijscholen

Toyota Starlet 1.3 XL, april '89,
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
APK april '97, 150.000 km,
Opel
Kadett
B
coupé,
'67,
LPG
vr.pr. ƒ8.000,-. 020-6401915.
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
'94, belasting- en roestvrij,
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.mooi, onderh. t.i., motor 1.7
of
ton, APK 5-'97, Sony stereo, pr.
Volkswagen
10 motorrijlessen + examen ƒ835.ƒ 5.500,- 0297-287299.
Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
T.k.: Golf CL, aut., bj. 9-'86, Peugeot 403, b.j. '60, beige,
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
trekhaak, i.z.g.st., kleur met. onlangs geïmport. Z-Fr., in
Theorie op CD-I GRATIS
blauw, radio cass., grijs kente- prachtige staat, ML + tectyl
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
ken. Vr. pr. ƒ4250. Tel.: 020 - ben. Met taxatieraport. Pr.
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
6155375.
n.o.t.k. 020-6716557.
Proefexamen theorie dap. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
T.k.: uit Franse verzameling,
Volvo
bj. '50-75 Simca, Peugeot,
Autorijschool 50 km geeft u leuAuto's te koop
Renault, Citroen, Mercedes, ke rijles tegen een lage prijs.
12 VOLVO STATIONS '85-'94, Ford, Triumph, Fiat, Datsun, De eeste 60 min gratis, daarna
gevraagd
245, 745, 945 en 855
BMW, NSU. Pr. v.a.: ƒ2000.
per 60 min ƒ 45 en 120 min ƒ 75.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. 020 - 6477254 of 020 - 6331356. Voor meer info 0654-688185.
Gevr. Lada's en andere merRij- theorieles + speciale exa- ken auto's, schadewag., bedr.855 T 5 R Estate 6/95
Accessoires
mentrainingen voor bromfiets, wag., terr.wag., busjes, vracht855 2.5 Sport Estate . . . 2/96
wag., campers en caravans.
740 2.3 GL Autom 1/90
en Onderdelen motor, auto, vrachtauto en bus. Wij
geven van ƒ500 tot
Verkeersschool Nelen Amster440 1.8 Escape 12/92
ƒ20.000 met PTT-vrijwar. Wij
440 1.6
3/95 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. dam, 020-6633773. Tevens opleiding voor rij-instructeur m/v. komen vrijbl. langs. Tel. 035 460 1.8 LUX
3/96
Klaar terwijl u wacht.
6835858 / 06-53331964.
460 1.8
1/94
Ruilstarters en dynamo's.
RIJSCHOOL ROLF
Valkenburgerstraat 152. ' Rijden bij Rolf is een begrip in Gevraagd alle merken auto's.
480 2.0 Autom 12/92
460 1.8
4/96
Tel.: 020-6240748.
GRATIS GEHAALD door
Amsterdam. Met een goed
AUTOBEDRIJF DICK MUHL Grote sortering ONDERDELEN team instructeurs geven wij op geheel Nederland. Vrijwaring
een psychologische manier in- ter plaatse. Alle bouwjaren.
OFF. VOLVO DEALER
van schade-auto's, alle
tensief les en nog leuk ook! 24 Uur per dag bereikbaar.
merken, alle bouwjaren.
Nijverheidslaan 1. WEESP
Hoog slagingspercentage en Inl. 035-6238837/06-54628181
GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 0294 418200/418008
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. Gevraagd jonge auto's v.a.
Tel.: 02502-45435.
940 GL Royal Class sedan, Ipg,
Tel.: 020-6868063/6332405 of 1990 a contant. Belt u voor inl.
'93; 440 DL/GL, '89 t/m '91;
06-54633678. P.S. Ook 8-week- 0341-419354 of 0652-977028.
Service
en
3x 340, aut., '87 t/m '90.
se cursussen en examenroutes
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
NIEROP de Vrienden van Uw
rijden is vanzelfsprekend.
Reparatie
Volvo. Vancouverstraat 2-12,
merk auto a cont. met vrijwar.
Autorijschool
Dolfijn
A'dam-West. 020 • 6183951.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
24 UURS-SERVICE !
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.;
vervolglessen ƒ 40 p/u
GARAGE ECONOOM
Bedrijfsauto's
Info: 020-6839193 / 6187330.
Van Vloten
autotel. 06-52656690
Alle onderhoudsbeurten
Amsterdam
70 BESTELAUTO'S en pers.
Koppeling en Remrevisie
Autosloperijen busjes v.a. ƒ3500. Garage
Schadeherstel en -taxatie
940 2.3 Sedan airco abs 1993
Rijsenhout, lid Bovag.
Uitlaat en Schokbrekers
940 2.3 Sedan
1991
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Autosloperij De Liede.
Banden en Uitlijnen
740 GL 2.3
1990
Bennebroekerweg 17, RijsenINKOOP
APK en VVN Keuringen
740 Sedan 23. autom. . .1986
hout bij Aalsmeer, 0297Loop + Sloop auto's
460
1994
Tel.: 020-6233220
324229. Ook t.k. gevraagd.
Verkoop onderdelen
440 automaat
1992
R.D.W. vrijwaring
440
1989 t/m 1995
Ook op zaterdag open !
Geen voorrijkosten
340
1987 t/m 1989
Autoverhuur
020-6198691
340 autom. . . . 1987 t/m 1990 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
023-5353685
240 Estate 2.3 LPG ....1992
VW Golf. autom 1988 brandstofpompen; verstuivers
Autosloperij STRIJDONK.
cil.koppen vlakken. Garage/
Inkoop van loop-, sloop- en
uw Volvo-dealer
motorenrevisie FEENSTRA
met persoonlijke service
Industrieweg 27, Duivendrecht schade-auto's. RDW vrijwaringsbewijs. 020 • 6319802.
niet duur!!!
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenTel. 020-6980639
Gratis gehaald, tevens verkoop
Studenten 10% korting
laan 128. Amsterdam-Noord.
van onderdelen.
bestel-, vracht- en
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. APK KEURINGEN/70,
klaar terwijl u wacht.
personenauto's, bussen
Grote sortering ONDERDELEN
Te k,: Volvo Estate 740; juni '89, Garage West-Center;
020-6794842, 020 6908683
van alle schade-auto's, alle
1e eig.; 2.3L; Eperweg 3
020-6122476 (zonder afspraak) merken, alle bouwjaren.
Zie AT5 telet pag. 888
Mechelen. Tel. 043 • 4551896. 2e Helmersstraat 15, A'dam.
GEBR. OPDAM B.V.
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Tel.: 02502-45435.
Autobedrijf CRYNSSEN
Volvo 245 GLT station, bouwƒ50,- per dag excl. BTW.
Crynssenstraat 10-14
jaar '88, inruil bespreekbaar.
Het HOOGSTE BOD?? Bel Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Tel.: 020-6184402.
Tel.: 0413 - 250781.
voor vrijblijvende prijsopgaaf. Peugeot 106/306, Renault LaAPK-keurstation, reparaties
Loop-, sloop- en schadeauto's guna, Vracht + bestelwagens.
alle merken en schaderegeling. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Automaten
RENT A BRIK
Grijs verh. dak T.k. gevr. LOOP-SLOOP- Personenbus ƒ89,- p. dag
PEUGEOT ZUIDWIJK
SCHADE auto's. Opgehaald Opel Kadett v.a. ƒ39,- p. dag
Heeft er weer een paar:
+ montage 995 ex door heel Nederland. 24 uur
All-in. KM-vrij!
Volvo 340 DL '83 56.000 km
Tel.: 020-6922930
p.d. bereikb. 035-6219290.
AUTOLAS: 0756 • 314618
Renault 5 bj '86
89.000 km
Peugeot 305 GT '8685.000 km Zelf sleutelen of auto spuiten
Campers
Inkl. APK en km garantie!
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 020-4976999 A'dam,
e!2e
Pinkstershow bij CAMPERLAND op vrij. 24, za. 25 en ma. 27 mei
Mmervalaan 86, A'dam - Zuid Sloterdijk 3.
(2e Pinksterdag). Ned. grootste verwarmde showroom met meer
Tel. 6629517/6791864
Wilt u een goede en niet te dan 100 campers. Ook nieuwe Dethleffs en Arca. Vele spec.
aanbiedingen. Tevens goede campers gevraagd voor verkoopdure rijopleiding?
Wij hebben keus uit
Bel dan Ferry 020 - 6127187. bemiddeling. Campcare b.v,, Tuinweg 7, Ind.terrein Warmoemeer dan 10 Automaten
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, ziersweg Bergschennoek: 010-5221515.
v.a. / 3.500.Wegens vertr. buitenl.: camper Renault Trafic T1000D, inb. '91,
50LDCAR B.V. Amstelveen, daarna alle lessen ƒ35,-.
20 lessen + examen ƒ950,-.
vak, klaa- aparte voortent, i.z.g.st, ƒ 15.000. 02-1 -3772707.
Tel 020 - 6433733

QUKËBAAS

Postcode Loterij maakt drie straten miljonair

Feesten met
6 miljoen!
Sinds zaterdag is het in drie
straten in Nederland groot
feest. Daar wonen de gelukkige winnaars van de extra postcodeprijzen van l én 2 én 3
miljoen gulden. U zag zelf het

spektakel waarmee Reinout
Oerlemans de winnaars in het
zonnetje zette. Wat een fantastische finale van de 1-2-3
Postcode Show! Dat kan alleen by de Postcode Lotery.

Tien weken lang leefden alle
deelnemers van de Nationale
Postcode Loterij naar deze zaterdagavond toe. Één vraag
hield iedereen bezig: "Waar
zouden die drie extra miljoenenprijzen terechtkomen?"
l, 2 en 3 miljoen
's Morgens vroeg stond Reinout in Rotterdam om de winnaars van het miljoen te verassen met een ontbijtje en een
fikse cheque, 's Middags kregen de winnaars van de 2 miljoen in Amsterdam, tijdens een
rondvlucht het goede nieuws te
horen. En 's avonds bleef het in
Oudenbosch, waar de winnaars
van de 3 miljoen wonen, nog
heel lang feest.

Roadshow

25 mei
Wijk bij Duurstede

26 mei
Sevenum
En terwijl iedereen nageniet,
gaat de Postcode Loterij alweer
door. Volgende week is de bekendmaking van de 'gewone'
trekking van deze maand met
de Mega Jackpot van 4 miljoen,
de hoofdprijs van een ton en de
tienduizenden andere prijzen.
Blijf de hoek van de straat dus
in de gaten houden, want Reinout kan ook bij u nog langskomen.
Als u tenminste meespeelt.
Doet u dat nog niet? Neem dan
vandaag een besluit en word lid
van de grootste loterij voor
mens en natuur. Vul vandaag
nog de bon in en stuur hem op.
De goede doelen zijn u er dankbaar voor. •

AA/IN^TOT-7-MILJOEN-BÖN
, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingqprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Reinout had het afgelopen zaterdag druk met 6 miljoen aan
prijzen. Staat hij volgende keer bij u ?

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
G ƒ 10,- (één lotnummer)
Ddhr- ü mevr-

Naam:

DE UITSLAGENA/AN 20 MEI
Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

4 miljoen
De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21
08
32
22

23
44
12

33
15
38

07
17
24

43
06
42

39 28
40 02
11 27

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
/25.00O,Zetfouten voorbehouden

Dé overige Bingbprijzen:
34
45
35
01
37
30
10
31

Getal 22t/m 36
ƒ20,/10.000,18
ƒ10,ƒ 1.000,- 20
/ 500,- 05
ƒ9-ƒ 100,- 36
/8,ƒ50,- 14
ƒ7,ƒ40,- 09
ƒ6,ƒ30,- 29

ƒ25,-

Adres:
Postcode:.
Plaats: —
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Banknummer:
t

1

1

1

1

I I ! ! ! !
Datum:
Handtekening:

i
!

i 1
! 1

150.96.05

Straatprijs:
ƒ3.000,3243 LA
Keuze Prijs
3243 LA 031

De BMW: 7136 KM 001 in Zieuwert

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.
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Deze
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Nieuwe LandCruiser op komst

l'oyota brengt na de Paseo en
Starlet nog deze zomer een
!i-rde nieuw model op de
narkt, de LandCruiser
lliallenger. Hij krijgt een
iiaats onder het vlaggeschip
;ustomwagon.

E LANDCRUISER is
ook weer zo'n auto
die last heeft gehad
van de vernieuwde
vetgeving op het gebied van
irijs kentekens. Sinds de re>els in Nederland zijn aan>escherpt letten we toch
vat meer op het uiterlijk en
'uit van de hoekige LandIruiser kon er niet altijd
7iee door. Daar veranderde
selfs zijn lange staat van
Jlienst niets aan. Want we
nebben hier te maken met
?en legende op 4WD-gebied.
be LandCruiser dateert uit
:le vijftiger jaren en de verkoop in Europa dateert uit
J969. Wereldwijd heeft Toy:>ta er al ruim 2,7 miljoen
j-erkpcht en dat is niet onrerdienstelijk in een klein
tegment.

net even wat knapper uit met
zijn rondere vormen. Maar het
blijft natuurlijk een lel van een
auto. En ja, het prijsverschil bedroeg minimaal zestig mille.
Van de Customwagon lopen de
prijzen zomaar even op tot 165
duizend gulden en dat trekt ander volk dan een LandCruiser
van 79 duizend gulden.
De versie met korte wieltaasis, de originele LandCruiser,
wordt nu in de zomer afgelost
door de LandCruiser Challenger en die ziet er een stuk aantrekkelijker uit dan zijn voorganger. Hij heeft een compleet
nieuw vormgegeven exterieur
en interieur. Vooral aan de buitenzijde is het verschil waarneembaar. Ondanks dat het een
robuuste auto is ziet hij er toch
elegant en slank uit en dat kunnen we van zijn voorganger niet
bepaald zeggen.
De Challenger wordt leverbaar met drie en vijf portieren,
dit in tegenstelling tot het huidige exemplaar dat alleen als
driedeurs verkrijgbaar is. En
hij is op dit moment alleen leverbaar met twee verschillende
dieselmotor waarvan een met
turbo. Die laatste blijft in het
programma. Het betreft een
drieliter viercilinder (125 pk en
295 Nm) die in de nieuwe gedaante is voorzien van elektronische brandstofinspuiting.
De landCruiser Challenger krijgt een plaats onder het vlaggeschip Customwagon

De LandCruiser is leverbaar
in twee uitvoeringen, een normale met korte wielbasis en
?en luxueuze met lange wielbas, de Customwagon. Vorig
De andere dieselmotor verlaar paste Toyota de grootste al dwijnt en daarvoor in de plaats
juin en daarmee verwijderde biedt Toyota een 3.4 liter V65eze zich nog verder van zijn motor met vier kleppen per cigoedkopere naamgenoot. De linder aan. Hij levert 178 pk en
Customwagon ziet er gewoon heeft het hoge koppel van 303
(ADVERTENTIE)

Sterke
kansen
prachtige
prijzen!

^SUPERSPANNEND
UW Ef<l E N EK '96!

Nm bij 36 honderd toeren. Daar
kom je dus aardig mee voor de
dag in het terrein en voor een
meer dan flinke aanhanger
hoefje ook niet te vrezen. Beide

motoren zijn leverbaar met automatische transmissie.
Het onderstel is ook geheel
vernieuwd. Aan de voorzijde is
hij voorzien van onafhankelij-

Hoe ruim is de
Supra-achterbank?

een identieke auto aanrukken.
Na een lichte aarzeling kroop
een van de juryleden, een gezette man op leeftijd en met regenjas, op de achterbank. Na hem
stapte het jongste en, als we de
Daily Mail mogen geloven, aantrekkelijkste vrouwelijke jurylid in die bovenop de grijsaard
plaatsnam voor een reconstructie.
Gezien de vele giechelende
belangstellenden rondom de
auto hield ze het snel voor gezien. Het proces wordt voortgezet.

Een doodgewone witte Toyota Supra uit 1992 houdt Engeland in zijn greep. De 62-jarige
media-tycoon en voorzitter van
Blackpool Football Club', Owen
Oyston, wordt ervan verdacht
op de achterbank van zo'n auto
een 16-jarig meisje te hebben
gedwongen op zijn schoot-metgesloten-broek een sex-act ten
beste te geven. Zij was daar uiteraard niet van gediend, deed
het onder dwang toch en klaagde de man aan wegens aanranding en verkrachting. Dit laatste vond later op de dag plaats

in zijn huis. Tijdens de droogwip moest een 16-jarige vriendin van het meisje toekijken.
Oyston's zakenpartner Peter
Martin zat op dat moment achter het stuur via de binnenspiegel van de Supra te kijken. Oyston ontkent in alle toonaarden
en zegt dat er in een Supra niet
eens genoeg ruimte is voor zo'n
act. En dus liet de rechtbank

Het nieuwe Koreaanse merk
SsangYong timmert goed aan
de weg. Aan het einde van het
eerste kwartaal van dit jaar
nam de Musso in zijn segment
de vierde plaats in. Mogelijk
dat dit nog maar het begin is,

de personenversie onder de 62
duizend gulden. Hij is voorzien
van elektronisch inschakelbare
want de Musso-serie is nu uit- vier wielaandrij ving.
gebreid met de 601 die is voorOp grijs kenteken is hij al verzien van een 2.3 dieselmotor (77 krijgbaar vanaf veertig mille ex
pk) van Mercedes. Hij blijft in BTW.

SsangYong breidt uit

vond het een 'shame' dat de
Bike Friday niet in Nederland
te koop was. Door zijn enthousiasme voor de supervouwfiets
kreeg hij het verzoek importeur voor de Benelux te worden. Roosink: „Green Gear Cycling werkt liever samen met
een enthousiaste gebruiker dan
met een groot en machtig bedrijf. Ik ben naar de fabriek in
Amerika geweest, want ze wilden onder meer laten zien waar
de fiets toe in staat is. Dat heb
ik geweten, met 90 km/h op de
tandem de berg af."
„Ik doe het importeurschap
nu naast mijn werk op de passagiersafhandeling op Schiphol. Ik hoef er niet van te leven,
het is een leuke hobby, maar
mocht ik er ooit een boterham
aan kunnen verdienen dan is
dit mijn liefde. Ik heb een mondelinge deal met Amerika dat ik
geen grote verkoopaantallen
hoef te scoren dus er zit geen
druk achter. Er rijden nu 18
van deze fietsen in Nederland."
Alan en Hanz Scholz wilden
een professionele fiets ontwikkelen die je eenvoudig in een
sterke koffer kunt vervoeren.
Dan kom je uit bij Samsonite.
De vederlichte Bike Friday
werd er op afgestemd. Voor de
tandem zijn twee Samsonites
nodig en tegen meerprijs is een
aanhanger verkrijgbaar. Aan de
Samsonite is dan een buizenframe met wielen bevestigd, die

je met een snelsluiting aan de
Bike Friday bevestigt. Ideaal
als je met het vliegtuig of de
bus reist, want zo'n Samsonite kan wel tegen een stootje
en bovendien hoef je de fiets
dan niet in een zak of doos te
verpakken.
Ook in de kofferbak van je
auto is het gemakkelijk. Je
parkeert je auto ergens buiten de stad, fiets uit de koffer,
aanhanger aankoppelen, als
een speer naar je werk of
schoonmoeder en bij aankomst je fiets weer in de
Samsonite. Roosink: „In de
wielerwereld is er nog steeds
veel minachting voor vouwfietsen. Ik doe vaak mee aan
toertochten en je ziet ze kijken en lachen. Totdat ze er
op gereden hebben, dan zijn
ze ineens dolenthousiast."
Van de prijs zal de gemiddelde fietser dat niet worden.
Voor de beste die er is betaal
je een kleine zevenduizend
gulden en voor een tandem
6500 gulden. Maar er is ook al
een Bike Friday met zeven
versnellingen vanaf tweeduizend gulden. Voor dat geld
krijg je de Samsonite er gratis bij. Een fors bedrag voor
je woonwerk-verkeer, maar
hoeveel geld, tijd en ergernis
kost het openbaar vervoer
ook al weer?
Voor informatie: 020-6188616.
Everhard Hebly

Oldtimmers
in Lisse

De auto als caravantrekker
Stel, je wilt van de zomer voor het eerst van je leven een caravan
achter je auto hangen of je hebt een caravan maar wilt een nieuwe
auto aanschaffen. Welke caravan of auto moet liet clan worden
om niet in de problemen te komen op lange hellingen? Bij een
veilige keuze komt meer kijken dan even in het boekje checken
wat het maximale aanhangwagengewicht van de auto is. Bij cle
ANWB is daarom sinds kort een ledemvijzer beschikbaar: De auto
als caravantrekker. Hierin staan van vrijwel alle gangbare auto's
van dit modeljaar de prestaties met een caravan op een rijtje. De
verschillen in trekkracht tussen auto's uit dezelfde klassen komen duidelijk naar voren.

Cabriolet-bijbel weer dikker

-^

ke wielophanging en aan de
achterzijde is gekozen voor een
starre as met vier reactie-armen. Dit zorgt voor meer comfort en beter rijgedrag. De be-

Caddy voor rolstoelers

' De Citroen AX l.Oi volgde op minimale afstand, het verschil
bedroeg slechts tweehonderdste van een liter per honderd
kilometer. De Corsa Eco werd derde. In totaal deden 48 auto's
mee van 12 verschillende merken. Alle auto's waren voorzien
van de zogenaamde 'groene' Michelin met verminderde rolweerstand.

Volkswagen Caddy voor aangepast vervoer

Superoldtimers in Lisse

Geheel volgens traditie staan de Hobaho-hallen in Lisse tijdens

is voor 455 pk en 295 km/h op het asfalt. In het mulle /and -/.ijn

het Pinsterweekeinde weer in het teken van het Super Oldtimer- snelheden van tweehonderd km per uur mogelijk.
festival. Honderden grijsaards uit Amerika en Europa staan er kijk
Maar er staan ook 'gewone' auto's voor groot en klein, zoals een
en te koop en het is dan ook een van de grotere verkoopshows van
Cadillac Eldorado Biarritz uit 1960. een Autobianchi Cabrio uit
Nederland. Tijdens het laatste festival wisselde 50 procent van de
aangeboden auto's van eigenaar. Dit keer is een auto te zien die al 1965 en een Austin A40 trapauto (zie foto). Het festival is geopend
bij zijn geboorte bestempeld kon worden als klassieker: de Lam- op zaterdag 25 mei van 11 tot zes en op zondag 26 en maandag 27
borghini lm 002 waarvan er slechts 250 zijn geproduceerd. Deze mei van 12 tot zes. De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt ) 2
superterreinwagen heeft een 5.1 liter V12-motor aan boord die goed gulden vijftig.

Derde Clio
D

Bram de Hollander Fotografie

sturing is bekrachtigd. Tot de
standaard attributen behoren
twee airbags en gordelsspanners. Prijzen zijn op dit moPon heeft in samenwerking met een tweetal aanpassingsbedrijment nog niet bekend.
ven de nieuwe Volkswagen Caddy geschikt gemaakt voor het
vervoer van rolstoelen. Hij beschikt over een verlaagde vloer en
een knielsysteem waardoor het in- en uitrijden eenvoudiger is. De
auto is voorzien van een airbag voor de bestuurder en hoogteverstelling van de gordels. Hij is leverbaar met vier verschillende
motoren waaronder de zuinige direct ingespoten zuigdiesel.

De Citroen AX heeft zich goed onderscheiden in de derde
Europese Ecotour, een zuinigheidsproef die de Duitse en
Oostenrijkse zusterorganisaties van de ANWB voor de derde
keer organiseerde. De rit gaat over een traject van 1500 kilometer, van Bonn naar Monte Carlo. In de dieselcategorie
kwam de AX 1.5 D als eerste uit de bus met een gemiddeld
verbruik van nog geen 3,5 Jiter per honderd kilometer.
Als tweede en derde eindigde respectievelijk de Peugeot 106
D en Opel Corsa Eco TD die beide onder de vier litergrens
bleven. In de categorie benzine-auto's won de Suzuki Swift
1.0 met een gemiddeld verbruik van 4,34 liter per honderd
kilometer.

Zo! Dat gaat snel, daar bij
Renault. Hoe oud is die Clio?
Nog geen zes jaar en daar is
alweer de derde facelift, Phase
3 zoals dat bij Renault heet.

brood mee zou kunnen verdienen is dit mijn hobby"

~!

Het nieuwe jaarboek 'De Onschatbare Catario' van uitgeverij
Haakman BV is zojuist verschenen. De derde editie is wederom
dikker dan de vorige keer. Het boek geeft een overzicht van 1.350
klassieke en hedendaagse cabriolets, inclusief tachtig nieuwe
modellen die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Van elk
model is een afbeelding opgenomen en worden de technische
gegevens verstrekt. Daarnaast geeft het richtlijnen voor de prijzen en hiervoor is samengewerkt met enkele taxateurs. De Onschatbare Cabrio telt 530 pagina's en kost in de boekhandel 23,95
gulden.

Zuinigheidsprijs voor AX

Met de supervouwfiets naar je werk
Wie een auto nodig heeft voor kan worden in een Samsonitezijn werk en af en toe in de
koffer. Fly 'n' bike. De Bike Fristad moet zijn heeft reden
day is maatwerk en wordt na
zich te beklagen. Maar er is
bestelling thuis afgeleverd.
een oplossing: een vouwfiets.
'Enno Roosink uit AmsterSinds kort is de Bike Friday
dam was een jaar geleden de
verkrijgbaar die in een
eerste in Nederland die er een
Samsonite-koffer past en
bestelde. Sinds kort is hij imwaar je nog toertochten mee porteur voor de Benelux. Rooskunt maken ook.
ink: „Ik had de fiets nog nooit
gezien en een fiets bestellen via
een postorder is ongebruikelijk
EN JAAR OF 25 ge- in deze branche, maar ik ging af
leden werd ik ei- op de aanbeveling van een Amegenaar van een rikaans wielertijdschrift. Drie
oranje vouwfiets, weken later stond UPS, een
zo'n ding die in twee stuk- soort Van Gend en Loos, voor
ken uiteen kon vallen als de deur met een 15 kilogram
iemand de witte knop had zware Samsonite-koffer. Daar
losgedraaid. Vouwfietsen zat mijn nieuwe fiets in."
„Het kostte de eerste keer
waren nieuw maar als een
half uur om hem in elkaar
tienjarige liep je niet over te zetten,
nu doe ik het in een
van trots. De denigreren- kwartier en
als het moet nog
de opmerking waren niet sneller. De fabriek
belde na drie
van de lucht, herinner ik weken op of ik nog tevreden
mij.
was en zes weken later volgde
Wie tegenwoordig een een zelfde telefoontje. Dit in het
vouwfiets aanschaft hoeft kader van de zogenaamde cusdaar niet bang voor te zijn, tomer's satisfaction. De service
ondanks dat de wieltjes nog is beter dan van menig ander
kleiner zijn en ze soms recht- fietsfabrikant. Als het moet lestreeks uit het circus afkom- veren ze vanuit Amerika binstig lijken te zijn. Met een nen vier dagen een compleet
vouwfiets ben je nu een han- nieuwe fiets in Nederland af."
clige jongen. Vooral als je
Roosink fietst dagelijks per
hem in je kofferbak vervoert vouwfiets naar Schiphol en
of er mee de trein instapt. De reed er lange trajecten als Luikvouwfiets als antwoord op de Bastenaken-Luik mee. En met
verkeersoverlast.
meer plezier dan op zijn vorige
De voordelen zijn evident: traditionele racefietsen. Hij
je fiets wordt niet zo snel gestolen want je neemt hem gewoon mee naar binnen, je
hoeft niet meer te wachten op
een overvolle tram of bus en
in de trein mag je een vouwfiets gratis meenemen. Maar
heb je weieens op zo'n modern ding gereden? Bijvoorbeeld op de Brompton, waar
de huidige populariteit mee
begon. Veel vouwfietsen zijn
nog net leuk om van het Centraal Station naar het LeidsePlein te fietsen maar verder
moetje
niet gaan. Voor langer
e afstanden zijn ze niet comfortabel en je trapt je een ongeluk. Het gros van de vouwfietsen is bruikbaar voor
noodgevallen en korte trajecten die je waarschijnlijk ook
had kunnen lopen.
De Bike Friday is echter
e
Bn ander verhaal. Dat is de
Vouwfiets der vouwfietsen.
Het is een handzame mee
neemfiets die geschikt is
v
oor woonwerk-verkeer, vakanties,
toertochten en wedst
rijden. Take your bike when
you travel heet het in de reclametermen van de Amerikaanse fabrikant Green Gear
Cycling van de gebroeders Enno Roosink: „Als ik er mijn
Scholz. Het bedrijf ontwikeen fiets die vervoerd

Super
vouwfiets

E DERDE Clio bouwt
voort op het imago
dat hij tot dusver
heeft opgebouwd en
dan denken we bijvoorbeeld
aan de uitverkiezing tot
Auto van het Jaar 1991. Opmerkelijk genoeg is deze
kleine Renault meer geliefd
bij de zakelijke rijder dan
menig soortgenoot van deze
afmetingen. 30 procent van
de Clio's vinden we op de
fleet- en leasemarkt en in
zijn eigen klasse is hij al
meerdere keren bekroond
tot Fleetauto van het Jaar.
In Nederland omvat deze
klasse op jaarbasis honderdduizend auto's. Voor Renault is
het een belangrijke klasse,
want hier vanuit zien we de
doorstroom naar de klasse van
de Mégane en wie tevreden is
over zijn Clio zal bij aanschaf

van een grotere auto eerder
overwegen een Renault Mégane
aan te schaffen. Hij heeft de afgelopen jaren weinig of niets te
lijden gehad van de iets kleinere Twingo die toch wat minder
lijkt te verkopen dan vooraf ingeschat.
Sinds eind 1990 is dit de derde keer dat Renault de Clio aanpast. Twee jaar geleden veranderden er heel veel details,
maar uiterlijk vrij weinig. Dat
is deze keer iets anders. Ook
aan de buitenzijde kunnen we
nu zien dat we met een nieuwe
Clio te maken hebben. Het
front kreeg een nieuw ontwerp
met rondere koplampen en een
gewijzigde motorkap. In de grilIe is de middelste 'balk' verdwenen. De voorbumper is voorzien van twee luchtinlaten en
inbouwruimte voor mistlampen. Aan de achterzijde is een
derde remlicht aangebracht.
De roep om meer veiligheid
heeft geresulteerd in een gewijzigde carrosseriestructuur. Zo
zijn de vloer en voorportierframes versterkt door het gebruik
van dikker staalplaat. Verder is
de rugleuning van de achterbank verhoogd en voorzien van

een derde verankeringspunt.
Evenals bij de Mégane monteert Renault de airbags niet
standaard maar tegen meerprijs zijn ze wel leverbaar voor
zowel bestuurder als bijrijder.
Het belangrijkste nieuws is
voor sommigen de introductie
van een nieuwe 1.2 motor die 2G
kilo lichter is dan zijn voorganger. Hij is de eerste uit een nieuwe reeks, de D-serie. Het vermogen blijft onveranderd op
zestig pk maar het maximum
koppel is hoger en bedraagt nu
93 Nm bij 25 honderd toeren. !)0
procent daarvan is beschikbaar
tussen 1500 en 4.750 toeren. Auto's in deze klasse worden veelal gebruikt voor ritten korter
dan vier kilometer of in de stad.
Te kort om de motor en katalysator optimaal te laten functioneren en het verbruik is ook
vaak aan de hoge kant onder
die omstandigheden.
De nieuwe 1.2 D-motor is
evenwel speciaal ontworpen
om tijdens korte ritten en na
een koude start het verbruik en
de uitlaatemissies terug te dringen. Om daar een voorbeeld
van te geven: de katalysator is
direct bij het uitlaatspruitstuk

gemonteerd om hem daardoor
sneller op te warmen. Per honderd kilometer verbruikt deze
motor een halve liter brandstof
minder dan de oude versie. Die
winst boekt hij grotendeels in
de koude startfase, want ti.jdens de eerste vier kilometer
verbruikt hij nu een liter per
honderd kilometer minder. Per
honderd kilometer heeft hij gemiddeld nog maar 5,9 liter Èuroloodvrij nodig. Ook de onderhoudstermij nen zijn gunstiger
voor de klant.
Verder is de Clio leverbaar
met een 1.4 en 1.8 benzinemotor
en een l.ü dieselmotor. De gebruikelijke type-aanduidingen
als RN en RL zijn verdwijnen en
maken plaats voor Oasis. Fidji,
Mexx, Alizé, RTi en RSi. Die
laatste is vooralsnog het topmodel waarvan de prijs drieduizend gulden scherper is dan
voorheen. De instapprijs van cle
diesel is duizend gulden verlaagd en dit geldt eveneens voor
de Clio met 1.2 benzinemotor
die nu voor 22 mille in de prijslijst staat. De 1.8 16V en 1.8 Baecara en 2.0 Williams vinden we
niet meer terug in het leveringsprogramma.
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SIEMENS
KOEL/VRIES
KOMBINATIE
Type KG31VOO; Zeer
ruime koelkast van maar
liefst 300 liter! Koelgedeelte: 200 liter, automatische ontdooiing,
variabele
indeling.
Vriesgedeelte: 3 laden
met voorraadsysteem.
Adviesprijs. *1448.-

SONY HI-8 TRAVELLER
SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
KVX21,55cm Hi-Black, Trmitron platte beeldbuis. Adv." 1440.-

879.-

SONY KVS2941 SUPER!
TOPKLASSEi "Beste koopi" De
platstebeeldbuis,100Hz,PIP,
stereo, teletekst Adv '3550.-

2299.

TR707, Superieure Hi-8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluid, motorzoom, autofocus Adviespnjs'3220.-

1289.SONYHI-8STEADYSHOT

«teletekst
MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W697LW; Voortader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.-

TR750, TOPKLASSE! Met
beeldstabilisator, HiFi stereo geluid, lichtgewicht Adv.'3110-

LUXE 1400 TOEREN

Stereoenteletekst Adv/2550 -

1199.-

1699.-

1045.-

AEG LAVAMAT RVS

TR550, Met beeldstabih s a t o r , HiFi g e l u i d ,
motorzoom Adv '2530.-

PHILIPS

1249.-

55CM KLEUREN-TV
TELETEKST

SONY63CMKVM2531 SONY HiFi TRAVELLER
SUPER TELETEKST TR470; 10x motorzoom, grootHi-Black trinitron beeldbuis,
monitorlook, afst bed "1440.-

799.-

SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTnnitron Adv '1000.-

599.399.-

SONY TRINITRON
INITRON

M1400;Afstandbediend
indbediend *780.'780.-

Type21PT161;55cmFlat
Square beeldbuis, monitorlook, 60 voorkeuzezenders, autom. zenderzoeksysteem, teletekst met
geheugen, On Screen
Display.
Infrarood
afstandbed. Adv.*1095.-

hoeklens, HiFi stereo '1999.-

1299.-

HI-8 CAMCORDER

Superieur beeld, HiFi stereo

1249.VIDEO-8 CAMCORDER

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat zegt
u van d e z e A E G / B C C
s t u n t a a n b i e d i n g ? Type
LAV536; Adviesprijs. '1 499.-

995.
SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

795.-

BAUKNECHT WA-

Hoog centrifuge-toerental.
Adviesprijs*1349.-

765.-

8x motorzoom, autofocus.

WA9DROOGKOMBINATIE

761-

W a s s e n en d r o g e n in
1 machine, 1000 toeren.
Adviesprijs.
*1549.-

995.PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A; Grootbeeld Black Lme beeldbuis, teletekst, afstandbedienmg. Adv. '3295.-

"2295.-

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT800; Black-üne S beeldbuis, stereo, teletekst. '2795.-

1745.PHILIPS MATCHLINE
PT701 B; STEREOTELETEKST,
afstandbediening. Adv.'l 795.-

1145.PHILIPS 70CM KTV

945.PHILIPS STEREO TXT

e

ent in °"*
assortiment
°" kende nazorg.. E n

-

PHILIPS MATCHLINE
VR833, TOPKLASSE! HiFi
stereo videorecorder, 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop. Adv." 1995.-

^ g oedkop

---

1259.-

' VOöï •*. "

VR642;TURBO-DRIVE video,
4koppen,longplay,PDC.*1195.-

ekkalender. Adv,

— 845.-

55 CM STEREO KTV
TA4310; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.'l 345.-

695.

51 CM KLEUREN-TV
Off.Ned. Philipsgarantie.*895.-

799.-

•5so,i po^°j±;°:r

899.-

uiner,10pre-s<*

TypeZE400E; Adv. *949.-

LUXE 800 TOEREN

SLV280; VHS-HQ, 2 koppen,timer6progs. Adv."890.-

Idontvanger,9K^9-;
l Were

Pffl'

299.

999.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte
afmetingen.
Adviesprijs. *849.-

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.'999.-

599.-

Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1099.-

649.-

INDESIT D3000WI; 4 programma's, 12 couverts.
Adviesprijs'999.-

BAUKNECHT VW3PR

375.-

ZANUSSI 2-DEURS BOSCH VW SPS1012
STUNT! Adviesprijs*749.- pTg«k
T7O

479.-

645.-

i tv*"

Superzuinig. Adv.*1348.-

Pffii CMQ .
• J'JfVT

•ïl*lVM?jl

MIELE VAATWASSER
G570;TOPKLASSE.Adv.*1849-

Degelijke koelkast. Fraaie l
uitvoering met vriesvak.
Officiële garantie.

1000
TOEREN
BOVENLADER

779.-

Bl

TypeAWG089; Adv.*1 435.Met vriesvak. Adv. *699.-

AEG TURNAMAT
PENTIUM MINITOWER
8 MB, 1 GB/schijf, kleureny!H monitor, Windows'95, 1 jaar.
garantie, aan huis, 3 mnd.
HELPDESK. Adviesprijs. '2999.-

ogsr; -s°^goj

399.-

BLAUPUNKT 70 CM

PHILIPSVIDEO + PDC
VR242, Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed. '895.-

BOSCH KOELKAST
AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. *1699.-

f.-mj.w» 1999.399•* \"*£*
- . - ' • • . l IS A> ^.f~.j n

^=hri l Ned.P»T»P^yiI" HAQ
ifix~^..>^ M| I ' i • j.|,iiC% ; l'T w •

rr

499.-

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv."699.-

INDESIT. Adviesprijs*749.-

ZANUSSI KOELKAST

NVSD22; "Beste koop!" •*^•STTnTjS"'
2 koppen, afstandbediend. BPrr mant
Adviesprijs. "734.-

SHOWVIEW VIDEO

145 LITER KOELER

WHIRLPOOL 850 TRN

"O/O ® iQc

PANASONIC VIDEO

7025,Stereoteletekst *1599.-

idingvooruwlpHlLlPS:^^.^..,

^S^^VQ
irnaCÖK*
^,^?T- r-Tedhhics, JamP, ;
It&ttiïri MJNl-SET Lr_r-rrn»«.a.
035»?_: uompV

'

m nn
iwum* 429.-

CANON BUBBLEJET

' '

AUDIO-CASSETTESI

<;o"^"^^' 7 A9,
•

•*•*«W**^ ^r*549^

JftNIO

69

ARISTONA63CMKTV JVC VHS-HQ VIDEO i
STEREO TELETEKST HRJ200; Afstandbediening

TDK
D-60 18.SONY HF90 25.MAXELL XLI190 35.-

_- » 1 % 1 '

IV l l l l

'279-

EXACT PRIVÉ1"""
Administratie software.
_ _.' .. --jf-j.^
f*f\

t;f«f*IJ:»f>-»
69.SONY DISKETTES
MFD2HD, formatted. Adv.*19.50

IttiEf 465 •"

BAUKNECHT KAST

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

\

SIEMENS 180 LITER
KT1 8R01 ; Adviesprijs*948.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT
Ideaal voor in de auto of
op de camping.

249.-

rv.a

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52; Reverserend.*649.-

349.-

CfKVIIl

JVC VIDEO SHOWVIEW
WHIRLPOOLAWG912

429.-

TX25G, Stereo, teletekst *1599.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv.*595

Inkl. afstandbediening.

100 LITER VRIESKAST

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.*1449.-

359,-

37cm, a f s t a n d b e d i e n d .

999 •"
BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

338.-

Elektronisch. Adv. *1 699.-

798.-

ATAG GAS-ELEKTRO

948.-

37cm portable ktv inkl. VHS videorecorder,
On Screen Display, afstandbediening *799.-

Ijrirr* • iflm "*
MERKCENTRIFUGE

BLAUPUNKT HI-FI STEREO VIDEO

2800toeren.Adviesprijs*249.-

RTV716, VHS-HQ, Supersnel loopwerk,
SHOWVIEW en PDC: eenvoudige bediening
en afstandbediening. Adviesprijs *1199-

4-pitsgaskookplaat. *298.-

Type GSD1 341; Adv. '848.-

178.-

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vriesladen en 2 accu's. Adviesprijs*1 165.-

CQO
D«9Q
Bijna alle topmerken leverbaarin alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

m^fmm^m,mm-mm^
IJK R l_ AND
• "•" ••«".••• "^"^
.. ' ' .
Fl FKTRft QIIDPDC
Srï!i'n . ün». «
IN De RANDSTAD

plW-CODE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Riwièradreef 37

l BEVERIJK
l SUPERSTORE 11OO ma
Breestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
(AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

ATAG WASEMKAP
WH155; Luxe3standen.*260.-

STUNT!! VRIESKIST!!

149.

Electronisch betalen
m«t uwPIN-code
ronder extra kosten

SUPER KOOKPLAAT

BOSCH VRIESKAST

MIELE DROGER T349

KTV + VIDEO COMBINATIE

d Meer budget door de gratis
JjBCC-cardf
Aanvrano-folder in de winkel!

478.
528.PELGRIM LUXE

ETNA FORNUIS 14.01

WHIRLPOOL AFB594

VSG221, Afstandbediend
Adviesprijs 498.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur. Adv. '949.-

FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kookwekker. *1510.-

Kondensdroger. Adv.*1 349.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO |

SHARP PORTABLETV

448

GAS^LEKTRO FORNUIS

CM50; Geen afvoer nodig

H RJ205; LCD-afstandbediend.

Type KN3400WO; Adv.*849.-

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispiten klok.
Adviesprijs*1275.-

BAUKNECHT TRA961
KONDENSDROGER

TA4411, Afstandbed. *1795-

INDESIT |\ VH
FORNUIS L >
^

STUNT! GAS-ELEKTRO

Printer, inkl. cartridge.Adv.*479.-

249

W&<&$ffiffl&&Z£&W&' '
'

/

80 Mhz, 4 MB, 540 MB schijf,
kleurenmonitor. Inkl. Windows
software. Adviesprijs. *1938.»Ï-J« HEWLETT
müfLA PACKARD
InKjet printer mxi. sneeneeaer,
rw/wen kleur. Adviesprijs." 499.-

379.

''*W-W:

AMSTRAD MINITOWER

1249.-

bimm* 1499.-

, -494.-

^y'^TiiTV ^79." 75W..2-* """;":.- cQ .

i\

449.-

PANASONIC NN8550

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI WHIRLPOOL AVM

SIEMENS 2-DEURS

TECHNU

469.-

498.-

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs.*1498.

Ruime 24 liter inhoud, snelle 900 Watt magnetron,
vele kookfunkties. Adv.*699.-

1-DEURS KOELKA

699.-

T51-640.TELETEKST.-1099 -

849,

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE

235 liter. Adviesprijs*985.-

DOLBY SUI
met '.front-i.

SONY VIDEO + PDC

Bü

349.-

INDESITWASAUTOM.

E400Tn-Logic,4 kop, shuttle,|
inkl. showview + PDC. *1000.-

948.
GRUNDIG 51 CM KTV

769.-

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHTI
KOMBI MAGNETRON

VSG705; Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen. Adv.'l 098.-

SONY LONGPLAY VIDEO

PANASONIC 63 CM

Digitale 2 in 1 kombi met
900 Watt quartz-gnll. '599.-

1299.-!

MHC450-2X25:

BP55, Stereo teletekst. * 1099.-

SHARP KOMBI

</V kombinatie met 3 laden.
Adviespnjs'1149.-

R79

599.-s.

BLAUPUNKT 55 CM

BAUKNECHTKGC

Type 2596; Adv. *799.-

•3rS.*?£>-

679.AKAI HiFi VIDEO

Prijsdoorbraak! 4 koppen,
longplay videorecorder mkl. PDC. Adviesprijs. *799.-

ST63-650; Monitorlook,
STEREO TELETEKST. *1829.-

629,

17 liter inhoud. Adv."599.-

SIEMENS AQUASTOP

GRUNDIG HiFi VIDEO

PT155A; Adviesprijs*725.-

GRUNDIG 63 CM KTV

209.249.-

WHIRLPOOL AVM617

LJfey

799.- ÏBCCPRIJS

649.-

948.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

TypeAWG71 9; Adv. *1 075.-

Afstandbedienitv

545.-

ST70-650: Adviesprijs'1949.-

599.-

INDESIT1200TOEREN

WHIRLPOOLWASAUTOM.

i Lade
!r£t3it.Adv.-63p.-

SLVE70;Tri-Logic! Stereo, ^^
4 DA-PRO (knappe) koppen,
rround/lui
longplay, PDC. Adv.*1780.-

GV450: "Beste koop", stereo,
longplay, inkl. PDC. *1709.-

FM1515; 17 Liter, 5 standen, draaiplateau. Adv.*399.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

SONY HiFi VIDEO: E80
dubbeldecklCDrSp^.. 599.- 'cD-speler^- ARQ ,
atstandbed^'^QQ_ *~XjFr-n&
403 •

179.-

MOULINEX STUNT

LUXE VAATWASSER

SONY

Europese videorecordervan het
jaarllnld showview+PDC.*1670.-

179.-

SHARP R2V14

<oel/vries kombi. Adv.M 235.-

ZANUSSI WASAUTOM.

PHILIPS TELETEKST STUNT! HiFi VIDEO

GRUNDIG70CM KTV
STEREO TELETEKST

549,

WHIRLPOOL ARG647

Supersnel verwarmen en
ontdooien, Uitneembaar|
draaiplateau. Adv. *279.-

1299.-

P SONYW*UMAN

PHILIPS HiFi STEREO

21 PT440A,Adviesprijs*1345.-

een 2-deurs koelkast maar
een echte 220 Iiter2-deurs
<oel/vries kombmatie met
3 laden. Adviespnjs*999.-

Type KE3000; Gescheiden
regelbaar, 3 vriesladen.
Adviesprijs. *1849.-

STEREO TELETEKST SONY HiFi VIDEO+PDC

28PT450; Adviesprijs' 1995.-

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

RVS kuip en trommel. '1 499.-

SONY STEADY SHOT

SONY72CMKVC2921

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

298.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen.Adv.*135.-

OPENINGSTIJDEN:
.
,
maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
.; 9 tot 5.30 uur
zaterdag 9 tot 5 uur
.
KOOPAVOND
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ......... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur

T

Zandvoort

Zie
deelname
formulier
elders in
deze krant
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Los nummer f 1.95

Woensdag 29 mei 1996

Nog wel een beetje 'shaky' zoals ze het zelf uitdrukte, maar
verder volop stralend stapte Simone van Dam dan ook uit
haar parachutentuig. Samen met collega Riek de Vries
mocht zij met vier volleerde parachutisten namens haar
werkgever, de firma Kroon, de haring naar Zandvoort brengen.„De smaak is goed, een zeven of een acht zou ik de haring
dit jaar geven," zei Jaap Kroon gistermiddag in afwachting
van het clubje luchtkunstenaars. „Van dat verhaal dat we de
hele zee leegvissen, klopt weinig. Het is goed dat erop gelet
wordt dat er niet te veel gevangen wordt, maar de meeste vis
is helemaal niet bestemd om op te eten. Een groot deel wordt
bijvoorbeeld verwerkt als vismeel."

ZANDVOORT - De auto- en
motordieven hebben Zandvoort weer ontdekt. Werden er
vorige week al diverse auto's en
motoren gestolen, tijdens de
Pinksterdagen
verdwenen
maar liefst zes auto's en vier
motoren. Volgens de politie
werden vooral toeristen uit
Duitsland de dupe. Ook een
Belg en diverse Nederlanders
misten hun voertuig.
Een gestolen auto, een Volkswagen GTI, is met valse kentekenplaten teruggevonden. De
politie wist bovendien een verdachte aan te houden na een
wilde achtervolging nadat een
bewoner van de Koninginneweg alarm sloeg. Hij ontdekte
dat zijn auto weg was. In Aerdenhout kwam de politie de
dief tegen, waarna deze flink
gas gaf en naar de Zeeweg reed.
Daar vluchtte de man uit de
auto de duinen in. Na een uur
zoeken kon de politie de 28-jarige Parijzenaar oppakken op het
Visserspad. De man zat gisteren nog steeds vast voor verhoor.

ZANDVOORT - Wethouder Versteege moet eerst
van het Ondernemers Platform horen dat de middenstanders uit de Kerkstraat
baatbelasting willen betalen, voordat de gemeenteraad een beslissing neemt
over een opknapbeurt van
deze straat. Dan wordt pok
pas duidelijk of de politici
instemmen met het slechts
in de zomermaanden afsluiten van Kerkstraat. Dat is
gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering
gebleken.

Bijna alle fracties uitten hun
bezorgdheid over de financiële
haalbaarheid van het plan. De
herinrichting van eerst de
Kerkstraat en later de Haltestraat en de Prinsesseweg kost
in totaal ruim 11 miljoen gulden. Het is de bedoeling dat de
provincie daarvoor zes ton doneert aan Zandvoort. Verder
moeten de ondernemers (vier
miljoen via de baatbelasting),

strandpachters (drie miljoen
gulden via de strandstoelbelasting) en de burgers (drie miljoen via de gemeentebegroting)
het plan bekostigen.
Aangezien de baatbelasting
zo'n groot deel bedraagt, wil
een meerderheid van de raad
daar eerst zekerheid over hebben.
Maar een deel van de politiek
heeft meer problemen met het

Duizend gulden voor worstjes en borstjes

Autodieven
slaan weer toe

Twee vrouwen lieten
zich zaterdagmiddag bij
Scandals
strikken door
Ria Valk om
'Ik heb worstjes op mijn
borstjes' te
zingen. Maar
zij kregen
daar wel duizend gulden
voor.
Hun zangprestatie is 19
juni te zien in
het programma 'Over de
rooie' van de
commerciële
televisiezender SBS 6

Foto
Andre Lieberom

Politiek ruziet over raadhuis

ZANDVOORT - Het belooft vanavond een spraakmakende extra gemeenteraadsvergadering over het nieuwe raadhuis te worden. Rollen er koppen of blijft alles bij het
oude? Dat zou menigeen zich kunnen afvragen die wat
sensationeel ingesteld is. Of de PvdA, de voortrekker in
deze kwestie, een motie van wantrouwen gaat indienen
tegen een of meerdere wethouders, is op voorhand nog niet
te zeggen. Jeannette van Westerloo (fractievoorzitter van
ZANDVOORT - De traditio- de PvdA) wil zich daar van te voren nog niet over uitlaten.
nele luilakviering is zaterdag- De VVD en D66 zijn evenmin van plan om te zeggen of zij
morgen rustig verlopen volgens zo'n motie zouden steunen.
de politie. Om de jeugd van de
straat te houden organiseerde
De gemeenteraad vergadert maakt zijn: de stempel op het
buurthuis 't Stekkie een tienerdisco vrijdagavond en een pya- vanavond vanaf acht uur over advies van de welstandscommaparty zaterdagmorgen. On- de vraag of er substantiële fou- missie is een dag te laat gedageveer dertig tieners bezochten ten gemaakt zijn bij de proce- teerd en de rekening voor de
de disco en bijna vijftig kinde- dures rondom de nieuwe aan- leges is te laat de deur uitgeren verschenen zaterdagmor- bouw van het raadhuis. Vol- gaan. Dat is alles, constateren
gen tussen zeven en negen bij gens de fractie van de Partij van ze. Zij vragen dan ook morgende pyamaparty. Volgens een de Arbeid, VVD-er Prits van avond aan de raadsleden of zij
medewerkster van 't Stekkie Caspel en Han van Leeuwen willen uitspreken dat de „geuihadden bijna alle kinderen een van D66 kloppen er inderdaad te beschuldigingen tegen het
een heleboel dingen niet. Zo college van burgemeester en
pyama of nachtpon aan.
heeft de welstandscommissie wethouders ten onrechte zijn
bijvoorbeeld volgens hen nooit gedaan."
tekeningen goedgekeurd met
Dat voorstel valt zelfs bij AnZANDVOORT - Op de Boule- een rechte gevel, maar is er ach- dries van Marie (VVD), die
vard Barnaart heeft de politie teraf een stempel gezet op de meestal het college steunt, niet
tijdens de Pinksterdagen opge- tekeningen. Daarnaast zouden in goede aarde. „Het college
treden tegen Duitse wildkam- de verkeerde tekeningen ter in- mag zeggen 'wij hebben de raad
niet misleid', maar ik ben het
peerders. De toeristen, die vol- zage zijn gelegd.
De wethouders en de burge- met de tekst van het huidige
gens de politie te veel herrie en
rommel maakten, werden ge- meester menen echter dat er voorstel niet eens. Daarmee
sommeerd zich netjes te gedra- hooguit twee kleine foutjes ge- worden sommige raadsleden
gen. Zij moesten hun rommel
opruimen en mochten hun spe(ADVERTENTIES)
akers niet op hun auto aansluiVÈRLOpPPLUGGEN
IN ALLE SOORTEN
ten.

Luilak rustig

Wildkampeerders

Heino weigert prijs
ZANDVOORT - Leo Heino
| wil de 'Zandvoortse doofpot',
die hij heeft gekregen voor zijn
vuurtoren in de Kerkstraat,
weer teruggeven. Hij neemt
geen prijzen aan van een anonieme jury. Heino: „Als mensen
normen en waarden op mijn achviteiten loslaten, is dat best.
Maar dan wil ik ook weten wie
die mensen zijn." Als het aan
Hemo ligt, krijgt de jury de
Prijs zelf de volgende keer. _

Waterstanden •
•BHVH^^M^M^HMBMM^O^^^^MMBBflM

D

WATERSTANDEN

i;i 30 mei
atum

HW

LW

HW

LW

14.38 2£.06
31
mei
15.1823.50
)un
16.0512.10
!
iun
16.49 13.05
17.3313.40
1Un
04
^ jun 05.50 01.35 18.2014.04
"S jun 06.35 02.20 19.0714.44
jun 07.25 03.11 20.0615.35
07 jun 08.19
03.55 20.5916.25
Jfaanstand:
'M za 01 jun 22.37 uur
mgtij: di 04 jun 5.50 uur NAP +
cm.
,I|J odtij: vr 07 jun 3.54 uur NAP 3 cm.
02.18
03.00
03.46
04.25
05.09

10.04
11.15
--.-00.14
01.06
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„Dat heeft meer nadelen dan
voordelen," meende Frits van
Caspel (VVD). „Bovendien zullen de ondernemers uitemdelijk ontdekken dat het tot voetgangersgebied
bestempelen
omvangrijke plan om het cen- van de Kerkstraat na een daling
trum van Zandvoort aan te kle- m het begin leidt tot een omzetden. De VVD, Partij van de Ar- styging," aldus Jeannetre van
beid en D66 willen dat er in de Westerloo (PvdA).
wintermaanden geen auto's
door de Kerkstraat mogen rijLou Koper (D66) had ernstiden. Op verzoek van de onder- ge problemen met het controlenemers hebben wethouder ren op reclameborden. „AtaFliermga en Versteege echter surd. Als dat niet mag, wordt
toegestemd met een open win- zo'n
straat een kunstwerk.
kelstraat van oktober tot april. Straks verbieden we er zelfs
voetgangers."

Geen benen
meer zonder
rolstoel
pagina 3

Standwerkers dé attractie op
uitgebreide voorjaarsmarkt
ZANDVOORT - Dit jaar is de voorjaarsmarkt op zondag
2 juni uitgebreider dan ooit. „Voor kinderen is er van alles
te doen, maar ook voor ouderen en iedereen die er tussen
zit," vindt drogist Paul Olieslagers van het qrganisatiecomité, dat ook standwerkers heeft uitgenodigd. De voorjaarsmarkt wordt van 11 tot vijf uur gehouden op en rond
de Prinsesseweg. De toegang is gratis.
„Deze keer ligt het accent land volgens de Zandvoortse
minder op textielverkopers dan drogist. Een jury bepaalt zonvoorgaande jaren," zegt Olie- dag overigens wie de allerbeste
slagers. „We merkten namelijk is.
dat braderieén met veel textiel
Verder staat er een stand van
hun aantrekkingskracht lang- Greenpeace, de ABN/Ajax prozaamaan verliezen." De OVZ, motiebus („alhoewel dat eigendie de organisatie weer in eigen lijk niet meer kan"), twee grihand genomen heeft, heeft jaar- meurs voor kinderen, een
marktnestor Henk Oonk ge- surfsimulator en een glasblavraagd om de meer dan 160 zer. Een jazzband loopt rond in
handelaren te selecteren. Alle het centrum. Achter de Mariaverkopers hebben van te voren school is een skelterbaan voor
moeten aangeven wat ze verko- mensen van alle leeftijden.
pen, zodat Oonk in de gaten
Op de kruising van de L. Dakon houden dat er niet te veel vidsstraat en de Prinsesseweg
dezelfde produkten verkocht poseren promotiemeiden van
worden. „Laden ze dan zondag Penthouse in een race-overall
hun auto uit en er zitten obsce- bij een Formule III auto van de
ne T-shirts tussen, terwijl ze Dutch Racing School. Voor een
keurige pyama's zouden mee- kleine bijdrage maakt een probrengen, dan kunnen ze weer fessionele fotograaf een foto
naar huis," geeft Olieslagers als van bezoekers met zo'n knappe
voorbeeld.
dame. De kinderboerderij beOm de markt wat meer aan te vmdt zich op het parkeerterkleden staan er ook standwer- rein van het postkantoor. En de
kers tussen de kramen. De tien kinderkermis staat bij het Gebeste standwerkers van Neder- meenschapshuis.

Dief weer gepakt
ZANDVOORT - De politie
heeft opnieuw een 53-jarige
Zandvoortse man opgepakt die
al een paar weken inbreekt bij
de bungalows van Gran Dorado. Samen met de beveilingsbeambten van Gran Dorado onderzocht de politie twee inbraken.
In het tweede huisje lagen de
spullen die uit de eerste bungalow verdwenen waren. Bovendien had de inbreker enkele
persoonlijke paperassen met
zijn naam achtergelaten. Elders op het terrein wist de politie de man aan te houden.

Oplage: 5.400
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'Regel eerst bijdrage middenstand vóór
beslissing Kerkstraat'

Haring valt uit de lucht
ZANDVOORT - De nieuwe haring is gisteren letterlijk uit de lucht komen vallen. Vishandel Kroon en het
Casino regelden vier parachutisten en een vliegtuig om
de nieuwe 'maatjes' keurig op het strand te laten af leveren.

56-e jaargang nummer 22

.

:

Haltestraat62cf "' :

tel.:023-5719892

REIJDÏN - HBR

Assurantiën
Hypotheken
Administraties

Makelaardij o.g

GAAN VERBOUWEN
met ingang van l juni 1996, maar
onze dienstverlening zullen
wij trachten optimaal te houden vanuit een tijdelijk onderkomen,
dat bij ons adres aan de PASSAGE 36 - 40 te Zandvoort zal
worden geplaatst
Oive openingstijden blijven ook tijdens de verbouwing ongewijzigd
maandag t/m vrijdag van
zaterdag (makelaardij) van

8 3 0 - 17.30 uur
10.00- 14.00 uur

Telefoon Van der Reijden
Telefoon HBR
Fax

023571 5531

023571 2468/0235275424
023571 9127

veroordeeld en dat vind ik niet
juist." Meer wil hij overigens
over de kwestie niet zeggen.
Zijn fractiegenoot verbaast
zich ook over de vraag van het
college. „Stel dat het kabinet
aan de Tweede Kamer zou vragen „wilt u toegeven dat u te
kritische vragen hebt gesteld?"
Dat zou op hoongelach stuiten."
Volgens Gert-Jan Bluijs
(fractievoorzitter van het CDA)
is het allemaal „een storm in
een glas water. Wat is er nou
helemaal aan de hand? Er is
een datumstempel een dag te
laat op een document gezet. Als
je wilt frauderen, zet je toch
eerder een stempel van te voren?"
Ook voor Piet Keur hoeft alle
commotie niet. „Voor mij is de
kous af, in de lengte, in de
breedte en overdwars. Ons Nederlands bestuursrecht geeft
de mogelijkheid om achteraf te
herstellen als er twee kleine
foutjes zijn gemaakt. Dat is gebeurd. Ik steun het college."
Han van Leeuwen (D66) benadrukt dat hij op een nog uitgebreider onderzoek gaat aandringen. „De documenten die
nu ter inzage liggen wijzen op
verschillende misstanden. Dat

moet veel beter uitgezocht worden. En het gaat erom wie de
politieke verantwoordelijkheid
neemt." Vermoedelijk liggen
die
verantwoordelijkheden
echter verankerd in de oude tegenstellingen binnen de raad:
GBZ, CDA en Lou Koper (D66)
steunen het college onvoorwaardelijk, VVD-er Van Caspel
sluit zich aan bij de PvdA en
Han van Leeuwen plus Jan Termes van D66, Andries van Marle twijfelt en VVD-er Van Vilsteren stemt met het college mee.
Maar het zou natuurlijk ook anders kunnen lopen.

Strijden
voor de
kinderen
pagina 5

Voorheen
de bank van
de Vijverhut
pagina 5
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertentes: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8646

Ondernemers wilden muziektent
huren van opbrengst jaarmarkten
ZANDVOORT - Een muziektent, kerstverlichting. Ze
hadden zulke mooie dingen willen doen met de opbrengst
van de voorjaarsmarkt en de zomerbraderie. Maar . de
Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) mag vooralsnog geen entree heffen van de gemeente. De OVZ geeft
echter de moed niet op.
Volgens de gemeente vindt de
markt plaats op de openbare
weg en mag je niemand verplichten om geld te betalen om
over een openbare straat te
wandelen. Volgens Paul Olieslagers van de OVZ is er echter
een uitwijkmogelijkheid. Als de

Mogelijk weer 'plezierbelasting'
ZANDVOORT - De gemeente wil gaan onderzoeken of zij
weer een soort 'plezierbelasting' kan invoeren. Met een
onderzoek naar deze zogeheten 'ver makelij kheidsretributie' heeft de gemeenteraad gisteravond ingestemd bij de
vaststelling van de opzet voor een recreatiebegroting. Die
begroting geeft weer wat het toerisme de gemeente kost of
oplevert.
De vermakelijkheidsbelasting werd jaren geleden geheven op
bijvoorbeeld filmkaartjes, maar werd landelijk afgeschaft. Inmiddels is er nieuwe financiële wetgeving, die weer een opening biedt
voor deze belasting. Overigens gaat het deze keer om een retributie, wat wil zeggen dat de gemeente de inkomsten ervan ook moet
gebruiken voor voorzieningen in de toeristische sector.

gemeente de Prinsesseweg,
waar de voorjaarsmarkt zondag wordt gehouden, aan de
openbaarheid onttrekt kan de
gemeente wel toestaan dat bezoekers van de markt een gulden entree moeten betalen.
Olieslagers: „In Maastricht
doet de gemeente dat ook. Dus
waarom zou Zandvoort dat niet
kunnen?" Voor nieuwe evenementen kaart de OVZ de entreekwestie waarschijnlijk opnieuw aan bij het college van
Burgemeester en Wethouders.
Deze kwestie heeft de OVZ
inmiddels leden gekost. Toen
bekend werd dat de OVZ rekende op een bruto-opbrengst van
tachtig tot negentigdiuzend
gulden, zegden spontaan enkele ondernemers hun lidmaatschap van de OVZ op. Olieslagers betreurt dat. ,,Als iedereen
straks opzegt, wordt er hélemaal niets meer georganiseerd
en hebben de ondernemers

geen stem meer richting de gemeente."
„Van die tachtigduizend gulden gaan wij helemaal niet lekker uiteten of zo. Dat is een
misverstand," zegt hy verontwaardigd. „Ten eerste is dat een
brutobedrag, waarvan ongeveer de helft nodig is om de
kosten van alle attracties te
dragen. Ten tweede is een deel
bestemd om het nieuwe Ondernemers Platform in stand te
houden. Daarin zitten vertegenwoordigers van de strandpachtersveremging, de horeca-ondernemers en de middenstand." „Ten derde," vervolgt
hij, „zouden we de 15.000 gulden die dan nog overblijft het
liefste willen besteden aan een
muziektent op het Raadhuisplein of kerstverhchting voor
de decembermaand. Niemand
wordt er dus rijk van. Sterker
nog, het organiseren van evenementen in Zandvoort is liefdewerk oud papier."
Doordat de OVZ zondag geen
gulden entree mag heffen, loopt
Zandvoort enkele attracties
mis. „We hebben onder andere
het spnngkasteel voor kinderen geschrapt. Dat is toch jammer, nietwaar?"

'Ouderen slikken veel pillen,
maar weten er soms weinig over'
ZANDVOORT - Ouderen
gebruiken twee tot drie keer
zoveel medicijnen. Maar
lang niet altijd weten ze precies op welk tijdstip ze wat
moeten innemen of welke
medicijnen absoluut niet bij
elkaar passen.
„Daarom richt de landelijke
apotheekweek zich juist op ouderen," legt Hans Mulder, apotheker op het Raadhuisplein,
uit. Van 3 tot en met 7 juni raadt
hij vooral ouderen aan om hun
medicijnkast te legen in een
speciale groene plastic zak en
die mee te nemen naar de apotheek. De zak krijgen ze van de
apotheker.
„Natuurlijk geven we ook informatie aan iemand van 35,"
stelt Mulder gerust. „Maar in
de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld ouderen met astma vaak
niet weten hoe ze moeten inhaleren. Dan hebben ze twee soorten 'pufjes' en denken zodra het
wat beter gaat, laat ik alles
maar opzij leggen. Terwijl
meestal een van de twee medicijnen bedoeld is om astma op
langere termijn te bestrijden,"

vertelt de apotheker.Hij heeft die medicijnen ingenomen heb,
voorbeelden te over. „Dit tube- ben ik meestal een paar uur
tje ligt er al twintig jaar, kan ik misselijk.
Vervolg op pagina 3
dat nog gebruiken? En: Als ik

ISFniTinfllllr c''e krant moet ik hebben.
J. i C* tu. W.J. *fJfV; omdat ik graag wil weten wat zich m
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Ondernemers Platform
keert gemeente rug toe
ZANDVOORT - Het vorig jaar opgerichte Ondernemers
Platform wil niet meer met de gemeente praten. De overkoepelende organisatie van strandpachters, middenstanders en horeca-ondernemers heeft dat gisteren definitief
besloten. Het college van Burgemeester en Wethouders
krijgt binnenkort een brief hierover.
Het Platform liep vorige week boos weg uit het overleg met het
college van Burgemeester en Wethouders, omdat wethouder Fheringa de strandstoelbelasting alleen op basis van het geschatte
aantal stoelen wil berekenen. Dat is de strandpachters in het
verkeerde keelgat geschoten. De overige leden van het Platform
scharen zich nu eensgezind achter de strandpachters. Zij vinden
dat Plieringa probeert de strandpachters, middenstanders en
horeca-ondernemers tegen elkaar uit te spelen. Dat zint de leden
van het Platform niet.
Bovendien is het Platform zeer teleurgesteld dat de gemeente
waarschijnlijk pas volgend jaar met een recreatiebegroting op de
proppen komt, terwijl beloofd was dat die deze maand op tafel
zou liggen.

Naam. (m/v)
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PoMcode/Plaats:
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(,„„„„„,i,u^,io

| L
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Giro/Banknr..
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18.75 halfjaar f 33.90

jaar ƒ 59.20

* Voor iwstabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven :020-!5fi2.(i2.11.
Stuur du/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71037 Ï"Ö17ÖÖ3"
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FAMILIEBERICHTEN
OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Op T'i jarifje leeftijd is l och nof* onverwacht overleden onze vader, schoonvader, opa, broer, zwatjer en oom

Gerrit
Gerardus Louwen
weduwnaar van Anlje Veninjja
+ Haarlem
•A- Amsterdam
l l m . m r t 192H
27 mei 1996
Martin en Karin
Kleinkinderen
en verdere lamilie
Bentveld, 27 mei 1996
Huize A. (i. Bodaan
Bramenlaan 2
Correspondentieadres:
Familie H. M. Ixmwen
Treubstraal 2
20-11 VG Zandvoorl
Gerrit is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar Keen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdajj 31 mei a.s. om 12.00 uur in hel crematorium
WestRaardc, Ookmeerwey 275 te Amsterdam.
Na cle plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

„Ik zal uitstorten van mijn Geest
op alle vlees."
Handelingen 2 : 17
Na een kort ziekbed overleed mijn man, onze vader en schoonvader

Evert Bol
3 mei 1921
26 mei 1996
Zandvoort:
G. Bol-cle Vries
Hans Bol
Maassluis:
Jan Bol
Corrie Bol-van Duyvenbode
A. J. van der Moolenstraat 20
2041 N D Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort: woensdag 29
mei van 20.00 tot 20.30 uur.
De rouwplechtigheid in de aula van de Algemene
Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort en aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op clonderdag 30 mei om 14.00 uur.
Hierna is er gelegenheid tot condoleren.

De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag 4 juni 1996, 20.00 uur
- woensdag 5 juni 1996, 20.00 uur
- donderdag 6 juni 1996, 20.00 uur

De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het
Raadhuis (ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang Swaluestraat).
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

zijn op l juni 1996
al 25 jaar een paar

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen
95 104 B Potgieterstraat 8
95 081 B Passage 36 t/m 40

vergroten van een woning
veranderen van de entreepui

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende bouwvergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Hoofdprijs
4 waardebonnen a. 50,=
beschikbaar gesteld door

JAAP BLOEM Intersport,

Kroon Mode
Haltestraat 55

CORTINA MODES,
Kerkplein 3
9e t/m 13e prijs VOETBAL

Aanbieding Sloggi's
alle modellen
dames- en herenslips

4 halen 3 betalen
aanbieding loopt tot
eind juni

door O V 2

Onze promotiedames delen zaterdag 15 juni
voor Vaderdag een geurige attentie uit
verzorgd door

Parf. MOERENBURG
Haltestraat l, Zandvoort
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

Een ijzersterke combinatie

let op onze

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoo.rt
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-571 49 24
Telefoon 023-571 77 41

KWEKERU
P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 571 7093

knalaanbiedingen

GARAGE IN DE VERHUUR

Groot assortiment

Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor Verhuur:
Garage Keesomstraat 15 A, huur ƒ 95,89 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage hebben de huurders van
de woningen aan de Keesomstraat met de nummers 25 t/m 147

Postagentschap Pasteurstraat
Winkelcentrum Noord

25 mei tot 9 juni

U kunt inschrijven op de garage door een briefje met uw naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te
sturen aan de E M M, Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort.

Postagentschap is elke morgen open van

Uw reactie dient uiterlijk woensdag 5 juni 1996 om 12.00 uur, in ons
bezit te zijn.

Poststukken girobetaalkaarten enz.
Tijdens onze vakantie af te halen
Postkantoor Zandvoort L. Davidsstraat

9.00 tot 10.00 uur

InterLanden sprElgroep

Elastische band
Alle maten
in diverse
kleuren

Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

'.andvoorts
Nieuwsblad

59.95
u itvaartverzorg i ng
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

y pag en nacht bereikbaar voor'.hét verzorgen Van een begrafenis
.
birekrhulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
?arkhan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

PH
Z

AANGEBODEN: VAKANTIEWERK

zoeken wij

;

O

Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Damespantalons

Ken natura-iiitvtmr (.verzekering,
dtiar heb Je iv€ii attn»

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Ja, ik v\il vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartver/ekering
ontvangen Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

straat:

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

postcode/woonplaats:

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

telefoon:

Shell Geerling

leeftijd! en):

De Vonk

man/vrouw

Bon in envelop /.ondei post/egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antvvooiunummer 31<S, 2000 WC Haarlem.

Mobil
Het Station

VAKANTÏEBEZORG(ST)ERS
met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van de Weekmediabladen op vakantie. Voor wie
dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning. De
bezorgdagen zijn op woendag of donderdag, afhankelijk
van de verschijning van de krant.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor een vaste wijk bij u in de buurt.
Vul snel de bon in en stuur deze zonder postzegel naar
Interlanden Spreigroep, antwoordnummer 15002,
1000 PW Amsterdam of bel tijdens kantooruren:
020 - 613.8444

Gasthuisplein12, Zandvoort

Bruna Balkanende

naam:

o,p. zak

Haltestraat 55

"Dat hel) ik toen wel onderronde n.
\dtuurlijk, de venxkeriny dekte alle
konten, maar net •/.<> helanarijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste /.oiy (/ereaeld,
precies xoals mijn man xich dat had vooryesteld.
'In. deze uHvtmrtverzekerinf] is mijn
verlnniu'en meer tlnn traunl."V''

f^
O

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken c

Kroon Mode

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in

y

Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten

alleen voor postbussen

Een koï^
pf crematiedos
SÏtóeentó
bij JJitStól^

c

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Wij gaan met vakantie van

Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.

bij de

MODESHOW!
Hartstikke bedankt. Een dikke zoen!
Ellen ten Broeke

„HET GROTE ORANJE EK-SPEL"

5e t/m 8e prijs
4 "waardebonnen a 25,=
aangeboden door

Super
NOORD

I-Iarlelijl< gefclicitcei'cl

Lieve Meiden en Mannen
Alweer een maand geleden . . .
Bij deze wil ik jullie allemaal nog bcdanken voor jullie inzet.
Ik hoop dat we volgend jaar met z'n
allen weer zo'n gezellige ploeg vormen

organiseren in cle krant van 12 juni

Kerkstraat 16

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit register kan
worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden.

* Hen kompleet verzorgde begrafenis of crematie vooreen éénmalige
afkoopsom van f 3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel /o'n f 5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f l .000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Mirella, Karina CMI Jon

.023-5730792

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwaan vragen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
96 047 B Burg. Engelbertstraat 58
vergroten van een woning
96 048 B Kennemerweg 1
veranderen van een woning

Iedereen keert uiteindelijk terug
in zijn eigen thuishaven.
Bedroefd geven wij U kennis dat, voor ons onverwacht, uit ons midden is weggenomen mijn lieve
zoon. onze broer, mijn zwager en mijn oom

Peter en Ans

UW HARDWARE *SOFTWARE
& NETWERK SPECIALIST!

- 1 boom

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang Swaluestraat).
Openingstijden: ma. t/m do.: 08.30-16.00 uur; vrij.: 08.30-12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Joop
directeur van Wika b.v.
op de leeftijd van 63 jaar.
G. van Loon - Kames
Wim en Ans
Leo en Tineke
Bianca
Chantal
Tessi, Nouschka, Ilja, Rory
21 mei 1996
Lijsterstraat 18
2042 CJ Zandvoort
De begrafenis heeft op vrijdag 24 mei plaalsgevonden te Zandvoort.

ADVERTENTIES

11 Nieuwsblad

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Fahrenheitstraat 45

Johannes Jacobus van Loon

Gerard Bluijs

en

Cornelis Slegersstraat 2-1 Zandvoort

De nacht van de dood
is de dageraad van de geest.
Intens verdrietig geven wij U kennis dat, thuis,
omgeven door de warmte van zijn gezin, vredig is
ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader,
opi en baasje

in de leeftijd van 44 jaar.
Truus Verburg-Schrama
Marjan en Bo
Robert
Hans
Mijdrecht, 25 mei 1996
Correspondentieadres:
Aalsmeerderdijk 192
1436 BA Aalsmeerderbmg
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

- commissie maatschappelijk welzijn
- commissie bestuurlijke zaken
- commissie ruimtelijke ordening

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van
Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
Mijn leeftijd is
Ik ben beschikbaar van

jaar
t/m
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Rebel exposeert
ZANDVOORT - De Zandvoortse kunstenares Marianne
Rebel exposeert binnenkort in
het provinciehuis in Haarlem.
De tentoonstelling van haar
schilderijen wordt op 8 juli geopend. Pikant detail: de provincie wil per se het omstreden
schilderij met de achterkanten
van de burgemeester en zijn
vrouw tentoonstellen volgens
Rebel. Daarom heeft de kunstenares de gemeente verzocht om
het schilderij uit te lenen. Volgens voorlichter Egon Snelders
heeft de burgemeester daar
geen bezwaar tegen.
Rebel mag overigens ook samen met beeldhouwer Kees
Verkade exposeren. De eerste
week van juni zijn de kunstwerken van beide Zandvoorters te
zien in het kantoorgebouw van
Krenning Vastgoed in Den
Haag ter ere van de introductie
van een nieuwe BMW.

woensdag 29 mei 1996

Nieuwsblad

'Die elektrische rolstoel geeft mij benen'
Het is alsof je een kind een cadeautje geeft voor zijn verjaardag en dan een maand later zegt: „Geef het maar weer
terug, want je was eigenlijk niet echt jarig." Wipke van
Egmond-Olivier en haar man Jan van Egmond kunnen het
niet verkroppen. Mevrouw Van Egmond kreeg op 12 december 1995 een elektrische rolstoel, maar moet deze nu weer
inleveren hij de gemeente omdat die vindt dat én een bruikleenauto én een rolstoel te veel van het goede is. De familie
Van Egmond is wel blij dat er een traplift in huis komt en
dat de tuin opgehoogd mag worden. Alleen een beetje zuur
dat het Zandvoortse echtpaar daar 2.400 gulden voor moet
betalen, terwijl de eigen bijdrage hiervoor net per l april afgeschaft is. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente valt daar nog wel over te praten.

E

we het zelf niet wisten, maar
het misschien uit andere bronnen hadden kunnen weten."
De brief over de elektrische
rolstoel leverde nog een teleurstelling op. Voor een traplift,
enkele handgrepen en het ophogen van de tuin zodat de afstap minder moeilijk is, vraagt
de gemeente een eigen bijdrage
van 2.436 gulden. „We wonen
nu twee jaar hier aan de Van
Lennepweg en dat bevalt goed,"
vertelt meneer Van Egmond.
„Maar de aanpassingen zijn
hard nodig. Traplopen is beslist
geen goede therapie voor mijn
vrouw." Ze knikt bevestigend.
„Soms heb ik spierpijn, omdat
ik me met een arm moet optrekken aan de leuning."
Dat de familie Van Egmond
een eigen bijdrage moet betalen, lijkt op het eerste gezicht
tamelijk merkwaardig. Per l
april heeft de gemeente immers
de eigen bijdrage voor woningaanpassingen laten vallen. De
aanvraag stamt echter van 22
augustus. De gemeente heeft
het antwoord hierop op 2 mei
verstuurd. Volgens ambtenaar
Van de Velden heeft een van
zijn collega's inmiddels aangeboden om nog eens naar de
zaak te kijken.

EN JAAR GELEDEN wat meer vrijheid heeft, dat ze
gooide een bloedprop in niet altijd van mij afhankelijk
haar hoofd het leven is."
Mevrouw Van Egmond: „Ik
van
Wipke
van
Egmond-Oliver in de war. De zie deze elektrische rolstoel inprop sloot de bloedtoevoer middels als mijn benen. We wanaar haar rechterhersenhelft ren er dan ook helemaal stuk
Hulp nodig
af. Door dit herseninfarct, of van toen we begin mei die brief
ZANDVOORT - Wie heeft er beroerte zoals het in de volks- van de gemeente kregen."
Volgens deze brief van 2 mei
een paar uur per week of per mond heet, raakte ze volledig
maand over en wil graag andere links verlamd. Dat haar linker- moet de familie de rolstoel
Zandvoorters helpen? De Stich- arm en haar linkerbeen niet weer teruggeven. „Om reden
tmg Weizijnscentrum Zand- meer werken is nog het lastig- dat u de beschikking heeft over
voort (tel. 5719393 of 5717373 of ste. Echt pijn doet het eigenlijk een bruikleenauto, aan u ver5715878) zoekt nieuwe vrijwilli- niet. „Je moetje voorstellen dat strekt in het kader van de Algegers. Zo zijn er chauffeurs no- de tandarts je heeft verdoofd. mene Arbeidsongeschiktheidsdig die met de belbus maandag Zo'n gevoel is het," vertelt me- wet," schrijft de gemeente. Volgens meneer Van Egmond kon
tot en met zaterdag ouderen en vrouw Van Egmond.
Haar man vult aan: „Volgens de gemeente echter weten dat
gehandicapten ophalen. Belangstellenden dienen in bezit een krantenartikel krijgen jaar- hij over een auto beschikte,
te zijn van een rijbewijs en eni- lijks 26.000 Nederlanders een want hij heeft dat bij revalidaherseninfarct of een hersen- tiecentrum Heliomare aageMocht het niet goedkomen,
ge rij-ervaring.
Verder zoekt het Weizijns- bloeding (daarbij barst een meld. Heliomare heeft vervol- dan is meneer Van Egmond in
centrum dringend vrijwilligers bloedvat open, red.). Dat zijn gens de aanvraag naar de ge- elk geval van plan om twee bezwaarschriften in te dienen,
voor Tafeltje Dekje die maaltij- lang niet allemaal ouderen. Er meente gestuurd.
Zou mevrouw Van Egmond één tegen de eigen bijdrage en
iden rondbrengen bij mensen zitten ook veel mensen bij die
die niet meer zelf kunnen kp- jonger dan zestig zijn, zoals niet gewoon in een aangepaste één tegen het inleveren van de
| ken. Een auto of een rijbewijs is mijn vrouw. En die willen graag auto kunnen rijden, dan zou rolstoel. „Want we kunnen niet
het toch allemaal opgelost zijn? meer zonder deze rolstoel."
| voor deze functie niet per se nog wat doen overdag."
„Nee, dat gaat niet," zegt haar
Inmiddels geeft een mede[noodzakelijk, ook bijrijders
Daar wringt de schoen. Me- man, „want ze heeft geen rijbe- werkster van de Thuiszorg Gei zijn van harte welkom. De
maaltijden worden op maan- vrouw Van Egmond verbleef wijs en is al van kindsafaan handicapten zijn vrouw elke
dag, woensdag en vrijdag tae- vijf weken in het ziekenhuis en hartpatiënte. Die mogelijkheid woensdagmiddag 'rijles', zodat
ze nog meer aan de elektrische
zorgd. Daarnaast bestaat er een daarna vijf maanden in het re- valt dus af."
Volgens B. van de Velden, rolstoel gewend raakt. Ze kan al
tekort aan: telefoonmedewer- validatiecentrum Heliomare in
kers, ziekebezoekers, bood- Wijk aan Zee. „Toen ik thuis- sectorhoofd van de afdeling Be- redelijk omgaan met het scheuschappenhalers en chauffeurs kwam, viel ik in een gat. Daar wonerszaken, was de gemeente rijzer, dat maximaal acht kilodie mensen naar het ziekenhuis zitje tussen mensen die hetzelf- niet op de hoogte van de auto meter per uur rijdt. „Kijk," dede hebben meegemaakt. Hier bij de aanvraag. Van de Velden, monstreert ze als de foto gewillen brengen.
thuis is dat toch anders. Dank- die benadrukt dat hij geen gege- maakt moet worden, „ik kan al
zij die rolstoel kan ik zelf ook vens over derden verstrekt om aardig manoeuvreren als ik de
op pad. Een keer zonder mijn de privacy van mensen te waar- bocht moet nemen om de tuin
man naar de markt of winkel- borgen: „We zitten er niet om in te komen. Maar dan moet
tjes kijken in de Kerkstraat." Zandvoorters tegen te werken. mijn man wel het tuinhekje
Toch wilde de familie Van Als men al een bruikleenauto weghalen, want het poortje is te
Egmond de elektrische rolstoel heeft, gaan we ervan uit dat ze smal. Gelukkig heeft deze rolin eerste instantie eigenlijk niet vervoer hebben voor korte en stoel een stevige bumper,"
hebben. „Ik zag mijn vrouw al lange afstanden. Als de familie lacht ze.
Vervolg van voorpagina
rekken van de HEMA om- Van Egmond kan hardmaken
Als uiterste mogelijkheid ziet
Is dat goed? Of: Ik slik al- de
of onder een auto te- dat we het wel wisten, dan heeft meneer Van Egmond nog maar
tijd 's morgens mijn medicij- verrijden
rechtkomen," vertelt meneer het beslist zin voor ze om be- één oplossing als de rolstoel innen, moet dat wel?"
Egmond. „Het was dat de zwaar aan te tekenen. Een onaf- derdaad terug naar de gemeenWie met dit soort vragen tij- Van
van Heliomare hankelijke commissie en even- te gaat. „Ik wil proberen om
dens de apotheekweek binnen- ergotherapeut
want anders hadden tueel een tweede medisch advi- een tweedehandsje op de kop te
|stapt, krijgt eerst een kort ge- aandrong,
een aanvraag inge- seur kijken er dan nog eens tikken. Maar ja, het leven is al
sprek met een van de assisten- we nooit
Zij benadrukte hoe be- naar. Het is natuurlijk wel juri- zo duur."
tes. Daarna volgt er een gesprek diend.
Monique van Hoogstraten
i met apotheker Hans Mulder of langrijk het is dat mijn vrouw disch gezien een grijs gebied als
apotheker Heleen Tissot. Maar
als het op dat moment erg druk
(ADVERTENTIES)
is, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt met een van de
twee apothekers. De apotheek
|op het Raadhuisplein is open
(van acht uur tot half zes.
„Het is overigens niet de bejdoeling dat we op de stoel van
Ondernemers Vereniging Zandvoort
de huisarts gaan zitten. Die
[lichten we natuurlijk wel in als
at nodig mocht blijken," bena(drukt Mulder.
De Zeestraat Apotheek doet
Kunstenares Marianne Rebel heeft
wel mee aan de apotheekweek,
imaar verspreidt geen actief
allerlei Zandvoortse bedrijven verplastic zakken onder de cliënstopt in het etiket van de Zandten.
voortse Cuvée.
Wie ziet de meeste? OndernemersToch aangehouden
vereniging Zandvoort houdt een
ZANDVOORT - Een 58-jarige
wedstrijd rondom het etiket en Maautomobiliste uit Amsterdam,
rianne Rebel reikt zelf de prijzen
die doorreed na een aanrijding
uit. Het oorspronkelijke schilderij
op het De Pavaugeplein, is aangehouden na een tip. De vrouw
hangt bij Café Neuf.
constateerde de aanrijding en
stapte zelfs even uit om de
Illustratie Marianne Rebel
schade te bekijken. De politie
hield haar later elders in Zandvoort aan en bekeurde haar.

Apotheekweek
voor ouderen

ovz

INFO

WIE ZIET DE MEESTE BEDRIJVEN?

1ste prijs

Dronken toerist
ZANDVOORT - Een 41-jarige
Zwollenaar werd vorige week in
de Haltestraat in laveloze toeIstand gevonden. Hij wist zijn
jnaam niet meer en moest een
[lacht in de cel doorbrengen.

12 flessen wijn

2e prijs
6 flessen wijn

3e prijs

Zandvoorts
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3 flessen wijn
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Vonk schoot
50 jaar terug
in kerk over
ZANDVOORT - De familie
Moll uit de Potgieterstraat ib
vandaag vijftig jaar bij elkaar.
Jakob Moll en Dyna Moll-Keur
vieren dan ook hun gouden
bruiloft. Het tweetal heeft elkaar voor het eerst ontmoet m
de Nederlands Hervormde
Kerk op het Kerkplein. „Hij lag
in Zandvoort als militair. Toen
ik hem in de kerk zag, dacht ik
meteen' dat is hem," vertelt mevrouw Moll
De burgemeester heeft het
echtpaar gisteren gefeliciteerd
en maakt er vandaag nog een
feestelijke dag van. „Maar eigenlijk hebben we het met de
familie op eerste pinksterdag al
gevierd. Een geweldige dag,
zo'n rijkdom om iedereen om je
heen te hebben, daar weegt
niets tegen op."

Recreatieschepen
op Vinkeveense
Plassen onveilig
VINKEVEEN - De politie
heeft samen met de brandweer zaterdag 25 mei een
veiligheidscontrole gehouden op recreatieschepen op
de Vinkeveense Plassen.
17 schepen werden gecontroleerd. Slechts één vaartuig
bleek redelijk in orde te zijn.
Zeven hadden een te oude gasslang, één geen brandstoftank
maar een oude oliedrum, één
geen goede afzmging voor de
benzinemotor, drie geen goede
gasafvoer, drie hadden hun gasflessen los opgeslagen aan
boord, 13 hadden geen redMevrouw Van Egmond kan inmiddels al aardig- overweg met haar elektrische rolstoel, maar bij dingsmiddelen aan boord, drie
het tuinhekje is het toch even passen en meten
Foto André Lieberom geen reddingsboei, zes geen of
geen goed blusmateriaal, één
had brandstof los opgeslagen
aan boord, één ontbrak het aan
een thermische beveiliging op
De Wet Voorzieningen Gevoor 1996 gekregen. Volgens
het kooktoestel en vier hadden
handicapten (WVG) is in In het kort
Snelders komt de gemeente
losse accu's op het schip.
1994 ingegaan. Die wet houdt
de komende jaren geld teDe schippers zeiden de conin dat ouderen en gehandi- capte Zandvoorters. Sinds de kort, omdat er relatief veel
trole op prijs te stellen. Allen
capten voor het aanpassen invoering van de nieuwe wet ouderen en gehandicapten in
kregen de gelegenheid de zaken
van hun woning (bijvoor- zijn er negenhonderd aanvra- Zandvoort wonen. Tot nog
op orde te brengen.
beeld met een traplift of een gen ingediend bij de gemeente toe gaf het Rijk daarvoor een
verhoogde toiletpot) bij de voor woningaanpassingen.
extra bijdrage, maar die is l
gemeente kunnen aanklopHet Rijk geeft Zandvoort januari '96 afgeschaft.
Salonboot vaart
pen. Bovendien heeft de ge- jaarlijks een fors bedrag voor
meente een belbussysteem de uitvoering van de WVG. In
Niettemin heeft de gemeendoor hele regio
opgezet.
1994 was dat een miljoen, in te een speciaal WVG-potje in
AALSMEER - De WV
Volgens gemeentevoorlich- 1995 werd dit bedrag verhoogd het verleden gereserveerd.
Amstelland en de Meerlanter Egon Snelders zijn er naar 1,5 miljoen en datzelfde Daarin zit nog ongeveer een
den houdt dit jaar opnieuw
2.500 oudere en/of gehandi- bedrag heeft Zandvoort ook miljoen gulden.

een groot aantal boottochten met de salonboot De
Spaarnestad. Alle tochten
zijn inclusief lunch.

MENINGEN

Vuurtoren van Soeters
is een f allussumbool
In het oude dorp moet je geen
opzichtige vuurtoren bouwen,
vindt Tonny van Renterghem.
De Eiffeltoren is destijds toch
ook op een tentoonstellingsterrein gebouwd en niet in Montmartre. Zo'n fallussymbool, een
idee van architect Soeters, moet
je Zandvoort niet aandoen, is
zijn standpunt.
Sjoerd Soeters, de kitsch baron die Zandvoort van een
nieuw fallussymbool wenst te
voorzien. Als Leo Heino's gimmick architect Sjoerd Soeters
'het kalige' van zijn eigen schedel wil aanvullen door er permanent een vuurtorentje op te
plakken zou ik dat charmant
vinden, maar Zandvoort hoeft
echt niet door hem in het oor
getoeterd te worden om met
zijn kitsch en Leo's schijnbaar
eindeloze gok de skyline van
ons dorp te bepalen. Hij kijkt
neer op het fish en chips aspect
van de Britse badplaats Brighton, maar gaat er prat op dat
zijn Circusgebouw Zandvoort
nu typeert als broodje haring
en ijsco.
Zijn onkunde over Zandvoort
komt tot uiting als hij zegt dat
hij 'het merkwaardig vindt dat
Zandvoort geen haven heeft,
maar Katwijk en IJmuiden
wel'. Weet Sjoerd niet dat Zandvoort honderd jaar geleden een
klein arm vissersdorpje was, en
dat er in onze beschermende
duinenrij geen openingen voor
havens waren, behalve bij Katwijk aan de monding van de
oude Rijn waar de Romeinen
een haven hadden? En dat IJmuiden nooit een vissershaven
had voordat de stad Amsterdam in de 19-e eeuw, na uitgaven van miljoenen en de bouw
van geweldige sluizen, toestemming kreeg de duinenrij te
doorbreken voor het Noordzeekanaal, waarop de zware concurrentie van de motorschepen
uit IJmuiden en de crisisjaren
de Zandvoortse vissers ten onder bracht. De toeristen hebben
de Zandvoortse vissers niet
doen verdwijnen - voor hen waren die grote kleurvolle oude
schuiten die van het strand de
woeste zee in gingen fascinerend.
Lep en Sjoerd hebben geen
begrip van wat toeristen vijfhonderd kilometer naar Zandvoort trekt. Het is de frisse
lucht, zee, zon en strand, daarna ergens met hun familie een
gemütliches biertje, lekker uit
eten gaan in een strandtent of
Hollands restaurantje, het

oude dorp bewonderen en wat
winkelen. Gokken in het kitsch
Circus staat zeker niet bovenaan het lijstje. Wie stuurt er
ooit een ansichtkaart van het
gok-Circus naar de Heimat - ze
zijn niet eens te koop - terwijl ze
iedere dag wel kiekjes staan te
maken van het (oude!) stadhuis en de bebloemde oude
straatjes, en je dan vertellen
hoe schön ze dat vinden en dat
het jammer is dat er tegenwoordig zoveel haszliche Neubau is.
Ah, maar Leo's vuurtoren als
magische Zandvoortse fallus?
De kleine polyester goklul van
de Kerkstraat? Helaas weten
wij al wie de lulligste Zandvoortste exploitanten zijn, daar
is toch geen reclame voor nodig? Sjoerd bouwt en ontwerpt
originele, grappige blikvangers
die met hun wapperende vlaggen, leuk op de noord Boulevard Barnaard of misschien in
Las Vegas zouden staan, maar
hij en Leo Heino willen per se
in het hart van het oude dorp
bouwen en al het andere aan
hun Vegas-chroom/glas-met-afvallende-tegels-stijl aanpassen,
net als de 'trap-de-muren-maarin' nieuwbouw van het stadhuis. De kerktorens mogen dus

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

niet langer de skyline van Zandvoort bepalen, zij moeten worden vervangen door het fallus
torentje van Leo Heino en zijn
'door hem uit de louche sfeer'
gehaalde' gok evangelie!
Ik ben het volkomen eens
met Martha Burger, origmaliteit en vernieuwing in stijl zijn
leuk en opwindend, maar niet
ten koste van het oude en dierbare; het Canadese Cirque du
Soleil is zeker nieuw, kleurvol
en fantastisch, maar het is geen
goktent en het staat niet permanent in het midden van het
Gasthuisplem. Zelfs de beroemde Eiffeltoren, de Franse
fallus, werd op een tentoonstellingsterrein gebouwd, niet in
het hart van de oude stad, niet
in Montmartre of op de Place
Vendôme! Zandvoort is natuurlijk geen Parijs, maar ja, de heer
Soeters is dan ook geen Alexander Eiffel.
Tonny van Kentemhem
Zandvoort

Zo is er een tocht langs de
Kagerplassen, Leiden, Alphen,
Braassemermeer en de Buitenkaag naar Cruquius. Vertrek:
negen uur van Museum De Cruquius. De prijs is dertig gulden.
Gevaren wordt op de zaterdagen l juni, 6 juli, 17 juli en
woensdag 14 augustus.
De Ringvaarttocht over de
hele Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder vertrekt om
negen uur vanaf Museum De
Cruquius. Het reisje kost dertig
gulden. De data zijn zaterdag 29
juni, woensdag 24 juli, zaterdag
10 en 17 augustus.
Vanaf de Paul Krugerkade 51
in Haarlem vertrekt zaterdag 8
juni, donderdag l en zaterdag
24 augustus de salonboot naar
de Zaanse Schans. Deelname
kost dertig gulden.
Wie met de boot naar Beverwijk wil, kan zich op zaterdag
13 of 27 juli om half tien vervoegen bij de Paul Krugerkade 51
in Haarlem. De tocht voert
langs de IJmuider sluizen. Op
een ander schip wordt een pannekoekenlunch
geserveerd,
prijs: 37,50 gulden.
De laatste aanbieding in de
serie is een tocht naar Amsterdam, waar wordt overgestapt
op één of meer rondvaartboten
voor een anderhalf uur durende tocht door de grachten. Ver
trek 26 juni om tien uur, eveneens vanaf de Paul Krugerkade
in Haarlem. Kosten inclusief
lunch, veertig gulden.
Boekingen kunnen tegen
contante betaling bij de WVkantoren in Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp en Uithoorn.

Het wordt tijd dat automobilisten nog creatiever gaan nadenken over het beveiligen van hun
auto

Illustratie M.iic <li> BOIM
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ITALIAANS TOPMERK KOELVRIES KOMBINATIE
Ruime koelkast met 230 liter inhoud Koelgedeelte 168 liter,
automatische ontdooiing variabele indeling
Vriesgedeelte,2 vakken met ****-sterren mvriescapaciteit Deur links- en rechtsdraaiend te monteren_
Adviespnjs*1099-

UKSOII

W'

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaar |
draaiplateau Adv *279 -

SONY HI-8 TRAVELLER
SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
KVX21 55cmHi Black Trimt
ron platte beeldbuis Adv '1440

R707 Superieure Hl 8
jeeldkwaliteit HiFi stereo
geluid motorzoom auto
ocus Adviespnjs'3220

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2 deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2 deurs SHARP R2V14
koel/vries kombmatie met
LUXE 1400 TOEREN 3 laden Adviespnjs*999
RVS kuip en trommel *1499MOULINEX STUNTI

SONYHI-8STEADYSHOT
\ SONY KVS2941 SUPER' TR750 TOPKLASSEi Met
bil

TOPKLASSE
' Bestekoopi De
f] platstebooldbuis 100Hz PIP
H stereo teletekst Adv '3550

jeeldstabilisator HiFistereoge
uid lichtgewicht Adv "3110

1045.-

SONY STEADY SHOT
SONY72CMKVC2921
Stereo on teletekst Adv '2550

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi BlacK tnnitron beeldbuis
monitorlook afst bed "1440

SONY55CMKVM2100
Hl Blad-Trimtron Adv "1000

SONY TRINITRON
M1400 Afstandbediend "780

TR550 Met beeldstabi
isator
HiFi geluid
motorzoom Adv "2530

Koel/vries kombi Adv '1235 -

599.-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs*!348 -

SONY MINI HI-FI
SYSTEEM

HI-8 CAMCORDER

MHC450; Versterker,
2x25 Watt, Digitale
tuner, 30 pre-sets,
Dubbel cassettedeck,
1-Bit CD-speler, shuffle
play, 2-weg bassreflex
luidsprekers Inkl afstandbedienmg
Adviespnjs*890 -

Superieur beeld HiFi stereo

1249.

VIDEO-8 CAMCORDER
8x motorzoom autofocus

BAUKNECHT WAHoog centrifuge-toerental
Adviespnjs*1349 -

765.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in
1 machine, 1000 toeren
Adviesprijs
'1 549 -

VR833 TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder 4 koppen montagerecorder met
vliegende wiskop Adv *1995 -

es en

28PT450 Adviespnjs*1995-

K/V kombmatie met 3 laden
Adviespnjs*1149 -

Digitale 2 in 1 kombi met j
900 Watt quartz-gnll '599-

349.-

769.849.-

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT |
KOMBI MAGNETRON
Ruime24litermhoud,snelle 900 Watt magnetron,
velekookfunkties Adv *699 -

SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE

449."

Type KG31 Flexibele indelmg, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviesprijs *1498 -

PANASONIC NN8550

Digitale super 3 m 1 kom- j
bi magnetron Adv *999 - 1

999.-

599.-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI WHIRLPOOL AVM

Luxe 32 liter 4 m 1 kombi
magnetron Adv *1099 - j

649.-

LUXE VAATWASSER

VR642 TURBO DRIVEvideo
4koppen longplay PDC *1195 -

INDESIT D3000WI, 4 pro- |
gramma's, 12 couverts
Adviesprijs*999 -

ZANUSSI WASAUTOM.
Type ZE400E, Adv *949

CQQ _
0*9 «f-

SONY HiFi VIDEO: E80
Europese videorecordervan het
jaarHnkl showvew+PDC *1670

m WHIRLPOOLWASAUTOM.

SONY HiFi VIDEO+PDC

649*"
LUXE 800 TOEREN

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kornpakte afmetingen
Adviesprijs *849 -

TypeAWG719,Adv *1075-

SLVE70 Tri Logic' Stereo
4 DA PRO (knappe) koppen
longplay PDC Adv "1780

579.-

m®m

799.-

3 INDESIT WASAUTOM.
Type 2596, Adv *799 -

GRUNDIG HiFi VIDEO

ZANUSSI

BAUKNECHT VW3PR

375.-

2-DEURS BOSCH VW SPS1012

779.-

STUNT' Adviespnjs*749 -

495.

SIEMENS AQUASTOP

SIEMENS 2-DEURS Superzumig Adv *1348-

949.-

235 liter Adv!espnjs*985 -

47<L

GV450 Beste koop stereo
longplay inkl PDC *1709-

TA4310 Flat square beeldM buis
teletekst Adv *1345

M

SHARP KOMBI

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvstrommel,
zeer zuinig Adv *1199 -

1259.-

21PT440A Adviespnjs*1345

3'
•>*&

249.-

629.-

BAUKNECHTKGC

PHILIPS HiFi STEREO

y PHILIPS STEREO TXT

55 CM STEREO KTV

ZANUSSI KOEL/VRIES 17 liter inhoud Adv *599 -

INDESIT1200TOEREN

PHILIPS MATCHLINE

PHILIPS 70CM KTV
STEREO TELETEKST

209.-

WHIRLPOOL AVM617

1299.-

PHILIPS MATCHLINE

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV

PT701B STEREOTELETEKST
afstandbediening Adv "1795 -

FM1515, 17 Liter, 5 stan-

Type KE3000, Gescheiden
regelbaar, 3 vriesladen
Adviesprijs *1849 -

PHILIPS 70CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV

PT800 Black Line S beeld
buis stereo teletekst "2795

549.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat zegt
u van deze A E G / B C C
stuntaanbiedmg' Type
LAV536, Adviesprijs *1499 -

SONY HiR TRAVELLER
TR470 lOxmotorzoom groothoeklens HiFi stereo "1999

179.-

WHIRLPOOL ARG647 den, draaiplateau Adv *399-

AEG LAVAMAT RVS

945.PW630A Grootbeeld Black
Line beeldbuis teletekst af
standbediening Adv '3295

179.-

TypeW697LW Vooilader RVS
trommel EN kuip Adv '2299 -

MIELE VAATWASSER
G570,TOPKLASSE Adv *1849-

^AAMMATEN

1299.

AKAI HiFi VIDEO
Of( Ned Philipsgarantie *895 -

VSG705 Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit stereo
geluid 4 koppen Adv *1098-

PHILIPS TELETEKST

STUNT! HiFi VIDEO

51 CM KLEUREN-TV

PT155A Adviespnjs*725

KOOP:
1-DEURS KOELKA

Pnjsdoorbraak 1 4 koppen
longplay videorecorder mkl PDC Adviesprijs *799 -

Degelijke koelkast Fraaie
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

1000
TOEREN
BOVENLADER

779.

WHIRLPOOL 850 TRN
TypeAWG089. Adv *1435 -

SONY LONGPLAY VIDEO

AEG

SLV280 VHS HQ 2 koppen timer6progs Adv *890-

S H O W V I E W VIDEO

ST63 650 Monitorlook
STEREOTELETEKST '1829

3-sterren vriesvak Adv *749-

TypeKN3400WO. Adv *849 KT18R01, Adviespnjs*948 -

80 Mhz, 4 MB, 540 MB schijf,
kleurenmonltor Inkl Windows
software Adviesprijs '1938-

AUDIO-CASSETTES

VR242 Turbo-Drive VHS
LCD-afstandbed "895 -

InKjei printer IHKI sneeneeaer,
zw/wen kleur. Adviesprijs *499-

429.DK
D60 18.SONY HF90 25.MAXELLXLII9035.-

JVC VHS-HQ VIDEO

CANON BUBBLEJET
Pnnter.lnkl cartndge Adv.*479.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495 -

1:I*C*'J;1H*

399.-

ZANUSSI WASDROGER

ELECTROLUX
GIVEG-keur Adv *949 KOELBOX 12 VOLT
Ideaal voor m de auto of
op de camping

bSBr 478-"

135.-

nrgai COQ
\-JMW Q£.QK"

rv.a.

PELGRIM LUXE
GA&ELEKTRO FORNUIS

IfMW

410, Gas-elektro fornuis]
inkl grill, draaispit en klok
Adviespnjs'1275 -

nrgifr Oyia

«**Kf»;

BAUKNECHT TRA961

599.-

OPZETVRIESKAST
Handig' 50 liter Adv *595

JVC VIDEO SHOWVIEW |

PT«r4
c>IQ ™
rj'jl;? O*i5J
B

HRJ205 LCD afstandbediend

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv *1349 -

TX25G Stereo teletekst "1599

nrgafr "77Q
liwy i IÏJ."

AKAI VHS-IHQ VIDEO
GRUNDIG 51 CM KTV VSG221 Afstandbediend
l T51 640 TELETEKST "1099 Adviesprijs 498 -

SHARP PORTABLETV

STUNT! VHS-HQ VIDEO |

37cm a f s t a n d b e d i e n d

Inkl

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv *1449-

\QM MICRO SYSTEEM

WHIRLPOOL 243 LITER

MERKCENTRIFUGE

2800 toeren Adviespnjs*249 -

379.-

SUPER KOOKPLAAT |
BOSCH VRIESKAST 4-pitsgaskookplaat *298-

Elektronisch Adv *1699-

1099.1149.-

149.-

948.-

WHIRLPOOL AFB594

Type GSD1 341, Adv *848-

MIELE DROGER T349

2x25 Watt, digitale tuner, inkl boxen en|
afstandbediening Adviespnjs*670 -

100 LITER VRIESKAST

nw^, OOQ
IJMM O^OR"

Pffii QOQ
umr «fïl«9B

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

afstandbedienmg

ATAG GAS-ELEKTRO |
FK055 Elektrische oven, inkl
grill en kookwekker '1510-1

CM50, Geen afvoer nodig

$$• TA4411 Afstandbed '1795

ETNA FORNUIS 14.01

TypeTD52, Reverserend *649-

KONDENSDROGER

HRJ200 Afstandbediening

BiwULflj '

Gas-elektro fornuis met j

O>ID
1499.- nrg«i
t'j;»& £fir*im

HEWLETT

IjTJliJ9

STUNT! GAS-ELEKTRO j

AMSTRAD MINI TOWER

VXK326 VHS HQ shuttle
afstandbediening Adv *699

INDESIT
FORNUIS

SIEMENS 180 LITER

1999.-

PACKARD

PANASONIC 63 CM

BAUKNECHT KAST

PENTIUM MINI TOWER

PHILIPS VIDEO + PDC

ÏARISTONA63CMKTV
,-J STEREO TELETEKST

1249.-

8 MB, 1 GB/schijf, kleurenmonitor, Windows 95, 1 jaar
garantie aan huls, 3 rnnd
HELPDESK Adviesprijs '2999 -

7025 Storeoteletekst "1599

BP55 Ste'eoteletekst "1099

l. \eooeo

BOVENLADER

/

BLAUPUNKT 70 CM

BLAUPUNKT 55 CM

375.-

LAV275,1000 toeren *1699-

PANASONIC VIDEO

GRUNDIG 63 CM KTV

Adv *699 -

BOSCH KOELKAST

SONY VIDEO + PDC

ST70 650 Adviespnjs"1949

345.-

Met vriesvak

AEG TURNAMAT

NVSD22 Beste koopi'
2 koppen afstandbediend
Adviesprijs "734-

INDESIT Adviesprijs*749 -

ZANUSSI KOELKAST

E400 Tri Logic 4 kop shuttle
inkl showview + PDC '1000-

GRUNDIG 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

265.-

145 LITER KOELER

178.

Met 6 vriesladen en 2 accu s Adviespnjs*1 165 -

698.

ATAG WASEMKAP
WH155,Luxe3standen *260

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen Adv *135 •

298.

maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .......... 9 tot 5.30 uur
DE
GROOTSTE
ONAFHANKELIJKE
VAN
NEDERLAND
SHES
.^»--~-»»-.-»-- 'i
i
' ' i
i
'
i
zaterdag 9 tot S uur
-uur
KOOPA.VOND
HAARLEM
Wink«lc«ntrum "Schalkwijk"

Aanvraaa-f older in d« winkal!

zonder «xtra kosten-

HivlèradrMf 37

l BEVERIJK
l SUPEHSTOHE 1100 m'
•reestraat «5

BADHOEVEDOBP
ALKMAAR
. ,_ F, pKTnn CIIDFRC »adhO«v«dOr» vrijda§
7 tot 9 uur
l AMSTELVEEN ZOETERWOUDE l 1 V ÏÏT «"i 'JH'.ÏÏiïlïïïr Maar«san»r*«k
Maar»««n»ré«kvrijdag
vrijdaf......... 7 tot *uur
l DEN HAAG
HILVERSUM
ovcrifa filialen dondartlag .... 7 t«t 9 uur
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'Bij regen moeten de kinderen naar huis'
Oudere Zandvoorters kennen hem waarschijnlijk nog wel
als Robbie uit de Genestetstraat, de zoon van Wim Jansen.
Zijn vader leidde namelijk jarenlang de zondagsschool van
de Hervormde Kerk en begeleidde de figuurzaagclub voor
de Zandvoortse jeugd. Inmiddels is de 39-jarige Rob ook actief voor jongeren. Hij loopt het vuur uit zijn sloffen voor de
kinderen van de R.F. Slooteschool in Suriname. „Het lijkt
wel of op die school dertig jaar geleden het licht al uitgegaan is. Ouderwetse banken, inktpotten op tafel, maar het
ergste van alles: het dak lekt zo erg dat de kinderen soms
naar huis gestuurd moeten worden."

V

OOR ROB JANSEN staat
het als een paal boven
water. Wie Suriname wil
helpen moet bij de jeugd
beginnen. „Om een cliché te gebruiken: zij hebben de toekomst. Als kinderen niet de
kans krijgen om te leren lezen
en schrijven, wat gebeurt er
dan met een land in de toekomst?"
Suriname, waar donderdag
overigens verkiezingen gehouden zijn, is echter nu in verval,
volgens Jansen. „Er is zoveel te
doen, maar het is onmogelijk
om alles tegelijk aan te pakken." Daarom heeft de Haarlemse Stichting
Kinderen
Naast Kinderen, waar Jansen
voorzitter van is, gekozen voor
een paar projecten.
Een
daarvan is de
opknapbeurt
van de R.C.
Slooteschool
in Paramaribo.
„Ik schrok
i enorm toen ik
die school in
september vorig jaar bezocht. Mensen
hebben
wel
een gebouw
neergezet,
maar het is
nauwelijks
voor te stellen
dat kinderen
daar met plezier naar toe
gaan. Verveloos, ongezellig,
banken die wij hier in de jaren
l vijftig hadden. Inmiddels is het
regentijd, hoorde ik. Dat betekent dat overal emmertjes
staan, omdat het zinken dak
| lekt."
Voor de renovatie van de
l school is dertigduizend gulden
l nodig. Een deel daarvan, ongeI veer zevenduizend gulden hebIben actieve ouders bij elkaar

weten te schrapen. „Er is een
enthousiaste ouderraad op de
Slooteschool, die bingo's en loterijen organiseert," vertelt
Jansen. „Kijk, dat vind ik nou
het goede hiervan. Die ouderraad heeft overigens ook een
plan opgesteld van twintig kantjes over de renovatie."
Om het resterende bedrag te
krijgen heeft de Stichting Kinderen Naast Kinderen 130 scholen en 130 kerken rondom
Haarlem deze week een 'bedelbrief' gestuurd. Ook bij de
Zandvoortse scholen ligt zo'n
tarief op de mat. „Waarschijnlijk ga ik ook nog even zelf
langs de Beatrixschool, mijn
vroegere lagere school. Nee, de
onderwijzers waar ik destijds
les van kreeg
zijn weg. Dat
is immers dertig jaar geleden," lacht hij.
Jansen heeft
de eerste twintig jaar van
zijn leven in
Zandvoort gewoond. Hij is
geboren in de
A.J. van der
Molenstraat,
woonde daarna jarenlang
in de Genestetstraat en
werkte als puber bij de
HEMA. „We
Futu Rob Jansen moesten zilveren melkdoppen verzamelen en we kregen
schelpen uit een Afrikaans
dorp nadat we een brief hadden
geschreven," is het enige dat hij
zich nog herinnert over de ontwikkelingshulp uit die tijd. „Ik
probeer nu de schade in te halen," lacht hij.
Serieus: „Toch zit de drang
om iets te doen voor andere
mensen een beetje in me. Ik
werk bij een jongerencentrum

Rob Jansen bracht vorig jaar september een bezoek aan Suriname om onder andere te bekijken
hoe erg de Slooteschool eraan toe is
Foto Rob Jansen
in Amsterdam-Zuidoost. Tja,
als je daar ziet dat er mensen
zijn die dingen hard nodig hebben of je hoort ervan, zoals nu
met die school in Suriname...
Dan kun je toch niets anders
doen dan heel hard je best doen
om voor hen iets te betekenen?"
De Stichting Wilde Ganzen
werd hier ook door gegrepen en
heeft zich achter de inzamelingsactie voor de Slooteschool
geschaard. Wilde Ganzen verdubbelt elke gulden die binnenkomt tot een maximum van
tienduizend gulden. Bovendien
heeft Wilde Ganzen het gironummer beschikbaar gesteld
om de actie van de Haarlemse

(ADVERTENTIE)

Stichting Kinderen Naast Kinderen te ondersteunen.
„Mochten Zandvoorters zich
aangesproken voelen en ook
wat willen doen voor Suriname,
dan kan dat. Niet alleen door
geld te storten, maar ook door
spullen af te leveren voor de
Stichting Kinderen Naast Kinderen. Wat voor spullen? Nou,
van alles. Schriften, pennen,
voetballen, knuffels, boeken.
Want kinderen schrijven nog
met inkt en voetballen met een
colablikje. De spullen hoeven
niet per se nieuw te zijn uiteraard, maar het is wel fijn als de
kinderen er ook echt wat aan
hebben."
In september worden de

spullen per boot naar Suriname vervoerd. Jansen gaat in november naar Paramaribo om
de renovatie van de school te
begeleiden. „Niet als blanke
weldoener, daar gruw ik van.
Nee, we zijn met een groepje. Er
zijn ook Surinamers uit Nederland bij."
Wie de kinderen van de Sloote
school wil helpen aan een beter
schoolgebouw, kan geld storten
op giro 40.000 van de Stichting
Wilde Ganzen in Den Haag.
Schriften, pennen, voetballen,
knuffels en ander lesmateriaal
zijn welkom bij Rob Jansen
(5315561, overdag 020-6914257).

de badplaats door

niet
Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Geldnood De gemeente komt waarschijnlijk zeven ton tekort in 1993, omdat de Gran Dorado-woningen niet meetellen voor het Gemeentefonds. Daar had Zandvoort wel opgerekend.

Verkiezingen VVD, DG6 en CDA zijn de grote
winnaars bij de kamerverkiezingen in Zandvoort. De opkomst is 3 procent lager dan bij de
vorige kamerverkiezingen.

'AT WILLEN DE Zandvoorters eigenlijk? Een
erg brede vraag. Je kunt
er alle kanten mee uit. De meeste Zandvoorters antwoorden
daar waarschijnlijk op: prettig
wonen, goed verdienen en een
fijne relatie. Dat wil driekwart
van de Nederlandse bevolking
namelijk.
Maar VVD-er Theo van Vilsteren die deze vraag opwierp
tijdens het Politiek Café van 21
mei, had er wel een duidelijke
bedoeling mee. Wat moet er
volgens de Zandvoorters gebeuren om het toerisme een extra
duwtje in de rug te geven? Ik
heb sterk de indruk dat hij dat
in werkelijkheid bedoelde.
Een vraag die erg van belang
is, want volgend jaar heeft de
provincie Noord-Holland een
potje klaarstaan voor het Zandvoortse toerisme. Bovendien
hoor ik in het dorp en op het
strand steeds vaker om me
heen dat Zandvoort de strijd
met Noordwijk en misschien
zelfs wel met Umuiden gaat
verliezen als er niets gebeurt.
Terugkijken naar het verleden en verzuchten „dat het
vroeger allemaal beter was,
want toen bleven de gasten een
hele zomer logeren" heeft niet
zoveel zin. Protesteren tegen afsluiten van de Noord- en de
Zuidbuurt heeft meer nut,
maar is nog altijd niet produktief. Zandvoort verbetert er niet
door, je houdt hooguit een verslechtering tegen.
Wat dan? Een pact sluiten
met de vijand, zoals de burgemeester gedaan heeft? Naar
goed psychologisch gebruik (in
het kader van: 'If you can't beat
them, join them') heeft hij samen met de gemeente Velsen
een werkgroep opgezet om te
kijken of Zandvoort en Umui-

den samen gepromoot kunnen
worden.
Maar ja, dan blijven we nog
wel met Noordwijk zitten. Misschien kan de burgemeester
ook eens naar het zuiden afreizen? Eerst met bus 80 en dan
met lijn 90 vanaf station Heemstede/Aerdenhout of een paar
uurtjes wandelen over het
strand. Ik ben al twee keer twee
dames met wandelkuiten tegengekomen bij het busstation
die vanuit Noordwijk kwamen
lopen. Dus het is mogelijk.
Wat willen de Zandvoorters
nog meer? Het is ook maar net
aan wie je die vraag stelt, wat
voor antwoord je krijgt. De bekende toerismegoeroe Ploris
Pataer, ook een Zandvoorter,
pleit al jaren voor 'kwaliteitsverbetering' en 'verlenging van
het seizoen'. Je hoeft bij hem
maar het woord toerisme te
noemen en het rolt vanzelf uit
zijn mond. Minder patatkramen en meer bridgeweekenden
in het voor- en najaar, simpel
vertaald.
Toen ik er met Olivier van
Tetterode, zoon van de onlangs
overleden beeldhouwer Edo
van Tetterode, over sprak,
kwam hij met een geweldig
leuk idee: een beeldende-kunstfestival op de boulevard? Die is
er breed genoeg voor. Bovendien zit kunst in de lift en hoor
ik om me heen in Zandvoort
gonzen dat het tijd wordt dat de
gemeente iets aan cultuurbeleid gaat doen. Misschien kan
ik hier al een ballonnetje oplaten?
Laatst organiseerde de SBK

in Haarlem een weekend waarbij de huiskamers van gewone
mensen werden omgetoverd tot
expositieruimte. Een enorm
succes. En uit eigen ervaring
kan ik vertellen dat het erg leuk
is om er als toeschouwer of als
officieuze galeriehouder aan
mee te doen. Als het morgen in
Zandvoort
georganiseerd
wordt, stel ik meteen aan de
hoofdredacteur voor om ons
kantoortje vol te hangen met
schilderijen. We hebben al 'een
Marianne Rebel' en 'een Ton
Timmermans' aan de muur
hangen.
In de HEMA hoorde ik van de
week iemand vertellen over een
bezoek aan De Parade vorig
jaar. Dat is een soort nostalgische kermis met veel theateroptredens. Het maakt alleen
vele malen minder lawaai dan
een moderne kermis. Als het
lukt om de jaarlijkse zomertoernee van De Parade volgend
jaar langs Zandvoort te laten
lopen sla je twee vliegen in een
klap: de bewoners van de Koningstraat hoeven geen oordoppen te kopen en Zandvoort
heeft er voor toeristen een kwalitatief hoogstaande attractie
bij. Slimme hoteliers koppelen
aan dit soort festivals een arrangement met fietsen en ze belanden meteen bij een nieuwe
doelgroep met veel geld: de
tweeverdieners die steeds meer
en steeds vaker een weekend in
Nederland boeken om er 'even
uit te zijn'.
Kortom, in Zandvoort leven
genoeg ideeën om het toerisme
een nieuwe impuls te geven.
Het is alleen wel zaak dat de
gemeente en de ondernemers
samen die vraag aan de inwoners stellen. Ook buiten de muren van het Politiek Café.
Monique va» Hoogstraten

j Kerkdiensten
1/2 juni
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds G. Germans.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds V. vd Vate.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves.
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves met kinderkoor.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dr S. Verheus.

Weekenddiensten

Speelweek van 30 Mei t/m 5 Juni

Een zwarte komedie
over de woekeraor
Chili Palmer die naar
Hollywood gaat om
een schuld te innen.
maar per toeval in da
filmwereld belandt.

A.L
Dagelijks 13.30
Wo/Za/Zo 15.30

A.L
Dagelijks
19.00

Wirs-r HET SPF.L: .

A.L
Do/Vr/Ma/Di
15.30

16 jaar
Dagelijks
21.30

VERWACHT
CASINO
LEAVING LAS VEGAS
SENCE and SENSIB1L1TY

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 57^7373, op-alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort. Ouderenafdeling: Koninginneweg l, tel.

5719393, maandag van 9.15 tot
12.15 en di tot en met vrij van 9
tot 17 uur. Belbus: Om van de
belbus (voor bewoners van 55
jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men zich 24
uur van te voren op te geven bij
Huis in de Duinen, tel. (023-)
5713141, tussen 11.00 en 17.00
uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingenummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Per. 14-20 mei
In ondertrouw:
Clemens Franciscus Groot en
Paulina van Paridon.
Getrouwd:
Demetrius Otten en Geertruida
Alida Nanninga. Nicolaas Pieter Wortel en Vera van Westerloo. René Maria Mulder en Monique Slag.
Geboren:
Dennis Diederik, zoon van Wilhelmus Adrianus Schalk en Johanna Hendrika Strobos.
Overleden:
Sylvia Gertrudis de Vries-Adema, oud 55 jaar. Jannis Johannes Kemmer, oud 73 jaar.Johannes Jacobus van Loon, oud
63 jaar.

Generaties Zandvoorters hebben op deze bank hun schaatsen
aangebonden of de eendjes gevoerd. Want de groene tuinbank
van de familie Van Tetterode uit
de Brederodestraat stond in de
jaren zeventig en tachtig bij de
'Vijverhut' voordat Gran Dorado gebouwd werd. Daarvoor
heeft de bank ongeveer twintig
jaar op de boulevard gestaan.
„Samen met mijn schoonvader heb ik de bank gered," vertelt Olivier van Tetterode. „Alle
lantaarnpalen, banken en prullebakken moest de gemeente
weghalen van Gran Dorado. Dit
was een onooglijke bank vol witte verfschilfers, die ongetwijfeld
op de vuilnisbelt of in de open
haard beland zou zijn."
Het was nog een hele klus om
het gevaarte mee naar huis te

Teakhouten
kolos
vervoeren. „Ter plekke hebben
we er anderhalve meter vanaf
gezaagd. Een zwaargewicht,
omdat hij is gemaakt van massief teakhout."
Teakhout is volgens Van Tetterode oerdegelijk en gaat heel
lang mee. Het is vetter dan de
meeste andere houtsoorten,
heeft een fijne nerfstructuur en
is relatief hard en zwaar. „Vet
stoot water af, zodat het hout
minder snel gaat rotten. Daarom gebruiken scheepsbouwers
deze houtsoort vaak voor het
dek van zeiljachten. Als je teak
niet lakt. slaat het op den duur

grijs uit. Voor het Zandvoortse
klimaat is teakhout ideaal."
De houtsoort valt onder tropisch hardhout en komt uit landen als Birma, Indonesië en de
Fillipijnen. „Tegenwoordig zijn
er gelukkig vaak kwekerijen.
waar teak gekweekt wordt."
zegt houtliefhebber Van Tetterode. Net als zijn vader, grootvader en betovergrootvader is hij
beeldhouwer en heeft hij mede
daarom veel verstand van hout.
„Alleen doe ik het in mijn vrije
tijd, terwijl mijn vader beeldhouwer van beroep was."
Terug naar de bank. De familie Van Tetterode (Olivier, Marijke en hun twee dochters) is er
erg blij mee. „Zodra het maar
even mooi weer is, zitten we
erop," aldus Marijke.
Foto André Lieberom

AGENDA
Woensdag; 2!l mei
* Vlieger maken (voor kinderen van 4 tot 12 jaar). In 't Stekkie (Celsiusstraat 190). Van H.OO tot lti.00 uur.
* Filmclub Simon van Collem draait Doctor Zhivago in het Circus aan het Gasthuisplein. Aanvang 19.30 uur.
Donderdag 31) mei
" Voorlichtingsochtend over de herbeoordeling voor WAO-ers en AAW-ers in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat 171.
Aanvang 10.00 uur.
Vri|das 31 mei
*:! Workshop toneel voor kinderen van 8 tot en met 11 jaar. Van 10.00 tot 16.00 uur. Opgeven bij 't Stekkie (57171131.
Postzegelavond van de postzegelvereniging. Gratis toegankelijk. In het Gemeenschapshuis in de L. Davidsstraat.
Zaterdag" l juni
* (onder voorbehoud:) Voorronde Fooi-volleybal Kampioenschap. Op het strand bij de rotonde.
* IVN-excursie door het Middenduin. Start om 9.00 uur bij ingang Duinlustweg in Overveen. Duur: 2 uur. (Aanmelden bij
bij M. Schön Westerduin, tel. 5264411).
Zoiulai; 2 juni
,
' Voorjaarsmarkt met o.a. 200 kramen, glasblazer, grimeren, kinderboerderij en race-nuto's. Louis Davidsstraat en
Prinsesseweg.
Van
11.00
tot
17.00
uur.
Toegang gratis.
f
Beach Harïdball. Op het strand bij paviljoen De Zomer (Bloemendaal). Van 10.00 tot 10.DO uur.
* Kinderexcursie van IVN op het strand bij restaurant Parnassia (strand Bloemendaal). Vertrek 10.30. Duur 1.5 uur.

woensdag 29 mei 1996

Weekmedia 17
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M.U.V. ZATERDAG
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Zandvoorts Nieuwsblad
een doeltreffer cadeau bij:
Fa. R Klein
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Kerkstraat 12

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18
Pasteurstraat 2

T. Goossens
Shell Geerling

Hogeweg 2

De Vonk
Mobil

Vondellaan 1A
Van Lennepweg 4

Het Station
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Gasthuisplein 12
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STERKE
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STRANDSHORT
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ROYAAL
FORMAAT
38 x 52 cm
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maten en
dessins,
ideaal voor
op de
camping en
op het strand

BOREN/PLUGGENKOFFER

Celsiusstraat 192
Sig. Mag. Lissenberg Haltestraat 9
Haltestraat 22
Fa. Veldwijk
Kerkplein 11

WAS-

ELDERS

Super Noord

AKO

DOBBELMAN

FRAAIE
ONVERWOEST-11
BARE MESSING
ASBAK

van speciaal
geselecteerde
schapenhuid,
zeer sterk en
uitwasbaar, voor
een streeploos
resultaat
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10x15cm
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• Jaloezieën
• Lamellen
Rolgordijnen
Zonneschermen
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FRISTI

OOK PRIJS-OPGAVE AAN HUIS.
BEL VOOR INFO: 023 -5318383

BOSVRUCHTEN
de fruitiqste
yoghurtcfrink
met druivesuiker

SHOWROOM

Gierstraat 4, HAARLEM
DE N A A M V O O R UW R A A M

zjimi!jJ30-i7.00i«cK»»jm«)iaiio-ajour

GOUDA'S GLORIE
FRITUURVET

melkunie'

FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND!

zuiver plantaardig

PONDSPAK

Fa. Gansner & Co.

CALVE
BORRELNOOTJES
zoek uit: cocktail, poesta,
special mix of curry
220 gram ELDERS ^4

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

vacuumvers verpakt

3

LITER-

,,. PAK .....

FOLIEPAKKEN
VOOR
ELDERS

"ELDERS.

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

_

LUPACK HAM- OF KIPBURGERS

IGRAHSI

MARS MINI'S

HOLLANDSE magere YOGHURT
LITERPAK

^ERUGOUDKUIPJE

EXTRA GROTE BAAL
360 GRAM

.

naturel, kuip 100 gram
ELDERS

ELDERS 3ï9ïT

SL.

HOLLANDSE VANILLEVLA
LITERPAK

OVENVERSGROF

WORST

HOLLANDSE VOLLE YOGHURT

gesneden

LITERPAK

NOORD

PER 100 GRAM
HOLLANDSE VOLLE MELK

VOLKORENBROOD
GESNEDEN
EN VERPAKT
HEEL BROOD
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ELDERS
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HEERLIJKE-

DONUTS

NEME HOLLANDSE
HALFVOLLE MELK;
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IN SUPER- HTCDTAIf-

STERKE

LIIËK£fllV
VASTE . ,.
LAGE PRIJS.

HANDIGE
SCHENKKAN

ËXTMBELÉGEN

UNISKAAS
lekker pittig

PAk5 SfÜKS /

HEELPÖNÜ

VASTE
•
LAGE PRIJS

IN ONZE GROENTE EN FRUITAFD.

IN ONZE SUPER SLAGERIJ

NIEUWE OOGST!

MAGERE HOLLANDSER

KIWÏS
PER
STUK

^ m^

3RAADLAPJ&

peKmiH

ELDERS

KOOPRVOND
HOLLANDSE KARNEMELK

LITERPAK

'
De natuur kent de mens. ^
Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:
v Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,
NIOranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327-y/

DIRK VAN DEN

MET ROOM
zoek uit: met chocolade
of vanille, beker 200 gr.
!

MAGERE KWARK naturel

!f™^™H 'f '

BEKER 500 GRAM

ÉRGER YOGHURT

*'

7
?:?$,

BEKER 0.5 LITER
in verband met

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schaftpleln • HOOFDDORP: MarWlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Koslverlorenhol
• AMSTERDAM: Helnekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Langs Vonder 122 (noord).

Metropolitain's Fashion Show

is

HAIRWAVE
donderdag 3O mei
vanaf 13.OO uur

gesloten
\ Kom kijken naar
het resultaat
Kaarten

a ƒ 10,I2M2 IC Zandvoort
te^'.'.":.<;-:;--'-'-'
|eliÖ23-573Q838

verkrijgbaar
in de zaak.

NOORD
Neemycih
';';;;':;. mij:''QOfi^:::
dol het
voordelig is!

Super Eigenthorecabedrijf...
start 'n SijT opleiding
NOORD

Op 12 juni, 10 juli en 7 augustus
verschijnt bij het Zandvoorts
Nieuwsblad de

\V
Nadere informatie bij
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

Gratis
ruimfe
porkèergelegenheid

m Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opeidingen voldoen dan de nieuwste
de bsdri
k horeca
^
foori^
vestigingseisen'.' pôk'vôor andere branches.
•
°-••'
.' ' • . .
.
Bel voor informatie:
training

&

Cursusplaatsen:
Almere,
Amsterdam,

Hoofddorp,
Purmerend

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329
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ZANDVOORT - Het 26-e
zaalvoetbaltoernooi
van
Zandvoortmeeuwen is vlot
van start gegaan. De teams
hebben laten zien er zin in te
hebben en scoren er lustig
op los. De supercupwedstrijd tussen de winnaars
van vorig jaar Maclu en Play
een 5-2 overwinZANDVOOBT - Hans op een tweede plaats, goed voor Kok, die de zilveren medaille in In leverde
gelijkgespeeld, maar vervol- aan. In de poule heeft het jeugop voor eerstgenoemd 3-3
gens werd Peugeot Cobussen dige Café Basta het moeilijk.
Drost is de kampioen ge- negen punten in het snel- de wacht sleepte. Op afstand ning
team.
met 4-1 opzij gezet. Voor Peu- Basta werd geveld door Wild
worden van de snelschaak- schaakklassement. Mare Kok ging de derde plaats naar SiVoor het toernooi in de Pelli- geot Cobussen betekende het Child met 3-2 en door De Kater
competitie 1995-1996. De bleef echter goed bij door de mon Bosma.
In het open rapidschaakkam- kaanhal bestaat een redelijke de tweede nederlaag. Al eerder met maar liefst 8-0. In poule H
penningmeester van Chess derde plaats op te eisen, vlak
Society Zandvoort sleepte voor Simon Bosma en Caroline pioenschap van Bloemendaal, goede belangstelling. Elke werd verloren en wel met 5-4 gaat de strijd tussen De Zeedat verspeeld wordt ter ere van avond staan er zes wedstrijden van het Casino Zandvoort. Casi- reep en Chin Chin. Het onderdeze tweede hoofdprijs van Stamdejonge.
De achtste en laatste ronde het 75-jarig jubileum van de ge- op het programma. De scheids- no Zandvoort speelde in de linge duel bleef na veel spanhet seizoen in de wacht. werd
afgelopen vrijdagavond in lijknamige schaakclub staat de rechters houden de wedstrij- tweede wedstrijd gelijk tegen ning onbeslist, 4-4. De Zeereep
Eerder mocht voorzitter het Gemeenschapshuis
afge- Chess-speler Olaf Cliteur na de den kort maar rechtvaardig in YB/Superfone, 2-2.
had eerder gewonnen met 5-2
Olaf Cliteur zich al de beste werkt. Op deze speelavond
avond op een gedeelde handen. In de Amiga poule A
In D maakte Rabbel Boys een van Spaghettihuis en Chin
noemen tijdens de Rapid- werd de toon gezet door de eerste
tweede plaats. De Zandvoorter deed JS Consultancy van zich vlotte start door Café Neuf met Chin won ruim met 8-2 van
competitie. De koppositie schakers van het eerste team scoorde 2,5 uit drie partijen.
spreken door Duvak met 9-2 af 4-1 te verslaan. In een doelpunt- Klassiek. Klassiek won overivan Drost kwam in de laat- van Chess Society. Dennis van
Bijzonder tot de verbeelding te troeven. In deze poule bleven rijk duel won Identico met 8-4 gens welk van Spaghettihuis
ste ronde niet meer in ge- der Meijden wist met de mooie sprak zijn overwinning in de Casino Amsterdam en Banana, van Gran Dorado. Wisselvallig met 6-2.
vaar.
score van 11 punten uit 12 par- derde ronde tegen Peter Pij- na een spannende strijd, in is het optreden van Bakkerij
De supercupwedstrijd tussen

Snelschaaktitel bij Chess
Society voor Hans Drost

De
snelschaakcompetitie
werd net als vorig seizoen verspeeld over acht avonden. Na
zes ronden had Hans Drost de
leiding genomen met 46,5 punten. Alleen Mare Kok kon Drost
enigszins bijbenen met 40,5
punten, terwijl de in derde positie liggende Simon Bosma
reeds op grote achterstand was
gezet.
Op de zevende speelavond
bouwde Drost zijn voorsprong
uit. In de korte partijtjes, waar
de bedenktijd slechts vijf minuten per persoon per partij bedraagt, incasseerde hij alleen
tegen Ben de Vries een nederlaag. Achter rondewinnaar De
Vries eindigde Drost derhalve

tijen de maximale tien punten
voor het klassement te scoren,
terwijl Kees Koper ditmaal genoegen moest nemen met de
tweede plek.
Hans Drost scoorde evenals
Ben de Vries 9,5 uit 12, goed
voor een gedeelde derde plaats
en 7,5 punten voor het totaalklassement. De eindscore voor
Drost kwam daarmee op 63
punten, 8,5 meer dan Mare

ZANDVOORT - Handbalvereniging De Bunkert organiseert op zondag 2 juni
het derde Beach Handbaltoernooi. Deze derde editie
van het toernooi wordt op
ZANDVOORT - In de het strand van Bloemendaal
laatste wedstrijd bij de in de buurt van strandpavilZandvoortse Bridge Club joen De Zomer gehouden.
stelden de heren Emmen en
Evenals vorig jaar wordt het
Van der Meulen het club- toernooi op zes velden gekampioenschap
veilig. speeld. Op vier velden zullen 16
Daarmee. herhaalden zij dames- en herenteams op wedhun prestatie van vorige strijdniveau een competitie
spelen. De overige twee velden
jaar.

Mevrouw Spiers en de heer
Heidoorn bleken te sterk voor
de B-lijn. Zij werden op de laatste speelavond weer eerste, nu
met een score van 60 procent.
De familie Van der Werff legde
beslag op de tweede plaats met
57 procent. Als gevolg van deze
en overige resultaten promoveren de volgende paren naar de
A-lijn: mevrouw Spiers en de
heer Heidoorn, de dames Groenewoud en Smit, de dames
Lemmens en Menks en de dames Van Os en Koning.
In de C-lijn zegevierden mevrouw Van der Meer en de heer
Van Leeuwen. Zij behaalden 58
procent. Op korte afstand werden de dames Van Ackooij en
Drenth keurig tweede. Uit deze
lijn promoveren naar de B-lijn
de heren Van Leeuwen en Holtrop, de dames Van Ackooij en
Drenth en de dames Götte en
Koning.

Paap in poule E. Eerst een
fraaie 7-1 zege op Sesto Senso
en vervolgens een kansloze 7-0
nederlaag tegen EDO/Jacro.
Dit team speelde zijn eerste
wedstrijd met 5-5 gelijk tegen
Steakhouse Establo.
In poule P staat Café Bluys er
goed voor. Dit team zorgde
voor twee overwinningen. Café
De Kater werd verslagen met 43 en Wild Child ging er met 3-0

de winnaars van de Amiga- en
Forzapoule van 1995 werd een
aantrekkelijke partij. Play In
was verzwakt door het niet
meedoen van onder andere
doelman Serge van Lent en was
mede daardoor kansloos. In
het team van Maclu Auto's was
Pieter Keur uitstekend op
dreef. Mede door drie doelpunten van Keur ging de zege naar
Maclu, 5-2.

ZANDVOORT - De duiven van Postduiven Vereniging Pleines bleven zaterdag
in de manden in verband
met het slechte weer. Op
zondag konden de duiven
toch gelost worden en het
werd een zeer snelle vlucht
met als winnaar de Combinatie Sinnige.
Vanuit het Franse Roye werden de duiven om 's morgens
zeven uur gelost voor een weelvlucht over 325 kilometer. Met
een westzuidwesten wind ging
het erg snel. Om twee minuten
voor half 11 klokte Sinnige de
eerste duif binnen. De duit'
maakte een snelheid van 1.546
nieter per minuut.
Uitslag: Combinatie Sinnige
l, 6, 7, 13, 15, 19, 24. Combinatie
Paap 2, 12. R. Driehuizen 3, 17,
22, 23. H. Heiligers 4, 8, 11, 14,
20, 21. F. Spronk 5, 16, 18. 25. H.
Gaus 9, 10.

zijn gereserveerd voor de recreatiepoule die onderverdeeld is
een poule voor wedstrijdteams
en een poule voor liefhebbers.
De wedstrijden beginnen om
tien uur. De finale bij de dames
in de wedstrijdpoule staat om
half vier gepland en die van de
heren om vier uur. De organisatie heeft een bijzonder sterk
deelnemersveld
bijeen gebracht. Bij de heren zijn zes
eredivisieteams vertegenwoordigd waaronder Aalsmeer de
toernooiwinnaar van vorig jaar
en tevens Nederlands kampioen Beachhandbal. Ook V&L
en Sittardia zijn aanwezig.
De herenwedstrijdpoule kent
dit jaar ook een Belgische deel-

nemer. De Belgische bekerwinnaar Herstal zal op het strand
van Bloemendaal gaan zandhappen. Ook bij de dames zullen eredivisieteams deelnemen.
Volewijckers, HC Westland,
Broekhuis en Hellas behoren
tot de deelnemers.
'Beachhandbal staat door de
spelregels garant voor een spectaculair schouwspel. Vliegertjes en doelpunten van de keeper tellen dubbel, waardoor een
wisselend scoreverloop ontstaat. Doordat er met drie veldspelers wordt gespeeld, is er genoeg ruimte voor individuele
acties en ontaardt het spel niet
in fysiek geweld. Per wedstrijd
worden twee sets van 12 minuten gespeeld. Winnaar is de
ploeg die beide sets wint. Winnen beide teams een set dan
volgen de zeer spectaculaire
shoot-outs.
Omdat het veld van 27 bij 12
meter is uitgezet in het rulle
zand is het spelen van beachhandbal een flinke aanslag op
de fysieke conditie. Daarentegen geeft het, door de geringe
afmetingen van het veld, een op
en neer golvend wedstrijdbeeld
te zien met verrassende winnaars en verliezers.

Veel interesse voor Internet
ZANDVOORT - Veel Zandvoorters hebben zaterdag bij
het nieuwe Internet Café in
de Haltestraat een kijkje genomen. In dit bijzondere café
van Pauline Perquin kan
men onder het genot van een
drankje over Internet 'surfen'.

Schipperheyn van het Internet Café. „Zoals email, waarmee je elektronisch post
kunt versturen." Bovendien
is via het world wide web informatie te vinden over zeer
uiteenlopende onderwerpen.
Sommige bezoekers waren
zo enthousiast dat ze zich inschreven voor een introducVooral de jongeren vonden tiecursus.
snel'hun weg naar de driedimensionale
babbelboxen,
Een van de bezoekers won
waarbij je in een virtuele wereld met mensen over de hele trouwens een modem met
wereld kunt praten. De mees- een prijsvraag. Hij bekende
te volwassenen waren meer volgens Schipperheyn begecharmeerd van 'normale' duusd dat hij nog nooit eertoepassingen volgens Mare der iets gewonnen heeft.

De dames Boon en Koper waren op de laatste avond te sterk
voor de overige paren in de Dlijn. Zij scoorden 61 procent en
werden op de tweede plaats gevolgd door de familie Kerkman. Promotie naar de C-lijn is
weggelegd voor de familie
Kerkman, mevrouw Janssen en
de heer Santoro en de dames
Boon en Koper.

Spectaculair
racewerk op
kil circuit
ZANDVOORT - Ondanks
de matige weersomstandigheden zijn de Pinksterraces
best de moeite waard geweest. Vooral in de race om
de Auto Dutch Touring Car
Championship werd er op
het scherpst van de snede
gestreden. De zege ging uiteindelijk naar Nijmegenaar
Frans Verschuur. Zandvoorter Sebastiaan Visser
zorgde met een overwinning
in de Formule Ford voor
een fraaie prestatie.

Studio
Sport interviewde
Jan
Lammers
Tweede
Pinksterdag
op
het circuit voor
de start.
Hij werd
achtste in
de Dutch
Touring
Car
Championship
Foto Rob
Knotter

Met Jan Lammers ging het in
de training al niet geheel naar
wens. Door technische problemen reikte de Zandvoorter niet
verder dan een derde positie bij
de startopstelling vlak voor
plaatsgenoot Allard Kalff.

HBC wint Arend
Volkers toernooi
ZANDVOOET - Het Arend
Volkers voetbaltoernooi is zaterdag een groot succes geworden. Onder gunstige weersomstandigheden
streden
vijf
teams om de fraaie beker. Uiteindelrjk wist HBC de eerste
prijs te behalen dankzij een beter doelsaldo dan DSC'74.

Tijdens de race op het Circuit
Park Zandvoort op tweede
Pinksterdag gingen de coureurs er hard tegen aan.
De Duitser Ronny Melkus en
Frans Verschuur in zijn Renault Megane Coupe hadden
het constant aan de stok met
elkaar. In vrijwel elke bocht
probeerden de kemphanen elkaar uit te remmen.

Het was een spannend en
sportief toernooi op de velden
van
Zandvoort'75. HBC,
DSC'74 en Zandvoort'75 gaven
elkaar weinig toe. Deze drie
teams eindigden met een gelijk
aantal punten. Het doelsaldo
moest daardoor de beslissing
brengen. HBC had de betere resultaten geboekt gezien het
doelsaldo van 7-2, terwijl DSC
tot een doelsaldo kwam van 8-4.
Zandvoort'75 legde beslag op de
derde plaats met een doelsaldo
van 3-3. Het Haarlemse VEW
pakte de vierde plaats en het
zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen reikte niet verder
dan de vijfde positie.
Na afloop van het toernooi
werden de prijzen uitgereikt
door Karin en Joke Volkers, die
de honneurs van hun ouders
waarnamen. Na de prrjsuitreiking konden de deelnemers en
belangstellenden zich nog te
goed doen aan de overheerlijke
vishapjes, verzorgd door de
sponsor van het toernooi,
Kroon Vis.
Het Arend Volkerstoernooi
zal volgend seizoen zeker een
vervolg krijgen.

evenwicht, 3-3.
In de B-klasse is na twee wedstrijden Reproprpof de favoriet. Eerst werd Big Mouse met
7-1 geklopt en vervolgens werd
Weber's weggespeeld met 7-2.
Weber's kreeg ook een tweede
nederlaag te slikken. Lou Lou
zorgde voor die tweede nederlaag met 3-2. In poule C gaat het
met Sack Time voor de wind.
Tegen YB Superfone werd met

Snelle vlucht
Heines-duiven

Beachhandbal op
strand Bloemendaal

Clubtitel opnieuw
voor Emmen en
Van der Meulen

In de A-lijn werd de laatste
wedstrijd winnend afgesloten
door de heren Overzier en Van
der Staak met 67 procent. Mevrouw Molenaar en de heer Koning eindigden netjes op een
tweede plaats gevolgd op de
derde plek door de dames Heidoorn en De Leeuw. De heren
Emmen en Van der Meulen
wonnen door deze resultaten
op overtuigende wijze het clubkampioenschap.

pers. Pijpers die voor het eerste
team van Bloemendaal in de
landelijke tweede klasse uitkomt, liep zich stuk op de verdediging van de Chess-voorzitter. Op het moment dat zijn
stukken compleet verkeerd
stonden, lanceerde Cliteur een
dodelijke tegenaanval. Het
toernooi, dat op dinsdagavond
verspeeld wordt, telt 29 deelnemers en duurt negen ronden.

Zaalvoetbal
kent vlotte start

Programma
Woensdag: 18.45 uur Duvak Banana, 19.30 uur Corodex - II
Mondo, 20.15 uur Rabbel Boys Identico, 21.00 uur Casino Amsterdam - JS Consultancy, 21.45
uur HB Alarm - Puntje Puntje,
22.30 uur Café Neuf - Gran Dorado.
Donderdag: 18.00 uur Duvak •
Casino Amsterdam, 18.45 uur
Sesto Senso - EDO/Jacro, 19.30
uur YB/Superfone - Peugeot
Cotaussen, 20.15 uur Bakkerij
Paap - Establo, 21.00 uur Weber's - Big Mouse, 21.45 uur De
Kater - Sterk Accountants,
22.30 uur Sack Time - Casino
Zandvoort.
Vrijdag: 18.45 uur Klassiek De Zeereep, 19.30 uur TYBB - II
Mondo, 20.15 uur Spaghettihuis - Chin Chin, 21.00 uur Play
In - Pred Hehl, 21.45 uur Sensemillia - Puntje Puntje, 22.30 uur
De Stal - Corodex.
Zaterdag: 18.45 uur Lou Lou Big Mouse, 19.30 uur Banana JS Consultancy, 20.15 uur Lippies/Hog Kong - Sabra.
Zondag: 10.45 uur Gran Dorado - Rabbel Boys, 11.30 uur Café
Basta - Café Bluys, 12.15 uur Café Neuf - Identico, 13.00 uur
De Yanks - Harocamo, 13.45
uur HB Alarm - Sterk, 14.30 uur
Café De Kater - Maclu, 15.15
uur Wild Child - De Kater.

Zandvoorfcs
NieuwsbEad

Jan Lammers had wederom
met problemen te kampen
waardoor zijn Citroen ZX niet
kon meedingen om een plaats
op het erepodium. Dat kon wel
Allard Kalff. Hij kwam na de
start op een zesde plaats terecht, maar maakte er een slimme race van.
De Zandvoorter keek de kat
uit de boom en rukte gestaag op
naar een derde plaats. In de
slotfase hield Allard Kalff deze
plaats keurig vast. De kemphanen Verschuur en Melkus gaven elkaar geen duimbreed toe.
In de laatste ronde kwam Frans
Verschuur nog naast de baan
terecht, doch met knap stuurmanswerk hield Verschuur de
eerste plaats in handen. De
Duitser Melkus moest genoegen nemen met een tweede
plaats.
Vooral jongere bezoekers van het Internet Café weten snel
de weg Op het Internet

Foto Pauline Perquin

Een knappe prestatie leverde
de enige vrouwelijke coureur
Sandra van der Sloot in een
Mitsubishi Charisma. Van der

Het racetalent
Sebastiaan
Visser behaalde
een prachtige
overwinning
Sloot pakte een zeer verdienstelijke vierde plaats, terwijl Jan
Lammers genoegen moest nemen met een achtste positie.
In de Formule Ford ging alle
aandacht uit naar racetalent
Sebastiaan
Bleekemolen.
Bleekemolen kwam echter
naast de baan te staan. Het
Zandvoortse racetalent Sebastiaan Visser hield zijn wagen
wel op de baan en racete naar
een prachtige overwinning. De
tweede plaats ging naar Martij n
van Kalmthout.
De Haarlemmer Pim van
Riet blijft, door een tweede
plaats in de Renault Clio Cup,
aan de leiding in de totaalstand
voor de Nederlandse titel. Egbert Top uit Heemstede kwam
in de Pepsi Citroen Saxo Cup,
met een eerste plaats, uitstekend voor de dag. Top werd op
kort afstand gevolgd door de
Leimuidenaar Alderden.

De auto
van actrice Ingeborg Wieten (Suzanne in
'Goede
Tijden
Slechte
Tijden')
draaide
achterste
voren
doordat
haar achterwielen
blokkeerden Foto
Rob Knotter

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 ftn Ether 106.9 fni
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma. wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma. wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Ken levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Bruncheii m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
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U weet wat u wilt Dus u heeft helemaal geen behoefte aan nietszeggende verkooppraatjes Sterker nog u kunt het best zonder
verkooppraatjes Die zult u bij Kifkshop dus met aantreffen B/; al onze artikelen staat een kaartje met uitvoerige produktmformatie
Daardoor koopt u bekende merken voor ongekend lage prijzen

Aanbiedingen geldig bij alle Kijkshopwmkels Voor adressen 0418-515575 Geldig t/m 1 juni 1996 Zolang de voorraad strekt

Bock to the Sixties

...m'n vriendin.

Dn K u.at i*ij /achten Lcn bank ï^aar luy
om likkirm vocli.ii Gekozen uit een
ongelooflijk aantal banken bij Mantel

Zaterdagavond single dance night
in de Manege met medeuu. van

Live 'The Dakota's" Live

Smaken lerschillen neet Mantel Daarom hebben we
zo n 768 moderne klassieke en romantische
banken zitgroepen en fauteuils in leer en stof
In ontelbare kleuren en dessins Precies die u zoekt

Dansen, sfeer en gezelligheid
voor ongebonden mensen v.a. 30 jr
Correct gekleed.
6ntree ƒ 15fI rif o: 5716023

7tcr nioiitJn dt-Sign stn( LH sti]Lol KcUced mü mooi
Lui topper'' 7ns 1425 2 IP + 2 fits 2995

\lodirnc sitcombm UIL nut un /eer comfortabele zit
Bclteid met leer 2 7lts j i 1395 21/2 + 2 /lts j a 2995
b\clnsicf siLritissens

Alt Decofiiitcinl mu sierlijke
chjniiig ui muilen irmltggu'i
I n stof Ja 795
7oilsafgibicld845

BRUNA BALKENENDE

datum: 30 - 05 - '96
tijd: 21.00 uur

lokatie: Dance Club Yanks

LINATE

ALMERIA

(iiiilljt mitfriyili.
Inlur. i 1295

Kaarten a 10.- Verkoop bij:
Metropolitain Kerkstraat 9 - Hairwave Zeestraat 56

Romintbcbt hink mtgt. j >trd m stof 2 7it$ <} i 1495
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Beauty Dreams NAILS by Monique Bos
HAIRWAVE The PALLADIUM STORE

Grote Krocht 18
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De Bank van Nederland

In die Montt 11 estiyn% n t it een
computer n lannceit snnenmet
onze btinkewpectaliit zelf mi bank
iiMr(en«eontutrpt U kiest uit
tientallen modtlkn int honderden
bekledingen ui stof of leer en Uik
(lik iliiar tlaar staat ie tin zej
ontuorpen bank Mantel doet de
rest Fabriceren en kam^bij u tluts
afleteren Mantel Vision deltukste
manier om et n b m( ie kopen

Montel bij van Reeitwijk - Smep 7 - Menbelboidevard Ainsterdam/Diemen - Tel 020-6 99 4111 Ringweg AIO - afrit S113
\hntcljintltu n Alkmaar Af ddoor» Arnhun A\el Bcücr^ijk Kiedi Diemcn Groningen Hccrcnwcn Heerlen Icidschendam, Qlden?aal Roermond
Rottotiam Slicdrecbt Son/Cmdho<jt.n Steen^.ijLsmocj/Coemorden Utrecht 7oetcr*ondc 7utpkenen 7'i.ollc

AANGEBODEN: VAKANTÏEWERK

InterLanden sprGlgroep
Huis aan huis verspreiding

Let op!
gewijzigde openingstijden
m.i.v. 1 juni a.s.
ma. t/m vrij.
zaterdag
zondag

8.30-19.00 uur
8.30 -18.00 uur
9.00 -14.00 uur

randstedelijk

O

Hei Rardstedeli/k Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen

opleidingen
deeltiidberoepsopteldrngen en oriëntatie
centrum

schakelprogramma's

De handel zoekt goed
opgeleid personeel!

Ten behoeve van de verspreiding van'

PERSCOMBINATIE

l Nieuwsblad

p

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste bezorgers van het Zandvoorts
Nieuwsblad op vakantie. Voor wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed gebruiken voor een vaste wijk bij u
in de buurt
Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,2042 JM Zandvoort
of bel: 023-5717166

l)i snii opiritor iniikt vn tliitrotwclii wn; Uuirsihiidm^iii
in rister \ in opzicht of iloorziihtinoilillin
! r \\ordt uiuirkl nut t-in C rossfukl Mii;inscin f>5()

l)i tuiKtiL v.ordt nuyioitind in ploiniiulumt in is iimidiilci
in ^roip Ci \ >n iii Cirifisch-Tithnischt. C A O
liulun 11 iniir infomiuii. wenst tl in kunt u contact opiunun
nut di het.r L Tuin l loofd l'npnss tilifoon 021) - 562 2-1K1
SilinTtilijki solluititiis kunt 11 tot in nut 7 juni 1996 richtin
1111 di iliUlinn l'irsoiuilszilcn vm Pirsconihimtie ter ittcntii
\. in di hur N Burnirs pirsoiUiUfuiutiomri'; Wibuitstmt
l SC 11191 C,R Anistirdnin ondir virnuldinu vin NU/96111
Sluittlituin 7 juni l V)%

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van Zandvoorts Nieuwsblad in de
vakantieperiode.
Naam:
Adres:
Postcode:

de week volg je de theorielessen bij het Randstedelijk Opleidingen Centrum,
je praktijkopleiding volg je onder begeleiding van een consulent op een
werk- of stageplek.

met sofinummer

soor di pinodi \ in 1111 jnr in ploii;indiinst

IK hilnii,rijUti KmUK.-i.isin zijn di voluindi
- Int in IHIL.I mui zilKtnuiii; kiiniun fnnitioniri.!!
~ Int kimniii virtilin vin opdricliti.ii 111 voor muoiriiu;
^isilnkic diti in litho s
- Int liihlnn \ in nnfisih u;ivocl nut nniu voor kkur in
n prodiii tuprocissi n

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum verzorgt opleidingen m het
leerlingwezen voorde detailhandel en de groothandel. BIJ een opleiding
in het leerlingwezen combineer je leren met werken Gedurende een dag m

V \n\\i m- <.ui cijdilijki oiuUrhi.zt.itin.; in verbind niet tichnolo^iMlu. virnn.iiuinm.ii zocAin uij op korti Uniiijn \oor
oii/i. ifdilini; Pull C olour Vm\t.rkiii^ tui
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zoeken wij

PcrMOinbiiittit. li V is uu^ct-tster vin Het Parool
Trouw di Volkskrint LD ilc Wnkmidnbhdui

scane r a t o r m/v

Ben je binnenkort geslaagd?
Wil je aan de slag in de handel?

Plaats:

De afdeling handel verzorgt de volgende opleidingen:

Aankomend Verkoopmedewerker
Verkoopmedewerker
Eerste Verkoopmedewerker Midden- en
Kleinbedrijf
Verkoopspecialist Grootwinkelbedrijf
Afdelingschef Grootwinkelbedrijf
Filiaalbeheerder Grootwinkelbedrijf
Afdelingschef Kassa Grootwinkelbedrijf
Ondernemer Midden- en Kleinbedrijf
Magazijnmedewerker
Magazijnchef
Commercieel Medewerker Binnendienst
Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV)
(opleiding voor zelfstandig ondernemersschap)

Telefoon:
Voor informatie en inschrijving kun je terecht op

Mijn leeftijd is:
Ik ben beschikbaar van

jaar
t/m

maandagB juni om 19 30 uur aan de
Wilhelmma Druckerstraat 3
1066 AA Amsterdam
telefoon 020-4878686
Bereikbaar met tram 2 bus 18 19 23 64 en 68
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Doeltreffend afrekenen
met hevige pijn

De allereerste zorg
voor je kindje

Pijn. Iedereen ondervindt dit wel eens. Daarom heeft ook ieder gezin
wel een pijnstiller in
huis. Soms is echter een
gewone pijnstiller niet
sterk genoeg.

Als u van plan bent om zwanger te worden of als u
het net bent, is het verstandig te weten wat u wel en
niet moet doen. Of het nu de eerste zwangerschap betreft of een tweede of derde, een goede, gezonde leefwijze blijft de belangrijkste regel waar u zich natuurlijk aan houdt. Maar soms schiet zelfs dat tekort
en is extra aandacht nodig. Zoals bijvoorbeeld met
Foliumzuur.
Onderzoek heeft namelijk
aangetoond dat extra Foliumxuur een belangrijke rol
speelt bij het voorkomen van
aangeboren afwijkingen aan
het centrale zenuwstelsel. Het
is dus van groot belang om
voldoende Foliumzuur binnen
te krijgen. Zo belangrijk dat
het Ministerie van VWS hier
een grote voorlichtingscampagne aan wijdt.
Wanneer Foliumzuur?
Het centrale zenuwstelsel
vormt zich al in de eerste
weken van de zwangerschap.
Vaak voor u zelf goed en wel
weet dat u zwanger bent. Om

het risico op het krijgen van
een kindje met een afwijking
aan het centrale zenuwstelsel
zo veel mogelijk te beperken
moet u daarom al heel vroeg
met het innemen van extra
Foliumzuur beginnen. De beste regel waar u zich aan kunt
houden, is beginnen met dagelijks gebruik als u stopt
met voorbehoedmiddelen. En
dit vol te houden tot en met
10 weken na de eerste dag
van uw laatste menstruatie.

hoeveelheid puur Foliumzuur
die in Evasin is verwerkt. Dit
zijn kleine capsules die makkelijk zijn in te nemen. De
capsules zitten in blisters met
op de achterzijde een slikdagaanduiding. Zo kunt u preEvasin, puur Foliumzuur
cies zien wanneer u de vorige
De dagelijkse extra inname capsule hebt ingenomen. Navan Foliumzuur die u nodig tuurlijk kunt u Evasin rustig
heeft is 0,4 mg. Precies de blijven gebruiken, ook als het

wat langer duurt voor u
zwanger bent. Evasin is
verkrijgbaar bij drogist en
apotheek.

Dan is het goed Saridon in
huis te hebben. Saridon is de
krachtige pijnstiller die doeltreffend afrekent met elke
pijn.
Door de drie bestanddelen
(paracetamol, propyfenazon
en coffeïne) in één tablet,
werkt Saridon namelijk uitermate snel en effectief.
Saridon veroorzaakt geen
maag- en darmbezwaren. De
werking van Saridon is
krachtig en doeltreffend bij
hoofdpijn,
zenuwpijn en
menstruatiepijn. Maar ook bij

spierpijn, kiespijn, spit, pijn
bij griep en verkoudheid,
koorts en vaccinatiepijn is
het zeer effectief.

75m/
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Het vermoeden bestaat dat
een teveel aan oorsmeer kan
worden veroorzaakt door een
lawaaierige omgeving, maar
ook de milieuvervuiling zou
hierbij een rol spelen. Als we
ouder worden schijnen we
ook meer last te hebben van
oorsmeer. Daarom is het aan
te bevelen de oren regelmatig
goed schoon te maken.
Oroclean
Nu is er een reinigingsolie,
Oroclean, die zeer geschikt is
om het oorsmeer, zelfs als
dit door uitdroging veranderd is in harde proppen, te verwijderen. Het
bevat drie speciale
oliëen die een emulgerende werking
hebben, waardoor
het
oorsmeer
zacht wordt en
dan makkelijk te
verwijderen is.
Oroclean beschermt
de huid (binnenwand)' van de uitwendige gehoorgang en
kan wekelijks worden

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Tel. 5712305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 5712305

maal op gang komt en afvalstoffen worden afgevoerd.
Zelfmasserend
Sinds kort is er een serie bijzondere micro-massageshorts
(broekjes) op de markt om cellulitis te helpen voorkomen
en bestrijden. Deze shorts, die
onder het merk Lanaform
verkrijgbaar zijn, kunnen
rechtstreeks op de huid gedragen worden. Door de normale bewegingen van het lichaam werken de shorts
lichtjes masserend. De harmonische combinatie van deze micro-massage met warmte, vochtigheid en luchtcirculatie, leidt tot een intensievere
celstofwisseling. Hierbij worden vetophopingen in de onderhuidse lagen opgelost en
door een hoger calorieverbruik verbrand. Na vier tot
zes weken, is de huid merkbaar strakker, soepeler en
zachter. Na twee maanden is
de behandeling afgerond.
Studies onder medisch toezicht hebben bij 95% van de
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Voor meer informatie kunt u
bellen met
Roche Nicholas B.V.,
tel.:0497-381833.

Als u meer informatie wenst
over Evasin Foliumzuur kunt
u schrijven naar:
Vemedia B.V., Postbus 502,
1380 AN Weesp. Bellen kan
ook: (0294) 46 59 05.

Darocet zetpilletjes:

Ideale pijnstiller
voor kinderen
Kinderen met pijn of koorts hebben, net als volwassenen, vaak een pijnstiller nodig. Daarom is het goed
dat er Darocet zetpilletjes zijn.

gebruikt. De prestaties van
onze oren worden daardoor
zo goed mogelijk.
Eenvoudig gebruik
Bij een normale hoeveelheid
oorsmeer, verdient het aanbeveling één keer per week
enkele druppels in beide oren
in te brengen. Even het hoofd
opzij buigen en enkele druppels in het oor druppelen.
Hou het hoofd ongeveer een
minuut in deze positie, sluit
eventueel het oor af met een
watje zodat Oroclean niet uit Slecht passend schoeisel en weinig aanhet oor loopt en spoel het oor dacht voor de verzorging van voeten, brendan uit met een zachte water- gen onze 'onderdanen" in een slechte kondistraal. Indien bij begin van tie. Likdoorns, eeltplekken, ingegroeide
het gebruik er proppen in- nagels, zwakke voetbeentjes, overmatige
gedroogd oorsmeer aanwezig
zijn, dan kan het nodig zijn transpiratie en zwemmerseczeem zijn dan
dat de behandeling enige da- het gevolg. In veel gevallen brengt een
gen herhaald moet worden. juiste behandeling verbetering.
Als er geen verbetering
van
optreedt, neem dan kontakt Transpirerende voeten vor- afhankelijk
temperatuur
op met uw arts. Ga nooit zelf men een groot probleem. de
met stokjes, lucifers, haar- Vooral werklieden die veelal en de emoties
spelden of paperclips de oren in dicht schoeisel met rubber waaraan iemand
is,
schoonmaken. Voor meer in- zolen hun dagelijkse arbeid onderhevig
verrichten, hebben hier last aanzienlijk
formatie: Darci Pharma,
tel. O76-581 0681.
van. De zweetproduktie kan, variëren.
Het
zweet en de vochtig
geworden
huidcellen
worden door bacteriën en schimmels afgebroken, wat resulteert in een onShorts en gel
welriekend produktieproces.
De shorts zijn verkrijgbaar in
8 maten, 3 lengtes en 4 ver- Zwemmerseczeem
schillende kleuren. Ze kunnen als bovenkleding gedra- Voetschimmel, beter bekend
gen worden.
onder de naam zwemmersecVerder zijn er twee speciale zeem, is de meest voorkomenmodellen in 8 maten, ge- de huidontsteking van de voeschikt als onopvallende on- ten. De huid tussen de tenen
derkleding. Ook is er een aan- is rood, vochtig en vertoont
vullende Lanaform gel die de soms kleine kloofjes terwijl
behandeling van cellulitis ak- gemakkelijk velletjes los getiveert. De werkzame bestand- trokken kunnen worden. De
delen stimuleren de vetoplos- hierbij optredende jeuk wordt
sende enzymen in ons li- erger bij warmte. De schimchaam. De gel wordt snel mei heeft behoefte aan een
door de huid opgenomen, vochtige, warme en alkalivoelt niet vet aan en ruikt lek- sche omgeving, die voorker fris. De gel wordt al of namelijk bij de voeten wordt
Overmatige
niet in combinatie met de aangetroffen.
shorts toegepast. De Lana- voettranspiratie kan dus het
form micro-massageshorts en ontstaan en de ontwikkeling
de gel zijn verkrijgbaar bij de van
voetschimmel sterk
gebruiksters een omtrekafna- drogist, apotheek, reform- bevorderen. Omdat schimmelme van 2 tot 9 cm en zelfs zaak, schoonheidssalon, fit- infekties nogal hardnekkig
meer aangetoond. Als de mi- nesscentrum en medische zijn. moeten ze worden voorkomen.
cro-massageshort
zo'n 2 vakhandel.
maanden 8 uur per dag wordt Voor uitgebreide informatie
gedragen, is het resultaat vol- kunt u hier terecht of bij
Konditieverbetering
gens de fabrikant in centime- Imgroma B.V.,
Een uitstekende hulp hierbij
ters meetbaar.
tel. 043-368 7581.

Koorts is iets dat niet zomaar
moet worden genegeerd. Bij
kinderen kan de lichaamstemperatuur snel tot 40 graden Celsius oplopen. Ze kunnen hierdoor hangerig worden en zich doodziek voelen.
Het is voor ouders alleen
maar verstandig een effectief
koortsverlagend middel in
huis te hebben, zoals Darocet
zetpilletjes. Deze zetpilletjes

Voetverzorging van groot belang

Merendeel vrouwen heeft last van cellulitis
De huidige trend in schoonheidsverzorging richt zich
vooral op een strakke huid. Uit recent onderzoek
blijkt echter dat maar liefst 8O% van alle vrouwen
tussen 17 en 5O jaar last heeft van cellulitis (sinaasappelhuid). Niet alleen zwaardere vrouwen hebben
er last van, ook slanke.
Cellulitis ontwikkelt zich na proces verergeren. De enige
de puberteit. Een slecht eetpa- manier om hier iets aan te
troon, de pil, zwangerschap doen is ervoor te zorgen dat
en menopauze kunnen dit de celstofwisseling weer nor-
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Krachtig
Door de krachtige werking is
Saridon niet geschikt voor
kinderen. Als zelfs Saridon
niet helpt of de pijn terug
blijft keren, dan is het beter
om uw arts te raadplegen.
Saridon is zonder recept verkrijgbaar bij apotheker en
drogist. Het kan niet worden
gebruikt door patiënten met
een afwijkend bloedbeeld.
Lees voor gebruik de bijsluiter.

Schone oren belangrijk voor beter gehoor
Vrijwel iedereen heeft er mee te maken, oorsmeer,
die geelachtige stof in de oren. Door enkele malen
per dag in de oren te peuteren houden we ze meestal
schoon. Belangrijk, omdat hard en opgehoopt oorsmeer kan zorgen voor jeuk, irritatie en een minder
gehoor.

GEZONDHEID

zijn Geurvreters inlegzolen.
Ze zijn speciaal ontwikkeld
om transpiratiegeur en vocht
weg te nemen. Bovendien zorgen Geurvreters voor een algehele verbetering van de
konditie van de voeten. De
inlegzool bestaat uit een
toplaag met daaraan vast een
foamlaag. De kombinatie
zorgt ervoor dat de voeten
droog blijven. Geurvreters
zijn in drie varianten verkrijgbaar: Comfort, voor de
dagelijkse schoen. Super
Sterk voor laarzen en werkschoenen en Sport Schoen
Special voor sportschoenen.
Het verschil is dat iedere opeenvolgende soort een hogere
dosering aktieve koolstof
(10%) bevat. De doeltreffendheid van Geurvreters is te
danken aan een uniek en gepatenteerd procédé. Er wordt
zelfs drie maanden garantie
gegeven op geurvermindering van voeten, kousen en
schoenen. Geurvreters inlegzolen zijn verkrijgbaar bij de
drogist.
Voor meer informatie:
Tendem, tel. 038- 421 77 47.

bestrijden ook pijn, bijvoorbeeld bij het doorkomen van
tandjes of na een inenting.
Makkelijk
Kleine kinderen kunnen nog
niet goed slikken, vandaar
dat voor hen pijnstilling in de
vorm van zetpilletjes de
meest ideale oplossing is. De
zetpilletjes met paracetamol
werken snel en ontzien de
maag. Darocet zetpilletjes
zijn altijd goed gedoseerd en
zijn kinderveilig verpakt. Ze
hoeven slechts éénmaal per 6
uur te worden toegediend,
voor zover dat noodzakelijk
is. Daarbij komt de zes-urige
werking een ongestoorde
nachtrust ten goede.
Sterktes
De zetpilletjes zijn verkrijgbaar in drie sterktes. Voor de
allerjongsten (vanaf 3 maanden tot l jaar) zijn er zetpilletjes met 120 milligram paracetamol. Peuters en kleuters (l tot 6 jaar) krijgen zetpilletjes met 240 milligram
paracetamol. Ook voor deze
kinderen zijn zetpilletjes de
ideale toedieningsvorm. Juist
omdat deze kinderen vaak
niets willen innemen of
omdat het kind overgeeft.
Voor de kinderen van 6 tot 12
jaar zijn er zetpillen met 500
milligram paracetamol. Deze
dosering is bij uitstek geschikt voor deze leef tij dscategorie en zeker te verkiezen
boven het geven van halve tabletten voor volwassenen, zoals nu vaak wordt gedaan.
Darocet zetpilletjes zijn drie
jaar houdbaar en handig om
al vast in huis te hebben.
Juist omdat kinderen nog al
eens "s avonds of in het weekeinde ziek worden. Uiteraard
geldt voor alle geneesmiddelen dat u uw arts of
consultatiebureau moet raadplegen indien de klachten
aanhouden, of als u twijfelt
aan de ernst of de oorzaak
van de koorts of pijn.
Darocet zetpilletjes bevatten
paracetamol en
kunnen
niet
gebruikt
worden
bij overgevoeligheid voor
paracetamol of voor één van
de andere bestanddelen van
de zetpilletjes. Lees voor hot
gebruik eerst de bijsluiter.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij uw drogist

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Hallcslraat l . Zanclvoort, tel. 571G123

DE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513

Muggenmelk: geen last meer van muggenplaag
ties wordt het aanbevolen aan
reizigers naar tropische gebieden en door de ANWB is
het produkt als beste getest.

Muggen beschikken over
een griezelig perfekt systeeni om mensenbloed op
te sporen. Ze voelen het
kloppen van het hart als
luchttrillingen en aan de
hand van de geur die de
mens afscheidt, bepaalt
de mug of het juiste
voedsel is gevonden.
Muggen zijn dol op mensen
met 'zoet bloed'. Hoe zoet dat
is, is afhankelijk van het aminozuurgehalte van het bloed.
Wanneer ze de juiste persoon
hebben gevonden, zoeken ze
het lichaam af naar een
onderhuids adertje. Met hun
gevoelige pootjes is dat makkelijk te vinden, want de
lichaamstemperatuur is bij
een ader eentiende graad
warmer.

mensen warme (sub)tropische
gebieden bezoeken. Hier zijn
ook muggen iets waar we terdege rekening mee moeten
houden. Om de mug op afstand te houden ontwikkelde
Jaico een repellent die - in
tegenstelling tot dodende insekliciden - de mug afweert.
Deze Jaico Muggenmelk is
niet giftig bij normaal
Roller, Gel & Spray
gebruik en kan ook worden
Met de zomervakantie in het gebruikt door kinderen vanaf
verschiet zullen opnieuw veel 4 jaar. Naast de handige

roller en spray (6-8 uren
werkzaam) is er een gel (8-12
uren werkzaam).
Werkt uitstekend
De produkten van Jaico Muggenmelk hebben een effektiviteit van 96% en werken uitstekend tegen steekmuggen
(o.a. malaria), teken, dazen,
steekvliegen, paardevliegen,
wandluizen, mijtachtigen en
vlooien. Door officiële instan-

Nieuw: Beetbalsem
Maar ook een vakantie in eigen land kan gepaard gaan
met veel ongemakken: neem
nou onze Noordzee met z'n
vele kwallen of een gezellige
wandeling in de natuur
tussen brandnetelstruiken.
Huidirritaties en jeuk zijn
vaak het gevolg. De nieuwe
Jaico Beetbalsem, in handige
doseerpen voor onderweg-,
maakt snel kortemetten met
jeuk, roodheid en bulten. De
Beetbalsem is gifvrij, hypoallergeen en kan gebruikt
worden bij kinderen vanaf
l jaar. Jaico Muggenmelk en
Beetbalsem zijn verkrijgbaar
bij apotheek, drogist en
reformzaak.
Voor meer informatie: '
Imgroma B.V.,
tel.: 06-91091015 (ƒ 1,00 p/m).

Speel en
scoor in
uw eigen
EK!
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Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-),

br hef '/'\

GRATIS
EK-LEEUW LEO
BIJ AANKOOP
VAN EEN TV

Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van ai uw apparatuur.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.
JP1J Gratis Video-onderhoud.
S\ Betaalgemakmetde
y^/ Expert Creditcard.

waard
LIEBHERR KSD 2271KOMBIKAST
Topdesign. Inhoud koeïgedeelte 184 liter netto,
met automatische ontdooiing. 4 Sterren vriesgedeelte, meteen netto inhoud van 57 liter en
2 schuif laden.

ZANKER 5101WASAUTOMAAT
Zuinig in verbruik door automatische waternivo-aanpassing en Energie-toets.
Programma's voor alle soorten wasgoed. Centrifugeert f luisterstil, op 1000 toeren.
Overloopbeveiliging. Beste Koop Cons.gids. januari '96. NU MET GRATIS LUXE
WASMAND t.w.v. 49,-. EXTRA: MINIMAAL 100,- INRUIL MOGELIJK.

expert
!^snet^x»R!?x^n^D>TS^(!nQV2s^acmirM 1HB

SONYSLVE705
STEREO VIDEORECORDER
NIEUW! Stereo video met 4 koppen en Super Trilogie voor
het scherpste beeld. Showview en PDC voor eenvoudig
programmeren. Inkl. afstandsbediening. NU MET
GRATIS DRAADLOZE SONY HOOFDTELEFOON t.w.v. 109,-

vieren in Caravan City
©p Ponypark Slagharen

Ja, dat kan! Luxueus vakantie vieren op Ponypark Slagharen.
U kunt reserveren voor een 2 daags weekend arrangement:
* l overnachting in een luxe stacaravan op het Ponypark.
De caravan is voorzien van alle comfort en kleurentelevisie.
* 2 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n
vele attrakties zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende
wildwest shows, zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
* genieten van een oergezellige familie-avond en de vele kinderprogramma's
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!

Reserveer snel: 0523-683000 22,00 uur

ACtir.r.-.v
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ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

AAR WO
'n Avontuurlijk weekend

ti

pen plafond,
wand of
kastenwand
helemaal in uw
eigen stijl!
Bij het. aanschouwen van onze :
plafonds, .wanden; vouwdeur- :
kasten, schuifdeur-kasten en .
kastinterieurs wilt u nog maar
één'ding... •

De Graaf plafonds & wanden

Haarlem*, Expert Hartendorp, Gen. Cronjestraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
.*Wasmachines; koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.

J E WIJ Z E
de Graaf jplafonds

VA

...Ook zo'n wand of plafond van de Graaf! Er is een ongekend grote
keus in panelen, gefineerd met edele houtsoorten en in dekor-panelen
op MDF-basis! Vele kleuren, maten (van 2.60 tot 5.50)
en dessins. Tevens aluminium plafonds in meer dan 120 kleuren.
Geef ook uw interieur net dat stukje extra. In onze showrooms
presenteren wij u hoe. U bent van harte welkom!

...op een stijlvolle manier uw tekort aan bergruimte oplossen. De
Graaf biedt dé oplossing met "Stijl" vouwdeurkasten, schuifdeurkasten en kastinterieurs. Dit eigen merk en fabrikaat wordt
geheel naar uw wensen op maat gemaakt. Bezoek één van onze
showrooms en overtuig u zélf dat
funktioneel ook heel mooi kan zijn.
Amsterdam: Jarnnuiden 47
tel.: 020 613 47 75, open ma t/m
vrij 9 - 17 u zat 10 • 16 u.

Zeist: Woudenbergseweg 4 (t.o. HEMA-Slotlaan)
tel.: 030 693 92 02, open di t/m zat 10 - 17 u
vrij avond 19 - 21 u.

Vlaardingen: Energieweg 2
tel.: 010 434 71 11, open ma t/m
vrij 8.30 • 17 u zat 9 - 12.30 u.

UitC^Vrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Weekmedia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
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Human Power Race is
i

net eenelfstedentocht'
De nacht voor het fietsfeest zullen zo'n twintig man van
Parijs naar Amsterdam trappen. Terwijl de rest van
Europa slaapt, fietsen zij de 534 kilometer lange route
van de Human Power Race. Eenzaam en verlaten langs
's heren wegen in donker Noord-Frankrijk.

Z
Aantal
veiplaatsin{ a
«i-- 50
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EKER ALS HET slecht
weer is, kun je de Human
Power
Race
(HPR)
Parijs-Amsterdam
een tocht vol ontberingen
noemen, meent organisator
Mark Lie-A-Kwie. In april
1994 fietste hij het traject samen met twee vrienden in
dertig uur.

m

40
33%

30

borden en pijlen. Er rijden motoren mee, een tijdwagen, en
twee of drie bezemwagens. We
hebben 13 verzorgingsposten,
onder andere in Senlis, Vilvoorde en Oosterhout. Dat zijn cafés
of hotels waarvan de eigenaars
het te gek vinden om mee te
doen. Uit de stille nacht komen
de fietsers daar opeens in een

Aantal
verplaatsingen

0

'Het is geen gewoon
wedstrijdje rond de kerk'
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Aandeel goed door de fiets te vervangen autoverplaatsingen naar verplaatsingsduur met de auto. Bron Louisse

„We zijn onder de Eiffeltoren
gestart en wilden binnen een
etmaal Amsterdam halen. Dat
is mislukt want we verdwaalden in Zeeland." Desondanks
werd het drietal door bekenden
geadviseerd om er een jaarlijkse race van te maken. Zo gezegd, zo gedaan.
Reeds in september van dat
jaar verschenen vijfentwintig
fietsers aan de start van de eerste officiële race Parijs-Amsterdam. Onder hen bevonden zich
behalve sportlieden ook een
aantal ligfietstechneuten. Besloten is toen om van een Human Power Race te spreken, zodat iedereen ongeacht het soort
fiets kan meerijden.

TeleComContorfTf;
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hartstikke druk én gezellig
café."
De twee snelste rijders van
vorig jaar doen ook zondag
weer mee: Ymte Sybrandy en
Derk Thijs. Ligfietser Sybrandy
had 15 uur nodig om in Amsterdam te komen, wat neerkomt
op een gemiddelde snelheid
van ruim 36 kilometer per uur.
Derk Thijs, op een zogenaamde
roeifiets, volgde hem dertig minuten later. Verder hebben zich
onder meer vier Russen ingeschreven, en een Duitser op een
zelfgebouwde gestroomlijnde
ligfiets die het traject binnen 14
uur wil afleggen.
Hoewel het aantal deelnemers tot nu toe steeds vrij beperkt gebleven is, gelooft Lie-AKwie dat een HPR Parijs-Amsterdam met honderden rijders
mogelijk is. „Het is geen gewoon wedstrijdje rond de kerk.
Als evenement is deze race interessant omdat er allerlei soorten fietsen mee kunnen doen.
Tandems, ligfietsen, racefietsen: alles mag. Dit jaar is er
zelfs iemand die aangekondigd
heeft op een vouwfiets mee te
gaan. In principe zou je zelfs
mogen rolschaatsen."

12°

De snelste fiets ter wereld.
Bram Moens reed hiermee
het werelduurrecord: 77,123
kilometer in één uur. Alex
Fehlau reed ermee 1012 kilometer in 24 uur

Uit Amsterdams onderzoek
blijkt dat het aantal verplaatsingen per fiets met 40% zou kunnen groeien. Dit aantal kan echter niet worden gehaald omdat
een aantal mensen geen fiets
heeft. Een belangrijke reden
hiervoor is fietsdiefstal. Maar
als aan de automobilisten gevraagd wordt of ze een verplaatsing die ze per auto afgelegd
hebben ook zouden kunnen fletVanwege het drukke verkeer
sen blijkt dat voor veel autover- in Parijs, begint de race tegenplaatsingen heel goed de fiets woordig even onder de stad in
genomen kan worden.
Eurodisney. Een goede bewegwijzering voorkomt dat de huidige deelnemers verdwalen.
„Maar de sfeer heeft nog steeds
iets van een elfstedentocht in
zijn begindagen. Zoals je midden in de nacht door NoordE
ORGANISATIE
Frankrijk rijdt met alleen een
van Fietsfeest '96 wil
lamp op je fiets, dat is waanzinde grootste verzameling
nig. Alles is nieuw en onbekend,
van verschillende soorten
een heleboel deelnemers rijden De HPR komt langs de Amstel de stad
fietsen bijeenbrengen. De
Via het Beatrixpark zullen de
bijvoorbeeld op wegen waar ze binnen.
tiende 'Amsterdam op de
door Amsterdam-Zuid
nooit eerder geweest zijn," zegt deelnemers
naar het Vondelpark fietsen, waar de
fiets' moet een rijdende
Lie-A-Kwie.
snelste rijder zondagochtend rond een
tentoonstelling dwars door
„De route wordt uitgezet met uur of tien verwacht wordt.
Amsterdam worden.
Wie een bijzonder rijwiel
heeft, een versierde fiets
mag ook, wordt hierbijdoor de organisatoren'vér-:,
zocht om zondag 2 juni aan
te sluiten bij dè-tocht; of in
ieder geval naar het Vondelpark te komen. Voor de
meest bijzondere en . de
Naar verwachting rijden zondag duizenden mensen mee
best versierde fiets zijn er
met de tiende 'Amsterdam op de fiets.' Deze tocht is een
prijzen te winnen. Om half
uitgelezen kans om veilige en groene routes in de stad te
drie vindt er een jurering
verkennen. Op de fietspaden zal men overigens de meest
van kinderfietsen plaats in
vreemde vehikels tegenkomen, want tegelijk met
de kinderboek van het
Amsterdam op de fiets wordt in het Vondelpark een groot
Vondelpark. De overige
fietsfeest gehouden.
fietsen worden tussen drie
en vier uur in het 'open muTILAAN ZIJN IN Am- wikkelt de fietsindustrie veel
seum' in het park beoorsterdam aparte fiets- nieuwe modellen. Voor elke
deeld.
routes een normaal ver- wens bestaat nu wel een fiets.
Wie een fiets wil laten beschijnsel geworden. Want je Zondag kan men zelf ervaren
schilderen, kan ook zondag
hoeft geen autohater te zijn hoe modern en praktisch de rij2 juni terecht in het Vonom liever door het Vondel- wielen van tegenwoordig zijn.
delpark. Enkele kunsteFietsen is bovendien leuk,
park te rijden dan op de
naars maken gratis van
ook in Amsterdam. Guit: „RijOvertoom
in
de
file
te
staan.
fietsen rijdende, kunstwerdoor de stad gaat erg goed,
De fiets is voor veel mensen den
ken. Voorwaarde voor beals je de juiste routes maar
gewoon
een
prettig
en
effischildering is wel dat de
neemt." Volgens hem zijn er
ciënt vervoermiddel.
fiets van een redelijke kwa-.
echter nog steeds mensen die
liteit is. Reserveren is
„Een fiets is meer dan twee over de Overtoom fietsen omnoodzakelijk op telefoonwielen en wat ijzer," zegt André dat zij de route door het Vonnummer 020-685.4794.
Guit van de fietsersbond enfb delpark niet kennen. „Automodan ook. Niet voor niets ont- tailisten bijvoorbeeld hebben de
neiging om als ze op de fiets
stappen autoroutes te rijden,
(ADVERTENTIE)
en tramreizigers menen dat zij
de tramlijnen moeten volgen.
Maar regelmatige fietsers hebben hun eigen routes."

Versierde fiets

D

Foto Bike Culture

De Oktos is een acht-persoons fietskunstobject van
de in Amsterdam wonende
Amerikaanse kunstenaar
Eric Stallen Speciaal voor
het Fietsfeest '96 wordt het
voertuig naar Nederland
overgebracht. Zondag is de
fiets te bewonderen in het
Vondelpark
Foto Eric Staller

(ADVERTENTIE)

Speel en
scoor in
uw eigen

EK!

Fietsen door stilte van de stad
$UPER$PANNEND
UW EIGEN EK ; 96!

Aandeel verplaatsingen (in "o) per verplaatsingsklasse (in km). Bron CBS

In heel Nederland beschikt circa
80% van de mensen over tenminste één fiets. Dat zijn dus 12
miljoen mensen. Dagelijks leggen de Nederlanders ruim 57
miljoen verplaatsingen af, 68%
van deze verplaatsingen is korter dan 7,5 kilometer en slechts
29% langer dan 7,5 kilometer.

Enfb hoopt op
Velo Mondiale

I

N JUNI 2000 hoopt de
fietsersbond enfb de
wereldfietsconferentie
Vélo Mondiale 2000 te organiseren in Amsterdam. Dit
is een conferentie waar deskundigen bij elkaar komen
om te spreken over de;\vereldwijde stedengroei. En
dan met name over de rol
die de fiets als milieuyriendelijk transportmiddel kan
hebben bij het oplossen van
mobiliteits problemen.
Om de kans van Amsterdam op de kandidatuur
voor Velo Mondiale 2000 te
vergroten, zijn de directeuren van de Europese en
Amerikaanse fietsersorganisaties zondag uitgenodigd. Wethouder Duco Stadig van Ruimtelijke Ordening zal hen zondag tussen
drie en vier uur verwelkomen in het Vondelpark.

S

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

(ADVERTENTIE)

Speciale rondleiding

Tuschinski in
Maanlicht.
De eerste portier van het
Speciaal voor het jubileum
theater, meneer Fritz, voert u van het Tuschinski theater
door vijfenzeventig jaar
maakte Cultuur in Voorraad
Tuschinski.
de rondleiding „Tuschinski
Laat u verrassen door een
in Maanlicht".
geisha, betoveren ___.-__
Tijdens deze
door een ^^^sertor^
theatrale
rondleiding
vlindermeisje,
wordt u terugen vermaken
M„0_
door variété. \\ tra, VOO' »
gevoerd in de
U ontmoet
tijd door de historie van
Sheherazade,
het Tuschinski theater.
de maan, een kunstschilder Deze rondleidingen vinden
en James Bond.
plaats op de ochtenden van:
De woorden van Tuschinski 27 mei (2e Pinksterdag); l
worden verwezenlijkt:
en 9 juni; 6,13 en 20 juli: 10
„Droom, legende en
en 17 aug.; l en 22 sept.; 6 en
.-rt&wffe.
werkelijkheid, 20 okt, aanhet is een
vang 10.30 uur
mixture".
a f 7,50 p.p.

&^ct

sponsoi75 jaar
TuHchinslci

Kaartverkoop n/d knssn v/h theater,
Reguliersbreestr. 2G-28, Amsterdam

Tien jaar geleden nam de gemeente Amsterdam het initiatief om het fietsen te promoten.
Na overleg met de fietsersbond
enfb en in samenwerking met
Rijwiel Tour Club Olympia en
het Amsterdams Stadsblad
(Weekmedia), ontstond het
idee voor een jaarlijkse tocht
'Amsterdam op de fiets'. „Je
kon wel blijven kletsen en fietsfolders maken, maar wij wilden
de mensen op de fiets zetten en
zien wat er dan gebeurt."
De tocht sloeg aan: jaarlijks
doen er zo'n tweeduizend mensen mee. En waarschijnlijk zullen dat er dit jaar nog aanzienlijk meer worden. Want voor
het tienjarig jubileum is gekozen voor een route in een ring
rond de stad, zodat iedere Amsterdammer binnen een kwartier bij één van de vijf startplaatsen kan zijn.
De route van zondag is 32 kilometer, naar keuze te verlengen met een lus van tien kilometer door Amsterdam-Noord.
Over een veilige en groene route fietst men door AmsterdamZuid, Duivendi'echt en Diemen.
Van daar rijdt men over de
Westelijke Merwedekanaaldijk
richting Oostelijke Eilanden
en, eventueel via Nieuwendam
en Oud-Noord, verder naar Amsterdam-West.
Guit: „Amsterdam heeft veel
verrassende plekjes die je het
best met de fiets kunt bekijken.
Groene plekjes, maar ook bijvoorbeeld het Oostelijk Havengebied waar een nieuwe woonwijk met bijzondere architectuur uit de grond wordt gestampt."
Soms maakt het traject een
op het eerste gezicht raar bochtje. Bijvoorbeeld in Zuid bij de
Harmoniehof. De verleiding is

geeft u meer!

Fïetsfeest '96
10e Amsterdam op de fiets

zondag 2 juni 1996
Op zondag 2 juni

Tijdens de tocht 'Amsterdam op de fiets' kan men vaststellen dat
ini de stad aaneenamer
aangenamer te maken
daar wellicht groot om op de eenjaar lang bezig geweest met
Reijnier Vinkeleskade te blij- de organisatie, in dienst van de
ven. Maar dan mist men wel fietsersbond enfb.
prachtige muren vol klimop en
Op het feest zal onder meer
blauwe regen, een vijver met ci- een grote verzameling te zien
pressen, en vogels die zingen in zijn van de meest uiteenlopende stilte van de stad.
de fietsen in het daarvoor speTijdens de tocht 'Amsterdam ciaal ingerichte fietsmuseum.
op de fiets' kan men vaststellen „We wilden wat anders dan bijdat er veel gedaan is om het voorbeeld de FietsRAI, daar zie
fietsen in de stad aangenamer je één fiets iu allemaal variate maken. Zo is er onder het ties," zegt Leuw. „Wij laten
spoor bij Duivendrecht bijvoor- honderden fietsen zien die echt
beeld een totaal nieuw fietspad verschillend zijn."

er veel gedaan is om het fietsen

Bijzondere rijwielen
te zien in Vondelpark

Bas Korfker uit Rotterdam
heeft aangekondigd zondag
aanwezig te zijn met zijn gouden fiets. Hiermee heeft hij ooit
de koninklijke familie begeleid.
Zelfs de aandrijfketting is verguld. Verder zal vanuit Canada
een zeer opvallende fiets komen, voortgedreven door acht
mensen die in een cirkel zitten.
Ook heel bijzonder is de zogenaamde Exorbitandum, een
tandem waarop de berijders boven elkaar plaats moeten nemen.
Het feest wordt muzikaal opgeluisterd door een honderdkoppig fietskoor. Onder leiding
van dirigent Jan Kortie op een
bakfiets zal het koor een fietsmedley ten beste geven. Uiteraard mag 'De eenzame fietser'
van Boudewijn de Groot daarbij niet ontbreken. Maar als het
aan Leuw ligt, zal dit eenzame
lied niet slaan op het fietsfeest
van aanstaande zondag, waar
juist duizenden bezoekers worden verwacht.

aangelegd, en ligt er een mooie
bewegwijzerde route door het
Westerpark.
Bij het uitzetten van de tocht
is niet gekozen voor een bepaald thema - in eerdere jaren
kregen bijvoorbeeld volkstuinen en veiligheid aandacht maar er valt onderweg voldoende te zien. Bij de startpunten
zijn horeca-terrasjes ingericht
om uit te rusten en iets te drinken. Bij de Stopera zal het Milieucentrum Amsterdam enkeIe van zijn projecten présenteren, zoals de acties voor geveltuinen.
Eén van de startpunten is te
vinden in het Vondelpark. Hier
wordt eveneens het grote fietsfeest gehouden, en zal de Human Power Race finishen. De
coördinator van het fietsfeest,
Maarten Leuw, is een jonge bevlogen Amsterdammer. Hij is

Onder professionele begeleiding kan men op de fietsmarkt
een apart uitprobeerparcours
ligfietsen, transportfietsen en
vouwfietsen proberen. „Veel
mensen zien vooral op tegen
het fietsen op een ligfiets, maar
met wat goede aanwijzingen
heb je dat binnen vijf minuten
onder de knie."
In het Vondelpark kan het
publiek eveneens kennismaken
met de 'alleweder fiets,' ook wel
365 dagen fiets genoemd. Dit is
een overdekte en zeer gestroomlijnde driewieler. De berijder zit 's winters lekker
warm, terwijl hij 's zomers bepaalde kleppen kan openen om
het lekker koel te houden. „En
hij gaat pleurishard omdat de
fiets zo'n goede stroomlijn
heeft," zegt Leuw. „Windkracht
vijf door de regen is no problem."

Foto Roland Nooteboom

Op een tentoonstellingsterrein zullen fietsen te bewonderen zijn uit verleden, heden en
toekomst. Onder andere zal
Bram Moens zijn super-gestroomlijnde fiets: de M5 vertonen. M5 staat voor Meer Meters
Met Minder Moeite. Per uur
haalt Moens daarmee ruim 77
kilometer, in een etmaal legt hij
er duizend af. Leuw: „Wat mij
betreft is deze man geniaal. Hij
is de snelste fietser ter wereld
terwijl hij het allemaal naast
zijn gewone werk moet doen."

Jan Pieter Ncpveu

vindt in het
Vondelpark in
Amsterdam een
groot fietsfeest
plaats. Dit feest
wordt georganiseerd ter ere van
de tiende editie
van de tocht
Amsterdam

op

de fiets. Op het
feest wordt de
grootste verzameling van verschillende soorten fietsen bijeen gebracht. Het wil
laten zien, dat de fiets een vervoermiddel is met vele mogelijkheden en dat fietsen gewoon leuk is. Het feest heeft drie onderdelen.
In het Vondelpark komt een groot feest met een fietsinformatiemarkt, gekoppeld aan een uitprobeerparours, een fietstentoonstelling, een funparcours, een kinderboek, muziek, fietsacts en
nog veel meer.
Daar is ook de finish van de HPR (Human Power Race) ParijsAmsterdam non-stop. Deze race start zaterdag l juni om 18.00 uur
in Disneyland Parijs en wordt midden in de nacht verreden. De
eerste deelnemers wordt zondag 2 juni omstreeks 10.00 uur aan de
finish in het Vondelpark verwacht.

fietsersbond enfb

Stedelijk Beheer
Amsterdam

Voor de tiende maal wordt de tocht Amsterdam
op de fiets gehouden Net als de voorgaande
jaren kunnen deelnemers aan de fietstocht in
en rond Amsterdam meedoen. De tocht geeft
een verrassend beeld van Amsterdam en laat
zien dat fietsen in Amsterdam heel plezierig
kan zijn.

Deelnemers kunnen kiezen uit een tocht van 32
en 42 kilometer. Deelname kost f 5,-. Hiervoor
krijgt u een fraai boekje met de 10 tochten van
de afgelopen jaren. Kinderen tot 12 jaar kunnen onder begeleiding gratis meefietsen.

VSBSBANK Starten kan tussen 10.00 en 13.00 uur op de volgende plaatsen:
- Vondelpark, op feestterrein
- NS Station RAI, Europaboulevard
- NS Station Duivendrecht, Rijksstraatweg
- Stadshuis/Muziektheater, langs de Amstel
- Jan van Galenzwembad, Jan van Galenstraal
DOEN
- Buiksloterweg, bij de veerpont
*•J

Hogeschool van

geeft u meer!
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SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse auto,'ubnel' die op vn|dag verschijnt in Het Parool, op zaterciacj in Trouw on de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w . Amsterdams Stadsblad, Buitcnvcldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, UitLoornsc Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
pr Zandvoorts Nieuwsblad.

i
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woensdag 29 mei 1996

Weekmedia 17

[

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?

|
|
f
[
j

Iclelomsch van maandag l/m vri|dag tussen 8.30 en
?0 00 uur Tel 020-665.86.86 Fax 020-665.63.21.
Schrifteli[k Vul de bon in en zend deze aan
.HOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam

i
t
l
i

Afgeven kan ook bi| Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort Gasthuisplein l 2.

I
t
r
l
*

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
/oor donderdag 18 00 uur in ons bezit zijn, worden de
vr Igende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren.

ü
j'

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

l

3 regels

ƒ 44,00

i

voor elke extra regel

ƒ 14,85

j

mm-prijs

ƒ

l

mm-pri|s met vignet

ƒ

1

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ10,90

J

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties

S

niet breder dan twee kolommen).

9,20
9,20

5

Alle pri|zen z i \ n excl. l 7,5%

'
i

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tanef op aanvraag.

BTW.

•

Voor meer informatie of advies, bel

665 86 86

Lada

Daihatsu

Renault

TE KOOP GEVRAAGD:
LADA's bouwjaar '84-'93
correcte afhandeling 0495 496607 b.g.g. 06 - 536993153

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

Renault Clio 1.2., deakkar noir,
02-1993, zilver-met., spoiler,
trekhaak, 50.000 km, ƒ 14.000.
Tel. 020 - 6206467.

Honda

Ford

AUTOKROOY
HONDA
Occasions met 1 jaar garantie
Civic 3-drs. 1.3 DX
95
Civic3-drs. 1.5 DXi
94
CMC 3-drs. 1.3 LSi
92
CMC 3-drs. 1.5 GL
90
Oviv 3-drs. 1.3 GL
89
CMC Sedan. 1.5 DXi
95
CMC Sedan. 1.6 ESi
94
CMC Sedan. 1.5 DXi
92
Accord 2.0i LS
96
Concerto 1.5 L
93
T.T. Vasumweg 32 A'dam-N.
Telefoon 020 - 6310615.
Vanaf Ringweg afslag S 118

Ford Sierra, b.j. 1989, 2.3 L diesel„ kl. blauw, APK nov. '97
vr.pr. ƒ 8000,-. Tel. 020-6897781

Mazda
T.k.: MAZDA 121 1.3i LX, bj.
6-'91, 64.000 km, GROEN met.,
APK 6-'97, als 2e auto gebruikt.
Vr.pr. ƒ 11.650. 020-6435008.

Mini
MINI CABRIOLET 1990,
37.000 km, z.g.a.n.
06-53408897 of 020-6153637.

Mitsubishi

11 TD, '85, grijs kenteken, APK
Volkswagen
10-'96, radio/cass., trekhaak,
nw. banden/uitlaat, rekeningen
ter inz. ƒ 900, 020 • 6122542. VW Passat stat.car, d.groen,
juli '90, 200.000 km, Ipg inb„
RENAULT AMSTERDAM
/ 10.250,- Tel.: 020 - 6918217.
Top occasions met 1 jaar
garantie
Automaten
Wibautstraat 224
020 • 561 96 11
PEUGEOT ZUIDWIJK
Heeft er weer een paar:
Peug. 205 GR 1.6 '8725.000 km
Peug. 305 GT 1.6 '8685.000 km
Renault 5 (1.4) '86 89.000 km
Inkl. APK en km garantie!!
VOORKOM AUTODIEFSTAL
GRATIS PARKEREN
e!2e
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864

Stoplock
Als één der
beste getest!

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v.a. ƒ3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

Accessoires
en Onderdelen

Opel

OPEL ASCONA,

AUTOLAK

prima staat, trekhaak, radio, bouwjaar
5 '87, 178.000 km, APK tot okt. '96,
ƒ2250. Tel. 075 - 6426078.

alle kleuren
ook in spuitbussen

Aanbevolen door
Politie- en Verzekeringsmij.
Geschikt voor alle auto's
In seconden geplaatst
Porsche
Nu te koop bij:
Halfords, Brezan,
COBUSSEN AMSTERDAM
Motorische problemen ? Laat
Automat, Carlife,
uw auto testen d.m.v. de moPeugeot dealer
VW/Audi/Citroen-dealers
dernste apparatuur. Garagesinds 1930
Bovag-garages & Autoshops
bedrijf Out. 020 6441020.
205 1.1 Accent '89 ..ƒ 8.950 Geopend, ma. - vr. 8-5 uur.
Prijs ƒ 129.- Info 020-6846226
205 1.1 XL, rood '90 .ƒ11.800
T.k.: Opel Kadett B Coupé,
205 1.1 Trophy'93 ..ƒ16.500
Rover
bouwjaar '73, APK, i.g.st.,
205 1.1 XL zwart '90 ƒ10.500
prijs ƒ 2.950. 020 - 6331920.
205 1.1 Accent '91 ..ƒ13.250
MINOR MOTORCARS
3065-drs 1.4 XR '94 .ƒ23.900
Sloterkade 43/44
306 5-drs 1.6 XT '93 .ƒ23.200
Volvo
Amsterdam
405 GRi 1.9 Aut. '90 .ƒ13.900
405 GRi 1.6 break '91 ƒ 18.750 Tel. 020 - 6177975/6158022
12 VOLVO STATIONS '85-'94,
Rover-dealer voor
405 GR diesel '92 ...ƒ18.450
245, 745, 945 en 855
Amsterdam,
Amsteveen
e.o.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Saab
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg
Peugeot 309 XL Profil 1.4, wit, Voor een perfecte SAAB 99
90 of 900, ook Royal Class
mei '90, 3-drs, 68.000 km, APK
940 2.3 Sedan airco abs 1993
SAAB SERVICE
tot sept. '96, i.z.g.st. Vr.pr.
940 2.3 Sedan
1991
MOLENAAR
ƒ7900. Tel. 020-6159358.
850 GLT
1992-1993
HOOFDDORP
740 GL 2.3
1990
ZUIDWIJK DRIVE-IN-SHOW
Onderhoud, reparatie APK.
740 2.3 Estate
1990
Eigen revisiewerkplaats
106 XN 1.0i '93
30.000 km
740 Sedan 2.3, autom. ..1986
voor Saab motoren
106 XR 1.1i '94
15.000 km
460
1994
en versnellingsbakken.
106Midn. 1.1i '94 12.000 km
1992
106 Ace. 1.11 '95 10.000 km Tevens verkoop van nieuwe 440 automaat
440
1989 t/m 1995
en gebruikte onderdelen
205 GE 1.1 '87
113.000 km
340
1987 t/m 1989
023-5614097
205 Trophy 1.1 i '92 53.000 km
340 autom. . . . 1987 t/m 1990
205 Accent 1.1i '93 39.000 km
SAAB DEPOT
205 XR 1.4i '93
29.000 km Verkoop van nieuwe en gebr. 240 Estate 2.3 LPG ....1992
1988
205 GR 1.6 aut '87 25.000 km onderdelen. Tevens revisie, on- VW Golf, autom
205 XRDT-Com.'93117.000 km derhoud, .rep. 0412-636737.
uw Volvo-dealer
305 GT 1.6 aut.'86 85.000 km
met persoonlijke service
309 XR 1.4i '92
59.000 km
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenSuzuki
306 XN 1.4i '93
29.000 km
laan 128, Amsterdam-Noord.
306 XR 1.4i '93
52.000 km
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Samurai
Cabrio,
S-top,
2-zits
GRATIS PARKEREN!!
zwrt. DI.1: 12-'93, 1 jr. in gebr. T.k. wegens omstandigh. Volvo
Minervalaan 86, A'dam - Zuid Fabr. gar. tot 6-'98, 11.000 km, 440 2L, sportline, wit, met trekƒ 17.500.: 0318-542906.
Tel. 6629517/6791864
haak, 12 maanden oud, met
Swift Spirit, groenmetallic, b.j. garantie, super caravantrekker.
dec. '94, garantie tot dec. '97, Pr. n.o.t.k. 040-2435470.
Subaru
beveil. ƒ 15.500, 020- 6136562
Adverteren in deze rubriek
Subaru 1800 GLFautomaat b.j. T.k. Suzuki ALTO, b.j.'86, apk
Tel. 020 - 665.86.86
'86, mechanisch m goede staat sept. '96. Rijdt als een beest!
FAX 020 - 665.63.21
ƒ2000. Tel. 020 - 6799278.
Prijs n.o.t.k.: 020 - 4222211.
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Peugeot

Van Vloten
Amsterdam

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

S ab 90 '86 ƒ 2 750, Mitsubishi
"T Jant '87 LPG Ford Sierra D
8 7 / 2 750 Visa Garage. Tel Suziki Swift GTI zwart, 54.000
km, 9/91, supersnel ƒ 15.440
i)20 - 6278410.
Deawoo, Center
Amsterdam - 020-6650131.

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

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

CITROEN OLTHOF"wt Panda 1000 i. zwart, 1/90, Demo Peugeot 306 XN 1.4
"s 000 km, izg.st ƒ5950
Belfort, 3-drs donkergr. metal.
l c 1 020 - 6823520
1/96
ƒ28.500.- Cobussen,
Baarsjesweg 249, 020-6121824

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

Demo Peugeot 406 ST Belfort
1.8, 16 V, 10/95/39.700.Cobussen, Baarsjesweg 249253 A'dam. 020-6121824

Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Roya! Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hooiddorp 023 - 5614097

Honda C. 1 5 LSi, blauw, geh.
compl. nw compl. 4/93,
ƒ 22.440.- Deawoo Centre,
Tel. 020-6813410

Invaliden
45km wagens

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Klassiekers
en Oldtimers
Te koop: Peugeot 404 sedan
1967 donkergroen. Taxatie
nov. '95: ƒ6000,- APK tot
10-1996. Technische staat
goed; lakwerk en interieur
opknappen. T.e.a.b. Tel. 020 6276313 (na 18.00 uur).

Autoverhuur

OUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag. 888

Bedrijfsauto's

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
INVALIDEWAGEN t.k. Merk Rijsenhout, lid Bovag.
Sulcy Wretta, pr. n.o.t.k.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Tel: 020 - 6325296.
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297Auto te koop? Plaats m deze 324229. Ook t.k. gevraagd.
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motornjlessen ƒ55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220
Ook op zaterdag open !
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
APK KEURINGEN ƒ 70,
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
klaar terwijl u wacht.
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer. Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473. 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autorijschool Dolfijn
Autobedrijf CRYNSSEN
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
Crynssenstraat 10-14
vervolglessen ƒ 40 p/u
Autosloperijen
Tel.: 020-6184402.
Info: 020-6839193 / 6187330.
APK-keurstation, reparaties
autotel. 06-52656690
Autosloperij De Liede.
alle merken en schaderegeling.
INKOOP
Autorijschool 50 km geeft u leuLoop
+
Sloop
auto's
ke rijles tegen een lage prijs.
Verkoop onderdelen
De eeste 60 min gratis, daarna
R.D.W. vrijwaring
per 60 min ƒ 45 en 120 min ƒ 75.
Geen voorrijkosten
Voor meer info 0654-688185.
AUTOLAS: 0756-314618
020-6198691
Rij- theorieles + speciale exaZelf sleutelen of auto spuiten
023-5353685
mentrainingen voor bromfiets,
doe je bij HEINING HOBBYAutosloperij STRIJDONK.
motor, auto, vrachtauto en bus.
HAL. 020-4976999 A'dam,
Inkoop
van
sloopen
schadeVerkeersschool Nelen AmsterSloterdijk 3.
auto's.
RDW
vrijwarmgsbewijs.
dam, 020-6633773. Tevens opleiding voor rij-instructeur m/v. 020 - 6319802. Gratis gehaald,
tev. verkoop van onderdelen.
Algemeen
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in Grote sortering ONDERDELEN ± 50 auto's APK gek. Den
Amsterdam. Met een goed van alle schade-auto's, alle Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
team instructeurs geven wij op merken, alle bouwjaren.
Haarlemmerweg bij molen.
een psychologische manier in- GEBR. OPDAM B.V.
020-6844079. Tevens Inkoop.
tensief les en nog leuk ook! Tel.: 023-5845435.
Hoog slagingspercentage en Het HOOGSTE BOD?? Bel
51 Occasions op de
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Autoboulevard Z.Ó. o.a.:
Tel.: 020-6868063/6332405 of Loop-, sloop- en schadeauto's
06-54633678. P.S. Ook 8-week- m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. Citroen AX 11 TE '90.ƒ 7.880
VW Jetta aut. '89 .. .ƒ 8.880
se cursussen en examenroutes
T.k.
gevr.
LOOP-SLOOP- Fiat Cabrioni Uniek! . .ƒ 13.770
rijden is vanzelfsprekend.
SCHADE auto's. Opgehaald Mini Sprite 1.3 '93 .. .ƒ14.450
Wilt u een goede en niet te door heel Nederland. 24 uur Renault Clio 1.2 '92 .ƒ14.880
dure rijopleiding?
p.d. bereikb. 035-6219290.
Suzuki Swift GTI '91 .ƒ 15.440
Bel dan Ferry 020 - 6127187.
9
Nissan Sun. '92/93 va../ 16.440
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, •Auto te koop Plaats in deze Ford Esc. '92/'93 va. .ƒ 16.440
rubriek. U zult verbaasd staan
daarna alle lessen ƒ35,-.
Nissan Micra 1.3 '94 .ƒ18.990
over het resultaat.
20 lessen + examen ƒ 950,-.
VW Golf 1.8 CL 09-'92./19.880
Deawoo Nexia va .. .ƒ21.950
Renault 19 1.8 aut.'93./23.440
Motoren/Scooters
Renault 19 diesel '95 ƒ23.880
Te koop:
VW Golf 1.8 Variant '94/ 27.880
En nog veel meer!
Nu halen over 6 mnd betalen.
(totmax. 50% of ƒ7500),
Bouwjaar 1985
mcl. BOVAG garantie Deawoo
Tel.: 072 - 5740198.
Centre Z.O 020-6650131.
v.d. Madeweg 21, bij de Makro!

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

Kawasaki
G.P.Z. 900 R

Te koop: inruilauto's tegen
handelsprijzen: Kadett 1.7
4-drs, 4/89, ƒ7250.-; Golf 1.6
GL, Ipg, 5-drs, 6/89, ƒ5500.Citr. BX 1.4 TE, 11/89, ƒ 6750BX1.4TE,9/90,/7250.-;BX14
Ipg, 11/85, ƒ 1650.-; Visa 11 RE
Cabrio, 9/84, ƒ4950.-; Saab
900i,lpg-ob.,3/87,/4250.-;Mit
Auto's te koop subishi
1.8 GLD, wagon, 11/89
gevraagd
ƒ 6950.-; Alfa 33,1.3, Ipg, 10/91,
ƒ8950.-; Volvo 480 ES, 3/87
Gevraagd alle merken auto's. ƒ9.000.-; Mitsubishi Colt 1.3
GRATIS GEHAALD door
GL, Ipg, 2/91, ƒ 9950.-; Renault
geheel Nederland. Vrijwaring 21 GTS, 4-drs, Ipg, 1/90,
ter plaatse. Alle bouwjaren. ƒ 7250.-; Ren. 21 TL, 4-drs Ipg
24 Uur per dag bereikbaar.
10/92 ,ƒ 10.500.-; Ren. 19 TR
Inl. 035-6238837/06-54628181 .Chamade, Ipg, 5-drs, ƒ 9950.-;
DE HOOGSTE PRIJS voor elk Ren. 19 RL Chamade, 11/92
merk auto a cont. met vrijwar. / 10.750.-; Ren. 21 GTD,
4-drs, 1/88, ƒ4950.bewijs. Tel.: 020-4824640.
Berebeit
Amsteldijk
25
Adverteren in
020-6627777. Amsterdam.
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Pinkstershow bij CAMPERLAND op vrij. 24, za. 25 en ma. 27 mei
(2e Pmksterdag). Ned. grootste verwarmde showroom met meer
dan 100 campers. Ook nieuwe Dethleffs en Arca. Vele spec.
aanbiedingen. Tevens goede campers gevraagd voor verkoopbemiddeling. Campcare b.v., Tuinweg 7, Ind.terrein Warmoeziersweg Bergschenhoek: 010-5221515.
FIAT DUCATO, '83, 2/3 pers.,
98.000 km, luifel, APK 12-'96,
ƒ7.250,- 030 - 2315611.
Unieke kampeerauto MB 306 d
'74, APK 12-96. Dubb. cab. aiu
opb. Vr.pr. ƒ 3200 030-2322410

DE LUGT luxe en bestel vanaf
VW Westfaliacamper 78, inb.
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374. 91, vast verh. dak, 4 sl.pl., APK
Peugeot 106/306, Renault La- tot 4-'97, ƒ 7500. 020 - 6437540.
guna, Vracht + bestelwagens.
• De advertentie-afdeling beRENT A BRIK
houdt zich het recht voor adPersonenbus ƒ89,- p. dag
vertenties eventueel zonder
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p. dag opgaaf van redenen te weigeAll-in. KM-vrij!
ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel.: 020-6922930
advertentiewezen).

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen
Citroen ZX 1 4i. b j 91, 5Jcurs d blauw 130000 km
aor / 13 250-. 036-5339604

Citroen BX deauville eind '92
schadevrij 14.870 km ƒ9500,-.
020- 6974223 (1630/20.00 u.

CITROEN OLTHOF B.V.
"HYPARSE Soesterberg vult
Citroen veerbollen voor XM Ambiance 10/89 .ƒ12.750
• ro p st Testen is GRATIS. BX Toulouse 1/91 . .ƒ12.950
i n 03463-51150
ZX
Image
1.6 +
Ipg
ƒ29.950
:*roen BX 16TZI b.j dec '90, 995
v. i / g s' . APK 97. 110000 ZX Image 1.4 8/94 . . . 19.750
•n v r p r ƒ8500,- 020-6640308 ZX Avantage 10/92 . .ƒ 16.250
ZX Avantage 10/92 . .ƒ17.500
ZX Reflex 3/93
ƒ17950
CITROENSPECIALIST
AX First 3 93
ƒ13950
TIMO DE BRUYN
ƒ 12.750
Occasions reparaties. APK, AX First 10/92
AX 11 TE 10/89 . .ƒ ƒ7.950
schade en taswerk.
Ford Escort 1 6 CLX
Verkoop onderd nwe gebr
. . . .ƒ 12.500
'.. 0206320190 fax 6343433 10-90
Opel Kadett 1 8 9/91 ƒ14950
me keuze ir 2 CV occasions Peugeot 309 GR 11 '91/ 13.800
oeftijden Do Eendenspe- Rat Uno 45 S 990 . .ƒ 8.250
ist Leende Tel 04906-1528. N.B. Na 2 jaar gegarandeerde
mruilpnjs terug
•i.! v G 24 V Airco 93 ƒ32500
<;.< l u r b o D aut 94 ƒ37500 Isolatorweg 40, AmsterdamSloterdijk (Afslag S 102)
t ' lu'hn D aut 93 ƒ32500
•" 20, BR schuifel 92/ 24 500
Tel 020 - 6823520.
:M 20 Break Aut 92 ƒ 26 000
".' D Break 94
ƒ37500
CITROEN OLTHOF B.V
• t : Turho D 92
ƒ 24 500
< ' ' Turho D Airco 93/ 29 500 XM Ambiance 10/89 .ƒ 12750
<< \ lu-bo D Amb 97 17500 BX Toulouse 1,91 . ƒ12950
Image
1.6 +
Ipg
•" Cum'ort LPG 94 ƒ27500 ZX
. ..ƒ29.950
' i 2üi Co.nfort 93 ƒ 22 500 995
< 25 TD Break 88 ƒ 7 950 ZX Image 1 4 8'94 . 19.750
r- 2 O Break 86
ƒ 3 750 ZX Avantage 1092 . .ƒ16.250
> .• -w Turbo D 94
ƒ 32 500 ZX Avantage 1092 .ƒ17500
>' l 8 i Funo 93
ƒ 17.500 ZX Reflex 3 9 3 . ...ƒ17.950
. . .ƒ13950
~' Diesol 93
/ 14900 AX First 3'93
ƒ12.750
: J v TGD Br doe 92 ƒ 14 500 AX First 1092 . . .
r \ RD Break 88
ƒ 6.950 AX 11 TE 1089. ..ƒ ƒ7.950
v 16 TGi Break 92 ƒ 16500 Ford Escort 1 6 CLX
... ƒ12500
SA '9 TZI 90
ƒ 8.950 1090
-.• 19 TZI 89
ƒ 7950 Opel Kadett 1.8 991 ƒ14.950
i,< 19 TZI 87
/ 3950 Peugeot 309 GR 11 91 ƒ 13.800
>'> Dcauville D 93 ƒ 14.500 Fiat Uno 45 S 9 90 ƒ 8 250
nX T7D Turbo'90
ƒ11000 N.B. Na 2 jaar gegarandeerde
,'A 7ZD 90
ƒ 9.950 mruilpnjs terug
• > ' 19 D 87
ƒ 2950 Isolatorweg 40, Amsterdam; • 16 Progrcss 92 ƒ 13.500
Sloterdijk (Afslag S 102)
''' 16 TZI 88
ƒ 4.950
Tel 020 - 6823520.
> 1-1 TGE schd '92/ 12500
^ 14 TGE 91
ƒ 8950
Audi
'<>' 14 TE LPG 90 ƒ 4950
" 14 RE 90
ƒ 6500
:;>' 14 RE 88
ƒ 3950 Audi 80 S, LPG, bj 90, 133.000
km, onderhoudsboekje aanw.
zeer goed onderh., d bl, cd
VISA Garage BV.
install, ƒ 14.750 020-4201463
Houtmankade 37
Amsterdam
0206278410
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665 86.86
XM25TD VSX, leer, airco, cruiFAX 020 • 665.63 21
•-"control 89 km nieuw, koop
',M-,O inruil Tol 0546 672918 Postbus 156. 1000 AD A'dam

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/<2U1 rc)Ch(5q[Ue. i
ii
?.
i i
i
*
ii
Is
i
•s
i1 ii
i
\
Prijs incl.
B.T.W.

1

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

J/J

3
4
5
6
7
8
9
10

51,70 .

!

i

69,15
86,60
104,05
121,50
138,94
156,39
173,84

Telefoonnummer:

Adres: Postcode + Plaats:

GRANDIOZE PRIJZEN!!!
U 'moet echt komen kijken
uw aankoop thuisbrengen,
hoort bij onze service
ALFA ROMEO
33 1.4 IE 2/92
ƒ 9.700
AUDI
801.9TD8/88
ƒ10.400
801.9TD4/93
ƒ24.900
1.9TD5/94
ƒ29.800
BMW
316 i 7/86
ƒ 3.900
520 i 3/85
ƒ 2.900
520 i 12 V 7/92
ƒ24.000
CITROEN
BX 1.4 E 9/89
4.200
BX 1.6 RE 3/89
5.700
BX 1.9 TD 9/91
8.000
BX 1.9 TD 4/92
9.200
CX 2.5 D break 5/84
2.000
Xantia 2.0 SX 9/93
ƒ 20.400
ZX 1.8 Funo 3/93
ƒ 12.400
DAIMLER
3.6 alle opt. 1/88
ƒ 16.900
FIAT Tempra
2.0 D stat. 7/91,
ƒ 9.000
1.9 D stat. Van 6/93 ƒ10.400
FIAT Tipo
1./DAGT2/89
ƒ 4.500
2.0 GT IE 3/91
ƒ 9.600
FIAT Croma
2.0 IE 4/92
ƒ 10.900
FORD
Esc. 1.4 CLi 11/92
ƒ12.900
Esc. 1.8 CLD 9/92
ƒ10.900
Esc. 1.8 CLD Laser
11/94
ƒ13.900
Orion 1.8 D CL 3/92 ƒ 9.800
Scorp. 2.0 CL 1/92 ƒ 13.700
Thunderbird LX 5/91 ƒ 19.400
HONDA
Civic 1.3 DXI 3 d. 7/93/ 16.900
HYUNDAI
Pony t.5 ILS 3/93
ƒ 8.900
LANCIA
Dedra 1.6 IE 4/93
ƒ11.900
Delta 1.64/83
ƒ . 900
Ypsilon 1.10 Fire 9/92 ƒ 8.900
MAZDA
323 1.6 GLX HB 2/91 ƒ10.900
323 1.5 aut. stat. 12/87 ƒ 6.900
6261.81 GLX 16V 7/92/ 16.900
626 2.0 LX Wagon 4/90/ 10.400
626 1.8 GLX aut. 5/92/ 15.600
MERCEDES
190 1.8 E 8/90
ƒ19.500
MITSUBISHI
Galant 1.6 GL 4/87 ƒ 3.500
Lancer 1.8 D, 2/86
ƒ 1.900
NISSAN
Serena 2.0 SLX D 6/93/ 23.900
Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000
Micra1.2LXaut. 11/907 8.100
Prim. 2.0 LX 3/91
ƒ 12.600
Pnm. 1.6 LX Sed. 6/92/12.400
Prim. 2.0 LXD Hb 1/92/ 13.900
Prim. 2.0 LX Wag.
11/90
ƒ10.900
Sun. 1.6 SLX 10/87 ƒ 5.800
Sun. 2.0SLD HB.3/91/ 9.000
OPEL
Astra 1.7 D Stat 9/92 ƒ 14.900
Astra 1.4 GL 12/92 ƒ12.900
Astra 1.8 i Aut. 3/94 ƒ18.200
Corsa 1.6 D Van 10/92/ 7.400
Kad. 1.8GTHB 1/88 ƒ 7.900
Kad. 1.6 i HB 3/89
ƒ 6.800
Kad. 1.7 D Stat. .11/90/ 9.000
Omega 2.0 GL aut.
5/92
ƒ11.900
Rekord 2.0 S Stat. 5/85/ 2.300
Sen. 2.5 E aut 3/86 ƒ 3.900
Vectra 1.6 GL 9/89 ƒ 8.400
Vectra 1.8 i 1/91
ƒ 9.600
Vect. 1.8 i Diam. 2/93/ 15.900
PEUGEOT
205 1.1 XE 2/85
ƒ 2.600
2051.4 XS 4/91
ƒ10.400
305 1.6 GR Br. 9/86 ƒ 1.900
3061.4 XN 5/94
ƒ16.400
309 1.4 XR 11/91
ƒ 9.800
309 1.9 XRD Van 7/91/ 3.500
405 1.6 GLX 10/91
ƒ 9.800
405 1.6 GLXi 1/92
ƒ11.200
405 1.6 GLi 4/90
ƒ 7.000
405 1.9 GLD br. 1/93 ƒ15.900
405 1.9 GRD 5/93
ƒ16.400
405 1.9 GLX 1/92
ƒ13.900
405 1.9 GRi 10/91
ƒ 9.600
605 2.0 SLi 10/91
ƒ11.900
6052.1 SLD3/93
ƒ19.800
RENAULT
Fuego GTS 4/82
ƒ 1.700
11 TD 10/86
ƒ 1.900
18 GTL Stat. 8/84
ƒ 1.800
19 TR 3/91
ƒ 6.900
19 1.4GTR4/89
ƒ 6.500
19 1.8 16V 1/93
ƒ21.400
21 TL Sedan 11/90 ƒ 6.000
21 Nevada Van 8/90 ƒ 7.400
25 TS 10/87
ƒ 3.400
Safrane 2.2 RN 6/93 ƒ 19.800
ROVER
620 i 3/94
ƒ20.500
SAAB
900 GLS Sedan 3/84 ƒ 17.000
SEAT
Ronda 1.2 GL 1/86 ƒ 900
Seat Toledo 1.9 Turbo
D. GL. 5/93
ƒ 15.900
SUBARU
1.6 DL Stat. 1/86
ƒ 2.400
SUZUKI
Carry Sup. Combi 8/93/ 9.200
Swift 1.3 GL Sed.3/93/13.900
Swift 1.3GLSed. 3/92/11.700
TOYOTA
Carina 1.6 E XLi 8/92/14.200
Corolla 1.8d Stat 4/91 / 9.000
VOLVO
440 1.81GL 2/92
ƒ14.900
440 DL 1/93
ƒ 12.600
460 1.8 i GL 2/92
ƒ13.900
VOLKSWAGEN
Golf II 1.3Funct. 2/92/13.600
Golf II 1.6 CLD 5/90 ƒ 9.500
Golf 111.6 D CL 8/89 ƒ 8.200
Golf III 1.4 i Cl 5/93 ƒ18.400
Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
Golf III 1.9 D Orl. 6/94/21.500
Golf III 1.9 CLD 8/92 ƒ15.900
Pas. 1.8 CL Stat. 8/92/19.500
Pas. 1.8 CL Edit 7/93 ƒ 19.800
AUTOBEDRIJF
EURO SNELWEG SERVICE BV
INDUSTRIETERREIN
"DE SLENK"
CANNENBURGERWEG 26
'S-GRAVELAND
TEL.: 035 - 6564444

Handtekening:

• 19%

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

)e beste Toyota occ. ter
wereld staan bij GOOSEN
TOYOTA, Schuttevaerweg 47,
ROTTERDAM, 010-2622299, alijd 150 auto's in voorraad, nu
' 10.000, uitgestelde betaling.

MINI'S
020-6658686

faxnr. 020-6656321

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ4,50

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia', postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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Geen zijsprong maar een middenweg
De
Citroen
Saxo biedt voldoende plaats
voor
boodschappen

w

AT ZIJN DE spannend en verrassend vormgegeven
betaalbare auto's toch dun gezaaid tegenwoordig.
Terwijl je altijd maar hoort dat de emotie bij de
aanschaf van een auto zo'n grote rol speelt, vind je
daar bijna niets van terug in de design.

Bram de Hollander
Fotografie

eze
week
Audi A3:
nog even
geduld
Cyberrace
tegen
de klok
Mijlpaal Tigra

Beide
merken
En die autoshows dan, zegt u. Dat is inderdaad erg leuk, maar vaak weinig realistisch brachten m mei gewant we zien er weinig van terug in het lijktijdig hun nieuwe
dagelijks leven. Bij de ontwikkeling van een model op de markt
auto komt meer kijken. Geld bijvoorbeeld. en de Saxo en 106
Auto's m volledig eigen beheer ontwikkelen vertonen dus de nois er vrijwel niet meer bij. En ja, zo'n ding dige overeenkommoet ook verkocht worden en wie de grijze sten. Beide bordumassa wil bereiken belandt al snel bij de ren voort op het sucgrootste gemene deler. Die fabrikanten kun- ces van de vroegere
nen er ook niets aan doen dat wij consumen- 106 en het is duideten zo snel tevreden zijn. Want zo is het lijk dat de Saxo meer
natuurlijk wel. Er zijn best betaalbare zoge- op een Peugeot lijkt
naamde niche-produkten, maar het gros van dan dat de 106 op een Citroen lijkt. Toch is pacte auto? Achterin is het overigens niet
ons wil met opvallen. Doe mij maar net zo'n de laatste beter geslaagd dan bijvoorbeeld eens zo beroerd gesteld. De in- en uitstap
auto als de buurman.
Mazda met zijn 121 in Fiesta-stijl. De Saxo is van de Saxo zijn prima dankzij het walk-in
De driedeurs Citroen Saxo is niet het type namelijk geen ordinaire copie van een 106. systeem (aan beide kanten!) met geheugen.
auto waar je laaiend opgetogen over bent. Van opzij herken je de Peugeot-trekjes, De bedieningsknop is echter wel verkeerd
Ook niet het type waar je al jaren op zit te maar aan de voorzijde en vooral de achter- gemonteerd: veel te laag. Voor de uitstap
wachten. Schouderophalend begroet je de zijde heeft de Saxo een eigen gezicht. De kun je je voet nog gebruiken, maar voor de
Citroen Saxo die uiteraard, hoe kan het an- vormgeving van de achterklep duidt al op instap moet je flink door de knieën.
ders, gepresenteerd
een ruime bagageMocht je er mee
wordt als een auto
ruimte en met een op vakantie naar
inhoud van 280 liter Zuid-Frankrijk wilwaar muziek m zit.
Maar de Saxo is geverslaat hij menig len, dan is de Saxo
woon een auto, een
concurrent. De Polo een goede maat. De
komt niet verder dan stoelen bieden lekvan de vele in een
lange reeks waartus- ------- -_-_------ 245 liter en de 106ker steun en de veel- •
sen hij niet echt opverdraagt slechts 215 gehoorde
klacht
valt. Dat is ook de bedoeling niet, als hij liter. Daarmee scoort de Saxo belangrijke van te korte Franse zittingen gaat niet op
maar verkocht wordt. En daar hoeven we punten. Een compacte auto waar je veel voor de Saxo. De afwerking van het interieur
niet aan te twijfelen, want Citroen kiest met bagage en zaterdagse boodschappen in kwijt is netjes. Europa, m dit geval Frankrijk,
biedt toch net even meer dan Japanse auto's
deze auto voor zekerheid. Risico's van een kunt, moet je met een lantaarn zoeken.
mogelijke flop zijn tot een minimum beHet is duidelijk dat de achterpassagiers als het gaat om de de afwerking, de gebruikperkt. Bij de Saxo is duidelijk tot welke stal hierdoor beenruimte moeten inleveren. te materialen, de knopjes of portierbekleCitroen behoort, het PSA-concern waarvan Maar hoe vaak ziet u twee of, nog erger, drie ding. Je ziet en voelt werkelijk het verschil.
volwassenen op de achterbank van een comook Peugeot deel uitmaakt.
Dat wil niet zeggen dat de Saxo volmaakt
is. Het dashboardkastje bijvoorbeeld is zodanig geplaatst datje niet kunt zien wat erin
ligt als je het opent. Moetje eerst naar voren
buigen. Dat had ook wel anders ontworpen
kunnen worden, kijk maar naar de 106. De
opbergvakken in de portieren zijn onhandig
in tweeën gedeeld en opbergvakken achterin
bieden hooguit ruimte voor een pakje papieren zakdoekjes. De zit achter het stuur is
goed maar een nadeeltje is dat stuur en stoel
met in hoogte verstelbaar zijn. Ook de airbag ontbreekt.
Citroen biedt voor de Saxo keuze uit een
viertal motoren, variërend in vermogen van

Kortgeleden reed de honderdduizendste Opel Tigra de fabriek uit, 18 maanden na de introductie. Hij overtreft alle
verwachtingen, ook die van Opel zelf.
Vorig jaar werden in Europa al 66 500
Tigra's verkocht en dat was 30 procent

60 pk tot 120 pk. Voor deze impressie stond
de kleinste van het stel paraat, de 1.1 met het
SX-pakket. Over die motor valt weinig
nieuws te melden, want het is een oude bekende uit de PSA-stal, de AX en 106 rijden
ermee rond. De trekkracht m vijf is weliswaar niet al te groot en op toeren hoor je
hem aardig, maar hij verricht zijn werk goed
en probleemloos. Het
- gemiddeld verbruik
ligt volgens de fabriek op bijna 1:16,
wij kwamen iets lager
uit.
De versnellingen
laten zich makkelijk
vinden, met uitzondering van de achteruit.
Dat is een kwestie van flink doorduwen,
omdat hij er anders uitschiet. Gebeurde diverse keren met het kerverse testexemplaar
en dat hebben we nog niet eerder meegemaakt in al die jaren. De SX-versie is voorzien van bekrachtigde besturing en die
werkt feilloos, messcherp en comfortabel.
Ditzelfde geldt voor het weggedrag. Niet bepaald des Citroén's, maar prima voor de
modale automobilist voor wie de Saxo l.li is
gemaakt.
De Saxo is een goede auto waar je je geen
buil aan kunt vallen. De prijzen variëren van
21.890 tot 37.490 gulden en de diesel- en vijfdeursuitvoering wordt later aan het leveringsprogramma toegevoegd. Wie het onderscheid zoekt, kan beter eens een Italiaanse zijsprong gaan bewandelen. De Saxo is
namelijk de gulden middenweg.

Een auto waar j e
je geen buil aan valt

Rij-impressie
Citroen Saxo 1.1 i SX

Everhard Hebly

Goedkope Asia

We zijn weer een nieuw model rijker, de Citroen Saxo. Hij moet de AX doen vergeten

Asia smaakt de eer de goedkoopste
bestelauto per kubieke meter laadruimte in huis te hebben. Het nieuwe instapmodel van de Hi-Topic kost ongeveer
30.600 gulden all-in en is bestemd voor
mensen die tot dusver vanwege de
prijsstelling nog voor een kleinere
besteller kozen. Voor hetzelfde geld
kunnen ze nu terecht bij Asia voor een
ruime auto met 2.7 liter dieselmotor die
een aanhanger van tweeduizend kilo
kan trekken.

Audi A3: nog even geduld

E

LKE WEEK rollen
er persberichten
binnen van autoimporteurs
of
bandenfabrikanten
die
een website op Internet
starten. Soms klikken we
even aan en inderdaad,
leuk hoor, zo'n folder pp
je scherm. Het nut? De informatie is uitgebreider
dan een folder, het scheelt
je een rit naar de shpwroom en de dealer krijgt
minder kijkers over de
vloer die toch niets kopen.

'VI bijna een jaar gonst het van
de geruchten en om daar een
einde aan te maken heeft Audi
een eerste officiële foto
vrijgegeven
van een compacte
a
uto, de A3. Nog even geduld

4, A6, A8. Op de Cabrio
en Coupé na heeft
Audi alleen nog maar
type-aanduidingen
*net een A'tje. Hoe hoger het
even getal, hoe groter en
dikker de auto. De twee uitzonderingen zijn nog altijd
gebaseerd
op de oude 80 en
2l
Jn zo langzamerhand ge«ateerd.
Maar er is verfrisS1
ng
onderweg
in de vorm
v
an een nieuw model met
°neven getal, de A3, die on-

getwijfeld het einde inluidt mogen van de A3-motoren varieert van 90 tot 150 pk. Alle zijn
van de Coupé.
leverbaar met een viertraps auDe A3 is een compact model tomaat.
Hij komt m drie verschillenwaarvan Audi vorig jaar september in Frankfurt al een stu- de gedaanten op de markt. De
diemodel toonde. En dan kun Attraction is de eenvoudigste
je natuurlijk wachten op de uitvoering, maar die is niet
praatjes en speculaties. Komt- slechts bedeeld met accessoiie wel of niet? Om de spanning res als twee airbags, vier hoofdweg te nemen geeft Audi nu zelf steunen, ABS, centrale vergrenantwoord met een volmondig deling, elektronische wegrijja. De spanning is er wat dit blokkenng, elektrische voorste
betreft af maar neemt ook toe, raambediening en lichtmetalen
velgen. Daarna volgt de sportiewant de foto's doen meer
vere Ambition die niet alleen
informatie verlangen.
Hij heeft een markante en genoemde zaken aan boord
krachtige vormgeving. De voor- heeft, maar zijn karakter ook
zijde is onmiskenbaar in de verraadt met een sportondernieuwe familiestijl. Kopers stel, een lederen stuurwiel en
krijgen van Audi de keuze uit schakelknop, een in twee delen
een viertal motorversies waar- neerklapbare achterbank en
onder de 1.9 TDI. Verder een 1.6 sportstoelen.
De meest luxueuze van het
en tweetal 1.8 motoren. Het ver-

stel tenslotte is de Ambiente en
die biedt bovenop dit alles ook
nog twee verlichte make-up
spiegeltjes, een middenarmsteun tussen de voorstoelen en
vier vloermatten. Verwende rijders voor wie dit niet voldoende is kunnen hun eigen A3 nog
eens uitbreiden met bijvoorbeeld een volautomatische airco, zij-airbags, een elektrische
schuifdak of stoelverwarming.
De internationale marktintroductie heeft Audi in september dit jaar in de agenda staan
en naar verwachting komt hij
rond de jaarwisseling naar Nederland. Hij mag dan de strijd
aanbinden met onder meer de
compacte BMW 3-serie. Prijzen
zijn nog niet bekend maar
BMW prijst de compacte serie
een paar duizend gulden lager
dan de sedan. Dat biedt hoop.

Mégane populair
De Renault Mégane behaalt goede verkoopresultaten in Nederland. In het
eerste kwartaal werden bijna 55 honderd auto's op kenteken gezet. Renault
is met name verrast over het grote aandeel van de Coupé, ruim 20 procent. In
de ranglijst van alle modellen op de
Nederlandse markt staat de Mégane
vier maanden na zijn introductie op de
negende plaats.
Renault Frankrijk is overigens sinds
kort ook te vinden op Internet
(http://www.renaultfl.com) met allerlei
informatie over de Formule 1. De
nadruk ligt op voorbeschouwingen en
het voorspellen van de Grand Prix-uitslagen

Audi TT in produktie
Audi heeft besloten vanaf 1998 de TT
Coupé en de TT Roadstei te gaan bon
wen in haar eigen fabrieken te
Ingolstadt en Gyor m Honganje In
Ingolstadt worden de canosbeneen
gefabriceeid, gemonteerd en gespoten
Daarna gaan ze op de tiem naai Gyoi
waar ze worden afgemonteeid Ook het
plaatsen van de motoren vindt in
Hongarije plaats. Bij een totale pioduktie van dertigduizend auto's vinden
ongeveer 1100 mensen een baan

Sharan op grijs
Op zeer korte termijn is er een
Volkswagen Sharan op grijs kenteken
m Nederland verkrijgbaar De Shaian
Van was eerder dit jaar al te zien tijdens de Bedrijfsauto RAI Hij is leverbaar als CL met een 2 O motor (l 15 pk)
en met een l 9 TDI-motor (90 pk) In de
GL-versie is bovendien de 2 8 VRCmotor (174 pk) leverbaar. De Sharan
Van is voorzien van een tussenwand en
de wanden zijn gestoffeerd. De laadvloer is afgewerkt met een slijtvaste
mat. De prijslijst varieeit van 48.169 tot
63 150 gulden inclusief de BTW

Uitdagende Hyundai's
Hyundai heeft voor de snelle beslissers een viertal actiemodellen in de
aanbieding. Ze dragen de naam
Challenge en zijn daarmee vernoemd
naar de prestatierit door Australië met
de nieuwe Coupé. De Excel 1.5i
Hatchback en Liftback GS Challenge
hebben extra's als stuurbekrachtiging,
een verstelbaar stuur en een in delen
neerklapbare achterbank. Het voordeel
bedraagt drieduizend gulden. Bij de
Lantra 1.6 Challenge is dit vierduizend
gulden.
Hij is voorzien van onder meer centrale vergrendeling, vier elektrisch
bedienbare ramen en stuurbekrachtiging. De negenpersoons Satelite
Challenge tenslotte is voorzien van drie

Nationale Occassion
Jaarbeurs

Op zaterdag l en zondag 2 juni vindt
voor de eerste keer de Nationale
Occasion Jaarbeurs plaats in de
Jaarbeurs te Utrecht. Het is de giootste
occasionbeurs van Nederland waar op
dertigduizend vierkante meter meer
dan tweeduizend auto's te koop worden
aangeboden door zo'n 55 merkdealeis
uit geheel Nederland
Het aanbod bestaat uit hoofdzakelijk
______ jonge occasions met tenminste
drie maanden Bovag-garantie
en in veel gevallen ook een
Nationale Auto Pas Ter plekke
taxeren onafhankelijke specialisten tevens de waai de van
een eventuele inruilauto De
beurs is een initiatief van IDM
beeld?
Misschien
op Bank uit Amsterdam
www.ferrari.com?
Nee
Woordvoerder Rob van Vulpen
dus, achter die naam „Wij organiseren al jaren occaschuilt het marketingbureau Internet Technoly sionbeurzen op lokaal niveau
Group. Wacht maar tot ze met maximaal vijfhondeid
dit in Italië ontdekken, auto's Dat loopt ovei het algewant die naam is be- meen heel aardig Meikdealers
schermd. Terug naar Alte reageerden tot nu toe zeei
Vista en Ford GT40 gepro- enthousiast op een nationale
beerd. Weer een waslijst beurs Achteraf gezien hadden
waarin je kunt bladeren. we volgend weekeinde zondei
Er blijkt een toevalstref- pioblemen het hele
fer tussen te zitten: Jaaibeuiscomplex vol kunnen
www.hway.net/aao/mainkrijgen "
menu.html van All Auto
De toegangspnjs bediaagt .5,50
Online. Dit is een elektro- gulden Er is kindei opvang en
nisch automagazine met op beide dagen woidt een puit.
honderden foto's, rij-impressies,
klassiekers, vraag gehouden met als inzet
vraagbaken en een stuk of een occasion ter waaide van
driehonderd verwijzingen maximaal 15 duizend gulden
De Jaarbcuis is gelegen naast
naar auto-sites.
het Centiaal Station in Uu echt
Onder
www.hway.ne- Op zateidag it, de beuis geot/aao/links/cool.html
pend van tien tot acht uui en op
vind je de cool sites waar- zondag tot /et, uui
onder Autobahn, de splinternieuwe superhighway
van ene Alan Cheung. De Geruisarme Yokohama
site wordt wekelijks bij ge- Yokohama heeft een nieuwe
werkt met het laatste au- band ontwikkeld, de AVS TW1
tpmeuws, spionagefoto's
uit Autobild, het barst van
de foto's, verwijzigingen
naar volgens hem interessante auto-sites, je kunt
meepraten over 'Auto
Stuff' en meedoen aan
prijsvragen. Evenals bij
All Auto Online mag je
ook hier online in de redactie plaatsnemen voor
nieuws en roddels op autpgebied. Geld krijg je er
niet voor.

Een cyberrace tegen de klok
Elke kiosk barst uit zijn
voegen van de autobladen en
iedere krant heeft wel een
autopagina. Wie daar niet
genoeg aan heeft kan nog
terecht in de grootste
autobibliotheek die er
bestaat: Internet. Een race
door cyberspace.

De Audi A3 heeft een markante en krachtige vormgeving

meer dan waar Opel op rekende. In
Nederland zijn er nu vierduizend verkocht en staat hij ruimschoots op kop
in zijn klasse. Het grootste deel van de
Nederlandse kopers kiest voor de l 4
motor, de Optie-uitvoering en de kleur
Ceramic Bleu (36 procent).

rijen met twee stoelen en daaiachtci
nog eens een wegklapbaie dne/its
bank. De tweede ii] stoelen is diaaibaai
zodat er een zithoekje ontstaat Veidei
biedt hij onder meer centiale vergicndehng, lichtmetalen velgen, stuuibekrachtiging en een verstclbaai stuut
Hij is leverbaar vanaf 43 mille

Maar hoe is zo'n surftocht waar iedereen het
maar over heeft. Dus tegen lokaal telefoontarief
via een computer de wereld afstropen op zoek
naar nieuws, sex of een
praatje. Internet is de
grootste bibliotheek die er
is, maar nauwelijks gerubriceerd en het mondt dus
al snel uit in een eindeloze
en uitzichtloze dwaaltocht. Dat heet surfen
over de elektronische
snelweg. We deden een rijimpressie van anderhalf

uur.

Via het zoeksysteem
Alte Vista worden alle bestanden (sites) aangevraagd waarin het woord
'auto' voorkomt en daar
verdwaal ik al zodra de
waslijst in beeld komt. Ik
heb er een paar geprobeerd, maar de lol is er
snel af, want Alte Vista
trof 'auto' bijna achthonderdduizend keer aan. Ga
daar maar eens in bladeren. Ander woord: cars.
Dit komt 470 duizend keer

voor op het world wide web
en er moet daarom specifiekere informatie opgevraagd
worden want het blijft een
vergaarbak.
Renault geprobeerd, ik
heb er tenslotte zelf een.
Volgens Alte Vista bestaat
'renault' 32.134 keer, dus het
begint al beter te worden. Zo
is er bijvoorbeeld een zwik
informatie
verkrijgbaar
over de Twingo, bij elkaar
geraapt door een lolbroek
die geen Twingo heeft en
aangeeft er zeker geen te
willen hebben. Door Renault Nederland waren we
deze week op de hoogte gesteld van een website over
Renault in de Formule l,
maar die site is voor de
meeste
computergebruikers niet toegankelijk, omdat je hiervoor het programma Netscape 2.0 nodig hebt
en dat draait niet op het
gros van de computers.
Is er dan nergens een
overzichtelijke lijst van de
leukste auto-sites? Autnet.co.uk schijnt iets te hebben, dus intypen. Daar
staan een stuk of twintig
verwijzingen naar automerken. Met de wind flink in de
zeilen gaat de surftocht
naar MG (www.mgcars.org.uk) dat naar eigen zeggen
de drukstbezochte auto-site
heeft. Zou best kunnen,
want als je een beetje van
MG's houdt is het aardig en
je kunt nog een baseball pet
bestellen ook ter waarde
van zestig gulden. Maar wat
moet je daarmee? En met
waslijsten van eigenaren?
Via Autonet klikken naar
Burning Rubber en daar
verschijnt een supersite
over de Formule l inclusief
Jos Verstappen maar ook
aan die informatie is vlak na
Monaco even geen behoefte.
Tijd om Alte Vista te verlaten en zelf sites te zoeken.
Waar zit Ferrari bijvoor-

Het surftochtje kostte
anderhalf uur. Was het
leuk? Mwah. Ben ik wijzer
geworden? Welnee, het
blijft een speld in de hooiberg. Bovendien, inclusief
het geld voor de provider
kostte het geintje ongeveer vijf knaken. Het was
dus een cyberrace tegen
de klok die maar doortik-

te.

EH

voor automobilisten die ho£;e
eisen stellen aan het afiolgeuus Behalve dat hi] gouiihaim
is beschikt hi] over e\tia
bescherming tegen aquaplannmg Hij is verkiijgbaar m de
6O-sene voor velgen van 12 tot
15-inch De snelheidsindex it. 11
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Op 8 juni start de EK! Nog maar heel even en
u zit opnieuw eerste rang bij maar liefst 31
top-interlands in Europa's beroemdste stadions. Natuurlijk volgt u de EK op de voet.
Maar meteen davert er, nog een fantastisch
toernooi door ons land: de grote DoelTreffers
actie van uw krant in samenwerking met tientallen DoelTreffer-Actiewinkeliers in uw
omgeving. Speel mee en scoor. Want kijk eens
wat er allemaal voor u op het spel staat: een
fantastisch prijzenpakket, honderden voorde
lige EK-aanbiedingen bij uw aankopen, 'voetbaldieren' sparen... Let maar eens op: de grote
DoelTreffers actie wordt de wedstrijd van het
jaar!

DAIHATSU

De nieuwe Charade van Daihatsu ter waarde van f 21.995,-'- Deze vrolijke auto met
opgewekte neus en sportieve styling verdient
de winnaar. De comfortabele uitrusting van
de STÏ-16V uitvoering heeft onder andere
stnurbekrachtiging en electrisch bedienbare spiegels standaard. En drie jaar
fabrieks- en lakgarantie en zes jaar
garantie op de carrosserie. Dat zegt
genoeg. Je rijdt zeker. Daihatsu

ï
DoelTreffers zijn krasknartjes. U krijgt ze gratis
bij uw aankopen bij de DoelTreffer-Actiewinkeliers. Wees slim! Zorg dat u meteen na de
aftrap uw punten binnenhaalt. Want met uw
DoelTreffers scoort u direct.

\~'.•"

i

•
g
B
g
|

iC. l Jt<<I 1/...U J.»t

t

|. ,

,., j U i . . ÏSSrïO UUit

2 j
;i j

i

''~^"f','••"'

'.$ SUK!iili:00 W?. . • - . ) Ij <

•: :• ;

i c i U N ! iO:ÏO UUR

'^-C V""--"''
l l \
\ f \

SCHÜTLAr<£t II \ SCHOTLAND

IS J'J K S 2ö:3O Uia\

i

i ij j NSDE, :^ .<

^VflANP ! 5 { - MEPSRLA^P l r

U krast niet uw DoelTreffer een Cup? Goal!
Daarmee scoort u voordeel. Kijk in de krant
naar de advertenties van de deelnemende Actiewinkeliers. En ontdek hoe u met uw DoelTïeffer-Cups handenvol geld kunt besparen!
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Ook de achterkant van elke Doeltreffer speelt
mee. Want daar vindt u 24 verschillende cartoons van de voetbaldieren van alle EK-landen:
bijvoorbeeld de Nederlandse Leeuw tegen de
Engelse buldog enz.. Spaar ze en ruil ze.
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': EXHMEMARKEN 1 1 1

Een originele SieMatic keuken ter waarde
van f 12.500,-'
Bent u straks de bezitter van een prachtige
SieMatic keuken? Dan ziet u hoe verrassend
de mogelijkheden zijn en hoe slim de indeHng. En hoe prachtig en sterk een SieMatic
keuken is gemaakt.
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MEESPEELT DAN OOK DIT GEDEELTE INVULLEN.

ZIE IK H ET LIEFST:

Als u oranje^ rode en/of blauwe scores hebt gebruikt, geeft u hier
dan even aan hoeveel van elk:

..TE6EN,

De 2e prijs: Een weekend of midweek
in SunParks. Een bungalow-cheque ter
waarde van ƒ 900,- Er zijn twee tweede prijzen.
De 3e prijs: Een weekend of midweek
in SunParks. Een bungalow-cheque ter
waarde van ƒ 800,- Er zijn drie derde prijzen.
De 4e prijs: Een weekend of midweek
in SunParks. Een bungalow-cheque ter
waarde van f 700,- Er zijn drie vierde prijzen.
De 5e prijs: Een originele leren 'knikker' ofwel een Lotto voetbal "Bal Stadia"
ter waarde van ƒ 139,95. Er zijn acht vijfde
prijzen.
De 6e prijs: Een stevige Lotto sporttas
"Bag Milan" met veel opbergvakken ter
waarde van ƒ 69,95. Er zijn «du zesde prijzen.
De 7e prijs: Een Lotto sweatshirt van
100 % katoen in de maat XL ter waarde
van ƒ 69,95. Er zijn ndit zevende prijzen.
De Se prijs: Een EK t-shirt zoals je die
alleen van Lotto kent ter waarde van
j 29,95. Er zijn tidil udusle prijzen.
De 9e prijs: Een sweatshirt van Weekmedia ter waarde van ƒ 29,95 Er zijn vijftig
negende prijzen.
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ALS U ÓÓK VOOR DE

Op de jTJootste plekjes van België vindt u de
vakantiepamdijzen' van SunParks. Aan de
knst, in de Kempen of in de Ardennen. In alle
rust en ruimte verblijft de winnaar met het
hele gezin naar wens een weekend of een
midweek in een van alle gemakken voorziene
vier-, zes-, of achtpersoons bungalow. Vraag
alvast de brochure aan: 06.022.20.75 (gratis).
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DIT ZIJN MIJN FAVORIETE LANDENTEAMS OMDAT:.
(IN MAXIMAAL 2O WOORDEN BESCHRIJVEN)

Ik speel met mijn inzending mee voor de aangekruiste prijs

EN DIT
VIND IK
DE MOOISTE

; Ook op de wedstrijd-envelop (gratis vekrijgbaar bij de deernemende Aktie-winkeliers) wordt onder voorspellingen) verstaan dé
vermelding van de favoriete finale-teams van de inzender.

Volg de eerste 24 EK wedstrijden en plak
DoelTreffers met de juiste uitslagen in de aangegeven
posities. Voorbeeld: Nederland wint met 2-1 van
Schotland? Plak dan een 2-1 DoelTreffer in het tweede
vakje van Groep A-lijn.
Elke juiste uitslag levert zoveel doelpunten op als de
score aangeeft. Score 3-1? Dit is dus 4 doelpunten.
DoelTreffers met een * gebruikt u als 'joker' voor
alleen de uitslagen boven 5. Score 5-6? U plakt een *
en u mag 11 doelpunten bijtellen.
Probeer uw wedstrijd-formulier zo vol mogelijk te
krijgen. Meer doelpunten, meer kans. Tel uw doelpunten horizontaal per groepslijn op en vervolgens verticaal in het vakje MIJN TOTAAL.
Als u DoelTreffers met gekleurde scores heeft
gebruikt, vul dan in de vakjes oranje-rood-en blauw in
hoeveel van elke kleur. Hoe meer gekleurde scores hoe
meer kans.

'• Kies nu zelfde prijs waarvoor u wilt meespelen en
kruis deze aan. (Zie DoelTreffers Prijzenpakket.)
?.-... Speel ook mee voor de Hoofdprijs!
Door hierboven de landenteams in te vullen die ü
graag in de finale zou zien uitkomen. U moet er (in
maximaal 20 woorden) wél even bij vermelden waarom dit uw favorieten zijn. De orgineelste gaat winnen
6. Neem nu op de speciale wedstrijd-envelop (verkrijgbaar bij de actiewinkeliers) de belangrijkste gegevens
van uw wedstrijd-formulier over. Formulier vouwen en
in de dichtgeplakte en voldoende gefrankeerde envelop versturen. Uiterlijk donderdag 20 juni 1996 op de
bus doen. (Poststempel dient als bewijs van tijdige
inzending.) Veel succes!

" De Hoofdprijs en de Ie prijs wordt verdiend/gewonnen
door o.o. medewerking aan een publiciteitscampagne.

US AAMKRUSÏEN -'NSET VERGETEN i

. t--!-J> g t,. V-f •«u.i)Ot>3ê'>i..:
~",' .«**Ji •," "fl'-V

Vi j. *• ?* i- ,'1*^ 'S 3 *^^ ^

''

De hoogste totaal-score in het vakje 'MIJN TOTAAL' wint de
aangekruiste prijs. Bij gelijke totaal-score wint de inzender
met de meeste oranje, vervolgens de meeste rode en de
meeste blauwe scorecijfers.
Deelnemers met de meest originele beschrijving van hun
keuze van de finale-teams zijn kandidaten voor de
Hoofdprijs en de 1ste prijs.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Door
aan de wedstrijd deel te nemen stemt de inzender in met
de wedstrijdvoorwaarden. Onrechtmatig gebruik betekent
uitsluiting van deelname. Iedereen mag meer malen meedoen. Prijswinnaars worden bekend gemaakt in uw krant.
De uitgebreide wedstrijdvoonvaattieti of twee DoelTreffers kunt u

EK 96

EK IN ACTIE

tot 22 juni 1996 aanvragen. Stuur daarvoor in een. gestoten envelop ^.^/^
f^oOrff?! f ^^^'"i-P? -'V' '
losse postzegels van 2 x 80 cent en uw adres naar EK DoelTreffers,
' * k™""" " *•!>*<• r" " v -< ' '
Postbus.77, 1900 AA Castricum.
© Ketail Select Maarssen

AL IN SEPT.'96!
mtrol

Daewoo
kleurentelevisie
•51 cm beeldbuis
• teletekst
•sleeptimer + OSD
•scartaansluiting
•hyperband
•incl. afstandsbediening

Philips oplaadbare
shayer

EXTRAf 1O.-

|^erwïjderïng
°"èr minuut

RETOURVAN
BRAUN

»JfcÉ19r
VüaSk/a&aCm

• 3-köps shaver • omscfiakelbaar
van 240 nsiar.il O Volt
• 8-uurs oplaadsysteem
• Incl. ultschuifbare tondeuse
en opbergtasje

voor

• netto inhoud koelruimte 177 liter
•netto inhoud vriesruimte 40 liter
• automatische ontdooiing
koelruimte
• regelbare thermostaat
• kinderveilige bediening

, P»V

Braun stoomstrijkijzer

• 37 Fullsquare beeldbuis
• 79 voorkeuzezenders +1AV
• 'on-screen' display
:
• timer 90-0 min.
;
• afm.: (hxbxd):
£ME1VTÉItë*$i&$f;
40,5x36,1x37 cm
• incl. afstandsbediening

•lichtgewicht
• regelbare stoomafgifte
• krachtige stoomstoot
• tuimelsnoer
• transparante watertank
• snoeropbergmogelijkheid
• aluminium strijkzooj

gjjggfôkelaar
Vj-Ii'**,.1'" •

pOK:;LEy.Ei*i$iiijs;

£tt

iÖgèn;800 Watt
^J'.f

•ml&lfi».

voor

van 499r
Aristona HQ videorecorde
•timer voor 6 programma's/31 dageri- ..j^^i^.f^'
• 42 voorkeuzezenders
• VISS en easy-find
SHOWVIÊW
systeem
•incl. LCD-afstaridsbediening
'-•••'' -'T"-»

- •-'.'• -'^i'i
•' "••:'', hi-^s

Sony HiFi stereo
kleurentelevisie

voor

^m^i
— ---f.ZU,ger
fttlfttN-

• 55 HiBlack Triniton
beeldbuis
• 60 voorkeuzezenders
•incl. afstandsbediening
•afm.: (bxhxd)52x45x48 cm

\^

UU.

t en met 8 juni 1996.
•f en zetfouten voorbehouden.

*,/!

-

- ' '-

j

.

.

„.~

iu>
^

.t ,.,-'.-;

-.

.

Yiat>

Zanussi vaatwasser
•capaciteit 12 standaard couverts ~
• 3 programma's
• afwastemperatuur 65°C
•waterontharder instelbaar
(5 niveau's)
• glansmiddelindicator
•bovenste korf in
hoogte verstelbaar

/ft

p?

^ ^^rm.mnw^ •«£**fv

: Oplaadbare shaver

BIJ INLEVERING VAN
DE WAARDEBON

f «8 uur oplaadtilcfl^r'- -"
4<

J

|*pmschake{baari v.f-;";.y
ï>

f

4

>

«-

*^

rf**/" ï

«-?

l

iriio;2^-yojt;a|VfV4^-

~ö\van 999.-

,Jf *„--K-

ESffWi

van 899 r

?voor£

PER MAAND

Mr KINKERSTRAAT 208-222, CEINTUURBAAN 77-79,
LMERPLEIN 556 ALMEREt SCHRIJVERSTRAAT 8,
1:PLEIN 1960 NR.37A. HAARLEM-GROTE HOUTSTP.AAT 116.
8»^T

'\$

van 399rl

Indesit
lutomaat

' ,,

o--

•capaciteit 3.2 kg
• reverserende
trommelbeweging
• 2 warmtestanden
• 120 minuten timer incl.
10 minuten afkoelfase
• kompleet met afvoerslang

\

van 599 r

voor 1691

•70 cm Invar mask
beeldbuis
•Top-teletekst met
geheugen
' v
•digitale CTI stereogeluid
• kunstmatige Intelligentie
• 16:9 weergave mogelijkheid j
•afm.: (bxhxd): 75,2x58,2x47,2

^ #•&»&& **.t •«*

• maximum vulgewicht: 5 kg
• 18 wasprogramma's
+ 1/2wastoets
• regelbare thermostaat
• centrifugetoerental
naar wens instelbaar
op 600 of 1200 toeren
•zelfreinigende afvoerpomp

ELETEKST

Panasonic,
stereo kleuren-!
televisie

f

•CFK-vrïj
• netto inhoud 91 liter
• invrièscapaciteit 8 kg/24 uur
• 3 uitneembare vriesladen
• 'snel invrles'-schakelaar
•energieverbruik
1.1 kWh/24 uur

gogen max.1300 Watt
fte zuigkrachtregelaar
|cOiiinpfessor motor

van 1199.-

IE

Colston vrieskast

OOK ZEER VOORDELIGE
ELECTRISCHE KOOKPLATEN

w^J

Compactdroger

,r~-"~•-

van 79.!9S

17O-

Nj ">

van 699 r

SP,

Grundig portable
kleurentelevisie

• aanschafbedrag Incl.
verlengde verzekering en
administratiekosten f1583.-''

l OPLAADBAAR

van 169 r

van S99r

van S99r

Frigidaire 2-deurs
koelkast

>
tH*"
^.'...-r«'w™*
V v*^.r <,^Vr

geen investering
geen aanbetaling
na 60 maanden uw
eigendom
volledige garantie
gedurende 60
maanden
geen bezorgkosten
geen voorrij-,
reparatiekosten of
arbeidsloon

SERVICE

{Siemens 1000 TOEREN
Iwasautomaat

•Effectieve jaarrente bij
60 maanden 16,6° o. excl.
A:O.v.yerzekering

-.

•capaciteit',4,5 kg'" /
•11 basisprogramma's
• RVS-kuip en'trommel
• centrifuge toerêntal
1000-600 tpm. • interval centrifuge,, ><
systeem
'",. •"
• eco-sopsluitingsyteem

>^

• aanschafbedrag Incl. *
verlengde verzekering en
administratiekosten f1283.-

UITSLAG TREKKING ME11996
Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van mei verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste driecijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode wint-tot 3.000 gulden-dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

De notaris van de Nationale Post!^,
code Lotery trok in mei voor^O
miljoen gulden aan superprijzën.'
Drie daarvan waren de extra post^y
codeprijzen van l, 2 en 3 miyoeh^ jj
gulden die vorige week werdea§|j
uitgereikt. Deze week is het dê/j"
beurt aan de "gewone" pryzeri^%
met als klapper de Mega Jackpot^f
van 4 miljoen gulden! Die viel ech-;
ter in Hoorn op een niet verkocht,
lotnummer. Volgende maand
er dus 5 miljoen in de pot.
nvpj
De Mega Jackpot bleef staan, maar-de^»
hoofdprijs van een ton kwam terecKtffj
in Rotterdam, op lotnummer 3069 S.G'f
005. Er waren natuurlijk ook weërM
tienduizenden andere prijzen die viè-*r
len op postcodes in het hele land. Helt;;
complete overzicht vindt u op dejfe;pagina. Maar let u de komende weken
nog wel op de straatprijzen die worden:.
bekendgemaakt in de Postcode Loterij ' •"]
Record Show!
Rotterdam zat dit keer goed in de prijzencomputer! Niet alleen de hoofd1
prijs van een ton, ook de extra postcp^,
deprijs van één miljoen kwam in.de,
Maasstad terecht. U zag natuurlijk
de laatste 1-2-3 Postcode Show h
Reinout Oerlemans de winnaars zatér-:
dagochtend vroeg onthaalde op een
champagne-ontbijt.
Dan maar de lucht in!
Ook de hoofdstad viel in de prijzen. In
Amsterdam kreeg de extra postcode!'

Elke maandag 21 de Postcode

20
39

n

18
01
21

Zetfouten voorbehouden

bantse dorp Oudenbosch
QUt op zaterdagavond een
eest op poten zette.
kregen deze
vermogen thuisbe;de felicitaties van de
ostcode Loterij. Volgenjkan het uw beurt zijn. Het
Si, hoeft te doen is meesoe*~•-'- niet speelt, wie niet
t het: met meer loten
iëer kans in de Postcode
ijföil daarom vandaag nog de
'"'*' Tpagina in en stuur hem

1 juni
IrmarktDeBilt

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
/25.OOO,--—

'

adshow

Getal 1t/m21
36
23
07

'n, verdeeld over 5 buren. Staat ü de

,2 juni
[ifeipark Amsterdam
- . - -'„ ---'Ai-iT^V''?t-*y

De BMW: 1069 WR pi|Up

4 juni
raderie Geleen

1013
1013
1O15
1O15
1018
1034
1034
1054
1055
1056
1057
1O57
1058
1062

KB
TQ
BJ
VT
SR
AL
LW
XP
CW
WK
TP
ZG
SN
BL

1065

TJ

1066
1068
1069
1071
1072
1073
1076
1077
1078
1095
1102
1102
1102
1103
1103
1104
1111
1113
1131
1161
1185
1186
1187
1188
1188
1211
1215
1217
1221
1222
1251
1261
1274
1275
1316
1318
1325
1333
1338
1354
1357
1394
1405
1406
1422
1431
1432
1435
1442
1443
1445
1446
1483
1505
1508
1508
1508
1521
1541
1561
1561
1562
1562
1566
1566
1BO1
1601
1606
1611
1611

JC
RB
PX
JS
BP
AC
TR
ET
EB
HP
BZ
HJ
VC
QJ
GZ
MX
AD
KS
PT
TE
RV
BV
CN
BC
WR
JK
EA
TJ
BT
RB
WP
RH
ME
AP
EQ
BM
LV
EE
U
HM
GS
KH
GQ
LN
CH
WE
GP
LT
RE
EX
PH
EL
VA
GT
BJ
CP
EX
DL
JB
DR
KR
TD
ZJ
BN
TP
EL
SW
BE
AL
DM

1619

CS

1OOO,-

1620
1625
1628
1628
1671
1689
1693
1701

ED
CV
CL
SB
CH
RV
AV
JG

500,50,1OO,500,25,25,50,25,-

1703
1711
1715
1742
1777
1784
1785
1788
1813
1814
1814
1816
1824
1824
1851
1851
1862
19O1
19O1

DX
50,KD
25,VL
25,JW
50,XP
BO,MB 500,AR
25,PM
25,- <
VK
TOO,KP
SO,TR
2ff,GO
50,ED
fOO,GM
00,AD
50,NP . SO,EM
50,QJ
50,JV
25,-

1911

CC

1911 RZ
1941
ES

25,80,800,29,20,25,1OO,SO,SO,20,25,25,25,80,1OOO,-

100,25,25,25,25,80,25,50,50,25,50,50,80,25,25,50,100,25,50,25,50,50,80,50,50,50,50,SO,100,25,50,100,25,28,25,50,100,25,100,50,SOO,25,25,25,500,5O,1OO,25,25,50,25,50,50,100,25,100,25,25,5O,25,500,1OO,SO,25,25,25,»00,25,-.
25,25,-

1702 XG rooo,-

SV
GB
BX
KH
AE
SK
BB

fOO,50O,50,25,25,50,25,-

2023 NE
2034 LK

50,25,-

2O41 CJ
2O41 KK

SO,500,-

2O42 JH
2O82 EP

1000,25,-

LR
TB
AA
HV

25,25,SOO,25,-

1962
1972
1975
1991
2O11
2O12
2O15

2135
2141
2160
2161

2804 HV

50,-

3572 WJ

JOOO,-

CZ

1OO,-

2900 AJ

50,-

3612 BA
3631 AB
3701 CP

25,25,25,-

37O3 BB
3704 TT
3723 ZD

5OO,1OO,25,-

2871

2951 XE

50,-

2988 BE
2992 BN

SO,50,-

3001 BA
3O21 XH

25,5O,-

3037
3O42
3055
3072
3074
3078

CP
EW
JL
ZP
HG
HA

3081
HX
3112 TN
3114
EK

50,25,25,ÏOO,25,25,-

50,»OO,25,-

3731 CG

25,-

3732 DG
3735 LS

1OO,25,-

3741 XW

>OO,-

3742 BD

tOOO,-

3751
381 1
3812
3813

XS
BL
AA
TN

3822 VE

5O,-

2203 JM

25,-

2215 HG
2221 TC

50,»00,-

2221 VB

1000,-

2231 RH

25,-

2242 JJ

50,-

2251 RA

25,-

2266 LC

100,-

2291
2311
2312
2313
2313
2318
2341
2341

EV
CX
MJ
BW
EC
NH
HR
XS

5O,-

3116 JP

1OOO.-

3131
3131
3132
3134
3155
3171
3192
3194

3206 RC
3207 NJ
3256 AH

»00,25,25,100,SO,25,25,50,-

2343 DA

100,-

2351 SR
2381 BA
2381 TE

1OO,100,25,-

2396 VE
2402 RK
2508 CK

25,25,25,-

2512 JA
2512 TB
2514 AK

SOO,25,25,-

2532
2544
2546
2555
2564
2564
2566

VT
W
AD
VK
CG
VZ
NH

rOO,SOO,2J,50,25,25,500,-

2S81

TZ

25,-

2584 HG
2593 BV

SO,100,-

2612 TH
2614 AE

50,50,-

2624 DZ
2625 DW
2625 HH

25,50,SO,-

2631
PA
2671 AP
2671 NT

25,25,25,-

LA
MB
BM
BR
BW
PG
SS
JE

25,1OO,1OO,SO,25,25,»00,1OO,5O,50,25,-

3823
3828
3828
3833
3843
3848
3849
3862

JA
DE
RL
GG
BD
AV
AA
WS

5O,5O,25,25.25,25,50,5OO,-

3871
3871
3891
3901
3901

AL
CA
CM
HB
NJ

IOO,25,50,25,25,-

SO,50,-

2724 HX
2724 SK
2728 MX

25,25,5O,-

1000,-

2801 VG

25,-

25,500,-

2802 CV
2802 JA

500,500,-

WJ
NE
BB
DB

25,25,5O,5OO,-

GB
4463 WP

25,100,-

451 1 EP
4531 BG

25,5O,-

4537 TC
4554 BX
4554 LJ

25,25,25,-

»00,-

MD
BR
EB
LM
EG

25,25.5OO,25,5O,-

3262 PT
3274 LP

ÏOO,25,-

XD

25,-

3292 AJ
3295 AX
3297 AG

500,100,25,-

BA
CC
BM
AS
HV

1OO,5O,100,25,500,-

3362 CR

50,-

KB
CE
SF
SJ

5O,5O,25,25,-

3432 XM
3434 BR
3435 GB

50,25,25,-

3291

3311
3318
3331
3361
3361
3381
3417
3417
3421

3432 ca rooo,-

3903 WD

25,-

391 1 MP
3921
DN

3961
3971

HX
VS

3972
3994
3994
4O01
4005

JB
BR
BV
AG
VL

5OO,25,25,tOOO,25,-

4O1 1 JR

25,-

4024 JK
4033 GC
4043 LW

1OO,25,5O,-

CX
PB
EB
XR

50,25,50,50,-

4051
4112
4133
4153

3436 HP
»00,3436 ZP rOOO,3437 WB
rOO,-

3511 NK
3513 AK

25,rOO,-

3532
3533
3554
3554

25,50,TOO,25,-

1

GZ
GH
BX
GH

XS
CK
CM
CA
HH
TP
RN

25,50,5O,50,25,25,25,-

4207 EK
4255 JB

»00,25,-

4153
4175
4175
4191
4191
4194
4197

LV
DN
CC
ZK
KB

25,25,25,5O,»OO,-

5712
NJ
5721 WV

50,JOO,-

5724
5725
5737
5752
5825

AB
CE
AB
RE
CN

SO,50,5O,25,5O,-

5831

CZ

25,-

5835 AL
5855 EB
5866 BS

25,25,25,-

BZ
SP

25,25,-

5924 AC
5932 SJ
5953 EZ

5O,*00,50,-

5911
5913

5971

BS

5O,-

5973
5975
5976
5993
6004

RH
BH
NT
EC
JL

25,ÏOO,JOO,25,50,-

6013
6019

SR
CM

25,25,-

4724 AC

IOO,-

6021 JC

RH
BM

50,IOO,-

6O41

4826
4827
4834
4847
4849

EB
25,AB SO,RE
50,DB
5O,BX
)OO,-

6051
6071

4851
4871
4881
4881

CS
VB
CA
GZ

25,25,JOO,1OO,-

4904 HC
49O6 CL

5O,5O,-

BA
JJ
LM
WZ
TC
HB
WT

5OO,5OO,25,SO,JOO,25,5O,-

5025 D<

25,-

4921
4941
4941
4941
5015
5018
5021
5041

JT

5043 AM

25,-

RE

JOOO,-

5O,-

6225
6227
6231
6247

AW 50O,HE
5O,HT ÏOOO,ZH
25,-

6291
63O1
6361

HE
LT
DW

TOO,25,5O,-

6365 EH
6372 RX
6374 RH

5O,5OO,5O,-

7522
7543
7556
7557
7557
7557
7558
7558
7558
7559
7574
7574

AV
CW
LB
AT
CH
LN
HG
KC
LG
CJ
DD
VR

25,5O,25,5O,rOO,25,25,25,5O,5O,rOO,JOO,-

7601

CA

5O,-

641 1
6412
6416
6417

HC
SK
AL
XR

25,»OO,25,25,-

6444 GR
6445 BK

25,25,-

EB

25,-

6522
6523
6523
6524
6524
6524

AK
AK
JT
KC
LP
TE

6531

JE

25,25,25,5O,25,*OO,500,5O,5O,-

50,-

TB
EH

25,500,-

AR
AX
GH

25,25,25,-

5224
5224
5231
5235
5236

CJ
25,GD
25,NM rOOO,LD
25,XJ
25,-

5241
5251

PJ

6744 WK

6821

JZ
ST
TG
BE
CS
WX
GX

25,25,-

25,5O,5OO,-

5O,-

TM
BG

50,50,-

5262 LM

25,-

CT
GH

5O,25,-

GC

50,-

6922 BE

25,-

ZG
AN

25,50,-

5421
5431

VT
AA

25,5O,-

6961
6961

5431

GP

»OOO,-

5431
5431

KG
LA

25,25,-

5443 NL
5463 NM

25,25,-

rOO,25,25,25,25,25,-

6957 DC

25,-

BH
HG

25,25,-

7O07 HC

»OO,-

CK
BA
GK

25,25,5O,-

7011
7021
7051

7064 HK

*OO,-

RA

25,-

7131

AK

25,-

5502 DB

5O,-

7131 VR

»000,-

TX
ML
XJ
DK
WJ

25,5O,25,25,25,-

7242 ME

JOO,-

JH
KG
RA

25,50,5OO,-

7141
7151
7151
7161
7161
7251
7251
7251

KH

25,-

7275 CA

25,-

5642 EM
5655 AA
5673 AW

5O,50,5O,-

GC

5O,-

7311
7312
7315
7321

BD
HT
HH
BJ

»00,5OO,TOO,5O,-

tt

PL
ZG
AA
PL

5O,25,25,TOO,-

8225
8226

AP
ML

25,7OO,-

8231

CT

8243
8256
8265
8265
8307
8317

XL
25,CH
25,BK
25,HV
5OO,PC
5OO,RC »OOO,-

8321
8321
8331
8331

BL
HN
CZ
XN

25,5O,5O,25,-

8431 ME
8446 JL

rOOO,25,-

HA
SJ
KH
EK

TOO,SO,5O,rOO,-

DE

25,5O,-

50,25,TOO,25,-

7772 JN
7783 CK

»OO,25,-

SH
VC
KH
XK

25,25,5O,50,-

7812
7814
7815
7815
7833

KB

5O,-

7901

GE

rOO,-

7904 GA
7905^EL

25,SO,-

8601
8771
8841
8881

25,-

8915

7914 TJ
7943 GW
7957 NA

25,-

AM

JOOO,-

500,25,-

8921
HL
8921 JM

25,25,-

8932 GX
9054 KW

25,5O,-

7991
8014
8061

BX
AC
ZE

25,25,5OO,-

8064
8064
8085
8096

AD
ED
PM
XE

25,25,25,rOO,-

8121

GV

25,-

91 04 CV
9134 PC

25,5O,-

9203 AP
9207 CL

500,TOO,-

JS

25,-

9244 AK

5O,-

9231

BG
BT

1OOO,-

HT
JB

25,SO,-

MJ

9363 AG
9403 JH
9404 EV

941 1 CT
9434 TG

9451

9483 PA
9525 TB

5O,-

TV
HT
ZZ
NN

9463 RR

9291

9471
9481

7665 AC
7683 AB

GZ

25,25,25,100,SO,SOO,10O,10O,25,5O,5O,-

9251
9251

9255 JD
9289 J M

9541
9561

BS
RP

96O6 PH
9607 PL

961 1 MZ

25,25,SO,-

5O,25,25,5O,-

9642 BR
9665 PG

50,-

AM
KA
JM
NG
JC
SR
SL
HC

5OO,SOO,25,SO,25,25,25,-

9671
9671
9712
9713
9715
9715
9718
9731

9732 KG
9736 EK

9751 RN
9781 BJ
981 1 PA
9824 TD
9884 PK

9901
9901
9918

AK
BW
PR

9946
9953
9955
9989

PT
PD
VM
BV

25,-

25,-

5O,-

1OO,-

50,25,25,5OO,25,5O,25,25,5O,25,-

100,1OO,-

BB

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

ƒ 20,- (twee lotnummers)
/ 10,- (één lotnummer)

Naam:

Q dhr. [_] mevr.

Adres:

25,-

6826
6828
6832
6836
6843
6844

6901

8121
8121
8152
8181

DV rooo,-

651 1 GN
6521 EN
6521 HV

5109
5121

5691

25,25,-

25,5O,25,-

5OO,-

5641

25,-

AP
TS

7441
7461

DH
ER
JE

50,50O,-

5O,rOO,5OO,50,5O,-

25,-

7433 AR

7511
7521
7521

AL

AD
KS
NC
KT
MV

7431 CW

25,<00,25,5OO,25,5O,-

6674 ZH
6686 DL

5623
5623
5627
5632
5632

7701
7711
7741
7751

JH
HB
CA
CN
AT
DH

5O,5O,25,JOO,-

5O,25,5OO,-

7681

6129
6136
6176
6176
6181
6181

5076 NR
5096 BG

HC
CK
SV

25,*OO,-

»OO,-

5O,-

6941
6951

5O,-

7425 CN

7413
BA
7419 AZ

25,-

5O,5OO,rOO,-

EP

roo,-

7482 BK

5346 JH
5403 LR
54O4 LC

7651

7412 vc

7481 HM

6715
6716
6716

25,JOO,25,5O,25,-

1 MILJOEN

JOOO,5O,-

6661

NR
XN
LW
SB
EB

EXTRA PRIJS

6077 BE
6097 AL

6541

7607
7607
7608
7609
7642

3039LK IN ROTTERDAM

25,25,-

6511

5551
5613
5615

25,25,-

7462 MR
7468 JR

6451

roo,-

7391 KA
7391 PB

5O,-

6543 NW
6544 PR

551 1 LJ

25,100,25,25,-

5O,5OO,-

25,5O,-

5491

DL
AN
BZ
CG

KK
VG

6537 JH
6538 HV

5271
5331

7326
7328
7364
7384

6044 XH

JOO,5O,25,-

5O,- 5043 HE
25,- 5045 CH
25,- 5051 RM
50,- 5061
EC
25,- 5062 KN
»OO,- 5076 NR

3958 GR
3959 AN

5694
5702
5703
5707
57O9

4761
4814

2 MILJOEN

3 MILJOEN
50,-

25,700,5O,-

EXTRA PRIJS

EXTRA PRIJS
2681 KD
2711 GB

4382 BK
4382 XR
4383 BR

1094 PE INAMSTERDAM

4731DPINOUDENBOSCH

2675 TG

5O,SO,JOO,5O,-

4617
4651
4691
4691
4715

en voor iedere deelnemer in de postcode
3069SG eentroostprijsvan/ 1.000,3114 LB

PD
RH
JZ
RM

4576 AX

ƒ100.000
. 25,25,50,500,25,25,50,-

4341
4351
4381
4381

4571 sx rooo,-

HOOFDPRIJS

BB
KL
VW
TH
CA
RE
RG

ET
5O,GD
5O,JT
5OO,JP
TOOO,-

4413
5O,- 4431
5O,- 4461
50,- 4461
25,- 4463

3069 SG 005

2162
2163
2165
2171
2172
2201
2201

4328
4334
4336
4337

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

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

150.96.06

j>

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag.

NATIONALE ES

LOTERIJ

Wee
woensdag 29 mei 1996

Weekmedia 17

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-advertenties kunnen worden ge/el over l of '2 kolouimeii breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwij/e n wij naar de speciale bon op de
pagina ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in <le volgende editie:
/ANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0.51 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 0211-5717166 of
afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gastliuispfein 12. 2042JM
Xaiidvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende comhinatie:
W^.Ziindvoorts Nienwslilad. Amstelveen* Weekldail.
Uitlioornse Courant, tic Koude Vener. Aalsmeerder
Courant, alle edities van hel Am.slerdams Stadshlad. /5,Ji2 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur,
"ff

Informatie over onze overige aantrekkelijke adverlcnti(M'<mihinaties in de Micro's /i j n op aanvraag op
on/e kantoren verkrijgtiaar.

"A" Voor hrieven onder nimuner wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8.-- adm.kosten.
ff

lïij plautsing in de Micro's wordt-n geen bewijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één k ra n l verslunrd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebracht.
Alle prijzen exel. 17.5% BTW
IJ kunt de tekst van uw Miero-advertenlieeoinbinatic 7.
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor be/orgklachten) ofzendcn aan:
Micro's \\Vekim'<lia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in de/elfde
weck.
Voorde betaling ontvangt n een acceptgirokaart.

Oproepen
Mededelingen

Uitgaan

Vlooienmarkten
A'dams
Vrouwengezondheidscentrum ISIS, Obiplein
14, organiseert ma. 3 juni,
20 u., info-avond over GOEDAARDIGE KNOBBELS in de
borsten. Toegang gratis.
Meer weten? 020-6945280.

1 en 2 juni archeologisch themapark ARCHEON te Alphen
a/d Rijn; 8 en 9 juni Sportcomplex Ookmeer te Osdorp; 15
en 16 juni Volkspark te Énschede; 22 en 23 juni Croidonplein te Arnhem; 29 en 30
* Help de Polen. Stuur 'n juni Mullerpier te Rotterdam.
voedselpakket! Wij hebben Org. Mensen, tel. 0235402334 b.g.g. 0653147728.
evt. 'n adres: 02907-5235.
INFORMATIE-AVOND
Psychosynthese ma. 3 juni
19.00 uur, Emmastraat 26.
Toegang vrij. Instituut voor
Psychosynthese Amsterdam.
Telefoon: 020 - 6765171.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL
\Jederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
jtoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
>anken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
<eizersgr. 357, 020-6232736.
"ihowr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

TAFELS
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
'eilinggebouw Amstelveen.
Heden inbreng. Spinnerij 33,
Amstelveen, 020 - 6473004.

Computerapparatuur
en software

Hoi, ik ben Richard. Heb jij zin
om een keer gezellig uit te
gaan? Ik ben blond, heb blaui/ve ogen en ben 1.86 m lang.
Ben jij ook spontaan en
spreekt mijn advertentie je
aan, reageer dan op mijn boxnummer. Je krijgt altijd beDE KLUSSENBUS
icht terug! 06-350.15.156,
Voor iedere klus, bellen dus. 1 gpm. Boxnummer 993207.
Tel.: 023 - 5713780
Waar zijn alle leuke, charmanSCHILDER heeft nog tijd v. :e vrouwen gebleven, die
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. graag een vrolijke en onderprijsopgave.
noudende relatie willen? Als jij
Bellen na 18.00 uur: 5719800. dit bent, bel dan en ik (man)
Wil je 't vakkundig, goed en vertel je over mijzelf.
toch betaalbaar? Bel de 06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 941253.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Dieren en
dierenbenodigdheden

voor al uw klusjes in en om uw
huis. Bel voor offerte en info:
020-6919694 / 06 - 54737812.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
v.a. ƒ 270,- voor

het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

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

i,i '•
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Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gerneenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.

Te koop
aangeboden
diversen

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie. • ATTENTIE! Enkele voor'inderella. Euro's/ 19,50 2 st.
beelden van aangeboden adBez. ƒ23,50. Hondenkapsavertenties die niet als particuon, J.P. Heijestr. 79,6183091 Dpleidingen/
liere Micro worden geplaatst:
cursussen
zwarte-marktspullen; sex/eroGoed tehuis gezocht voor getische advertenties; geven
castr., aanh. zwart/witte
«ter. Gewend aan boven- ASTROLOGIE opl. 'Jupiter'. van lessen/bijlessen; personeel biedt zich aan; te koop
huis. Tel.: 020 -6833484.
Folder: 020 - 6384148.
raskatten/honden
(pups);
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel;
woonhuizen/
Kleding
kamers te koop/te huur aangeboden; vakantiebungalows
o.i.d. te huur aangeboden.
Kortom alle advertenties met
3een tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
een zakelijk karakter. Deze
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken kunnen alleen geplaatst worweer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- den tegen een mm-tarief.
zaamheden. Voor info: 023-5717177 of 5715021.
T.k. wit-grijze salontafel, MPF,
6-hkg, ƒ 250 & akoust. gitaar
ƒ 75. Tel. 020 - 6632628.
Kennismaking

Monet Strijkservice

^
r

De KLM vervoert ruim 12 miljoen passagiers en

telefonische service biedt. Je beantwoordt vragen en maakt

In j
kac
vee

450.000 ton luchtvracht en wil tot de beste

met behulp van een geautomatiseerd systeem reserveringen

trae

luchtvaartmaatschappijen ter wereld behoren.

voor vrachtzendingen. Uiteraard ben je alert op onregel-

Na
Nig
Am

Vanuit onze thuisbasis Luchthaven Schiphol zijn we een

matigheden en onderneem je snel actie. Verder verricht je

belangrijke entree van de wereld naar Europa en vice versa.

diverse administratieve werkzaamheden en sta je klanten te

De KLM werkt nauw samen met partners als Transavia,

woord aan de balie.

Air UK en Northwest Airlines.

Je kwaliteiten

Zo'n 25.000 KLM'ers zetten zich wereldwijd in voor een
kwalitatief hoogwaardig produkt tegen een concurrerende prijs.
De werkomgeving

Relatie/
bemiddelingbureaus
:UPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week. ,,
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

Je hebt een opleiding op HAVO-/MBO-niveau; relevante
ervaring/vrachtkennis is vereist. Je werkt klantgericht, hebt
kwaliteit hoog in het vaandel staan, bent representatief en

KLM Cargo is met meer dan 2.500 medewerkers ver-

komt aan de telefoon prettig en vriendelijk over. Verder kun

antwoordelijk voor alle vrachtactiviteiten van de KLM; niet

je goed onder druk werken en ga je gemakkelijk om met

alleen op Schiphol, maar over de gehele wereld.

computers. Je drukt je niet alleen in het Nederlands, maar

'

Per jaar verwerkt KLM Cargo circa een miljoen ton vracht.

ook in het Engels goed uit.

Wij bieden klanten een uitgebreid produktenpakket tegen
de vijf beste en meest klantgerichte aanbieders van

sturen naar KLM, afdeling Werving en Selectie, SPL/GO,

kwalitatief hoogwaardig(e) transport, distributie en informatie-

t.a.v. de heer mr. M.Ph. Feitsma, Postbus 7700,1117 ZL

diensten.

Schiphol. Vermeld s.v.p. in de rechterbovenhoek van je brief

dagelijks waar te maken. Je fungeert als 'information broker'.
Kort gezegd komt het erop neer dat je in- en externe klanten

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Metrostation en winkelcentrum Reigersbos op loopafstand.
Recreatiegebied Gaasperplas in directe omgeving.
Belangstelling? Bel voor meer informatie met:
WOONSTICHTING DE KEY, afdeling Verhuur
Telefoon: 020-5117511, dagelijks van 9-12 uur.

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Echte Doorzetters Gezocht!

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S

f37
f22

Vaar/surfsport

Betrouwbaar.

HEET 35+ sexkontakt: DlREKT APART met 'n oudere
vrouw. Bel 06-9567 (80 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-4633.

Direkt Apart!
06 - 95.98

Vele mannen gezocht voor
echte SEX met dames 35+.
06-9620 (80 cpm). Vrouwen
bel ECHT gratis 06-4.999

Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

Alblas Verkeersscholen

KOE

vracht kwaliteit in huis hebben, om die toppositie

Amsterdam
Zuid-Oost

Rijles auto's
en motoren

ca.

Als Customer Service Representative moet je dus een

Woonstichting De Key

Te koop gevraagd GARAGEBOX in Zandvoort/Haarlem of
omgeving. Tel. 023-571 65 56.

Aaj

vacaturenummer AC 0104-

Autoverzekering

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Ver
10.C

Je schriftelijke sollicitatie met c.v. kun je binnen 2 weken

J.k. houten 16 m2 zeilboot
Vele vrouwen geven tel.nrs
HETE vrouwen (35+) willen
m. motor + ligplaats ƒ 1000. direkt sexkontakt. Bel:
voor kontakt bij hen THUIS.
Tel. 0294 - 419280, na 18.00 u. 06-350.266.46 (75 cpm).
06-97.01 (80 cpm).
(24 u/p.d., 100 cpm)
Binnenkort op vakantie?
aangeboden
T.k. speedboot, merk Vega, HETE vrouwen (35+) willen DIREKT APART met vrouwen, STUDENTES geven echt sex
Help ook mij de zomer door. m. kanteltrailer, 40 pk Johnmeteen doorverbonden naar op hun kamer. Bel NU
Woonruimte gezocht in Z'vrt son, vrpr. ƒ 5250.023-5716325 direkt sexkontakt. Bel
haar huis. 06-97.10 (80 cpm). 06-96.03 (80 cpm).
06-350.290.53 (75 cpm).
Te koop: woonhuis 2Gasthuis- voor deze zomer (min. 2 weplein,
3x30
m , vr.pr. ken aaneengesloten), ƒ200,HOMO-KONTAKTEN! Direkt DIREKT een dikke vrouw aan Telefoonnrs (anoniem) van
Financiën en
ƒ 279.000. Tel.: 023 - 5719269. p.w. max. 023-5714546, Eric.
kontakt met een hete knul! de lijn. Vraag ook naar haar STUDENTES, ze geven echt
tel.nr. Bel 06-98.10 (80 cpm). hun nr. 06-95.01 (75 cpm).
06-95.18 (75 cpm).
handelszaken
Dominante vrouwen geven Vrouwen (35+) willen snel
HOMO-KONTAKTEN
Onroerend goed en woonruimte
Direkt apart met hele hete tel.nrs voor dominant SM-kon- sexkontakt. Direkt a/d lijn!
te huur aangeboden
knul uit Amsterdam! Bel nu takt. 06-320.350.80 (1 gpm). 06-95.17 (80 cpm).
06-96.13 (Nu 60 cpm).
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Getrouwde vrouwen (30+) TRIOSEX: 'n vrouw of man
blijft toch goedkoper!
HOMO-voor-2, SNEL Direkt willen snel heftig sexkontakt. extra in bed. Sexkontakten.
Bel nu: 023 - 5714534.
Apart met een hete jongen! 06-97.02 (80 cpm).
Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
06-98.78 (60 cpm).
HBO-studentes geven hun Veel vrouwen geven echt
TE HUUR AANGEBODEN:
Caravans
Huisvrouwen (25+) geven tel.nrs thuis voor heerlijke tel.nrs voor veel sex.
Vouwwagens
SEX! 06-97.06 (75 cpm).
hun tel.nrs voor hete SEX!
Bel NU 06-95.80 (75 cpm).
Tuin/zomerhuisjes 06-95.02 (80 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
Nieuw: hete meiden uit
JONGE mannen gezocht om hete vrouwen uit Amsterdam.
Groot Amsterdam!!
06-320.322.11 (75 cpm).
T.k. ALPENKREUZER SUPER dames 40+ te verwennen.
06-350.23.020 (1 gpm).
GT compl. met alle toebeh. 06-9.678 (1 gpm).
JONGE mannen gezocht om
ƒ 2900. Tel. 020 - 6002885.
dames 40+ flink te verwen- NSL-DOORSCHAKELLIJN
Meiden (20+) willen snel
5-KAMERWONING aan de PAPENDRECHTSTRAAT
SEXKONTAKT. Direkt aan de nen 06-97.09 (75 cpm). Vrou- Hete negerinnen echt opbellen. 06-98.80 (80 cpm).
Bouwjaar 1981, voorzien van lift, collectieve c.v.,
06-Nummers
lijn. Bel NU 06-98.11 (80 cpm). wen bel gratis 06-49.01.
isolerende beglazing, balkon, berging.
heren gezocht voor
METEEN APART met oudere Vrouwen (40+) willen snel Oudere
Huur ƒ 1.107,19 inclusief stook- en servicekosten.
heavy SEX met dames 40+.
SEX-KONTAKT.
Direkt
a/d
en
jongere
meiden
(snel
kónInkomenseis: minimaal ƒ4.915,- bruto per maand.
takt). Bel 06-98.28 (80 cpm). lijn! Bel: 06-97.04 (80 cpm). Bel 06-97.05 (75 cpm).
4-KAMERWONING aan het REMMERDENPLEIN
Negerinnen geven tel.nrs v. Vrouwen (40+) willen snel Oudere vrouwen
geven
Bouwjaar 1983, voorzien van individuele c.v.,
exotisch sexplezier bij hen SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn. tel.nrs voor direkt SEXkontakisolerende beglazing, balkon, berging, ligbad.
Bel NU 06-96.63 (80 cpm).
ten. Bel ook 06-95.11 (1 gpm).
thuis. 06-97.80 (80 cpm).
Huur ƒ1.112,11 exclusief stookkosten.
Inkomenseis: minimaal ƒ4.915,- bruto per maand.

Onroerend
goed te koop

Per
lm
l ju

Geïnteresseerd?

concurrerende prijzen. Internationaal gezien behoren wij tot

De functie

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Geyr. zelfst, gezellige en de- Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
gelijke hulp in de huish. voor 4 " dagen per week. Wat moet u doen?
uur p. week. Tel.: 5719004. 1. Kies een leuke advertentie.
Gevraagd: enthousiaste hulp 2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
• Uw particuliere Micro bonin de huishouding, ± 3 uur per
van uw keuze.
per post verstuurd bereikt week. Tel na 19.00 uur
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
ons pas over 3 a 4 dagen. 023 - 5713051.
Hoi, leuke jongens, jullie spre- A'dam, met Chantal. Ik ben
Opdrachten die te laat
ken met Karin. Ik ben een hele een meisje van 26 jaar. Ik ben
binnenkomen worden
Commercieel
en
gezellige en leuke meid. Ik 1.70 m en heb bruin lang haar
automatisch de week
administratief
Den op zoek naar hele gezelli- en bruine ogen. Ik ben op
daarop geplaatst.
ge jongens, om met mij te zoek naar een leuke jongen
personeel
gekke dingen te gaan doen!! om een keer een avondje
gevraagd
Zie je dit wel zitten? Reageer mee te gaan stappen! We
dan SNEL! 06-350.15.15.6, zien wel wat er van komt. Ik
CITADEL SPAARADVIES BV aoxnummer 375381, 1gpm. zou zeggen: bel maar! 06DE LAIRESSESTRAAT 119 Hoi, met Frank. Ik heb ontzet- 350.15.15.6,
boxnummer
Tel.: 020- 6643934
tend zin in een blind-date. Jij 404205, 1gpm.
Gevr.: spaaradviseuze.
ook? Dan moet je even bellen
Welke jonge vrouw/moeder en je hoort gelijk wie ik ben en Als knuffelen, eerlijkheid, vrijwil een aantal uren per week zo. 06-350.15.15.6, 1 gpm. neid en vriendschap trefwoorVerloren en
den zijn die in jouw straatje
bijverdienen? Ben jij ook ie- Boxnummer 984877.
passen, dan moet je zeker
gevonden
mand die graag actief wil
worden? Ken jij veel mensen, Hoi, met Martin. Ik heb een reageren. Deze studente (24]
leg jij snel kontakten? Zeer leuke, sportieve baan en ben uit Rotterdam is namelijk a
Verloren: kleine Pinguin knuf- hoge verdiensten mogelijk op zoek naar jou! Ben jij rond een tijdje op zoek naar woonfel, omg. Vondelpark. Heel Hoge provisies. Training en de 45 en heb je serieuze be- ruimte in deze straat! Sne
dierbaar: 020-6739598.
begeleiding. Geïnteresseerd? doelingen? Bel eens op het bellen dus!! 06-350.15.15.6.,
Bel dan direkt voor een inter- 06 nummer! Alleen is maar boxnummer 918257, 1gpm.
Verloren zaterdag 6/4 J.I.:
alleen! 06-350.15.15.6,1 gpm. Amsterdam. Met Karin, ik ben
gouden armband met 3 mun- view. Tel. 020 - 664 39 34.
34 jaar. Ik zoek een leuke man
ten, bij/in Stekkie Nieuw- • Wij behouden ons het Boxnummer 914488.
Noord. Aandenken. Beloning. recht voor zonder opgave van Ik ben Marjanne, 49 jaar jong tussen de 35 en 40 jaar, om
een leuke en gezellige afTel.: 023 - 5716035.
redenen teksten te wijzigen en ben zeer sportief en slank. spraak mee te maken. GeIk zoek een serieuze relatie
of niet op te nemen.
met slanke, sportieve man, woon een avondje lekker
Felicitaties
minimaal 1.75 m, niet-rokend stappen en veel lol maken!
Woninginrichting
en HBO-niveau. Liefst omg. Dus MANNEN, aarzel niet
Hiep Hiep Hoera, Netty Sch.
R'dam, Breda, Bergen op maar reageer SNEL!
ziet Sarah op 3 juni. Van harZoom. Bel je me snel???? Tot 06-350.15.15.6, boxnummer
452666, 1gpm.
te, 't leven begint na 50, dus T.k. keuken Brussel, licht ei- horens....06-350.15.156,
er tegen aan Net. Veel liefs ken, i.g.st, exclusief appara- 1 gpm. Boxnummer 430167. Dames! Ik (man) ben 27 jaar
tuur/250. Tel.: 0297-281186.
van Down Under.
Noord-Holland: hé, met Anjaü en 1.95 m lang, heb blond
Ik ben een leuke, blonde, haar en blauwe ogen. Mijn
(Para)medisch personeel gevraagd
spontane en jonge vrouw van hobby's zijn fietsen, basgitaar
42 jaar, 1.72 m. Ik zoek een spelen, tv kijken, muziek. Ik
leuke vriend, om samen te zoek een leuke vrouw om
De Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen genieten van de leuke dingen deze dingen mee te delen,
(RIBW) PC-Hooft maakt deel uit van de Stichting Verpleeghui in het leven! Spreek maar wat Voel je je aangesproken,
zen Amsterdam en telt vijf lokaties met woonhuizen, twee in, wie weet spreken we el- reageer dan! 06-350.15.15.6,
dagactiviteitencentra, een Psychiatrische Woonvoorziening kaar! 06-350.15.156, 1 gpm. 1 gpm. Boxnummer 380688.
en het arbeidsrehabilitatieproject de Gouden Handjes.
Boxnummer 327992.
GESCHEIDEN en toe aan 'n
start? Veel vrouwen
Voor de sector Noord en de PWV Nieuwe Laan vragen w R'dam: hallo, met Gerda. Ik nieuwe
zoek iemand uit de buurt van zijn ook op zoek. Bel
R'dam. Ik ben zelf een gezelli' 06-350.290.15 (75 cpm).
"OPROEPMEDEWERKERS" M/V
ge meid van 44 en heb 2 Hallo, met Wendy, ik ben 2C
kinderen (18 en 20). Ik ben jaar, bruine ogen en halflanc
U kunt opgeroepen worden voor zowel diensten van 8 uur al: niet moeilijk en erg ruimbruin haar. Wil jij verwenc
delen van dag- en/of avonddiensten, inclusief het weekend denkend. Dus lijkt het je wel worden via de telefoon. Lekwat? Bel me dan maar!! Altijd ker kletsen of fantasieën uit
reactie terug! 06-350.15.156, wisselen? Ik ben overal vooi
WIJ VRAGEN VAN U:
Diploma B-Verpleegkunde, MBO/HBO-V, MBO/HBO-IW o 1 gpm. Boxnummer 408825. in. Groetjes en een kusje van
MDGO-VP, dan wel ruime ervaring als verpleeghulp in de R'dam: mijn naam is Marjan. Wendy waar jij hem hebben
psychiatrie.
Ben 34, 1.60 m en 60 kilo. Ik wilt. Tot snel. 06-350.15.15.6
heb blond haar en bruine boxnummer 909772, 1gpm.
ONZE ARBEIDSVOORWAARDEN:
Ik ben ongebonden en Hé hallo, met Astrid. Ik ben 46
Het salaris is -afhankelijk van opleiding en ervaring- tussen ogen.
heb een vaste baan. Wat jaar, 1.65 m en 63 kilo. Verdei
ƒ2.542,- en ƒ4.069,- bruto per maand bij een f uil-time
zoek ik? Een goed uitziende heb ik lichtbruin haar en blau
dienstverband.
man, die van uitgaan houdt we ogen. Langs deze weg
en een avondje thuis en die zoek ik een leuke man om
INFORMATIE:
eerlijk is!! Bel me maar snel! mee op VAKANTIE te gaan
Wilt u meer weten over deze functies, dan kunt u contac 06-350.15.15.6,
boxnummer Ben jij spontaan en woon ji
opnemen met:
979954, 1gpm.
omg.
Leiden/R'dam
o'
- Sector Noord, mevrouw P. Nieuwlaat, telefoon: 631 59 96
- PWV Nieuwe Laan (Amsterdam-Osdorp), de heer
Utrecht: hallo, ik ben Anita. Ik A'dam? BEL!! 06-350.15.15.6
ben 19 jaar, slank, blond haar boxnummer 395426, 1gpm.
G. Wammes, telefoon: 6198272.
en 1.75 m lang. Mijn beroep is Welk meisje van rond de 20
MODEL. Ik woon in Utrecht, ik jaar zou het leuk vinden om
SOLLICITATIES:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aa zoek ook iemand in Utrecht vanavond met mij (man) me~
RIBW PC-Hooft, t.a.v. de afdeling P & O, de Boelelaan 759 Ben jij blond en niet ouder naar de film te gaan?
dan 24??? Dan moet jij zeker 06-350.15.156, 1 gpm. Box
1082 RS Amsterdam.
reageren! Ik hoor jullie wel! nummer 374521.
06-350.15.15.6, boxnummer
Divers personeel gevraagd
• Zie de colofon voor opga
400865, 1gpm.
ve van uw rubieksadvertentie
Utrecht: hé, met Jolanda. Ik
ben 35, heb donker haar en
donkere ogen, weeg 60 kilo
Voor ons multi-functioneel onderhoudssysteem.
en zie er leuk uit. Wat zoek ik?
Bent u i.b.v. auto, ABN sprekend en per direct beschikbaar Een leuke vriend!! Ik hoop dat
Dan kunt u in aanmerking komen voor een vertegenwoord jullie dit zien en mij zo SNEL
gersfunctie. Geen huis aan huis verkoop, Sollicitaties uitslu mogelijk bellen! Dit was mijn
tend na telefonische afspraak (10-17 uur): 020-6409408. berichtje, ik hoop tot gauw!
06-350.15.15.6, boxnummer
Gevr.: oproepkracht voor de
341797, 1gpm.
woensdagmarkt te ZandVerhuizingen
voort, voor de verkoop van
Vrouwen van 25 tot 75 jaar
vlees en vleeswaren. Ervaring
zoeken een serieuze relatie
gewenst. Inl.: 033 - 4720792 X.Y.Z. B.V. verhuizingen er (geen sexgesprekken). Be
na 19.00 uur.
kamerverhuizingen. Voll. verz dan 06-95.33 (80 cpm).
Dag-nachtserv. 020-6424800
Gezocht
THUISWERKERS
(telemarketing), hoge ver- • Rubrieksadvertentie? Zii Vrouwen van 25 tot 75 jaar
voor adres en/of telefoonni zoeken serieuze relaties.
diensten. Info teletop:
Bel ook 06-95.10 (75 cpm).
de colofon in deze krant.
0229 - 542160.
Lieve mamma Jits, echt lekker ons huisje. Je bent een
schat liefs!
Mare en Ellen

•i

KLUSSENIER

U kunt bij ons al
'e koop: computerscanner
Jniden Beancat, 10 kanaals,
compleet met tas, standaard,
binnen- en buitenantenne en
muurbeugel, z.g.a.n., ƒ200.
~el.: 023 - 5715037.

vvr?rr'

Woningruil
750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inforrn. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

Vakantie
buitenland
Stacaravans t.h ARDENNEN
v/a ƒ250 p/wk all-in. Bezet
20/7-3/8. Inl. 043 - 4591598

Auto's en
auto-accessoires
BMW 320i 24V 6 cyl., aut.,
alarm, airco, al. velgen, stereo, 100% perf., alle keuringen toegest, vr.pr. ƒ32.500.
020-6956388, na 18.00 uur.
Honda Civic 1.3 de luxe, bj.
'86, ivm auto v/d zaak, ƒ 3400,
APK 5-'97. 020-6895199.
T.k. Ford Thunderbird, bj. '89,
full options digital dashboard,
board comp. Nw ƒ 86.250 nu
ƒ14.250. Tel. 0297 • 533611.
WIKA
Autoruiten en kentekenplaten. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant, -t

MICRO'S
voor de particulier:
3 regels voor ƒ 17,50

Uw rubrieksadvertentie wordt
geplaatst in de zes edities van
het Amsterdams Stadsblad,
Diemer Courant, de Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad
Gaasperdam, Buitenveldertse
Courant, Amstelveens
Weekblad/Amstelveen Post,
Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoorts
Nieuwsblad met een totale
oplage van 514.450 exemplaren.

VQQ8

Deze aanbieding geldt alleen voor particulieren, dus
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UW EIGEN ADVERTENTIE EEN WEEK
LANG OP TV KOST NORMAAL FL 25,=
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niet voor de zakelijke markt. Uw advertentie wordt geplaatst onder de passende
rubriek. Gebruik bij het invullen van uw
tekst deze coupon en voor iedere letter,
punt, komma of cijfer één vakje. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Er
wordt géén bewijsnummer gestuurd en
geen korting verstrekt.

Ambt
'a. 1
?een

De tekst van uw Micro moet uiterlijk om
15.00 uur maandag in ons bezit zijn voor
plaatsingen in dezelfde week op woensdag. Brengen en contant betalen kan ook
bij:
de balie in de hal van het Paroolgebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam-Oost,
balie kantoor Weekmedia Amstelveen,
Gebouw Aemstelstyn, Laan v.d. Helende
Meesters 421B.
balie kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen. Wij
zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door
onduidelijk handschrift. Onleesbare teksten worden
niet in behandeling genomen.

'rivé
Ook l
Qvert

NU MET GRATIS
DOELTREFFER

Voor 3 regels betaalt u slechts f 17,50 inclusief een
week koopjesnet fl 20,=. Voor elke regel meer wordt f
5,00 extra in rekening gebracht.
Wie kontant betaalt, ontvangt gratis één DoelTreffer,
waarmee u prachtige prijzen kunt winnen. De hoofdprijs is een auto! (Zie voor meer informatie elders in
deze krant). Als u betaalt per Euro-, giro- of bankbetaalcheque, krijgt u de gratis DoelTreffer per post
nagestuurd.

v

MICRO-BON
t/m 3 regels ƒ 17,50*
t/m 4 regels ƒ 22,50
t/m 5 regels ƒ 27,50
* incl. Koopjesnet fl 2,50 meer. ATS-Tekst vanaf pagina 550.

Knip de bon uit en lever die in bij de bovengenoemde adressen of stuur een getekende Euro-, giro- of bankbetaalcheque (denk er aan het registratienummer van uw pasje in te vullen) met de bon mee in een enveloppe
naar: WEEKMEDIA. POSTBUS 156, 1000 AD AMSTERDAM.
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woensdag 29 mei 1996

Vaartochten Top 3
Vechttocht*
met bezoek aan kaasboerderij of wandeling door het
prachtige Loenen.
Vanaf Steiger 7 te Amsterdam vertrekt ons schip voor
een vaartocht over de prachtige rivier de Vecht. Via het
drukbevaren Amsterdam-Rijnkanaal varen we door de
sluizen van Nigtevecht om vervolgens de mooie rivier
de Vecht op te varen.
In mei, juni en september bezoeken we op maandag en
in juli en augustus op vrijdag Loenen, waar onze gids u
meeneemt voor een rondwandeling langs de oude huizen in typische "Vechtstijl" zoals Welgelegen, Vegtlust
en Bijdorp. U kunt echter ook op eigen gelegenheid
Loenen verkennen.
In juli en augustus meert ons schip op maandag af bij
kaasboerderij De Willigen voor een bezoek van ongeveer een uur. Hier zal de boerin alles vertellen over de
traditionele manier van kaas maken.
Na een uur wordt de Vecht weer afgevaren terug naar
Nigtevecht en de altijd levendige havens van
Amsterdam om rond 16.00 uur weer af te meren aan de
Ruyterkade Steiger 7.

... Rederij Naco maar liefst 8 schepen in
haar vloot heeft
... U ook alle boten kunt afhuren voor uw
gezelschap

De gemeente Spakenburg organiseert jaarlijks diverse
festiviteiten voor jong en oud.
Rederij Naco vaart evenals het voorgaande jaar naar
Spakenburg om dit gebeuren mee te beleven. Op
woensdag 12 juni wordt een Paardenmarkt met broderie
gehouden. Op de woensdagen 24 juli, 7 en 14 augustus
kunt u een feestelijke markt verwachten met o.a.: folkloristische aktiviteiten, demonstraties van oude ambachten, volksdansen. Ook voor de kinderen is er van alles
te doen zoals een poppenkast, er zijn kinderartiesten en
een kinderrommelmarkt.
Op woensdag 21 augustus vaart ons schip ook naar
Spakenburg. Op deze datum is er een standwerkersconcours, een officiële jury bepaalt de winnaar. Voor u als
bezoeker zijn er veel koopjes te verkrijgen.
Data:
wo. 12 juni, wo. 24 juli en wo. 7, 14 en 21 augustus
Vertrek:
11.00 uur

Kosten:
f 37,50 p.p. f 22,50 voor kinderen van 4 t/m 11 jaar

Vertrek:
10.00 uur: De Ruyterkade Steiger 7, Amsterdam
(achter CS)
Aankomst:
ca. 16.00 uur

... Rederij Naco o.a. ook vaart naar:
Pampus en het Muiderslot, het Amsterdamse
bos, Ouderkerk, Harderwijk en Volendam

Boottocht naar
Spakenburg*

Aankomst:
ca. 18.30 uur

Periode:
l mei t/m 15 september iedere maandag
l juli t/m 31 augustus iedere maandag en vrijdag

Wist u dat.

... Een geheel verzorgde feestavond
al mogelijk is vanaf f 49,— p.p.
... De Stad Enkhuizen is aangepast voor rolstoelen
... ledere zaterdag een Diamond Diner Cruise
wordt gevaren, met kans op gratis briljant

Dagtocht naar
VQC stad Hoorn*
Om 10.00 uur vertrekken wij vanuit Amsterdam voor een
fraaie vaartocht langs de kust van het IJsselmeer naar
de VOC stad Hoorn. Deze tocht is een boot-buscombinatie.
Hoorn is de grootste stad van Westfriesland, gelegen
aan het Hoornse Hop. Bovendien heeft Hoorn een pittoreske binnenstad met vele herinneringen aan de 16e en
17e eeuw. U kunt een bezoek brengen aan het
Westfriesmuseum of Museum van de Twintigste Eeuw,
maar ook een stadswandeling van de VW is zeker de
moeite waard, kortom een aantal goede redenen om
Hoorn te bezoeken.

... Het kantoor aan de Ruyterkade op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur geopend is
... Rederij Naco 24 uur per dag bereikbaar is
voor informatie
... Rederij Naco de Ajax-supporters
naar Volendam heeft gevaren
... Rederij Naco duizenden kinderen uit
groep 7 en 8 door de havens heeft gevaren in het kader van het scholenproject

Data:
wo. 3, 10 en 31 juli en za. 3 en 17 augustus 1996

'V

htüi(tnn*co

>T "
Cl «'f.» XI "i'.f

U'.

Vertrek:
10.00 uur
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Kosten:
f 37,50 per persoon
f 22,50 voor kinderen van 4 t/m 11 jr.

l
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Aankomst:
17.00 uur
Kosten:
f 37,50 p.p. f 22,50 voor kinderen van 4 t/m 11 jaar
* Reserveren voor alle dagtochten is verplicht!

Bestel bij uw boeking een extra voordelige
Quicklunch:
koffie met appelgebak bij ontvangst
*
Vers belegd broodje kaas, ham
en krentenbol. Plus kopje koffie, thee of melk

ƒ15,-

Rederij Naco

Voor meer informatie, folders en reserveringen 020 - 62 62 466
06-Nummers

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

00 245 292 777 Het telef.nr
dat alle 06 sexnummers overbodig maakt (200 cphm).

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

!j (95 cpm) haar eerste
l GANG-BANG met drie man
106-320.322.29.
ANONIEME sex tel.nrs van
hete vrouwen, ze geven echt
hun tel.nr. 06-97.37 (80 cpm).
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn Amsterdam
06-320.330.79 (75 cpm).

Bel DAMES thuis!
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.
SM-voor-2. Direkt Apart voor
n streng SEXkontakt! Bel!!
36 - 95.37 (80 cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart
/oor dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
STUDENTES geven telnrs
'oor lekkere hete sex bij hen
huis. 06-96.01 (1 gpm)

Diverse clubs

Vraag vrijblijvend offerte.

MiCRO's

GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

4mber Escort: 020 - 6328686
'a 19 u. GEZELLIG1 Discreet
?een chauffeur a.d. deur.

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

ANJA'S ESCORT
020 - 6908978.
^Tevens div. stripacts.

u p.d, meisjes v.a. 18 jr
020-6123444
'e Wij behouden ons het
cht voor zonder opgave van
Wenen teksten te wijzigen
Üjiet op te nemen.,
1
Reflectanten op adverten'8s onder nummer gelieven
!rv
oor te zorgen dat het num"sr in de Imker-bovenhoek
|P de envelop staat vermeld
;n dat de brief geadresseerd
''ordt aan: Centrale Ordeij'd Weekmedia, Postbus
'=6,1000 AD Amsterdam. Dit
°orkomt vertraging in de belar
ideling.
1

ANNULERINGEN van uw
'Jiyertentieopdrachten
kunt u
J|
TSLUITEND SCHRIFTELIJK
c
nten aan Centrale Orderafsling Weekmedia, Postbus
5
°. 1000 AD Amsterdam.

prijsopgaaf.

Marisstraat l 3a. Tel. 5715186

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

VIENNA ESCORTS

Vrijblijvend

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

2 warme STUDENTES privei
iiassage, relax, trio. Midden»eg 89A A'dam, 020-6925183

-uxe pnvehuis! 12 meisjes,
'125,- p.u. Bubbelbaden,
auna's. 10.00-1.00. Sarphatiark 118 A'dam 020-6723022
'ivé A'dam, 9 top-meisjes.
Jok heerlijke trio's v.a 10 u.
Jvertoom 443, 020-6188677.

NOVILON MARMOLEUM

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JMZandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
recht voor zonder
Micro's moeten worden ingele- <>Pgave van redenen
te k sten te w ZI en of
verd ,.bij
. . op,te nemen.
'J 8
..J een
...aanleveradres
. , „„
niet
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

èd 17

3 regels ƒ 5,29
4 regels ƒ 7,19
5 regels ƒ 8,99
6 regels ƒ 10,79
7 regels ƒ 12,58
8 regels ƒ 14,38
9 regels ƒ 16,18
10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

KADOOTJE
DE KRANT?
U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de
krant in de gaten. Want als u die leuke felicitatieadvertentie
van uw geliefde, uw echtgenote of -noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eh... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

MiCRO's
in deze krant

tel: 020-5626271
tbc: 020-665 63 21
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

= Actie O = Suggestie

O= Nieuw

O 1, Koffie, thee, cacao
© 2. Koffiecreamer

O 3. Melk

Gemarineerde
asperges

'Waak nu kennis
met nieuwe Dixan
Megaperls...

Asperges, een heerlijke delicatesse van eigen bodem. Inmiddels zijn ze er weer in overvloed. Ook met asperges kunt
u eindeloos varieëren. De
BoodschappenKrant selecteerde voor u een heerlijk voorgerecht: gemarineerde asperges.
Boodschappenlijstje
(4 personen): 500 gr. asperges, 3 eetl. azijn, 1 theelepel mosterd, 1/2 dl. witte wijn, 100 gr. aardbeien,
75 gr. Parmezaanse kaas;
zout, peper, olie, verse
munten basilicumCISgr.)
Bereiding: Asperges schillen
en met kopjes gelijk aan
onderzijde 2 a 3 cm. afsnijden.
Vervolgens in ruim water met
wat zout in 20 minuten beetgaar koken. Onder koud water
afspoelen en laten uitlekken.
Saus kloppen van olie, azijn,
mosterd en wijn. Basilicum en
verse munterbovenfijnknijpen
en erdoor roeren. Op smaak
brengen met zout en peper.
Saus over asperges schenken
en geheel 2 uur in koelkast
afgedekt laten marineren. Halverwege keren.
Serveren: Asperges op vier
bordjes rangschikken. Saus
nogmaals goed doorkloppen.
Telkens 1 eetl. saus over asperges scheppen. Aardbeien wassen en in stukjes snijden. Naast
de asperges leggen. Kaas erboven schaven.

•:" •

Origineel Cinzano
presenteerblad
gratis bij Cinzano
Bianco en Rosso

9
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De laatste jaren kiezen steeds
meer mannen voor natscheren.
Want natscheren is niet alleen
gladder, frisser en hygiënischer,
maar ook mannelijker en dynamischer.
Gillette Sensor Excel, met recht
hét scheersysteem voor de man
van nu, heeft zijn perfectie al
bewezen. Want meer dan 1 miljoen mannen in Nederland hebben ai voor Gillette Sensor Excel
gekozen.

De onafhankelijk verende mesjes
van Sensor Excel volgen elke ronding van het gezicht, terwijl de
microribbels de huid spannen en
de baardharen overeind zetten.
Hierdoor scheert u zich gladder
en veiliger dan ooit.
Bovendien krijgt u tijdelijk de
complete Sensor Excel scheerset
met 2 mesjes, Series scheergel en
Series aftershave-gel voor maar
fl. 9,25.

4. Marg-, halvarine, mayonaise
5. Kip en gevogelte
6. Vis
7. Bak- en braadprodukten
8. Groente en fruit
9. Brood, beschuit, toast
10. Broodbeleg
H.Ontbijtprodukten
12. Pasta
13. Snel-klaar maaltijden
14. Frisdranken
15. Yoghurt
16. Vla
17. Slagroom
18. Cocktails

® 19. Vermouth

WeuweoixanMega!

Glad en fris de zomer in
met Gillette Sensor Excel

O
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Cinzano is een authentieke
Italiaanse Vermouth met een
verfijnde smaak en kruidige
geur. Cinzano is heerlijk puur,
verfrissend met een ijsklontje
en verrassend als mix.

DubbelFrisss:
fruitige
dorstlesser

Tijdelijk krijgt u bij Cinzano
gratis een origineel Cinzano
presenteerblad met een afbeelding van de 'pin-up girl'
poster uit de beroemde Cinzano campagne uit 1950. Meer
informatie over deze actie leest
u op het actielabel op alle f lessen Cinzano Bianco en Rosso.

Naast DubbelDrank is er nu ook DubbelFrisss. DubbelFrisss is een heerlijke
verfrissing van de lekkerste combinaties van vruchten. Deze vruchten zijn
zorgvuldig geselecteerd en daarna bijeengebracht tot een volfrisse dorstlesser. Drink DubbelFrisss altijd lekker koel
DubbelFrisss is er in de frisse smaken
Appel & Perzik en sinaasappel &
Crapefruit. DubbelFrisss is verpakt m
een handig hersluitbaar literpak.

O
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20. Vruchtendranken
21. Snoep en chocolade
22. Drop
23. Snacks en zoutjes
24. Toiletpapier en tissues
25. Keukenpapier
26. Luiers
27. Waspoeder
28. Afslankmiddelen
29. Lichaamsverzorging
30. Zonnecosmetica
31. Gezondheid
32. Scheermesjes
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Malibu
Caribbean
Cocktails:
koele mix
zo uit de fles
Malibu Caribbean White Rum
with Coconut is al jaren een
populaire jongerendrank. Malibu kan zowel puur als in de mix
gedronken worden. Voor de
mixdrinkers zijn er nu twee
nieuwe kant-en-klare mixen.
Deze Malibu Caribbean Cocktails zijn unieke mixen van
Malibu Caribbean White Rum
with Coconut en sprankelende
tropische f ruitsmaken.
Malibu Citrus Twist is een
frisse mix van Malibu met
limoen en citroen. Malibu
Tropical Quencher is een
fruitige mix van Malibu met
passievrucht, mango en ananas.
Beide mixen smaken gekoeld
op z'n best en worden zo uit
het - hersluitbare - flesje gedronken. Malibu Caribbean
Cocktails
bevatten 5 % alcohol en zijn perdrieflesjes van elk
20 cl. te koop bij supermarkt en
slijter.

Nieuw van
Liptonice:
liptonice ügM

Win
een
barbecue
bij
Page

nu ook Liptonice Light

Veilig sporten
in de zon met
Piz Buin Sport

UptontceUgM bevat echter maar
7 Kcal per blikje.

30C10SCHII

NEW
Het Boodschappenspel zet u in het zonnetje. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt
kans op een schitterende BaByliss Mallorca 10-lamps zonnehemel. Bovendien ligt voor iedere honderdste beiïer of inzender een krachtige Princess 2000 Watt föhn klaar.

Piz Buin heeft al vijftig jaar ervaring met de ontwikkeling van
zonnecosmetica. Voor actieve
sportliefhebbers
introduceert Piz Buin nu het Piz Buin
Sport gamma. Deze zonbeschermers blijven ook werken
als u hevig transpireert. Verder
bevatten ze een extra iange
waterbestendige
bescherming, waardoor u maar lief st 80
minuten op het water kunt blijven. De produkten zijn bovendien niet vet en lopen niet uit.
Alle produkten uit het Piz
Buin Sport gamma zijn dermatologisch getest en bevatten uitstekende UVA/UVB-f liters
en vitamine E. Door de hydraterende werking voorkomen
ze afschilvering en behoudt uw
huid de bruine kleur een stuk
langer.

BaByliss
Mallorca
10-lamps
zonnehemel

Het Boodschappenspel

»_

En de
winnaar is...

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

E

De zomer is een prima tijd om
te barbecuen. Page keukenpapier komt hierbij uitstekend van
pas.
Bij Page keukenpapier maakt u
deze zomer bovendien kans op
één van 20 gratis Weber Barbecues tw.v. fl. 219,-. Deze
Weber barbecue is van geëmailleerd staal, dat niet roest, vlekt of

N
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Meedoen is heel makkelijk. Kijk
op de verpakkingen van Page Ultra en Page Clean keukenpapier.

. R

O

donderdag op Euro 7
om 10.50,13.50 en 15.20 uur

ROTTER

donderdag en vrijdag
op stads-TV Rotterdam
om 17.45,I9.45,uur

W<
;ve]
jax'
ver
eze!

p
al
'o v;
llee

Meeneemvoordeel
bijCompleta
Handig nieuws van Completa:
de navulverpakking. Een verpakking met de bekende koffiecreamer waarmee u heel makkelijk
de originele Completa pot kunt
navullen. Dat merkt u niet alleen
aan uw lichtere boodschappentas, maar ook aan uw portemonnee. Want de nieuwe navulverpakking is een stuk voordeliger.
De nieuwe navulverpakking
vindt u in de winkel naast de
Completa potten en de Completa sticks.
Ter introductie is de Completa
navulverpakking tijdelijk nog
eens extra voordelig geprijsd.

•
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Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
^
"X

doorbrandt. Met deze Weber
Compact Grill wordt barbecuen
deze zomer een feest. Ook omdat Page keukenpapier nog eens
50 Weber barbecueschorten
weggeeft.

U
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irol
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Met Page en Weber wordt de zomer één groot feest!

^asammmmKemmm____

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft W.E.
Guis uit Hendrik Ido Ambacht
inmiddels ontdekt! Dankzij de
deelname aan het Boodschappenspel heeft zij de eerste prijs
gewonnen en mag nu gaan genieten van haar BaByliss Mallorca 10-lamps zonnehemel.
De winnaars van de handige
Princess stomerijtje krijgen
hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

STADSOMROEP
woensdag op
stadsomroep utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

A

AMERSFOORT

Completa, niet alleen
het lekkerste, maar nu ook
het handigste én voordeligste
complimentje voor je koffie.

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

•— -
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paic halve prijs
woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

1. Wie is er meer dan ooit vlekkenkampioen?
2. Welke kant-en-klare cocktails drinkt u
zo uit het f lesje?
en bel uw antwoorden door naar

De Boodschappenlijn

atui
jui
ju:
ju:
jui
ju;
ju
jui
jui
jui

noo c/m)

i

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar

aar
Zi

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.
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Onzichtbaar schoner

MARTIN RUDELSHEIM
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ZANDVOORT - „Het verhaal houdt met op bij deze
raadsvergadering," zegt PvdA fractievoorzitter Jeannette
van Westerloo terugkijkend op een spannende woensdag
avond Op die avond besloot een krappe meerderheid van
de raadsleden (negen tegen acht) dat er geen extern onder
zoek komt naar de procedures rondom de nieuwe aan
bouw van het gemeentehuis Dat is volgens hen namelijk
met nodig

_
veel verve probeert standwerker Jaap Brouwer op de voorjaarsmarkt
erbanden en pleisters te verkopen.

Hij is zondag derde geworden tijdens het standwerkersconcours
Andre Lieberom

'ubliek smelt voor grappen van de standwerkers
ZANDVOORT - Rond half twee zijn de Ajax-onderbroe:en al uitverkocht Er klinkt een bel voor de volgende
ihminkronde, een dreumes rent achter een pony aan, een
|teltloper zwaait vanuit de hoogte en een standwerker
uobeert vol vuur een handige glassnijder te verkopen De
[ernieuwde voorjaarsmarkt is zondag een succes geworlen, concluderen bezoekers en organisatoren na afloop

nog van te voren gezegd) slaat de standwerkers is het druk
Jos Wijs, die gouden armban
erg aan
den en ongeopende cadeaus
Hier en daar bevindt zich probeert te slijten, krijgt de la
echter wel een lege kraam chers op zijn hand als hij <.egt
„Volgend jaar doen we het an- „Geef me eens een piek Zo, dat
ders Dan delen we eerst de is snel verdiend Dan is een
mensen in die betaald hebben, tientje voor een armband toch
want daarvan weet je zeker dat met veel'" Menigeen trapt er
Weliswaar zoeken bezoekers dag tussen de kraampjes op de ze komen Nu bleven er onge nog in ook om dan misschien
vergeefs naar de ABN/AMRO Prinsesseweg Vooral de varia veer dertig handelaren weg," later thuis te denken „Wat
jaxbus en de kartbaan, maar tie aan artikelen („Niet alleen kijkt Olieslagers een dag later moeten we hier nu weer mee'"
ver het algemeen klinken er maar textiel," had Paul Oliesla terug
Wijs wint uiteindelijk het
ezelhge geluiden zondagmid- gers, een van de organisatoren
Maar ook bij de stalletjes van standwerkersconcours De vijf
(ADVERTENTIE)

Tafel

a la van der Horst
„o van der Horst vindt dat een tafel niet
alleen functioneel moet zijn maar vooral
ook mooi Zoals deze kersehouten
tafel van Cassma ontworpen
door Frank Lloyd Wnght

ZANDVOORT - De horeca-ondernemers en middenstanders zetten voor de
tweede editie van het Lekkerste Weekend hun tenten
op het Gasthuisplein op
Volgens Bart Schuitenmaker, een van de orgamsato
ren, was het Badhuisplein
vorig jaar veel te winderig
Daar werd het eerste Lekkerste Weekend georgamseerd
„Een tochthoek, dat plein
Daarom zoeken we nu de luwte
wat meer op Bovendien willen
we kijken of dit evenement zich
meer leent voor het centrum,
zodat we volgend jaar kunnen
bepalen wat het beste is "
Het plan van Gerard Sollard
(van Rose's Cantina) om een
permanente tent met diverse
restaurants op het Badhuis
(ADVERTENTIE)

Universeel afstandbediening
;
: v 39,95Vy'; ;;-,; .
RADIO PEETËRS
Haltestraat 62a
tel.: 023-5719892

lok m ons wooncentrum Mare Sm thuis
•*eukenarch tecUur SanitairStudio B A D
olidwood Plankenvloeren & Parquet plancher"
Boley open haarden

:o van der horst:

3tum HW LW
HW LW
jun 0725 0311 20061535
jun 0819 0355 20591625
jun 0923 0450 22051714
jun 1034 0556 23 101835
jun 11 46 0706 --1955
jun 0015 0804 125521 05
jun 01 19 0914 140021 55
jun 02 19 1024 14482245
jun 0309 11 24 15392340
aanstand
t za 08 jun 12 55 uur
logwater za 08 jun 9 23 uur NAP
104 cm
agwater za 08 jun 4 50 uur NAP
'03 cm

Assurantiën
Hypotheken
Administraties

GAAN VERBOUWEN

Onze openingstijden blijven ook tijdens de verbouwing ongewijzigd

Telefoon Van der Reijden
Telefoon HBR

Fax
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Nieuw paviljoen
BLOEMENDAAL - Er is een
nieuw strandpaviljoen op het
Bloemendaalse strand Solaris
is vorige week geopend Het pa
viljoen, dat door de eigenaren
liever 'strandclub' genoemd
wordt, is ingericht volgens een
futuristische jaren vijftig stijl

Waarom horen
wij niets
over renovatie?
pagina 5
Vragen over bezorging7
donderdag 9 12 uur

tel 571 7166
Advertenties tel 571 7166
Redacte tel 571 8648

Burgemeester
eet haring
ZANDVOOET - In de lom
merrijke tuinen van Kasteel
Haarzmlens mag burgemeester
Van der Heijden samen met
Egon Snelders vandaag haring
proeven en keuvelen met de
vertegenwoordigers van tien
andere kustgemeenten plus
Leiden (vanwege de traditie om
met Leidens ontzet haring te
serveren)
Bovendien presenteert het
tweetal een kar die het karakter
van Zandvoort moet uitstralen
Bij de slotvijver van het kasteel
mag trouwens ook de Zand
voortse vlag wapperen tijdens
deze 35 e editie van de jaarhjk
se haringparty

heftig te protesteren Het is wel
zo beschaafd om in goede har
mome tot bepaalde afspraken
te komen "
Die voorwaarden betekenen
volgens gemeentevoorlichter
Egon Snelders dat om een uur
de muziek stopt en de taps af ge
sloten moeten worden De poli
tie en de organisatoren van het
festival hebben beloofd dat te
controleren Bovendien zijn er
een paar mensen tijdens het
festival aansprakelijk voor mis
standen

(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?

Vorig jaar werd de sluitmgstijd tot grote woede van bewo
ners voor het eerst verlegd Vol
gens Snelders was toen het pro
bleem vooral dat de cafees zich
niet aan de sluitingstijd hielden
en veel langer doorgingen met
de muziek en het verkopen van
drank

Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Internet geeft aan waar je
in Zandvoort goed kunt eten

met ingang van 1 juni 1996, maar
onze dienstverlening zullen
wij trachten optimaal te houden vanuit een tijdelijk onderkomen,
dat bij ons adres aan de PASSAGE 36 - 40 te Zandvoort zal
worden geplaatst

maandag t/m vrijdag van
zaterdag (makelaardij) van

Balletdansers
laten publiek
volop genieten

ZANDVOORT - Hoe moet het verder met de scheuring binnen
de D66 raadsfractie9 Tijdens de ledenvergadering is de partij er
vorige week woensdag nog niet helemaal uitgekomen De discus
sies over de scheuring hebben zelfs een 'slachtoffer' geëist voor
zitter Paul Brugman is opgestapt
Zeven leden van D66 willen volgens vice'voorzitter Hans van
Brero dat Han van Leeuwen en Jan Termes weer gaan samenwer
ken met Lou Koper Zij krijgen daarbij hulp van een steunfractie
als het aan deze leden ligt Het bestuur stelt zich echter harder op
Tijdens de volgende vergadering komt het bestuur met het voorstel om Koper bij de volgende verkiezingen op een onverkiesbare
plek te zetten omdat hij de lijn van de partij niet volgt
Nog niet bekend is wie Brugman opvolgt Hij is wegens onvrede
met de gang van zaken opgestapt

Yanks heeft geen festivalpodium

Makelaardij o g

Waterstanden B

maakt bij de procedures rond
om het nieuwe raadhuis Maar
om die kleinigheden draaide de
discussie eigenlijk met
De burgemeester ontkende
met klem dat de verkeerde te
keningen ter inzage hebben ge
legen voor de Zandvoortse in
woners Als inderdaad de teke
nmgen met een verspringende
in plaats van een rechte gevel
openbaar ter inzage hebben ge
legen dan is het *-aadhuis ille
gaal gebouwd en heeft het colle
ge van burgemeester en wet
houders de wet overtreden
De discussie spitste zich bo
vendien toe op de vraag of de
welstandscommissie de uitem
delijke bouwaanvraag formeel
gesproken goedgekeurd heeft
Tot aan het einde van de verga
dering bleef daar een Babylom
sche spraakverwarring over be
staan

Bewoners vinden 'l uur dicht'
voor jazzweekend veel te laat

Lekkerste Weekend
naar Gasthuisplein

REÏJDÏN - HBR
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Ruzie D66 woekert voort

zich laten verwennen, kunnen
kinderen hamburgers bakken,
naar de film gaan, lachen om
een clown of zich laten schmm
ken
Bovendien willen we Pippe
loentje vragen om een crèche
ZANDVOORT - Leefbaar
op te zetten Een deel van de Zandvoort, de belanggroep
plein neer te zetten, is mmid hebt, zoals een stichting "
opbrengst gaat overigens naar van
centrumbewoners,
dels definitief van de baan Sol
„Deze keer hebben we ook ge het Ronald McDonaldhuis vindt de sluitingstijd van
lard doet gewoon mee met het dacht aan ouders met kinde waar familieleden van kmde het Jazz Behind The Beach
Lekkerste Weekend
ren," vertelt Schuitenmaker ren met kanker kunnen loge Festival te laat De muziek
Dat festival wordt gehouden „Terwijl hun vader en moeder ren"
stopt om een uur m plaats
wordt op 4, 5 en 6 oktober Het
van 12 uur Dat vindt Paola
evenement is ontstaan in navolvan der Drift van Leefbaar
ging van het beroemde Preuve
Zandvoort eigenlijk niet
nemmt in Maastricht Het pu
aanvaardbaar
bliek krijgt de mogelijkheid om
Toch heeft de vertegenwoor
allerlei soorten culinaire hoog
ZANDVOORT - Bij de drie muziekfestivals ontbreekt dit jaar
standjes te proeven Bovendien een podium Bij Yanks treedt geen band op, omdat de muziek diger van Leefbaar Zandvoort
doen in Zandvoort dit jaar ook volgens het Ondernemers Platform en de Stichting Zandvoort tijdens het overleg met de ge
de middenstanders mee Zij Promotie met past bij de gekozen thema's, zoals 'het Nederlandse meente, de horeca onderne
bieden hun lekkerste produk lied' voor het Midzomernachtfestival op vrijdag 21 juni
mers en de politie uiteindelijk
ingestemd met de tijden Is dat
ten aan
Volgens Yanks eigenaar René van der Moot wordt er met twee niet vreemd' „Nou ja Zo zit het
In totaal is er plek voor 35 maten gemeten, omdat café La Bastille wel een afwijkende mu niet helemaal We zijn in princi
stands Inmiddels zijn er sinds ziekkeuze voor 21 juni heeft Flons Faber van de Stichting Zand pe tegen Maar als het dan toch
de inschrijving vorige week voort Promotie zegt echter dat La Bastille al een band geboekt moet dan maar onder strmgen
werd geopend, tien toezeggin had voordat er afgesproken werd om met thema's te werken Van te vooi waarden hebben we ge
gen binnengekomen bij de der Moot beweert echter dat ook hij toen al aan een contract zegd Als je m de minderheid
| bent heeft het geen zin om al te
Stichting Lekkerste Weekend vastzat Faber ontkent dat
Deze stichting is speciaal opgericht voor het evenement
Schuitenmaker „We wilden
met meer hoofdelijk aanspra
kelijk zijn En het is handiger
met het verrekenen van de
BTW als je een rechtsvorm

(ADVERTENTIE)

Bmdenj 2 Amstelveen
s Maandags tot 13 00 uur
gesloten Donderdag koopavond
0206412505

juryleden (Klaas Koper, Bram
Stijnen, Aat Keur, Kees Hoedt
en Gert Jan van Kuijk) geven
hem de hoogste score voor ver
kooptechmeken, overtuigings
kracht, welsprekendheid en
originaliteit
Toontje van Es, die pakket
ten m hetzelfde papier ver
koopt, wordt tweede De derde
plaats gaat naar 'dokter' Jaap
Brouwer, bij wie je alleen al
pleisters wilde kopen vanwege
zijn uitdossing

De PvdA en D66 laten het er
echter niet bij zitten D66 is be
nadeid door partijgenoten van
de provincie Volgens Han van
Leeuwen gaan zij kijken of het
college van burgemeester en
wethouders via de provincie
onder druk gezet kan worden
om alsnog een onderzoek toe te
staan Eventueel klopt hij ook
aan bij de landelijke fractie van
D66 Van Leeuwen „Maar alles
op zijn tijd " PvdA er Van Wes
terloo wil zich niet uitlaten of
haar partij die methode ook
toepast „Er zijn nog meer we
gen Ik wil het daar nu even bij
houden "
De VVD raadsleden, waarvan
alleen wethouder Rita de Jong
zich tegen een onderzoek uit
sprak, laten nog m het midden
of ze actie gaan ondernemen
Frits van Caspel , Zijn er ge
ruchten dat9 we ons er met bij
neerleggen Ik ga niet in op ge
ruchten "
Volgens GBZ, CDA, Lou Ko
per (D66), Rita de Jong (VVD)
en de burgemeester (alhoewel
die officieel geen stem heeft) is
een extern onderzoek overbo
dig, omdat alles al duidelijk is
Tijdens een extra raadsverga
dering probeerden zij uit te leg
gen dat er op twee kleine slor
digheden geen fouten zijn ge

f

830- 17 30 uur
10 00-14 00 uur
023571 5531
023 571 2468 / 023 527 5424
023571 9127

ZANDVOORT - Als een elektronische kabelkrant over Zandvoort, waar mensen
over de hele wereld informatie uit kunnen
opvragen Zo moeten op den duur volgens
Erwin van der Slik de nieuwe Internetpagi
na's gezien worden die het bedrijf Alive
Media wil opzetten Per l juli zijn de eerste
pagina's
al
te
bewonderen via
http //www zandvoort nl
Op die pagina's moet onder andere informatie
komen te staan over wat er te doen is, waar je
lekker kunt eten, welke huizen er te koop zijn,
wie de Miss of Mister Beach van de week is, welk
strandweer het KNMI of Meteoconsult voor
spelt en waarom de marmevliegtuigen zo laag
over Zandvoort vliegen Het is de bedoeling dat
de Zandvoortse middenstand kan adverteren op
de pagina's Alive Media heeft inmiddels een
paar ondernemers daarvoor geïnteresseerd
Verder zijn er foto's van het strand te zien, die
elk half uur gewisseld worden Wie het Jazz
Behind The Beach Festival niet wil missen kan
zich ook aanmelden via de internetpagina's en
krijgt vlak daarvoor een herinneringsbencht per
email (elektronische post) Bovendien kunnen
internetters gratis geluidjes en plaatjes kopieren
voor de eigen computer
Van der Slik „Het is belangrijk voor adver
teerders dat je Internetgebruikers regelmatig
naar je pagina's lokt Het nadeel van de meeste
huidige internetaanbieders is dat ze een keer

bijvoorbeeld een foto van hun hotel op een pagi
na zetten en daarna niets meer veranderen Dan
wordt daar slechts een keer naar gekeken "
Volgens Van der Slik is het ook van groot
belang dat er op divei se plaatsen binnen Inter
net verwijzingen zijn naai de Zandvoortse pagi
na's „Daar bedoel ik mee dat een autoliefhebber
een verwijzing tegenkomt bij een pagina van een
autotijdschrift waarmee hij met een diuk op de
knop bij het circuit terecht komt Zo'n gebruiker
gaat dan meestal vanzelf veidei kijken en komt
ook andere informatie over Zandvoort tegen "
Maar is niet het nadeel dat Zandvoortse bedi i]
ven die op de pagina s van Alive Media adverte
ren slechts een beperkte doelgroep bereiken''
„In de toekomst voorspel ik dat Internet met
langer alleen voor computerfieaks is Een gewo
ne huisvader uit Hambuig kan op zijn eigen
televisie dan ook over Zandvoort lezen Alsof het
een soort kabelkrant is dus, maar dan wel een
die je zelf kunt beïnvloeden "
Dat is echter nog even toekomstmuziek want
voorlopig kost een Intei netaansluitmg via een
cd i speler nog l 300 gulden Van der Slik ,Maar
de trend is dat die prijs steeds verder zakt
De meeste Internetgebruikers zijn jong en
hebben toch nog altijd een computei thuis op
hun werk of op de universiteit Niettemin is het
volgens Van dei Slik wel een bi ede doelgroep die
de Zandvooitse pagina's straks lezen Van de
rijke Amerikaan die een huis aan de Nedei land
se kust wil kopen tot een jazzhefhebbei uit
Rome'

TVTï|iT|11t*1lllr die krant moet ik hebben
J. ^ d.111. U.J. lijn.) Omdat ik graag wil weten wat /ich m
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
7andvoorti> Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam (m/v)
Adres,
l l l
Posttode/Plaatb
Telefoon

|

j

L

L l

l

l

l

l

l

l

i l l
l lf,„ , „

Giro/Banknr
l l l l l l l l l i
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18 75 halfjaar ƒ 33,90 jaar ƒ 59,20
* Voor postabonnees gelden andere taneven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-56262 11
Stuur de?e bon m een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051 1000 PA
Amsterdam U hoeft geen post/egel te plakken 8 II71037Ï"Ö17003"
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enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde
tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.

FAM1LIEBERICHTEN
OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De volgende commissie vergadert
volgende week in net Raadhuis:

Thomsonstraat 1, 1041 TA Zandvoort
Postbus 505, 1040 EA Zandvoort
Fax: 023-571 49 14
Telefoon 023-5711 7741

Hierbij geef ik met grote blijdschap
kennis van mijn eerste kleindochter

maandag 10juni 1996,20.00 uur-commissie
financiën

Shirley
en wens Patricia en Marcel heel veel
geluk.

Verkiezing ledenraadsleden

Aleida Dalman

Met een rusüg hart en een heldere blik is als een
ware vriend van ons heengegaan

Frans Piet
26 mei 1996

20 februari 1925
Peter
H ester
Ulcq
Joerike
Elisabeth Troost
Correspondentieadres:
H. Piet
Postbus 196
2040 AD Zandvoort

De begrafenis heeft op woensdag 29 mei in familiekring plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Dag

Frans
Ik ben blij dat ik je kende.
Hester

In God's handen geborgen, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en vriendin

Juriana Catharina Margaretha
Oldenbroek-Willemse
Haarlem,
l juni 1996

Utrecht,
24 juni 1913

Tijdens de ledenvergadering van 27 juni 1996 zal er een
ledenraadsverkiezing worden gehouden. Momenteel
zijn er 27 leden in functie. De ledenraad mag maximaal
bestaan uit 40 leden.
Volgens het rooster treden af de dames G. KoperMolenaar en A. Daalhuizen en de heren G. J. A. van
Driel, P. C. Boevé, J. Schweinsbergen, A. Weidema, P.
M. J. Brugman en J. J. Duwel.
Mevrouw A. Daalhuizen en de heren G. J. A. van Driel,
J. J. Duwel en J. Schweinsbergen hebben zich niet herverkiesbaar gesteld.
Bindende voordracht: de Ledenraad stelt voor mevrouw
G. Koper-Molenaar en de heren P. C. Boevé, P. M. J.
Brugman en A. Weidema te herbenoemen als ledenraadslid van E M M en mevrouw C. C. M. Jansen-van
Lingen en de heren S. J. Fischer, H. Heidoorn, H. J. ter
Laan, J. W. Ypma en A. R. van Vliet te benoemen als
ledenraadslid van E M M.
Het doen van een bindende voordracht(en) kan ook geschieden voor leden. Van deze voordracht(en) moet ten
minste drie dagen vóór de vergadering van de ledenraad melding zijn gemaakt aan de Ledenraad, door middel van een door ten minste twintig leden ondertekend
voorstel, dat vergezeld dient te gaan van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat met handtekening.
De voordracht(en) vanuit de leden dient naast twintig
handtekeningen ook de volledige namen en adressen
van de ondertekenaars te bevatten.
De ledenraad heeft domicilie ten kantore van de Woningbouwvereniging.

De commissievergadering wordt gehouden in
de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat).
De stukken voor de commissievergadering liggen
minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis (ingang Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht
voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heefttijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

RAADHUIS WEGENS
SECTORENSPECTAKEL
GESLOTEN
Wegens het jaarlijkse sectorenspectakel zijn alle
gemeentelijke afdelingen op donderdag 13 juni
gesloten.
Op deze dag is de balie wel geope_nd van 09.00
- 10.00 uur alleen voor aangifte van geboorte en overlijden.

GROENBAKKEN
SCHOONGEMAAKT
De GroenBakken worden in de komende week
(week 10 t/m 14 juni) op de ophaaldag schoongemaakt.
Nadat de bakken door de pphaaldienst zijn geleegd, komt een speciaal reinigingsvoertuig door
de straat om ze schoon te spoelen.
Van de bewoners wordt verlangd dat ze de GFTemmers na het legen aan de straat laten staan,
totdat het schoonmaken heeft plaatsgevonden.
De vuilnisman zal na het legen de emmer voorzien van een kaartje, dat weer wordt ingenomen
door de schoonmaakploeg na het schoonmaken
van de bak. Men dient er rekening mee te houden
dat het reinigen van de rolemmers mogelijk kan
uitlopen tot na 17.30 uur.
Nadere informatie: (023) 574 02 52.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in
het dorp. De zogeneten Ecocar rijdt een route met

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 11 juni
1996.
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 - 10.00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15- 11.00 uur
Tolweg
11.15 - 12.00 uur
Sophiaweg
12.45 - 13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45 - 14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat 14.45 - 15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15.45 - 16.30 uur

Tegen de voorgeschreven vrijstelling als bedoeld in artikel 2.5.29 van de bouwverordening
kan ingevolge het bepaalde in de Algemene
Wet Bestuursrecht iedere belanghebbende met
ingang van de datum van de tervisielegging
gedurende 2 weken zijn zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders voornoemd of mondeling bij de
Centrale Balie, waarvan een verslag zal worden
gemaakt.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

WEGENWET
In het kader van de uitbreiding van het winkeldomein "Jupiter" is het college voornemens
de raad voor te stellen om een deel van het
Raadhuisplein ter hoogte van de percelen
Raadhuisplein 10-11 aan het openbaar verkeer
wordt onttrokken.

VRIJSTELLINGSPROCEDURE
"WINKELDOMEIN JUPITER"
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening resp. artikel 2.5.29 van de bouwverordening vrijstellingen en bouwvergunning te
verlenen voor:
- het oprichten van een winkeldomein met
parkeervoorzieningen en woningen op het
perceel grond gelegen tussen de Schoolstraat,
Haltestraat en Louis Davidsstraat.
Vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening is noodzakelijk voor:
- het uitbreiden van de winkelruimte aan de zijde
van het Raadhuisplein;
- het oprichten van een buizenframe aan de zijde
van het Raadhuisplein.
Vrijstelling als bedoeld in artikel 2.5.29 Bouwverordening is noodzakelijk voor:
- het overschrijden van de achtergevelrooilijnen
ten behoeve van:
a. het bebouwen van het binnenterrein;
b. het oprichten van een kelderruimte;
c. het overschrijden van de achtergevelrooilijn van de bebouwing aan de zijde van de
Haltestraat;
d. het oprichten van een buizenframe aan de
zijde van de Schoolstraat.
Voormeld bouwplan (met bijlagen w.o. ontwerp-bestemmingsplan "centrum") ligt met ingang van 7 juni 1996 ter inzage bij de Centrale
Balie op het Raadhuis (ingang Swaluëstraat) te
Zandvoort.
Het Raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30
tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30 tot 12.30 uur.
Bezwaartermijnen
Tegen de voorgenomen vrijstelling als bedoeld in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Mevrouw C. J. M. Oldenbroek
Roei Hagoort en Paulien
Julia Hagoort en Richard
Hank Hagoort en Angelie
Mevrouw J. L. B. Oldenbroek
Frederik van Caspel en Sonja
Roeland van Caspel
Arthur van Caspel

VERHUIZEN?

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Verhuizen is vakwerk l

I. D. G. Harmsen-Oldenbroek
H. Harmsen
Ramon Harmsen en Katy
Mark Harmsen

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

A. J. van den Bergh

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Correspondentieadres:
Mevrouw C. J. M. Oldenbroek
Oldengaarde 161
1083 TH Amsterdam

Zandvoort 5715351 of, 023-5331975

Moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

Wit Verhuizingen

De afscheidsdienst zal gehouden worden op donderdag 6 juni om 11.00 uur in de aula van de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden.
WEKELIJKS EUROPA

Er zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tot condoleren in de ontvangkamer van de
begraafplaats.

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

ERKENDE
VERHUIZERS

In liefdevolle herinnering

5-6-95

Harry Bloem

5-6-96

De leegte zonder jou
Is met geen pen te beschrijven
De leegte zonder jou
Zal altijd bij ons blijven
Maar veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar voor altijd in ons hart.

Een kotnpleet ^zör^tó be^aïenis
of o:ematie vóór slectef 3.14:5,-Shiit een n^lMa-iüt^artverzete
b

Je vader - je moeder
Jezusjennifer en
Je broer Julian

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in
In memoriam

Een

Groot blijft de leegte die je achterliet.
We zullen altijd van je blijven houden

Lieve Harry
5-6-1995

5-6-1996
Jan, Lydia
Patrick en Geoffrey

ADVERTENTIES

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF 8c
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de ver/.ekeriiifi dekte alle
konten, maar net /.o belangrijk watt de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Allen werd met de uiterste xory (jereyeld,
preciest /r>«/.s mijn man zich dat had vooryeNteld.
»ƒ«. deze uitvHurtverzetcerinfj
is mijn
vertrnutven meer «rfrirt tvnnrtl."

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

ROMMELMARKT
RAD v. AVONTUUR
VAN 9.30 TOT 16.00 UUR
IN EN RONDOM
DE KANTINE VAN

v.v. AMSTELVEEN-OSCARS
SPORTLAAN - AMSTELVEEN
Kroon Mode
Haltestraat 55

Damespantalons

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).

Ingevolge het bepaalde in de wegenwet kunnen belanghebbenden met ingang van de datum van de tervisielegging gedurende 6 weken
zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of mondeling bij de Centrale Balie, waarvan een verslag
zal worden gemaakt.

BOUWVERGUNNING
De volgende bouwaanvraag is bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
96049B

Kerkplein 5b

plaatsen van een serre

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

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort

M

H .

Fax 023-571 49 24
Telefoon 023-571 77 41

GARAGES IN,DE VERHUUR . .,

Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor
verhuur:
Garages Sophiaweg P en R, huur ƒ 123,21 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage hebben de
huurders van de woningen aan de Sophiaweg.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van het
lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garages door een briefje met
uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M, Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 12 juni 1996 om
12.00 uur, in ons bezit te zijn.
WERKPLAATS TE HUUR

Zéér ruimte werkplaats mét zolder, gelegen aan de Hofdijkstraat 22. Biedt enorm veel mogelijkheden.
Kale huurprijs 776.25.
Inschrijving: schriftelijk met vermelding waarvoor u de
ruimte wilt gaan gebruiken.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 12 juni 1996 om
12.00 uur in ons bezit te zijn.

Elastische band
Alle maten
in diverse
kleuren

SELECT EMPLOYMENTAGENCY
AMSTERDAM, OPENT
ZATERDAG 8 JUNI DE DEUREN

59.95

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

'/M

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Dag en nacht bereikbaar voor
het verborgen van een begrafenis
•'. 'l ;:.:• .: of crematie.
.
•'; Direkt hulp bij een sterfgeval. ,

KOM 8 JUNI NAAR ONZE OPEN DAG VAN 11.00-16.00.
VOOR IEDEREEN LIGT EEN AKTETAS KLAAR

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Z
PQ
°
W

Ja, ik \vil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartver/ekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

UWHARDWARE *SOFTWARE

postcode/woonplaats:

Cornelis Slegersstraat 2-1Zandvoort

leeltijd(en):

PU

Z

& NETfWERK SPECIALIST!

ADMINISTRATIEF gebied; van BOEKHOUD-

in Amersfoort, Utrecht, Amsterdam en Den

KUNDIG MEDEWERKER tot CONTROLLER, en

Haag, is gespecialiseerd in bemiddeling van

op COMMERCIEEL gebied. U bent van harte

professionals op MBO- en HBO-niveau in

welkom op: De Lairessestiaat 154,

secretariële, financiële en commerciële func-

1075 HL AMSTERDAM, 020-6757262.

ties. Wij hebben op dit moment diverse inte-

telefoon:

O

Select Ernployment Agency, met vestigingen

man/vrouw

straat:

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

ZATERDAG 8 JUNI A.s.

Het concept-besluit (met bijlagen) ligt met ingang van 7 juni 1996 ter inzage bij de Centrale
Balie op het Raadhuis (ingang Swaluëstraat) te
Zandvoort.
Het Raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30
tot 16.00 uuren op vrij. van 08.30 tot 12.30 uur.

nattira-uitvaartverzekerinfj
daar heb Je ivat a dit

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

In totaal gaat het om ca. 120 m2 van het
trottoirgedeelte voor de betreffende winkels.

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

GEMEENTE

woningbouwvereniging E M M

kan met ingang van de datum van de tervisielegging gedurende 14 dagen een ieder schriftelijkzijn zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Bon in envelop /.onder nost/egel /.enden aan:

Tel. 023-5730792

ressante banen voor goede SECRETARESSES;
van JUNIOR SECRETARESSE tot MANAGEMENT

SE L E C T

ASSISTENTE. Daarnaast ook op FINANCIEEL

EMPLOYMENT AGENCY II

Select Employment Agency maakl deel uit van Select Appomtmcnls (Holdings) PLC Grou|> 01 Compamci mei vestigingen over do geliele wereld
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Frans Piet was
bron van inspiratie
Op eerste pinksterdag 26 mei
is op 71-jarige leeftijd de markante Zandvoortse journalist/tekenaar Frans Piet na een
kort ziekbed overleden. Frans
Piet was een van de weinige publieke figuren in het dorp die
menig ambitieuze Zandvoorter
heeft kunnen inspireren tot het
aansteken van de lont van zijn
hartevuur. Maar ook als alert
observator wist Frans op weergaloze wijze de Zandvodrtse
politiek aan de kaak te stellen.
Menig raadslid kwam dan ook
uiteindelijk bij hem terecht om
wijs advies.
Frans was vooruitstrevend
m zijn denken, deed in de
krant zijn mond open voor anderen en toonde zonder eigen
winstoogmerk allerlei initiatieven binnen de politieke en culturele samenleving. Zo is hij in
de jaren zeventig een goeroe
geweest voor vele jonge Zandvoorters die het 'anders' wilden. Met zijn pen trok hij ten
strijde en vocht hij met anderen de strijd voor onder andere
De Sleep in het behoud van het
Kostverlorenpark, de geluid| overlast van het circuit, het te!>engaan van kaalslag in de
Noordbuurt, exposities en een
filmhuis in de bibliotheek en
een eerste bioscoop na het verloren gaan van de beroemde
'monopool' en zo zijn er nog
wel een paar te noemen.
Maar vooral in de gemeentelijke politiek was Frans aanwezig en hoe; als een boodschapper reed hij rond in het dorp
met wapperend lang haar en
volle lippen die een uitnodiging
tot conversatie waren waarbij
het nooit bij de weersgesteldheid bleef. Laten we hopen dat
de kracht en de inzet die hij in
zijn schrijven voortbracht
wordt overgebracht op een
nieuwe generatie die zich inzet
voor hetgeen wat niet wordt gezegd maar wel wordt gedacht...
i
Paola van der Drift

Juichen voor Oranje
ZANDVOORT - La Bastille
'heeft zich van 8-30 juni omge'doopt tot Oranjecafé. Voetbaljhefhebbers zijn dan welkom te
luichen tijdens de wedstrijden.
pp 10 juni zal er vermoedelijk
iet meeste gejuich te horen
rijn, want dan speelt Nederland
:egen Schotland. Dinsdag 18
'nuni staat Nederland-Engeland
Stap het programma. La Bastille
werstrekt ook een overzicht van
[alle wedstrijden.

Rode Kruiscaravan
ZANDVOORT - De welfare| afdeling van het Rode Kruis
verkoopt vandaag en volgende
'oensdag op de markt produken die op de welfaremiddagen
emaakt zijn. De caravan van
iet Eode Kruis is makkelijk te
lerkennen. De opbrengst van
e verkoop komt ten goede aan
iet Zandvoortse Rode Kruis.

woensdag 5 juni 1997

Loslopende katten maken tuinen onveili,

Zandvoorts
Nieuwsblad

CDA-er bezoekt
Mariaschool
ZANDVOORT - Ti]dcn.s de
receptie ter ere van het 75-jan^
bestaan van de Manaschool
houdt op vrijdag 21 juni de on
derwijsspeciahst van het CDA,
W. van de Camp, oen lezing
voor genodigden. Naast Van de
Camp is ook onderwijswethou
der Rita de Jong uitgenodigd.
De Mariaschool sluit met
deze receptie het feestelijke
schooljaar af. Dit jaar heeft de
Mariaschool onder andere de
vele oud-leerlingen ontvangen
en een musical op de planken
gezet. Voor kinderen is er op 14
juni nog een groot feest op
school.

De familie van den Oever uit
de Ontvanger Schoutenstraat 7 is het spuugzat. Acht
loslopende katten terroriseren de gehele buurt waar zij
wonen, zeggen zij. Tuinen,
zolderkamers, schuurtjes en
dekbedden, niks is meer veilig voor de brutale beesten,
die volgens de familie overal
piesen en poepen... behalve
bij hun baasje thuis. Nu een
van de katten ook nog de lievelings-parkiet van de familie heeft opgevreten, is voor
hen de grens bereikt.

Beach volleybal
ZANDVOORT - De voorron
des van de Nationale Kampioenschappen Beach Volleybal
leveren zaterdag 8 en zondag 9
juni vermoedelijk spannende
ogenblikken op. De volleytaallers spelen zaterdag van tien tot
zeven uur en zondag van 12 tot
zes uur op het strand voor de
Rotonde.

Vlooienmarkt
ZANDVOORT - Op zaterdag
8 en zondag 9 juni is er een
openluchtvlooienmarkt op de
parkeerplaats van het circuit
(bij Paddock 3).
Vijfhonderd
particuliere
standhouders bieden hun
koopwaar aan van negen tot vijf
uur.

Laatste instuif
NS EN JAN VAN den
Oever zijn niet de enigen die last hebben van
de 'kattenterreur'. Volgens Jan spreekt hij namens
zes andere gezinnen uit de omgeving. Toen hij onlangs in het
Zandvoort Nieuwsblad het verhaal las over de acht doodgereden katten op de Noorderduinweg, wilde hij ook wel eens de
andere kant van het verhaal
'loslopende katten' vertellen.
„Wat wij hier in de buurt
moeten meemaken, mag ook
wel eens in de krant," aldus
Jan. „Dag en nacht komen er
acht verschillende katten bij
ons op bezoek. Ze piesen en
poepen in onze tuin en halen
alles overhoop. En het ergste is,
dat poepen doen ze vooral 's
nachts. ledere morgen kunnen
we weer een hoop drollen uit de
tuin halen en stinkt het naar de
kattepis. De bolletjes krijgen
hier niet'eens de tij d'•om de
grond uit te komen."
Ans vult aan: „Alles hebben

A

De familie Van den Oever heeft nog maar twee parkieten. De derde is gegrepen door een kat van de buren
we al geprobeerd om die beesten uit onze tuin te weren. De
duvel en z'n ouwemoer: we begonnen met koffieprut, dat was
milieuvriendelijk." Ans barst
nu in schaterlachen uit, ziet de
blubber-bende in haar tuin
plotseling weer voor zich. Bovendien hielp het niks. Ze vervolgt haar verhaal. „Toen zette
ik overal satéprikkers in m'n
tuin. Nou, ze weten er precies
omheen te manoeuvreren.
Toen dachten we het gevonden
te hebben. We kochten van die
dure anti-kattenkorrels. Die
moesten we over de aarde uitstrooien. Nou, die krengen hadden er niks van, liepen er gewoon polonaise omheen. En
overal kippengaas in m'n tuin
gaat me toch echt te ver."
Maar het grootste verdriet
voor de familie-moest toen nog
komenFHet gebeurde in een onbewaakt ogenblik. Dochter
Vanessa was net op vakantie in

Frankrijk. Toen is Basje, haar
parkiet door een van die katten
gepakt, het hele huis doorgejaagd en daarna volkomen opgevreten. Jan: „Waarschijnlijk
is die kat stiekem het huis binnengeslopen en hebben we hem
zonder het te weten ingesloten
toen we weggingen. Toen we na
drieëneenhalf uur terugkwamen, leek het wel of er was ingebroken. Het was een grote ravage in de kamer. Ook de vogelkooi was omgegooid met het
deurtje open. Pino, de andere
parkiet heeft het net gered. Z'n
staartje was eraf gevreten en
z'n vleugeltje bloedde. Het
beestje zat dagen later nog volkomen apathisch in zijn kooi.
Maar Basje is met huid en haar
opgevreten. Het enige wat we
terugvonden was overal bloed
en nog maar een paar veertjes.
Een grote jachtpartij moet het
zijn geweest." Jan kan er maar
niet over uit en dochter Vanes-

sa is nog steeds ontroostbaar.
„Kijk, als een kat zoiets buiten doet met een vogel, dan
denk je nog ach, het is de natuur. Maar dit gebeurt nota
bene in de beschermde omgeving van je huis. En je kunt er
niks tegen doen. Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden.
Stel ik neem een pittbull, en die
vreet alle katten uit de omgeving op. Dan gaat toch ook iedereen in protest. Mensen mogen van mij honderd katten
hebben. Alleen ze nemen het
niet zo nauw. Ze denken niet
aan het verdriet en de overlast,
die de beesten veroorzaken bij
anderen." Van de week zat er
weer een kat in de slaapkamer
van Ans en Jan. En de kat van
Blom, die hun vogel vermoord
heeft, zien ze nog iedere dag in
hun tuin. „We zijn doodsbang
om nog een deur open te doen.
Zo langzamerhand worden we
een slaaf in ons eigen huis." Jan

vult aan: „Mensen moeten eens
wakker geschud worden. Kijk,
die katten mogen van mij honderden kilo's drollen schijten,
maar dan wel in hun eigen tuin.
Wat mij betreft mag de politie
morgen een nieuwe verordening maken: alle katten buiten
verplicht aan de lijn. Die kun je
dan met een oogje aan de gevel
van je huis vastmaken. Zorg ervoor dat het beest alleen in je
eigen tuin rondloopt. Dan heeft
een ander er geen last van."
Mevrouw Blom .uit de Metzgerstraat, geeft toe, dat haar kat
het vogeltje vermoord heeft.
„Maar het is nu eenmaal een
buitenkat," is haar reactie. Ik
ben al blij als ik 'm 's nachts
binnen kan houden." Zelf
noemt ze haar kat geen moordenaar, eerder een 'onhandige
sukkel'. Maar een onhandige
sukkel kan toch geen parkiet
uit een kooi vissen? Nee, dat
geeft de eigenaresse toch wel

ZANDVOORT - De laatste
kinderinstuif van buurthuis 't
Stekkie (Celsmsstraat 190) is
vanmiddag van twee tot vier
uur. Kinderen van vier tot en
Foto Andie Lieberom met 11 jaar kunnen meedoen
aan oudhollandse spelletjes.
weer toe. En hoewel ze het nog Bovendien staat er een poppensteeds 'hartstikke lullig' vindt kast waarmee de kinderen zelf
voor de dochter des huizes, aan de slag kunnen. De instuif
moet ze er toch ook wel een wordt afgesloten met een pofbeetje om lachen. „Het is na- fertjesmaaltijd.
tuurlijk ook wel stom dat ze de
kat zelf hebben ingesloten. Dat
kan ik toch ook niet helpen."
Alle katten voortaan aan een
Abraham
lijntje? Ze moet alweer lachen.
„Ik zie het al voor me in de
tuinen. Al die katten aan de
ZANDVOORT - Voor
lijn." Nu komt mevrouw Blom
Dick van As, directeur van
pas echt los. ,,Ja, het stikt hier
de Beatrixschool, hoeft al
in de buurt van de katten. Ik
die belangstelling voor zijn
persoon niet. Hij doet de
heb er zelf eerlijk gezegd ook
hartstikke last van. Ze hebben
dingen zoals hij ze doet.
m'n hele tuintje al omgeploegd.
Toch moest hij dinsdagDaar heb ik nu ook maar kipmorgen wel even glimlapengaas overheen gespannen.
chen toen hij zijn leerlinEn dan zeiden ze nota bene nog
gen zingend aantrof bij een
Abrahampop. „Ja, dat is
tegen me: 'Als je last heb van
katten m je tuin, dan kun je het
toch wel heel leuk," aldus
beste zelf een kat nemen.'
de zeer bescheiden vijftigjaNeem van mij aan, dat helpt
rige directeur.
dus helemaal niets."
Martha Burger

MENINGEN

Expositie

'Niet zeuren over vuurtoren'

ZANDVOORT - De opening
an de expositie over het Kosterlorenpark vindt plaats op
njdagavond 7 juni in het Culureel Centrum. M. Joustra vericht de opening om acht uur.
Ie receptie duurt tot half tien.
3e expositie is nog tot en met l
eptember te bewonderen.

eens verder naar een aantal andere bouwvallen waarboven
een moderne vuurtoren in de
snel een schreeuwend reclameKerkstraat wil laten bouwen.
bord is getimmerd. Elke veranDat vindt de Zandvoorter Wim
dering zou daar direct een verKruiswijk. Hij reageert hier- betering zijn. Er staan er nu vijf
mee op de brief van T. van Ren- leeg, daarin komen straks weer
voor één seizoen de 'snelle zothergem vorige week in het
Zandvoorts Nieuwsblad.
merjongens'. Jongens die in
drie maanden snel hun eigen
Verbazend vind ik het om zo- zakken proberen te vullen met
veel negatiefs te lezen over zo weinig mogelijk verplichtinplannen van Heino voor een gen naar ons dorp.
door Soeters ontworpen vuurEn juist Heino werkt met zijn
torentje. Allerhande 'ego ge- geld en geeft het dorp een stel
richte' en 'schattig dorpscen- spannende gebouwen. Benader
trumbehoudende' argumenten dat wat positiever. Ons dorp is
worden uit de kast gehaald.
te klein om er ooit een Brighton
Zeker, het dorp is op sommi- of een Blackpool uit te laten
ge plaatsen schattig. Houden groeien, maar een beetje grapzo, maar we zijn geen open- pigheid mag toch wel.
luchtmuseum Arnhem of Enkhuizen. Daarvoor zijn er teveel
Trouwens, het lijkt of iederoerlelijke panden. En daarom een vergeten is dat de voorkant
moet men vooral eerst kijken (Kosterstraat) van voormalig
naar wat voor een noodbouw hotel Zomerlust er mocht zijn,
nu op de betreffende plek in de maar dat de achterkant (GastKerkstraat staat. En kijk ook huisplem) een absoluut rechtMen moet niet zo zeuren over
de plannen van Leo Heino, die

'iets en film
ZANDVOORT - De studenen van de Small Business
chool uit Haarlem richten
ich zaterdag 8 juni op sportie"•e fietsers en enthousiaste filmjpjkers. Op het plein boven
joormalig Dolfirama is van tien
uur 's morgens tot tien uur 's
avonds een fietsbeurs. Tussen
rie en acht uur start een mounmbiketocht op die plek. Om
«n uur 's avonds wordt een
jpannende thriller vertoond op
iet strand bij Bonbini. Alle eveementen zijn gratis.

T

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

hoekig wangedrocht was. Met
op 't enorme vlak de zwarte
Duysterghastlogo. Wat er nu te
zien is, mag niet iedereen plezieren, mij doet het dat wel. Integenstelling tot wat de vorige
klager (T. van Renthergem)
schreef; er zijn kaarten van het
gebouw te koop en ik heb er al
tientallen verstuurd. Zuinig
met slopen, maar ook: niet zo
zeuren.
\Vlni Kruiswijk
Zumlxoorl

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op woensdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zand"oort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bi]
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesing, Paul Bus, Pieter Hendal, Theo van der Linn, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant Systeemredacteur Hero Blok.
Redactiepromotie: Trudy Steen|*dvertentieverkoop: Gasthuisplein
'2. Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld Kantoor gePpend: maandag 13.00-16.00 uur;
iJinsdag 900-11.00 uur;woensdag
|°9 00-17.00 uur; donderdag 0900J2 00 uur; vrijdag 10.00-16.00 uur.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel 020-6475393; Postad
'es- Postbus 51, 1180 AB Amstelv
«en. Faxnummer: 020-6475449. Mi"o-advertenties tel. 020 - 562.6271
"axnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.
'onnementspriizen: t 18,75 per
Wartaal,
ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
)e
r jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
195.
ü

Pgave abonnementen, verhui-'ngen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
,()20)-562.6211.
fezorgklachten: donderdag 09.00< 00 uur. tel. (023J-5717166

^andvoorts Nieuwsblad dateert uit
Aangesloten bil de Nederlandse
^euwsblad Pers (NNP).

Vooral de kinderen stalen de show

Foto: Pertibuieaau Z.mdvooil

'Ga je mee': veelzijdig en kleurrijk
ZANDVOORT - Pirouettes, spitzendansen en spagaten en meer van dergelijke
hoogstandjes kom je slechts
bij uitzondering tegen bij de
leerlingen-uitvoeringen van
de Zandvoortse en Heemsteedse dans- en balletschool Studio 118.
Danspedagoge Conny Lodewijk, ooit zelf actief bij het Nederlands Danstheater en leidster van de dansschool houdt
duidelijk niet van opgefokte paradepaardjes. Ze ziet meer in
eenvoud, in gevoel en in de liefde voor het dansen. Vrijdagavond bleek dat overduidelijk
in de Stadsschouwburg van
Velsen.
Het werd een charmante
veelzijdige en kleurrijke gezamenlijke uitvoering met veel
verrassende hoogtepunten. 'Ga
je mee...' verhaalt over een
klein meisje dat de weg naar
huis is kwijtgeraakt. Zij kornt
clown Didi van Circus Rigolo
tegen. De potsemaker is duide-

lijk begaan met het lot van het
kind en gezamenlijk gaan ze op
zoek. Onderweg komen ze allerhande wezens tegen. Grappige figuren in een uitgekiende
costumering, waaronder smurfen, prinsesjes en vogeltjes.
Overduidelijk zijn dit de ingrediënten waarmee Lodewijk
voortreffelijk uit de voeten kan.

Zantvoort lieten zien wat discipline vermag bij dit jeugdig
dansamateurisme.
De komische noot in dit eerste deel van het programma
vormde het optreden van Harlekijntjes (Heemstede) en de
Huilsmurf (Diana Bruynzeel).
In het semi-klassieke 'Intermezzo' exeleerden op meer dan

Studio 118 in optima forma
Zij moet beschikken over een
gevoelige en ongebreidelde fantasie. De choreografieën zijn
perfect aangepast op de uitvoerende leeftijdsgroepen. Met
name de Prinsesjes op muziek
van Enya/Wim Mertens (vijf en
zes jaar), Fantasia op muziek
van Beethoven (acht en negen
jaar) en de vertolking van Evelien in een compositie van
Winx-Black Box, met veel verve
en uitstraling voor het voetlicht
gebracht door Evelien van

voortreffelijke wijze Jasmijn
Prins, Monique van de Werff en
Wendy van de Broek. Op muziek van Vivaldi werd zowaar
het spitzen voor éénmaal als
bewijs van hun kunnen op deze
avond gedemonstreerd.
Een bijzonder compliment
verdiend Naomie Kaspers. Met
de nodige elan anonceerde zij al
dansend de verschillende composities. Na de pauze gingen
alle remmen los bij het serieuze
danswerk. In een wervelende

show toonden de leerlingen in
de leeftijd van 19 tot 24 jaar hun
moderne technieken (jazz en
house). De Kostschool (Heemstede), een manipulatie met
stoelen en met Lodewijk als
strenge juf zorgde voor veel hilariteit. Hartstocht werd uitgebreid gedemonstreerd in '3 in
één'.
'In this live' werd het professionalisme van Diana Bruynzeel nogmaals duidelijk geetaleerd. Escape, Every day en
Why can't we life bracht het
dankbare publiek in de slotfase
van het dansfestijn in opperste
vervoering. In een zinderende
finale werd uitbundig afscheid
genomen van het publiek. Die
toonde haar erkentelijkheid
door het geven van een staande
ovatie. Ga je mee... werd gezien
in de Stadsschouwburg te Velsen. Choreografie: Conny Lodewijk. Geluid: Norbert Beijns.
Licht: Stadsschouwburg Velsen. Kostuums: Jo Rosenboom
Spierpijn van het haringhappen? Na het bezoek aan de haiïnghappcrij in Haarzuilens kan de
- Atelier Masque.
Karin Kaspers

burgemeester meteen door naar de dokter

iiiusiMtiL- M.

Help jenuader op weg naar
Nog 34.471 uur, 12 minuten en 56 seconden... pardon
55 seconden... tot het jaar 2000. Een nieuw Millennium.
Jawel, dat maken we daarna voorlopig niet meer mee!
Het TerugTik-Horloge™ van de Third

Millennium

Challenge gaat er de komende jaren één lange oudejaars-, oudemillenniums-avond van maken. De 'terugtikker' staat automatisch op terügtikken... naar
1/1/2000. eigenlijk is dat dan hééntikken. Maar iedereen kan er ook zijn eigen TerugTik-moment aan toe-

IN LUXE DOOS MET

voegen (tot 2099). Jubileum, verjaardag, romantische

2GRATISGUZEN
BALLANTINES
SCHOTSE
WHISKY
0,7 LITER

ontmoeting, de tijd van de parkeermeter... bedenk het
maar. Het horloge geeft ook de gewone tijd aan.

GRAND
MARNIER
ROUGE
0,35 LITER

REMY MARTIN
COGNAC
V.S.O.P.
0,7 LITER

DRAMBUIE
WHISKY
LIKEUR
0,35 LITER

DELAFORCE
PORT
ruby, tawny
of white

ELDERS .2&49
Ons TerugTik-Horloge™ is een bijzonder produkt. Een wereldprodukt! Omdat het de hele wereld over gaat. Het symbool erop, de drie bollen,
rood, blauw en geel, stelt onze Eigen Blauwe Aarde' voor tussen de zon en de maan. Dat is ook het symbool van onze Tijd en dan bedoelen
we daarmee onze Tijd en Tijdrekenmg tegelijk Met dit symbool gaat over de hele wereld van alles gebeuren Let maar op!
Even in kleine lettertjes Van elk horloge gaat een tientje naar Codename Future, het grootste Nederlandse jongerenprojekt voor een betere leefomgeving, een beter milieu, een betere toekomst. Stichting Codename Future is onderdeel van een Europees verband dat jongeren
aan het denken zet over de toekomst, maar vooral aan het doen. Met het TerugTik-Horloge kunnen we bovendien Codename Future helpen
naar Amerika, ja zelfs naar Afrika en Azië over te waaien. Maar dan moeten we wel opschieten. Vandaar deze advertentie.

^

GIJSBRECHTVANAEMSTEL

^A

JONGE JENEVER*
,HELE LITER-35% alcohol

NIERSTEINER
SPIEGELBERG SPATLESE
Onze Inkoper kocht voor u de Nlerstelner Splegelberg
A. Koen. De kelders van
dit beroemde wijnhuis

LSp9tlese van Johannes

Het TerugTik-Horloge™ kost 149 gulden Lees de kleine lettertjes hierboven. Als u deze bon invult... is het horloge al naar u onderweg.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met 0115 - 640460.

Naam:

voorletters: |_J LJ |_J [

Betaling:

UNGEN'S
BUOND

LJ* Ik stuur een girobetaalkaart of Eurocheque ter waarde
van f 156,50 mee (f 149 + f 7,50 verzendkosten),

Straat:
Postcode: LJ LJ LJ LJ

LJ LJ

GIGONDAS '94 DOMAINE
DE LA MOURIELLE
De Glgondas die wij voor u selecteerden Is van
het oogstjaar 1994, afkomstig van het bekende
-~ Domalne de la Mourlelle
Een schitterende wijn
die zich in kwaliteit

Q Ik machtig TMC om eenmalig om f 156,50 af te
schrijven van mijn rekeningnummer.

ELDERS

Plaats:
Rekemngnr.
Geboortedatum: LJLJ-LJU lJj lij LJ LJ
Kleur bandje:

zwart

marine blauw

M264201

M2642 10

M/V

Handtekening

Niet tevreden, geld terug-garantie Indien het TerugTik-Horloge™ mij niet bevalt, mag ik het mits onbeschadigd en m de originele verpakking, binnen
8 dagen aangetekend retourneren In dat geval krijg ik mijn geld zo snel mogelijk terug Invullen en samen met een eventuele girobetaalkaart of
Eurocheque opsturen naar: The Third Millennium Challenge, Antwoordnummer 409, 4530 VB Terneuzen.

DRAAGKARTON
6 FLESSEN
MET GRATIS GLAS

heeft alle dranken
HAARLEM: Californieplem 17 (naast Postkantoor)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
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seizoenen
7 dagen per week geopend.
Openingstijden van: 's morgens 09.00 tot 01.00uur.
Keuken geopend tot: 23.00 uur.

Passage 6-10, 2042 KT Zandvoort, reserveringen: 023-5719538
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Bewoners Van Ostadestraat nog in het
ongewisse over komende renovatie
Bewoners van de Van Ostadestraat en Koningstraat
staan voor een ingrijpende
renovatie van hun woningen. De 14 woningen die tot
voor kort in bezit van de gemeente waren, zijn hard toe
aan een opknapbeurt. De
bewoners zijn over het algemeen wel blij dat er eindelijk iets gebeurt, maar verdere informatie ontbreekt,
vinden ze. „We zullen het
wel horen, want ik weet nog
van niets," vertelt Sheila
Truder.
E MODELWONING op
nummer 28 in de Van
Ostadestraat ziet er
pico bello uit. Dat mag
ook wel vindt Sheila Truder,
die er pal. naast woont. Het getimmer, het geklop, het gedreun 's ochtends vroeg is haar
niet ontgaan, ook al is de renovatie in no-time geklaard. „Ze
hebben er een spoedklus van
gemaakt. Vijf weken lang zijn
twintig man bezig geweest,
toen was de renovatie achter
de rug. Dat zal bij ons wel langer duren."
Het is een markant blokje,
de 14 woningen aan de Van Ostade- en Koningstraat. Gebouwd in 1928 is een renovatie
om de huizen aan te passen
aan de eisen van deze tijd geen
overbodige luxe. Zo beschikken sommige niet eens over
een douche. Bovendien heeft
de vorige eigenaar - de gemeente - zo'n tien jaar lang het onderhoud aan de woningen achterwege gelaten. Ooit is sloop
zelfs nog overwogen, maar tot
een serieus voorstel is het niet
gekomen. „De hele buurt was
ook tegen," vertelt Sheila Truder, die er al twintig jaar
woont. „Het zijn toch ook leuke, oude huisjes. Dat is juist de
charme."
Het achterstallige onderhoud is de huizen wel aan te
zien. Vooral het houtwerk is
gaan rotten doordat van schilderen al jarenlang niets terecht
is gekomen. „Ik kan zo door de
voordeur kijken. Toen de vorige eruit viel, heb ik wel een
nieuwe gekregen, maar die
schilderen ze dan weer niet af."
In de winter is het steenkoud,
vertelt Sheila. „Het ijs zit aan
de binnenkant van de ramen.
Het is gewoon een oud, tochtig

D

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Geen schadeclaim Woningbouwvereniging
EMM ziet af van een schadeclaim tegen de gemeente in ruil voor een onderzoek naar de woningbehoefte in Zandvoort. EMM wilde de claim
indienen omdat de woningbouwvereniging
50.000 gulden per jaar zou mislopen door het
slechte toewijzingsbeleid van de gemeente.
Winkeltijden De winkeliers van het winkelcentrum in Noord mogen niet langer openblijven.
De winkels in het centrum hebben wel de mogelijkheid om op zondag open te zijn. Dat heeft de
gemeente bepaald. De winkeliers in Noord hebben gemengde gevoelens hierover.
Toch renovatie Na een jarenlange juridische
strijd worden de rug-aan-rugwoningen op de
Prinsesseweg toch gerenoveerd.
Containerkunst Samen met een groep jeugdige
kunstenaars heeft mode-ontwerpster Ansje Molenaar de containers op het Gasthuisplein beschilderd. Volgens Jan Termes, wethouder Weizijn, is het een fraai gezicht.

Bouwcs De nieuwe eigenaar van hel Bornves
Hotel, de Canadees Michael Horclo, wil ingrijpend gaan verbouwen. Hij wil uitbreiden niet
tweehonderd kamers (mei veel blauw en mar
mer en een glazen pui). Het hotel gaat zich meer
richten op gezinnen met kinderen.
Oudste inwoonster De oudste inwoonster van
Zandvoort, K. Kipp-Meesters, is 102 jaar geworden. De oudste inwoner, de 101-jarige J. Hagenaar, is vorige week overleden.
'Operatie dolfijn' Een dolfijn van Dolfirama is
onder begeleiding van de politie naar het Marinehospitaal overgebracht. Daar werden röntgenfoto's van het dier gemaakt om te kijken of het
geopereerd moet worden. Dat is inderdaad het
geval.
Nicolaasschool Mgr Zwartkruis, de bisschop van
Haarlem, heeft de katholieke Nicolaasschool geopend. De nieuwe school is overigens nu al te
klein. Het zesde lokaal wordt dan ook binnenkort gebouwd.

Is het nodig, dat we over die
'raadhuisaffaire' maar weer
een referendumpje aanvragen?
Want laten we nu wel wezen....
Dat hele zaakje 'stinkt' nog erger dan een voetbalelftal, dat
tegelijkertijd z'n schoenen uittrekt. Nou is het niet mijn bedoeling om iemand vrij te pleiten of te beschuldigen. Dat laat
ik liever aan een onafhankelijke onderzoekscommissie over.
Maar daar wringt 'm nu juist de
schoen: die komt er dus niet,
beste mensen.
Heb je als burger je garage te
diep of je tropische kas iets te
hoog gebouwd, dan stuurt het
college je meteen een extern onderzoeksbureau onder leiding
van een dure 'professor Huppeldepup' op je dak. Maar 'in
het eigen achtertuintje van ons
college' mag zeker niemand komen kijken?
Foto: André Lieberom
Sheila Truder wijst wat slechte plekken in het verrotte houtwerk aan
Ik weet niet hoe dat met u zit,
maar daar word ik nou vreselijk achterdochtig van. Wekenhuis." Toen ze er met haar
eigenaar woningbouwverenilerlei varianten mogelijk." Hij een ander kwam je via een
lang is de politiek alweer zoet
erkent dat een renovatie of
raam in de schuur terecht
moeder twintig jaar geleden in- ging EMM is er nog niet gegroot onderhoud geen simpele waar een badkamer was ingemet die raadhuis-kwestie. Voltrok, bestond de inventaris uit weest. „Eigenlijk weet niebouwd." In totaal zal de renogens Van Westerloo (PvdA),
ingreep is. „Het is een van de
een potkachel, een lampje, een mand iets. Wat ze gaan doen,
toilet en een granieten aanwanneer ze willen beginnen en grootste ingrepen die je je kunt vatie 14 miljoen gulden kosten. Van Leeuwen (D66) en Van
recht. „Sindsdien hebben we er hoe het zit met een wisselwovoorstellen. Bewoners kunnen EMM knapt naast de woningen Caspel (VVD), klopt er geen
ning. Ik heb m'n bedrijf aan
vanavond hun gevoelens uiaan de Van Ostadestraat nog
ene malle moer van de proceduzelf heel veel aan gedaan. Een
ten."
eens vijf complexen woningen
res rondom de bouw van het
nieuw plafond in de woonkahuis en dat moet wel gewoon
Na de informatiebijeennieuwe raadhuis. Maar partijen
pp, die alle van het gemeentemer bijvoorbeeld. Daar hoeven door kunnen draaien." Het enige dat de bewoners weten, is
komst volgens individuele aflijk woningbezit zijn overgeno- als GBZ en CDA, willen van die
ze dus ook niets aan te doen.
men. Binnenkort volgt de offi- beschuldigingen niets weten.
spraken. „In goed overleg met
Van die modelwoning stonden dat er vanavond een informaciële overdracht in de raad.
Helaas, de discussies in de
alleen nog de vier wanden over- tie-avond gehouden wordt. „Ik de bewoners willen we maat„Een van de afspraken bij.de
raadszaal leverden de oppositie
eind; dat wil ik niet. In de keu- neem aan dat we dan meer ho- werk leveren. Bouwtechnisch
moet een huis van goede kwali- overdracht is dat de huren
(en de kritische burger) uitren," aldus Sheila.
ken moeten nieuwe ramen en
Dat klopt, volgens Peter Kra- teit zijn. Natuurlijk houden we maximaal rond de zeshonderd ein
deuren. De muren van de badgulden zullen zijn." De laagste
mer, directeur van woningdaarbij rekening met hetgeen
kamer moeten vernieuwd,
want de tegels vallen er door
bouwvereniging EMM. „De al- mensen zelf aan hun huis heb- huur bedraagt nu 92 gulden.
Na de bouwvak zullen de
gemene opzet wordt vanavond ben gedaan. Maar alle onveilige
het vocht zo vanaf. Dat zijn de
situaties moeten eruit." Bij een aannemers met opmeten aan
belangrijkste zaken die gedaan tijdens een informatiebijeende slag gaan en Kramer verkomst uiteengezet. We hebben eerste ronde door de buurt is
moeten worden."
eerst die modelwoning klaar
Kramer wel uitzonderlijke din- wacht dat eind september de
Sheila Truder heeft wel in
gen tegengekomen. „Eentje
eerste bouwactiviteiten een feit
willen hebben om iets te kunhaar hoofd wat ze veranderd
wil zien, maar enig contact met nen laten zien. Maar er zijn al- had vanuit z'n keuken een lad- zullen zijn.
der naar de slaapkamer. Bij
Eduard Herkes
(ADVERTENTIE)

A.L
Ma/Di/Do/V
15.30

delijk niet meer op, dan een
prachtig wit A-viertje, waarop
een beetje knullig, (u kent dat
wel, net even iets te hoog begonnen en de rest van het blaadje
hopeloos wit) twee regeltjes
stonden geschreven: 'De raad
stelt vast dat, mede gelet op de
onderliggende stukken, de gestelde vragen over het procedureverloop rondom de uitbreiding van het raadhuis afdoend
zijn beantwoord'.
En zo gaat dat, als je met
stemmen in de minderheid
bent. Het raadsvoorstel werd
tot grote spijt van 'de aanklagers' - die dus tot 'de minderheid' behoorden - aangenomen.
Hun eigen conclusies en verzoek om een onderzoek, kregen
daarmee een 'enkele reis prullenbak'. De oppositie is het natuurlijk helemaal niet eens met
die twee achterlijke zinnen op
dat A-viertje, maar heeft het
maar te slikken. Of zoals Van
Caspel ( VVD), die zich er ook
nogal over opwond, benadrukte: „Als de meerderheid van de
raadsleden op dit moment taepaalt, dat ik een vrouw ben, dan
is dat 'blijkbaar zo'! Met andere
woorden: als de meerderheid
van de raad zegt, dat alles volgens de procedure is verlopen...

NOU DAN IS DAT ZO!"
Nu weet ik niet hoe het met u
zit, kritische burgers van Zandvoort? Maar ik kom daar niet
mee weg. Afgezien van alle details, bekijk ik het liever grof,
daar kom je als leek vaak" het
meest ver mee. Kijk, er zijn
twee partijen in deze netelige
kwestie. A. De groep die wil, dat
de zaak door een onafhankelijke commissie wordt onderzocht. B. De groep die dat niet
wil. En hoe meer groep A dat
onderzoek wil, des te meer
sputtert groep B tegen. En dat
maakt me achterdochtig. Want
als er niks te vinden is, dan hoeven ze dat onderzoek toch niet
zo 'spastisch' tegen te houden?
Maar groep B is natuurlijk
ook niet achterlijk. Want als uit
onderzoek blijkt, dat er procedurefouten zijn gemaakt, dan
zaagt groep A met die taevindirigen, natuurlijk meteen de poten onder de wethoudersstoel
van groep B vandaan. En omdat groep B lekker in de meerderheid is... zegt ze gewoon dat
er helemaal niks aan de hand
is!! En zo blijft ze lekker met
haar kont op het 'bestuurlijke
pluche' zitten. Wat voor fouten
ze in de toekomst ook maakt.,
ze is altijd gedekt. Want als de
meerderheid van de raad tijdens een zware hoosbui zegt
dat de zon schijnt, nou dan
schijnt ie toch! Dat heet nou
'democratie'.
Martha Burger

j Weekenddiensten

Speelweek van 6 t/m 12 Juni

A.L
Dagelijks 13.30
Wo/Za/Zo 15.30

met

16 jaar
Dagelijks
20.00

Weekend:
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.

'Nepgasopnemer'
ZANDVOORT - Vol-

(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Ver.missingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale
Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort. Ouderenafdeling: Koninginneweg l, tel.
5719393. Maandag: 9.15-12.15 en
di tot en met vrij: 9 tot 17 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

j Kerkdiensten

gens de politie is er een nepgasopnemer actief in Zandvoort.
Het gaat mogelijk zelfs om
meerdere zogenaamde gasopnemers die proberen met een
ment.
Koor en Muziekgroep.
smoes bij bejaarden binnen te
komen om daar geld en sieraden te stelen.
Een 83-jarige vrouw uit de
Quarles van Uffordlaan heeft
de politie daarvoor gewaar- Woensdag 5 juni
schuwd. Zelf stuurde zij woens- * Kinderinstuif in buurthuis 't Stekkie (Celsiusstraat 190) voor kinderen van vier tot elf jaar. Van
dag een gasopnemer weg die zij 14.00 tot 16.00 uur.
niet vertrouwde.
Vrijdag 7 juni
* Zonnebloemfeest voor ouderen in de Agathakerk aan de Grote Krocht. Van 12.00 tot 15.00 uur.
* Toonkunstkoorconcert in de Nederlands Hervormde Kerk (Kerkplein). Aanvang 20.15 uur.
* Opening expositie over het Kostverlorenpark in het Cultureel Centrum (Gasthuisplein 9b). Van
ZANDVOORT - Een 17-jarige 20.00 tot 21.30 uur.
jongen uit Slootdorp verloor tij- Zaterdag 8 juni
dens het knuffelen woensdag- * Vlooienmarkt op de parkeerplaats bij het circuit (Paddock 3). Van 9.00 tot 17.00 uur.
ochtend zijn evenwicht en viel Zondag 9 juni
door een glaswand. De jongen * Vlooienmarkt op de parkeerplaats bij het circuit (Paddock 3). Van 9.00 tot 17.00 uur.
is met snijwonden naar het zie- * Zomerzottenfestival. Sportief spektakel ttav een goed doel.
kenhuis gebracht.

j Agenda

VERWACHT
THE JUROR
LEAVING LAS VEGAS
SENSE and SENSIBIL1TY

Voor de huiskamer
op het strand

Wie vanuit Zandvoort naar IJplaats moeten ze staande, sprinmuiden loopt, heeft de kans om
gende, liggende en kwijlende
(dat geldt voornamelijk voor de
halverwege zijn eigen oude
bank weer tegen te komen. Steef
hond die in het paviljoen ronciMolenaar van het Bloemendaal- Die vond ik in de Celsiusstraat. loopt) bezoekers van het pavilse paviljoen Woodstock verza- Daar kun je toch nog prima op joen overleven. Maar dan leiden
melt namelijk banken die al een zitten? Oké, inmiddels zit er een ze ook wel een fijn leventje.
heel leven achter de rug hebben. scheur in het leer. Daarom staat
Want Steef vertroetelt zijn
Op woensdagavond struint hij 'ie ook buiten."
huisraad. Hij geeft zijn banken
de straten van Zandvoort-Noord De mooiste exemplaren belan- een gezellig plekje op het terras
af. „Het is onvoorstelbaar wat den eerst binnen in het pavil- rondom salontafels, schemermensen allemaal bij het grofvuil joen, waar ze twee flinke be- lampen uit grootmoeders tijd en
zetten. Ik kan dat niet vatten," proevingen ondergaan. Op de een geverfd tuinhekje. Terug
zegt de wat rebelsogende 28-ja- eerste plaats moeten ze van mu- naar de burgelijke truttigheid?
rige Steef. „Ik ben niet zo kies- ziek houden, want Woodstock is
keurig. Ze mogen best een beet- niet voor niets vernoemd naar „Mijn ideaal voor deze zomer is
je vies zijn. Niet té, natuurlijk." het beroemde popfestival van- het creëren van huiskamers op
„Neem die witte hoekbank.
eind jaren zestig. Op de tweede het strand. En aan het einde van
het seizoen gooien we alles weg
en verzinnen we weer wat
nieuws. Want veranderen is
leuk. Vastroesten kun je altijd
nog."
Roomskatholieke Kerk. Grote
8/9 juni
Krocht 45:
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW en HA Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
in Gereformeerde Kerk, ds J. Duijves.
van Leeuwen, met Herv. Koor Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves.
en Muziekgroep.
Gereformeerde Kerk, JulianaVrijzinnige
Geloofsgemeen- Periode
weg 15:
14 - 20 mei
Zondag 10.00 uur: SOW en HA, schap NPB, Brugstraat 15:
ds J. van Leeuwen, met Herv. Zondag 10.30 uur: ds I. Cle- Getrouwd:

Gewonde vrijer

Burgerlijke stand

Hendrik Draijer en Inge Wijker.
Geboren:
Luisfi Cevilla Apollonia, dochter van Robert Edward Wi-issenberg en Karin Krijgsman.
Overleden:
Gerardus Johannes Spruiji,
oud 91 jaar.
Pranciscus Christofl'el Piet,
oud 71 jaar.
Evert Bol, oud 75 jaar.
Geertruij van der Leede-Wouters, oud 90 jaar.
Tennis Wiggemansen, oud 83
jaar.
Gerardus Louwen, oud 73 jaar.
Johannes Antonius Jacobus
Roovers, oud 37 jaar.

woensdag 5 juni 1396

Weekmedia 17

130

soorten
vlees

WITTE SOFTUNE KEUKEN
MET GRIJZE BIES.
Afm 280x1 60 cm Compleel
met gaskookplaat, oven, afzuig
kap, spoelbak. mengkraan,
koeler, afwerkli|sten en
verlichting

Van

Verkrijgbaar m
filiaal Hoofddorp

Brugman SAGEA

Brugman mo GRANDE

Terracotta kleurige gemeleerde kunststof keuken
met multiplex kanten Leverbaar in 3 kleuren
Afmeting 320 cm Compleet met inbouwapparatuur

Schitterende perzikkleurige kunststof keuken.
Exclusief model uit onze collectie Afmeting 270 cm.
Compleet met inbouwapparatuur

5.495

voor

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWAL1TEITSSLAGERU

BEIGE KUNSTSTOF
KEUKEN MET VIER AFGERONDE
ZUDEN.
Afm 2 6 5 x 2 1 5 cm Compleet
met gaskookplaat oven, 1 60 liter
koelkast schouw werkblad spoel
bak kraan krans- en lichtli|slen

Openingstijden
maandag t/m vrijdag van
9 00 tot 18 00 uur
Zaterdag van 9 00 tot 1700 uur

Van 9-7957voor

WITTE GREEPLOZE KEUKEN.
Afm..212xl 1 20x212cm.'.-. :•'
Compleet met 3 x set domino
:..
(bestaande uil gaskookplaat, keramet verlichting.-

8.995,

Verknigbaarin
filiaal Hoofddorp

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

WITTE KUNSTSTOF
LANDHUISKEUKEN.
Afm 1 82 x 245 cm Compleet
met elektro/elektrocombmolie,
afzuigkap, l 60 liter koelkast
spoeffjak kraan en
verlichting

LICHTGROENE
KUNSTSTOF KEUKEN MET
APOTHEKERSKAST.
Afm 300 x 1 30 cm Compleel met
elektro/elektrocombmatie, eiland
schouw koelkast, spoelbak kraan,
verlichting en luifel

'F-'
pj
3
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filiaal Hoofddorp

Verkrijgbaar in
filiaal Hoofddorp

KEUKENS

i
S

Geel eens een l\<tdobon
\ ooi een lieei hjke
bchoonheidiibeli tindeling'

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

PAYOT

DE WELFARE
AFDELING
VAN HET
NEDERLANDSE
RODE KRUIS
TE ZANDVOORT

PARIS

Beaut\c.enlei De Zamster
Kost\erloienstraat 111, Zand\oort
Telcloon (023) 571 46 92
Geopend van maandag t/m /aterdag

enz.
Deskundig advies

WTTTE KUNSTSTOF KEUKEN
MET HOGE WANDKASTEN.
Afm 1 1 1 x 205 cm Compleet met
gaskookplaat afzuigkap, combi
magnetron 1 26 liler koelkast met
vriesvak spoelunit mengkraan
krans- en lichlli|sten

BEIGE KUNSTSTOF KEUKEN
MET EIKENKLEURIGE VERTICAAL
AFGERONDE ZUDEN.
Afm 272 cm Compleet mei keramische
kookplaat met oven, slimlme afzuigkap
277 liter koel/vries combinatie spoel
bak, mengkraan mei douchekop
krans-en Gchtlnsten
Van 12JJ95^voor

^l

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

AANGEBODEN: VAKANHEWERK
.

t

houdt weer haar bekende jaarlijkse verkoopdagen op de markt
op 5 en 12 juni a.s.
Handgemaakt
artikelen
voor
"kleine prijsjes". De moeite
waard om te kijken en te kopen.
U steunt daardoor het werk van
het RODE KRUIS.

l

inr-fDrl
zinr on crnrrai nrmr^n
LI ILLZl l_CJI ILJLZl l 3 Jl LzLL l LJlZ J
§Ë§@ËS58SS!1ËSÜ!ÜB Huis-aan huis verspreiding

'

-'

5.195,-

Verknigbcann
filiaal Beverwijk

Verkrijgbaar in
filiaal Beverwijk

ALKMAAR," Noorderkade l 0725156793 ALMERE; Miamislraat 72
(Winkelcentrum DoeMere) 036 5328252 AMERSFOORT Amslerdamseweg l O
0334613448 AMSTERDAM, Stadhouderskade 74 0206752956 ARNHEM?
Venlosingel 17 (Woonboulevard) 0263812112 BEVERWIJK.'Parallelweg 95
(Meubelboulevard) 0251 224299 BREDA T Kruisvoorl 32 (Woonboulevard!
6
0765202058 CAPELLE A/D USSEir Hoofdweg 46 010 4585040 DEN BOSCH, 1
Reitscheweg 38 (Meubelboulevard) 073 6411595 DEN HAAGT Binckhorsl
5
laan 113 0703477985 DORDRECHT, Archimedesstraat 10 078-6146900
|
SOM/EINDHOVEN: Ekkewnt 4024 IMeubelpleml 0499 474481 GOES,J A v d S
Goeskade l B 0113 250255 GRONINGEN; Peizerweg 82 (Meubelboulevard)
j
050-5250553 HEERLEN,' In de Cramer 166 (Woonboulevard] 045 5754240
~
HENGELO? Hollersweg 55 074 2506366 HOOFDDORP.' Kruisweg 785a
2
020 6533462 HULST, Absdaolseweg 19 0114 320080 LEEUWARDEN;
&
Fronklmslraal 48 (Wmkelplein De Centrale) 0582130383 MUIDEN, Pampusweg 2 S
(NaastMaxis) 0294 419718 NUMANSDORP."Edisonslrool4 0186 653772
%
ROOSENDAAL; Oostplein 13 (Woonboulevard) 0165 569852 SPIJKENISSE, £
Kolkplem21 (Novicenter) 0181 618118 UTRECHT; Hollanllaan 14 (Meubel
boulevard) 0302888471 VEENENDAAL, Kernreactorslraal 28 0318550025 ^
ZAANDAM,'PielerGhi|senlaan 11/Provinaaleweg 075 6157867
3
ZOETERWOUDE; Hoge R.|nd.|k l95 071 5892086 ZUTPHEN; Gemlsenweg 11 ?
(Woonboulevard Ei|erkamp) 0575517025
2

Stationsplein 17/11, nabij strand
en station gelegen leuk 3 kam.app.
op 2e et. Ind. hal; toilet; badk. met
douche en wast.; woonkamer met
open keuken; balkon west; 2
slaapk. Het app. wordt gestoffeerd
en gemeubileerd aangeboden.
Vr.pr. ƒ 189.000, k.k.

Zandvoorts Nieuwsblad

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Burg. van Alphenstraat 61/36, 3
kam. hoekapp. op 8e et. met fraai
uitzet. Ind. hal; ruime woonk.; keuken met inb.apb.; badk. met douche
en wastafel; 2 si.k.; toilet; 2 balkons. Grotendeels v.v. dub. glas.
Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.

Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Gasthuisplein.12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
Mobil

VANl

'

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

De Vonk
.

7.995,-

' = OOK BADKAMERSHOWROOM
l
OPENINGSTIJDEN: di l/m zal + de koopavonden AIMERE en HEERLEN maandag |
middag geopend HULST zondagmiddag geopend maandag en dinsdag gesloten
<

:iD E Z *M S T;E * ;K A D O T I P '

i. Gansner & Co.

Verkrijgbaar in
filiaal Hoofddorp

11.695,- 11.995, 4.495,

Verknigbaarm
fiK..IHMfdd.rp

Brugman

l

Veifcrijgbaann

Van JZrS9S7- voor

voor /

RESENTATIE PAUL DE LEEUW| DINSDAG 11-JUNI NCRV

STE^ENQALA

WTTTE MET AHORN
KUNSTSTOF KEUKEN MET VIER
AFGERONDE ZIJDEN.
Afm 282x282 cm Compleel mei kerami
sche kookplqal combi-magnetron, ofzuig
kap, 160 liter koelkast met vriesvak spoel
baK kraan verlichting krans-en lichl'i|S(en

5.995, 6.695,-

Van yi^93/- voor

Wij zijn zondag's weer geopend

UCHTGRUZE
SOFTUNE KUNSTSTOF KEUKEN.
Afm 1 80x245 cm Compleet mei
RVSgas/elektrocombinahe RVS
schouw, koeler, werkblad, spoelbak,
mengkraan. verlichting,
krans- en lichlli|sten
Van 1>695;- voor

Het Station

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Ten behoeve van de verspreiding van.
Te koop ofte huur
gevraagd

zoeken wij

± 50 vierkante
meter
werkplaatsruimte

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

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS

te Zandvoort

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

tel. 023-5712668
023-5730252

met sofmummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste bezorgers van het Zandvoorts
Nieuwsblad op vakantie. Voor wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.

Op 12 juni, 10 juli en 7 augustus
verschijnt bij het Zandvoorts . \ j /
Nieuwsblad de n
^^\g\$&

Goed bevallen?
j

Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed gebruiken voor een vaste wijk bij u
in de buurt.
Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort
of bel: 023-5717166

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van Zandvoorts Nieuwsblad in de
vakantieperiode.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

,

Telefoon:
Mijn leeftijd is:
Ik ben beschikbaar van

.jaar
t/m

x

DOELTREFFERS!
Bij aankoop van een
Zandvoorts Nieuwsblad
een doeltreffer cadeau bij:
Fa. P. Klem
Super Noord
Sig. Mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO
Bruna Balkenende
T. Goossens
Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station
Weekmedia

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

Super
NOORD

f \

Gratis

.
parkeergelegenheid

.\

Nadere informatie bij
Margo Oosterveld. tel. 023-5717166

Speel en
scoor in
uw eigen
EK!
Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?
SUPERSPANNEND
UWEICEN EK 96!

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485
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Irritaties aan tandvlees
en mondslijmvlies
nu snel te verhelpen

GEZONDHEID
^^^ nmmiOHtiiviiiAHJv/ooKDiHC PSISSPAKIHIKS POSWUS \v 1213 m
BUREN VER/WOORDELIJKHEID VAN REDACÏIE WEEKMEDIA

Klachten in en om de mond zijn meestal hinderlijk.
Mondklachten vragen om een gerichte behandeling,
die binnen korte tijd voor verlichting en herstel
moet zorgen. Speciaal hiervoor is Multi-Oral ontwikkeld, de eerste bio-actieve behandeling van tandvlees en mondslijmvlies.
Irritaties in of rond onze
mond, veroorzaken allerlei
bijkomstige problemen. Bij
geïrriteerd tandvlees wordt
tandenpoetsen een vervelende
handeling, terwijl pijnlijke
kloofjes in de mondhoeken,
eten en drinken kan bemoeilijken. En wie last heeft van
blaasjes in de mond, zal 'voorzichtig' eten.
Bijzondere
eigenschappen
Er is nu een bio-actieve
behandeling die ervoor zorgt
dat klachten in de mondholte
en de mondhoeken snel en
effectief verdwijnen. MultiOral is een geheel eigentijds
produkt dat maar liefst zes
unieke eigenschappen heeft.
Het verzacht direct, activeert
het natuurlijk afweersysteem
en verbetert de conditie van
het tandvlees en mondslijmvlies. Ook vermindert het de
zwelling van het weefsel en
remt de groei van schadelijke

Opgeblazen gevoel?
Rennie Déflatine help

micro-organismen.
Bovendien is Multi-Oral volstrekt
onschadelijk en kan het probleemloos worden doorgeslikt.

Diarree is onschuldig..., maar kijk uit voor uitdroging

Bio-actief
Bio-actieve preparaten bevor- Acute diarree kan worden veroorzaakt door verschil- om afvalstoffen af te voeren.
deren de werking van het lende bacteriën of virussen. In veel gevallen is Acute diarree blijft wereldafweersysteem van het weef- echter de veroorzaker niet direct te achterhalen. wijd een groot gezondheidssel. Door activering van dit Hoewel de klachten na enkele dagen meestal vanzelf probleem, voornamelijk in de
derde wereld maar ook in de
systeem zorgt het lichaam er
zelf voor dat mondproblemen weer verdwijnen, gaan in het lichaam veel vocht en westerse landen. Per jaar
sterven ongeveer vijf miljoen
op natuurlijke wijze sneller mineralen verloren.
kinderen op een leeftijd jonen beter kunnen herstellen. Niet alleen bij kinderen, maar Risico's
ger dan vijfjaar aan de gevolMulti-Oral
is
uitgebreid ook bij volwassenen kan dit
onderzocht. Daarbij zijn geen leiden tot uitdroging en zelfs Uitdroging ontstaat door een gen van diarree, waarvan 6Oschadelijke
neveneffecten een bedreigende situatie ople- te groot verlies aan water en 70% door uitdroging. Kindezout naar aanleiding van ren kunnen namelijk snel
gevonden. Omdat het zonder- veren.
diarree en/of braken. Het uitdrogen door hun kleine
meer kan worden doorgeslikt
vochtverlies is een direkt waterreserves en snellere
As het ook geschikt voor
Dioralyte is een geneesmiddel gevolg van een verstoorde stofwisseling.
gebruik bij kinderen.
Het bijzondere van Multi-Oral dat, door de juiste samenstel- zoutopname door de darmen. Ook ouderen met een verminis dat het direct en doel- ling van mineralen en gluco- In veel gevallen is de kwaal te derde weerstand en zwangere
treffend werkt, bij diverse se gekombineerd met water, wijten aan een ontsteking vrouwen behoren tot de risiveel voorkomende mond- wordt opgenomen in de van de maag en darmen. Aan- cogroep.
klachten. Prettig is boven- darmwand en zorgt dat vulling van vocht is uitermadien dat het direct verzacht tekorten direkt weer worden te belangrijk voor ons Voorkomen
lichaam, omdat dit nodig is Dioralyte is een zogeheten
en de zwelling doet verminde- aangevuld.
ren. Multi-Oral is verkrijgbaar bij apotheek
en drogist. Er is een
50 ml spray, een 5O
ml gel en een kleinverpakking met 10 ml
gel.

O.R.S.
produkt
(orale
rehydratie solutie). Het kan
helpen bij het voorkomen van
uitdroging door bij waterdunne diarree gelijk ermee te
beginnen.
Het zorgt ervoor dat de ontstane tekorten direkt in het
lichaam weer worden aangevuld. Dioralyte is een poeder
met een aangename sinaasappelsmaak dat opgelost moet
worden in water.
Lees voor gebruik de bijsluiter en mocht de diarree na
vijf dagen niet zijn gestopt,
waarschuw dan onmiddellijk
de huisarts.
Voor meer informatie:
020-5473944.

Kyolie, de enige met de kracht
van gefermenteerde knoflook

Assortiment
Dat knoflook goed is voor
Naast Multi-Oral zijn de gezondheid is al uit
er nog twee andere vele onderzoeken duidebio-actieve preparaten. lijk geworden. Knoflook
Multi-Skin is een uit- heeft met name een
stekend middel bij de
behandeling van huid- gunstige invloed op de
problemen en jeuk. bloedsomloop, houdt de
Multi-Gyn, dat pas normale bloeddruk in
vanaf september a.s. stand en past in een ehoverkrijgbaar is, vormt lesterolverlagend dieet.
de oplossing bij intieme vrouwelijke klach- Om van die positieve werking
te kunnen profiteren zijn
ten.
dagelijks echter grote hoeVoor meer informatie: veelheden knoflook nodig.
Dat geeft de bekende bezwaImgromaB.V.,
ren als de doordringende
tel. 06-91091015
geur en hinderlijke oprispin(l g/pm).

gen, maar ook kan het irrita- en maakt het mild voor maag
tie geven van maag- en darm- en darmen. Bovendien ontstaan er tijdens dit 20 maanwand.
den durende rijpingsproces
tal van waardevolle bestandGefermenteerde
delen die Kyolic juist sterk
knoflook is uniek
geconcentreerd maken. Dat is
Voor diegene die van het nu het bijzondere van Kyolic:
goede van knoflook willen de kracht van gefermenteerprofiteren zonder de nadelen de knoflook.
ervan is er Kyolic. Dit is een
sterk werkend knoflookpre- Verkrijgbaarheid
paraat doordat de gebruikte
knoflook een koud rijpings- Kyolic is verkrijgbaar in
proces (fermentatie) heeft diverse varianten, bijvoorondergaan die al eeuwenlang beeld Kyolic Original en Kyoin Azië wordt toegepast. Dit lic Lecithine. Lecithine is een
proces verwijdert de door- bouwstof voor het zenuwsteldringende geur van knoflook sel en past in een cholesterol-

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Hc> o i~«^ «ö *jrg
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOOR1
TEL. 023-5712513

Déflatine'
Met de klacht opgeblazen
gevoel wordt een veelvoud
van klachten bedoeld. Van
'een vol gevoel', 'teveel aan
lucht in de maag', 'druk in de
maag', 'alsof je te veel gegeten hebt', 'stenen op de maag'
en 'krampen' tot 'alsof ik
naar de WC moet'.

hinderlijk dat je er snel vanaf
wilt komen. Rennie Déflatine
biedt een oplossing voor deze
problemen door de tweevoudige werking. Daarbij wordt
maagzuur geneutraliseerd en
verdwijnt het teveel aan
lucht. Rennie Déflatine heeft
de vertrouwde, snelle en
effectieve werking waar Rennie om bekend staat. Geen
Veel voorkomend
wonder dat het in zo veel
Van alle mensen die weieens huishoudens een plaats in de
maagklachten hebben heeft huisapotheek heeft gekreongeveer 1/3 wel eens last gen.
van een opgeblazen gevoel.
De oorzaak van een teveel aan Makkelijk in gebruik
lucht in de maag of in de
darm is meestal de normale Door de handige meeneemspijsvertering, lucht happen verpakking is Rennie Déflatitijdens eten of drinken, span- ne overal en altijd te gebruiningen of verkeerde voeding. ken. Dat is voor velen ook het
Veel mensen ervaren het als grote voordeel: ook in gezeleen lastig en soms zelfs pijn- schap kan men onopgemerkt
lijk gevoel. En omdat het de klacht opgeblazen gevoel
vaak wordt ervaren als een verhelpen.
klacht die samenhangt met Niet te gebruiken door nieronze manier van leven, den- patiënten of patiënten die aan
ken velen dat er geen oplos- nierstenen lijden. Lees voor
gebruik eerst de bijsluiter.
sing voor is.
Voor meer informatie:
De oplossing
Roche Nicholas,
Dergelijke klachten zijn zo tel. 0497-381833.

Nooit meer cellulite
Er is nu een cellulite crème die op resultaten van
wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is. Klinische
studies, die een voorwaarde zijn voor de toelating
van farmaceutica, hebben de werkzaamheid van
Tomisal Beauty aangetoond: een ontwikkeling, die
maatstaven zet voor andere crèmes.

gezonde spijsvertering. Er ontstaat dan een stuwende beweging
die ervoor zorgt
dat de darminhoud in de endeldarm komt en uiteindelijk tot ' het
ontlastingsproces
leidt.
Natuurlijke
hulp
Voor die mensen welke dagelijks een goede natuurlijke
stoelgang willen hebben, is
het raadzaam eet- en leefgewoonten aan te passen. Als je
toch nog 'iets extra's' nodig
hebt dan is er nu een natuurlijk middel, Wapiti Darmfunktie-dragees. Deze zijn
samengesteld uit natuurlijke
kruidenextracten. Om het
gewenste resultaat te bereiken, hoeven ze slechts l maal
per dag te worden ingenomen.

Op gewicht
Wapiti Darmfunktie-dragees
zorgen niet alleen voor een
natuurlijke stoelgang, maar
bevorderen ook de inwendige
reiniging en werken tevens
mee om uw ideale gewicht te
bereiken. Ze zijn verkrijgbaar
bij drogist, apotheek en
reformhuis, waar ook p r oefmonsters en folders beschikbaar zijn.
Voor meer informatie:
EmontaB.V.,
tel. 0512-518085.

De laatste tijd zijn er legio
cellulite crèmes op de markt
gebracht. Talloze vrouwen
hebben er reeds verschillende
geprobeerd met wisselend
resultaat. Daar is sinds kort
verandering in gekomen. Er
is eindelijk een produkt verkrijgbaar dat radicaal met
cellulite afrekent. Dit produkt, een crème ontwikkeld
door de Italiaanse arts dr.
Tomic, kan als revolutionair
bestempeld worden. De werking van de crème berust op
de in de huid aanwezige
ionenkanalen, een ontdekking waarvoor in 1991 de
Nobelprijs werd toegekend.
Na het beschikbaar komen
van de ionenkanalentheorie,
volgde onderzoek naar de
voor de bestrijding van cellu-

lite geschikte ionen. Dit
onderzoek leidde tot de
samenstelling van Tomisal
Beauty, welke nu wereldwijd
gepatenteerd is.
lonenniengsel
Het werkingsprincipe berust
op het aanbieden van een
hoogwaardig ionenmengsel
aan de cel, gecombineerd met
een verbeterde afvoer van
afvalstoffen via lymfebanen.
Alvorens Tomisal Beauty te
introduceren, werden gedurende een aantal jaren meer
dan 200 vrouwen met de
crème behandeld. De resultaten waren sensationeel. Tijdens de behandeling vertoonde de huid na enkele dagen al
een zichtbare afname van de

Rustig slapen zonder muggen
in de lucht die we uitademen.
Bij het steken wordt een
kleine hoeveelheid verdovende en bloedstolling remmende
vloeistof ingespoten, zodat de
mug rustig haar gang kan
gaan. Die vloeistof doet de
huidirritatie ontstaan. Somgeschikte leverancier van mige mensen reageren hier
bloed. Dit doen ze vooral zelfs allergisch op.
's avonds en 's nachts.
Elektrisch
Steken
De Vapona Elektrische AntiMuggen worden aangetrok- Mug is een apparaatje dat een
ken door de koolstofdioxide verwarmingselement en een

Muggen zijn voor ons in de zomer een bron van irritatie. Dat hinderlijke gezoem en gesteek hoeft niet
meer want er is een veilige manier om geen last
meer te hebben van muggen: de Vapona Elektrische
Anti-Mug. Eenvoudig in het stopkontakt en uw
slaapkamer is vrij van muggen.
Evenals vele andere dieren
houden ook muggen een winterslaap. Maar zodra de voorjaarszon aan kracht wint,
komt een klein aantal
muggen dat de kou overleefd
heeft, tevoorschijn.

GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

verlagend dieet. Dit bestanddeel geeft Kyolic een extra
krachtige werking. Kyolic is
verkrijgbaar bij drogist, apotheek en reformhuis.
Voor een proefpakket kunt u
gratis de afdeling Consumentenservice van Pharmafood
bellen, tel: 06-0995522.

'**Remie'

Tomisal Beauty, a cosmeceutical revolution

Hoe zorg je voor een
natuurlijke stoelgang
Door ons drukke leven eten we steeds vaker onregelmatig. Lunches worden overgeslagen of vervangen
door een snelle hamburger of snack. En 's avonds ook
even eten dan weer naar een vergadering of naar de
sportclub. Een enkele keer snel iets eten is niet erg,
maar als dat vaker voorkomt kan dat leiden tot problemen met de stoelgang.
Om de darmen goed te laten aan ballaststoffen, zoals verse
functioneren is regelmaat en vruchten, goed gewassen
gezond eten van groot rauwe groenten en volkorenbelang. Voedsel dat rijk is produkten, is goed voor een

Mensen met maagklachten hebben regelmatig last
van brandend maagzuur en zure oprispingen. Soms
gaan de klachten gepaard met een teveel aan lucht
die als het ware opgesloten zit en druk veroorzaakt.
Dat gevoel noemt men een opgeblazen gevoel.

De vrouwtjes-muggen gaan
onmiddellijk op zoek naar de
mannetjes om bevrucht te
worden. Om eitjes te kunnen
leggen hebben zij bloed
nodig. Elk vrouwtje legt een
paar dagen na de bloedmaaltijd ongeveer 1.000 eitjes in
stilstaand water. In hartje
zomer komen steeds meer
volwassen vrouwtjes-muggen
uit het water tevoorschijn om
op zoek te gaan naar een

flesje met een speciale vloeistof bevat. Door dit apparaat
in het stopkontakt te steken
wordt het verwarmingselement verhit. Hierdoor wordt
een kleine hoeveelheid vloeistof
met
actieve
stof
verdampt, die de mug
verdrijft en doodt.

Gebruik
de
Vapona
Elektrische Anti-Mug uitsluitend ter bestrijding van muggen in verblijf ruimtes. Het is
praktisch voor in huis, maar
ook in de caravan of boot.
Te koop inkl. navulling voor
ƒ 14,99 bij supermarkt en
drogist. Vapona heeft een tijdelijke aanbieding: 2 navullingen + gratis elektrische
verdamper voor ƒ 16,99.
Voor meer informatie:
Vapona,
Consumentenservice,
tel.: 0318-545100.

cellulite. Na ongeveer 10
dagen waren de bovenbenen 2
cm afgeslankt en na twee
weken was de cellulite geheel
verdwenen.
Toepassing
Door het werkingsprincipe
van de crème is deze ook
geschikt voor een aantal
andere huidproblemen; striae
(zwangerschapsstrepen). versteviging van décolleté en

hals, probleemhuid. De crème
is niet vet, gemakkelijk af te
spoelen
en
daardoor
gebruiksvriendelijk. Tomisal
Beauty is verkrijgbaar bij
apotheek en drogist.
De prijs is ƒ 119,(tube van 250 ml).
Voor meer informatie:
June Holland Inc.,
tel. 070-3452453

(werkdagen
08.30 en 13.00 uur).

Speel en
scoor in
uw eigen
EK!
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\
randstedelijk
\
opleidingen

Smaakvolle opleidingen

Hef Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen

voor de Jhore«a

d<-Llliidberocpsopleldlrigcn en oriëntatie
centrum

schakelprogramma S

Kroon Mode

s je van sport
, maak je er
beroep van!

Saté menu (2 pers.)
4 stokjes saté ajam

Haltestraat'55

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne

training

met witte rijst/bami of nasi goreng
Minimaal 2 personen

ƒ40,-

4 halen 3 betalen

Duur 2 jaar
Leeftijd, vanaf 16 jaar tot 18 jaar

"

opleiding

atjar ketimoen en krupuk

Het R.O.C afdeling Groene School-Noord heeft nog

aanbieding loopt tot
eind juni

&

*^

Elandsslraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 5219329

gado-gado

alle modellen
dames- en herenslips

rfbegeleider

* ^?taurc!"rt>edrii*
m wl,ncertifieaat
• Management

Bel voor informatie

4 stokjes saté kambing

enkele plaatsen vrij voor de opleiding

Kaken
serveren

Deze opleidingen voldoen aan de n.euwste
veSfigmgse,sen Ook voor andere branches.

4 stokjes saté babi

Aanbieding Sloggi's

*'

KWEKERIJ
P.VANKLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

THUISBEZORGING

tussen 17 00 en 21 00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ 2 50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5 00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20 00
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

ZOMERPLANtEN

Vooropleiding VBO-B niveau
Tijd 4 dagen m de week
Plaats

R O C afdeling Groene School-Noord
Klimopweg 150
1032 HX Amsterdam-Noord
tel 020-6324555

Buli Ml tlom in Amsicrd im Osdorp is het verpleeghuis voor joodse ouderen v m
de bliehtin^J A B C \Vi| bieden \erplegmg en huisvesting aan 100 bewoners
Het verpleeghuis kent drie ifdelmgen een \ oor som msche en twee voor ps>elio
gen itnsehe Ixvvoners \\e krijgen Ixwoners uit het hele I md \\ int we 7ijn het
enij,c joodse verpleeghuis m Nederland Dat geeft een speciale nu mee aan ons huis

OEU
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Wie bezit genoeg PIT* om bij ons de
opleiding ziekenverzorgende te volgen?
De mogelijkheden:
Of mfMïplïikïl^Hpfl!

}

|
"i
x

,
j
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Voor de full time opleiding ben je icn
minste 17 j u r en bc/it je minimaal een
LBO diploma met minstens 2 vikken op
C n i v e m A invang 19 september 1996
en 2b november 1996
Voor de p m time opleiding ben je
tussen de 2j en 40 j ur Aanving
10 oktober 1996
Beide opleidingen duren 2 j ur en
6 maanden
A m de verkorte opleiding kun je deel
nemen met een diploma MDGO VZ
Dea. opleiding duurt 15 maanden
Aanvang 22 augustus 1996 en
9 december 1996

i
)

* ""
»S
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Wat wij vragen en bieden:
Len opleiding 7iekenver?orgende vereist
nogal wat \ an je Behalve over de
genoemde vooropleidmgseisen moet je
ils /ickenverrorgende namelijk ook
besehikken o\er een grote portie
Perioonlijkheid een dikke dot Initiatief
en een tomelo/e Teamgeest Kortom
je hebt PIT nodig om de opleiding te
kunnen \oltooien en een goede zieken
ver/orgCsOer te \\orden Wij van on?e
kant bieden je een unieke combinatie

v.m leren
\cn n en
i n werken
\vf rif n met
mi I een
pr n leuk
lf nL
van
stel collega s en bewoners die je nodig
hebben Na diplomermg ben |c ver/e
kerd v in een vaste b un met prima
toekomstperspectieven Je salaris vakan
tiegeld en onregelmatigheidstoeslag /ijn
conform de CAO Ziekenhuisweren
m ur we kunnen je ook huisvesting
bieden een spa irloon en premiespaar
regeling en een lutover/ekermg met
korting Je wordt direct opgenomen m
het pensioenfonds Beth Mialom betaalt
je opleiding en studieboeken

Belangstelling?
Voor meer inlorm itic de opleidings
brochure of een sollicitatieformulier kun
je dagelijks bellen tussen 09 00 en 12 00
uur met mevrouw C Kenter admini
siraticf medewerkster personeelszaken
telefoon 020 6611516
Wil je direct reageren' Stuur dan |e
solkcit itiebncf met curriculum vitae of
een ingevuld sollicitaticlormulier op naar
Beth Shalom afdeling personeelszaken
Kastelenstn it 80 1083 DL Amslerdmi

* l3c.K>oonlyLheicl Initiatief en feam
geest

BETH

DoelTreffers zijn kraskaartjes. U krijgt ze gratis bij uw aankopen bij de DoelTreffer-Actiewinkeliers In uw krant van 12 juni a s. vindt
u het wedstrijdformuher met alle informatie
hoe u kunt winnen. Wees slim' Zorg dat u
meteen na de aftrap uw punten binnenhaalt
Want met uw DoelTreffers scoort u direct
Kijk dit kunt u winnen' Uw krant stelt de
volgende schitterende prijzen beschikbaar:

AANGEBODEN: VAKANTIEWERK

interLandGn sprelgroep
Huis aan huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zlandvoorte

Op 8 juni start de EK! Nog maar heel even en u zit opnieuw eerste rang bij maar
liefst 31 top-interlands in Europa's beroemdste stadions. Natuurlijk volgt u de
EK op de voet. Maar meteen davert er nog een fantastisch toernooi door ons
land: de grote DoelTreffers actie van uw krant in samenwerking met tientallen
DoelTreffer-Actiewinkeliers in uw omgeving. Speel mee en scoor. Want kijk eens
wat er allemaal voor u op het spel staat:
een fantastisch prijzenpakket, honderden
voordelige EK-aanbiedingen bij uw aankopen, 'voetbaldieren' sparen... Let maar
De mooiste
vakantiepar
eens op: de grote DoelTreffers actie wordt
ken liggen in
de wedstrijd van het jaar!
België Op de
mooiste plekjes
van België vindt u de vakantieparadijzen van SunParfo Samen
De 5e prijs: Een originele leren 'knikker' ofwel
met liet hele gezin heerlijk een aantal dagen uitwaaien aan de
een Lotto voetbal "Bal Stadia" ter waarde van
kust, wandelen in de Kempen afgemeten van de adembenemende
ƒ
139,95 Er zijn acht vijfde prijzen
vergezichten in de Ardennen In alle rust en ruimte verblijft de win
naar met het hele gezin naar wens een weekend of een midweek in
De 6e prijs: Een stevige Lotto sporttas "Bag
een van alle gemakken voorziene vier-, zes, of achtpersoons bunga
Milan" met veel opbergvakken ter waarde van
low Vraag alvast de brochure aan 06 022 20 75 (gratis)
f 69,95. Er zijn acht zesde prijzen
De 7e prijs: Een Lotto sweatshirt van 100 %
katoen in de maat XL ter waarde van ƒ 69,95.
Er zijn acht zevende pnjzen
De 8e prijs: Een EK t-shirt zoals je die alleen
van Lotto kent ter waarde van ƒ 29,95
U krast met uw DoelTreffer een Cup? Goal'
Er zijn acht achtste pnjzen
Daarmee scoort u voordeel. Kijk in de
De 9e prijs: Een sweatshirt van Weekmedia ter
waarde van ƒ 29,95 Er zijn vijftig negende pnjzen
krant naar de advertenties van de
deelnemende Actiewinkeliers. En
ontdek hoe u met uw DoelTrefferCups handenvol geld kunt bespa-

i ren'

\;

zoeken wij

VAKANT1EBEZORG(ST)ERS
met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van de Weekmediabladen op vakantie. Voor wie
dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning. De
bezorgdagen zijn op woendag of donderdag, afhankelijk
van de verschijning van de krant
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor een vaste wijk bij u in de buurt.
Vul snel de bon in en stuur deze zonder postzegel naar
Interlanden Spreigroep, antwoordnummer 15002,
1000 PW Amsterdam of bel tijdens kantooruren:
020-613.8444

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van
Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.

De nieuwe Charade van Daihatsu ter waaide van ƒ 21995,-*
Deze vrolijke auto met opgewekte news en sportieve styling ver
dient de wmnaai De comfoi tabele uitrusting van de STi 16V uit
voenng heejt otidei andeie stuurbekrachttgtng en electnsch
bedienbaie spiegels standaard En drie jaar fabrieks- en lakga
lantie en zes jaar garantie op de canossene Dat zegt genoeg
je rijdt zeler Daihatsu
De 2e prijs: Een weekend of midweek m
SunParks Een bungalow-cheque ter waarde
van ƒ 900,- Er zijn twee tweede pnjzen
De 3e prijs: Een weekend of midweek m
SunParks Een bungalow-cheque ter waarde
van ƒ 800,- Er zijn dne derde pnjzen
De 4e prijs: Een weekend of midweek in
SunParks Een bungalow-cheque ter waarde
van ƒ 700,- Er zijn dne vierde prijzen

Naam:
Adres'
Postcode'

Plaats:
© Retail Select Maaissen

Telefoon:
Mijn leeftijd is
Ik ben beschikbaar van

jaar
t/m

Een originele
SieMatic keuken ter waarde
van f 12500,-'

*****r

SieMatic

een prachtige SSKi'WtsiLAmMiS'WwiS^m
SieMatic keuken7 Don ziet u hoe verrassend de mogelijkheden zijn
en hoe slim de indeling En hoe prachtig en sterk een SieMatic keuken is gemaakt
Direct na de uitslag - medio juli - wordt de prijswinnaar in de
showroom van een SieMatic keukenadviseur uitgenodigd Uit een
groot scala van we! 41 keukensenes en 17 pnjsgroepen kiest de
gelukkige winnaar zijn of haar favoriete model Van hypermodern
tot rustiek in de uitvoering die past in de eigen woonstijl

Ook de achterkant van elke Doeltreffer
speelt mee. Want daar vindt u 24 verschillende cartoons van de voetbaldieren
van alle EK-landen: bijvoorbeeld de
Nederlandse Leeuw tegen de Engelse
buldog, de Franse haan tegen de Spaanse
stier enz. enz. Spaar ze, ruil ze en plak
uw Dieren-DoelTreffers op de speciale
verzamelposter. Verkrijgbaar bij de deelnemende winkeliers.

* De Hoofdprijs en de Ie pnjs wordt verdiend/gewonnen door o a
medewerking aan een publiciteitscampagne
NB In geval er onverhoopt deelnemers zijn die als hoogste gelijk
eindigen dan wordt een extra jureerronde toegevoegd De afgebeel
de SieMatic keuken is type 7007 MR van ca ƒ 25 000,Geen van de pnjzen wordt geheel of gedeeltelijk m geld uitgekeerd

Sterke kansen
Prachtige prijzen

Ë-.K 9 e
Zetfouten pnjzen ofbctldmgin in wijzigingen voorbehouden

VVeekmedia 17

woensdag 5 juni 1996

Zes scholen doen mee
aan geslaagde handbaldag
ZANDVOORT - Op het zon overgoten handbalcomplex
van ZVM-Rataobank speelden de zes Zandvoortse basisscholen een heerlijk toernooi. De jeugdige scholieren streden een sportieve strijd met uiteindelijk als totaal-overwinnaar de Oranje Nassauschool. Bij de jongens ging de
zege naar de Hannie Schaftschool, terwijl bij de meisjes de
Oranje Nassauschool de beste was.
Op een enkele uitslag na waren de scholen aardig tegen elsaar opgewassen. De spannende handbalwedstrijden werden
door vele toeschouwers gevolgd. De organisatie zorgde
voor een perfet en soepel verloop van de strijd en ook de
scheidsrechters voelden de
strijd goed aan.

Bij de meisjes was de Oranje
Nassauschool een klasse apart.
Met vijf overwinningen werd de
eerste plaats een feit. De Nicolaasschool was hier goed voor
een tweede plaats, terwijl de
Mariaschool, door een beter
doelsaldo, de Duinroos naar de
vierde plaats verwees. De Hannie Schaftschool behaalde drie

Veel voetballers
wisselen van club
ZANDVOORT - Na het einde van de voetbalcompetitie
volgt er een periode waarin spelers kunnen veranderen
van vereniging. Ook de Zandvoortse voetballers maakten
dit jaar veel gebruik om van club te veranderen.
In de regio Haarlem zijn vrijwel ieder jaar zo'n zevenhonlerd verandering te melden.
Zandvoort heeft daar met zo'n
lental overschrijvingen een
lein aandeel in. Zandvoort'75
ijkt er het slechts af te komen.
Voorlopig kreeg Zandvoort'75
Heen de aanmelding van Rom Castien, die Zandvoortneeuwen verlaat. Daar tegenver staat het verlies van toch
vel een aanzienlijk aantal speers. Jan Willem Luiten, Paul
.ongayroux, Reinier Kreuger
n Ronald Braamzeel gaan
laar Zandvoortmeeuwen. Boendien verliest Zandvoort'75
David Konijn, Youri van Oord,
ordy Joachim, Martijn Veriteege en Peter Versteege aan

het proberen bij het Amsterdamse ZPC. Het zaterdagteam
van Zandvoortmeeuwen verliest naast Brune ook nog Barry Paap, die naar het Haarlemse EDO vertrekt.

Willem Koene de snelste
renner van Noord-Holland
ZANDVOORT - Op het industrieterrein in de Waarderpolder is Willem Koene
er in geslaagd het kampioenschap van Noord-Holland bij de veteranen te bemachtigen. Koene was de
rapste van een acht man
sterke kopgroep.

Zandvoorter wederom aan de
haal. Nu volgde Theo Noy uit
Mijdrecht. Het duo nam een
voorsprong van 150 meter. Uit
het peloton sprongen nog eens
zes man weg waardoor er een
kopgroep ontstond van acht
man. Ook Kees Bruin was in de
voorste gelederen te vinden. In
de laatste tien kilometer werZo'n vijftig wielrenners stre- den vele pogingen ondernomen
den voor de titel over een af- weg te komen uit de kopgroep.
stand van tachtig kilometer. Al Vooral Willem Koene en Kees
vroeg m de wedstrijd sprong Bruin waren actief.
Willem Koene weg uit het peloton en bouwde een voorsprong
Met nog vijfhonderd meter te
op van een goede halve minuut. gaan slaagde Willem Koene er
Het peloton reageerde niet en in weg te springen en als eerste
aangezien de wedstrijd nog over de finish te snellen, hetlang duurde besloot Koene zich geen hem het kampioenschap
terug te laten zakken in het pe- opleverde. Kees Bruin drong m
loton.
de sprint om de tweede plaast
Na zestig kilometer ging de niet meer aan en werd achtste.

punten hetgeen goed was voor
de vijfde plaats. De Beatrixschool speelde dapper maar
werd laatste.
Heel sterk was de Hannie
Schaftschool bij de jongens. De
Zandvoortse scholen hadden
geen antwoord op het sterke
handbal van de Hannie Schaftschool, dat dan ook met de
winst ging strijken. De Oranje
Nassauschool moest genoegen
nemen met een tweede plaats
en de Nicolaasschool verraste
met een derde plek. Ook bij de
jongens .eindigden twee teams
met een gelijk aantal punten.
Wederom kende De Duinroos
een slechter doelsaldo waardoor de vijfde plaats werd ingenomen. De Beatrixschool werd
vierde terwijl de Mariaschool
hekkesluiter werd.
De wisseltrofee voor de totaalscore kwam in het bezit van
de Oranje Nassauschool met 17
punten. In de strijd om de tweede en derde plaats ontliepen de
Hannie Schaftschool en de Nicolaasschool elkaar niet veel.
Met 13 punten, één meer dan de
Nicolaasschool werd de Hannie
Schaftschool tweede. De vierde
plaats, met acht punten, ging
naar De Duinroos en de Beatrixschool werd vijfde met zes
punten. De rij werd gesloten
door de Mariaschool met vier De Oranje Nassauschool in actie tegen de Nicolaasschool
Foto- Persbureau Zandvc
punten.

Jeroen Swart beste schutter
ZANDVOORT - Na een
paar jaar overheersing van
Zandvoort'75 en Zandvoortmeeuwen is nu een TZB-er
erin geslaagd de topscorerstrofee bijeen te schieten.

rzB.

De 24-jarig voetballer van TZB,
Jeroen Swart, werd gekroond
als beste schutter van Zandvoort met het respectabele aantal van 18 doelpunten. Jeroen
Swart begon met voetballen bij
Zandvoortmeeuwen, maar zag
het in de C-junioren niet meer
zo zitten. Nadat hij vier jaar geleden weer eens een balletje begon te trappen bij TZB was de
zin meteen terug. „Het is bij
TZB super gezellig," vindt
Swart. De laatste jaren is Je-

TZB krijgt bovendien Dennis
ichrader over van TYBB. Bob
imne doet de overstap van het
.terdagelftal naar de zondag;ak van Zandvoortmeeuwen.
zondagselectie van Zandoortmeeuwen wordt bovenien uitgebreid met Dave en
,larc Kanger.
De Meeuwen nemen wel aficheid van twee doelmannen.
ilichel Hurkmans gaat naar
JCH en Mario Schrader gaat

Jeroen Swart: „Ik had echter
niet verwacht dat ik zo hoog
zou .eindigen"

(ADVERTENTIE)

-

.
,

Foto Persbureau
Zandvoort.

roen Swart vaste keus van het
eerste team van TZB. Dit jaar
ging het scoren hem heel gemakkelijk af. De Zandvoorter
werd door trainer Willem Koning op vele plaatsen in het
team opgesteld. „Ik heb in de
achterhoede, op het middenveld en in de spits gespeeld.
Misschien had ik wel meer
doelpunten gemaakt als ik constant in de spits had gevoetbald. Ik had echter niet verwacht dat ik zo hoog zou eindigen, maar ik vind het wel heel
leuk. We scoorden toch wel
veel dit seizoen. Met drie man
in de .topvijf zijn we sterk vertegeriwoordigd," aldus Jeroen
Swart, die zijn fraaiste doelpunt scoorde in het treffen met
het zesde team van ADO'20.
„Dat was een vrije trap van zo'n
tien meter buiten de 16 meter.
Over de muur verdween de bal
als een streep in de bovenhoek.
Ik vond dat de mooiste."

'Rare gasten vullen
de schouwburg'
ZANDVOORT - Je eigen
juf, meester of vader zien
optreden. Dat was voor veel
leerlingen van de Mariaschool een bijzondere ervaring vorige week dinsdagavond. In de Haarlemse
Stadsschouwburg, die bijna
helemaal vol zat met Zandvoorters, zetten tien leerkrachten en twee vaders de
musical 'Hotel Mesjogge' op
de planken. De musical was
een van de hoogtepunten
van alle festiviteiten in het
kader van het 75-jarig bestaan van de Mariaschool.

Koos Grasspriet (Jerry de
Vries)," vertelt ze.
De gasten hebben last van
doorgroeiende lichaamsdelen.
De Belgische dokter Pilledraaier (De Boer: „Prachtig neergezet door Hans Rutaeling") heeft
daar dé oplossing voor. Maar
een onbetrouwbare journalist
(Marja Snijders Blok) ziet zijn
kans schoon en geeft zich uit
voor de dokter om zo snel rijk
te worden. Na vele lachwekkende scènes verdwijnen uiteindelijk de te grote neuzen, tenen,
vingers en andere lichaamsdelen. Met de journalist wordt
welverdiend afgerekend volgens De Boer.

SMAAKVOL
INTERIÜR
*
Skandinavische meubelen en kunsln'jverheid

Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020-6956409

Zij strijden samen met 13 of

[nterne competitie voor Mare Kok
.ZANDVOORT - Mare Kok is
i het Gemeenschapshuis de
leuwe kampioen in de interne
impetitie van schaakclub
hess Society Zandvoort georden. Tijdens de laatste twee
inden kwam de leidende posie van de 24-jarige Zandvoorter
iet meer in gevaar.
In de laatste ronde van het
;haakseizoen stond de partij
'ssen Mare Kok en Simon
osma op het programma.
psma, tweede in het tussenlassement dankzij een gedep overwinning op het jeugdi-

onny Zantvoort
naar Le Mans
iZ AND VOORT - Tijdens de
jf-uur van Le Mans zal Zand~'ort naast Jan Lammers verte•mvoordigd worden door een
feede plaatsgenoot. Ronny
tatvoort heeft namelijk de
jrvolle uitnodiging ontvangen
PIn deel te nemen aan de 24-uur
Le Mans voor cartrijders.
Vier jaar geleden trok Ronny
'ntvoort zich terug uit de
(«sport.
Het koste hem te
i6' tijd en bovendien bracht
fze vorm van racen veel kosP-1 met zich mee. Zantvoort
zich verleiden om toch weer
achter het stuurtje van de
rt
plaats te nemen en hij
het nog niet verleerd te
n
| - Zijn ronde tijden waren
k een seconde sneller dan
van de concurrentie.
e importeur van Bizcarts
geland was de prestatie van
l Zandvoorter niet ontgaan en
Pge
hem uit om plaats te ner11 m het fabrieksteam van de
JPorteur. Ronny Zandvoort
$&
dat maar al te mooi om
1
zich voorbij te laten gaan
l zo zal hij, op 8 en 9 juni de
e Zandvoorter, naast Jan
iers, zijn die in Le Mans
6
de présance geeft.

ge schaaktalent Florian van der
Moolen, kwam in een Pirc-opening goed uit de startblokken.
Simon Bosma won een paard
tegen een pion, maar Kok counterde echter goed en maakte
handig gebruik van de slecht
gepositioneerde stukken van
zijn opponent. Mare Kok won
zijn paard terug, pikte en passant een tweede zwarte pion in
en won de partij op fraaie wijze.
De eindscore van de nieuwbakken en ongeslagen kampioen kwam daarmee op 47,7
CVS punten. Simon Bosma behield wel zijn tweede plaats, die
hij met 39,5 CVS punten veilig
stelde. Op een knappe derde
plaats eindigde Jaap Bouma,
die dit jaar voor het eerst als
Chess lid stond ingeschreven.
De vierde plaats was voor Boudewijn Eijsvogel door een overwinning op Caroline Stamdejonge. Peter Kühn sprokkelde
dit jaar heel wat punten bij elkaar en eindigde pp de keurige
vijfde plaats. De titelverdediger
Kees Koper, die dit jaar wegens
verplichtingen elders, weinig
tot spelen kwam, wist in zes
partijen toch vijf punten te scoren. Vooral de partij tegen
Hans Drost kende voor Koper
een mooi einde. Met behulp van
een paard wist Koper zijn Hpion tot dame te laten promoveren, wat hem uiteindelijk de
winst opleverde. De zesde
plaats werd zodoende een prooi
van Koper.
Met het afwerken van de laatste ronde van de interne competitie werd het reguliere
schaakseizoen afgesloten. De
leden van Chess Society hoeven
zich echter de komende zomer
niet te vervelen. Het bestuur
van deze schaakclub heeft weer
een gevarieerd zomerprogramma opgesteld. Zo wordt aanstaande maandag in de aan het
Bloemendaalse strand gelegen
strandtent van Chess-lid Willem Brugman een Rapidtoernooi georganiseerd.

eerste avond 2,5 uit 3 scoorde,
voegde de tweede avond wederom twee punten aan zijn totaal
toe. Na een fraaie overwinning
op Spanjersberg, moest Cliteur
in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de zeer sterke
Lissenaar, Jan Bakker.
De derde ronde tekende de
Chess-speler weer voor het volEerste achttal-speler Olaf Cli- le punt tegen Bloemendaler
teur is na zes ronden nog steeds Marchand. Met 4,5 uit 6 deelt
één van de toonaangevende Cliteur, met nog drie partijen te
spelers bij het open rapidkam- gaan, de derde plaats. Het kampioenschap van Bloemendaal. pioenschap lijkt naar Bakker te
De Zandvoorter, die reeds op de gaan, die al z'n partijen won.

Ook het traditionele treffen
met de bevriende schaakclub
De Raadsheer staat weer op de
agenda. De bewoners van Zandvoort krijgen ook weer de mogelijkheid om de krachten met
de Chess-leden te meten, tijdens het Openluchtschaak op
het Raadhuisplein.

Programmering Z-FM (per 01-00-1996)
Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muzickboulevard
Power Play
20.00 t/m 22.00
Tussen Eb & Vloed
22.00 t/m 24.00
Vrijdag
ZFM Nonstop service
0.00 t/m 11.00
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
11.00 t/m 12.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gemeentevoorlichtcr)
12.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service
14.00 t/m 18.00
Muziekboulevard
18.00 t/m 20.00
Power Play
20.00 t/m 24.00
BPM
22.00 t/m 24.00
Zaterdag
Nightfiighl. Een programma voor de Rock-liefhebber
0.00 t/m 02.00
ZFM Nonstop service
2.00 t/m 08.00
Broek ophalen
8.00 t/m 10.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neu0
10.00 t/m 12.00
Hand in hand
12.00 t/m 14.00
Badmuts
14.00 t/m 16.00
Eurobreakclown
16.00 t/m 18.00
ZFM
Sport (Live vanuit Yanks Café)
18.00 t/m 19.00
Getetter aan Zee (Live vanuit Yank Café)
19.00 t/m 20.00
de Kustwacht
20.00 t/m 24.00
Zondag
ZFM Nonstop service
0.00 t/m 9.30
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
9.30 t/m 10.00
ZFM Jazz
10.00 t/m 12.00
Effe Brunchen m e t . . .
12.00 t/m 14.00
Badmuts
14.00 t/m 1C.OO
Zandbak
16.00 t/m 18.00
Muzickboulevard
18.00 t/m 20.00
de Kustwacht
20.00 t/m 24.00

Duiven Hans
Heiligers
in topvorm
ZANDVOORT - De duiven
van Hans Heiligers waren niet
bij te houden in de vlucht vanuit het Franse La Ferte Bernard. De duiven van Postduiven vereniging Plemes kregen
maar liefst 545 kilometer at te
leggen en ondanks het natte
weer werd het een snelle
vlucht. Met de zuidwesten wind
in de rug ging het heel snel.
Hans Heiligers zag dne van
zijn duiven de eerste plaatsen
op eisen. In het gehele concours met 10.500 duiven werd
Heiligers goede 12-e.
De uitslag: Hans Heiligers, l,
2, 3, 11. Fred Spronk 4,'l2, 15.
Hans Gaus 5, 9, 17, 18,24. Combmatie Paap 6, 7, 8. Gebroeders
Harteveld 10, 19, 21. Combinatie Sinnige 13, 14, 16, 20, 23, 25.
Rook Dnehuizen 22.

Bridgedrive
op strand

ZANDVOORT - Een ongewoon gezicht op het strand: op
zaterdag 22 juni sjouwen serieuze dames en heren langs de
paviljoens, terwijl ze over bridgetermen discussieren. Want
op 22 juni vindt voor het eerst
in Zandvoort een strandtaridgedrive plaats. Als de drive een
Volgens Marga de Boer-Pijsucces is, moet het een jaarlijks
pers, een van de ouders van de
„Het was een erg leuke terugkerend evenement worschool, werd het een fantas- avond. Veel mensen hebben den.
tisch schouwspel vol smakelij- achter de schermen meegeholke verwikkelingen in Hotel Me- pen, waaronder de bekende
Aan de kaartwedstrijd doen
sjogge. „In dat hotel logeren Zandvoortse regisseur Ed 12 paviljoens en maximaal 240
vele extravagante gasten, zoals Fransen," vertelt ze. „De hele paren mee. Volgens Gert Toonmevrouw Kwebbelaar (Marie- avond leefden de kinderen ont- en, een van de organisatoren,
ke Hoekema), kunstschilderes zettend mee met het wel en wee hebben zich inmiddels bijna
Charlotte van Rijn (Anneke Po- op het toneel en ze gaven dan 150 paren ingeschreven. Inlak), de Amerikaanse actrice ook vaak enthousiast hun com- schrijven kan nog door voor 15
Morris May (Joke Rubeling) en mentaar."
juni zestig gulden te storten op
girorekening 7304481 (tnv H.
Emmen, Zandvoort). De opbrengst van de drive gaat trouwens naar een goed doel.

Twee Zandvoortse teams
doen mee aan Zomerzotten
ZANDVOORT - Aan het
jaarlijkse Zomerzottenfestival van de Rotary Club doen
op zondag 9 juni deze keer
twee teams mee uit Zandvoort. Sporthal Gran Dorado, waar de binnenspelen
plaatsvinden, levert een eigen team en in de ploeg van
het casino zitten ook een
paar Zandvoorters.

Zandvoorts
Nieuwsblad

De wedstrijd wordt georgamseerd door de nieuwe Stichting
Zandvoortse
Bridgeactiviteiten, die bestaat uit Wim Koning, Henk van Leeuwen en
Huub Emmen van de Zandvoortse Bridgeclub en strandpachter Gert Toonen.

Handbalclub
opent jeu
de boulesbanen

ZANDVOORT - Zaterdag
wordt op het complex van de
14 andere teams voor een goed
handbalvereniging ZVM-Rabodoel. Dit jaar is dat de Clinicbank twee jeu de boulesbanen
clowns, die kinderen in ziekengeopend. De opening vindt
huizen vermaken. Blijft er nog
plaats om 's middags twee uur.
geld over, dan is dat mogelijk
voor Nieuw Unicum.
Op het handbalterrein in het
Het Zomerzottenfestival bevoormalige circuitgebied, heeft
staat inmiddels zes jaar. Het is
de club twee zeer fraaie banen
gebaseerd op het beroemde
aangelegd. Belangstellenden
Spel Zonder Grenzen van Dick
voor deze nieuwe sport kunnen
Passchier, alleen is het verschil
op maandagavond terecht van
dat de groepen die eraan meezeven tot tien uur, op woensdoen gesponsord zijn door bedagmiddag van één tot vier uur,
drijven. Deze teams, bestaande
op woensdagavond van zeven
uit tien sporters en een captain,
tot tien uur en op donderdagmoeten allerlei spectaculaire
avond van zeven tot tien uur.
spelen in het water en op het
De kosten zijn 2,50 gulden per
land tot een goed einde brendrie uur en één gulden voor de
gen.
huur van ballen. Informatie
De binnenactiviteiten vinden
kan worden ingewonnen bij
van 12 tot drie plaats in de
Evert van der Linden, telefoon
sporthal van Gran Dorado. Van
023-5714973.
drie tot half vijf treden de
teams aan voor de spelen op het
strand en in de zee bij de reddingspost Piet Oud. Wie niet
aan de activiteiten zelf meeKLM vliegt weldra
doet, kan altijd komen kijken.
Want de toegang is gratis. Bonaar China
vendien treedt ook de Rudolf
- De KLM start
Hans Rubeling in de rol van de Belgische dokter Pilledraaier opSCHIPHOL
Kreuger Band op.
26 juni een nieuwe lijndienst
naar de Chinese hoofdstad
Beijing. De ondertekening van
de
luchtvaartovereenkomst
tussen Nederland en China
heeft nu definitief de weg voor
de KLM vrijgemaakt. De KLM
vliegt de dienst twee keer per
week
Woensdag: 18.45 uur EstaZANDVOORT - Het poule D. De Rabbels wonnen
zaalvoetbaltoernooi van van Gran Dorado met 5-3 na blo - Harocamo, 19.30 uur
Bovendien maakt de KLM
Zandvoortmeeuwen vor- een spannend duel. Eveneens Yanks - De Kater, 20.15 uur
haar veelvuldige vluchten naar
spannend
was
de
strijd
tussen
Maclu
HB
Alarm,
21.00
uur
dert gestaag. De eerste ronTaipei in het 'afvallige' Taiwan
de zit er pp en in de Amiga Yanks en Harocamo. Yanks Café Bluijs - De Zeereep, 21.45
tegenwoordig met Jumbo Jets
Café de Kater - Sensemilklasse zijn de teams herin- bleef met 5-4 nipt aan de goede uur
met opschriften 'KLM Abia' m
van de score en werd eer- lia, 22.30 uur Chin Chin - EDOplaats van het kroontje m het
gedeeld in een eerste en kant
in G. Glim Chin was de /Jacro.
logo - keurig zoals de hoge hetweede divisie. In de Forza ste
van H, mede door een
Donderdag: 18.45 uur Sabra
ren m Beijing dat wensen.
klasse is de strijd nog ge- sterkste
fraaie
6-3
zege
op
SpaghettiCafé
Basta,
19.30
uur
Wild
heel open, maar daar zijn huis.
Child - Spaghettihuis, 20 15
dan ook nog maar een paar
uur Fred Hehl - Corodex, 21.00
wedstrijden van gespeeld.
Ook de Forza klasse is van uur De Stal - TYBB. 21.45 uur
Minder winst
In de Pellikaanhal wordt start gegaan. Play In maakte Klassiek - Sesto Senso.
over het algemeen heel meteen indruk in poule A
Vrijdag: 18.45 uur Repropvoor Transavia
aantrekkelijk zaalvoetbal door tweemaal te winnen. Zo- roof - Identico, 19.30 uur RabSCHIPHOL - Transavia
gespeeld.
wel TYBB als Fred Hehl werd bel Boys - Big Mouse, 20.15
heeft m het boekjaar 1995-'96
In de hoogste Amiga klasse met 5-0 verslagen. Ook De Stal uur Play In - II Mondo, 21.00
een winst geboekt van 17,6 müplaatste Banana zich zeer ge- deed van zich spreken door uur Banana - Sack Time, 21.45
joen gulden. Dat betekent een
makkelijk. Eerst werd Duvak twee overwinningen. Fred uur Maclu - Puntje Puntje,
terugval in vergelijking met het
van de Pellikaanvloer ge- Hehl werd met 3-2 geklopt en 22.30 uur Casino Zandvoort voorafgaande jaar, toen 23,4
speeld met 16-1 en vervolgens Corodex kreeg slaag met Casino Amsterdam.
miljoen gulden winst werd geMaandag: 19.30 uur Rabbel
was JS Consultancy geen par- maar liefst 10-5. Il Mondo
boekt. Het winstcijfer is nog
tij, 9-6. Reproproof volgt Ba- volgt goed door een 6-4 zege Boys - Casino Amsterdam,
enigszins geflatteerd door
nana door een 7-4 zege op Lou- op Corodex en een 2-2 gehjk- 20.15 uur Lou Lou - Café Neuf,
boekwinst op enkele verkochte
21.00 uur Gran Dorado • WeLou. De winnaar van E werd spel tegen TYBB.
vliegtuigen. Toch vervoerde
ber's, 21.45 uur JS ConsultanEstablo ondanks een 3-3 geTransavia meer passagiers dan
In poule B maakte Sense- cy - Peugeot Cobussen, 22.30
lij kspel tegen Bakkerij Paap.
ooit tevoren: 2,3 miljoen, ofteCafé Bluijs werd winnaar in P millia een goede start door uur YB/Superfone - Duvak.
wel 14 procent meer dan m het
Dinsdag: 18.45 uur Chin
door Café Basta met 6-2 de Maclu met 7-1 te verslaan en
voorafgaande jaar.
een 2-2 gelijkspel tegen Puntje Chin - Café De Kater, 19.30 uur
baas te blijven.
Puntje. Dit team voegde daar Café Bluijs - Harocamo, 20.15
Dit jaar valt niet echt een verIn C ging de overwinning een overwinning van 6-3 aan uur Café De Kater - HB
betering van de resultaten te
naar Casino Zandvoort, dat toe tegen HB Alarm. Café De Alarm, 21.00 uur Yanks verwachten, aangezien de boeSack Time met 4-2 er onder Kater kwam eenmaal in het EDO/Jacro, 21.45 uur Sensekingen voor vliegvakanties mohield. Het altijd goed preste- veld maar deed dat prima, ge- millia - Sterk, 22.30 uur Estamenteel zo'n 8 procent beneden
blo - De Zeereep.
rende Rabbel Boys won knap zien 4-2 zege op Sterk.
die van vorig jaar liggen.

Aantrekkelijk zaalvoetbal
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teleteks

SONY HI-8 TRAVELLER
r<S

SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
KVX21,55cm Hi-Black, Tnnit; Adv '1440-

•.."' • ' • : . • • • • '•'•.• ; • ' , • ; ; • • :•;. laatste " . . .
I n de l i ng
Informatie:'
.•.•.•'••.'•'•.'•! "'•'":'.••:;' • ' • . . ' • • • • ; ; . • : • ' • • ' • • .
-'
1Ö2Nieuws . : ; ;
'
101
2 0 0 programma' ;: • • < .201
300 Omroep
301
400 Vrijt! Tijd, Teletekst.
401
500 Consument, financier . 501
600 Sport
h ; • ; , . • , «m
700 Weer en verkeer
"anl't
8OO Landbouw en regio
:. BU'

TR707, Superieure Hi-8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluid, motorzoom, autofocus Adviespnjs'3220 -

1289.-

SONYHI-8STEADYSHOT
SONY KVS2941 SUPER!
TOPKLASSE' Boste koopi" De
platstebeeldbuis,100Hz,PIP,
stereo, teletekst Adv '3550 -

TR750, TOPKLASSE' Met
beeldstabilisator, HiFi stereo geluid, lichtgewicht Adv'3110-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

•.•
Publieks
Inforrnnlt*

'e blunderen, maar
we doen het express...
Volstrekt unieke
EK-aanbiedingen die niet
voor herhaling vatbaar is!
Profiteer!

201

(allen i n .
•"Vntoo<"«ia

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
TypeW697LW, Voortader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299 -

Omroep- overzicht:
*
4 AVRO 310; VARA 320
OTROS'35O VOO 360
*-•••—-• ~9i Educatief

1699.-

LUXE 1400 TOEREN

Stereoenteletekst Adv '2550 -

lüSKr

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi-Black tnnitron beeldbuis,
monitorlook, afst bed "1440-

SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTnnitron Adv "1000 -

SONY TRINITRON
M1400,Afstandbediend "780-

TR550, Met beeldstabih s a t o r , HiFi g e l u i d ,
motorzoom Adv "2530 -

1249.

SONY HiFi TRAVELLER
TR470,10x motorzoom, groothoeklens, HiFi stereo "1999.-

1299.-

HI-8 CAMCORDER
VICORDER

Superieur beeld,
oeeld, HiFi stereo

WHIRLPOOL ARG647

AEG LAVAMAT RVS

Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen1 Wat zegt
u van deze A E G / B C C
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviespnjs. *1499.-

nr«F4 nnc

SONY 100 HZ SUPER TRINITRON STEREO KLEUREN-TV

lJ'J/;f

KVE2561; Super platte 63cm beeldbuis, 100 Hz Digital Plus voor een
rustig beeld zonder hinderlijke flikkeringen, digitale ruisonderdrukking,
100 Watt HiFi stereo 3D-Spectrum Sound met Subwoofer, afneembare
boxen, Intelligent Teletekst, geavanceerd menusysteem, Multi Picture-lnPicture. Adviespnjs*2970.-

33Ü."

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs*1348.-

1249.-

8x motorzoom,
>m, autofocus.

769.-

l-T*f*t\

"7C^EÜ

|jt;/;f /uu-"
WASDROOGKOMBlNATlE
W a s s e n en d r o g e n in
1 machine, 1000 toeren.
Adviesprijs.
'1549.-

PHILIPS 70CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450, Adviesprijs'1 995 -

995.-

VR642.TURBO-DRIVE video,
4koppen,longplay,PDC.*1195 -

799.

849.-

nazorg

Ruime 24 liter inhoud, snelle 900 Watt magnetron,

SIEMENS 300 LITER vele kookfunkties. Adv *699.KOEUVRIES KOMBINATIE
Type KG31; Flexibele mdeiing, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviespnjs.*1498.-

999.-

449.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

599.-"

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEUVRIES KOMBI WHIRLPOOL AVM

Luxe 32 liter 4 m 1 kombi
magnetron. Adv.*1099.-

649.-

INDESIT D3000WI; 4 programma's, 12 couverts
Adviesprijs*999.-

ZANUSSI WASAUTOM.
TypeZE400E; Adv. *949.-

699.-

2-DEURS KOELKAST

TypeAWG719;Adv.*1075-

425.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

899.

^jjg i«nrr/

SONY HiFi VIDEO+PDC

W^BWB

LUXE 800 TOEREN

SLVE70, Tn-Logici Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen,
longplay, PDC Adv *1780-

579.479.-

799.-

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviespnjs. '849.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! Adviespnjs*749.-

495.-

IÜI 549 -

UiVfKf «jHr^B
BAUKNECHT VW3PR

preaj 7QQ
IJmf /ïïlïJ.""

BOSCH VW SPS1012

nwi Tjn
laafw l JVmm

INDESITWASAUTOM.

SIEMENSAQUASTOP
SIEMENS 2-DEURS Superzuinig. Adv.*1348.-

Type 2596; Adv.*799.-

235 liter. Adviesprijs*985.-

GRUNDIG HiFi VIDEO
GV450; "Beste koop", stereo,
longplay, inkl PDC. *1709.-

645.-

679.-

TA4310; Flat square beeldbuis, teletekst A d v ' 1 3 4 5 -

349.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

LUXE VAATWASSER

Europese videorecorder van het
jaar* Inkl.shovwiew+PDC *1670 -

21PT440A, Adviespnjs'1345 -

55 CM STEREO KTV

769.-

MIELE K1321S LUXE

INDESIT 1200TOEREN

SONYHiFi VIDEO: E80

PHILIPS STEREO TXT

nfiw 845."

Digitale 2 in 1 kombi met
900 Watt quartz-grill.'599.-

Voorlader, centrifugegang
1 200trn/mm., rvs trommel,
zeer zuinig. Adv *1199.-

PHILIPS HiFi STEREO

PHILIPS MATCHLINE
PT701 B, STEREOTELETEKST,
afstandbediening Adv '1795-

K/V kombinatie met 3 laden.
Adviesprijs*1149.-

249.-

1299.-

1259.-

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV

209.-

WHIRLPOOL AVM617

SHARP KOMBI

D AT!$

VR833, TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder, 4 koppen, montagerecorder met
vliegendewiskop Adv *1995 -

FM1515; 17 Liter, 5 standen, draaiplateau. Adv'399.-

BAUKNECHT KGC

Type KE3000, Gescheiden
regelbaar, 3 vriesladen.
Adviesprijs. *1849.

PHILIPS MATCHLINE

199.-

MOULINEX S T U N T

17 liter inhoud. Adv.*599.-

Hoog centrif uge-toerental.
Adviespnjs*1349 -

SLVE11; OPC voor
optimale beeldkwaliteit,
44 voorkeuzezenders,
Auto Tunnig System,
scart, afstandbediening. Adviespri]s*650.-

VIDEO-8 CAMCORDER
AMCORDER

iïSvJm

BAUKNECHT WA-

179.-

SHARP R2V14

ZANUSSI KOEL/VRIES

nrejjfr 7QC _

\MH?
SONYTRI-LOGIC
VIDEORECORDER

PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV

PT800, Black-üne S beeldbuis, stereo, teletekst "2795 -

549.599.629.-

IÜ45."

945.PW630A,GrootbeeldBlackLine beeldbuis, teletekst, afslandbediening Adv '3295 -

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviespnjs*999.-

RVS kuip en trommel. *1499.-

SONY STEADY SHOT
SONY72CMKVC2921

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Supersnel verwarmen en
ont.dooien. Uitneembaar |
draaiplateau Adv. "279 -

pTj^i
IJMM

MIELE VAATWASSER
G570;TOPKLASSE. Adv.*1849 -

1299.-

AKAI HiFi VIDEO
Off Ned Philipsgarantie '895.-

VSG705; Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen Adv *1098.-

PHILIPS TELETEKST

STUNT! HiFi VIDEO

PJ155A, Adviesprijs*725 -

Pnjsdoorbraak' 4 koppen,
longplay videorecorder mkl. PDC. Adviespnjs *799.-

51 CM KLEUREN-TV

649.-

Degelijke koelkast. Fraaie
uitvoering met vriesvak.
Officiële garantie.

1000
TOEREN
BOVENLADER

599.-

779.

WHIRLPOOL 850 TRN
TypeAWG089;Adv.*1435.-

SONY LONGPLAY VIDEO

849.-

E400Tn-Logic,4 kop, shuttle,
inkl showview+PDC *1000.-

699.-

AEG TURNAMAT

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ, 2 koppen,timer6progs Adv.*890-

AEG BOVENLADER

469.-

1249.-

ST70-650, Adviespnjs'1949 -

Adviesprijs. *734.-

GRUNDIG 63 CM KTV

S H O W V I E W VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv *699.-

ARISTONA63CMKTV
STEREO TELETEKST

80 Mhz, 4 MB, 540 MB schijf,
kleurenmonitor. Inkl. Windows
software. Adviesprijs. '1938.-

399.-

PACKARD

AUDIO-CASSEHES

499.379.-

DK
D60 18.SONY HF90 25.MAXELLXLII9035.-

JVC VHS-HQ VIDEO

TOPMERKWASDROGER

249.-

rv.a. lODs™

ZANUSSI WASDROGER

TypeTD52; Reverserend. *649.-

CANON BUBBLEJET

BAUKNECHT TRA961

429.-

Printer, inkl. cartridge.Adv.'479.-

399.-

349.599.KONDENSDROGER
599.-

WHIRLPOOLAWG912

TX25G, Stereo, teletekst *1599-

429.-

Kondensdroger. Adv.*l 349.-

779.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

STUNT! VHS-HQ VIDEO

7cm, a f s t a n d b e d i e n d

Inkl

AEG TYPE 520

Kondensdroger. Adv.*l449.-

999.-

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

afstandbediening

299.-

Elektronisch. Adv. *1699.-

1099.1149.-

d4iii

BAUKNECHT VRIES KAST

GKC1311; 120 liter inhoud, 4 opberqvakken,
optisch signaal bij storing, Adv.pr.*649.-

MIELE STOFZUIGER

i'Üf
'

S246I; 1400 Watt, super Air-Clean filter,
3 jaar garantie op de motor. Adv.pr.M29.-

MERKCENTRIFUGE
2800toeren. Adviespnjs'

OPZETVRIESKASr
Handig! 50 liter. Adv.*595.

I Meer budget door de gratis

HAARLEM

BEVERIJK

8ADHOEVEDORP

ALKMAAR

528

798

ATAG GAS-ELEKTRO

948.-

100 LITER VRIESKAST

WHIRLPOOL AFB594
SUPER KOOKPLAAT
BOSCH VRIESKAST 4-pitsgaskookplaat.*298 Type GSD1341 ; Adv. *848.-

OZ3*i OIQ
^^*jmT*m

~ I^Hi^B

"*

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vriesladen en 2 accu's. Adviesprijs'1 165.-

ATAG WASEMKAP
WH155; Luxe 3standen.*260 -

148.

STUNT!! VRIESKIST!!
Bij'na alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten.
Er is al een vriesKist vanaf:

149.Electronisch betalen • •

478.-1-

ETNA FORNUIS 14.01

FK055; Elektrische oven, inkl
grill en kookwekker. *1510.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
iBCC-carüf
.'••.•• '.-•.•'•••
KAanvrnao-folder
in de winkel!

Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur. Adv. *949 -

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispiten klok
Adviesprijs*1275.-

MIELE DROGER T349

449,
269

STUNT! GAS-ELEKTRO

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

CM50; Geen afvoer nodig

HRJ205, LCD-afstandbediend

SHARP PORTABLETV

KOELBOX 12 VOLT
Ideaal voor in de auto of
op de camping.

JVC VIDEO SHOWVIEW

VSG221, Afstandbediend
Adviesprijs 498 -

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

Wasdroger. Adviespnjs*495.-

PANASONIC 63 CM

GRUNDIG 51 CM KTV

WM
345."
BOSCH KOELKAST

645."
ELECTROLUX

Inxjei primer IHKI. sneeneeaer,
zw/wen kleur. Adviesprijs. * 499.-

HRJ200, Afstandbediening

T51-640JELETEKST '1099 -

Met vriesvak. Adv.*699.-

KT1 8R01 ; Adviespnjs*948.-

1499.-

VR242, Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed *895 -

TA4411,Afstandbed '1795-

ZANUSSI KOELKAST

Type KN3400WO; Adv.*849.-

AMSTRAD MINITOWER

PHILIPS VIDEO + PDC
BP55,Stereoteletekst '1099-

rffiftf QQR
ö£,Dmm

SIEMENS 180 LITER

/

7025,Stereoteletekst '1599-

BLAUPUNKT 55 CM

INDESIT. Adviesprijs*749.-

pTg*l

PENTIUM MINITOWER
8 MB, 1 GB/schijf, kleurenmonltor, Windows'95, 1 jaar.
garantie, aan huis, 3 mnd.
HELPDESK. Adviesprijs. :2999.-

499.-

BLAUPUNKT 70 CM

265.-

145 LITER KOELER

LAV275; 1000 toeren. *1699.-

K/ PANASONIC VIDEO
GRUNDIG 70 CM KTV NVSD22, "Beste koopi"
STEREO TELETEKST 2 koppen, afstandbediend

ST63-650, Monitorlook,
STE'REOTELETEKST '1829-

O/l O
ïfH-ïlB

ETNA WASEMKAP

AVANCE;3-standen.Adv.*135 -

298.
maandagmiddag
dinsdag t/m'vrijdag
zaterdag 9 tot S uur

•rig* filialen dondardag

78.1 lot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Woensdag 5 juni 1996

Avif auna-bezoekers komen voor speeltuin
Avifauna is de enige plaats ter
wereld waar je een vleugellamme maar in elk geval levende
albatros kunt zien. Het is ook
de plaats met de hoogste glljbaan van Nederland. Een vogelen attractiepark tegelijk.

D

tig exemplaren m een koffertaak. De vogels gaan eerst in
quarantaine en blijven hier totdat de rechter uitspraak heeft
gedaan. Ze worden daarna niet
verkocht of verhandeld, zeker
dat laatste woord gebruiken wij
hier niet."

E GEMIDDELDE be

zoeker,

en

daarvan

passeren er zo'n driehonderdduizend per jaar de
kassa, houdt het vier uur uit
in het Avifauna te Alphen

aan den Rijn. Vooral bij kinderen is het vogelpark van

de familie Van der Valk geliefd. Niet zozeer vanwege
de vogels, alswel om de

speeltuin waar onlangs de
hoogste glijbaan van Neder-

land werd ingegleden door
plaatselijke notabelen.
De schommels, wippen, minicars, luchtspringkussens, minimotorbootjes, graafmachientjes en botsautootjes vallen bijna in het niet bij de nieuwe 29
meter hoge glijbaan met zijn
vier kronkelige buizen.
De attracties zijn de voornaamste reden van de vele
schoolreisjes en verjaardagspartijtjes naar Avifauna.
De kinderen lieten de vogelcollectie veelal links liggen
maar als het aan Christianne
Vermuë van Avifauna ligt gaat
dat veranderen.
„Kinderen
gaan in vogelvlucht door het vogelpark en dan door naar de
speeltuin. Kijk, laat ik eerlijk
zijn, in wezen zijn vogels natuurlijk putalieksonvriendelijk.
Er valt weinig te zien want ze
doen niet zoveel. Als kinderen
moeten kiezen tussen het kijken naar apen of vogels, dan is
de keuze eenvoudig, dan gaan
ze naar apen kijken. Toch willen we proberen daar enige verandering in aan te brengen door
ons bijvoorbeeld meer te richten op educatie voor kinderen
en dit jaar gaan we ook beginnen met het geven van rondleidingen."
Avifauna is de voormalige
privé-collectie vogels van hoedenfabrikant Ten Brink. Toen
die failliet ging, nam Van der
Valk de collectie over en ontwikkelde Avifauna tot een van
's werelds grootste vogelparken
met meer dan tweeduizend
exemplaren verdeeld over 450

Amerikanen verbaasd

1-13

Avifauna ontwikkelde zich tot één van de grootste vogelparken van de wereld met meer dan
tweeduizend exemplaren waaronder dit pelikaantje
Foto R Hoogenboom

soorten, waaronder, natuurlijk,
de toekan.
Vermuë: „We hebben niet alleen vogels in gevangenschap
want dit seizoen zijn er meer
ooievaars teruggekeerd dan vorig jaar om hier een nest te bouwen en te broeden. Daar zijn we
enorm trots op. We zijn verder

afkomstig uit een vogelopvangcentrum in Washington en
heeft nog maar een vleugel. Avif auna is als eerste benaderd om
hem op te nemen en zijn dagen
hier te laten slijten."

worden geïmporteerd. Het gaat
vaak om grote partijen, veelal
ara's en papegaaien. „De illegale vogelvangst komt nog steeds
veel voor. De omstandigheden
waaronder de dieren worden
vervoerd, zijn soms dieptreuHet park is verder opvanga- rig. Je wordt niet blij als je
dres voor vogels die illegaal hoort over een vangst van der-

Specialiteit
is kweken van
neushoornvogels
wereldwijd bekend om onze vogelopvang. Het mooiste voortaeeld daarvan is Jos de Albatros, een vogel die bij uitstek
gemaakt is om te vliegen. De
poten van een albatros zijn vrij
zwak en zijn vleugels kunnen
de grootste spanwijdte van alle
vogelsoorten bereiken, 3,5 meter. Jos is een kleinere soort, De attracties zijn de voornaamste reden van de vele schoolreisFoto Rob Doolaard
een zwartvoet albatros, met een jes en verjaardagspartijtjes naar Avifauna
spanwijdte van 2,4 meter. Hij is

„Als je een prijskaartje van
dertigduizend gulden aan een
vogel hangt, is hij morgen gestolen. Er is op wereldschaal
wel een soort ruilhandel tussen
dierentuinen die in Nederland
wordt gecoördineerd door het
Nederlands Onderzoek Diereninstellingen (NOD)."
Ook in ander opzicht wordt
er onderling geruild. Europese
dierentuinen stellen zich sinds
1985 actief en in verenigingsverband ten doel om bedreigde en
zeldzame diersoorten in stand
te houden. Samen beheren ze
een hondertal kweekprogramma's waarvan Avifauna bijna 10
procent voor haar rekening
neemt. En dat niet alleen voor
het eigen park, want ze kweken
ook op bestelling voor elkaar.
De specialiteit van Avifauna
zijn de neushoornvogels.
Voor sommige vogels, zoals
de dodo, komen die kweekprogramma's te laat. Avifauna
dacht een leuk idee te hebben
door een deel van het park in te
richten als begraafplaats, compleet met grafzerken en bloemstukken, voor uitgestorven vogels. Foutje, het publiek bleek
het niet te waarderen.
Vermué: „We kregen nogal
veel boze reacties en ja, het is
natuurlijk ook niet leuk als je
net een sterfgeval hebt meegemaakt en vervolgens in een vogelpark geconfronteerd wordt
met een begraafplaats. Bezoekers konden het niet waarderen en begrepen de bedoeling
ook niet. We gaan het daarom
nu aanpassen door naast de
graven gedichtjes over de betreffende vogel te plaatsen. We
hebben daarvoor bekende Nederlanders als Drs. P. uitgenodigd een gedicht te schrijven."

Tot laat in de middag was het een drukte van belang in het Vondelpark in Amsterdam
Foto Rmus W.ijien.i.'r
O'N VIERDUIZEND men- enfb is zeer tevreden over deze
sen hebben afgelopen zon- opkomst.
stonden hebben niet te klasjen
dag meegedaan met de
gehad over belangstelling."
tiende tocht van 'Amsterdam
„We hadden natuurlijk heel
Enkele medewerkers van de
op de fiets'. Meer dan tiendui- mooi weer en de sfeer was goed. Amerikaanse
fietsersorganisa
zend belangstellenden kwamen De formule om een informatie- tie, die in het kader
de we
naar het Vondelpark voor een markt op één plek te houden is reldfietsconferentie van
Velo
Monbezoek aan het grote fietsfeest. erg goed geweest Bedrijven en diale waren uitgenodigd, keken
André Guit van de fietserbond organisaties die op deze markt volgens Guit zondag hun ogen
uit. „Ik denk dat het fietsfeest
een positieve bijdrage heeft geleverd aan de kans op het organiseren van de Velo Mondiale
in het jaar 2000. De Amerikanen
waren verbaasd over het feit
dat het onderwerp fietsen, dat
m Nederland zo is ingeburgerd,
voor ons toch nog reden was
voor zo'n groot feest waar ook
nog heel veel belangstelling
voor is," aldus Guit.
Of er volgend jaar voor de 11e keer een tocht 'Amsterdam op
de fiets' wordt gehouden is nog
maar de vraag. Guit: „Er komt
toch heel wat bij kijken om iets
dergelijks te organiseren en we
werken met relatief weinig
mensen."
De hoofdprijswinnaars van
de fietstocht zijn: L. Poelemeijer, Fleur Tjong, Hanneke Schafer en M. Koppers.
Everhard Hebly

Een bezoek aan Avifauna kan gecomblneerd worden met een bezoek
aan Archeon en met een rondvaart
over het Braassemermeer. In de zomer is het bovendien mogelijk vanuit
Amsterdam een dagtocht per boot
naar het vogelpark te maken. Voor inlichtingen over het park: telefoon 0172487506.

Z

De mooist versierde fiets kon tijdens het grote Fietsfeest ook nog
een prijs winnen
Foto Rlnus Wa genaar

Specialisten knappen park Waterland in stijl op
In de 17-e eeuw lieten Amsterdamse kooplieden riante buitenplaatsen maken in
Zuid-Kennemerland. Voor
de nazaten is het onderhoud
en herstel een lastige en
dure aangelegenheid. Toch
is het park rond Huize Waterland, de laatste particuliere buitenplaats bij Velsen-Zuid, recentelijk opgeknapt. Een karwei voor specialisten, die daarbij rekening moesten houden met
tal van cultuur- en natuurhistorische waarden.

H

ET LAWAAI VAN het
verkeer rond Velsen
raast nog even door
het hoofd, maar op de stille
oprijlaan van landgoed Waterland is het geruis van de

fietsbanden al weer snel
hoorbaar.
Langs de oprijlaan groeien
grote lindebomen, met daartussen wat jongere exemplaren.
Om de bocht, aan de rand van
een open veld, kan de fiets te-

Speel en
scoor in
uw eigen
EK!

SUPERSPANNENP

UWEICEN EK'9é!

BOES

gen een knoestige eik gezet
worden. Het wachten is op hovenier Frits Homan, kenner en
liefhebber van Waterland, die
een rondleiding over het landgoed zal geven.
Hoewel een bordje dat verbiedt, is de verleiding groot om
onderwijl over het gras te wandelen. Voorbij een taxushaag
staan we opeens in het volle
zicht van Huize Waterland, een
overrompelend wit huis met
hoge vensters en donkere luiken.

Achter een van de ramen
staat een doodgewoon plastic
bloemengietertje naast een fles
Pokon. Dat neemt niet weg dat,
volgens een informatiebord bij
de oprijlaan, Huize Waterland
sinds de 17-e eeuw bewoond
wordt door vooraanstaande geslachten, zoals de families Trip,
Hope, Boreel en Van Tuyll van
Serooskerken. Over het toenmalige Wijkermeer zeilden zij
eenvoudig van Amsterdam
naar Velsen.
De huidige bewoonster is mevrouw J.A. Fopma, weduwe van
een Amsterdamse koopman die
in 1988 overleed. Zij beheert het
27 hectare grote landgoed en
wil het zo veel mogelijk in de
oorspronkelijke staat te behouden. Mevrouw Fopma komt
een praatje maken, in afwachting van het arriveren van Homan.
Over de jonge linden langs de
oprijlaan weet zij dat die elders
op het landgoed niet meer pasten. „Maar de hovenier kan
daar meer over vertellen."
Met volle vaart komt Homan
in een Deux Chevaux de oprijlaan oprijden. Duizend verontschuldigingen, want bij Schiphol heeft hij in een file gestaan.
Met zijn hoed en donkere lange
haren heeft Homan wel wat van
een kunstenaar. Hij heeft zeven
jaar in dienst van de Stichting
P.H.B. (Particuliere Historische Buitenplaatsen) op Waterland gewerkt.

eeuw gemaakt, toen de Franse
Barokstijl op de schop ging. Zoals dat in die tijd hoorde, werden er drie eiken op geplant.
Maar die hebben we bij de renovatie omgehakt ten faveure van
de zeldzame treurbeuk die je
anders niet zou kunnen zien."
Een paar honderd meter verder groeien er
opeens andere
planten op de
grond. Lelietj es-der-dalen
hebben plaatsgemaakt voor
met
name
brandnetels.
----Volgens Homan vormen die een aanwijzing
dat er iets met de grond aan de
hand is. In dit geval wordt dat
veroorzaakt door een kolonie
van zo'n veertig blauwe reigers
met nesten in de bomen. „Leuk
voor die beesten. Maar minder
leuk voor de eiken want die
kunnen niet tegen de uitwerpselen."
Landgoed Waterland in Kennemerland is verder bekend
om de aanwezigheid van stinzeplanten. Dit zijn verwilderde
bol- of knolgewasjes, zoals
sneeuwklokjes, vroege sterhyacmten en Haarlems Klokkenspel. Ze werden een paar honderd jaar geleden ontdekt bij
stenen huizen (stinzen) in

Friesland en vervolgens naar
de duingronden gebracht. Daar
bleken ze goed m te gedijen.
Homan zoekt m het gras naar
Haarlems Klokkenspel, waarmee het een paar jaar overigens
minder goed is gegaan. Dat was
in de tijd dat men op het landgoed een blower gebruikte in
plaats van de
ouderwetse
hark. Homan:
„De stamper
en meeldraden van Haarlems
Klokkenspel zijn
met
elkaar
vergroeid. De
plant is daarom aangewezen op
een vegetatieve verspreiding.
Dat gebeurde vanzelf met harken, maar met de blower nam je
niets van de plant mee."
Na een wandeling van twee
kilometer door de groene rust
van het landgoed, staan we opnieuw voor het huis. Even dralen is mogelijk, maar uiteindelijk zit er niets anders op dan
weer terug te fietsen naar de
drukte van alledag

'Dieren snoepen
dankbaar van
de dode eik'

Huize Waterland is de laatste particuliere buitenplaats bij Velsen-Zuid. Het park rond het
landgoed is recentelijk opgeknapt
De stichting heeft als doel het
in oude luister herstellen van
historische particuliere buitenplaatsen. Maar wat is oude luister? Waterland was in de tweede helft van de 17-e eeuw ontworpen naar de Franse taarokstijl: veel symmetrie en rechte
lanen. Een eeuw later ging de
tuin op de schop en werd hij
opnieuw ingericht, nu op de
Engelse manier.
Homan: „De kooplieden uit
die tijd kwamen in Engeland en
ontdekten daar de Engelse
landschapsstijl. Eigenlijk is er
meer ruimte voor nodig, maar
hier heeft men dat opgelost met
een soort van doolhof. Door de
aanwezigheid van bijvoorbeeld
heggen en heuvels lijkt alles
veel ruimer en weet de wandelaar niet waar hij heen gaat."
In het kaarsrechte deel van
de oprijlaan vinden we een restant van de Franse stijl. Homan
heeft daar vele uren doorge-

bracht in de kruinen van de linden en het dode hout er uitgezaagd. Overigens, die jonge
boompjes had hij er liever niet
tussen gehad: „Als een boom
dood gaat, kun je beter gewoon
de oude stam laten staan en op
een gegeven moment alle linden in één keer vervangen."
Homan neemt ons mee voortaij grote rododendrons, die
nogal van de droogte te lijden
hebben gehad, naar een oud eikenlaantje. Hij leunt tegen een
dode stam. „Mijn vriend de
eik," zegt hij. „Zeven jaar geleden ging die dood. We hebben
zijn takken afgezaagd en de rest
laten staan, want het is geen
gezicht om hier een jong
boompje tussen te zetten. En
de dieren zijn dankbaar, die
snoepen van een dode eik."
We lopen verder over een
heuvelachtig paadje in typisch
Engelse landschapsstijl, totdat
we plotsklaps aan de rand van

een spiegelende vijver staan. De
ruimtelijke illusie wordt nog
een extra vergroot door twee eilandjes. Aan de overkant hangen treurige takken aan een onbekende boom.
„De eilandjes zijn m de 18-e

Remco Daalder is hoofd Beleid en Beheer, Amsterdamse
Bos. ledere 14 dagen doet hij op
deze pagina in een column verslag van het leven in het bos.
EN
TIJDJE
geleden
E
schreef ik in deze rubriek
over Bertha, onze grote witte

huiskip, die zoek was geraakt
Nederlanders werken sinds het
programma 'Opsporing Verzocht' graag mee om verdachte
figuren terug te vinden. Dus
kwamen er op dat verhaal een
aantal tips binnen, die wij zorg
vuldig hebben nagetrokken De
meeste tips gingen over boerderijkippen die duidelijk met in
het Amsterdamse Bos hoorden
Er was maar één tip die volgens
ons over Bertha kon gaan Ik
geef dit telefoontje even door
zoals het op de Boswachtenj
binnenkwam.
„Met Hekkmg hier Ik las in
de Bosrubriek van die kip van
Jan Pieter Nep\eu u, nou, die heb ik gezien hoor'
Ik liep toevallig op het Mu
Donateurs kunnen vrij wandelen op seumplem, stopt er een Fransi
Waterland. Geïnteresseerden kunnen bus. De deuren gaan open en er
zich schrittelijk of telelonisch melden
bij de Stichting Hui/e Waterland. springt een grote witte kip uit
Rijksweg H(i. 1!I81 LH Velsrn-Zuul. Te- Wij er achteraan, maar dat
leioon: (U55-535.M1
beest was snel, d'e rent onder
een andere bus die daar gepai keerd stond. Met een paar men
sen hebben we onder die bus
gekeken, geen kip meer te vin
den. We hebben er zelfs nog de
i.-v \• «•„••«;
bedoeling zijn. Of was de vopolitie bijgehaald, die reden
'- ^v^
""*^ L|
gel op zoek naar een partner?
toevallig langs. Die vonden ook
De koolmeesjes hadden het
niks Pas later bedacht ik me
in elk geval zeer druk deze
dat cae kip natuurlijk heel goed
ochtend. Ze kwetterden van
van anderen een bagageluik m
boom naar boom In de verte
kon wippen En dat hij dus hocl
tikte een specht z'n maaltje
goed op die manier m die bus
bij elkaar.
gekomen kan zi]n Die bus
Bij paddestoel 20300 pas
kwam uit Estland Dus daar
seerde ik een bejaard tiio.
zou ik maar eens gaan zoeken
Twee grijze dames en een
als ik u was."
dito heer. Keuvelend in het
Als dit verhaal klopt moet
Engels en met de NS-routeBertha eerst in een personenbeschrijving in de hand.
auto van het kantoor naar een
Vooral de man slofte zo moeiplek zijn gereden waar veel tuezaam dat het de vraag is of ze
ristenbussen staan Het Amtijdje gaat vervelen, maar dan is voor donker Maarn hebben
stelpark bijvoorbeeld. Daar is
er gelukkig een beukenlaan als kunnen halen. Een gerustBertha op een Franse bus «c
op de natuurkalender. In land- stelling: verdwalen is op de
stapt richting Museumplein en
goed Bornia zie je op enkele Utrechtse Heuvelrug met
zo uiteindelijk m Estland te
plekken nog de restanten van mogelijk. Daarvoor heeft de
recht gekomen Dat lijkt on
de perronnetjes van het smal- ANWB er teveel paddestoewaarschijmjk, maar precies op
spoor dat de vroegere groot- len laten groeien en ziui er
die manier is Bertha destijds
grotidbezitter er indertijd liet teveel astaltwegen die je
ook m het Amsterdamse Bos
rijden. Dat is wel iets anders kruist. Maar tussen al die wegearriveerd, als verstekeling
dan de modelspoorbaan op zol- gen ligt de heuvelrug aanachterin een auto die van een
der.
trekkehjk groen te zijn Volplek kwam waar helemaal geen
Een buizerd zweefde hoog gens de Er-op-Uit-gids is het
kippen rond hoorden te lopen
boven de boomtoppen naar de een van de mooiste wandelAls een kip ter wereld m staat is
zandverstuivmg. Hij schreeuw- routes. Dat is niet overdreom naar Estland te lilten, dan
de klagehjk. Gelukkig maar, ven.
is dat Bertha.
want anders had ik hem niet
Jan Maarten Pekclharing
Voorlopig hebben we geen
gezien. Overigens lijkt me dat
geld om haar terug te gaan hacombinatie met een trelnkaartde muizen en alles wat de bui- je In
len. We hopen nu maar dat /.e
hetaal je een rijksdaalder voor de
zerd verder als diner wenst, bij route.
na haar vakantie gewoon de
Bij het station van vertrek
het geroep terstond onderdui- koop je een bonnetje voor de bebus terug pakt.
je In DrIehenien-Zeist
ken. En dat kan toch niet de schrijvlnijdie
kunt afhalen.
Kemco Daalder

Heuvelrug over
VEN
KIJKEN
hoe het ook al
weer moet.' De
NS-lokettist had
enige tijd nodig om het juiste
kaartje uit de printer te draaien. NS-wandeltocht 12 over
de Utrechtse Heuvelrug van
Driebergen-Zeist
naar
Maarn. Je kan halverwege de
tocht bij het verlaten van het
dorpje Austerlitz kiezen tussen een korte van 12 en een
iets langere route van 14 kilometer. Ik knoopte er nog een
stukje aan vast om bij het
café-restaurant van de Piramide een hapje te eten. Wandelen maakt hongerig en in
Austerlitz hield het café-restaurant een vrije dag.
Het was op deze woensdagochtend stil in de speeltuin
bij de piramide die soldaten
van Napoleon ter hennnering aan zijn escapade naar
Egypte hadden opgeworpen.
De dames van het toilet en de
kiosk bespraken onder de
koffie de tekortkomingen
van hun mannen en andere
afwezigen. Met mij als enige
toehoorder.
De wandelroute over de
Utrechtse Heuvelrug voert
door een wisselend decor.
Veel naaldhout, wat na een

Bertha op reis

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia l.w.: Amsterdams Stadsblad, Builerweldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel. 020-665 86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk' Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort: Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
Huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

14,85
9,20
9,20
10,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen}.
Allo pri|zen zi|n excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

1-665 86 86

Fiat

Mitsubishi

Suzuki

Rijscholen

Rat Uno Turbo, rn. '86, i.pr.st.,
nwe Apk., ƒ 3 9 5 0 Inruil mog. 020- 4363543.

GOLDCAR MITSUBISHI

Amstelstein - Suzuki

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Ford
Autobedrijf 'De Meer'
Konnetlaantje 8, Rijsenhout
Telefoon: 0297 - 322193
Resta 1.3 CLX autom.
'95
Hesta 1 1 3-d.
'91
Fiesta 1.0, 3-d
'86
Fiesta 1 4i S
'91
Ford Escort 1.3 CL, 3-d. '91
Ford Escort 1.4 CL 3-d
'89
Ford Escort 1 4i CL
'90
Ford Escort 1.4 CLX
'95
Ford Escort 1.6 GT
'90
Ford Sierra 2.0CL
Combi autom.
'88
Ford Scorpio 2.9 5-d
'91
F Mondeo 1 8 TD Wag. '95
Opel Corsa 1.4 HB 3-drs 90
Opel Corsa 1.4 HB 3-drs '91
Citr. BX 16 RS, 5-drs.
'86
Nissan Blue B 2.0 combi '85
Nissan Micra 1.2 3-drs.
'89
Nissan Sunny 1.4
'94
Fiat Panda 1000 Cl
'90
Honda Concerto 1.5
'92
OCCASIONTIP:
Range Rover V 8
'86
In staat van nieuw.
Veel access als nieuw.
Ford Sierra Stationcar m. '
i.pr.st, nwe Apk., ƒ3.950.Inruil mog. 020- 436 35 43.

Honda
AUTOKROOY
HONDA
Occasions met 1 jaar garantie
CMC 3-drs. 1.3 DXi
Civic 3-drs. 1 5 DXi
Civic 3-drs. 1.5 LSi
CMC 3-drs. 1.5 GL
Civiv 3-drs. 1.3 GL
CMC Sedan. 1.5 DXi
CMC Sedan. 1.6 ESI
Civic Sedan. 1.5 DXi
Accord 2.0i LS
Concerto 1.5 L

95
94
92
9C
89
95
94
92
96
93

T.T. Vasumweg 32 A'dam-N.
Telefoon 020 - 6310615.
Vanaf Ringweg afslag S 118

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Peugeot
Rover
COBUSSEN AMSTERDAM
MINOR MOTORCARS
Peugeot dealer
Sloterkade 43/44
sinds 1930
Amsterdam
205 1.1 Accent '89 ..ƒ 8.950 Tel. 020 - 6177975/6158022
205 1.1 XL, rood '90 .ƒ11.800
Rover-dealer voor
205 1.1 Trophy '93 ..ƒ16.500 Amsterdam, Amsteveen e.o.
205 1.1 XL zwart '90 ƒ10.500
205 1.1 Accent '91 ..ƒ13.250
306 5-drs 1.4 XR '94.ƒ23.900
306 5-drs 1.6 XT '93 .ƒ23.200
Voor een perfecte SAAB 99
405 GRi 1.9 Aut. '90 .ƒ13.900 90 of 900, ook Royal Class
405 GRi 1.6 break '91 ƒ 18.750
SAAB SERVICE
405 GR diesel '92 .. .ƒ 18.450
MOLENAAR
HOOFDDORP
Inkoop/Inruil mogelijk
Onderhoud, reparatie APK.
Baarsjesweg 249-253
Eigen revisiewerkplaats
Amsterdam 020-6121824
voor Saab motoren
Direct bereikb. v.a. Postjesweg
en versnellingsbakken.
Peugeot 305 Break diesel, Tevens verkoop van nieuwe
1988, APK, 185.000 km, ƒ 3500.
en gebruikte onderdelen
Tel. 020-6693521.
023-5614097
PEUGEOT ZUIDWIJK
SAAB 900, bj. '86. Ipg, trekh.,
apk 5/'97, i.z.g.st. Vr.pr.;
Heeft er weer een paar:
ƒ6500,- van part. H'lem.
Peug. 205 GR 1.6'8725000 km Tel.: 06 - 54778192.
Renault 5 (1.4)'86 89000 km
SAAB DEPOT
Inkl. APK en km garantie!
Verkoop van nieuwe en gebr.
Mmervalaan 86, A'dam - Zuid onderdelen. Tevens revisie, onderhoud, rep. 0412-636737.
Tel. 6629517/6791864

Saab

iuzuki Alto, autom. m. '87,
Dr.st, nwe apk ƒ2950.nruil Gar. Tel. 020-4824640.
wift 1.3 GS, b.j. sept.'90, APK
pril '97, incl. stereo, in perfece st. ƒ 10.500,-020-6335986.

VW Golf, bj. '87, i.pr.st.,
Nw. mod. APK ƒ2950,Tel. 020- 6105478
V.W. Golf Diesel, 5-drs., m. '91
i.pr.st. ƒ11.950.- Inruil
garantie Tel. 020 - 4824640.

egen handelsprijs van 1e eig.
uzuki Swift 1.3 GS, 3-drs.,
1/93, ƒ 15.500.ierebeit, Amsteldijk 25, Amterdam. Tel. 020 • 6627777

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier inRij-opleidingen en speciale
tensief les en nog leuk ook!
theoriecursussen voor alle
Hoog slagingspercentage en
rijbewijzen Verkeersschool
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Wij hebben keus uit
Nelen Amsterdam bel voor Tel.: 020-6868063/6332405 of
meer dan 10 Automaten
info-aanm. 020-6633773 de
06-54633678. P.S. Ook 8-weekv.a. ƒ 3.500.Bovag staat erachter en dat se cursussen en examenroutes
GOLDCAR B.V. Amstelveen, zegt iets! Tevens opleidingen rijden is vanzelfsprekend.
Tel. 020 • 6433733.
rijinstructeur en CCV-dipl.

Automaten

4 wiel. elektr. scooter, merk
Shoprider De Luxe, kl. rood +
acculader, slechts 25 km gereden, nieuw ƒ 7500, nu ƒ 3000.
~el.: 020 - 6240450.

Skoda
T.k.: SKODA 105L '86 in
goede staat. 0297 - 287568,
na 18 uur.

Volvo

12 VOLVO STATIONS '85-'94,
245, 745, 945 en 855
Civic Miami 3 d., 1.5 DXi '94, Motorische problemen ? Laat ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
46500 km, 1:17, kl. Azuruw auto testen d.m.v. de mo440 1.8 inj. aut. km. 35.000 '92;
dernste apparatuur. Garageƒ24.250. Tel. 033-2454597.
460 Turbo km. 140.000 '90;
bedrijf Out. 020 6441020.
440 DL, rood, km 87.000 '90;
Geopend, ma. - vr. 8-5 uur.
940 GL, aut. '91; 940 GL,
:|TROENBX14RE1987,rood,
Porsche 944/'85, alle opties Ie- Royal Class, Ipg, '93;
met trekhaak, i.z.g.st., ƒ2250.
ren
bekl.
gave
motor
en
carros.
Charade TS Automaat, wit,
WESTDORP
340 aut. '87 t/m '90
023 - 5251218.
bj '86, ƒ 2750.KIA dealer voor Amsterdam Vr.pr. ƒ 15.250, 0223 - 642270. vJIEROP de Vrienden van Uw
:itroen BX Break diesel, bj. '86,
NIEROP-DAIHATSU,
Volvo, Vancouverstraat 2-12,
A'dam-West: 020 - 6183951. APK 5-'97, trekhaak, l. sch., 1x Kia Pride 1.3i 5drs . . . . '96
A'dam-West. 020 - 6183951.
1x
Kia
Sephia
GTX
1.614
drs'94
ƒ2750. Tel.: 0344- 643020.
Saab 90 '86 ƒ 2.750, Mitsubishi
Tegen handelspnjs: Volvo 480
1x Kia Sportage 2.0i 4WD '95
CITROEN OLTHOF B.V.
RENAULT AMSTERDAM
Galant '87 LPG Ford Sierra D
ES, 3/87, met st.bekr., elek. raAdm. de Ruijterweg 396-398
'87 ƒ 2.750 Visa Garage. Tel.: ZX Aura 1.8 1/95 ....ƒ24.500
Top occasions met 1 jaar
men, c.y. ƒ9.000.- Berebeit,
Tel.: 020 - 6825983.
garantie
020 • 6278410.
Amsteldijk 25, Amsterdam
ZX Image 1.6 Lpg, 9/95 ƒ 29.950 Ringweg A'dam, Afslag S 104
Wibautstraat 224
Tel. 020 - 6627777
Te koop: Renault 4 F6, bouw- ZX Image 1.4 8/94 ..ƒ19.750
020 - 561 96 11
ƒ17.950
jaar 1984, APK gekeurd, ƒ 250. ZX Reflex 3/93
Volvo 340 DL, 130.000 km,
ZX Avantage 1.4 10/92/ 17.500
Tegen handelspnjs R. 21 GTS, APK, tegen elk aannemelijk
Tel: 020 - 6251075.
ZX Avantage 1.6 10/92/ 16.250
4-d., LPG., 1/90, ƒ7250.- Van, bod. Tel. 020 - 6693521.
TE KOOP GEVRAAGD:
BX Toulouse 1/91 .. .ƒ 12.950
1e eig. R. 21 TL, 4-drs, groen
LADA's
bouwjaar
'84-'93
AX First 10/92
ƒ12.750
met. LPG., 10/92, ƒ10.500.- Volvo 440 1.6i, b.j. sept. '94,
correcte
afhandeling
0495
Kadett 1.8 Fnsco 9/91 ƒ 14.950
Van 1e eig. R. 19 RN 1.8,5-drs., •ood, 40.000 km, stereo, te aanPeu. 309 GR 1.411/91/13.800 496607 b.g.g. 06-536993153 LPG., rood, met., st. bekr., sch. vaarden half juni, vr. pr.
ƒ 23.000,-. Tel. 045-5709241.
Escort 1.6 CLX 10/90/12.500
dak, alarm, 7/93, ƒ 16.500.WESTDORP
Fiat Uno 45 S 9/90 . .ƒ 8.250 LADA dealer voor Amsterdam R. 19 TR Chamade LPG., 5/92, VOLVO 740 Blackline Estate,
CITROEN OLTHOF:
ƒ 9950.- R. 19 RL Sedan, 11/92, 11-'88, LPG, blauw metallic,
Fiat Panda 1000 i, zwart, 1/90, N.B. Na 2 jaar gegarandeerde 2x Lada 2105 4 drs'94 t/m '95
m. '93 ƒ 10.750.-, R. 21 GTD
mruilpnjs terug.
trekhaak, nwe kopp. en cil,
75000 km, i.z.g.st. ƒ5.950
9x Samara 3 drs . '91 t/m '94
kop,
prima
staat.
Vr.pr,
Isolatorweg 40, Amsterdam- 6x Samara 5 drs . '91 t/m '95 4-d., 6/88, ƒ4950.- Berebeit,
Tel 020 - 6823520
Amsteldijk
25,
020
6627777
ƒ
13.500,-Tel. 0522-442114.
Sloterdijk (Afslag S 102).
1x Lada Niva 1.6 4 w d . . . '93
Lada Samara 1.5, 3-drs. '91,
Tel. 020 - 6823520.
35 000 km met Bovag gar.
Adm. de Ruijterweg 396-398
ƒ8950 Westdorp, Adm. de
Tel.: 020 - 6825983.
CITROENSPECIALIST
Ruiterweg 020 - 6825983.
Ringweg A'dam, Afsl. S 104
TIMO DE BRUYN
Autosloperij De Liede.
Occasions, reparaties, APK,
INKOOP
24 UURS-SERVICE !
schade en laswerk.
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Verkoop onderdelen
GARAGE ECONOOM
Tel. 020-6320190 fax 6343433. Tegen handelspnjs van 1e eig.
R.D.W. vrijwaring
Alle onderhoudsbeurten
Geen voorrijkosten
Handelsprijzen ZX Aura 1.6i 626, 2.0i GLX, HB, kl. zwart,
Koppeling en Remrevisie
020-6198691
Lpg, 7/92 ƒ14500.- BX 1.4LPG, 6/93, ƒ19.500.- Van, 1e
Schadeherstel en -taxatie
023-5353685
Voor een goede SAAB 99, Cannes, 9/90, ƒ7250.- BX 1.4 eig. 626, 1.8 i, 16V, LX 4 drs.
Uitlaat en Schokbrekers
90 of 900, ook Royal Class TE, 11/89 ƒ 6950.-BX 1.4 LPG, LPG, 2/93, ƒ 18 500.-Berebeit
Autosloperij
STRIJDONK.
Banden en Uitlijnen
SAAB SERVICE MOLENAAR 11/85 ƒ1750.- Visa 1.1 Cabrio A'dam, 020 - 6627777
Inkoop van sloop- en schadeAPK
en
VVN
Keuringen
Hoofddorp 023-5614097
9/84, ƒ 4950.- Berebeit, Amstel- T.k. Mazda 323F1.6 GLX bj. '91
auto's. RDW vrijwaringsbewijs,
Tel.: 020-6233220
020 - 6319802. Gratis gehaald,
Lada Samara 1 3, 5-drs. '94,dijk 25, A'dam 020 - 6627777 div. ace., stuurbekr., zwart,
tev. verkoop van onderdelen.
15 000 km met Bovag gar. Ruime keuze in 2 CV occasions radio/cd, vr.pr. ƒ 15.750,-.
Ook op zaterdag open !
ƒ11750 Westdorp, Adm. de alle leeftijden. De Eendenspe- Tel. 0294-231186.
Grote sortering ONDERDELEN
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- van alle schade-auto's, alle
Ruiterw A'dam 020 - 6825983. cialist Leende. Tel. 04906-1528.
DIESELSERVICE
merken, alle bouwjaren.
PEUGEOT 106 XN
brandstofpompen; verstuivers GEBR. OPDAM B.V.
X M V 6 2 4 V Airco '93/32.500
Rood, 12/1992, 75.000 km
cil.koppen vlakken. Garage/ Tel.: 023-5845435.
XM Turbo D aut.'94 ƒ37.500 T.k. Mini 1000 6 met. groen b.j
Met Bovag-garantie ƒ 13 500.motorenrevisie FEENSTRA
P Smit Autoserv 020-6719154. XM Turbo D aut. '93 ƒ32.500 1984 APK gek Vr.pr. ƒ3000 Industneweg 27, Duivendrechl Het HOOGSTE BOD?? Bel
XM 20i BR. schuifd. '92/ 24.500 020-6640574.
Na 19.00
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Tel. 020-6980639
SUBARU VIVIO GLI
XM 20 Break Aut '92 ƒ 26.000 6939562
Loop-, sloop- en schadeauto's
Vol Autorraat, 3-rs 25.000 km XM D Break '94
ƒ 37.500
APK KEURINGEN ƒ70,
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
groen, nieuwe auto ƒ 13.950.- XM Turbo D '92
ƒ 24.500
klaar terwijl u wacht.
P Smit Autoserv 020-6719154. XM Turbo D Airco '93/ 29.500
T.k.
gevr.
LOOP-SLOOPGarage West-Center:
XM Comfort LPG '94 ƒ 27.500
020-6122476 (zonder afspraak) SCHADE auto's. Opgehaald
Nissan
Laurel,
Diesel,
m.
'85,
XM 20i Comfort '93 ƒ 22.500
2e Helmersstraat 15, A'dam. door heel Nederland. 24 uur
CX 25 TD Break '88 ƒ 7.950 autom., i.pr.st, nwe apk
p.d. bereikb. 035-6219290.
ƒ
1950.Tel.
020
6105478
Autobedrijf CRYNSSEN
CX 2.0 Break '86
ƒ 3.750
Crynssenstraat
10-14
Xantia Turbo D '94 ƒ 32.500 \lissan Vanette bestelbus, 1,5
Tel.: 020-6184402.
ZX 1.8 i Funo'93
ƒ17.500 Denzine, rood, 6/'91, 85.000
APK-keurstation, reparaties
ZX Diesel '93
ƒ 14.900 <m, dubb. cabine, grijs kente70 BESTELAUTO'S en pers
Suzuki Swift 1 3 GTi, sept. '91 BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500
ken, ƒ8.000 incl. btw, van 1e alle merken en schaderegeling busjes v.a. ƒ3500. Garage
54000 km. zwart ƒ15440.BX RD Break '88
ƒ 6.950 eigenaar
(eenmansbedrijf).
Rijsenhout, lid Bovag.
Daewoo Center Z O
BX 16TGi Break '92 ƒ16.500 Tel.. 020 - 6202843.
Meer dan 50 jaar gevestigd
0206650131.
BX 19 TZI '90
ƒ 8.950
Bennebroekerweg 17, Rijsen
BX 19 TZI '87
ƒ 3.950 T.k. Nissan Vanette bouwjaar
hout bij Aalsmeer, 0297
AUTOLAS: 0756 - 314618
BX Deauville D '93
ƒ 14.500 1988, i.z.g.st, ƒ5600.
324229. Ook t.k. gevraagd.
nl.
020
6241089.
BX TZD '90
ƒ 9.950
Zelf sleutelen of auto spuiten
BX 19 D '87
ƒ 2.950
doe je bij HEINING HOBBY
BX 16 Progress '92 ƒ 13.500
Peugeot 306, 1 4 XR '94
HAL. 020-4976999 A'dam,
BX 16 TZI '88
ƒ 4.950
5 drs, rood ƒ23.900Sloterdiik 3.
BX 14 TGE sch.d '92/ 12.500 Handelspnjzen BX 1.4 Cannes
Cobussen, Baarsjesweg 249'
Adverteren in deze rubriek
BX 14 TGE '91
ƒ 8.950 9/90, ƒ 7250.-BX 1.4 TE, 11/89
253, A'dam 020-6121824.
Tel. 020 • 665.86.86
BX 14 TE, LPG '90 ƒ 4.950 ƒ6950.- BX 1.4, LPG, 11/85
FAX 020 - 665 63 21
BX 14 RE '90
ƒ 6.500 ƒ1750.- Visa 1.1 Cabno 9/84
BX 14 RE '88
ƒ 3.950 ƒ 4950.- Berebeit, Amsteldijk 2i Postbus 156. 1000 AD A'dam
Studenten 10% korting
Amsterdam, 020 • 6627777.
bestel-, vracht- en
Nu 51 Occasions op de
VISA Garage B.V.
personenauto's, bussen
Kadett 1.3 HB 1989, APK 5/'97
Autoboulevard Z O o a
Houtmankade 37
020-6794842, 020 6908683
LPG-benz., in z.g.st. Vr.pr
Amsterdam
Citroen AX 11 TE '90 ƒ 7 880
Zie ATS telet pag. 888
ƒ 6500 Tel. 0318 - 517470.
020-6278410
VW Golf Cabn
. .ƒ 8750
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
DE
LUGT luxe en bestel vana
VW Jetta aut '89 .. ƒ 8.880 ZX D Advantage, 6'92, APKOPEL CORSA 1.3 S, 3-drs, zw.
Klaar terwijl u wacht.
ƒ 50,-per dag excl. BTW.
Fiat Cabnoni Uniek' . .ƒ 13770 6/97, alarm, 4-drs, el sch.dak b.j.'85, APK 30/12/'96, ƒ2300
Ruilstarters en dynamo's.
Tel.: 020-6161388 of 6890374
Mini Spnte 1 3 '93 . .ƒ14450 ƒ 11 500. 020 - 6437476.
Inl.' 020 - 6449516.
Valkenburgerstraat 152.
Peugeot 106/306, Renault La
Renault Clio 1 2 '92 ƒ14880
Tel.:
020-6240748.
Opel Corsa '86, i pr st., nw
guna, Vracht + bestelwagens
Suzuki Swift GTI '91 ƒ 15440
model, APK, ƒ1950Grote sortering ONDERDELEN
Nissan Sunny 1.4 '92/ƒ 164*0
RENT A BRIK
Tel. 020- 610 54 78
van schade-auto's, alle
Ford Escort '92 va. .ƒ 16.440
Personenbus ƒ89,- p. dag
Nissan Micra 1 3 '94 ƒ18990 Applause Xi km 80000, wit Opel Corsa m. '84, punt gaaf merken, alle bouwjaren.
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p. da:
GEBR. OPDAM B.V.
VWGolf 1.8CL09-'92/19.880 10/91 ƒ11.750.- Charade 13 nwe APK., ƒ 1450.All-m. KM-vrij!
Tel.: 023-5845435.
Daewoo demo's va .ƒ21.950 Inj Chiga, 10/89 ƒ 9.950.1 Tel. 020- 436 35 43.
Tel.: 020-6922930
Charade Turbo Diesel (Van
Honda Civic LSi '93 ƒ 22 440
SCHEEL-autostoel,
goed
vooi
Opel Omega 2.0 CL, m. '92
Renault 19 1 8 aut.'93./ 23440 '93, ƒ 10.750 'n pijnloze rug! Nwpr. ƒ1000
Renault 19 diesel '95 ƒ23880 Cuore, TS/TX v.a 88 t/m 94 autom., L.P.G., ƒ8.950nu ƒ 150. 023 - 5284720.
Inruil
Gar
Tel.
020-4824640.
NIEROP-DAIHATSU,
VWGolf 1 8 Variant '94/ 27.880
Vancouverstraat 2-12, A'dam
• Bewijsnummers van een
En nog veel meer1
Te huur: overdekte auto/motor
West. 020 - 6183951.
Tegen handelsprijzen: van 1 geplaatste advertentie in deze
stalling in A'dam-Z., 24 u. p.d
Nu halen over 6 mnd betalen
eig. Opel Omega 2 3, D, 5-drs rubriek krijgt u alleen
Daihatsu
(tot max 50% of ƒ7500),
toegezonden als u dat bij de toegankelijk.: 020 • 6755508.
tationcar, rood met., roofr.,
't
AMSTERDAMMERTJE
Daewoo Center Z.O
st.bekr., c.v. 10/93, ƒ 19.500 opgave van de advertentie Te koop gevr. Garage of ter
Amstel 340-342
(incl Bovag) 020-6650131
incl. BTW. Berebeit, Amsteldij kenbaar maakt. De kosten l rein Ook huur. Ook boerder
tegenover Carré
v d Madeweg 21, bij de Makro1
huis, met loods. 020 6101707
25, Amsterdam 020 - 662777 daarvoor bedragen ƒ4,50
A'dam-C. Tel 020-6236491.

Citroen

Kia

Renault

Lada

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

Service en
Reparatie

Autosloperijen

Mazda

Auto's te koop
gevraagd

Gevr. Lada's en andere merken auto's, schadewag., bedr.wag., terr.wag., busjes, vrachtTheorie op CD-I GRATIS
wag., campers en caravans.
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Wij geven van ƒ500 tot
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 • 20.00 uur a 10.- per keer. ƒ20.000 met PTT-vrijwar. Wij
komen vrijbl. langs. Tel. 035 Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473. 6835858 / 06-53331964.

Autorijschool Dolfijn
VW Golf Diesel, bj. 88, i.pr.st., 1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
wit, ƒ 6950.- Inruil mogelijk
- vervolglessen ƒ 40 p/u
Tel. 020- 610 17 07.
Info: 020-6839193 / 6187330.
autotel. 06-52656690

Invaliden
45km wagens

Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding?
Bel dan Ferry 020 - 6127187.
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-,
daarna alle lessen ƒ 35,-.
20 lessen + examen ƒ 950,-.

Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

Volkswagen

Gevraagd alle merken auto's.
GRATIS GEHAALD door
geheel Nederland. Vrijwaring
ter plaatse. Alle bouwjaren.
24 Uur per dag bereikbaar.
Inl. 035-6238837/06-54628181
Gevraagd jonge auto's v.a.
1990 a contant. Belt u voor ml
0341-419354 of 0652-977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Algemeen
± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Met een advertentie k SI
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent, .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier meteen advertentie in
SHOWROOM/AUTO HN-3 MINI'S zetu uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de spedate autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws-en huisman-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINI'S is daarmee '
dé autoatbrielt met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-M-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag ia Het Parool op zaterdag in Trouw'en de Volkskrant en in de *week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- «n buis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordeöge prjjs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
H.T.W. '

Seat

Porsche

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

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzu' i dealer
Nieuw en gebruikt uit vqr raad. Tel.: 0297 • 562055
(Op afspraak grati halen en brengen)

Te koop: inruilauto's tegen
handelsprijzen: Kadett 1.7,
4-drs, 4/89, ƒ7250.-; Golf 1.6
X Ipg, 5-drs, 6/89, ƒ5500.:itr. BX1.4TE, 11/89, ƒ 6750.BX 1.4 TE, 9/90, ƒ7250.-; Visa
T.k.: Saab 99 Limited Edition, 11 RE Cabrio, 9/84, ƒ4950.bj. '83, 147.000 km, i.z.g.st., Saab 900i, Ipg-ob., 3/87,
f 4900. 072-5118287, na 19 u. ƒ4250.-; Alfa 33, 1.3, Ipg,
10/91, ƒ8950.-; Volvo 480 ES,
Adverteren in
3/87, ƒ9.000.-; Mitsubishi Colt
deze rubriek
1.3GL, Ipg, 2/91, ƒ 9950.-;
FAX: 020 - 665.63.21
Renault 21 GTS, 4-drs, Ipg,
1/90, ƒ7250.-; Ren. 21 TL, 4drs, Ipg, 10/92, ƒ 10.500.-; Ren.
Seat Ibiza Van Diesel, 1.7 Itr, 19 TR Chamade, Ipg, 5-drs,
03-'90, APK tot 05-'97, 3-drs ƒ9950.-; Ren. 19 RL Chamade,
rood, i.z.g.st., bonnen ter inza- 11/92, ƒ 10.750.-;
Amsteldijk
25,
ge, ƒ5450. Tel. 020-6918543. Berebeit
020-6627777. Amsterdam.

ZUIDWIJK DRIVE-IN-SHOW
106 XN 1.0i '93
30.000 km
106 XR 1.1i '94
15.000 km
106 Midn. 1.1i '94 12.000 km
106 Ace. 1.1i '95 10.000 km
205 GE 1.1 '87
113.000 km
205 Trophy 1.1i '92 53.000 km
205 Accent 1.1T93 39.000 km
205 XR 1.4i '93
29.000 km
205 GR 1.6 aut '87 25.000 km
205 XRDT-Com.'93117.000 km
309 XR 1.4i '92
59.000 km
306 XR 1.4i '93
52.000 km
GRATIS PARKEREN!!

Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864
HONDA Civic 1.3 1990.
l Trekh., LPG, rood, APK aug
•Auto te koop'' Plaats in deze
'96, i.z.g.st. Pr. ƒ8500,-.
rubriek. U zult verbaasd staan
Tel: 023 - 5636203.
over het resultaat.
Honda Civic, nw. model 16 V
m. '90, i.pr.st. Sedan ƒ8.950.
l Inruil Gar. Tel. 020-482 46 40.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-
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I'rijs iiu'l..

J
Schrijf hier in blokletters
2
uw tekst, l lener per
3
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen "£ 4
voor l letter. Minstens 3
5
regels beschrijven. Aan
2 6
de hand van de daarnaast •§ 7
geplaatste tarieven kunt u j
8
zelf uitrekenen wat uw
9
advertentie kost.
10

Motoren/Scooters
Chique ivoorkleurige Italiaanse
chopper: MOTO GUZZI V35
Rorida. Aug. '92. 27.000 km. In
mooie staat. Ook voor tengere
ijdsters
zeer
handelbaar.
ƒ7.900. 030-6371773.

- -- - ---- - - -

-•

-

---

-

-•-

Telefoonnummer .

Naam:

Campers

51.70
(UI. 15
86,60
104.05
121.50
138.94
156,39
173.84

-

Adres:

Westfalia, hefdak, 1982, inbouw 1990, 2 l. benzine, vele
extra's, vraagprijs ƒ 6800.
Telefoon: 078-6310692.

Handtekening:

Postcde + Plaats:.

Mega Jackpot Postcode Loterij weer gestegen

Nu: 5 mili oen
Vyf miljoen. Dat is de stand
van de Mega Jackpot, de ry kste prijs van Nederland. Binnenkort gaat hu dus zeker
vallen. En dat nét na de zes
miljoen gulden aan extra
prijzen die de Postcode Lotery de afgelopen maand nog
uitdeelde!

Drie postcodeprijzen van één,
twee en drie miljoen gulden
vielen de afgelopen maand in
Rotterdam, Amsterdam en het
Brabantse Oudenbosch. Heel
Nederland keek mee hoe de
Postcode Loterij daar hele
straten steenrijk maakte. Maar
mooier nog was het nieuws

joen gulden van de Mega
Jackpot? Dat kan alleen in de
Nationale Postcode Loterij.
Maar zorgt u wel dat u de ingevulde bon van deze pagina
voor 12 juni instuurt, anders
Voor mens en dier
mist u de trekking. En dan
Overal ter wereld, van Oezbe- gaat de 5 miljoen zeker aan
kistan tot Saba, en overal in uw neus voorbij. B
Nederland, van Groningen tot
Maastricht, gebruiken grote
en kleine organisaties dat geld
om bij te dragen aan een schone en veilige wereld voor
7 juni
mens en dier. Hoe dat gaat laat
Gauwzeemarkt
de Postcode Loterij u zo vaak
mogelijk zien op televisie,
Monnickendam
want die goede doelen, daar
8 juni
doen we het voor!
Aaltjesdag
Goede doelen helpen en tegeHarderwijk
lijk kans maken op de vijf mil-

van voorzitter Simon Jelsma
dat de deelnemers de afgelopen zes jaar 800 miljoen gulden bij elkaar gespeeld hebben voor de goede doelen.

Roadshow

Mini

Muil» root i« JU

Nissan

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

[Ë'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Bedrijfsauto's

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Autoverhuur

Opel

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

Kans op 5 miljoen, voor maar één tientje.' Vul snel de bon in,
dan speelt u nog mee!
Naam:

DE UITSLAGEN VAN 3 JUNI

QUKEBAAS

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

niet duur!!!

Daewoo

Stand Mega Jackpot:

Accessoires
en Onderdelen

Daihatsu

Diversen

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)

5 miljoen
De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21
14
30
31

11
24
35

02
43
41

12
17
15

06
04
36

09
27
13

45
22
19

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.0OO,Zetfouten voorbehouden

De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 36
ƒ20,03 ƒ 10.000,- 37
ƒ10,05
/ 1.000,- 21
40
ƒ 500,- 23
/9,"
44
ƒ8,/ 100,- 18
32
07
ƒ50,ƒ7,01
ƒ40,- 39
ƒ6,33
ƒ30,- 20
34
ƒ25,Straatpnjs:

Adres:
Postcode:
Plaats:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

/3.0OO,1551 PN

Extra Prijs ƒ 25.OOO,1551 PN 001

De BMW: 3813 MK 005 in Amersfoort

D dhr. D mevr.

Bon uitknippen en in een envelop
| (zonder postzegel) opsturen naar:
l Nationale Postcode Loterij,
I Antwoordnummer 19503,
".501 ZV Den Haag.

L

••l •• ••§ I^H M ••§ MM MJHI

Banknummer:

150.96.06

NATIONALE •

POSTCODE

• L O T E R I JB

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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Nico's Boom-boom-boom-Kadett

Geen
doorsnee
Fiat

Ergert u zich ook zo kapot aan
gasten die in auto's met
oorverdovende houscmuziek je
oren terroriseren? De
onbetwiste lawaaikampioen
van Nederland en België is
anders. Hij Iaat zijn 12 jaar
oude Kadett op afgelegen
parkeerterreinen en tijdens
Sound Prcssure Levelwedstrijden met 155,9 decibel
dansen.

Sidebags

in
Maxima

XR/RS clubmeeting

N

ICO UIT DE Bollenstreek - nadere details over zijn identiteit laten we weg omdat hij voor twintigduizend
gulden aan apparatuur in
zijn nu driehonderd kilogram zwaardere D-Kadett
meesleept - heeft speciale
oordopjes laten ontwikkelen om zijn trommelvliezen
te beschermen. Aan de binnenzijde van het rechterportier zijn universele ongebruikte oordopjes bevestigd
voor de bijrijder. Stop gewopn je vingers maar goed
in je oren, adviseert hij, als
het teveel wordt geef je
maar een seintje.
De acht 15-inch subwoofers
in W-vorm vlak achter de
Scheel-autofauteuils, het past
allemaal net, komen langzaam
op gang. Alles in je hoofd en
lichaam schudt, trilt en vibreert. Eonderdedonder doet
de 'boomcar'. Onweer en bliksem is er niets bij. Binnen een
mum van tijd staan jongelui
zich te vergapen rond de oude
Kadett. Wat een teringherrie,
zie je de monden zeggen.
„Dit stelt nog niets voor en je
begrijpt wel dat ik bij 155 decibel niet in mijn auto ga zitten.
Stap maar eens uit, dan gaan
we even laag draaien met een
taas-cd'tje." Vanuit de Kadett
klinkt nog geen honderd decibel, maar naast de auto voel je
de luchtdrukverplaatsing en de
deuren bewegen mee met het
ritme. Als de afstandsbediening
het zaakje naar zijn top zou dirigeren helpen ook oordoppen
en vingers niet meer.
„Het is ongezond voor je ingewanden en sommigen mensen
krijgen spontaan hoofdpijn,"
weet Nico. „Op vol vermogen
wijken de deuren ver genoeg
om naar binnen te kunnen kijken. Eén ding wil ik hier wel
even recht zetten: het is een fabeltje dat de ruiten eruit kunnen vliegen, daar wil ik niets

Wie ook maar een klein beetje gek is op Ford moet zaterdag 8
juni een bezoek brengen aan het Midland Circuit te Lelystad waar
de jaarlijkse Nationale Meeting van de Ford XR/RS-Club plaatsvindt. De dag staat voor een belangrijk deel m het teken van de
sportieve kanten van het Duitse merk. Het programma is opgezet
in nauwe samenwerking met de Engelse Ford Club Nederland,
die veel ervaring heeft m het organiseren van sportdagen voor de
topmodellen uit de reeks. Fords van diverse pluimage, van de
Mexico uit 1972 tot de Cosworth uit 1995, voeren op het circuit
gevarieerde oefeningen uit, zoals de slalom en sprint.
Behalve het circuitrijden wordt er een concours d'elegance
gehouden en zijn andere Fordclubs aanwezig. Een aantal in Ford
gespecialiseerde bedrijven biedt verder een grote hoeveelheid
onderdelen en accessoires aan. De toegangsprijs voor leden bedraagt vijf gulden, voor niet-leden zeven gulden vijftig. De meeting begint om tien uur.

Liever Tonga dan Eco 3
De 12 jaar oude Opel Kadett torst voor twintig mille aan audio-apparatuur mee
meer over horen want het is
gewoon niet waar. Sinds twee
weken ben ik officieel recordhouder met 155,9 decibel en ik
ben nog nooit een ruit kwijtgeraakt."
„En nog iets: ik behoor niet
tot het slag jongens dat met
veel herrie door de stad rijdt,
daar erger ik mij ook aan. Als
wij met de club willen knallen
gaan we naar een afgelegen parkeerterrein. De luchtdrukverplaatsing is zo enorm, dat als ik
mijn auto naast een winkel parkeer de spullen in de etalage
omdonderen. Ook elektronische apparatuur raakt gemakkelijk m de war. Bij het Superoldtimer Festival bijvoorbeeld
begonnen op het parkeerterrein meteen een paar autoalarmen te loeien toen ik mijn
volumeknop opengooide. Ik
weet dat ik mensen hier flink
kwaad mee kan krijgen en daarom praat ik er maar niet teveel
over dat dit mijn hobby is. Hier
in de straat weet niemand het."
De liefde voor knalharde muziek dateert van eenjaar of tien
geleden, toen hij samen met

Knappe jongen die het erin krijgt: acht 15-inch subwoofers

'Het is ongezond
voor je ingewanden'
een vriend een drive-in discotheek begon. Daarna kwam de
home-audio waar hard en zuiver het credo was. Nico: „En
toen de auto waar het van
kwaad tot erger ging. Eerst in
een BMW 5-serie en daarna een
C-Kadett met een paar flinke
bazooka's achterin. Ik ben nu
vier jaar bezig met mijn D-Kadett 1.2 en eigenlijk wil ik hem
wel verkopen, maar dan wel inclusief de installatie, want in
originele staat is de auto onverkoopbaar."
De binnenkant van de Kadett
is geheel gestript. In het nieuwe
interieur vind je onder meer
subwoofers, spiegels, lampjes,
veel meters, een equilizer, versterkers, een cd-wisselaar, condensatoren en een apparaat
met de toepasselijke naam epicenter. Achterin liggen drie
vrachtwagenaccu's om de zaak

aan de praat te houden en door
de wagen liggen 'honderden
meters' kabel. Rondom staat
hij op verstelbare Koni's en de
voorvering is vijf centimeter
verlaagd. De achtervering had
niet zo'n behandeling nodig,
omdat hij toch wel vijf centimeter lager komt te liggen met
driehonderd kilo ballast aan
boord. Een kratje bier vervoeren is er niet meer bij. En, 't is
maar dat u het weet, natuurlijk
zit er een superalarm op de
auto die volgens Nico rijdt als
een dikke 5-serie.
Een paar jaar geleden richtte
hij met enkele vrienden de
Boomcar Club Bollenstreek
(BCCB) op. Elke week werken
aan de auto en af en toe op vol
vermogen buiten de bebouwde
kom flink 'boomen'. Later volgde de Clear Stream Club en die
was vooral voor de wedstrijd-

,enault presenteert vierde telg

Renault heeft vorige week in
Madrid de vierde Mégane-telg
voor het eerst aan de wereld
getoond. De sedan-versie komt
begin volgend jaar naar Nederland.

RENAULT Mégane
Coupé en hatchback
doen het lekker op de
Europese markten.
In Nederland bijvoorbeeld
werden in de eerste drie
maanden na de introductie
bijna 5500 exemplaren verkocht en de vlot gelijnde

De onzichtbare onderdelen lijke overeenkomsten met de
Coupé was zomaar even
goed voor ruim 20 procent als bodemplaat en techniek zijn andere modellen. Het front is
gelijk, maar voor de rest houdt bijvoorbeeld identiek aan dat
daarvan.
Maar er is meer op komst
voor de opvolger van de 19. Renault presenteert hem als een
familie die bestaat uit vijf auto's die onderling sterk van elkaar verschillen. Voor elk wat
wils dus. Niet een auto voor iedereen, maar iedereen zijn eigen auto, is de nieuwe filosofie
van Renault.

de vergelijking al snel op. De
Coupé en hatchback beten begin dit jaar het spits af. Daarna
volgde de introductie van de
Scenic, een soort ruimtewagen
die we nog in 1996 op de Nederlandse markt mogen verwachten.
Vorige week, tijdens de autotentoonstellingvan Madrid was
het de beurt aan de vierde telg,
een sedan. Hij vertoont duide-

van de vijfdeurs hatchback en
de kenmerkende, de vormgeving van de zijkant is herkenbaar en we vinden de kenmerkende ellipsvorm ook in tal van
details terug.

De achterzijde is netjes opgenomen in de lijnen van de auto.
Hij is 27 centimeter langer dan
de hatchback. Met zijn 4,4 meter is hij groot in zijn klasse. Hij
is bijvoorbeeld ruim 15 centimeter langer dan een Astra. Die
lengtewinst komt natuurlijk
ten goede aan de inzittenden
die de ruimte krijgen van een
auto uit een hogere klasse.
De inhoud van de bagageruimteis ook niet misselijk, 510
liter. Het wachten is nu op de
laatste uit de reeks, een cabriolet.

jongens interessant. Bij deze
club gaat het er niet zozeer om
wie het hardste kan, het moet
ook nog een beetje zuiver zijn.
Stereo imaging, zoals dat heet.
Bij wedstrijden in dit segment
wordt gelet op zaken zals kwaliteit, zuiverheid, originaliteit en
ergonomie. De regels zijn afkomstig van het officiële Amerikaanse wedstrijdorgaan International Auto Sound Challenge Association (IASCA).
Hij wil er niet meer aan meedoen. „Veel teveel eisen. Als ze
onder de motorkap kijken en
een vieze vinger krijgen geven
ze al strafpunten. Daar heb ik
geen zin in, want we hebben het
over auto's. Ik doe liever mee
aan Sound Pressure Level-wedstrijden, zo hard en zuiver mogelijk blijft voor mij de kick."
Kortgeleden won hij in België
de DB Drag Rrace waar hij het
oude record verpletterde. Het
Opeltje bracht 155,9 decibel
voort. Audio-importeur Siwa
claimt ooit 159,3 te hebben genoteerd in Zweden, maar dit is
nimmer officieel bevestigd. Tijdens de laatste wedstrijd in Belgié deed de Kadett ook de Siwa-

bus verstommen in een ultimate fight. Twee auto's met de
neuzen tegen elkaar op het podium en dan het volume maar
open. Wie de meeste decibellen
produceert mag het opnemen
tegen de volgende.
Een goede hobby kost geld en
voor de 155,9 decibel was twintigduizend gulden aan apparatuur nodig, zonder dat we het
dan hebben over de vele uren
die het ontwerpen en inbouwen
vergde. En dan reist hij nog met
de club naar shows, wedstrijDe Opel Corsa Eco 3 heeft de Innovation Prize '96 gewonnen
den en demo-dagen. Het enige tijdens de Eco Tour of Europe. De prijs werd aan de Corsa
wat het opleverde waren een toegekend vanwege het ongekend lage verbruik en de reële gepaar bekers.
bruiksmogelijkheden voor de nabije toekomst. Het lichtgewicht
prototype met zestienkleps, direct ingespoten dieselmotor verNico: „Toch zou ik de lol niet bruikte tijdens de laatste etappe van Turijn naar Monte Carlo
gemist willen hebben. Bij Mac- slechts 2,69 liter per honderd kilometer.
Donalds heb ik weieens zo hard Veel leuker dan de Eco 3 is echter de onlangs in Europa gepresengespeeld dat de kassa's en teerde Tonga, een Braziliaanse vingeroefening op basis van de
meetapparatuur van de ovens Corsa. Het is een zogenaamde sport-utility die geheel in Opeluitvielen. Kwam mijn maat traditie een naam met Braziliaanse tongval heeft. Het dak bestaat
naar buiten rennen: 'Gaaf zeg. uit twee delen die afzonderlijk te verwijderen zijn. Markant zijn
Ze kunnen de kassa's zelfs niet verder de neus en lang doorlopende 'handgrepen' over het dak.
meer gebruiken.' Dat is wel hu- Een aardige Copacabana-cruiser.
mor, toch doe ik het maar niet
meer. Als ik wil 'boomen' zoek
ik wel een parkeerterrein op."
gaat de Maxima voor de Europese markt vanaf najaar
Everhard Hebly '97Nissan
uitrusten met sidebags. Hij is de eerste Nissan die een dergelijkse veiligheidsvoorziening aan boord krijgt. Een jaar later rijden ook de andere Nissan-modellen voor Europa met sidebags
rond. Nog een Nissan-nieuwtje: de Loomheid Monitor is doorgedrongen tot de halve finales om de onderscheiding voor technische vernieuwingen, jaarlijks georganiseerd door het AmerikaanAsia smaakt de eer de goedkoopste bestelauto per kubie- se tijdschrift Discover. De Loomheid Monitor is een camera die
ke meter laadruimte in huis te hebben. Het nieuwe instap- vermoeidheid van de bestuurder opmerkt naar aanleiding van
model van de Hi-Topic kost ongeveer 30.600 gulden all-in zijn gelaatstrekken en oogbewegingen. Zodra de bestuurder been is bestemd voor mensen die tot dusver vanwege de gint te bekketrekken of te knipperen met de ogen schiet het
systeem te hulp met een waarschuwingssignaal en een naar munt
prijsstelling nog voor een kleinere besteller kozen.
ruikende lucht die via de airco de wagen wordt ingespoten
Voor hetzelfde geld kunnen ze nu terecht bij Asia voor een
ruime auto (zeven kubieke meter) met 2.7 liter dieselmotor die
een aanhanger van tweeduizend kilo kan trekken. Het instapmoAls Saab eens een speciale uitvoering op de markt brengt valt er
del heeft geen verstelbaar stuur, geen centrale vergrendeling, doorgaans
weinig bijzonders te zien aan de buitenkant. Die tradihandmatige raambediening, en skai bekleding, in plaats van stof- tie
blijft met de op de 9000 CS gebaseerde Beverly onveranderd
fen bekleding en geen stuurbekrachtiging.
overeind. De 9000 Beverly beschikt onder meer over een lederen
interieur, een klimaatcontrole die automatische de ingestelde
temperatuur regelt, cruise control, een boordcomputer die mformatie geeft over zaken als het verbruik en de gemiddelde rijsnelheid. Aan de buitenzijde onderscheidt hij zich slechts door de
kleur zwart metallic, lichtmetalen velgen en mistlampen. Hij is
Goed nieuws voor de liefhebbers van tuning en design, er leverbaar in drie motorvarianten. Prijzen van 78.450 tot 89.950
is een nieuw maandblad op de markt: GTi Tuning & De- gulden.

Sidebags in Maxima

Goedkope Asia

Onopvallende Beverly

Nieuw autoblad

sign.

Meer Benetton

De nadruk ligt op verbeterde en verfraaide seriemodellen en op
accessoires.
Tot 15 juni biedt Renault eigenaren van een Twmgo Benetton
Standaard-auto's kom je er niet in tegen. In het eerste nummer
kans hun auto extra aan te kleden met wat accessoires. Voor
bijvoorbeeld aangeklede versies van de VW Gti, Mini, Pontiac de
1500
gulden inclusief montage levert Renault een lederen vierFiero Cabrio en Opel Manta. Voor 6,95 verkrijgbaar in de losse kleurig
Personal-stuur, een gekleurde houten versnellmgsknop
verkoop.
en 13-inch vierkleunge velgen met de originele banden.

Ook Marea is weer geen doorsnee-Fiat
De vierde Mégane-telg vertoont duidelijke overeenkomsten met de andere modellen

Amsterdammer in rallysport II
Nou, daar zijn we klaar mee,
met die Michel van Lindert
uit Amsterdam en zijn
Belgische maat Mare
Wiilekens. Bij wijze van
uitzondering schreven we
kortgeleden eens iets over
autosport. Een soort
beloning, omdat de
Amsterdammer met veel
moeite een persbericht had
samengesteld waarin hij
verkondigde dit seizoen niet
in de prijzen te zullen vallen.

T

ER AANMOEDIGING schreven
we toen graag
meer te willen horen over de verrichtingen
van de twee met hun Clio.
Hoe gaan die dingen, je
wilt niet onbeleefd zijn en
denkt: dat pakken ze wel
op. Maar nee, zojuist een
foto met handtekening en

nieuw persbericht ontvan- te van de concurrentie kóngen over de eerste wedstrijd den ze in de volgende proeven niet meer goed maken.
in Hulst.
'U wilt weten hoe ons debuut
is verlopen,' schrijft de sportieve Amsterdammer. Wil je een
eerlijk antwoord, Michel? Maar
vooruit, laten we je stadsgenoten niet in het ongewisse laten.
De heren zijn niet in de prijzen gevallen, maar in de middenmoot geëindigd, zestigste.
In de eigen klasse met 13 deelnemers eindigden ze op de zevende plaats. De eerste twee
klassementsproeven reden ze
in een rustig tempo, maar, aldus Michel van Lindert, 140
km/h over dijkjes met dikke bomen erlangs is al een hele belevenis. (Vind je, mogen wij die
Clio dan eens lenen, Michel?)
Maar het was wel te langzaam,
want het tijdverlies ten opzich-

Van Lindert: „De opzet was
niet om ons gelijk te gaan meten met andere deelnemers
in onze klasse, maar om ervaring om te doen. Dit seizoen
staan er nog twee wedstrijden op ons programma,
waaronder de rallysprint in
Amsterdam, maar dit hangt
wel af van beschikbare sponsoring. Volgend seizoen hopen we actief te zijn in Belgische rally's, die beter geschikt zijn voor de Renault
Clio."
Lezers die menen dat we
door die Belgische manoeuvre onze rallysprinters uit
het oog verliezen hoeven
niets te vrezen, want in een
PS schrijven ze: „Wij laten in
de nabije toekomst weer van
ons horen..."

Fiat doet de laatste jaren goed
van zich spreken met als
beloning twee keer achter
elkaar de titel Auto van het
Jaar. De verwachtingen over de
opvolger van de Tempra zijn
daarom hooggespannen. Het
wordt de Marea en hij is vanaf
september leverbaar.

de sedan als wagon is hierdoor
is 17 gedaanten verkrijgbaar.
Voor de aandrijving staan drie
benzine- en drie dieselmotoren
op het programma die zich

kenmerken door hun gunstige
verbruik, moderne techniek en
betrouwbaarheid.
Het vermogen van de
benzineversies varieert van 103

Z

ES JAAR oud is de
Tempra ongeveer en
de ongeschreven
wetten eisen dan een
waardige opvolger. Fiat
pakt het met deze
middenklasser flink aan en
gooit de naam Tempra
maar gelijk op de
schroothoop. De nieuwe
luistert naar de naam
Marea en, als stationwagon,
naar Marea Weekend.
Het moet gezegd: ook deze
Fiat is weer anders dan anders
en zeker geen doorsnee-auto.
De gelijkenis met de
Bravo/Brava is duidelijk, zie
het front. De achterzijde?
Oordeel zelf maar, want
Italiaans design verdraagt geen
algemeenheden, je vindt het
mooi of lelijk.
De Marea wordt leverbaar
als sedan en wagon. De
vierdeurs meet 4,38 meter, de
Weekend is tien centimeter
langer. Fiat biedt keuze uit
drie uitvoeringsniveaus (SX,
ELX en HLX) en een zestal
verschillende motoren. Zowel

De Marea wordt leverbaar als sedan en wagon

pk bij de 1.6 motor tot 147 pk
bij de twee liter vijfcilmder. In
een aantal landen is bovendien
een 1.4 motor met tachtig pk
leverbaar. De dieselversies

beschikken alle over een turbo
en leveren vermogens van 74
pk tot 124 pk Prijzen zijn nog
met bekend maar Fiat belooft
een gunstige prijs.

PHILIPS PORTABLE TV

>

Neem het EK mee naar de slaapkamer of op vakantie.
Draagbare kleuren-TV met een
37 cm beeldbuis. Inkl. afstandsbediening. NU OF NOOIT'
-

MET GRATIS
EK-LEEUW LEO

METGRATIS
EK-LEEUWLEO

feS^L^^I
GegarandeerdekortinglOO,-,
Oorbeeld extra mruitamg' '
TVmet ouder danSjaar 300,-,

Dubbele scheertechniek voor vaders
met een heerlijk gladde huid. Met
p^J^TnTRÏÏTT' trimmer/tondeuse. 8 Uuropladen is
Ideaal voor sportuitzendingen!
genoeg voor weken snoerloos scheren!
72 cm (eff. 68 cm) beeldbuis
Werkt ook op lichtnet. V i
'
'
met PALplus, de nieuwe breedbeeld standaard.
Digitaal combfilter voor de mooiste
beelden. Stereo, Turboteletekst
en afstandsbediening
BESTE KOOP
CONS.
MEI':

NOKIA 7Z95
BREEDBEELD-TV

Van dinsdag 28 ml t/ut zaterdag 6 juni
1996 ontvangt n H] aanschaf m k meeste
propten m gegarandeerde superkorting tl/
inlevering m uw oude apparaat, Dis korting
looft HOj etfra op als uw af f met van jonge
fatum is w in goede staat verteert, Kom
snel langs en u uit versteld staan!

PHILIPS 3-KOPS
OPLAADBARESHAVER

AEG LAVAMAT 617 WASAUTOMAAT
Bijzonder rustige wasautomaat.
Met o.a. energiespaar-,
1/2 en kort programma.
_
Ge arande
Centrifugeert 1000/700 toeren. | 9 <^eic0rt)ng100,Voorbeeld extra mruillcortmg
wasautomaat van Bosch, AEG
niet ouder

_

100,-,

,. ^

S-<fr
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'W ° UI L

Voor Expert
gaat niets t© irer.

@
@
@
H V

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.

v

Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
} t

Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van al uw apparatuur.

flrt^ Gratis Geluidsgarantiè voor een
Vfy5 'optimaal geluid in uw huiskamer.
GRUNDIG 63 CM CROOTBEELD-TV
63 cm (eff. 59cm)Flatsquare
beeldbuis. Stereo geluidsweergave, Teletekst en
afstandsbediening. VAN

uPJiy Gratis Video-onderhoud.
x^^r,/

/Ö5\ Betaalgemak met de
\y~/ Expert Creditcard.

MOULINEX
1300 WATT STOFZUIGER

/
F

ELEKTRONISCH REGELBAAR. Met metalen
buizen, draaitop en gemtegreerde hulpstukken.

SHARP VIDEORECORDER
Met Showview, dat programmeren net zo eenvoudig
maakt als telefoneren. En met PDC, het systeem dat
opneemt wanneer een programma echt begint en pas
stopt als het echt eindigt,
"_
( "1
i
Zo neemt u altijd op tot en met
',,(' (^
het laatste fluitsignaal! NU
_ - '> C*- 1 (1

METGRATIS1!
EK-LEEUW LEO l

« SONY MHC 771MINISET

SONY55CMKLEUREN-TV

2x 50 Watt versterker en Super Bass. Autoreverse
cassettedeck met Dolby B, 9-bands spectrum analyzer én
3 CD-wisselaar. Inkl. luidsprekers en afstandsbediening.

Met55cm(eff.51cm)Hi-Black
Trinitron beeldbuis voor het
allerscherpste beeld. Inkl.
afstandsbediening

r

" t

" ~ ~ NU MET GRATIS^
Op vertoon van diploma '96

expert

MET GRATIS
EK-LEEUW.LEO

VP -u JT 'i — ~.

BOSCH KGVKOMBIBCAST

J^L-J BIB

''

">

"\

-

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

Haarlem*, Expert Hartendorp, Gen. Cronjestraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

Koelruimte 195 liter netto,
automatische ontdooiing.
Diepvriesruimte 55 liter, 2 laden.
Zeer laag energieverbruik.

•Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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woensdag 5 juni 1996

Weekmedia 17

Wat een meubels. En wat een stijlen.
De best gemeubileerde boulevard van
't land is die van Amsterdam-Diemen.
ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur,
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam C5
en stopt pal voor de deur.

SS*19 vanReetiwijk

MICRO'S

Divers personeel gevraagd

BENT U NIEUWSGIERIG ?
Dan hebben wij werk voor u.

Oproepen - Mededelingen
Gestolen eerste pinksterd
HARLEY DAVIDSON, zwart
dub. koplampen, 1 pers. za
del, 16 inch voorwiel. FX.ST
softtail. Kenteken MK 45 PD
frame nr. 1HD1 BHL 19 TY
020998. Inl. 022 - 8593060 o;
politie Zandvoort.

fen pruik als het
nodig is!

* Help de Polen. Stuur
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
Is er nu niemand die de leershop van Manfred op hè
Raadhuisplein een nieuw
verflaagje wil geven? Kom
s.v.p. snel even langs.
l.v.m. onderzoek mensen ge
zocht die mee willen doen
aan presentatie/referaattrar
ning. 17, 19, 20 & 21 juni
's avonds. UvA, 020-6628672
Last van steeds terugkeren'
de vaginale schimmelinfectie
(candida)? Kom naar de info
avond van de Rutgerstichting
sn V.G.C. Isis op 11 juni om
20.00 uur. Overtoom 323
Kosten ƒ5,-. Opgave info
320-616 62 22 en 694 52 80.
• Nico, Wim, zonder jullie
toch heel gezellig. Groetjes
tot ziens. Ed en Lenie BBB.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

sortering in
'erken
haarwel
en pruiken

bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
h eren (m gat) werken

Heemstedestraat 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Tel.0206157107

Felicitaties
• Bas, 7 juni word je-18!M
Veel geluk in Zwolle.
Mama, Jeroeh en" Maarten';

Tel. 57Ï3529

Het Nederlands Veldwerk Centrum verzamelt in opdracht van
NSS/Marktonderzoek en Interview de gegevens die nodig zijn
om markt- en opinieonderzoek te kunnen verrichten. Gelet op
de steeds forser wordende werkdruk zoeken wij versterking
van ons interviewerscorps. Mannen en vrouwen die, gewapend met een gezonde portie nieuwsgierigheid de mensen
thuis opzoeken. En ze 't hemd van het lijf vragen. Daar is
enige durf en doorzettingsvermogen voor nodig. Plus sociale
vaardigheden en een goede algemene ontwikkeling. Maar
daar staat dan ook flink veel tegenover: boeiend werk, vaak
uitgevoerd met een draagbare computer, vele contacten met
telkens andere mensen en een aantrekkelijk inkomen. Bent u
minimaal 21 jaar, zo'n 10 a 15 uur per week beschikbaar
(waarvan ± 3 uur 's-avonds) en nieuwsgierig naar nneer
informatie? Bel dan tijdens werkdagen 070-342 25 48 of vraag
de brochure aan bij: Nederlands Veldwerk Centrum, Afd.
Werving & Selectie, Grote Marktstraat 24, 2511 BJ Den Haag.

Te koop: computerscanner
Uniden Beancat, 10 kanaals,
compleet met tas, standaard,
Kom je gezellig zingen bij on: binnen- en buitenantenne en
muurbeugel, z.g.a.n., ƒ200.
ZAMORKOOR. Inl. tel.:
5713982-5715690-5713271. Tel.: 023 - 5714336.

voor de particulier:
3 regels voor f 17,50

Uw rubrieksadvertentie wordt
geplaatst in de zes edities van
het Amsterdams Stadsblad,
Diemer Courant, de Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad
Gaasperdam, Buitenveldertse
Courant, Amstelveens
Weekblad/Amstelveen Post,
Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoorts
Nieuwsblad met een totale
oplage van 514.450 exemplaren.

Wie wil een TOP PRODUKT vertegenwoordigen!!!
Het is een multi-functioneel onderhoudssysteem.
Bent u i.b.v. auto en direct besch., spreekt u a.b.n.,
dan kunt u tijdens kantooruren bellen met
020 - 6409408, voor een sollicitatiegesprek.

MANPOWER

Wil je graag weer a/d slag?
Bel dan 020 - 695 80 44.
• Wij oehouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

EA ....• ..
Ornamenten en beeldengieterij, vraagt op freelance basis, voor 2 dagen p.w. (liefst
variabel), leeft. ± 20 jr, een
jongen voor gietwerk en een
meisje voor schilderwerk.
Inlichtingen: 023 - 5731649.

Wie wil 3 a 4x per week,
's ochtends vroeg onze inkopen doen in Amsterdam?
I.b.v. eigen auto. Telefoon na
22.00 uur: 023 - 5716959.

Horecapersoneel
gevraagd

Hotel Zon en Zee zoekt met
spoed kamermeisje.
CITADEL SPAARADVIES BV Telefoon: 023 - 5717223.
DE LAIRESSESTRAAT 119
Rest. Queenie vraagt-huish.
Tel.: 020 - 664 39 34
hulp v. 3 of 4 ochtenden p.w.
Gevr.: spaaradviseuze.
Welke jonge vrouw/moeder Tel.: 023 - 5713599.
wil een aantal uren per week
bijverdienen? Ben jij ook iePersoneel
mand die graag actief wil
aangeboden
worden? Ken jij veel mensen,
leg jij snel kontakten? Zeer
hoge verdiensten mogelijk.
Hoge provisies. Training en Welke organisatie zoekt vrijbegeleiding. Geïnteresseerd? williger met enige ervaring
Bel dan direkt voor een inter- tekstverwerking? Liefst thuisview. Tel. 020 - 664 39 34.
werk. Tel.: 020 - 6470560.

TUDELIJK
SAMEN
VOOR

UW EIGEN ADVERTENTIE EEN WEEK
LANG OP TV KOST NORMAAL FL 25,=

De tekst van uw Micro moet uiterlijk om
15.00 uur maandag in ons bezit zijn voor
plaatsingen in dezelfde week op woensdag. Brengen en contant betalen kan ook
bij:
de balie in de hal van het Paroolgebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam-Oost,
balie kantoor Weekmedia Amstelveen,
Gebouw Aemstelstyn, Laan v.d. Helende
Meesters 421B.
balie kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Wij behoudei! ons het recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen. Wij
zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door
onduidelijk handschrift. 'Onleesbare teksten worden
niet in behandeling genomen.

MICRO-BON
t/m 3 regels ƒ 17,50*

t/m 4 regels ƒ 22,50
t/m 5 regels ƒ 27,50
* incl. Koopjcsnct n 2,50 meer. AT5-Tckst vanaf pagina 550.

Knip de bon uit en lever die in bij de bovengenoemde adressen of stuur een getekende Euro-, giro- of bankbetaalcheque (denk er aan het registratienummer van uw pasje in te vullen) met de bon mee in een enveloppe
naar: WEEKMEDIA, POSTBUS 156, 1000 AD AMSTERDAM.

Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J. Bakker, Botticellistr. 38-II, A'dam
(bij Olympiapl.), 020-6751664.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Gevr.: ijzeren driewieler voor
kleine kinderen. Prijs n.o.t.k.
Telefoon: 020 - 6973499.

Vrijwilligers gevraagd
Vrijwilligers gevraagd voor kinderdagkamp

Kennismaking

VAKANTIEKAMP LICHT-LUCHT
AFD. THOMAS-VREDES-BUITENVELDERT

Uitgaan
GROTE TREINENBEURS te Amstelveen-Zuid op zat. 8 juni in
Keizer Karel College, Elegast 5, 10-15 u. Inl.: 0299-640354.
BUITEN
VLOOIENMARKT
Kunst en antiek
HOOFDDORP, zo. 9 juni, 1017 uur, parkeerterrein hotel
Schiphol (v/d Valk) Rijksweg
A4 (schipholweg) afsl. v.a.
Den Haag: De Ruygenhoek. Nederlands-lndië,
antieke
Afsl. v.a. A'dam: Nieuwmeubelen en antiek-look: 700
Vennep. Midland b.v. 033- stoelen,
modellen tafels,
4751167 (bij slecht weer is de ook metdiv.marmer,
kasten,
markt binnen in de hal).
banken, vitrines, bureaus,
SNUFFELMARKT UITHOORN decoratie enz. JAN BEST,
elke zaterdag 10-16 uur Keizersgr. 357, 020-6232736.
Kraamhuur
ƒ 25,
entree Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
ƒ 2,50. Info: 0297 - 532354.

KOLONIAALSTIJL

Vlooienmarkten

Aang.: zeer moderne 21/2-zits
bank in moderne kleurstelling,
vr.pr. ƒ 500. 020 - 6635962.

Portretteren van gezichten en
huisdieren in opdracht. Sterke kwaliteit voor het vastleggen van die persoon of het
dier. Met oog voor weergave
karakter. Prijs n.o.t.k. J. van
Os, tel. 071 - 3617928.

TAFELS
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Te koop pastelkleurig, klassiek, romantisch bankstel. Veilinggebouw Amstelveen.
Tel. 020 - 6336661 na 19.00. Heden inbreng. Spinnerij 33,
Amstelveen, 020 - 6473004.

Verhuizingen
Kleding
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz. Demetrios trouwjurk, wit, klasDag-nachtserv. 020-6424800. siek, maat 38/40, veel acces.,
gestoomd, ƒ 1000.
Na 18.00 u.: 020 - 6961847.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Muziekinstrumenten

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus. Te koop: piano, hoog model
wit. Vraagprijs ƒ 1250,-.
Tel.: 023 • 5713780
Tel.: 0297 - 569347.
Ga voor Histor verf „monodek", glas, behang, klompen, Yamaha piano, zw. hoogpetroleum naar Keesman, glans, midd. hoog model, incl.
Jan Steenstraat 1. Tel. 12425. toebehoren, nwpr. ƒ15.000,
vr.pr. ƒ8.000. 020 - 6471980.
Gevraagd: doe-het-zelver die
geiser en ketel c.v. van
Dieren en
Manfred Leershop, Raadhuisplein, wil schoonmaken.
dierenKom even langs.

Aan Holl. + Aziatische dames, 18-35 jr, Holl. man zkt
een fijne, warme, ser. relatie.
Br. o. nr. 755-23012 v.d. blad.
A'dam, met Chantal. Ik ben
è'en meisje van 26 jaar. Ik ben
1.70 m en heb bruin lang haar
en bruine ogen. Ik ben op
zoek naar een leuke jongen
om een keer een avondje
mee te gaan stappen! We
zien wel wat er van komt. Ik
zou zeggen: bel maar! 06350.15.156 1 gpm. Boxnummer 404205.

ARNHEM: ik ben Wim, 50
jaar, ik heb kort haar en blauwe ogen. Mijn hobby's: sport,
muziek, motorrijden, dansen,
natuur en knuffelen. Ik ben
een gezondheidsfreak, romantisch en optimistisch ingesteld! Ben jij het die ik
zoek? 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 370351.

DEN HAAG: ik ben Dennis, 25
jaar. Wie wil er een avond met
mij stappen? Ik ben 1.70 lang,
heb donkerblonde krullen en
bruine ogen. Als je zin hebt in
Gezocht: hoofdrolspeler voor een leuke avond, spreek dan
een voorstel in op mijn box en
de film BLIND-DATE! Jij,
mannelijk/intelligent, ong. 30, wie weet... 06-350.15.156
goed uiterlijk en sportief. Te- 1 gpm. Boxnummer 371678.
genspeelster heeft halflang Duitse vrouw, nieuw in Zanddonker haar, blauwgroene voort, vrolijk en makkelijk,
ogen en veel uitstraling. Rea- zoekt lieve grote partner om
geer! 06-350.15.156 1 gpm. mee uit te gaan, strand en
Boxnummer 380541.
misschien meer. Ca. 30-50 jr.
Haarlem: hoi, ik ben Debbie Liefst jeanstype. Brief met
en kom uit Haarlem. Ik wil foto en telefoon nr. o. nr.
graag een keer een leuk 755-23022 v.d. blad.
avondje met iemand gaan GESCHEIDEN en toe aan 'n
stappen! Ik ben 1.70 m en nieuwe start? Veel vrouwen
heb blond haar/blauwe ogen zijn ook op zoek. Bel
en weeg 55 kilo. Als het jullie 06-350.290.15 (75 cpm).
wel wat lijkt, dan hoor ik het
wel!! Bel me maar 06- Ik ben Quinten uit Schagen,
350.15.156. 1 gmp. Boxnum- 23-jarige bouwvakker, 1.93 m
mer 400992.
lang. Ben je spontaan en hou
He hallo met Astrid. Ik ben 46 je van uitgaan, wandelingen
jaar, 1.65 m lang en weeg 63 maken, film kijken en weet je
kilo. Verder heb ik lichtbruin hoe je lol moet maken? Dan
haar en blauwe ogen. Langs wil ik graag een keer met je
deze weg zoek ik een leuke op stap, dus laat van je horen!
man om mee pp VAKANTIE 06-350.15.156 1 gpm. Boxwil gaan. Ben jij spontaan en nummer 982440.
woon jij omg. Leiden/R'dam Ik zit op de hotelschool en wil
of
A'dam?
BEL!!
06- graag in contact komen met
350.15.156 1 gpm. Boxnum- een leuke, aardige jongen die
mer 395426.
humor heeft! Zullen we saHoi, ik ben een lekkere si. men uitgaan of naar een conHind. jong. (29/1.75/HBO). Ik cert gaan, bv. Van Dik Hout of
zk een leuke meid voor de Dijk? Groetjes van Wendy!
vriends./rel. 06-350.15.15.6. 06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 932620.
Boxnr. 494308 1gpm.

Veenendaal: hier met Ans
(44). Ik zoek 'n gezellige relatie. Ik ben nogal een SPRING
IN HET VELD! Ik houd van alle
soorten muziek en uitgaan,
maar ook van een hapje en
een sapje thuis. Ik woon midden in het bos. Bel me maar
eens!! Dan praten we verder'
Hoi, met Frank. Ik heb ontzet- 06-350.15.156 1 gpm. Boxtend zin in een blind-date. Jij nummer 341420.
ook? Dan moet je even bellen
en je hoort gelijk wie ik ben en Vrouwen van 25 tot 75 jaar
zo. 06-350.15.156 1 gpm. Box- zoeken een serieuze relatie
(geen sexgesprekken). Bel
nummer 984877.
dan 06-95.33 (80 cpm).
Rotterdam: ik ben Monica.
Vrouwen van 25 tot 75 jaar
Ik heb heel lang mooi donker zoeken serieuze relaties.
haar en blauwe ogen. Ik ben Bel ook 06-95.10 (75 cpm).
22 jaar en woon in de omgeving van Rotterdam. BEL ME Waar zijn alle leuke, charmanSNEL ALS JE ZIN HEBT IN te vrouwen gebleven, die
EEN AFSPRAAKJE!! 06- graag een vrolijke en onder350.15.156 1 gpm. Boxnum- houdende relatie willen? Als jij
mer 438216.
dit bent, bel dan en ik (man)
je over mijzelf. 06Rotterdam/Spijkenisse: Hoi vertel
1 gpm. Boxnummet Jannie. Ik ben 25 jaar 350.15.156
jong. Ik zoek een lieve en eer- mer 941253.
lijke jongen tussen 25 en 30 Noord-Holland: hè, met Anja!
jaar. Houd jij net als ik van Ik ben een leuke blonde,
film, muziek en dieren? Dan spontane en jonge vrouw van
moet jij zeker reageren! Liefst 42 jaar, 1.72 m. Ik zoek een
omg. Rotterdam of Spijkenis- leuke vriend, om samen te
se! 06-350.15.156 1 gpm. Box- genieten van de leuke dingen
nummer 451388.
in het leven! Spreek maar wat
Samen genieten van een war- in en wie weet spreken we
me vriendschap of lat-relatie, elkaar! 06-350.15.156 1 gpm.
met een intelligente man die Boxnummer 327992.
gezellig is in de omgang. Dat Omgeving A'dam: met Ton. Ik
wil ik (vr)! 06-350.15.156
ben 1.85 m lang en ben 31
1 gpm. Boxnummer 388992. jaar. Heb blond haar en blauUtrecht: He, met Jolanda. Ik we ogen. Ik woon dus in omg.
ben 35, heb donker haar en A'dam. Het lijkt me hartstikke
donkere ogen en weeg 60 kilo leuk om op deze manier in
kontakt te komen met jou!
en zie er leuk uit. Wat zoek ik? Lijkt
het je wat? Spreek dan
Een leuke vriend! Ik hoop dat
jullie dit zien en mij zo SNEL wat in en ik bel je terug! 06mogelijk bellen! Dit was mijn 350.15.156 1 gpm. Boxnumberichtje, ik hoop tot gauw. mer 940271.
06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 341797.
Te koop

Hoi, ik ben Mandy. Ik ben 1.72
m lang en heb lang blond
haar. IK BEN OP ZOEK NAAR
JOU!! Reageer op mijn box
en we gaan ervoor, HÉLEMAAL TOT HET EINDE... 06350.15.156 1 gpm. Boxnummer 438241.

aangeboden
diversen

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

Te koop
gevraagd
diversen

Aangeb.: keukengeiser, merk
Fasto, type E 1200-LA, prijs
n.o.t.k. Info: 020 - 6761540.
Partijtje persoonl. beveiligingsart. + dito cosmetica.
T.e.a.b. Bel: 020 - 6941818.
T.k.: Citta Gilera, i.g.st., ƒ 950.
Hoogslaper, z.g.a.n., ƒ475.
Nieuw zwembad, Doughboy
3.6, nieuwprijs ƒ 3500, nu
ƒ2800. Tel.: 020 - 6414506.
• T.k.a. elektr. wagen: Fortress 2000 incl. acculader, winterkap e.d. Tel. 023 - 5730415.

Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
• Wie o wie heeft er een binnenkomen worden
kinderstoel voor opa en oma? automatisch de week
Tel.: 5715168.
daarop geplaatst.

Beter onder dak bij de

VBO

GRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Tenten en
kampeerbenodigdheden
Te koop pyramidetent,
6 personen. Prijs ƒ600.
Tel.: 020 - 6150851

BIJ AANKOOP VAN

benodigdheden

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Cinderella. Euro's ƒ 19,50 2 st.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. Bez. ƒ23,50. Hondenkapsa• ANNULERINGEN van uwlon, J.P. Heijestr. 79, 6183091.
advertentieopdrachten kunt u Gevr. (evt. te koop) een jong
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK zwart katertje met wit masrichten aan Centrale Orderaf- ker, witte pootjes enwit
deling Weekmedia, Postbus staartje. Tel. 020 - 6132638.
156, 1000 AD Amsterdam.
Mech. herder pups, geb.: 104, v + m. hondensport, lief +
zeer waaks. 0297 - 282830.
Schoonheid en

verzorging

Naam:
Adres:

Zalenverhuur

Gevraagd: oude, leuke, goedkope damesfiets, ca. ƒ50.
Zoekt u ruimte voor vergade- Telefoon: 020 - 6629211.
ring, feest, club of partij? Kawasaki, 454 LTD, zw., '88,
Komt u dan eens praten met 14000MLS, incl. hoes, w.bel.
mij, A.J. v.d. Moolen,
ƒ6500. Inl.: 020- 6997715.
Gemeenschapshuis, tel.:
T.k.: heren mountainbike en
023-5714085 of 5719652.
dames racefiets, wit, per stuk
ƒ 140. 020 - 6635962.

8 en 9 juni Sportcomplex Ookmeer te Osdorp; 15 en 16 juni
Volkspark te Enschede; 22 en
23 juni Croidonplein te ArnGezocht: representatieve
hem; 29 en 30 juni Mullerpier
horeca man/vrouw, die op
zaterdagavond de hapjes wil te Rotterdam. Org. Hensen,
023-5402334
b.g.g.
"erzorgen. Soc. de Manege, tel.
0653147728..
tel. 023 - 5716023.

NU MET GRATIS
DOELTREFFER

Deze aanbieding geldt alleen voor particulieren, dus

Opleidingen/
cursussen

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
zoekt enthousiaste leiders/sters v.a. 17 jr die één of meedere 7 dagen per week. Wat moet u doen?
weken (1/7 t/m 19/7) kinderen van 4 -12 jr een onvergetelijke 1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
vakantie in de duinen willen bezorgen.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Vergoeding ƒ60,- per week.
van uw keuze.
Inl.: Hr. A. Tuinder, tel.: 020 - 6449988 na 19.00 uur.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

niet voor de zakelijke markt. Uw advertentie wordt geplaatst onder de passende
rubriek. Gebruik bij het invullen van uw
tekst deze coupon en voor iedere letter,
punt, komma of cijfer één vakje. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Er
wordt géén bewijsnummer gestuurd en
geen korting verstrekt.

Voor 3 regels betaalt u slechts f 17.50 inclusief een
week koopjesnet fl 20,=. Voor elke regel meer wordt f
5,00 extra in rekening gebracht.
Wie kontant betaalt, ontvangt gratis één DoelTreffer,
waarmee u prachtige prijzen kunt winnen. De hoofdprijs is een auto! (Zie voor meer informatie elders in
deze krant). Als u betaalt per Euro-, giro- of bankbetaalcheque, krijgt u de gratis DoelTreffer per post
nagestuurd.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

Woninginrichting

MICRO'S

Baby-artikelen

Gevr. werkster voor schoonhouden kantoren, 1 ochtend p.w. Grijze Koelstra wandelwagen
Info: CLICK'S FASHION 023 - 5712300.
met opzet, incl. extra's.
ASTROLOGIE opl. 'Jupiter'.
Prijs ƒ 250,-. 0297-26 38 89.
Folder: 020 - 6384148.

NEDERLAN
V Éllff R K
C EMR U M

Hoera NATASHA wordt a.s.
TASK FORCE WERK
zaterdag 3 JAAR.
ZOEKT
Gefeliciteerd lieverd van
B Wie wil met mij wandelen?
gemotiveerde mensen die
Aedske, rolstoelgebr. Unicum Papa, Mama en Michelle
langer dan een jaar werkReigershof. Tel.: 5761212.
l Joan, hartelijk gefeliciteerd zoekend zijn en een Sociale
met je diploma.
Dienst uitkering hebben.
Catharina en Snoespoes.
Verloren en
Momenteel zijn wij op zoek
gevonden
Lieve mama + papa,
wij wensen jullie heel veel naar kandidaten voor de
functie van beveiligingsliefde en geluk. Kusjes
medewerker (beveiligingsJasper Kapteijn heeft zaterAlexander & Kimberley
diploma vereist). Tevens
dag zijn dolfijnen-kaplaarzen
hebben wij ook verschillende
verloren. Hij is ontroostbaar.
mogelijkheden op administraWie heeft ze op straat gevon- Computerapparatuur
tief, technisch en industrieel
den? A.u.b. bellen naar tante
en software
gebied.
Martha Burger: 023 - 5719706.

Verenigingsnieuws

Schoonmaakpersoneel gevraagd

Op de Sniep, Diemen

Beheers uw GEWICHT snel
en blijf lekker in uw vel!
Vraag mij hoe, bel B&N Food
Products, onafh. Herbalife
distr.: 0172-507163.
Problemen met uw gewicht?
Probeer Herbalife, wereldwijd
succ. 020-6631032 Bodyline.

Paardrijden? Privéles op
privépaarden; tienrittenkaart,
onbeperkt geldig! Tel.: 020 6450193, Amstelveen.
Wat zijn wij blij! De koude
winter is voorbij. Tijd om de
vacht te laten behandelen,
dan kunnen wij straks weer
fijn uit wandelen.
Hondenkapsalon Ellen Cats,
Achterweg 1. Tel.: 5730068.

80x190x16
80x200x16
90x190x16
90x200x16
120x190x16
130x190x16
140x190x16
140x200x16
160x200x16
180x200x16
200x200x16

Fabriekswinkel

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,Papaverweg 17
Postjesweg87
Insulindeweg511
Provincialeweg 166

2-zijdig beslaapbaar» anti-allergie
• horizontaal doorgestikt • damasttijk
• met schapenwol
Onze LATEX MATRASSEN zijn van
extra hoge kwaliteit en geven een optimaal slaapcomfort. Latex is een natuurprodukt met extra lange levensduur. Vergelijk onze prijzen met die
van anderen.
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 075-6172535

Onroerend
goed te koop

aangeboden
COSTA BRAVA
PINEDA DE MAR
iuxe app. 100 m 7 , 1e verd. lift,
•'i slkrnrs, open haard, balkon,
iïQ mtr van strand evt. met
garage. / 140.000.
lel. 0561 -421990fax421690.

06-Nummers
O 245 292 777 Het telef.nr
at alle 06 sexnummers overodig maakt (200 cphm).
6-320.323.66 Dikke negerin
ietsia ligt met d'r benen omoog te wachten. 1 gpm.
6-95.09. Soms laat docente
lOnja je bij haar thuis komen
n dan krijg je sexles. 1 gpm

Ie koop: woonhuis Gasthuisnlein,
3x30
m2,
vr.pr. 6-97.44 Annie, verpleegster.
.'279.000. Tel.:023-5719269. 2e trekt je slip uit en begint
met 'n mondmassage. 1 gpm

Woningruil

6-98.70. De SnelWipLijn!
Zorg dat je 'm gereed hebt
taan. Effe vlug 5 min. 1 gpm.

NSL-DOORSCHAKELLIJN Oudere heren gezocht voor
Hete negerinnen echt opbel heavy SEX met dames 40+. SuperSnelLive! Ze gaan gelijk
tekeer en brengen je in 3 min.
Bel 06-97.05 (75 cpm).
len. 06-98.80 (80 cpm).
tot 'n hoogtepunt. Geen doorLinda, 30 jr, zkt mannen voor Vele vrouwen geven tel.nrs schakellijn. Ze liggen naakt
tel.sex. Ik wil een hoogtepunt. i/oor kontakt bij hen THUIS. klaar. 06-320.320.65 1 gpm.
Thuis privé. 06-98.40 1 gpm. 06-97.01 (80 cpm).
Telefoonnrs (anoniem) van
Meiden (20+) willen snel
Vrouwen (35+) willen snel STUDENTES, ze geven echt
SEXKONTAKT. Direkt aan de sexkontakt. Direkt a/d lijn!
hun nr. 06-95.01 (75 cpm).
lijn. Bel NU 06-98.11 (80 cpm). 06-95.17 (80 cpm).
TOP S&M!
Meisjes (18 jr) willen zonder Vrouwen (40+) willen snel
Zwepen, boeien, rubber.
voorspel genomen worden. In SEX-KONTAKT. Direkt a/d
06-320.331.13, 1 gpm.
5 min. kom ik. 06-96.36 1 gpm lijn! Bel: 06-97.04 (80 cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
Meisjesvingers (v.a. 18 jr). Ze Vrouwen (40+) willen snel extra in bed. Sexkontakten.
knielt, harder en harder. Zalig. SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn. Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
06-320.320.66 1 gpm.
Bel NU 06-96.63 (80 cpm).
Veel vrouwen geven echt
METEEN APART rnet oudere "Wat voel je lekker zacht, ik tel.nrs voor veel sex.
en jongere meiden (snel kón- wil alles voelen!" Petra en Cis- Bel NU 06-95.80 (75 cpm).
takt). Bel 06-98.28 (80 cpm) ka, lesbisch en heet! MeidenNadie kan nog wel wat an- geheimen. 06-96.08 1 gpm.
JONGE mannen gezocht om
ders dan steno! Zij wil haar Ze is chique maar ook heel dames 40+ flink te verwenbaas verwennen! luister mee! g...! Rijpe dame wil jou iets nen 06-97.09 (75 cpm). VrouOok live! 06-96.93 1 gpm
leren! 06-320.320.38 1 gpm
wen bel gratis 06-49.01.

750 RUILADRESSEN
n A'dam. Inform. bij WBV Het O vrouwen komen in 1 min.
2e gebruiken alles. Live of
Oosten. Tel.: 020-4873315.
tories. 06-98.58 1 gpm.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

ADRESSEN

2 leuke, gezellige studentes
xoeken woonruimte in Amsterdam. Geen Nrd/Z.O.
Bel: 020- 6793044 of 6722296.
2 studenten zkn ruim appartement in Amsterdam, tot
/ 1000. 043-4072684/6041690.
Ex-dienstweigeraar zoekt karner in leuk huis in Amsterdam. 020-6224139 of 6936336
(vraag naar Herjo).
Gevr.: leuke kamer in A'dam
voor leuke jongen, huur ca.
ƒ400. Tel.: 023 - 5251988.
Gez. werkruimte/atelier in of
nabij Weesperzijde. Lage
huur s.v.p. Tel. 020-6658790.
J. vrouw zkt woonr. in A'dam,
huur n.o.t.k. Vaste baan! Inl.:
020 - 6883446, 's avonds.
Jonge, werkende man zoekt
woonruimte, max. ƒ700 geen
Z-0. 9-17u.: 5113456 (Jan).

Ze vertellen over zichzelf,
geven hun adres en
telefoonnummer,
wachten tot jij ze belt!
06 - 96.85
24 u./p.d. 100 cpm.

Snel Grieks! Geen voorspel,
vrouwen
geven
gelijk achterlangs. Staat ie al? Oudere
tel.nrs voor direkt SEXkontak06-95.05, 1 gpm. Vluggie
ten. Bel ook 06-95.11 (1 gpm).
SNELSEX! Hier liggen ze
naakt klaar om te komen. Je Rijpe zwarte vrouwen! Je
mag 5 min. 06-98.38 1 gpm. hebt 5 min. v. 'n live gesprek.
06-96.86 Direct live. 1 gpm
STUDENTES geven telnrs
S&M Live!
voor lekkere hete sex bij hen
Onderdanig aan je meesters
thuis. 06-96.01 (1 gpm).
06-96.26 1 gpm 06-96.26
STUDENTES geven echt sex
SM-voor-2. Direkt Apart voor
op hun kamer. Bel NU
'n streng SEXkontakt! Bel!!
06-96.03 (80 cpm).
06 - 95.37 (80 cpm).
Lekkere, VLEZIGE vrouwen.
Rijp, dik en dominant. Bel ze SM-VOOR-2: direkt apart
nu thuis op! Zo genoot je nog voor dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
nooit. 06-96.94 1 gpm.

JILL'S ESCORT!!!!!!!!!
Met leuke, spontane, sexy
meiden. Geen chauffeur aan
de deur, v,a. ƒ200 p.u.
Ook stripshows. 020-6919312.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

** JOLLY's ESCORT **
Leuke, sexy meisjes. Geen
chauffeur aan de deur, v.a.
ƒ200 per uur. 020-6912749.
NIEUW! Onbeperkt relaxen
met alle 8 meisjes voor ƒ 100.
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam.
VANITY ESCORT,
De mooiste Z.-Amerik. meisjes, lief en gewillig met volle
borsten, ook trio/mass., gn
chauff. a./deur. 06-54612127

MICRO'S

ULTRA- OF LIMOENFRIS
alles in huis wordt weer stralend
wit en hygiënisch schoon

FLACON750ML
(per 2 stuks verpakt) PER STUK

HERENSLIPS

E-180

SONY VIDEOBAND

100% katoen, met brede elastieken
band voor optimaal draagcomlort.
In diverse uni-kleuren

CLARITY & DURABILITY

ALL STAR

BASKETBALSPEL

EXTRA GROTE SANEX
DEODORANTROLLERS

kan aan iedere deur
gehangen worden

VHS systeem,
voor 3 uur
kijkplezier

LIEFST
60 ML

ELDERS

ELDERS

ELDERS

&&

JJkSS''

J l maten:
i | M, L of XL

24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.
Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

06 - 95.98

VIENNA ESCORTS

BETTY'S ESCORT
020-6340507 dag. v.a. 19 u.

M.U.V. ZATERDAG
EN DE NORMALE
KOOPAVOND

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50

Direkt Apart!

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
24 u. p.d., meisjes v.a. 18 jr telefoonnummer de colofon
020-6123444
in deze krant.

Diverse clubs

AJAX
ALLESREINIGER

ANONIEME sexafspraakjes.
lexkontaktlijn Amsterdam
6-320.330.79 (75 cpm).

(24 u/p.d, 100 cpm)
Nette jongen, werkzaam in
Zandvoort, zoekt woonruimte DIREKT APART met vrouwen,
in Z'voort of omg. Tel. na meteen doorverbonden naar
haar huis. 06-97.10 (80 cpm).
19.00 uur: 023 - 5730141.
Ouders zoeken vóór sept. DIREKT een dikke vrouw aan
woonruimte voor stud. doch- de lijn. Vraag ook naar haar
el.nr. Bel 06-98.10 (80 cpm).
ter in A'dam (gn N/O/ZO).
Tel.: 0229 - 501329.
Dominante vrouwen geven
Te hr. gevr. in Zandvoort of el.nrs voor dominant SM-koncentr. Haarl. 4 kmr app. (gr. akt. 06-320.350.80 (1 gpm).
kamer) + gr. balk. tot ƒ 1000 Doorschakelsex! 53 dames
p.mnd. Tel. 020 - 6940894.
'oor 'n heet Live gesprek. Ze
Werkende vrouw zkt zelfst. wachten! 06-97.79 1 gpm.
woonruimte
in
A'dam 3oorschakelSM. Hard/soft.
C/Z/W/O. Bel 020-6224585 Beluister hun boodschap.
(ook evt. tijdelijk).
<ies 'n meesters voor live gesprek. 06-320.321.66 1 gpm

Vakantie
buitenland

• Zie de colofon voor opga- • Uw rubrieksadvertentie
ve van uw rubieksadvertentie. kunt u zowel schriftelijk als
Vele mannen gezocht voor telefonisch opgeven. Zie voor
echte SEX met dames 35+. het adres en/of telefoonnum06-9620 (80 cpm). Vrouv/en mer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.
bel ECHT gratis 06-4.999

OPENINGSTIJDEN

'e koop gevraagd GARAGEBOX in Zandvoort/Haarlem of
omgeving. Tel. 023-571 65 56 ANONIEME sex tel.nrs van
iele vrouwen, ze geven echt
IUH tel.nr. 06-97.37 (80 cpm).
Onroerend goed

en woonruimte
te huur gevraagd
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KOTEX
DAMESVERBAND

ELDERS

ELDERS

SCHITTEREND

ÉÉNPERSOONS

WATERCONTAINER

VOETBAL

RIETEN STRANDMAT

met kraan, opvouwbaar.
Ideaal voor op de camping of boot

van kunstieder, handgestikL
Maat 5, m vrolijke trendy kleuren

mooi afgebiest,
formaat: 60 x 180 cm

INHOUD
15 LITER
ELDERS

ELDERS

HANDIGE

HEUPTASJE
van slijtvast nylon, met diverse
handige opbergvakjes. Onmisbaar
op iedere vakantie
in zwart
of multicolor

ZWEMSET
bestaande uit:
stevige duikbril en snorkel

KOEL-ELEMENTEN

leuk voor
kinderen

ELDERS

ELDERS

DEKBED
OVERTREK
maat: 140 x 200 cm,
v
100% katoen voor extra ~^J
slaapcomfort, met bij]Q
passende sloop, diverse ':CJH
modieuze dessins
^sSy

ELDERS

ELDERS

^
-'*-1'"

§r5>^J r- -'
KT

r"

•'*

HONIG MACARONI f~^

HOMO-KONTAKTEN! Direkt
rantakt met een hete knul!
06-95.18 (75 cpm).

»

KOKEND

Grieks! 06-95.91 Pak meisjes
(18 jr) achterlangs. Onder hun
rokje naakt. Glij maar. 1 gpm.

Alblas Verkeersscholen

GRIEKS! Rijpe vrouwen!
Thuis privé achterlangs of
luister. 06-95.92 (95 cpm).

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

GROEPSEXBOX live! 1 gpm.
Rijp, jong (18) & negerinnen
wachten. 06-95.93 Live Grieks

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

HBO-studentes geven hun
tel.nrs thuis voor heerlijke
SEX! 06-97.06 (75 cpm).

^ ,

KNORR GROENTENEN KRUIDENMIX
voor
macaroni VASTE LAGE PRIJS

„l.t*

V

ROODMERK
snelfiltermaling

PONDSPAK

BLUE BAND

MARGARINE
dan weet je wat je krijgt
PAK250GRAM

GOUDA'S GLORIE
'

v <%jrg

> •*-„> v \
.",A>^-

Tarwe schaarste jaagt
broodprijs omhoog

FRITESSAUS
lekker romig

ELDERS 2ï4$

ELDERS J<U

UMBRUSCO LiffiRUSCÖ

ELDERS

DOJL'EMEU

BIAKCO

KttUCECf.TMI'

OLA
FESTINI
FRUIT
PAK

TOMATENSOEP
EXTRA GEVULD
kant en klaar
met balletjes
BLIK 0.8 LITER

BLIK 125 GRAM

MER DU SUD
heerlijke sinaasappel
fruitijsjes, bereidt met
echte vruchten

SARDINES

ELDERS J&9ö

ELDERS $&

GELDERSE
GEKOOKTEWQRST

OVENVERS WIT
CASMOBROOO

^^ffl
HEELPOND^SS

GESNEDEN
M VERPAKT

in plantaardige olie

LAMBRUSCO
BIANCO OF ROSSO • FLES 0.75 LITER
deze Lambrusco is heerlijk fris en bruisend.
Licht van kleuren lichtzoet van smaak. Lekker ^nr^v.-,. ,r?-., ,rr--.,
em
a a t , maar
bi] de
maaltijd,
maar
KgSSftt 6jh$ ftw
ook als zomerse dorst- p** ;'ktt
'

ELDERS

a=n(e
ELDERS

~

IN ONZE GROENTE EN FRUITAFD.

NIEUWE OOGST!

"™Mlt,&S

AARDAPPELEN

HUI WIT Of BRUIN BROOD

ALMHOF

JONGBELEGEN

GESNEDEN EN VERPAKT

BIOGAROB ROER GERASPTE K A AS

RUK GEVULDE

metvruchten,
--~
in diverse smaken ,
BEKER 0.5 LITER

Effe Snel Live! Meiden zitten
naakt om jou in 5 min. te laten
komen. 06-320.320.63 1 gpm.

Rijles auto's
en motoren

in 5 dagen

PONDSPAK

,

GALA
KOFFIE

V

ELDERS

HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Apart met een hete jongen!
06-98.78 (60 cpm).

Er kan er maar één de beste
zijn! TELEWIP. Nog steeds de
lekkerste meiden, het snelst
T.k.: houten stacaravan
Voorthuizen, 2 slaapkamers een HP. Live. 06-95.06 1 gpm.
ƒ 23.000. Inl. 020 - 6929770. Getrouwde vrouwen (30+)
T.k. stacaravan 8.50x2.75 m willen snel heftig sexkontakt.
Voll. ingericht., 4 slaapp 06-97.02 (80 cpm).
schuur, douche, toilet, ome Gluren bij de buurvrouwtjes.
Putten. Stageld ƒ 1500,-. Pri Ze willen je tot 'n hoogtepunt
ƒ6000,-. Tel.: 020 - 4964799 brengen. 06-95.26 1 gpm.

ï^i

i? -f-

HOMO-KONTAKTEN
T.k.: nwe stalen roeiboten,
Direkt apart met hele hete
4 m lang, met roeispanen <nul uit Amsterdam! Bel nu
prijs ƒ 1150. Tel. 035-5823978 06-96.13 (Nu 60 cpm).

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

i3

• l i

a $r* l l '

HETE vrouwen (35+) willen
direkt sexkontakt. Bel:
06-350.266.46 (75 cpm).

Huisvrouwen (25+) geven
hun tel.nrs voor hete SEX!
HYUNDAI PONY XP, 4-drs 06-95.02 (80 cpm).
juli '86, i.z.g.st., APK, k
blauw, 1e eig. 37000 kmJe mond zoekt haar slipje! Ze
doet hem omlaag. Ga door. Ik
ƒ 2950. Tel. 0297 - 566959.
kom. 06-320.323.56 1 gpm.
Opel Astra sedan, 58.000 km
juli
'92, i.z.g.st.,
rooc JONGE mannen gezocht om
ƒ 17.500. Tel. 020 - 6953276 dames 40+ te verwennen.
06-9.678 (1 gpm).
Opel Corsa 1.4i Swing, gr
met 3-drs, 11-'91, 95.000 km Negerinnen geven tel.nrs v.
exotisch sexplezier bij hen
Prijs ƒ 8950. 020 - 4410260.
(huis. 06-97.80 (80 cpm).
Opel Kadett Station '83, die
sel wegenbel./APK tot 1C Nieuw! Geen wachttijden!
aug., ƒ 1000. 020 - 6257094 DIRECT een vrouw live aan
de lijn. 1 gpm 06-95.60
T.k.: BMW 320i, zwart, alum Doorschakellijnsex.
velgen, alarm, Remus uitlaa Nieuw! Gluur door de ramen
radio -i- wisselaar, bj.'S! van Esther en Peter en beleef
km.st. 113.000. Vr.pr. ƒ9000 mee wat ze met oppas Anja
Zeer mooi. Tel. 020-6850478 doen! 06-320.323.13 1 gpm.
T.k.: Fiat Uno 4n, bouwjaa
Nieuw: hete meiden uit
85, APK '96, vr.pr. ƒ 1700
Groot Amsterdam!!
020-6170172 (antw.app.).
06-350.23.020 (1 gpm).
T.k.: Ford Sierra 2.0i, type '8'
prijs n.o.t.k. Telefoon: 020 Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
(3170172 (evt. antw.app.).
06-320.322.11 (75 cpm).
WIKA
Autoruiten en kentekenpla HEET 35+ sexkontakt: DlREKT APART met 'n oudere
ten. Lijsterstraat 18.
vrouw. Bel 06-9567 (80 cpm).
Tel. H !ax: 023 - 5731613.
Vrouwen bel gratis 06-4633.

x

,' /

Stacaravans t.h. ARDENNEN HETE vrouwen (35+) willen
v a ƒ250 p/wk all-in. Beze direkt sexkontakt. Bel
6/7-3/8. Inl. 043 - 4591598. 06-350.290.53 (75 cpm).

Auto's en
auto-accessoires

met anti-aanbaklaag, voorzien
van een vuurvaste kunststof
handgreep. 030 cm

MAXI PLUS-pak 10 stuks
of NORMAAL-pak 18 stuks

W W. S «»\.

Vaar/surfsport

PLAATSTALEN WOK

ELDER

OVEHVERS BDEREHIARWE
KftlSERBRÖTCHEM
_

miEHVERSÏIJGERWl
GESNEDEN EN VERPAKT HEEL BROOD
EN DAN VERS W ARM OP TAFEL!

lekkerpittig

i*IEQ

*

^»

•*^*C/L^/T^" n/ Ii

inpakt
pertkilo)

mGRAM wyy ^DERS
ELDERS&& *O

fcfôn

^ VOOR

DIRK VAN DEN BROEK

ZAK

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schaftplein • HOOFDDORP: Markllaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Helnekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).
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Los nummer ƒ 1.95

56-e jaargang nummer 24

Volleyballen op het strand

Zomerkrant
vol ideeën

Politiek praat
in augustus
over parkeren

ZANDVOORT - Een fietstocht door de duinen, het Midzomernachtfestival, een Zandvoorter die alles weet over het
weer op het strand en een interview met Corrie Stubbe van de
Hema. In de Zomerkrant van
het Zandvoorts Nieuwsblad
staan allerlei wetenswaardigheden over wat er te doen is in
Zandvoort en omgeving. Bovendien komen ook bekende en
minder bekende Zandvoorters
aan het woord.
Deze week zit de eerste Zomerkrant bij uw gewone wekelijkse Zandvoorts Nieuwsblad.
Op 10 juli en 7 augustus volgen
nog twee kranten speciaal voor
toeristen en voor Zandvoorters
die wat meer willen weten over
hun eigen omgeving.

Autodief gepakt

ZANDVOORT - Tot teleurstelling van de zestig
aanwezige Zandvoorters is
maandagavond besloten om
pas in augustus verder te
praten over het betaald parkeren in het centrum. De leden van de commissie Financiën vonden dat de nieuwe voorstellen van wethouder Plieringa zo ingrijpend
anders waren dan de vorige
plannen, dat het beter was
om deze eerst wat uitgebreider te bestuderen.

20 PAGINA'S

Bewoners verlaten gefrustreerd
vergadering Ruimtelijke Ordening

[Dronkenschap

Auto's weg

CÏ2 CENSE&

TrÖckener Kecks

i,LlNGEN

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

Op deze voorstellen reageerden Johan Derr van Hotel Arosa en Hein Blokker van Hotel
Cocarde maandagavond na de
zeer korte behandeling in de
raadzaal tamelijk terughoudend. „Een tweede inspraakprocedure zou op zijn plaats
zijn, want dit zijn zulke ingrijpende veranderingen," zei
Derr. „Eigenlijk zou de gemeente wat meer naar alle doelgroepen tegelijk moeten kijken.
Als de ene straat betaald parkeren krijgt, wat gebeurt er dan in
de andere. Bovendien lijkt het
er sterk op dat hier een slim
politiek spelletje gespeeld
wordt. Eerst komt Flieringa
met een sterke variant zoals het
afsluiten van buurten en zwakt
De prijs van de vergunningen het daarna af. Salamitactiek?
wordt gehalveerd tot 120 gul- Ja, zo zou je dat kunnen noeden per jaar, de ontheffingen men."
gaan 180 in plaats van 240 gulden per jaar kosten. Een abonVervolg op pagina 3

BENTVELD - Voor vier
omwonenden
van
het
Woodbrookersterrein
in
Bentveld zijn drie geschakelde appartementgebouwen die Macobouw er wil
neerzetten, niet aanvaardbaar. Daarom willen de Bentvelders al voor de inspraakbijeenkomst van 18 juni dat
het plan gewijzigd wordt.
Volgens H. Minneboo, D.
Holzhaus, L. Claus en E. Monasch van de Bentveldweg en
de Ebbingeweg kunnen straks
de bewoners van de nieuwe
flats aan de noordoostkant zó
in hun tuin kijken. Bovendien
vinden ze het complex te massaal overkomen.
Ze stellen daarom voor dat er
een strook van 15 meter of
meer vrijgehouden wordt, dat
de bestaande bomen blijven
staan, dat er een aarden wal
komt, dat het middelste van de
drie gebouwen vervalt of elders
neergezet wordt en dat de gebouwen meer los van elkaar in
het groen komen te staan. Pas
dan zeggen ze volgende week
volmondig 'ja' tegen het plan.

'Men moet maar eens weten
hoe deze overvallers werken'
Perquin merkte vorige week stantie eigenlijk niets. „Het zal
dinsdagmiddag in eerste in- tussen half vier en vier geweest
zijn. Drie net geklede jongens
drentelden een beetje heen en
weer voor ons raam. Op een gegeven moment kwamen ze binnen, terwijl een van hen een
WATERSTANDEN
hand voor zijn buik hield. Of hij
D
atum HW LW HW LW even naar de wc mocht, want
02.19 10.24 14.4822.45 hij had zo'n buikpijn. Die joniJUn
4,un 03.09 11.24 15.3923.40 gen verdween naar achteren en
15
jon 03.55 12.14 16.25 --.-- deed de deur achter zich dicht.
' jun 04.36 00.26 17.0612.55 De andere twee wilden een reis
05.16 00.56 17.4613.24 boeken, zeiden ze. Maar toen de
|un 05.49 01.36 18.1513.55 derde terugkwam, zagen ze
06.25 02.16 18.51 14.24 toch maar van die reis af."
°iun
06.59 02.46 19.2614.54
Die dag sloot ze de kluis wel
|un
07.35 03.26 19.5515.35 af, maar ze lette niet op de inhoud. Pas woensdag zag ze dat
Vaanstand:
20 16 jun 3.26 uur
er wat miste: een rood geldkisHo,'Ogwater: di 18 jun 5.49 uur NAP tje met sieraden en een flink
1
, 08 cm.
geld bedrag waren verdwenen.
La
agwater: do 20 jun 2.46 uur NAP „Gek genoeg had die jongen de
l cm.
doos met tickets laten staan."

Vooral de diefstal van de sieraden vindt ze heel erg. Het gaat
om een armband met 66 diamanten plus een ketting met
een hangertje met een geslepen
diamant.
Ze baalt verschrikkelijk:
„Achteraf denk ik: waarom heb
ik niet beter opgelet? Ik had een
vreemd gevoel toen ze binnenkwamen. Maar dat gevoel verdween meteen nadat die ene
naar de wc ging. Misschien had
ik mijn gevoel meer moeten
volgen. Aan de andere kant, ik
was zo druk bezig met die andere twee jongens, daar had ik al
mijn concentratie voor nodig.
En dit verwacht je toch ook
niet echt? Mijn baas en bazin
reageerden gelukkig heel goed.
Ze vonden dat ik me niet schuldig moest voelen. Volgens de
politie zijn deze jongens heel
gericht te werk gegaan. Omdat
ik niet wil dat anderen dit ook
overkomt, is het goed dat het
maar eens openbaar wordt hoe
deze figuren werken," aldus
Perquin.

pagina 3

illvs
vrouwen kijken
door je heen
pagina 7

Zomerzotten
halen veel
op voor clowns
sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
te). 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8646

'Straks kijken ze
zó in onze tuin'

(ADVERTENTIES)

Anders hangt de gemeente een
slepende juridische procedure
boven het hoofd, dreigen de bewoners.
De Bentvelders, die hun bezwaren donderdagavond tijdens de commissie Ruimtelijke
Ordening naar voren brachten,
kregen weinig steun van wéthouder Versteege. Hij verwees
hen naar de inspraakbij eenkomst op 18 juni. Han van
Leeuwen (D66) nam het wel op
voor de bewoners. „Er zou worden overlegd met hen. Dat heeft
u ons in november beloofd toen
het plan voor de Woodbrookers
hier in de commissie besproken werd," hield hij de wethouder voor. „U heeft ons dus iets
toegezegd wat niet uitgevoerd
is."
Op het terrein van de Woodbrookers, voorheen een trainingscentrum, komen zes appartementencomplexen
en
twee nieuwe villa's. Twee bestaande gebouwen worden verbouwd tot riant huis. Volgens
eerdere informatie van projectontwikkelaar Macobouw vallen
de woningen in de duurdere
klasse.

Versierde haring

ZANDVOORT - Voorkomen dat anderen in dezelfde val
'rappen. Daarom wil Marieke Perquin van reisbureau
Bentveld vertellen op welke manier drie overvallers ongenerkt tienduizend gulden en enkele kostbare sieraden
Wegnamen.

Twee keer
feest voor
J. Castien

nement op een parkeerautomaat kost straks mogelijk negentig gulden per jaar. Een vergunning of ontheffing voor een
tweede auto kost vijftig gulden
per jaar. Deze prijzen blijven
vijfjaar hetzelfde als het aan de
wethouder ligt.
Voor logerende toeristen wil
Flieringa 150 vignetten beschikbaar stellen. Hij stelt verder voor om te discussieren
over het laten vervallen van de
vergunningen en ontheffingen
buiten het zomerseizoen.

Flieringa heeft naar aanleiding van de ruim honderd brieven en reacties zijn parkeerplannen wat afgezwakt. De
Noordbuurt, de Vuurboetstraat
en de Westerparkstraat hoeven
volgens hem niet afgesloten te
worden met een paaltje. Een
vergunningenzone is voor de
Noordbuurt en de Vuurboetstraat voldoende. In de Westerparkstraat zouden meters moeten komen. De rest van de stra^~i« v
ten blijft wel afgesloten, omdat
•_"S?
A
daarover veel positieve reacties
Wie denkt dat volleyballers alleen in ongezellige sporthallen weekend op het strand plaats. Overigens viel de belangstelling op het raadhuis zijn gearrihun sport beoefenen, heeft het mis. De voorronden van de voor het evenement tegen, omdat zaterdagmiddag de zon ver- veerd, volgens Flieringa. De onNederlandse Kampioenschappen Beach Volleybal vonden dit dween
Foto Foto Persbureau Zandvoort dernemers in de Zuidbuurt
kunnen een ontheffing krijgen
voor één auto.

ZANDVOORT - Een 27-jarige
autodief uit Amsterdam is zaterdag aangehouden na een wilde achtervolging. De politie
kwam de man tegen terwijl hij
met hoge snelheid in een gestolen Duitse Porsche Cabriolet
uit Zandvoort probeerde te ontsnappen via de Zeeweg. Op de
Militairenweg stopte de bestuurder en zette de politie de
surveillancewagen voor de Porsche. Toen een van de agenten
op de auto afliep, reed de man
achteruit. De dief koos eieren
voor zijn geld toen de agent zijn
pistool trok. Hij bekende dat
hij de auto samen met iemand
ZANDVOORT - Uit pure frustratie heeft een aantal be- gen. Dat frustreerde de aanwe- paden- en wegen in de Zuidduihad gestolen, maar hij wilde
woners donderdag de commissievergadering Ruimtelijke zigen enorm. „De commissie- nen en het Kostverlorenpark.
niet zeggen met wie.
Ordening voortijdig verlaten. Dat gebeurde tijdens de be- vergadering Ruimtelijke Orde- De natuurgebieden vallen onhandeling van de structuurschets, het voorstel tot het ning is een plek, waar wij nog der de Natuurbeschermingsvaststellen van de zogeheten doelstellingennota. De bewo- ons mond kunnen opendoen. wet. Volgens mevrouw Storm,
ZANDVOORT - De politie ners waren boos op wethouder Versteege, omdat ze vinden Deze kans willen wij niet zo- projectleider van de gemeente
Iheeft vorige week woensdag dat ze veel te laat van de plannen op de hoogte zijn ge- maar voorbij laten gaan," bena- Zandvoort is deze maatregel
drukten zij nogmaals. Hierna juist bedoeld om de natuur te
Itwee dronken mannen aange- bracht.
verliet een aantal - hoewel het beschermen. „Neem de ZuidIhouden die overlast veroorHet bleek dat veel belangheb- dure nog mogelijkheden ge- agendapunt nog niet was afge- duinen: als je er met een heliaakten op het Raadhuisplein.
bende bewoners niet waren uit- noeg," opperde hij.
rond - uit protest de zaal.
kopter boven vliegt, dan zie je
Vervolgens werd de behandegenodigd voor de commissieDe stichting Duinbehoud en dat een groot deel van de duivergadering of de noodzakelij- ling van het onderwerp voortge- de Vereniging tot behoud van nen aan het verstuiven is en
ZANDVOORT - Vanaf vorige ke stukken niet hadden gekre- zet. Deze houding schoot de be- het Kostverlorenpark maakten slijtplekken vertoont. Het is bewoensdag zijn drie auto's en gen. Naar aanleidingvan eerder woners op de publieke tribune die avond nog ernstig bezwaar langrijk dat de wandelaars via
twee motoren gestolen in Zand- gehouden inspraakavonden en in het verkeerde keelgat. „Ik tegen de aanleg van verharde een pad geleid worden."
voort. Op de Boulevard Bar- opmerkingen uit de bevolking, voel me gepiepeld. U maakt
naart verdween donderdag een waren namelijk twee flinke no- zich er te gemakkelijk vanaf,"
jrode Honda-motor en op de ta's geschreven over de struc- aldus een van hen tegen wéthouder Versteege. „U bent verjSeinpostweg een grijze Harley tuurschets Zandvoort.
(ADVERTENTIE)
De meeste aanwezigen waren tegenwoordiger van de bevoliDavidson. Zondag merkte een
iZandvoorter dat zijn Golf uit de echter niet eens op de hoogte king, maar u gedraagt zich daar
van het bestaan van deze no- allerminst naar."
[Sophiaweg verdwenen was.
ta's, die de hoofdlijnen vormen
Volgens de man wordt de bevoor de kern van de structuur- volking van Zandvoort steeds
schets. Anderen kregen geen meer geconfronteerd met volV
A
antwoord op een brief of wer- dongen feiten en gaat de geNVM
lUXEUAR,
ZANDVOORT - De bekende den niet betrokken bij plannen, meente te snel met projectontNederlandstalige band de Tröc- terwijl dat volgens hen eerder wikkelaars in zee. „Een stap teMAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
kener Kecks treedt ook op tij- door het college van Burge- rug zou de gemeente dan al
meester
en
Wethouders
was
gauw
miljoenen
kosten
in
verdens het MidzomernachtfestiJHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
val op vrijdag 21 juni, zo is giste- toegezegd. De bewoners kón- band met mogelijke schadeTELEFOON 023 - 5 715 715 - FAX 023 - 5 715 747
den zich dan ook niet goed claims." De meeste aanwezigen
ren bekend geworden.
Deze band vervangt de '4tuo- voorbereiden door gebrek aan waren het volmondig met hem
ze Matroze', die al een ander informatie, was de veelgehoor- eens. Meer informatie en tijd
optreden bleken te hebben. Bij de klacht. Frappant genoeg om de boel te bestuderen, eishet sluiten van de Zomerkrant klaagden, even daarvoor, de ten zij.
Lou Koper (D66) nam het
was dit overigens nog niet be- meeste commissieleden ook al
tegen wethouder Versteege, dat voor hen op: „Het gaat hier om
kend.
zij de stukken te laat kregen en een belangrijke stap voor de
zich hierdoor niet voldoende toekomst. Als de commissiele(ADVERTENTIE)
konden voorbereiden. Wethou- den en de burgers meer tijd wilder Versteege nam de klachten len, dan is het belangrijk dat u
".' :
Alle sporten
••
niet zo zwaar en benadrukte deze zaak tenminste met een
dat haast geboden was. „Anders maand verlengt," stelde hij.
lichtnetadaptors
komt de voortgang van de Wethouder Versteege leek niet
•;•." ..Vy:a.-Xi5.95.' ; 'V'..:
structuurschets in gevaar. Ik echt onder de indruk van dit
;
RADIO PEETERS.
zie het niet zitten om de taehan- betoog. Hij zou de vraag meeneHaltestraat 62a
deling nu weer uit te stellen. U men naar het college, maar kon
.tel.:023-5719892.
krijgt tijdens de inspraakproce- niet beloven of uitstel zou vol-

C/Va
Waterstanden

DEZE WEEK:

•
•
L
i

Boot om bij Texel
ZANDVOORT - Tijdens de
Ronde van Texel is de catamaran van de Zandvoorter Hans
Prie dit weekend omgeslagen.
Prie werd gered door de kustwacht. Met de overige 14 boten
van
Watersportvereniging
Zandvoort liep het beter af. Het
damesteam van TJte Klaassens
en Marianne Kleijn werd eerste. Ook Jan Groothof behaalde
een gouden plak.
Zie verder extrapagina

Oplage: 5.400

Editie 17

Weekmedid

Clothing Company '

Zie onze adv.
elders in dit blad

•VERBAZEN! !!:

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166
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I\]5li~11'i1'f*l'J1 Ir" die krant moet ik hebben
-*•^ CH.M.M.A iJiJJtVj Omdat ik graas wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50
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Postcode/Plaats:
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Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal/18.75 half jaar ƒ 33,90

l

l

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
i* »»«r
Tpny Eijck proefde vorige week woensdag graag zijn derde harinkje bij de Zandvoortse viskar
tijdens de 35-e editie van de landelijke Haringparty. Maar het was ook wel een hele bijzondere
viskar. Want voor de kar die gemeentevoorlichter Egon Snelders (rechts) samen met de
medewerkers van de firma Kroon naar kasteel Haarzuilens bracht, kreeg Zandvoort een tweede
prijs. Velsen sleepte de eerste prijs in de wacht
Fyio Perxbmeau 7..md\oort

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L.

l
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FAMILIEBERICHTEN
VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 20 juni 1996 om
v
15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluèstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

GEBOREN:

Fabian Robert
zoon van:

Kroon Mode

Soul night for singles

Haltestraat 55

soc. „de Manege"
presenteert zat. avond de soul formatie

Frank Weenink
en

BESTEMMINGSPLAN
Inspraak voor-ontwerp bestemmingsplan Bentveldsweg 1-5 ("de
Woodbrookers e.o.")
Overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening ligt voor een ieder ter
inzage het voor-ontwerp bestemmingsplan Bentveldsweg 1 -5 (de Woodbrookers
e.o.).

Renate Weenink-Mulder
broertje van:
Menno
Haarlem, 4 juni 1996

Aanbieding Sloggi's

Juriana Oldenbroek
Nooit zal ik je vergeten Juur, al was het alleen al
omdat jij mij de mooiste onderscheiding in m'n
leven gaf, nl. "Daar is m'n engelbewaarder"! Hopenlijk zien engelen elkaar ook buiten deze aar-

de.

Je bedroefde buur
Leo Martens
Friends in need, arefiiends in deed
Rie Martens-Sengers

Voor de vele blijken van warme belangstelling in welke
vorm dan ook, na het overlijden van mijn dierbare man,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Theo Spolders
zeggen wij u hartelijk dank.
Gesteund door uw hartelijk medeleven gaan wij getroost verder.
Mede namens de kinderen,
G. M. Spolders-Kok
Zandvoort, juni 1996
Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden

van

Gerrit Koper
zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.

Het plan bestaande uit plankaart, toelichting en voorschriften ligt met ingang
van 14 juni 1996 gedurende 4 weken ter inzage bij de Centrale Balie op het
Raadhuis (ingang Swaluèstraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend ma. t/m do. van 08.30 tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30
tot 12.30 uur. Het voor-ontwerp bestemmingsplan ligt eveneens ter inzage bij
de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

VOORBEREIDINGSBESLUITEN (ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 28 mei 1996 besloten, dat op grond van artikel 21 van
de Wet pp de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden
voorbereid voor:
- het perceel Dr. CA. Gerkestraat 57 HW.;
- het perceel grond gelegen aan de Heimansstraat.
De besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen, waarop met een rode
omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de Centrale
Balie opfiet Raadhuis (ingang Swaluèstraat) te Zandvoort.
Het Raadhuis is geopend ma. t/m do. van 08.30 tot 16.00 uuren op vrij. van 08.30
tot 12.30 uur.

ART. 19 WRO
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- het uitbreiden van de woning Dr. C.A. Gerkestraat 57 zw.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 14 juni 1996 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluèstraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend ma. t/m do. van 08.30 tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30
tot 12.30 uur.

Uit aller naam:
M. E. Draijer-Koper
Zandvoort, juni 1996
Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons 50-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Wij en de kinderen waren zeer ontroerd door alle lieve
dingen die er gezegd en gedaan werden.
Jakob Moll
Dyna Moll-Keur
en kinderen

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
Heel verdrietig zijn wij nu onze

Snoopy

Let op! volgende week 22/6
De nacht van het licht in Caribbean styl
witte kleding of avondkleding verplicht
info 023-5716023

aanbieding loopt tot
eind juni

ovz

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

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad

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

,HET GROTE ORANJE EK-SPEL"

' D e natuur kent de mens. "\
Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Dankbaar zijn wij Dr. Arme
Dekker en haar man Ted,

\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

/

Kerkplein 3

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwaanvragen zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
Heimansstraat
plaatsen van een woonwagen
van Stolbergweg 5 vergroten van een woning
Teunisbloemlaan 26 plaatsen van een garage

Geopend maandag t/m zaterdag
tevens behandelingen 's avonds

Zandvoorts Nieuwsblad
=feSSJür\yERKOOPAPfll=SSEN =
Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

vrijdag 14 juni opent
woonservice winkel Zandvoort
speciaalzaak in tapijten, gordijnen, laminaatvloeren en dealer van

"zeven slaper"
Op zaterdag 15 juni open huis. U bent dan van
harte welkom en voor ieder kind is er een
heerlijk ijsje

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

Het Station

EK!

r
Burg. Engelbertsstraat 90
h k. Zeestraat
tel. 023-5731615
geopend
di. t/m zat. 9.30-

17.30 uur
SUPERSPANNENP
UW EICEN EK'96!

Ook u kunt de proloog en/of de eerste
etappe van de Tour
de France fietsen in
het prachtige en
bourgondische
's-Hertogenbosch, dé
startplaats van de
Tour de France 1996.
(Natuurlijk is het niet
mogelijk tijdens de
Tour van 27 juni t/m
30 juni 1996, maar
wél ervoor en erna.)
U overnacht dan in
het centrum van
's-Hertogenbosch in
het vier
sterren
Golden Tulip Hotel
Central aan het middeleeuwse marktplein
van
de
Tourstad.

ijzersterke combinatie

~

l Tegen inlevering van deze
l bon maakt u kans op een
V waardebon van 250,-

'* alleen geldig bij inlevering
op zaterdag 15 juni

Teleloonnr.:
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"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar nel zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dal had voorgesteld.
«fa, dexe uitvaartverzekering is mijn
vertrouwen meer dan waard."

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar .vóór
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
,
;
Dirckt hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

O

Naam:

.J

f

..

Een natura-tiitvaartverzekering
daar heb je tvat aan

Deelname aan het Tour-de-France arrangement in
's-Hertogenbosch is alleen mogelijk door het insturen
van deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vermelde adres

Postcode:

" - • • . . .

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
„/

Bon voor onze lezers

Adres:

.

• • ' • • . .

De lezers van de
kranten van Weekmedia betalen voor dit Tour-arrangement f 155,00 per
persoon in plaats van de normale prijs van f 195,00 per
persoon. Dit Tour-arrangement is inclusiei: overnachting in een luxe tweepersoonskamer, uitgebreid ontbijtbuffet, heerlijk 3-gangen diner, l dag fietshuur met
fietsroute, en een stadswandeling. De toeslag voor een
éénpersoonskamer bedraag f 50,00.
Voor meer informatie: Golden Tulip Hotel Central, Burg.
Loeffplein 98, 's-Hertogenbosch, tel. 073-6125151.

naam
adres.
,tel

Een kompleet verzorgde begrafenis f
of crematie voor slechts f 3.1455-- |
Sluit eeii natura-uitvaartverzekering j
bij Uitvaartcentrum Haarlem, l
• '' " '

Reserveren is alléén mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM

Stationsplein 6, Zandvoort

Speel en
scoor in
uw eigen

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

geeft u meer!

Nieuw in Zandvoort

Mobil

ovz
Een

GEMEENTE

Henk en Ria Paap

De Vonk

Haltestraat l, Zandvoort

*wimpers verven f 7,50
normaal f l O,- nu voor f 7,50

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na het
verschijnen van dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende bouwvergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort.

ven.

Shell Geerling

Parf. MOERENBURG

*beenharsen ƒ22,50
normaal f27,50 nu voor f22,50

uitbreiden van een woning
wijzigen van een dakterras
wijzigen voorgevel

Wint u dit jaar de eerste etappe??

Bruna Balkenende

Onze promodiedames delen
zaterdag 15 juni voor
Vaderdag een geurige attentie uit verzorgd door

JUNI AANBIEDING

Verleende bouwvergunningen
Max Euwestraat 7
Celciusstraat 204
Swaluèstraat 26c

door O V Z

Koningstraat 28a, Zandvoort
Telefoon (023) 573 04 28
Privé (023) 571 50 90

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

95011 B
96 013 B
96 015 B

5 voetballen

Schoonheidssalon
Claudia

zij ons hondje hebben gege-

AKO

l kadobon t.w.v. 100,- aangeboden door

CORTINA MODES,

TOUR-DE-FRANCE ARRANGEMENT

Fa. Veldwijk

Kerkstraat 16

. Drogisterij-Parfumerie Bouwman .

voor de goede verzorging die

Sig.mag. Lissenberg

JAAP BLOEM Intersport,

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit register kan
worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluèstraat 2,
gedurende de openingstijden.

niet meer bij ons is.

Fa. P. Klein

Hoofdprijs
4 waardebonnen a 50,beschikbaar gesteld door

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder tegen voormeld
bouwplan schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

96 050 B
96 051 B
96 052 B

ADVERTENTIES

uitsluitencl ongeb. mensen v.o. 30 jaar
Corr. gekleed

4 halen 3 betalen

Voorts zal op 18 juni 1996 tot 16.30 uur in de commissiekamer van het Raadhuis
van de zijde van het college een toelichting worden gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan en bestaat de gelegenheid tot het geven van
mondelinge reacties.
Gedurende de termijn van detervisielegging kunnen schriftelijk gemotiveerde
reacties worden gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

met de nieuwe zanger Spooky
entree 15,-

alle modellen
dames' en herenslips

Het plan beoogt het vastleggen van de stedebouwkundige randvoorwaarden,
waarbinnen de huidige bestemming van "bijzondere doeleinden" wordt gewijzigd in "woondoeleinden".
Aan mevrouw

Just us (11 man)

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-iiitvaartvcrzekcring
ontvangen. IK heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
,
naam:
man/ vrouw
straat:

Woonplaats:

postcode/woonplaats:
Aantal pers.:

Datum:

geeft u meer!

telefoon:

IOPM*-?
• M

leeftijd(cn):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem,

J
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'Zorg voor maximaal vijf
ZANDVOORT - „Het is
heel goed als er betere regels voor koffieshops komen en als je maar op een
paar plaatsen in Zandvoort
soft drugs kunt kopen,"
vindt Errol Ozcan van koffieshop La Paz in de Stationsstraat. „Vier tot vijf
koffieshops is genoeg," zegt
Toon van der Moot van de
Yanks. Zij staan daarin niet
alleen. De politiek besprak
vorige week woensdag een
nota over het Zandvoortse
softdrugsbeleid.
Tips? Bel (023-)57.18648
Zonberichten
Niemand lijkt meer naar het
weerbericht te luisteren. De
zon schijnt en Zandvoort
stroomt weer vol. Maar hoe zit
het volgende week met het
weer? Toch maar even naar de
weersvoorspellingen kijken?
Alleen, komen die wel uit?
Mare Versteege van strandpaviljoen Skyline gaat deze zomer
bijhouden of de voorspellingen
van het KNMI en Meteoconsult
op langere termijn wel kloppen.
Hij tikt sinds kort in zijn computer de gegevens in, zodat hij
in september kan zeggen welk
instituut het meest betrouwbaar is.
Verkoelend
Slimme scholieren gesignaleerd op de Zandvoortselaan: ze
verkopen blikjes cola aan zwetende automobilisten in de file.
Noodkreet
Gevonden in De Volkskrant bij
de oproepen: „Zandvoort 12
mei j.l. 17.00 uur zat ik naast
jou. Je hebt donker haar. Mijn
zoon at een ijsje en we hadden
oog (bril) kontakt. Je was er met
een vriendin t.o. café Neuf. Ik
wil je ontmoeten als dat kan. Ik
hoop datje dit leest, anders weilicht zie ik je hier misschien
weer. Br.o.nr. 100-20184 (Volkskrant).
Viooltjes exit
De viooltjes in de bak voor de
nieuwe ingang van het raadhuis
zijn kassiewijlen. Ze hebben
het afgelegd tegen de zon waarschijnlijk. Maar er is goed
nieuws: de plantsoenendienst
heeft beloofd deze week nieuwe
bloeiende planten neer te zetten.
Gevaarlijk vrijen
Oud politieberichtje dat vorige
week helaas bleef liggen, maar
te leuk is om weg te gooien: een
17-jarige jongen was zo hartstochtelijk aan het knuffelen
met zijn vriendin, dat hij door
een glazen wand van een
strandpaviljoen viel. Het eindigde minder leuk. De jongen
moest naar het ziekenhuis vanwege zijn verwondingen.

Parkeren
Vervolg van voorpagina
De twee hoteliers, die eerder
al met het Hotel Overleg Platform meer dan duizend handtekeningen verzamelden, hebben
vorige week in allerijl mensen
opgetrommeld om maandagavond naar de raadzaal te komen. Ze deelden 1200 pamfletten uit. „De opkomst viel een
beetje tegen, maar dat komt
vast door de voetbalwedstrijd,"
aldus Blokker. Volgens het
tweetal geven de hoteliers de
strijd niet op. Een advocaat
heeft zich over de zaak gebogen
en maandagavond probeerden
enkele hoteliers flink te lobbyen bij diverse politici.

Nieuwe aula
ZANDVOORT - De Agathakerk heeft sinds kort een nieuwe aula. Het voorste deel van
de kerk is ingrijpend verbouwd.
Voortaan kan daar na afloop
van speciale diensten, zoals de
viering voor het jubileum van
de Zonnebloem, koffie gedronken worden.
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dwijnen. Een eigen gemeenteHet aantal verkooppunten lijke koffieshop wijst de polivan soft drugs is sinds 1991 bij- tiek af.
na verdubbeld. Volgens de politie kan men nu op 11 plaatsen
Als het aan de gemeente ligt,
hasj kopen. Dat is een verkeer- maakt burgemeester Van der
de trend, vindt de politiek. Het Heijden echter wel afspraken
aantal tot nul terugbrengen, met het openbaar ministerie en
gaat echter te ver. In de drugs- de politie over het strafrechtenota stelt de gemeente dat er lijk aanpakken van cafés die alnamelijk ook 's winters een cohol schenken en soft drugs
vraag naar soft drugs is. Met verkopen. Die afspraken zijn er
andere woorden, Zandvoorters nu nog niet.
hebben zelf ook behoefte aan
Zelf kan de gemeente dergeeen talowtje. Bovendien ver- lijke cafés moeilijk aanpakken.
dwijnt de verkoop in het illega- Pas als ze te veel overlast verle circuit als de koffieshops ver-

oorzaken, criminele bedrij f sleiders hebben, openlijk reclame
maken voor drugs, aan jongeren onder de 16 verkopen of
hard drugs aanbieden, kan de
gemeente zo'n café sluiten.
Volgens Van der Moot is de
combinatie soft drugs en alcohol niet het probleem. In de
Yanks Saloon verkoopt hij beide, in de disco en het café is
alleen drank te krijgen. „Jammer is dat ik de politici nauwelijks hoor praten over hoe ze
het harddrugsprobleem gaan
aanpakken. Terwijl dat veel er-

'Cultureel centrum
eerst aanpassen
ZANDVOORT - De meerderheid van de commissie
Ruimtelijke Ordening wil dat er op zo kort mogelijke
termijn bouwkundige aanpassingen aan het cultureel centrum worden gepleegd. Ze verwacht spoedig voorstellen
over de bestemming van het pand. Het college wil echter
wachten met de bouwkundige renovatie, totdat de verontreiniging van de grond van het Cultureel Centrum nader is
bekeken.
„We willen eerst weten hoe
erg de vervuiling is, voordat we
verder plannen maken," zei
wethouder Versteege namens
het college. Zijn betoog werd
extra gesteund door van der
Meije (CDA). Dat zagen de overige commissieleden toch anders: niet wachten op het onderzoek, maar plannen maken
om het gebouw in een betere
staat te krijgen, is hun mening.
Van Leeuwen (D66) vat het
beleid - dat het college volgens
zijn visie moet voeren - praktisch samen: „Als de een graaft
in de grond, kan de ander vast
doorgaan met denken." Van
Caspel (VVD) benadrukte die
avond tevens, dat zijn partij
vindt dat het gebouw op het
Gasthuisplein behouden moet
blijven. De functie van Cultureel Centrum echter, die op het

pand rust, mag wat hem betreft
in de toekomst verplaatst worden. De fractievoorzitter van de
VVD doelt hiermee op een accommodatieplan, dat indertijd
door een extern bureau is opgesteld. In dit plan wordt gesproken over de mogelijkheid tot
het bouwen van een 'multifunctioneel centrum'.
De commissieleden moesten
donderdag hun fiat geven voor
een onderzoek tweede fase, dat
52.000 gulden gaat kosten. Doel
van dit onderzoek is om zoveel
mogelijk inzicht te verkrijgen
in de verspreiding van de minerale olieverontreiniging in de
bodem en minerale olie- en aromatenverontreiniging in het
grondwater, zoals uit een eerder onderzoek reeds is gebleken.

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

Van gesjoemel met"üiïfireidingsplannen voor het raadhuis
liggen Zandvoorters niet wakker, wel van de staat waarin het
gebouw verkeert, vindt J. van
Til. Het'is riet een gatenkaas, is
zijn conclusie. En wat het casino betreft, is zijn advies: afbreken en door architect Soeters
opnieuw laten ontwerpen.
Politiek Zandvoort is in rep
en roer: is er nu wel of niet een
beetje gesjoemeld met de plannen voor de uitbreiding van het
Raadhuis? Het zal best belangrijk zijn, maar ik denk dat de
meeste Zandvoorters er niet
wakker van liggen. Wat ons wel
zorgen moet baren is de vervallen staat waarin het gebouw nu
- reeds enige maanden na de in
gebruikneming - verkeert. De
gevel aan de kant van het Gasthuisplein ziet eruit alsof IRA en
ETA hun activiteiten naar
Zandvoort hebben verplaatst.
Het is een gatenkaas waaruit
het gifgroen van de isolatie
naar buiten puilt.
Onbegrijpelijk dat een gebouw dat toch miljoenen heeft
gekost, is opgetrokken van muren van een dergelijk inferieure
kwaliteit. Heeft de architect dit
produkt uitgezocht zonder zich
van de soliditeit op de hoogte te
stellen? Of is het de keus van de
gemeente omdat het zo lekker
goedkoop was? De aannemer
moet toch gezien hebben met
een waardeloos produkt opgezadeld te zijn, heeft die niet gewaarschuwd? Bestaat er in
Zandvoort geen gemeentelijke
bouwtoezicht?

In ieder geval zal de zaak opgeknapt moeten worden en dat
zal een bom duiten gaan kosten. En als er niemand aansprakelijk gesteld kan worden voor
dit debacle dan zullen de inwoners van Zandvoort daarvoor
op moeten draaien via verhoging onrqerend-zaakbelasting,
parkeertarieven en misschien
wel strandstoelbelasting!
Ik wil het graag ook nog even
hebben over het artikel in uw
blad van 15 mei over de heer
Soeters. Vooral wat hij zegt
over het Casino is mij uit het
hart gegrepen. Een afgrijselijk
gebouw in de foeilelijke spiegelwanden architectuur. Afbreken
en opnieuw proberen, zegt de
heer Soeters. Dat afbreken
moesten we maar zo spoedig
mogelijk doen, maar dan zou ik
willen voorstellen dat Eurotel
en Casino hun percelen grond
ruilen. Gebouwd op de plaats
waar nu het Casino staat, zou
de schaduw van een hotel-toren
goeddeels over het Casino vallen. De oppositie tegen een
hoge hotel-toren zou daardoor
veel minder zijn, en dan zou dat
hotel misschien eindelijk eens
gebouwd kunnen worden.
Voor het nieuwe Casino vragen wij als architect natuurlijk
de heer Soeters. Dan kunnen
wij rekenen op een gebouw dat
kan wedijveren met de casino's
van Monaco, Nice en Ostende.
En de naam van het Badhuisplein wijzigen wij in Casinoplein.
J.M.E. van Til

Zandvoort

Geslaagde vimrdoop
voor Pim Overduin

ger is. Ik zou erg graag zien dat
daar wat aan gebeurt." Van der
Moot benadrukt dat hij geen
hasj aan jongeren onder de 18
verkoopt. „Soms moet je gewoon zeggen: kom volgend jaar
nog maar eens terug."

gemeente als deze het aantal
ZANDVOORT - Hot concert,
verkooppunten van drugs wil
van het Toonkunslkoor met de
terugbrengen.
Ook Ozcan is het daarmee nieuwe dirigent Pim Overduin
eens. In de koffieshop La Paz in de Hervormde Kerk heeft
verkoopt, hij overigens geen al- vrijdag „een plezierig en volcohol. „De cafés zouden een daan gevoel achtergelaten bij
keuze moeten maken: of alco- het publiek," aldus een van de
Hij vindt bovendien dat de hol of soft drugs." Hij verkoopt bezoekers van de avond. „Een
Kerkstraat en de Haltestraat wel soft drugs aan jongeren van geslaagd concert dus."
gevrijwaard moeten blijven van 16 en 17. ,,Maar als de gemeente
De kerk was redelijk gevuld
koffieshops. „Dat zijn toch de de leeftijdsgrens op 11! stelt,
visitekaartjes van Zandvoort. dan ga ik daarmee akkoord. Ik maar niet bomvol, wat waar
En je moet ook voorkomen dat ben voor strenge regels en een schijnlijk het gevolg was van
koffieshops het beeld gaan be- erkenning van goede koiïie- het warme weer. Het optreden
werd door zowel het koor als de
palen." Daarom steunt hij de shops."
dirigent met enige spanning tegemoet gezien. Immers, voor
de nieuwe jonge dirigent Pim
Overduin was het zijn eerste
uitvoering met het Toonkunstkoor. Hij' is sinds februari de
dirigent van het koor. De spanning was nog eens extra, omdat
de koorleden voor hen nieuwe
nummers ten gehore brachten.
Wat opviel was de exacte wijze
van dirigeren van Overduin, zodat de koorleden veel houvast
hadden.
Zij zongen werken van
Haydn, Andriessen, Fauré en
Brabms. Vooral de liederen van
Brahms werden met overtuiging vertolkt. Ook het 'Cantique de Jean Racine' van Fauré
werd mooi gezongen. De weergave van het moeilijke Mad.rigal Opus 35 klonk iets minder
overtuigend.
Veel te genieten viel er ook bij
het optreden van vier jonge solisten. Hun aandeel werd fris en
met verve gebracht, terwijl ook
de beide begeleidende pianisten op hun taak waren berekend.

Toch onderzoek

Zandvoort heeft een eigen 'Cabrioletbus' gekregen. Op mooie da- En waar kun je hem beter inzetten dan in mijn eigen dorp," zegt
gen rijdt deze open bus sinds donderdag de route van lijn 81. Tot Ton Groenendijk van de NZH. „De chauffeurs hebben overigens
een jaar geleden was de bus alleen te zien tussen Noordwijk en wel extra instructies gekregen, want op de Zeeweg moeten ze toch
Langevelderslag, maar die lijn is opgeheven. „We vonden het een beetje oppassen met laaghangende takken"
zonde om deze bijzondere bus in de winterstalling te laten staan.
Foto Persbureau Zandvoort

Toekomstvisie

. ZANDVOORT - „Helder
geformuleerd,
duidelijke
taal en politiek gezien onthullend. Er zijn heel veel
ontwikkelingen mogelijk op
basis van dit stuk." De positieve lofuitingen van Frits.
van Caspel (WD) over de
dpelstellingennota - de nota
die vooraf gaat aan de uiteindelijke structuurschets staken donderdagavond tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening wel erg schril
af ten opzichte van de overige partijen.
De commissieleden van GBZ,
CDA, PvdA en de twee fracties
van D66, kwamen die avond namelijk tot een geheel andere
conclusie: zij willen geen grootscheepse horeca-investeringen
op de midden-Boulevard, zoals
in de nota staat beschreven.
Liever zien zij dat de kwaliteit
van het dorpscentrum en de
strandpaviljoens wordt verbeterd.
Van Caspel (VVD) moet dit
alles wat vervelend in de oren
geklonken hebben. „We hebben de saaiste midden-Boulevard van West-Europa," had hij
even daarvoor juist aan de commissie medegedeeld. Wat de
WD betreft mag er vaart worden gemaakt met de nieuwe
plannen van de structuurschets. Gert-Jan Bluys (CDA)
zag dat anders. „De Boulevard
is de enige plek in Zandvoort
waar je heerlijk kunt flaneren,

juist omdat je er geen last hebt
van winkels en horeca-activiteiten. Het is tevens een mooie
overgang tussen het 'dorp en
het strand. Laat 'm in tact," was
zijn mening.
Ook de overige partijen benadrukten, dat zij investeringen
in de Boulevard en het Dolfiramagebied niet zien zitten. Liever gaan ze met de strandpachters plannen maken over seizoensverlengende activiteiten
en richten zij zich op de ondernemers in het centrum. 'Verbeteren van de kwaliteit in plaats
van de kwantiteit'. Daarnaast
vonden zij ook de verkeersafwikkeling behoorlijk onderbelicht in de nota.
Volgens Bluys komen de bewoners er veel te bekaaid vanaf:
„Hoe zit het met onze scholen,
het cultureel erfgoed, Nieuw
Noord en de Van Pagee-hal bijvoorbeeld? Het zijn belangrijke
zaken voor de bevolking en ik
had verwacht, dat daar meer
het accent op lag," deelde hij
wethouder Versteege mede.
Daarnaast wil Bluys ook, dat er
meer aandacht wordt besteed
aan de behoeften van de flateigenaren van de Boulevard.
Ook Brugman van (GBZ)
spuide zijn kritiek: „Die doe!stellingennota is volstrekt buiten de werkelijkheid. Er zijn
een hoop zaken genoemd, die
we nooit van de grond krijgen."
Verder miste hij terdege onderzoek: „De structuur van Zandvoort is niet bekeken en veel
ideeën zijn niet onderbouwd

J. Castten krijgt twee onderscheidingen

door een toeristisch/economisch onderzoek. Er wordt gesproken over de uitbreiding
van Zandvoort, maar we kunnen alleen maar verbouwen, de
open plekken benutten en de
hoogte in. Daar is GBZ echter
geen voorstander van."
Over het groenbeleid en de
lanensfeer, die de gemeente in
de toekomst wil creëeren. zei
Brugman: „We hoeven hier
geen Versailles. Laat de bomen
die we hebben maar staan."
Wethouder Versteege zegt de

In de maanden november
en december 1995 zijn er in
Zandvoort vier discussieavonden geweest, waarbij de
concept-doelstellingen van
de structuurschets zijn besproken. Aan iedereen die erbij betrokken was, is in januari 1996 een verslag van de
discussies op de avonden verzonden. Naar aanleiding van
de knelpunten en de opmerkingen van de bevolking, zijn
de hoofdlijnen voor de structuurschets nu vastgelegd in
twee nota's.
Deel l gaat over de hoofdlijnen van de structuurschets
en behandelt de uitgangspunten en het beleidskader. Deel
2 geeft een analyse van de gebieden in Zandvoort en geeft
voorstellen voor oplossingen.
Beide nota's zijn tegen betaling op te vragen bij het bureau Voorlichting van de gemeente Zandvoort.

reacties wel verwacht te hebben. Volgens de voorzitter
moet er echter dringend wat gebeuren aan kwaliteitsverbetering in de badplaats. „Het gaat
om' een concurrentieslag met
de overige badplaatsen. Als we
'niks doen, h'olt Zandvoort achteruit. De structuurschets
moet er zo snel mogelijk komen," aldus de wethouder
Ruimtelijke
Ontwikkeling.
„Het geeft handvaten voor de
toekomst, voor het realiseren
van allerlei bestemmingsplannen."

De gemeente Zandvoort
vindt een structuurschets
van belang om een samenhangend beeld te hebben van
gewenste, toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De
structuurschets vormt daarbij het beleidskader. Voorts
ziet zij de structuurschets
van belang voor overleg met
hogere overheden, voor de
communicatie met bewoners, als gids voor beslissingen rond ruimtelijke deelplannen en voor investeerders en het bedrijfsleven, die
zich willen inzetten op structurele verbeteringen in Zanclvoort.
Het is de bedoeling van het
college, dat de structuurschets in september, oktober
wordt vastgesteld. Hierna zal
de schets verder worden uitgewerkt door een extern bureau.

ZANDVOORT - Er lijkt toch
een onderzoek aan de gang te
zijn over de procedures rondom de nieuwe aanbouw van het
raadhuis. Het is echter niet het
externe onderzoek dat de gemeenteraad onlangs met een
nipte meerderheid afwees.
Wethouder Versteege onderzoekt welke ambtenaar tegen
Frits van Caspel, fractievoorzitter van de VVD, gezegd heeft
dat de verkeerde tekeningen
voor de nieuwbouw destijds ter
inzage gelegen hebben. Jeannette van Westerloo van de
PvdA heeft dit opgevangen tijdens een gesprek tussen Van
Caspel en Versteege.
Ze schrijft dit in een brief aan
het college van Burgemeester
en Wethouders. Van Westerloo
verzoekt het college om alle
raadsleden schriftelijk op de
hoogte te stellen van de uitkomsten van Versteeges zoektocht naar de lekkende ambtenaar.

Speeltuinen
ZANDVOORT - Nadat een
eerdere bijeenkomst over de
speeltuinen in Zuid niet doorging vanwege een extra raadsvergadering, nodigt de gemeente omwonenden van het Schelpenplein, Nassauplein en Vinkenstraat alsnog uit voor dinsdag 18 juni. Om half acht
kunnen de omwonenden praten over de invulling van de
speeltuintjes.

Disco's
ZANDVOORT - Vrijdag is in
't Stekkie (Celsiusstraat 190) de
laatste tienerdisco van dit seizoen. Van acht tot 12 uur kunnen tieners dansen _^.
muziek en house. Kinderen van
zes tot 12 jaar zijn welkom tijdens de black and whiteparty
op zaterdag. Aanvang: zeven
uur.

CDA-er bezoekt
Mariaschool
ZANDVOORT - Tijdens de
receptie ter ere van het T5-jarig
bestaan van de Mariaschool
houdt op vrijdag 21 juni de onderwij sspecialist van het CDA,
W. van de Camp, een lezing
voor genodigden. Naast Van de
Camp is ook onderwijswethouder Rita de Jong uitgenodigd.
De Mariaschool sluit met
deze receptie het feestelijke
schooljaar af.

ZANDVOORT - Een opmerkelijke dag was het vrijdag voor J.M. Castien-Garsten. Zij viel twee keer 'in de
prijzen'. Burgemeester Van
der Heijden overhandigde
haar tijdens de jubileumviering van de Zonnebloem in
de Agathakerk een koninklijke onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de
Zandvoortse samenleving.
Bovendien kreeg zij de erepenning en de gouden speld
van de Zonnebloem, omdat
zij daar sinds de oprichting
in 1971 lid van is. Overigens
ontving ook mevrouw Van
Kesteren de erepenning en
de gouden speld.
Volgens de burgemeester
heeft mevrouw Castien zich al
jaren ingezet voor het welzijn
van ouderen in Zandvoort, terwijl zij ondertussen van 1947
tot 1980 een melkhandel in
Oud-Noord had.
Binnen de katholieke kerk
van de Sint-Agathaparochie
liep ze warm voor oudere en
armlastige parochianen en
sinds 1985 beheert ze het Ouderenpastoraat. Ze is voor velen
volgens Van der Heijden een
vertrouwenspersoon
geworden, al is ze dan geen geboren
Zandvoortse. Ondanks haar ei-

Twee onderscheidingen voor J.M. Castien-Garsten: een koninklijke en een gouden
Koto PtTsbureau Zandvoort

gen leeftijd bezoekt ze nog al- jaarlijkse Ontmoetingsdag is ze
vanaf het begin in 1971 actief
tijd regelmatig ouderen.
Ze hielp mee om de Zand- geweest.
De Zonnebloem, die als een
voortse afdeling van de Zonnebloem op te richten. Van 1983 rode draad door het leven van
tot en met 1991 was ze voorzit- mevrouw Castien loopt, vierde
ter van deze afdeling. Ook bij de vrijdag eveneens feest. Vanwe-

ge het 25-jarig bestaan was er
een bijeenkomst in de Agathakerk met ondere een toespraak
door een vertegenwoordigster
van het hoofdbestuur van de
Landelijke Vereniging De Zonnebloem.

In de winter worden Zandvoorters ook high volgens de nieuwe drugsnota van de gemeente
l l l u s l r a t i c Mare ck> 1W|-
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VfiDERDflG VOORDEEL BI) 0C
Hugo aftershave 100 ml van 54,- nu
Hugo eau de toilette spray 30 mi van 39,~ nu
Venezia aftershave 75 ml. van 49,- nu

mr f 43.675,- kunt u tijdelijk
twee Laguna's kopen.

Fahrenheit aftershave 50 ml. van 46,- nu
Boss elements eau de toilette 30 ml. van 32,50 nu

/ /
/ A

iy

/ *.

Boss no] aftershave 50 ml van 45,- nu

JJ

Lagerfeld aftershave 60 ml. van 69, - nu

Ji

Davidoff coolwater eau de toilette spray 40 ml van 52,-nu

TT

Davidoff coolwater eau de toilette spray 75 ml. van 78,- nu

J?

3?5
42?
59*

Fahrenheit eau de toilette spray 30 ml van 47,- nu —
Joop homme eau de toilette spray 30 ml van 49,- nu
De Laguna
Aüzé
least u al
vanaf
f999,-*
i per maand.

Aan e de keuze...
of

Een extra luxe Laguna Alizé RT 1.8
mei automatische airconditioning voor
de prijs van f 43.675,-.

Joop homme eau de toilette spray 75 ml van 77,- nu
Kouros aftershave spray 50 ml van 53,- nu

63»
24"
22»
19"

Kouros aftershave spray 100 ml van 73,50 nu
van öils eau de toilette spray 30 ml. van 32,50 nu ....
van öils aftershave spray 30 ml van 29,50 nu

Een extra krachtige Laguna Alizé RN 2.0 met
2-liter-motor en handbediende airconditioning
voor de prijs van f43.675,-.

van öils douche gel 200 ml van 28,50 nu
Paco Rabanne aftershave spray 100 ml van 60,- nu ...
Paco Rabanne aftershave spray 50 ml van 40,-nu ....
Paco Rabanne XS aftershave spray 50 ml van 46,- nu

center Konst Zandvoort B.V.

Cacharel pour homme
1 after shave spray
1 deo spray

Gcrper drugstore
RENAULT

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.

van 79,50 nu 39?°

de specialist en adviseur in alle
geurende vaderdag kado's

EEN EIGEN MANIER
VAN tEVEN

EUWS

DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

voor heren

Mega Jackpot Postcode Loterij stijgt naar 5 miljoen

:aat u ermee doen?
De Mega Jackpot van de Nationale Postcode Lotery staat deze
maand op 5 miljoen gulden! Ook
u kunt hem winnen met een lot
van maar een tientje. Heeft u
een idee wat u met 5 miljoen gulden kunt doen? Rekent u maar
even mee.

Vijf miljoen gulden. Dat zijn
tien behoorlijk grote huizen, 25
waanzinnig grote auto's of... u
kunt er verstandig mee doen. U
koopt een behoorlijk groot
huis, een fraaie auto en reist een
paar keer de wereld rond. En
dan? Dan heeft u bovendien

een maandelijks inkomen van
zeker 20.000 gulden, uw leven
lang. Niet te geloven? Toch is
het waar. Er zijn al heel wat
miljoenenwinnaars van de Postcode Loterij die het u kunnen
vertellen.
Altijd goed
Voor maar één tientje kan al die
rijkdom van u zijn. Maar er is
meer, want van elk tientje gaat
een flink deel naar zeven goede
doelen: Artsen zonder Grenzen, Natuurmonumenten, Stichting DOEN, VluchtelingenWerk, Unicef, het Wereld
Natuur Fonds en de Novib.
Samen kregen zij vorig jaar 218
miljoen gulden van de Postcode Loterij voor hun werk
voor een schonere, veilige
wereld.

Roadshow
23 juni
Zwembad 'De Schots'
Den Helder

Winnen
in de zon
Gaat u op vakantie? Geen probleem. Alle prijzen van de
Postcode Loterij, inclusief de
bingoprijzen, worden volautomatisch uitgekeerd. Misschien
vindt u dus een leuke verrassing
op uw bankrekening als u thuiskomt. Goede reis! B

^ ^^ T» .
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buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

Vraag vrijblijvend

offerte.

NOVILON MARMOLEUM

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Woonruimte
gezocht
voor alleenst. dame met
goede baan, voor perm.
bewoning in Zandvoort.
Tel. 023-5731229 of
023-5715381

incl. bankje.
Bijna nooit op gespeeld.
Pr. n.o.t.k.
Bellen na 19.00 uur
tel. 023-5714677.

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

, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
H / 40,- (vier lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

Jfcnny Huisman: Dit kan het best bestede tientje van uw
leven zijn

WONINGSTOFFERING

ENDURA
KRASVASTE

T.k. piano (wit)
merk Yamaha

Hoe u het ook bekijkt, als u
meespeelt in de Postcode Loterij kunt u niet verliezen! Vul
daarom vandaag nog de bon in
en stuur hem op. H

SCHILDERWERK

Voor de nieuwe

en MONODEK van
HISTOR verf
naar:

KERKSTRAAT 31 -2042 JD ZANDVOORT - TEL 0235712513

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

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij /.ij n niet aansprakelijk voor lonten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht voor ponder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingele- opgave van redenen
verd bij ee
een aanleveradres
nleveradres
^
°f
uiteilijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.
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Zandvoorts Nieuwsblad
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Naam:_______________________________________d dhr.
t/m 3 regels ƒ 5,29

ESke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
iStand Mega Jackpot:

Getal 22 t/m 36

Getal 1 t/m 21

17 | 14 23
43 28 16
38 l 27 ! 06

36
34
30

03 12 j 37
39 20 44
41 ! 42 31

ƒ 10.000,ƒ1.000,-

ƒ 500,ƒ100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

26
11
29
13
05
02
33

Straatprijs:

Thuïsbingo
ƒ 25.000,-

ƒ 3.000,9561JL
Extra Prijs ƒ 25.0OO,9561 JL 003

telfouten voorbehouden

De BMW: 1964 TE 003 in Heemskerk

t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58

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

ƒ20,ƒ10,ƒ9.'
ƒ8,ƒ7ƒ6,
ƒ5,-

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

t/m 4 regels ƒ 7, 19

Postcode:
Plaats: -

De overige Bingoprijzen:

32
18
45
19
01
35
04
25

Adres:

Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

•
•
l
|
j

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18

Banknummer:

t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gialis advertrlen. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.

150.96.06

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

Naam:

NATIONALE

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Postcode:

LOTERIJ

Tel. 020-562.2485

Adres:

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

T
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Weekmedia 17

sbs

C ShDE-biss )
Grote Krocht 22, Zandvoort

ook zondags
geopend van
13.00-17.00 uur

Ze is er weer

GRASKAAS

BtOQMSIERKUNSr

heel kilo van
11.90
nu
8.90
Bij aankoop van l kilo graskaas
een zakje grasknikkers
of een grasfluitje kado.
Vanaf 10 juni zijn we van ma t/m zat
van 08.00-20.00 uur geopend
VOORALUW
SLEUTELSERVICE
HANG- EN SLU
ITWERK
ALARMINSTALLATIE
EN DOE-HET-ZELFPAKKET
KENTEKENPLATEN
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 5715449

JöluJJS
Een schot in de
roos met bloemen
Bloemen van
bloemenhuis J. Bluys
De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Grote Krocht 3

Vraag 1: Wie heeft de meeste doelpunten
gemaakt in het Ned. Elftal?

Vraag 2: In 1988 werd Nederland Europees
Kampioen. Van wie werd verloren?
.,,.<

Vraag 3: Wat is de bijnaam van Rinus Michels?

Vraag 4: Welk team stopte het Ned. elftal tijdens
de EK in Zweden m 1992'
_ --

A. FaasWilkes
B. Johan Cruyff
C. Marco van Basten

A. Duitsland
B. Rusland
C. Ierland

A. De keizer
B. De generaal
C. De giraffe

A. Engeland
B. Denemarken
C. Zweden

\
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Verwen Vader
met heerlijke
Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 5719701

Hollandse
asperges
gratis geschild

Vaderdag!!

MOOI WEER

La Bonbonnière
Haltestraat 33
023-5715584

ledere doordeweekse ochtend
les met kinderopvang

Wij hebben al een
mooie vleesschotel
o.a
gem. Cotelet
Hamburger
Topgnllworst
•Saté

Qroente en Fruit

PROBEER EENS GRATIS EN
VRIJBLIJVEND EEN LES UIT!

LEKKER
BARBECUEN

Natuurlijk naar:

Grote Krocht 25,
tel. 5714404

BEL VOOR INFO: 5719701

« Kipfilet
gekruid
• Steak spice
Spare ribs

Vraag 5: Tegen wie speelt Nederland de eerste
wedstrijd tijdens de EK 1996?

Vraag 6: Wie maakte de doelpunten in de extra
wedstrijd tegen Ierland?
.*• *—-,

Vraag 7: Wie was de coach tijdens de EK in
1988?

Vraag 8: Waar worden de Europese Kampioenschappen in 2000 gehouden?
_^ ~~~^

A. Schotland
B. Engeland
C. Zwitserland

A. Patrick Kluivert
B. Dennis Bergkamp
C. Youri Mulder

A. Leo Beenakker
B. Kees Rijvers
C. Rinus Michels

A. Duitsland/Nederland
B. Nederland/België
C. België/Luxemburg

f ^6
\
xj
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Beantwoord de 16 vragen op deze
pagina. Maak gebruik van de deelnamebon. U heeft kans op een van de
onderstaande prijzen:
4 waardebonnen van 50,(Jaap Bloem)
1 waardebon van 100,(Cortina Modes)
5 voetballen
(Ondernemersvereniging Zandvoort)
Stuur de ingevulde bon voor 29 juni
1996 in een gefrankeerde envelop
met vermelding EK-spel naar:
Weekmedia, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort
of brengen naar Gasthuisplein 12.
Prijswinnaars ontvangen persoonlijk
bericht en worden vermeld in onze

Deelnamebon "
EK-spel

3

Warner Bros. Movie World
Gelegen m Duitsland op ca één uur n|dcn van de Nederlandse
grens wordl dit het grootste Film en Vri|eti)dsparl< van
Europa Begeleid Balman op zi]n jacht m Cotham City
kijk wat er mis kan gaan bi] de Police
Acadomy Stunt Show ook kunt u in The
NeverEndmg Story Wildwaterbaan op bezoek
hij de Gremlms of huiveren m de Lethal
Weipon Achtbain Op de kleintjes wathten
Bugs Bunny Roadrunner Daffy Duck Tweety
en hun vriendjes Kortom Warner Bros
Movie World heeft genoeg te bieden voor één
of twee dagen plezier voor de hele familie De
speciale Warner Bros Movie World brochure
^an de long Inlra Vakanties biedt ondermeer

^KSPM%

^|

Adres:
HEEFT O.A. DE MERKFIETSEN

TOTAAL FITNESS

* Nieuw

(het ideale fitnessprogr met hchaam en geest m BALANS')

Dagtocht per bus of trein v.a. ƒ 95,2-daagse busreis ƒ 190,3-daagse busreis ƒ 285,4-daagse busreis ƒ 380,Per eigen vervoer of trein,
keuze uit 13 hotels v.a. ƒ 109,-

• Plezierig bewegen voor dames en heren, jong en oud
(90+)
• Persoonlijk afgestemd trainingsprogramma
• Gemak = sleutel tot succes
• Respect voor de signalen van je lichaam en het wordt
je grootste vriend
• Trammgsdoel ontwikkelen coördinatie lichaam en
geest, genieten van de opbouw naar een betere gezondheid, algehele conditie en vermindering van
stress
• Trainen is alleen vervelend als het verkeerd wordt
uitgevoerd

*

Alle bovengenoemde prijzen zijn inklusief l dig entree
BIJ boeking kunt u ook reserveren voor 2 dagen entree
Voor alle reizen gelden nntrckkelijke kindcrkortmgen

• Het gaat er niet om hoe hard we trainen, maar hoe
ontspannen we trainen
• Geen herstelproces na training, want er is niets geforceerd
• Het lichaam wordt niet op wilskracht uitgeput (zoals
conventionele tram prog )
• Veel mensen associëren sport met pijn, wij met plezier
• Hoe groter het oog (= stilte punt/ontspanning) van de
orkaan hoe sterker de kracht (beweging) aan de buitenkant
• Voor recreant en wedstrijd-top sporter
NIEUWSGIERIG' Kom even vrijblijvend langs

.
ZOMERAANBIEDING
3 maandenkaart (juli aug sept)
onbeperkt cardio fitness, fitness, sauna, Turksbad + persooni train progr /\

FBTNESS
PARADBSE ^^t
2W
Paradijsweg 1 (t o politiebureau)
°dr

Voor meer informatie en boilungen

Toerkoop Reisburo Zonvaart

Tel. 023-571 7742-ZANDVOORT

Grote Krocht 20 -^
Tel 5712560
f ATA ^n

JT

GEEFT U WEER ENERGIE!

Vraag 9: Hoeveel landen nemen er deel aan de
EK 1996?

9

A. 24
B. 32
C. 16

^l

l^*\

BATAVUS
BURGERS
SPARTA
ROMEIN
RIVEL
UNION
MBK

A.Wembley
B. Anfield Road
C. OldTrafford

A. Dutchy de Leeuw
B. Loekie de Leeuw
C. Paul de Leeuw

A. Glen Hoddle
B.Terry Venables
C. Bobby Robson

P.VANKLEFF
Van Stolbergweg 1i 7
v ' - ; ' • ' . ; . • ; . ; . Zandvoort^
Tei: 5717093

Blocmenmngonjn sind- 1908

Vraag 13: Welke bondscoach heeft ook voor
oranje gespeeld?

13

Bloemenkiosk

MARCEL
SCHOORL
grote sortering bloemen

"erica"
Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023 5712301

Het is weer een mooie boel deze zomer bij

ZOMERPLANïEi
Vraag 14: Hoe vaak heeft Oranje in een EK-finale
gestaan?
y
/
A. 1 keer
f 1 4
B. 2 keer
C. 3 keer

grote sortering tuinplanten
en kamerplanten
donderdag t/m zondag geopend
Hogeweg 2 (naast shell)
tel 023-5714320
Wij bezorgen ook uw bestellingen van tumgoed
en maken de bakken voor u op

A. Portugal
B. Rusland
C. België

Zeestraat 48
Zandvoort

tel (023)5720072

15

349,-

lockmachines v a
naaimachmereparatie
kledmgreparatie
scharen slijpen
fournituren
patronen
borduurartikelen
hobby

599,-

A. Valencia
B. PSV
C. Atletico Madrid

o

o

o

o

10 0

0

0

o

o

11

O

0 3

o

o

o

12 o

5

o

o

o

13 o

6

0

0

0

14 o

7

o

o

o

15 o

o

8

0

0

0

0

O

1

o

o

o

2

o

o

3

o

4

9

O

0

0

0

's maandag gesloten

naaimachines v a

fimoklei
kralen/pailletten
passepartoutkaarten
hobbyboekjes
embossms
styropor etc

A B C

A B C

12

oi

Maak de navolgende slagzin af:

Oranje en mijn krant
3,20

l

Vraag 16: Wat was de laatste club van Hiddink
voordat hij bondscoach werd?

Vraag 15: Welk land doet niet mee aan
de EK 1996?

Mijn oplossingen zijn (A, B of C
aankruisen):

Maar ook voor uw scooter, snorof bromfiets staan wl\ voor u klaar.
'EIGEN WERKPLAATS 'SERVICE
'GARANTIE
KOCHSTRAAT 8, ZANDVOORT
NIEUW NOORD
TEL: 023-5716504
Vraag 12: Wie is de bondscoach van Engeland
op het EK '96'

1 11
\
x.

Telefoon:

20 tot 40%
KORTING

SINGER

vertel het hem
in geuren en
kleuren

Woonplaats:

Vraag 11: Hoe heet de mascotte van Oranje tijdensdeEK96?
X" ~~"\

1, 10
\
\

Postcode:

MET

Vraag 10: In welke stadion wordt de finale
gespeeld tijdens de EK 1996?
^x- ~-

16 juni

A. Ernst Happel
B. Leo Beenakker
C. Rinus Michels

Naam:

16

.

Doe mee en
win schitterende
prijzen!!

woensdag 12 juni 1996

Weekmedia 17

Bij aankoop van een
Zandvoorts Nieuwsblad
een doeltreffer cadeau bij:
Kerkstraat 12
Fa. R Klein
Celsiusstraat 192
Super Noord
Sig. Mag. Lissenberg Haltestraat 9
Haltestraat 22
Fa. Veldwijk
Kerkplein 11
AKO
Grote Krocht 18
Bruna Balkenende
Pasteurstraat 2
T. Goossens
Hogeweg 2
Shell Geerling
Vondellaan 1A
De Vonk
Van Lennepweg 4
Mobil
Stationsplein 6
Het Station
Gasthuisplein 12
Weekmedia

OED
Op 19 juni verschijnt in een oplage van meer
dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
over'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer keukens, aanbouw van serres en
doe-het-zelf produkten.
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen,
tel. 020-6451515.
Op 11 september verschijnt opnieuw een bijlage met het thema Wonen/Onroerend Goed'.

geeft u meer!
Wereld Kinderfestïval
in Het Concertgebouw
Op zondagmiddag
16 juni wordt Het
Concertgebouw in
Amsterdam omgetoverd in een kinderpaleis! Het Wereld
Kinderiestival organiseert in samenwerking met World
Roots Festival een
speciale
middag
voor én door kinderen. De artiesten die
gaan optreden zullen zeker geen
"kleintjes" zijn! Uit
Senegal komt de
meesterdrummer
Doudou
N'Diaye
Rose die zijn eigen
kinderen zal begeleiden in een spectaculaire drumsessie.
Geen
klassieke
muziek maar swingende salsa van het
foto: Onno F. Roozen
unieke kinderorkest
La Charanguita uit Colombia zal ook te zien en te
horen zijn in de Grote Zaal. Jonge talenten van de
Wereldmuziekschool Amsterdam zullen zich tussen de
internationale sterren laten gelden op het podium en in
de ioyers. Kinderen van het zigeunerorkest Taraf de
Haïdouks Jr. uit Roemenië luisteren met hun traditionele muziek de pauze op. Op de Aziatische markt kom je
oren en ogen te kort en kinderen kunnen zelfs een
wereldspeurtocht doen door de gangen en foyers van
het Concertgebouw! De middag begint om half twee.
De presentatie is in handen van Jochem van Gelder.

ƒ 39,95
(maximaal 2 per persoon)

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon bij de kassa van Het Concertgebouw krijgen (kinderen van) lezers van de kranten van Weekmedia
f 2,50 korting op de normale entreeprijs (normale prijzen: t/m 12 jaar f 10,- / v.a. 13 jaar f 15,-). De bon geldt
voor max. 2 personen.

VAM DEZE UNIEKE AANBIEDING !
Door onze spijkerbroekenfabrikant
beschikbaar gesteBd !!!

Eon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van Het Concertgebouw ontvangt u een korting van f 2,50 voor het Wereld Kinderfestival op zondagmiddag 16 juni 1996, aanvang half twee.
Naam:

Clothing Company

Adres:
Postcode/woonplaats:
Aantal personen:

max. 2 personen per bon

geeft u meer

Color-jeans in de bekende modellen
tegen fabrieksprijs.

HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT
Geopend 7 dagen in de week
van 10.00- 22.00 uur

WIJ BLIJVEN U VERBAZEN !!!

T

woensdag 12 juni 1996

Weekmedia17

'Het liefst zou ik elke dag schilderen

Hilly Jansen over haar expositie in het casino: „Ik ben er eerlijk gezegd hartstikke trots op"
André Liebcrom

Z

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Slrandstoclbelasting Het ministerie gaat ak

Krakers Het raadhuis is bezet door dr- kml >
van het 'Fliermgahuis' Zij hebben borden v
de fontein neergezet met teksten als „Wonci
een recht" en ,,Zi]n wij rechteloos'?"
Structuurstudie Milieuorganisaties / I M I <
vraagtekens bi] de nieuwe structuurstudie \
de gemeente. Volgens de milieuvereni»ini;en
het merkwaardig dat de gemeente toch buit ei t •
bebouwde kom wil bouwen, terwijl er oen ni>
tenele aanwijzing ligt

koord met de nieuwe strandfatoeltaelastmg die
Zandvoort wil gaan heffen. De strandpachters
moeten een gulden per verhuurde stoel of bed
aan de gemeente betalen.
Dorspomp De burgemeester heeft de eerste
zwengel gegeven aan de dorpspomp die de Rotary heeft laten neerzetten.
Hondepoep Het hondepoepprobleem is volgens
de ondernemersverenging alleen aan te pakken
als de politie strenger controleeit of hondebezitters de uitwerpselen wel opruimen. De hondepoep staat bovenaan de lijst met irritaties.
Belbus De Stichting Welzijn Ouderen heeft een
nieuwe belbus gekregen. De nieuwe bus is hoger
dan de oude en dat is prettiger voor passagiers
en medewerkers
Geslaagd Voor 18 leerlingen van de Gertenbach
Mavo zit hun schooltijd in Zandvoort erop Zij
hebben hun diploma gehaald.
Vandalisme De directeur van de Van der Heuven
Goedhartschool klaagt over de letters op zijn
voorgevel. Er ontbreken drie letters

De vrouwen die Hilly Jansen schildert zijn mooi,
maar afstandelijk. Met een
zelfverzekerde uitstraling
kijken ze dwars door je
heen, alsof ze zeggen willen:
„Jou heb ik echt niet nodig."
Maar bovenal hebben ze dat
spannende en erotische.
„Regelmatig merk ik, dat
vrouwen mijn werk prachtig
vinden, maar dat ze toch tegenhouden, dat hun partner
het aan de slaapkamerwand
hangt," zegt Hilly lachend.
Tot eind juni exposeert zij
haar schilderijen in het casino van Zandvoort, waar ook
al werken van Lex Goudsmit, Ria Valk en Thérèse
Steinmetz zijn geëxposeerd.
„Ik ben er eerlijk gezegd
hartstikke trots op," biecht
de kunstenares een beetje
bescheiden op.

OLANG ZE ZICH kan
herinneren, heeft Hilly
Jansen al een potlood of
penseel in haar handen.
„Ik kom uit een artistieke familie en dat stimuleert je als kind
enorm. Mijn tante bijvoorbeeld
maakte hele mooie poppen. Ze
had een prachtige kelder vol
met allerlei knoopjes, frutseltjes, lapjes en stofjes. Als kind
was dat voor mij een heerlijke
plaats om te vertoeven."
Hilly's grootste inspiratiebron was echter haar oom, de
bekende impresario Kees Manders, die prachtig kon schilderen. „Als tienjarige zat ik uren
op zijn atelier. Ik kreeg een
groot hemd van hem aan en
mocht met hem meeschilderen. Die sfeer en de geur van
zijn grote bruine sigaar vergeet
ik nooit meer. Toen ik een keer
zei, dat ik wilde leren piano spelen zei hij me: 'Hilly, je moet je
talent niet versnipperen, richt
je op één ding. Dan word je pas
echt goed.' Ik kreeg een potlood
en een schetsboek in m'n handen en de opdracht om vanaf
dat moment alles na te tekenen

met

wat ik om me heen zag. Bomen,
stoelen, appels, mensen, dieren.... En ik deed dat."
Momenteel werkt de 38-jarige
Hilly als baliemedewerkster bij
de gemeente Zandvoort. Ze
kreeg al verschillende telefoontjes van mensen, die haar schilderijen in het casino bewonderden. 'En dan zit je daar'? vroegen ze zich verbaasd af. Hilly,
moeder van een 14-jarige zoon
en een 16-jarige dochter ziet het
nuchter. „Het liefst zou ik elke
dag schilderen, maar ik moet
nu eenmaal brood op de plank
hebben. Het leven van een kunstenaar is onzeker en dat kun je
je als moeder niet permitteren.
Bovendien houdt het je met beide benen op de grond. Als ik
schilder, word ik asociaal. Ik
vergeet alles en iedereen om me
heen. Telefoon, vragende kinderen, mensen aan de deur, op
zo'n moment kan ik er niets bij
hebben. Het is een soort van
vlucht uit de werkelijkheid."
Vroeger werkte Hilly als model. Ze genoot er altijd met volle
teugen van. Vooral de fotosessies gaven haar een spannend
en opwindend gevoel. „Een fo-

tograaf probeert z'n model uit
de tent te lokken, roept op dat
moment van alles tegen je om
maar de beste plaatsjes te kieken. 'Be nice, make love to me'.
Het is een spel, datje als model
begrijpt, maar dat ook enorm
inspireert." Veel van haar ervaring in de modellenwereld verwerkt ze nu in haar schilderijen. Prachtige vrouwenfiguren
die stijl en charme uitstralen,
die op afstand blijven, maar
toch ook dat warme en vooral
dat erotische laten zien. De
mannelijke figuren komen er
minder 'mooi' vanaf. Meestal
zijn het duivels, enge dieren of
slechte figuren. Hilly moet er
om lachen. „Ja, ja, het is zeker
autobiografisch."
Op 19-jarige leeftijd was ze al
getrouwd en verhuisde ze naar
Brabant. Haar man was een beroepswielrenner. „Ik had alles
voor die man opgegeven. M'n
baan, m'n vertrouwde omgeving, m'n vrienden. Hij was
voor z'n werk altijd maar weg
en daar zat ik dan in m'n eentje
in dat grote huis. Ik verveelde
me te pletter."
Ook daar tekende Hilly ver-

volgens weer alles wat los en
vast zat. Toen ze kinderen
kreeg, verdween haar hobby op
de achtergrond om de laatste
jaren weer in versterkte mate
terug te keren. „Ik maakte
opeens een aantal schilderijen
en kreeg er weer aardigheid in.
Ik begon met exposeren en bemerkte dat ze nog verkochten
ook. In die tijd tekende ik veel
zwarte kinderkopjes, was veel
bezig met Afrika. Daar heb ik
series van verkocht."
De ene expositie na de andere
volgde, haar stijl veranderde. Al
vond ze de openingen doodeng 'je hangt toch maar met heel je
hebben en houwen aan de
wand' - Hilly genoot van het
succes. Toch vond ze het ook
moeilijk om haar werken te
verkopen. Ze waren immers
een deel van haar leven. Eens
hing ze haar schilderijen in de
fysiotherapiepraktijk
van
Maarten Koper op. Toen werd
ze benaderd door een man. Hij
zei: „Dat is veel te mooi om
daar te hangen. Ik wil zes van je
vrouwenbeelden gebruiken om
er erotische posters van te laten
drukken. Maar dan moet je de

borsten van de vrouwen wel bedekken."
Hilly zucht nog diep als ze
eraan terugdenkt. Dat vond ik
heel moeilijk. Je schildert immers vanuit je gevoel. Op zo'n
moment moet je dan toch een
commerciële concessie doen.
Uiteindelijk deed ze het, al was
het met angst en beven. „Per
schilderij was ik 14 uur bezig,
doodeng. Eentje heb ik er met
het overschilderen verpest,
maar de andere werden prachtig." In één dag werden er op
een beurs in Frankfurt zesduizend posters verkocht en wereldwijd verspreid."
Momenteel is Hilly in de ban
van indianen. De onderdrukking, het voortdurend gevecht
om hun land en identiteit.

Spoorlijn Het honderdjarig bestaan \an
spoorlijn tussen Haarlem en Zandvooit i^ 'i
bundig gevierd Ondertussen zijn de rei/ 1 ',
echter ook erg boos op de NS, omdat ze vooi t
in Leiden moeten overstappen als ze van H.i
lem naar Den Haag reizen
Mishandeling Twee Duitsers zijn geaiieMc
omdat ze in een bar m de Kerkstraat een 5'f j >
ge Zandvoorter hadden mishandeld
Bibliotheek Frank Haggenburg is de nieuw.
bhothecans. Hij heeft zijn opleiding aan do
Mulleracademie bijna voltooid.

EESTAL drink ik appelsap en sla ik al aan het
hoesten als iemand tegenover mij een sigaret nuttigt.
Maar er zijn momenten in je
leven datje dat opzij zet. En dat
blijkt heel produktief, al was
het alleen al voor het schrijven
van deze column.
Na het roken van een jointje
of negen en het nuttigen van
een whisky of zes begin ik
meestal stemmen te horen. Zoals van de week. Twee stemmen
met een hoog burgemeestersgehalte keuvelden vrolijk aan de
voorkant van mijn hoofd. „Zeg
schat, weet je wat ik op het
raadhuis hoorde?" „Nou?"
„Dat er een recept bestaat voor
hashboerenkool." „Is dat een
nieuwe sport kool? Dat heb ik
anders bij de Albert Heijn nog
niet gezien hoor. Maar de postelein is wel in de reclame. Marie-Antoinette en Berend-Jan komen morgenavond dineren.
Wat dacht je van postelein met
rollade? Of nee, morgenavond
hebben we een dineetje bij de
buren."
Een stem met een politiek gekleurd
huisartsenaccent
sprong ernaast op. Fliermga?
„Ik heb het menu voor morgen-

avond al klaar. We fietsen er nu
even doorheen, stel ik voor. Zeg
de traiteur maar af, ik heb het
hoofdgerechtgebeuren al op de
rails gezet. Voor de input zorgen wij, de output komt dan
vanzelf in de vorm van een
zweefcalculatie."
Maar ergens klonk ook een
overspannen VVD-wethouder.
„Ik MOET nu iets PITTIGERS
hebben dan een sigaret, ANDERS slaan de STOPPEN
door " Een relaxte D66-er fietste er doorheen. „Mmm, zal ik
deze keer het college steunen of
ga ik die Van Leeuwen een keer
over zijn bol aaien. Mmm. lenemiene Maroc, tien pond Libanon, tien pond weed, ik ben de
baas." „Dit is onaanvaardbaar.
Hier hebben wij hele grote bezwaren tegen. Ik stel voor dat
we een talowpauze inlassen,"
bracht een krachtige vrouwenstem in. Duidelijk herkenbaar:
Van Westerloo.
Ondertussen
bekvechtten

Bij sommige dingen moet je het
mysterie gewoon intact houden.
Daarom is het ook niet zo erg
dat de huidige eigenaar van
deze bijzonder designbank zijn
medewerker 'Eddy' zijn plaats
laat innemen. De fotosessie
vindt plaats in Solaris, een
nieuw strandpaviljoen op het
Bloemendaalse strand in futuristische jaren vijftig stijl.
Volgens eigenaar 'Dick' (artistiek kort geknipt hoofd in Adidasachtige mode, kan zo een modeblad in) kleeft er aan de bank
een merkwaardige legende. Ooit
is deze bank van een rijke man
uit Amsterdam geweest. Hij gaf

een ontwerper, waarvan de
naam inmiddels vergeten is, de
opdracht een bank te ontu erpen die precies in een hoek van
zijn huis paste.
Het is beslist een bank voor
gemakzuchtige
drankliefhebbers, want achter de ronde curve zit een drankkastje verborgen. Twee luikjes in de vorm
van een halve maan leggen twee
drankkoelers, bloot. Een gedempt lampje geeft een warm
schijnsel om je wat meer op je
gemak te laten voelen als je achter je hoofd grijpt.
,,Een mazzeltje. Ik vond deze
bank bij een tweedehands \sin

een CDA-er en een voorniau
VVD-wethouder met elk"
over de prijs van de goedkc.i
ste stuff en hoorde ik opniei'
de burgemeester. (Dat is n
lastige met dit soort dingen j
moet je kop erbij houden \v,_.
voor het je het weet praten /i.
je hoofd te veel door elkaar ) b
burgemeester probeerde t >
een verzoening te komen
„Mijn inziens is alles concilie'i
rend de meest positieve ho
ding het tot elkander komi >
middels het planten van ein
hennepzaad. Daaruit kunne'1
wij dan in de toekomst en
voordeel trekken."
Hoe het verder ging weet ''
niet meer. Ik werd er een beet v
moe van, van mijn hoofd m
stemmen. Toen stond ik de voi
gende dag op en las in de con>
missiestukken op bladzijde
van de drugsnota: „Zandvoo-i
kent evenals de gerneent'
Noordwijk een plaatsehjl <
vraag naar softdrugs. Dit blij L
alleen al uit het feit dat het aan
tal coffeeshops tijdens de wri
termaanden niet verminden
terwijl er tijdens de wintei
maanden minder toeristet
zijn.
Monique van Hoogstratsv

Haar grootste wens? Exposeren in een galerie in de Amsterdamse Jordaan. „Dat is pas de
echte erkenning. Kunstkenners, vanuit alle hoeken van de
wereld komen daar naar je
werk kijken. Als ik dat ooit heb
gedaan, ben ik gerust."
Martha Burger

Kerkdiensten
15/16 juni
Hervormde Kerk:

Krocht 45:

weg 15:

Vrijzinnige

Zaterdag 19.00 uur: B. Bleijs en
Zondag 10.00 uur: ds v Leeu- P vd Smaal.
wen.
Zondag 10.30 uur: B. Bleijs en P
Gereformeerde Kerk, Juliana- vd Smaal.
Geloofsgemeen-

Zondag 10.00 uur: ds V. vd Vate. schap NPB, Brugstraat 15:
Roomskatholieke Kerk, Grote Zondag 10.30 uur: geen dienst.

Weekenddiensten
Weekend:
15/16 juni

Speelweek van 13 t/m 19 Juni

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

16 jaar
Dagelijks
20.00

VERWACHT
TtlE JUROR
LEAVING LAS VEGAS
SEKSE and SENS1BILITY
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden inl'ormatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welziin
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzljnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp

tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort. Ouderenafdeling: Koninginneweg l, tel.
5719393, maandag van 9.15 tot
12.15 en di tot en met vrij van 9
tot 17 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/1830-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30

Burgerlijke stand
Periode
4 juni - 10 juni
Getrouwd:

Benjamin van den Oever en
Constance Margaretha Abraas
Albert Gerardus van Kouwen
en Nancy Maria Magielse.Leonardus Jacobus van der Meer
en Mariël Hogkamer.Robertus
Henricus Kiebert en Reina
Heemskerk.
Geboren:
Fatmire, dochter van Fatmir
Hajdan en Samje Musa.
Antomus Johannes, zoon van
Antomus Johannes Nijman en
Astrid Yvonne Nuboer.

kei. Eigenlijk hoorde er ook ;
een glazen wandineubel
maar dat paste noch hier m
in mijn eigen huis. Te gro,
vertelt 'Dick'. Het uitte skai"
is nog puntgaaf, al stanil c
bank al uit het beqin \;ui ii"
reri zestig. liet model overlft:
de oranjepaarsgroene-lijd, .
bruine tijdperk en u as even
tijdens de koele jaren lach
Inmiddels heeft de rielrom
tiek de bank ingehaald Ma.ii
les komt teruF, ook de stial.
meubeimodu van weleer v. .t
schijnlijk.
l u l i \ndi < I K U

Agenda
(Wijzigingen voorbehouden)
Vrijdag 14 juni

* Tienèrdisco in buurthuis 't Stekkie (CelsiUbstraat 190) Van 20.00 tot 23 00 uur
Zaterdag
15 juni
+
Races op het circuit (Trophy of the Dunes) Kwalificatiewedstrijden 10 00 tot 17 00 uui
* 'Black and white' disco in buurthuis 't Stekkie (CelsiUbstraat 190) voor kinderen van zes tot
twaalf jaar. Met playbackshow. Van 19 00 tot 21 00 uur
Zondag l(i juni

* Races op'het circuit (Trophy of the Dunes) Wedstrijden van 12 00 tot 17.00 uur
* Openbare Teken- en schilderdag. Het Gasthuisplem als schilderplem. Met muziek Van 9 00 tot
16.00 uur.
Dinsdag
18 juni
1

Inspraakbijeenkomst over het bestemmingsplan Bentveld 1-5 (nieuwbouw op het terrein v cm ui
Woodbrookers). Om 16.30 uur in het raadhuis.
* Informatiebijeenkomst over speeltuinen Schelpenplein, Nassauplem en Vmkenstraat Bewonei
zijn welkom in de commissiekamer om 19.30 uur
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M i n i s t e r i e van J u s t i t i e

Bewaarder Complexbeveiliging v/m 38uur

Justitie

houdt toezicht op gedetineerden; visiteert en fouilleert gedetineerden; wordt ingezet bij calamiteiten. Functie-eisen LBO/MAVO-diploma en eventueel Beveiligmgsdiploma, leeftijd tussen de

Penitentiaire Inrichting 'Over-Amstel" Dienst Facilitair Bedrij
De Dienst Facilitair Bedrijf is een onderdeel van de Penitentiaire

20 en 30 jaar, goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, representatief; goede contactuele eigenschappen; verantwoordelijkheidsgevoel; goede lichamelijke conditie; affiniteit met geautomatiseerde

Inrichtingen 'Over-Amstel", waarbij een aantal ondersteunende

systemen; m teamverband kunnen werken; klantgericht zijn, onbesproken gedrag.

Salaris Een interne beroepsopleiding m diensttijd, een aanvangssalaris bij een leeftijd van: 20 jaar van f 2191,- bruto per

maand, 21 toten m et 24 jaar va n f 2434,- bruto per maand, 25 jaar en ouder van f2487,- bruto per maand, na de opleiding is na enige jaren een salaris van f3243,- bruto per maand mogelijk, een toelage voor het

taken en processen zijn ondergebracht
Taken U bent mede verantwoordelijk voor het

verrichten van onregelmatige diensten, 8% vakantietoeslag.

ontvangen en doorverwijzen van bezoek, verricht

gehandicapten en leden van etnische minderheden. Indien u tot één van deze groepen behoort wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren

Standplaats Amsterdam. VoOtkeUrSgroepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen

portiersdiensten en diensten op statische posten,

bereid tot het volgen van een voor de functie relevante interne opleiding en te werken in onregelmatige dienst; bij voorkeur werkervaring in de beveiligingsbranche; een sporttest, psychologisch onderzoek,

BïjZOnC16ril6Q6n Het betreft meerdere vacatures,

medische keuring en antecedentenonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Na selectie van de sollicitatiebrieven zullen de daarvoor m aanmerking komende sollicitanten een uitnodiging ontvangen

draagt zorg voor het nakomen van de

voor het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst op zaterdag 22 juni of 6 juli a s

veiligheidsvoorschriften, draagt zorg voor de bediening

SollicitatiBWljZe Schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen onder vermelding van vacaturenummer 6 079, richten aan

Penitentiaire Inrichtingen "Over-Amstel", ter attentie van de afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 41901, 1009 CE Amsterdam.

van onder meer elektronische beveiligingssystemen,

Justitie: het juiste gewicht in de schaal

bent belast met de algemene en specifieke beveiligingstaken,

Het Randstedeli/k Opleidingen Centrum

%
randstedelijk
^
opleidingen

verzorgt voor ca 9000 leerlingen
deeltijdberoepsopleidingen en onentatie-

centrum

schakelprogramma's

Wil je in 30 avonden
vakkundig leren timmeren,
metselen en stukadoren?
Kom dan naar het R. O. C.!
Wij hebben een speciale

Nu uw PARKET-, KURK- of
LAMINAATVLOER kopen
EN NA DE VAKANTIE BETALEN!

Basiscursus bouwtechniek
voor iedereen die zich beroepsmatig wil bijscholen of serieus wil doe-het-zelven.

'#* Koninklijke vloer
PARKET

In 30 avonden leer je de kneepjes van de volgende vakken:

Enkele voorbeelden:

Basisvaardigheden timmeren zagen/ steken/schaven,
Basisvaardigheden Metselen, Tegeien/voegen,
Basisvaardigheden Sukadoren pleisteren/schuren
start: september 1995
keuze: dinsdag- of woensdagavond
tijd: van 18.45 tot 22.00 uur

Importeur Queen Parkei verkoopt
rechtstreeks «art particulieren.
Uitsluitend verkoop na telefonische
«*spraak. Unieke meeneemboiiMs
{zie hiernaast).
Maak nu telefonisch eert afspraak,
samen met uw partner.

Frans eiken mozaïek
Keiharde strookjes 6 mm
Eiken noest, 15 mm massief
Eiken lamel, kant en klaar
Massief eiken, 10 mm visgraat
Massief kastanje, 20 mm, stroken
Landhuisdelen, 20 mm stroken
20 cm Brede eiken delen, 2 meter lang,

plaats: Plantage Doklaan 8-12 Amsterdam'

22 mm massief, geschuurd.

kosten: ƒ 1350,- inclusief materiaal en

Normaal 195,- per m2

gebruik van gereedschap

Plantage Doklaan 8-12,1018 CM Amsterdam
020-6270806 Vraag naar de heer
W. La Grouw of R. Ruizendaal

OC

opleidingen

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen
deeltiidberoepsopleidingen en onentatie-

centrum

schakelprogramma 's

Queen Super
Super Laminaat
Decostep
Schannet
Lamett uit Zweden
Lamett light
Ipoket Professional
Ipoket light
Pergo
Pergo light
Clean Floor

Ben je werkzaam in de metaal of werktuigbouw?
Wil je de nieuwste technologische ontwikkelingen
bijhouden? Kies dan in overleg met je (toekomstige)
werkgever één van de volgende opleidingen:

Taber Test
12000
7000
7000
3000
8000
3000
8500
4000
7000
3000
6000

89,74,39,29,-

p. m2
p. m2
p. m2
p. m2

69,95 p. m2
39,95 p. m2
49,95 p. m2

39,69,39,39,-

2

p. m
p. m2
p. m2
p. m2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vooropleiding: VBO-B diploma of gelijkwaardig
Duur- 2 jaar gedurende 1 dag of 2 avonden m de week
Leeftijd: voor de avondopleidmg minimaal 20 jaar
Diploma landelijk erkend diploma van de stichting opleidingen metaal
Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht bij onze
vestigingen in Amstelveen en Amsterdam.
Voorlichtingsavonden: Amstelveen, dinsdag 25 juni van

GRATIS
(ook keihard gelakt)
Nu samen met uw buurman 60 m2 kopen,
betekent een voordeel van

/ 2.640,(legkosten ƒ 20,- per m2) prijzen incl. BTW

QUEENSUPER

Houten lamelparket beuken.
Toplaag: 3.S mm. Dikte: 1S mrru
3x afgelakt,

HALYÏPRUSW

Houten lamelparket 'Handy'.

't Per m
43,-

2

Diverse dessins, op MDF-basis.
Melamirie toplaag. Voorzien van 4%4%
zeer slijtvaste bovenlaag,
mm&if*

Om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen
moeten wij voor eind juni '96 nog
20.000 m2 QueenSuper verkopen.
Bij afname van 36 m2 a ƒ 89,- ontvangt u

KURK
Kurk 3,2 of 4 mm v.a.
Witte kurk
Mozaïek kurk
Kurktegels met vinyl toplaag,

Per m*

Lamelparket, in eiken of essen,
A-kwaliteit met 3,5 mm toplaag
van 125,- voor
NIEUW: Opbouw brede planken vloeren
met V-groef, van 12 tot 24 cm breed.
Kompleet met keiharde laklaag.
Blijft naadloos voor

1187 XR Amstelveen
Amsterdam ma. 24 juni van 19.00 tot 20.30 uur
Westerstraat 187
1015 MA Amsterdam
tel.: 020-5356868 (vraag naar dhr J. van Heun)

85,- per m2

99,- per m2

Vorig jaar sloten wij een contract af met de beste
laminaatfabriek van Europa voor 20.000 m' laminaat in
deze kwahteitsvloeren onder de inkoopprijs
verkopen per volle pallet. De taber-waarde is 12.000

Nu samen met uw buurman of familie
72 m2 kopen betekent een voordeel van

en wij geven er 10 jaar garantie op.
Inkopers van bouwmarkten, parketbedrijven en
aannemersbedrijven krijgen op deze prijs nog eens

ƒ 3.204,-

10% korting (bij minimaal 1 pallet).

Profiteer nu van deze éénmalige aanbieding!

2

Bij afname van een vollepallet (110m )
ontvangen inkopers van bouwmarkten,
parketzaken en leden van de Queen club

10% extra korting!
(SOM)

Alle Queen vloeren vallen onder de
prijsgarantie. Indien elders goedkoper,
dan wordt het verschil terugbetaald.

In verband rnet de te verwachten drukte
graag vooraf een telefonische afspraak via de
landelijke Parketcentrale van 9.00 -19.00 uur
. (ook in het weekend)

026 - 321 66 90
020-6381720
Bovenstaande aanbiedingen gelden in
alle vestigingen te geheet Nederland !n ons filiaal

inNütterden in Duitsland.

19.00 tot 20.30 uur Startbaan 26
tel.: 020-6474726 (vraag naar dhr K. Vreeken)

29,- per m 2
39,- per m2
39,- per m2
55,- per m 2

projectkwaliteit. Nu de utiliteitsbouw is teruggelopen gaan wij

36 m2 GRATIS

Bovenstaande aanbiedingen voor u gétezen in een
bouwartikelenkrant Bij ons betaalt u dezeffde prijs,
maar u krijgt extra Net zelfde aantal m* in
slaapkamerkwalfteit gratis (Zie meeneembonus).

Heinz Mulleneisen
,„c236
47533 Kleve. Tel. (0049)-282125236

,-per

m" korting..

30 m massief 7 mm in visgraat keihard gelakt
dus direct beloopbaar a 88,- per m2.
U ontvangt hierbij 30 m2

LAMELPARKET

Laminaat vloerdelen *Topfloor'.

Machinaal verspanende beroepen
Montage/Onderhoudsberoepen
Constructie- en Plaatwerkberoepen
Constructie- en Apparatenbouw
Monteur algemene machinebouw
Monteur industrieel onderhoud
Bediener numeriek bestuurde verspanende machines (CNC)
Scheepsmetaalbewerker
Werktuigbouwkundig CAD tekenaar
Lasberoepen
De NIL lasopleiding
- technieken PE
- MIC/TIG
(laservanng niet noodzakelijk)

Alte rnerkfir* Jame!, kurk er» parte* tegen advJes-prfken

2 VLOEREN HALEN
1 BETALEN
2

Legkosten laminaat ƒ 20,- p. m2

Beuken en aborn

ƒ 140,rpèrm2

nu 130,- per rrï

Ook bij aankoop van minimaal 24 m laminaat
ontvangt u hetzelfde aantal m2 parket of kurk
voor uw slaapkamer gratis.

Toplaag: 2 mm. Dikte: 10 mm,
In 3 dessins. Eiken

IVOORHQUT

kleur als Berken, maar 2x zo hard
6 mm massief, kant en klaar gelegd 190,- v nu

MSENEEMBONUS

2

Het meest complete
onderwijsaanbod in de
metaal en werktuigbouw

mobïete sfcowbus zijn erJcend
door de Centrale Branche-

•. ' - •"•". ' : ' ' • • • ' ; : • • • " : • . : . ' ; .

LAMINAAT

Meer informatie en aanmelding:

randstedelijk

49,- per m 2
59,- per m2
69,- per m 2
69,- per m 2
2
79,- per m
z
79,,- per m

o.a. quatambu

VERDER NOG KEUZE UIT TIENTALLEN ANDERE HOUT-, LAMINAAT- EN KURKSOORTEN.
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Promenade
Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakennieuws kunt u sturen naar de
•edaclie van
iet Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA in Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12.
Telefoon: 023 - 5718648
Fax: 023 - 5730497

Woonwinkel in
ABN/AMRO-pand
ZANDVOORT - Al een
paar maanden vinden er
werkzaamheden plaats in
het vroegere gebouw van de
ABN/AMRO in de Passage
2n gonst het geruchtencir;uit 'Zandvoort krijgt een
rneubelhal'. Dat is echter
niet het geval. Maar op zaerdag 15 juni zal dorpsomroeper Klaas Koper wél luid
verkondigen dat Woonservice Winkel Zandvoort de
deuren opent.
Deze nieuwe winkel voor
huisinrichting verkoopt onder
andere gordijnen, vloertaedekking, bedden, parket en zonwering. „Waarom geen meubels?
Uit onderzoek van onze inkooporganisatie is gebleken dat dat
niet haalbaar is in een kleine
plaats als Zandvoort. De mensen gaan tegenwoordig vaker
naar meubelboulevards om
nun bank of tafel te kopen,"
egt eigenaar Jan van der Poel
uit.
Hij heeft de winkel zelf be;immerd en ingericht. „Van a
;ot z dus. Het begint er nu een
jeetje meer als een winkel uit
;e zien, eerst was het een kale
ruimte. Ja, ik ben er heel groots
op," vertelt hij met een licht
rlotterdams accent. Van der
Poel heeft al 25 jaar een zaak
voor woninginrichting in Berkel en Rodenrijs. „Dat is een
voordeel. Als je als starter zo'n
zaak opzet, moet je nog zo ontzettend veel leren. Ik heb het
vak al onder de knie en dat
scheelt een stuk."

Aparte gerechten
ZANDVOORT - Een Thais
getinte soep met krabnoedels,
oasilicum en rettich. Of smakelijk bereide gefrituurde aardappelschillen bij de Prime Rib.
Dit soort bijzondere gerechten
taan op de menukaart van het
nieuwe restaurant Le Passage,
;evestigd in de Passage.
„Oorspronkelijk was Rob
Bouman, de eigenaar van het
restaurant, eigenlijk van plan
om er een Iers/Engels restaurant van te maken. Maar de
gekke koeienziekte gooide roet
in het eten," vertelt bedrijfsleider Danny Nijenhuis.
Inmiddels is het concept aangepast en heeft de enthousiaste
Nijenhuis drie koks aangetrokken. Een daarvan, Bas Balledux, is verantwoordelijk voor
de opmerkelijke kaart die lijkt
op de kaart van een Parijse
brasserie. „Sommige mensen
zijn misschien teleurgesteld als
ze de varkenshaas met gepofte
aardappel, friet en sla niet kunnen vinden. Maar wij richten
ons op wat apartere gerechten."
De prijzen variëren tussen 24,50
en 37,50 voor een hoofdgerecht
en 9,50 tot 21,50 gulden voor een
voorgerecht. Het restaurant
serveert ook ontbijt en lunch.

Zandvoorfcs
Nieuwsblad
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Zandvoortse zeilsters de
snelste bij Rondje Texel

15 luchtballons
voor Nieuw Unicum
de lucht in

Op zaterdag 8 juni werd voor de 19-e maal de Ronde om
Texel gehouden. Winnaars waren dit jaar Peter Boog en
Eric Gok, varend op een Tornado, met een tijd van
2.37.59. De Zandvoorters Ute Klaassens en Marianne
Kleijn vormden het snelste damesteam van Rondje
Texel.
Watersport Vereniging Zandvoort was dit jaar met 15 teams
vertegenwoordigd. De meesten wisten het eiland met een goede
tijd te ronden: Jan Groothof werd eerste in de Prindle 16-klasse.
Gerard Loos, varend met een Dart Hawk kwam dit jaar als
vijfde binnen in het overall-klassement en werd tweede in zijn
klasse. Bij de Hors sloeg hij met zijn boot tegen een strekdam
en moest er op zee een roer worden gerepareerd. Hierdoor
verloor hij flink wat tijd. Gerard is nu record-leider om de
Ronde van Texel. Een vierde plaats in zijn klasse behaalde Leon
Keur met zijn Prindle 19.
'The Biggest Catrace of the World' staat elk jaar weer hoog op
de wedstrijdkalender van de catamaranzeilers. De race beslaat
ruim honderd kilometer. Vlak voor de start werd er door zeilers
en toeschouwers nog druk gespeculeerd of er gevaren kon
worden. De weerberichten maakten namelijk melding van een
zware onweersstoring, die van het zuidelijk Noordzeegebied
naar het noorden zou trekken.
Na intensief contact met de weermensen kwam uiteindelijk
om kwart over 11 het verlossende 'de start gaat door' uit de
mond van wedstrijdleider Edwin Lodder. Deze vond om één
uur plaats, een uur later dan aanvankelijk was gepland. Meteen
na de start wakkerde de wind aan tot een kleine 5 Beaufort.
Vooral de Tornado's met spinnaker presteerden deze dag bijzonder goed.
„Het was een schitterende race," aldus Zandvoorter Rob van
den Boogaard, die samen met fokkenist Wim Meijer met een
Nacra 6.0 voor een verrassende klassering zorgde. „We hadden
veel pech onderweg," aldus het duo. „Tijdens de start werden
we geramd door een Hobycat. Dat kostte ons zeker tien minuten. Later weigerde ook een roer dienst. Dat moesten we in
allerijl repareren. Daarna begon de inhaalrace en lieten we vele
catamarans achter ons." Beide eindigden uiteindelijk toch nog
op een verrassende achtste plaats in hun klasse.
De wedstrijd werd later live op Internet verslagen. Voor meer Hans Frie (tweede van rechts) en zijn vrouw (tweede van links) zijn pas vlak voor de start helemaal klaar met de
informatie zie Internet: http://www.inter.nl.net/hcc/R.Bossink voorbereidingen
Foto's Martha Burger

Ronde van Texel drama voor Hans Frie
Even zag het er naar
uit, dat de reuzencatamaran van Hans Frie nog
een gunstige tijd zou gaan
maken, afgelopen zaterdag tijdens de 'Biggest Cat-race of the World'. Maar
een afgestoken vuurpijl
gaf om 15.15 uur aan, dat
de Rqbberts en zijn driekoppige bemanning in
ernstige problemen was
geraakt. Een van de drijvers was lekgeslagen en
het schip dreigde te zinken. De Bree 14 van de
kustwacht haalde de restanten van het wrak en de
oververmoeide bemanning uit het 12 graden
koude water. Hun werk
en de hoop van de afgelopen dagen was op dat moment vervlogen.

richting 'Razende Bol'. Op
deze plaats, vlak voor de
kust van Den Helder komen
de stromingen uit de Waddenzee en de Noordzee tezamen tot een kolkende massa.
Ook deze handicap werd
overwonnen en met grote tevredenheid voer men richting finish. En toen voltrok
zich het drama. In volle snelheid ramde het grote zwaard
- dat de boot op koers hield dwars door een van de drijvers. Een groot gat in de
romp was het gevolg. Binnen
enkele seconden vulde een
van de drijvers zich met water en zonk. Er was geen redden meer aan. Dat besefte
ook de driekoppige bemanning. Een vuurpijl werd af geschoten vanaf de boot, die inmiddels al half was gezonken. Binnen enkele minuten
waren veel veiligheidsboten
De Ronde van Texel zal
en assistentie aanwezig en de
Hans Frie uit Bentveld en
bemanning werd gered.
zijn bemanning nog lang in
Toen ze op het strand, omhet geheugen blijven. Of zoringd door vrienden en kenals zijn vrouw vlak na het onnissen hun verhaal deden,
geval tegen hem uitriep, toen Als de bemanning van de 'Robberts' wegvaart is alles nog in orde en kan niemand vermoeden hoe het uiteindelijk afloopt met
werden de restanten van de
bleek dat het schip total loss de boot
' Robberts opgetakeld door de
was verklaard: „Godzijdank.
Bree 14, het grote schip van
Dan zijn we daar mooi vanDe Robberts werd onlangs
ning - met een plons in zee. Het doorgewerkt, om de nieuwe
groep mensen het gevaarte pijl- de Kustwacht. Deze bracht
af."
door Frie van de vorige eigedrama was niet te overzien.
mast op de boot te monteren.
snel de zee in. De Robberts
de overgebleven delen van de
Het drama op zee was dan naar overgenomen. Met een
Want de volgende dag om één
Maar 's morgens bleek, dat de
ging er als een speer vandoor
reuzencatamaran naar Den
ook de climax van twee zelengte van negen meter en een uur, zou het startsein worden
verstaging in de haast verkeerd en verdween naar de startlijn.
Helder. De Robberts, die
breedte van bijna zes meter,
nuwslopende dagen. Vlak
gegegeven voor de 'Ronde om
om was gezet. De mast stond
Na een goede start ging de
nieuw zo'n 85.000 gulden
onderscheidde het schip zich
voor de race was namelijk
Texel'.
hierdoor te ver naar voren.
boot richting vuurtoren. Hierkost, is total loss verklaard.
nog niet eens zeker of de
flink van de andere boten. De
De zwaar teleurgestelde beToegesnelde leden van de Wana moest de VC-boei, die op de Hans Frie nam de teleurstelmast was zo'n 13 meter hoog.
manning liet zich echter niet
Robtaerts wel aan de start
tersport Vereniging Zandvoort, Waddenzee ligt, gerond worling kranig op. De dramatiEn juist die mast liet het een uit het veld slaan. Op een grote hielpen hun collega's mee tezou verschijnen. Het reuzenden. De boot lag goed in het
sche wedstrijd en de daar
dag voor de race tijdens een
schip, waarnaast Hoby-cats
vrachtwagen werd een reserve- gen de misschien wel spanwedstrijdveld en de bemanning aan voorafgaande 'race tegen
trainingstocht genadeloos afmeedogenloos in notendop-mast met grote spoed naar
was uiterst tevreden. Op de
nendste race uit hun carrière:
de klok' zal de klokkenfabrijes lijken te veranderen,
weten. Als een luciferhoutje
Texel vervoerd. En in de werk- De 'race tegen de klok'. Het
Waddenzee werd koers gezet
kant hoogstwaarschijnlijk
kampte reeds voor de wedknapte het gevaarte op vrijdag- plaats van een hulpvaardige
werd op het nippertje gehaald. naar Oudeschild. De Robberts, nog lang in het geheugen blijstrijd met een ernstige scha- middag vier uur af en viel - tot
Texelaar werd nog diezelfde
Slechts tien minuten voor het
die een enorm gewicht bezit,
ven.
grote verbazing van de beman- vrijdag tot diep in de nacht
de.
startsein duwde een grote
scheerde met grote snelheid
Martha Burger

Andere eigenaar
ZANDVOORT - Le Pierrot in
de Haltestraat heeft een nieuwe
eigenaar. John Jansen heeft het
restaurant overgenomen en hij
heeft er meer een cafë-restaurant van gemaakt.

Kinderschoenen
ZANDVOORT - Het Indonesische afhaalcentrum Waroeng
Redjeki van Haltestraat 12
heeft plaatsgemaakt voor een
winkel in kinderschoenen. De
eigenaresse van de winkel heeft
ook een filiaal in Eindhoven.

Poolse kinderen
weer naar zee
ZANDVOORT - Poolse kinderen arriveren op woensdag 24
juli om negen uur weer in Zandvoort bij de Gereformeerde
Kerk voor een vakantie in Kennemerland. De Stichting 'Een
hart voor Polen' vertrekt op 20
Juli met de blauwe bus naar Po'en om daar 42 kinderen op te
halen.
De buik van de bus zit
v
'ol hulpgoederen. Bovendien
gaan
er zeven kinderen terug
1]
aar hun vaderland. Zij hebben
clan net een paar weken vakanWe gehad in Nederland.
Voor de zevende keer logeren
deze zomer de Poolse kinderen
bij
gastgezinnen in Zandvoort
e
n omgeving. „Die kinderen geMeten hier enorm, want ze kottien uit een vervuild industrieel gebied. Ze weten soms
niet eens dat zeewater zout is,"
v
ertelt Rien Couvreur van de
Stichting 'Een hart voor Polen'.
Omdat de kinderen vaak in
zeer versleten kleren aanko*^en, is er op zaterdag 27 juli
e
en kledingbeurs. Wie voor kinöeren tussen van acht tot en
filet 12 jaar nog in goede staat
Verkerende kleding heeft,
^ordt verzocht contact op te
^ernen
met Rien Couvreur
;5?15004). Wie volgend jaar
Sastgezin wil zijn, is ook welbij hem.

(ADVERTENTIE)

Wijziging programma
„Midzomernacht festival"

'leks, wat een raar beest

op 21 juni a.s.

Nieuw Unicum heeft negentigduizend gulden nodig om het
nieuwe zwembad aan te kleden
met planten, een jetstream, een
fonteintje, een bar en drijflijnen. Inmiddels is al 55.000 »uiden binnen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente 15.000 gulden gegeven en de provincie
10.000 gulden. De rest werd ingezameld via giften van fondsen en particulieren plus het
verkopen van plantjes, een
nachtegalenwandeling dooi- de
Waterleidingduinen en een omstreden koeievlaai-actie. De
Dierenbescherming vond namelijk dat koeien niet gebruikt
mogen worden om bij een loterij een vlaai op het voetbalveld
van SV Vogelenzang te leggen.
„Het leuke is dat zowel personeelsleden en gasten van bedrijven als particulieren Zandvoort,
eens van bovenaf kunnen zien,"
vertelt Van Leest enthousiast.
Een bedrijf betaalt voor een 'eigen ballon' met reclame op de
mand en vier meevarende personeelsleden vijfduizend gulden. Alleen reclame kost 35
honderd gulden.
Van Leest: „Het kan ook anders. Doe vader eens een plezier en neem moeder mee, zeg
ik altijd. Dat kost vijfhonderd
gulden per persoon. Dat is misschien wel wat duurder dan een
normale ballonvaart, maar een
groot deel van de opbrengst
gaat naar het therapiebad."
Mocht het niet doorgaan vanwege het weer, dan kan men
apart met Rob Wiegers een afspraak maken voor een alternatieve datum. „In elk geval worden de ballons op 31 augustus
allemaal opgeblazen, zodat het
voor het publiek sowieso leuk
om te zien is," aldus Van Leest.
„Maar we zijn er van overtuigd
dat het goed weer is."
Nieuw Unicum is overigens
volop bezig met de inzamelingsactie. Behalve de voorbereidingen voor het taallonsspektakel is Edwin de Vries, het
hoofd Voeding van Nieuw Unicum, ook met een speciale
Nieuw Unicumwijn op de proppen gekomen. Die wijn is voor
12,50 gulden verkrijgbaar bij de
bar van Nieuw Unicum. Of de
Zandvoortse slijterijen de wijn
ook gaat verkopen, is nog onderwerp van gesprek. Herman
Duiven, een bewoner van
Nieuw Unicum, heeft het etiket
voor de wijn ontworpen.

PERSONALIA
27 diploma's
ZANDVOORT - In elk geval
krijgen 27 leerlingen van de
Gertenbach Mavo een diploma.
Zij hebben gisteren gehoord dat
ze in één keer geslaagd zijn.
Een leerling zakte en vier kunnen herexamen doen. Volgens
rector Gerard Hokke was dit
jaar economie lastig, vielen de
resultaten van Duits mee en is
Nederlands achteraf opgewaardeerd met een halve punt.
Geslaagd zijn: ftichard Beekhuijs, Manuela Berkhoff, Piet er
den Boer, Danny Bouman,
Sheila Corper, Liesbeth Flinterman, Kim Gooijer, Niels de
Graaf, Yoni Halderman, Miranda Harsta, Jaymie Heesemans,
Judith Hoff, Mare Hoppe, Roger Jansen, Annemarie Kemp.
Jeroen Koper, Quinten Lovers,
Brenda Maas, Dennis Meijer.
Ralph Menks, Joyce Moersen,
Ellen Paap, Erik van Poeke,
Ronald Stokman, Hanneke
Vosse, Tim van der Werft' en
Iris van Wijk.

Wegens een optreden voor de VPRO-radio, komt het optreden van de
4tuoze Matroze en het Weesper Trekvaartkoor, op het Midzomernachtfestival, te vervallen.
Voor hen in de plaats spelen twee andere groepen.
Hierbij ontvangt u het definitieve programma, met de nieuwe setindeling.

Tröckener Kecks
Riek de Leeuw is nog steeds de stuwende kracht achter het al 15 jaar
durende succes van de Kecks.
Recentelijk veranderde de groep van samenstelling en maakte de CD
„Nostalgia". Een terugblik op 15 jaar succes en een kennismaking met
de nieuwe samenstelling.
Een blik ook in de toekomst.
En die toekomst zal zich, zoals gebruikelijk voor de Kecks, af gaan
spelen op de grote podia en festivals. Daar waar de kracht van de band
pas echt tol zijn recht komt. Waar de zanger uit „Met Hart en Ziel" alles
geeft wat hij in huis heeft; En dat is veel.
Bezetting Tröckener Kecks:
Geiten Ibelings:
Drums
Riek de Leeuw:
Zang
Theo Vogelaars:
Bas
Rob de Weerd:
Gitaar
Rob van Zandvoort:
Keyboards

De fret van
dierenarts
Dekker lijkt
tijdens de excursie meer
reacties uit te
lokken bij de
kinderen van
de Beatrixschool dan de
vlo onder de
microscoop

De Tonnie Ijs Band
Van smartlap tot rock, maar altijd in het Nederlands.
Deze 7-mans formatie heeft op vele festivals gespeeld.
En altijd met groot succes.
Gitaar, bas, drums, percussie, keyboard, saxofoon en zang. De band is er
klaar voor. Zij hopen dat Zandvoort dat ook is.
Programma Centrum dorp.
Podium Hallest raat:
(ter hoogte café Neuf)
20.00-20.45 De Dopegezinde Gemeente.
21.00-21.45 De Dopegezinde Gemeente.
22.15-24.00 Tröckener Kecks.
Podium Gasthuisplein:
20.00-20.45 Tonnie Us band.
21.00-21.45 Tonnie Us band.
22.00-22.45 Vaders Trots.
23.00-24.00 Vaders Trots.
Podium Haltcstraat:
(ter hoogte van café de Bastille)
DANE & THE DUKES OF SOUL.
Podium Raadhuisplcin.
(voor café Scandals)
RUUD JANSEN.

ZANDVOORT - Wie zou
Zandyoort niet een keertje
vanuit de lucht willen zien?
Dat kan op 31 augustus.
Maar ook vanaf de grond zal
het op die dag een bijzonder
gezicht zijn, vermoedt Riet
van Leest van Nieuw Unicum. Als de wind goed staat,
stijgen rond zeven uur 15 gesponsorde luchtballons op
vanaf het circuit. De opbrengst gaat naar de aankleding van het therapio;bad
van Nieuw Unicum.

Foto Persbureau
Zandvoorl

ZANDVOORT - Kinderen
in levende lijve kennis laten
maken met biologie. Dat is
volgens juf Sonja Leder van
de Beatrixschool vrijdag het
doel van de excursie aan dierenarts Anneke Dekker.
„De meeste kinderen hebben
thuis ook een huisdier. Je kunt
ze wel een plaatje voorhouden
van een vlo, maar het spreekt
veel meer aan als je ze meeneemt en bij de dierenarts door
een microscoop laat kijken,"
vindt Leder. Daarom heeft de
Beatrixschool voor het, eerst
vrijdagmorgen een educatief

bezoek aan de dierenarts gebracht. Het bezoek is zelfs onderdeel van een hele lesdag
over dieren: 's morgens naar
dokter Dekker, 's middags biologieles en kleien. De juf: „Als
het een succes is, gaan we ermee verder."
De excursie blijkt aan te
slaan, al is het drukkend benauwd weer. Groep zeven luistert geïmponeerd naar de uitleg
van de dokter en stelt zelf ook
vragen. „Heeft u weieens een
koe geopereerd," wil een jongen
weten als het groepje bij de
vastgebonden knuffelhond op
de operatietafel staat. „Nee,"
zegt de dierenarts. „Maar wel

het paard van de ijscokar en
een keer een slang van een
stripteasedanseres." De jongen
blijkt een doorbijter. „En kikkers?" Dekker knikt en herinnert zich een grappig voorval.
„Ik moest een keer dwergkikkertjes behandelen, maar die
sprongen van de tafel af. We
hebben een half uur over de
grond gekropen om ze weer te
vinden."
Bij de vitrine met 'gevonden
voorwerpen' staart het groepje
naar een verzameling loodjes
van rookworsten, afgekloven
spenen en een bakje met witte
steentjes. Het laatste blijkt
blaasgruis, het eerste komt uit

de maag van honden en katten.
Maar hoe haal je dan wat uit
een parkiet als die iets ingeslikt
heeft? Bijzondere instrumenten blijken daar niet voor nodig, met een paperclip komt de
dierenarts al een heel eind.
„leks, wat zijn dat voor rare
beesten," schrikken een paar
kinderen als ze een kooi met
beweeglijke dieren zien. De dierenarts, die al vaker excursies
aan kinderen heeft gegeven,
heeft haar eigen fretjes meegenomen. Ze oogst er veel succes
mee. Iedereen wil de malle dieren met hun smalle lijf en korte
pootjes wel vasthouden.

60 jaar bij elkaar
ZANDVOORT - Maar liefst
zestig jaar is het echtpaar Peelen-Mulder bij elkaar. De Zandvoortse echtelieden hebben
hun diamanten bruiloft vorige
week gevierd en kregen bezoek
van de burgemeester. De inmiddels 84-jarige Jaap Peelen en
81-jarige Jansje Mulder leerden
elkaar kennen tijdens een bruiloft van zijn broer en haar
nicht. Ze verhuisden 12 jaar geleden naar Zandvoort en wonen
sinds 1989 in een aanleumvoning aan de Herman Heijermansweg.

Geslaagd

ZANDVOORT - Na twee jaar
studeren is Martine Joustra geslaagd voor haar diploma kader Instructice van het Oranje
Kruis. Bovendien zijn voor hun
EHBO-Lotusopleiding
geslaagd: Martijn Attema, Minke
Kortekaas, Thomas Hesse, Karin van Dam, Roy Driehuizen,
Lars Carree, Menno Ovaa. MaMonique van Hoogstraten rit Kramer en Lilia Boutonta.

SHARP PORTABLE TV MET
TELETEKST
DV37, Getinte 37cm beeldbuis, 40 kanaals
elektronische tuner, On Screen Display,
teletekst, afstandbediening Adviespnjs*699 -

feiefeksf

SONY GROOTBEELD STEREO
KLEUREN-TV

SONY HI-8 TRAVELLER
SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
KVX21 55cmHi Black Trimt
ron platte beeldbuis Adv "1440

7R650 Supreneure Hi8
beeldkwaliteit HiFi stereo
:eluid motorzoom auto
*ocus Adviespnjs 2780

» S (

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

KVC2581, Platte 63cm Hi-Black Trinitron beeldbuis,
*•"><
perfekte beeldkwaliteit, teletekst met geheugen, 60 voorkeuzezenders, HiFi stereo, afstandbediening Adviespnjs*1660 -

MIELE 1100TÖËREN
WASVOLAUTOMAAT

1379.-

TypeW697LW Voortader RVS
trommel EN kuip Adv "2299

SONYHI-8STEADYSHOT
SONY KVS2941 SUPER!
TOPKLASSE' Bestekoop' De
platste beeldbuis 100 Hz PIP
stereo teletekst Adv "3550

TR750 TOPKLASSE' Met
beeldstabilisator HiFistereoge
luid lichtgewicht Adv'3110

teletekst

LUXE 1400 TOEREN

Slereo en teletekst Adv "2550-

1045.-

AEG LAVAMAT RVS

T R 5 5 0 Met beeldstabi
hsator
HiFi geluid
motorzoom Adv "2530

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen1 Wat zegt
u van d e z e A E G / B C C
s t u n t a a n b i e d i n g ? Type
LAV536 Adviesprijs 1499

SONY63CMKVM2531 SONY HiR TRAVELLER
SUPER TELETEKST TR470 10x motorzoom groot
Hi Black tnnitron beeldbuis
momtorlook afstbed '1440

hoeklens HiFi stereo "1999

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs*1348

SONY55CMKVM2100
Hi BlackTrmitron Adv "1000

SONY TRINITRON
M1400 Afstandbediend "780

HI-8 CAMCORDER
Superieur beeld HiFi stereo

VIDEO-8 CAMCORDER
8x motorzoom autofocus

ieen2 deurs koelkast maar
e e n e c h t e 2 2 0 h t e r 2 deurs
(oei/vries kombinatie met
3 laden Adviespnjs"999

RVS kuip en trommel "1499

SONY STEADY SHOT
SONY72CMKVC2921

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adv '279

SHARP R2V14

m

MOULINEX STUNT

WHIRLPOOL ARG647

FM1515 17 Liter 5 stan
den draaiplateau Adv '399 -

Koel/vries kombi Adv "1235-

WHIRLPOOL AVM617
ZANUSSI KOEL/VRIES

17 liter inhoud Adv "599

BAUKNECHTKGC

SHARP KOMBI

</V kombinatie met 3 laden
Adviespnjs'1149

Digitale 2 in 1 kombi met
900 Watt quartz-gnll "599-

AKAI VIDEORECORDER + SHOWVIEW
VSG225 Intelhgent-HQ voor optimale beeldkwaliteit' Quick Servo Drive, digitale trackmg, zelfreimgende videokoppen, showview voor_eenvoudige
programmering
Afstandbediening
Adviespnjs*548 -

BAUKNECHTWAHoog centrifuge-toerental
Adviespnjs'1349 -

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
SIEMENS 300 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE

WAS/DROOGKOMBINATIE
W a s s e n en drogen m
1 machine, 1000 toeren
Adviespnjs
"1 549 -

BTUKTPBI

Type KG31 Flexibele mdeling 3 vriesladen automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs "1498 -

Ruime24litermhoud snelle 900 Watt magnetron
velekookfunkties Adv "699 -

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv "999 -

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI WHIRLPOOL AVM
Type KE3000 Gescheiden
regelbaar 3 vriesladen
Adviespnjs '1849 -

PHILIPS 70CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV
PW630A Grootbeeld Black
Line beeldbuis teletekst afstandbedienmq Adv "3295

PHILIPS MATCHLINE
VR833 TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder 4 koppen montagerecorder met
vliegende wiskop Adv "1995 -

1745.-

PHILIPSHiFi STEREO

1145.-

70 cm GROOTBEELD
STEREO TELETEKST
Afstandbediening 1895--

1095.-

55 CM STEREO KTV

Europese videorecordervan het
jaar1 InW showvew+PDC "1670 -

695.-

Off Ned Philipsgarantie "895

GKük

899

O n d a n k s g r o t e inhoud
kompakte
afmetingen
Adviespnjs "849 -

BAUKNECHT VW3PR

ZANUSSI 2-DEURS BOSCH VW SPS1012
STUNTi Adviespnjs"749

SIEMENS AQUASTOP

799.-

INDESITWASAUTOM.

SIEMENS 2-DEURS

Type 2596

235 liter Adviespnjs*985

Adv "799

GRUNDIGHiFi VIDEO
GV450 Beste koop stereo
longplay mkl PDC "1709-

Superzumig

Adv "1348

MIELE VAATWASSER
G570 TOPKLASSE Adv "1849

679.-

AKAI HiFi VIDEO

VSG705 Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit stereo
geluid 4 koppen Adv "1098-

649.-

PHILIPS TELETEKST

STUNT! HiFi VIDEO

PT155A Adviespnjs"725 -

Pnjsdoorbraak' 4 koppen
longplay videorecorder mkl PDC Adviespnjs *799 -

445,-

LUXE 800 TOEREN

SLVE70 Tn-Logic'Stereo
4 DA PRO (knappe) koppen
longplay PDC Adv "1780-

£•! ^9 C

mm 040 ••

WHIRLPOOLWASAUTOM.

2-DEURS KOELKAST

TypeAWG719 Adv "1075

SONYHiFiVIDEO+PDC

TA4310, Flat square beeld
buis teletekst Adv "1345 -

51 CM KLEUREN-TV

Type ZE400E, Adv *949 -

SONY HiFi VIDEO: E80

21PT440A Adviespnjs"1345 -

INDESITD3000WI 4 programma s 12 couverts
Adviespnjs*999 -

ZANUSSI WASAUTOM.

749.-

PHILIPS STEREO TXT

785.-

LUXE VAATWASSER

VR&32TURBO DRIVE video
4 koppen longplay Adv * 1195 -

PHILIPS MATCHLINE
PT701B STEREOTELETEKST
afstandbediening Adv "1795 -

INDESIT1200TOEREN
Voorlader centnfugegang
1200trn/mm rvs trommel
zeer zuinig Adv "1199-

1259.-

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT800 Black Line S beeld
buis stereo teletekst "2795

Luxe 32 liter 4 m 1 kombi
magnetron Adv "1099

1-DEURS KOEL
Degelijke koelkast Fraaie
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

1000
TOEREN
BOVENLADER

145 LITER KOELER
INDESIT Adviesprijs*749 -

SONY LONGPLAY VIDEO

WHIRLPOOL 850 TRN

TgEBiBBCCPRyS

aSfefiïïèrfïBïi

EAOOTn Logic 4 kop shuttle
mkl showview +• PDC "1000-

TypeAWG089 Adv *1435

849.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak

Adv *699 -

AEG TURNAMAT

1{M*g

SONY VIDEO + PDC
SLV280 VHS HQ 2 koppen timerôprogs Adv "890

LAV275,1000 toeren *1699-

469.-

RUNDIG 70 CM KTV
5TEREO TELETEKST

BAUKNECHT KAST
3 sterren vriesvak Adv '749 -

PANASONIC VIDEO

T70650 Adviespnjs"1949

NVSD22
Beste koop'
2 koppen afstandbediend
Adviespnjs "734

GRUNDIG63CM KTV

S H O W V I E W VIDEO

T63 650 Momtorlook
TEREOTELETEKST "1829-

PENTIUMMINITOWER
8 MB, 1 GB/schijf, kleurenmonitor, Windows 95, 1 jaar
garantie aan huis, 3 mnd
HELPDESK Adviesprijs *2999 •

VXK326 VHS HQ shuttle
afstandbediening Adv '699 -

025 Stereo teletekst "1599

80 Mhz, 4 MB, 540 MB schijf
kleurenmonltor Inkl Windows
software. Adviespnjs '1938

PHILIPS VIDEO + PDC
iP55 Stereo teletekst '1099

ARISTONA63CMKTV
STEREO TELETEKST
A4411

ami

DK
D60 18.SONY HF90 25.AXELLXLII9035.-

JVC VHS-HQ VIDEO

CANON BUBBLEJET

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495

'51 640 TELETEKST "1099

Gas-elektro fornuis met j^V
GIVEG keur Adv '949 / 4 ]
S>
.V

ETNA FORNUIS 14.01
PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410 Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en klok
Adviesprijs*1275 -

OPZETVRIESKAST

KONDENSDROGER

379.-

Handig'50 liter Adv *595 -

649.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055 Elektrische oven mkl
grill en kookwekker *1510-

CM50, Geen afvoer nodic

HRJ205 LCD afstandbediend

100 LITER VRIESKAST

WHIRLPOOL AWG91

Kondensdroger Adv "1349 -

779.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

STUNT! VHS-HQ VIDEO

57cm

Inkl

Kondensdroger Adv *1449 -

999.

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

afstandbediening

Elektronisch Adv *1699-

nrr

WASAUTOMAAT

1149.-

MERKCENTRIFUGE
2800toeren Adviespnjs*249 -

965.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat *298

Type GSD1341, Adv *848-

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vriesladen en 2 accu s Adviesprijs*1165 -

ATAG WASEMKAP
WH155,Luxe3standen *260

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standen Adv '135

149.y^^
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Aanvraaa-foidir in d« winkel!

BOSCH VRIESKAST

MIELE DROGER T349

LAV617 1000 to°ren wasautomaat Bijzonder
Adviesprijs*"!499 rustig en energiezuinig Adviespnjs*1499

•i Mt«r budgtt door d« gratis

WHIRLPOOL AFB594

AEG TYPE 520

VSG221 Afstandbediend
Adviesprijs 498

SHARP PORTABLE TV
afstandbediend

Ideaal voor in de auto of
op de camping

BAUKNECHT TRA961

399.-

HRJ200 Afstandbediening

TX25G Stereo teletekst "1599

5RUNDIG51 CM KTV

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

Pnnter, Inkl cartridge Adv '479

JVC VIDEO SHOWVIEW

PANASONIC 63 CM

Type KN3400WO, Adv '849 -

STUNT! GAS-ELEKTRO p,

IriKjet primer mKi sneeneeaer
zw/w en kleur Adviespnjs *499

429.-

INDESIT
FORNUIS

KT18R01 Adviesprijs*948-

1499.'
HEWLETT
ZANUSSI WASDROGER
PACKARD
TypeTD52 Reverserend *649 -

AUDIO-CASSETTES

VR242 Turbo Drive VHS
LCD-afstandbed "895 -

Afstandbed "1795

SIEMENS 180 LITER

AMSTRADMINITOWER

msMtm

BLAUPUNKT 70 CM

BLAUPUNKT 55 CM

BOSCH KOELKAST

AEG BOVENLADER

HAARLEM

BEVERIJK

liADHOEVEDOM

ALKMAAR l

l -. .^
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Op zaterdag 8 juni werd
voor de 19-e maal de Ronde
om Texel gehouden. Winnaars waren dit jaar Peter
Boog en Eric Gok, varend
op een Tornado, met een
tijd van 2.37.59. De Zandvoorters Ute Klaassens en
Marianne Kleijn vormden
het snelste damesteam van
Rondje Texel.

ZANDVOORT - Tijdens het jaarlijkse Zomerzottenfestival van de
Rotarycluta hebben de
teams van 15 bedrijven
zondag tussen de 35 duizend en veertigduizend
gulden bij elkaar gebracht voor de Cliniclowns.
Vanwege het slechte weer
konden de buitenspelen niet
doorgaan en vonden alle
wedstrijden in de gratis ter
beschikking gestelde sporthal van Gran Dorado plaats.
Het team van Karwei behaalde de eerste plaats, Wim
Nederlof Repro kwam op de
laatste plaats terecht.
Volgens Ad Hendrikse van
de Rotary zal het geld goed
besteed worden. „De Cliniclowns waren er hartstikke
blij mee. Ik ben ervan overtuigd dat dit een goed doel
is, want de clowns treden op
voor kinderen die met kanker in het ziekenhuis liggen.
Wie de videofilm van de Cliniclowns bekijkt, is het vast
met mij eens dat de blik in
de ogen van die kinderen
goud waard is als zij van de
clowns genieten."
Het Zomerzottenfestival
verhuist volgens Hendrikse
overigens volgend jaar waarschijnlijk naar het centrum
van Zandvoort. „We willen
dat bij de gemeente aankaarten. Want in het centrum
kunnen we de bevolking er
meer bij betrekken."

ZANDVOORT - Zondag
jarst het autosportgeweld
)p het Circuit Park Zand>oort weer los. De organisa,oren hebben wederom een
'raai programma in elkaar
ezet, met de derde ronde
an het Auto Trader Dutch
rouring Car Championship
üs de toonaangevende klas*
Deze klasse gaat zondag haar
ierde ronde in. Was de eerste
e tijdens Pasen al het aanden waard, de apotheose, eind
[mei op het Circuit Park Zandroort was adembenemend. In
ie zinderende finale wist Frans
Verschuur (Renault Megane)
ie winst naar zich toe te trekïen en zijn positie in het Nederandse kampioenschap te verbtevigen.
Allard Kalff reed de MitsubiIjihi Carisma naar een fraaie derBie positie en staat voorlopig op
nen vaste tweede positie in de
itelstrijd. Frans Verschuur
eidt tevens de competitie om
ie Brezan Cup voor Martijn
Braspenning in de BMW 320i
3oupé. De verwachting is dat
iet er zondag weer heet aan toe
zal gaan.
De strijd in de Formule Ford
800- en 1600 categorie spits
;ich toe, terwijl het deelnenersaantal in beide klassen bij;onder verheugend is. De weleropstanding van de Formule
?
ord in de Benelux blijft zich
ioorzetten. Voor de paasraces
nocht de organiserende Nederandse Autorensport Verenijing al 29 deelnemers verwelkon. Bij de pinksterraces reften er zelfs 32 bolides op het
Mnencircuit.
Zandvoorter Sebastiaan Vis-

Watersport Vereniging Zandvoort was dit jaar met 15 teams
vertegenwoordigd. De meesten
wisten het eiland met een goede

'The Biggest
Catrace
of the
World'

In het Wonder Wheel probeerde het team van Fetim de snelste te zijn tijdens het Zomerzottenfestival.
Foto Persbureau zandvoort

Trophy of the Dunes belooft
spectaculaireautosport
ser behaalde tijdens dat pinksterweekeinde een formidabele
overwinning in de 1800-klasse,
door op de streep Marijn Kalmthout nipt voor te blijven. De
pas 17-jarige Sebastiaan Bleekemolen zegevierde middels een
sterk gereden race tijdens Pasen. Svensson en Florie kwamen nog niet tot een zege maar
zitten op het vinkentouw.
Evenals bij de grotere broeders
is de spanning in de Formule
Ford 1600-klasse te snijden. Arjan van der Zwaan en de Deen
Allan Berndt scoorden beiden
een overwinning, maar het is
Robert van der Zwaan die de
titelstrijd leidt, voor Vincent
van der Valk.
Louter positieve geluiden waren er te beluisteren na afloop
van de eerste wedstrijd van de
Pepsi Citroen Saxo Cup-competitie. Tijdens het pinksterweekeinde pakte routinier Egbert
Top de eerste overwinning in
de splinternieuwe merkenserie
voor de jonge garde met Ferry
Duivenvoorde als tweede en
Marcel Alderden in derde positie.
Bij de dames, die strijden om
de fraaie Playboy Citroen Saxo
Ladies Cup, bleek Amber Peeters op 27 mei de snelste, voor
Paulien Borrius Broek en Debbie Loogman. Tijdens de Brezan Trophy of the Dunes komende zondag zal het er spannend aan toe gaan.
Phil Bastiaans onderstreepte
zijn blakende vorm tijdens de
derde ronde van de Marlboro

Elf Renault Clio Cup. Op het
circuit was de Maastrichtenaar
oppermachtig na in de voorgaande Belgische race ook al
het maximale aantal punten te
scoren. Leider in het kampioenschap Pim van Riet voelt de
hete adem van Bastiaans in zijn
nek. Nijmegenaar Frans Verschuur neemt de derde positie
in de strijd in, maar legt zijn
prioriteiten bij de deelname
aan het Auto Trader Dutch,
waar de Renault-coureur een
vel bevochten zege behaalde.
In het omlijstende programma komen de rijders van de historische toerwagens- en GTklasse op de baan, terwijl het

Zandvoortse
raceprogramma
wordt besloten met een dubbele race om de Vege Sierra Cup.
De Sierra-coureurs
missen
door omstandigheden een race
in augustus. Derhalve besloot
de organisatie deze spectaculaire eenheidsklasse in het programma van zondag in te passen.
Zaterdag is de training van
tien uur tot half vijf, terwijl zondagmiddag om 12 uur de eerste
start gepland staat. Het programma duurt zondagmiddag
tot vijf uur. Toegangsprijzen
voor zondag zijn voor duinen
en tribune twintig gulden. Voor
het rennerskwartier moet twintig gulden extra betaald worden
(weekendkaart). Voor zaterdag
bedraagt de entree 15 gulden.
Op beide dagen kinderen tot 12
jaar, onder begeleiding van een
volwassene, 50 procent korting.

ZVM-handbal neemt twee jeu
de boule-banen in gebruik
ZANDVOORT - Op het
zon overgoten complex van
de
handbalvereniging
ZVM/Rabobank werden zaterdag twee fraaie jeu de
boules-banen feestelijk in
gebruik genomen. Wethouder Versteege opende de banen door de eerste bal te
gooien.
De voorzitter van ZVM/Rabobank, Geert Dijkstra, opende de
middag met de mededeling dat
naast handbal en tennis nu ook
jeu de boule op het handbal-

(ADVERTENTIE)
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV
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complex gespeeld kan worden.
Hij bedankte de initiatiefnemer
Jaap Methorst en sprak vol lof
over de uitvoerders. De banen
bestaan uit fijn grind en verlichting zorgt ervoor dat er bij
donker gespeeld kan worden.
De heer Pols, die namens de
Jeu de Boule Club Zandvoort
sprak, herinnerde zich nog de
tijd dat op de plaats waar nu de
baan ligt, het spel op het hobbelige gras werd gespeeld. Volgens Pols is jeu de boule uitstekend geschikt voor senioren.
Bennen en springen hoeft niet
bij deze sport, die bij wijze van
spreken zittend gespeeld kan
worden.
Hij bood de handbalvereniging een wisseltaeker aan, waar
elk jaar gespeeld om gaat worden, en een fraai scorebord. In
een demonstratiepartij werd
aangetoond hoe aardig en spannend jeu de boule wel kan zijn.
Liefhebbers die deze sport
willen beoefenen, kunnen inlichtingen krijgen bij E. van der
Linden, telefoon 023-5714973.

tijd te ronden: Jan Groothof
werd eerste in de Prindle
16-klasse. Gerard Loos, varend
met een Dart Hawk kwam dit
jaar als vijfde binnen in het
overall-klassement en werd
tweede in zijn klasse. Bij de
Hors sloeg hij met zijn boot tegen een strekdam en moest er
op zee een roer worden gerepareerd. Hierdoor verloor hij
flink wat tijd. Gerard is nu record-leider om de Ronde van
Texel. Een vierde plaats in zijn
klasse behaalde Leon Keur met
zijn Prindle 19.
'The Biggest Catrace of the
World' staat elk jaar weer hoog
op de wedstrijdkalender van de

catamaranzeilers. De race beslaat ruim honderd kilometer.
Vlak voor de start werd er door
zeilers en toeschouwers nog
druk gespeculeerd of er gevaren kon worden. De weerberichten maakten namelijk meiding van een zware onweersstoring, die van het zuidelijk
Noordzeegebied naar het noorden zou trekken.
Na intensief contact met de
weermensen kwam uiteindelijk
om kwart over 11 het verlossende 'de start gaat door' uit de
mond van wedstrijdleider Edwin Lodder. Deze vond om één
uur plaats, een uur later dan
aanvankelijk was gepland. Meteen na de start wakkerde de
wind aan tot een kleine 5 Beaufort. Vooral de Tornado's met
spinnaker presteerden deze
dag bijzonder goed. Een nieuw
record werd gevestigd door een
ruimende wind.
„Het was een schitterende
race," aldus Zandvoorter Rota
van den Boogaard, die samen
met fokkenist Wim Meijer met
een Nacra 6.0 voor een verrassende klassering zorgde. „We
hadden veel pech onderweg,"
aldus het duo. „Tijdens de start
werden we geramd door een
Hotaycat. Dat kostte ons zeker
tien minuten. Later weigerde
ook een roer dienst. Dat moesten we in allerijl repareren.
Daarna begon de inhaalrace en
lieten we vele catamarans achter ons." Beide eindigden uiteindelijk toch nog op een verrassende achtste plaats in hun
klasse.
De wedstrijd werd later live
op Internet verslagen. Voor
meer informatie zie Internet:
http://www.inter.nl.net/hcc/R.Bossink

ZANDVOORT - De duiven van Postduiven Veren iging Pleines hadden er wederom zin in en vlogen met.
hoge snelheid huiswaarts.
Rook Driehuizen, die al diverse keren de snelste duil'
klokte, begroette ook nu
weer de snelste duif.
Voor de tweede maal dit seizoen werden de duiven in het
Frans Roye gelost voor een
wedvlucht over 325 kilometer.
Het was goed weer op de vlieglijn en er waaide een zuidwesten wind. Voor Zandvoort werden 213 duiven ingemand, die 's
morgens om tien voor half negen het luchtruim kozen. Het
ging behoorlijk snel en het was
Rook Driehuizen die de eerste
twee plaatsen opeiste. De eerste
duif werd door Driehuizen 's
middags om 12 minuten over
half één geklokt.
Uitslag: R. Driehuizen l, 2,14,
16,23. J.P. Heeremans 3. H. Heiligers 4, 6, 12, 21. Combinatie
Sinnige 5, 8, 9,10,18,19. Combinatie Koper 7,15. P. Spronk 11,
20, 22, 24. H. Gaus 13, 17, 25.

ZANDVpORT - Ze hadden er zin in, de zestig Zandvoortse Oranje-supporters.
Zondagmorgen vroeg vertrok het gezelschap met
twee vip-cars richting Engeland om daar het nationale
voetbalelftal te steunen en
aantal plakt daar meteen
een vakantie aan vast van
tien dagen.
Begeleider en organisator
Pred van Rhee heeft via de
KNVB de kaarten kunnen regelen voor de drie voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal in de voorronde. Wat zo'n
dertig jaar geleden begonnen
was als een aardigheidje is nu
uitgegroeid naar een hele organisatie. En organiseren kan je
wel aan de 62-jarige Zandvoorter Fred van Ehee overlaten.
„Het begon toen met een
klein groepje. We vonden dat
we iets moesten zien te regelen
om naar een voetbalwedstrijd
te gaan van het Nederlands elftal. Ik heb toen wat kunnen regelen en nu is het uitgegroeid
tot een groots gebeuren. Ik ben
inmiddels zo bekend bij de
bond, heb uitstekende contacten, waardoor kaarten voor de
wedstrijden geen probleem
zijn. Ik doe dit overigens heel
graag. Het leuke van het werk
is, dat de mensen je vanzelf benaderen. Pred gaan we nog
mee? Kun je wat regelen? En
•dat kan ik ook wel. Het is heel
erg leuk om met de KNVB te
onderhandelen."
Voordat plaatsing van het Nederlands elftal voor het EK zeker was, was Van Rhee al bezig
iets op touw te zetten voor
Zandvoortse Oranje-supporters. „Het gaat van mond tot
mond. Al twee jaar lang is het
een gekkenhuis. Velen willen
mee om het Nederlands elftal
aan te moedigen. Ik heb een
heel bestand opgebouwd van

Zondagmorgen vroeg vertrokken twee vip-cars richting- Engeland om daar het nationale voetbalelftal te Steunen
Foto: persbureau Zandvoon

mensen die meestal meegaan.
Die komen het eerst in aanmerking en vervolgens komen de
anderen in aanmerking voor
een plaats in de bus, die ik ook
zelf vastleg. De mensen die met
mij meegaan zijn gescreend,
want we willen geen narigheid.
Er gebeurt in mijn groep dan
ook niets."
De aanmeldingen kwamen,
na de succesvolle trip naar Engeland voor de beslissingswedstrijd tegen Ierland, snel binnenrollen. Niet alleen een perfecte organisatie, maar ook de
prijs van de trip trekt menig
supporter aan. „In advertenties

lees je vaak dat een trip naar
Engeland voor achthonderd
gulden gemaakt kan worden. Ik
doe het inclusief kaartje voor
een wedstrijd voor 325 gulden.
Het gaat mij meer om het organiseren. Ik regel nou eenmaal
graag iets en bovendien kan ik
bij de KNVB zo binnenlopen.
Er zit heel veel hobby in, in het
organiseren van deze trips. Ik
mag wel zeggen dat ik de laatste
jaren veel respect heb opgebouwd bij de supporters van
Oranje." De Zandvoorter is
zondag met twee bussen afgereisd naar Engeland. Het enthousiaste gezelschap reist via

Calais en gaat daar op de boot
naar Dover. Enkele supporters
verblijven tien dagen in Birmingham en volgen de drie
groepswedstrijden van Nederland. Een aantal anderen, waaronder Fred van Rhee zelf, komt
na de eerste wedstrijd terug
naar Nederland. „Dan neem ik
de volgende groep weer mee om
de tweede en derde wedstrijd te
volgen. Zo pendel ik heen en
weer. Ik heb er geen moeite
mee, want ik vind het hartstikke leuk om de mensen een goede trip te bezorgen. En ze rekenen danook op een onbezorgde
en "oed gereselde reis."

Vanaf 17 t/m 28 juni 1996 zullen medewerkers van Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV de watermeters opnemen
in de gemeenten Bloemendaal, Velsen en Zandvoort.
Zij komen uitsluitend

watermeters
opnemen en kunnen zich legitimeren.
Wij verzoeken u plantengroei, isolatiemateriaal e.d. te verwijderen, zodat de meterput goed te bereiken en de watermeter af te lezen is.
Dit bericht is niet bestemd voor verbruikers die de opnamekaart al hebben ingevuld en geretourneerd.
Voor informatie kunt u bellen naar Waterleidingbedrijf ZuidKennemerland NV, afdeling Verbruiksadministratie,
telefoonnummer (023) 520 14 91 (doorkiesnummer).
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Rijksweg 501, Postbus 2113,1990 AC Velserbroek, telefoon (023) 520 13 00

ZANDVOORT - Het
fraai.aangelegde speelveld
voor het beach-volleybal
lag er zondag tijdens de
finales droefgeestig bij.
Was het zaterdag tijdens
de voorrondes nog goed
vertoeven rondom het
veld, zondag was het door
kou en motregen, hetgeen
het spelpeil zeker niet ten
goede kwam, niet echt fijn
om de wedstrijden te volgen.

hadden daar weinig boodschap
aan, want er moest gepresteerd
worden. Op het strand voor de
rotonde waren zelfs bekende
namen aanwezig om zich, via
deze voorrondes, te kwalificeren voor de finales, die in augustus in Scheveningen worden gehouden. De afgewezen
Atlanta-kandidaten Klok en
Van der Kuip plaatsen zich zoals verwacht voor de finale,
maar stuitten daar op onverwachte en felle tegenstand van
Michiel Everaert en Sander
Mulder.
In de eerste set pakten Klok
en Van der Kuip met 12-7 maar
vervolgens ging het initiatief
naar Everaert en Mulder. Dit
koppel forceerde een derde set
door de tweede set, na veel
spanning, met 12-10 te winnen.
In de derde set was de samenwerking tussen Everaert en
Mulder beter dan die van Klok
en Van der Kuip gezien de 12-7
winst. De derde plaats ging
naar het team Dekker/Van der
Hoek, die in een set van 15 punten met 15-6 Michielse en Weiermans in het zand deed happen.

Dat deden er dan ook maar
zeer weinig. Het beach-volleybal wordt gespeeld met
teams van twee personen. De
twee velden waren uitstekend gesitueerd voor strandtent Seagull. Reclameborden
omringden de velden en er
was een tribune geplaats.
Het stadionnetje lag er
goed bij maar zonder toeschouwers was de ambiance
ver te zoeken. De speaker
probeerde met enthousiasme
de wandelaars warm te maken voor het beach-volleybal,
maar het bleef bij eenvluchtige blik en dan maar weer verder voor een wandeling op
In het zware mulle zand prohet strand.
beerden de dames er het beste
De spelers en speelsters van te maken. Een flinke war-

ming-up was nodig om de
spieren goed los te krijgen. In
de finale waren Femke Hoekstra en Pauline Maurice tegen Masha van Wijnen en
Mareille ter Winkel aardig
aan elkaar gewaagd. De
teams vochten voor elke bal,
die nog al eens door de wind
werd meegenomen, waardoor het een onberekenbare
maar wel spannend gevecht
werd. De eerste set ging nipt
naar Van Wijnen en Ter Winkel met 12-9. In de tweede set
probeerden Hoekstra en
Maurice er een derde set uit
te slepen, doch het zat er niet
in. Geroutineerd en uitgekookt pakten Van Wijnen en
Ter Winkel ook deze set met
12-9.
De derde plaats werd een
prooi voor de dames 't Hart
en Kraan, die Crielaard en
Koenen met 15-8 opzij zetten.
In het weekeinde van 13 en 14
juli komt het beach-volleybal
opnieuw langs het Zandvoortse strand. Te hopen is
dat de weersomstandigheden
beter zijn en dat daardoor
meer toeschouwers de piste
omzomen, waardoor het geheel een aantrekkelijker geheel kan vormen.

Programmering Z-FM (per 01-00-19915)
Maandag! tot en met donderdag
0.00 l/m 1S.OO
ZFM Nonstop service
18.00 t/m L'0.00
MuzH'kboiilevard
20.00 t/m 22.00
Power Play
22.00 t/m 2-1.00
Tussen Kb & Moed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
Xl'M Nonslop service
11.00 t/m 12.00
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
12.00 t/ni 14.00
Watertoren
(met tussen 12 en l de geineenlevoorliehter)
Zl r M Nonslop service
M.OOt/'m 18.00
18.00 t/m 20.00
Mu/iekboulcvard
20.00 t/m 24.00
Power Play
22.00 t/m 24.00
B PM
Zaterdag
0.00 l/m 02.00
NiKhtflight. Een programma voor de Rock-lielTiebber
2.00 t/m 08.00
ZFM Nonstop service
S.OO i/m 10.00
Broek ophalen
10.00 t/m 12.00
Cïoedemorgen Zandvoon (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
M.OO t/m Ki.OO
Badmuts
16.00 t/m 18.UO
Eurobreiikdown
18.00 I/m 19.00
ZFM Sport (Live vanuil Vanks Café)
19.00t/ni 20.00
Getetter aan Zee (Live vanuit Yank Café)
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
Zondag
0.00 t/m 9.HO
ZFM Nonstop service
9.:50t/m 10.00
de Duinroos. Hen levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Hffe Hninchen met . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
Ki.OO t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.00
Mu/.iekboulevard
20.00t/m24.00
de Kustwacht

Ether: 106.9 fm en Kabel: 105.0 fin
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Klachten in en om de mond zijn meestal hinderlijk.
, Soiïdklaehten vragen om een gerichte behandeling,
i.e binnen korte tijd voor verlichting en herstel
jost zorg-en. Speciaal hiervoor is Multi-Oral ontwik.oid, de eerste blo-actieve behandeling van tand-''.ees en mondslijmvlies.

Opgeblazen gevoel?
Rennie Déflatine helpt

micro-organismen.
Bovendien is Multi-Oral volstrekt
onschadelijk en kan het probloemloos worden cloorgeshkt.

Mensen met maagklachten hebben regelmatig last
van brandend maagzuur en zure oprispingen. Soms
gaan de klachten gepaard met een teveel aan lucht
die als het ware opgesloten zit en druk veroorzaakt.
Dat gevoel noemt men een opgeblazen gevoel.

i itcitips in of rond
ui iel, veroorzaken üllerlei
lkomshgc problemen. Bij
-.rrneprd tandvlees wordt
ndonpoetscn een vervelende
indeling-. terwijl pijnlijke
Inofjes in de mondhoeken,
fii on drinken kan bemoeikt-n En wie last heeft van
, tasjes m de mond, zal 'voor'htig' eten

r-; r IK nu een bio-aclieve
b"h;indelmg die ervoor zorgt
• u klacht.cn in de mondholte
en de mondhoeken snel en
''focticf verdwijnen MultiOral is een geheel eigentijds
niodukt dat maai' liefst zes
unieke eigenschappen heeft.
liet verzacht direct, activeert
liet natuurlijk afweersysteem
•T verbetert de conditie van
! 01 tandvlees en mondshjm\lies Ook vermindert het de
.•welling van het weefsel en
i jml de groei van schadelijke

Diarree is onschuldig..., maar kijk uit voor uitdroging

Bio-actief
Bio-acüeve preparaten bevorderoii de werking van het
afweersysteem van het weefsel. Door activering van dit
systeem zorgt het lichaam er
zelf voor dat mondproblemen
op natuurlijke wijze sneller
en beter kunnen herstellen.
Multi-Oral
is
uitgebreid
onderzocht. Daarbij zijn geen
schadelijke
neveneffecten
gevonden. Omdat het zondermeer kan worden doorgeslikt
is het ook geschikt voor
gebruik bij kinderen.
Het bijzondere van Multi-Oral
is dat het direct en doeltreffend werkt, bij diverse
veel voorkomende mondklachten. Prettig is bovendien dat het direct verzacht
en de zwelling doet verminderen. Multi-Oral is verkrijgbaar bij apotheek
en drogist. Er is een
50 ml spray, een 50
ml gel en een kleinverpakking met 10 ml
gel.
Assortiinenl
Naast Multi-Oral zijn
er nog twee andere
bio-actieve preparaten.
Multi-Skin is een uitstekend middel bij de
behandeling van huidproblemen en jeuk.
Multi-Gyn, dat pas
vanaf september a.s.
verkrijgbaar is, vormt
de oplossing bij intieme vrouwelijke klachten.
Voor meer informatie:
ImgromaB.V.,
tel. 06-91091015
(l g/pm).

Acute diarree kan worden veroorzaakt door verschillende bacteriën of virussen. In veel gevallen is
echter de veroorzaker niet direct te achterhalen.
Hoewel de klachten na enkele dagen meestal vanzelf
weer verdwijnen, gaan in het lichaam veel vocht en
mineralen verloren.
Niet alleen bij kinderen, maar Kisico's
ook bij volwassenen kan dit
leiden tot uitdroging en zelfs Uitdroging ontstaat door een
een bedreigende situatie ople- te groot verlies aan water en
zout naar aanleiding van
veren.
diarree en/of braken. Het
vochtverlies is een direkt
Dioralyte is een geneesmiddel gevolg van een verstoorde
dat, door de juiste samenstel- zoutopname door de darmen.
ling van mineralen en gluco- In veel gevallen is de kwaal te
se gekombineerd met water, wijten aan een ontsteking
wordt opgenomen in de van de maag en darmen. Aandarmwand en zorgt dat vulling van vocht is uitermaons
tekorten direkt weer worden te belangrijk voor
lichaam, omdat dit nodig is
aangevuld.

om afvalstoffen af te voeren.
Acute diarree blijft wereldwijd een groot gezondheidsprobleem, voornamelijk in de
derde wereld maar ook in de
westerse landen. Per jaar
sterven ongeveer vijf miljoen
kinderen op een leeftijd jonger dan vijfjaar aan de gevolgen van diarree, waarvan 6070% door uitdroging. Kinderen kunnen namelijk snel
uitdrogen door hun kleine
waterreserves en snellere
stofwisseling.
Ook ouderen met een verminderde weerstand en zwangere
vrouwen behoren tot de risicogroep.

O.R.S.
produkt
(orale
rehydratie solutie). Het kan
helpen bij het voorkomen van
uitdroging door bij waterdunne diarree gelijk ermee te
beginnen.
Het zorgt ervoor dat de ontstane tekorten direkt in het
lichaam weer worden aangevuld. Dioralyte is een poeder
met een aangename sinaasappelsmaak dat opgelost moet
worden in water.

Voorkomen
Dioralyte is een zogeheten

Voor meer informatie:
020-5473944.

Lees voor gebruik de bijsluiter en mocht de diarree na
vijf dagen niet zijn gestopt,
waarschuw dan onmiddellijk
de huisarts.

Kyolie, de enige met de kracht
van gefermenteerde knoflook
Dat knoflook goed is voor
de gezondheid is al uit
vele onderzoeken duidelijk geworden. Knoflook
heeft met name een
gunstige invloed op de
bloedsomloop, houdt de
normale bloeddruk in
stand en past in een cholesterolverlagend dieet.
Om van die positieve werking
te kunnen profiteren zijn
dagelijks echter grote hoeveelheden knoflook nodig.
Dat geeft de bekende bezwaren als de doordringende
geur en hinderlijke oprispin-

gen, maar ook kan het irrita- en maakt het mild voor maag
tie geven van maag- en darm- en darmen. Bovendien ontstaan er tijdens dit 20 maanwand.
den durende rijpingsproces
tal van waardevolle bestandGefermenteerde
delen die Kyolic juist sterk
knoflook is uniek
geconcentreerd maken. Dat is
Voor diegene die van het nu het bijzondere van Kyolic:
goede van knoflook willen de kracht van gefermenteerprofiteren zonder de nadelen de knoflook.
ervan is er Kyolic. Dit is een
sterk werkend knoflookpre- Verkrijgbaarheid
paraat doordat de gebruikte
knoflook een koud rijpings- Kyolic is verkrijgbaar in
proces (fermentatie) heeft diverse varianten, bijvoorondergaan die al eeuwenlang beeld Kyolic Original en Kyoin Azië wordt toegepast. Dit lic Lecithine. Lecithine is een
proces verwijdert de door- bouwstof voor het zenuwsteldringende geur van knoflook sel en past in een cholesterol-

verlagend dieet. Dit bestanddeel geeft Kyolic een extra
krachtige werking. Kyolic is
verkrijgbaar bij drogist, apotheek en reformhuis.
Voor een proefpakket kunt u
gratis de afdeling Consumentenservice van Pharmafood
bellen, tel: 06-0995522.

hinderlijk dat je er snel vanaf
wilt komen. Rennie Déflatine
biedt een oplossing voor deze
problemen door de tweevoudige werking. Daarbij wordt
maagzuur geneutraliseerd en
verdwijnt het teveel aan
lucht. Rennie Déflatine heeft:
de vertrouwde, snelle en
effectieve werking waar Ren
nie om bekend staat. Geen
Veel voorkomend
wonder dat het in zo veel
Van alle mensen die weieens huishoudens een plaats in de- ;roz
maagklachten hebben heeft iiuisapotheek heeft gekre
ongeveer 1/3 wel eens last gen.

Met de klacht opgeblazen
gevoel wordt een veelvoud
van klachten bedoeld. Van
'een vol gevoel', 'teveel aan
lucht in de maag', 'druk in de
maag', 'alsof je te veel gegeten hebt', 'stenen op de maag'
en 'krampen' tot 'alsof ik
naar de WC moet'.

van een opgeblazen gevoel.
De oorzaak van een teveel aan
lucht in de maag of in de
darm is meestal de normale
spijsvertering, lucht happen
tijdens eten of drinken, spanningen of verkeerde voeding.
Veel mensen ervaren het als
een lastig en soms zelfs pijnlijk gevoel. En omdat het
vaak wordt ervaren als een
klacht die samenhangt met
onze manier van leven, denken velen dat er geen oplossing voor is.

Makkelijk in gebruik
Door de handige meeneem
verpakking is Rennie Déflati
ne overal en altijd te gebrul
ken. Dat is voor velen ook hel
grote voordeel:- ook in gezel
schap kan men onopgemerkt
de klacht opgeblazen gevoe
verhelpen.
Niet te gebruiken door nier
patiënten of patiënten die aar
nierstenen lijden. Lees vooi
gebruik eerst de bijsluiter.

Voor meer informatie:
De oplossing
Roche Nicholas,
Dergelijke klachten zijn zo tel. 0497-381833.
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Tomisal Beauty, a cosmeceutical revolution

Nooit meer cellulite

gang
3oor ons drukke leven eten we steeds vaker onregelroatig. Lunches worden overgeslagen of vervangen
door een snelle hamburger of snack. En 's avonds ook
even eten dan weer naar een vergadering of naar de
sportclub. Een enkele keer snel iets eten is niet erg,
maar als dat vaker voorkomt kan dat leiden tot proclemen met de stoelgang.
Om de darmen goed te laten aan ballaststoffen, zoals verse
functioneren is regelmaat en vruchten, goed gewassen
yezond eten van groot rauwe groenten en volkorenbelang. Voedsel dat rijk is produkten, is goed voor een

Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 5712305
IRISCOPSE
MAGNETISEREN
l Mevr. M. Gerritsen
t spreekuur vrijdags op afspraak
ï
tel. 5712305
!

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

l'm 11 n m-i ir - nmj4isirrij - Schoon! icidssalon

l . /«indvoort. tel. ,:>7lftl23

i KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513

Er is nu een cellulite crème die op resultaten van
wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is. Klinische
studies, die een voorwaarde zijn voor de toelating
van farmaceutica, hebben de werkzaamheid van
Tomisal Beauty aangetoond: een ontwikkeling, die
maatstaven zet voor andere crèmes.

gezonde spijsvertering. Er ontstaat dan een stuwende beweging
die ervoor zorgt
dat. de darminhoud in de endeldarm komt en uiteindelijk tot het
ontlastingsproces
leidt.
Natuurlijke
hulp
Voor die mensen welke dagelijks een goede natuurlijke
stoelgang willen hebben, is
het raadzaam eet- en leefgewoonten aan te passen. Als je
toch nog 'iets extra's' nodig
hebt dan is er nu een natuurlijk middel, Wapiti Darmfunktie-dragees. Deze zijn
samengesteld uit natuurlijke
kruidenextracten. Om het
gewenste resultaat te bereiken, hoeven ze slechts l maal
per dag te worden ingenomen.

Op gewicht
Wapiti Darmfunktie-dragees
zorgen niet alleen voor een
natuurlijke stoelgang, maar
bevorderen ook de inwendige
reiniging en werken tevens
mee om uw ideale gewicht te
bereiken. Ze zijn verkrijgbaar
bij drogist, apotheek en
reformhuis, waar ook proef monsters en folders beschikbaar zijn.
Voor meer informatie:
EmontaB.V.,
tel. 0512-518085.

De laatste tijd zijn er legio
cellulite crèmes op de markt
gebracht. Talloze vrouwen
hebben er reeds verschillende
geprobeerd met wisselend
resultaat. Daar is sinds kort
verandering in gekomen. Er
is eindelijk een produkt verkrijgbaar dat radicaal met
cellulite afrekent. Dit prc~
dukt, een crème ontwikkeld
door de Italiaanse arts dr.
Tomic, kan als revolutionair
bestempeld worden. De werking van de crème berust op
de in de huid aanwezige
ionenkanalen, een ontdekking waarvoor in 1991 de
Nobelprijs werd toegekend.
Na het beschikbaar komen
van de ionenkanalentheorie,
volgde onderzoek naar de
voor de bestrijding van cellu-
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lite geschikte ionen. Dit
onderzoek leidde tot de
samenstelling van Tomisal
Beauty, welke nu wereldwijd
gepatenteerd is.
lonenmengsel
Het werkingsprincipe berust
op het aanbieden van een
hoogwaardig ionenmengsel
aan de cel, gecombineerd met
een verbeterde afvoer van
afvalstoffen via lymfebanen.
Alvorens Tomisal Beauty te
introduceren, werden gedurende een aantal jaren meer
dan 200 vrouwen met de
crème behandeld. De resultaten waren sensationeel. Tijdens de behandeling vertoonde de huid na enkele dagen al
een zichtbare afname van de

Rustig slapen zonder muggen
in de lucht die we uitademen.
Bij het steken wordt een
kleine hoeveelheid verdoven- flesje met een speciale vloeide en bloedstolling remmende stof bevat. Door dit apparaat
vloeistof ingespoten, zodat de in het stopkontakt te steken
mug rustig haar gang kan wordt het verwarmingselegaan. Die vloeistof doet de ment verhit. Hierdoor wordt
huidirritatie ontstaan. Som- een kleine hoeveelheid vloeimet
actieve
stof
Evenals vele andere dieren geschikte leverancier van mige mensen reageren hier stof
verdampt,
die de
mug
houden ook muggen een win- bloed. Dit doen ze vooral zelfs allergisch op.
verdrijft en doodt.
terslaap. Maar zodra de voor- 's avonds en 's nachts.
jaarszon aan kracht wint,
Elektrisch
komt
een
klein
aantal Steken
De
Vapona Elektrische Antimuggen dat de kou overleefd
Muggen worden aangetrok- Mug is een apparaatje dat een
heeft, tevoorschijn.
ken door de koolstofdioxide verwarmingselement en een

cellulite. Na ongeveer 10
dagen waren de bovenbenen 2
cm afgeslankt en na twee
weken was de cellulite geheel
verdwenen.

Toepassing

hals, p.robleemhuid. De crèm
is niet vet, gemakkelijk af t
spoelen
en
daardoo
gebruiksvriendelijk. Tomisa
Beauty is verkrijgbaar b
apotheek en drogist.
De prijs is ƒ 119,(tube van 250 ml).

Door het werkingsprincipe
van de crème is deze ook Voor meer informatie:
geschikt voor een aantal June Holland Inc.,
andere huidproblemen; striae tel. 070-3453453
(zwangerschapsstrepen), ver- (werkdagen
steviging van décolleté en 08.30 en 13.00 uur).

Muggen zijn voor ons in de zomer een bron van irritatie. Dat hinderlijke gezoem en gesteek hoeft niet
meer want er is een veilige manier om geen last
meer te hebben van muggen: de Vapona Elektrische
Anti-Mug. Eenvoudig in het stopkontakt en uw
slaapkamer is vrij van muggen.

DRUGSTORE

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
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De vrouwtjes-muggen gaan
onmiddellijk op zoek naar de
mannetjes om bevrucht te
worden. Om eitjes te kunnen
leggen hebben zij bloed
nodig. Elk vrouwtje legt een
paar dagen na de bloedmaaltijd ongeveer 1.000 eitjes in
stilstaand water. In hartje
zomer komen steeds meer
volwassen vrouwtjes-muggen
uit het water tevoorschijn om
op zoek te gaan naar een

Gebruik
de
Vapona
Elektrische Anti-Mug uitsluitend ter bestrijding van muggen in verblijfruimtes. Het is
praktisch voor in huis, maar
ook in de caravan of boot.
Te koop inkl. navulling voor
ƒ 14,99 bij supermarkt en
drogist. Vapona heeft een tijdelijke aanbieding: 2 navullingen + gratis elektrische
verdamper voor ƒ 16,99.
Voor meer informatie:
Vapona,
Consumentenservice,
tel.: 0318-545100.

Sterke
kansen
prachtige
5 prijzen!

$U PERS PAN N EN D
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Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedïa, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Woensdag 12 juni 1996
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Hortus is meer
Binnen de oude stadsmuren
van Leiden ligt de Hortus Botauicus, ooit opgezet als een 'ver/.ameling van levende planten'.
Van het eind van de 16-e eeuw
kreeg de Leidse Universiteit belioet'te aan een tuin waar planten groeiend en bloeiend bestutleerd konden worden als aanvulling op het herbarium, een
verzameling van gedroogde en
geplette planten.

AT aanvankelijk als
een 'plantenschatkamer' werd opgezet,
is in de loop der eeuwen
door beroemde hortulanussen - de beheerders van wetenschapstuinen - uitgebouwd tot veel meer dan zomaar een plantenverzameling.
Wie er binnenkomt, kijkt
eerst uit over De Grote Border,
een geraffineerd samenspel van
met-alledaagse vaste planten.
Een border om inspiratie op te
doen en om eens een plant tegen te komen die niet in alle
tuincentra in groten getale verkrijgtaaar is. Verder is er het
Eosarium.
In het Rosarium vindt men
niet het allernieuwste op het gebied van de moderne cultuurroos, maar maakt men een reis
in de tijd. Zo staan rond de zonnewijzer de 'oerrozen'. Alles
wat er aan cultuurrozen gekweekt wordt, is op de een of
andere manier voortgekomen
uit deze vier Rosa's: de alba, de
gallica, de centifolia en de damascena. Hier bloeien de
prachtigste botanische rozen,
• rozen waarvan menig bezoeker
het bestaan niet kent. Maar
juist in het laten zien van de
minder
bekende
planten
schuilt een van de kenmerken
van de Hortus.
Linnaeus is de grondlegger
l van de naamgeving van planïten. Die ordening naar ge'slachts- en soortnaam is terug
'te vinden in de Systeemtuin
Kaarsrechte vakken, waar alle
; planten keurig in het gelid
istaan. Dan is er de Von Siebold
Tuin' een Japanse tuin ter hermnering aan de Hollandse arts
Von Siebold, die toen hij was
| gestationeerd op het door de
Hollanders gekoloniseerde Japanse eiland Deshima, allerlei
planten verzamelde. Hij heeft
onder andere de blauwe regen,

de hydrangea of hortensia, de
hosta en de kerria naar Europa
gehaald.
Indrukwekkend zijn de vele
prachtige, soms oeroude bomen die over de Hortus verspreid staan. Zo is er een echte
tulpenboom (Liriodendron tulpifera) te vinden, een varenbeuk en een Gingko. Let ook
even op hetgeen onder de bomen groeit. In de vrije natuur
groeit er niks onder, of misschien wat onkruid, per ongeluk. In de Hortus is dat even
anders: daar groeit onder de bomen een weelderig tapijt van
schaduwplanten, zoals vrouwenmantel en witte winterpostelein.
Geen Hortus kan zonder kassen: de Hortus in Leiden heeft
er drie. Een tropische, waar het
warm en vochtig is, een subtropische, en de speciale kas voor
de Victoria amazonica, de reuzenwaterlelie (en niet de Victoria Regia of Regina, zoals hij
vaak abusievelijk wordt aangeduid). De Leidse Hortus probeert elk jaar opnieuw deze
plant met het mega-blad - dat in
volwassen vorm drie meter
groot kan worden en tot wel
veertig kilo kan dragen - in
bloei te krijgen. Als het lukt,
bloeit de plant in augustus/september, de eerste nacht met een
witte bloem, daarna wordt hij
roze.
De Hortus heeft ook een
Oranjerie, waar subtropische
planten, die in kuipen gezet
zijn, overwinteren. In de Oranjerie wordt de vorst buitengehouden. In de zomer is deze
ruimte leeg en wordt hij voor
tentoonstellingen en concerten
gebruikt. Zo treden op 16 juni
het Leiderdorps Kamerkoor
(Floraconcert VI) op en op 22
juni is er Kuipplantendag. Er
worden dan planten, zaden en
stekken van de eigen Hortuscollectie verkocht. Van 11 tot 14
juli houdt de Nederlandse Ikebana Vereniging samen met de
Internationale
Ikebanaclub
een tentoonstelling van deze
bijzondere Japanse bloemsierkunst.
De Hortus, een waarachtige
oase in de stad, een eiland van
groen en stilte, waar je ondanks
het grote-stadsgeruis op de achtergrond de vogels hoort fluiten, is zeker een bezoek waard.
Wolthoorn & De Groot
De Hortus Botanicus te Leiden ligt
in de binnenstad aan het Unlversitelts-

E HERENGRACHT is
één van de mooiste
grachten, zeker als het om
tuinen gaat," zegt tuinarchitect Robert Broekema. Hij
is de ontwerper van de tuin
bij het Geelvinck Hinlopen
Huis. De meeste tuinen in
Amsterdam zijn zeven of 14
meter breed, maar met zijn
16 meter is deze tuin één
van de grootste in zijn soort.
Het personeel van de in het
pand gevestigde antiquair Van
Rossum, prijst zich dan ook ge-

Naaldboom in de siertuin van het Geelvinck Hinloopen Huis
aan de Herengracht
Foto Bram de Hollander
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Vlootdagen

De Hortus Botanicus van de
Universiteit van Leiden werd
aan het eind van de 16-e eeuw
aangelegd. Er staan dan ook
enorme, eeuwenoude bomen,
zoals deze varenbeuk
Foto: De Groot
plein • Rapenburg 73. Geopend tot 30
september, maandag tot en met zaterdag van negen tot vijf uur en zondags
van tien tot vijf. De kassen sluiten een
halfuur eerder. Toegangsprijs tien gulden. Vanaf het station is het een half
uurtje lopen naar de Hortus. Een
rechtstreekse busverbinding vanaf het
station is er niet; wel stoppen alle buslijnen in de Breestraat of op het Kort
Rapenburg. Vandaar is het tien mimiten lopen naar de Hortus. Met behulp
van strategisch opgestelde wegwijzers
in de stad is dat goed te doen.

De beroemde rode
telefooncellen zijn uit het
straatbeeld verdwenen, maar
daarvoor in de plaats kom je
overal op straat draagbare
telefoons tegen. Want zelfs
Londen gaat met haar tijd mee.
Wat gebleven is, zijn de
winkelparadijsjes en markten.
Voor wie de Britse hoofdstad
met een bezoekje wil vereren,
maar iets anders wil dan het
geijkte, hebben we wat
lukkig met het uitzicht. Secre- suggesties op een rijtje gezet.
taresse Fee van Dijk wijst op
één van haar lievelings bomen,
een esdoorn vlak onder het
AMDEN Town is de
raam. „In het voorjaar heeft hij
meest creatieve weekgebloeid en was hij heel mooi
end-markt
van Lonbruin, later werd hij groen."
Cassettes met de
Volgens tuinarchitect Broe- den.
dansmuziek, tweekema heeft de tuin veel van zijn nieuwste
charme te danken aan de bo- dehands kleren, hippiespulmen die er omheen groeien: een letjes en kunstzinnige spiemonumentale rode beuk bij de gels; het is maar een greep
buren links, en aan de andere uit het aanbod.
kant een grote atlasceder. In de
Neem de ondergrondse naar
tuin zelf steelt een taxus de Camden Town (Northern Line)
show. Broekema: „Allemaal en sla meteen rechtsaf. Vooral
zijn het waanzinnig mooie bo- de markten aan weerszijden
men. Verder is de tuin vrij van de sluisjes zijn de moeite
taoomloos, zodat er veel zon- waard, vanwege het originele
licht in komt."
en eigentijdse handwerk, zoals
Het voorste deel heeft een kunstwerken van kromgeboformele en symmetrische stijl. gen lepels en tot klokken verDe vijver is klassiek van vorm, bouwde grammofoonplaten
alleen is de bijbehorende fonOp de bovenverdieping kun
tein de afgelopen winter kapot je tijdelijke tatoeages laten aangevroren. Broekema: „Daar brengen, die drie weken goed
moet wel wat moois voor terug blijven. En wie dorst krijgt, kan
komen, want nu is het een beet- bij de boot van Captain Cocoas
je kaal." Het tweede stuk van de warme chocolade met slagtuin is rommeliger van opzet en room
en
marshmallows
ziet er wat natuurlijker uit. Zo (schuimpjes) bestellen.
ligt onder de taxus een stapel
In het hartje van Londen ligt
gekloofde boomstammen, be- Covent Garden, de voormalige
doeld als brandhout voor de bloemenmarkt, waar trendy
openhaard.
winkeltjes en straatartiesten
Tijdens de open-tuinen dagen het beeld bepalen. Een paar
is de tuin van het Geelvinck straten daar vandaan bevindt
Hinlopen Huis te bereiken via zich Neils Yard Wholefood Wade tuin van het koetshuis op de rehouse, waar het geurt naar
Keizersgracht 633 in Amster- overheerlijke Britse en Franse
dam. Ook deze is door Broeke- kazen (Neil Street inlopen, bij
ma ontworpen, maar in de stijl Short's Gardens linksaf)
van een Engelse cottage. BroeWie van delicatessen houdt,
kema heeft naar eigen zeggen moet sowieso een keer naar
bewust voor een andere stijl ge- Piccadilly, waar op nr. 181 het
kozen, omdat de twee aparte delicatessenpaleis Fortnum &
tuinen historisch gezien niet bij Mason is gevestigd. Het water
elkaar gevoegd mogen worden. loopt je in de mond bij de aanJan Pieter Nepveu blik van tientallen soorten mosterd, honing en jam, en andere
De open tuinen dagen worden gehou- heerlijkheden uit alle delen van
den op 14,15 en 16 juni, van tien tot vijf de wereld. Het als butler verkleuur. Alle tuinen liggen tussen de Raad- de personeel is een attractie op
huisstraat en de Oirechtsestraat. Een zich.
passe-partout kost 15 gulden en is verNet als de Burlington Arcade
krijgbaar bij de deelnemende adressen: Herengracht 314, 3G6,476,478,497, aan de overkant van Piccadilly,
502 (Ambtswoning van de burgemees- een prachtige winkelarcade
ter, niet op zondag). Keizersgracht
584/586, 607, 633, 670. 672 (Huize van met zulke sjieke winkeltjes dat
Loon, niet op zaterdag) 697a, Prinsen- je amper in de etalage durft te
gracht 315, 903, 921 en Vljzelgracht 2a. kijken. Vandaar is het niet ver

Grachtentuinen staan in bloei
De tuinen achter de grachtenpanden in Amsterdam herbergen bijzondere planten en monumentale bomen. 16 tuinen,
die normaal gesloten zijn, worden komend weekeinde opengesteld voor het publiek. De
Stichting de Amsterdamse
Grachtentuin organiseert dan
voor de vierde keer haar jaarlijkse open tuinen dag. Eén van
de meest imposante tuinen in
hartje Amsterdam ligt achter
het Geelvinck Hinlopen Huis
aan de Herengracht.

In plaais v a n i i. u t t i / u i
tner is vut m \. i !•, ..t'. > " . l
e e n luxnummoi U, M I n i l ,

C

naar Regent Street, waar kleine
en grote mensen hun hart kunnen ophalen in het speelgoedpaleis van Hamleys (nummer
188).
Wie liever in bakken met cd's
snuffelt, loopt terug naar de ondergrondse van Piccadilly (Tower Records), en wie liever
naar boeken speurt, neme de
ondergrondse naar Tottenham
Court Road, waar de grootste
boekenzaak van West-Europa
op een steenworp afstand zit:
Foyles, in Charing Cross Road
119
Na al dat gewinkel hebben we
wel een drankje verdiend en
daartoe nemen we de onder-

grondse naar Changery Lane,
waar op High Holborn 22-23
één van de mooiste en sfeervolle pubs van Londen is te vinden. In de winter branden hier
open haardvuren, maar de
knusse alkoven doen het in de
zomer ook heel goed.
Wie veel door de stad reist,
raden we overigens aan bij het
Brits Verkeersbureau een
meerdaagse msitor card te kopen, waarmee u bus en trein,
zowel onder als boven de
grond, kunt nemen.
Zo'n bovengrondse trein is
handig om naar Richmond te
sporen, waar zich het grootste
stadspark van Europa bevindt,

^?a<kJöi^i^

met herten en vossen, al laten
die zich meestal pas tegen de
schemering zien. Wie meer van
botanische tuinen houdt, kan
in het nabij gelegen Kew Gardens terecht. Het landelijke
Hampstead is ook niet te versmaden. Hier bevindt zich één
van de oudste pubs van Londen, het in 1585 gebouwde Spamard's Inn waar struikrovers
graag een cosumptie kwamen
gebruiken. Het is de moeite
waard om na het invallen van
de duisternis langs de sfeervolle parkhuizen van Hampstead
Wildwood te wandelen, met romantische straatlantaarns en
het soort sportwagens waar
John Steed ook m rijdt.
En nu we u zo'n beetje alle
uithoeken van Londen hebben
laten zien, lest ons nog een np
voor de fijnproever' het m een
oud kerkje ondergebrachte Mu
sical Museum, met tweehonderd automatisch spelende or
gels, piano's en violen De rond
leidingen worden verzorgd
door aardige vrijwilligers
Het is even zoeken (tremstation Kew Bridge en dan naar
het oude kerkje op High Street
368 lopen, telefoon. 081 560
8108), maar wie het museum
weet te vinden krijgt van ons
zoveel bonuspunten, dat hij of
zij bovenstaande suggesties ge
voegelijk mag vergeten en de
rest van het vei blijf naar keuze
m de pub of in één van Londens
parken mag doorbrengen Wist
u trouwens datje m de Orange
rie van Kensmgton Gardens
vorstelijk thee kunt dimken...?

Tijdens de Nationale \ i K /
gen op 28, 29 en 30 • m. u. i v .
Helder is een gi oot aantal s '
pen opengesteld voor het \^.
bliek. Dit zijn Nederlandse h ^
gatten, een bevoorradei '^sjj
nenvegers en hydrografie, t,
schepen Tevens is er een ,.ap
tal buitenlandse schepen ^ i .
schepen van de kustwacht u.jen
voor bezichtiging Ver dei / < !
len helikopters en vliegt ai L ^ n
van de marine regelmatig c o
monstraties uitvoe.eu O\ ~.
kan men een bezoek brei.^.1
aan de scheepshitcn var, ai'
Rij ks werf of even teruggaan in
de historie tijdens een rondle:
ding door het marmemuseu! •
De Vlootdagen zijn geopend
van negen tot vijf uur
Den Helder is per trein hereik' ..!
met een haltuursdienst > ia ^ikri.ui
Vanaf het C S brengt een urans l T:
dienst lan de NZH het publiek iu , , !,
Vlootdagen. \anat Alkmaar is ïït- '
Helder te bereiken \ ia de N 'l (hoi c i
Den Heider \oly;en) Let op tle rua.<
borden 'Marmetonii.lcx Nu uwe K.'
ven' en de aam\ij/!ni;(Mi 1,1 i de pm.l t

•«L 1;. "t „--•••
S0

Arnoud \an Soest

Covent Garden: trendy winkeljes en straatartiesten
Buts Veikeersbureau

ANDELEN, fietsen
surfen, steden bekijken of gewoon lekker op een strand relaxen en
uitkijken over de blauwe
zee. Reisjournaliste Leni
Inlormatie
Paul geeft uit de vele moge- gramma
5344434.
lijkeden een aantal tips
Zeilen met traditionele zeil

Wie zich in Londen buiten de be^.i.tnde
p.idpn bedeelt, doet er ;oi-(l aan het
straatnamenhoekje Loiulon AZ aan te
schaffen. Het blad Time Out h-v ert alle
rele\ante informatie omtrent theater.
concerten en Hlm. En in cie nudilai;uren kan men op LeictMer Square tegen de hahe prij^ kaartjes kopen \ii»r
nog niet uitverkochte voorstellingen.
De musicalliits \ailen daar meestal
buiten.

en

Engeland wordt voor Nederlanders een steeds populairdere vakantiebestemming, met
name voor wandelaars. Het
Brits Toeristenbureau gaf speciaal voor de sportievelingen
een vouwkaart uit met zowel
lange afstandspaden als korte
wandeltrips, accommodatiemogehjkheden en suggesties
voor het openbaar vervoer De
kaart is gratis af te halen op de
Stadhouderskade 2 in Amster
dam. Tegen portikosten stuurt
men de kaart ook op (telefoon
020-685.5051).
Wandelen in Brussel kan ook
en daar heeft men nu de zogenaamde thematische wandelingen. Men kan bijvoorbeeld de
Art Nouveau route nemen, de
fabrieken van vroeger aandoen,
of langs de locaties lopen waar
bonbons en bier wordt gemaakt. In het jaar van het stripverhaal staat ook een route
langs gevels met Suske en Wiske en Lucky Luke op het pro-

schepen Actief bezig zijn en en
passant natuurgebieden en
overblijfselen van oude culturen ontdekken. Dat kan met 'De
Zeilvaart' in Enkhuizen die mdividuele-, gezins- en vriendenreizen organiseert naar onder
andere de Balearen, Ierland en
Zweden. Informatie' 0228312424
Noonuegen werd door het
Duitse reismagazine Holiday
uitgeroepen tot beste vakantieland ter wereld wat betreft toerisme en milieu. Het land
kwam voor Canada, Zwitser
land, Zweden, Denemarken en
Nieuw Zeeland Voor meer in
formatie over dit dunbevolkte
fraaie land: 020-671 0061
Wenen voor kinderen Kinde
ren hebben doorgaans geen
boodschap aan opera, oude ge
bouwen en monumenten De
stad Wenen heeft echtei ook
voor de kleintjes een aantrekkelijk programma: Wien fur
Kinder. Er is een vlmderhuis te
bezichtigen, een teddyberen-

museum, een kindertheater
museum en er zijn kmdvnendelijke hotels met clubs en nog
veel meer moois voor met-volwassenen Jutta Wipphnser < te
lefoon 00 43 l 21114-0) 'stuuit
graag een uitgebreid progiamma toe.
Midsomeriecst, bij vioolmu
ziek op blote voeten uitgela'en
dansen m het gras rondom een Kleint' s>lucli>s m i j ii>
met berketwiigen en wilde bloemen versierde boom Dat kan
van vrijdag 21 tot en mei zon
dag 23 juni in heel Zv. eden Wie
lievei in de grote stad bhjlt m
Stockholm dn 1998 Europa's
culturele hoofstad) vindt het gatie I n t u i m i ie (i.'O i i
feest plaats in het openlucht- ot de Y\ Y i e < . n t i t i e i _ k - (
museum Skansen Intoi malie' 9341 8(1313
070-345.5283.
Zimt.li u i l cuve /on,t i
Het Tahbeiial is minder tae z i ] t i w a t b i a \ t i ' i i < i ^ i ' a l .M
kend dan Eifel en Saueiland niseert oueehiuikei.il-x i \
Maai tijdens eeu kort verblijf meiiten Zo k m ie • > ' ' ^ «
weid ik direct verheid op het t is h u u i t K t ^ di_ve / \ i - i
afwisselende landschap, de stad dooi knagen KH / c t i \
rust de kleine stadjes en de eeii r i i j i (x-r i uh:.,iire n a m
keuken Slechts een kleine zes ijt .t ., ir. i'Ui U. .ei , T _pi
honderd meter vanuit Neder U Ui n i)t um ot e i h t / « i
land. Vooial fietsen is leuk ettn m de Chuuhu h a s t h ' i
door het met al te heuvelachü Intoimatie. ü'Jll H2J J033
ge Taubeital Manfred Skazel
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He( Randstedelijk Opleidingen Centrum
\

randstedelijk

OC

opleidingen

130
soorten
vlees

vlees-

\

venorgt voor ca 9000 leerlingen

O

deeltiidberoepsopleidmgen en oriëntatieschakel programma's

centrum

Kies voor een
vak met toekomstperspectief!

Mmute-steak

Hef Randstedeli/k Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen

opleidingen

decltijdbcroepsopleidingen en oriëntatie-

centrum

schakclprogramma'f

Beschik je over leidingevende kwaliteiten?
Kies voor een opleiding met perspectief!

'

.

,

,

Praktijk diploma boekhouden

. .

steak kilo 19,95

EK oranjeballen 5

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BQUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

Vooropleiding: diploma voortgezette opleiding timmeren en metselen en het diploma
aanvullend onderwijs. Bij onvoldoende vooropleiding bestaat de mogelijkheid om in te
stromen m een schakelklas.
Duur: 2 jaar
Tijd: maandagen donderdagavond van 18 00-22.00 uur. BIJ voldoende aanmeldingen
kan deze cursus ook overdag gegeven worden.
Plaats: Plantage Doklaan 8-12, 1018 CM Amsterdam

Vooropleiding: mavo-D/havo diploma
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Duur 1 jaar
Voorwaarden: werkzoekend en ingeschreven staan bij het arbeidsbureau
Examen: juni 1997
Plaats: Terheideweg 10 1062 HL Amsterdam
Tijd: 2 dagen per week van 9 00 tot 16 00 uur
Kosten: geen, indien het arbeidsbureau toestemming
geeft om de opleiding te volgen

':^^{::^^:^fvU>^>yS?K:'rV:;.-.;t Pl / :v':j''S-r '•.';'.••• ;V:A/.'

;

Assistent-Uitvoerder B&U.

met practicum Computerboekhouden

gedurende het
hele
; : ?

i

randstedelijk

Wil je verder
in de bouw?

.

.

\

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Wij zijn zondag's weer geopend

Meer informatie:
Plantage Doklaan 8-12,1018 CAA Amsterdam
telefoon: 020-6270806
Vraag naar de heer Willem la Grouw
of de heer Rutger Ruizendaal
Meer informatie over contractactiviteiten:
Voor informatie over contractactiviteiten en specifieke
cursussen in de bouw kunt u contact opnemen met
de heer W. La Grouw of de heer C. Roozendaal
(stichting ROCON), telefoon 020-5279393.

Bel voor meer informatie en een afspraak
voor een voorlichtigsbijeenkomst:
Terheideweg 10, 1062 HL Amsterdam
telefoon 020-5161616

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Tjerk Hiddesstraat 33, twee-kam.app. (vh
3) op 2e et. Parkeerpl. op eigen terrein.
Ind. hal; royale L-vorm. woonk. met halfopen keuken (marmeren vloer); ruim balkon ZO; si.k.; bergkast; toilet; badk. met
wastafel en ligbad.
Vr.pr. ƒ 177.500,-k.k.
Passage 3/11, gunstig gesitueerd t.o.v.
strand, station en centrum, royaal 3
kam.app. op 3e et. Zeezicht. Opp. 120 m2.
Ind. ruime hal; woonk. (± 50 m2) met balkon west; keuken met balkon; 2 si.k.; toilet;
badk. met ligbad.
Vr.pr. ƒ 315.000,-k.k.

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
schoonheidsverzorging
manicure - nailstyling
visagie - make up artist
pedicure - voetverzorging
sportmassage
algemene ondernemersvaardigheden (AOV)

OPENDAG
15 JUNI
VAN11.00
TÖT15.qO

OPEN HUIS
Secr. Bosmanstraat 10, zat. 15/6 van
11.00-13.00 uur
Goed te bereiken loods/opslag-ruimte nabij
strand, station en centrum. Vloeropp.
beg.gr. ± 160 m2. Zolderverdieping.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.

-:

UUR

Uw eigen
telefoon nu

Natuurlijk kies je voor het volgen van
een opleiding een vertrouwd adres,
dat voor zover de cursus onder de
WEO valt, erkend is door de
Ministervan Onderwijs.

GRATBS! ^
Bij besteding v.a. f. 100.-

Tevens erkend door
ANBOS en CIDESCO

VRAAG NAAR
DE VOORWAARDEN

Aanvang nieuwe cursussen
jan /feb - aug Aept
Vraag gratis studiegids

Instituut de Korte

GRATIS

Nic. Witsenstraat 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 6233994

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

CHAIK

l

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

o Glazenwasserij
• Specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
9 Verhuur tapijtreinigers

MEER DAN 1OO.OOO BANDEN OP VOORRAAD

TEST
OPTISCHE
REMMENCHECK

Hieuw Radiaal

p.st.

ISP70

Tel. 57 14 764/57 14 090

p.st.

l P2000 p.st.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

p.st.

zicht-kontrole incl. advies
en reinigen

Hieuw Radiaal

79.85.-

p.St.

\REDESTEIN~3

85.-

p.st.

l SP70

p.st

l v.a.

p.sL

79.99.-

REMBLOKKEN
voor personenauto's

v.a.

75.-

REMSCHOENEN
voor personenauto's v.a.
VAKKUNDIGE MONTAGE EN GEDEGEN GARANTIE OP
MATERIAAL EN ARBEIDSLOON

Voor onze filialen in Amsterdam en Amstelveen zijn wij op zoek
naar een team van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers m/v.
Wij zoeken contact met kandidaten die in aanmerking willen komen
voor de functie van:

109.-

IF570 p.st.

129.149.-

IF570 p.st.

l P2000 p.st.

TIME VERKOPER
TIME VERKOPER
36 uur per week

l v.a.

M/v

p.st.

ISP70
H

f.SI.

99.109.-

""="«• P2000

UITLATEN ALTI|D le KWALITEIT EN 2 IAAR GEGARANDEERD.
M/v

13 t/m 30 uur per week

WIJ zijn geïnteresseerd In kandidaten met:
• een opleiding op MBO-niveau
• verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van KTV, video, audio,
grote en kleine huishoudelijke apparaten.
Dlxons bv stelt daar het nodige tegenover:
• prima basis salaris
• premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw
inkomen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u Interesse In bovengenoemde functies,
stuurt u dan uw sollicitatiebrief aan:
Dixons bv,
t.a.v. Mevr. I. Rustige, Personeelsfunctionaris,
Postbus 3480,
5203 DL 's-Hertogenbosch.

valkenberg
|fe/pt u beter kiezen...

AUTOMERK

KOMPLEET
SYSTEEM

VOOR AUTO'S ZONDER
KATALYSATOR
Citroen BX 14E/RE

7/'83 - 7/'88
Opel Kaden E 1.3 N/S
9/'84 - '89 (ex combi)
Ford Sierra 1.6/1.8/2.0
10/'82 - 8/'88 (ex combi)
Peugeot 205 1124/1360

2/'83 - 7/'87

AUTOMERK

KOMPLEET*
VOOR AUTO'S MET lstemen
SYSTEEM
KATALYSATOR
S de kat
Opel Kaden E 1.3i/1.4i
'86 -10/'91
Nissan Sunny 1.4
-10/'90
OpelVectral.6i/1.8i/2.0i
'89Peugeot 405 1.41/1.61/1.7!

ACHTERDEMPER

199.179.249.219.-

199.219.289.199.-

ACHTERDEMPER

59.119.119.119.-

OOK VOOR KATALYSATOREN IS KWIK-FIT ALTIJD VOORDELIGER.
6 DAGEN PER
WEEK GEOPEND
Maandag t/m vrijdag:
08.00 -17.30 uur.
Zaterdag: 08.45 -16.00 uur.
Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig
van 12 juni t/m 18 juni 1996. Prijzen
inclusief montage, garantie en btw.
Bandenprijzen excl. balanceren, ventielen en verw. bijdrage.
Deze aanbiedingen zijn niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen.
BINNEN ZONDER AFSPRAAK,
KLAAR TERWIJL WACHT.

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

Kwik- Fit
ÏALLE ONDERDELEN RETER
•

•

•

•

•

Laat nu uw auto GRATIS
inspekteren op de meest
vitale onderdelen.

Nu GRATIS alléén
bij Kwik-Fit!

KOOP N1J

Banden, uitlaat akku of schokdempers.
Wal er ook nodig is, met de Kwik-Fit unieke
GRATIS* AutoCard hoeft u pas 3 maanden
later te betalen! Zonder ook maar één cent
rentel Vraag de Kwik-Fit manager vandaag
nog naar de voorwaarden.

BETAAL
IER

per week

DEL 01MS BMU !
Amstelveen Amsicrdamscweg 488, 020-6435544 Amstelveen (R) Bouwen) 48. 020-6414022 A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55,
0 2 0 - 6 9 1 1 2 1 1 A'dam-ZO (A/R) Spaklerwcg 44D, 020-6682998 Bijlmermecr (R) Karspeldreef l. Parkeergarage Kleiburg. 020-6907768
Almere-Buitcn (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 3 1 , 036-5329260 Almcre-Stad (A/R) Vlaardmgenstra.lt 2, 036-5345540 Haarlem
AmstordamsevMrt 16/18. 023-5354775 Haarlem Leidse/aart 254. 023-5325303 Haarlem bchalkwi|kerstmt 1 5 1 . 023-5351844 Hoofddorp
(R) Hoofdweg 662. 023-5615784 Zaandam (A/R) ? Ghijscnlaan 7 A. 075-6701854 Zaandam Vmkcnstraat40, 075-6177439
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Rcmservice.

• * Gratis AutoCard bi|
aankoop van minimaal f. 300.-.

0% RENTE

woensdag 12 juni 1996

l/eekmedia 17

15

meer dromen maar mouwen opstropen
lir zijn van die auto's... Zó
iiioi, zó klassiek, zó tijdloos, zó
mr. Dat blijft dus dromen. Of
,rn we het anders en nemen
genoegen met een
([gebouwde natuurgetrouwe
piica?

W V

De Sumo is
zelfs voor
de kenner
nauwelijks
van een
AC 427 Cobra
te
onderscheiden

ANDAAG DE dag gebeurt het soms dat ik
droom over een auto.
Niet zelden zijn het
^chtmerries als ik weer
j>ns in een auto heb moeten
jjden waarvan ik nu al yerlioed dat hij over twee jaar
§ «edateerd en over zes jaar

X""*

5 uitgerangeerd en verdwe-

fcn.
:

j Begrijp het goed, ik ben een
>fhebber en kan en wil niet
nder mijn vierwieler, maar
•t is toch doorgaans niets met
•dendaagse auto's. Wie van u
,;ft een auto die werkelijk als heeft wat u zoekt? En kom
et aan met de flauwekul dat u
„,, tevreden bent en hij u nooit
j de steek laat. U rijdt zeker
jiyota? Nou, ik heb een Rejjiiilt die het altijd doet en waar
jj in kan slapen, maar die auto
|eft hét toch echt niet. Ik geef
emand het nakijken, trouns, er is überhaupt niemand
; mij opmerkt met die auto.
Wat is voor jou de ideale
ito, vragen mensen mij vaak.
oeveel geld mag ik besteden,
idt het antwoord. Nog erger,
it voor auto adviseer je?
-em maar een Toyota, zeg ik
;:i, want daar kan niemand
:h één buil aan vallen. Ik kan
ij niet herinneren vroeger
•ïeens over een speciaal type
to te hebben gedroomd. Er
den toen immers zoveel leuauto's rond. Maar heel veel
annen schijnen zo'n jongens-

zestig op de markt bracht. De
427 Cobra had een Amerikaans
V8-kanon met 425 kloppende
paardekrachten aan boord. De
fabriek AC Cars bouwt de Cobra nog steeds. Shelby's jongensdroom is na dertig jaar gewoon leverbaar en uiterlijk is er
nauwelijks iets veranderd.
Maar wie op een leeftijd begint te geraken dat zijn droom

'Hij kan niet roesten'
is na dertig jaar
nog altijd up-to-date
oom over een auto te hebben
had. Austin Healey en MG
vamen er opvallend vaak in
•or. En zodra ze rond de veer; zijn komt die droom weer
rug en zoeken ze naar mogekheden om de droom in de
rage te krijgen.
Nu is een MG nog wel betaalar, een Healey wordt al lastir. Maar je zult maar geoomd hebben van de AC 427
'bra die de Engelsman Car11 Shelby halverwege de jaren

weer terugkomt, zal niet zo gecharmeerd zijn van een splinternieuwe rechtsgestuurde aluminum versie. Trouwens, dat
kost al snel veel meer dan anderhalve ton. Een authentieke
versie op de kop tikken is helaas nog tragischer, zo je er een
vindt. Voor een klokgaaf exemplaar uit de jaren zestig geldt
een richtprijs van 350 duizend
gulden.
Maar er gloort hoop: de replica. Er zijn in het buitenland al

geruime tijd bedrijven die een
namaak AC 427 Cobra op de
markt brengen. Sinds kort is
Nederland zelfs een autofabriekje rijker, World of Cars in
Lelystad. Vanaf ongeveer veertigduizend gulden levert World
of Cars de Pilgrim Sumo, gebaseerd op de legendarische 427
Cobra. Maar wie een beetje handig is, bestelt de componenten
en gaat zelf aan de slag.
Een bouwpakket zonder motor, bak en aandrijving kost ongeveer 18 duizend gulden. Voor
de resterende onderdelen kun
je terecht bij de meeste schadebedrijven. Voor zo'n dertig mille rijd je exclusief cabriolet in
jaren zestig 'look'. Het verschil
tussen echt en nep is voor een
kenner nauwelijks zichtbaar.
Een financieel verschil in het
voordeel van de echte is dat je
voor een 427 Cobra uit '67 geen
wegenbelasting verschuldigd
bent en voor een Pilgrim Sumo
wel.
De Pilgrim Sumo is geen kitcar, zegt directeur Philip A. de
la Vieter. „Kitcar is een algemeen begrip en vaak gaat het
om goedkope auto's die met behulp van alle mogelijk onderdelen in elkaar zijn gezet. Het

wordt

meeste zie je ze in Engeland,
daar kan en mag alles. In ons
geval spreken wij liever van een
componenten-auto, omdat hij
is samengesteld uit standaardonderdelen van Ford. Het gunstige hiervan is dat ze eenvoudig en vrij goedkoop verkrijgbaar zijn. Bovendien is de Fordtechniek overal in Europa bekend."
„We leveren de auto in principe als bouwset en montage
vergt ongeveer zeshonderd uur.
Het chassis is helemaal voorbewerkt en de handleiding biedt
met 250 foto's hulp. Maar al
bouwt iemand de auto zelf, dan
nog begeleiden wij het proces
en staan klaar voor advies. Wij
hebben bijvoorbeeld van de
RDW machtiging verkregen
om de typegoedkeuring uit te
voeren. Maar wij checken de
auto voor de zekerheid uitgebreider dan de EDW zou doen.
Zo trekken we alle bouten nog
een keer na."
Een gouwe ouwe in een splinternieuwe jas. Van roest heb je
geen last meer. Het torsievrij
stalen dooschassis is gegalvaniseerd en de body is van polyester en glasfiber. Stuurinrich-

ting, remmen, assen, motor en
bak zijn rechtstreeks afkomstig van Ford. De wegligging is
rotsvast dankzij de doublewishbone voorwielophanging
met instelbare veren en in 24
standen instelbare schokdemv
pers. Voor de motor is er keuze
uit de bekende 2.0 liter viercilinder met 118 pk of de 2.9 liter
V6 met 150 pk, beide voorzien

>*x \~r i v

Palio
komt
niet
Alto
mag er
zijn

de tweehonderd pk. De Cosworth zit er dan wel illegaal in,
want de typegoedkeuring geldt
niet voor die combinatie. Maar
er zijn wel meer dingen die niet
mogen. Sidepipes bijvoorbeeld.
Officieel mag het niet, maar zodra de typegoedkeuring erop
zit monteert iedere kwajongen
sidepipes op zijn replica-Cobra.
De la Vieter: „De Pilgrim
Sumo trekt 40-plussers, mensen zonder een tophypotheek
die er vroeger van droomden
ooit een Cobra te bezitten. Dit is
een andere manier van autorijden en omdat hij helemaal
nieuw is, kun je rustig het gehele jaar voor dagelijks gebruik
inzetten. Een cabriolet van, ik
noem maar wat, Fiat is na vijf
jaar gedateerd en na tien jaar
begint hij te roesten. De Cobra
kan niet roesten en is na dertig
jaar nog altijd up-to-date. Bovjndien is hij goedkoper dan
hedendaagse cabrio's en er zit
veel meer power in."
World of Cars heeft al diverse
exemplaren de weg op geholpen. Niet alleen in Nederland,
ook in Duitsland en vooral in
Rusland waar de Cobra nog
meer in trek lijkt te zijn dan in
West-Europa. Dit jaar hoopt de
fabriek 150 auto's te verkopen
en wie zichzelf geen Sumo ziet
bouwen moet nu al op een leverbaar van enkele maanden

Voor deze klassieker
moetje
wegenbelasting betalen.
van elektronisch gestuurde
multipoint injectie en dubbele
katalysator.
Met die laatste krachtbron
timmert de Sumo flink aan de
weg. In luttele seconden blaast
hij naar honderd en zijn top
schommelt rond de 235 km/h.
Een speciale chip in het motormanagement verhoogt het vermogen tot 170 pk. Voor nog
meer genot kan een Cosworth
worden gemonteerd en daarmee zit de Sumo al snel boven

Volvo top

Volvo: beste Europese automerk
Het Amerikaanse onderzoeksbureau J.D. Power heeft
Volvo uitgeroepen tot beste Europese automerk. Dit is gebaseerd op een marktonderzoek
naar klantentevredenheid dat
is gehouden onder ruim 43 duizend Amerikanen. Maar Volvo
was niet de beste. De Zweden

zaten als derde ingeklemd tussen vier Japanners. Lexus en
Infiniti eindigden als respectievelijk eerste en tweede. Honda
en Toyota namen de vierde en
vijfde plaats in. Toyota op die
plaats is opvallend als we zien
hoe hoog het merk telkens in
Europa scoort.

Het kan toch nog minder
We beknibbelen met ons allen toch aardig. Als het goedkoper
kan, zullen we het niet laten. En autorijden is leuk maar o zo
verrekte duur. Dus beknibbelen we. Maakt niet uit hoe, want als
we maar kunnen rijden. In een Daihatsu Cuore als het niet anders
kan. Daihatsu maakt het ons iets gemakkelijker voor de Cuore te
kiezen, want het verlaagt de basisprijs met vijfhonderd gulden tot
14.995 gulden. Niet zo onverstandig, want het aantal verkochte
auto's in de prijsklasse tot 15 mille is vorig jaar met ongeveer 40
procent gestegen. Wat krijg je voor dat geld? Een Cuore met onder
meer onafhankelijke wielophanging, een neerklapbare achterleuning, in hoogte verstelbare hoofdsteunen, spatlappen bij de voorwielen, een rechter buitenspigel, verstevigingsbalken in de portieren en kreukelzones. En een aansteker, meldt Daihatsu. Het zal
allemaal wel. Het brandstofverbruik van dit jochie is interessanter: 1:25 bij een vaart van 90 km/h.

rekenen. Met enig geduld kan
over enige tijd mogelijk ook een
beroep op World of Cars worden gedaan als het gaat om de
Austin Healey. Er is een geheel
uit Rover-componenten bestaand exemplaar in de maak.
Dus, oudere kwajongens onder
Een Saab koop je niet zo snel en dat heeft meer met geld dan
u, ophouden met dromen en de met
kwaliteit te maken. Auto's in die categorie zijn in Nederland
mouwen opstropen. De AC 427 voorbestemd
voor de zakelijke rijder. Wat betaalt die dan, denkt
Cobra wacht op u.
u. Saab scherpt de prijzen weer eens aan met een nieuw aanbod.
De leasetak van het bedrijf biedt de 900 Coupé 2.0i nu aan voor een
van 999 gulden per maand. Het enige dat je daarnaast
Everhard Hebly leasetarief
nog moet ophoesten zijn de brandstofkosten.

Kopen of leasen

16 juni een

paco rabanne
pour homme
AJAX-set
badgel en after shave
samen slechts
25'm ~"r
m Paul Gaultier
MALE

x shave v. a.

HAVANA
by Aramis
50 ml after shave

48,-

POLO SPORT
eau de toilette
v.a. 57,75 ml after shave

Yves Saint Laurent
KOUROS
after shave v.a.
36,95

49,-

BOSTON
50 ml after shave

14,95

Davidoff
COOL WATER
75 ml after shave

250 ml douchegel

49,50

14,95

met GRATIS bioscoopkaartjes

CKONE
by Calvin Klein
50 ml eau de toilette

55,-

PACO RABANNE
pour Homme

30 ml. eau de toilette

VAN GILS
30 ml after shave
29,50 spray

Geldig zolang
de voorraad
strekt.
Prijswijzigingen
voorbehouden.

CACHAREL
pour L'Homme
50 ml after shave

49,50

met GRATIS deodorant

'i ' OPll'Vl
Piiaioni R O M A UOMC

HUGO van
HUGO BOSS
300 ml bad- en doucheschuim

19,95 !
J

GO
Boss
eau de toilette

*3HTi arrik
32,50

JOOP! Homme
75 ml eau de toilette
spray
59
-

XERYUS ROUGE
byGivenchy
50 ml after shave

TSAR
FAHRENHEIT
50 ml after shave
by Christian Dior
4Q -of GRATIS' 50 ml after shave

46,-

bij 100 ml eau de
toilette

ROMAUOMO
by Laura Biagiotti
75 ml after shave

SCULPTURE
OPIUM pour
by Nikos Parfums
Homme
100 ml after shave
50 ml aftershave

57,-

bij uw Pour Vous
Speciaalzaak met

gratis miniatuur

4950

e Pour Vous Parfumerie (die u vindt in ruim tachtig plaatsen in Nederland) hebben kwaliteit en service een extra betekenis. Hier kunt u terecht voor een persoonlijk advies en aandacht en wordt uw vaderdagcadeau verpakt tot een feestelijk geschenk.

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 022-5716123

J

Weekmedia 17

woensdag 12 juni 1996

16

M.U.V. ZATERDAG
EN DE NORMALE
KOORAVOND
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HANDIGE KLAPBOX
DIVERSE SPELLEN
back-gammon
ganzenbord,
' ELDERS

etc

WITTE REUS COMPACT
wast een berg, kost een beetje

NAVULZAK

knijpers, zeer
praktisch voor
uw kleine wasgoed
ELDERS

POLO SHIRTS
met korte mouw, 65% polyester en 35% katoen
voor prettig draagcomfort, in de maten M, L of XL

KLEDINGHANGERS
van stevig kunststof

SIERKUSSENS
mooie kwaliteit, goed gevuld,
In diverse decoratieve kleuren

VUILNISZAKKEN

ma Irekbandsluitings hart
«or op vakantie '"a"°'9
ROL
ELDERS

10 STUKS

puzzelplezier
voorjong en oud
ELDERS

HELEN WU NU

BOLLETJE
BESCHUIT

BETUWE EXTRA

AARDBEIENJAM

BLAUW
ROL 13 STUKS

STOKBROOD WIT
vacuüm vers verpakt, dus altijd
vers op tafel

REMIA VLEESOF VISSAUZEN

SPA ROOD
NATUURLIJK
MINERAALWATER

1.5 LITER
ELDERS

fles 250 ml, diverse smaken. Per stuk
zonder
kleurstoffen

LUPACK
KNAKWORSTEN

PAK

12 STUKS

DROOMDESSERT MAGERE
VRUCHTENYOGHURT BEKER 150 GRAM
FRUCHTEGUT magere VRUCHTENYOGHURT - SET 4 KUIFJES

IN ONZE GROENTE EN FRUITAFD.

DROOMDESSERT MAGERE
VRUCHTENYOGHURT BEKER soo GRAM
BAYERNKRONE ROOMYOGHURT
BEKER 150 GRAM
NAARMANN MAGERE
VANILLE-VLA - LITERPAK
OVERHEERLIJK RIJSTDESSERT
bereid uit volle melk met
suiker, alleen even opwarmen BLIK 425 GRAM
DELICE VRUCHTENKWARK
KUIP 200 GRAM
FRUTTIS ROMIGE VRUCHTENYOGHURT '
SET 4 KUIPJES
CRMEDESSERT - VANILLE OF
CHOCOLADE - KUIP 200 GRAM
PUDDISVANILLEPUDDING
met chocoladesaus SET 4 KUIPJES
ALPRO SOYA VANILLEDESSERT
100% plantaardig - PAK 500 ML
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Helnekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).
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3 regels
ƒ 44,00
voor elke extra regel
ƒ 14,85
mm-prijs
ƒ
9,20
mm-prijs met vignet
ƒ
9,20
ƒ
10,90
AUTO/MAXI'S per mm
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

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

GOLDCAR MITSUBISHI

TE KOOP

'94-06
'95-03
'93-03
'88-01
'92-09
'90
'91-02
'87-08
'95-03
'93-04
'92-05

Hogeweyselaan 21 Weesp
Tel. 0294 - 416661

Voor nieuw tot z.g.a.n.
NIEROP-DAIHATSU,
Vancouverstraat 2-12, A'dam
West. 020 - 6183951.

Fiat
CASPARUS B.V.

WEESP

SPECIALE AANBIEDING
Lancia Y10 automaat 6/94 blw.
met. 4200 km, full optie. NIEUW
ƒ 29.500 voor ƒ 23.000
Lanc. Thema 16V '93 ƒ34.950
Thema Pininfarina '87 ƒ 13.950
Speciale aanbieding
coupe Fiat 26V turbo, rood,
31.000 km 9/'94 . . . . ƒ51.990
Tipo 1.4 i.e., 5-d '92 ƒ 16.950
Tipo 1.4 S 3-drs. '94 ƒ21.950
Cinquecento 900 '93 /12.800
Cinquecento 900 '94 / 13.250
Panda 1000 CL '91 . ƒ 8.950
Panda 1000 LX '94 . ƒ11.500
Uno 45 Special '88 ƒ 6.500
Uno 1.1 Hobby '93 . ƒ 14.950
Starlett 1.3 aut. '87 . ƒ 7.950
Rover 114 GTA '91 . .ƒ 8.500
Suzuki Alto '89
.ƒ 6.950
Seat Marbella '91 .. .ƒ 8.000
AMSTELLANDLAAN 1 WEESP
Tel: 0294-415108, Fax 432616

1992,
CHYPARSE, Soesterberg vult Panda 1000L, b.j.
l uw Citroen-veerbollen voor km.stand 75.000, gek. t/m juni
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. 1997, ƒ6.600. 020 - 6440960.
Tel.:03463-51150.

<ies voor echt vakantiegenot
Dus zekerheid. Kies dus
A-POINT voor nieuw/gebruikt
inruil en verhuur van VWPeugeot 405 GRi, '90,
campers. Tel. 020-4301647. anthr. met. ƒ8950.Jnieke kampeerauto Fiat 242D Van Vloten Amsterdam
79 geheel compleet, profes- Tel. 020 - 6369222.
;ioneel ingebouwd, APK 05-'97 VW Golf, autom. 1988
•7500. Tel. 0182 - 386650.
anthr. ƒ 9950.Van Vloten Amsterdam
Tel. 020 - 6369222.

Motoren/Scooters

CITROEN OLTHOF:
T k. Jawa 350cc, kl. rood,, Fiat Panda 1000 i, zwart, 1/90,
zg.st., b.j. '93, vraagpr. 75.000 km, i.z.g.st. ƒ 5.950
•' 1300. Tel. 0343 - 575346.
Tel. 020 - 6823520
| T.k. Yamaha scooter 80cc
i'weezits i.g.st. ƒ1550.
l Tel. 072-5094157.

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

Fiat Cabrioni wit/paarse kap,
ƒ11.880.ord Sierra D 86 ƒ 1500.- Saab l.m. velg., '90
Daewoo Center Z.O.
900 '86 ƒ 2250,- Mitsubishi 2 L
Tel. 020-6650131.
3alant '87 Lpg.
/isa Garage. 020 - 6278410.
:

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

CITROEN

OTO // ICI CITROEN

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

r
oyota Starlet 1.3 DX, 1e eig.
<m 65.000, bj. '87 ƒ 6.500.- gratis 500 Airmiles NIEROP
DAIHATSU, 020 - 6183951.

Volkswagen

AX 10 Furore 3 drs
AX 11 Allure 3 drs
AX 11 First 5 drs
AX 11 TRE 3 drs
BX 14 Deauville
BX Break TZ Diesel
BX 16 TZI stuurbek.
BX Break 16 TRi
Xantia 1.8 SX Allure
ZX 1.4 Avantage 5 drs
ZX 1.6 Aura 5 drs

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Mitsubishi

020 - 6823520

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Campers

Daihatsu

ZX Aura 1.8 1/95 . . . . ƒ 24.500
ZX Image 1.6 Lpg, 9/95/29.950
ZX Image 1.4 8/94 ..ƒ 19.750
ZX Reflex 3/93
ƒ 17.950
ZX Avantage 1.4 10/92/ 17.500
ZX Avantage 1.6 10/92/ 16.250
BX Toulouse 1/91 .. .ƒ12.950
AX First 10/92
ƒ12.750
Kadett 1.8 Frisco 9/91 ƒ 14.950
Peu. 309 GR 1.4 11/91 ƒ 13.800
Escort 1.6CLX 10/90/12.500
Fiat U n o 4 5 S 9/90 . . ƒ 8.250
N.B. Na 2 jaar gegarandeerde
inruilprijs terug.
Isolatorweg 40,
Amsterdam
Sloterdijk (Afslag S 102).

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Demo Peugeot 406, ST., 16V,
donkerrood metal., luxe uitvoering, 10/95
ƒ38.750.Cobussen, 020-6121824.

Bedrijfsauto's

/oor 'n goede SAAB 99, 90,
300, of 9000 ook Royal Class 70 BESTELAUTO'S en pers.
SAAB SERVICE MOLENAAR busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Hoofddorp 023-5614097
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Nissan 2.0 Primera.
Bennebroekerweg 17, Rijsennaart 3/90, ƒ 13.000.hout bij Aalsmeer, 0297Tel 020-4961767/4964483
324229. Ook t.k. gevraagd.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Citroen BX break diesel '89,
met trekhaak, i.g.st., ƒ5250.
Tel. 023 - 5581665.
CITROËNSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
Handelsprijzen Xantia 1.6 i X,
9/93, ƒ19.500.- ZX 1.6i Aura,
LPG, 7/92, ƒ14.500.- BX 1.4
Cannes, 9/90, ƒ7250.- BX 1.4
TE 11/89, ƒ6950.-Visa 1.1 Cabrio 9/84, ƒ4950.- Berebeit,
Amsteldk 25, 020-6627777
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
V.a. ƒ 85.-; 5 veerbollen op
druk brengen bij de Citroen.
Special, in Zaanstad Garage
RENE SPAAN, 075 • 6281193.
Vraag tevens naar onze
inruil, en aantrekk. rep. prijzen
XM Turbo D aut.'94 ƒ37.500
XM Turbo D aut. '93 ƒ32.500
XM 20i BR. schuifd. '92/ 24.500
XM 20 Break Aut '92 ƒ26.000
XM D Break '94
ƒ 37.500
XM Turbo D'92
ƒ24.500
XM Turbo D Airco '93/29.500
XM Comfort LPG '94 ƒ27.500
CX 2.0 Break '86
ƒ 3.750
Xantia Turbo D'94
ƒ32.500
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ 17.500
ZX Diesel '93
ƒ 14.900
BX TGD Br. dec '92 ƒ 14.500
BX TGD break 91
ƒ 9.950
BX RD Break '88
ƒ 6.950
BX 16TGI Break '92 ƒ16.500
BX 19 TZi '92
ƒ 14.500
BX 19 TZI '90
ƒ 8.950
BX 19 TZi '89
ƒ 7.950
BX 19 TZI '87
ƒ 3.950
BX Deauville D '93 ƒ 14.500
BX Turbo D 90
ƒ II.OOO
BX TZD '90
ƒ 9.950
BX 19 D '87
ƒ 2.950
BX 16 Progress'92 ƒ13.500
BX 16 TZI '88
ƒ 4.950
BX 14TGE sch.d. '92/12.500
BX 14 TGE '91
ƒ 8.950
BX 14 RE '90
ƒ 6.500
BX 14 RE '88
ƒ 3.950
BX 19 D '86
ƒ 1.500

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

VISA Garage B.V.
Houtmankade 37
Amsterdam
020-6278410

Ford

ALBERS, OUDERKERK.
Ford Dealer
Resta
1.25 Studio,
3-drs 1/96
1.1 CL
3-drs 1/90
Escort
1.6 CLX wagon
10/95
1.6 G.T.
3-drs 1/91
Sierra
2.0i CL,
4-drs 3/90
2.0 CL,
4-drs 1/91
2.0 CL
5-drs 11/90
Mondeo
1.6CLX, alberto 5-drs 5/93
1.8 GLX, rood
5-drs 1/95
Scorpio
2.4ICL
5-drs 6/88
2.0i Spectr.
5-drs 8/94
Achterdijk 37, Ouderkerk
Tel. 020-4961767/4964483

Honda
AUTOKROOY
HONDA
Occasions met 1 jaar garantie
Civic 3-drs. 1.3 DXi
95
Civic 3-drs. 1.5 DXi
94
Civic 3-drs. 1.5 LSi
92
Civic 3-drs. 1.5 GL
9C
Civiv 3-drs. 1.3 GL
89
Civic Sedan. 1.5 DXi
95
Civic Sedan. 1.6 ESi
94
Civic Sedan. 1.5 DXi
92
Accord 2.0i LS
96
Concerto 1.5 L
93
T.T. Vasumweg 32 A'dam-N.
Telefoon 020 - 6310615.
Vanaf Ringweg afslag S 118
Civic 1.5 DXI, 3-drs, b.j. 11'92,
16.300 km, apk tot 20/11'96.1e
eigenaar. Vraagpr. ƒ 16.750:
033-4807955 of 020 - 6902454.

Lada
TE KOOP GEVRAAGD:
LADA's bouwjaar '84-'93
correcte afhandeling 0495 496607 b.g.g. 06-536993153

Mazda
Tegen handelsprijs van 1e eig.
323, HB 1.6i LX, Van, Autom.,
st.bekr. 5/92
ƒ 9.750.Berebeit, A'dam, 020 - 6627777

een advertentie in SHOWR001AUTO l-IN-3 MM'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent, . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier meteen advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO MN-SMINI'S is daarmee
dé autorubriek roet de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
aamicaimi^mami^mmamfa^aai^^^^^tmmm^mammimammmma^tmmmmamm^ammmaamsmamm o

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Prijs illl'l.
H.T.W.

Schrijf hier in blokletters
uw Ickst. l letter por
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten lellen
\iior l letter. Minstens 3
rebels beschrijven. Aan
<le hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
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Naam:

Telefoonnummer: .

Adres:
l' I'oslcde + Plaats: -

—
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Citroen

OLTHOF B.V.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim l,T miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-605.86.86. Fax 020-665.63.21.
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woensdag 12 juni 1996

Handtekening:

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Tegen handelsprijzen:
Peugeot
Mitsubishi Galant 1.8 GLi,
LPG, 12/92/11.000.106XS 1.6
01-'95/24.950
Berebeit
Amsteldijk
25, 205 ace. 1.15d.11-'93/16.950
020-6627777. Amsterdam
205 autom. 1.6 10-'86 ƒ 7.950
205GRD1.8 03-'93 / 18.950
306SRD1.9 04-'95 / 29.950
309 GR
4/90 ƒ 9.950
01-'91 ƒ14.950
Sunny 2.0 GTi, 16 V, 4-'94, licht 405 GL 1.6
met. velg., sportst. etc.1 j. fabr. 405 GR aut. 1.901-'89 / 11.950
504 coupe 2.0 11-'81 / 29.950
gar.,/26.500. 070-3212763.
Mazda 323 1.3
LX
1/94 / 19.950

Nissan

TE KOOP AANGEBODEN
4 Vrachtwagens met huif, hydrol klep, merk DAF, 1500 Dl -u.,'1
Audi Union type Audi coupe quatro. BMW, type 525 F au!
Honda, type accord 3 D economie Tel 030 • 6055202

Automaten

Volkswagen Polo,
bouwjaar '85, APK gekeurd t/m mei '97,
i.z.g.st. 1300 cc., kleur wit.

Vr.pr.: ƒ1850,00.
Tel.' 020 - 6940649 of 06-54644461
Golf CL diesel, rood, 3 drs,
5-bak, 1991, 96.000 km, zonnedak, alarm, APK 12'96, 1e eig.,
ƒ12.000. Tel. 020 - 6760731.

GRANDIOZE PRIJZEN!!1
U moet echt komen kijken
uw aankoop thuisbrengen,
hoort bij onze service

GOLF diesel 1,6L, '89, 5-drs, AUDI
5 versn., ƒ8500. Perfect!
801.9TD3/93
/ 24.900
Tel. 020 - 4634323.
801.9TD3/94
ƒ29.800
BMW
316 i 7/86
ƒ 3.900
v.d. POUW PEUGEOT
ƒ 2.900
12 VOLVO STATIONS '85-'94, 520 i 3/85
Hogeweyselaan 93, Weesp 245, 745, 945 en 855
520 i 12 V 7/92
ƒ24.000
0294 - 415110
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. CHEVROLET
COBUSSEN AMSTERDAM
440 1.8
'92 en '93; Gors. 2.2 LT aut. 9/93/ 13.400
Peugeot dealer
940 GL Sedan aut. airco .'91; ÜTROEN
ƒ 6.400
sinds 1930
340 aut
'87 t/m '91; AX 1.1 E 11/89
BX 1.4 i Cannes 8/91 ƒ 6.000
VOORKOM AUTODIEFSTAL 205 1.1 Accent '89 ..ƒ 8.950 940 GL, ABS Ecc. Lpg., .'93, BX 1.6 Deauville 6/92 ƒ 8.900
'92
205 1.1 XL, rood '90. ƒ 11.800 440 GL 1.8 inj
ƒ 9000
205 1.1 Trophy '93 ..ƒ 16.500 NIEROP de Vrienden van Uw BX 1.9 TZD 3/91
ƒ 9.200
205 1.1 XL zwart '90 ƒ10.500 Volvo, Vancouverstraat 2-12, BX 1.9 TD 4/92
205 1.1 Accent '91 ..ƒ 13.250 A'dam-West. 020 - 6183951. CX 2.5 D Break 5/84 ƒ 2.000
Xantia 2.0 ISX 6/93 ƒ 19.600
306 5-drs 1.4 XR '94 ./23.900
XM 2.0 i Comfort 3/91/ 10.800
306 5-drs 1.6 XT '93 ./23.200
DAIMLER
405 GRi 1.9 Aut. '90 . ƒ 13.900
3.6 alle opt. 1/88
ƒ16900
405 GRi 1.6 break '91 ƒ 18.750
FIAT
Tempra
405 GR diesel '92 .. .ƒ 18.450 940 2.3 Sedan airco abs 1993
2.0 D stat. 6/91,
ƒ10500
850 GLT
1992-1993 1.9 D stat. Van 6/93 ƒ10.400
Inkoop/Inruil mogelijk
740 GL 2.3
1990 1.9 TDS 11/91
Baarsjesweg 249-253
ƒ11.900
740 Sedan 2.3, autom. . .1986
Amsterdam 020-6121824
1994 FIAT Tipo
Direct bereikb. v.a. Postjesweg 460
ƒ 4.000
440 automaat
1992 1.7 D AGT 10/88
Peugeot 205 XS, wit, nov. '87, 440
ƒ 9.600
1989 t/m 1995 2.0 GT IE 3/91
120.000 km, APK tot febr. '97, 240 Estate 2.3 LPG . . . .1992 FIAT Croma
vr.pr. ƒ5900. 0343-533683.
VW Golf, autom
1988 2.0 IE 4/92
ƒ 10.900
Peugeot 405 GRi
1990 FORD
Esc. 1.4 CLi 11/92
ƒ12.900
uw Volvo-dealer
Esc. 1.8 CLD 9/89
ƒ 7.400
met persoonlijke service
Esc. 1.8 CLD
Motorische problemen ? Laat Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- Laser 11/94
Aanbevolen door
ƒ13.900
uw auto testen d.m.v. de mo- laan 128, Amsterdam-Noord. Orion 1.8DCLX3/92/ 9.800
Politie- en Verzekeringsmij.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
dernste apparatuur. GarageGeschikt voor alle auto's
Scor. 2.0 CLi Sed. 4/93/ 11.400
In seconden geplaatst
bedrijf Out. 020 6441020.
VOLVO 340 aut, i.z.g.st., bj 88, Thunderbird LX 5/91 ƒ 19.400
Nu te koop bij:
Geopend, ma - vr. 8-5 uur
115.000 km, blauw, APK jan 97,
HONDA
Halfords, Brezan,
t.e.a.b. tel. 020-6432957.
Civic 1.3 DXI 3 d. 7/93/16.900
Automat, Carltfe,
Volvo 440 1.6 l sept. '94 rood HYUNDAI
VW/Audi/Citroen-dealers
40.000 km stereo te aanv. half Sonata 2.0 GL 11/89 ƒ 3.900
Bovag-garages & Autoshops
juni. ƒ 22.000 045-5709241.
Prijs ƒ 129.- Info 020-6846226
MINOR MOTORCARS
LANCIA
Delta 1.64/83
ƒ . 500
Opel Corsa 1.4i Swing, '94, van
Sloterkade 43/44
Thema 2.0 ie Tb 4/87 ƒ 3.000
particulier, 15.000 km, rood, 5
Amsterdam
versn., getint glas, schuifdak.
Tel. 020 - 6177975/6158022
NIEUWSGIERIG NAAR ONZE MAZDA
P.n.o.t.k. 035-6563937, na 18 u.
323 1.5 aut. stat. 12/87/ 6.900
51 OCCASIONS ???
Rover-dealer voor
OPEL KADETT 1.3S wit, bouwj. Amsterdam, Amsteveen e.o. VW Golf Cabrio .,.
7.450 626 2.0 LX Wagon 4/90/ 10.400
'87, 104.000 km, 5 deurs, trekVW Jetta aut. '89 .
8.880 626 1.8 GLX aut. 5/92/ 15.600
haak, APK mei '97, i.z.g.st.,
Audi 80, 1.8 S '87 .
9.880 MITSUBISHI
vr.pr. ƒ5350, 023-5311597.
Fiat Cabrioni Uniek! . .ƒ11.880 Galant 1.8 GLi Fallon
ƒ 9.200
Mini Sprite 1.3 '93 . " "11/91
OPEL VECTRA 1.81 GL, LPG, Voor een perfecte SAAB 99 Suzuki Swift GTI '91 .ƒ 15.440 Galant 1.6 G L 4/87 ƒ 3.500
stb. 11-91,140.000 km. Magma 90 of 900, ook Royal Class Nissan Sunny 1.4 '92/.ƒ16.440 Lancer 1.8 D. 2/86
ƒ 1.900
rood. ƒ 14.500,-: 0653-318739.
SAAB SERVICE
Ford Escort '92 va. . .ƒ 16.440 NISSAN
MOLENAAR
Volvo 740 GL aut. '91 ƒ 18.440 Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000
Tegen handelsprijzen: van 1e
HOOFDDORP
Nissan Micra 1.3 '94 .ƒ 18.990
eig. Opel Omega 2.3, D, 5-drs,
;ra1.2LXaut. 11/90/ 8.100
Onderhoud,
reparatie
APK.
Daewoo demo's va .. ƒ 21.950 Prim. 2.0 LX 3/91
stationcar, rood met., roofr.,
ƒ 12.600
Eigen
revisiewerkplaats
Honda Civic LSi '93 . ƒ 22.440 Prim. 1.6 LX Sed. 6/92/12.400
st.bekr., c.v. 10/93, ƒ19.500.voor
Saab
motoren
Renault 19 1.8 aut.'93./23.440 Prim. 1.6 LX HB 8/93/13.900
incl. BTW. Berebeit, Amsteldijk
en versnellingsbakken.
Renault 19 diesel '95 ƒ23.880
25, Amsterdam 020 - 6627777
Tevens verkoop van nieuwe VW Golf 1.8 Variant '94/ 27.880 Sun. 1.6 SLX 10/87 ƒ 5.800
Sun. 2.0 SLD HB 3/91/ 9.000
T.k. Opel Omega 2.0i Bouwj.
en gebruikte onderdelen
Nu halen over 6 mnd betalen, OPEL
1987, 146.000 km + trekhaak,
023-5614097
(tot max. 50% of ƒ 7500)
ƒ6000. 020-6004181.
Astra 1.7 D Stat 9/92/14.900
Ruilen: Saab 9000CS turbo b.j.
Astra 1.6 GL HB, 3/93/16.400
Daewoo Center Z.O.
Vectra Frisco 16i HB '92 spec. dec. '91 tegen andere degelijAstra 1.4 GL 12/92 ƒ12.900
(mcl. Bovag) 020-6650131.
blauw met., electr. start on- ke auto! Tel.: 024 - 3554260. v.d. Madeweg 21, bij de Makro! Corsa 1.6 D Van 10/92/ 7.400
derbr,, open dak, c.deurv.,
Kad. 1.8 GT HB 1/88 ƒ 7.900
SAAB DEPOT
sp.velg., 5 ver., APK '97,44.000
2 x Renault 5
ƒ 2000.- Kad. 1.7 D Stat. 11/90/ 9.000
Verkoop van nieuwe en gebr. Renault 9
km, ƒ 18.000. 075 - 6843897.
ƒ 1750.- Kad. 1.6 D HB 2/95 ƒ 1.900
onderdelen. Tevens revisie, on- Mazda 323 autom. . ƒ 1800.OMEGA
derhoud, rep. 0412-636737.
Ford Taunus Lpg ... ƒ 1500.- 2.0 GL aut. 5/92
ƒ11.900
Citroen Axel '86 . . . . ƒ 1500.- 2.0 Traveller 10/93
ƒ 15.400
Golf Diesel
ƒ 1750.- 2.0 Travel, stat. 3/93 ƒ 19.800
RENAULT AMSTERDAM
Opel Kadett
ƒ 1500.- Rekord 2.0 S Stat. 5/85/ 2.300
Top occasions met 1 jaar
ƒ 2500.- Sen. 2.5 E aut 3/86 ƒ 3.900
Toyota 4 Runner V6,4wd truck, 2 x Renault 11
garantie
ƒ 1950.- Vectra 1.6 GL 9/89 ƒ 8.400
extra's, leren bekleding, electr. Citroen BX
Wibautstraat 224
ƒ 1750.- Vect. 1.7 D GL 1/92 ƒ12.900
zonnedak, standaard cd-in- Rat Panda
020 - 561 96 11
ƒ 3500.- Vect. 1.8 GL 6/94
stall., airco etc., bj. '94, vr.pr. Ford Orion
ƒ16.700.
ƒ 1500.- Vect. 1.8 i Diam. 2/93 ƒ 15.900
Tegen handelsprijs R. 21 GTS, ƒ75.000. Tel.: 0546-853270. Renault 18
Escort Diesel
ƒ ƒ 3500.4-d, LPG., 1/90, ƒ7250.- Van,
PEUGEOT
1e eig. R. 21 TL, 4-drs, groen Toyota Carina 1989, LPG,
Alle auto's eérï jaar APK
stuurbekr.,
centr.
vergr.,
205 1.1 XE 2/85
ƒ 2.600
met. LPG., 10/92, ƒ10.500.vrn/schokd. a. nw, 4 speakers,
RONDAY BV
2051.4 XS 4/91
ƒ10.400
Van, 1e eig. R. 19 RN 1.8, 5drs., LPG., rood, met., st. bekr., allesdr., trekh. Prijs ƒ 5900. Tel. Plantage Middenlaan 19-21 305 1.6 GR Br. 9/86 ƒ 1.900
0297-283614.
ƒ14.800
Amsterdam 020 - 6237247 306 1.4 XR 8/93
sch. dak, alarm, 7/93, ƒ 16.500.309 1.4GL Sel. 1/92 ƒ10.400
R. 19 TR Chamade LPG., 5/92,
Adverteren in deze rubriek
± 50 auto's APK gek. Den 309 1.4 XR 11/91
ƒ 8.200
ƒ 9950.-R. 19 RL Sedan, 11/92,
Tel. 020 - 665.86.86
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat 309 1.9 XRD Van 7/91 ƒ 3.500
m. '93 ƒ 10.750.- Berebeit,
FAX 020 - 665.63.21
Haarlemmerweg bij molen.
Amsteldijk 25, 020 - 6627777 Postbus 156, 1000 AD A'dam 020-6844079. Tevens Inkoop. 405 1.6 GLX 10/91 ƒ 9.800
405 1.6GLXi 1/92
ƒ11.200
405 1.6 GLi 4/90
ƒ 7.000
405 1.9GLD br 1/93 ƒ15.900
405 1.9 GRi 10/91
ƒ 9.600
405 1.9 GXD 8/92
ƒ15.200
405 2.0 SRi 4/93
ƒ 16.800
505 2.2 GR br. aut 8/87/ 4.400
6052.0SU 10/91
ƒ11.900
605 2.1 SLD 3/93
ƒ 19.800
RENAULT
Music, discount, food and fun.
Fuego GTS 4/82
ƒ 1.700
Dat maak je mee in Amsterdam! Far out!
18 GTL Stat. 8/84
ƒ 1.800
19 TR 3/91
ƒ 6.900
9 verschillende accessoires-leveranciers
19 1 4 GTR 4/89
ƒ 6.500
aanwezig
19 18 16V 1/93
ƒ21.400
21 Nevada Van 8/90 ƒ 7.400
9 een aantal merkenclubs is er bij
21 Nevada GTS
9 hamburgenent en ijskraam
manager 6/92
ƒ 13.900
9 live dixieland- en countrymuziek
25 TS 10/87
ƒ 3.400
Safrane 2.2 RN 2/93 ƒ 19.800
9 mechanic buil: wie durft? Hoe langer op
:lio 1.8 RSi 2/94
ƒ20.400
de buil, hoe hogerje korting op kleding
SAAB
en accessoires
900 GLS Sedan 3/84 ƒ 17.000
9 proefrijden op een aantal custombikes
SEAT
9 een aardige attentie voor ^
Ronda 1.2 GL 1/86 ƒ
900
eerste 100 bezoekers
Toledo 1.9 Tb D GL.
5/93
/15.900
SUBARU
1.6 DL Stat. 1/86
ƒ 2400
SUZUKI
Alto GL 1/90
ƒ 7.400
Swift 1.3GLSed. 3/93/13900
Swift 1.3GLSed 3/92/11 700
TOYOTA
Corolla 1 8d Stat 4/91 ƒ 9000
•MAAflDAG',;
VOLVO
AMSTERDAM, Jarmuiden 31, 1046 AC, Tel. 020 - 6145339.
iCESLOTEN
440 DL 1/93
ƒ12600
DONDERDAG
NERGENS ZOVEEL MOTORMOOIS TE ZIEN
460 1.8 i GL 2/92
ƒ13.900
KOOPAVOrtD
lnlernel:hUpj/WLVw.$a[e.nl E-mai/.-prty safe.nl
VOLKSWAGEN
Golf II 1 3 CL 3/90
ƒ 10.700
Golf II 1 6 CLD 5/90 / 9.500
Golf II 1.6 D CL 8/89 ƒ 8200
Golf III 1.4 i Cl 5/93 ƒ18400
Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19800
Golf III 1.9 D Orl. 6'94/21.500
Golf III 1.9 CLD 8/92 ƒ15.900
Pas 1.8 CL Stat. 8/92/19500
Pas. I.SCLEdit 7/93/19800
Vento 1.8 GL 6/93
ƒ15.900

Opel

Volvo

kadotip

Stoplock
Als één der
beste getest!

Van Vloten
Amsterdam

Porsche

Rover

Algemeen

Saab

Renault

Toyota

ZATERDAG 15 JUNI BIJ
SAFE AMSTERDAM HET
CUSTOM SAFENEMENT

KOM NAAR
SAFE AMSTERDAM
EN"BEACUSTOMER
AT CüSTOM-DAY"

ZORGEN ERVOOR DAT UW MERK VEEL VAKER DE KRANT HAALT.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-62423 / 6.
SAMEN ADVERTEREN MET UW
D

** Grandioze autoshow!1 **
H. Duykers Autornobielbednjf
(020) 6865441 biedt aan
Wij hebben KCUÜ int
Citroen XM 2 Oi Ambiance, veel
meer dan 10 AutorrriU'n
opties, '91, / 13.950-Chevrolet
v a ƒ3500
Corsica22LT 1 5-bak,LPG, 1 92
ƒ 15 950.- Fiat Tipo 1400 AGT, GOLDCAR BV Aniclclvd,
Tel 020 - 6433/33
sportvelgen, '92, ƒ 10 950 Ford Fiesta 1 1 C, metal.
5 versn., '91, ƒ7950.- Ford
Escort Cabrio, veel extra's, '88,
/ 11 950 - Ford Scorpio 2 4i GL
A u t , '90, ƒ 6950. Honda CRX, vignet Ouke Baas
sportv., schuifd e t c , '91,
/ 19.950.- Mazda 626 GLX 2 0
Coupe, '90, ƒ9950- Mazda
Studenten 10% l-oning
RX7, wankelmotorüi / 12950bestel, vracht CM
Mitsubishi Galant 1800 GLS,
personenauto's, l)ur-:,oh
LPG, '90, ƒ 6950 - Nissan 300
020-6794842, 020 6908683
2X2 + 2 Targa, alle opties, '86,
Zie AT5 telet pag 388
ƒ11.950- Nissan Flonda Stat
car, '88 ƒ4950.- Opel Kadett DE LUGT luxe en bobiei *en
1.7 HB Dsl, sch dak, w w glas ƒ 50,- per daa exci BTW
etc., '91 ƒ8950- Opel Omega Tel. 020616Ï388 of 68903/•
2.0i GL, airco, autom , als nw., Peugeot 106-306, Rawjitr ni
'93 ƒ 15 750.- Renault 5 GLT, guna, Vracht -t- beslcr//a j i
rood met, '90, ƒ6950.- Seat
Ibiza 1 2 GL, sch.dak, 5 versn.,
'87, ƒ 3650.-Suzuki Swift 1.616
Valve, stuurbekr. '93, / 13 950 •
Volvo 340 Diesel, 5-bak
sch.dak, '87, /2950- Toyota
AUTOLAK
Camry 3.0 V6 GX, '93, aut.,
Ieder, airco, airbag, sp velg.,
metall., alle opties, nw. pr.
alle kleuren
/ 106.000.- nu/34950.-!! BMW
520i, 24V, sp velg , ABS, zeer
ook in spuitbussen
apart, diam. zwart met., nu '91,
ƒ 22 750 M! BMW 524 Turbo Dsl.
Aut., vele opties, '91, nu
Otto Nieuwenhuizen bv
ƒ24.950.-!! VW Golf Turbo Diesel Manhattan, '91, zeer apart Overtoom 515, Amsterdam
nu / 15.950.-ii Saab 900 S,
(020) 6129804
4-drs. Sedan, '87, blauw, nu
ƒ2950.-!! Mazda 626 GLX Aut.,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
5-drs„ nieuw, '88 ƒ4750.-!1
Klaar terwijl u wacht
En nog vele andere.
Ruilstarters en dynamo's
Den Bnelstraat 25 Amsterdam.
Valkenburgerstraat 152
Inr/fin./gar./huurkoop. mogelijk
Tel.: 020-6240748
Tel. 020 - 6865441.
Zondag info 1 1 - 1 7 uur.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Te koop aangeboden,
merken, alle bouwjaren.
Opel Astra tailgate, 5-drs.,
GEBR. OPDAM B.V
1.7 dsl. '92, wit
ƒ15.950
Tel.: 023-5845435.
Seat Marbella de LX

AUTOBEDRIJF
EURO SNELWEG SERVICE BV
INDUSTRIETERREIN
"DE SLENK"
CANNENBURGERWEG 26
'S-GRAVELAND
TEL.: 035 • 6564444
7

Autoverhuur
niet duur!!!

Accessoires
en OnderdeÉen

), zwart, 47.000 km ƒ 4.950
Mazda 626 2.0i GLX,
coupe, Ipg, wit '88 ƒ 8.500
* Mits Galant 1.8 GLi,
92, wit, 5-drs, Ipg ƒ12.750
24 UURS-SERVICE
* Volvo 440 d L
92, wit, Ipg.
ƒ12.750
GARAGE ECONOOM
* Daihatsu Cuore 11/93, groen
Alle onderhoudsbeurten
met. 18.000 km
ƒ 4.950
Koppeling en Remrevisie
Fiat-Croma 2.0 £,
'87, wit
ƒ 4.950
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Honda Accoord 2.0I,
Banden en Uitlijnen
roodmet, '90
ƒ 10.950
APK en VVN Keuringen
* Nissan Sunny 1.4
HB, grijs '91
ƒ 10.950
Tel. 020-6233220
* VW-Yoker, geh. mger. kam
peerbus, profil, v/h belast
Ook op zaterdag open i
voordeel: 3 mnd. wegenbel,
APK
+ grote beurt v.a. / 299 per jaar
ƒ 14.950
DIESELSERVICE
Autobedrijf VITESSE
brandstofpompen, verstuivers
Voltastraat 5-7, Zandvoort
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Tel.: 023 - 5719828/5719155
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Auto's met *: 3 mnd. BOVAG
garantie verder bij aflevering APK KEURINGEN ƒ70,
APK en afleveringsbeurt
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center
Te koop: inruilauto's tegen
020-6122476 (zonder afspraak)
handelsprijzen- Kadett 1.7,
4-drs, 4/89, ƒ7250.-; Golf 1.6 2e Helmersstraat 15, A'dam
GL, Ipg, 5-drs, 6/89, ƒ5500.-:
Autobedrijf CRYNSSEN
Citr. BX 1.4 TE, 11/89, ƒ 6750.-;
Crynssenstraat 10-14
BX 1.4 TE, 9/90, ƒ7250.-; Visa
Tel.: 020-6184402
11 RE Cabrio, 9/84, ƒ4950.-,
APK-keurstaiion reparaties
Saab 900i, Ipg-ob., 3/87, alle merken en schaderegeling
ƒ4250.-; Alfa 33, 1.3, Ipg,
10/91, ƒ8950.-; Volvo 480 ES,
3/87, ƒ 9.000.-; Renault 21 GTS,
4-drs, Ipg, 1/90, ƒ7250.-; Ren.
21 TL, 4-drs, Ipg, 10/92,
AUTOLAS 0756 - 314618
ƒ 10.500.-; Ren. 19 TR Chamade, Ipg, 5-drs, ƒ 9950.-; Ren. 19 Zelf sleutelen of auto spuiten
RL Chamade, 11/92, / 10.750.-; doe je bij HEINING HOBBYBerebeit
Amsteldijk
25, HAL. 020-4976999 A'dam,
020-6627777. Amsterdam.
Sloterdijk 3.

Service en
Reparatie

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000.of
10 motornjlessen + examen ƒ835.Motornjlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autonjlessen / 37.50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 • 2000 uur a 10.- per keet
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159. A'darn tel 0206138473 .
Autorijschool Dolfijn
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 mm.)
vervolglessen ƒ40 p/u
Info. 020-6839193 / 6187330.
autotel. 06-52656690
BOVAG VERKEERSSCHOOL
VERONICA
De 1e 5 lessen ƒ37,50 p u.
Vervolglessen / 47,50 p u
Adres Niasstraat 29,
tel. 020 • 6656955.
Rij-opleidingen en speciale
theoriecursussen voor alle
rijbewijzen Verkeersschool
Nelen Amsterdam bel voor
mfo-aanm. 020-6633773 de
Bovag staat erachter en dat
zegt iets' Tevens opleidingen
rijinstructeur en CCV-dipl.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook1
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u
Tel 020-6868063/6332405 ot
06-54633678 P.S Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede
INKOOP
Loop + Sloop auto s
Verkoop onderdeion
R D W vrijwaring
Geen voornjkosten
020-6198691
023 5353685
Autosloperij STRIJDOivK
Inkoop van s!oop- en schad •
auto s RDW vniwannüsboA! t,
020 - 6319802 Gratis"gchaaM
tev verkoop van ondordf'eGrote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto s ,v
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0235845435
Het HOOGSTE BOD?"' [-..>
voor vrijblijvende piijsopyr,^
Loop-, sloop en schades../" m vrijwaring Tol 020G/"&i1 J 3
Tk
gevr
LOOP Sl.GOi'
SCHADE auto's Oprjelia ii.
door heel Nedeiland 24 nu
p d bereikb 035-6219290.

Klassiekers
en Oldtimers

Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding''
Bel dan Ferry 020 • 6127187
Eerste 4 lessen voor / 100,-, MGA CABRIOLET, 1959 in ui,
zonderlijk mooie goede sta u
daarna alle lessen ƒ35,-.
ƒ 29 500,- Tel 023 5263662
20 lessen + examen ƒ950.-.
T.k Peugeot 203 A, 19bl
bl grijs i uitst orin st sch da'
/ 22.500 0725094157

Auto's te koop
gevraagd

Gevraagd alle merken auto's

GRATIS GEHAALD door

geheel Nederland. Vrijwaring
ter plaatse Alle bouwjaren.
24 Uur per dag bereikbaar.
Inl 035-6238837/06-54628181

T k Peugeot 403 1958 rwar:
chassis en rnotoi prima intor
moet opgekn sch dak / 75CO
072-5094157

Diversen

• Auto te koop Plaats m deze DE HOOGSTE PRIJS voor elk Te huur overdekte auto motui
rubriek. U zult verbaasd staan merk auto a cont. met vnjwar stalling in A'dam Z , 24 u p J
toegankelijk 020 6755508
over het resultaat.
bewijs. Tel 020-4824640

U SCOORT..!
Natuurlijk volgt u de EK op de voet. Maar
meteen davert er nog een fantastisch toernooi door ons land: de grote DoelTreffers
actie van uw krant in samenwerking met tientallen DoelTreffer-Actiewinkeliers in uw
omgeving. Speel mee en scoor. Want kijk eens
wat er allemaal voor u op het spel staat: een
fantastisch prijzenpakket, honderden voordelige EK-aanbiedingen bij uw aankopen, 'voetbaldieren1 sparen... Spaarkaart verkrijgbaar
bij de winkelier. De grote DoelTreffers actie is
de wedstrijd van het jaar!

DAIHATSU

nieuwe Charade van Daihatsu ter waar"uii J 21 995,-' Deze vrolijke auto met
t wekte neus en sportieve styling verdient
i tnnaai De comfortabele uitrusting van
S fi-16V uitvoering heeft onder andere
i<n bekrachtiging en electnsch bedienn spiegels standaard En drie jaar
i n a U en lakgarantie en zes jaar
ninlie op de carrossene Dat zegt
it'g Je njdt zeker Daihatsu

i. ilieflers zijn kiaskaaitjes U krijgt ze grat's
i uw aankopen bij de DoelTreffer-Actiei ' clieis Wees slim 1 Zoig dat u meteen na de
i ip uw punten binnenhaalt Want met uw
Ulieffeis scoort u dn eet

ïï
x
1-1

0-0

1-1

0-1

L"" C

' i Vi ast met uw DoelTreffer een Cup7 Goal'
I
ui mee scoort u vooideel Kijk in de krant
'i 11 de advertenties van de deelnemende Actie
nkeheis En ontdek hoe u met uw DoelI 1 irei-Cups handenvol geld kunt besparen'

ok de achterkant van elke Doeltreffer speelt
c e Want daar vindt u 24 verschillende car
i ms van de voetbaldieren van alle EK-landen
ij vooibeeld de Nederlandse Leeuw tegen de
ngelse buldog enz Spaar ze en ruil ze

1,1

T

v. l.

2-0

-Ir,

SieMatic

:>

t

*l

\\ «73.

„>,'

-~

ii originele SieMatic keuken ter waarde
u,? ƒ 12500,-*
A'nl u straks de bezitter van een prachtige
vMatic keuken7 Dan ziet u hoe verrassend
k> 77jogeïijkheden zijn en hoe slim de inde! ig En hoe prachtig en sterk een SieMatic
uilen is gemaakt

£«
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DE UITSLAGEN ZIJN BUCEWERKT TOT EN MET MAAN DA6
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ALS U ÓÓK VOOR DE

IN DE

MEESPEELT DAN OOK DIT GEDEELTE INVULLEN.

ZIE IK H ET LIEFST:

Als u oranje, rode en/of blauwe scores hebt gebruikt, geeft u hier
dan even aan hoeveel van élk:

.TE6EN.

\} de mooiste plekjes van België vindt u de
akantieparadijzen van SunParks Aan de
'il, i n de Kempen of in de Ardennen In alle
s t e'i ruimte verblijft de winnaar met het
?e gezin naar wens een weekend of een
< i Ju eek in een van alle gemakken voorziene
.' zes-, of achtpersoons bungalow Vraag
/usl df brochure aan 06 022 20 75 (gratis)
'v 2e prijs: Een weekend of midweek
SunParks Een bungalow-cheque ter
dcirde van ƒ 900,- Ei zijn twee tweede pi ijzen
3e prijs: Een weekend of midweek
- SunParks Een bungalow-cheque ter
Kirde van ƒ 800,- Ei zijn dne deide pi ijzen
4e prijs: Een weekend of midweek
i SunParks Een bungalow-cheque ter
'arde van ƒ 700,- Lr zijn drie vierde pnjzen
( 5e prijs: Een originele leren 'kmk' i' ofwel een Lotto voetbal "Bal Stadia"
11 waarde van ƒ 139,95. Ei zijn cidit vijjde
.• 6e prijs: Een stevige Lotto sporttas
'ag Milan" met veel opbergvakken ter
/aaide van ƒ 69,95 li zijn «du zesde pnjzen
_ 7e prijs: Een Lotto sweatshirt van
i oü % katoen m de maat XL ter waarde
i u ƒ 69,95. H Z.JH achl zevende j» ijzen
.? 8e prijs: Een EK t-shirt zoals je die
1
Ueen van Lotto kent ter waarde van
) 29,95 Li zijn cicht ciditste pnjzen

>e 9e prijs: Een sweatshirt van Week'oeclia ter waarde van ƒ 29,95 i i zijn vij/tig
ii v,i luit pnjzen
[( iiliii pii|2ui tijliiilditigui i n uipnitiniii umihJiotitfui

DIT ZIJN MUN FAVORIETE LANDENTEAMS OMDAT:
(IN MAXIMAAL 2O WOORDEN BESCHRIJVEN)

Ik speel met mijn inzending mee voor de aangekruiste prijs

EN DIT
VIND IK
DE MOOISTE

Ook op de wedstrijd-envelop (giatis vekrygbaar bij de deelnemende Aktie-wmkehers) wordt onder voorspellmg(en) verstaan de
vermelding van de favouete finale-teams van de inzender

Volg de eerste 24 EK wedstiijden en plak
DoelTieffeis met dejuiste uitslagen m de aangegeven
posities Vooi beeld Nederland wint met 21 van
Schotland'' Plak dan een 21 DoelTreffer in het tweede
vakje van Groep A lijn
Flke juiste uilblag levert zoveel doelpunten op als de
score aangeeft Score 3 l7 Du is dus 4 doelpunten
DoelTreffeis met een * gebiuikt u als jokei vooi
alleen de uitslagen boven 5 Scoie 5-6? U plakt een *
en u mag 11 doelpunten bijtellcn
Piobeer uw wedstrijd foimuher zo vol mogelijk te
krijgen Meer doelpunten meer kans Tel uw doelpun
ten horizontaal pei groepslijn op en vervolgens vciti
caal m het vakje MIJN TOTAAL
Als u DoeH reffers met gekleurde scoics heeft
gebruikt vul dan in de vakjes oianje-iood-en blauw in
hoeveel van elke kleur Hoe mcei gekleurde scoics hoc
meei kans

Kies nu zelfde prijs waarvoor u wilt meespelen en
kruis deze aan (Zie DoelTreffers Prijzenpakket)
1

Speel ook mee voor de Hoofdpnjs
Dooi hierboven de landenteams m te vullen die u
graag in de finale zou zien uitkomen U moet er (in
maximaal 20 woorden) wel even bij vermelden waar
om dit uw favorieten zijn De orgmeelste gaat winnen
Neem nu op de speciale wedstrijd-envelop (verkiijg
baar bij de actie-winkeliers) de belangrijkste gegevens
van uw wedstrijd formulier ovei Toi muher vouwen en
m de dichtgeplakte en voldoende gefrankeerde envelop veisturen Uiterlijk donderdag 20 juni 1996 op de
bus doen (Poststempel dient als bewijs van tijdige
inzending) Veel succes'
Dt Jfooj'dpnji (.n de l e prijs wordt vet dicnd/gewonnui
door o a medewerking aan een publiciteitscampagne

_" _- ' -± i. N" j_-_
_ C i? UBDe hoogste totaal score m het vakje MIJN TOTAAL' wint de
aangekruiste prijs Bij gelijke totaal score wint de mzendei
met de meeste oranje vervolgens de meeste rode en de
meeste blauwe scorecijfers

^v
\^
l| ï*

Deelnemeis met de meest originele beschrijving van hun
keuze van de finale-teams zijn kandidaten voor de
Hoofdprijs en de 1ste prijs
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd Door
aan de wedstrijd deel te nemen stemt de inzender in mei
de wedstrijdvoorwaardcn Onrechtmatig gebruik betekent
uitsluiting van deelname ledereen mag meer malen meedoen Prijswinnaars worden bekend gemaakt m uw krant
De mtgcbreidi wedstnjcJvoonvaarden of twee DoelfreJJcrs kunt u
tot 22 juni 1996 aanvragen Stuur daarvoor m een gesloten envelop
losse postzegels van 2 \ 80 cent e'n uw adres naar CK Doellre/Jers
Postbus 77 1900 AA Castncum
© Retail Select Maarssen

E K 9 6

EK IN ACTIE

r
Weekmedia 17

woensdag 12 juni 1996

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Mifin-uilvritentirf, kunnen worcli'ii go/i-l ovci l of 2 kolonuncn brcrihr in diverse Irltrigioolh n
Pilllli lllirnn vrrwij/rn WIJ ll.l.ir il(! h[ir( l.ili' lion op ilc
liapn.i „MICHO'S"
l'l.mlMMf; is moelijk in de Vdlp'inl
luie
/AIVDVOOHTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 pci niillmulci.
SliiiliiigMijil dinsdag 12 00 iiui.
U knul uw Irksi Iclrfomiih opgeven 02.1-5717166 of
*ifgt'v«'n//cn(lcn <uin
if Zuiulvoorlii Nieuwsblad, Cd»thiii»|>l<>iii 12, 20t2.IM
Zilllclvooi l,

Pliialsing is ook mogelijk in «Ie. volgende combinatie*
\V2 Zanilvoorts Nienwalilad, AnlMelveens Weeklilad,
Uilhoornse Courant, cJe Ronde Vener, A.ilsmeeider
Courant, alle edities vuil het Amsteidains St>idshluil. ƒ5,82 per niillimclci
Sluitingstijd maandag 15.00 nui
ir

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

Gevr erv, huish hulp in
nieuwbouw te Aalsmeer, voor CITADEL SPAARADVIES BV
DE LAIRESSESTRAAT 119
+ 2 u p/w 0297 329406
Tel 020 6643934
Gevr
huish hulp, tijden
Gevr spaaradviseuze
n o t k Tel 023 - 5718954
Welke jonge vrouw/moeder
uren per week
Gevr hulp i d huish 1 x p w wil een aantal
7
maandag Ref vereist, vanaf bijverdienen Ben jij ook le19 aug Tel 020 - 6421219 mand die graag actief wil
worden' Ken jij veel mensen,
Gevr zelfst werkend huish leg jij snel kontakten' Zeer
hulp 1 ocht of middag p w hoge verdiensten mogelijk
Inl tel 023 - 5715270 b g g Hoge provisies Training en
begeleiding Geïnteresseerd'
020 6236054
Bel dan direkt voor een interRest Queenie vraagt huish view Tel 020 - 664 39 34
hulp v 3 of 4 ochtenden p w
Tel 023 - 5713599

Technisch personeel
gevraagd

Informatie ovei on/e overige aantlekkelijke advertcntiu onibinaties in de Micro's 7ijn op aanvraag op
on/e kantoren vcrktijgbaar

Horecapersoneel
gevraagd

ir Vooi brieven onder nummer wordt l legcl extra in
i ekemiij! gebracht, alsmede ƒ8,-adm kosten
ir

BIJ plaatsing in de Micro's, worden geen bewijsnlimmeis vci&tlimd Op ver/oek wordt aan advciteeideis buiten het verspreidingsgebied één klant verstuurd Hiervoor wordt ƒ6,50 in tekening gebiacht
Alle pnj/cn e\cl 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertentieconibinatic Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nuniinei is niet \ oor bc7orgk]pclilen) of 7cnden .uui
Micro's Weekmeelia
Pos i Ims 156 - 1000 AD Amsterdam
De bluitmgbLijdcn gelden voor plaatbing in de/elfde
week
Vooi de betaling ontvangt u een acceptgirokaat t.

Oproepen - Mededelingen

HERPES ONDERZOEK
pe Universiteit van Amsterdam onderzoekt het effect van
jéen nieuw medicijn tegen TERUGKERENDE herpes van de
•geslachtsorganen (pijn, blaasjes, wondjes) Wij zoeken
.mensen met deze aandoening Als u een herpes-aanval hebt
mn met het onderzoek wilt meedoen, bel dan mw Lim, arts,
JBG & GD Amsterdam, 020 - 5555321 (ma -vr 15 00-17 30 uur)
»•* Help de Polen Stuur 'n
"/oedselpakketi Wij hebben
J:vt 'n adres 02907-5235
• Lieve papa Rob,
een hele fijne vaderdag
IJ Kusjes Isabelle en Melissa

Weggelopen of
gevonden dieren

Gevr meisje (scholiere) + 18
jaar v d bediening Harcamo,
Kerkstraat 14, Zandvoort,
tel 023 - 5712102
Rose's CANTINA, Mexicaans
restaurant te Zandvoort zoekt
per direkt SERVEERSTERS
met erv Tel 020 - 6259797
of 023 - 5712401

|1« Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
Itons pas over 3 a 4 dagen
TOpdrachten die te laat
fbmnenkomen worden
Kautomatisch de week
Idaarop geplaatst

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

MiCRO's

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL

TAFELS
300 m voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun

Jan Best
Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 0206412137
Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng Spinnerij 33,
Amstelveen, 020 6473004

Beeld en geluid
Te koop 2 call screeners voor
zuiveren tel gesprekken, met
codei Tel 020 - 6455812

Verhuizingen
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag-nachtserv 0206424800

UW EIGEN ADVERTENTIE EEN WEEK
LANG OP TV KOST NORMAAL FL 25,=

niet voor de zakelijke markt. Uw advcrtentie wordt geplaatst onder de passende
rubriek. Gebruik bij het invullen van uw
tekst deze coupon en voor iedere letter,
punt, komma of cijfer één vakje. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Er
wordt géén bewijsnummer gestuurd en
geen korting verstrekt.
De tekst van uw Micro moet uiterlijk om
15 00 uur maandag in ons bezit zijn voor
plaatsingen m dezelfde week op woensdag. Brengen en contant betalen kan ook
bij:
de balie in de hal van het Parôolgebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam-Oost,
balie kantoor Weekmedia Amstelveen,
Gebouw Aemstelstyn, Laan v.d. Helende
Meesters 421B
balie kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen. Wij
zijn met aansprakelijk voor fouten ontstaan door
onduidelijk handschrift. Onleesbare teksten worden
niet in behandeling genomen.

NU MET GRATIS
DOELTREFFER

Voor 3 regels betaalt u slechts f 17,50 inclusief een
week koopjesnet fl 20,=. Voor elke regel meer wordt f
5,00 extra in rekening gebracht.
Wie kontant betaalt, ontvangt gratis één DoelTreffer,
waarmee u prachtige prijzen kunt winnen. De hoofdprijs is een auto! (Zie voor meer informatie elders in
deze krant). Als u betaalt per Euro-, giro- of bankbetaalcheque, krijgt u de gratis DoelTreffer per post
nagestuurd.

MICRO-BON
t/m 3 regels ƒ 17,50*
t/m 4 regels ƒ 22,50
t/m 5 regels ƒ 27,50
* incl. Koopjesnet fl 2,50 meer. ATS-Toksl vanaf pagina 550.

Knip de bon uit en lever die in bij de bovengenoemde adressen of stuur een getekende Euro-, giro- of bankbetaalcheque (denk er aan het registratienummer van uw pasje in te vullen) met de bon mee in een enveloppe
naar. WEEKMEDIA, POSTBUS 156, 1000 AD AMSTERDAM.

Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

VAN KERKWIJK

dierenbenodigdheden

Woninginrichting

Vrouwen van 25 tot 75 jaar
zoeken een serieuze relatie
geen sexgesprekken) Bel
• Te koop 1 pers ledikant dan 06-95 33 (80 cpm)
met matras, 80 x 1 90, ƒ 50,Vrouwen van 25 tot 75 jaar
Tel 023 5713858
zoeken serieuze relaties
• Te koop klassieke 2 pers Bel ook 06-95 10 (75 cpm)
slaapbank ƒ 150,• Reflectanten op adverten
Tel 020 - 5717982
:ies onder nummer gelieven
• Te koop klassieke 2 pers rvoor te zorgen dat het num
slaapbank ƒ 150,mer m de linker bovenhoek
Tel 023 - 5717982
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
Te koop tweezits bank,
wordt aan Centrale Ordergebloemd, ƒ250,afd Weekmedia, Postbus
Tel 023 5718527
156,1000 AD Amsterdam Dit
Te koop wit seniorenbed + voorkomt vertraging m de bekast met spiegel, mahome landelmg
gekleurde eethoek, zithoek,
wandmeubel 0592 - 352704

Relatie/
bemiddelingbureaus

HOMO voor? SNFL Dirokl
Apa't mot een In U |ongon'
06 98 ?8 (60 cpm)
Huisvrouwen (fi^) go^on
GRATIS OP WOON T V UW HUIS VERKOPEN'
lun tel nrs voor hete SCX'
THEO RIETVELD VASTGOED 0206418541 (24 u service) 06 95 02 (80 cpm)
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN
JONGE mannon gc7cclil om
dames 40-t- te verwenner,
069678 (1 gpm)
Onroerend goed
Rijles auto's
JONGE mannen ge/ochl om
en woonruimte
en motoren
dames 40+ flink te verwen
te huur gevraagd
nen 069709 (75 cpm) Vrou
wen bel gratis 064901
Alblas Verkeersscholen
2 broers zkn 2/3 kamerwo
vleiden (20+) willen snel
nmg, huur max ƒ900,
SEXKONTAKf Direkt aan de
UW RIJBEWIJS
Telefoon 020 6934202
ijn Bel NU 06 98 11 (80 cpm)
Nieuwkoop 01724 8361
IBM ir zkt zelfst woonr (mm
METEEN APART met ouder'
Zie
ook
de
pagina
s
2 kam ) m A'dam C/Z/W/Pijp,
en jongere meiden (snel kon
SHOWROOM
tot ƒ 1000 020 6463200
takt) Bel 06 98 28 (80 cpm)
m deze krant
Student Midd Hotelsch ,
Negerinnen gevon tel nrs »
20 jr zoekt i v m stage, voor
exotisch sexple7ier bij hen
1/8 tot 15/12 kamer m Zand
06-Nummers
thuis 06 97 80 (80 cpm)
voort Tel 055 - 5410456
Nieuw hete meiden uit
Te huur gevraagd beslist
Groot Amsterdam"
vochtvnje ruimte voor stalling 00 245 292 777 Het telef nr
0635023020 (1 gpm)
oldtimer Telefoon na 1800 dat alle 06 sexnummers over
bodig maakt (200 cphm)
NSL DOORSCHAKELLIJN
uur 0297 285917
Hete negerinnen echt opbel
(95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man len 06 98 80 (80 cpm)
Onroerend
06 320 322 29
Oudere heren gezocht voor
goed te koop
heavy SEX met dames 40+
aangeboden
Bel 06 97 05 (75 cpm)
Ze vertellen over zichzelf, Oudere
vi ouwen geven
geven hun adres en
tel nrs voor direkt SEXkontak
Te koop woonhuis Gasthuis2
telefoonnummer
ten Bel ook 06 95 1 1 ( 1 gpm)
plein,
3x30
m , vrpr
wachten tot jij ze belt1
ƒ279000 Tel 023 5719269
SM voor 2 Direkt Apart voor
06 96 85
n streng SEXkontakt' Be!"
24 u/p d 100 cpm
06 95 37 (80 cpm)
Woningruil
ANONIEME sex tel nrs van
hete vrouwen, ze geven echt SM VOOR 2 direkt apart
hun tel nr 06 97 37 (80 cpm) voor dominant sexkontakt
750 RUILADRESSEN
06 320 329 99 (75 cpm)
m A'dam Inform bij WBV Het ANONIEME sexafspraakjes
STUDENTES geven telnrs
Sexkontaktlijn
Amsterdam
Oosten Tel 0204873315
voor lekkere hete sex bij hen
06 320 330 79 (75 cpm)
Gevr won m tuin m kmdvr
thuis 069601 (1 gpm)
buurt, evt won ruil m een
STUDENTES
geven echt sex
gez won m Hoorn m groene
op hun kamer Bel NU
buurt Tel 0229 241660
069603 (80 cpm)
Woningruil of koopruil Aan
Telefoonnrs (anoniem) van
geb Centr Utrecht, 5 kam
STUDENTES ze geven echt
bovenhuis, 2 etages Hr
hun nr 069501 (75 cpm)
ƒ440 Gevr huis m Zand24 u /p d 100 cpm
voort Tel 030 - 2933229
TRIOSEX n vrouw of man
extra m bed Sexkontakten
Bei nu 06 98 44 (75 cpm)
Financien en
Veel
vrouwen geven echt
handelszaken
tel nrs voor veel sex
Bel NU 069580 (75 cpm)

VBO-Makelaars

in 5 dagen

ADRESSEN

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534

3UPIDO brengt u bij elkaar'
ndien gewenst reeds binnen
Haal in 7 mnd uw toeristisch vakdiploma SEPR Avondoplei- 1 week uw eerste contact
ding voor o a reisburomedewerker in div steden met exa- Vraag gratis en vrijblijvend
Vakantie
mengarantie Voor ml + broch Instituut Bernel 023-5325491 de folder aan 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
buitenland
ASTROLOGIE opl 'Jupiter'
[telefoniste) 24 uur per
Folder 020 - 6384148
dag, 7 dagen per week
Zalenverhuur
Cupido erkend, voordelig en
een van Nederlands grootste Stacaravans t h ARDENNEN
v a ƒ 250 p/wk all m Bezet
relatie-organisaties
Baby-artikelen
6/7-3/8 Inl 043 4591598

Nederlands Indie,
antieke
meubelen en antiek-look 700
stoelen, div modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz JAN BEST,
BUGGY, kl d bl, 6 mnd
Keizersgr 357, 0206232736
Showr Mr J Takkade 30, oud, armsteun 5 st, verst
baar, ƒ 125 Tel 0235717357
Aalsmeer, 0206412137

TUDÊLUK
SAMEN

voor de particulier:
3 regels voor f 17,50

Naam:

PIANO
SPELEN

Wilt u werken in het toerisme?

DAMES

DAGTOCHT MET SALONOppas gevraagd/
BOOT 'KONINGIN JULIANA'
aangeboden
naar 'Avifauna', Vogelpark te
Alphen a/d Rijn, van 9-21 juli
op zo , di, wo en vr Vertrek Gez erv oppas voor Aja, 7
vanaf de Sloterkade 164,mnd , 3 dgn per wk, m A'daml.» Wij behouden ons het A'dam om 10 uur, terug ca 19 Noord
Tel 020 - 6369302
l recht voor zonder opgave vanuur Tarief incl entree Avifauï'redenen teksten te wijzigen na volwassenen ƒ40, kinde- Gezocht oppas voor 2 kindelof niet op te nemen
ren t/m 10 jaar ƒ 30, 60+ers ren, 6 en 8 jaar, op ma + di
van 15 30 tot 17 00 uur Liefst
ƒ35 Rederij 'De Meren'
071-5170112 of 0180 621489 bij ons thuis Start na zomervakantie 0297 - 530282
Verloren en
Philh orkest Mozart, m m v
gevonden
Candida Thompson, viool,
Personeel
Mendelssohn, Dvorak, ƒ 15,-,
aangeboden
15 juni, De Duif, 20 15 uur
[VERLOREN 3 juni zeer dierloaar gouden HANGERTJE SNUFFELMARKT UITHOORN
•(berg Matterhorn) m bus 21 of elke zaterdag 10-16 uur Jongedame zoekt werk m de
•omgeving markt Wester- Kraamhuur
ƒ25, entree horeca (Amsterdam) Tel
ƒ 2,50 Info 0297 - 532354
Istraat Tel 020 - 6134280
020 - 6883446, 's av

Deze aanbieding geldt alleen voor particulieren, dus

Monet Strijkservice

Cinderella Euro's ƒ 19,50 2 st
Bez ƒ 23,50 Hondenkapsalon, J P Heijestr 79, 6183091
Vrijwilligers gevraagd voor kmderdagkamp
NIEUW Manette's bestelser
VAKANTIEKAMP LICHT-LUCHT
vice, al uw dierenbenodigd
AFD THOMAS-VREDES BUITENVELDERT
heden thuis bezorgd Bel voor
een gratis katalogus/mfogids
zoekt enthousiaste leiders/sters v a 17 jr die een of meedere 020 6470570 Bezorggebied
weken (1/7 t/m 19/7) kinderen van 4 -12 jr een onvergetelijke A'dam, A'veen, Aalsmeer en
vakantie in de duinen willen bezorgen
Uithoorn Tel 020 - 6470570
Vergoeding ƒ60,- per week
PUPPY'S
Inl Hr A Tuinder, tel 020 - 6449988 na 1900 uur
tot 6 maanden OPGELET
Speciaal voor jullie wordt er
Divers personeel gevraagd
een zomertraming opgezet
Opgave, snel bellen naar
Ellen Cats, tel 023 5713368
Wij, H C S , zijn op zoek naar representatieve, ABN-sprekende kandidaten Wij hebben het product, multi-functioneel
onderhoudssysteem, en u de tijd (ft) om het te vertegenwoorOpleidingen/cursussen
digen l b v auto, direct beschikb en max 45 jr' Bel 020
6409408om'nsoll afspr temaken (10-17uur)Omg A'veen

Wegens uitbreiding van onze
06 doorschakellijnen hebben
wij weer plaats voor enige
dames Indien het voeren van
erotische gesprekken u eenvoudig afgaat, belt u ons dan
snel, telefoon thuis is volFelicitaties
doende1 M P B -teleservice
065 - 3300456
• Isabelle, 16 juni 5 jaar Gevr AUTOWASSER voor 1 x
Gefeliciteerdi11
per week, ƒ 15 p keer
Liefs papa, mama en Melissa Tel 023 - 5715889
• Lieve SUZANNE van harte Kleijn & Groot Casting zoekt
gefeliciteerd met je 16e
nieuwe gezichten voor T V
verjaardag OMA Jansen
Gedempte Oudegracht 97,
• MARC, je bent de beste'1 Haarlem Tel 023-5343490
Hartelijk gefeliciteerd
Wil jij dansen m videoclips,
Mama, Carolien, Suki, Billy
figureren m tv-senes of
als model werken Bel dan
TON, tel 020 - 4202654,
Uitgaan
6239056 of 6253980

Uw mbrieksadvertentie wordt
geplaatst in de zes edities van
het Amsterdams Stadsblad,
Diemer Courant, de Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad
Gaasperdam, Buitenveldertse
Courant, Amstelveens
Weekblad/Amstelveen Post,
Aalsmeerder Courant,
Uithoomse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoorts
Nieuwsblad met een totale
oplage van 514.450 exemplaren.

A'dam, met Chantal Ik ben
een meisje van 26 jaar Ik ben
1 70 m en heb bruin lang haar
en bruine ogen Ik ben op
zoek naar een leuke jongen
om een keer een avondje
mee te gaan stappen1 We
3een tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken zien wel wat er van komt
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- k zou zeggen bel maar1
zaamheden Voor info 023 5717177 of 5715021
06 350 15156 boxnummer
404205, 1gpm
Hoi jongedame1 Ik ben Torn
Onderhoud,
Muziekmy, 36 jr, heb zwart haar, ben
reparatie,
instrumenten
1 88 m en heb een goed d
doe-het-zelf
guur' Heb jij zin om met mij
Jit te gaan laat dan een reac
:ie achter op mijn box1
06 350 15 15 6, boxnummer
DE KLUSSENBUS
372768, 1gpm
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780
k ben Ruud en ben hartstikke
gek en onverantwoord' Ik
SCHILDER heeft nog tijd v
zoek iemand die mij wil her
Dinnen- en buitenwerk Vnjbl
opvoeden of die 1mij m beDrijsopgave
U kunt bij ons al
dwang wil houden Je moet
Bellen na 1800 uur 5719800
v a ƒ 270,- voor
wel van goede huize komen'
het eerste halfjaar
Wil je t vakkundig, goed en
Durf jij' 0635015156,
een goede piano
:och betaalbaar' Bel de
Doxnummer 378964, 1gpm
huren
ALL-ROUND KLUSJESMAN
Informeer NU bij
k (man) ben een 25-jange
voor al uw klusjes in en om uw
muziekliefhebber1 Ik zoek een
luis Bel voor offerte en info
meisje dat net als ik van mu
0206919694/06-54737812
ziek houdt of misschien wel
Amsterdamseweg 202
ANNULERINGEN van uw
een instrument bespeelt1
AMSTELVEEN
advertentieopdrachten kunt u
06
350 15156, boxnummer
020 - 6413187
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
359503, 1gpm
ichten aan Centrale Orderaf- T k orgel Solma met pedaal
deling Weekmedia, Postbus vox humaan, twee klaviers, k (man) zoek een eerlijke en
156, 1000 AD Amsterdam
wegens plaatsgebrek, ƒ 200 betrouwbare relatie iets wat
tot nu toe nog steeds niet
Tel 020 - 6325099
gelukt is'06 350 15 156, boxDieren en
nummer 366812 1gpm

Kleding

Vrijwilligers gevraagd

Verm poes, cypers, br + zw
d.BNico, Wim, het was bere st, naam Jamaica, oornr
•gezellig en goed verzorgd RE15601, omg Bijlmer/Ven'
serpld Bel 6956098 beloning
ItHet clubje van de flat
IfaRmi, Herman, het was een
Ijjeuke dag 9 6 Bedankt voor
Irtiet meerijden Nico, Wim
IIJw (klem)kmd geslaagd'
3eef een nuttig kado1 Autobijles bij verkeersschool Nelen
^Amsterdam, 020-6633773

Voor een sanitairbednjf zoeken wij een technische
jongen, in de leeftijdsklasse
van 18-22 jr, voor een deel
magazijnwerk en een groot
deel showroomwerk, onderhoudswerkzaamheden, verbouwen, schilderen etc Voorkeur gaat uit naar een kandidaat met technische achtergrond (bijv LTS) De baan is
eventueel voor vast Info
Unique Uitzendburo, Linnaeusstraat 12, tel 020 6933652
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Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie
Tel 023 - 5715541

Party-service
PELIKAAN

Te koop
aangeboden
diversen

ATTENTIE' Enkele voor
beelden van aangeboden ad
vertenties die niet als particu
liere Micro worden geplaatst
Zoekt u ruimte voor vergade zwarte-marktspullen, sex/ero
ring, feest, club of partij' tische advertenties, geven
St SWINGING SINGLES
van lessen/bijlessen, perso
zaterdag dansparty voor al Komt u dan eens praten met neel biedt zich aan, te koop
leenstaanden m 't Moe, Lm mij, A J v d Moolen,
raskatten/honden
(pups),
denlaan 75 A'veen Aanv 20 Gemeenschapshuls, tel
meerdere aanbiedingen zelf
u 030 6932954/06-53485628 0235714085 of 5719652
de
artikel,
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aan
geboden, vakantiebungalows
Kennismaking
o i d te huur aangeboden
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter Deze
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm tarief
7 dagen per week Wat moet u doen7
1 Kies een leuke advertentie
Aang houten garage uit
2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4 neembaar stalen kanteldeur,
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie ƒ250 Tel 023-5716668
van uw keuze
Diskit cd-syst 40 st ƒ7,50
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
p st Ikea glas chroom stel
Amsterdam hallo, ik ben
11 Imgkast, ƒ90 0206251366
Noord
Holland
hè
met
Anja
José Ik ben een gescheiden
vr van 43 jr met een hele fijne Ik ben een leuke blonde B Gratis af te halen STRAAT
dochter van 8 jr Ik ben op spontane en jonge vrouw van TEGELS 30x30 023 5718698
zoek naar een gezellige man 42 jaar, 1 72 m Ik zoek een Te koop ' Een dwarse buurt"
voor een babbel of om mee leuke vriend, om samen te (video), 25 jr Staatsliedende leuke dingen
uit te gaan Denk jij dat je me genieten van
1
buurtv ƒ29, 020 6821133
wel kunt vermaken, reageer m het leven Spreek maar wal
m,
wie
weet
spreken
we
el
Te koop verrijdbare airco
dan' 06-350 15 15 6, boxnum
kaari 06350 15156, boxToshiba, i z g st, ƒ 750
mer 301397, 1gpm
nummer 327992, 1gpm
Tel 020 6470803 na 18 00 u
Ben 7jij een kanjer tot circa 65
jaar" En houd jij, man van de Petten vrolijk zijn is voor mij T k GASKACH ƒ 250 2 pers
natuur, uitgaan en gezellig- geen kunst Ik (vr, 21) ber bed + matr ƒ 100 gasforn +
gevelkach ƒ 150 hang/leg
heid thuis' 0635015156, altijd vrolijk, lief en spontaan
Ook ben ik sportief1 Ik zoek kast ƒ 50, keuk taf + 2 skai
boxnummer 371687, 1gpm
iemand met wie ik een leuke stoel ƒ75 Tel 0206163784
GESCHEIDEN en toe aan 'n relatie op kan bouwen Ben ji_
nieuwe start' Veel vrouwen diegene en ben je al nieuws:
Te koop
zijn ook op zoek Bel
gierig' 0635015156, box0635029015 (75 cpm)
nummer 915466, 1gpm
gevraagd
Haarlem hoi, ik ben Debbie R'dam met Sharon, 1 70 m
diversen
en kom uit Haarlem Ik wil en getint van de zonnebank
graag een keer een leuk bruine ogen/lang blond haar
avondje rnet iemand gaan Ik houd van FITNESS, aero- Te koop gevr Wild West
stappen1 Ik ben 1 70 m en bics, uitgaan, bioscoop en boekjes van ' Crazy West'
heb blond haar/blauwe ogen barretjes Lijkt het je wat* Tel 0297 288777
en weeg 55 kilo Als het jullie REAGEER dan SNEL en je
T k gevr driewieler met
wel wat lijkt, dan hoor ik het krijgt dan een leuk berichtje duwstang
023 5719880
wel 11 Bel maan 06 350 15 156, terug1 Wacht niet maar bel
boxnummer 400992, 1gpm
06 350 15 15 6 boxnummer
Onroerend goed
Hallo met Rob Ik ben op zoek 331274, 1gpm
en woonruimte
naar een aardige, vrije, onaf- Rotterdam, hallo onbekende
hankehjke en spontane meid Ik (w) ben 24, heb lang don
te huur
m de leeftijd van 30 tot 40 kerblond haar en zie er goed
aangeboden
1
laar, die samen met mij wil uit Mijn hobby's zijn zwem
genieten van het leven Ik men, aerobics en tennissen
woon m de buurt van Amster- Op deze manier hoop ik een Brouwersgracht ruim 3 ka
dam Ben je nieuwsgierig ge leuke jongen te ontmoeten m merapp met tuin op het zui
worden' 06 350 15 15 6, box de omg van Rotterdam
den en huurcontr voor onbe
nummer 845693, 1gpm
06 350 15 156, boxnummer paalde tijd ook voor stud
437864,
1gpm
Huur ƒ710 excl Tel 020
He hallo, met Astrid Ik ben 46
jaar, 1 65 m en 63 kilo Verder Rotterdam ik ben Monica Ik 681 77 74 24 uur per dag
heb ik lichtbruin haar en blau heb heel lang mooi donker Kamer te huur Gebruik van
we ogen Langs deze weg haar en blauwe ogen Ik ben k d t tot eind van seizoen
zoek ik een leuke man om 22 en woon m de omgeving evt langer 023 5718888
mee op VAKANTIE te gaan van Rotterdam Bel me sne"
zomerhuis
Ben jij spontaan en woon jij als je zin hebt m een af T h aangeb
omg
Leiden/R'dam
of spraakjeii
0635015156 k/d/t gestoff gemeub nog
vrij voor juli en aug Pr n o t k
A'dam? BEU' 06 350 15 15 6, boxnummer 438216, 1gpm
Na 1900 uur 023 5714677
boxnummer 395426, 1gpm
Sportieve man, 58 jr zkt een
Hoi, ik1 ben Kim, 1 65 lang en charmante
niet
rokende
Onroerende
slank Ik zoek een leuke, vrouw die nog midden m hè
spontane, knappe, mtelligen leven staat, voor relat.e, ook
goederen te koop
te man met een goed figuur voor zomer- en wintervak
gevraagd
die goed gekleed is'
tennis, gezellig uitgaan en om
06 350 15156, boxnummer haar eens te verwennen Br
344618, 1gpm
o nr 755 24012 v d blad
GEZOCHT huis m Zandvoort
Hoi, ik ben Richard Heb jij zin Utrecht hè, met Jolanda Ik Wie heeft geschreven onder
om een keer gezellig uit te ben 35 heb donker haar en nummer helaas geen adres
gaan' Ik ben blond, heb blau- donkere ogen, weeg 60 kilo Telefoon 0297 281177
we ogen en ben 1 86 m lang en zie er leuk uit Wat zoek ik° Te koop gevr evt te huur
Ben jij ook spontaan en Een leuke vriend11 Ik hoop dat LOODS of ruime garage o i d
spreekt mijn advertente je jullie dit zien en mij zo SNEL Tel 023 5714838 of 5318585
aan, reageer dan op mijn box- mogelijk bellen' Dit was mijn
nummer Je krijgt altijd be- berichtje, ik hoop tot gauw' Te koop gevraagd GARAGE
richt terugi 06-35015 156,
06 350 15 15 6, boxnummer BOX m Zandvoort/Haarlem of
omgeving Tel 023571 6556
boxnummer 993207, 1gpm 041797 1gpm

Correspondentieen contactclubs

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 023-5718812/5715619

Sportartikelen
Te koop surfpak (overall +
jasje), kleine herenmaat, ƒ 75
Tel 020 6452465

Vaar/surfsport
Te koop prachtige ski-speedboot Warnor 21ft, bj 1990,
Johnson 225 pk trailer,
ƒ18950 Tel 023 5717403

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
T k snorfiets Tomos, als
nieuw puntgaaf, vr pi ƒ 600
Tel 020 6610032
T k YAMAHA BW'S, paars,
aug 94 org staat, weg beh
rijbew 0297 562868/329210

Auto's en
auto-accessoires
Ford Courier 1 8 D bj 10/94,
wit trekh rad case recorder,
van part rek ter mz vr pr
ƒ13900 Tel 020 6954101
OPEL CORSA 1 2 88, rood
nwe banden + uitlaat trekh
4 boxen spatlappen auto
matten APK okt 96 i z g st
vrpr ƒ6000 0206366023

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.
Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

Vele mannen gezocht voor
echte SEX met dames 35+
069620 (80 cpm) Vrouwen
bel ECHT gratis 06 4 999

Vele vrouwen geven tel nrs
DIREKT APART met vrouwen voor kontakt bij hen THUIS
meteen doorverbonden naar 06 97 01 (80 cpm)
haar huis 06 97 10 (80 cpm) Vrouwen (35+) willen snel
DIREKT een dikke vrouw aan sexkontakt Direkt a/d lijn'
de lijn Vraag ook naar haar 0695 17 (80 cpm)
tel nr Bel 06 98 10 (80 cpm) Vrouwen (40+) willen snel
Dominante vrouwen geven SEX KONTAKT Direkt a'd
tel nrs voor dominant SM kon l'jp' Bel 06 97 04 (80 cpm)
takt 0632035080 (1 gpm) Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT Direkt a/d lijn
Getrouwde vrouwen (30-r) Bel NU Ub 96 63 (80 cpm)
willen snel heftig sexkontakt
06 97 02 (80 cpm)
Diverse clubs
HBO studentes geven hun
tel nrs thuis voor heerlijke
BETTY S ESCORT
SEX1 06 97 06 (75 cpm)
020 6340507 dag v a 19 u
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
JILLS ESCORT"
Met leuke spontare sexy
06 320 322 11 (75 cpm)
meiden Geen chauffeur aan
HEET 35+ sexkontakt Dl de deur v a ƒ200 p u
REKT APART met n oudere Ook stnpshows 0206919312
vrouw Bel 06 9567 (80 cpm)
Vrouwen bel gratis 064633
** JOLLYs ESCORT"
Leuke sexy meisjes Geen
HETE vrouwen (35+) willen chauffeur aan de deur v a
direkt sexkontakt Bel
ƒ200 per uur 0206912749
06 350 266 46 (75 cpm)
Louise s Esc v leuke dames
HETE vrouwen (35+) willen m pikante lingerie bij u thuis
direkt sexkontakt Bel
hotel 24 uur 0206112646
06 350 290 53 (75 cpm)
HOMO KONTAKTEN' Direkt
kontakt met een hete knul1 24 u p d meisjes v a 18 |r
06 95 18 (75 cpm)
0206123444
HOMO KONTAKTEN
« Wij behouden ons het
Direkt apart met hele hete recht voor zonder opgave vai i
knul uit Amsterdam' Bel nu redenen teksten te wijzigen
069613 (Nu 60 cpm)
of niet op te nemen

VIENNA ESCORTS

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Seat Ibiza 1 2 Del Sol 9 87
zwart i z g s t , open dak
ƒ2950 Tel 0297532072
T k Opel Ascona 87 Ipg
APK nov 96 i g st vr pr
ƒ3000 Tel 020 6965039
WIKA
Autoruiten en kentekenpla
ten Lijsterstraat 18
Tel + fax 023 5731613
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
m deze krant

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
m deze krant

DE CONTACTLÏJN
Ei it> een nieuwe
elfiueme maniei um

snel in contact te
komen met leuke
meis>|eb \rom\en en

mannen \ i a de
Contactlijn Op de
Conucthjn 06
350 15 15 6 kunt u
anoniem luisteren
naai tallo/e scneus
ingebpioken achci
tcnties, v a n Ie/eis

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Strandhuisje z g a n 3 50 x
6 m mkl inboedel pr n o t k
Tel 0206390473 na 16 uur
T k Constructam Condor
81 z compl vt d glas,
kachel
raamluifel
gasfl
sch w ƒ 4250 0297 272068
T k recr bungalow Flevoland
3k vr pr ƒ 45 000 Kosten
ƒ775 p j Tel 0206386734
voor 1000 uur
T k stacaravan i z g st
parketvloer schuur luifel
met inboedel m Putten zon
der staplaats Vrpr ƒ15000
0206927901/03414918877
Tk
vouwwagen Contiki
DL/Conway met extra tent
gnjs/bl ƒ2250 0297282220

die een beiieuze
partnei ol gewoon

een vriend of
viiendm /oeken

U kunt als lezer v a n
een \an de menu's
en huib aan-huibbladui \ a n Uet kimclia i l i u c l
reageren op de ingespioUin achci KIHICS dooi < u i
leuke reactie in ie spieken
Uiteraaid kunt MEI 06 350 15 15 b ook All mi>
mem een gratis coniat lad\ei I L I H I L plaatst n l

krijgt nadat u de a c h c i t e i i l i e heelt J muespiolu n
automatisch een boxnummei en 1 1N code \ \\\ ck
belcomputei Hieimet kunt u latei de l e a c t i t s op
uw eigen nunimei beluistcien

Vooi nog meer icaclies k u n t u de dooi u innispio
ken advertentie ook nog plaatsen m on/t. \\\ i n t

Probeer het diret t Veel n ensui hebben op ck. i
\vi|-ie al binnen een of iwcc d ii>en leuk- 1 l o n t u u n
met andeien gekicgen U 00 i,"m'
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VAN GALENSTRAAT 60
Ruime 4 kamerhoekflat op 2e verdieping
aan zee gelegen met balkon, in gebouw met
lift.
INDELING:
entree/hal, gang, toilet, ruime woonkamer
met rondom ramen, zijkamer, 2 slaapkamers, moderne witte keuken, nette badkamer met ligbad en wastafel. Berging op de
begane grond.
* gedeeltelijk kunststof kozijnen met dubbel
glas
" voorzien van C.V.
* aan zee gelegen
* servicekosten ƒ 388,46 per maand
inclusief stookkosten
ƒ 2.05.000,-

DR DE VISSERSTRAAT 15
Halfvrijstaand woonhuis met voor-, zij- en
achtertuin en garage.
INDELING:
beg.gr: entree/hal, kelderkast, toilet, Lvormige woonkamer met erker, open haard
en parketvloer, keuken met apparatuur.
1e verd: 3 slaapkamers, moderne badkamer
met bad, douche, 2e toilet en wastafel, balkon.
vaste trap naar 2e verd: zolderkamer met
dakkapel en zolderberging
* grotendeels v.y. dubbel glas
* gelegen vlakbij duinen en op loopafstand
van centrum
* c.v. gas combiketel
* grondopp: 354 m2
ƒ 495.000,-

Beach-ln
Passage 24-24-26
bij het station tel. 5716232
120 m2 Badmode en lingerie

ORANJESTRAAT12
Bedrijfspand met verhuurde begane grond.
Huuropbrengst ca. ƒ 26.000,- exclusief B.T.W.
per jaar en bovenverdieping leeg.
INDELING boven:
entree/hal, toiletgroep,
1 e verd: bar met zitjes, keuken
bedrijfsruimte ca. 300 m2.
* gelegen in centrum dorp
* voor vele doeleinden geschikt
* geen drankvergunning aanwezig
* 1e verdieping eventueel te huur voor
ƒ 2.500,- per maand
exclusief B.T.W.
ƒ 575.000,-

BIJ Cense &
treft u altijd

PERSCOMBINATIE
Perscombinatie is uitgccfstcr va» Het Parool,
Trouw, de Volkskrant en de Weekmcdiabladen

DR C A GERKESTRAAT 2
Op steenworp van de duinen gelegen vnjstaande villa met garage en rondom tuin
INDELING:
entree/hal, L-vormige woonkamer met serre,
half open keuken.
1e verd: 3 slaapkamers, badkamer m. bad, toilet en wastafel.
vliezo trap naar 2e verd: bevloerde zolder met
c.v. opstelling + kamer.
woonkamer met parket & open haard
garage , is
thans
zomerhuis met
woon/slaapkamer,
open
keuken en
toilet/douche, TV en telefoonaansluiting.
C.V. gas

warm water via gasboiler
grondopp: 485 m2

'
ƒ 549.000,-

ingen

Hot Grafisch Ucdrijf is bckist met de vervaardiging van de bovenstaande dag- en weekbladen.
Ten behoeve van de Technische Dienst zoeken wij een

leerling elektronicus/
storingsmonteur (m/v)
De Technische Dienst verzorgt liet onderhoud van de
produktie-apparatuur, waaronder ofiset-rotaticpersen.
De kandidaat moet zijn/haar MTS-opleiding richting clektronica hebben afgerond. Uit het vakkenpakket moet voldoende
kennis blijken op de gebieden van sterkstroom en wcrktuigbouwkunde. Kennis van Duiis en Engels is noodzakelijk. Hij of
zij moet zich zowel schriftelijk als mondeling goed uit kunnen
drukken en in teamverband kunnen werken.

ZANDVOORTSELAAN 11
Ruime karakteristieke vrijstaande villa op ca
400 m2 eigen grond.
INDELING:
beg.gr: entree, gang, toilet, doorzonkamer
met open haard, zonnige serre voor, op het
zuiden, ruime keuken, zijkamer en provisiekelder.
1e verdieping: overloop, 5 slaapkamers,
badkamer met ligbad, apart 2e toilet, 2 balkons
woonkamer met open haard
de serre is voorzien van een schuifpui
C.V. gas
rondom tuin
centraal gelegen

PASSAGE 3/24
Royaal 2 kamer appartement op 5e et op de
zuidoost hoek van het gebouw Passage 3. Het
gebouw is gelegen in het centrum van het dorp,
fraai uitzicht over dorp, duinen en zee.
INDELING:
entree/hal, toilet, woonkamer, keuken, 1 zeer
ruime slaapkamer, badkamer met ligbad, wastafel en aansluiting voor wasmachine. Balkon
op het zuiden en het oosten.
Berging in het sousterrain.
* incl stoffering
* zeer nette, zonnige flat
* gebouw voorzien van lift
" service kosten ƒ 358,75 p. maand
incl. verwarming en warm water
ƒ 198.000,-

ƒ 495.000,-

De leerling wordt opgeleid om in de toekomst de functie van
elektronicus c.q. storingsmonteur uit te kunnen oefenen. De
opleiding zal zowel in de praktijk als door middel van cursussen
plaatsvinden. De opleidingsperiode neemt naar verwachting
circa twee jaar in beslag. Het opleidingsprogramma wordt in
onderling overleg vastgesteld.

"^^^
Stap eens bij ons binnen vooFeen
deskundig advies en optimale begeleiding!

De leerling zal in de leerfase afwisselend in dagdienst en in
ploegendienst werken.
De aanstelling geschiedt voor een periode van twee jaar. Bij
gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling.
De; functie is ingedeeld in schaal 111 van de CAO voor het
grafisch bedrijf. Het aanvangssalaris bedraagt op basis van 3(>
uur in dagdienst ƒ f>94,- bruto per week.
Nadere informatie over de inhoud van de functie k u n t u inwinnen bij de heer W. de Graaf, Chef Technische Dienst,
telefoon 020-562.3401 of de heer B. Vrijhoef, Adjunct-chef
Technische Dienst, telefoon 020-562.2392.
Uw schriftelijke sollicitatie k u n t u vóór 21 juni 19% richten
aan de afdeling personeelszaken van Perscombinatie B.V. ter
attentie van de heer D. van Hille, personeelsfunctionaris,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding van
DH/96.02.

H

BURG V FENEMAPLEIN 8A3
Direkt aan zee gelegen 3 kamerappartement op
de 8e verdieping van het gebouw 'Palace Hotel'
met fraai uitzicht over zee en land.
INDELING:
entree/hal, woonkamer met verbinding naar
voormalig slaapkamer, thans ingericht als eetkamer,. ruime slaapkamer aan de landzijde,
keuken moderne badkamer met douche en
wastafel, apart toilet, 2 ruime balkons, één aan
zee- en één aan landzijde.
* badkamer voorzien van marmeren tegels
* centraal gelegen en vlakbij het N.S. station
* c.v. blokverwarming
ƒ 269.000,-

< l i w

IJ.

'

>

*•

-,"•{*.

~

*#

*,*

*At.

t

t

^

f

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

de Graaf plafonds

\,;ifi"-.". -,,.*.•'•',-'•-• • -,•-. ,;••,.\ ,.;.: .v.1: ;--.• ,„••,---; W ,-

(helemaal in uw

...Ook zo'n wand of plafond van de Graaf! Er is een ongekend grote
keus in panelen, gefineerd met edele houtsoorten en in dekor-panelen
op MDF-basis! Vele kleuren, maten (van 2.60 tot 5.50)
en dessins. Tevens aluminium plafonds in meer dan 120 kleuren.
Geef ook uw interieur net dat stukje extra. In onze showrooms
presenteren wij u hoe. U bent van harte welkom!

.

...op een stijlvolle manier uw tekort aan bergruimte oplossen. De
Graaf biedt dé oplossing met "Stijl" vouwdeurkasten, schuifdeurkasten en kastinterieurs. Dit eigen merk en fabrikaat wordt
geheel naar uw wensen op maat gemaakt. Bezoek één van onze
showrooms en overtuig u zélf dat
funktioneel ook heel mooi kan zijn.

Amsterdam: Jarmuiden 47
tel.: 020 613 47 75, open ma t/m
vrij 9 - 17 u zat 10 - 16 u.

randstedelijk

OC

Super
NOORD

gelegenheid
Vlaardingen: Energieweg 2
tel.: 010 434 71 11, open ma t/m
vrij 8.30 - 17 u zat 9 - 12.30 u.

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca. 9000 leerlingen

opleidingen

ruime
[Xirkécr-

Zeist: Woudenbergseweg 4 ( t.o. HEMA-Slotlaan)
tel.: 030 693 92 02, open di t/m zat 10 - 17 u
vrij avond 19 - 21 u.

KOSTVERLORENSTRAAT118
Zeer karakteristieke vrijstaande villa met
praktijkwoning.
INDELING WOONHUIS:
Beg.gr: entree, ruime hal, gang met travertin
vloer, toilet, ruime woonkeuken, royale
woonkamer met erker, achterserre, werkkamer, kelder.
1e Verd: zeer ruime hal, 3 ruime slaapkamers, luxe badkamer met bad, douche, toilet
en 2 wastafels.
* geheel gerenoveerd, elektr.beveiligd,
schitterende tuin/terrassen veel 2originele
details, c.v.-gas grondopp. 980 m .
vr.pr. ƒ 895.000,INDELING PRAKTIJKHUIS: Beg.gr: 3 kamers, 1e verd: appartement
vr.pr. ƒ 395.000,-

v^h

centrum

deeltijdberoepsopleidingen en oriëntatieschakelprogramma's

De echte schakel
naar een baan!
Kies dan voor de metaal
In samenwerking met het arbeidsbureau organiseert het Randstedelijk
Opleidingen Centrum voor mensen met onvoldoende vooropleiding een
schakelcursus naarde primaire beroepsopleidingen in de metaal.

duur: 1 jaar, 4 dagen per week (theorie en praktijk)

« Jaloezieën
• Lamellen
• Rolgordijnen
Zonneschermen
OOK PRIJS-OPGAVE AAN HUIS.
BEL VOOR INFO: 023-5318383
SHOWROOM

Gierstraat 4, HAARLEM
D ril A A~M~V 0 O R UW R ATM

nt,njJjS3o!ir.w«/(Koc»»»c»ili!lM-^a)iJur

FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND
~»

Eigen horecabedrijf...

start
'•~-• 'n Si,C
opleiding
?:'.Vte4.«
~
Si.

ND

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

SEC i's erkend door
de bedrijfstak horeca.

Bel voor informatie:

training &

Cursusplaatsen:
Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Hoofddorp,
Purmerend

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

Vader 1 maand
GRATIS internet

vooropleiding: minimaal 2 jaar voortgezet onderwijs
voorwaarde: ingeschreven staan bij het arbeidsbureau en een geldige verblijfsvergunning

Meer informatie en aanmelding
Westerstraat 187

Internet Café & Provider
Nu bij een kwartaal-abonnement 1 maand gratis Internet
(t.w.v. ƒ 32,50)! bel nu vrijblijvend of kom langs
Haltcstraat 61 • Zandvoort • 023-5730749
lokaal tarieffiebied: 020 023 0251 0252 0255 0297

1015 M A Amsterdam
tel.: 020-5356868
vraag naar de heer J. van Heun

In ZANDVOORT regent het guldens
met de LINKED JACKPOT in onze speelzaal

«
/

[-

/£/

Amusementscentrum

j
'

,-.

"

,

U

Boulevard Barnciort 18
^e|j^^
Bezoek ook eens ons amusementscentrum met de allerleukste
vidiogames en flippers waar alle spelletjes één gulden kosten
Toegang: alle leeftijden
Voor kwaliteit en gezelligheid op de
Boulevard Barnaart 18

Noordzee

n r. 18

Tot ziens in Zandvoort
de koffie staat klaar
Ons centrum is

Speciale uitgave Weekmedia

Oplage: 8.400
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om,
^
" ^

€e
tsfeôM
fe
S itvot £s fet m er

te Msclm

'v^^

•Vv^fri^^
v ^ F 4^ ?<?*®"- -^t^
"^ s^.4^^&^

v^*°
ï
x^ ^
S« \ ^>Ütó\ ï' *^

*ö%^

^^ .A *>» .j?
«^ c x

£*«

Weekmedia 17

juni 1996

(Be)spaar
guldens
Koop bij de
gezelligste winkel
van Zandvoort

„De MAZZELMARKT"
altijd lage prijzen
De gezelligste en bovendien goedkoopste winkel van heel Zandvoort,
elke week wat nieuws, elke week wat spannends.
Zonnebrand tegen absolute bodemprijzen.
Shampoo's, badschuim, crème's en luxe badkado's altijd het voordeligst.
En u weet het, krijgt u hetzelfde artikel elders goedkoper, dan krijgt u van
ons het verschil uitbetaald (*)
(*) geldt voor hetzelfde produkt, op vertoon van gespecificeerde
kassabon. Maximaal 2 artikelen per krant.
The cosiest, and besides that, the cheapest, shop in Zandvoort
Every week something new, and every week something exciting.
Sunburn lotion against absolute minimum prizes.
Our shampoo's, bathfoam, creams and luxury bathpresents are always
the cheapest.
And quess wat?? If you can buy the same article, somewhere else for
less, than we will pay back the difference in cash.**

ÏSJ

„DE MAZZELMARKT7'

O O R. T

Hét multifunctionele gebouw m hartje Zandvoort ademt de sfeer
van een echt circus, maar biedt meer. Het herbergt
een indoor lunapark (Familyland), een kadoshop, kansspelautomaten,
een foyer, een zeer stijlvolle bioscoop en nog veel meer!
DE ENTREE IS GRATIS

WIN EEN BEER !!
Bij inlevering van deze bon maakt u in Familyland

DIRECT KANS

(*) this only counts after showing us, a specified receipt.
With a maximum of 2 articles per person.
Ook voor al uw zonnebrand-artikelen elke dag open
van 10.00-17.00 uur

O

om een prachtige beer te winnen.
ALLE VORMEN VAN VERMAAK ONDER EEN DAK l6/'9(
Circus Zandvoort, Gasthuisplem 5, 2042 JM Zandvoort, Tel: 023 - 5718686

Haltestraat 27
Zandvoort

HAIRWAVE
dames- en herenkapsalon

Provisievrij wisselen bij
, • ' : •• -. . Ghange-Express
. ;••: •-•••-. •• i -w-.-. . ' : .
I. ...•" •=:-.'..- •-• •-•••'• .- ;
:

;

Wij werken
uitsluitend op
afspraak en
met produkten

Wie nu buitenlands geld goedkoop wil wisselen, moet naar Change-Express m
Zandvoort komen Want na inlevering van de coupon onderaan deze advertenhe betaalt u daar géén provisiekosten (wissel minimaal ƒ 300,-) Niet alleen zijn
de meeste vreemde valuta uit voorraad leverbaar, u kunt bij Change-Express
Zandvoort natuurlijk ook terecht voor andere (geld)zaken

van

Sebastian

-Verzilveren van cheque's,
-Contant geld op alle gangbare creditcards,
-(Last Minute) Reisverzekeringen, zelfs voor een dag,
-Telefoonkaarten voor binnen en buiten Nederland

Geopend:

Coupon

di t/m zat.

van 9.00-17.30 uur
Tegen inlevering van deze coupon wisselt u zonder provisie buitenlands geld bij

HAIR
DAMES-H EREN

Change-Express Zandvoort U betaalt contant met een bankpas met pm-code of
met gegarandeerde betaalmiddelen (wissel minimaal ƒ 300,-) Deze aanbieding is
geldig t/m 31 december 1996

ZëestraatSó; :
2042-LC Zandvoort

Haltestraat JOa Zandvoort Telefoon (023) 573 07 95
Geopend dagelijks van 8 00 22 00 uur
00233

/

f
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Zondag 7 juli
Country en Western
optreden met zang,
dans en muziek
van de

HUIS

North Hill
Country
dancers
van 16.00-20.00 uur
Keuken open tot
21.00 uur
Reserveren
tel. 5714558
STRANDPAVILJOEN 10 - ZANDVOORT
STRANDPAVILJOEN J O

mi

ZANDVOORT

Restaurant - Strandpauiljoen la

tel. O23 -571 32 OO

Gewoon doen!
ledere dag geopend
08.00 tot 24.00 uur

Fneddn & Paul

Boulevard Paulus Loot ZANDVOORT Tel. 023-5716959

BLOEMENDAALSE STRAND

STRANDPAVILJOEN 23
forsea, sun andfun
ook het adres voor feesten,
partijen, barbecues

Woodstock Bloemendaal

CLUB COPA CA8ANA

tel. 023-5715707

Bloemendaals strand

- geen goed personeel
- altijd rommel

7 dagen geopend ook 's avonds

Zondag LIVE MUZIEK

- verschrikkelijk
commercieel

verwarmd strandpaviljoen
uitgebreide menukaart

- liever lui dan moe

Onbeperkt Tong
23.50
Onbeperkt Spare ribs
19.50
Ook het juiste adres voor het geven
van uw bruiloften, recepties oj
andere feesten.

- lauw bier
- bijna niks te eten

Tel 023 5260349 - 023 5328888

En af en toe gezellig en een

Voor feesten en partijen

klein beetje muziek

een caribisch plekje
op het Zandvoortse strand

"*

J*toZ

**->v

x-%.

Strandpaviljoen De Zomer Bloemendaalse Strand telefoon: 023-5260029

juni 1996
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ker lui
Strandpaviljoen
t 9yp. 8

strandpaviljoen 5
Zandvoort - Holland
Telefoon 023-5716119

Ziandvoori
023-5716406
De gezelligste strandtent met de
lekkerste vis, vlees en
vegetarische menu's.

Poffertjes en 25 verschillende
overheerlijke Pannekoeken
Wij verzorgen graag uw receptie, feest of
barbecue in en om ons strandpaviljoen

tot

BAD-ZUID.
strandpaviljoen 4
zandvoort O23-5713431
reserveringen

Shetia & Gert Toonen

/r

BEACH CHLUB7 ZANDVOORT
Ph: 0X3 - CS7> X7»70
FAR-OUT GESCHIKT VOOR
FEESTEN EN PARTYEN
LIGGEND ACHTER CASINO
HAVEFUNAT FAR - OUT

De meest swingende strandtent
van Zandvoort!
De gelegenheid bij uitstek voor
barbecues, feesten of gewoon
een gezellig etentje.

BBQ ? FEESTJE ?
Gewoon of ongewoon! i
Lekker hoor, terwijl je de
ZON in de ZEE ziet zakken!

Strandpaviljoen 14, Zandvoort
Tel. 023-5715203

STRANDPAVILJOEN 21

Overdag lekker in de zon liggen bakken
's Avonds de zon in de zee zien zakken
En voor diegenen die 't nog niet weten
BIJ ons kun je heel lekker eten
De keuken is tot 21 00 uur zeker open
Parkeren is dichtbij, dus je hoeft niet ver te
lopen
Dus waar moet je voor een gezellige
stranddag zijn
By strandpaviljoen 72A Sky Line
Voor reserveringen: 023-5714525

„JAC. DRIEHUIZEN"

STRANDPAVILJOEN 9 - ZANDVOORT
TELEFOON: 023-5718888

Telefoon 023-5715524
Zandvoort.

Wij wensen u een
gezellig seizoen bij
paviljoen Driehuizen

Voor een gezellig
terrasje
en lekker eten

juni 1996
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*Veel schelpen op het strand
betekent mooi weer op komst'

Bridgers trekken
langs paviljoens

tenwmd Mooi weei
'N HELE
dus en bovendien
leven lang
prima visweertje '
komt Zand„Als de meeuwen
vooitei Jan Molenet als 'deltavliegei s
naar, alias 'Jan
langs de zeereep vlie
Bonnie' al op het
gen, dan is er 'geen
strand Dertig jaar
vuiltje aan de lucht'
lang was hij zelfs
Mooi weer dus Maar
eigenaar van de
als ze hoog in de
bekende strandtent
lucht gaan circelen,
'Molenaar' Vraag
dan komt er zekei
stoim Zakt de zon
Jan naar het weer,
aan het eind van de
en hy weetje predag 'm avondiood',
cies te vertellen
dan krygje de volwat je voor de volgende dag regen
gende dag kunt
Jan Molenaar: „Je moet je ogen en oren altijd goed de kost geven, dat is wat ik als kind Een zon op stelten
verwachten
(door de wolken zie
al van de oude Zandvoorters leerde"
Fotoburo Luuk Gosewehr
Spreekuur houdt
je brede witte lichthij niet Maar met
maken De strandpachters uit de hij nog voor de bui zijn stoelen
strepen als de zon
een beetje mazzel kom je
omgeving trouwens ook Want
binnenhaalt Als ik slecht weer
ondergaat) betekent ook slecht
het verhaal gaat, dat als Jan
zag aankomen, dan lagen de
weer Het best kan de zon zakdeze gezellige verhalenvermeeste mensen nog metsverken in een heldere horizon Mooi
teller 's morgens vroeg wan- Bonnie z'n strandstoelen ging
moedend te zonnen Zoetjesaan
weer dus "
uitzetten, alle strandpachters
delend op het strand tegen
volgden
begon ik de lege stoelen dan
Er gaat namelijk geen dag
„Een circel om de maan of een
Zelf moet Molenaar daar wel om vast op te ruimen En dan was
voorbij, dat Jan Bonnie de
het de sport, dat mijn klanten
kring om de zon betekent steelachen „Het is waar Ik wist
zee niet ziet
meteen wanneer het mooi weer
dat nog niet doorhadden Anders vast regen Met zuidenwind en

Z

„Je moetje ogen en oren altijd
goed de kost geven Dat is wat ik
als kind al van de oude
Zandvoorters leerde," zegt Jan
Molenaar „De mensen leefden
toen nog van de visvangst op zee
en konden niet zomaar even een
knoppie omdraaien om naar het
weerbericht op teletekst te kijken Zij moesten altijd goed
opletten of het weer niet
omsloeg "
Toen Jan Molenaar later een
strandtent kocht, wist hij van die
kennis altijd goed gebruik te

werd Ik zie weersveranderingen
al snel aan de wolken, de wind
en aan het water Ook de meeuwen in de lucht helpen me een
handje Ik heb geen weerman
nodig Het gaat maar om één
ding kijken, kijken en nog eens
kijken en verschillende factoren
met elkaar verbinden Daar
komt het feitelijk op neer"

„Ook voor mijn beroep was het
noodzakelijk om van te voren
weersveranderingen te zien aankomen Zo is het voor een
strandpachter erg belangrijk, dat

zaaide je onrust en was in een
keer het hele strand in paniek
En als al die mensen gaan rennen "
Enkele tips van Molenaar „Als
het water helder is, dan kun je
er de donder op zeggen, dat er
noorderwind aankomt En dat
betekent slecht of koud weer
Troebel, oftewel 'dik water' is
juist een goed teken Velen denken dat het water vies is Maar
het is de onderlaag van de
bodem die door een onderstroom naar boven wordt
gehaald Dik water betekent oos-

m de maanden juli en augustus
is er de meeste kans op onweer
Ga met onweer zo snel mogelijk
het strand af, of maak je heel
klem Ga nooit tijdens onweer
de zee in Veel schelpen op het
strand betekent mooi weer op
komst De strandpachters zeggen dan ook altijd 'De schelpen
mogen van mij zo dik liggen als
de haren op een hond' "

Jan Molenaar wenst u een prettige vakantie
Martha Burger

*Ontdek Zandvoort, ontdek jezelf'
LKOM IN de meest
inspirerende badplaats van Nederland

W!

Op zoek naar een plek om hef
te hebben, een stukje van deze
wereld waar je steeds weer naar
terug wilt gaan, omdat je je er zo
lekker voelt En dan in
Zandvoort terecht komen'
Van harte welkom Dit is een
plaats om van te houden, om
steeds weer iets nieuws te ontdekken Zandvoort is 'meer dan
strand alleen' Zandvooit is een
dorp met een heerlijk oud een
trum Met terrassen, cafés, res

Zandvoorts
ftlieuvusblad
De Zomerkrant is een speciale uitgave
van Weekmedia/Zandvoorts
Nieuwsblad Oplage 8 400
Zandvoorts Nieuwblad is een onalhan
kelijk nieuwsblad Verschijnt op woens
dag m Zandvoort Bentveld en
Aerdenhout Uitgave Weekmedia BV
Hoofdred J M Pekelharmg
Hoofd commercie J F Sas
Redactie Gasthuisplem 12 Zandvoort
tel 023 5718648 Postadres postbus
26 2040 AA Zandvoort Bi) geen
gehoor 020 6451515 tijdens kantooru
ren
Advertentieverkoop Gasthuisplem 12
Zandvoort tel 023 5717166
Postadres postbus 26 2040 AA
Zandvoort Faxnummer 023 5730497
Kantoor geopend maandag 13 00
16 00 uur dinsdag 9 00 11 00 uur
woensdag 09 00 17 00 uur donderdag
09 00 12 00 uur vrijdag 10 00 16 00
uur
Abonnementsprijzen ƒ 1875 per
kwartaal ƒ 33 90 per half jaar ƒ 59 20
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andere tarieven Losse nummers f 1 95
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0830 17 uur tel (020) 562 6211
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
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taurants Een dorp om te shop
pen Zandvoort is ook de badplaats met een trendy strandleven, een circuit en een casino
En onze plaats ligt ingesloten
door piachtige dumgebieden om
te wandelen of te fietsen
Wij Zandvoorteis zijn trots op
ons dorp en we willen er zuinig
op zijn De laatste jaren zijn we
hard op zoek naar de eigen iden
titeit van ons dorp aan de zee
Bewoners en gasten moeten
kunnen zeggen dat Zandvoort
een fijne plaats is om met elkaar
te (vei)blijven Om dat ook m de
toekomst te kunnen waarboigen
werken we vooi tdurend aan de
kwaliteit van onze voorzienmgen We probeien daaibij cie
atief te zijn, de weield is in
beweging en Zandvoort heeft als
geen andere badplaats in de
Nederland de mogelijkheid om
zich ook in de voor ons liggende
j ai en positief te ondei scheiden
Daaibij is het zo dat 'de toerist'
niet meei op zoek is naai onbe
kende ooiden Eigenlijk is het
tegendeel het geval de modei ne
toenst zoekt naai een omgeving
diepiettigis Diemspnceit
Waai hij zich thuis voelt
Daaimee zoekt de toenst eigen

gast of bewoner bij wil zijn, is er
weer van alles georganiseerd
Deze kiant geeft u alle mforma
tie over het midzomei nacht fes
tival, een groots, creatief gebeuren, dat dit jaar in het teken van
de Nederlandse muziek staat
Later in het seizoen volgen nog
het Tiopicana festival (12/13 juli)
en Jazz behind the beach (8 t/m
11 augustus) We hebben het
hiei over de muziekfestivals, die
traditioneel m de zomer plaats
vinden

Floris Faber: „Dit is een plaats
om van te houden"
Fotoburo Luuk Gosewchr

lijk hetzelfde als de bewoner van
Zandvooit En met elkaai zijn
we dan blij met een dorp aan zee
dat stieeft naai harmonie
Zandvooit is altijd heerlijk om
op adem te komen In de wmtet
met windkiacht negen in de lug
langs het stiand In het vooijaai
weei op de ten assen en natuurlijk m de zomei die vooi de deur
staat Vooi een ledei die ei als

Naast deze grote evenementen
wordt er een veelheid van spor
tieve, creatieve en culturele activiteiten voorbereid, die
Zandvooit extra kleur en geui
moeten geven m de zomer,
hei fst en winter Het passende
decoi van al deze zaken is de
kleinschaligheid en de ambiance
van onze oude visseisplaats'
Zandvooi t is het waard om te
leien kennen Het stiand en het
doipscentrum maken samen \an
dit doip een plek om van te hou
den Ontdek Zandvooi t en ont
dek dat het hiei ei g prettig is'
Stichting Zandvoort Promotie,
Floris Faber, voor?itter

Agenda juni 1996
(Wijzigingen vooibchouden Bij WV
Zandvooit Schoolplan l tel 023
1717917 is d<_ meest actuele mfoimatit
bekend)

Zaterdag 15 juni
* Racet op hot uicmt (Tioph\ of the
Dunes) K\\ ilificatiouedsüijden 10 tot
17 uui
/Coiidag 1G juni
* Races op het cncuit (fioph\ of Uit
Dunes) Wcdbtiijden \an 12 tot 17 uiu

Vrijdag 21 juni
* Mul/omci naehtfestn ü Optiedens\ m
Ncdei landstalige bands op dneise
podia m de openlucht Vin 20 tot 24 uui
loeganggiatis
Zaterdag Zï juni
* Bndfiedme op het stiand \ m 10 iO
tot 17 uui Mcu mlo Gut looncn
57161 in
* Races L n d( monsti itieb up het cncu t
Met modei nc. en ouueiuetse It iliannse
auto s Vin H) tot 17 uui
Zondag 23 juni

* Races en dunonsti ities op hu c n c u i t

Met modune en ouderwetse Itaha mse
mto s Van <) 4ï uui tot 17 uui
/atcrcldg 29 juni
* Kmdeiexeu sie dooi het \ üion i il
Pai K Zuid Kennc mei land Stal i om 1-1
uui op de p u Kc ei pi i lts bi] Pai n issn
(\ooi \eikeei \ muit ZimKooit net na
de kop\an de 7ee\\e^ hnl saf) Opu \ e n
optel n2n7184
* Het ivoi K nsemble Voe ita\ i U i tl e c tl t
op m de l k i \ o mde K c i k ikcikplem)
Aam ant, 20 UMI
* Be ith li mus NK hij sti mdp-uili >en
Club \ uit qiu

Op zaterdag 22 juni kunnen
budgers hun hart ophalen tijdens een bijzondere 'budge
drive' 12 paviljoens stellen
voor het eerst in de
Zandvoortse geschiedenis
hun teiras open vooi 240
bndgeparen Als het deze
eerste keer een succes is,
komt de 'stranddnve' voortaan jaarlijks teiug
Overigens gaat de opbrengst
naar een goed doel
De kaarters spelen in zes
paviljoens elk vijf spellen en
krijgen een uitgebieide lunch
aangeboden Bovendien ontvangen de budgers 's morgens een tas met informatie
over Zandvoort, pennen en
uiteraaid een kaartspel
Daarnaast stelt de Stichting
Zandvoortse Bridge
Activiteiten, die de drive
organiseert, prijzen beschikbaar
De 'stranddnve' begint om
half 11 bij paviljoen Take
Five en eindigt om vijf uur
De prijsuitreiking is om
kwart voor zeven bij paviljoen Take Five Inschrijven
kan tot 15 juni door zestig
gulden over te maken op
gironummer 7304481, ten
name van H Emmen,
Zandvoort Voor meer informatie tel (023-)5716119

André Hazes
Bij Club Copa Cobana.
(strandtent vijf op het
Bloemendaalse strand) treedt
elke twee weken een band op
De optredens vinden op zondagmiddag tussen twee uur
en negen uur 's avonds
plaats Opmerkelijk is in elk
geval het optreden van zanger Andre Hazes op 9 augustus Verder worden er in het
paviljoen ook regelmatig activiteiten voor kinderen georgamseerd, zoals eieren gooien en leverworst happen Bij
slecht weer zijn er bingoavonden Voor meei informatie tel (023-)5260349

Koken
op terras
Bij de nieuwe strandclub
Solaris (paviljoen zeven op
het Bloemendaalse strand)
kan men meestal alleen kant
en klaie maaltijden van de
traiteur eten Maar vanaf half
juni is het ook mogelijk om
elke woensdag te zien hoe
een kok in korte broek of
zonnige zomerjurk op het ter
ras de diners vers bereid
De eeiste kok is Ricardo van
Ede, tiaiteur in Amsterdam
Verdei staat er Thais dooi de
kok van Café Sjaalman uit
Amsteidam op het piogram
ma en zal een echte moedei
laten pi oeven hoe lekker de
Hollandse pot kan zijn
Hoofdgei echten kosten
gemiddeld dei tig gulden
Resei \ ei en hoeft met Vooi
mcei infoimatie
tel (023 )5267324

Jazz
Liefhebbei s van jazzmuziek
kunnen tei echt m het
Bloemendaalse paviljoen De
Zomei (nummer ?es) Daai
wordt zes zondagen in juli en
augustus het Beach Bop fes
tival gehouden Het gaat om
jazz waar men op kan dan
sen maai ook naai kan lui
stei en In het paviljoen ti c
den bands op en dl aaien d] s
\an vijf tot 11 uur s a\onds
De eerste festn alzondag is op
14 juli (zie ook agenda) Vooi
meei informatie
tel (023 )ri26002q

\
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Bruna Balkenende
Grote Krocht 18, Zandvoort
Boeken, books, Bücher, livres
kranten, newspapers, Zeitungen,
journaux, tijdschriften, magazines,
Illustrierten, magazines
telefoonkaarten
Turkish, Arabic, Spanish newspapers

Z A N D V O O R T

WIST U DAT U OOK
UW WASGOED KUNT WASSEN EN DROGEN
BIJ GRAN DORADO ZANDVOORT
Alle inwoners van Zandvoort willen wij graag de gelegenheid bieden om gebruik te maken van onze wasserette.

De prijs voor onze wasserette:
wasmunten
droogmunten
waspoeder
wasverzachter

geschikt voor
geschikt voor
geschikt voor
geschikt voor

één
één
één
één

hele was
hele was
hele hoofdwas
hele hoofdwas

ƒ 8,00
ƒ 4,00
ƒ 2,00
ƒ 1,00

U kunt de was/droogmunten en/of het waspoeder/ verzachter verkrijgen bij de bungalowreceptie
Vondellaan 60.

FL 8,50
per dag

SCOOTERS
FL. 55,=
per dag

Verlengde Haltestraat

Zandvoort

57 31 303

Gran Dorado Zandvoort
niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar ook
voor tennis, squash, zwemmen, badminton, biljart,
bingo en aerobic.
Voor informatie of reserveringen:

telefoon 023-5720000

WU HOPEN OP EEN
WARME KENNISMAKING
ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD
DE HELE ZOMER

Uw kleurenfoto in 1 uur afgedrukt.

VOOR MAAR ƒ 13,50

Natuurlijk op KODAK papier.
Standaard 10x15 Vergroting13x18
in 1 uur
15x21
20x30

Foto Focus Superieur in Kwaliteit en Service
Want onze zaak is bekroond met het
KODAK CERTIFICAAT voor de Beste
Kwaliteit en Optimale Service
Waarde Bon
Gratis film
bij het ontwikkelen
en afdrukken
iij van uw volgeschoten j
Y
kleurenfilm
i
"l"
in 1 uur
'

n

DUBBELPRSNT
de 2e foto

voor 22 cent
Origineel
weggevertje
voor

(Alleen geldig bij het inleveren
Foto Focus Kwaliteit, Service ers Vakmanschap
Haltestraat 37, Zandvoort
ook op zondag open van 12 00 uur tot 17 00 uur, tel 5715810

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuweblad
Naam: (m/v)

| t

Adres:

i

|_ |

Postcode/Plaats:
Telefoon:

|

L_L_1

Giro/Banknr.:

l

l __

1

1 in m unurul. lx

_L_ L_J

j.

L

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 halfjaar ƒ 33,90

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-56262 11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwooidmunmer 10051, 1000 PA
Amsterdam U hoelt geen postzegel te plakken. 8 "71037 Ï"Ö 17003"
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ANDVOORTIST vor allem bekannt urn seinen
Strand, ob sie nun Sonnenbaden oder die
Abkühlung suchen an der Nordsee. Das ist
aber nicht alles was der Badeort zu bieten bat.
Sondern im kulturellen (zum Beispiel
Ausstellungen) so auch im sportlichen Bereich werden viele Aktionen unternommen.

Veranstaltungskalender fur
Zandvoort
-Aenderungen vorbehalten, aktuelle
Information erhalten Sie beim
Fremdenverkehrsverein Zandvoort
(VW), Schoolplein l, fel. 5717947.
Samstag 15 Juni:
Rennstrecke Circuit Park
Zandvoort Kwalifïkationsrennen
'Trophy of the Dunes', von 10.00 bis
17 00 Uhr
Sonntag 16 Juni:
Rennstrecke Circuit Park
Zandvoort, Finale "Trophy of the
Dunes', von 12.00 bis 17 00 Uhr

Bleiben wir noch kurz am
Strand... Wem in der Sonne liegen und schwimmen nicht
genug ist, der kann auch
Windsurf- und Catamaran-SegelKurse besuchen oder Wellen-reiten. Falls sie an diese Sportarten
interessiert sind, wenden sie
sich an das Wassersportzentrum
Tim Klijn am nórdlichen Strand,
am Boulevard Barnaart, in der
Nahe des nördlichen Postens der
Zandvoorter Rettungsbrigade.

Schwimmen

Ist das Seewasser (noch) zu
kalt? Besuchen sie das beheizte
Hallenbad, auch fur Sauna und
Sonnenbank: Sonneveld
Sporting, Burgemeester Van
Fenemaplein 2. Oder bei Gran
Dorado, Vondellaan 60. Im Gran
Dorado Ferienpark gibt es auch
die Möglichkeit Tennis- und
Squashplatze oder
Bowlingbahnen zu mieten.
Für noch mehr Sportivitat empfehlen wir ihnen den Circuitpark
Zandvoort. Neben dem Besuch
von Rennen, die regelmassig
stattfmden, ist es auch möglich,
selber ans Steuer zu sitzen,
sowohl in einem Go-Kart als
auch in einem echten Sportwagen. Falls sie den Rennwagen
bevorzugen, mussen sie erst
einen Tag 'Fahrschule' besuchen
bei der 'Dutch Racing School'.

Zu bestimmten Zeiten kann der
Circuit auch mit dem eigenen
Auto befahren werden. Es besteht auch die Möglichkeit,
Schleuderkurse in Rob
Slptemakers 'Anti-Slipschqol'
mitzumachen, zu finden hinter
dem Eingang des Circuits.

Kultur

Diejenigen, die es etwas ruhiger
mogen, werden es interessant
finden die verschiedenen
Ausstellungen in den diversen
Galerien zu besuchen wie auch
die öffentliche Bibliothek am
Prinsesseweg 34, die sehr
sehenswert ist. Und natürlich
das Kulturelle Zentrum
Zandvoorts am Gasthuisplein
9b, welches von Mittwoch bis
und mit Sonntag jeweils
Nachmittags gratis zu besichtigen ist. Dort werden sie neben
abwechslungsreichen
Ausstellungen allerlei interessante Dinge über Zandvoorts
Geschichte erfahren. Zum
Beispiel ein Zimmer von früher
mit antiken Möbeln und damaligen Gebrauchsgegenstanden,
die Einblick ins frühere Leben
gewahren. Der 'Bomschuiten
Bauclub Zandvoort' hat
Gebaude, alte Trams, Boote und
viele andere Sachen aus vergangenen Tagen als Miniaturen
nachgebaut. Ein Teil der
Sammlung ist hier zu sehen.

Gegenüber des kulturellen
Zentrums befindet sich der
'Circus' der schon wegen seiner
ausgefallenen Architektur auffallt. Darin sind verschiedenste
Spielautomaten anzutreffen, im
Untergeschoss Spezielle fur
Kinder. Vielleicht reizt es sie
mal, ihr Gluck bei einem
Spielenen zu versuchen.
Ansonsten besteht im selben
Gebaude auch die Möglichkeit
im 100-platzigen Kino eine
Filmvorführung zu besuchen.

Spazieren

Für Spazierganger ist das
Gebiet um Zandvoort mit seinen
Naturschónheiten wunderbar
geeignet. Sei es nun am Strand
oder in den weiten Dünen. Zum
Beispiel durch die Amsterdamer
Wasserleitungsdünen, deren
Eingang sich an der Zandvoortselaan gegenuber 'Nieuw
Unicum' befindet. Dort sind
markierte Fussgangerwege von
einer Stunde und mehr angegeben. Eintrittskarten sind im
Büro des WV's (Fremdenverkehrsverein) am Schoolplein
erhaltlich, zusammen mit einer
Karte des Gebiets. Dort sind
auch allerlei Informationen über
Fahrradwege der Umgebung vorhanden.
In der Wasserleitungsdünen
sind Fahrrader nicht erlaubt. In

Provisionsfreier Umtausch

den Kennemerdünen, nördlich
von Zandvoort, darf beliebig geradelt werden. Die beiden
Eingange finden sie am Zeeweg
in Richtung Overveen.
An vergnüglichen Abendstunden soll es nicht fehlen, dank
der reichen Auswahl von Cafés
in Zandvoort, dem Circus, Gran
Dorado, oder dem Holland
Casino Zandvoort. Im Casino
kann sowohl mit Automaten
oder traditionellen Spielen
(Blackjack, Roulette) das Glück
versucht werden.

Festivals

Regelmassig werden
Musikfestivals und vergleichbare Aktivitaten organisiert.
Informationen darüber finden
sie irn Zandvoorter Nieuwsblad,
das jeden Mittwoch in ihrem
Zeitschriftenhandel erhaltlich
ist, oder direkt im Büro dieser
Zeitung: Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. Für mehr
Informationen über die verschiedenen Aktivitaten und
Sehenswurdigkeiten wenden sie
sich bitte an das Regionale
Fremdenverkehrsbüro VW
Zuid-Kennemerland,
Schoolplein 1. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis
Samstag von 10.00 Uhr bis 12.30
Uhr, und Nachmittags von 13.30
Uhr bis 17.00 Uhr.

FVeitag 21 Juni
Mittsommernachts-Festival Auf
vei schiedenen Freiluftpodien spielen Bands, unter anderem af dem
Gasthausplem und bij Café Neuf,
hauptsachhch mit mederlandischem
Repertoire. Von 20.00 bis 24 00 Uhr.
Zugang ist frei
Samstag 22 Juni
Bridge-Turmer am Strand, von 10 30
bis 17 00 Uhr. Anmeldung (bis zum
15 Juni) und wetiere Information
bij Herrn Ger Toonen, Tel 5716119
Rennstrecke Circuit Park
Zandvoort' Rennen und Schau von
modernen italiemschen Autos und
Oldtimers, von 10 00 bis 17 uur.
Sonntag 23 Juni
Rennstrecke Circuit Park
Zandvoort- Rennen und Schau von
von modernen itahemschen Autos
und Oldtimers, von 9.45 bis 17 00
Uhr
Samstag 29 Juni
Streifzug fur Kinder durch den
National-Park Zuid-Kennemerland
Anfang 14 00 Uhr. TreffpunkV
Parkplatz Parnassia Anmeldung
telefonisch unter 5257484. Für
Fahrzeuge aus Richtung Zandvoort
Zeeweg m Richtung Overveen, nach
der ersten Kurve rechts
(Bloemendaal) gleich links abbiegen, dann Schild Restaurant
Parnassia folgen.
In der Hervormde Kerk (Kirche am
Kerkplein) tntt der Chor Vocetaviata
auf. Anfang 20 00 Uhr.
Beach-Tenms. Nationale
Meisterschaften. AustragungsortStrandpavillon Nautique

ZANDVOORT
In onze modewinkel is de badmodecollectie van Tweke,
Nickey Nobel en Catamar weer helemaal klaar voor de
zomer!
Looney Tunes sweatshirts van 79,95 voor

Wer nun billig auslandisches Geld umtauschen móchte, muË zu Change-Express
in Zandvoort kommen. Denn bei Abgabe des Gutscheins unten in dieser
Anzeige zahlen Sie keine Provision (Mindesrumtausch NLG 300,-). Die meisten
Fremdwahrungen sind nicht nur aus Vorrat lieferbar, sondern Sie können zu
Change-Express Zandvoort nahirlich auch fur andere Geldgeschafte kommen:

Looney Tunes baseball-caps al vanaf

-Bargeld fur alle gangigen Kreditkarten;
-(Last Minute-) Reiseversicherungen, sogar rur nur einen Tag;
-Telefonkarten fur die Niederlande und fürs Ausland.

töïitstïiéin!

Haitestraat lOa, Zandvoort, Telefon (023) 573 07 95
Offnungszeiten taghch von 8 00 - 22 00 Uhr
00233JA

29,95

Bij aankoop van een Corvair horloge vanaf 25,een gratis baseball-cap
Kom ook eens langs in de cadeauwinkel, waar je kunt
grabbelen voor een gulden.
Info: tel. 023-5720000

-Einlösen von Schecks;

Gegen Abgabe dieses Gutscheins tauschen Sie ohnen Provision auslandisches
Geld bei Change-Express Zandvoort um. Sie bezahlen bar mit emem Bankpass
mit Identifikationsnummer oder mit garanherten Zahlungsmitteln
(Mindesrumtausch NLG 300,-). Dieses Angebot gilt bis zum 31. Dezember 1996.

49,75

Ö^fe^KïiJEJ'j^ïö^j^avfe^^'^Q^^^-ïa^^a^
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DRUKKERIJ VAN PETEGEM
Kerkpad 6 - Tel./Fax: 023-5712793
Postbus 54 - 2040 AB Zandvoort

hondenkapsalon
Zandvoort
Achterweg 1, tel. 023-5730068
Tevens puppy-training en gehoorzaamheidstraining.
Inl. + opgave 023-5713368.

VOOR UW STOELEN- en BEDDENBOEKJES
PRIJSLIJSTEN - VISITEKAARTJES
en FAMILIEDRUKWERK

H ALTESTRAAT 11
ZANDVOORT

foto Boomgaard
foto Boomgaard

nrtüujureje,
viscose dUverse dessins

vanof

lange j
diverse dessins
vanaf

49

95

Geopend 7 dagen in de week
van 10.00- 22.00 uur
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Smartlappen begeleiden langste dag
De bands op het

Neufpodium en op het
OMS IS het
Gasthuisplein zijn niet
moeilijk te kievies van menselijk drama
zen. Kijken naar
en volgens hen slaat dat
een prachtige zonsonaan bij jong en oud. Zo
dergang op de langste
vertelde Pierre van Duyl
dag van het jaar of
(alias Cor Witjes) van 'De
genieten van oudDopegezinde Gemeente'
Hollandse ballades in
in het tijdschrift New
een mo-dern jasje. Het
Folk Sounds een anekdote over een optreden voor
zal op vrijdag 21 juni
punkers.
niet eenvoudig zijn.
„We speelden het
Op die dag staat in
'Hondje van Dirkie'. Nou,
Zandvoort het
is geen zinnig mens
Midzomernacht-festi- Op vier grote podia geven diverse bands tijdens het Midzomernachtfestival hun er
dat zijn ogen daarbij
val in het teken van
eigen interpretatie van het Nederlandse lied
droog houdt. Maar die
Nederlandstalige
punkers bleven natuurlift zit," verklaren de organisato- Matroze'. Op het Gasthuisplein
muziek. Op vier podia geven ren de keuze.
lijk schreeuwen. Tot na afloop
staan de aankomende band
diverse bands hun eigen
van ons optreden er twee van
„Smartlappen zijn trouwens
'Vaders Trots' en de '4tuoze
die grote hanekammen in de
interpretatie van het
meer dan alleen liedjes uit de
Matroze' met het 'Weesper
kleedkamer komen en de grootJordaan," vult Andnes Filmers
Trekvaartkoor'.
Nederlandse lied. Van
ste van de twee ons bedankt. Hij
'Ketelbinkie' tot romantische
had zelf ook zo'n hondje gehad,
nummers a la Koen Wouters.
snap je. Levensliederen vertel-

S

Zelfs de liedjes van Doe Maar
worden weer opnieuw uit de
kast gehaald, Guus Meeuwis
speelt voor uitverkochte zalen,
duizenden mensen juichten
vorig jaar De Dijk toe tijdens
Parkpop, nieuwe Nederland-stalige bandjes schieten als paddestoelen uit de grond en zeemanskoren vermaken horden
toeristen in Friesland. Kortom,
de Neder-landstalige muziek
beleeft een hausse.
Dat is ook in Zandvoort te merken op vrijdag 21 juni tijdens
het Midzomernachtfestival. Voor
het eerst hebben de organisatoren van het muziekfestival gekozen voor een thema: het
Nederlandse lied. „We willen de
identiteit van Zandvoort, van
Nederland laten zien en we
dachten inderdaad: laten we
aansluiten bij de trend dat
Nederlandstalige muziek in de

Midzomernachtfestival speelt
in op Nederlandstalige trend

van Café Neuf aan. Filmers
bekent dat hij zelf in zijn grand
café, op De Dijk en The Scène
na, weinig Nederlandstalige
muziek draait. En thuis? „Ach,
als ik heel erg aan het doorzakken ben, wil ik nog weieens
André Hazes opzetten," vertelt
hij. „Maar tijdens een festival
lijkt het me wel heel leuk."
Dit jaar heeft Filmers de programmering van het podium bij
zijn terras en op het
Gasthuisplein overgedragen aan
Rita Aker, voormalig directeur
van poppodium Drieluik in
Zaandam. Aker heeft als hoofdact op het Neufpodium in de
Haltestraat 'De Dopegezinde
Gemeente' aangetrokken.
Tussendoor zingen de '4tuoze

Bij Scandals op het Kerkplein
treedt de Ruud Jansen Super
Band op, die hoofdzakelijk
Nederlandstalige nummers zal
spelen. De enige vreemde eend
in de bijt is de soulband Dane,
The Dukes of Soul, op het podium van La Bastille.
Om niet alleen het milieu,
maar vooral ook om het reukorgaan van de Zandvoortse
bewoners te beschermen,
staan er zes ecotoiletten verspreid over het centrum. Ook
heren worden verzocht om
daar hun behoeften te deponeren en niet voor een muurtje of
een boom te kiezen.
Het bijzondere van de ecotoi-

len echt iets over het leven, ze
zijn gewoon waar."
Voor Aker was het trouwens
niet zo moeilijk om geschikte
bands te vinden. „Ik kende de
meeste bands zelf al. Toch moest
ik wel op bepaalde dingen letten, zoals de prijs en of het een
beetje leuk is om naar te kijken.
Er moet wel iets gebeuren op dat
podium."

Monique van Hoogstraten

Milieubewust
plassen
letten is de bak die onder het
toilet zit. Die wordt na afloop
pas leeggemaakt en komt niet
direct uit op de straat of het
rioolstelsel, zoals vroegere toiletten wel deden.

Van bunker tot
zomerhuisje
Vijftig jaar geleden ontstond
het zomerverblijf Kostverloren. Voor 'Amsterdamse
bleekneusjes' werden de
voormalige bunkers in het
Kostverlorenpark geschilderd
en verbouwd tot kleine
zomerhuisjes. En die zomerhuisjes staan nog steeds in
dit gezellige natuurgebiedje.
De Stichting Behoud Kostverlorenpark en het Cultureel
Centrum/Zandvoorts Museum willen daar bij stilstaan
met een expositie en een
videofilm. De tentoonstelling
loopt tot en met l september
in het Cultureel Centrum/
Zandvoorts Museum aan het
Gasthuisplein. Daar zijn
foto's, kaarten en ander historisch materiaal te zien.
Het plekje heeft trouwens
historische waarde die verder
gaat dan 1945. Van 1800 tot
1940 stond het duingebied als
De Kostverloren aangeduid.
„Vandaar de naam van de
tentoonstelling: Zandvoort en
de Kostverloren. Sommige
mensen dachten al dat het
een schrijffout was," vertelt
Bram Krol, beheerder van het
Cultureel Centrum.
Tussen 1940 en 1945 werd
het onderdeel van de Atlantic
Wall en verschenen de bunkers in de duinen. Net na de
oorlog werd het zomerverblijf
opgericht.

Wie hoge nood heeft, kan
terecht achter het podium op
het Gasthuisplein, op de kop
van de Haltestraat, in de
Willemstraat of op de hoek van
de Diaconiehuisstraat en de
Haltestraat.
Bovendien beschikken ook
alle Zandvoortse cafées over
een toilet.

HEMA
Zandvoort
* Gekookte worst
l kilo
* Jong belegen kaas
l kilo
* Bolletjes of puntjes
per zak 10 stuks van
2,65 nu voor

6,95
9,00
1,95

en de prijs. . . echt HEMA
Raadhuisplein, Zandvoort
alle dagen geopend

HALTESTRAAT 56 B • 2042 LP ZANDVOORT
THE NETHERLANDS • PHONE 023-5720479
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juni 1996

Weekmedia 17

nsdag maf
Woensdag • visdag *%
bij Blokhuis op de markt

"Nieuw
op de markt"

kipfilet
l kilo

LET OP!

markt slagerij

13,95

elke week
3 warm
gebakken
KABELJAUW

Edward v. d. Pol
voor al uw vlees en
vleeswaren
Vraag naar onze BBC folder

gegrilde
pootjes
p. stuk JL } l ö
10 stuks

5

alle soorten verse en gerookte
' '- vis bij
onze kraam
TOT ZIENS OP WOENSDAG

tel. 033-4720792

POEUERSBEDRUF

15,00 TonOveres

Dieren speciaalzaak

Dier-Plezier
voor een
ledere tratyatie
voor de hond

033-2985602

De Jong's Drop
Elke week volop aanbiedingen.
Groot assortiment drop en snoep.
Prachtige Belgische roombonbons plm. 25 soorten.
Vele soorten
chocolade en volop kinderzakjes

van

VAN ROON

Groentenhoek 'lp
•'••l
Aardappelen-Groenten-Fruit •;:]
Conserven en Diepvries ,•
Fruitmanden

anders vindt u ons in onze zaak
op de Grote Krocht

V, 1,50 en 2,50
Kom. Kijk en Profiteer!

Vishandel
Ruizendaal
gekoeld van

Oe Santekraam

kwaliteit

Honing
kruiden
div. thee soorten
dieet produkten

volop produkten zonder
suiker en andere toevoegingen

GEZOND
EN LEKKER
jj/lj/atuurvoeding

gestoomde
makreel
2 9 5U per stuk
Even gezellig over de markt met zijn tweeling. Vader Olof Göransson ziet
het als een zeer plezierige bezigheid. Indien mogelijk, wisselt hij zijn
drukke baan als vereekeringsinspecteur dan ook graag even af met een
bezoekje aan de markt: „Op woensdag boodschappen doen, zie ik nu niet
bepaald als straf. Met z'n drieën hebben we altijd de grootste lol."
Dochter Kim en zoon Casper zijn er aan gewend dat papa niet echt snel
opschiet: „Ik kom altijd iedereen tegen en sta overal gezellig te kletsen.
Ik doe er soms uren over, voordat ik weer thuis kom, en neem altijd
meer mee dan ik van plan was. Maar ja, alle winkels heb je hier toch
meteen bij de hand? Dat vind ik nog het mooiste van de Zandvoortse
weekmarkt... en de prijzen zijn er nog laag ook."

ede voet met

Voor al uw
kousen en sokken

voor verse bloemen
tegen een lage prijs
kunt u terecht bij

ARIE KLUFT's ^
U vindt ons aan de centrumkant
van de weekmarkt

<4J. UdJ IS Gil 2-y tü Ï&J tUUJ U=U ,2,
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Kerkconcert
In de prachtige Nederlands
Hervormde Kerk (aan het
Kerkplein) is op zaterdag 29
juni het koorensemble
Vocaviata te horen samen
met organist Wybe Kpoijmans. Jaap de Boo dirigeert.
Het concert begint om acht
uur. Op het programma staan
onder andere werken van
Bach, Haydn, Wesley, Schutz.
De toegangsprijs bedraag tien
gulden. Meer informatie bij
G. van Zwieten-Blom,
tel. (023-)5241498.

Natuurexposities

Corrie Stubbe: „Veel toeristen komen even bij me langs
om een praatje te maken of
ze zwaaien naar me. 'Fijn
dat u er nog bent,' zeggen ze
dan"

A L 16 JAAR lang zit ze
/-\ iedere werkdag op hetjL Ajzelfde plekje achter de
kassa. Een vertrouwd
gezicht, ook voor de
Zandvoortse bevolking. Want
wie kent 'Corrie van de
Hema' nu eigenlijk niet?
Voor veel toeristen en Zandvoorters, hoort deze vrouw
net zo bij het dorp, als het
oude Raadhuis bij het plein.
„Als ik haar zie, is het net of ik
weer thuis kom," zegt een
Duitse vrouw met een glimlach
op haar gezicht. Corrie Stubbe
moet erom lachen. „Ze kwam
speciaal even naar de Hema om
te kijken of ik er nog was.
Aardig hè?"
Zelf is ze iedere keer weer verlegen met al die aandacht. Eén
ding is echter overduidelijk.
Voor de vaste groep campingbezoekers en terugkerende Duitse
toeristen is 'Corrie Stubbe van
Kassa Vier' nu eenmaal bekender dan de burgemeester van
Zandvoort.
„Ik ben gek op het voorjaar en
de zomer als de vaste toeristen

weer komen," zegt de cassière
met vrolijke ogen. „Het geeft me
zo'n prettig en apart gevoel. Het
pleintje waar ik op uitkijk ziet er
meteen weer een stuk gezelliger
uit. Veel toeristen komen even
bij me langs om een praatje te
maken of ze zwaaien naar me.
'Fijn dat u er nog bent,' zeggen
ze dan."
„Ook de terugkerende Duitse
toeristen zijn vaak hartelijk
tegen mij. Het heeft iets van een
gemoedelijk weerzien. Ik vraag
even hoe het met ze gaat, informeer naar de gezondheid van
hun moeder of vraag hoe het
met hun kinderen gaat. Meestal
zijn ze verbaasd, dat ik het allemaal nog weet. Namen zeggen
me niets, maar verhalen onthoud ik altijd. En voor gezichten
heb ik zelfs een fotografisch
geheugen. Wat dat betreft kunnen ze me wel bij de FBI gebruiken."
In de loop der jaren heeft Corrie
al heel wat verhalen gehoord.
Blijkbaar zien veel mensen haar
als een vertrouwenspersoon.
„Mensen vertellen vaak hele
intieme dingen aan me. Ook als

Vele Zandvoorters zijn actief in
één van bovengenoemde organisaties. Belangeloos stoppen deze
plaatsgenoten veel vrije tijd in
hun 'hobby'. De Zandvoortse
Reddingsbrigade houdt vanuit
de posten Piet Oud en Ernst
Brokmeijer, dagelijks toezicht op
het strandgebeuren. Dat doen
deze ZRB-ers al vanaf de oprichting in 1922.
De toeristen kunnen er van verzekerd zijn dat ze in de gaten

16 jaar aan de kassa is een hele
tijd. Corrie heeft dan ook al heel
wat mensen zien 'komen en
gaan'. „Soms ben ik verdrietig.
Dan hoor ik dat iemand ernstig
ziek is of is overleden. Daar zit
ik op zo'n dag dan wel behoorlijk mee in mijn hoofd. Maar het
leven gaat nu eenmaal door. In
die 16 jaar heb ik al heel wat
kinderen groot en gelukkig zien
worden. En je ziet iedereen ook
steeds weer een jaartje ouder
worden. Maar dat zien ze aan
mij natuurlijk ook, dat vergeet
ik soms weieens," zegt de cassière opeens brullend van het
lachen.

Ook de vaste greep Amsterdamse campinggasten, die een stacaravan bezit, ziet Corrie weer
graag verschijnen. „Zelf ben ik
ook in Amsterdam geboren. Ik
vind het altijd heerlijk om naar
hun verhalen te luisteren. Ze
barsten vaak van de humor en
ze reageren ook zo lekker direkt.
Laatst stond ik vrijwillig buiten
even de ramen te lappen. Op dat
moment kwamen er net twee
Amsterdamse vrouwen van de
camping langs. 'Wat ben je nou
aan het doen,' vroegen ze me in
het 'mokums'. 'De chef is boos
op me, ik mag voor straf niet
meer bij de kassa zitten,' antwoordde ik zogenaamd
bedroefd."
„Nou, die vrouwen gingen toen
helemaal door het lint. 'Laat die
chef nou effe gauw de kolere
krijgen, we gaan wel effe naar
'm toe', riepen ze furieus. 'Het is
een grapje,' riep ik ze nog snel
na. Maar dat hoorden ze niet
eens meer. Ik had de grootste
moeite om die twee nog in te
halen."
Martha Burger

Vrijwilligers
houden strand
en zee goed
in de gaten

•TTTyORDThet

\ƒ\/ weer zo'n
y y mooie
zomer als vorig
jaar? Iedereen in
de badplaats
hoopt daar
natuurlijk op.
Maar wat voor
weer het ook zal
worden de toerist,
die het
Zandvoortse
strand bezoekt,
zal ook dit jaar kunnen rekenen op toezicht en hulp van
instanties zoals de Zandvoortse Reddingsbrigade, de
Beach Watchers en de
Koninklijke Nederlandse
Reddings Maatschappij.

ze zorgen hebben. Soms is het
verhaal zo triest, dan zit ik zomaar met ze mee te huilen. Ik kan
d'r niks aan doen, ik ben nu eenmaal veel te emotioneel. Dat heb
ik ook al met tv-programma's als
'Het spijt me' en de 'Surpriseshow'. Als dan plotseling m'n
kinderen binnen komen zeggen
ze verschrikt: 'Jeetje mam, wat is
er in hemelsnaam met je aan de
hand?' Dan rollen de tranen over
m'n wangen. Op zo'n moment
denk ik bij mezelf: 'ik lijk wel
niet goed wijs'."

,j*^W

Met de aanschaf van de
prachtige reddingsboot, de
Annie Poulissen is de
Zandvoortse afdeling van de
KNRM van alle modernste
middelen voorzien
worden gehouden. Op zee varen
de bootjes van de ZRB constant
langs de kust en zwemmers die
te ver gaan, worden subiet teruggestuurd. Niet alleen de zwemmende badgasten worden
bewaakt; ook wordt toezicht
gehouden op surfers en zeilboten.
Alle leden van de ZRB kunnen
bovendien eerste hulp verlenen,
daarvoor is het EHBO-diploma
behaald. Van een pleister plakken of het behandelen van kwallebeten, de leden van de ZRB
zijn er ook dit seizoen klaar voor.
Zo'n dertig vrijwilligers zijn

aangesloten bij de KNRM. Ook
dit team moet nog weieens aan
de bak. Sinds de aanschaf van
de prachtige reddingsboot, de
Annie Poulissen is de Zandvoortse afdeling van de KNRM
van alle modernste middelen
voorzien. Er kan met deze supermoderne boot snel uitgerukt
worden, de boot heeft een groot
bereik en op zee kan er snel
naar de plek des onheus gevaren
worden.
De leden van de KNRM worden
ingeschakeld indien er zeilboten, door omslaan of het uitvallen van de motor, in problemen
zijn geraakt. Middels cursussen
zijn de plaatselijke leden van de
KNRM optimaal geschoold.
Sinds 1994 zijn de zogenaamde
Beach Watchei s actief op het
Zandvoortse strand. De taak van

de Beach
Watchers
bestaat uit toezicht en hulpverlening op
het strand. Het
team is bedoeld
als een aanvulling op de diensten van de
ZRB, politie en
het Rode Kruis.
De leden van
deze groep houden toezicht op
het strand. Kijken of er honden,
die niet toegelaten zijn, zich op
het strand bevinden en proberen
te bemiddelen m kleine probleempjes.
De hulpverleners zien het werk
als een liefhebberij. ledere
Zandvoorter heeft een betrokkenheid met strand en zee. De
meesten zijn opgegroeid met het
zeewater en zij vinden het vooral
belangrijk om mensen in nood
te helpen of vinden het gewooon
leuk om te doen.

Door de aanwezigheid van de
ZRB, de KNRM en de Beach
Watchers zal de badgast zich ook
dit zomerseizoen weer veilig
kunnen voelen op het Zandvooitse stiand
Aaldert Stobbelaar

Wezels, bunzingen en hermelijnen behoren tot de marterachtigen. Deze dieren zijn
meestal te schuw om ze in
het echt te bewonderen.
Daarom is er een expositie
over de marterachtigen in het
bezoekerscentrum De
Oranjekom van de Waterleidingduinen in Vogelezang.
De expositie loopt tot 30 juni.
Van 6 juli tot en met 5 september heeft De Oranjekom
een expositie over lepelaars.
Op uitgezaagde, manshoge
lepelaars wordt uitgelegd hoe
deze vogels leven. Het is een
Europese tentoonstelling, die
van Nederland tot ZuidSpanje te zien is.
Het bezoekerscentrum is
open op dinsdag, woensdag
en donderdag van half tien
tot vier uur en zaterdag plus
zondag van negen tot vijf. Op
maandag en vrijdag is De
Oranjekom gesloten.
Wie bij pannekoekhuis de
Dumrand (aan de Zandvoortselaan) de Waterleidingduinen in wandelt, kan de exposities in het bezoekerscentrum Oranjekom te voet
bereiken. Anders de
Zandvoortselaan afrijden,
rechtsaf in Aerdenhout de
Zwaluwenweg op, linksaf de
Boekenrodeweg op, weer
links de Vogelezangseweg op.
Na twee kilometer ligt de
ingang van de Waterleidingduinen bij de bushalte aan de
rechterkant.

Na de duinbrand
Twee jaar geleden woedde er
een grote brand in De
Kennemerduinen, het duingebied net ten noorden van
Zandvoort. De fotografen
Ernst Kremers en Hans
Schouten laten zien wat er
inmiddels veranderd is. Zij
exposeren hun foto's in het
bezoekerscentrum van De
Kennemerduinen, te vinden
aan de Zeeweg in Overveen
(vanaf Zandvoort de Zeeweg
volgen tot de afslag 't Wed
aan de linkerkant). De tentoonstelling loopt tot en met
31 juli en is dagelijks te zien
van negen tot half vijf.

Racers strijden
om 'duintrofee'
Wie van snelle auto's houdt,
kan uiteraard terecht bij het
Zandvoortse circuit. Op zondag 16 juni wordt tijdens de
Brezan Trophy of the Dunes
de derde ronde van het Auto
Trader Dutch Tourmg Car
Championship verreden op
het Circuit Park Zandvoort.
Dit evenement trok met
Pinksteren al veel bezoekers,
te meer daar ook de bekende
Nederlandse coureur Jan
Lammers meereed.
Bovendien staan op het programma: Formule Ford, Pepsi
Citroen Saxo Cup en de
Marlboro Elf Renault Clio
Cup. Voor de omlijsting zorgen de wedstrijden met de
Vege Sierra's, historische
toerwagens en grand tourismo's.
De kwalificatiewedstrijden
vinden op zaterdag plaats van
tien tot vijf uur. Op zondag
om 12 uur begint de Brezan
Tiophy of the Dunes.
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Hig Uil M
Nieuw geopend

THE MEXICAN RESTAURANT
Ie Pierrot

Mexican Restaurant
& Steakhouse

Lekkereyen
Internetten!!

Geniet van echt
<J&
Mexicaans eten,
Amerikaanse
grillgerechten en de
beste cocktails.

Internet Café & Provider

Zandvoortselaan 187
Zandvoort

1 uur internetten kost maar ƒ 12,50. Daarna ƒ 5,- per 1/2 uur.
Haltestraat 61 • Zandvoort • 023-5730749

voor:

tel. 023-5712401

gezellig eten
gezellig borrelen
en een prettig avond
bent u bij ons aan het goede adres
geopend woensdag t/m maandag

van 16.00 tot 01.00 uur
De keuken geopend van 17.30-22.30 uur
tel. 06-53184966
EETCAFÉ m l
^% EETCAF

Santé

TJoko

tuut jee

o.a. heerlijke spare-ribs
steak van het huis
en vele andere specialiteiten
Passage 46-48
tel. O23-57 1 92 1 3

KOFFIECLUBCAFÉ
PETIT
RESTAURANT
Bij ons kunt u terecht voor een
gezellig ontbijtje, lekker kopje koffie,
gezellige warme en koude gerechten, vele
soorten pannekoeken.
>A//es u/f eigen keuken.
Haltestraat 57 - Zandvoort
Tel.nr. 023-5712690

Mieke en Jürgen Lange

f"'s

Grieks j'ii'j
specialiteiten r;;;
restaurant ::.:.\

lul
„SYMPOSION" g
[i' Zeestraat 38, tel. 5713758
lij
E
De traditionele
0.
Oï
t ...i !.:•

£1
•••••

Griekse keuken.
Nu ook voor
GROTE PARTIJEN
Dagelijks geopend
Keuken van
17.00-23.00 uur

4 stokjes saté ajam
4 stokjes saté babi
4 stokjes saté kambing

(l
il
l
i'™

Voor reserveringen tel.
023-5713758
" "
U bent
van
harte
welkom

Saté menu (2 pers.)

-™^~^-™~~ !~«|

gado-gado
atjar ketimoen en krupuk
met witte rijst/bami of nasi goreng
Minimaal 2 personen

ƒ40,THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Soul night for singles
Gasthuisplein 10
tel. 023-5714638

U weet wel:
de gezelligste stek
van Zandvoort

soc. „de Manege"
presenteert zat. avond de soul formatie

Just us (l l man)
met de nieuwe zanger Spooky
entree 15fuitsluitend ongeb. mensen v.a. 30 jaar
Corr. gekleed
Let op! volgende week 22/6
De nacht van het licht in Caribbean styl
witte kleding of avondkleding
info 023-5716023

Wij heten u van harte welkom.
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Wandelen
Een wandeling over het
strand betekent op een
zomerse zondagmiddag vaak
hink-stap-sprong slalommen
over blote benen en badhanddoeken. Wie echter meer in
stilte van de natuur wil genieten, heeft daarvoor in en om
Zandvoort voldoende gelegenheid voor.
Behalve het strand bieden
de natuurgebieden ten noorden en ten zuiden van het
dorp prachtige vergezichten,
romantische paadjes en rustgevend wuivend helmgras.
Tenminste, voor de leek.
In de Kennemerduinen, het
Middenduin, het Kraansvlak
en de Waterleidingduinen
neemt een deskundige regelmatig groepen mee op excursie. De gids vertelt, legt uit
en wijst op zeldzame verschijnselen waar een argeloze
voetganger anders overheen
zou kijken.

Duinexcursies

Zandvoort biedt veel meer dan zee en strand, bijvoorbeeld een wandel- of fietstochtje door de duinen
Fotoburo Luuk Gosewehr

Fietstocht
door duinen
is één grote
belevenis
E KOEIEN worden
door de Amsterdamse
Waterleidingdui-nen
gebruikt om de vegetatie van
het duinlandschap te verbeteren. Doordat ze de duinen
begrazen, brengen ze een
landschap terug, dat er vroeger altijd is geweest. Dat
landschap verdween door
verschillende oorzaken.
Deels omdat langzaam maar
zeker de veeteelt verdween
uit de duinen. Er kwam een
einde aan de beweiding en
beakkering van het gebied.
Hierdoor werd het duinlandschap langzaam maar zeker
ruiger.

D

Een andere belangrijke oorzaak
is de vervuilde regen van tegenwoordig, met een teveel aan stikstof. Ze bevat als het ware
kunstmest. Ook daardoor is het
aantal ruige grassen en planten
overmatig gaan groeien. De kleine kruiden- en bloemensoprten,
die vroeger altijd in de duinen
groeiden, werden daardoor verstikt. Er bleef slechts een hoge
duinriet- en struikbegroeiing
over. Daar moest wat aan gedaan
worden, vonden de medewerkers
van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Koeien zouden de
natuur misschien 'een handje
kunnen helpen.' Een boer in de
omgeving wilde graag aan deze
'beweidingsproef' meewerken.
De jonge koeien zijn van het
bekende ras: 'Hollands Roodbontvee'. Ze lopen vrij in de duinen rond en hebben het goed
naar de zin. Ze millimeteren met
plezier het hoge gras. Het duinlandschap wordt meer open.
Hieijdoor krijgen de kleine 'krui-

pertjes' meer lucht. Er komen
weer meer bloemen en daar
komen dan weer vlinders op af.
Het experiment, dat zeven jaar
geleden begon, blijkt dan ook
een groot succes. Daarom worden deze koeien ook wel gekscherend 'de ecologische medewerkers van de Waterleidingduinen' genoemd.
De ingang van het fietspad

Roodbonte koeien die de
Amsterdamse Waterleiding-duinen
begrazen. U kunt de jonge dieren
zien, wanneer u een tochtje maakt
over het fietspad van Zandvoort
naar Langevelderslag. Maar ook
ander 'wild', zoals reeën, konijnen,
vossen en fazanten loopt hier vrij
in de duinen rond. Vooral vroeg in
de ochtend maakt u de meeste
kans om de dieren te 'betrappen'.
De totale lengte ervan is 3900
meter. Vooral voor kinderen is
het een leuke fietstocht. Aan het
eind van dit pad, bij 'Kraantje
Lek' is namelijk een holle boom,
een hoge zand-speelberg en een
café/restaurant met speeltuin.
Het Visscherspad vertegenwoordigt een groot stuk Zandvoortse
geschiedenis. Sinds de 17-e
eeuw is het een onverhard zandpad geweest, waarover de
Zandvoortse 'Vischloopers' meestal vrouwen en kinderen met verse en gedroogde vis
dwars door de duinen naar
Haarlem liepen. Zonder de
inkomsten uit die visserij had

Roodbonte koeien moeten
vegetatie verbeteren
bevindt zich aan het eind van de
Boulevard Paulus Loot (Zandvoort-Zuid). Het loopt tussen de
Zeereep en de Amsterdamse
Waterleidingduinen door en is
tot aan 'Langevelderslag'
(Noordwijkerhout) achteneenhalve kilometer lang. Onderweg
vindt u afslagen, die leiden naar
het naaktstrand. Er is een
bewaakte fietsenstalling aanwezig. Kinderen hebben alleen toegang onder begeleiding.

Visscherspad
Het Visscherspad, dat loopt van
de Sophiaweg in Zandvoort naar
'Kraantje Lek' in Overveen, is
ook beslist een bezoek waard.
Dit fiets- en wandelpad volgt
goeddeels de eeuwenoude route,
die de Zandvoorters liepen om
verse vis in Haarlem uit te venten.
Het slingert zich door een
prachtig duingebied, dat grenst
aan de groene velden van de
Kennemer Golf- en Countryclub.

Zandvoort zich nooit ontwikkeld
tot de badplaats van nu. Na de
aanleg van de spoorlijn met
Haarlem in 1881 en de komst
van de Blauwe Tram in 1899,
raakte het 'Vischpad' buiten
gebruik. Reizen met trein of
tram was gerieflijker en het
scheelde uren lopen door het
rulle duinzand, met de zware
'Visben' - inhoud tot veertig kilo
- op de rug.
Bij het lopen werden sokken en
klompen of schoenen uitgetrokken bij de zogenaamde
'Kousepaal' aan het eind van het
dorp Zandvoort (tegenwoordig
heet dit café Neuf in de
Haltestraat). Bij 'Kraantje Lek'
werden ze pas weer aangetrokken. Tegenwoordig kan men op
beide punten heerlijk uitrusten
en een smakelijke consumptie
nuttigen.

Duinpieperpad
Het Duinpieperpad is vanaf het
Visscherspad Ie bereiken .

(Eerste kruising links, onder het
treintunneltje door en dan
rechtsaf het fietspad richting
Bloemendaal aan Zee en het
Kraansvlak vervolgen). Dit wandel- en fietspad loopt naar de
kop van de Zeeweg in
Bloemendaal. De lengte is, gerekend vanaf de paardenmanege
en de volkstuintjes, 2900 meter.
Want op die plaats begint het
pad officieel.
Wanneer u goed in de duinen
rondkijkt, zult u op het Duinpieperspad vele rechthoekige
landjes waarnemen. Dit zijn
voormalige teellandjes. Rond de
Zeedorpen (zoals Zandvoort) zijn
in vroeger tijden vele kleine
stukjes land ontgonnen in de
lager gelegen valleien, ten
behoeve van de teelt van aardappelen (duinpiepers) en andere
groentes. Door de steeds verder
gaande verlaging van het grondwaterpeil, moesten deze landjes
steeds dieper worden uitgegraven. Het uitkomende zand werd
in wallen rondom de teellandjes
opgeworpen.
Een aantal relatief zeldzame
planten wordt aangetroffen in
het Zeedorpenlandschap. Zoals:
Wondklaver, Nachtsilene.
Oorsilene, Bitterkruidbremraap
en Aardaker. De meeste teellandjes zijn inmiddels verlaten. Op
het moment is de provincie
bezig met de ecologische restauratie van het noordelijk duingebied van Zandvoort. Meer informatie daarover vindt u op de
borden langs het pad.
Via het Duinpieperpad is na het
oversteken van de Zeeweg de
fietsroute door het Nationale
park De Kennemerduinen Duinen Kruidberg (Natuurmonumenten) bereikbaar.
Voor de grote fiets- en wandelroutes kunt u terecht bij het
VW-kantoor aan het
Schoolplem l te Zandvoort.
Martha Burger

IVN, de vereniging voor
natuur- en milieu-educatie,
verzorgt regelmatig wandelingen rondom Zandvoort. Zo
is er op woensdag 12 juni een
avondwandeling door het
Middenduin (vertrek half
acht bij de ingang Duinlustweg in Overveen).
Op zondag 30 juni organiseert IVN een kinderexcursie
op Eikenrpde (vertrek 11 uur,
-ingang Prinsenlaan in
Heemstede). In samenwerking met de Dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland is er op zondag 7 juli een
vlinderexcursie (vertrek 11
uur, parkeerplaats bij ingang
Duinlustweg in Overveen).

Vroege vogels
Wie bij het krieken van de
dag al de kriebels krijgt, kan
elke tweede zondag van de
maand een vogelexcursie
maken met een gids door de
Waterleidingduinen, de duinen ten zuiden van Zandvoort.
De wandelingen beginnen
bij zonsopgang elke maand
bij een andere ingang van het
gebied. Daar kunt u tevens
bij de automaat voor twee
losse guldens een toegangsbewijs kopen.
Honden en fietsen zijn in het
park niet toegestaan. Bij de
ingang kan men wel de fiets
en de auto stallen. Bovendien
staat bij elke ingang een pannekoekhuis. Geplande excursies zijn op 14 juli om 05.30
uur De Zilk; 11 augustus om
06.15 uur Zandvoortselaan; 8
september om 07.00
Panneland.

Zondagmiddag
Siem Langeveld en Torn
Puts leiden elke eerste en
derde zondag van de maand
een zondagmiddagwandeling
door de Waterleidingduinen.
De excursie start om 13 uur
bij het bezoekerscentrum
Oranjekom (vanaf Zandvoort
te bereiken via de Zandvoortselaan, rechtsaf in Aerdenhout de Zwaluwenweg op,
linksaf de Boekenrodeweg
op, weer links de Vogelenzangseweg op. Na twee kilometer ligt de ingang van de
Waterleidingduinen bij de
bushalte aan de rechterkant.
Data: 16 juni, 7 en 21 juli, 4
en 18 augustus, l en 15 september
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j. van campen
schoenreparatie
Geldautomat & Geldwechselautomat.
24 Stonden pro Tag,
7 Tage pro Woche.

ciirrency m
Cash Dispenser & Currency
Exchange Machine.
24 hours a day, 7 days a week.
of

VOOR AL UW
SCHOENREPARATIE
ORTHOPEDIE
SLEUTELSERVICE
HANG- EN SLUITWERK
ALARMINSTALLATIE
KENTEKENPLATEN

J. v. Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 5715449

ERKEND

7

L&*

SCHOEN
HERSTELLER
Stichting Erkenningsregeling Schoenherstellers

B

Geldautomaat &
Vreemde Valuta Wisselautomaat.
-24"uur per dag, l dagen per week.
Grote Krocht 22, Zandvoort

De bank
ABN AMRO Raadhuisplein 6, hoek Grote Krocht, Zandvoort.

Dames- en Herenschoenen, Sandalen,
Slippers, Alle soorten gympen
v.a. 7.50
* zondags geopend van 13.00 - 17.00 uur

Wedden dat u meer koopt
dan alleen een fiets?

de zomerspecialist

Dat is nou het verschil tussen een Koprawinkel en een andere fietsenverkoper: bij ons
begint het werk pas na dat we een fiets
verkocht hebben. Dan zorgen we voor een
juiste afstelling, extra servicebeurten, een
goede garantie en een Reisverzekering. En
mocht er ooit iets met uw fiets zijn: het
vakkundige Kopra-personeel staat altijd klaar
voor alle mogelijke reparaties.

.TRIATHLON

DRUGSTORE

SHISEIDO

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

BIODERMAL
WIELERSPORT

BIOTHERM

ZANDVOORT

LANCOME

HALTESTRAAT 31 - 2042 LK ZANDVOORT - Tel. 023-5714499 - FAX: 023-5716385

LANCASTER

ROC
MARBERT
Graag brengen wij onze vernieuwde restaurants „Le Gran Buffet" en „La Brasserie" binnen
het hotelcomplex van Gran Dorado Zandvoort onder uw aandacht.

Voor maar ƒ 29,50 kunt u genieten van een overheerlijk vier-gangcn buffet.
Het buffet bestaat uit soepen, verschillende hoofdgerechten, een saladebar en diverse nagerechten. Het Gran Buffet is gelegen aan de boulevard van Zandvoort en kijkt uit over zee.
Reserveren is mogelijk tot 18.30 uur. het Gran Buffet is zeven dagen per week geopend.
Onze chefkok biedt u de keuze uit een aantal heerlijke gerechten, waaruit u zelf een tweegangen menu voor ƒ 27,50 of een drie-gangen menu voor ƒ 32,50 kunt samenstellen. Een
twee-gangen menu beslaat uit een hoofdgerecht, met naar keuze een voor- of nagerecht.
Bc-ide menu's kunt u voor ƒ 5,00 per persoon nog uitbreiden met een salade die u zelf
)samenstelt bij het buffet.
De Brasserie is geopend van donderdag tot en met zondag, graag vooraf reserveren.
Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u per diner, per gezelschap één gratis welkomstdrankje per persoon.
Wij hopen u spoedig ie mogen begroeten in één van onze restaurant*.

DROGERIE
PARFUMERIE SPEZIALGESCHAFT
auch für Ihre Artzneimittel

AMBRE
SOLAIRE

DRUGSTORE AND PERFUMERYSHOP
a/so foryour medicins
DE ZONNECRÈMESPECIALIST
VAN ZANDVOORT

U vindt ons
midden

DELIAL

in het

NIVEA

gezellige
centrum

CLARINS
ZWITSAL

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

PIZ BUIN

Kerkstraat 31
Zandvoort
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GA OVERSTAG MET DE4TUOZEMATROZEÜ!
Waar de 4 Tuoze Matroze spelen is het feest.
U deint mee op gevoelige walsen, opzwepende polka's
en dromerige ballades. Zij voeren u langs havens en
kroegen, door stormen en stiltes om tenslotte weer
veilig de thuishaven te bereiken.
De veelal humoristische liederen zijn zo geschreven dat
de refreinen door iedereen mee te zingen zijn.
Juist dit maakt een concert van de 4 Tuoze Matroze zo
bijzonder.
Ook kunnen op verzoek natuurlijk een aantal bestaande zeemanskrakers vertolkt worden zoals Ketelbinkie, Heen en weer en de Zuiderzeeballade.
De 4 Tuoze Matroze spelen op festivals, bedrijfsfeesten,
kroegen en jongerencentra's. Zij kunnen ingehuurd
worden als looporkest of met zang/pa-installatie.

pAKVELDSTRAAT
gesponsored door: :
^ , _ Café Neuf
Discotheek Chin-Chin
: Buddy'sCafé

Dane & the Dukes of Soul
is een 9-mans TOP Spul-formatie, opgericht in 1995, door
ex-leden van Ekseption en Soulful Blues Quality, mannen
met meer dan 25 jaar Soul-ervaring.
De compacte rythmsectie legt een strakke basis voor het
authentieke swingende Soul-geluid en een spetterende
4-man sterke blaassectie zweept de 'Dutch King of Soul'
Dane Clark op tot grote hoogte, die met een natuurlijk
gemak ieder publiek in vervoering brengt.
Ze speelden in hun eerste bestaans-jaar op o.a. Jazzfestivals van Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Schagen met als resultaat een uitzinnig publiek en prachtige
recenties.
Ze speelt echte authentieke SOUL met hoofdletters Professioneel geluid, perfecte podiumverlichting, en prachtige kleding reizen mee.
Het repertoire bestaat uit uiterst dansbare covers van
Otis Redding, James Brown, Wilson Picket, Sam & Dave,
60-er jaren Atlantic Spul, maar ook het veelgevraagde
Blues Brothers repertoire.
Een band die je meegemaakt moet hebben.

DE DOPEGEZINDE GEMEENTE

Programma
21 juni: 19.00 - 24.00 uur
*„De Midzomernacht van de Smartlap".
Onder dit motto zal tijdens het Midzomerfestival op 2 podia
Nederlandstalige muziek te horen zijn.
Van smartlappen tot popmuziek, van zeemansliederen, tot
onvervalste meezingers. De Nederlandstalige muziek zit in
de lift. Zingel in je moerstaal mag weer. En de smartlap
beleeft een ware revival. Reden genoeg om ook Zandvoort
te laten genieten van een Nederlandstalig feest.
Te horen en te zien zijn:
DE DOPEGEZINDE GEMEENTE
Het bonte gezelschap rond zanger en levenskunstenaar
Pierre van Duyl, maakt muziek recht uit het hart.
En dat betekent vooral feest. Na optredens in oa. Paradiso,
op het Oerolfestival, de Parade en Lowlands, nu voor het
eerst in Zandvoort te zien.
DE 4 TUOZE MATROZE
Een viermansformatie, met een hoog meezinggehalte. Liedjes vol humor, Polka's en ballades.
Maar altijd met een cabareteske inslag.
Op het Gasthuisplein-podium worden de 4 Tuoze Matroze,
vocaal ondersteund door het Weesper Trekvaartkoor.
VADERS TROTS
Een jonge, maar razendsnel opkomende band. Nederlandstalige popmuziek, die swingt. De nieuwe trots van Volendam.
Het van de CD afkomstige nummer „Nog een keer", is veelvuldig pp de radio te horen, en ook de eerste televisieoptredens zijn inmiddels een feit.
Authentieke soul, gespeeld door een 9-mans formatie, waarvan de leden hun sporen in de muziek dubbel en dwars
hebben verdiend. Dansbare covers van o.a. Otis Redding, James Brown zorgen voor de echte oude soulsfeer.
DE RUUD JANSEN SUPERBAND
De Ruud Jansen Superband is een groep van vijf musici, die
zich heeft toegelegd op het spelen van klassiekers uit de
pop-- en rockmuziek vanaf de jaren zestig tot nu. De groep
draagt de naam van Ruud Jansen uit Beverwijk, een rijkelijk
begaafd toetsenman en zanger, die tevens de gitaar niet
schuwt.
Programma:
20.00-20.45 De Dopegezinde Gemeente
Podium Haltestraat
(ter hoogte café Neuf)
21.00-21.45 4 Tuoze Matroze
22.00-22.45 De Dopegezinde Gemeente
23.00-24.00 de Dopegezinde Gemeente
Podium Gasthuisplein
20.00-20.45 Vaders Trots
21.00-21.45 Vaders Trots
22.00-22.454 Tuoze Matroze & Weesper
Trekvaartkoor
23.00-24.00 Vaders Trots
Podium ter hoogte La Bastille
19.00-24.00 Dane 7 the Dukes of Soul
Podium Kerkplein
20.00-24.00 Ruud Jansen Super Band

Pierre van Duyl alias Cor Witjes weet niet precies van hoeveel bandjes hij hu eigenlijk deel uitmaakt. Hij is een volksentertainer van de echte soort die je overal kunt aantreffen, terwijl hij zingt wat daar op dat moment nodig is.
Deze Rotterdamse straatzanger maakte enige jaren geleden furore met het Trio Cor Witjes, waarmee hij het hele
clubcircuit afstruinde. Vervolgens dook hij op in Snake
Charming, waarmee hij een goed ontvangen cd opnam.
Uit de laatste band ontstond De Dopegezinde Gemeente. In De Dopegezinde Gemeente is Pierre de spil
waar de band om draait. Hij wordt begeleid door een bont
gezelschap aan muzikanten die hun sporen in de muziek al
ruimschoots hebben verdiend.
Een avond met De Dopegezinde Gemeente betekent
een confrontatie met vele muzieksoorten. U wordt meegenomen op een reis langs alle werelddelen. Jiddisch,
Spaans, Hollands, Cajun, Calypso, Ska zijn nog maar enkele
van de stijlen die de revue zullen passeren. Verschillende
stijlen, die echter één ding gemeen hebben: ze komen
recht uit het hart.
In augustus 1995 verscheen de debuut-cd Ver van alles,
een Nederlandstalige schijf met een hoog levenslied- en
meezinggehalte. Televisie-optredens in gerenommeerde
programma's als Lpladamusica en Pogsibonsi volgden
en ook op de radio is De Dopegezinde Gemeente al
lang geen onbekende meer. Daarnaast bouwde de groep
in de afgelopen jaren een flinke live-reputatie op. Zo was
de bandte zien in grote zalen als Paradiso en Nighttown
en op bekende festivals als Lowlands, De Boulevard, De
Gentse Feesten, Oerol en De Parade.

PODIUM GASTHUISPLEIN
gesponsored door:
Wapen van Zandvoort
Sesto Senso
Circus Zandvoort
VADERS TROTS
De band Vaders Trots liet voor het eerst van zich horen in
1994, toen ze een CD hadden opgenomen met nummers
uit de jaren zestig, die in een modern rock-jasje werden
gestoken. Van deze CD, Menu van Mummieleer, verschenen in 1994 en 1995 drie singles: „Ik heb geen zin om
op te staan", „Patsy" en „Sophietje". De nummers van de
CD deden het in de Nederlandse zalen ook goed en werden vooral door Radio Noordzee Nationaal veelvuldig gedraaid. Voor de live-optredens werden de nummers van de
CD aangevuld met wat meer recent Nederlands repertoire,
en de laatste hits. Ook deze nummers ondergingen een
bewerking, zodat elk optreden van begin tot eind kan
gaan rocken en swingen. Verder speelt de band live altijd
een aantal eigen nummers, die door het publiek heel enthousiast worden ontvangen.

DE RUUD JANSEN SUPERBAND

PODIUM EINDE
HALTESTRAAT
gesponsored door:
La Bastille

De Ruud Jansen Superband is een groep van vijf musici,
die zich heeft toegelegd op het spelen van klassiekers
uit de pop- en rockmuziek vanaf de jaren zestig tot nu.
De groep draagt de naam van Ruud Jansen uit Beverwijk, een rijkelijk begaafd toetsenman en zanger, die
tevens de gitaar niet schuwt.
In oktober 1991 kreeg de Ruud Jansen Superband haar
definitieve naam toen Henk Haanraads, na achttien
tropenjaren bij de nu al legendarische groep
„Shoreline" te hebben gespeeld, fuseerde met de Ruud
Jansen Band. Met Ruud heeft hij een pnbedaarlijke
liefde voor het repertoire uit de jaren zestig...
De groep bestond toen uit Ruud Jansen, Charles Duyff,
Hein Piscaer, Jeannet van der Woude en Henk Haanraads. Er werd hard gerepeteerd en er ontstond een
zeer uitgebreid en gevarieerd repertoire, waarin een
keur van alle popmuziekstijlen vanaf 1960 tot heden
vertegenwoordigd zijn. Begin 1995 stond de band weer
op een keerpunt, toen voor een nieuwe ritmesectie
moest worden gekozen. . . Drummer Charles Duyff en
bassist Hein Piscaer konden het intensieve optreden en
repeteren niet meer combineren met hun dagelijkse
werkzaamheden en moesten terugtreden. Hun plaatsen zijn ingenomen door 2 talentvolle musici, die beiden recent hun conservatoriumopleiding hebben voltooid: nl. Freek. Kroon op drums en Wilco Hietbrink op
basgitaar. Sindsdien bestaat de band uit vijf full-time
inzetbare leden, hetgeen de groep opnieuw naar een
kwalitatief hoger niveau heeft gebracht.

PODBUfVS KERKPLEIN
gesponsored door:

Deze week weer een
woonspecial
Zie elders in
deze krant
Woensdag 19 juni 1996

Gemeente in
hoger beroep
om rolstoel
ZANDVOORT - De gemeente
legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechtbank over
de aanvraag van een tweede rolstoel voor een bewoonster van
Nieuw Unicum. De rechtbank
vindt de gemeente inderdaad
deze rolstoel moet betalen, ook
al is er een leemte in de wet.
Toch gaat de gemeente in beroep, omdat zij vindt dat het
Ziekenfonds de stoel moet bekostigen. Volgens een persbericht van de gemeente staat buiten kijf dat de bewoonster de
rolstoel hard nodig heeft.
Als na de volledige juridische
gang blijkt dat Zandvoort nog
steeds in het ongelijk wordt gesteld, dan kan dat grote financiële gevolgen hebben. De betreffende rolstoelen kosten namelijk dertigduizend gulden
per stuk en de kans is groot dat
meerdere Zandvoorters deze
aanvragen. Weliswaar heeft de
gemeente een reservefonds van
1,5 miljoen gulden, maar dat is
nodig om andere tegenvallers
op te vangen want in de toekomst krijgt Zandvoort minder
geld voor gehandicapten. Zo
moet in 1997 al zeven ton gebruikt worden van dit fonds.

56-e jaargang nummer 25

Los nummer ƒ 1.95

Nederpop beheerst Midzomernacht
ZANDVOORT - Vrijdagavond, op de langste dag van
het jaar, staat het centrum van Zandvoort te schudden
op zijn grondvesten, want dan spelen zes bands op vier
verschillende podia. Het hoofdthema van het Midzomernachtfeest is 'het Nederlandse lied'. Na afloop is er
een 'afterparty' vanaf middernacht in Dance Club
Yanks (ingang Kosterstraat).
Programma:

* Haltestraat bij Café Neuf:
20.00-21.45 (met halverwege een kwartier pauze): De Dopegezinde Gemeente (swingend tot uit hun tenen)
22.15-24.00: Tröckener Kecks (al 15 jaar popmuziek uit het
hart).
* Gasthuisplein:
20.00-21.45 (met halverwege een kwartier pauze): Tonnie IJsband (van smartlap tot rock).
22.00-24.00: Vaders Trots (beetje Clouseau-achtig)
* Kerkplein bij Scandals:
20.00-24.00 (met af en toe pauze): Ruud Jansen Band speelt
Nederlandstalig.
* Haltestraat bij La Bastille:
20.00-24.00 (met af en toe pauze): Dane & The Dukes of Soul
(de enige Engelstalige band).

Oplage: 5.400

Ondernemers en gemeente
begraven strijdbijl weer
ZANDVOORT - De gemeente en het Ondernemers Platform hebben de strijdbijl begraven. Zij praten weer met
elkaar, al moet er nog wel een oplossing gevonden worden
over de berekening van de achterstallige strandstoeltaelasting die de strandpachters moeten betalen. Daarover bestaan namelijk verschillende ideeën.

De ruzie is dus weer een beetje gesust. Inmiddels is er na een
korte briefwisseling een gesprek geweest tussen gemeentesecretaris Van Ooijen en twee
leden van het Platform (Floris
| Faber en Bart Schuitenmaker).
De twee partijen vinden inmiddels dat een conflict over de

strandstoelbelasting niet de boventoon mag voeren. De vertegenwoordigers van de middenstanders, hoteliers en horeca-ondernemers (samen het Platform) benadrukken echter wel
dat daarvoor op korte termijn
een oplossing moet komen en
dat de strandpachters zich niet

Faber is blij met de „prettige
houding van het gemeentebestuur. We merken dat we toch
steeds meer gehoor krijgen.
Dat komt ook naar voren tijdens de wekelijkse gesprekken
die we met politici voeren. Natuurlijk zijn er wel verschillen
van inzicht, maar dat geeft
niet."

Zandvoorters in Franse sferen
•«%&
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•^ V»»-^

Gestolen auto's

ZANDVOORT - Dankzij een
valse sleutel zijn bij een inbraak in een appartement in de
Patrijzenstraat diverse sieraden gestolen. De bewoners waren tien dagen weg.

Zeiler gered
ZANDVOORT - De reddingsbrigade heeft volgens de politie
woensdagavond een catamaranzeiler uit Blaricum gered.
De man verkeerde in moeilijkheden. Hij viel in de post van de
reddingsbrigade af en toe flauw
en moest naar het ziekenhuis
gebracht worden.

Ruzie om gokkast
ZANDVOORT - Bij een ruzie
over de vraag wie er aan de
beurt was om op een speelautomaat te spelen, is in het Circus
een 21-jarige man uit Amstelveen gewond geraakt. Hij liep
een gebroken kaak op. De politie heeft de dader niet meer
kunnen vinden.

Auto vernield
ZANDVOORT - Op een parkeerplaats bij Gran Dorado zijn
diverse deuken geslagen of geschopt in een zwarte Renault
Safrane. De voorkant, achterkant en zijkant liepen lakschade en deuken op.

Duitse gift
ZANDVOORT - Zorgcentrum
Zandvoort (beter bekend als
Huis in de Duinen en de aanleunwoningen van Huis in het
Kostverloren) kan dankzij de
schenking van een Duitse badgast een paar hulpmiddelen
aanschaffen. De Duitser heeft
m zijn testament bepaald dat er
duizend gulden naar hulpbehoevende Zandvoorters moet
gaan.

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LVV
20 jun 06.5902.4619.2614.54
21 jun 07.35 03.26 19.5515.35
22 jun 08.0503.4920.3616.16
23 jun 08.^604.3621.2616.55
24 jun 09.4605.1422.2017.56
25 jun 10.5606.2523.3018.34
26 jun 11.54 07.26 -.--19.50
27 jun 00.36 08.14 13.0221.04
28 jun 01.35 09.16 14.0522.20
^aanstand:
;

Ook het college van Burgemeester en Wethouders is opgelucht dat de radiostilte voorbij is. „Wij waarderen uw positieve benadering en de wijze
waarop het Platform invulling
wil geven aan het begrip gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor wat betreft de verdere
vormgeving van toeristisch
economische ontwikkelingen.
Wij wensen gaarne weer tot een
constructief overleg met uw
Platform te komen."

Jupiter gaat
flink
uitbreiden
pagina 3

Dat overleg is overigens ook
hard nodig, want de gemeenteraad heeft de wethouders Flieringa (Financiën) en Versteege
(Ruimtelijke Ordening) onlangs opgedragen om betere afspraken te maken met de middenstanders en horeca-ondernemingen in de Kerkstraat
over de opknapbeurt van die
straat. De politiek wil absolute
zekerheid hebben dat zij gaan
meebetalen aan het project.

Het verhaal
achter de
schilderijen
pagina 5
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redacte: tel. 571.8648

(ADVERTENTIE)

De lekkerste, mooiste en grootste
sex en erotiek manifestatie van Nederland komt naar
Optredens van :

Ero '96,

| Maxim e

20fm22-6

13.00tot2-t.00

23-6
Een van de oudste leden van folklorevereniging' De Wurf poseerde
zondag tijdens de Franse teken- en schilderdag van het Zandvoorts
Palet.
De schilders doopten het Gasthuisplein om tot Montmartre.
Volgens een van de organisatoren was het zo'n succesvol evene-

ment dat het volgend jaar waarschijnlijk opnieuw plaatsvindt en
dan zelfs nog uitgebreid wordt met een veiling. Behalve ongeveer
dertig schilders luisterden ook De Wurf en de Bomschuitenclub
samen met het publiek naar accordeonmuziek en Franse chansons
Foto André Lieberom

13 00 tot 24.00
entree 25,- inclusief
programma
Toegang vanaf 16 jaar

: bij het

lympisch stadion'

Wendy(TUK)
BlackXtreme j
| en vele anderen.... ,
i Shows hosted by :

Lidia Jane

[nfonummer.

070-3060399

Media overdonderen omwonenden Gran Dorado
ZANDVOORT - „We wisten niet
dat het in zo'n stroomversnelling
zou komen," zeggen Marja en Jan
Terol uit de Vondellaan 35. Deze
week stond Zandvoort, met de
dramatische vechtpartij in hun
straat, in de schijnwerpers van de
media.
De Telegraaf, de radio en alle regionale kranten hebben inmiddels aandacht besteed aan de vechtpartij,
waarbij een inwoner van Zandvoort
een 26-jarige voorbijganger met een
honkbalknuppel het ziekenhuis in
sloeg. Veronica Nieuwslijn was vrijdagnacht zelfs in de straat aanwezig
om opnames te maken van de terugkerende Gran Dorado-gasten. De beelden werden zaterdagavond uitgezonden.
De aandacht van de media steekt
volgens de bewoners echter schril af
bij de aandacht, die burgemeester Rob
van der Heijden deze week voor hen

had. „Hij schitterde weer eens door
afwezigheid," aldus het echtpaar Terol boos. „Dat nemen we hem hoogst
kwalijk. De hele buurt was hier 'over
de rooie' na het gebeuren. We waren
niet alleen van streek door de vechtpartij, maar leefden ook mee met het
gezin, dat hun vader vier dagen moest
missen, omdat hij door de politie was
opgepakt en vastgezet."
Jan en Marja hadden het stijl gevonden, als Van der Heijden zich eens
'onder het volk' had begeven. „Onze
78-jarige buurvrouw had een afspraak
met hem gemaakt voor een gesprek.
Ook zij was heel erg van streek door
het gebeurde. Maar een dag van te
voren werd deze afgezegd. De burgemeester gaat op vakantie, kreeg ze van
de secretaresse te horen. Alsof ie dat
niet eerder wist. Volgens gemeentevoorlichter Snelders heeft er echter
wel telefonisch contact tussen de burgemeester en de buurvrouw plaatsgevonden.

„De burgemeester is verantwoordelijk voor politiezaken," zeggen Jan en
Marja vastbesloten. „Hij heeft die verantwoording maar te nemen." Die verantwoordelijkheid mist het echtpaar
eerlijk gezegd ook bij de directie van
Gran Dorado. Vaak genoeg hebben de
bewoners uit de omgeving geklaagd.
De directie schreef volgens het echtpaar echter pas geleden nog een brief
naar een buurvrouw waarin stond,
'dat het allemaal wel meeviel met de
problemen'.
Volgens gemeentevoorlichter Egon
Snelders zijn er inmiddels afspraken
gemaakt tussen de gemeente, Gran
Dorado en de politie. Daarnaast beIqoft hij dat er ook met de bewoners
binnenkort gepraat zal worden. Ze
krijgen nog te horen wanneer.
De politie van Zandvoort reageerde
na de escalatie gelukkig wel meteen.
'Door het basisteam Zandvoort worden uw problemen 'beseft'. We doen
daar ook nadrukkelijk iets aan',

schrijven zij in een bewonersbrief
„Hoera, na zes jaar is het kwartje dan
eindelijk gevallen," roept Jan cynisch.
Via de brief wordt de bewoners beloofd dat er in de weekenden op de
vrijdag en de zaterdag tussen tien uur
's avonds en vier uur 's nachts extra
toezicht wordt gehouden door vier politieagenten. Zij worden zonodig zelfs
ondersteund door de bereden politie.
Dit weekend heeft de politie in de omgeving van het bungalowpark twee
jongemannen en een vrouw bekeurd
die op straat en in een voortuin stonden te plassen.
„Maar wie gaat die extra kosten betalen?" vragen Jan en Marja zich af.
„Moet de gemeenschap van Zandvoort
daar soms voor opdraaien? Komt
Gran Dorado er dan maar zo makkelijk vanaf? Voor bescherming tegen
vandalisme van voetbalsupporters
wordt tegenwoordig toch ook door de
voetbalclub zelf betaald," stelt Jan.
„De problemen worden niet uitslui-

tend veroorzaakt door Gran Doradogasten," verklaarde directeur Ruigrok
deze week. „Onze verantwoordelijkheid reikt uitsluitend tot aan de slagboom van het Gran Dorado-terrein. De
openbare weg valt onder de verantwoording van de politie." En dat was
dat.

Zwemmers geschopt
ZANDVOORT - De politie
heelt vrijdagmiddag een 14-jarige jongen uit Almere opgepakt
die met zijn vrienden twee jongens van 13 en 14 op het strand
heeft mishandeld. De twee jongens kregen bier, cola en zonnebrandolie over zich heen. Daarna werden ze geschopt en
moesten ze onder bedreiging
van een mes een rijksdaalder
geven.

An Carbaat weg
ZANDVOORT - An Carbaat
heeft haar functie als bestuurslid van de ANBO in Zandvoort
neergelegd wegens drukke andere bezigheden. Zij is zeven
jaar actief geweest binnen het
ANBO-bestuur. B. Kemmer
volgt haar op. Overigens gaat
de zomerstop van het zangkoor, de schakers, bridgers en
klaverjassers in na 26 juni.

Dit weekend was het voor het eerst
weer eens rustig in de straten rondom
Gran Dorado. De bewoners vragen
zich echter af of de politie het volhoudt om 52 weken per jaar te patrouilleren. Hebben ze in de rest van
het dorp dan wel mankracht genoeg,
vragen zij zich af. In ieder geval zijn
alle bewoners uit de omgeving van
Gran Dorado het er wel over eens: de
buurt mag vanaf nu niet meer geterroriseerd worden. De mensen zijn moe
en boos. Zes jaar ellende en nooit worden begrepen, dat is een te lange tijd.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Vervolg op pagina 3

Betonnen TTT-monster' overvalt bewoners
ZANDVOORT - Boos is
ze, maar vooral verdrietig.
Mevrouw T. de Jong uit de
Fahrenheitstraat 42 is haar
groene uitzicht kwijt. Precies achter haar huis is plotseling een groot grijs betonnen elektriciteitshuis neergezet, met een knaltalauwe
deur. Een monster. Dat zeggen ook de andere bewoners
van de nummers 32 tot en
met 44. „Het was de gemeente blijkbaar teveel moeite
om ons met een briefje op
de hoogte te stellen," zegt
ook buurman Dik Duivenvoorden.

Terwijl mevrouw De Jong
haar verhaal vertelt, stromen
de bewoners uit de Fahrenheitstraat toe om haar te steunen.
Ze beseffen echter dat het te
laat is om nog te reageren. Als
de gemeente ze op de hoogte
had gesteld, dan hadden ze zich
zeker verzet tegen het elektriciteitshuis, dat er tot hun grote
verbazing plotseling is neergezet door de PTT.

Maar het ongeluk is al geschied. Het gezellige groene
perkje aan de Kamerlingh On+ 100 cm.
aagwater: za 22 jun 3.49 uur NAP nesstraat, waarop zij vanuit
hun achtertuinen keken, is in95 cm.

K ma 24 jun 7.13 uur

loogwater: vr 28 jun 14.05 uur

Fred Paap
over
marihuana
pagina 3

ZANDVOORT - De gemeente gaat kijken of er in Bentveld bij de
Zandvoortselaan ook een speeltuintje kan komen. Naar aanleiding van de informatie-avond gisteravond over speeltoestellen op
het Vinkenplein, Schelpenplein en Nassauplein hebben Bentvelders gevraagd hun buurt op te vrolijken met speelattributen. In
die buurt wonen negentig kinderen.
Op het Schelpenplein gaat de gemeente in augustus een wipkip en
een speelhuisje met glijbaan neerzetten plus in de toekomst
mogelijk een schommel. Op het Nassauplein komt aan de ene
kant een wipkip en misschien een schommel. Aan de andere kant
is plaats voor een speelhuisje. Het Vinkenplein, waartegen een
paar omwonenden bezwaren hebben geuit, krijgt drie speeltoestellen. Alle speeltuintjes zijn bedoeld voor kinderen van twee tot
zes jaar.

Geen Hazes

Valse sleutel
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Wellicht ook speeltuin in Bentveld

ZANDVOORT - Twee gestolen auto's zijn weer terecht.
Een rode Volkswagen Jetta
kwam zondagmorgen in alle
vroegte boven water bij een
aanrijding op de Zandvoorterweg in Aerdenhout. Of deze
auto toebehoort aan de 19-jarige Duitser die aangifte deed van
een in Zandvoort gestolen auto,
trekt de politie in twijfel. De
auto werd namelijk met de
sleutels in het slot teruggevonden.
Een andere auto, een Opel
Kadett die van de Boulevard
Barnaart gestolen werd, is met
vernielde portiersloten teruggevonden in Overveen.
ZANDVOORT - Het aange| kondigde optreden van André
Hazes op 9 augustus in strandpaviljoen Copa Cobana vindt
niet plaats. Op die avond is het
paviljoen gesloten in verband
met de vijftigste verjaardag van
eigenaar Fer Oversteegen.

laten uitspelen tegen de andere
groepen binnen het Platform.
De gemeente gaat daarmee akkoord.
In het gesprek met Faber en
Schuitenmaker heeft Van Ooijen daarnaast beloofd dat de gemeente op korte termijn een recreatiebegroting opstelt waaruit blijkt wat de gemeente bijvoorbeeld met de toeristenbelasting doet. In een brief aan
het Platform staat deze toezegging zwart op wit: „Een versnelling van de procedure is voor
ons college zeer wel bespreekbaar."

DEZE WEEK:

middels veranderd in een dorre
woestenij. Groene struiken en
boompjes zijn er meedogenloos
uitgerukt om plaats te maken
voor een groot massief blok beton van drie meter hoog en
tweeëneenhalve meter breed.
Het PTT-huisje zou eerst verderop komen te staan, maar het
plan bleek opeens gewijzigd.
'De lijn' van het gebouw zou
niet overeen komen met 'de
lijn' van een aantal garages.
Bovendien zou er een boompj e in de weg hebben gestaan. De
bewoners belden twee weken
geleden verbaasd en geschokt
naar het raadhuis. 'U had de
aanvraag maar in de krant moeten lezen', was het argument
van de gemeente. Een van de
ambtenaren dacht ook nog
even leuk te zijn. 'Ach, dan verft
u het toch gewoon een andere
kleur', zei hij misplaatst tegen
een verdrietige vrouw.
„Het was een mooi stukje
groen. Nu is het net een sahara
met een paar dode struikjes,"
zegt mevrouw De Jong geëmotioneerd. Zij koesterde het
stukje grond altijd met nieuwe
stekjes en bloeiende plantjes.
Vanaf nu zitten de bewoners
noodgedwongen tegen een
hoop zand, grijs beton en kobaltblauw aan te kijken. 'En we

28 februari is in twee lokale
kranten gepubliceerd dat er
een vrijstelling werd verleend.
Dat is een standaard procedure. (Via een vrijstelling wordt
een wijziging gevraagd op een
bestemmingsplan, red.) Een
bewonersbrief is niet verplicht.
Maar ook al zouden we er een
de deur uit hebben gedaan, er
zijn voor dit soort zaken specifieke regels, omdat het een
communicatie-voorziening betreft. Dat valt onder artikel 18 a
van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening. Als een particulier
iets aan zijn huis gaat veranderen, dan wordt dat ook niet via
een bewonersbrief gemeldt. Bovendien is dit geen groot plan,"
aldus Snelders. Er worden volgens de gemeentevoorlichter
wel vaker kabelhuisjes in Zandvoort geplaatst.
Het gewraakte huisje van de PTT is volgens de gemeente
volkomen legaal neergezet
Foto André Lieberom

hebben ons er niet eens tegen
kunnen verzetten,' zeggen ze
verongelijkt. Volgens de bewoners waren er genoeg andere
plaatsen in de omgeving
gweest, waarop het huisje kon
staan. Ze hebben inmiddels een
brief gestuurd naar het college
van Burgemeester en Wethouders en naar de raadsleden. Zo-

veel mogelijk groene klimplanten en zo snel mogelijk opknappen van het overgebleven stukje grond, is hun dringende
vraag.
Volgens gemeentevoorlichter
E. Snelders is het stuk grond in
januari door de gemeente verkocht aan de PTT. „De gemeenteraad ging ermee akkoord. Op

In het koopcontract staat volgens de gemeentevoorlichter
niets vermeld over de afwerking. „Maar de plantsoenendienst zal kijken in hoeverre hij
de kabelverdeelkast met groen
kan bedekken. Bovendien zal
er door de gemeente contact
opgenomen worden- met de
PTT om te vragen of ze aan de
groenvoorziening wil bijdragen," aldus Snelders.

flj:,v<'v,-.
Natuurlijk, die krant moet ik hebben.

Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. 'Per kennismaking ontvang ik het
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OPENBARE
RAADSVERGADERING

College Beroepsonderwijs Amsterdam

De gemeenteraad vergadert dinsdag
25 juni 1996 in het openbaar. De
vergadering wordt gehouden in de raadzaal in
het Raadhuis vanaf 20.00 uur.

Een eigen zaak
Handelen
Leidinggeven
Verkopen
Geld verdienen?

J. KOPER

en
J. G. KOPER-BEIJERBACHT

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- Bestuursdienstrapportage 1996-1;
- Algemeen delegatiebesluit;
-Intrekking van de APV Zandvoort 1990 en
vaststellen APV Zandvoort 1996;
- Overname WLZK door PWN;
- Begrotingswijziging t.b.v. automatisering tekenkamer E/CT
- Ter beschikking stellen van f 175.000,-- uit parkeerfonds aan particuliere parkeergarage
- Schenking voor hulpbehoevende inwoners;
- Beschikbaar stellen van f 40.000,- voor woonwagencentrum Keesomplein;
- Overeenkomst "overdracht gemeentelijk woningbezit";
- Beschikbaar stellen van f 52.000,--voor Cultureel Centrum;
- Voorbereidingsbesluiten voor de percelen: Zandvoortselaan 185, Frans Zwaanstraat 86, Teunisbloemlaan 26, Kostverlorenstraat 65, Cortvan
der Lindenstraat 6;
- Beschikbaar stellen van gereserveerde bedragen voor ruimtelijke ordening;
- Verhogen voorbereidingskrediet Stations-omgeving;
- Meerjarenprogramma 1997-2002, restauratie
monumenten;
- Beschikbaar stellen van f 71.000,-- voor gladheidsbestrijding;
- Jaarverslag 1995 milieubeheer;
- Erfpachtrecht en terugkoop terreinen Watertoren en pompstation Bentveld. Beschikbaar stellen kredieten. Startdocument project 95-01:
mogelijke ontwikkelingen van Watertoren en
pompstation;
- Doelstellingennota Structuurschets Zandvoort
Deel l en II

Als kleine of grote ondernemer?

zijn wornsdai; 2 ( > j u n i 19!)(j

50 jaar getrouwd

Nationaal of internationaal?

lot l'rlidlrivn
van 1(5.00 tot 10.00 uur
randmivilioiMi 12 "De Wurf

Handel nu!
Bespreek jouw mogelijkheden
voor een korte, lange of snelle
opleiding

Bedroefd maar dankbaar dat wij haar
zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat onverwacht, op 91-jarige leeftijd, gesterkt
door hel H. Sacrament der zieken,
van ons is heengegaan, mijn lieve
vrouw, on/e moeder, oma en overgrootmoecler

Bel gratis
06-0146

Adriana Cornelia
Longayroux-Proost
20 oktober 1904

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar. De agenda
ligt ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis (ingang Swaluëstraat). Openingstijden: ma. t/m do.: 08.30-16.00 uur; vrij.:
08.30-12.30 uur.

15 juni 1996

Zandvoort:
Jean Pierre I,ongayroux
Melbourne:
jean en Lia
Arnhem:
Corry en Nol

Nacht van het licht
bijsoc. "DE MANEGE"

Zandvoort:
Fred en Cies
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

BESLUITVORMING
PARKEERBELEID IN AUGUSTUS
Naar aanleiding van de vergadering van de commissie Financiën op 10 juni is besloten de behandeling van de Parkeernota in de maand augustus
voort te zetten. In deze maand zal ook het verzoek tot het houden van een referendum worden behandeld. De Referendum verordening
geeft aan dat de gemeenteraad eerst een uitspraak moet doen over het referendumverzoek,
alvorens tot de behandeling van het betrokken
onderwerp in de plenaire raadsvergadering over
te gaan.
Het referendumverzoek zal worden behandeld
in de commissie Bestuurlijke Zaken van 14 augustus.
De Parkeernota wordt in de commissie Financiën
van 19 augustus besproken. Beide onderwerpen
zullen dan in de raadsvergadering van 3 september aan de orde komen.

za. avond vieren wij de langste nacht met
een caribbean salsa feest.

15 juni 1996
Huis in de Duinen
Herman Heijermansweg 73 - kamer 290
2042 XR Zandvoort

Barbecue op het terras
21. 00 tot 22. 00 uur

Correspondentieadres:
Tolweg 22, 2042 EL Zandvoort

Cocktails of sangria's van het huis.

De Uitvaartdienst en de begrafenis hebben op
woensdag 19 juni 1996 plaatsgehad.

Als speciale gast terug op stal Jeroen.
Entree 25,-

Met ingang van din.sclag 25 juni a..s.
Praktijk hervat

Witte of avond/cocktailkleding verplicht

C. K. H. van der Burg

uitsluitend ongeb. mensen V.Q.Q 30 jaar
Corr. gekleed

dermatoloog & fleboloog

Info 023-571 6023

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

WIJZIGING VERORDENING
LEERLINGENVERVOER
Burgemeester en Wethouders maken bekend
dat bij besluit van de gemeenteraad van 28 mei
de Verordening Leerlingenvervoer is aangepast.
Deze is aangevuld met een definiëring van de
regionale verwijzingscommissie. De commissie
verwijst een leerling naar de meest voor hem
geschikte school. De leerling komt, indien aan
de overige vereisten van de verordening is voldaan in aanmerking voor een vergoeding van
de vervoerkosten naar deze schoot
De betreffende stukken liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis. Openingstijden
Centrale Balie: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur;
vrij. 08.30-12.30 uur.

Te huur
per 1 juli v. perm.

Gem.
Parterreflat
Huisk., sip.kam. k.d.t.
wasmach. kl.tv
tuin m. terras
vold. park.gel. .

WERKZAAMHEDEN OP
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
ZANDVOORT
In verband met het verwijderen van asbesthoudende platen van circa 600 graven kan
enige overlast ontstaan voor bezoekers van de
begraafplaats. Vanzelfsprekend wordt getracht
de overlast tot een minimum te beperken.
De werkzaamheden worden bloksgewijs uitgevoerd in 5 periodes van telkens twee weken. De
start is begin april en naar alle waarschijnlijkheid
zal begin juli het werk gereed zijn.
Voor nadere informatie kan men terecht bij de
beheerder van de begraafplaats, telefoon (023)
574 01 00 of op de begraafplaats zelf.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
Prof. Zeemanstraat 23 - 2 bomen
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat).
Openingstijden: ma. t/m do.: 08.30-16.00 uur;
vrij.: 08.30-12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.
VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:

De nieuwe procedure gaat uit van de zorgbehoefte van de mensen. Om deze zorgbehoefte
vastte stellen moet men zich laten indiceren bij
het GIB. Deze indicatie kost f 244,70. Alleen
mensen met een positieve indicatie komen in
aanmerking voor een aanleunwoning. Voornoemde geldt tot 1 september 1996 alleen voor
de 46 nieuwe aanleunwoningen in het voormaligeHIK.
Als de toewijzing hiervoor is afgerond, zal de
toewijzing voor de overige aanleunwoningen
van het Zorgcentrum Zandvoort ook via het GIB
worden geregeld.
Nadere informatie over de procedure van aanmelding, indicering en toewijding kan men inwinnen bij het GIB in Haarlem, tel. (023) 515 97 00.
Informatie over de woningen zelf kan men
inwinnen bij het Zorgcentrum Zandvoort, tel.

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale B.alie van het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat).
Openingstijden: ma. t/m do.: 08.30-16.00 uur;
vrij.: 08.30-12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende bouwaanvragen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
96053B Oranjestraat 4
veranderen van
een supermarkt
96054B Oosterparkstraat 5 plaatsen tochtportaal
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schrifteliik hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziende
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wejvia het Openbaar register op te vragen.
Dit register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

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

875,-

Deskundig advies.

excl. energie

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Br. o.nr. 644494

(023)571 31 41. Hiervoor is een folder gemaakt
die ook bij de Centrale Balie van het Raadhuis
verkrijgbaar is.

Fahrenheitstraat 45 - 1 boom
NIEUW TOEWIJZINGSSYSTEEM
VOOR AANLEUNWONINGEN
In Zandvoort za! het huidige aantal aanleunwoningen met 46 extra aanleunwoningen worden uitgebreid. Deze woningen zullen gebouwd
worden op de plaats waar vroeger het bejaardenhuis Huis in Kostverloren (HIK) stond.
Daar er zich ruim 750 kandidaten hebben aangemeld voor deze woningen, heeft de gemeente
in overleg met de beheerder van de woningen,
het Zorgcentrum Zandvoort en het Gewestelijk
Indicatiebureau (GIB) afspraken gemaakt over
een nieuwe toewijzingsprocedure. Hiermee komt
de oude toewijzingsprocedure te vervallen.

)GiMEENTE

tel. 57 160 22

y j i uitvaartverzorging
kennemerland bv

WIJZIGING VERORDENING
PARKEERBELASTINGEN
De gemeenteraad heeft op 28 mei ingestemd
met de wijziging van de verordening Parkeerbelastingen. De wijziging betreft de tarieventabel. Op 11 juni hebben Gedeputeerde Staten
de wijziging goedgekeurd onder nummer: WEB
96-311514.
Tevens hebben Burgemeester en Wethouders
een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor
het gebied waar parkeren bij een parkeermeter
of een parkeerautomaat slechts tegen betaling
vanparkeergeldistpegestaan.Hetaanwijzingsbesluit en de wijziging van de verordening worden acht dagen na deze publicatie van kracht.
De betreffende stukken liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis.
Openingstijden Centrale Balie: ma. t/m do.:
08.30-16.00 uur; vrij. 08.30-12.30 uur.

Het collegevoorstel naar aanleiding van de
inspraakreacties ligt bij de Centrale Balie van het
Raadhuis ter inzage. Indien mogelijk zal voor de
behandeling in augustus geprobeerd worden

Ko.stverlorenstraat 60
2042 PJ Zandvoort
Open Spreekuurtijden:
dinsdag 17 30 - IS 30 uur
woensdag 16.00 - 18.00 uur
donderdag 1730- 18.30 uur

een gewijzigde versie van de Parkeernota te
produceren. Tevens zal ruim voor de behandeiing het collegevoorstel betreffende het
referendumverzoek beschikbaar zijn. Bij de
Centrale Balie is ook de Referendumverordening
in te zien.
Openingstijden Centrale Balie: ma. t/m do.:
08.30-16.00 uur, vrij: 08.30-12.30 uur.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

'.Bijna alle maten "

; ventilatoren
reeds v.a. ƒ 49,95
RADIO PEETERS'
.':.< Haltestraat 62a
: tel.: 023-5719892

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
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100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

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

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

Haltestraat 55

Aanbieding Sloggi's
alle modellen,
dames- en herenslips
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OPEN HUIS, zaterdag 22 juni van 12.00 tot
14.00 uur, Poststraat 12, smaakvol, authentiek, halfvrijstaand woonhuis (monument).
Dit romantische pand uit 1900 is in 1981 geheel verbouwd met behoud van originele details en sfeer. Beg.grond: ruime hal; Lvormige woonkamer met open haard; keuken met inb.app.; patio. Eerste verd.: 3
slaapkamers, badkamer met ligbad, wastafel
en toilet; zonnig dakterras. Parketvloer in gehele huis. Stenen
schuur.
Een bezichtiging waard.

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in,
,.,.,ƒ11'1
Bïen ntiturti-uitvtiurtverzekerï,
'MI0,
tluar heb je wat aan

"Dat heb ik toen wel ondervonden
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net '/.o belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste y.org geregeld,
precies zoals mijn man xich dat had voorgesteld.
'Ia. deze uitvaartverzekering is mijn\
vertrouwen meer «lan waard."

Vr.pr. ƒ 379.000,- k.k.

OC

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca. 9000 leerlingen

centrum

deeltijdberoepsopteidingen en oriëntatieschakelprogramma's

Wil je in 30 avonden
vakkundig leren timmeren,
metselen en stukadoren?
Kom dan naar het R. O. C. /
Wij hebben een speciale

Basiscursus bouwtechniek
voor iedereen die zich beroepsmatig wil bijscho-

* Ken kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uit\ r aart kost
momenteel zo'n f5.000,-).

STRANDPAVIUOEN

len of serieus wil doe-het-zelven.

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

In 30 avonden leer je de kneepjes van de volgende vakken:

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).

Basisvaardigheden Timmeren, zagen/steken/schaven
Basisvaardigheden Metselen, voegen

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Basisvaardigheden Stukadoren, pleisteren/schuren

j i'.Dag en nachtbereikbaarvoor
•Vliet: verzorgen van een-begrafenis
UITVAARTCENTRUM HAARLEM '.^?y';'\'''.:{} of! crematie.',' • , ••• ;••;:>.. '•
,'';: EHrekt hulp bij :eeiv sterfgeval'
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
J il, ik w i l vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcr/.ckering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man/vrouw

straat:

4 halen 3 betalen
aanbieding loopt tot
eind juni

AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

|u||^

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

randstedelijk

opleidingen

gÉSS^

A. LAVERTU
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

«
\

postcode/woonplaats:
telefoon:
lecftijd( en):
(__i
n P!

Bon in envelop /onder nost/egel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

l
l
l
l

Deze week ons
Midzomermenu
VOORAF:
soep of oriëntal scampi's
HOOFDGERECHT:
entrecôte of gamba's
met salade en Belgische frietjes
DESSERT:
Mosseltjes koffie
of vers fruit met slagroom
27,50 p.p.
Voor reserveringen: 023-5714525
Graag tot ziens bij Sky Line

start: september/oktober 1996
tijd: van 18.45 tot 22.00 uur
plaats: Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam
kosten: ƒ 1350,- inclusief materiaal en
gebruik van gereedschap
Meer informatie en aanmelding:
Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam

020-6185211 of 020-6892312. Vraag naar de heer
W. La Crouw of R. Ruizendaal
Rectificatie: Deze advertentie is
12 juni met een onjuist adres en
telefoonnummer geplaatst.

T

Weekmedia 17
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woensdag 19 juni 1996

Fred Paap: *Weed verkopen mag niet, punt uit
voortse afdeling van Horeca Nederland. Op persoonlijke titel en vanuit
de landelijke werkgroep 'Wet en regelgeving criminaliteit' van Horeca Nederland wil hij wel praten over het
Zandvoortse koffieshopbeleid.

Wie een joint opsteekt, zal in
Zandvoort niet zo snel opgepakt
worden. De hasj moet echter ergens gekocht worden. Alleen
waar? In Zandvoort kan dat in minimaal 11 cafés of koffieshops.
Volgens de gemeente rijst het aantal verkooppunten de pan uit. Dat
vindt ook Fred Paap van café Koper. Maar hij kiest wel voor andere oplossingen dan de gemeente.
De rubriek Stramlkorrels haalt het
kleine, grappige of ontroerende
nieuws naar hoven (lal anders misschien nooit in de krant zou komen.
De/e nieuwtjes kunnen zich afspelen
op hel strand, maar ook In het dorp.
Heeft u Ups of suggesties, bel 571.8K48.

Zandkunst
Met een schep en een houtje
van een waterijsje was hij er vorigc week woensdagavond drie
uur mee bezig. De badgast die
een liggende vrouw op het
strand modelleerde. Zijn
kunstwerk verdween helaas
snel. Nadat hij zijn foto's gemaakt had, wandelde er een
hond overheen. Enkele uren later nam bovendien de zee bezit
van de vrouw.

'H

'ET IS GEEN vleesch en geen
visch," zegt Fred Paap op persoonlijke titel over de softdrugsnota die de gemeente Zandvoort
onlangs heeft gepresenteerd. Paap is
17 jaar voorzitter geweest van de Zand-

Volgens het inmiddels gewijzigde plan zal de 'gouden driehoek' - zoals het stuk grond, dat
ligt tussen de Schoolstraat, de
Haltestraat en de Louis Davidsstraat reeds in de volksmond is
gedoopt - in 1997 worden bebouwd. De projectontwikkeOp radio en tv
laar wil echter bouwen tot achter de bestaande achtergevelDat het flink borrelt in Zandvoort, daarover zal geen Zand- rooilijn aan de zijde van de Halvoorter zich meer verbazen. An- testraat. Dat overschrijden van
tiere mensen vinden dat echter de rooilijn geldt niet alleen voor
ook. Daarom komt onze bad- het stuk braakliggend terrein,
maar ook voor de parkeerkelplaats regelmatig op radio en
tv. SBS 6 maakte een paar we- der, die in de toekomst onder
het te bebouwen winkeldomein
ken geleden een item over de
sloop van het Herman Heijer- komt.
In de parkeerkelder wil
manshuis, Veronica stortte
zich vorige week op de overlast Bruynzeel veertig parkeerplaatsen creëren en het liefst
van Gran Dorado en zaterdag
nog eens veertig extra. Ook de
kwam er een uitzending van
meerderheid van de politici
Radio Noord-Holland vanuit
het circuitrestaurant. Drie mid- staat daar welwillend tegendclbare scholen streden tijdens
|! liet radioprogramma Blauwbilgorgel om de 'Grote beker met
de kleine oren', oftewel de eerste prijs van het Bibliospel. Het
ZANDVOORT - Wie tusHuygenscollege uit Amsterdam
wist de meeste vragen over boe- sen 15 september en 15 april
ken te beatwoorden en was het 's nachts een agent nodig
beste tijdens een speurtocht
heeft, moet voortaan of op
door de encyclopedieën.
zoek naar de surveillance-

Aan de huizenkant van de
Louis Davidsstraat zal volgens
de tekeningen de bebouwing
van het binnenterrein niet hoger worden dan twee meter vanaf het hoogste erf. Volgens de
plannen wordt er vanaf dit punt
met een schuine kap naar achteren gebouwd in een hoek van
45 graden.

ZANDVOORT - Marjolein Noltee-Hoefnagel, al
twintig jaar leidster van
Peuterspeelzaal 't Stekkie
in de Duinroosschool, kan
er nog steeds niet over uit.
Zomaar opeens, mocht deze
juf 'een wens' doen van het
bedrijf Kroon Vis uit Zandvoort. Het twintigjarig jubileum van de kleuterleidster
(en de peuterspeelzaal)
De politie belooft dat er in elk moest maar eens even flink
geval een surveillancewagen gevierd worden.
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EXTRA SERVICE

FILIAAL ZANDVOORT
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Dat sommige koffieshops en cafés
daar juist wel wat voor voelen, verbaast hem niet. „Dat zou ik ook zeggen
als ik al soft drugs verkocht." In zijn
eigen café aan het Kerkplein komen
soft drugs er niet in, ook niet als het
legaal zou zijn. „Mensen die alcohol
drinken worden extraverter, maar van
marihuana word j e introvert. Dat geeft
een andere sfeer waar ik niet zo op zit
te wachten." Hij glimlacht. „Bovendien vind ik een joint stinken. Net, als
een pijp trouwens."
Monique van Hoogstraten

„Ik kan me geen mooier cadeau voorstellen," lacht een enthousiaste Marjolein Noltee-Hoefnagel

continu in Zandvoort is. BovenDaar hoefde Marjolein, zelf
dien hoeven Zandvoorters niet
meer per se voor aangiften naar gek van kinderen, niet lang
wagen of bellen en wachten het bureau te komen. Dat kan over na te denken. „Ik dacht
namelijk ook telefonisch, bij de meteen aan een echt schoolop doorschakeling naar het pc
in de politieauto en op af- reisje met een bus en aan
Haarlemse
bureau.
Rottig opstaan
Sprookjesland in Enkhuizen.
spraak.
Want het Zandvoortse poliHet zal je maar gebeuren. Word
je wakker na een dutje op het tiebureau gaat inderdaad bui(ADVERTENTIE)
ten het zomerseizoen 's nachts
strand, is je portemonnee gedicht.
Voorlopig
geldt
dat
bij
stolen. Een tachtigjarige HaarIcmmer ontdekte vorige week wijze van proef voor een jaar.
Daarna volgt een evaluatie.
woensdag dan ook onaangeALLERLAATSTE 3 VOORSTELLINGEN
naam verrast dat iemand zijn
WEGENS
GROOT SUCCES TERUG IK AMSTERDAM
Teamchef Rookhuijzen heeft
beurs met tachtig gulden had
meegenomen. Aangezien hij tij- de gedeeltelijke sluiting al eerKONINKLIJK THEATER C/VRRÉ
clens het slapen zijn ogen dicht der in het Zandvoorts Nieuwsblad
laten
doorschemeren.
had, heeft hij geen idee wie er
KARIN BLOEMEN
Toen sprak hij over het uitspanu met zijn geld rondloopt.
•v-' ••; .•• .••';".•,'. • - ' • • • . - • • . - • ' • •:. • . iir "•' •,••:..• • • • • •.'.":.-. - . • • • r ' • • • . ' •
ren van 120.000 gulden per jaar.
Inmiddels is pok burgemeester
<: • i\\ LA ON TOUlt ::,'-;Blije gast
Van der Heijden ervan over3, 4* en 5* juli (*televisieregistratie)
Een slordige Duitse hotelgast tuigd dat de Zandvoorters niet
Koninklijk Theater Carré 020-6225225
liaalt inmiddels weer opgelucht benadeeld worden als het buadem. Hij verloor dit weekend reau 's nachts gesloten blijft in
rNat. Theater Kassa 06-9203
de sleutels van zijn nieuwe ca- de winter.
biïolct in Amsterdam. Dankzij
het slimme optreden van zijn
(ADVERTENTIE)
Zandvoortse gastheer krijgt hij
vandaag andere sleutels. De hotelier belde een paar autodealers af en wist zo een nieuw
paar te regelen. De Duitse toerist heeft de hotelier inmiddels
een prachtige bos bloemen geschonken.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/eindred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesing, Paul Busse. Pieter Hendal, Theo van der Lincien, Yvonne Mulder, André Stuyfersant. Systeemredacteur: Hero Blok.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.

Nederland anders zijn," vraagt Paap
zich af, doelend op het plan om het
aantal verkooppunten aan een maximum te binden.

over. Bruynzeel dient, omwille
van de uitbreiding van zijn winkelcomplex en de realisering
van een aantal bovenwoningen,
in ieder geval al, 12 parkeerplaatsen aan te leggen. Tegenwoordig is iedere ondernemer
dat verplicht. Zoniet, dan moet
er per parkeerplaats 38.500 gulden worden gestort in het parkeerfonds van de gemeente.
Voor de overige 28 parkeerplaatsen die hij erbij wil bouwen, krijgt Bruynzeel een subsidie van 175 duizend gulden
van de gemeenteraad. Over de
extra veertig parkeerplaatsen is
nog geen zekerheid.
Daarnaast wil de projectontwikkelaar aan de voorzijde van
het raadhuis - vanaf de bestaande bebouwing - 120 vierkante
meter winkelruimte uitbreiden. Erboven komt een stalen
buizenframe van zes meter te
hangen, dat uiteindelijk drie
meter vanaf de nieuwe gevel
uitsteekt. Ook aan de zijde van
de Schoolstraat steekt het toekomstig te bouwen buizenframe drie meter uit.

Politiebureau 's winters dicht

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op woensdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
Hoofd commercie: J.F. Sas.

men, daarom ziet hij een gemeentelijke koffieshop nog als beste alternatief.
„Er is een vraag en daar kun je niet
omheen. Als de gemeente een koffieshop exploiteert, heb je in elk geval als
voordeel dat de kwaliteit bewaakt
wordt. Op den duur moet zo'n koffieshop dan geprivatiseerd worden."
Hij vervolgt: „Legaliseren kan ook.
Dat is de andere optie. Als de gemeente dat wil moet ze stappen ondernemen richting de regering. Ik heb daar
niets over gelezen in het stuk." Mochten soft drugs niet meer strafbaar zijn
in de toekomst, dan is Paap een voorstander van zo min mogelijk beperkingen. „Laat de vrije markt haar werk
doen. In de hele wereld vecht Nederland voor vrije handel, moet dat dan in

Bruynzeel mag over
een jaar bouwen

ZANDVOORT - De plannen voor 'Jupiter Passage',
een winkeldomein met parkeervoorzieningen en woningen op het perceel tussen Schoolstraat, Haltestraat en Louis DavidsRitje achteruit
straat, begint steeds vastere
Een bewoonster van de Zeevormen aan te nemen. Eerst
straat schrok vorige week
heeft de politiek zich erover
woensdag flink toen zij een
gebogen en voorzichtig aanauto midden op de straat signa- gegeven
dat een eventuele
lecrde. Temeer daar in de auto
grotere parkeergarage zelfs
een blaffende hond zat die alop sympathie kan rekenen.
lesbehalve gelukkig leek. Ze
Nu kunnen burgers een
belde de politie en na lang
wachten duwde parkeerpolitie kijkje nemen.

uiteindelijk de auto op de
stoep. Volgens een van de parkeeragent bestaat het vermoeden dat de auto niet op de handrem stond of dat de hond zijn
poot op de rem gelegd heeft
voor een ritje achteruit.

Dat beleid van de gemeente gaat ervan uit dat er in Zandvoort een halt
toegeroepen wordt aan de explosieve
groei van het aantal plaatsen waar
hasj verkocht wordt. Sinds 1991 is dat
aantal namelijk van een paar koffieshops en cafés gestegen naar 11 volgens de politie. Er gaan zelfs geruchten dat het er 15 zouden zijn. De gemeente wil eigenlijk dat aantal flink
terugdringen. Hoeveel is nog niet bekend, maar in elk geval moeten er

slechts een paar koffieshops overblijven.
Daar is Paap het niet mee eens. „Dit
noem ik nu een slappe nota. Artikel 11
van de Horecawet verbiedt in een horecabedrijf de verkoop van allesbehalve consumpties, condooms en maandverband. Dus geen soft drugs. Op overtreding van die wet staat een boete van
maximaal 25.000 gulden. Zo simpel is
het. Je zou dus als gemeente moeten
zeggen: zolang het illegaal is tolereren
we de verkoop van soft drugs niet. Ik
weet wel dat dit praktische problemen
met zich meebrengt, maar als je je aan
de wet wil houden moet je terug naar
nul koffieshops. Niet optreden is lekker makkelijk," vindt Paap.
Er moet echter een oplossing ko-

s Zandvoorts
Nieuwsblad

GEOPEND

VAN 11.00 -17.00 UUR

COCA COLA
NORMAAL OF LIGHT

REUZEFLES 1.5 LITER
ELDERS

DIRK VAN DEN BROEK
toeft 4000 aanbiedingen!

Juf Marjolein mag met
kleuters op schoolreis
Dat leek me enig voor die kleinVooral de reis met 'de echte
tjes. Kindervriend Jaap Kroon autobus', maakt de hummelzei meteen: oké, dat regelen we tjes heel erg opgewonden. Maar
dan. De peuterleidster is er be- na twintig jaar ervaring, weet
duusd van. „Ik kan me geen
mooier cadeau voorstellen."
De hummeltjes zijn door juf
al via een briefje van de spannende verrassing op de hoogte
gebracht. Op woensdag 26 juni
worden ze met een grote bus
opgehaald en vertrekken vervolgens met een flink aantal
moeders en leidsters naar het
land van Roodkapje, de boze
Wolf en Doornroosje. Het is de
eerste keer in het twintigjarig
bestaan van de peuterspeelzaal,
dat er een schoolreisje wordt
gehouden.

André Lieberom

Marjolein wel hoe ze zoiets
moet aanpakken. 'Als je nog
weieens een klein ongelukje
hebt, moet mama of papa een
tasje meebrengen met daarop
je naam en erin een schone
broek en een onderbroekje,
schreef ze in de uitnodiging.'
Voor de rest verwacht de juf
die dag geen enkel probleempje.

Geurige attentie

Anjercollecte
ZANDVOORT - Het Anjercomité loopt nog tot 22 juni langs
de deuren met de collectebus.
Met de opbrengst van deze collecte worden muziekverenigingen, zangkoren en toneelverenigingen gesubsidieerd.

Nieuw radiostation
ZANDVOORT - NEW Dance
Radio, een commercieel muziekstation, wil op de radio. De
onderhandelingen met Casema
zijn echter nog niet afgerond.
Volgens een woordvoerder van
NEW Dance Radio wordt een
dezer dagen duidelijk of de muziekzender in Zandvoort te horen is.

Promenade

Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA in Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12.
Telefoon: 023 - 5718648

Blokfluitconcert
ZANDVOORT - Marga van
der Pol, blokfluitdocente van
muziekschool New Wave,
treedt op zondag 23 juni op met
het kwartet Holland Sweetwood. Het concert wordt gehouden in de Lutherse Kerk
(Witte Heerenstraat in Haarlem). Aanvang: vier uur.

Fax: 023 - 5730497

Slager weg
ZANDVOORT - Slagerij
Kroonenburg uit de Schoolstraat 3 is voorgoed gesloten.
Het plotselinge vertrek van de
slagersechtpaar en haar medewerkers wordt door vele inwoners uit Zandvoort betreurd.
„Het kon niet anders," aldus
Emily Kroonenburg gelaten.
„Na drieëneenhalf jaar hard,
maar met veel liefde werken,
hebben we het helaas toch niet
kunnen redden. In november
1995 hadden we de pech, dat de
groentezaak naast ons ermee
ophield, waardoor de 'loop' eruit was in de Schoolstraat.
Toen kwam die lange en koude
winter, waardoor veel mensen
geneigd waren naar de supermarkt te gaan. Daarbij kwamen
nog eens extra de steeds groeiende parkeerproblemen in het
centrum. We werkten keihard,
maar onze inzet van 200 procent werd zo niet voldoende beloond," aldus de eigenaresse.
Toch missen Emily en haar
man Albert hun vaste Zandvoortse klanten. „ Zij hebben
ons altijd gesteund. Daarom
willen wij onze trouwe en vooral gezellige klanten- die door
weer en wind wel kwamen- hartelijk bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen," aldus het
echtpaar.

Gran Dorado
Vervolg van voorpagina
Jan Terol: „Nu verwacht ik
alleen nog, dat. burgemeester
Van der Heijden zijn excuses
komt aanbieden aan de taewoners. Want laten we nu eerlijk
zijn. De burgervader wordt
toch ook uiteindelijk door ons
betaald. Maar hij heeft ons al
die jaren mooi in de kou laten
staan. Hij had hier al veel eerder een nachtje moeten surveilleren. Nee, niet in een politieauto met drie man, maar in z'n
eentje, in z'n eigen autootje.
Dan had hij zich tenminste vergewist van de problemen. Dan
had hij meteen geweten, dat
ons woongenot hier volkomen
'naar de filistijnen' is. Dan had
hij kunnen zien, hoe we keer op
keer onze spullen moeten verdedigen tegen grote groepen
dronken jongelui. Hoe ze naakt
in onze tuinen pissen en proberen onze slaapkamerramen in
te klimmen. Als hij onze klachten gehoord had en was komen
kijken, dan had deze escalatie
nooit gebeurd. We geven toe,
het is misschien niet goed wat
er gebeurd is. Maar onze buurman is beslist niet gewelddadig,
hooguit driftig. Hij is door het
lint gegaan van het vandalisme.
Nogmaals, dat had ons ook
kunnen gebeuren. Het is niet
goed te praten wat hij gedaan
heeft, maar hij heeft z'n nek
uitgestoken voor de hele buurt.
Het gebeurde geeft misschien
des te meer aan, hoe hoog de
problemen hier zijn opgelopen.
Want in die zes jaar zijn we
nooit serieus genomen in onze
klachten. Hopelijk gaat dat nu
veranderen."
De dader vond het zelf ook
erg, wat er was gebeurd. „Ik
kan wel zeggen dat ik er spijt
van heb," verklaarde hij in
RTL-Nieuwslijn. „Het was echt
mijn bedoeling niet. De verwondingen die die knul heeft, staan
niet in verhouding met wat ze
deden. Maar het is hier iedere
week weer raak en ik ben al
zoveel keer naar de politie gegaan."
Zijn medeburen namen het
deze week massaal voor hem
op. „Als het mij gebeurt, sla ik
er ook een dood. Het lijkt de
Vietnam-oorlog wel met al die
knapen," verklaarde een zelfs
strijdlustig voor de RTL 4-camera.
De burgemeester was niet bereikbaar voor commentaar.
Martha Burger

Leiders gezocht
De promotiemeisjes van het Zandvoorts Nieuwsblad en OVZ
deelden zaterdag vanwege vaderdag geurtjes uit van Wil Moerenburg (staand rechts). Ook Jaap Bloem (gehurkt links) kreeg
een geurtje, omdat hij voor de EK-puzzelactie van het Zandvoorts Nieuwsblad en OVZ waardebonnen ter beschikkingstelt. Eigenaar Rutte van Cortina Modes (staand midden) deelt
eveneens bonnen uit. De inzendingen van de puzzel die vorige
week in de krant stond, kunnen tot 29 juni ingeleverd worden
bij ons kantoor op het Gasthuisplein
Foto André I.ii'borom

ZANDVOORT - Scoutingvereniging Stella Maris en St. Willitarordus zoekt begeleiders
voor de zomerkampen van 29
juni tot en met 6 juli. Bovendien kunnen de padvinders ook
leiders gebruiken die zich gedurende het jaar willen inzetten
voor de scouting. Meer informatie
bij
J.
Berkhout
023-5245852.

Tekenwedstrijd
ZANDVOORT - De drie winnaars van de landelijke tekenwedstrijd van Menken van
Grieken en Gran Dorado krijgen vanmiddag om drie uur
hun prijs in het Zandvoortse
bungalowpark. Zij mogen een
lang weekend logeren in een
van de 15 parken van Gran Dorado. Jochem van Gelder van
het tv-programma Wie Weet
Waar Willem Wever Woont
reikt de prijzen uit.
schildert u dat PTT-huisje toch gewoon een andere kleur," raadde een ambtenaar de
Per ingezonden tekening „Nou, dan van
de Fahrenheitstraat aan die zeer verontwaardigd zijn over het PTT-huisje in hun
wordt één gulden overgemaakt bewoners
achtertuin
I l l u s t r a t i e Maiv ilo HIKT
aan Jantje Beton.
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Schoonmaakpersoneel gevraagd
ievr werkster voor schoonhouden van kantoorruimte,
ochtend p w Info CLICK'S FASHION 023 - 5712300

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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HBO, 020 man, 53 jr, 1 84/80,
Uevr MEISJE of JONGEN die het leuk vindt om 'zelfstandig' aar jaar alleen, droge humor,
een keuken van steengnll/fondue restaurant te doen Een moet af en toe alleen zijn,
>eet]e keukenervanng zou makkelijk zijn Baan is voor het oekt vriendin tot 50 jr, ± 1 72,
lank, (voorl) LAT-relatie, kiniele jaar Heb je zin om een beetje creatief bezig te zijn,
leren welkom en niet roken
bel dan 023 5712092 voor een afspraak
Br o nr 755-25022 v d blad
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Horecapersoneel gevraagd
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allo, wij zijn meisjes van 18
aar en wij zoeken een leuke
angen m de buurt van
trecht We zijn 1 76 m lang,
6 kilo en hebben blond haar
ot aan onze billen Spreek
nel wat in, dan maken we
nel een spannende afpraak"06350151561gpm
loxnummer 438120

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

^

KLEINER FEIGLING

BOKMA
JONGE JENEVER
HELE LITER

ELDERS/lïTJf

ELOERS^4v95^

VAT 69
SCOTCH WHISKY
0,7 LITER

SUNNYBAYRUM
wit of bruin
0,7 LITER

bereid met vijgen
en wodka
0,02 LITER

•

STUNT!

He hallo met Astnd Ik ben 46,
65 m lang en weeg 63 kilo
/erder heb ik lichtbruin haar
en blauwe ogen Langs deze
weg zoek ik een leuke man
om mee op VAKANTIE te
jaan Ben jij spontaan en
woon jij omg Leiden/R'dam
of A'dam? BEL"
36-35015156 1 gpm Boxnummer 395426
Hoi, met Frank Ik heb ontzetend zin in een blind-date Jij
ook'' Dan moet je even bellen
•n je hoort gelijk wie ik ben en
zo 06 350 15 1561 gpm Boxnummer 984877

Gevr 1 ochtend of middag
D w huish hulp, Ifst vrijdag CITADEL SPAARADVIES BV
Aalsmeer 0297 344109
DE LAIRESSESTRAAT 119
"A" l nl o t ma t H n\ t i 4iii/< m n i<i4 tiuiltl < kki lijkt .ul\ < t
Tel 020 - 664 39 34
Gevr
huish
hulp,
tijden
t' nl H i omlun.itit - ui 4)4 M n t o s /ijit DJ» .1,1 IH i .1.1 j: op
Gevr spaaradviseuze
n o t k 5718954/5715287
mm k.uitni < ti \ « t ki ij^h.i.ii
Welke jonge vrouw/moeder
Gevr hulp in de huish , liefst wil een aantal uren per week
T*T \ ooi In u M n oinli t niiniiiii l \voi dt l i < «< l r\li .1 in
H k> tn iv _i l>i .K li l .lUim ilt /M.-- ,ii l in kost* n
erv, 3 uur p w Tel 0297 - bijverdienen9 Ben jij ook le341583
na 1900 uur
mand die
graag actief wil
* Ui l pi I.UMIV ui tlt Mi, 10- w m i), n ^.t n liiui|Miiiiii9
nu i s \i i slum <! Op v » i /IK k \\oi ill aan iidvt i ti t i evraagd erv huish hulp, worden Ken jij veel mensen,
9
i h i- Iniil t n In l MI -pi< itlni»vi lm d 11 n ki.iul \« i
3 uur liefst op vrij, met ref, leg jij snel kontakten Zeer
-!IMIK| IIn i \ ooi \\unll /O ')d in n krnni- ^t •
hoge verdiensten mogelijk
Uithoorn
Na
1900
uur
tel
hl.i, in
Hoge provisies Training en9 Omg A'veen Vrouw, 65 )r
0297 568309
\ll. p n j / . n . M l l 7. W 111 \\
begeleiding Geïnteresseerd oekt LAT-rel met man die
Bel dan direkt voor een inter- i a van bridge houdt Br o
l kunt il* h ksi \,ui uu \1n 10 .idvci triidt t onihin.ilii /
nr 755-25003 v d. blad
h'IrfoiuM h (ip^i \4 n
view Tel 020 - 664 39 34
Technisch personeel
'etten vrolijk zijn is voor mij
geen kunst Ik ben altijd vrogevraagd
Vrijwilligers
jk, lief en spontaan Ook ben
dl il niiiitini i i* nu l v ooi hr/ot^MiK lit,'n) o f / , nilf n j.m
gevraagd
<. sportief1 Ik (vr) ben 21 en ik
Mi, rn'. \\,>,>kincili.i
zoek
iemand met wie ik een
Bezig
met
een
technische
opP.i.lliu- I V i - l 0(1(1 Al) Vm~l.-ril.iin
uke relatie mee op kan boueiding en op zoek naar va\ ) i *hutiM^-lijcli n <:< l,l,-n vooi pLi.il*in<! tn ilt/rlf<lr
9
Stichting
Communicatie
wen Ben jij diegene en ben je
«antiewerk Bel of kom langs
u,, k
3ij Technicum Uitzendburo, Auditief-gehandicapten Ne al nieuwsgierig geworden"?
\ ooi ,li !>, l.ilin^ oulv.in^l n , rn .n i, pt<rn ok.t.it l
derland
(i
o
)
zoekt
vrijwilliger
BEL SNEL 06-350 15 156
Ceintuurbaan 312, Amsterm/v t b v verkoop/marketing
gpm Boxnummer 915466
dam Tel 020 6767656
Tel/fax 020-6863295, 13-15 u
R'dam hallo, met Gerda Ik
zoek iemand uit de buurt van
Oproepen - Mededelingen
^'dam Ik ben zelf een gezelliDivers personeel gevraagd
ge meid van 44 en heb 2
kinderen (18 en 20) Ik ben
niet moeilijk en erg ruimden•*• Help de Polen Stuur 'n
Dagblad De Telegraaf
<end Dus lijkt het je wel waf
voedselpakket' Wij hebben
vraagt per direct in Zandvoort BEZORGER M/V,
me dan maar" Altijd reacevt 'n adres 02907 5235
verd ± ƒ 335,-p 4 weken, 4 x p j bonus ƒ 72,50 Gratis krant Bel terugi
0635015156
Leeftijd
vanaf
15
jaar
Tevens
vakantiebezorgers
gevr
• Uw particuliere Micro bon
1 gpm Boxnummer 408825
Bel
voor
aanmelding
en
info
023
5364942
per post verstuurd bereikt
R'dam met Sharon, 1 70 m
ons pas over 3 a 4 dagen
:n getint van de zonnebank,
Opdrachten die te laat
bruine ogen/lang blond haar
binnenkomen worden
Voor ons multi-functioneel onderhoudssysteem
automatisch de week
Bent u i b v auto, ABN sprekend en per direct beschikbaar9 k houd van FITNESS, aerodaarop geplaatst
Dan kunt u in aanmerking komen voor een vertegenwoordi- 3ics, uitgaan, bioscopen en
gersfunctie Geen huis aan huis verkoop Sollicitaties uitslui- Darretjes Lijkt het je waf
REAGEER dan SNEL en je
tend na telefonische afspraak (10-17 uur) 0206409408
krijgt een leuk berichtje teaparte
* bezoek aan
Gevr ervaren AUTOWASrug11 Wacht niet, maar bel'
pasruimte
huis of m
SER,
1x
per
week
ƒ20
per
06-35015156 1 gpm Boxruime
het
keer Tel 023 - 5715889
nummer 331274
sortering m
ziekenhuis

pEPSl COLA
UTERFLES

VERGELIJK- .JOAC"
BARE PRIJS j£»?0

l! VIEUX

020-562 62 71

SUPERIEUR

EDMOND BERNARD

CEPAGE
„ VIN DE PAYS D'OC
•'

^

PARADE VIEU)^ ,,
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CABEHNI SAIAOGNON

Een pruik als het
nodig is!

Echte Doorzetters Gezocht!

*
•*

Koorwerken
en pruiken

* ziekenfonds
leverancier

*«***•*•••i
liB»Jïl*Hdl'l*iliil«
CABERNETSJWMONONff»'1 '3'" "*""

l ,. 0°°
l
16 FLESSEN

28.50 '

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

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

Kennismaking

• Wij behouden ons hè
recht voor zonder opgave van REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE9
CHARLOTTE COIFFURES redenen teksten te wijzigen Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
of niet op te nemen
EN HAARWERKEN
7 dagen per week Wat moet u doen'
Oofc gespecialiseerd in
1 Kies een leuke advertentie
heren{maat)werken
2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
Verloren en
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
gevonden
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Heemsledestroal28
bh Hoofddorpplein
Verdwenen v logeeradr in Dames1 Ik ben 27 jaar en
Ik ben Patncia uit Den Haag
Amsterdam
Geuzenvld LEO, mijn rode 1 95 m lang, heb blond haar ben 20 jaar en 1 72 m lang
gecastr kater, zonder wit en blauwe ogen Mijn hobby's Verder heb ik donker lanc
Tel 020-6157107
Wie weet waar hij is9 Bel dan zijn fietsen, basgitaar spelen, haar en bruine ogen Willen
aub 020-6149004/6967167 tv kijken, muziek Ik (man) jullie meer over mij weten, o'
zoek een leuke vrouw om iets leuks over jezelf vertellen
deze dingen mee te delen spreek dan wat op mijn box
Uitgaan
Voel je je aangesproken, rea- m, wie weet BEL
geer dan' 06 350 15 156
0635015156 1 gpm Box
1 gpm Boxnummer 380688 nummer 946044
DEN HAAG ik ben Dennis, 25 Ik (vr) zoek een gezellige jon
22 en 23 juni Parkeerterrein Rijnhal te Arnhem, 29 en 30 jun jaar Wie wil er een avond met gen om romantische dingen
Mullerpier te Rotterdam, 13 en 14 juli Sportcomplex Ookmee mij stappen9 Ik ben 1 70 lang, mee te doen Ben jij die jon
te Osdorp (Amsterdam) 20 en 21 juli Manifestatieterrein te heb donkerblonde krullen en gen en spreekt dit je aan''
Alkmaar Org Hensen, tel 023 5402334 b g g 0653147728 bruine ogen Als jij zin hebt in Laat dan een berichtje ach
een leuke avond, spreek dan teri 06-35015 156 1 gpm
SNUFFELMARKT UITHOORN een voorstel m op mijn box en Boxnummer 397589
Felicitaties
elke zaterdag 9-16 uur wie weet 06-350 15 156
Kraamhuur
ƒ 25,
entree 1 gpm Boxnummer 371678 Noord-Holland hè, met Anja'
Ik ben een leuke blonde
ƒ 2,50 Industneweg 4
Hallo mannen, ik ben Brenda' spontane en jonge vrouw var
B Herman h g met je halve Info 0297 532354
gnb Erna Willemien, Jan,
Ben jij die ene lieve, leuke 42 jaar, 1 72 m Ik zoek eer
Joan Torn Nico, Wim, e v a SUSENSO, lesb/bi v r , elke man dan moet jij reageren' Ik leuke vriend, om samen te
laatste do v d mnd Vrou ben 34 jaar en heb een zoon- genieten van de leuke dingen
o Rubrieksadvertentie9 Zie wenhuis
A'veen, Aalberseln
van 12 jaar De rest
vertel in het leven1 Spreek maar wa
voor adres en'of telefoonnr 6 Midzomerfeest, zo 23 juni tje
1
ik
je
later
wel'
Bellen'
in en wie weet spreken wi
de colofon in deze krant
1700 u Entree ƒ5,
06-350 15 156 1 gpm Box- elkaar' 06-350 15 156 1 gpm
nummer 335425
Boxnummer 327992

Openluchtvlooienmarkten

ACRO's

voor de particulier:
3 regels voor ƒ 17,50
Uw rubneksadvertentie wordt
geplaatst in de /es edities van
het Amsterdams Stadsblad,
Diemcr Couranl, de Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad
GaasfJcrdam, Buitenvcldertse
Courant, Amstelveens
Weekblad/Amstelveen Post.
Aalsmeerder Courant,
Uuhoornse Courant, de
Ronde Vencr en Zandvoorts
Nieuwsblad met een totale
oplage van 514 450 exemplaren

TIJDELIJK
SAMEN
VOOR
UW EIGEN ADVERTENTIE EEN WEEK
LANG OP TV KOST NORMAAL FL 25,=

niet voor de zakelijke markt. Uw advertemie wordt geplaatst onder de passende
rubriek. Gebruik bij het invullen van uw
tekst de/e coupon en voor iedere letter,
punt, komma of cijfer één vakje. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Er
wordt géén bewijsnummer gestuurd en
geen korting verstrekt.
De tekst van uw Micro moet uiterlijk om
15 00 uur maandag in ons bezit zijn voor
plaatsingen in dezelfde week op woensdag. Brengen en contant betalen kan ook
bij
de balie m de hal van hel Paroolgebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam-Oost.
balie kantoor Weekmedia Amstelveen,
Gebouw Aemstelstyn, Laan v.d. Helende
Meesters 421B
balie kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Wij behouden ons, het recht voor /.onder opgave van
redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen. Wij
/.ijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door
onduidelijk handschrift. Onleesbare teksten worden
niet m behandeling genomen

NU MET GRATIS
DOELTREFFER

Voor 3 regels betaalt u slechts f 17,50 inclusief een
week koopjesnct fl 20,= Voor elke regel meer wordt f
5,00 cxüa m rekening gebracht
Wie kontant betaalt, ontvangt gratis één DoelTreffer,
waarmee u prachtige prijzen kunt winnen. De hoofdpnjs is een auto' (Zie voor meer informatie elders m
de?e krant). AK u betaalt per Euro-, giro- of bankbetaakheque, krijgt u de gratis DoelTreffer per post
nagestuurd
De?c aanbieding geldt alleen voor particulieren, dus

MICRO-BON
t/m 3 regels ƒ 17,50*
t/m 4 regels ƒ 22,50
t/m 5 regels ƒ 27 50

Tdam mijn naam is Marjan
Ben 34, 1 60 m en 60 kilo Ik
heb blond haar en bruine
ogen Ik ben ongebonden en
neb een vaste baan Wa1
zoek ik? Een goed uitziende
man die van uitgaan houdt en
een avondje thuis en die eerijk is11 Bel me maar snel1 06350 15 156 1 gpm. Boxnummer 979954
Sportieve vijftiger zoekt een
leve, spontane vrouw tussen
de 50 en 55 jaar Ik (man) rook
niet en gebruik geen alcohol
Wil jij ook samen leuke dingen
ondernemen en hou je van
gezelligheid, neem dan kon
takt met mij op' 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 365084.
Sur v r , slank, 28 jr, vaste
baan, zkt Ned man, 28-35 jr
vaste baan, intelligent, gezel
lig, voor ser rel Geen barty
pe, niet rokend Br o nr 755
25004 v d blad
Waar zijn alle leuke, charman
te vrouwen gebleven, die
graag een vrolijke en 7onder
houdende relatie willen' Als ji
dit bent, bel dan en ik (man
vertel je over mijzelf
06-350 15 156 1 gpm Box
nummer 941253
Welk meisje van rond de 20
jaar zou het leuk vinden om
vanavond met mij (man) naa
de film te gaan?
06-35015156 1 gpm Box
nummer 374521
Wij zijn 2 prettig gestoorde
blonde meiden van 25 en 26
jaar Wij zoeken 2 toffe jon
gens om met ons uit te gaan
als je maar prettig gestoorc
en vooral spontaan benti Van
daag nog bellen1 Wie wee
maken we meteen een af
spraak' Groetjes
06-35015156 1 gpm Box
nummer 410248

St SWINGING SINGLES
zaterdag dansparty voor al
leenstaanden m 't Moe, Lm
denlaan 75 A'veen Aanv 20
u 030-6932954/06-53485628

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contac'
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 0345-61148
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste) 24 uur per
dag, 7 dagen per week
Cupido erkend, voordelig ei
een van Nederlands grootst
relatie-organisaties
UNIQUE, een deskundig bu
reau dat voor u op zoek gaa
naar ser, passende rel Be
nu voor info + gratis brochu
re 0180-429090/010-4220584

Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Verhuizingen
PlaatsX Y Z B V verhuizingen ei
kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020-6424800

aperitief

heeit alle dranken

PALM BIER,,
KRAT24FLESSE&H
per f les

HAARLEM: Califormeplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Postcode Loterij en Stichting DOEN reizen door het land

De Roadshow
komt ook

terij helpt óók bij u om de hoek.
In dit blad kunt u steeds lezen
waar de Roadshow te vinden is.

Helpen...

Als lid van de Postcode Loterij
steunt u de zeven organisaties
die de netto opbrengst van de
loterij verdelen: Wereld Natuur
Fonds, Artsen zonder Grenzen,
Novib, Vluchtelingenwerk, Na tuurmonumenten, Unicef en
Stichting DOEN. U steunt hun
werk voor een schonere, rechtvaardiger wereld; een steun die
hard nodig blijft.

...en winnen

Bovendien maakt u kans op die
geweldige verrassende prijzen
die de Postcode Loterij wekelijks uitdeelt. Zoals de Straatprijs, of misschien wel de
maandelijkse Jackpot! Die staat
inmiddels op 5 miljoen. Vul
daarom vandaag de bon in en
stuur hem op. En u weet het:
met meer loren meer kans. •
De Roadshow reist de hele
zomer door het land. Op 23
juni staat de Roadshow bij
zwembad 'DeSchots' in
Den Helder. U bent meer
dan welkom!
Het warme weer is terug en
dus reist de Roadshow van
Stichting DOEN van de Nationale Postcode Loterij door
het land. Met muziek, amusement, informatie en een spannend spelletje bingo. U beleeft
er niet alleen een gezellige,
informatieve middag, u kunt
er ook leuke prijzen winnen.
U vindt de Roadshow op braderieën en beurzen, stadsfeesten

en campings. U bent altijd weikom om met speciale bingokaarten een gooi te doen naar de
bijzondere prijzen die in de
speelrondes te winnen zijn. En
u kunt natuurlijk meteen kennis
maken met de Postcode Loterij
en de goede doelen die de loterij steunt.
De opbrengst van het bingospel
dat u tijdens de Roadshow speelt
gaat naar een goed doel bij u in
de buurt. Want de Postcode Lo-

5 miljoen
De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21
12
04
23

33
34
13

08
38
19

15
44
31

20
28
11

17
22
18

25
27
24

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij' tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
G ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
L~] ƒ 10,- (één lotnummer)
D dhr.

Adres:

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

WIN^OT^-MIUOEN-BÖN

Naam:

DE UITSLAGEN VAN 17 JUNI

Woninginrichting
• T k houten stapelbed inc
twee matrassen (80x190'
/ 175 Tel 023 - 5719606

rechten salades of als

•^:':y?ïiv:v;:4:>::^^';::'S:::>::::-"::'::--:^*:-"';
::#£:Ï::S';'&S:::S'^#.'(Ë JB'';

Correspondentieen contactclubs

Naanr
Adres:

serveenemp.; i^-iu aanbevolen bii'knollookscholels, worst en

[ inphla ba^en

* n u l . Kixipjcsnot fl 2,50 mixt. ATS-Tcksl >anuf pugina S50.

Knip de bon uit en lever die in bij de bovengenoemde adressen of stuur een getekende Euro-, giro- of bankbetaalcheque (denk er aan het registratienummer van uw pasje m te vullen) met de bon mee in een enveloppe
naai WEEKMEDIA. POSTBUS 156, 1000 AD AMSTERDAM

kleur, *eptood
?S£
i bouquet. vol talig l kleur
kleur rosô
rose
emaak. weoel

s

De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 36
29 ƒ 10.000,- 03
ƒ20,16
ƒ1.000,- 43 ƒ10,42
ƒ 500,- 40
/9,14
ƒ 100,- 26
ƒ8,10
ƒ50,- 01
37
ƒ40,- 32
07
ƒ30,- 35
ƒ5,36
ƒ25,-

K-

Postcode:
Plaats: _„
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel. .
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Banknummen

150.96.06

Straatprijs:

Thuisbingo
ƒ 25.00O,-

ƒ3.000,6669 DP
Extra Prijs ƒ 25.OOO,-

Zetfouten voorbehouden

6669 DP 016

De BMW: 1487 MC 003 in Oostgraftdijk

m Bon uitknippen en in een envelop
' (zonder postzegel) opsturen naar:
l Nationale Postcode Loterij,
l Antwoordnummer 19503,
J 2501 ZV Den Haag.

NATIONALE
LOTERIJ

woensdag 19 juni 1996

Weekmedia 17

Bij elk schilderij hoort een verhaal

met

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Verbouwing Nieuw Unicum mag voor 25 miljoen
verbouwen. Het is de bedoeling dat de kamers
twee keer zo groot worden Het ministerie heeft
officieel toestemming gegeven voor de vetaouwing.
Horloge Cees Hogendijk heeft na 53 jaar zijn
horloge teruggekregen. Dankzij het openstellen
van de muur kon een Oostduits echtpaar het
horloge terugbezorgen. Het horloge werd vlak
voor de oorlog gestolen uit de linnenkast van
Hogendijk. Hij had het ooit gekregen van de
Nederlandse Spoorwegen.
Geen eigen ketel Omdat er onvoldoende mensen
uit de Keesomstraatflats gereageerd hebben,
ziet woningbouwvereniging EMM ervan af om
de bewoners een eigen cv-ketel te geven.
Scholen open Volgens wethouder Ingwersen
hoeven de Zandvoortse leerlingen zich geen zorgen te maken. Hij verwacht niet dat sommige
scholen dichtmoeten, ook al heeft staatssecretaris Wallage gezegd dat te kleine scholen moeten
sluiten.
Waterijsje Een tweejarig jongetje is bijna gestikt
in een waterijsje doordat hij een te grote hap
nam.

Geen steun voor cireuHplaiini'n De nieuwe C'ana
dese eigenaar Hordo van Bouwes Palace kri]«i
geen groen licht voor zijn plannen om het en ctnt
te veranderen De meeste politici voelen claai
namelijk niets voor
Kampioen Het eerste team van de Zanrlvoortse
tennisclub is winnaar geworden van de Eerst L
Klasse.
Sonncwende Er h]kt schot te zitten m de woning
bouwplannen voor Sonnewende De ondeihan
delingen tussen de gemeente en de Bond Zonder
Naam lijken namelijk viuchten at te werpen
Raadslid we? Het D66-raadshd T van Erp leut
per l oktober zijn functie neer, omdat hi] naai
Heemstede verhuist Wie hem opvolgt is noi>
niet bekend
Secretaris met de VUT Gemeenteseuetans J
Hoogendoorn gaat met de VUT Hij heef i vanaf
1954 bij de gemeente gewerkt.
Tien jaar Restaurant Flipper, gevestigd aan de
Passage, bestaat tien jaar
Lieve heer De journalist Kuiper sr heeft het m
zijn rubriek 'Met oog en oor de badplaats' ovei
VVV-directeur Theo Hilbers als 'Onze Lieve
Heer' Hilbers kon er zelf wel om lachen, maai
een familie uit Egmond wat minder

Z

„Ik ben niet zo snel tevreden, zit vaak nog aan schilderij te werken als het al lang af is"

Veel Zandvoorters schilderen. Sommigen durven
daarmee op straat te komen, maar Arie van Norde
blijft liever op de achtergrond. Toch heeft hij sinds
kort een eigen galerie in de
Stationsstraat. „Omdat ons
huis te klein werd voor al
die schilderijen. Maar ik
vind het wel moeilijk om ze
te verkopen, want bij elk
schilderij hoort een verhaal."
IJN VINGERS zijn een
beetje groen blauw. Verf?
Heeft hij vanmorgen nog
even een kwast ter hand genomen om wat bij te werken?
Want dat gebeurt vaker. „Als ik
hier aan de keukentafel zit, wil
ik nog weieens kritisch naar
een schilderij aan de muur kijken. Ik ben niet zo snel tevreden. Dan denk ik: die handen
moeten iets smaller of dat oogje
mist een lijntje. En hup, dan

verdwijnt zo'n schilderij weer
naar boven."
Arie van Norde (de kleinzoon
van Arie van de Kruk, alias Ari
de Koekkoek) schildert pas de
laatste jaren. Vroeger had hij
samen met zijn vrouw een
groentewinkel, eerst in de Stationsstraat en later in de Haltestraat. Maar de familie Van
Norde stopte met de winkel om
eindelijk eens tijd te hebben om
van zaken te genieten. Wil van
Norde ging borduren, Arie stapte van modelbouw over naar de
schilderkunst.
„Van lieverlee gaat het steeds
makkelijker en doe ik steeds
korter over een schilderij." Zijn
vrouw wijst trots naar een
schilderij waarop een ouder
echtpaar tussen de weilanden
door wandelt. „Dat is het eerste
dat hij maakte. Toen was hij
nog drie weken bezig met een
paar grasprieten. Maar nu gaat
het veel sneller."
Inmiddels hangt het hele

huis vol met Aries kunstwerken. Sterker nog, wie een blik
door het keukenraam werpt,
ziet een Wil in het kwadraat.
Hij heeft namelijk zijn vrouw
op de muur van de binnenplaats geschilderd.
Omdat het huis in de Stationsstraat niet van elastiek is
en omdat de voorkamer toch
min of meer leegstond, heeft de
familie Van Norde daar een galerie ingericht. Bij elk schilderij heeft Arie enthousiaste verhalen. „Kijk, deze kindertjes.
Die zag ik bedremmeld hun bal
nakijken die de zee opdreef.
Dat wil ik dan vastleggen, zo'n
bijzonder moment. Of een zondagmiddagtafereel bij café Koper, een viskar van Mare Buchel. Het zijn allemaal schilderijen met een bepaalde sfeer.
Daar hou ik van." Zijn vrouw
vult aan: „De maatschappij
wordt steeds zakelijker. Het is
heel goed denk ik dat hij de
romantische kanten probeert
vast te leggen."

Andre Lieberom

Is het niet moeilijk voor een
schilder om zijn werk te verkopen als hij er zo aangehecht is?
Arie, bedachtzaam: „Ja, dat is
waar. Tot nog toe heb ik nog
nooit iets verkocht. Een prijs
verzinnen vond ik dan ook heel
erg moeilijk. Te goedkoop, dan
zeggen ze 'het is maar van een
amateur' en als een schilderij te
duur is, dan koopt niemand
het."
In de galerie staan ook
schaalmodellen
uitgestald.
„Van de week stond er een jongen naar die bomschuit ZV5 te
kijken. Bleek dat zijn opa daarin gevaren had. En laatst ontstond er een discussie voor de
deur over het viskarretje van
Ploor Molenaar, zeg maar 'Bonnie' dan weten de Zandvoorters
wel wie dat is. Ja, ik hoor inderdaad veel opmerkingen van 'zo
was het vroeger'. Dat vind ik
ook erg leuk. Ik schilder en
maak modellen vanuit mijn
herinnering, mijn kindertijd.

Want er is zoveel verdwenen."
Wil wijst naar een rode houten kinderstoel. „Vertel daar
eens over." Arie: „Nou, die heb
ik eerst nagemaakt van een foto
voor mijn kleindochter en daarna heb ik 'm weer geschilderd.
Of 'ie te koop is, die stoel? Eh,
nee. Maar ik kan die stoel wel
op bestelling maken als mensen dat willen."

o langzamerhand komen ze
me de oren uit, die flinterdunne 'geniepige' iepenzaadjes. Die krengen kom ik al
een maand overal tegen, of ik
nu wil of met. Als sneeuwhopen liggen ze m de straten van
Zandvoort en waaien plagerig
met elk windje mee. Ze terroriseren niet alleen het oude
buurvrouwtje om de hoek, dat
elke morgen braaf haar straatje veegt (achter haar rug sluipt
'het schorum' meteen weer geniepig haar portaaltje binnen!),
maar ze bepalen zo langzamerhand ook een beetje teveel
mijn leven. Want m'n deur gaat
nog niet open of een hele familie nazaten van dit bomengewas, dwarrelt indiscreet mijn
gang in en verstopt zich stiekem in alle hoekjes en gaatjes
van mijn huis. Dus drink ik al
een maand lang thee met iepenzaadjes, eet ik boterhammen met lepenzaadjes, poets ik
mijn tanden ongewild met lepenzaadjes. En vond ik er goddorie laatst zelfs twee m m'n
bed. (Nog een geluk, dat die
zaadjes
)

Met de etalagepop, een ander
opmerkelijk object tussen de
kunst, gaat dat wat moeilijker.
„We hebben d'r Annemiek gedoopt," giechelt Wil. Het echtpaar Van Norde vond haar onlangs in het kantoortje van de
Haarlemse vuilnisbelt. Zonder
armen, zonder pruik. „Voor vijf
Toch is dat iepenzaadjesgetientjes heb ik er een aardige
vrouw bij. Ik ben een rijk man," doe dit jaar duidelijk nieuw m
zegt Arie lachend. „En ik kan ons straatbeeld. Sterker nog:
haar weer schilderen, want ze het lijkt wel een epidemie.
heeft anatomisch gezien natuurlijk de ideale verhoudingen. Bovendien zit ze tenminste stil."

Want elke goot zit zo langzamerhand gigantisch verstopt.
Dat wordt nog drama tijdens
een zware onweersbui!' En net
terwijl ik me dat peinzend op
straat afvroeg, zag ik Rob Boekelman rijden U weet wel, het
hoofd van de afdeling Groenvoorziening bij de gemeente.
'Boekje' en ik hebben regelmatig felle discussies over bomen:
waar ze nu wel- of met moeten
staan, of ze nu wel- of niet moeten worden omgehakt, over het
groenbeleid van de gemeente
Zandvoort en of we nu wel of
niet een laneneffect moeten
creeeren. We zijn het ook nooit
met elkaar eens. Maar op de
een of andere manier zie ik
hem toch als 'de vader van
onze bomen' en twijfel ik met
aan zijn deskundigheid
En ja hoor, na een flinke
dreun van het portier tegen
mijn hoofd (dat knjgje als je
ongevraagd even snel de auto
denkt in te stappen) had ik het
antwoord op het lepenzaadjes-mysterie al binnen. De iepen
zijn dit jaar als een gek aan

hun nakomehngenschap be
gonnen Nu zult u denken, dut
ze het prima naar de zin hebben vanwege deze 'blijde ge
beurtems' Fout dus Volgens
Rota Boekelman hebben ze het
juist heel erg slecht en dreigen
ze de geest te geven, vanwege
het droge seizoen van vorig
jaar en de weinige regenval
Vandaar de reactie om zich
massaal voort te planten „Als
een yucca gaat bloeien, gaat ie
ook dood," zei hij er nog even
terloops bovenop Nou, daar
werd ik ook met echt vrolijker
van. En dan al die zaadjes die
nooit ergens eenplekkie krijgen. Ach gossie ..
Maar een creatieve inwoon
ster uit de Julianaweg wist me
diezelfde dag weer op te vrolijken. Ze vertelde mij haar planalle zaadjes opzuigen met een
grote stofzuiger die zit vastgekoppeld aan een tankauto Vervolgens alles over de duinen en
lege plekken van Zandvoort
uitblazen Scheelt de gemeente
miljoenen guldens aan bomen
planten. We zijn de iepziekte,
die de afgelopen jaren 'erin ge
hakt' heeft, meteen weer de
baas En het houdt Zandvoort
lekker groen. Is ie goed of niet?
Martha Burger

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

22/23 juni
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds v Leeuwen, thema: Een brief om te
herlezen met Haarlemse gospelgroep.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds vd Vate.

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Meijer.
Zondag 10.30 uur: pastor Meijer.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds vd Meer.

Weekenddiensten

Speelweek van 20 t/m 26 Juni
'Een waanzinnige digitale trip'
- Wtbher

'Een mijlpaal in de filmgeschiedenis'
- Televliler

'De disney-hit van 1996'

Bruce Willis, Brad Pitt
en Madeleine Stowe in een
duistere science fiction thriller.

the future is history

. Power Unllmited i

B«icx>k da NcdcHomlK lRten»t-«lte v» Toy Story:
Mi]!i//www.bvl.al/toyrtory/

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

Regie: Terry Gilliam

12 jaar
Dagelijks
20.00

VERWACHT
THE JUROR
LEAVING LAS VEGAS
SENSE and SENSIBILITY
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

Weekend:
22/23 juni
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040

AC Zandvoort. Ouderenafdeling: Koninginneweg l, tel.
5719393. Maandag: 9.15-12.15 en
di tot en met vrij: 9 tot 17 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prmsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

[Burgerlijke stand B
Periode
11 juni - 17 juni
In ondertrouw:
Mark Keur en Maureen Leonie
Baptist.Hendrikus
Cornelis
Laurier en Grazyna Maria Tomaszewska.Hans Sebregts en
Karolina Swager.
Getrouwd:
Marco Cornelis Jan van Kampen en Anja Caroline Billert.
Overleden:
Anna Negerman-Ries, oud 86
jaar.Juriana Catharma Margaretha Oldenbroek-Willemse,
oud 82 jaar.Petrus Meeth, oud
79 jaar.Paulus Andreas van
Buuringen, oud 65 jaar.Wilhelm Richard van der Erjk, oud
79 jaar.Johanna Theodora Muider, oud 72 jaar.Herman Joseph Thoolen, oud 66 jaar.

Een strenge kerkbank met een
bijzondere geschiedenis. Dat is
van toepassing op deze bank uit
de Hervormde Kerk.
De middeleeuwse opdracht
Memento Mori ('Gedenk te sterven') was rond 1732 al lang niet
meer zo in zwang. „Toch plaatste Heer Paulus Loot in dat jaar
deze kerkbank recht tegenover
zijn grafkapel in de Hervormde
Kerk," vertelt Siem van den
Bos, die uren kan vertellen over
de historische achtergronden
van alles wat met de kerk te
maken heeft.
Waarom Paulus Loot dat
deed? Niemand weet het, maar
de 18-e eeuwse dichter Hendrik
Snakenburg had wel een vermoeden. Volgens hem had zijn
tijdgenoot last van ijdelheid.
„Maar," voegde de dichter eraan toe, „het goede was in elk
geval dat hij er een arme timmerman wat aan liet verdienen."

Inmiddels staat de Heerenbank in de hoek van de kerk.
„De laatste die er nog regelmatigin zat, was de zoon van dominee Van Leeuwen. Die moest

Met uitzicht op
Hiernamaals
dan wel goed opletten, want het
is geen bank waarin je een beetje onderuit kunt zakken," lacht
Van den Bos. Ook burgemeester
Van Fenema bracht menige
dienst door op deze ereplek. „De
afspraak was dat de bank tot
twee minuten voor het begin
van de dienst vrij moest blijven,
daarna mocht het gewone volk
erop gaan zitten."
Opmerkelijk aan het grote
houten gevaarte /ijn de gekleurde wapenschildjes van de families die tot en met het begin van
deze eeuw de macht hadden in
dit gebied. De schilden van de
heren hebben de vorm zoals je
dat zou verwachten, de dames
kregen een ronde en kinderen
een ruit. „Wat de symbolen erop
precies betekenen, weet ik
niet," bekent Van den Bos. „Het
kost een half jaar om dat uit te
vlooien in de archieven, ben ik
bang."
Links boven hangt het schild

van de Brederodes. Zij heersten
negen generaties lang over de
'Heerlijckheidt' van Zandvoort
tot Vianen. De laatste Breclerode overleed in 1679 en Paulus
Loot kocht de 'Heerlijcklieidt' m
1722 voor 10.300 gulden van de
Staten van Holland en voor
driehonderd gulden schafte hij
het land aan waarop de 92 huizen van Zandvoort stonden. De
drie duinen die iich uitstrekten
van de Zee« eg tot Langevelderslag en Aerdenhout mocht hij
voor 4300 gulden hebben.
Van den Bos vond onlangs samen met dokter Drenth uit dat
Paulus Loot zelf in Haarlem
woonde op een landgoed tussen
de huidige Rijksstraatweg en
het Spaarne op het grondgebied
van een \oormaligklooster. 111.1
ging echter in Zandvoort naar
de kerk, \vat best bijzonder was.
Want volgens een \ersje dat een
schoolmeester maakte bij de intrede van de nieuiie heer, was
Zandvoort beslist geen aardig
oord in die dagen: „Zi.it \velkom
met uw ruinen. In dee/.' verdoemde duinen," aldus het gedicht.
Poli) \ndu l u hu irn

AGENDA
(Wijzigingen voorbehouden)
Vrijdag 21 juni
* Midzomernachtfestival. Podium Haltestraat (bij Café Neuf):
20.00-21.45: Dopegezinde Gemeente. 22.15-24.00 uur: Trockener Kecks. Podium Gasthuisplem: 20.21.45: Tonnie Us
Band. 22.00-24.00: Vaders
Trots. Podium Haltestraat (bij

La Bastille)' Dane and the Dukes of Soul. Podium Kerkplein
(bij Scandals): Ruud Jansen
* Midsummer Night After Party in Dance Club Yanks, met dj
Vincent. Vanaf 24.00 uur
Zaterdag 22 juni
* Bridgedrive op het strand
Van 10.30 tot 17.00 uur Aanmelding reeds gesloten

u
Races en demonsti aties op
het circuit Met moderne en
ouderwetse Italiaanse auto s
Van 10.00 tot 17.00 uur

Zondag
23 juni
1
Racet, en demonsti aties op
het circuit. Met modeine en
ouderwetse Italiaanse auto's
Van 9.45 uur tot 17 00 uui

Beter onder dak bij de

VBO
VASTGOED
ADVISEUR

Opleidingen/cursussen

Wilt u werken in het toerisme?
Haal in 7 mnd. uw toeristisch vakdiploma SEPR. Avondoplei
cimg voor o.a. reisburomedewerker in div. steden met exarnongarantie. Voor inl. + broch.: Instituut Bernel 023-5325491
ASTROLOGIE opl. 'Jupiter'.
Folder: 020 - 6384148.

Kunst en antiek

Woningruil
750 RUILADRESSEN
n A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

KOLONIAALSTIJL

,angeb.: woning in Z'dam,
500, + atelier, ƒ261. Gevr.:
Nodorlands-lndiè,
antieke
meubelen en anliek-look: 700 dito in A'dam. 075 - 6617652.
-.-.tooien, div, modellen tafels,
ook mot marmer, kasten,
Aankon, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Veilinggebouw Amstelveen.
Heden inbreng. Spinnerij 33,
Amstelveen, 020 - 6473004.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Dieren en
dierenbenodigdheden
2 Am./Can. w. herders. Reu,
2'/2 jr, ƒ400. Pup m. goudkl
ogen, ƒ500. 020 - 6936430.

GRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service) T.h. per 1 juli a.s. sfeervolle
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN lichte BEDRIJFS/KANT.RUIMTE, 32 m2, 4 m hoog, Ie
verd., hoekpand. Huurprijs
ƒ887,94 p.m. (incl. serviceFinanciën en
Vakantie
kosten, G.E.B., BTW). Zeer
handelszaken
buitenland
goede bereikbaarheid. Bedrijvencentrum voor Vrouwen,
A'dam. Tel. 020 - 6932309.
AUVERGNE, vak.huisjes en
caravans v.a. ƒ400 p.w. Ook
V.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
Vaar/surfsport
kamperen. 00-3370072370.
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.
Last minute vak.: stacaravan
Z.-Fr. aan zee, Cap Agde, vrij IJsselmeerkruiser,
klassiek
van 29/6-13/7 en v.a. 4/8. Tel. blank
mahonie
zeilschip,
Vakantie
na 18.00 uur: 0226 - 312384. 12PK, Albin, 35m2 zeilopp.:
Binnenland
Stacaravans t.h. ARDENNEN ƒ25.000. Tel.: 020-6132099.
v.a. ƒ250 p/wk all-in. Bezet T.k. boot: pol. weekendkruiTexel t.h.: 5-p. carav. m. voor- 6/7-3/8. Inl. 043 - 4591598.
ser, 7 m, bouwjr. '83, ƒ 15.000.
tent, op vak.park De Krim, vrij
Tel. (19-20 uur): 0297-540663.
na 23/8. 0317-312169

Autoverzekering

Mazda Sedan, bj '87, i.g.st.,
schadevrij, onderhoudspap.
aanw., 1e eig. 020-4630124.

OPEL CORSA 1.2, '88, rood,
nwe banden + uitlaat, trekh.,
4 boxen, spatlappen, autoPEUGEOT 205 XE 1.1
Accent, met schuifdak, incl. matten, APK okt. '96, i.z.g.st.,
radio/cassette, kleur rood, pr. ƒ 5500. 020-6366023.
bouwjaar '88, in goede staat
van onderhoud. Vraagprijs
Caravans
Te koop: kleine aanhanger ƒ5500. Inl.: 023-5716537.
voor auto en motor, i.pr.st.,
Vouwwagens
ƒ225,-. Tel.: 0297 - 564806.
Tuin/zomerhuisjes
• Te koop: mooie dames bouwjaar 1986, rijdt prima,
APK tot juni 1997,
mountainbike, ƒ 125.
met deukje, ƒ2.300,-.
Hobby Prestige '86, 5.55 m,
Tel.: 023 - 5717136.
020 - 6721163 (particulier).
m. Brand voort. (1992), rondT.k.: scooter, Yamaha BW'S,
zit m. aparte sl.kmr, zr compl.
incl. helm + koffer, V/2 jr oud, Te koop: Fiat Tipo 1.9 diesel, Vr.pr. ƒ7.500. 020-6761498.
bj. '88, prijs n.o.t.k. Tel.:
prijs ƒ2250. 023 - 5712245.
020 - 6170172 (antw.app.).
VOGELENZANG: grote stacaravan, aanbouw, 6 slp.pl.,
T.k.:
FORD
SIERRA
2.0i,
bj.
2
Auto's en
1986, prijs n.o.t.k. 020- 50 m , tuin/schuur, all-in
ƒ
12.000,-.
Tel.: 020-6935864
auto-accessoires
6170172 (evt. antw.app.).
•
Rubrieksadvertentie
opWIKA
Gez.: AUDI 80, v.a. bj. '90, Autoruiten en kentekenpla- geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
event. lichte schade gn bezw. ten. Lijsterstraat 18.
in deze krant.
020 - 6170172 (antw.app.).
Tel. + fax: 023 - 5731613.

Rijles auto's
en motoren \

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Renault 25

2 warme STUDENTES privé,
massage, relax, trio. Middenweg 89A A'dam, 020-6925183
BETTY'S ESCORT
020-6340507 dag. v.a. 19 u.
** JOLLY's ESCORT **
Leuke, sexy meisjes. Geen
cha'uffeur aan de deur, v.a.
ƒ200,- per uur. 020-6912749,
LIBERTY ESCORT!!!!!!!!!
Met leuke, spontane, sexy
meiden. Geen chauffeur aan
de deur, v.a. ƒ200,- p.u.
Ook stripshows. 020-6919312.

Diverse clubs

Privé A'dam, 9 top-meisjes.
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u. • Reflectanten op advertenOvertoom 443, 020-6188677. ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nunr
mer in de linker-bovenhoek
24 u. p.d., meisjes v.a. 18 jr op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
020-6123444
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
Luxe privéhuis! 12 meisjes, 156, 1000 AD Amsterdam. Dit
ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden, voorkomt vertraging in de besauna's. 10.00-1.00. Sarphati- handeling.
park 118 A'dam 020-6723022.

VIENNA ESCORTS

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang ExpertAll-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van al uw apparatuur.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

T.k.: nwe stalen roeiboten, . Citroen Visa-club, bordeaux,
overcompl.
ƒ 1000,
4 m lang, met roeispanen, weg.
prijs/1150. Tel. 035-5823978. bouwj. '84, APK jan. '97, motorisch prima, weinig km. Tel.:
020 - 6391538, 023-5717097.

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

té

TAFELS
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780
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(£è\ Gratis Video-onderhoud bij iedere
^f? videocamera en-recorder.
Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.

@

1000 TOEREW WASAUTOMAAT
12 Programma's w.o.'.speciaal wolwasprogramma en
kleine wasjes. Traploos instelbare temperatuur.
Centrifugeert 500/1000 toeren. ADV.'JJMS;-

Hoezo, voetbal? E

Cinderella. Euro's ƒ 19,50 2 st,
Bez. ƒ23,50. HondenkapsaIon, J.P. Heijestr. 79, 6183091

Zalenverhuur

-T:.77:.-«';-r-:!" :•'!;

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

Party-service
PELIKAAN

E2E£^r"Tnsr^z^:

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

WHIRLPOOL KOMBIKAST
Schitterend design. Koelgedeelte 156 liter.
Vriesgedeelte 60 liter. Afgeronde deuren, links- of
rechtsdraaiend te monteren.

Zoekt u ruimte voor vergade
ring, feest, club of partij'
Komt u dan eens praten me'
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.

Te koop
aangeboden
diversen
a 1-pers. matras, 90x190
i.g.st., gratis af te halen.
Tel.: 023 - 5713509.
a Gratis af te halen straattegels. Tel.: 023-5718698.

SHARP 3-IM-1KOMBI-MAGNETROM
1000 Watt magnetron, heteluchtoven en quartzgrill.
Digitale timer en eenvoudige elektronische bediening.
Met draaiplateau.
Inhoud 24 liter.
NU SLECHTS

PHILIPS VIDEORECORDER
METSHOWVIEW + PDC
Door Turbo Drive de snelste videorecorder ter wereld.
Met Showview
-- - •-enPDC.de ideale
flPBfflH^fe
programmeerkomJBfc. JPMtt >
binatie. Inkl.LCD
tdU S SB-' ',

afstandsbediening.

*&Si ^& B

T

'

Onroerend
goed te koop
aangeboden
T.k. riant L-chalet (gr. België)
bung.park, gr.
living,
£
sl.kmrs, prachtige tuin, in
stap-klaar. ƒ110.000.
Tel.: 020-4420679.

BOSCH SMS AFWASAUTOMAAT
Geluidsarm. Automatische programma's en programmaverloopindikatie. Kapaciteit 10 standaardcouverts.
Laag waterverbruik. ADV, J49^- VANS99;-

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
Te koop gevr. evt. te huu
LOODS of ruime garage o.i.c
Tel, 023 - 5714838 of 5318585
To koop gevraagd GARAGE
BOX in Zandvoort/Haarlem o
omgeving. Tel. 023-571 65 56

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

175 LITER TAFELMODEL KOELKAST
Koelgedeelte 158 liter netto, vriesvak 17 liter.
Variabele indeling. Deur links- of rechtsdraaiend te
monteren. ADV.535;-

GRUIUDIG
T51KLEUREN-TV
51 cm (eff. 48 cm) beeldbuis. 79 Voorkeuzezenders,
Teletekst en afstandsbediening. ADV.i^- VANjSW,-

NOKIARINGO
HI-ZAKTELEFOON

Aank. studente zoekt kame
in A'dam of omg. Huur to
f450,-. Tel.: 020-6419361.

Hallo wordt Hi. Jouw
eigen zaktelefoon. Met een
abonnement van 25,-per
maand en vanaf 25 cent per
belminuut ben je nu altijd en
• - , overal te bereiken,

Orng. Zandvoort t.h. gevr.
ocnv. ruimte met kookgele
genh, aan zoe door heer 75 ;
V vriend, 2 wkn tussen 8/7 en
2 8. 020-6620400 antw.app.
Ouders zkn v. junior ass. ace
KPMG (vr.) kmr b.v.k. vrij
woonruimte. 0320 - 282535.

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur
T.h. por 1 juli a.s. sfeervolle
lichte BEDRIJFS/KANT.RUIMTE, 32 m', 4 m hoog, 1e
verd., hoekpand. Huurprijs
ƒ887,94 p.m. (incl. service
kosten, G.E.B., BTW). Zeer
goode bereikbaarheid. Bedrijvencentrum voor Vrouwen,
A'dam, Tel. 020 - 6932309.

JVCMXC220MINISETMET
CD-WISSELAAR
Wisselaar voor 3 CD's,
\
2x55 Watt versterker, tuner
en dubbel autoreverse
é
cassettedeck. lnkl.3-weg
luidsprekers en afstands- f|Ö|i||f[(
bediening. ADV.S^v^k^"u

1•i
A AR

In kombinatie met
3-jarig Hi-abonnement

«K^x'j»

f!.:*vsxza

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

Haarlem*, Expert Hartendorp, Gen. Cronjestraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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Kennemerduinen: wind, stilte,
vogels en schoon zwemwater
Wind, stilte, stuivend zand, een
meertje om in te zwemmen, en
als liet mee zit een beetje zon.
Dat biedt nationaal park ZuidTE ZIET ZE vaak staan bij Kennemerland, een
J grote bouwprojecten, de ou- natuurgebied tussen Haarlem
clere mannen die controleren of en Bloemendaal, dat ook wel
alles goed gaat. Bij voorkeur bekend staat als de Kennemerkijkend - en kritisch commen- duinen.
jtaar leverend - door een gat in
[de schutting rond de bouwput.
Op bijvoorbeeld een regenachtige dag kan je hetzelfde doen in
de Amsterdamse Zuiderkerk,
KENNEMERDUINEN
gelegen tussen Stopera en E
Nieuwmarkt. Daar bouwt men vormen één van de breedste
echter alleen op papier en in duinstroken van Nederland.
maquettes. En niet zo'n beetje Veel mensen verbazen zich
daarover, zo weet Monique
ook.
Op een wandhoge kaart zie je de Haan, beheerster van het
hoe het open land tussen Alk- bezoekerscentrum. „Deelmaar, Zandvoort, Utrecht en nemers aan onze excursies,
Almere dichtslibt. Alle plan- verwachten dat het zo smal
nen, voorzover ze min of meer is dat je makkelijk heen en
jofficieel bekend zijn, heeft men weer kunt lopen. Op de
lop de kaart ingetekend. Ook al meeste plekken aan de kust
Izal lang niet ieder plan door- is dat ook zo, maar dit is een
igaan, toch zie je hoe het polder- vrij groot duingebied."
jgroen fel rood en paars kleurt
met nieuwe wegen, woonwijken, bedrijventerreinen en alles
Groot, maar vooral gevawat dit deel van de Randstad rieerd, zo voegt ze er aan toe,
jtot een driftig pompende eco- want het meest landinwaarts
'nomische motor maakt.
gelegen duingebied is bebost,
'Moet je kijken,' zei de man het middenduin wordt geken| naast me voor de wandkaart, merkt door struiken en in het
''er komt een grote moerasach- dichtst bij de zee gelegen duintige plas tussen Zaandam en gebied wil uiteraard nog minPurmerend. Zullen ze mooi der groeien. Wat gras, wat kruiveel last van muggen krijgen in den, maar daar hebben we het
die nieuwe wijk daar.' En hij ook wel mee gehad.
wees naar een rood gekleurde
Begin deze eeuw zijn er wel
soort poliep van zijn woon- pogingen gedaan om het gebied
plaats Purmerend. We verbaas- met bomen te beplanten, zodat
den ons ook over de verande- het ook nog wat geld oplevert,
nngen die de Haarlemmermeer maar dat is op niets uitgelopen.
te wachten staan. Hoofddorp Monique: „De meeste bomen
en Nieuw-Vennep groeien aan kunnen niet tegen die zoute
elkaar vast, als het zo doorgaat. zeelucht; alleen de Corsicaanse
En de luchthaven slokt steeds den bleek taai genoeg; die kom
meer land op.
je af en toe in kleine groepjes
Maar de stad Amsterdam tegen."
heit, timmert en graaft ook Karakteristiek aan een duinzonder ophouden. In de Zuider- landschap zijn de heuvels, die
kerk zie je volgens welke route je door het ontbreken van bo- Vlakbij ingang Koevlak ligt 't Wed, een meertje met heel schoon
Ide Noord-Zuidlijn zich een gro- men goed kunt onderscheiden.
|te mollegang graaft, als de plan- „Natuurlijk heb je ook heuvels
[nen tenminste niet weer gewij- in Limburg en Nijmegen, maar Nee, dat is helemaal niet zielig, verfrissende duik in zee kunt
zigd worden. En je ziet hoe je daar zie je niet veel van, omdat dat is een natuurlijk proces. nemen. Want laten we wel wedesgewenst in het Oostelijk Ha- het vol met bomen staat. En we Het zou belachelijk zijn als we zen, op een zomerse dag zindert
vengebied in de wijk Borneo hebben hier natuurlijk specifie- dat tegen gingen houden. Die het in de duinen van de hitte,
Sporenburg kan komen te wo- ke duinplanten. In juni kun je kardinaalsmuts heeft gewoon zeker als daar de zoute zeewind
nen. Juichend voorspelt een slangenkruid zien, met die blau- pech gehad!"
nog bij komt."
van de panelen in de Zuider- we bloempjes, en vlinders er
„Maar maak je geen zorgen,
Of wat te denken van het 't
kerk: 'De wijk zal de aanblik omheen, die daar hun nectar ze zijn heel taai. Een paar we- Wed, een meertje waar op warkrijgen van de Jordaan of de uit halen. En dan heb je nog het ken later ontpoppen de rupsen me dagen duizenden mensen
schilderachtige wijken van Jacobs Kruiskruid met zijn zich tot vlinders, en kan zo'n de koelte opzoeken. Monique:
oude havensteden als Dor- gele bloempjes. Het zijn vooral struik weer uitlopen. Hij krijgt „Het is heel schoon water, en
drecht. Daarom zijn de huizen van die felle kleuren."
alleen geen bloemetjes, want het bevat geen chloor, dus dat
meestal drie verdiepingen hoog
Maar het meest opvallend dat leegvreten kost een hoop trekt veel mensen aan. Maar
en hebben ze allemaal een eigen zijn toch de struiken die door energie."
denk niet dat het dan druk in de
voordeur op straat. Bovendien wit spinrag zijn ingepakt. „Dan
Een andere pré van een duin- duinen is, want een duinrug
heeft iedere woning een patio, is een rups, de stippelmot, be- gebied, als je het met andere verder word je al weer overvaltuin, balkon of dakterras.'
zig om de kardinaalsmuts, zo natuurgebieden vergelijkt, is len door de stilte."
Je kan op een middagje echt heet die struik, kaal te vreten. dat je na een warme dag een
Maar wie liever wandelt, kan
wegdromen bij al die mooie papieren plannen in de bouwput
die Zuiderkerk heet. En wie de
tijd heeft, moet eens een uitstapje wagen naar de nieuwbouw op het KNSM-eiland of
naar Nieuw-West. Complete
nieuwe dorpen worden daar uit
de grond gestampt. Daar giert
de wind rond de straathoeken.
Daar zie je hoe architectonische dromen realiteit worden.
Hoe ze als het ware de bouwput
uit kruipen.
Hoe vaak zou ik in de loop der jaren in een Cheval Blanc

Bouwdromen

D

zwemwater biedt duizenden mensen verkoeling
Bram de Hollander Fotografie

soms ook dieren zien, zoals ko- zoeken."
nijnen en eksters. En als je geMaar voordat men aan de
luk hebt een zandhagedis. wandel gaat - uiteraard zijn er
Daartoe zijn wandelroutes uit- ook kortere tochten - is het de
gezet. De blauwe paaltjes-wan- moeite waard om eerst even bij
deling kan Monique het meest het bezoekerscentrum langs te
bekoren.
gaan, waar een aantal fraaie
„Op die manier loop je dwars diorama's laat zien watje in het
door de duinen, van het bos en duingebied zoal aan planten en
de struiken naar zee, waar je dieren kunt aantreffen.
ook nog even in kunt duiken.
„Vooral kinderen vinden dat
Bovendien kom je langs de vo- harstikke leuk," zo weet Monigelhut, die dicht bij het vogel- que. „Bovendien hebben we
meer staat. Je ziet altijd wel een momenteel een foto-tentoonmeerkoet of wat meeuwen. stelhng waarop je kunt zien hoe
Maar 's morgens vroeg zie je de de duinvallei, die twee jaar gelemeeste vogels; dan is het nog den door brand is getroffen,
rustig en zijn ze bezig eten te zich weer heeft ontwikkeld.

Champagne-Ardenne
leent zich uitstekend
voor korte vakantie

hebben geslapen en hoe dikwijls al aan een Rue du Lac? Bij

Jan Maarten Pekelharing Thierry Gérardin in Giffaumont-Champaubert vonden we
De Zuiderkerk, aan het Zuiderkerkliof (bij de Breestraat) in Amsterdam,
open en vrij toegankelijk op werkdavan 12 tot vijf uur, op donderdag
'ui acht uur 's avonds.
(ADVERTENTIE)

Speel en
scoor in
uw eigen
EK!

SUPERSPANNEND
UW EldEN EK '96!

BOES

dit voorjaar de mooiste combinatie. Zijn tot Logis de
France behorend hotel ligt verscholen op de kaart in de
Franse streek Champagne-Ardenne, een gebied dat zich erg
goed leent voor een korte vakantie.

M

EER EN MEER Neder- welijks overwoekerd door maslanders geven de laatste satoerisme. Hoeveel van die
jaren de voorkeur aan plaatsen op de kaart zijn we die
het verkruimelen van hun va- week niet gepasseerd?
kantiekoek. En dan is deze
Ogenschijnlijk lijken ze op elFranse streek, op krap zeshon- kaar: het pleintje met leilinden,
derd kilometer van Amsterdam het gemeentehuis, de boulangeeen goede keus.
rie waar het brood toch altijd
De Champagne-Ardenne is lekkerder ruikt dan bij ons. De
natuurlijk het meest bekend stokoude, in het zwart geklede
door de beroemde feestdrank: mannetjes, zittend op een bankbinnen de driehoek Reims, je, pratend over de prijs van het
Epernay en Chalons sur Marne graan of over het weer.
strekken zich de wereldbeDit Frankrijk bestaat hier
roemde wijngaarden uit en hier nog steeds en je hoeft er in de
zijn dan ook de grote Champag- Champagne-Ardennen
niet
nehuizen gevestigd. In Reims eens zo ver van de autoroute te
kun je niet om de beroemde ka- gaan om het te vinden. Vanuit
thedraal heen. Zelfs de Paus Amsterdam rijd je via Brussel,
komt er dit jaar voor uit Rome Bergen (Mons), Reims richting
om de mis op te dragen en Clo- St. Dizier, waar je je op een gevis te herdenken die hier ooit geven moment wat verbaasd afwerd gedoopt.
vraagt of je het spoor niet bijsHet zuidelijk deel van de ter bent. De Route DéparteChampagnestreek
en
met mentale 59 voert langs kilomename Marne en Aube hebben terslange felgele koolzaadvelechter minstens zoveel moois den en door een spaarzame
in huis: doodstille dorpjes, in- hand lijken hier ooit de boerdegebed tusen meren en nog nau- rijen te zijn verspreid.

amo* g

Vrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam

In het zuidelijk van de streek Champagne vindt men vaak
doodstille dorpjes
Foto Michel Paul
Onze eerste 'pleisterplaats',
het al genoemde GiffaumontChampaubert ligt aan één van
de vele meren in het gebied die
met eer gezamenlijke oppervlakte van zo'n tienduizend
hectare gelegenheid geven tot
diverse vormen van watersport. De belangrijkste meren
zijn het Lac du Der-Chantecocq
en het Lac d'Orient. Kunstmatige meren die zo'n twintig jaar
geleden werden gecreëerd voor
onder meer de watervoorziening van Parijs.
Het is een goede gedachte geweest van de streek-VVV om
elk meer met een eigen infrastructuur zijn eigen bestemming te geven. Zo is het Lac
d'Orient voornamelijk bedoeld

voor zeilen, watersporten en
zijn er leuke stranden voor families met kleine kinderen. Het
Lac du Temple is voor de hengelaars en de vogelkijkers die je
hier, met verrekijker en fototoestel, tegenkomt. Voor de
snelle jongens is het Lac d'Armance bedoeld, waar raceboten
en jetskies hun lusten kunnen
botvieren. De meren liggen in
het hart van het Pare Régional
de la Forêt d'Orient.
We huren die ochtend fietsen
en rijden over de dijk die verboden is voor gemotoriseerd verkeer. Doodstil is het er en behalve wat opvliegende vogels en
een enkele visser zien en horen
we niemand. We begrijpen de
drukbezette Engelse zakenman die we 's avonds in ons
molenhotel Moulin du Landion
in Dolancourt ontmoeten en
die hier steevast zes keer per
jaar komt in dit wat hij, in 'Oxford-Frans', bestempelt als
'pays antie-stress'.
Krieg: „Onze landgenoten komen hier in grote aantallen,
maar Engelsen, Belgen, Duitsers, Zwitsers en Nederlanders
ontdekken inmiddels ook deze
streek. Het zijn vooral veel repeaters. Wie hier ooit was komt
doorgaans terug."
Een categorie toeristen die
hier in voor- en najaar komt, is
die van de ornithologen en
amateur-vogelkijkers.
„De
Birdwatchers komen zelfs uit
Amerika. Er zijn hier zo'n tweehondervijf enzestig vogelsoorten. Vooral grauwe kraanvogels
en zeearenden, de grootste ter

wereld, doen het gebied aan,"
aldus Krieg.
Er zijn hotels in diverse prijsklassen en vooral Logis de
France timmert hier aan de
weg. Men slaapt bij de Logis
voor een redelijk bedrag en eet
er doorgaans als een vorst, althans dat deden we die avond in
Le Cheval Blanc, waar de jonge
Gérardin de sterren van de hemel kookte. Nog steeds liggen,
met name in dit deel van Frankrijk, de prijzen ver onder die in
Nederland.
In de Champagne zijn naast
de Logis de Fance-hotels een
groot aanral Chambres d'Hote,
waar men logeert bij particulieren. Wij kozen de volgende dag
voor een middagmaal bij zo'n
Chambre d'Hote, gevestigd in
een statig Domaine in Boulancourt, gebouwd door de overgrootvader van de huidige bewoner, monsieur Viel.
Wie enige fantasie heeft kan
zich voorstellen hoe de Franse
bourgeoisie hier in de vorige
eeuw heeft geleefd. Madame
Viel-Cazal, een flinke boerendochter uit Noord-Frankrijk,
zal voor dagdromen, zoals wij
dat daar, nippend aan Ratafia,
de wijn van de streek, weinig
tijd hebben. Samen met haar
man kookt ze zelf voor de vele
gasten. Ook hier was het bedrag
dat we moesten neertellen, vergeleken met de Nederlandse
prijzen, zeer redelijk.
Voor gezinnen met kinderen
is de Champagne-Ardenne heel
geschikt. Er worden huifkartochten georganiseerd, er zijn
goede mogelijkheden voor
kamperen, wandelen, paardrijden, vissen, zeilen, roeien, en
kanoen.
Vergeet ook niet een bezoek
te brengen aan het architectomsch twee jaar oude Maison de
l'Oiseau et du Poisson m Outines. Ga eens champagne proeven bij het kleinschalige bedrijf
van René Jolly in Landreville,
waar je wordt rondgeleid door
zoon Hervé en 85-jange vader
Rene nog dagelijks de duizenden flessen Champagne eigehandig komt omdraaien. Of
fiets eens de Route Touristique
langs de beschermde houten
kerken uit de 16e eeuw en vergeet ook met Troyes, gebouwd
in de vorm van een Champagnekurk, om alle brandschilder kunst te zien.
Leni Paul
Voor meer informatie: Comité KcKlonal du Toiirisme Chanipafme-Ardenne, 5, rue de Jérlcho, 5103" Chalons sur
Marne en Hotel de la France, Anisterdam. telefoon 020-fi2tU141.

Veel mensen denken dat zo'n
gebied onherstelbaar is vernietigd, maar zo'n duinvallei herstelt zich sneller dan je denkt.
Het is verbazend hoe gauw er
weer leven in de brouwerij zit.
Dat is echt héél spannend."
De Kennemerduinen zijn goed bereikhaar met het openbaar vervoer. TJitstappen bij NS-station Ov 'een en
meteen linksaf slaan en u
ulelljk
buigt de weg naar rechts af um op de
Zeeweg uit te komen. Sla linksaf en na
250 meter doemt de ingang Koevlak
op. De entree bedraagt twee kwartjes
voor kinderen van zes tot 12 jaar en
twee gulden voor ouderen (kinderen
tot zes jaar mogen gratis naar binnen).
Informatie over excursies is te verkrijgen via nummer 023-5257.484.

Remco Daalder is hoofd Beleid
en Beheer, Amsterdamse Bos.
Federe 14 dagen doet hij op de-/e
pagina in een column verslun
van het leven in het bos.
TVTEGENENDERTIG POND
-L* Achttien kilo. Dat is een
halve anorexiapatient, dat zijn
drie hele forse katten, dat zijn
vier zware pasgeborenen en vijf
lichte. En dat kan allemaal m
één vis zitten.
Er ligt een foto op mijn taureau. Daarop houdt een kleine
man met een van inspanning
vertrokken gezicht een enorm
gevaarte omhoog 'Karper van
39 pond, gevangen m de landscheidingsvaart!', heeft de boswachter achterop de foto °eschreven. Bijna twintig kilo
Dat lijkt me stug. Misschien is
die man op de foto wel heel erg
klein en lijkt de vis daardoor
groter. Ik bel Hendrik Baas van
de Amsterdamse Hengelsportvereniging. „Ja hoor, dat kan,
een karper van dat gewicht,"
zegt Hendrik. „Ze kunnen zelfs
nog zwaarder worden. Hoe
zwaar weten we niet eens, want
karpers stoppen nooit met
groeien en hoe oud ze kunnen
worden weten we ook met precies. Daarover zijn flinke discussies gaande in de karperstudiegroep. Die geven een eigen
blad uit en schrijven twee boekjes per jaar vol over dit soort
onderwerpen."
Wat nu? Een karperstudiegroep? „Jawel," zegt Hendrik
„Karpervissers zijn een heel
aparte groep binnen de sportvissers, een hele fanatieke
groep ook. Je hebt twee soorten
karpervissers: de visser met de
vaste hengel die rustig op een
stoeltje zitten en de high-tech
vissers met allerlei ingewikkelde apparatuur. Die lopen in camouflagepakken langs het water op en neer. De vaste hengelvissers loeren op de kleine karpers, de camouflagejongens
gaan echt voor de kanjers.
Langs de Bosbaan gaan die
twee soorten vissers prima samen. De karpervissers kennen
veel vissen persoonlijk. Als zij
die foto van jou zouden zien,
weten ze meteen of ze die karper ooit gevangen hebben en
waar dat dan was. En vaak geven ze zo'n knoert ook een
naam, die weet iedereen dan."
Iedereen, behalve ik. Toch
moet ook de knoert van de foto
een naam hebben. Gezien zijn
grootte moet hij al tientallen jaren oud zijn. Alleen een hele
slimme karper weet al die tijd
de dans te ontspringen.
Remco Daalder

Arnoud van Soest

geeft u meer!
10 x Amsterdam op de fiets
Ter gelegenheid van
de 10e editie van de
tocht Amsterdam op
de iiets is een boekje
verschenen met de
routebeschrijvingen
van alle tien de tochten
De fietstochten geven
een gevarieerd beeld
van Amsterdam en
omgeving Ze gaan
zowel door de stad als
door het vele groen in
en rond Amsterdam
Door de tochten te fietsen leert u tevens de
beste iietsroutes van
Amsterdam kennen
Het boek,e bevat 96
pagina's en is geillustreerd met foto's Leuk
voor als u Amsterdam
en omgeving beter
wilt leren kennen of
om cadeau te geven

Het boekje kost f 1250
Lezers van deze krant
kunnen het boekje
echter voor f 10,- kopen tegen inlevering
van onderstaande volledig ingevulde bon bij de onderstaande kantoren van Weekmedia van maandag t/m vrijdag 9 00 - 17 00 uur
' Weekmedia Amsterdam, Wibautstraat 131
(balie Het Parool-gebouw)
' Weekmedia Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn,
Laan van de Helende Meesters 421-B
jfietsfers'jTond enfb

ST/CHMft/GI.

Stedelijk Beheer
Amsterdam

VSB BANK

DOEN
•

• NATIONALE •

POSTCODE
S L O T E R l J«

hogeschool Jii Aiisteiüam

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon betaal ik voor het boekje Amsterdam
op de fiets slechts f 10,- per exemplaar in plaats van f 12,50
Naam:
Woonplaats ....
Aantal boekjes: ..

WEE!

geeft u meer!

SONY MINI HI-FI SYSTEEM
MHC450, Versterker, 2x25 Watt, Digitale tuner, 30 pre-sets,
Dubbel cassettedeck, 1-Bit CD-speler, shuffle play, 2-weg bassreflex luidsprekers Inkl afstandbediening Adviespnjs*890 -

SONY HI-8 TRAVELLER
SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
KVX21 55rmHi Black, Trmitronplaltebeeldbuis Adv'1440-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

TR650 Supreneure Hi8
beeldkwaliteit, HiFi stereo
geluid motorzoom A autofocus Adviesprijs 2780 -

SONY KVS2941 SUPER!
TOPKLASSE' Beste koopi De
platstobeeldbuis 100Hz PIP
stereo teletekst Adv '3550-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst Adv '2550 -

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

1449.SONYHI-8STÊADYSHOT

TypeW697LW, Vootlader, RVS
trommel EN kuip Adv *2299 -

TR750 TOPKLASSE' Met
beeldstabilisator HiFi stereo geluid lichtgewicht Adv'3110-

LUXE 1400 TOEREN

Bij BCC grote
.
sortering
AIRCONDITIONERS
-' •-'. '"•'•' e n
••
VENTILATOREN
voor de laagste
prijzen van
Nederland.

TR550 Met beeldstabilisator
HiFi g e l u i d ,
motorzoom Adv '2530 -

1249.-

SONY63CMKVM2531 SONY HiFi TRAVELLER
SUPER TELETEKST TR470 10xmotorzoom grootHi Black tnnitron beeldbuis
monitorlook afst bed '1440-

SONY55CMKVM2100
Hi BlackTnnitron Adv *1000 -

SONY TRINITRON
M1400 Afstandbediend '780 -

hoeklens HiFi stereo '1999-

1299.

BETER EN
GOEDKOPER!

HI-8 CAMCORDER

Superieur beeld HiFi stereo

1045.-

ITALIAANS
TOPMERK
KOELVRIES
KOMBINATIE
Ruime koelkast met
230 liter inhoud
Koelgedeelte 168
liter, automatische
ontdooiing, vanabele indeling Vriesgedeelte, 2 vakken
met ****-sterren
invriescapaciteit
Deur links- en
rechtsdraaiend te
monteren
Adviespnjs*1099 -

199.VIDEO-8 CAMCORDER
8x motorzoom, autofocus
.Vraag, opmerking, probleem?
••".•; • Bel de BCC •

INFOLIJN
020-6474939

Geen iri|slnf« l.v.m. concurrentie
V AM. consumèntenbelangen'
.Va fm vr. van 10.00 lot 1S.OO

Koel/vries kombi Adv '1235 -

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat zegt
u van deze A E G / B C C
stuntaanbiedmg' Type
LAV536,Adviespnjs *1499 -

599.629.-

965,-

SIEMENS WASAUTOM.
Adv:espnjs*1348 -

795.-

BAUKNECHT WAHoog centrifuge-toerental
Adviespnjs*1349 -

765.-

WASOROOGKOMBINATIE
W a s s e n en drogen m
1 machine, 1000 toeren
Adviesprijs
*1549 -

995.-

1745.PHILIPS MATCHLINE
PT701B STEREOTELETEKST,
afstandbediening Adv '1795 -

~~ 1145.-

70 cm GROOTBEELD
STEREO TELETEKST
Afstandbediening -tl895--

ZANUSSI KOEL/VRIES

INDESIT1200TOEREN

1259.-

PHILIPS HiFi STEREO

recht

Type ZE400E, Adv *949 -

Europese videorecorder van het
jaar1 InW showvew+PDC *1670 -

WHIRLPOOLWASAUTOM.

899.-

mmüm

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70, Tn-Logic' Stereo
4 DA-PRO (knappe) koppen,
longplay, PDC Adv *1780-

LUXE 800 TOEREN

579.-

INDESITWASAUTOM.
Type 2596, Adv *799 -

STUNT! HiFi VIDEO

PT155A Adviespnjs'725 -

Pnjsdoorbraak' 4 koppen,
longplay videorecorder mkl PDC Adviesprijs *799 -

~~ 445.-

17 liter inhoud Adv'599 -

769.-

349.-

849.-

SIEMENS 300 LITER
KOELATOES KOMBINATIE
Type KG31, Flexibele mdeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviesprijs *1498 -

999.-

Ruime 24 liter inhoud, snelle 900 Watt magnetron,
vele kookfunkties Adv '699 -

449.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron Adv *999 -

599,

BOSCH 280 LITER
LUXE KOELA/RIES KOMBI WHIRLPOOL AVM

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte
afmetingen
Adviesprijs '849 -

Luxe 32 liter 4 in 1 kombi
magnetron Adv *1099 -

649.-

INDESIT D3000WI, 4 programma's, 12 couverts
Adviespnjs*999 -

lAfcf 54jj.~

BAUKNECHT VW3PR

rrg*i
u-m? TQQ
/ïfg.-

ZANUSSI 2-DEURS BOSCH VW SPS1012
STUNT' Adviespnjs*749 - pTgij
T7O

talm?

i i &m'

SIEMENSAQUASTOP
SIEMENS 2-DEURS

Superzuimg A d v ' 1 3 4 8 -

235 liter Adviespnjs*985 -

645.-

TA4310, Flat square beeldbuis teletekst Adv '1345 -

PHILIPS TELETEKST

209.249.-

WHIRLPOOL AVM617

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

479*-

GV450. Beste koop", stereo
longplay inkl PDC '1709-

Off Ned Philipsgarantie *895 -

FM1515, 17 Liter, 5 standen, draaiplateau Adv '399 -

Digitale 2 m 1 kombi met
900 Watt quartz-gnll '599-

TypeAWG719,Adv *1075-

21PT440A Adviespnjs'1345 -

695.-

199.-

MOULINEX STUNT

SHARP KOMBI

ZANUSSI WASAUTOM.

1095.PHILIPS STEREOTXT
799.~
GRUNDIG HiFi VIDEO
785.55 CM STEREO KTV
679.AKAI HiFi VIDEO
51 CM KLEUREN-TV

I/al."

LUXE VAATWASSER

SONY HiFi VIDEO: E80

VSG705, Intelligent HQ voor
perfekte beeldkwaliteit, stereo
geluid, 4 koppen Adv'1098-

17O

SHARP R2V14

1299.Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel,
zeer zuinig Adv *1199-

749.-

rfirfi?

K/V kombmatie met 3 laden
Adviespnjs*1 149 -

PHILIPS MATCHLINE

VR&32TURBO-DRIVE video,
4koppen,fongplay Adv'1195-

Freak

BAUKNECHT KGC

Type KE3000, Gescheiden
regelbaar, 3 vriesladen
Adviesprijs '1849 -

VR833 TOPKLASSE! HiFi
stereo videorecorder 4 koppen montagerecorder met
vliegende wiskop Adv '1995 -

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT800 Black-üne S beeldbuis stereo teletekst '2795 -

549.-

WHIRLPOOL ARG647

AEG LAVAMAT RVS

PHILIPS 70CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV
PW630A GrootbeeldBlackLme beeldbuis teletekst afstandbedienmq Adv *3295 «J ITT

een 2-deurs koelkast maar
een echte 220 liter 2-deurs
<oel/vnes kombmatie met
3 laden Adviespnjs*999 -

RVS kuip en trommel "1499-

CÖÖLI

1699.SONY STEADY SHOT

220 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Supersnel verwarmen en
ontdpoien Uitneembaar
draaiplateau Adv *279 -

MIELE VAATWASSER
G570,TOPKLASSEAdv '1849 -

1329."

649.-

l

1-DEURS KOELKA

Degelijke koelkast Fraaie
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

1000
TOEREN
BOVENLADER

599.-

265.325.-

145 LITER KOELER
INDESIT Adviespnjs*749 -

WHIRLPOOL 850 TRN
Type AWG089, Adv *1435 -

SONY LONGPLAY VIDEO

Q/IQ
O f51-"

E400 Tn-Logic 4 kop, shuttle,
inkl showview + PDC '1000-

699.-

AEG BOVENLADER

469.-

1248.-

üRUNDIG 63 CM KTV

499.SHOWVIEW VIDEO

ST6J-650 Monitorlook
STEREO TELETEKST *1829

LAV275,1000 toeren *1699-

PANASONIC VIDEO

ST70 650 Adviespnjs'1949 -

80 Mhz, 4 MB, 540 MB schijf,

399.-

m%i£m

software. Adviesprijs '1938

KT18R01,Adviespnjs*948 -

645.-

PACKARD

InKjei primer IHKI. sneeneeaer,
zw/wenkleur. Adviesprijs *499-

VR242, Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed *895 -

479.JVC VHS-HQ VIDEO

DK

D60

18.-

SONY HF90 25.XELLXLII9035.-

HRJ200 Afstandbediening

379.449.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495

429.CANON BUBBLEJET

399.-

649."

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 640 TELETEKST'1099

WHIRLPOOLAWG912

OPZETVRIESKASr
Handig'50 liter Adv'595

SHARP PORTABLE TV
afstandbediend

100 LITER VRIESKAST

Kondensdroger Adv *1349 -

770
i tv,

AKAIVHS-IHQVIDEO

AEG TYPE 520

VSG221 Afstandbediend
Adviesprijs 498 -

Kondensdroger Adv *1449 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO

~

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

Inkl a f s t a n d b e d i e n i n g

PHILIPS 4-IN-1 FAX

HFC8; Telefoon, fax, antwoordapp. en
kopieerapp. in een. Ativiespr:*1049.PHILIPS MINI SYSTEEM

FW330; Kompleet met CD-speler.
boxen en afstandbediening. *910.-

299.-

WHIRLPOOL AFB594

pTgii QQQ
taalt? O9O-1
BOSCH VRIESKAST

Elektronisch Adv. *1699-

1149.

H
459

MERKCENTRIFUGE
2800toeren Adviespnjs'

HAARLEM
Wink«lc«nlrum "Schalkwijk"
Mlvlèratlra*! 37

l BEVERIJK
.
l SUPERSTORE11OO m'
l •r««»tr«»t 65

l •ADHOEVEDOHP
ALKMAAR
(AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
lOENHAAQ
HILVERSUM

178.ATAG WASEMKAP
WH155,Luxe3standen *260 -

STUNT!! VRIESKIST!!

148.

Bijna alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

AVANCE,3-standen
ten Adv *135
*13 -

298.-

78.-

149.Electronisch betalen'
met uw PIIM-code,
zonder «xtra kosten-

4-pitsgaskookplaat *298 -

Met 6 vriesladen en 2 accu s Adviespnjs*1 165 -

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
i Meer budget door de gratis

SUPER KOOKPLAAT

WHIRLPOOL 243 LITER

MIELE DROGER T349

jBCC-eardf
tAanvraaa-folder
in d* winkel!

798.

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven, inkl
grill en kookwekker *1510-

Type GSD1341, Adv *84837cm

478.-

ETNAFORNUiS 1401
*

410, Gas-elektro fornuis
inkl grill,draaispitenklok
Adviespnjs*1275
ICFK V»Uj

KONDENSDROGER

Gas-elektro fornuis met
GIVEG-keur Adv *949 -

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

349.BAUKNECHT TRA961

Pnnter, inkl. cartndge Adv.'479.-

448.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

528.-

ZANUSSI WASDROGER

CM50, Geen afvoer nodig

HRJ205 LCD-afstandbediend

TX25G Stereo teletekst '1599

Ideaal voor m de auto of
op de camping

TypeTD52,Reverserend *649-

JVC VIDEO SHOWVIEW
PANASONIC 63 CM

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

1499.
HEWLETT

PHILIPS VIDEO + PDC
BP55 Stereo teletekst '1099

485.-

SIEMENS 180 LITER

1999.'
AMSTRAD MINI TOWER

7025 Stereo teletekst '1599 -

BLAUPUNKT 55 CM

BAUKNECHT KAST
3-sterren vnesvak Adv *749 -

PENTIUM MINI TOWER
B MB, 1 GB/schijf, kleurenmonitor, Windows '95, 1 jaar.
garantie, aan huis, 3 mnd.
HELPDESK. Adviesprijs. '2999.-

VXK326, VHS-HQ shuttle
afstandbediening Adv '699 -

BLAUPUNKT 70 CM

Adv *699 -

BOSCH KOELKAST

SLV280 VHS-HQ, 2 koppen,timer6progs Adv *890 -

NVSD22
Beste koopi"
2 koppen afstandbediend
Adviesprijs '734 -

Met vriesvak

AEG TURNAMAT

SONY VIDEO + PDC

oRUNDIG 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

ZANUSSI KOELKAST

ETNA WASEMKAP
;MKAP

1 tot 5.30 uur

.......... 9 tot 5.30 uur
CEÏEiniZCC22E
zaUrdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND

I

•adhoavcdorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maar*s«nbro«k vrijda* ......... 7 tot • uur
ov«rif« filialen dondardai ..,.7 tot * uur
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Karter rijdt
naar 12-e plaats
ZANDVOORT - Tijdens
de 24 uur van Le Mans voor
karts tot 160 cc heeft Ronny
Zantvoort beslag gelegd op
een verdienstelijke 12-e
plaats. De 32-jarige Zandvoorter kampte met te veel
pech om in de top mee te
strijden.

woensdag 19 juni 1996

Duitsers overheersen bij Trophy of Dunes

ZANDVOORT - Tijdens
de Trophy of the Dunes
werd op het scherpst van de
snede door de coureurs gestreden om de zege. Voor
achtduizend toeschouwers
moesten de Nederlanders
het afleggen tegen de oosterburen in de derde ronde van
In de Pro-twin klasse train- het Auto Trader Dutch Touden Ronny Zantvoort en zijn ring Car Championship.

ploegmakkers een 14-e tijd. In
de race ging het na de start aardig goed. Na drie ronden karting bezette Zantvoort een achtste positie. De race werd gereden in de regen en toen het na
veertig ronden droog werd, was
het tijd voor een taandenwissel.
Dat duurde aardig lang waardoor de Zandvoorter terugzakte naar een 14-e positie.
Met goed racewerk rukte het
team van Ronny Zantvoort op
naar een zevende plek. „We
hadden met vreselijke wegliggings problemen te kampen,"
stelde Zantvoort. „De pitstops
werden langer om de problemen te verkleinen. Daardoor
zat er niet meer in dan een 12-e
plaats, waarmee ik niet tevreden ben. We hadden kwaliteits-coureurs. Als we bij de eerste
vijf hadden gereden, dan was ik
pas tevreden geweest. We hebben echter te veel pech gehad."
Hij is toch weer enthousiast
geworden voor de kartingsport.
„Ik had vijfjaar niet meer gereden en kreeg een uitnodiging
van Pro Karting Holland om
mee te doen. Ik heb er weer
heel veel zin in gekregen en ga
meedoen aan zes races die meetellen voor het Nederlands
kampioenschap. Dat is hélemaal te gek. Het is dan ook een
hartstikke leuke sport."

Dieren bijna gered
ZANDVOORT - Voor de
zwerfdieren van de Zandvoortse Antilliaanse Inez Folkers
komt steeds meer hoop. Het
echtpaar Brummelman van de
Stichting Buitenlandse Dierenasielen heeft Inez begin juni
52.000 gulden gebracht.
Bovendien hielp het echtpaar
mee om een dierenambulance
te kopen voor 23.000 gulden en
komen er waarschijnlijk twee
net afgestudeerde dierenartsen
naar Sint Maarten.
Met het overige geld wil Inez
asielhokken neerzetten. Bij terugkomst is gebleken dat er alweer 17.000 gulden staat op de
rekening van de Stichting Buitenlandse Dierenasielen, die
opereert onder auspiciën van
de Dierenbescherming. Inez
Folkers en haar moeder Ad Polkers, die vanuit Zandvoort de
actie op touw zette, zijn erg blij
met alle giften.

Lichtfeest
ZANDVOORT - 'Het feest van
het licht.' Zo heet het feest dat
m Dance Club Yanks op donderdag 20 vanaf negen uur
plaatsvindt. Naast een aantal
verrassingsacts draaien bovendien de dj's Marcel, Jurgen en
Emjay. Bezoekers worden verzocht om in het wit te verschijnen.

Salsawedstrijd
ZANDVOORT - Wie van salsadansen houdt, kan zich op 12
en 13 juli tijdens het Tropicanafestival uitleven. Dan wordt de
eerste nationale openlucht salsa- en meringuewedstrijd voor
amateurs gehouden op het
Gasthuisplein. De wedstrijd is
niet voor dansleraren en professionals.
De voorrondes starten op 12
juli om half acht. Dj Roy draait
tijdens de voorrondes de muziek. De finalisten mogen op 13
juli hun kunsten laten zien op
muziek van de salsaband Caribbean Express.
Informatie:
(023-)5718686.

Koers van EMM
ZANDVOORT - Op donderdagavond 27 juni presenteert
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) in
het hotel van Gran Dorado om
legen uur het Strategisch Be'eidsplan.
Daarin staat beschrev
en wat de toekomstplannen
v
an EMM zijn.

Na een fel duel ging de zege
naar Michael Neumeister voor
zijn landgenoot Ronny Melkus.
De Nederlandse topcoureurs
hadden op de Zandvoortse racepiste met veel pech te kampen. De winnaar van de Pinksterrace, Frans Verschuur, viel
uit met bandenpech en teamgenoot Allard Kalf f mooest zijn
wagen aan de kant zetten met
motorpech.
Bert Ploeg mengde zich rondenlang in de strijd om de eerste positie, maar helaas ook hij
haalde het einde van de race
niet. Problemen met het schakelmechanisme van de Renault
Megane betekende het einde
van de strijd voor Ploeg. Het
moest in deze strijd van een
Hollandse vrouw komen. Sandra van der Sloot reed een geweldige race en finishte achter
de twee Duitsers op een uitstekende derde plaats.
In de strijd om het Nederland
kampioenschap voert Frans
Verschuur nog wel de ranglijst
aan, maar door de fraaie derde
plaats van Sandra van der Sloot
heeft zij de tweede plaats ingenomen met slechts vier punten
achterstand. Bolderheij neemt
voorlopig de derde plek in.
In de Formule Ford was het
optreden van de pas 17-jarige

ZANDVOORT - Zelden
heeft Ad Hendrikse het gevoel gehad dat hij zo nadrukkelijk door een ongeluksvogeltje
achtervolgt
wordt als nu. De toekomst
zag er zo mooi uit een paar
maanden geleden: de Zandvoorters Ad Hendrikse en
Maarten Koper zouden de
nationale
honkbalploeg
naar de Olympische Spelen
in Atlanta begeleiden. De
een als fysiotherapeut en de
ander als 'business manager' (zeg maar: regelneef).
Maar Hendrikse werd onlangs geveld door een hernia en
zijn opvolger kwam op 6 juni
om bij een verkeersongeluk.
Tot slot verdween ook nog eens
zijn auto met zijn Atlanta-archief. Je ziet het aan zijn ogen
en je hoort het aan zijn stem.

Derde plaats
Olaf Cliteur bij
Rapidtoernooi
Sebastiaan Bleekemolen:
zonder rijbewijs toch al erg
snel in de Formule Ford
Foto Persbureau Zandvoort

Sebastiaan Bleekemolen bijzonder opvallend. De jeugdige
Aerdenhouter is nog niet in het
bezit van een rijbewijs en heeft
dispensatie van de bond om
mee te racen. En talentrijk is
Bleekemolen, zo bleek zondag.
In de trainingen was hij al de
snelste en van start af nam hij
de koppositie in. Van Kalmt-

hout was niet bij machte dicht
in de buurt van Sebastiaan
Bleekemolen te komen, doch
stelde wel zijn tweede positie
veilig.
Met drie zeges op rij is Phil
Bastiaans de te kloppen man in
de Renault Clio Cup. De Maastrichtenaar vertrok vanaf de
eerste startrij en hield Zand-

voorter Fred Hehl ver achter
zich. Hehl hield na een fel gevecht met Frans Verschuur de
tweede plek bekwaam in handen. Bastiaans is ook leider in
de NK-strijd voor Verschuur en
Van Riet.
Voor de Vege Sierra Cup werden twee races gehouden. Beide races werden winnend afge-

Dat maakt de spelers echter,
gezien het spel niet uit. Zij gaan
er volop tegenaan om zich veilig te stellen voor een plaats in
de kruisfinales. In de Forza
klasse, het walhalla van het
zaalvoetbal, heeft in poule A
Play In, De Stal en Fred Hehl
zich als de beste drie geplaatst.
Play In werd met sterk zaalvoetbal eerste in de poule door
een 6-4 zege op Corodex. De Stal
heeft hetzelfde punten totaal,
mede door een fraaie 9-4 zege
op II Mondo. Fred Hehl gaat
ook door, door een knappe 7-5
overwinning op TYBB.
In poule B zijn Sensemillia,
Maclu en Puntje Puntje zeker

Ad Hendrikse is er nog steeds
kapot van. Hij heeft niet alleen
pijn in zijn verlamde linkerbeen, hij voelt de pijn in zijn
hart eveneens. „Ik had Ben de
Brouwer, die mijn taak overnam, net die avond alle ins en
outs verteld over Atlanta. Hij
reed terug naar huis tegen een
vrachtwagen. Als ik niet die
hernia had gekregen, was het
nooit gebeurd. Dat maalt maar
door mijn hoofd." De Brouwer
was pas 47 jaar. Hij laat een
vrouw en twee kinderen na.
Hendrikse: „Voor Maarten Koper was het ook een enorme
klap, want hij was een goede
vriend van Ben."

Hoe het nu verder moet met
de honkbalploeg, weet Hendrikse nog niet. „Het valt niet
mee om iemand te vinden die
op stel en sprong voor vier weken naar Amerika kan vertrekken om de logistieke zaken
voor de honkbalploeg te regelen. Daarom proberen we het
binnen de bestaande groep
mensen op te vangen door de
taken te verdelen."
Zelf kan hij onmogelijk mee,
omdat hij nog lang niet genezen
is. „Vorige week is de beslissing
definitief gevallen. Ja, ook daar
heb ik het moeilijk mee. Maar
het kan echt niet. Volgens de

doktoren en volgens fysiotherapeut Maarten Koper zou ik er
slechter vandaan komen. Bovendien zou ik er maar half
voor het team kunnen zijn,
want het is daar veertig graden
en de vochtigheidsgraad is heel
hoog. Tja, van de week moet de
oplossing op tafel liggen, dat
moet gewoon."
De problemen op organisatorisch niveau zijn dan nog wel
niet opgelost, ondertussen gaan
op sportief niveau de voorbereidingen voor Atlanta onverminderd voort. Van 28 juni tot en
met 7 juli spelen de honkballers
tijdens de jaarlijkse Honkbalweek in Haarlem. Op 9 juli ver-

van een plaats in de finalepoule. Sensemillia had het moelijk
tegen Sterk maar won toch met
3-2 waarmee de eerste plek
werd veilig gesteld. Een punt
minder, maar goed voor de
tweede plaats, eindigde Maclu.
Maclu boekte eerste een 6-3
overwinning op De Kater en
vervolgens werd gedecideerd
afgerekend met Sterk, 7-1.
Puntje Puntje werd derde ondanks een nederlaag tegen De
Kater. In een doelpuntrijk en
sensationeel duel wonnen de
Puntjes met 9-8.
In poule l van de Amiga klasse was Identico duidelijk te
sterk. Door een 6-3 overwinning
verwees Identico opponent
Sack Time naar een derde
plaats. Banana eindigde op een
tweede positie door een 6-3 zege
op Reproproof. In de tweede
poule verloor Harocamo verrassend met 5-4 van De Zeereep, doch doordat café Bluijs
eveneens verrassend met 6-5
verloor van Establo kwam de
eerste plaats niet in gevaar.
Café Bluijs zakte door de nederlaag naar de vierde plaats.
Casino Amsterdam werd winnaar van poule 3. In de strijd

om die eerste plaats bleken de
Amsterdammers sterker te zijn
dan Big Mouse dat met 3-1 verloor. Casino Zandvoort pakte
de derde plaats door met 5-3 te
winnen van Rabbel Boys. Poule
4 is nog niet klaar maar Chin
Chin maakt de beste kans op de
overwinning. Chin Chin bleef
De Kater met 2-0 de baas. EDO
staat voorlopig derde door, na
een spannende strijd, met 3-2 te
winnen van Yanks.
Café Neuf werd sterke winnaar van poule 5. Neuf ontmoette fel verzet van Peugeot
Cobussen, maar speelde rustig
naar een 6-3 overwinning. Peugeot eindigde zo op de derde
plaats. De tweede plek ging
naar Lou Lou ondanks een 4-3
nederlaag tegen JS Consultancy. Spaghettihuis en Lippies/Hong Konmg maken de dienst
uit in poule 6. Beide teams moeten nog tegen elkaar aantreden
maar boekten tot nu toe twee
zeges. Spaghettihuis klopte
met gemak Bakker Paap met
6-1 en Lippies/Hong Kong won
verrassend van Wild Child met
4-3.
In poule 7 gaat de strijd op de
bovenste plaats tussen Super-

fone en Gran Dorado. Deze poule kwam niet in actie. Poule 8 is
ook nog niet klaar, maar Sabra
nestelde zich aan kop door Sesto Senso met 6-2 te verslaan.
Klassiek staat op gelijke hoogte, maar heeft een minder doelsaldo ondanks de ruime 12-4
overwinning op café Basta.
Aaldert Stobbelaar
Programma
Woensdag: 18.45 uur Duvak Weber's, 19.30 uur Yanks - Chin
Chin, 20.15 uur Superfone Gran Dorado, 21.00 uur Maclu Fred Hehl, 21.45 uur Sterk - Corodex, 22.30 uur EDO - café De
Kater.
Donderdag: 18.45 uur Spaghettihuis - Lippies/Hong Kong,
19.30 uur Sesto Senso - café
Basta, 20.15 uur De Stal - Puntje
Puntje, 21.00 uur Bakker Paap Wild Child, 21.45 uur II Mondo HB Alarm, 22.30 uur Sabra Klassiek.
Vrijdag: 18.45 uur De Kater Rabbel Boys, 19.30 uur EDO Casino Zandvoort,. 20.15 uur
Play In - Verliezer AA, 21.00 uur
De Zeereep - Reproproof, 21.45
uur TYBB - Verliezer CC, 22.30
uur Sack Time - café Bluijs.

Sport maakt
hongerig

ZANDVOORT - De openbare
bespreking van een mogelijk referendum
over betaald parker
en in het centrum vindt op 14
augustus plaats tijdens de comMissie Bestuurlijke Zaken. De
Parkeernota zelf wordt op 19
Jugustus in het openbaar behandeld
tijdens de commissie
p
'nanciën.

ZANDVOORT - Voortaan zijn
's nachts en op
°n- en feestdagen aan te vrajtea via de Amsterdamse meld*arner.
at
nbulances
z

Het telefoonnummer van de
Meldkamer van Kennemerland
^aat automatisch doorgescha*eld
naar Amsterdam. Daar
Vr
agen de medewerkers naar
6]
ttra gegevens over het huisa
öres. Verder verandert er wei. De ambulances komen nawel uit de regio.

In Cuba zag hij echter ook
dat Nederland wel een erg klein
budget heeft in vergelijking
met dat land: drie ton tegenover een paar miljoen gulden.

l\ l

plaatsgenoten Vossen en Stor
indruk. Vossen kwam minder
dan een seconde te kort en
werd tweede, terwijl Stor op
een keurige derde plaats beslag
legde. In de stand om het Nederlands kampioenschap gaat
Dekkers ruim aan de leiding
voor de Zandvoorter Mike van
der Raadt.
„Wij handhaven wat meer de
amateurgedachte die achter de
Olympische Spelen zit." Kan
Nederland dan wel winnen
straks? „We hopen bij de eerste
vier terecht te komen, maar of
dat lukt? Er zit volgens de Amerikanen in elk geval wel talent
in de groep, het ontbreekt ons
alleen wat aan routine. In Nederlands spelen de honkballers
gemiddeld 55 wedstrijden per
jaar, in Amerika maar liefst
125."
Hendrikse zucht. Hij strompelt naar de draagbare telefoon.
Ide Aukema wil weten hoe het
met hem gaat.
Waar zit Hendrikse deze zomer, naast de telefoon of voor
de televisie? Hij glimlacht. „Ik
hou ze allebei bij de hand, denk
ik. Nu maar hopen dat er een
paar wedstrijden van de honkbalploeg uitgezonden worden."

Programmering Z-FM
(per 01-06-1996)

ZANDVOORT - Olaf Cliteur
heeft zijn derde plaats bij het
Rapidtoernooi in Bloemendaal
weten te consolideren. De
Chess-speler scoorde anderhalve punt uit de laatste drie partijen. Zijn totaalscore kwam
daarmee op 6 uit 9, hetgeen
goed was voor een derde plaats
en een envelop met inhoud.
De start van de laatste speel
avond verliep voor Olaf Cliteur
desastreus. Hij veegde de veel
zwakkere Van Custeren reeds
in de opening van het bord.
Toen de Bloemendaler een laatste tegenstoot lanceerde, onderschatte Cliteur dit zwaar en
kon drie zetten later volledig
onnodig de koning omleggen.
Enigszins aangeslagen begon
de Zandvoorter aan de voorlaatste ronde. Met zwart kwam
Cliteur behoorlijk onder druk
tegen Scotto dl Mimco. Cliteur
sloeg de aanval echter professioneel af en wikkelde af naar
een gunstiger eindspel, waarin
de Italiaan alle hoeken van het
bord te zien kreeg.
De concurrenten lieten punten liggen en de Lissenaar Jan
Bakker had zich voor het mgaan van de laatste ronde reeds
verzekerd van de titel. Cliteur
moest de laatste ronde winnen
van de sterke Bloemendaler
Koos Min om zijn opponent te
achterhalen en met hem op de
tweede plaats te eindigen. Wederom met zwart slaagde de
Chess-speler hier niet in en er
kon ook niet te veel risico worden genomen, want bij verlies
zou hij ook de derde plaats mislopen. Cliteur koos eieren voor
zijn geld en kwam remise over-'
een, hetgeen hem de derde
plaats opleverde, achter winnaar Bakker uit Lisse en Min
uit Bloemendaal, die tweede
werd.
Zondag zal Olaf Cliteur in
Amsterdam strijden om de nationale
doorgeefschaaktitel.
Hij zal dit samen doen met
Fred van de Klashorst. Het
Chess-koppel veroverde reeds
tweemaal de 17-e plaats. Cliteur
en Van de Klashorst hebben
een plaats bij de eerste 15 voor
ogen.

Italiaans
racefestijn

(ADVERTENTIE)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20 00
Muziekboulcvard
20.00 t/m 22.00
Power Play
22.00 t/m 24.00
Tussen Kb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11 00
ZFM Nonstop service
11.00 t/m 12 00
ZFM Plus. Ken programma speciaal voor de senioren
12 00 t/m 14 00
Watertoren (met tussen 12 en l de fiemeentevoorlichtcr)
14.00 t/m 18 00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20 00
Muziekboulcvard
20.00 t/m 24 00
Power Play
22.00 t/m 24 00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02 00
NiEhtflisht. lïcn programma voor de Rock-Iiefhebbei
2 00 t/m 08.00
ZFM Nonstop service
8 00 t/m 10.00
Broek ophalen
10 00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoorl (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16 00
Badmuts
16.00 t/m 18 00
Eurobrcakdown
18.00 t/m 19 00
ZFM Sport (Live vanuit Yanks Café)
19.00 t/m 20 00
Getetter aan Zee (Live vanuit Yank Café)
20.00 t/m 24 00
de Kustwacht
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14 00
Effc Brunchcn met. .
14.00 t/m lfi.00
Badmuts
16.00 t/m 18 00
Zandbak
18 00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

ZANDVOORT - Komend
weekend staat het Circuit Park
Zandvoort geheel in het teken
voor een groots Italia a Zandvoort. Het is voor de zesde keer
dat dit evenement op de Zandvoortse racepiste wordt gehouden. Op beide dagen duurt het
Italiaans racefestijn van tien
tot half zes.
Twee dagen strijden de Italiaanse racemonsters hun
strijd. Op beide dagen zijn er
demonstraties van nieuwe en
historische voertuigen, waarbij
merken als Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Maserati en
Lamborghini dominant aanwezig zijn. Het hoogte punt van
het weekend is de start van
honderd Ferrari's, welke in zes
Ferrari Challenge races voor
vuurwerk zullen zorgen.
De Squadra Bianca en Alfa
Romeo Trofeo zijn de belangrijkste deelnemers in de wedstrijd van Italiaanse historische automobielen. De Fiat
Cinquecento Trofeo-rijders verzorgen een individuele rallysprint. In de vele stalletjes op
de paddocks en aan de toevoerweg zijn allerlei zaken te vinden
die met Italië te maken hebben,
zoals exclusieve auto-accessoires, kleding en Italiaans eten.

Vistrips groot
Zowel in Denemarken als in
Noorwegen kregen de Zandvoorters met prima weersomstandigheden te maken. Daaraan kon het dus niet liggen. De
sportvissers kwamen dan ook
volledig aan hun trekken. In
Denemarken werd er vooral
veel gevangen met kleine bootjes. Voeren de leden met een
grote boot uit dan bleek de vis
niet best te bijten. Dus besloten
de Zandvoorters maar veel met
de kleine tweepersoons boten
de Sont op te gaan.

Na een vermoeiende sportdag
rustten de ambtenaren donderdagavond even uit bij de barbe:ue op het terrein van de
lockeyvereniging. Tijdens de
aarlijkse sportdag maakten de
ambtenaren kennis met onder
andere aquarobic. Bovendien
riekten ze een beachvolleybal;oernooi bij Parnassia, dat gewonnen werd door de sector
'Middelen'. Er viel een slachtoffer te betreuren: Peter van
Delft viel tijdens de fietstocht
Foto Persbureau Zandvoort

trekken ze op uitnodiging van
de New York Yankees naar Florida voor een oefenwedstrijd tegen Australië.
Hendrikse denkt met veel
plezier terug aan de reis naar
Cuba een paar maanden geleden. „De sfeer in het team is
geweldig. Ik geniet zo van die
jongens, het zijn net mijn kinderen. En Maarten is ook een
enorme steun. Iedereen is dol
op hem."

ZANDVOORT - Leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort waren vorige
week bijzonder actief in het
buitenland. 14 man haalden
veel vis in Denemarken boven water en een groep van
tien leden probeerden het
eens in Noorwegen. Beide
trips bleken een groot succes.

Parkeernota

Doorgeschakeld

sloten door Dekkers uit Helvoirt. In deze klasse duiken
vele Zandvoorters op. In de eerste race maakte Peter Furth
een aardige comeback. De
Zandvoorter, die twee jaar niet
reed wegens sponsor problemen, snelde naar een verdienstelijke zevende plaats.
In de tweede race maakten

Pech achtervolgt 'Atlantagangers'

Publiek laat het afweten bij
het ZVM-zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - De schifting in het zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen in sterke en minder
sterke ploegen heeft inmiddels plaats gevonden. En die
strijd was mooi en spannend. De ploegen weten veel
te scoren, maar veel publiek
trekt het toernooi jammergenoeg niet. De tribunes in
de Pellikaanhal zijn elke
speelavond maar magertjes
bezet.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Tijdens de koppelwedstrijd
om de Frans Lammerstrofee,
hadden Willem Minkman en
Eli Paap de smaak te pakken.
De vissen werden achter elkaar
het water uit gehaald. Door 35
bovenmaatse vissen (boven 35
centimeter) te vangen'werd het
koppel Minkman/Paap eerste.
Vooral de kabeljauw werd veel

gevangen. Met 28 vissen viel de
vangst van Fred Schilpzand en
Joop Antonis niet tegen, hetgeen goed was voor de tweede
plaats.
De tweede dag probeerden de
Zandvoortse vissers het maar
eens van een grote boot. Veel
werd er gevaren maar de vangsten vielen erg tegen. Daarom
de volgende dag maar weer m
de kleine bootjes, naar minder
diep water en toen lukte het
weer uitstekend. Twintig tot
veertig vissen per man was
geen uitzondering. Frans Lammers, die de eerste dagen weimg ving, trok de zaak op de
laatste dag recht. Lammers
haalde gigantisch veel vis tainnen waardoor ook zijn vistrip
een succes werd.
Tijdens de visdagen in Denemarken haalde Joop Antonis de
grootse schol, 43 centimeter,
binnen. In Noorwegen boekten
de leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort eveneens veel
succes. Peer van Warmerdam
zette twee nieuwe clubrecords
neer met de vangst van een heilbot van 51 centimeter en een
gewicht van 1140 gram en een
tongschar van 38 centimeter
welke 730 gram woog.
Enige andere leden van de
visclub wilden daarop niet achterblijven en braken ook wat

clubrecords. Ton Nientied zette
het record schelvis op 38 centimeter, maar zag even later dat
Henk Bluijs een schelvis van 40
centimeter ving. Wijting, schai,
kabeljauw, pollak en schelvis
bleken een veel gevangen vis in
Noorwegen.
Het record van de schelvis
werd de de volgende dag nog
enige malen gebroken Ton
Nientied maakte er eerst 44
centimeter van en vervolgens
deed Cas Al er nog een schepje
bovenop door een schelvis van
maar liefst 67 centimeter aan
de haak te slaan. Ook werden er
flinke kabeljauwen gevangen.
Henk Bluijs haalde een kabeljauw van 85 centimeter uit het
water en vermeldenswaard is
ook de vangst van een kabeljauw van 70 centimeter op een
12-ponds bengeltje.
,,Het waren weer perfect georganiseerde trips," stelde Willem Minkman. ,,Het zat elke
dag mee met het fraaie weer en
er werd uitstekend gevangen.
Ik zelf ben naar Denemarken
geweest en dat was een schitterende trip. Voor volgend jaar
staat er weer een aantal trips op
het programma. Zelfs zijn er
plannen om te gaan vissen in
Egypte. De leden willen gewoon
eens wat anders proberen."

woensdag 19 juni 1996
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekeli|kse autorubnok die op vrijdag verschijnt m Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Buitenvekicitse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstclveens Weekblad, Uithooinse Courant, de Ronde Vcner, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-665 63 21.
5chnfteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO I-IN3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi[ Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakanlorerr
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42 l B, Zandvoort Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l, l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 44,00

voor elke extra regel

J

l 4,85

mm-prijs

ƒ

9,20

mm-pri|s met vignet

ƒ

9,20

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ l

0,90

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle prijzen zijn excl 17,5°oBTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tanef op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

ff\0°hf\
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020-665 86 86

CITROEN
OLTHOF B.V.
ZX Aura 18 1/95 .. ../24.500
ZX Image 1.6 Lpg, 9/95/29.950
ZX Image 14 8/94 ../19,750
ZX Reflex 3/93
ƒ 17.950
ZX Avantage 1.4 10/92/ 17.500
ZX Avantage 1 6 10/92/ 16.250
BX Toulouse 1/91 . ..ƒ12.950
AX First 10/92
ƒ12.750
Kadett 1.8 Frisco 9/91 ƒ 14.950
~eu 309 GR 1.4 11/91/ 13.800
Escort 1.6 CLX 10/90/12.500
Fiat Uno 45 S 9/90 .ƒ 8.250
\1 B Na 2 jaar gegarandeerde
nruïlpnjs terug.
Isolatorweg 40,
Amsterdam
Sloterdi|k (Afslag S 102).
020 - 6823520

Honda

Automaten

Lada

Fiat

Lancia

Mini

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Dealer biedt aan Fiat Handa,
groen, 3/88, 112000 km , erg
mooi, vraagpr. ƒ3.950.Zuidwtjk Tel. 020 • 6629517.

Demo Peugeot 406, ST., 16V,
donkerrood metal, luxe uitvoenng, 10/95
ƒ38750.Cobussen, 020-6121824.

Hyundai Pony 1 5 GLS, bouwjr
'87 ƒ 2 450.NIEROP DAIHATSU, Amsterdam West 020 - 6183951.

Nissan Micra, Super S, 26.000
km, '95, radio/cd, ƒ23.880.Daewoo Center Zuidoost
Amsterdam 020 - 6650131.

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi, Lancer m. '84, punt
gaaf, nwe APK, rijdt prima
ƒ950.- Tel. 020 -4363543

Saab 900 '86 ƒ 2250,- Ford
Sierra D 86 ƒ 1500- Mitsubishi
Galant 20 GLX, '87 Lpg. ƒ 2500
Visa Garage. 020 • 6278410. T.k. tegen handelsprijs v. 1e
80, 2.0 ES, kl. rood met.,
12/92, m. 93, + 55.000 km.
Occasions VAN VLOTEN CAR
ƒ24.950.- incl. BTW
'92
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 121 SED GLX 1.3i
121 SED LX 1.3i
'94
020-6627777. Amsterdam
121 SED GLX 1.3i
'94
323 ESTATE GLX 1.6i
'92
Peugeot 405 GRi. '90,
323 HB GLX 1.5
'88
anthr met. ƒ 8950 •
'89
Handelspnjzen Xantia 1.6 i X, 323 H B LX 1.3
Van Vloten Amsterdam
'93
9/93, ƒ 19.500.- ZX 1 6i Aura, 323 HB LX 1.3i
Tel. 020 • 6369222.
'94
LPG, 7/92, ƒ14.500.- BX 1.4 323 HB Altis 1.3i
VW Golf, autom 1988
'88
Cannes, 9/90, ƒ7250.- BX 1.4 323 SED COSMOS 1.3
anthr. ƒ 9950.'89
TE 11/89, ƒ6950.- Visa 1 1 Ca- 323 SED GLX 1.3
Van Vloten Aui
'90
bno 9/84, ƒ4950- Berebeit, 323 SED LX 1.6i
Tel 020 - 6369222
323 F GLX 1.6
'93
Amsteldk 25, 020-6627777
626 HB LX 1.8i
'92
CITROEN OLTHOFRuime keuze in 2 CV occasions
DRAAIERWEG 10
Fiat Panda 1000 i, zwart, 1/90, alle leeftijden De EendenspeAMSTERDAM-NOORD
75.000 km, i.z g st ƒ5950
cialist Leende.: 040-2061528.
Tel. 020 - 6365052
Tel 020 - 6823520
V.a
ƒ
85
-;
5
veerbollen
op
Daihatsu Chamade 1 O CS, '90,
5-drs., abs perf onderh Rek. druk brengen bij de Citroen
Special in Zaanstad Garage
ter inzage ƒ 8 950 - Honda
AUTOKROOY 020 - 6310615 RENE SPAAN, 075 • 6281193 Nissan Micra 1:2 GL, '88, spec.
uitvoering ƒ 5950.Vraag tevens naar onze
Ford Fiesta 1 1 , '89. keur auto, inruil en aantrekk. rep. prijzen Inruil mogel. 023 - 5328617.
blauwmetal 3 mnd garantie.
ƒ 7.950 - Inl. Honda-dealer
AUTOKROOY 020 - 6310615 Xantia 1 8 Allure .95 ƒ34900
Xantia 1.8 SX
94 ƒ29.800
Honda Civic 1 5 GL, 12/87, Xantia 20 SX ...93 ƒ28.900
nieuw model anthr met BX 14 Deauvule .93 ƒ 15.700 Omega 2.0i GL, autom. 9/92,
mooie auto ƒ 7 950 Inl Honda BX 1 9 TD Dsl. .. 90 ƒ 8.900 stuurbekr. ƒ 7950.Inruil mogel. 023 - 5328617.
AUTOKROOY 020 6310615
BX 1 6 RE . . 89 ƒ 7 900
89 ƒ 7 500 Omega Caravan '87, APK gek.,
Lada Samara l 5, 3 drb '91, BX 1 4 TE
35 000 km mot Bovay gat ZX 1 8 Avantage 94 ƒ 23 800 leuke gezinsauto ƒ 6950.ƒ8950 Wostdorp Adm de ZX 1.4 Avantage 92 ƒ16.900 Inruil mogel. 023 • 5328617.
AX 1 1 First Impr. 94 ƒ15700
Ruiterweg 020 • 6825983
AX 1 1 TGE
92 ƒ 12.500 Opel Corsa 1.2, '88, rood, nwe
Nissan Vanette, dubb cabine, AX 1 1 TE
90 ƒ 9.900 banden + uitlaat, trekhaak,
Lpg, weg bel ± ƒ 130 3 mnd AX 1 1 TRE
.88 ƒ 5.700 4 boxen, spatlappen, automatnwe band APK , enz ƒ 7950 AX 1 1 RE .
87 ƒ 4700 ten, APK okt. '96, i.z.g.st., vr.pr.
/ 6000 Tel. 020-6366023.
Inruil mogel 023 5328617
Mitsubishi Colt
Aut
40000
km
11'89
ƒ
12900
Opel Corsa, m. '84, in prima
Opel Corsa 1 4i Swing grijs
Fiat Cinqueconto veel
staat, nwe APK. ƒ 1450.met 390, 135000 km
Extra's, 24.000 km 93 ƒ 11 500 Tel. 020 - 6105478
Vraagonjs ƒ 7 950
Pougcot 403 Break89 ƒ 9 700
Zuid wijk Tel 020 6629517
Opel Omega 2.0 GL, '91,
Autobedrijf ÜORLAND
i.pr.st., autom, Lpg., ƒ8950.Btoek in Waterland
Inruil gar. 020 - 4824640
Telefoon 020 4031908
Tegen handelspnjzen: van 1e
XM Diesel break 94 ƒ 37 500 eig Opel Omega 2.3, D, 5-drs,
XM Turbo D aul 94 / 37 500 stationcar, rood met., roofr.,
XM
Turbo D aut '93 ƒ 32 500 st bekr, c.v. 10/93, ƒ 19.500.Voot n goede SAAB 99 90
XM
20i
BB bchuitd '92} 24 500 incl. BTW. Berebeit, Amsteldijk
900 of 9000 ook Roval Clast,
25, Amsterdam 020 • 6627777
SAAB SERVICE MOLENAAR XM 20 Break Aut '92 ƒ 26 000
XM
Turbo
D
'92
ƒ
24
500
Vectra 1.8, blauw met., 5-drs,
Hooiddorp 023 5614097
XM Turbo D Airco '93 ƒ 29 500 11/88, 89.000 km. . .ƒ 13.500.Ldda Samara 1 3, 5-drs 94 XM Comfort LPG '94 ƒ 27 500 Corsa 1.4, 2-drs, HB, 6/91,
15000 km mot Bovag gar XM Comfort '93
ƒ 19900 grys met
/ 13.450./ 11 /50 Wesldorp. Adm do CX 2 O Break '86
ƒ 3 750 Corsa, HB, 1200, 1/91, blauw,
Ruiterw A darn 020 - 6825983 Xantia Turbo D '94 / 28 500 20.000 km
ƒ 12.950.ZX Diesel '93
ƒ 14 900 Jan Wals Tel 020 • 4361697.
Subaru Mini Jumbo
BX
TGD
Br
dec
'92
ƒ
14
500
Zwart 1992 35000 km
ƒ 9950
Mot Bovay garantie ƒ 11 750 BX TGD break 91
ƒ 6950
P Smit Autoscrv 020-6719154. BX RD Break '88
BX 16 TGi Break 92 ƒ 16500
RENAULT AMSTERDAM
SUBARU VIVIO GLI
BX 19TZi '92
ƒ14500
Top occasions met 1 jaar
Vol Automaat, 3 drs 25 000 krn BX 19 TZi Lpg '91
ƒ 1 1 500
garantie
groen nieuwe auto / 13950 - BX 19 TZi '90
ƒ 8950
Wibautstraat 224
P Smit Autosorv 0206719154 BX 19 TZi '89
ƒ 7.950
020- 561 96 11
BX 19 TZI '87
ƒ 3950
BX Dcauville D '93 ƒ 14500 Togen handelsprijs R.21 GTS,
BX Turbo D 90
ƒ 11 000 4-d„ LPG., 1/90, ƒ7250.- Van,
BX TZD '90
ƒ 9 950 1e eig R.21 TL, 4-drs, groen
BX 19 D '87
ƒ 2950 met. LPG , 10/92, / 10.500,BX 16 Progress '92 / 13.500 Van, 1eeig.R,19RN1.8,5-drs„
ƒ 4950 LPG , rood, met., st. bekr., sch.
Honda CMC 1 5 DXi, Sedan BX 16 TZI '88
'92
ƒ 9.950 dak, alarm, 7/93, ƒ 16.500.'92, blauwmct netto wagon BX 14 TGE
BX 14 TGE '91
/ 8.950 R. 19 TR Chamade LPG., 5/92,
/ 17950 Inl. Honda
ƒ 6.500 ƒ 9950.-R.19 RL Sedan, 11/92
AUTOKROOY 020 - 6310615. BX 14 RE '90
BX 14 RE '88
/ 3.950 m. '93 ƒ 10.750- Berebeit,
ƒ 1.500 Amsteldijk 25, 020 - 6627777
«Do advertentie afdeling bc BX 19 D '85
houdt /ich liet recht voor ad
Adverteren in deze rubriek
VISA Garage B.V.
vertcnties eventueel ?onder
Tel. 020 - 665 86.86
Houtmankade 37
opgaaf van redenen te weigo
FAX 020 • 6656321
Amsterdam
ren (Arl 16 regelen voor hel
Postbus 156. 1000 AD A'dam
0206278410
ad'.rttpntunvc/en)

Audi

Mazda

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

Citroen

Nissan

Opel

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

Renault

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

Volvo

Daihatsu

Ford

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Rover

AUTOKROOY
MINOR MOTORCARS
HONDA
Sloterkade 43/44
Occasions met 1 jaar garantie
Amsterdam
Civic 3-drs. 1.3 DXi
95 Tel. 020 - 6177975/6158022
Civic 3-drs. 1.5 DXi
94
Rover-dealer voor
Civic 3-drs. 1.5 LSi
92 Amsterdam, Amsteveen e.o.
CMC 3-drs. 1.5 GL
90
Civiv 3-drs. 1.3 GL
89
Civic Sedan. 1.5 DXi
95
Civic Sedan. 1.6 ESi
94
PEUGEOT ZUIDWIJK
Civic Sedan. 1.5 DXi
92
Accord 2.0i LS
96 Peug. 205 GR 1.6 '8725000 km
Concerto 1.5 L
93 Renault 5 (1.4)'86 89000 km
Inkl. APK en km garantie!
T.T, Vasumweg 32 A'dam-N.
Telefoon 020 - 6310615.
GRATIS PARKEREN !
Vanaf Ringweg afslag S 118
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Honda Civic '87, pas gekeurd,
Tel. 6629517/6791864
'euke auto ƒ 5950.BX 16 RE, blauwmet 88, In Inruil mogel. 023 - 5328617.
Wij hebben keus uit
goede staat, apk 6/97, ƒ 4750.- Honda Civic m. '90, 1.5 GL,
meer dan 10 Automaten
Tel 020 - 6161389.
v.a. ƒ 3.500.16V, sedan i.pr.st. ƒ8950.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Inruil gar. 020 - 4824640
CITROENSPECIALIST
Tel. 020 - 6433733.
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
WESTDORP
12 VOLVO STATIONS '85-'94,
Tel. 020-6320190 fax 6343433. KIA dealer voor Amsterdam 245, 745, 945 en 855
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
1x Kia Pride 1.3i 5drs . . . . '96
1 x Kia Sephia GTX 1.614 drs'94 440 1.8 inj„ aut., stuurbekr. '92
1x Kia Sportage 2.0i 4WD '95 en '93; 940 GL, aut., Sedan,
Daihatsu
Adm. de Ruijterweg 396-398 airco, '91, 940 GL Sedan ABS,
't AMSTERDAMMERTJE
Ecc, L.P.G. '93; 340 3/5 drs.,
Amstel 340-342
Tel.: 020 - 6825983.
tegenover Carré
Ringweg A'dam, Afslag S 104 aut. '87 t/m '91; 440 GL/DL
89 t/m 92. VOLVO NIEROP,
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Vancouverstraat 2-12, A'damVoor nieuw of z.g.a.n.
West. 020 - 6183951.
NIEROP-DAIHATSU,
850 Estate, 2.5
2/96
TE KOOP GEVRAAGD:
Vancouverstraat 2-12, A'dam
850 GLT, 2.5
5/92
LADA's bouwjaar '84-'93
West. 020 - 6183951.
740 GL, Estate, 2.3
4/86
correcte afhandeling 0495 5/90
496607 b.g.g. 06-536993153 740 GL, aut., 2.3
740 Gl, aut., 2.3
1/90
WESTDORP
440 DL, 1.8
3/95
Fiat Panda m. '85, i.pr.st. nwe LADA dealer voor Amsterdam 440 Escape 1.8
12/92
A.P.K , rijdt prima ƒ 950.3/95
8x Samara 3 drs . '91 t/m '94 440 DL 1.8
Tel 020-4363543
3/96
6x Samara 5 drs . '91 t/m '95 460 Luxury 1.8
1/94
Fiat Tipo 1.4i AGT Abarth, 1x Samara Diva 4-drs . . . . '94 460 1.8
10/93
i.z.g.st., dec. 1991, zeer veel 1x Lada Niva 1.6 4 w d . . . '93 460 GLE, Lpg 1.8
3/95
extra's o.a. Lm. velgen, ver- Adm. de Ruijterweg 396-398 440 Airco 1.6
440 Holiday, Lpg 1.8 . ..4/94
laagd,
geweldige
auto!,
Tel.: 020 - 6825983.
ƒ11.495. Tel.: 020-6648223.
Ringweg A'dam, Afsl. S 104
Autobedrijf DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Fiat Tipo Van, 1992, 29.000 km.
Leuke auto voor maar ƒ 9950.-.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Inruil mogel. 023 - 5328617.
Tel. 0294 418200/418008
Lancia A 112 Abarth, bouwjaar
1983, APK februari 1997,
ƒ2900. Tel.: 040- 2536412.
Ford Escort m. 84, in prima
staat, nwe APK. rijdt prima
940 2.3 Sedan airco abs 1993
ƒ 1450.- Tel. 020 - 6105478
850 GLT
1992-1993
1990
Mondeo 1.8 CLX, tegen han- Mini 1000 May Fair 1988, APK 740 GL 2.3
delspnjs, 1e eig., kleur metall., gekeur, Leuke auto ƒ 5950.- In- 740 Sedan 2.3, autom. . .1986
460
1994
5-drs., stuurbekr., LPG, airb., ruil mogel. 023 - 5328617.
1992
c.v., 4/93 ƒ 17.500.- incl. BTW. Rode Mini 1000, '89,38.000 km, 440 automaat
1989 t/m 1995
BEREBEIT, Amsteldiik
25, APK 2-'97, klein deukje, goed 440
020-6627777. Amsterdam
onderh., ƒ 4000. 020 - 6261287. 240 Estate 2.3 LPG ....1992
VW Golf, autom
1988
Peugeot 405 GRi
1990

Kia

Peugeot

KOUDIJS

Peugeot
Amstelveen
Het adres voor goede
Leeuwekeur gebruikte
auto's met ANWB en
APK-keuring
Altijd 40 occasions
Westelijk halfrond 70
t.o. Winkelcentrum
Kostverlorenhof

020 - 6455451
PEUGEOT ZUIDWIJK
106 Accent v.a. bw.jr. '93
106 XSi 1.4 '92 ...89.000 km
205 GE 1.1. '87 . .113.000 km
205Trophy 1.1 i '92 53.000 km
205 Accent 1.1 i '93 39.000 km
205 XR 1.4i '93 . ..29.000 km
205 T Diesel '93 .117.000 km
309 XR 1.4i '92 . . .59.000 km
309 GL Diesel '87 290.000 km
306 XR 1.4i '93 . . 52.000 km
305 GL Break '85 177.000 km
GRATIS PARKEREN!!
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864
405 GR Dsl, break, '90, heel
mooi, nwe banden ƒ 11.950.Inruil mogel. 023 - 5328617.
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
205 1.1 Accent '89 . . ƒ 8.950
205 1.1 XL, rood '90 .ƒ11.800
205 1.1 Trophy '93 ..ƒ16.500
205 1.1 XL zwart '90 ƒ10.500
306 5-drs 1.4 XR '94.ƒ23.900
306 5-drs 1.6XT '93 .ƒ23.200
405 GRi 1,9 Aut. '90 .ƒ13.900
405 GRi 1.6 break '91 ƒ 18.750
405 GR diesel '92 ...ƒ18.450
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

Van Vloten
Amsterdam

Autosloperij STRIJDONK.
Inkoop van sloop- en schadeauto's. RDW vnjwaringsbewijs.
020 - 6319802. Gratis gehaald,
tev. verkoop van onderdelen.

Motoren/Scooters
SUZUKI 1000 GSE '80, gerev.
motorblok. Vr.pr. ƒ 2300.
Tel 030 - 2333957.

Autoverhuur

Amstelstein - Suzuki

OUKE BAAS

ALTO GLX Chique, bj. '90, APK
maart '97. Pr. ƒ 6800.
Tel. 0294 - 419708 na 17 u.

Invaliden
45km wagens

T.k.
gevr.
LOOP-SLOOPSCHADE auto's. Opgehaald
door heel Nederland. 24 uur
p.d. bereikb. 035-6219290.

GRANDIOZE PRIJZEN!!!
U moet echt komen kijken
uw aankoop thuisbrengen,
hoort bij onze service

Auto's te koop
gevraagd

ALFA ROMEO
Sprint quadri 3/85
ƒ 1.600
33 .1.4 ie 11/93
ƒ10.800
AUDI
801.9TD3/93
ƒ24.900
801.9TD3/94
ƒ29.800
BMW
316 i 7/86
ƒ 3.900
520 i 3/85
ƒ 2.900
520 i 12 V 7/92
ƒ24.000
CHEVROLET
Cors. 2.2 LT aut. 9/93/ 13.400
CITROEN
AX 1.1 E 11/89
ƒ 6.400
BX 1.6 Deauville 6/92 ƒ 8.900
BX 1.9 TZD break 1/93/14.900
BX 1.9 TGD break 7/91/10.900
BX 1.9 TD 4/92
ƒ 9.200
CX 2.5 D Break 5/84 ƒ 2.000
XM 2.0 i Comfort 3/91 ƒ 10.800
Xanti 1.8 X 5/93
ƒ15.900
DAIHATSU CHARADE
Tx 1.31 1/89
ƒ 7.400
1.6 Dsl 6/85
ƒ 1.400
DAIMLER
3.6 alle opt. 1/88
ƒ 16.900
FIAT TEMPRA
2.0 D stat. 6/91,
ƒ10.500
1.9 D orig. Van 6/93 ƒ11.400
1.9TDS 11/91
ƒ11.900
FIAT TIPO
1.9 Turbo DS DGT 6/92/ 10.400
2.0 GT IE 3/91
ƒ 9.600
FIAT CROMA
2.0 IE 4/92
ƒ 10.900
2.0 TDi 2/93
ƒ 15.900
FIAT FIORINO
1.7 D orig. Van 4/93 ƒ 9.400
FORD
Esc. 1.4 CLi 11/92
ƒ11.700
Esc. 1.8 CLD 9/89
ƒ 7.400
Laser 11/94
ƒ13.900
Mondeo 2.0 CLX
HB 10/93
ƒ 18.400
Orion 1.8 D CLX 3/92 ƒ 9.800
Scor.- 2.0 CLi Sed. 4/92/ 11.400
Thunderbird LX 5/91 ƒ 19.400
Thunderbird 3.8
V6 div. opt. 8/91
ƒ21.500
HONDA
Civic 1.3 DXI 3 d. 7/93 ƒ 16.900
HYUNDAI
Sonata2.0 GL 11/89 ƒ 3.900
MAZDA
323 1.5 aut. stat. 12/87/ 6.900
626 1.8 LX Wagon 4/90/ 10.400
626 1.8 GLX aut. 5/92/15.600
MITSUBISHI
Galant 1.8 GLi Fallon
11/91
ƒ 9.200
Galant 1.6 G L 4/87 ƒ 3.500
Lancer 1.8 D. 2/86
ƒ 1.900
NISSAN
Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000
Micra 1.2 LX aut. 11/90/ 8.100
Prim. 2.0 LX 3/91
ƒ 12.600
Prim. 1.6 LX Sed. 6/92/ 12.400
Sunny 1.7 D. Stat. 8/91 ƒ 9.600
OPEL
Astra 1.7 D Stat 9/92 ƒ 14.900
Astra 1.6 GL HB, 3/93/16.400
Astra 1.4 GL 12/92 ƒ12.900
Corsa1.6DVan10/92/ 7.400
Kad. 1.8 GT HB 1/88 ƒ 7.900
Kad. 1.7 D Stat. 11/90/ 9.000
OMEGA
2.3 GL 1/93
ƒ 14.900
2.0 i Trav. stat.
div. opt. 10/93
ƒ 19.900
2.0 Trav. stat. 3/93
ƒ 19.800
Vectra 1.6 GL 9/89 ƒ 8.400
Vect. 1.7 D GL 1/92 ƒ12.900
Vect. 1.8 GL 6/94
ƒ16.700
Vect. 1.8 i Diam. 2/93/15.900
PEUGEOT
205 1.1 XE 2/85
ƒ 2.600
2051.4 XS 4/91
ƒ10.400
3061.4 XR 8/93
ƒ14.800
309 1.4GLSel. 1/92 ƒ10.400
309 1.4 XR 11/91
ƒ 8.200
309 1.9 XRD Van 7/91 ƒ 3.500
405 1.6 GLX 10/91 ƒ 9.800
405 1.6 GLXi 1/92
ƒ11.200
405 1.6 GLi 4/90
ƒ 7.000
405 1.9 GLX D 1/92 ƒ13.900
405 1.9 SR DT 3/94 ƒ23.800
405 1.9 GLD br. 1/93 ƒ15.900
505 2.2 GR br. aut 8/87/ 4.400
605 2.0 SLi 10/91
ƒ11.900
6052.1 SLD3/93
ƒ19.800
605 2.1 SR DT
div. opt. 5/94
ƒ 26.500
RENAULT
19 1.7 GTS aut. 7/90 ƒ 6.900
19 1.4 GTR 4/89
ƒ 6.500
19 1.8 16V 1/93
ƒ21.400
21 Nevada Van 8/90 ƒ 7.400
21 Nevada GTS
manager 6/92
ƒ 13.900
25 TS 10/87
ƒ 3.400
Safrane 2.2 RN 2/93 ƒ 19.800
Clio 1.8 RSi 2/94
ƒ20.400
SEAT
Ronda 1.2 GL 1/86 ƒ 900
Toledo 1.9 Tb
DGL 5/93
ƒ15.900
SUZUKI
Allo GL 1/90
ƒ 7.400
Swift 1.3 GL Sed. 3/93/13.900
Swift 1.3 GL Sed. 3/92/11.700
TOYOTA
Corolla 1.8d Stat 4/91 ƒ 9.000
VOLVO
440 GL 9/90
ƒ 10.900
440 DL 1/93
ƒ 12.600
460 1,8 i GL 2/92
ƒ13.900
VOLKSWAGEN
Golf l 1.8 Cabrio 11/86/10.900
Golf II 1.3 CL 3/90
ƒ10.700
Golf 11 1.3 CL func. 4/92/13.600
Golf III 1.4 i Cl 5/93 ƒ18.400
Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
Golf III 1.9 D Orl. 6/94/21.500
Golf III 1.9 CLD 8/92 ƒ15.900
Pas. 1.8 CL Stat. 8/92/19.500
Pas. 1.8 CL Edit 7/93/19.800
Pas. 1.9 D stat. 7/93 ƒ20.900
Vento 1.8 GL 6/93
ƒ15.900

niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag. 888

De HOOGSTE PRIJS, elk merk
auto a contant, met vrijwarbew. RDW. Tel. 020 - 6105478

Justi, automaat, '91, 5-drs.,
Weg. omstandigh. z.g.a.n. Aro- DE LUGT luxe en bestel vanaf
kleine zuinige auto ƒ 8950.la de Luxe incl. verwarming. ƒ50,- per dag excl. BTW.
Inruil mogel. 023 - 5328617.
Slechts 100 km gereden. Tel.. 020-6161388 of 6890374.
T.e.a.b. React. ma. t/m vr. tuss. Peugeot 106/306, Renault La9-12 uur: 075 - 6162656.
guna, Vracht + bestelwagens.

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

Saab

Voor een perfecte SAAB 99
90 , 900, 9000 ook Royal Class
Aanbieding voor de zomer:
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
lederen interieur, ABS
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
SAAB SERVICE
20 autorijlessen -t- examen ƒ 1.000.MOLENAAR
of
HOOFDDORP
10 motorrijlessen + examen ƒ 835.Onderhoud, reparatie APK.
Motorrijlessen ƒ55.- per 60 min.
Eigen revisiewerkplaats
Autorijlessen ƒ37.50 per les; ook automaat-lessen
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Theorie op CD-l GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
023-5614097
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

SAAB 900 GLI 06/'85, gereviseerd 07/'95, APK 07/'97, prijs
n.o.t.k. Tel. na 19: 020-6236102

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.

Autorijschool Dolfijn
RIJSCHOOL ROLF
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.) Rijden bij Rolf is een begrip in
SAAB DEPOT
vervolglessen ƒ 40 p/u
Amsterdam. Met een goed
Verkoop van nieuwe en gebr. Info: 020-6839193 / 6187330. team instructeurs geven wij op
onderdelen. Tevens revisie, on- autotel. 06-52656690
een psychologische manier mderhoud, rep. 0412-636737.
BOVAG VERKEERSSCHOOL tensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
VERONICA
De 1e 5 lessen ƒ25 per les toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Lespakket de 1e 20 lessen Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekincl. examen ƒ930
se cursussen en examenroutes
Inl. 020 - 6656955.
rijden is vanzelfsprekend.
24 UURS-SERVICE !
Rij-opleidingen en speciale
Voor auto-rijles in Amsterdam
theoriecursussen voor alle
GARAGE ECONOOM
e.o. Vraagt u de gratis rijlesrijbewijzen Verkeersschool
Alle onderhoudsbeurten
Nelen Amsterdam bel voor brochure aan. 020 - 420 53 86.
Koppeling en Remrevisie
info-aanm. 020-6633773 de
Schadeherstel en -taxatie
Bovag staat erachter en dat
Uitlaat en Schokbrekers
zegt iets! Tevens opleidingen
Banden en Uitlijnen
rijinstructeur en CCV-dipl.
APK en VVN Keuringen
Wilt
u een goede en niet te DS Advies b.a.: alle typen
Tel.: 020-6233220
Citroen DS in abs. roestvr.
dure rijopleiding?
Bel dan Ferry 020 - 6127187. topstaat m. lage km.st. Tev.
Ook op zaterdag open !
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, onderh., lease en verk. v. gebr.
+ nwe onderd. Oslofjordweg
daarna alle lessen ƒ35,-.
APK -t- grote beurt v.a. ƒ299.- 20 lessen -t- examen ƒ 950,-.
24, A'dam-Nrd, 020-6331566.
DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht Camper 3-daagse bij CAMPERLAND op vrij. 21, za 22 en ma 24
juni. Ned. grootste showroom met meer dan 100 campers. Ook
Tel. 020-6980639
nieuwe Dethleffs en Arca. Vele spec. aanbiedingen. Inruil mogeAPK KEURINGEN ƒ70,
lijk. Tevens goede campers gevraagd voor verkoopbemiddeling.
klaar terwijl u wacht.
Campcare b.v. Tuinweg 7 ind.terrein Warmoeziersweg BergGarage West-Center:
schenhoek: 010 - 5221515 BOVAG, RDW en ANWB erkend.
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Service en
Reparatie

Klassiekers
en Oldtimers

Campers

Accessoires
en Onderdelen

uw Volvo-dealer
Autobedrijf CRYNSSEN
met persoonlijke service
Crynssenstraat 10-14
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenTel.: 020-6184402.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
laan 128, Amsterdam-Noord.
APK-keurstation, reparaties
Klaar terwijl u wacht.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. alle merken en schaderegeling.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Volvo 240 Famil. Stat. wagon, 3
Tel.: 020-6240748.
bank. '84, pas gekeurd ƒ 3950.Inruil mogel. 023 - 5328617.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Volvo 244 GL, 1982, APK mei
AUTOLAS: 0756 - 314618
merken, alle bouwjaren.
'97, koppeling slipt, vraagpr.
Zelf
sleutelen
of
auto
spuiten
GEBR. OPDAM B.V.
ƒ 700,-. Tel. 020 - 6344768.
doe je bij HEINING HOBBY- Tel.: 023-5845435.
Volvo 340 GL 1990, cent. deur- HAL. 020-4976999 A'dam,
lock, w.w. glas enz. ƒ 6950.Sloterdijk 3.
Inruil mogel. 023 - 5328617.
Toyota Corolla, Diesel, m. '87,
Volvo 340 GL b.j. 08-'87 APK
i.pr.st., nwe APK, ƒ2.950.tot 03-'97 148.000 km ƒ2000.
Inruil gar. 020 • 4824640
Tel. 020 - 4190908 na 19.00 uur.
70 BESTELAUTO'S en pers.
Volvo 340 GL, m. '84, in prima busjes v.a. ƒ3500. Garage Van 1e eig. tegen handelsprijs
Corolla 2.0 XLD, 5-drs., stat.
staat, nwe APK. ƒ 950.Rijsenhout, lid Bovag.
dakrail, c.v.,
2/94
Tel. 020 - 6105478
Meer dan 50 jaar gevestigd: wag.,
ƒ 20.750. Carina 2.0 GLi, stuur•Auto te koop? Plaats in deze Bennebroekerweg 17, Rijsen- bekr. elec. ramen, c.v. 8/92,
rubriek. U zult verbaasd staan hout bij Aalsmeer, 0297- ƒ19.500.- BEREBEIT, Amstel324229. Ook t.k. gevraagd.
over het resultaat.
dijk 25, 020-6627777. A'dam

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

Toyota

Bedrijfsauto's

Skoda

T.k.: SKODA 105L '86 in z. goede staat, ƒ1375. Tel. 0297 287568, na 18 uur.
T.k. Skoda Favorit 1.3., Decatop (3/4 Cabrio), 69.000 km, '91
i.z.g.st. ƒ7950. 071-5140164.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's," alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop -t- Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-5353685
Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop-, sloop- en
m. vrijwaring. Tel.

Algemeen
NIEUWSGIERIG NAAR ONZE

51 Occasions ?
VW Golf Cabrio
ƒ 7.450
VW Jetta aut. '89 .. .ƒ 8.880
Audi 80, 1.8 S '87 . . . ƒ 9.880
Fiat Cabrioni Uniek!. .ƒ11.880
Mini Sprite 1.3 '93 .. .ƒ14.450
Suzuki Swift GTI '91 .ƒ15.440
Ford Escort '92 va. . .ƒ 16.440
Nissan Micra 1.3 '94 .ƒ18.990
Daewoo demo's va . .ƒ21.950
Honda Civic LSi '93 .ƒ22.440
Renault 19 1.8 aut.'93./23.440
Renault 19 diesel '95 ƒ23.880
VW Golf 1.8 Variant '94/ 27.880
Nu halen over 6 mnd betalen,
(tot max. 50% of ƒ7500)
Daewoo Center Z.O.
(incl. Bovag) 020-6650131.
v.d. Madeweg 21, bij de Makro!
± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Mazda Dealer
VAN VLOTEN CAR
Hyunday Scoupe GSI 1.5 '92
Ford Escort CLX 1.6
'90
Ford Escort CLX 1.6
'91
Ford Sierra Azur 1.6
'91
Opel Kadett 1.4i
'90
Nissan Primera LX 1.6
'90
OCCASIONS onder ƒ 5.000
Mazda 323 Estate LX 1.3 '86
Nissan Cherry 1.3
'85
Nissan Micra 1.0
'87
DRAAIER WEG 10
AMSTERDAM-NOORD
Tel. 020 - 6365052
Te koop aangeboden;
Seat Marbella de Lx. 89,
zwart, 47000 km
ƒ 4.750
*Volvo 440 DL '92, witjpg
•*Nis. Sunny 1.4 HB,
grijs '91
ƒ 9.950
*VW-Yoker, geh. inger. kam
peerbus, profit. v/h belast
voordeel: 3 mnd. bet. en 12
mnd. rijden
ƒ 13.950
•*Mits. Galant 1.8 GLi,
92, Ipg
ƒ11.950
•*Volvo 440DL
92, wit, Ipg.
ƒ12.750
Ford Sier. 2.0i Ghia Cosw.
look 89, autom. alles electr.
bed.schuif/kant. dak, alles als
nieuw
ƒ 8.950
•*Mits. Colt GL 11/91, bl. met,
3-drs. Ipg
ƒ 10.950.Dodge 600 convert, cabrio
6/85, aut. als nieuw ƒ 8.950.Autobedrijf VITESSE
Voltastraat 5-7, Zandvoort
Tel.: 023 - 5719828/5719155
Auto's met *: 3 mnd. BOVAG
garantie verder bij aflevering
APK en afleveringsbeurt

Let op Wagenpark Johan
Boom. Door grote omzet stuntprijzen, Zuider Akerweg 83,
A'dam Osdorp. 020-6105478.
BOD?? Bel + 300 auto's va ƒ500.- tot
prijsopgaaf. ƒ 15.000.- Geop. van 9 -19 uur.
schadeauto's Donderdag koopav. Garant, va
020-6754193 ƒ 1000.-. Inkoop elk merk auto.

U HOEFT UW RETAILERS NIET TE VERTELLEN HOE ZIJ
UW PRODUKT MOETEN VERKOPEN. U KUNT ZE
WEL VERTELLEN HOE ZE ER MEE KUNNEN ADVERTEREN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-62423 / 6.

SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
betaal-/<ÏU n)Chisqflie.
Prijs i
B.T.l

i
rs, leestekens
iiiHcn tellen
r. Minstens 3
iirijvt'ii. Aan
1 de daarnaast
aricvcn kunt u

VW Golf '87 i.pr.st. nwe A.P.K.
ƒ 2950.- inruil mogelijk
Tel. 020 - 6105478

Autosloperijen

Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Volkswagen

VW, Polo, Coupé, CL 1300,
3/92, 38.000 km. ƒ 14.950.Jan Wals, 020 • 4361697.
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Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B;
Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

:
|
|

020-6658686
faxnr. 0206656321

AUTOBEDRIJF
EURO SNELWEG SERVICE BV
INDUSTRIETERREIN
"DE SLENK"
CANNENBURGERWEG 26
'S-GRAVELAND
TEL.: 035 - 6564444
Te koop: inruilauto's tegen
handelsprijzen: Kadett 1.7,
4-drs, 4/89, ƒ7250.-; Golf
GL, Ipg, 5-drs, 6/89, ƒ5500/
Citr. BX 1.4 TE, 11/89, ƒ6750'
BX 1.4 TE, 9/90, ƒ 7250.-; Visa
11 RE Cabrio, 9/84, M950Saab 900i, Ipg-ob.! 3/8?
ƒ4250.-; Alfa 33, 1.3, Ipg,
10/91, ƒ8950.-; Volvo 480 ES
3/87, ƒ 9.000.-; Renault 21 GTS De
4-drs, Ipg, 1/90, ƒ 7250.-; ReJ en
21 TL, 4-drs, Ipg, 10/9' 13?
ƒ 10.500.-; Ren. 19 TR Charna
de, Ipg, 5-drs, ƒ 9950.-; Ren.'?
RL Chamade, 11/92, ƒ 10.750;
Berebeit
Amsteldijk
25
020-6627777. Amsterdam.

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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306 GTI: zesbak en veel leeuwenkracht
Peugeot haalt de 306 SIC van de
markt en daar hoeft niemand
om te treuren want er staat al
een opvolger klaar met een
vertrouwde naam: GTI. Een
rally kanon voor de openbare
weg.

Golf

GTI
forever
Breed,
laag en
sportief

,E PEUGEOT 306
gooit
wereldwijd
hoge ogen. Sinds zijn
introductie in 1993
zijn er al 1,2 miljoen exemplaren geproduceerd en
rijdt hij in 145 landen rond.
In Nederland was hij in zijn
eerste volledige jaar, 1994,
zelfs de best verkochte
Franse auto. Hij wordt taeschouwd als het meest veelzijdige model van Peugeot,
ook wat betreft carrosserievarianten.
Dergelijke modellen blijven
in ontwikkeling en de jongste
loot aan de stam is er een om
van te watertanden. Het huidige snelste topmodel S16 gaat in
de zomer aan de kant om plaats
te maken voor een opvolger en
diens naam klinkt voor Peugeot-rijders een stuk vertrouwder in de oren: 306 GTI. Wie
vroeger verliefd was op de 205
GTI heeft het nu voor het uitkiezen: de 106 of 306, want van
elk is er een Grand Tourisme
Injection.
Advies: kies de 306, want
daarmee haalt u een onbetwiste
leeuw in huis. En nog een primeur ook. Hij is namelijk voorzien van de zesversnellingsbak,
die in eerste instantie ontwik-

Een rallykanon voor de
openbare weg

keld was voor de competitiewagen 306 Maxi. Met een enkele
kleine aanpassing is die nu geschikt voor serieproduktie en
daarmee heeft Peugeot een we-

reldprimeur in deze klasse.
Ten opzichte van de S16 is de
eerste versnelling iets langer en
liggen de volgende versnellingen dichter bij elkaar. In zes

heeft hij nog de nodige trekkracht en je hebt hem ook nodig om zijn top van 220 km/h te
halen. Hij sprint in 8,5 seconden naar honderd en dat is een

seconde sneller dan de S16. De
2.0 16V-motor is dan ook niet
identiek aan die van zijn voorganger. Zo heeft hij nu 167 leeuwekrachten (was 150) onder de

kap en het maximum koppel
bedraagt nu 193 Nm (was 183)
bij 55 honderd toeren.
Aan de vering en het onderstel wijzigde Peugeot niets en
dat was ook niet nodig. De remmen zijn wel aangepast aan de
betere prestaties. Uiteraard
blijft ABS standaard. Uiterlijk
verandert er eveneens weinig.
Behalve
zijknipperlichten
krijgt hij nieuwe 15-inch velgen.
Zoals het een GTI betaamt oogt
het interieur ingetogen, maar
dit neemt niet weg dat je bijvoorbeeld het volgende aantreft: sportstoelen en een stuur, veel leer, een lendesteun,
elektrisch bedienbare zijruiten
en buitenspiegels, een buitentemperatuurmeter en een airtaag. Airco, schuifdak, tweede
airbag, stoelverwarming en
koplampsproeiers zijn tegen
meerprijs verkrijgbaar.
De 306 GTI is uitsluitend leverbaar als driedeurs en staat
binnenkort bij de dealers. De
prijs schommelt rond de 452
mille. Peugeot hoopt er vijftig
tot honderd per jaar te kunnen
verkopen in Nederland.

Met extra
veiligheidsring

^IHyundai messcherp
Hyundai gaat nu toch echt de messen slijpen in een segment dat

500.-: azend populair is sinds de Tigra en Mégane Coupé. De Scoupé
750.-: vordt opgevolgd door de Coupé en de basisprijs daarvan is welisVisa.
^aar een duizendje of tien hoger, maar daarvoor krijg je dan wel
950.-:
*K auto waar je mee voor de dag kunt komen, iets wat je van de
3/8?'

niet meer kon zeggen.

DES
GTS. eDe basisprijs van de nieuwe Hyundai Coupé is messcherp, net
Rei1 > en veertigduizend gulden. Daarvoor krijg je een 2.0 motor met
10/92 '3? pk die goed is voor vlijmscherpe acceleraties en top van ruim
lama. s^'eehonderd. Met de aankleding van de auto is het dik in orde. Er
jn.l! ewel een klein 'maar' aan de prijs: alleen bij voorintekening krijg
750; .e hem voor minder dan genoemd bedrag. Ook de beter aangekle25 ;' FX is nu nog laag geprijsd op 42.950 gulden. Na augustus moet
ir

dieper in de buidel getast worden.

geldt het principe 'wie het eerst komt...' want er zijn slechts
honderd exemplaren leverbaar, met 2.0 of 2.5 motor. Hij onderscheidt zich met een chromen grille en lichtmetalen velgen. Het
persbericht meldt verder nog dat deze auto een 'bereikbare
droom in Forest Green' is. Wie zijn auto daarmee extra kleur wil
geven dient de kleine lettertjes goed te lezen, want voor Forest
Green metallic moet je extra betalen. Prijzen van de LE Limited
vanaf 49.995 gulden. Het voordeel bedraagt 21 honderd gulden bij
de 2.0 motor en 26 honderd gulden bij de 2.5 motor.

Het blijft wennen, een horlogefabrikant die zich op het pad van
de automobielen begeeft. Weliswaar met Mercedes, maar toch.
We hebben nog iets minder dan twee jaar om ermee vertrouwd te
raken. In maart 1998 starten Swatch en Mercedes de verkoop op
wereldschaal van de Smart. In Nederland komen er vooralsnog
vier verkooppunten: Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

Z

met afstandsbediening, een
Het is zover. De tweedeurs
Cordoba SX die Seat in
alarmsysteem, een elektronische startonderbreker, witte
september tijdens de show in
wijzerplaten in het dahsboard
Frankfort liet zien, is over
en middenpaneel, sportstoelen
enkele weken in Nederland.
Het is een coupé-achtige auto
en een dito stuurwiel.
die leverbaar is met een drietal
Zoals gezegd, drie motoren
krachtige motoren. Met zijn
van honderd tot 130 pk. De 1.6
spoilers rondom oogt hij breed, motor met honderd pk is de
lichtste van het stel en een
laag en sportief.
nieuw ontwikkelde motor met
EN OPZICHTE van de variabele inlaatlengte. Hij is, alvierdeurs versie is de dus Seat, niet afgeleid van de
carrosserie van de SX bekende 75 pk sterke 1.6 motor.
maar twee
versterkt met een ex- Ondanks dat hij
kleppen per
tra
'veiligcilinder heeft,
heidsring' en
is het een zeer
dat
komt
felle jongen
niet alleen
met
veel
de veiligheid
kracht
in
de
ten goede.
lage toerentalOok de torlen. Zijn top
siestijfheid
ligt op 186
neemt hierkm/h en hij
eer bij aan een trekt in minder dan 11 seconstabieler" weggedrag. Wiel- den naar honderd.
ophanging en besturing zijn Een
Een stapje hoger is de 2.0
2 0 moidentiëk !an de vierdeurs. tor met 115 pk en deze vmden
De afstemming van vering r£°^^ ^»?"ndc°^
en demping is aangepast tweehonderd en heeft een
1.900 aan de stijl en prestaties van sprinttijd van ongeveer tien se1.700 ue
fc>X.
conden. Voor de hoogste pres1.600
taties moet je je melden bij de
i.400
eveneens bekende 1.8 motor
1.800
met vier kleppen per cilinder.
1.500
Voor de drie leverbare ver- Die timmert 130 pk op het wégi.900
J.500 fes heeft Seat een uitrustings- dek en heeft een koppel van 162
).800 Pakket samengesteld en dat Nm bij vierduizend toeren.
J.900 Wedt wel zo'n beetje alles watje
In de eerste helft van juli arrii 900 fodig kunt hebben. Dit houdt
°nder meer in: twee airbags, veert de Cordotaa SX bij de
ABS, drie gordels achterin, au- Seat-dealers. De prijs is hélegordelspanners maal niet verkeerd gezien de
E BV toinatische
v
'oorin, elektrisch bedienbare uitrusting en prestaties, namer
arnen, centrale vergrendeling lijk van 35.495 tot 44.995 gulden.

Wie
het eerst komt
Voor de beperkte oplage van de Chrysler Stratus LE Limited

Twee jaar geduld a.u.b.

EG GTI en je weet waar
je aan toe bent. Sinds
Volkswagen de letters
in 1975 wereldkundig
maakte en achterop een speciale Golf plakte, staan ze
voor sportief en snel.

Tweedeurs Cordoba
is onderweg

Je zou het nieuwe instapmodel van de vijfdeurs Mégane bijna
aanschaffen. De Eco is gebaseerd op de 1.4 RL en het prijsverschil
daarmee bedraagt duizend gulden. In de Eco ontbreekt een stuurbekrachtiging. Voor de aandrijving gebruikt Renault de oorspronkelijke 75 pk sterke 1.4 motor die door enkele aanpassingen nu
vijf pk minder levert. De versnellingsbak heeft andere overtarengingsverhoudingen en dit resulteert in een iets gunstiger brandstofverbruik. De uitrusting van de Eco komt verder overeen met
die van de 1.4 RL.

Van Citroen zojuist bericht ontvangen dat de Xantia is onderscheiden als beste trekauto in de klasse boven veertig mille. Dat is
heel mooi voor Citroen. Ook leuk, maar dan voor Mitsubishi, is
dat de Colt de slag tot 32 mille won en dat de Almera het middelste
segment voor zijn rekening nam. Het beste nieuws komt evenwel
van Peugeot want de 406 1.9 TD kwam als beste van alle beproefde
auto's uit de bus rollen.

Er zijn vindingen die blijven
hangen om nooit meer weg te
gaan. Neem nu eens de
lettercombinatie GTI. Ze leken
ooit voorbestemd voor de Golf,
maar twintig jaar na
introductie leiden ze een eigen
leven en is GTI een soortnaam.

Voor de drie leverbare versies heeft Seat een uitrustingspakket
samengesteld, bestaande uit onder meer witte wijzerplaten in
het dahsboard en middenpaneel, sportstoelen en een dito
stuurwiel.

Hier volgt een mooi staaltje pr-taal van Renault: 'De Eco is geen
basisversie die minimaal is uitgerust, maar een model waarmee
de Mégane binnen het bereik komt van mensen die niet teveel
willen betalen voor een auto die op het gebied van comfort,
veiligheid en kwaliteit koploper is in zijn segment.'

Trekken maar

'Betreft: sportversie Golf

Hoeveel mannen zijn er de
afgelopen jaren niet geweest,
die zich geen echte GTI konden
veroorloven en daarom maar
bij de autoshop zo'n merkplaatje kochten en op de kofferklep
plakten. En hoeveel fabrikanten schaarden zich niet in de rij
van VW's succes, door een eigen vlotte variant op de markt
te brengen. Terwijl niemand de
combinatie RS van Ford overnam in de jaren zestig, had GTI
blijkbaar een magische klank.
Maar waarschijnlijk is er geen
hond die weet waar de letters
voor staan? We zullen helpen:
Grand Tourisme Injection.
De Golf GTI was helemaal
niet gepland en bij Volkswagen
hadden ze een dergelijke auto
helemaal niet voor ogen. Na het
succes van de Kever (21 miljoen exemplaren!) bevond VW
zich begin zeventiger jaren, zoals meer fabrikanten, in een lastige fase. Er moest een nieuwe
auto op de markt worden gebracht en dat ten tijde van de
oliecrisis.
Vier jaar was VW bezig geweest aan de ontwikkeling van
de Golf en hij werd goed ontvangen. Hij was, zeker in vergelijking met de Kever, licht en
uitermate praktisch met zo'n
achterdeur. Er was keuze uit
twee motoren, een 1.1 liter met
vijftig pk en een 1.5 liter met
zeventig pk. De uiterste topsnelheid bedroeg 150 km/h, dat
was maatschappelijk nog net
verantwoord, stelde men in
Wolfsburg.
Niemand dacht aan een auto
met meer vermogen. Toch
werd deze officieus ontwikkeld, vooral om aan te tonen
hoe goed de Golf zich tijdens de
testen hield. Met de GTI werden de grenzen eerder bereikt
en dit gaf veel meer kennis over
het onderstel. Degenen die
mochten kennismaken met de
110 pk van de 1.6 motor met
mechanisch
inspuitsysteem
van Bosch, waren laaiend enthousiast. Pas in 1975 volgde de
officiële
ontwikkelingsopdracht met de omschrijving
'Betreft: sportversie Golf'. Het
succes zat 'm niet in het comfort of de uitrusting, want dat
was summier. Geen verchroomde bumpers, geen afsluitbaar dashbaordkastje, wel
een sportstuurtje en, jawel, een
golfbal op de versnellingspook.
Het geheim van de GTI zat in
het vermogen en onderstel. Het
onderstel werd speciaal aangepast aan het lage gewicht en
hoge vermogen: voor en achter
verlaagd, zachtere veren, hardere schokdempers en stabilisatoren aan beide assen. In de
herfst van dat jaar pronkte VW
met de Golf GTI voor het eerst
op een tentoonstelling, in
Prankfurt. Hij accelereerde in
krap negen seconden naar honderd en haalde ruimschoots
180 km/h, harder dan het gros
van de middenklassers. Bovendien was het een redelijk soepele motor en dus gemakkelijk te
berijden voor vrijwel iedere automobilist met een sportief

Goedkope Mégane

Dat zoeken we op

Golf GTI: een onverwachte trendsetter zonder weerga
hart.
In 1984 volgde de Golf II en
die was groter en comfortabeler maar ook trager. Een jaar
later toverde VW echter een 16klepper uit de doos en die
maakte veel goed. In 1991 verscheen de Golf III. En als je de

eenvoudigste GTI met 2.0 motor (115 pk) van nu vergelijkt
met de eerste 1.6 motor (110
pk), blijkt dat het oude baasje
een rappe jongen was, want hij
trekt zijn moderne familielid er
riant uit op de sprint naar honderd.

Daarentegen reikt zijn adem
op topsnelheid minder ver, is
hij minder soepel en verbruikt
hij een slok meer. Maar dit
neemt niet weg dat de Golf GTI
een onverwachte trendsetter
zonder weerga was. Daarom:
GTI forever.

Ingenieur Henk Wagenaar
Hummelinck is autotechnisch
vertaler en freelance autojournalist en in zijn eerste functie
miste hij actuele autowoordenboeken van en naar Engels,
Duits en Frans. En dus maakt
de goede man zelf van die boeken met in totaal 16 duizend
termen per deel, Autowoordenboek. Elk woordenboek bevat
aparte hoofdstukken met afkortingen die volgens de schrijver een ware plaag zijn in autoland. De boeken zijn niet alleen
handig voor de professional of
student autotechniek, maar
ook voor de sleutelaar die zijn
eigen auto met behulp van een
werkplaatshandboek
onderhoudt. De prijs per deel Autowoordenboek bedraagt 35 gulden, de hele serie van zes kost
195 gulden. Verkrijgbaar bij de
boekhandel.

Kappa SW is een granturismo in optima forma
rip
Kanna. is
De T.anr.iïi.
Lancia Kappa
is ppn
een

formidabele reiswagen met een
zee aan ruimte. De zojuist
gepresenteerde stationwagon
SW gooit er nog een schepje bovenop.

D

E LANCIA Kappa (officieel: 'k') loste anderhalf jaar geleden
de Thema af en wie
weieens het genoegen heeft
mogen beleven van een paar
dagen of langer Kappa, weet
wat comfort en geruisloos
rijden betekent.

Een heerlijke rustige auto,
die Kappa sedan. Niet buitensporig sportief, in tegendeel
zelfs, want de prestaties van de
2.0 motor waren beslist niet geweldig, maar die auto biedt verder zoveel klasse dat je niet
eens het verlangen hebt om
harder te gaan. Met de topsnelheid zat het wel goed overigens,
maar van de acceleratie viel je
achterover.
Maar Lancia bouwt niet alleen sedans, ook op het gebied
van de stationwagon is het Italiaanse merk een vertrouwd
merk. Een SW van de Kappa
ontbrak echter nog aan het programma. De hoogste tijd dus en
in september is hij leverbaar in
Nederland. En de koek is daarna niet op, want er staat ook
een fraaie coupé op stapel. Met
de introductie van de SW vernieuwt Lancia bovendien en
passant de sedan op een paar
punten en het aardigste is wat
ons betreft dat de prestaties op
hoger niveau worden gebracht,
zoals het een Lancia betaamt.
Maar eerst de SW. De laatste
tien jaar zijn dit soort auto's
heel populair. Als we ons beperken tot het E-segment van de
Kappa zien we dat in heel Europa het marktaandeel is gestegen van 11 naar 21 procent. In

Ttnlïp
-zplfs vnn
9 .R
Italië Irlnm
klom hpt
het zelfs
van 2,5

naar 25 procent. De Kappa SW
is afkomstig van Pininfarina en
Lancia's eigen ontwerpcentrum en vooral die eerste naam
spreekt tot de verbeelding.
Is'ie mooi? Tja, dat vroegen
we ons ook af bij de stationuitvoering van de Renault Laguna.
Het nieuwe deel van die auto
leek er gewoon aangeplakt te
zijn en dat was ook onze eerste
reactie bij de Kappa SW. Inmiddels is iedereen gewend aan
de Laguna SW en zo zal het ook
wel gaan bij de Kappa SW,
maar als het om design gaat
gooit de te verwachten coupé
hogere ogen.
Neus, bumper, wielen en deuren zijn identiek aan de sedan.
Het dak met zijn aluminium
panelen loopt lichtjes op en het
derde remlicht is hoog geplaatst. De klep loopt niet om
de hoeken van de wagen door.
De achterruit is enigszins verzonken en dat helpt bij het
schoonhouden tijdens het rijden in regen. De afwerking is
zoals je kunt verwachten in
zo'n auto, klasse dus.
De bagageruimte maakt op
een nette wijze deel uit van het
interieur en kan worden afgedekt met een dekzeil met Pininfarina-logo. De achterbank is
extra stevig uitgevoerd in verband met een eventueel schuivende lading. De inhoud van de
bagageruimte is minimaal 505
liter. Met neergeklapte achterbank en doorgetrokken dekzeil
onder de raamlijn bedraagt dit
835 liter en wie hem wil volstouwen tot het dak heeft 15 honderd liter tot zijn beschikking.
Alle uitvoeringen zijn voorzien
van Nivomat hydropneumatische schokdempers met niveauregeling die een constante
rijhoogte garanderen.
Een aantal van de beschikbare motoren uit de Kappa sedan
is voor de SW verbeterd om de
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Met de introductie van de stationwagon krijgt de sedan ook een update
prestaties op hetzelfde niveau
te brengen. Het resultaat was
echter zo goed, dat die verbeterde versies nu ook in de sedan
worden gemonteerd. De SW is
leverbaar met een drietal benzinemotoren, in vermogen variërend van 155 pk tot 204 pk, en
met een turbodieselmotor met
124 pk. Met welke motor je ook
op stap gaat, de Kappa SW is
een granturismo in optima forma.
Met de introductie van de stationwagon krijgt de sedan ook

een update. Niet revolutionair
uiteraard, want de Kappa is pas
anderhalf jaar oud, maar wel
een paar detailwijzigingen die
de lat nog een stukje hoger leggen. Blijven we maar bij de motoren. 80 procent van de kopers
kiest voor de 2.0 liter vijfcilinder benzinemotor of 2.4 liter
turbodiesel en vooral die eerste
groep krijgt duidelijk meer
waar voor zijn geld. De benzinemotor levert nu 155 in plaats
van 145 pk.
De oude klacht luidde vaak

dat hij wat flauwe prestaties
had maar hij is nu beslist pittiger. Zijn top ligt voortaan op
212 km/h, was 205, en hij aceelereert in 8.6 (was 9.8) seconden.
Hij reageert beter op het gaspedaal en de maximum trekkracht is beschikbaar bij een
lager toerental. Ook de trekkracht van de turbodiesel is
verbeterd. De sprint gaat sneller en het verbruik is minder.
De nieuwe Kappa SW en vernieuwde sedan staan vanaf half
september in de showroom.
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KRIJG JE NIET,
JE CREËREN
HEAO AVONDSTUDIES
•
•
•
B
•
•
•

50
soorten
vSeeswaren

u

Bedrijfseconomie (BE)
Bedrijfskundige Informatica (BI)
Commerciële Economie (CE)
Economisch-Ungtffslisch (EL).
Management, Economie en Recht (MER)
Internationaal Management (IM)
International ManagementEnglish Stream (IM-ES)

De avondopleidingen zijn opgebouwd uit modulen.
U bepaalt uw eigen studietempo, zodathet aansluitbij
uw bezigheden overdag.Bij een normaal studietempo
volgt u twee lesavonden perweek.U leunt echter meer
of mindermodulen volgen gedurende een lesperiode.

Wij zijn vbof u de onbetwiste
BARBEQÜE-SPEC1ALIST v

FILETLAPJES
dïv. soorten
LAMSCOTELET
GEMARINEERD SATEVLEES

14;95
MAGER RUNDERGEHAKT
"33- DE PRAKTIJK: BEWUST HET GELUK.

SriJHEEH AAN DE HES AMSTERDAM.

K O G K S C H O O I . VOOR E C O N O M I S C H E STUDIES AMSTERDAM

POSTBUS 295 -1000 AG AMSTERDAM • TELEFOON 020 - 52 36 311 • FAX 020 -52 36 077

APPELSIENTJE APPELMOES
POT 720 ML
LITERPAK
VOOR HET MOOISTE VLEES,

HEMA
Zandvoort

Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs!

*

Gekookte worst
l kilo

U wilt ook rulwtewmst op zolder?
Bel nu: 072-5022700, fax: 072-5022730

* Jong belegen kaas

of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.

l kilo

Stuur mij uw documentatie
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

•k

randstedelijk

6,95

ruime
f parkeergelegenheid

9,00

Bolletjes of puntjes

2,65 nu voor

DAKKAPELLEN

1,95

en de prijs... echt HEMA

Kroon Mode

Raadhuisplein, Zandvoort
alle dagen geopend

SCHIESSER
AKTDE

Haltestraat 55

centrum

deeltijdberoepsopleldlngen en oriëntatieschakelprogramma's

Kroon Mode
Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band
Alle maten

in diverse
kleuren

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Bruna Balkenende

Kerkplein 11, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

Deze cursus is voor mensen die reeds 5 jaar werkzaam zijn als schilder maar nog nooit
een diploma hebben behaald in dit vak.
De cursus duurt een jaar en is éénmalig.
Het initiatief voor deze cursus komt van de bedrijfstak en moet leiden tot nog meer
opgeleide werknemers om zo de kwaliteit van het schildersvak te waarborgen.

Het Station

De opleiding restauratieschilder
Deze cursus is bedoeld voor schilders die in het bezit zijn van het gezel diploma
schilderen of MBO diploma afwerkingstechnieken.
Oude- en nieuwe schilderstechnieken zoals glas in lood, houtimitatie, rnarmerimitatie,
bladgoudverwerken, decoratieve wandafwerking, metaaiimitaties zijn naast prijs- en
bestek rekenen, heraldiek en kunstgeschiedenis opgenomen in het programma.
De cursus duurt minimaal tv/ee jaar.
Beide opleidingen worden gegeven in het Schilders Vakcentrum
aan de Papaverhoek 3 1032 JZ Amsterdam-Noord.
Informatie en inschrijving voor de opleiding restauratieschilder op maandag 24 juni
om 19.00 uur. Westerstraat 187, 1015 MA Amsterdam 020-5356868

Bovendien starten opnieuw:

De opleiding industrieel lakverwerker
Deze cursus is voor mensen die verfverwerken in de metaal- of kunstofindustrie.
De cursus duurt één of twee jaar.

De opleiding autospuiter
Deze cursus is bestemd voor mensen die werkzaam zijn,
of willen gaan werken als autospuiter.
De cursus duurt twee jaar.

yan_het_ROC4.We.stersJtraat.1871.
1015 MA Amsterdam, telefoon: Q2Q-5356868

PERSSINAAS- BLOEMKOOL
BAAL 3 KILO

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

n
Professionele opleiding tot

ziekenverzorgende
Bij R.K. Zorgcentrum Sint lacob bestaat de mogelijkheid, een opleiding tot ziekenverzorgende te volgen.

ïr is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u
anoniem luisteren naar
talloze serieus ingesproken advertenties
van lezers die een serieuze partner of gewoon
een vriend of vriendin
zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.
Uiteraard kunt via 06350.15.15.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.

Hoe lang duurt de opleiding?
Twee-en-een-half jaar.
Welke vooropleiding heb ik nodig?
Minimaal LBO (VBO) met twee vakken op C-niveau.
Hoe oud moet ik zijn?
Minimaal 16 jaar en 8 maanden.
Ie moet ook beschikken over een goede gezondheid!
Waar woon ik tijdens de opleiding?
Als je wilt kun je intern wonen.

Hoe kom ik aan meer informatie?
Vraag de folder aan bij:

Sint Jacob

Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
(l.OOgpm)

ELDERS 240

BROEK
VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wflf Verhuizingen

Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.

Wanneer begint de opleiding?
In september.

R.K. Zorgcentrum Sint lacob
afdeling Personeelszaken
Plantage Middenlaan 52 • 1018 DH Amsterdam
telefoon (020) 625 49 62 • fax (020) 625 68 38

GROTE HAGELWITTE

vitamine C

V_oprjnllch.tingenJ<unt_u_zjch_dageljjk.s.
wenden JoJJeJ.eerljngenadrnLmstratje.

CUBAANSE

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Mobil

DE
CONTACTLIJN

Haltestraat 22, Zandvoort

Shell Geerling

Verkorte opleiding schilder

SINGLETS
2 stuks 24,mt 5-6-7-8
wit en blue

Kerkstraat 12, Zandvoort

AKO

het ROC start in samenwerking met het opleidingscentrum 5V5 in het nieuwe schooljaar twee
nieuwe cursussen:

MilKBOUEN

HERENSUPS
2 stuks 22,-

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca. 9000 leerlingen

opleidingen

INNZEiSPRMRK

per zak 10 stuks van

Post de bon zonder postzegel naar:
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM
Nijverheidsterrein 14
I64SVX Ursem

NOORD

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

ERKENDE
VERHUIZERS

AN

Se>
06-;
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MODIEUZE

NACHTHEMDEN
100% katoen voor
beter slaapcomlort.
Met diverse prints
voor jong en oud

METALEN
SPEELGOEDAUTO'S
gedetailleerde schaal
modellen 1:43
van diverse bekende
merken. Per stuk

DOUCHE-x
SPONZEN
in diverse kleuren

SET 3 STUKS

DIERENAAI HANDSCHOEN
streelt, masseert en verzorgt uw huisdier
met gevoel. Verwijdert
ook uitstekend alle
soorten dierenhaar
van uw meubels

ELDERS

PANTENE PRO-VITAMIN
SHAMPOO
da
' "« 9lansl en zachï aanvoelt
Voor diverse soorten haar Per flacon

VARTA PENLIGHT
BATTERIJEN
geschikt voor walkman, radio of fototoestel

SET 4, STUKS

r
P ƒ* A
4
V
'.T; - W,
f. f *y.jtl*. * "
•*J * *~)
T.
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MESSENSET
hoge kwaliteit, van gehard roestvri] staal.
Onmisbaar in iedere
keuken

SET 3 STUKS

VLEES/BROODPLANK
van massief hout,
met handige greep.
Groot model

WITTE DWEILEN

EMMER
van stevig kunststof
met metalen handgreep.
In diverse fraaie kleuren.
Goed voor 10 liter

ELDERS

SET 3 STUKS

Bij aankoop van een
Zandvoorts Nieuwsblad
een doeltreffer cadeau bij:

VAN 2S$ VOOR

Fa. R Klein
Super Noord
Sig. Mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

i&ï^^

NEEM MEE y«_

Bruna Balkanende
T. Goossens
Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station
Weekmedia

«J;

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

Mll
heerlijke
Spaanse drank
op basis van wijn. Tip
voeg eens verse
vruchten toe.
Koel serveren

ORIGINAL

NOBOSPRITS

MORA FRIKANDELLEN

TOUR-DE-FRANCE ARRANGEMENT

KAHREL KOFFIE

CAPITA
COFFEECREAMER

ROODMERK - PAK 250 GRAM

POT 400 GRAM

Wint u dit jaar de eerste etappe??
BAKT EN BRAADT
ECHT BETER

KNORR QUICK SOUP
diverse smaken,
vernieuwd recept

PAK 200 GRAM

DOOS 3 ZAKJES

ORIGINELE WESTFAALSE
METWORST • LIEFST 400 GRAM
STEGEMAN HARTIGE WORSTEN
zoek uit: goudsalami, peperof fijne cervelaal

oen ft D A M
<£OU UHMIVI

DICI urrmCTCM vacuumversverpakte
BIFI WORSTEN drogeworstjes
een heerlijk pittig p A if A QTl l IC <ï
tussendoortje
rMrVfOIWHVO

UNOX ROOKWORST lekker gekruid
en heerlijk sappig PAK 250 GRAM

UNOX HAM- OF BEEFBURGERS
FOLIEPAK 2 STUKS
UNOX DUBBELDEKKERS
FOLIEPAK 2 STUKS

r.» •"

ELDERS
IN ONZE GROENTE EN FRUITAFD

IN ONZE SUPER SLAGERIJ

^PANKLARE

MAGER

ROERBAK GROENTE RUNDERGEHAKT

cLnwnumsvLc*

SALADE
heerlijk van smaak

2 SOORTEN
: ELDERS

WENER
SLAGROOMGEBAK

\ ELDERS jkry

\ELDERS

ALMHÖFER

HEERLIJKE

FETA K A AS

DONUTS

MET KRUIDEN
PÓT34ÓGRAM
ELDERS&2&'

geeft u meer!

WEE!

PAK
200 GRAM

VASTE
LAGE PRIJS

LUCHTIGE

DANONEKWARK
zoek uit: aardbei, x
bpsbèsôfkers ' ;
SET2STUKS
ELDERS £f&&

heerlijk gesorteerd gebak
op krokante roomboterbodem
2 x AMANDEL METSLACROOM,
2xMOCCA METSLAGROOM

4

STUKS
VOOR

Ook u kunt de proloog en/of de eerste
etappe van de Tour
de France fietsen in
het prachtige en
Bourgondische
's-Hertogenbosch, dé
startplaats van de
Tour de France 1996.
(Natuurlijk is het niet
mogelijk tijdens de
Tour van 27 juni t/m
30 juni 1996, maar
wél ervoor en erna.)
U overnacht dan in
het centrum van
's-Hertogenbosch in
het vier sterren
Golden Tulip Hotel
Central aan het middeleeuwse marktplein
van
de
Tourstad.

-

,

,

De lezers van de v-ps*.-?:-.'
kranten van Week- - ~
media betalen voor dit Tour-arrangement f 155,00 per
persoon in plaats van de normale prijs van f 195,00 per
persoon. Dit Tour-arrangement is inclusief: overnachting in een luxe tweepersoonskamer, uitgebreid ontbijtbuffet, heerlijk 3-gangen diner, l dag iietshuur met
fietsroute, en een stadswandeling. De toeslag voor een
éénpersoonskamer bedraag f 50,00.
Voor meer informatie: Golden Tulip Hotel Central, Burg.
Loeffplein 98, 's-Hertogenbosch, tel. 073-6125151.
Reserveren is alléén mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM

Bon voor onze lezers

UNOX HOTDOGS ook geschikt voor
de magnetron PAK 4 STUKS

Deelname aan het Tour-de-France arrangement in
's-Hertogenbosch is alleen mogelijk door het insturen
van deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vermelde adres:

VALLAND
RUNDERGOULASH
BUK 425 GRAM

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnr.:

Woonplaats:
Aantal pers.:

Datum:
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaflplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Koslverlorenhof
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).

06-Nummers
06-95.09. Soms laat docente
Sonja je bij haar thuis komen
en dan krijg je sexles. 1 gpm
06-97.44 Annie, verpleegster.
2e trekt je slip uit en begint
met 'n mondmassage. 1 gpm
06-98.70. De SnelWipLijn!
Zorg dat je 'm gereed hebt
staan. Effe vlug 5 min. 1 gpm.
30 vrouwen komen in 1 min.
2e gebruiken alles. Live of
stories. 06-98.58 1 gpm.
(95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man
06-320.322.29.

ADRESSEN
2e vertellen over zichzelf,
geven hun adres en
telefoonnummer,
wachten tot jij ze belt!
06 - 96.85
24 u./p.d. 100 cpm.
ANONIEME sexafspraakjes
jexkontaktlijn Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm).

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.
Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

Direkt Apart!
06 - 95.98
(24 u/p.d., 100 cpm)
SuperSnelLive! Ze gaan gelijk
tekeer en brengen je in 3 min.
tot 'n hoogtepunt. Geen doorschakellijn. Ze liggen naakt
klaar. 06-320.320.65 1 gpm.

DIREKT APART met vrouwen, GESCHEIDEN en toe aan 'n
gratis doorverbonden naar nieuwe start? Veel vrouwen
haar huis. 06-9710 (80 cpm). zijn ook op zoek: bel
DIREKT APART met oudere 06-350.290.15 (75 cpm).
en jongere meiden (snel kón- ANONIEME sextelnrs van
takt) bel nu 06-9828 (80 cpm). hete vrouwen, ze geven echt
DIREKT een dikke vrouw aan hun telnr! 06-9737 (80 cpm).
de lijn. Vraag ook naar haar Anonieme telefoonnrs van
telnr. Bel 06-9810 (80 cpm). STUDENTES, ze geven echt
Dominante vrouwen geven hun nr. 06-9501 (75 cpm).
telnrs v. streng SM-kontakt. 06-320.323.66 Dikke negerin
Bel NU: 06-32032580 (1 gpm). Tietsia ligt met d'r benen omDoorschakelsex! 53 dames hoog te wachten. 1 gpm.
voor 'n heet Live gesprek. Ze Grieks! 06-95.91 Pak meisjes
wachten! 06-97.79 1 gpm.
(18 jr) achterlangs. Onder hun
DoorschakelSM. Hard/soft. rokje naakt. Glij maar. 1 gpm.
Beluister hun boodschap. GRIEKS! Rijpe vrouwen!
Kies 'n meesters voor live ge- Thuis privé achterlangs of
sprek. 06-320.321.66 1 gpm luister. 06-95.92 (95 cpm).
Effe Snel Live! Meiden zitten GROEPSEXBOX live! 1 gpm.
naakt om jou in 5 min. te laten Rijp, jong (18) & negerinnen
komen. 06-320.320.63 1 gpm. wachten. 06-95.93 Live Grieks
Er kan er maar één de beste Heerlijk DISCREET apart met
zijn! TELEWIP. Nog steeds de hete vrouwen uit Amsterdam.
lekkerste meiden, het snelst 06-320.322.11 (75 cpm).
een H P. Live. 06-95.06 1 gpm.
HEET 35+ sexkontakt: Dl00 245 292 777 Het telef.nr REKT APART met 'n oudere
dat alle 06 sexnummers over- vrouw. Bel 06-9567 (80 cpm).
bodig maakt (200 cphm).
Vrouwen bel gratis 06-4633.

Gluren bij de buurvrouwtjes. "Wat voel je lekker zacht, ik
Ze willen je tot 'n hoogtepunt wil alles voelen!" Petra en Cisbrengen. 06-95.26 1 gpm.
ka, lesbisch en heet! Meidengeheimen. 06-96.08 1 gpm.
TOP S&M!
Zwepen, boeien, rubber.
Ze is chique maar ook heel
06-320.331.13, 1 gpm.
g...! Rijpe dame wil jou iets
TRIOSEX: 'n vrouw of man leren! 06-320.320.38 1 gpm
extra in bed. Sexkontakten! HETE vrouwen (35+) willen
Bel nu 06-9844 (75 cpm).
direkt sexkontakt. Bel:
Vele mannen gezocht voor 06-350.266.46 (75 cpm).
ECHTE SEX met dames 35+. Hete vrouwen geven echt
06-9620 (80 cpm). Vrouwen telnrs voor echte sex! Bel NU
bel ECHT gratis 06-4999.
06-9580 (75 cpm).
Vrouwen (40+) willen snel ***HOMO-KONTAKTEN***
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn! Direkt apart met een hele
Bel NU: 06-9663 (80 cpm).'
hete knul uit Amsterdam! Bel
Vrouwen (40+) willen snel nu 06-9613 (nu 60 cpm).
SEXÜ DIREKT APART!
Homo-kontakten:
mannen
Bel nu: 06-96.33 (1 gpm).
zoeken mannen. Dating + Direkt Apart! 06-95.18 (75cpm).
Vrouwen van 25 tot 75 jr
zoeken een serieuze relatie HOMO-voor-2, SNEL Direkt
(geen sexgesprekken). Bel Apart met een hete jongen!
dan 06-9533 (80 cpm).
06-98.78 (60 cpm).
Vrouwen van 25 tot 75 jr
Je mond zoekt haar slipje! Ze
zoeken serieuze relaties! Bel doet hem omlaag. Ga door. Ik
ook 06-95.10 (75 cprn).
kom. 06-320.323.56 1 gpm.
HETE vrouwen (35+) willen SM-VOOR-2: direkt apart voor
direkt sexkontakt. Bel
dominant sexkontakt.
06-350.290.53 (75 cpm).
06-320.329.99 (75 cpm).

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ lekker te verwennen 06-9709 (75 cpm). Vrouwen bel gratis 06-49.01.
Lekkere, VLEZIGE vrouwen.
Rijp, dik en dominant. Bel ze
nu thuis op! Zo genoot je nog
nooit. 06-96.94 1 gpm.

Nadie kan nog wel wat anders dan steno! Zij wil haar
baas verwennen! luister mee!
Ook live! 06-96.93 1 gpm
Negerinnen geven telnrs v.
warm sexplezier bij hen thuis.
06-9780 (80 cpm).
Nieuw! Geen wachttijden!
Linda, 30 jr, zkt mannen voor DIRECT een vrouw live aan
tel.sex. Ik wil een hoogtepunt. de lijn. 1 gpm 06-95.60
Thuis privé. 06-98.40 1 gpm. Doorschakellijnsex.
Meiden (20+) willen snel SEX- Nieuw: hete meiden uit
KONTAKT. Direkt a/d lijn! Bel Groot Amsterdam!!
NU: 06-9811 (80 cpm).
06-350.23.020 (1 gpm).
Meisjes (18 jr) willen zonder Oudere heren gezocht v.
voorspel genomen worden. In heerlijke SEX met dames!
5 min. kom ik. 06-96.36 1 gpm (40+) 06-9705 (75 cpm).
Meisjesvingers (v.a. 18 jr). Ze Oudere vrouwen geven telnrs
knielt, harder en harder. Zalig. voor direkt SEXkontakt. Bel
06-320.320.66 1 gpm.
ook: 06-9511 (1 gpm).
Snel Grieks! Geen voorspel, Oudere vrouwen geven telnrs
gelijk achterlangs. Staat ie al? voor gratis kontakt bij hen
06-95.05, 1 gpm. Vluggie
THUIS. 06-9701 (80 cpm).
SNEL-DOORSCHAKELLIJN. REGIOSEXDATING: vrouwen
Hete negerinnen echt opbel- (20-45) uit jouw regio willen
len. 06-9880 (80 cpm).
sex! 06-95.17 (80 cpm).
SNELSEX! Hier liggen ze Rijpe zwarte vrouwen! Je
naakt klaar om te komen. Je hebt 5 min, v. 'n live gesprek.
mag 5 min. 06-98.38 1 gpm. 06-96.86 Direct live. 1 gpm

IDïll\ geeft u meer!
\lieuw! Gluur door de ramen STUDENTES geven hun
van Esther en Peter en beleef telnrs thuis voor lekkere SEX!
mee wat ze met oppas Anja 06-9706 (75 cpm).
doen! 06-320.323.13 1 gpm.
STUDENTES geven HBO sex
S&M Live!
op hun kamertje. Bel NU!
Onderdanig aan je meesters 06-9603 (80 cpm).
06-96.26 1 gpm 06-96.26
STUDENTES geven telnrs
SM-voor-2. Direkt Apart voor voor gratis hete sex bij hen
'n streng SEXkontakt! Bel!!
thuis. 06-96.01 (1 gpm).
06-95.37 (80 cpm).

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

J
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NU E.K. PRIJSSCHIETEN
BIJSANTANA!

Eigen horecabedrijf...

start 'n SE? opleiding

ERKND

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne

l...... ....,,.,,...„,.71

SEC i's erkend door
de bedrijfstak horeca.

Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

Bel voor informatie:

training

&

Cursusplaatsen:
Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Hoofddorp,
Purmerend

r '.-*w* ™ "' -*«•?«. ^isiSfftH!1-'*«

DR C AGERKESTRAAT 72
Op steenworp van de duinen gelegen vrijstaande villa met garage en rondom tuin
INDELING:
entree/hal, L-vormige woonkamer met serre,
half open keuken.
1 e verd: 3 slaapkamers, badkamer m. bad, toilet en wastafel.
vliezo trap naar 2e verd: bevloerde zolder met
c.v. opstelling + kamer.
woonkamer met parket & open haard
garage
is
thans
zomerhuis
met
woon/slaapkamer,
open
keuken
en
toilet/douche, TV en telefoonaansluiting.
C.V. gas
warm water via gasboiler
grondopp: 485 m2

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

\
randstedelijk
4
opleidingen

OC

verzorgt voor ca. 9000 leedingen
deeltijdberoepsopleidingen en oriëntatie-

centrum

luijiiiM

schakelprogiamma's

Wil je verder
in de bouw?

VAN GALENSTRAAT 60
Ruime 4 kamerhoekflat op 2e verdieping
aan zee gelegen met balkon, in gebouw met
lift.
INDELING:
entree/hal, gang, toilet, ruime woonkamer
met rondom ramen, zijkamer, 2 slaapkamers, moderne witte keuken, nette badkamer met ligbad en wastafel. Berging op de
begane grond.
* gedeeltelijk kunststof kozijnen met dubbel
glas
* voorzien van C.V.
* aan zee gelegen
* servicekosten ƒ 388,46 per maand
inclusief stookkosten
ƒ 205.000,-

JE NEEF
STIFT 'AA
'P,

F100,-

ƒ 549.000,-

CENSE&
NVM

.MAKELAAR,

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Beschik je over leidinggevende kwaliteiten?

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - S 715 747

Kies voor een opleiding met perspectief!

Assistent-Uitvoerder B&U.
Vooropleiding: diploma voortgezette opleiding timmeren en metselen en het diploma
aanvullend onderwijs. Bij onvoldoende vooropleiding bestaat de mogelijkheid om in te

JE BUURVROUW
r
PUNTERT JUI

stromen in een schakelklas.
AiUMIMUM SCHUFDEURSYSTIEM VAN 16 MM StGEl DEUREN

Duur: 2 jaar
Tijd: maandag en donderdagavond van 18.00-22.00 uur.
Plaats: Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam

Meer informatie:
Jan van Breemenstraat 1,1056 AB Amsterdam

2/1-kap woning met aan de achterzijde zicht op de
zeedijk. Prijs ƒ 110.000,-

020-6185211 of 020-6892312
Vraag naar de heer

Rust en ruimte in N/0. Friesland

W. La Grouw of R. Ruizendaal
Rectificatie: Deze advertentie is

Hoek- en tussenwoningen, met c.v., in Dokkum
en in dorpen in de omgeving.
Prijzen v.a. ƒ 95.000,- k.k.
Inl. Makelaardij Roos, Dokkum (Lid NVM),
tel: 0519-296633.

12 juni met een onjuist adres en
telefoonnummer geplaatst.

F250,Wat kost zo'n THE DOORS kost nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en 1 paneeldeur kamerhoog
f. 1145r
Een hang-en leg-indeling

f.

. llNjïÜ

520J

f. 1665.Uw Icastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
. ;
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

U zegt gegarandeerd

i& u» s ij

"

gf-A-'l

%ilï -•.

- f .M

.

Voor documentatie en prijzen bek 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstroat S Amsterdam
(tussen Osdorperban en OoJumrweg)
Geopend: mo-vr 9.00-17.00 uur, zo 10.00-13.00 uur

Oui, Ja op ons aanbod!

MAAR JIJ
LOEIT 'AA

1.000.000 Lires

£545

KWEKERIJ ^
P.VANKLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
f el. 5717093

F 500r-

A.

ZOMERPLANTEN
College Beroepsonderwijs Amsterdam

Avondonderwijs Techniek
Start in augustus met de opleidingen:

DE VLOER DIE BIJ JE PAST
LIGT MU EXTRA VOORDELIG
BIJ SAMTAMA.

Bouwkunde
Grond-, Water- en Wegenbouwkunde
Werktuigbouwkunde
Elektronica
Energietechniek

Renault Amsterdam goes international....!
Want wie nu overgaat tot de aanschaf
van een occasion krijgt ruim 1 miljoen
Italiaanse Lires*, of wat dacht u van
meer dan 100.000 Spaanse Pesetas*. of
8 miljoen Turkse Liras* of gewoon 1500
Hollandse Florijnen korting! Kortom, w,]
betalen graag een deel van uw vakantie!
Al onze occasions zijn gekeurd en voorzien van de 7 zekerheden. Dus wie slim
is en goed zaken wil doen, komt nu bij
Renault Amsterdam langs.
1

Bedrag wordt irn f 1.500.- Hollandse guldens

De 7 zekerheden
van Renault

Middelbare Installatietechniek
Wiskunde en Natuurkunde

Deeltijdopleidingen met perspectief

• 12 maanden garantie, max. 30.000 km

Voor informatie bel 020-6843017 (ma/di/do ook

• 14 dagen omruilgarantie
• vervangend vervoer bij reparatie na

's avonds) of stuur onderstaande antwoordcoupon op.

24 uur
• Renault Route Service Europa
• aangesloten bij de Nationale Auto Pas
• V.V.N.- en A.P.K.- keuring
servicebeurt voor aflevering
_
—

Antwoordcoupon (geen postzegel nodig)
Graag ontvang ik
O een brochure en aanmeldingsformulier
O een uitnodiging voor een afspraak
Naam:
Adres:

mgekeerd. Vraag naar de exacte voorwaarden.

Je hoeft echt geen Patrick te
heten om prachtig te kunnen
scoren. Als jij weet waar je de
mooiste vloeren kunt kopen,
dan komt de rest wel voor
mekaar. Want je gaat natuurlijk
naar Santana, de specialist in
kurk, laminaat en parket.
Met deskundig advies van
een uiterst geduldige verkoopstaf. Met een onvoorstelbare
keus: ruim 500 vloeren in alle
mogelijke dessins, kleuren en
combinaties. Om zelf te leggen
of door vakmensen van ons.
En nu ook nog met een
knaller van een E.K.-aktie.

Want koop je een vloer
dan mag je "op doel" schieten.
Het doel is een schutting met
3 gaten. Van f 100,-, f250,- en
f500,-. Het gat waar je het
eerst doorheen knalt bepaalt je
kortingsbedrag.
Je krijgt 3 schietkansen.
De koper van de vloer moet zelf
schieten. En uit testen blijkt dat
vrouwen 'm net zo goed kunnen
raken als mannen...
Je vindt Santana op de
Anthony Fokkerweg (afslag A10,
Sloten/Schinkel) tussen
Carpet-land en Praxis. Telefoon:
020-6695823.

Postcode/Plaats:
Telefoonnummer:

Renault Amsterdam

Wibautstraat 224, 1097 DN Amsterdam (t.o. het Amstelstation). Telefoon 020-5619611.

Zeker Beter!

i ;< a.'iiMi ii imHiB6i.i3aiCTir&

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

A

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Avondonderwijs Techniek
Antwoordnummer 47638
1070 VD Amsterdam

5OO VLOEREN ONDER 1 DAK
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Vernieuwde Fa
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'AN TOP
TOT TEEN
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Frisheid verzekerd: de hele dag door
De meeste mensen beginnen de dag met een ui t gebreide
lichaamsverzorging. Onder de douche
worden de laatste restjes
slaap weggespoeld, om
fris en verkwikt de dag te
beginnen.
Douchen is vaak een
kwestie van enkele minuten. Zo'n klaterende waterval reinigt niet alleen,
maar verfrist en versterkt tegelijkertijd het
huidweefsel. Omdat we
soms wel twee keer per
dag een douche nemen,
zijn de eisen wat doucheprodukten betreft aanmerkelijk hoger geworden. Een lekker geurtje
en een handige verpakking alleen zijn niet genoeg. Een steeds vaker
voorkomende eis is dat
het produkt ook zacht
moet zijn voor de huid.
Ben van de bekendste serie's
huidverzorgingsprodukten is
Fa. De douche- en badprodukten bevatten het Hydro-Balance System dat uitdrogen van
de huid voorkomt. Dat betekent dat de huid na een douche dus soepel en zacht blijft.
Om voor elk wat wils te bieden, zijn varianten ontwikkeld die een verfrissende, stimulerende, ontspannende, vitaliserende, verzachtende of
vochtinbrengende
werking
bieden. In al deze verschillende soorten zijn natuurlijke ingrediënten verwerkt. Wie een
droge huid heeft, heeft het
meeste baat bij de vochtin-

Bad

brengende Fa. Wie na een
drukke dag een douche
neemt, zal eerder voor de
ontspannende Fa kiezen.
Dit doucheprodukt is kalmerend en natuurlijk
ontspannend. Op deze manier
is er voor iedereen het juiste
produkt.
Fa Douche & Shampoo is een
nieuw produkt dat speciaal
bedoeld is voor de sportieve
man of vrouw. Het geeft het
haar een schitterende glans
en volume en beschermt de
huid optimaal tegen uitdrogen. Na het sporten is dit
vooral ideaal.

Fa Bad werkt
ontspannend
en kalmerend.
Vaak voelt de
huid na een
bad strak en
droog
aan,
maar door het
speciale
Hydro-Balance
System
wordt de
huid juist
verzorgd
tijdens het
baden.
Alle
Fa
baden
douche
produkten
zijn
pHneutraal
en dermatologisch
getest. En natuurlijk is het
parfum zacht,
subtiel en heerlijk fris. Fa
Bad is verkrijgbaar in vijf verschillende varianten.
Deodorant
De zomer is in aantocht. Dat
betekent dat iedereen zich zal
willen beschermen tegen hinderlijke transpiratie-luchtjes.
Zelfs voordat de zomerse temperaturen ons bereiken is het
van groot belang om zweetlucht tegen te gaan. Want
transpireren doen we ook als
het koud is. Een deodorant is
dan een goede oplossing. Met
Fa deodorant voelt u zich de

Kies uw eigen kleur
met een exclusief
magneetsysteem
Veel vrouwen die regelmatig oogschaduw opbrengen,
gebruiken slechts enkele tinten. Vaak zitten die favoriete kleurtjes in één doosje met andere kleuren die
niet of nauwelijks worden gebruikt. In de doosjes van
John van G's make-up collectie zult u geen overbodige
kleuren aantreffen. U kunt elk doosje namelijk zelf
vullen met de kleuren die u mooi vindt en vaak gebruikt.
John van G ontwikkelde dit up collectie op elk moment en
unieke en vooral praktische bij elke gelegenheid perfect
magneetsysteem voor eyesha- kunt bijhouden. Daarnaast
dows en blushers. De kleur- vindt u een verscheidenheid
blokjes zijn onderling uitwis- aan kajalpotloden, lipliners
selbaar zodat u dagelijks kunt en -stylers, terwijl ook van
afwisselen met de kleuren die mascara's en foundations het
passen bij uw stemming, de nodige aanwezig is. Verkrijggelegenheid of uw kleding. baar in een groot aantal geEr zijn vijf verschillende uit- raffineerde kleurschakerinvoeringen verkrijgbaar waar- gen.
mee u uw persoonlijke make- Verkrijgbaar bij parfumerie,

hele dag door fris en weet u
zeker dat zweetluchtjes wégblijven. Alle Fa deodoranten
hebben namelijk het Deo-Active System. Onlangs werd de
werking van Fa deodorant
verder geoptimaliseerd, waardoor de 24 uurs-werking nog
beter wordt gegarandeerd.
Het nieuwe ingrediënt Sensiva zorgt er bovendien voor dat
de okselhuid met zachtheid
wordt behandeld. De deodoranten zijn erg mild en zacht
voor de huid. Ze zijn dermatologisch getest en respecteren
het natuurlijk evenwicht van
de huid. Fa deodoranten zijn
te koop in verschillende geuren: de groene Fresh Lemon
heeft een frisse limoengeur,
de blauwe Wild Ocean heeft
een frisse, heldere geur, terwijl de zacht oranje variant
Exotic Fruit voorzien is van
een fris, fruitig parfum. De
witte variant Natural Mild
heeft een fris, mild parfum.
Speciale varianten

swra vmimooKiuao MKOKK miat

Grijze haarkleur in vijf
minuten verdwenen
Nieuwe Silan Balsam,
huidvriendelijk zacht
Veel consumenten verwachten van een wasverzachter méér dan alleen tedere zachtheid en een heerlijke
frisheid voor hun wasgoed. Namelijk steeds belangrijker wordt, dat een wasverzachter ook huidvriendelijk is. Steeds meer mensen hebben een gevoelige
huid en zijn dus extra vatbaar voor huidirritaties en
allergische reacties.
Gevoelige huid
Speciaal voor de consument
met een gevoelige huid introduceert Silan nu een nieuwe
huidvriendelijke wasverzachter: Silan Balsam. Een geconcentreerde witte wasverzachter (zonder kleurstoffen) met
een bijzonder mild en fris parfum, die tevens dermatologisch getest en hypoallergeen
is. De speciale formule is zó
samengesteld, dat de kans op
huidirritaties en allergische
reacties tot het minimum beperkt blijft. Hierdoor is deze
wasverwachter zelfs geschikt
voor de meest gevoelige huid,
namelijk die van babies en
kleine kinderen. En wat is er
nu zachter op de droge en gevoelige babyhuid dan een
veertje...

Naast de bekende deodoranten zijn er nu ook twee speciale varianten: Fa Dry en Fa
Deo Balsam. De lichtgroene
Fa Dry helpt effectief en langdurig tegen transpiratievocht
zonder het natuurlijk proces
van transpireren te blokkeren. De oksels blijven merkbaar droger, waardoor de
kans op transpiratievlekken
een stuk minder wordt. Zeker
in de zomer is dat een geruststellend idee. De Deo Balsam
van Fa is zo zacht dat deze
zelfs direct na het ontharen
kan worden gebruikt, zonder
dat de okselhuid geïrriteerd
raakt. De Fa Deo Balsam is
duidelijk te herkennen aan de
zachte gele kleur.
Fa is verkrijgbaar in de su- Minder slijtage
permarkt en bij de drogist.
Voor meer informatie: Henkei Vanzelfsprekend verzorgt SiCosmetic, tel.: 030-6073215.
lan Balsam ook het wasgoed

Nieuwe Taft Styling

zélf, want naast de zachtheid
en frisheid, heeft het tal van
andere voordelen. Het textiel
wordt anti-statisch, wat het
dragen aangenamer maakt.
Ook is het wasgoed makkelijker te strijken, terwijl de vezels van de stof door de wasverzachter beter beschermd
worden tegen dagelijkse slijtage. De kleding blijft hierdoor langer mooi.

SU PERSPAN N EN D
UW EIGEN EK'96!

Om grijze haren
onzichtbaar te maken, kunt u het
haar in elke gewenste kleur verven. Tegenwoordig
kan dat met diverse kleuringsprodukten die het op
zachte wijze een
andere tint geven.
Het nadeel van
sommige
haarkleurmiddelen is
de lange inwerktijd plus het egale
effekt. Just for
Men zorgt er nu
voor dat de grijze
haarkleur in 5 minuten verdwijnt en
de
natuurlijke
kleurschakeringen
worden behouden.

Introductiekorting
Silan Balsam is extra geconcentreerd en gaat daardoor
even lang mee als twee liter
normale Silan. Het is te koop
in de supermarkt in een handige halve liter fles en een navulpak. Speciaal ter kennismaking geldt er een tijdelijke
afprijzing.Voor meer informatie, bel gratis:
Henkei Consumer Service,
tel.: 06-0228182
(10-12 uur en 14-16 uur).

Natuurlijke
kleur
De kleur van ons
haar is opgebouwd uit verschillende tinten.
Die schakeringen worden met
dit nieuwe produkt op geraffineerde wijze gebruikt om
grijs haar volkomen aan het
oog te onttrekken. Een simpele kleuring, die net zo eenvoudig is als het wassen van
haar, maakt dit mogelijk. Het

resultaat is dat de grijze haarkleur in 5 minuten is verdwenen. Just for Men werkt specifiek in op de grijze haren en
brengt daar de originele
kleur weer terug. Dit gebeurt
zo subtiel dat na de behandeling niet meer kan worden
verteld welke haren grijs waren.
Razendsnel

Wie er niet over peinst om zijn
haar te verven kan met Just
for Men op andere gedachten
worden gebracht. Het werkt
namelijk volgens de al eerder
genoemde '5-minuten formule'. Tijdens het haar wassen
masseert u het in, en laat het
5 minuten intrekken. Precies
de tijd die u nodig heeft om
Dé nieuwste styzich te scheren of te douchen.
lingtrend is de
Zodra het is uitgespoeld zijn
Verzorgende
de grijze haren verdwenen.
Gel Wax, die onDe ingebouwde conditioners
willig en pluizig
zorgen ervoor dat het haar behaar onder conter in model blijft. Een behantrole houdt. Net
deling houdt ongeveer 6 wezo
makkelijk
ken. In die tijd kunt u uw
aan te brengen
haar zo vaak wassen als u
als een gel en de
wilt, zelfs elke dag. Just for
natuurlijke
Men is natuurlijk ook te geglans van een
bruiken door vrouwen. Die
wax. Kortom, de
zullen het snelle kleuringsnieuwe Taft Styproces ongetwijfeld een verling produkten
ademing vinden.
met Vitamine
Verkrijgbaar bij drogist en
Complex houden het haar de produkten zijn verkrijgbaar parfumerie.
hele dag in model en verzor- bij drogist, supermarkt en Voor meer informatie:
gen het voelbaar.
warenhuis.
Tendem, tel. 038-421 77 47.

De buitenlaag van ons haar bestaat uit schubben, die
als kleine dakpannetjes over elkaar liggen. Door de
warmte van de zon of föhn en het gebruik van een verkeerde borstel kan de haarstructuur worden beschadigd. Het haar voelt dan droog en stug aan, ziet er dof
uit en klit makkelijk.
drogisterij en schoonheidsspecialisten.
Voor verkoopadressen:
Cosinta, tel. 010-5215522.

Vanuit deze gedachte ontwikkelde Schwarzkopf Taft Styling met Vitamine Complex.
De verzorgende werkstoffen
dringen door tot in de haar-

dige
verzorging van uw
huidtype zorgdragen.
Het
assortiment
bevat
produkten
voor de ochtend- en avondverzorging.
Daarnaast is er
voor elk huidtype een speciale ampullenkuur therapie,
die ter ondersteuning kan worden ge- schoonheidsspecialisten.
bruikt.
Voor verkoopadressen:
Verkrijgbaar bij de erkende Cosinta, tel. 010-5215522.

schacht en geven het haar bescherming van binnen uit. Dit
Vitamine Complex is hygroscopisch, dat wil zeggen dat
het water aantrekt. Vocht is
ook noodzakelijk om haar gezond en glanzend te houden.
De vochtbalans van het haar
wordt optimaal gereguleerd,
zodat het haar sterker wordt
en meer vitaliteit en veerkracht krijgt. Het resultaat is
dat het haar zijn natuurlijke Styling tips
glans terugkrijgt, makkelijk
kambaar is en de haarpunten * Meer volume: buig voorover
minder snel splijten.
zodat het haar vrij hangt.
Breng
de
Verzorgende
Hairspray vanaf de haaraanAssortiment
zet tot aan de haarpunten
Deze nieuwe serie bestaat uit aan. Ga weer rechtop staan en
vier verzorgende stylingpro- breng- het haar in het gewensdukten. De Verzorgende te model.
Hairspray vernevelt microfijn * Bescherming en verzorging
over het kapsel en is daardoor van haarpunten: verdeel een
makkelijk uitkambaar. De beetje Verzorgende Gel Wax
Verzorgende Mousse heeft over de handen en breng die
een unieke formule zonder al- aan op de haarpunten. Deze
cohol en droogt daardoor het worden nu beschermd tegen
haar niet uit. Ideaal voor de splijten en tegelijkertijd verversteviging van haarlokken zorgd door het Vitamine Comen kuifjes is de sneldrogende plex.
Verzorgende Pomphairspray. De verzorgende Taft Styling

Schupp: de allereerste milieubewuste deodorant
Speel en
scoor in
uw eigen
EK!

Naarmate de leeftijd vordert maakt de natuurlijke
haarkleur plaats voor een grijze haardos. Alhoewel
grijs haar een volkomen normaal proces is, zijn er
veel mensen die hun eigen haarkleur het liefst zo
lang mogelijk willen behouden, met name mannen,
omdat zij niet gewend zijn het haar te kleuren.

Vitamine Complex voor
gestyled en verzorgd haar

Individuele verzorgingslijn
op natuurlijke basis
De natuur biedt waardevolle werkstoffen voor de verzorging van de huid. Plantenextracten, kruiden, bloesemoliën, kiemextracten en vitaminen vormen de
basis van de BioKosmetika van Dr. R.A. Eckstein.
Deze huidverzorgende pro- kosmetologie ontdekte en
dukten zijn een zorgvuldige door research verkregen wecombinatie van, natuurlijke, tenschappelijke kennis, heeft
biologische grdnd- en werk- Dr. R.A. Eckstein zijn BioKosstoffen. Voor deze complete metika systemen opgebouwd
cosmeticalijn, die is afge- en zodanig aangepast, dat
stemd op de individuele huid, deze aan alle eisen voldoen.
worden alleen bestanddelen Als uw huid normaal, oudervan de fijnste kwaliteit ge- wordend, gevoelig, droog of
vet is of grove poriën heeft,
bruikt.
dan wel gekombineerd onrein, zal de BioKosmetika met
Verantwoord
doelgerichte preparaten voor
Op basis van de vanuit de een verantwoorde en zorgvul-
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Bij de dagelijkse lichaamsverzorging neemt de
deodorant een vaste plaats in. Een goede deodorant zorgt ervoor dat zweetluchtjes geen kans
krijgen. Op zichzelf is zweet geur loos. Dat geldt
echter niet voor de bacteriën die altijd op de huid
aanwezig zijn. De kombinatie van zweet en de
bacteriën veroorzaakt een onprettige geur.
Tegenwoordig zijn deodorants verkrijgbaar in rollers,
sticks, sprays en verstuivers.
Ruim twintig jaar geleden
maakten we voor het eerst
kennis met de Schupp deodorant. Het was de eerste deodorant met een pompverstuiver.
Het idee dat hieraan ten
grondslag lag, was het milieuaspect dat toen al een belangrijke rol speelde bij de
ontwikkeling van deodorants
van Schupp. De pompverstuiver kwam als tegenhanger
van de spuitbus die, zeker
destijds, milieu-onvriendelijke drijfgassen bevatte. Ook de

spuitbus zelf was een extra last voor het kwetsbare milieu.
Modern
Door de jaren heen is
'Sjoepen' in Nederland
een begrip geworden.
Schupp zit tegenwoordig
in een vernieuwde moderne verpakking. De
speciale pompverstuiver
is natuurlijk gebleven.
De vernieuwde deodorant
is hygiënisch, gemakkelijk in
gebruik, zuinig en dus voordelig.

den. Het pompje, dat op
luchtdruk werkt, kan
eenvoudig worden overgezet op een voordelige
navulling en de flacon
kan na gebruik gewoon
in de glasbak. Het
pompje is dus speciaal
ontworpen voor hergebruik met de navulling.
De Schupp deodorants
zijn er in drie verschillende geuren: wave.
spring' en charm.
De deodorant is fris van
geur maar neutraal genoeg om een eau de toilette de boventoon te laten voeren. Het beste
1
kan de deodorant worden aangebracht na het
douchen. Een keer
'pompen' betekent de
hele dag door fris.
Schupp deodorant is
Milieu
verkrijgbaar bij de drogist.
De zorg om het milieu is er bij Voor meer informatie:
Schupp niet minder op gewor- Tendem, tel. 038-421 77 47.

door G. van Lieshout, huisarts

Insektesteken
Wie wordt gebeten?
Insekten komen graag af op geurtjes. Iemand die
transpireert of parfum gebruikt wordt dus eerder gestoken. Bij de mug-gen steken alleen de
vrouwtjes die zwanger zijn. Dat is laat in
het voorjaar, zomer en vroeg in de
herfst het geval. Bijen en wespen steken voornamelijk als ze
geplaagd worden of in het
nauw zitten, bijvoorbeeld in
een mouw, in een hemd of in
de mond.

Overgevoeligheid
Men kan erg gevoelig zijn voor steken. Dat uit zich m een flinke roodheid en zwelling rond de steekpiaats.
Soms neemt de zwelling de hele onderarm in beslag Dat is niet erg. wel
lastig. Men is overgevoelig als er reacties opkomen op andere plaatsen clan waar men is g'estoken. Voorbeelden van reacties zijn onwel worden, g'ezwollen lippen en/of oogleden, benauwdheid en uitslagWat kunt u er zelf aan doen?
U kunt steken vermijden dooi- geen geurtjes te gebruiken en door de beesten met m het nauw te brengen of ernaar te slaan. Er zijn vele goede crèmes of zalven tegen
jeuk. Op de plaats van een wespesteek kunt u het beste
azijn aanbrengen Na een bijesteek de angel verwijderen
(niet op het gifzakje drukken') en daarna deppen met
verdunde ammonia

Misvatting
Het is niet echt bewezen dat het nuttig is orn de plaatsen
waar gestoken is, uit te zuig-en
Bovenstaande g-ezondheidsadviezen en tips vindt u :n
een handig- boekje: de Gezondheids Almanak. Bestellenmaak f 8.95 over op bankrek. nr. 226425533. t n. v.
Press Partners B. V. o.v.v. u\v naam. adres en \voonplnats. Binnen 2 weken heeft u het dan in huis. Ook verkrijg-baar bij\>oekhandel en di-og-ist.
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Als vanavond de laatste wedstrijden gespeeld
zijn, weet u alle uitslagen van de voorronden.
Plak zoveel mogelijk DoelTreffers op de juiste plaats en win een van de fantastische prijzen. Zie de spelregels onderin deze pagina.
Stuur uw deelnameformulier in de speciale
wedstrijd-envelop (verkrijgbaar bij de deelnemende winkeliers) uiterlijk 20 juni op. De
uitslagen t/m 16 juni zijn alvast voor u ingevuld. De Spaarkaart voor het verzamelen van
de voetbaldieren zijn zolang de voorraad
strekt verkrijgbaar bij de winkelier. De grote
DoelTreffersactie is de wedstrijd van het jaar!
De prijswinnaars worden in de krant bekend
gemaakt. Veel succes!

DAIHATSU

De nieuwe Charade van Daihatsu ter waarde van f 21.995,-*. Deze vrolijke auto met
opgewekte neus en sportieve styling verdient de winnaar. De comfortabele uitrusting van de STi-16V uitvoering heeft
onder andere stuurbekrachtiging en
electrisch bedienbare spiegels standaard. En drie jaar fabrieks- en lakgarantie en zes jaar garantie op de carrosserie. Dat zegt genoeg. Je rijdt zeker.
Daihatsu

DoelTreffers zijn kraskaartjes. U krijgt ze gratis
bij uw aankopen bij de DoelTreffer-Actiewinkeliers. Wees slim! Zorg dat u meteen na de
aftrap uw punten binnenhaalt. Want met uw
DoelTreffers scoort u direct.
>
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U krast met uw DoelTreffer een Cup? Goal!
Daarmee scoort u voordeel. Kijk in de krant
naar de advertenties van de deelnemende Actiewinkeliers. En ontdek hoe u met uw DoelTreffer-Cups handenvol geld kunt besparen!
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Ook de achterkant van elke Doeltreffer speelt
mee. Want daar vindt u 24 verschillende cartoons van de voetbaldieren van alle EK-landen:
bijvoorbeeld de Nederlandse Leeuw tegen de
Engelse buldog enz.. Spaar ze en ruil ze.
il
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SieNatic
Een originele SieMatic keuken ter waarde
van f 12.500,-*
Bent u straks de bezitter van een prachtige
SieMatic keuken7 Dan ziet u hoe verrassend
de mogelijkheden zijn en hoe slim de indeling. En hoe prachtig en sterk een SieMatic
keuken is gemaakt.

-n Z U M ' ? 0 30 UUR

DE UITSLAGEN ZIJN BIJGEWERKT TOT EN MET ZONDAG 16 JUNI

HIER VOUWEN
MEESPEELT PAN OOK DIT GEDEELTE INVULLEN.

ALS U ÓÓK VOOR DE l

ZIE IK HET LIEFST:

geeft u hier

>
Op de mooiste plekjes van België vindt u de
vakantieparadijzen van SunParks. Aan de
kust, in de Kempen of in de Ardennen. In alle
rust en ruimte verblijft de winnaar met het
hele gezin naar wens een weekend of een
midweek in een van alle gemakken voorziene
vier-, zes-, of achtpersoons bungalow. Vraag
alvast de brochure aan: 06.022.20.75 (gratis).
De 2e prijs: Een weekend of midweek
in SunParks. Een bungalow-cheque ter
waarde van ƒ 900,- Er zijn twee tweede prijzen.
De 3e prijs: Een weekend of midweek
in SunParks. Een bungalow-cheque ter
waarde van ƒ 800,- Er zijn drie derde prijzen.
De 4e prijs: Een weekend of midweek
in SunParks. Een bungalow-cheque ter
waarde van ƒ 700,- Er zijn drie vierde prijzen.
De 5e prijs: Een originele leren 'knikker' ofwel een Lotto voetbal "Bal Stadia"
ter waarde van ƒ 139,95. Er zijn acht vijfde
prijzen.
De 6e prijs: Een stevige Lotto sporttas
"Bag Milan" met veel opbergvakken ter
waarde van ƒ 69,95. Er zijn acht zesde prijzen.
De 7e prijs: Een Lotto sweatshirt van
100 % katoen in de maat XL ter waarde
van ƒ 69,95. Er zijn acht zevende prijzen.
De 8e prijs: Een EK t-shirt zoals je die
alleen van Lotto kent ter waarde van
ƒ 29,95. Er zijn acht achtste prijzen.
De 9e prijs: Een sweatshirt van Weekmedia ter waarde van ƒ 29,95 Er zijn vijftig
negende prijzen.
Zctfoutcn, prijzen, afbeeldingen en wijzigingen voorbehouden.

DIT ZIJN MIJN FAVORIETE LANDENTEAMS OMDAT:
(IN MAXIMAAL 2O WOORDEN BESCHRIJVEN)

De speel met mijn inzending mee voor de aangekruiste prijs

E '•;:; JE '^ CE
EN DIT

VIND IK
DE MOOISTE

PRIJS AANKRUISEN - N» ET VERGETEN

; ; : ; Ook op de wedstrijd-envelop (gratis vekrijgbaar bij de deelnemende Aktie-winkeliers) wordt onder voorspellingen) verstaan de
vermelding van de favoriete finale-teams van de inzender.

,'V /

':. Volg de eerste 24 EK wedstrijden en plak
DoelTreffers met de juiste uitslagen in de aangegeven
posities. Voorbeeld: Nederland wint met 2-1 van
Schotland? Plak dan een 2-1 DoelTreffer in het tweede
vakje van Groep A-lijn.
Elke juiste uitslag levert zoveel doelpunten op als de
score aangeeft. Score 3-1? Dit is dus 4 doelpunten.
DoelTreffers met een * gebruikt u als 'joker' voor
alleen de uitslagen boven 5. Score 5-6? U plakt een *
en u mag 11 doelpunten bijtellen.
1
Probeer uw wedstrijd-formulier zo vol mogelijk te
krijgen. Meer doelpunten, meer kans. Tel uw doelpunten horizontaal per groepslijn op en vervolgens verticaal in het vakje MIJN TOTAAL.

ï, Als u DoelTreffers met gekleurde scores heeft
gebruikt, vul dan in de vakjes oranje-rood-en blauw in
hoeveel van elke kleur. Hoe meer gekleurde scores hoe
meer kans.

4. Kies nu zelfde prijs waarvoor u wilt meespelen en
kruis deze aan. (Zie DoelTreffers Prijzenpakket.)
S... Speel ook mee voor de Hoofdprijs!
Door hierboven de landenteams in te vullen die ü
graag in de finale zou zien uitkomen. U moet er (in
maximaal 20 woorden) wél even bij vermelden waarom dit uw favorieten zijn. De orgineelste gaat winnen
6.. Neem nu op de speciale wedstrijd-envelop (verkrijgbaar bij de actie-winkeliers) de belangrijkste gegevens
van uw wedstrijd-formulier over. Formulier vouwen en
in de dichtgeplakte en voldoende gefrankeerde envelop versturen. Uiterlijk donderdag 20 juni 1996 op de
bus doen. (Poststempel dient als bewijs van tijdige
inzending.) Veel succes!

* De Hoofdprijs en de Ie prijs wordt verdiend/gewonnen
door o.a. medewerking aan een publiciteitscampagne.

De hoogste totaal-score in het vakje 'MIJN TOTAAL' wint de
aangekruiste prijs. Bij gelijke totaal-score wint de inzender
met de meeste oranje, vervolgens de meeste rode en de
meeste blauwe scorecijfers.
Deelnemers met de meest originele beschrijving van hun
keuze van de finale-teams zijn kandidaten voor de
Hoofdprijs en de 1ste prijs.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Door
aan de wedstrijd deel te nemen stemt de inzender in met
de wedstrijdvoorwaarden. Onrechtmatig gebruik betekent
uitsluiting van deelname. Iedereen mag meer malen meedoen. Prijswinnaars worden bekend gemaakt in uw krant.
De uitgebreide wedstrijdvoorwaarden of twee DoelTreffers kunt u
tot 22 juni 1996 aanvragen. Stuur daarvoor in een gesloten envelop
losse postzegels van 2 x 80 cent en uw adres naar EK DoelTreffers,
Postbus.77, 1900 AA Costricum.
© Retail Select Maarssen
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Zandvoort

Auôi
UW VOLKSWAGEN EN AUDI DEALER

AUTO STRIJDER BV
off. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

Woensdag 26 juni 1996

Los nummer M.95

56-e jaargang nummer 26
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TROS zwemt verder
ZANDVOORT - De TROS
laat Zandvoort bij nader inzien
toch links liggen. Twee medewerkers van de omroep hebben
de afgelopen twee weken gesprekken gevoerd met iedereen
die iets over onze badplaats te
vertellen heeft, maar ze mochten helaas slechts vijf programma's maken in plaats van zes.
„Niets ten nadele van Zandvoort, maar we moesten een
keus maken en we hebben gelet
op een zo divers mogelijke
reeks van plaatsen," zegt Ineke
Lammerse van de TROS. Scheveningen, IJmuiden, Domburg,
Rockanje en Katwijk komen
wel op televisie. Wie wil zien
wat Zandvoort gemist heeft,
moet vanaf donderdagavond 8
augustus vijf weken lang de
buis in de gaten houden.

Kecks

Voor jonge popliefhebbers
zijn de Tröckener Kecks misschien wat al te
ruig. De overige
bezoekers van
het Mfdzomernachtfestival Ieken
vrijdagavond deze Nederlandstalige
band wel te
waarderen.
Vooral bij de
'Kecks' was het
druk. Volgens
de politie bevonden zich vrijdagavond bij de vijf
podia ongeveer
zesduizend
mensen. Organisatrice Rita
Aker vindt dat
de
opkomst
meeviel
ondanks het slechte weer. Ze is
dan ook tevreden, al hield
niet
iedereen
zich aan het themavanhetfestival.

Duinkaarten
ZANDVOORT - Binnenkort
zijn ook bij de hotels dagkaarten verkrijgbaar voor de Waterleidingduinen. Tot nog toe hielden de beheerders van het gebied daarvoor altijd de boot af,
maar inmiddels zijn ze toch
overstag.

Nog plaats
ZANDVOORT - Alhoewel de
verkoop van de kaarten voor
het concert van Vocaviata zaterdag in de Hervormde Kerk
erg goed loopt, zijn er toch nog
wat plaatsen beschikbaar. Diverse hotels en zelfs de gemeente hebben inmiddels kaarten
gereserveerd om het traditionele zomerkoorconcert te ondersteunen.

Granaat ontploft
ZANDVOORT - Het explosieven
opruimingscommando
heeft een aangespoelde fosforgranaat zaterdag laten ontploffen op het strand. Daarbij ontstond een duinbrandje. De
brandweer bluste vervolgens
het vuur.

Valse aangifte
ZANDVOORT - Volgens de
politie heeft een 30-jarige Duitse toerist een valse aangifte gedaan. De man wilde een schadevergoeding voor zijn zogenaamd gestolen autoradio incasseren.

Negen inbraken
ZANDVOORT - Zaterdagnacht zijn negen auto's opengebroken op diverse plaatsen in
Zandvoort. Daarbij verdwenen
een beauty case, een kentekenbewijs, casettebandjes en autoradio's.

1200 gulden weg

Zie ook pagina 5

Extra treinen is
goed idee van

ZANDVOORT - De strandsprinter laten rijden naar hel
nieuwe station Haarlem Spaarnwoude of naar Duivendrecht en Abcoude. Dat stimuleert het toerisme, stelt de
gemeente Zandvoort in een recent verstuurde brief voor
aan de Nederlandse Spoorwegen. De gemeente laat de NS
bovendien weten blij te zijn dat er meer treinen per uur
gaan rijden.
Zandvoort reageert hiermee
op de presentatie van het zogeheten 'Sterriet', een regionaal
systeem van diverse treinverbindingen rondom Amsterdam
met treinen zoals de Zandvoortse strandsprinters. Dergelijke treinen hebben relatief
veel staanplaatsen en smalle
bankjes. Het is de bedoeling dat
de Sternettremen frequenter
tussen bepaalde plaatsen rijden
dan nu. Het ideaal is elke tien
minuten een trein.
Maar dat blijkt voor Zandvoort niet haalbaar. Er gaan
wel vanaf volgend jaar twee extra treinen tussen Haarlem en
Zandvoort m de ochtend- en
avondspits rijden. In de zomer
wil de NS ook vier treinen per
uur op dat stuk inzetten buiten
de spits om.
Voor reizigers van en naar
Amsterdam duurt een prettiger
verbinding nog even. Vanaf
2002 komen er pas weer structureel twee rechtstreekse treinen per uur tussen Amsterdam
en Zandvoort. Nu rijdt alleen in
de zomer soms een trein hélemaal door zonder dat de passagiers in Haarlem moeten over-

stappen. Maar dat gebeurt buiten het spoorboekje om.
Of het plan in zijn geheel
doorgaat, hangt echter af van
de andere gemeenten in de regio, de provincie en uiteindelijk
minister Jorntsma van Verkeer en Waterstaat. De NS wülen Jorntsma namelijk om een
bijdrage van zestig miljoen gulden vragen, zo bleek vrijdagmiddag tijdens een presentatie
over het Sternet m de stationsrestauratie van Haarlem.

ZANDVOORT - Volgens de
politie veroorzaakten dit weekend vooral Zandvoortse jongeren overlast in het centrum en
bij Gran Dorado. De politie bekeurde vier jongeren wegens
urineren op straat.
(ADVERTENTIE)

Komplete

STEREOSET
reeds v,a. 269,=
RADIO PEËTERS
Haltestraat 62 A
Tel. 023-5719892

Aanbieding
overhemden
lange mouw
2 halen
l betalen
Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714B28

Ook op zondag geopend van
13.00-17.00 uur

j Waterstanden j
Datum
27jun
28jun
29jun
30 jun
01 |ul

HW
00.36
01.35
02.30
03.15
04.05

LW
08.14
09.16
10.40
11.56
00.06

HW LW
13.0221.04
14.0522.20
14.5823.21
15.45 --.-10.3312.25

02 jul
04.4900.4617.1914.56
03jul
05.35 01.20 18.0615.53
04jul
06.21 02.06 18.5616.36
05 jul
07.09 02.52 19.4517.20
Maanstand:
VM ma 1 jul 5.48 uur
Hoogwater: wo 3 jul 5.35 uur NAP
+ 128 cm.
Laagwater: vr 5 jul 2.52 uur NAP 1
00 cm.
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'Keesomplein
is een
eiland'
pagina 3

Rayonmanager Herman Gelissen (van NS Reizigers) beloofde daar m de wandelgangen
overigens ook dat de Zandvoortse strandsprinter wat beter gewassen wordt. Nadat de
ballen van de trein gehaald zijn,
kleeft er nu viezigheid aan de
lijmresten.
Uit de tarief aan de NS blijkt
dat de gemeente ook hoopt dat
de NS wat doen aan de mrichting van de treinen. „Tussen
pluche en treinstellen met weinig comfort zit een groot verschil. De banken worden vaak
als voetentaank gebruikt doordat ze zo dicht op elkaar staan.
En de zitruimte is krap. Vaste
gebruikers spreken daarover
tegenover ons regelmatig hun
afkeer uit," aldus de gemeente.

.XIia(:Lr«.r-^u:ttJC1ï»a„K^i't.^,rfTT,

Sla snakt
naar
lekkere bui
pagina 3
Jules
Verne
achterna
pagina 5

Water wordt flink duurder
ZANDVOORT - De tarieven voor water gaan fors omhoog de
komende jaren doordat PWN het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland overneemt. In 1997 en 1998 stijgt de prijs in elk geval
met 7 procent, in 1999 vermoedelijk met 5,8 procent Tussen 2000
en 2005 blijft het water even duur.
De overname is volgens de gemeente onvermijdelijk, omdat de
provincie wil dat kleine waterleidingbedrijven verdwijnen. Aangezien de tarieven van het veel grotere PWN hoger liggen, wordt het
water zo duur.
Zandvoort krijgt ruim drie ton voor de verkoop. Daarmee is de
gemeenteraad gisteravond akkoord gegaan. Op l juli vindt de
overdracht van de aandelen plaats. PWN neemt ook de aandelen
over van Bloemendaal, Haarlem en Velsen.

Ria Wever wil 'kunstbunkers'
ZANDVOORT - Het jaar
2000 zet de verbeelding aan
het werk, ook in Zandvoort.
Misschien worden 4 en 5 mei
dan wel op een hele andere
manier herdacht en gevierd.
Daarom wil de Zandvoortse
kunstenares Ria Wever in
dat jaar een monument voor
de herdenking en bevrijding
laten neerzetten: een kunstZANDVOORT - De pro- ten een lijst met drie kritische dus op hoger niveau inmiddels route langs de bunkers rpndvinciale D66-fractie wil van vragen ingediend. Ze wil horen voort. Onlangs probeerden bin- om Zandvoort, op de coördihet dagelijkse provinciébe- of Gedeputeerde Staten in 1994 nen de Zandvoortse gemeente- naten van de Atlantic Wall.
stuur (Gedeputeerde Sta- een verklaring van geen be- raad de Partij van de Arbeidten) meer weten over de zwaar hebben afgegeven voor fractie, twee raadsleden van
Ze is van plan om gerenomprocedures rondom het de verbouwing en nieuwbouw D66 en drie raadsleden van de
het raadhuis. Bovendien VVD het college van Burge- meerde kunstenaars te vragen
Zandvoortse raadhuis. D66 van
het juist is dat de meester en Wethouders te hun visie op 4 en 5 mei op de
dringt zelfs aan op stappen vraagt ze of die
de gemeente dwingen om een extern onder- bunkers los te laten. „Uiteraard
tegen het Zandvoortse colle- informatie
verstrekt ten behoe- zoeksbureau te laten uitzoeken met respect voor de natuur en
ge van Burgemeester en Zandvoort
van die verklaring onzorg- of de procedures rondom het de bunkers zelf," benadrukt de
Wethouders als de procedu- ve
vuldig dan wel onvolledig was. raadhuis wel goed gevolgd zijn. beeldendkunstenares. „Je kunt
re niet zorgvuldig of onvol- En als dat zo is dan wil ze weten
niet zomaar aan die bunkers
ledig is geweest.
wat Gedeputeerde Staten verEen nipte meerderheid van gaan peuteren. Dat maakt een

Politici provincie duiken op raadhuis

volgens Wever om alle orgamsaties op een lijn te krijgen die
de bunkers bezitten of beheren.
Er staan bijvoorbeeld bunkers
in de Waterleidingduinen,
maar ook m gebieden die van
de provincie zijn. „Of het lukt?
In principe is alles mogelijk,
maar het zal niet eenvoudig
zijn om het te realiseren. Een
bijkomend aspect is dat zo'n
kunstroute ook interessant is
voor toeristen."

ZANDVOORT - De vier
flats in de Keesomstraat
krijgen een opknapbeurt en
de raad verwierp dat onderzoek hoop los."
worden herkenbaarder. Ze
echter.
Daarnaast valt het niet mee worden in een eigen kleur
geverfd en er komt een
naam op te staan. Bovendien wordt er een toegangsdeur geplaatst bij de ingang
en krijgen de bewoners een
andere voordeur. Na de
ZANDVOORT - Jezelf terughoren dan ook volgens de redactie welkom om op vertelt hij. Tot nog toe zijn alleen leerlin- bouwvakvakantie
beginnen
op een cd. Dat is tot nog toe waar- zijn eigen wijze een optreden te verzorgen. gen met een keyboard, gitaar, dwarsfluit, de werkzaamheden.
schijnlijk maar weinig Zandvoorters In het najaar bekijken de radiomakers wel- blokfluit en zang aan de beurt geweest.
overkomen en misschien zelfs wel nie- ke optredens in aanmerking komen voor
De bewonerscommissie heeft
„Het blijkt m de praktijk trouwens makrnand. Maar daar komt verandering de cd.
kelijker voor ze om voor de radio op te samen met woningbouwveremin. De redactie van het ZFM-cultuurMuziekleraar Leo Sanders, die wekelijks treden dan voor een zaal met mensen. Ze ging Eendracht Maakt Macht
programma 'Getetter aan zee' wil een een
leerlingen van zijn muziekschool kunnen zich gewoon wat beter concentre- (EMM) bekeken wat er allecd opnemen met de gasten die weke- Newpaar
Wave
naar de live-uitzen- ren zonder dat ze al die ogen op hen gericht maal moet gebeuren. Zo stonlijks op zaterdagavond voor de radio ding vanuit meeneemt
Yanks, is enthousiast over het voelen. Alhoewel het natuurlijk ook wei- den de flats bekend als tamelijk
optreden. In de eerste week van de- plan.
eens misgaat. Maar dat geeft niet."
donker, tochtig en mbraakgecember moet de cd in de winkel liggen.
voelig. Alle bewoners krijgen

Zandvoorters straks ook te horen op compact disc

„Bij de kinderen levert het elke keer een
Eén leerling wil hij in elk geval voor de
Op het digitale schijfje komen niet alleen twinkeling in de ogen op, als ze horen dat microfoon krijgen: een gepensioneerde
muzikale nummers te staan, maar ook ge- hun nummer misschien op een cd komt. Zandvoorter die keyboardles heeft. „Dat
dichten en verhalen. Elke Zandvoorter is Soms zitten er hele aardige optredens bij," lijkt me heel erg leuk," aldus Sanders.

Inmiddels heeft ze sinds november vorig jaar al wat werk
verricht. Zo heeft Wever de
Stichting Zandvoort Bad opgericht en heeft ze gemventariseerd welke organisaties ze
moet benaderen.
„Ik zou het ontzettend leuk
vinden als het monument er
komt. Want ook nieuwe generaties moeten de beleving van de
vrijheid nieuw leven inblazen,"
aldus Wever.

Flats Keesomstraat
krijgen opknapbeurt

ZANDVOORT - Bij een inbraak in een restaurant in de
Denise Abbas van D66 heeft volgens gaan doen.
Haltestraat is vorige week 1200 vrijdag
bij Gedeputeerde StaDe raadhuiskwestie suddert
gulden gestolen. Bovendien
verdwenen
enkele
flessen
drank. De inbrekers vernielden
een raam op de tweede etage.

Overlast jeugd

Oplage: 5.400

Weekmedia

een andere voordeur die mbrekers afschrikt. Daarnaast worden alle tussendeuren aan de
galerijkant vervangen en voor-

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

Weidema zegt
school gedag
ZANDVOORT - Gerda Weidema heeft maandagmiddag op
basisschool De Duinroos na 28
jaar afscheid genomen van het
onderwijs. Zij heeft haar afscheid bescheiden gevierd met
collega's en wethouder De
Jong.

De 56-jarige Weidema trad
twee jaar geleden na de fusie af
zien van stootstrips, zodat ze als directeur van de Plesmanniet te hard meer kunnen dicht- school. Op eigen verzoek is ze
twee jaar leerkracht gebleven
slaan.
van de nieuwe school, de Duin
Dankzij een nieuwe luifel be- roos. Zij is 11 jaar directeur van
ter verlichting, een hek plus de Plesmanschool geweest en
deur bij de brandtrappen, een maakt nu gebruik van een afverfbeurt en een extra deur vloenngsregeling.
moeten de overige klachten
straks ook tot het verleden behoren. De nieuwe deuren zijn
alleen te openen met een sleutel. Voor katten blijft er een
opening bij de brandtrappen

De bewonerscommissie van
de Keesomstraat is blij met de
opknapbeurt. Na een enquête
die EMM vorig jaar hield, is de
bewonerscommissie aan de
slag gegaan om een plan op te
stellen Dat ligt er nu en is goedgekeurd door EMM. De womngbouwveremging betaalt de
verbeteringen Samen met de
renovatie van de flats m Lorentzstraat, de Flemmgstraat
en de Celsiusstraat kost het opknappen vijf ton.

Uw krant
niet
ontvangen?

Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Onschuldige schuimalgen teisteren strand
ZANDVOORT - Eigenlijk wilde hij wat water in zijn
emmertje halen, donderdag op het strand van Zandvoort.
Maar tot zijn grote verbazing stond het ventje opeens tot
zijn knieën in een dikke laag wit schuim. Dat gaf heel wat
pret.
De strandpachters konden er
deze week minder om lachen:
strandstoelen, ligbedden, ramen en parasols, alles was dagenlang bedekt met 'het stinkende vettige en schuimende
goedje', dat met de golven mee
uit zee aanspoelde en de vloedlijn omtoverde tot een grote 'afwasteil'. Door de stevige wind
werden dikke schuimvlokken
al snel in de richting van de
strandtenten
geblazen. De
strandpachters zijn heel wat
uren bezig geweest om het materiaal en de bovenlaag van het
strand, dat een groene gloed bevatte, weer schoon te krijgen.
„Het gaat hier om afgestorven algen." aldus Cadee van het
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel. „Dit
natuurverschijnsel zie je vaker
aan de kust, vooral in het voorjaar. Dan neemt de hoeveelheid
licht toe. Ook wordt de temperatuur van het water warmer.
Voedingsstoffen worden in ruime mate aangevoerd, veryolgens ontstaat er algenbloei in
het kustwater. Later worden

deze algen - als de voedingsstoffen zich verminderen weer afgebroken. Als de algen
afsterven, komt er een eiwit
vrij," aldus de bioloog. „Door
de golfbeweging van het water
worden deze eiwitten als het
ware 'opgeklopt'. Als er dan
juist een aanlandige wind is,
leidt dit tot een ophoping van
schuim langs de kuststrook.
Daarom wordt deze specifieke
algensoort ook wel heel toepasselijk 'de Schuim-alg' genoemd." Volgens Cadee is het
schuim overigens volstrekt ongevaarlijk: „Het is niet giftig,
hooguit lastig. Het schuim gaat
vanzelf wel weer weg."
Het verschijnsel van de algenbloei is sinds de jaren zeventig fors toegenomen. Dit
heeft te maken met de rivieren,
die steeds meer voedingsstoffen afvoeren. Vooral de Rijn bevat door de landbouw veel mest
en door de wasmiddelenindus.,
^
trie flink wat fosfaten. Op dit
.«8^
moment is de overheid met
strenge maatregelen bezig om Een jongetje vermaakt zich opperbest aan de vloedlijn
de Rijn weer schoner te krijgen.

|\j i-lirilïf llllc c"e krant moet ik hebben.
J. ^ ca. LM. H.J. iJJ-CVy Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam: (m/v)
Adres:
l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l l
L-1 l l
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 halfjaar ƒ 33,90

„LJ

l

l J „, „, „„,,„,, i* „««>

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur de/.e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
__..
Amsterdam. U hoeft geen posUege! te plakken. 8 "71037 ï "017003"
l'oio Mdith.i Bui
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FAMILIEBERICHTEN

College Beroepsonderwijs Amsterdam

ZANDVOORT

POTGIETERSTRAAT 38
Kust nu maar int.
Je bent nu bevrijd uitje lijden,
maar ach, wat is liet zwaar
van jou te moeten scheiden.
Met fjiole droefheid geven wij U kennis dat van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en fijne opa

Rustig gelegen woonhuis met voor- en zonnige
achtertuin met schuur en achterom op 99 m2
e.g Het pand is v.v lokale verwarming en heeft
ged. hardhouten kozijnen met dubbel glas. De
voorgevel is recentelijk gereinigd Ind : entree;
gang; woonkamer; met parketvloer; keuken; bijkeuken met wasmachine-aansluiting; toilet;
doucheruimte 1e et.: 2 kamers ieder v.v. een
dakkapel 2e e t : vliermg, bereikbaar via vlizotrap

M. P. J. A. Dammann-LuUik

makelaarskantoor o g

Een eigen zaak
Handelen
Leidinggeven
Verkopen
Geld verdienen?

Kinderen
en kleinkinderen

Wildeboer b.v.

Als kleine of grote ondernemer?

Wim Dammann
in de leeftijd van 77 ja;ir.
Wij hebben veel van hem gehouden.

Vraagprijs: ƒ 220.000,- k.k.

ZANDVOORTSELAAN 177 HEEMSTEDE
TELEFOON 023-5248001
Lid NVM

19 juni 199B
Pakveklstraat 5
2042 KD Zandvoort
De crematie heeft maandag 24 juni plaatsgevonden in het crematorium Velsen te Driehuis.

- aanleggen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats in de Brederodestraat te Zandvoort, tegenover nr. 78;
- aanleg van een gereserveerde invalidenparkeerplaats in de Duinstraat te Zandvoort naast de brandweerkazerne.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na publicatie
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam,
adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar
wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar.

Nationaal of internationaal?

Ook zaterdag geopend van 10 00-13 00 uur

Handel nu!
Bespreek jouw mogelijkheden
voor een korte, lange of snelle

• Jaloezieën

W. M. Dammann
overleden op 19-06-1996
Dag lieve oop.
We zullen altijd van U blijven houden.

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 1992, nr.
17, tot machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld in art. 20 en 49 Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit
administratieve bepalingen inzake hetwegverkeeren het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten
tot:

GOEDKOPER

opleiding

• Lamellen
Rolgordijnen

i

Bel gratis
06-0146

• Zonneschermen

Mandy, Remy, Rik, Selnia,
Tim, Linda, Ruud, Marjolein,
Oliver, Jochen en Nettie

OOK PRIJSOPGAVE AAN HUIS.
BEL VOOR INFO: 023 -5318383
SHOWROOM

Gierstraat 4, HAARLEM

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag is ontvangen:
- zr. D. Brondersstraat 7 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang Swaluestraat).
Openingstijden: ma. t/m dpnd.: 08.30 -16.00 uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.
BOUWAANVRAGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn bij het college van
Burgemeester en Wethouders ingediend:
96055B
Seinpostweg 2-4
wijzigen entree
96056B
Schuitengat 1 t/m 109 wijzigen entree
96057B
Burg. Nawijnlaan 30
plaatsen dakkapellen
96058B
Boul. Paulus Loot 95
aanleggen zwembad

_______

Lieve Herman
Ik heb jou zo gemist op mijn verjaardag,
dinsdag 25 juni.
Géén omhelzing van mijn lieve man.
Je bent nog alle dagen in mijn gedachten.
Ik voel mij nog steeds zo alleen zonder jou.

É N A A M V O O R UW R A A M

FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Te huur v. permanent

Je liefhebbende vrouw Tiny Strijder

„Wil, Willy, tante Wil"
27 juni 1995

27 juni 1996
Herinnering, stilstaan
bij de tijd en dan beseffen dat
er l jaar voorbij is.

Er zijn mensen, die nog iedere dag aan je denken!
Jeannette en Gerard
Gerard jr.

Fa. Gansner & Co.

Noord

ruim
2-kam.app
DE PRIJSWINNAARS
VAN P E ACTIE
DOELTREFFERS WORDEN
OP 21 AUCUSTUS
IN DEZE KRANT
BEKENDGEMAAKT

±70 m2
Huur/850,-excl.
Tel. 5717619/
5716500

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

Hester en Jan Hein
Lars en Sven

ONROEREND GOED

„Rue du Paradis"

Op 11 september verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer
verwarming, isolatie en tuinonderhoud.

kWEKÈRIJ H
P.VANKLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

ZOMËRPLANTEN

Verleende bouwvergunningen
96001B
Westerduinweg 14
wijziging bouwverg. 93049B
95070B
Da Costastraat 23
plaatsen dakopbouw
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na net verschijnen van dit weekblad,
schriftelijk bezwaar tegen een verleende vergunning indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

Carla en Marcel

ADVERTENTIES

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

RECTIFICATIE
In de gemeentelijke advertenties van 20 juni jl. stond vermeld dat het collegevoorstel naar aanleiding van de inspraakreacties inzake het parkeerbeleid ter
inzage ligt bij de Centrale Balie van het Raadhuis. Vanwege het feit dat de
besluitvorming hieromtrent is verplaatst naar augustus wordt een aangepast
raadsvoorstel door het college voorbereid. Het oude voorstel ligt dan ook niet
meer ter inzage. Het aangepaste collegevoorstel zal vanaf 2 augustus ter
inzage liggen bij de Centrale Balie in het Raadhuis.

GEMEENTE

Meer informatie over adverteren in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, tel. 020-562,6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel. 020-6451515.

f

De natuur kent de mens.

>

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Op 16 oktober verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

V Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

j

je bent IH navolging van je zuster
ine Janssen drs &oinmunicatw

geeft u meer!

(j&etenscliappen

TOUR-DE-FRANCE ARRANGEMENT

Wint u dit jaar de eerste etappe??

nu aak drs. maar dan m de franse ^üaal en
éietteren
ijn hartstikke trots op jullie

awa en

Uit onderzoek blijkt dat 21 2.000 lezers* op de personeelsadvertenties letten in de nieuwsbladen van Weekmedia.
' Bron: NIPO Appreciatie Onderzoek, oktober 1995

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam (020-562.3076)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (023-571.7166)
Elke week het dagelijks nieuws!

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Dit comfortabele woongebouw is vernoemd naar z'n ligging op de
4pcatie grenzend aan de duinen. Dat betekent een schitterend blijvend vrij uitzicht rondom over beschermd natuurgebied, bossen, zee, strand en duinen.
Met andere woorden: dit is nu
eens een echte toplocatie.

mi : '

H>jffi-r: - ,

i==
™_t,

Bel voor meer informatie over
deze koop-appartementen:
0235712944 of 025221 4243

V»

"ï^tj

Ook u kunt de pro^ V,,» ,< tfrT"~ ~ loog en/oi de eerste < •~" *'^.^
y\f£vj"%"f
etappe van de Tour
^ J ^ü'f"'~^p]"'i' f \ \^f
v
de France fietsen in
* 'J'„^ * > •»^'«"
het prachtige en
><*
, 'fs. * -1'" •< J»*" ''
Bourgondische
' ^ ït
's-Hertogenbosch, dé
' ^ " *
,
startplaats v a n d e '" ,
[ i
Tour de France 1996.
_
' ,1 ' j
(Natuurlijk is het niet
' v,
'• '~<\ *
mogelijk tijdens de
,
'\
Tour van 27 juni t/m
30 juni 1996, maar
wél ervoor en erna.)
U overnacht dan in
het centrum van
's-Hertogenbosch in
het vier sterren
Golden Tulip Hotel
Central aan het middeleeuwse marktplein
van
de
Tourstad.
De lezers van de
kranten van Week- '-'
media betalen voor dit Tour-arrangement f 155,00 per
persoon in plaats van de normale prijs van i 195,00 per
persoon. Dit Tour-arrangement is inclusief: overnachting in een luxe tweepersoonskamer, uitgebreid ontbijtbuffet, heerlijk 3-gangen diner, l dag fietshuur met
fietsroute, en een stadswandeling. De toeslag voor een
éénpersoonskamer bedraag f 50,00.
Voor meer informatie: Golden Tulip Hotel Central, Burg.
Loeffplein 98, 's-Hertogenbosch, tel. 073-6125151. '
Reserveren is alléén mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM

C:BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een nalura-uitv€iartvei'zekering,
daar heb je tvat tuin

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net 7.0 belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies xoals mijn man -/.ich dat had voorgesteld.
't H. deze uitvaartverxekerintj is mijn
vertrouwen meer tltin ivntird.
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Bon voor onze lezers '/*Ui
Deelname aan het Tour-de-France arrangement in
's-Hertogenbosch is alleen mogelijk door het insturen
van deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vermelde adres:

Adres:
Postcode:
Teleioonnr.:

Woonplaats:
Aantal pers.:

WEEÏ

geeft u meer!

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

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
l EN OMSTREKEN
J F a r k l a a n 36, 2011 KW Haarlem,_Telefoon 023^ 532 87 50

Ja, ik \\il vrijblijvend meer informatie over de natur.vuitvaartver/ckcrmg
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Naam:

Datum:

(Jpen huis zondag 30 juni van 12.00 tot 14.00 uur
op de bouwlocatie aan de Boulevard Paülus Loot (Zuid)

Eeii kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,Sliut een natitó
bij Uitval

W

naam:

l
l
O
lPH

straat:

• M

hian/uouw

postcode/woonplaats:
telefoon:

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem,

l
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'Het lijkt wel of het Keesomplein een eiland is'
De woonwagenbewoners van hel Keesomplein zijn het zat. „Binnen nu en twee maanden blokkeren we de Kostverlorenstraat,"
dreigen ze. Ze hebben het gevoel dat de
gemeente hen aan het lijntje houdt: „Waarom horen we niet waar de vier standplaatsen in de nieuwe wijk bij het station komen? Wanneer ligt het plan voor de renovatie van ons terrein op tafel?" Volgens de
gemeente komt het echter allemaal goed.

A
De rubriek Strandkorrels haalt het
kleine, grappige of ontroerende
nieuws naar boven dat anders mlsschlen nooit In de krant zou komen.
Deze nieuwtjes kunnen zich afspelen
«p het strand, maar ook In het dorp.
Heeft u tips of suggesties, bel 57.18648.

Lekkere hamburger
Gehoord: Strandtent Jantje
schijnt door de Nieuwe Revu
uitgeroepen te zijn tot het lekkerste strandpaviljoen van
Zandvoort, omdat Jan en Barbara Dalman zo'n smakelijke
hamburger serveren. Jan en
Barbara zijn in Zandvoort overigens vooral bekend geworden
door hun groentezaak.

Bellen in Noord

AN DE INGANG VAN het woonwagenterrein staat een rijtje groene brieventaussen. De nummering zou leerlingen van
groep drie in grote verwarring achterlaten, want
er klopt weinig van de cijferreeks. Een hondje
keft de warmte weg. In een keurig aangelegde
tuin rommelt een man met zijn tuingereedschap.
„Het is de grote caravan in de hoek, tegen de
duinen aan," heeft Kobus de Jong aan de telefoon gezegd. Hij heeft zijn broer ook uitgenodigd, zijn vrouw zit aan de tafel, zijn dochter en
kleinzoon hangen eveneens rond de caravan.
„We zitten hier prachtig, zo met dat uitzicht
op de duinen. Een heerlijk rustig plekje lijkt het
inderdaad," beaamt Kobus. „Maar aan de andere
kant van het terrein is het helemaal niet rustig.
Ik wil niets rottigs zeggen over de manege, maar
het is wel zo dat de paarden 's nachts soms mijn
moeder uit de slaap houden. Ze trappen tegen de
muur, of tegen de wand van die stalen contai-

Fijn, geen feest
Ze zagen de bui al hangen, de
strandpachters van het naaktstrand. Vrijdagavond zouden
zeshonderd studenten een feestje bouwen bij een van de paviljoens op het naaktstrand. En
wat voor feest: er werd gefluisterd dat er per persoon zo'n dertig liter bier besteld zou zijn.
Elk paviljoen zou een eigen potige kerel voor de deur krijgen
om overlast van dronken studenten te voorkomen. Maar dan
nog vreesden de strandpachters
het ergste. Opgelucht hoorden
ze vorige week dat het feest afgelast werd.

Fietsen parkeren
Fiets gestolen op de boulevard
of het Raadhuisplein? Mtsschien komt er ooit een einde
aan deze ergernis. De gemeente
Zandvoort gaat namelijk een
plan verzinnen voor fietsenstallingen. Sterker nog, Zandvoort
stuurt dat plan in voor een wedstrijd en als het ministerie van
Verkeer en Waterstaat dat het
origineelste of het beste idee
\indt, krijgt Zandvoort 75.000
gulden. Daar kun je heel wat
\oor neerzetten. Misschien
zelfs wel een
fietsparkeergarage.

duwt en tilt hij de grote, zware ter en de handelaar spreken dit
BMW dwars op de stoep. Ein- verhaal echter tegen.
delijk kan hij nu uitladen.
„Toen er gebeld werd, kampOm kwart over negen komen te de politie juist met een comer eindelijk twee agenten aan- puterstoring," aldus Hage. Dat
zetten. Ze hebben de situatie op is aan de remise medegedeeld.
de Prinsesseweg volgens Laar- Rond 8.15 was de storing volman echter al snel bekeken: gens Hage weer verholpen. De
„Nu kunnen we de auto niet auto bleek echter niet op naam
meer wegslepen, want hij staat te staan van een bewoner uit
niet meer in de weg,' conclude- Zandvoort.
ren zij 'droog." Zonder de eige„Zodoende kon de politie ook
naar van de BMW te bekeuren, niet vragen of deze verwijderd
verdwijnen zij weer naar het kon worden."
bureau. De markthandelaren
totaal verbijsterd achterlatend.
Maar waarom werd de BMW
dan niet weggesleept? Hage: „
Volgens politiewoordvoerder Omdat hij niet onder de wegsJaap Hage komt het vaker voor, leepverordening valt. Als op
dat er -als de markt begint- nog woensdag op de Prinsesseweg
auto's geparkeerd staan op het tussen 6.00 uur en 18.00 uur
betreffende gedeelte van de toch auto's geparkeerd staan
Prinsesseweg. „Meestal wordt op de parkeervakken, dan is er
er als volgt gereageerd door de geen juridische mogelijkheid
politie: Na melding wordt er ge- om deze auto's weg te laten slekeken naar het kenteken van de pen. Dat mag de politie alleen
auto. Vervolgens wordt de be- in die gevallen, wanneer de
treffende eigenaar 'uit bed ge- auto de doorgang belemmert of
beld'."
het verkeer belemmert. Dat
was hier niet het geval."
Volgens Hage's informatie is
er op de betreffende woensdagMaar op de gele borden staat
morgen niet om 7.15 uur maar dat er een wegsleepregeling is.
pas om 10 over acht naar het Hage: „Die is er dus niet. Maar
bureau gebeld. De marktmees- hoe dat verder zit, daarvoor
moet u bij de gemeente zijn. De
gemeente verwijst de zaak echter weer terug naar de politie.

De agenten hadden de eigenaar van deze auto toch op zijn
minst een bekeuring kunnen
geven? Hage: „Op de stoep
heeft hij de wagen zelf niet
neergezet, dus daar kunnen we
de eigenaar van de auto natuurlijk niet voor bekeuren. En
waar de wagen daarvoor stond....tja\ dat hebben de agenten
niet kunnen constateren. Ze
mogen in dat geval niet zelf verbaal maken. Dat kan alleen aan
de hand van het opnemen van
verschillende getuigenverklaringen."
Maar die waren er op dat moment toch zat? Er stonden vijf
markthandelaren
omheen.
Hage: „Ja, maar daar gaat heel
veel tijd in zitten en dat is veel
werk voor een betrekkelijk
Sommige auto's trekken zich niets aan van het bordje 'Verbo- lichte overtreding." Notenhanden te parkeren 's woensdags van 06.00 tot 18.00 uur' op de delaar Rene Laarman is niet
Prinsesseweg
Foto Martha Burger erg onder de indruk van dit betoog: „Zandvoort, bedankt voor
de medewerking!" was zijn
(ADVERTENTIE)
commentaar.
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cussie tussen de gemeente en de provincie, zo
blijkt uit de briefwisseling tussen de twee overheden. Voor het inleveren van het nog onbekende aantal standplaatsen krijgen de woonwagenbewoners er vier terug in de nieuwe woonwijk bij
het station. Maar waar die moeten komen en hoe
ze eruit gaan zien, daarover horen de bewoners
naar hun gevoel veel te weinig.
Sinds de uitspraak van de provincie heeft het
Keesomplein bovendien niets meer vernomen
van de gemeente over de renovatie die m mei
vorig jaar beloofd werd. En aan de klachten over
de overlast van de manege wordt evenmin volgens de bewoners iets gedaan. Dat steekt flink bij
de familie De Jong.
Volgens P. van Delft, afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente, klopt het
dat de gemeente over de vier woonwagenplaat sen in de stationsvallei tot nog toe weinig naar
buiten gebracht heeft. „Het is wel zo netjes om
het plan voor de nieuwbouwwijk waarin de kavels voor de woonwagens ook zitten eerst aan de
raadsleden te presenteren." Dat gebeurt in augustus.
„In september kunnen burgers hun mening
geven via de inspraakprocedure. Het heeft bovendien niet zo veel zin nu al naar buiten te
treden, want het plan ligt nog in de keuken.
Mensen hebben de neiging om hun kavel al uit te
kiezen en dan zijn ze erg teleurgesteld als een
paar weken later blijkt dat de ligging net weer
iets veranderd is." Van Delft kan wel al vertellen
dat de vier standplaatsen voor de woonwagenbe-

woners aan de kant van de Vondellaan gepland
zijn.
Zijn collega Van de Velden legt uit dat de
problemen rondom de waterleiding, de elektnciteit en het douchegebouw pas onlangs opgelost
konden worden omdat eerst de aanvraag hélemaal rond moest zijn. Over de overlast van de
manege weet hij weinig, al staat er m een ambtelijke notitie van 17 mei 1995 dat die overlast
onderzocht moet worden. Wat betreft de renovatie is er mogelijk goed
nieuws. In de kadernota (een soort voorlopige
begroting) schrijft de gemeente: „De renovatie
van het Keesomplein zal ter hand genomen moe
ten worden. Globaal zal rekening gehouden moe
ten worden met een bedrag van negentigduizend
gulden." Als de gemeenteraad dat bedrag in oktotaer inderdaad op de begroting zet, gaan de
ambtenaren aan de slag met een renovatieplan.
Waarom presenteren ze met al meteen een plan
en vragen daarvoor tegelijkertijd een krediet
aan? Van de Velden: ,,Als je van te voren al met
bewoners gaat praten, dan wek je verwachtmgen. Mocht de raad het krediet afwijzen, dan zou
dat een enorme teleurstelling kunnen zijn. Het is
wel goed om nadat het besluit gevallen is de
bewoners bij het maken van de plannen te taetrekken."
Ondertussen gaat het leven gewoon verder op
het Keesomplein. De kinderen spelen, de nonden blaffen en de broer van Kotaus de Jong wiedt
het onkruid in zijn prachtige tuin.
Monique van Hoogstraten

Mariaschool
sluit feest af
ZANDVOORT „Toen ik s-eli
in 1959 naar de lagere school
ging in Obs wat. het, allemaal
wel een beetje anders," vci telde
het Tweede Kamerlid Van de
Camp (CDA) vrijdagmiddag tijdens de alslmtini; van het 7ö ja
rig jubileum van de Manu
school. Hij was echtei vooial
uitgenodigd om uu te leggen
waarom het rijk in het onderwijs zoveel veiandermgen
doorvoert „Dat doen we met
om te pesten, maar omdat de
maatschappij veiandeit En
omdat we met 3(i miljard gulden per jaar rond moeten zien
te komen," aldus Van de Camp
Directeur Marja Snijders
Blok keek ook terug „Hetleukste was de musical die de leerkrachten samen met enkele ou
ders opvoerden m de Stads
schouwburg We hebben tijdens de repetities ontvettend
gelachen Je zou dit verpl'^ht
moeten stellen op scholen, zo
goed is het voor de 'teamtamldmg' En het is ook heel leuk
voor de kinderen Maai ja, elk
jaar zo'n optreden kan natuuilijk met Dat is een beetje
duur "

Politie laat auto op markt staan

ZANDVOORT - „Waanzin."
Zo omschrijft een handelaar
van de weekmarkt het parkeerbeleid van de gemeente Zandvoort. Op woensdagmorgen om
7.00 uur trof hij op de Prinsesseweg deze grote BMW aan, in
plaats van zijn kraam, 's
Woensdags geldt er voor geparkeerde auto's een wegsleepregeling, staat er op gele borden
Rare vis
aangegeven. Tot stomme verbaEr lag tussen Zandvoort en Lan- zing van de handelaar vond de
gevelderslag zaterdag een grote politie het echter niet nodig om
us in half ontbonden staat. Wat op te treden.
voor soort dier het was, bleek
„Ik ben nog steeds verbij smoeilijk te achterhalen. Volgens het Rijksinstituut voor terd," aldus René Laarman,
Kust en Zee kan het een kabel- handelaar in noten en zuidjouw zijn, maar ook een schei- vruchten. „Door de grote BMW
vis. Visdeskundigen die weten die precies op de plaats van
hoe de l meter lange vis heet, mijn kraam geparkeerd stond,
worden verzocht te bellen met kon ik mijn spullen niet uitladen. Om vijf over zeven 's morde krant.
gens belde ik naar de marktmeester. Hij seinde het voorval
Aan de wandel
door naar de remise. Een medeOnlangs verscheen er weer een werker aldaar belde om 7.15
bootje voor de kust met deskun- naar de politie. Maar een uur
dologen die monsters namen. later had ik nog steeds geen
Volgens Rijkswaterstaat Umul- agent gezien."
den gaat het om jaarlijkse diepOm kwart over acht is Laartemetingen waaruit moet blijken of de zandplaten aan de man het wachten meer dan zat.
wandel zijn. De resultaten wor- Hij besluit zelf actie te ondernemen. Met een aantal collega's
den binnenkort bekend.
In Zandvoort-Noord staat regelmatig een rij wachtenden voor
de telefooncel bij het winkelcentrum. Wie echter een hekel
aan wachten heeft (wie niet?)
kan binnenkort opgelucht
ademhalen. Er komt een nieu\ve cel bij naast de bushalte op
de Keesomstraat.

ners. Je weet niet watje hoort. Bovendien stinkt
het enorm als de wind deze kant uit staat en
hebben we last van stof, muizen en kakkerlakken. We voeren al tien jaar een strijd om daar
iets tegen te doen, maar de manege wisselt iedere keer van eigenaar."
Het voelt volgens de woonwagenbewoners oneerlijk aan dat de manege de containers illegaal
neergezet heeft, terwijl zij al op hun kop krijgen
van de gemeente als ze zelf een muurtje om hun
tuin metselen. Dat mag namelijk officieel niet
volgens de gemeentelijke verordening. Bij de
bewoners van het woonwagenkamp heerst sowieso een hoop onvrede over de houding van de
gemeente, blijkt tijdens het twee uur durende
gesprek. „Het lijkt wel of we hier op een eiland
zitten. De gemeente trekt maar weinig van ons
aan," aldus Kobus de Jong.
Zo heeft Martje de Jong van Keesomplein 8
pas na veel druk uitoefenen de gemeente zover
gekregen dat voor haar nieuwe standplaats de
elektriciteit en de waterleiding opnieuw aangelegd werd. De oude leidingen waren namelijk
verwoest nadat de vorige bewoner de standplaats had verlaten. Ze moest wederom behoorlijk soebatten om de gaten in het douchegebouw
gedicht te krijgen.
Maar er zit de bewoners meer hoog. De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Zandvoort
een paar maanden geleden laten weten dat het
woonwagenkamp op het Keesomplein mag blijven bestaan. Van de 17 plaatsen mo'eten er acht
of 12 overblijven. Dat is nog onderwerp van dis-
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DIRK VAN DEN BROEK
heeft 4BOO aanüiedingen!

De sla van
tuinder Wim
Minkman
staat er nog
goed bij ondanks
de
droogte

Foto
Andre Lieberom

Droogte houdt tuinliefhebbers extra bezig
ZANDVOORT - Al is de
droogteperiode even onderbroken door wat buien, toch
bezorgt het tekort aan regen
de medewerkers van de gemeente Zandvoort handen
vol werk. Bovendien moeten ook de tuinders extra
aandacht aan hun tuin
schenken. Volgens een van
hen, Wim Minkman, valt
het echter wel mee. Zijn sla
staat er nog goed bij.

„Het grondwaterpeil is afgelopen driekwart jaar met twee
meter gezakt," aldus Rob Boekelman, hoofd afdeling Groenvoorziening van de gemeente
Zandvoort. Hierdoor komt een
aantal bomen flink water tekort. Al twee-en-een-halve
maand lang krijgen ze extra water toegediend via tankauto's.
De oude bomen moeten het
zonder hulp van de gemeente
zien te 'rooien'. Volgens Rob
Boekelman hebben ze duizenden liters water per dag nodig.
Ook de afdeling gemeentereiniging heeft het druk met de
gevolgen van de droogte. Afgelopen twee maanden werkte
een team van zes man constant
aan het verwijderen van grote
hoeveelheden iepzaadjes uit de
Martha Burger straten van Zandvoort. De ie-

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

pen hebben flink te lijden gehad door de droogte. Vandaar
de natuurlijke reactie om zich
massaal voort te planten.
„We bleven vegen. We werden er bijna gestoord van," zegt
de heer Vrenegoor, opzichter
bij de gemeente Reiniging. „Het
was bijna een onmogelijke
taak. Na drie kwartier moesten
de werknemers alweer terug
om hun vracht te lossen. Vooral in Noord, Bentveld en op de
Koninginneweg en omgeving,
hebben de veegwagens af en
aan gereden. De laatste maand
is er zo'n 75 kuub iepzaadjes
opgehaald, dat is bijzonder
veel."
Volgens Vrenegoor is het ergste nu achter de rug. „De meeste lepenzaadjes zijn nu wel uit
de bomen gevallen. Maar de
straatkolken zitten er nog boordevol mee. Op dit moment is de
gemeentereiniging druk bezig
m de Komngmnebuurt en omgeving met het schoonmaken
van de putten. Vervolgens gaan
we het laaggelegen gebied van
Zandvoort aanpakken," aldus
Vrenegoor 'strijdlustig'.
Hoe lang de droogte aanhoudt? Niemand kan er nog een
zinnig woord over zeggen. Maar
volgens kenners moet het dagen achter elkaar flink regenen,
wil het grondwater weer op peil
komen.
Dat was in het voorjaar van
1995 trouwens wel even anders.
Toen stonden de vijvers van
Zandvoort juist overvol door de
voortdurende regenval. De bewoners uit het centrum en omgeving haalden zelfs de voorpagma's van alle kranten. Zij
klaagden over de hoge waterstand in hun kelders en kruipruimtes. De eigenaren van de

Zandvoortse
volkstuintjes
haalden ook de pers. Wanhopig
stonden ze tot hun knieeen m
het water. Er viel niets te zaaien m het voorjaar van 1995.
Willem Minkman, administratief medewerker bij de gemeente en bezitter van zo'n
volkstuintje, heeft het zeven
jaar geleden zelfs nog erger
meegemaakt. „Toen stond het
water zo hoog. De vissen uit
mijn vijver zwommen drie
maanden lang vrij rond in mijn
volkstuin."
Minkman moet er nog om lachen terwijl hij dat zegt. Hij
komt uit een oud tuindersgeslacht uit Gelderland en kwam
m de jaren zeventig naar Zandvoort. Bijna iedere dag is Willem wel te vinden in zijn volkstuin, die hij vanaf 1977 van de
vereniging huurt.
Hij geeft toe, het waterpeil is
flink gezakt, maar reden voor
paniek is er volgens hem absoluut niet. „ Het is onzin om zo
fanatiek water te geven, nergens voor nodig. Koud water op
je planten is zelfs heel erg
slecht. Sproeien doe ik ook zo
min mogelijk. Dan trekken de
wortels van het gewas lekker
diep in de grond. Alleen m'n
tomaten en komkommers knj
gen veel water. Ze staan in een
emmer zonder bodem ledere
dag krijgen ze via deze 'trechter' 15 liter vocht per plant toegediend Dan verspreidt het
vocht zich niet m de grond.
De bomen water geven?
„Hier m m'n volkstuin hoeft
dat niet," aldus Minkman. „In
het dorp ligt dat anders. Doordat tegenwoordig alles bestraal
is, gaat het regenwater linea
recta het riool m. Vroeger trok
het allemaal de grond m, dat
was veel beter voor de bomen "

Minkman maakt zich dus
niet druk over de lage waterstand. De strenge vorst vond hij
eerlijk gezegd erger. „Daar hebben we in het voorjaar nog veel
last van gehad. De bloesem van
mijn appel-, kers- en abrikozenbomen zijn bevroren. Geen
oogst dus dit jaar. Stoofperen
zijn er dit jaar niet. En m'n
vroege aardbeien en firuivenrank, dat ging dit voorjaar dus
ook niet goed. De capucijners
willen helemaal niet opschieten. Vorig jaar om deze tijd had
ik ze al geplukt. Nu staan ze pas
in bloei."
Vorig jaar had Wülem van
een aantal stenen en glazen platen daarboven een laag kasje
gebouwd. Toen moesten zijn
collega-tuinders nog zo lachen
om het 'ogenschijnlijk lullige
dingetje'. Maar dit voorjaar lag
de expert zelf 'm een deuk' en
waren de anderen angstvallig
stil. „Zes weken eerder dan normaal at ik al de lekkerste kroppen sla."
Met de rode bessen- en frambozenstruiken gaat het volgens
Willem ook wel goed. „Aan de
voet van de struik gooi ik altijd
afval van plantenresten Dat
voorkomt uitdroging door zon
en wind. Zodoende blijft het
zand eronder vochtig en dat
geeft veel grotere bessen," verklapt hij ons even. 'Mulchen'
heet dat officieel. Waarom 't zo
heet? Minkman heeft geen idee,
maar z'n frambozen zijn altijd
heerlijk. „Juli/augustus pluk ik
de vruchten. Dan gooi ik er mmaakbrandenwijn en suiker
bij Op negen oktober gaat de
fles open bun ben ik namelijk
jarig. En reken maar dat we het
dan gezellig hebben."

'Gran Dorado, zeur niet over circuit'
Danny Visser woont vlakbij
Gran Dorado en ze ergert zich
aan de houding van de directie
van het bungalowpark. Die
steekt volgens haar de kop in
het zand terwijl de omwonenden heel veel last van de gasten
van het park hebben.
Gran Dorado, wat maak j e me
nou? Jullie zeuren over de geluidhinder van het circuit.
Maar wie heeft daar nou last
van? De gasten die er een week
logeren? Zij staan anders vaak
op de duintoppen naar het circuit te kijken en ze hoeven hun
slaapje ook niet te missen, want
's avonds is het rustig. Of is het
jullie om de zandwal te doen als
afscheiding tussen het park en
het circuit? Die moet dan zeker
op kosten van het circuit geplaatst worden. Dan steken jullie daar zeker je kop in, zodat je
de klachten van de buurtbewoners niet meer hoort. Jullie zeuren alleen maar over dat circuit
en nemen ons niet serieus.
Want wat lees ik m het Zandvoorts Nieuwsblad: „Onze verantwoordelijkheid reikt uitsluitend tot aan de slagboom van
het Gran Doradoterrein." Bingo! Voor het naast gelegen

buurtje hebben jullie dus geen
aandacht.
De loszittende tegels van het
parkeerterrein maken zo'n lawaai dat het op naderend onweer lijkt. Terwijl het gewoon
alleen maar opnieuw betegeld
moet worden.
Van de 's nachts terugkerende bezoekers die uit geweest
zijn, liggen we ook wakker. Het
is reuze gezellig zo te horen:
portieren die dichtklappen, de
mensen die lachen en schreeuwen. Alleen voor de buurtbewoners is het niet zo gezellig. Of
neem de muziek' momenteel is
het redelijk te doen, maar soms
wil ik (en met mij vele buren)
de strotjes van al de Jolings,
Progers en Anita's wel dichtknijpen. Terwijl het best aardige mensen zullen zijn.
Nee, Gran Dorado. Geen geleuter. En ook geen rotsmoes
dat er weinig klachten zijn. In
het verleden is er veel geklaagd.
Wij zijn dat zat, want dat helpt
toch niets. Jammer genoeg
groeit de afkeer tegenover het
Gran Doradopark. En dat kan
toch nooit de bedoeling zijn geweest.
Danny Visser
Znndxoort

De politie wil blijkbaar niet zien hoe de marktkooplieden trainen voor de competitie van 'De
sterkste mannen van de wereld'
illustratie Mme do HOIM
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Dagblad De Telegraaf
vraagt per direct in Zandvoort
BEZORGER M/V
verd. ± ƒ 335,- p. 4 weken,
4x p.j. bonus ƒ 72,50.
Gratis krant.
Leeftijd vanaf 15 jaar.
Tevens vakantiebezorgers gevr.
Bel voor aanmelding en info
023-5364942.

130
soorten
vlees

50

soorten
vleeswaren
Wij zijn voor u de onbetwiste
BARBECUE-SPECIALIST

500 gr. malse
RUNDER BIEFSTUK

College Beroepsonderwijs Amsterdam

Avondonderwijs Techniek

500 gram
LAMSBOUT
(klein beentje)

ƒ 12.'

Start in augustus met de opleidingen
Bouwkunde

200 gram

Grond , Water-en Wegenbouwkunde
Werktuigbouwkunde

BOEREN ACHTERHAM
100 gram
GEBRADEN ROSBIEF

Elektronica
Energietechniek
Middelbare Installatietechniek
Wiskunde en Natuurkunde

Deeltijdopleidingen met perspectief
Voor informatie bel 020-6843017 (ma/di/do ook

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

's avonds) of stuur onderstaande antwoordcoupon op
Antwoordcoupon (geen postzegel nodig)

BOUCHERIE

Graag ontvang ik

AMBACHTELIJKE KWAUTEtTSSLAGERU

Zandvoorts Nieuwsblad

O een brochure en aanmeldingsformulier
O een uitnodiging voor een afspraak

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klem
Super Noord

Adres

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Postcode/Plaats

Fa. Veldwijk
Telefoonnummer

Kerkplein 11, Zandvoort

College Beroepsonderwijs Amsterdam

Bruna Balkanende
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Antwoordnummer 47638
1070 VD Amsterdam

Grote Krocht 18, Zandvoort

Shell Geerlmg

Hogeweg 2, Zandvoort

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

NATUURLIJK

BLOEMEN:

vakantiehulp
± 18-21 jaar

Jölujj5

Rest. Harocamo

En de makelaar weet van wanten en kranten

Kerkstraat 14
Tel 5712102

HALTESTRAAT 65 TEL. 5712060
ZANDVOORT

Orotïs
ruime
pcirkeergelegenheid

Stationsplein 6, Zandvoort

Eigen horecabedrijf...
-*-•* 'stcirt

hééft de beste
papieren

CBr

opleiding

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

Cursusplaatsen:
SEC is erkend door
de bedrilfstak horeca

Bel voor informatie

training &

Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Hoofddorp,
Purmerend

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

Schoevers biedt een ruim aanbod cursussen en beroepsoplei
dingen m deeltijd aan die volledig zijn afgestemd op de eigen
die de moderne arbeidsmarkt aan u stelt
Vanaf september gaan in Amsterdam onderstaande opleidm
gen en cursussen weer van start Wilt u ook de beste papieren'
Vul dan snel de bon m U ontvangt de gratis studiegids met fiet
rooster Of bel voor meer informatie
(020)6627156
Schoevers Opleidingen,
Stadhouderskade 60 Amsterdam

LEO POLAKHUIS
ZORGCENTRUM

-="?-

BON VOOR DE BESTE PAPIEREN
S v p op eidmg of cursus van uw interesse aankruisen
Q Basiscursus Personeelsbeleid
Q Basiscursus Logistiek management
Q Basiscursus Projectrnanagement
n Marketing Nima A
Q Basiscursus Marketing
n Telemarketing
n Basiscursus Public relations
GNima-PRA
D Evenementenorganisatie
n Bedrijfsadministratie en ecpno
mie
CjMiddenstand/AOVIblok)! || en
U PDB Boekhouden
D PDB Handelskennis
nPDBBedri|fscalculatie
n Computercursussen
Q Introductie PC en weiken met
DOS en Windows
D Introductie 95
Q Werken met WordPerfect 5 l
lAenlB
p Werken met WP 6 Wmdo\v5
IA en IB
U Werken met Word 6 voor
Windows IA IBenll
L Werken met dBase IV
T] Werken met Lotus 123
Applicatiecursussen
G Medisch secretaresse
D Juridisch secretaresse
n Office management
f] Management

Ja, stuur mij geheel vrijblijvend de studiegids Avondopleidingen
19961997

De;e bon kunt u in een ongelrankeerde envelop sturen naar
Schoevers Opleid %on Antwoordnummer 2150
3440 VB Woerden

vriendelijk meisje
v.d. bediening

Super
NOORD

v Lennepweg 4, Zandvoort

Het Station

Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

Wij zijn zondag's weer geopend

GESLAAGD?

Gevraagd

Vondellaan 1A, Zandvoort

De Vonk
Mobil

Diploma
Directiesecretaresse

Daar zit u dan Een heerlijk huis op t o o g
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller want

Haltestr 9, Zandvoort

Avondonderwijs Techniek

Beroepsopleidingen in deeltijd
Directiesecretaresse
Secretarieel medewerker
Receptioniste
PR assistent
Managementassistent
] Toeristisch management
assistent

Openingstijden
maandag t/m vrijdag van
9 00 tot 18 00 uur
Zaterdag van 9 00 tot 17 00 uur

Vï

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Cursussen
i Steno Nederlands
j Toetsenbordtrainmg
[ Ontvangst en telefoontechniek
Inleiding office management
Persoonl|ke effectiviteit
_Post en archiefbeheer
T Time management
Sollicitatie'echraek
L- Notuleren
p Basiscursuo Nederlands
_, Algemene correspondentie
Nederlands Frans Duits
Engels en Spaans
Bedrijf scorrespondentie
Nederlands Frans Duits
Engels en Spaans
U Commercieel Frans Duits en
Engels l en II
] ESA Frans Duits en Engels
G Spreekvaardigheid Engels l
U Cambndge Advanced English
(j Cambndge First Certificate
1) Cambndge Proticiency
Spreekvaardigheid Spaans
l en II
l Basiscursus Toerisme
SEPR l en II
l IATA/UFTAA Standard Level
Werken met Galileo
WorldTravel System
j Basiscursus Management
L Middenmanagement

ƒ2-

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Naam

r

ƒ3.'

In het Zorgcentrum Leo Polakhuis wonen 328 bewoners,
waarvan 100 in het somatisch
verpleeghuis en 228 m het verzorgingshuis Binnen het Zorgcentrum zijn circa 325 medewerkers werkzaam Het Leo Polakhuis is een zorgcentrum in
ontwikkeling Dit komt o a tot
uiting in een vergaande integratie van het verzorgingshuis
en het verpleeghuis Binnenkort zal ook psychogeriatrische
zorg worden verleend In het
zorgcentrum wordt gewerkt
vanuit
een
humanistische
zorgvisie

Voordt ZORGDlENST zijn VMJ op zoek naar een

afdelingsassistent m/v
De \ acature is op afdeling BH binnen de Laagbouw
Over de functie:
Tot de taken \ a n do afdelingwssistent behoren o a
- het verlenen van beperkte basiszorg aan bewoners,
- het \errichten van taken ten behoev e van de maaltijden,
- het verrichten van lichte huishoudelijke taken,
- m- en rond de huiskamer bewoners begeleiding en ondersteuning bie-

den
Het zorgcentrum is sterk m ontwikkeling, v\ aardoor ook de functie-inhoud
\ f m atdelmgsabbistent, in de nabije toekomst enige \erandenng kan ondcrga m

Over uzelf:
U beschikt over het certificaat afdelingsassistent ot u bent bereid dit certificaat te behalen

Over de arbeidsvoorwaarden:
Een tull-time dienstverband, voornamelijk dagdiensten (inclusief weekenckn), in ove-rleg incidenteel avonddiensten
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO \oor het Ziekenhuiswezen
wurhrj de salariëring is gebaseerd op FWG 25 (maximaal ƒ 3498,00 per
maand)

Informatie en sollicitatie:
Voor mdere informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met
me\rouv\ C Blom, manager zorgeenheid, tel 020-6195333, tst 228 Uw
sollicitatiebrief kunt u voor 8 juli richten aan m w A Rensen, dienst
PO&.O, Oukineer%\ej> 268, 1069 MZ AMSTERDAM

Snel een
slank figuur:
doe een
mini kuur!
Nu de tijd van bikini's, zwembroeken en badpakken
voor de deur staat komt menigeen tot de vervelende
ontdekking dat er in de afgelopen periode toch wat
pondjes teveel zijn bijgekomen. Veel mensen zien er
echter huizenhoog tegenop om weer te moeten gaan lijnen, want vaak zitten de zo moeizaam kwijtgeraakte
pondjes er zo weer aan.
Du overbekende gegeven was von g j a a i \ooi de Consumentengids
aanleiding om een aantal veimagenngsprodukten eens goed ondei de
loep ie nemen Het dn mei gepubliceeide) lesuhaai was mei alleen
duidelijk
maai eigenli|k ook
bedroevend Ei bestaan namelijk
nog steeds geen vv ondei middelen
Alleen de eclue maalnjdveivangeis /oals M i n i k u u i en Maaltijd

Plus weiden als \eianlwoord beooideeld Om mei weinig moeite
en zondei ge/ondheidsnsico s in
koi Ie lijd een paai kilootjes kw ijt ie
laken is eigenlijk alleen een niaaltijdveivangend dieet echt geschikt

Vijfdaags dieetplan
De snelste maniei om al te vallen
heet M i m k u u i BIJ du vijldaagse
dieetplan wolden slechts SQO calo-

Nieuw: Minikuur vruchten
De beste maaltijdvervangende afslanker nu
ook verkrijgbaar in nieuwe frisse vruchtensmaken
lYlmikuur Vruchten is eveneens
een vijfdaags dieet met frisse
vruchtensmaken Per dag krijg
ie met meer dan 500 calorieën
Dus snel gewichtsverlies is ook
hier het direkte resultaat Ook
met dit Mmikuur dieet eet je
gewoon driemaal per dag voor
nog geen 8 gulden
Mmikuur Vruchten bestaat uit
een calorie-arm ontbijt m frisse
vruchtensmaken zoals bijvoorbeeld kersen, appel/kaneel en
smas/perzik
's Middags een lunchreep m de
nieuwe smaken butterscotch en
caramel en voor 's avonds een
groente- of tomatensoep en een
dessert Ook deze Mmikuur be-

vat alle voedingsstoffen die het
lichaam van nature nodig heeft
om gezond en vooral ook fit te
blijven

neen pei dag gebruikt Hei lichaam
woidl dus automatisch gedwongen
om de \etiesei\es aan te spieken
Mei 4 gei echten pei dag die een
flinke dosis \ilaminen he\allen
wei kt Mimkuui /ondei d i t ie een
slap ol lutloos ge\oel kiijgi Slei
kei nog na een paai dagen \ oei |c
|e /ells belei dan eeisi omdat je
ook alleilei ahalstotlen k \ \ i j t i a a k l
De voed/ame maaltijden m het Mi
nikuui -pakket smaken bo\endien
ei g lekkei Dat maakt het lijnen een
stuk aangenamei De M i m k u u i kan
naai behoede vvoiden aangevuld
mei icls e\tia s /oals lauwkosi ol
een appeltje Veidei /u alles u u |e
nodig hebt in het pakket /odai je
de hele week geen inkopen hoell ie
doen Vooi de kosten hoel |e' de/e
klim dan ook mei te laten \\aiit hei
bediag dat Minikun kosi ben |e
aan ge\\one \oedmg meestal ook
\vel k\vijl

Energiek en op gewkht
Wie het die'el Minikiiui eenmaal
gevolgd heelt is \ooi altijd e n t
housiast Want bij hel gewoon li|
nen (hel o\eislaan v a n m a a l t i j d e n
ol heel w e i n i g eten) konn |e h
ehaam uiteindelijk altijd eivviiieii
v i t a m i n e n en mmeialen lekou
Dooi de voe'dmgs- en houvvsii)||i.n
die m MimkiiLii v e i v v e i k l /i|ii l.oil
je met bang ie /i|ii d.u |e |e jei/ond
beid sehade aan doei l en lii|to
mond \ ooi dool is ook dat \*. m u i
lasl kii|gl van hol slappe en l l a u v v e
gevoel wal tijdens h|npi - iioiL^
meesial oplieedt Integendeel |e
voell |e s t i p e i l u i n eneigiek

Minikuur is verkrijgbaar bij
drogist, reform/aak, apotheek
en uw su|>crniarkt. Voor vragen
ol mevr informatie kun |C tijdens
kantooruren bellen niet de dicclinfolijn:04>>2383012.

Als beste
getest
Ook m VARA's televisieprogramma
KASSA
zijn
een aantal afslankprodukten
getest, waaronder de maaltijdvervanger Mmikuur. Aan
het begin en na afloop van de
test werd een groep van
7 personen (mannen en
vrouwen) gewogen. De resullaten van de groep Mmikuurgebruikers bleken na een
week beduidend beter te zijn
dan de resultaten van de ovenge deelnemers De eerste
plaats was dan ook voor de
Mimkuur-gebruikers die samen maar liefst 23 kilo
afgevallen
waren
Het
produkt dat op de tweede
plaats eindigde, leverde na
twee weken een gewichtsverlies op van slechts 15 kilo
Dat is toch wel een huizenhoog verschil' Een beter bewi|s kan dan ook haast met
geleverd worden
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Al 15 jaar Jules Verne achterna
Duikteam Zandvoort bestaat 15 jaar. Een bestaan in
de marge want groot is de
vereniging niet. Maar dat
kan de 34 leden niet zoveel
schelen. Wekelijks trainen
ze in het zwembad van Gran
Dorado. En wie ook eens
een duik wil uitproberen, is
van harte welkom.

B

EN WEIJERS KIJKT me
aan en gebaart naar beneden: zullen we dan maar
onder water zakken, Jules Verne achterna? Het grote moment van de avond. Ik voel me
een beetje een Michelinmannetje met pinguinvoeten. Een regelbaar optalaastuigje zorgt ervoor dat ik niet meteen als een
baksteen naar de bodem van
het zwembad zak met de grote
luchtfles en de letterlijk loodzware loodgordel om. Het ademen door een mondstuk gaat
makkelijker dan ik had verwacht.
Wat ziet de wereld er onder
water anders uit als je de mogelijkheid hebt om op je gemak
rond te kijken. Het beeld is veel
scherper dankzij de duikbril en
het perspectief is heel verschillend dan van bovenaf. Ik zie
zelfs hoe een zwemmer even
aan zijn zwembroek friemelt.
Dankzij de deskundige hulp
van Ben lukt het bovendien om
diverse rondjes achter elkaar
vlak over de bodem van het bad
te zwemmen. En dan zie ik daar
opeens ook nog wat kleurigs
liggen: een halve flippo. Ik heb
mijn eerste schat opgedoken.
„Nee, echte schatten vind je
tegenwoordig zelden meer op

met
Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Uitzetting Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht dreigt mensen met een huurachterstand uit hun woning te zetten. Tien gezinnen
hebben inmiddels een brief gekregen hierover.
EMM loopt door de huurachterstand jaarlijks
zeven ton mis.
Donderend geweld Op het circuit hebben 40.000
bezoekers het donderend geweld van racende
vrachtwagens bewonderd.

field voor Stekkic Door een beroep te doen op
leerlingbouwvakkers heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuwe manier
gevonden om buurthuis 't Stekkie goedkoper te
laten bouwen.

I

in de Sloterpias vond. „Iemand
was zijn gouden bril verloren
toen zijn roeiboot om ging. Ata
en nog een paar jongens mochten helpen met zoeken. Maar ja,
in de blubber van de Sloterpias
konden ze die bril natuurlijk
niet vinden. Op een gegeven
moment zag ik toch iets uit het
water steken: een beeld van een
vrouw met kind. Ach, we hebben het maar mee naar huis
genomen. Inmiddels staat het
alweer jaren op onze vensterbank."
De duikers, die normaalgesproken op dinsdagavond hun
conditie en techniek trainen,
blijken vaak samen een weekend met elkaar op te trekken.
Ook 's winters zijn de Zandvoorters niet bang voor een
duik. Het bewijs wordt meteen
tevoorschijn gehaald. „Op 6 januari maakten we onze eerste
ijsduik van het jaar in 't Twiske," vertelt intructeur Vincent.
„De havenmeester was trouwens niet zo blij met het gat dat
we hakten." Ben: „Daarom ging
de Elfstedentocht vast niet
door." De meest favoriete duikOp 6 januari maakte het Duikteam de eerste ijsduik van het plekjes bevinden zich echter in
jaar
Foto Hans Overman het buitenland. De bruinverde bodem van Nederlandse meren en de Noordzee. Daarvoor
is er al te veel gedoken," vertelt
Wim van Kleef, de voorzitter
van Duikteam Zandvoort, na afloop van de wekelijkse clubavond. Alhoewel... Als de bierpijpjes tevoorschijn komen,
weet Nel Veenhuijsen toch nog
een aardige anekdote over de
trofee die een van de clubleden

(ADVERTENTIE)

„Duiken is best een zware sport, daarom trainen we regelmatig
in het zwembad," aldus een van de duikers
Foto André Lieberom

brande Ben krijgt een drpmerige blik in' zijn ogen als hij over
Curagao vertelt. „Prachtig, dat
heldere water en die kleurige
vissen." Wim: „Ik ben niet op
vakantie geweest als ik niet gedoken heb."
Groot is de duikvereniging
niet. Inmiddels zijn er 34 mensen lid. Dat is genoeg om te
kunnen bestaan volgens Nel,
maar het houdt niet over. „In
de afgelopen 15 jaar heeft het
Duikteam soms weieens op het
randje gebalanceerd," bekent
ze. „We zijn niet zo'n luidruchtige vereniging. Sommige mensen weten misschien niet eens
dat er in Zandvoort een club is
waar je kunt leren duiken."
Moet je dan niet al lang kunnen duiken voordat je lid
wordt? Nel: „Welnee. Bij ons
kan iedereen vanaf 16 jaar een
cursus volgen voor een internationaal erkend duikbrevet. Het
is wel noodzakelijk om jaarlijks
een speciale medische keuring
te ondergaan. Je moet namelijk
goed gezond zijn, want duiken

is best zwaar. Zo'n fles is niet
bepaald licht en als je een kilometer uit de kust boven komt,
moet je wel genoeg puf hebben
om terug te zwemmen. Daarom
hebben we ook regelmatig conditietrainingen."
Dat klinkt wat saai. „Maar,"
voegt Ben eraan toe, „het nakletsen maakt het gezellig."
Dan is er wel de ruimte voor
grapjes. Onder water ligt dat
anders. Op tien meter diepte
even stoeien is er niet bij, want
dat leidt misschien tot levensgevaarlijke situaties. En daar
doen de duikers het niet voor.
Wim: „Elke duiker zal je vertellen dat hij voor de rust en de
schoonheid onder water gaat.
Vroeger als kwajongen gooide
ik weieens een oude fiets in het
water. Nu weet ik wat het betekent als er onder water wat vernietigd wordt."

de badplaats door

N FINLAND schijnen op de
langste dag elk jaar 25 tot 30
doden te vallen door drank
en overmoed. Punt. Een 'fijn'
bericht als je dat in je ochtendkrantje bij het ontbijt leest. In
Zandvoort valt het gelukkig allemaal mee. Alhoewel...
Voordat vrijdagavond het
Midzomernachtfestival los kon
barsten werd er al een psychologische oorlog uitgevochten.
Waarvan je je trouwens kunt
afvragen hoeveel slachtoffers
er vielen.
Misschien is het u als bezoeker niet zo opgevallen, maar
het was de bedoeling dat er louter Nederlandse klanken te horen waren op de vijf podia.
'Smartlappen in alle toonaarden', had de organisatie van het
festival beloofd. Maar het ging
al mis toen een paar maanden
geleden bleek dat La Bastille
'Dane and the dukes of soul'
had geboekt. Deze band zingt
wel smartelijke liedjes, maar
doet dat vooral in het Engels.
Yanks zat eveneens vast aan
een contract van een jong bandje met Engelse covers op het
repertoire. Volgens het Ondernemers Platform had Yanks
die band aangetrokken nadat

De kogel is nog niet door de kerk, maar wéthouder Jan Termes komt bij de volgende rauds
vergadering met een uitgewerkt voorstel.

Nederlands
de afspraak over een Nederlandstalig Midzomernachtfestival was gemaakt. Yanks beweerde het tegendeel en probeerde door te zetten. In eerste
instantie leek dat op niets uit te
lopen, want het Ondernemers
Platform weigerde de vergunningen voor een podium bij het
café te regelen.
Pas een dag voor het festival
toverde Yanks die vergunning
alsnog uit de hoge hoed. De heren Van der Moot hadden uitgezocht dat je zelf als café ook bij
de gemeente kunt aankloppen
voor de benodigde papieren. Juridisch gezien is dat volgens
hen geen enkel probleem. Dus
stond er vrijdagavond een band
te spelen met een zanger die de
Engelse soulnummers vanuit
zijn tenen naar boven haalde.
Behalve Yanks en La Bastille
zondigde Scandals overigens
ook. Ruud Jansen, die tot een
week of twee geleden nog niet
eens een volledige band had,
trok een blik Amerikaanse en
Britse gouwe ouwen open. En

zelfs de Dopegezinde Gemeente
haalde op het Neufpocliuin enkele Engelse evergreens uii de
kast.
Toch wilde ik niet de momenten missen waarop iemand alsnog spontaan in Nederlands .uvzang zou uitbarsten, zodat ik
van het Dorpsplein via hot
Gasthuisplein naar de Haltestraat snelde om bij de kruising
met de Zeestraat weer als de
donder terug te rennen naar het
Kerkplein. De ware podiumhopper herken je aan een g»
stresste blik in de ogen. Ik ben
er inderdaad een paar legengekomen. Of waren dat de mensen van het organisatiecomité
die zich zorgen maakten om
ontplofte boxen?
Maar was het nou echt erg,
dat de oorspronkelijke opzet
mislukte? Anyiuay (we doen het
immers op zijn 'Hollands'), de
sound en het image van de Nederlandstalige band de Tröckener Kecks vond ik onmiskenbaar 'Nederpoppisch', al was
hun rookmachine vast van Japanse makelij. En hun gezongen leed was ongetwijfeld erg
Hollands. Alleen heb ik er geen
woord van verstaan.
Monique van Hoogstraten

. \

Monique van Hoogstraten
Het Duikteam traint elke dinsdagavond vanaf half augustus in het zwembad van Gran Dorado. Wie meer Informatle over de vereniging wil hebben,
kan echter deze zomer ook terecht bij
Nel Veenhuijsen (023-5717237).

Kerkdiensten
29/30 juni
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds Van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: drs Boekenstijn-Dronkert.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Kaandorp.
Zondag 10.30 uur: pastor Kaandorp.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dienst door eigen leden.

j Weekenddiensten

Speelweek van 27 Juni t/m 3 Juli
:

'De disney-hii van 1996'
- Pt.ww U.B.H.J

SEKCE
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MLtlS STQWE PIIT

and
SENSIBBLITY

EMMATHOMPSON
HUGH GRANT

KATE WINSLET
EN

ALAN RICKMAN

.
is history
LET OF
Nederlands
gesproken
Versie l

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L
Dagelijks
19.00

12 jaar
Dagelijks
21.45

VERWACHT
LEAVING LAS VEGAS
UP CLOSE AND FERSONAL
THE JUROR
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

Weekend:
29/39 juni
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werk-

dagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort. Ouderenafdeling: Koninginneweg l, tel.
5719393, maandag van 9.15 tot
12.15 en di tot en met vrij van 9
tot 17 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand §
Periode
18 - 24 juni
Getrouwd:
Marco de Haan en Brenda
Hummen.
Overleden:
May van Zeggelen-van der Zande, oud 76 jaar.
Adriana Cornelia Longayroux-Proost.
Marinus Wilhelm Dammann,
oud 77 jaar.
Catharina Cornelia Antonia Dales, oud 83 jaar.

Eén bleef er over

Toen fotograaf Fred Bakels een
paar jaar voor de renovatie van
1965 een foto van de hervormde
Toch werden de banken blijkkerk maakte, stond het middenschip van de kerk nog vol met baar door het kerkbestuur minder gewaardeerd. Of ze zijn in de
bruine kerkbanken uit 1890.
loop der jaren versleten. \Vie /al
Drie banken naast elkaar, het zeggen? Er is namelijk nog
vele rijen dik. Volgens vaste maar één bank uit 1890 over. Op
kerkgangers zat de bank best de rommel/.older kwam Siem
lekker, omdat deze ronde vor- van den Bos de bank in 1985
nien had. Opmerkelijk, want de tegen. Hij sleepte het gevaarte
meeste kerkbanken kenmerken mee naar beneden en sindsdien
zich juist door hun strenge rech- valt de historische bank weer te
bewonderen.
te rug en zitting.

Wie met zijn gezicht naar het
altaar staat, ziet de bank uit 189!!
tegenwoordig aan de recliterkant tegen de muur opgesteld,
recht tegenover de beroemde
Heerenbank van Paulus Loot.
Hij staat daardoor een beetje
weggedrukt, maar \vel volop in
het licht. Dankzij dat licht is
goed te zien dat de bank een
gaatjespatroon hcei't. Waar dat
voor diende (versiering of om de
spanning uit het hout Ie halen?)
is onbekend

• Agenda
(Wijzigingen voorbehouden)
Donderdag 27 juni
* Studenten van Business School Haarlem presenteren hun project over toeristisch Zandvoort in
hotel Hoogland (Westerparkstraat 5). Aanvang 14.30 uur.
* Presentatie EMM-beleidsplan in hotel Gran Dorado (Trompstraat 1). Aanvang 21.00 uur.
Zaterdag 29 juni
* Kinderexcursie door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Start om 14.00 uur op de parkeerplaats bij Parnassia (voor verkeer vanuit Zandvoort: net na de kop van de Zeeweg linksaf). Opgeven op tel. 5257484.
* Het koorensemble Vocataviata treedt op in de Hervormde Kerk (Kerkplein). Aanvang 20.00 uur.
Zondag 30 juni
* IVN-natuurwandeling door Eikenrode voor kinderen van 4 toten met 10 jaar. Vertrek: 11.00 uur
bij de ingang Prinsenlaan in Heemstede.
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Daihatsu

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autolubnek die op vtijdag verschi|nl in Hel Parool, op zaterdog in Trouw en de Volkskrant en de woek daarop in alle
edities van Weekmedia l.w : Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaaspeidarn, Arnstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
on Zondvooits Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe leunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
7000 uur Tel 02066586.86 Fax 020-665.63 21.
5c!i(ifteti|k Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibaulstraat 1 3 1 , Am•.leidarn of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen kontoor Aemstelstijn, taan van de Helende
Meesters 4 2 1 B, Zandvoort Gasthuisplem 12
S
|
i
J

Alle opdiachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parooi geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

'

ƒ 44,00

voor elke extra regel

ƒ 14,85

mm pri|s

ƒ

9,20

mm-pri|S met vignet

ƒ

9,20

AUTO/MAXI'S per mm

ƒ l

0,90

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

65 86 86

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Zomer opruiming !!
Cuore TS/TX 88 t/m 94
Charade 1.0/1.3 '87 t/m '94
Applause Xi, wit,
80.000 km 10/91 ƒ11.500.NIEROP-DAIHATSU,
Vancouverstraat 2-12, A'dam
West. 020 - 6183951.

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

Saab 900 '86 ƒ 2250,-, Ford
Sierra D 86 ƒ 1500 -; Mitsubishi
Galant 20 GLX, '87, Ipg, ƒ 2500. Fiat Uno 5-drs., aut., blauw
met., Lm. velg., nwstaat, km
Visa Garage 020 - 6278410
35.000, '92, ƒ 12.500.-. NIEROP
DAIHATSU, 020 - 6183951.

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

3 stuks Renaults Express, benzine diesel, geel kenteken,
1987-1990 1991. Inruil mogelijk.
023 • 5328617

Peugeot 106 XN 1.1,
Ace.
3-deurs, groenmetal.
65000 km 8/93 ƒ 15.750.Cobussen, 020-6121824.

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

Ford Escort, 1 6 CL, '90, eetste
eigenaar, km 65.000. ƒ9750,-.
Fiat Uno, automaat, '88, zw., Voor 'n goede SAAB 99, 90,
nw automaat bak ƒ6150,- 900, of 9000 ook Royal Class
Porsche 924, zw '77, mooie SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097
auto ƒ5500,-. Inruil mogelijk.
Garage Ohm 020-6869193.
Ford dealer biedt aan1
Nissan 2.0 Primera SLX
» Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze 3/90, ƒ 12.550.Tel. 020-4961767/4964483
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
SUBARU MINI JUMBO
opgave van de advertentie 5 drs, blauw, 51000 km, '92
kenbaar maakt De kosten apk/VVVN-gekeurd ƒ 12.250.daarvoor bedragen ƒ 4,50
P. Smit Autoserv 020-6719154.

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dea'er voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel. 297-561212
(Op afspraak gratis halen en brenaerü

Citroen
2 stuks Citroen BX 1.9 diesel XM TD Amb aircoo '93/ 35.000
station wagon 1987 -r 1990 XM Turbo D aut.'94 ƒ37.500
Inruil mogelijk 023-5328617
XM 20i BR schuifd. '92f 24 500
CHYPAR3E Soesterberg vult XM 20 Break Aut '92 ƒ 26.000
ƒ 24.500
uw Citroen veerbollen voor XM Turbo D '92
ƒ 20 - p s: Testen is GRATIS XM Turbo D Airco '93ƒ 29.500
XM Comfort LPG '94 ƒ 27.500
Tel 03460-51150
XM Comfort '93
ƒ 19.900
ƒ 3.750
Citroen BX 14 RE 1985 Goed CX 2 O Break '86
onderhouden (nieuwe ban- Xantia Turbo D '94 ƒ 28.500
ƒ 22.500
don) j 1750 Tel. 020 6758400 Xantia D '94
ZX Diesel '93
ƒ 14.900
Cit'ocn BX 19 RD (station die- BX TGD Br dec '92 ƒ 14.500
scl) b j 89. A.PK feb 97. an- BX TGD break 91
ƒ 9.950
tracict voel acces als nieuw, BX RD Break '89
ƒ 7.500
. r p r n o t k Tel 0162 323286 BX 16 TGi Break '92 ƒ 16.500
BX 19 TZi '92
ƒ 14.500
CirROENSPECIALIST
BX 19 TZi Lpg '91
ƒ 11.500
TIMO DE BRUYN
BX 19 TZi '90
ƒ 8.950
Orrayons reparaties APK
BX 19 TZi '89
/ 7.950
^chade en laswerk
BX 19 TZI '87
ƒ 3.950
Verkoop onderd n we gebr
ƒ 14.500
Tol 0206320190 fax 6343433 BX Deauville D '93
BX Turbo D 90
ƒ 11 000
•i u 111 e (-onze in 2 CV occasions BX TZD '90
ƒ 9 950
!
u'e ooi;i|dcn De Eondenspe BX 19 D '67
ƒ 2.950
cia'ist Leende 0402061528
BX 16 Progress '92 ƒ 13.500
ƒ 4.950
T k a 2CV DYANE 6 bj '83 - BX 16 TZI '88
BX 14 TGE
'92
ƒ 9950
APK, ƒ2000 0294 252167
BX 14 TGE '91
ƒ 8950
V a ƒ 85 5 veerbollen op BX 14 RE '90
ƒ 6500
(jiuk hrongon bij do Citroen BX 14 RE '88
/ 3.950
Special in Zaanstad Garage BX 19 D 85
ƒ 1.500
RENE SPAAN 075 - 6281193
Vraag tevens naar on?e
VISA Garage B.V
inruil on aantrekk rep prijzen
Houtmankade 37
Amsterdam
Xantia 1 8 Allure 95 / 34 900
020-6278410
Xanna 1 8 SX
94 ƒ29800
Xantia 20 SX
93 / 28 900
Alfa Romeo
BX l 4 Doauville 93 ƒ 15700
BX 1 9 TD Dsl
90 ƒ 8900
BX 1 6 RE
8 9 / 7 900 Alfa Sud Sprint GV bj '85 APK
BX 1 4 TE
8 9 / 7 500 tot jan 97 I5i velg, kl. zilver,
ZX 1 8 Avantago 94 ƒ23800 prijs ƒ 2200 Tol 020-6440017.
ZX l 4 Avantage 92 / 16900
AX l l Hrst Impr 94 / 15700
Fiat
AX 1 l TGE
.92 ƒ12500
AX 1 l TE
.90 ƒ 9900 Fiat Panda 1000 L, 60000 km,
AX 1 l TRE
8 8 / 5 700 1990. nieuwe banden/uitlaat,
AX 1.1 RE
. 87 / 4.700 ƒ5000 Tel. 020 - 4826513
Mitsubishi Colt
Aut 40000 km 11 89 / 12900 FIAT UNO ELEGANT S 60, b j.
okt '92,42.000 km, in zeer goeHat Cinquecento veel
Extra's, 24000 km 93 / 11 500 de slaat Vr.pr ƒ 10750. Inl
Hyundai Pony 88
.ƒ 3.500 020 - 6198774.
T k, Fiat Panda 1000, bj. '88,
Autobedrijf DORLAND
75 000 km, nieuwe staat,
Broek in Waterland
ƒ3250,-. Tel 020 • 6436214.
Telefoon 020 - 4031908

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Wegens auto v/d zaak Lancer
Opel
1 8 GL Diesel. bj.'90. Perfecte
Peugeot

Peugeot Expert 1.9
Diesel Comfort
*
*
•*
•*

Te koop: OPEL MANTA GSI,
bouwjaar '89, uitgebouwd.
Tel.: 0528 - 361244.

ongeregistr. kenteken
km. stand 017 '
kleur wit
extra:
multiplex vloer,
lat om lat, betimmering
2-zits bijnjdersbank

Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjeswec

T.T. Vasumweg 32 A'dam-N.
Telefoon 020 - 6310615.
Vanaf Ringweg afslag S 118

Lada
TE KOOP GEVRAAGD:
LADA's bouwjaar '84-'93
correcte afhandeling 0495 496607 b.g.g. 06 - 536993153

205 Geantry GTi 130 P ABS leer
schuifdak, electr. ramen, '93,
ƒ22.500. Visa Garage. Tel.:
020 - 6278410.
605 SLi '92, LPG, 120.000 km,
d.blauw, ƒ 16.500. Visa
Garage. Tel.: 020 - 6278410.
Peugeot 205 ACCENT, rood, 3drs, apr. '90, prima onderhouden, ƒ9950. 020 - 6892006.

940 2.3 Sedan airco abs 1993
850 GLT
1992-1993
740 GL 2.3
1990
740 GL 2.3 Estate
1988
740 Sedan 2.3, autom. ..1986
460
1991/1994
440 automaat
1992
440
1989 t/m 1995
240 Estate 2.3 LPG ....1992
VW Golf, autom
1988
Peugeot 405 GRi
1990

uw Volvo-dealer
MINOR MOTORCARS
met persoonlijke service
Sloterkade 43/44
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenAmsterdam
laan 128, Amsterdam-Noord.
Tel. 020 - 6177975/6158022
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o. Volvo 240 VAN stat.wagon,
1984, pas gekeurd ƒ2950.Inruil mogel. 023 - 5328617.

Saab

Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class
Aanbieding voor de zomer:
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
lederen interieur, ABS
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellmgsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

Volvo 440 GL E2 aut., 1 '93, apk
12 '96, rood, z g.st., 48.000 km,
ƒ 25900. Tel. 020 - 6278263.
Zomer opruiming !!
440 1.8 L.P.G. '91,
ƒ 8.750
440 1.8 GL '90
ƒ 8.750
340 DL, 3-drs. '87
ƒ 4.950
340 DL 5-drs
spec. aut. '88
ƒ 6.950
440 1.8 mj. aut. st. bekr.
'92, km. 35.000 km. ƒ 19.750
NIEROP
De Vrienden van uw VOLVO
Vancouverstraat 2-12, A'damWest. 020 - 6183951.

Bedrijfsauto's

Subaru

Nissan Vanette, dubb. cabine,
6 pers. november 1990 Lpg,
Inruil mogel. 023 - 5328617.

Suzuki

Volkswagen

Nissan

Van Vloten
Amsterdam

SAAB DEPOT
PEUGEOT 309 GR COMFORT,
april '90, 5-drs, beige metallic, Verkoop van nieuwe en gebr.
apk juni '97, 75.000 km, getint onderdelen. Tevens revisie, on70 BESTELAUTO'S en pers.
glas, open dak, i.z.g.st. ƒ 8900. derhoud, rep. 0412-636737.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
020 - 6248966/6205264.
Rijsenhout, lid Bovag.
Renault
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Peugeot 405 GR, m. '89, LPG,
Bennebroekerweg 17, RijsenSony rad./cass., park.schade,
Clio FRPV 57,60.000 km, bj. okt hout bij Aalsmeer, 0297ƒ3450. Tel. 020 - 6179818.
'92, ƒ 10.000, 070-3621742
324229. Ook t.k. gevraagd.
Peugeot 505 GLD Break, beige, i.z.g.st., 110.000 km, airco, Renault 21 GTX Nevada Famili1988, ƒ 8000. Tel. 038-3325655. ale, 3 banken, 1987, blauw met.
ƒ5.950. Inr. mog. 023-5328617.

Nieuwe E-Wagon, kompleetste
uitvoering voor 7 inzittenden,
AWD, O kilometer nu ƒ6.000.onder de nieuwprijs.
Tevens E -12, ADW 7-pers.
busje '91, 59.000 km en
8x Subaru Legacy Sedan en
Kombi '90 - '94.
KOOKE SUBARU, Hudsonstraat 141, bij Marconiplein,
Rotterdam. Tel. 010 - 477791.

3 stuks Nissan Sunnie stationwagen 1986-1987-1988. Inruil
mogelijk. 023 - 5328617.

Vectra 1.8, blauw met., 5-drs,
11/88, 89.000 km/ 13.500.- Corsa 1.4, 2-drs, HB, 6/91,
grijs met
ƒ 13.450.Corsa, HB, 1200, 1/91, blauw,
20.000 km
ƒ 12.950.Jan Wals. Tel. 020 - 4361697.

Rover

PEUGEOT ZUIDWIJK

Ford Escort 1.8 diesel, station- 106 Accent v.a. bw.jr. '93
wagen, nov. '89, keurige auto 106 XSi 1.4 '92 . . 89.000 km
ƒ8.950. Inr. mog. 023-5328617. 205 GE 1.1. '87 ..113.000 km
Te koop FORD ESCORT '84, 205Trophy 1.1i '92 53.000 km
APK okt. '96. Tel. 02516-50103 205 Accent 1.1T93 39.000 km
205 XR 1.4i '93 .. 29.000 km
of020-6863511.
205 T Diesel '93 .117.000 km
T.k. Ford Escort 1.8 D '89, 309 XR 1.4i '92 . . 59.000 km
slechts 90.000 km. 1 op 18,
306 XR 1.4i '93 . . 52.000 km
apk '97, ƒ 5500. 035 - 6244404. 305 GL Break '85 177.000 km
T.k.: Ford Escort 13 L met sun- 406 ST 1.8/16V '95 17.000 km
roof, APK 3-'97, bj. '86, ƒ 2750,GRATIS PARKEREN!!
(evt. inruil bromfiets mogelijk).
Mmervalaan 86, A'dam • Zuid
Tel.: 020 - 6840590.
Tel. 6629517/6791864

Honda

GL, Estate, 2.3
4/86
GL, aut., 2.3
5/90
Gl, aut., 2.3
1/90
ES 2.0 aut
12/92
DL, 1.8
3/95
Escape 1.8
12/92
DL 1.8
3/95
DEMO Luxury 1.8 ..3/96
1.8
1/94
GLE, Lpg 1.8
10/93
Airco 1.6
3/95
Holiday, Lpg 1.8 ...4/94

460
6x Opel Kadett station 1986 460
t/m 1990, benz., diesel, LPG, 440
ook aut. Inr. mog. 023-5328617. 440
Opel Kadett 1.2LS, blauw, apk
Autobedrijf DICK MUHL
2/'97, b.j. 8/'86. Pr. n.o.t.k.
OFF. VOLVO DEALER
Tel. 0228 - 518931, na 19 u.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Opel Kadett station 1984 brons Tel. 0294 418200/418008
met., LPG, leuke auto ƒ 2.450.
Inr. mog. 023-5328617.

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
UNIEK !
Uit voorraad leverbaar:
DEMO

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Klassiekers
en Oldtimers

DS 23i, '73, bl., door
garage onderhouden, prima
voor dag. gebr. en verre reizen:
ƒ 15.000. Bel v.a. ma., kantoortijd: 020 - 5255871, Peter.

Renault LAGUNA, RXE, 2.0
aut., okt. '94, airco, paarsDS BREAK 20, 1971, 80% gemet. Van 1e eig. 020 - 6627777 restaureerd, zilverzwart, belastingvrij. 0299-437391.
Adverteren m deze rubriek
Tel 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Invaliden
Postbus 156. 1000 AD A'dam

Mazda

Automaten

12 VOLVO STATIONS '85-'94,
PEUGEOT ZUIDWIJK
245, 745, 945 en 855
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. Peug. 205 GR '87 -25000 km
850 DEMO Estate, 2.5 . . 2/96 Renault 5 (1.4)'86 -89000 km
Inkl. APK en km garantie!
850 GLT, 2.5
5/92'

740
740
740
480
440
3x Opel Omega stationwagen, 440
benz., diesel of LPG, 1987 t/m 440
1989. Inr. mog. 023 - 5328617. 460

Staat, ƒ 6000 020 - 6237330.

ALBERS OUDERKERK
Off. Ford Dealer
Fiesta
1.25 Studio, groen 3-drs 1/96
1.1 CL, groen
3-drs 1/90
Escort
l.6 CLX, groen, wagon 10/95
Sierra
2.0i CL, grijs
4-drs 3/90
2.0 CL, rood
4-drs 1/91
2.0 CL, zwart
5-drs 11/90
Mondeo
1.6 CLX, groen
5-drs 5/93
1.8 GLX, rood
5-drs 1/95
Scorpio
2.4i CL, wit
5-drs 6/88
2.9i GL, grijs
5-drs 7/88
Achterdijk 37, Ouderkerk
Tel. 020-4961767/4964483

Volvo

GOLDCAR MITSUBISHI

Ford

AUTOKROOY
HONDA
Occasions met 1 jaar garantie
Civic 3-drs. 1.3 DXi
95
Civic 3-drs. 1.5 DXi
94
Civic 3-drs. 1.5 LSi
92
CMC 3-drs. 1.5 GL
90
Civiv 3-drs. 1.3 GL
89
Civic Sedan. 1.5 DXi
95
Civic Sedan. 1.6 ESi
94
Civic Sedan. 1.5 DXi
92
Accord 2.0i LS
96
Concerto 1.5 L
93

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Mitsubishi

45km wagens

Arola 20S b.j. 1993, slechts
Samurai Rhino '91, wit, 77.000 VW, Polo, Coupé, CL 1300, Mazda 626 GLX stationwagen 1500 km, nieuwprijs ƒ23.000,km, gr. ken., veel extra's, APK 3/92, 38.000 km ƒ 14.950.LPG, b.j. 19901, leuke auto t.e.a.b. Tel. 070 - 3975825.
'97, ƒ 11.500,-. Tel. 020-6981491 Jan Wals, 020 - 4361697.
ƒ9.950. Inr. mog. 023-5328617.

Motoren/Scooters

Rijscholen

HONDA CB 450 S, '87, rood, in
goede staat, + 12.000 km.
Vr.pr ƒ 4000. Tel. 020-6682799.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Amsterdam - Almere.- Zaanstreek
T.k. Yamaha XV 535, zwart,
20 autorijlessen + examen / 1.000.z.g.a.n., b.j. '90, 13.000 m,
of
ƒ 7400,-. Wie maakt onze USA
10 motorrijlessen + examen ƒ 835.GRATIS PARKEREN !
motortrip van 1 tot 17 sept. a.s.
Motorrijlessen ƒ55.- per 60 min.
Minervalaan 86, A'dam - Zuid kompleet. Bel 0165-313361.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Tel. 6629517/6791864
• De advertentie-afdeling beTheorie op CD-I GRATIS
houdt zich het recht voor adWij hebben keus uit
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
vertenties
eventueel
zonder
meer dan 10 Automaten
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
opgaaf van redenen te weige- Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
v.a. ƒ 3.500.ren.
(Art.
16
regelen
voor
het
GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
advertentiewezen).
Tel. 020 - 6433733.
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van WEEKMEDIA.
Deze autorubriek staat elke week in Met Parool,
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686
Wilt u een goede en niet te
Autorijschool Dolfijn
NIEUWSGIERIG NAAR ONZE Te koop: inruilauto's: Mazda 1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.) dure rijopleiding?
626, 1.8, LX, HB, stuurbekr.
51 Occasions ?
Bel dan Ferry 020 - 6127187.
vervolglessen ƒ 40 p/u
Info: 020-6839193 / 6187330. Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-,
Daewoo Jonge Demo's va '95 6/91 ƒ 9500.- Peugeot 205 GTi,
daarna alle lessen ƒ 35,-.
VW Golf Cabno USA
'81 8/84 ƒ5750.- Renault Nevada autotel. 06-52656690
20 lessen + examen ƒ 950,-.
VW Jetta 1.8 aut.
'89 21 GTS, Lpg, 10/87 ƒ6950.Audi 80, 1.8 S, nw. model '87 Nissan Bluebird, D, 3/90, BOVAG VERKEERSSCHOOL
VERONICA
Fiat Cabrioni Uniek!
'90 ƒ7250.- Kadett 1.7, 4-drs, 4/89,
De 1e 5 lessen ƒ25 per les
Mini Sprite 1.3, 18000 km '93 ƒ7250.- Golf 1.6GL, Lpg,
Lespakket de 1e 20 lessen
Suzuki Swift 1.3 GTI, zwart'91 5-drs, 6/89, ƒ 5500.- Citr. BX 1.4
incl. examen ƒ 930
Renault Twingo zr compl. '94 TE, 11/89, ƒ6750.- BX 1.4 TE,
Inl. 020 - 6656955.
Nissan Micra 1.3 Tango
'94 9/90, ƒ 7250.-Visa 11 RE
Honda Civic 1.5 LSi 3-drs. '93 Cabrio, 9/84, ƒ 4950.- Saab 900, Maandagavond 1/7/1996 start
AUTOLAK
Renault 19 1.8 aut.
'93 _pg-ob., 3/87, ƒ4250.- Volvo de nwe snelcursus theorie per480
ES,
3/87,
ƒ
9000.Ren.
21
Renault 19 RL Diesel
'95
sonenauto voor alle rijbewijsVW Golf 1.8 Variant
'94 TL, 4-drs, Lpg, 10/92, ƒ 10.500.- kandidaten uit A'dam e.o. Tealle kleuren
Renault 19 TR Chamade, Lpg, lef, reserveren Verkeersschool
Nu halen over 6 mnd betalen, 5-drs, ƒ9.950.- Ren. 19 RL
NELEN A'dam 020 • 6633773.
ook in spuitbussen
(tot max. 50% of ƒ 7500)
Chamade, 11/92, ƒ10.750.Adverteren in
Opel Rek. 2.0 S, aut., Lpg, 6/87,
Daewoo Center Z.O.
deze rubriek
ƒ2750.- Niss. Sunny 1.4, 9/89
(incl. Bovag) 020-6650131.
Otto Nieuwenhuizen bv
FAX: 020 - 665.63.21
v.d. Madeweg 21, bi] de Makro! ƒ7.250.- BEREBEIT Amsteldijk
Overtoom 515, Amsterdam
25,
020-6627777.
Amsterdam.
Gezamenlijke occasiondealers
Rij-opleidingen en speciale
theoriecursussen voor alle
HOOFDDORP. Keuze uit
(020) 6129804
** 500 top-occasions •** ± 50 auto's APK gek. Den rijbewijzen Verkeersschool
v.a. ƒ1.000.- t/m ƒ75.000.Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Nelen Amsterdam bel voor AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Inruil, garantie & financiering Haarlemmerweg bij molen. info-aanm. 020-6633773 de
Ruüstarters en dynamo's.
020-6844079. Tevens Inkoop. Bovag staat erachter en dat
Autobedrijf Carbo
zegt iets! Tevens opleidingen
Valkenburgerstraat 152.
Tel, 023-5471451
rijinstructeur en CCV-dipl.
Tel: 020-6240748.
Newport Autocentre
RIJSCHOOL ROLF
Tel. 023 - 5293969
Grote sortering ONDERDELEN
Rijden bij Rolf is een begrip in van schade-auto's alle
Strookman Automobielen
Amsterdam. Met een goed merken, alle bouwjaren.
Tel. 023 - 5470000
24 UURS-SERVICE
team instructeurs geven wij op GEBR. OPDAM B.V.
Cruquius Automobielen
een psychologische manier in- Tel.: 023-5845435.
Tel. 023 - 5292520
GARAGE ECONOOM
tensief les en nog leuk ook!
Kruisweg 1485 - 1523
Hoog slagingspercentage en
Alle onderhoudsbeurten
Adverteren in
Verbindingsweg
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Koppeling en Remrevisie
deze rubriek
Hoofddoro - Heemstede
Tel.: 020-6868063/6332405 of
Schadeherstel en -taxatie
Tel. 020 - 665.86.86
• Auto te koop7 Plaats in deze
06-54633678.
P.S.
Ook
8-weekUitlaat en Schokbrekers
rubriek. U zult verbaasd staan
se cursussen en examenroutes
Banden en Uitlijnen
over het resultaat.
rijden is vanzelfsprekend.
APK en VVN Keuringen
Let op Wagenpark Johan
Tel.: 020-6233220
Voor
auto-rijles in Amsterdam
Boom. Door grote omzet stunte.o. Vraagt u de gratis rijlesprijzen, Zuider Akerweg 83,
Ook op zaterdag open !
brochure aan. 020 - 420 53 86. Gevraagd jonge auto's v.a.
A'dam Osdorp. 020-6105478.
1990 a contant. Belt u voor inl.
± 300 auto's va ƒ500.- tot APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- Adverteren in deze rubriek
0341-419354 of 0652-977028.
ƒ 15.000.- Geop. van 9 -19 uur.
DIESELSERVICE
Tel. 020 - 665.86.86
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Donderdag koopav. Garant, va brandstofpompen; verstuivers
merk auto a cont. met vrijwar.
ƒ 1000.-. Inkoop elk merk auto.
cil.koppen vlakken. Garage/
bewijs. Tel.: 020-4824640.
motorenrevisie FEENSTRA
Te koop aangeboden;
Industrieweg 27, Duivendrecht
Autosloperij De Liede.
Seat Marbella de Luxe b.j.
Tel. 020-6980639
INKOOP
7/89, zwart, 47000 km/ 4.750
Loop + Sloop auto's
*VW-Yoker, geh. inger. kam
APK KEURINGEN ƒ70,
Verkoop onderdelen
peerbus, profit v/h belast
klaar terwijl u wacht.
R.D.W. vrijwaring
voordeel: 3 mnd. bet. en 12 Garage West-Center:
Geen voorrijkosten
mnd. rijden
ƒ12.950 020-6122476 (zonder afspraak)
020-6198691
*Volvo 440 DL 1.7 bouwjaar 2e Helmersstraat 15, A'dam.
023-5353685
'92, wit, Ipg.
ƒ11.950
Studenten 10% korting
Autobedrijf CRYNSSEN
Grote sortering ONDERDELEN
*•Mits. Colt 1.3i GL, b.j. 11/91,
bestel-, vracht- en
Crynssenstraat 10-14
van alle schade-auto's, alle
blauw met., 3-drs. Ipg/ 10.950
personenauto's, bussen
Tel.: 020-6184402.
merken, alle bouwjaren.
*Nissan Primaira 2.0i LX bouw020-6794842, 020 6908683
APK-keurstation, reparaties
GEBR. OPDAM B.V.
jaar '91, licht paars met.
Zie ATS telet pag. 888
114.000 km
ƒ12.950 alle merken en schaderegeling. Tel.: 023-5845435.
VW Yoker Westfalia KamHet HOOGSTE BOD?? Bel DE LUGT luxe en bestel vanaf
peerbus geheel compleet,
voor vrijblijvende prijsopgaaf. ƒ50,- per dag excl. BTW.
b.j. '80, nieuw model 12.950.
Loop-, sloop- en schadeauto's Tel.: 020-6161388 of 6890374.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. Peugeot 106/306, Renault LaAutobedrijf VITESSE
guna, Vracht + bestelwagens.
Voltastraat 5-7, Zandvoort
RDW Erkend auto-demontageAUTOLAS: 0756-314 618
RENT A BRIK
bedrijf
STRIJDONK.
Inkoop
Tel.: 023 - 5719828/5719155
Personenbus ƒ 89,- p. dag
Zelf sleutelen of auto spuiten van sloop- en schade-auto's.
Auto's met *: 3 mnd. BOVAG doe je bij HEINING HOBBY- Tev. verkoop van onderdelen. Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag
All-in. KM-vrij!
garantie verder bij aflevering HAL. 020-4976999 A'dam,
Gratis gehaald. Meteorenweg
Tel.: 020-6922930
APK en afleveringsbeurt
381, A'dam, 020 - 6319802.
Sloterdijk 3.

Algemeen

Accessoires
en Onderdelen

Service en
Reparatie

Auto's te koop
gevraagd

Autosloperijen

Autoverhuur

OUKEBAAS
niet duur!!!

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

Met een advertentie in SHOWR001AUTO l-IN-3
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

r1
t Ja,
B

ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/<311n)Cn<SC[Ue.

i
i
B
hier in blokletlers
B Schrijf
uw tekst, l letter per
B hokje. Cijfers, leestekens
i en tussenruimten tellen J£
l voor l letter. Minstens 3
i regels beschrijven. Aan £"c
l de hand van de daarnaast •3
l geplaatste tarieven kunt u
i zelf uitrekenen wat uw
i advertentie kost.
l
l Naam:
H
B Adres:
l Postcde + Plaats:
B.

bC
CJ

Prijs incl.
B.T.W.

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10

51,70
69,15

..

86,60
104,05
121,50
138,94
156,39
173,84

Telefoonnummer:

Handtekening:

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

020-6658686

fexnr. 020-6656321

Weekrnedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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'In een cabriolet kun je
gewoon leuker autorijden'
|c ziet ze alweer enige tijd,
cabrio's. Kap open, zonnebril
ip en kachel (of
airconditioning!) aan.
Fabrikanten spelen de laatste
jaren handig in op de zucht
war onderscheid.

T TERHOUDINGSGE-

V

WIJS hebben cabriolets niet zoveel melk
in de pap van de Nederlandse automarkt te
brokkelen. Het marktaandeel van nieuwe cabrio's bedraagt nog niet eens één
procent.
Uit cijfermateriaal van de
RAI blijkt dat er vorig in totaal
4.028 nieuwe exemplaren werclen verkocht. Als we uitgaan
van een gemiddelde aanschafarijs van pakweg zestig mille,
tomen we uit op een omzet van
ongeveer 250 miljoen gulden.
Dat zijn niet de cijfers waar de
meeste autofabrikanten het

van moeten hebben, of je moet
bijvoorbeeld TVR heten die tot
voor kort uitsluitend cabrio's
op de markt bracht.
Toch hebben we het over een
belangrijk segment en dat
blijkt wel uit de stroom nieuwe
modellen van het laatste jaar.
De redenen liggen voor de
hand. Ten eerste is een cabriolet een rijdende reclamezuil.
Wat dacht u van 'betaalbare'
open auto's als de nieuwe BMW
Z3, MGF, Alfa Spider of Fiat
barchetta? De tijd van de alleenheersende tweezitter Mazda MX5 is voorbij.
Maar ten tweede stijgen de
verkoopcijfers sinds twee jaar
op zijn minst spectaculair. Van
1989 tot 1993 zat er niet veel
beweging in de markt. In 1989
werden er 1463 verkocht en vier
jaar later 1713 stuks. In 1991
was er even een opleving met
1966 cabrio's, maar daarna leek
het weer in te zakken. Maar dan
noteren we in 1994 ineens 2580

De Fiat barchetta, een klein, fijn maar prijzig speeltje

nieuwe exemplaren en vorig
jaar zelfs 4.028. In twee jaar tijd
verdubbelde de markt dus
ruimschoots.
Volkswagen is al jaren onbetwist koploper. In 1995 slokte
ze een marktaandeel van bijna
50 procent naar binnen: 1894
exemplaren. De overige ruim 21
honderd catariolets in 1995 waren keurig verdeeld over de andere merken. Om er een paar te
noemen: Peugeot met die wonderschone 306 van Pininfarina
verkocht er 307, BMW hield het
op 301, Opel 259 en Saab 205.
Fiat verkocht vorig jaar 232 cabrio's, waarvan in 107 gevallen
een barchetta. De nieuwe Alfa
Spider is momenteel veel gevraagd. In heel 1995 verkocht
Alfa er 105 in Nederland, maar
na de eerste vijf maanden van
dit jaar zit de teller alweer op
dit aantal.
Opmerkelijk is de intrede
van de dieselmotor, een cabriolet voor de kilometervreter.
Volkswagen was vorig jaar
maart de eerste fabrikant die
ermee begon, een Golf Cabriolet met 1.9 TDI-motor. Inmiddels volgen ook Audi en Ford
die koers. Dit duidt erop dat
steeds meer mensen de cabrio
gaan inzetten voor dagelijks gebruik, het gehele jaar door.
Volgens een woordvoerder
van de RAI is het einde van de
hausse nog niet voorbij. „Het
succes van de laatste twee jaar
hoeven we niet alleen toe te
schrijven aan de mooiere zomers," zegt hij. „Mensen willen
zich in toenemende mate onderscheiden en dat doe je bij
uitstek met een cabrio. Fabrikanten spelen daar natuurlijk
op in en de meeste van hen hebben tegenwoordig wel een betaalbaar model in het leveringsprogramma. Wij verwachten
dat de stijging van de verkoopcijfers nog even doorgaat, want
er komen steeds meer model-

to y^ m.
Ijsberen op de weg

Nissan heeft een nieuw handelsmerk: rijplezier. In de
reclamecampagnes ging het voorheen om de betrouwbaarheid en kwaliteit.
Betrouwbaarheid en kwaliteit dat weten we na tien jaar zo
langzamerhand wel en echt veel zoden zet dat niet meer aan de
dijk. En dus gooit Nissan het over een andere boeg. Voortaan
staat niet meer de auto maar de lol centraal. En onder aanvoering
van het Haagse reclamebureau HVR, resulteert dit in weinig
spitsvondige kreten als 'Nissan. Da's pas genieten' en 'De Autoroute du Soleil in de Nissan Almera Airco'.

Voor de Alfa Spider geldt een instapprijs van ruim zeventig mille maar is desondanks goed
ontvangen
len op de markt."
In de cijfers van de RAI ontbreken de klassiekers, maar
volgens Jan Haakman, uitgever
van het jaarboek De Onschatbare Cabrio en organisator van
de gelijknamige beurs, zijn dat
er enkele tienduizenden. Het alweer derde jaarboek wordt
jaarlijks dikker en omvat in de
laatste editie informatie over
1.350 open auto's. Tweedehands cabrio's tot 25 duizend
gulden blijven voorlopig interessant. De term klassieke cabrio gebruik je al bij een tien
jaar oud exemplaar. Populaire
klassiekers zijn onder meer de
Spiders van Fiat en Alfa, de
BMW 3-serie, Golf, Eend en DS.

Renault houdt
oogje in het zeil

Legend nog geen legende

Het zou toch verdraaid gemakkelijk zijn, op zo'n lange
afmattende vakantietocht, een
jionisch oog dat je in de gaten
houdt. Ook Renault is bezig een
dergelijk ding te ontwikkelen
en laat weten het rond de eeuwwisseling op de markt te willen
)rengen. Het apparaat meet
continu, met behulp van een
kleine camera in het dasboard,
de tijd tussen het sluiten van de
oogleden. Bij vermindering van
de oplettendheid krijg je een
seintje. Dit zal nu nog wel een
pieptoontje zijn, maar wordt
ongetwijfeld een ingeblikte of
ingechipte menselijke stem.

Precies goed, daarmee
kwalificeert Honda de nieuwe
Legend die niet meer als coupé
verkrijgbaar is. Het is al de
derde generatie sinds 1990 en of
dat een goed teken is mag u zelf
invullen.

H

ET WOORD generatie is licht overdreven, maar het is wel
de derde vernieuwing die Honda presenteert.
Zal de Legend ooit een legende worden, vraagje je af.
Nee, in Nederland waarschijnlijk niet, want daarvoor zijn de verkoopcijfers
niet indrukwekkend genoeg. Enkele tientallen en
De auto is veruit het meest daarmee is de koek op.

Zomerprijsje

populaire vervoermiddel tijtens de vakantie. Maar niet iedereen beschikt over een goede
en veilige auto om een lange rit
te ondernemen. Autoverhuurder Hertz speelt daarop in met
een aantrekkelijke zomeraanbieding, 'drie halen, twee betalen.' Dit houdt in dat wie drie
weken een auto huurt slechts
twee weken hoeft te betalen.

Hoe je het ook wendt of keert,
hoe 'precies goed' die Honda
ook is, een 'captain of industry'
of een minister prefereren nu
eenmaal een Mercedes, Audi of
BMW. Maakt gewoon meer indruk en heeft meer status. De
Lexus moet ook tegen die bierkaai opboksen en doet dat boven verwachting goed. Zo goed,
dat de gevestigde orde de Lexus

in de gaten houdt. Maar Honda
heeft het moeilijker in de prijsklasse boven de 125 mille.
Toch blijft ze volhouden met
nu weer een nieuwe versie van
de Legend. Er verandert wel
het een en ander. Om te beginnen verdwijnt de weinig succesvolle coupé uit het leveringsprogramma; de doelgroep pref ereert vier portieren. Want stel
je eens voor, minister Jorritsma die zich op de achterbank
van een (overigens luxueuze)
Japanse coupé wurmt. Nee, dat
kan niet. Achterin is 'the place
to be', al is het voorin ook bepaald goed uit te houden. Nee,
je laat de Legend niet staan vanwege een gebrek aan comfort.
Indrukwekkend is te zwak
uitgedrukt en op dit vlak verslaat hij die Duitse concurrenten met gemak. Mercedes? Wat
is dat nou als het over comfort
gaat. Helemaal niets, sterker,
het is twee keer niets. We doen
even een willekeurige greep in
de legend: een lederen bekleding, veel walnotehout, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en de bestuurdersstoel heeft er nog twee ge-

heugentjes in ook, elektrisch
bedienbare ramen en spiegels
en dit geldt natuurlijk ook voor
het schuifkanteldak, cruise
control, een elektronisch geregelde airco, een Alpine audiosysteem, snelheidsafhankelijke
ruitenwissers en middenarmsteunen met hoogteverstelling.
Uiterlijk onderscheidt hij
zich onder meer van zijn voorganger door een geheel nieuwe
neus met chique chromen grille en het achterportier kreeg er
een klein ruitje bij. Lengte en
breedte zijn gelijk, maar hij is
iets hoger en dat betekent dus
meer hoofdruimte - alsof het
krap was. De interieur- en bagageruimte namen beide toe. De
inhoud van de laatste groeide
van 427 naar 450 liter. In het
interieur heb je weinig of geen
last van buitengeluiden. De Legend is de stilste in zijn klasse.
Toch schuilt er een aardig
brok onder de motorkap, een
3.5 liter V6. De vorige Legend
deed het nog met een 3.2 liter.
Hij is gemaakt om de snelste in
zijn soort te zijn en dat is hij
dus ook beslist niet. Ook hier
staat comfort voorop. Dat biedt

Meer dieselpower voor Peugeot 806
fiO procent van alle Peugeots
806 in Europa is voorzien van
de 1.9 turbodieselmotor en
ook in ons land neemt de
vraag nog steeds toe. Er is nu
een krachtiger alternatief: 2.1
turbodiesel.

D

E 1.9 DIESELUITVOERING
van de Peugeot
806 (en Fiat Ulysse en Citroen Evasion) is
een prettige motor en zeer
geliefd ook. In Nederland
koos men vorig jaar in 27,5
procent van de gevallen
voor een 806 TD en dit jaar
ligt het al op ruim 38 procent.

Bij Peugeot scoort de dieselmotor hoger dan de andere motoren en bij de concurrenten
Fiat en Citroen zal die verhouding niet veel anders zijn. De 1.9
TD levert een vermogen van 92
pk en een koppel van 196 Nm
bij 2250 toeren. Zijn topsnelheid eindigt op 160 km/h en hij
trekt in ongeveer 17 seconden
naar honderd. Dat houdt dus
niet over bij een auto van ruim
15 honderd kilogrammen en
het is een groot verschil met de
benzinemotoren. De 1.9 TD
komt zelfs niet in de buurt van
zijn zwakste benzinebroeder.
Maar hij maakt veel goed door
zuinig met de brandstof om te
springen.
Om nu toch wat beter in te
spelen op de vraag naar meer

power, introduceert Peugeot
als eerste een 2.1 liter turbodieselmotor voor haar ruimtewagen. Het is geen onbekende,
want hij is sinds vorig jaar ook
leverbaar in de Peugeots 406 en
605. De kille cijfers maar even:
110 pk bij 43 honderd toeren en
een koppel van 250 Nm bij
slechts tweeduizend toeren.
Vooral dat laatste spreekt tot
de verbeelding, want het is hoger dan van welke andere 806motor dan ook.
Het is haast per definitie een
auto voor de lange afstand. Een
prettigere vakantieauto kun je
je bijna niet wensen. Op de snelweg stampt hij veel beter door
met een topsnelheid van 175
km/h. De acceleratie naar honderd is zo'n drie seconden beter

en dat je hierdoor ook veel
gemakkelijker een snelle inhaalmanoeuvre uitvoert is
duidelijk. En de trekkracht
in de lagere toerentallen is
fantastisch. Bergopwaarts is
een fluitje van een cent met
zo'n trekpaard en dan hoeft u
niet alleen aan steile bergpassen te denken, maar ook aan
lange hellingen op weg naar
het zuiden. Het tarandstofverbruik blijft, tenzij u flink zit
te planken, desondanks
vriendelijk: gemiddeld ruim
1:12.
Hij is leverbaar in vier uitrustingsniveaus en de prijslijst begint bij circa 65.500
gulden. Dat Fiat en Citroen
met dezelfde motor volgen
ligt voor de hand.

Ook Haakman rekent op een
verdere toename.
„Een cabriolet is veel leuker
dan al die andere moderne auto's die je tegenwoordig ziet.
Zeg nou zelf, daar is vaak toch
niets aan? Als meer fabrikanten
een goede hardtop zouden aanbieden, zie je de cabrio ook 's
winters veel vaker. Zo'n linnen
kap blijft gevoelig met al die
regen en vogelpoep. In een cabriolet kun je gewoon leuker
autorijden. Maar hoor eens,' als
je iets over cabriolets wilt
schrijven, moetje het eens gaan
proberen."
Ach ja, ik weet het, nog niet
zolang geleden een dagje in een
woeste TVR rondgereden.

Daarna hoef je niets anders
meer en zo heeft elke liefhebber wel de cabrio van zijn dromen. We spraken deze week
een lezer met een MX5 die wil
overstappen naar een replica
van een Cobra 427. Niet dat die
replica hem was bijgebleven,
maar wel de ervaring in een
echte 427. Een replica was een
betaalbaar alternatief. Hij rijdt
12 maanden per jaar in zijn
MXS'je rond en als het even kan
met open kap. Wat daar nou
aan is? „Ik zou niets anders
meer willen dan een cabriolet.
Je hoort de vogeltjes en je ruikt
de bloemetjes. Het is gewoon
lekker."
Everhard Hebly

Kijk uw caravanbanden na
Vakantiecontroles tonen het iedere keer weer aan: banden van caravans en aanhangers krijgen onvoldoende aan-.
dacht.
Veel eigenaren zijn zich niet bewust van de zware taak die
dergelijke banden hebben in vergelijking met die van een auto.
Zelfs als je een caravan of aanhanger weinig gebruikt, zijn er
onderdelen die slijten en de banden behoren tot die categorie. Ga
maar na: ze staan vaak maanden achtereen op dezelfde plaats,
zodat een klein gedeelte lange tijd het volle gewicht draagt. Ze
worden 'vierkant', zoals dat heet. Bovendien drogen ze uit en dit
levert kleine scheurtjes in het rubber op. Advies: kijk ze dus na en
zorg voor een juiste bandenspanning, want in het buitenland met
een caravan op of, erger, naast de vluchtstrook belanden kan je
vakantie aardig vergallen.

De derde generatie Legend sinds 1990
hij met een betere trekkracht in
de lage toerentallen. Het koppel is marginaal hoger, maar is
wel veel eerder beschikbaar:
niet meer bij 44 honderd toeren, maar al bij 28 honderd toeren. Het grootste deel van de
297 Nm is beschikbaar tussen
18 honderd en 54 honderd toeren. De motor is gekoppeld aan
Honda's nieuwste viertraps
elektronisch geregelde automaat met 'fuzzy logic' wat inhoudt dat hij onder meer terug-

schakelt bij remmen op de motor en zo hoort het ook. Daar
mogen de concurrenten een lesje uit leren. Verder zijn aan het
onderstel en op het gebied van
veiligheid diverse detailverbeteringen aangebracht. Voor de
vernieuwde legend moet ruim
130 mille op tafel worden gelegd, maar je krijgt er dan ook
wel heel veel auto voor terug.
Het enige waar je over kunt klagen is dat er geen ster op de
neus zit.

Renault houdt oogje in het zeil

Het zou toch verdraaid gemakkelijk zijn, op zo'n lange afmattende vakantietocht, een bionisch oog dat je in de gaten houdt.
Ook Renault is bezig een dergelijk ding te ontwikkelen en laat
weten het rond de eeuwwisseling op de markt te willen brengen.
Het apparaat meet continu, met behulp van een kleine camera in
het dasboard, de tijd tussen het sluiten van de oogleden. Bij
vermindering van de oplettendheid krijg je een seintje. Dit zal nu
nog wel een pieptoontje zijn, maar wordt ongetwijfeld een ingeblikte of ingechipte menselijke stem.

*Bijbel' weer dikker
Het begint een beetje afgezaagd te worden, maar het nieuwe
deel van het handboek 'De Onschatbare Klassieker' is wederom
dikker dan de vorige editie. Deel zeven van de 'klassiekerbijbel'
geeft van 2.950 oldtimers de technische gegevens, produktie-'aantallen en laatste richtprijzen. De omvang is 930 pagina's. Eventjes
ter vergelijking: bijvoorbeeld Deel 5 telde in 1995 ungeveer 650
pagina's en informatie over 'slechts' 2.050 klassiekers. Het boek
wordt in het tweede weekeinde van september gepresenteerd
tijdens de zesde gelijknamige beurs in de Veemarkthallen te
Utrecht. Evenals het handboek is ook die beurs uitermate succesvol.
De belangstelling en het aanbod van auto's en aanverwante
artikelen is zo groot, dat de organisatie dit jaar voor het eerst
afwijkt van de gebruikelijke locatie in Hilversum en uitwijkt naar
de Veemarkthallen in Utrecht.

Swingend vouwdak

Goed, het is dan wel geen cabrio maar doet in elk geval
een poging het gevoel te evenaren.

Een krachtiger alternatief: 2.1 turbodiesel

Toch? Ellermeyer, de opendaken specialist uit Amsterdam,
presenteert namelijk haar eerste vouwdak: Swing. Waarom die
naam? Het mechanisme is met een simpele handbeweging zo
licht bedienbaar. En dat scheelt een slok op een borrel. (Pas nog
een kanteldakje in een Peugeot 106 tijdens het rijden proberen te
openen en bijna in de berm belandt, rampzalige daken soms). De
Swing biedt een grote dakopening en dat staat dan borg voor het
cabriogevoel. Het dak beschikt over een isolerende birinenhemel
en functionele windkap. De prijs bedraagt 1.825 gulden, inclusief
de montage.
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Jackpot Postcode Loterij blijft stijgen

UITSLAG TREKKING JUN11996
Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van juni verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint-tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

De Mega Jackpot van de Postcode
Loterij kwam deze maand terecht in
het Brabantse Roosendaal. Een bedrag van vijf miljoen gulden lag klaar
voor de uitreiking, maar het winnende lot was helaas niet verkocht. Dat
betekent dat de Mcga Jackpot weer
een heel miljoen gulden vetter wordt.
Volgende maand kunt u dus maar liefst
6 miljoen gulden winnen in de Postcode Loterij. En binnen twee maanden
zaldeMegaJackpotzekervallen.
Het zuiden van het land zat goed in de
prijzencomputer deze maand, want niet
alleen de Mega Jackpot maar ook de
maandhoofdprijs van een ton kwam
terecht in het land onder de grote rivieren.
De hoofdprijs van een ton viel namelijk
in het Limburgse Venlo op lotnummer
5912 PP 006. Alle andere deelnemers in
die postcode toucheerden een "troostprijs"van 1000gulden.

Tienduizenden prijzen
De ton en de Mega Jackpot waren twee
van de vele tienduizenden prijzen die in
j u n i vielen. Hiernaast vindt u wellicht
ook uw eigen postcode als winnend lotnummer terug, want winnaars zijn er
weer in heel Nederland! Hartelijk gefelicitecrd vast. Uw prijs komt automatisch binnen enkele weken op uw bankrekening terecht. En won u niet? Geen
nood. U heeft volgende maand vast E r zit weerz.es miljoen in de kluis. Brengt
Henny de Jackpot deze maandbijü ?
meergeluk.

Elke maandag 21 .OO uur op RTL. 4:
de Postcode Loterij Record Show

6 miljoen
De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 3 G

Getal1t/m21
38
29
09

36
18
20

10
19
37

27
04
13

28
44
30

21
06
08

45
40
17

Heeftu metdeze21 getallen
een vol Ie kaart, da n wint u de

Ttruisbingo
/25.OOO,Zetfouten voorbehouden

03

02
16
31
39
24
07
33
34

ƒ 10.000,ƒ1.000,ƒ 500,ƒ100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,-

01
05
41
11
23
32

ƒ10,-

ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

De BMW: 3071 RL O27 in Rotterdam

Zeker met een Mega Jackpot die zijn
maximale stand nadert is het zaak om
mee te spelen in de Postcode Loterij.
Want bij een stand van 7 miljoen gulden moet de Mega Jackpot eruit.
Dat betekent dat er binnen twee maanden weer een Nederlander multimiljonairis.

Voor één tientje miljonair
De rijkste prijs van Nederland winnen
met een lot van één tientje? Dat kan
alleen in de Postcode Loterij. Maar met
meer loten heeft u natuurlijk meer kans.
Bovendien steunt u door uw deelname
vele organisaties die werken aan een
schonere en betere wereld: Novib,
Unicef, Vluchtelingenwerk, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en
Artsen zonder Grenzen. En via Stichting DOEN steunt u nog eens vele honderden kleinere organisaties in en buiten Nederland.

1011
1015
1015
1017
1017
1021
1021
1024
1025
1032
1033
1056
1059
1062
1064
1069
1071
1071
1074
1077
1077
1083
1091
1097
1098
1104
1106
1121
1135
1181
1182
1185
1187
1188
1191
1211
1215
1244
1261
1271
1271
1273
1314
1324
1324
1333
1333
1358
1382
1391
1402
1404
1422
1424
1433
1435
1461
1474
1501
1531
1534
1541
1602
1607
1613
1613
1621
1625
1636
1695
1719
1744
1771
1777
1781
1781
1782
1785
1811
1814
1825
1902
1902
1902
1921
1941
1942
1963
2012
2012

2026
2031

2033
2037
2061

Speel dus mee. Vul de bon op deze pagina in en stuur hem vandaag nog op! •

2082
2106
2151

TD
50,
25,
AS
TT
50,
XD 500,
XP
25,
CE
25,
VP
50,
50,
PM
ZH 7000,
EJ
25,
GM 25,
50,
RE

25,
XZ
GG 50,
50,
SC
EV
25,
25,
KA
VR
25,
SV
25,
50,
PG
ZN 500,
25,
XN
JV
50,
ME 25,
RN
25,
LL
25,
50,
HS
50,
DS
EV 700,
RW 500,
50,
JL
ZC 700,
25,
TH
25,
CT
25,
NX
50,
KL
JP 700,
50,
RA
ZA
25,
LN
25,
VT 500,
RH
25,
RC 7000,
DL
25,
50,
EB
MR
50,
NX
25,
AE 500,
25,
DD
XA
50,
EN
50,
BG 500,
GW 50,
PV
50,
LV 700,
25,
HH
25,
CB
50,
SE
25,
RB
TP
50,
NC
25,
RH
50,
SL
25,
CM 25,
25,
CD
50,
CG
CH 700,
25,
TG
XM 700,
JH
25,
AT
25,
GN 50,
BG 700,
25,
XC
50,
BC
CN
25,
AB
25,
LH
25,
50,
JJ
DS 7000,
25,
DC
BJ
25,
EG
50,
50,
PM
25,
BN
CM 25,
GC 25,
CR
25,
PL 700,
VB
25,
50,
ZB
AR
25,
DB
25,
XR
50,
JX
25,
EP
50,
BE
25,
XH
25,

2153
2157
2172
2182
2203
2215
2221
2223
2253
2270
2283
2312
2313
2316
2317
2317
2324
2324
2351
2353
2361
2381
2404
2405
2405
2406
2451
2521
2525
2525
2525
2541
2545
2566
2573
2584
2591
2593
2595
2597

MB 25,NK 700,AH 500,NG 25,BT
25,DJ
50,EW 25,EL 5OO,XC
25,AD
25,VK
50,NL
25,TX
50,EC 500,CM 50,U
50,AP
50,LE
50,NC 25,JK
25,XM 25,XP 7000,EX
50,CL
50,VR
50,XR
25,GA 700,XZ
25,EM 700,EM 700,XD
50,SG 700,AL
25,MS 700,LS 700,RE
50,EL
25,SM 50,SN
50,TH 700,-

3054
3055
3055
3062
3068
3068
3069
3069
3071
3073
3076
3079
3079
3079
3079
3082
3083
3086
3116
3137
3137
3137
3141
3143
3144
3195
3202
3207
3214
3235
3261
3311
3312
3331
3333
3341
3342
3353
3356
3417

PD 500,J M 700,TN 500,EG
50,KI
25,ZS
50,AR
25,DJ
5O,KG 25,KP 700,GG 25,ET
25,HW7000,HW 25,RH 25,DJ
25,VD
50,NB
50,EP 700,BS
50,CT
25,SH 25,JP 700,BK 700,NC 50,GB 50,RL 500,CH
50,EE
25,ET 700,AT 700,CS 25,GH 700,CL
50,BG 500,BS
25,TD
50,GL
25,LB
25,AE 7000,-

3843
3851
3852
3852
3862
3862
3892
3925
3941
3945
3961
3961
3961
3984
4005
4033
4051
4053
4054
4102
4141
4251
4261
4268
4301
4311
4331
4335
4335
4373
4381
4383
4421
4435
4461
4541
4543
4611
4615
4631

VL
25,VB
25,LW 25,XJ
25,CR 25,GR 50,DA
25,LC 700,RB 500,EL 700,BB
25,HJ
25,LD
25,AB
50,DB
50,EC
25,GX 25,HX 700,LE
25,CG 7000,AE 700,KX 700,AE 700,GM 50,XA
25,CA 25,KN 25,ED
25,HW7000,AL
25,HX
25,CC
50,DE 25,AT 500,AW 700,EL 700,NZ
50,JZ
50,AW 25,ST
50,-

591 2 PP 006

HOOFDPRIJS

ƒ 100.000
en voor iedere deelnemer in de postcode
591 2 PP een troostprijs van ƒ 1.000,2597
2624
2625
2628
2631
2631
2636
2641
2651
2681
2681
2713
2724
2728
2731
2741
2743
2771
2802
2808
2905
2905
2953
2971
2991
2992
3022
3023
3032
3033
3033
3035
3039
3039
3042
3051
3053
3053
3054

VK
XT
KG
VR
DN
PR
DE
ZE
HK
BG
EB
EH
CG
EC
BX
BJ
JC
VJ
NM
NN
TH
VP
ER
AE
Dl
BJ
ZD
XW
XP
AD
VC
AT
XB
XJ
BZ
KG
AE
CJ
KT

50,50,50,50,25,50,25,50,700,7OO,50,500,25,50,25,25,25,50,25,700,25,500,50,25,25,25,25,500,700,700,700,700,700,50,25,25,50,50,700,-

3435
3435
3451
3451
3524
3524
3533
3554
3555
3561
3562
3571
3581
3582
3603
3611
3633
3641
3650
3701
3704
3723
3739
3742
3762
3762
3768
3771
3772
3774
3781
3812
3813
3813
3814
3814
3815
3828
3829

VD
25,VL
50,CB
25,XD 25,EV 700,HA 7000,GE 700,HE 500,TN
50,RR 50,AT
50,AV 7000,PC 50,AR 700,AS
25,AG 700,ER 7000,GN 700,AB
50,JP
50,BX 700,BE
50,ND 50,VP
25,DD 50,GR 50,XW 25,JG
25,RE
50,TG 7OO,PD 25,AD 25,GC 25,LV
25,PB
50,RB 50,CK
50,RC 25,AL 500,-

4651
4698
4698
4702
4702
4715
4754
4817
4823
4845
4847
4849
4873
4921
4924
4941
5014
5014
5025
5038
5042
5056
5094
5102
5102
5111
5130
5142
5151
5223
5224
5231
5231
5241
5242
5251
5256
5258
5258

XZ
BH
CT
HH
RT
BC
BB
RA
CJ
CN
NA
PM
BL
XH
BP
AH
HM
JE
EC
NW
CV
NM
CE
BZ
XG
EP
AB
WR
MH
SJ
AG
GM
SK
CL
JD
JG
KM
GE
HT

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

5268
5282
5283
5283
5283
5321
5335
5341
5347
5348
5348
5391
5402
5406
5406
5408
5427
5431
5431
5473
5491
5491
5502
5504
5505
5521
5551
5552
5555
5581
5591
5591
5602
5611
5622
5624
5625
5625
5628
5642
5646
5652
5664
5666
5682
5694
5701
5702
5706
5711
5725
5731
5741
5751
5768
5827
5831
5835
5855
5855
5871
5914
5915
5961
5963
£991
5995
6003
6004
6019
6041
6042
6044
6067
6075
6093
6131
6132
6133
6137
6171
6181
6211
6212
6222
6223
6227
6241
6243
6245
6255
6301
6361
6367
6411
6412
6413
6416

CN
50,SE
25,ES
25,GV
25,KT 700,RW 500,LA
25,CA
25,JA 700,AS
25,JH
25,EC 700,EK
25,VA 700,XK
50,PZ
25,JN
25,AT 500,GE 25,BE
25,LB
25,MG 700,HH
50,BN 500,ND
50,CA 700,RA 500,EM 25,AK
50,TD
50,CN 25,TM 25,BA
50,HG 25,BN 7000,JB
50,GP 25,XL
25,RA
25,CA
25,AA
25,HE
50,XH
25,EJ
50,GX 700,AM
50,BV
25,TT
25,TR
25,GL 700,AJ
50,BD 700,KM 25,GG 25,XV
25,BC 500,XX 500,EA
50,AJ
25,CG 25,AL
25,WE 50,VZ
25,XG 7000,AR
50,BS
50,CA
50,CV
25,AX
25,EC
25,JG
50,HT
50,RR
50,GA 700,EH 700,CZ 700,JP
25,HT
25,ZA
50,CG 7000,KM 50,KB
50,HM 7000,EP
25,TW
50,AS 50O,TH
25,CR
50,AS 700,EC
50,AM
50,BM 25,VP
50,DD 700,GM 50,BR
25,VE
25,GM 25,-

6418
6418
6431
6431
6443
6445
6524

EX
HT
BW
EA
AV
XG
HB

25,50,50,25,50,50,500,-

7557
7559
7582
7591
7591
7602
7602

DB
AR
AP
DH
GP
BD
JE

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

7895
7908
7917
7921
7943
8013
8014

TE
AA
PJ
LM
MG
XN
KC

50,25,25,25,700,50,700,-

8255
8262
8301
8302
8308
8308
8317

CK
BC
BV
CK
AA
RD
AL

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

LET OP!
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6524
6536
6537
6538
6543
6545
6561
6566
6573
6576
6581
6591
6596
6601
6603
6651
6661
6662
6678
6707
6713
6714
6715
6721
6745
6813
6814
6822
6833
6833
6843
6845
6862
6903
6904
6922
6942
6942
6975
7009
7031
7091
7105
7121
7131
7204
7211
7218
7231
7312
7314
7323
7325
7326
7327
7333
7371
7391
7411
7413
7414
7415
7425
7451
7451
7471
7481
7531
7533
7534
7542
7551
7552

KD
50,- 8014 RJ
50,- 8411 TC
25,CH
50,- 8015 BH 500,- 8442 HX
25,50,- 8442 JH 500,RX
50,- 8016 CL
50,- 8501 CH 700,XV 500,- 8023 GJ
25,- 8601 AW 700,NE
25,- 8032 GL
8032
25,8749 TJ
50,VE
25,VD
7661 RJ 50,- 8042 HS 25,- 8801 GG 50,7671 RC 25,- 8052 BC 50, 8802 MJ 25,50,7691 BH 25,- 8072 DB 25, 8915 JJ
7693 PV 50,- 8072 HJ
25, 8921 LL 500,7701 HN 25,- 8101 NM 500, 9001 CC 700,7701 VR 70OO,- 8131 RB 50, 9034 XD 25,50,50,- 7751 CM 50,- 8141 SR 700, 9036 JG
50,- 7812 PH 25,- 8153 RH 25, 9056 PV 25,25,- 9076 BM 25,50,- 7824 BB 700,- 8162 JV
25,- 7831 CE 50,- 8191 VX 25,- 9151 KW 25,25,- 7873 AD 700,- 8223 BM 25,- 9166 PH 50,100,- 7891 KR 25,- 8224 DN 25,- 9202 LD 25,-

HK 1000,HJ
25,SR
50,50,KS
25,HA
KJ
50,50,KH
50,JC
XJ 100,AH
25,RM 25,25,DK

BD
VM
AX
CP

KK

XR
BK 100,BG
50,25,LG
"~
DD 25,EA 25,RN 25,XG
50,AH 500,BK J00,25,HX
"~
EX 25,HD 100,VC
50,HA
25,50,ZC
AM 25,50,BR
50,LZ
50,BT
NN 50,AK
25,DK 700,ET
50,WT 100,CN 25,CG 25,AV 700,DR
50,GA 100,MT
25,HK 100,CZ
50,HZ 500,EA
25,PM 700,RR
25,LK 1000,AK
25,CN
25,LG
50,LV 500,BV 700,XK
50,LZ
50,NA 700,AT 700,ME 25,DA 700,RN
25,TL 100,AW 50,AD 700,WG 25,CA
50,TN 700,-

7606
7607
7608
7608
7609
7609

9285
9285
9286
9291
9291
9298
9331
9335
9356
9402
9402
9403
9403
9404
9421
9421
9431
9521
9531
9531
9581
9601
9645
9665
9686
9698
9715
9718
9718
9725
9933
9934
9945
9947
9989

LN
25,LR
50,EJ
50,CD 7OOO,MB 25,JN
50,KL
25,TG 500,GS 700,BE
50,TD 500,NR
50,XD 7000,JA
25,50,NN
25,NS

25,25,-

TC
BC
CM
CS
EX
KB
KB
KN
NK
PA
AL
RX
SJ
HJ
NX
EA
SK
PC

25,50,50,-

50,50,50,25,700,700,25,-

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

AR

HHB
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ViN^OT-7-MIUÖEN-BN
[jj'U A, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
G / 30,- (drie lotnummers)

n / 20,- (twee lotnummers)
G ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

D dhr- D mevr.

Adres:
Postcode:
Plaats:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel.
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.96.07
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Tenor Roberts zingt
Italianen omver
ZANDVOORT - De Engelse
Zandvoorter Simon Roberts
heeft onlangs in Italië tijdens
het Concorso Internationale di
Canto Francesco Paulo Tosti
een gouden medaille gewonnen. Volgens een internationale
jury van directeuren en chefs
van zes bekende Europese operahuizen was hij de beste tenor.
Aan het concours deden 120
zangers mee. Het werd georganiseerd vanwege de 150-ste geboortedag van de Italiaanse
componist Prancesco Paulo
Tosti.
Roberts heeft zijn Italiaans
geoefend bij Alfredo van de
Zandvoortse pizzeria La Fontanella op de boulevard. Hij is
van oorsprong Engels. „Italiaans zingen is een ding, maar
winnen van een heleboel Italianen was toch nog wel erg moeilijk. Ik ben dan ook heel blij
met deze prijs. Het heeft ook
nog voordelen, want nu hebben
de operahuizen mij tenminste
gezien. Anders had ik naar Milaan, Rome, Napoli, Bologne en
Londen gemoeten om auditie te
doen." Roberts is te horen op
zondag 7 juli om vijf uur in Casablanca, het café van de Zandvoorter Wim Peeters in Amsterdam op de Zeedijk. Hij
brengt liederen ten gehore van
Tosti, Donizetti, Bellini en Verdi.

Expositie over
Kostverloren toont
200 jaar
geschiedenis
ZANDVOORT - Op de zolder van het Cultureel Museum hangen oude plattegronden en foto's aan de
muur. Er staan een paar
hobbelpaarden in het midden en in de hoek liggen
aardappels in het zand.
Maar de meeste aandacht
trekt de videofilm met onder andere een anekdote
van de bekende Zandvqorter Pieter Joustra. De film
vertelt deze zomer samen
met alle attributen en illustraties het verhaal over
tweehonderd jaar Kostyerloren. De tentoonstelling
loopt tot en met eind augustus.

ToernooiZVM
zeer spannend
ZANDVOORT - De strijd
om plaatsing in de finales,
die vrijdag- en zaterdagavond in de Pellikaanhal
worden gespeeld, is nog
steeds niet beslist. De teams
zijn behoorlijk aan elkaar
gewaagd in het 26e Zandvoortmeeuwen zaalvoettaaltoernooi, waardoor het aan
spanning in de finales niet
zal ontbreken. Zowel vrijdag- als zaterdagavond taeginnen de finales om half
acht.

Fred Hehl is in poule l Forza
uitgeschakeld voor een plaats
in de finale. Fred Hehl verloor
namelijk van Maclu met 3-2 en
had geen enkele kans tegen het
sterke Play In, 6-3. Play In en
Maclu strijden voor een plaats
in de finale. In de tweede poule
zijn er nog drie kanshebbers op
een finaleplaats. In een uiterst
spannend duel won De Stal met
5-4 van Puntje Puntje, doch
Puntje Puntje herstelde zich
vervolgens door Sensemillia
met 6-4 terug te wijzen. Sensemillia kan de finale nog halen
maar moet dan wel ruim winnen van De Stal, dat aan een
gelijkspel genoeg heeft.
In poule l van de promotiecompetitie zijn eveneens drie
kandidaten op een plaats in de
finale. Corodex staat daar het
beste voor door Sterk nipt met
6-5 voor te blijven. Sterk heeft
nog een kans door TYBB met
3-2 af te troeven. TYBB heeft
nog een mogelijkheid op de finale indien Corodex geklopt
wordt.
HB Alarm heeft de kans op
een finaleplaats in de promotiecompetitie geheel in eigen
hand. Door de geboekte resultaten is een gelijkspel tegen Café
De Kater voldoende. HB Alarm
zette II Mondo eenvoudig opzij
met 12-4. Vervolgens geloofde II

Mondo het wel en bleef weg
voor de volgende wedstrijd.
Dus een reglementaire 5-0 overwinning voor De Kater. HB
Alarm is met een gelijkspel finalist.
In de Amiga klassen werden
een paar zeer aantrekkelijke en
spannende wedstrijden gespeeld. Zo scoorde Jacco Geerling (EDO) het duizendste doelpunt van het toernooi in de
wedstrijd EDO tegen Café De
Kater, 2-5. Rabtael Boys mocht
na de 6-5 nederlaag tegen Yanks
de zaalvoetbalschoenen voor
even in de kast opbergen. Dat
gold ook voor EDO dat met 3-2
van Casino Zandvoort verloor.
De Zeereep had geen enkel probleem met Reproproof. Door de
9-4 zege van De Zeereep is het
toernooi voor Reproproof afgelopen. Voor Sack Time is het
ook over. Café Bluijs zegevierde met 5-4, maar had daar wel
een verlenging voor nodig.
Sesto Senso toonde aan nog
eenmaal in het veld te willen
aantreden. Webers werd geen
enkele kans gegeven, 12-4. Duvak en Café Basta maakten er
een spannend potje van. Het geroutineerde Duvak won nipt
van het jeugdige Café Basta
met 4-3. Peugeot Cobussen had
er zin in tegen Bakker Paap.
Door eenvoudig met 7-2 te winnen mag Peugeot Cobussen het
nog een wedstrijd proberen
maar kan Paap de bakkerij
weer in. Voor Wild Child is het
afgelopen. Dit team werd kansloos weggespeeld door JS Consultancy.
Vrijdag- en zaterdagavond
wordt het toernooi al weer taesloten. De organisatie hoopt
dat deze avonden goed worden
bezocht. Het publiek liet het de
afgelopen weken aardig afweten, maar finales met teams als
Play In, De Stal, Banana of Harocamo zijn zeker de moeite
waard om te volgen.

'Alle schelpen
zijn echt'
ZANDVOORT - „Alle
schelpen zijn echt, ik heb er
niets aan geschilderd of geslepen," vertelt Suzette
Mulder-van der Muijden bij
haar schelpcollages in het
Cultureel Centrum. Zij exposeert tot en met half juli
in dit Zandvoortse museum
op het Gasthuisplein.
De schelpen komen uit Benidorm, Fuengirola en Zandvoort. Mulder: „Kijk, die babyzeesterretjes heb ik een keer gevonden op het strand in Zandvoort." De kunstenares komt
uit Krommenie maar logeert
drie keer per jaar in Zandvoort.
Ze heeft honderden stukjes
schelp in allerlei vormen. „Als
ik thuiskom ga ik zoeken wat
bij elkaar past en zo ontstaan er
vanzelf figuurtjes. Soms is het
heel lastig, want dan moet ik
bijvoorbeeld twee identieke
schelpen voor twee benen zien
te vinden." Is het geen pieterPeuterig werk? „Jawel, maar
dat vind ik juist heerlijk," aldus
Mulder.

Deze competitie bleek te
duur te zijn om in het voorprogramma van het Internationale
Touring Carraces te rijden. Bovendien ontbraken dit jaar wat
grote namen, die vorig jaar wel

present waren op het circuit.
Toch was het best de moeite
waard de Italiaanse racemerken aan het werk te zien. Meer
dan honderd Ferrari's streden
in zes manches voor de ere-

Een Franse coureur oogstte veel succes met zijn minimotor
Foto Rob Knotter

ZANDVOORT - Vanwege
de vele aanvragen en verzoeken stelt het Circuit Park
Zandvoort op zondagmiddag 14 juli aanstaande de racebaan ter beschikking aan
motorrijders.
Iedereen die in het bezit is
van een motorfiets met kenteken kan tussen een en vijf uur 's
middags met zijn tweewieler
over de beroemde dumenpiste
rijden. Voor 25 gulden per motorfiets mag 15 minuten worden gereden. De aanwezige officials zorgen ervoor dat er niet
meer dan twintig motoren gelijktijdig over het 2,5 kilometer
lange circuit rijden, zodat ledereen op een veilige manier de
prestaties van zijn of haar motorfiets kan testen.
Er is op zondag 14 juli geen
plaats voor motorcoureurs en
motorfietsen die niet zijn voorzien van een kenteken. De motorfietsen dienen te voldoen
aan alle wettelijke eisen voor
straatgebruik. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met het Circuit Park
Zandvoort, 023-5740740.

In totaal deden tweehonderd paren mee aan de bridgedrive in strandpaviljoen Take Five

Foto Knck \ a n Cleef

Bridgers 'hoppen' van ene paviljoen naar andere
ZANDVOORT - Het initiatief van de Zandvoortse
Bridge Club en strandexploitant Gert Toonen om
een bridgedrive in strandtenten te houden is een
groot succes geworden. 214
paren hadden zich gemeld
voor dit bridgespektakel,
dat volgend j aar wordt bij geschreven op de evenementen-kalender.

de twaalf strandpaviljoens, na
afloop bleek ook nog eens dat
duizend gulden kon worden
overgemaakt aan Nieuw Unicum ten behoeve van het nieuwe therapiebad. Voor dat dit
evenement tot stand kwam, besloten de ZBC en de strandpachtersvereniging tot oprichting van de Stichting Zandvoortse Bridgeactiviteiten. En
met de organisatie van deze
bridgedrive werd meteen in de
Niet alleen hadden de deelne- roos geschoten.
mers het enorm naar hun zin in
„Het was een perfecte dag,"

plaatsen. Wagens die per stuk
zo'n driehonderdduizend gulden kosten.
Het aantal buitenlandse deelnemers overtrof het aantal Nederlandse
coureurs
ruimschoots. Toch was het een Nederlander die de dienst uitmaakte in een Ferrari F355.
Duncan Huisman, de 24-jarige
zoon van autosportgoeroe Ben
Huisman, zette in de trainingen
al de beste tijd neer. Die pole-positie zette hij in de eerste
race gedecideerd om in een
overwinning.
De Zandvoortse baancommissarissen hadden het in deze
race zwaar te verduren. Zware
crashes, waarin de beroemde
Tarzanbocht
scherprechter
was, zorgden voor veel opruimwerk voor de commissarissen.
Vooral de Duitser Walter Lais
zorgde voor een ravage. De
remmen weigerden van zijn
dure Ferrari waardoor Lais
over de vangrail schoot. De
Duitser kon echter lachend en
ongeschonden zijn wagen verlaten.
De baan lag overigens bezaaid met brokstukken veroorzaakt door diverse aanrijdingen. De tweede race van de Ferrari's kende een heel wat regelmatiger verloop. De Duitser
Staub, die in de eerste race als
tweede was geëindigd, nam

(ADVERTENTIE)

AANST.
zondag
ga ik winkelen op de
Meubelboulevard Beverwijk.
Want daar vind ik de
meubels van mijn keuze!

Geen voorrondes
voor beachtennis
ZANDVOORT - De geplande
voorrondes van het Nederlands
Kampioenschap Beach Tennis
op 29 en 30 juni en op 6 en 7 juli
zal geen doorgang vinden. De
titelstrijd wordt nu in een week
afgewerkt en wel van 22 tot en
met 28 juli.
De organisatie had te weinig
tijd om de voorrondes goed te
organiseren en heeft daarom
besloten de strijd om de Neder'andse titel in zeven opeenvolSende dagen af te werken.

Circuit middag open
voor motorrijders

stelde Gert Toonen. „De belangstelling was enorm en wat
ik zo om mij heen hoorde, was
iedereen enorm te spreken over
het bridgen in de strandpaviljoens. Jammer dat we het door
het slechte weer binnen moesten blijven, doch de sfeer was er
niet minder om. Het was heel
geanimeerd."
De paren speelden zes rondes
van vijf spellen. Winnaar werd
het paar Faassen-Meyer uit
Rotterdam met 69,54 procent,

terwijl de tweede plaats naar
het paar Reng-Vist uit Leiderdorp ging. De beste Zandvoortse prestatie kwam op naam van
het echtpaar Van der Moolen.
Na de ochtendziUing werd een
97-ste plaats ingenomen, doch
in de middagzitting rukte Van
der Moolen op naar een zeer
verdienstelijke 25-ste positie.
Na afloop van dit nieuwe en
prachtige evenement werd de
prijsuitreiking verricht door
Pieter Joustra op zijn bekende
humoristische wijze.

Spektakel en veel brokken op circuit

ZANDVOORT - De 25.000 toeschouwers die het Circuit
Park Zandvoort bezochten voor de zesde aflevering van
Italia a Zandvoort werd een festijn met vele tonnen aan
schade. Over het algemeen veel spektakel, doch het was
jammer dat het grote werk van de Maserati wegviel. De
Fiat-fabriek, waaronder dit merk valt, liet de wedstrijd
Het Cultureel Museum, het vervallen.
Zandvoortse museum op het

Gasthuisplein, heeft niet zomaar gekozen voor een expositie over dit bijzondere duingebied. Dit jaar bestaat het voormalige Zomerverblijf Kostverloren vijftig jaar. Ooit werd dat
opgericht voor Amsterdamse
bleekneusjes en inmiddels zijn
de tot vakantiehuisjes omgebouwde bunkers nog steeds bewoond door veel gasten van
buiten Zandvoort. Kostverloren kent een geschiedenis van
ongeveer tweehonderd jaar.
Voor 1946 was het onder andere
een wandelpark met speeltuin
en enige tijd onderdeel van de
Atlantic Wall (vandaar de bunkers) .
Een van de opmerkelijkste
foto's van de expositie is die
van de tuinen en vijvers van het
Kostverlorenpark. De huidige
woning van burgemeester Van
der Heijden in de Kostverlorenstraat ('de Overtuin') is daarnaar vernoemd. Natuurlijk vallen ook de hobbelpaarden op.
Die heeft de Bomschuitenvereniging binnen een paar dagen
speciaal gemaakt voor de tentoonstelling.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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10.00 tot 17.00 uur uitgezonderd
inders Meubelen, Valhal en Oisterwnk
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Tennisteam
nu compleet
ZANDVOORT - De Tennisclub Zandvoort heeft het team,
dat uitkomt in de eredivisie
rond. De tenniscompetitie, op
het hoogste landelijke niveau,
begint op 21 juli met een thuiswedstnjd tegen Hoorn.
De TC Zandvoort treedt aan
met de dames Esmir Hoogendoorn. Hoogendoorn heeft het
een jaar ergens anders geprobeerd maar is teruggekeerd op
het eigen honk. Seda Noorlander, die vorig seizoen goed
speelde voor de TC Zandvoort
zal ook nu de Zandvoortse
kleuren verdedigen. Als derde
dame wordt tweede-teamspeelster Andrea van der Hurk ingezet. Van der Hurk won al haar
partijen in het tweede team.
Glen Schaap, die vorig seizoen ook al voor het Zandvoortse topteam uitkwam zal dit jaar
wederom zijn kunsten op tennispark De Glee vertonen.
Schaap krijgt dit jaar steun van
de nieuw gecontracteerde Sander Hommel. Daarmee is het
Zandvoortse team compleet.

Pittige vlucht
Pleines duiven

Walter Lais vliegt uit de Tarzanbocht
meteen de koppositie en stond
die niet meer af. Duncan Huisman kwam slecht weg, belandde vervolgens naast de baan en
maakte in de volgende ronde
een 360 graden slip vanwege
olie op de baan. Ook een niet

goed functionerende koppeling
speelde Huisman parten. In het
tweede gedeelte van de strijd
herpakte de Elburger zich en
zette een geweldige inhaalrace
in. De een na de andere coureur
werd ingehaald maar Ooster-

Chess-spelers op 14-e
plaats doorgeef schaak
ZANDVOORT - De Chess
Society schakers Olaf Cliteur en Fred van de Klashorst hebben in Amsterdam
de veertiende plaats bereikt
tijdens de Nederlandse
kampioenschappen doorgeefschaak. Het succesvolle
duo steeg daarmee drie
plaatsen ten opzichte van
vorig jaar.
Doorgeefschaak blijft niet alleen voor leken maar ook voor
menig clubschaker een ongrijpbaar spel, waarbij je het al
zwart voor de ogen krijgt als je
er naar kijkt, laat staan als je
een van de deelnemers bent.
Het spel wordt twee tegen twee
gespeeld, waarbij de geslagen
stukken ingezet mogen worden
door de medespeler. Om de
chaos compleet te maken, bedraagt ook nog eens de taedenktijd slechts zeven minuten per
persoon.
Bij de Chess Society kent
deze knotsgekke variant van
het schaakspel vele aanhangers. Er worden inmiddels zelfs
twee volledige clubavonden
aan besteed. Chess-speler Olaf
Cliteur speelt het spel nationaal eenmaal per jaar serieus
en wel op het nationaal kampioenschap. Als junior deed hij
dat al aan de zijde van Kees
Koper, eindjaren tachtig vormde hij een koppel met Hans van
Brakel en sinds 1994 strijdt hij
samen met Fred van de Klashorst. Vanaf dat moment verkeert de Zandvoorter continu
bij de eerste twintig.
Afgelopen zondag kende het
tweetal een moeizame start.

Nationaal meester Albert Blees
nam namelijk in de eerste ronde met zijn partner plaats tegenover de Zandvoorters. Het
werd een moedige strijd die op
den duur natuurlijk toch verloren ging. Vervolgens scoorden
de Chess-spelers een 1-1 gelijkspel en in de derde ronde werd
opnieuw verloren. De vierde
ronde leverde de eerste 2-0
overwinning op.
Helaas ging de vijfde ronde
verloren en de zesde, zevende
en achtste ronde eindigden alle
gelijk. Het duo raakte echter
wel op drift. Middels twee 2-0
overwinningen op rij schoten
ze als een raket omhoog op de
ranglijst. De elfde ronde werd
weliswaar verloren van de uiteindelijke nummer drie. Ook in
de voorlaatste ronde leek het
mis te gaan, toen Van de Klashorst snel verloor. Cliteur hield
zijn team in de race voor een
goede eindklassering door met
minder materiaal zijn tegenstander door zijn tijd te jagen.
De laatste ronde was beslissend. Nog eenmaal ging het
koppel er echt voor zitten. Ondanks dat ze weinig trainen in
deze discipline hebben beide
schakers als pluspunt dat zij
creatief zijn in het gewone
schaakspel. De laatste partij
kwam dat wederom van pas.
Fred van de Klashorst won als
eerste en deed dat met groot
materieel-voordeel, waardoor
ook Olaf Cliteur zijn opponent
compleet van het bord drukte.
Door deze laatste overwinning
werd een knappe 14e plaats bereikt, hetgeen de beste prestatie tot nu toe betekende.

ZANDVOORT - Voor de oude
duiven van Postduiven Vereniging Pleines stond zaterdag een
pittige vlucht op het programma. Door het zware weer hadden de duiven het moeilijk,
maar het was Hans Heiligers
die de eerste duif klokte.
Zaterdagmiddag werden de
duiven gelost vanuit het Franse
Roye voor een vlucht over 325
kilometer. Door de noordwesten wind kon de winnende duif
slechts een snelheid maken van
66 kilometer per uur. Om kwart
over twaalf gingen de duiven op
pad voor hun lange tocht. Hans
Heiligers klokte om zes minuten over vijf de eerste duif en
won de wedvlucht.
Uitslag: Hans Heiligers l, 2, 4,
Foto Chris Schotanus
8,13, 17, 20. R. en Th. Sinnige 3,
buur Staub was niet meer in te 9, 14, 18, 19. Rook Driehuizen 5,
halen. In de Maranello Ferrari 6, 7,11,15. Hans Gaus 10,12,16.
Challenge snelde Dick Waaijen(ADVERTENTIE)
berg in de eerste race naar de
overwinning. Hij werd op de
voet gevolgd door een fel aandringende Hans Hugenholtz.
Waaijenberg bleek ook in de
tweede race de beste coureur te
zijn. Nu plaatste coureur Hart
zich op de tweede plaats. Hans
Hugenholtz moest beiden laten
SMAAk\ÜL
gaan, doch legde beslag op een
verdienstelijke derde plaats.
ER1ÜR
In de klasse Italiaanse Historisch was Peter Boel in zijn Ferrari Daytona door niemand te
volgen. Boel won zoals hij wilde
•~
S^ananavscherrejbeienenkijnslniverheid
met ruime voorsprong op de
Duitser Braun m een Ferrari
Meubelboulevard Diemen
F330. Nico Koel, met een FerraSniep 5 Diemen
ri 365 GTB, eiste op afstand de
Telefoon 020-6956409
derde plaats op.
(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(per01-OI>199li)

ZFM
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

Maandag tot en niet donderdag
ZI'M Nonstop semce
O O O t / m IS (K)
Mu/iekbouk\aid
18 00 l/m 20 00
2000l/m22.00
l'o\\ei Plav
i _• l oo
lussen LbiS. Moed
Vrijdag
ZI'M NonMop servke
oooi/in 1100
ZFM l'lus IxMipiojrramma speciaal vooi desemoien
n o o t / m 1200
\Valertoien (niet tussen 12 en l denenieeiitevooiïiclilei)
12 00 t/m 1-1.00
ZI'M Nonslop service
14.00 t/m IS 00
Mu/ickboule\aid
IS 00 1/in 20 00
20 00 t/m 24 00
l'owei l'hiv
BI'M
22 00 l/m 2-1.00
Zaterdag
0001/1110200
/FM Nonslop service
2 00 t/m OS 00
Bi nek ophalen
S 00 1/in 1000
(loedemoritcn Zandvoort (Live vanuit Cale Neuf)
l O O O I / m 1200
12 00 l/m 1-100
Hand m hand
Badniuls
11 00 l/m Ui 00
Htirobieakdovvii
lrt.00l/m IS 00
ZFM Sport (Live vamnl Yanks Cale)
IS 00 t/m 1900
deletter aan Zee (Live vanuit Yank Café)
19 00 t/m 20 00
de Kustwacht
20.00 l/m 21.00
Zondag
ZFM Nonstnp semce
O 00 l/m 930
de Duimoos l>n levensbes chouwelijk pi oj;i anima
H :U) l/m 10 00
l O O O l / m 1200
ZFM Ja//
Mik' Biiinclien mei
12 00 l/m 11 00
Badimits
1-1.00 l/m KiOO
Zandbak
l(i 001/m IS 00
IS 00 t/m 20 00
Mu/iekboule\aid
de Kusiwaiht
20 00 t/m 2-1.00
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Opruiming op de boulevard Meubels
voor een appel. Interieurs voor een ei.
De koopjesklopjacht begint Kom snel 1
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Digelijks open vin 9 30 tot 17 30 uur
7at<.fdag tot 17 00 uur
rmianchg van 13 00 tot 17 30 uur
Vrijdagavond koop-wond

tot 21 00 uur
Altijd voldoende gratis
pirkeerruimte bij alle zaken
TflAM

9

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur
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WIONTEL IrlJïïïïr!^
vanl^eeuwiik
j interieur
Uitgaan

Opleidingen/cursussen

Openlucht-vlooienmarkten

Een eigen bedrijf starten?

Op de Sniep, Diemen

Beter onder dak bij de

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

Auto's en
auto-accessoires

T k gesloten bagagewagen
GRATIS OP WOON T V UW HUIS VERKOPEN''
29 en 30 juni Mullerpier te Rotterdam, 13 en 14 juli Sport- Vanaf 1996 een stuk eenvoudiger met de nieuwe midden- THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u service)
met imperiaal, i pr st, ƒ 300,complex Ookmeer te Osdorp (Amsterdam), 20 en 21 juli standsopleiding AOV Avondopl m diverse steden Examen TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN Th per 1 juli a s sfeervolle Tel 023 - 5716107
Succesvolle kleine advertenties
lichte BEDRIJFS/KANT Vlanifestatieterrein te Alkmaar, 28 juli Evenemententerrein
n eigen klas Voor ml + broch Instituut Bernel 023-5325491
RUIMTE, 32 m2, 4 m hoog, 1e VOLVO 440 DL, 1 8, '90, kivoor de zakenman en particulier
te Voorburg 27 en 28 juli Maaspoort te 's-Hertogenbosch
verd, hoekpand Huurprijs lom st 66 500, APK gekeurd
\Il<
l n ,llK l > N'lllU ^ klIlllK'n \MH «ll'Il ^«'/l t HM l l ()f J k<l
Org Mensen, tel 023 - 5402334 b g g 06 53147728
Onroerend
Relatie/
ƒ887,94 p m. (incl service- ƒ14000,- Tel 020-6443399
Iniiimrii In M ii\i m i I i M i M h t t i i ^i (Mitlt n
Haal in 7 mnd uw toeristisch vakdiploma SEPR Avondoplei- bemiddelingbureaus
SNUFFELMARKT UITHOORN
kosten, G E B , BTW) Zeer
b
den Qns
goed
te koop
l'.l l l te llllrl i n \M uij/i n HIJ ll.l.l! dl' s|iri i,i II hem ojl ilr
ding
voor
o
a
reisburomedewerker
in
div
steden
met
exaelke
zaterdag
916
uur
goede bereikbaarheid Bednj- VW camper bj '75, APK 6-'97
p.i^in.i \ll< H O S '
aangeboden
mengarantie
Voor
ml
+
broch
Instituut
Bernel
023-5325491
vencentrum voor Vrouwen, ƒ3850 Na19u 020-6343445
U
r
2
eentree
n t r e e ,„^„„„„ *„,,„*„„ »;;,.,.,„.,,=„
IM.i.itsnif: is ino<:( lijk 111 <!i \nl<:< nilr i-ilitu*
??^ H , / =n 4
^enen
te'wijzigen
ht^ teksten
d
UPIDO brengt u bij elkaar'
/ V N i n o o i n * . MI l \ \ s l i l \!))() -,\ , „ , Niilliim<li-i
A'dam Tel 020 - 6932309
WIKA
0
dUS e
e 9
f niet
te nemen
slmttnu-tijcl ilm-il.i;: 12 (K) urn
'nto 0297 53 235 4 '
°
°P
ndien gewenst reeds binnen Vinkeveen, hoek-dnve-in
Zalenverhuur
Autoruiten en kentekenplal week uw eerste contact woning, royale woonk +
l knul u» ti k-I li It-fmn-i h iip^r\i>n (>.>! ~>7 I7IM> o!'
ten Lijsterstraat 18
Financien en
Vraag gratis en vrijblijvend open keuken, inp garage,
Tel
+ fax 023 - 5731613
Divers
personeel
gevraagd
Zoekt u ruimte voor vergade- de folder aan 0345611486 tuink , 3 slpk , ruime artistieke
*
/.iniUiKiii.. Nii-iiu-lil.nl (,.i-tliiii-|iliin 12 JOL2IM
handelszaken
nng, feest, club of partij'' automatisch) of 0345-631364 badk Vr pr ƒ350000 k k
Zie ook de pagina's
/.iniKooll
voor uw feest,
Komt u dan eens praten met telefoniste) 24 uur per
SHOWROOM
!M.i.itHn<! i- ook mo<:rlijk in ili \olfit mli* i nnilitn.ilii
Tel 0297 - 265103
VERTEGENWOORDIGERS M/V
party of receptie
mij, A J v d Moolen,
dag, 7 dagen per week
in deze krant
\\2/.IMllMM>ll>
NlllUSslll.lll.
\.Tl,ll'Kl(l„
\Wcklll.lll.
b
v
auto,
per
direct
beschikbaar,
max
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en
ABN
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Tel 023 - 5715541
:upido erkend, voordelig en
Gemeenschapshuis, tel
l i t l i o o i n s r t oiit.inl.ili Komlc \ i ui-i. X.iKim't-i dei
V A ƒ75 - DORSMAN
<end? Dan kunt u eventueel in aanmerking komen om ons
Onroerende
één van Nederlands grootste
( nlll.inl. .llli i dilirs van Ili'l \n)slri il.ntls Stjils
023-5714085 of 5719652
blijft toch goedkoper'
Huur en verhuur
multi-functioneel
onderhoudssysteem
te
vertegenwoordigen
hl.nl ]~> '.',!\„•\ niilhinilii
•elatie-organisaties
goederen
te
koop
Bel nu 023 - 5714534
Slmtin^stijil in.,.uiel.i<: l") Dl) MUI
Bel H C S tussen 10 00 en 17 00 uur 020-6409408
auto's
en motoren
UNIQUE, een deskundig buCorrespondentiegevraagd
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Onderhoud,
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Zie ook de pagina's
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k.mlot i n \ rl k l Ij^li.l.ll
Wegens uitbreiding van onze
nu voor info + gratis brochu- Heeft u plannen uw huis te
Tel
023-5718812/5715619
SHOWROOM
reparatie,
06
doorschakellijnen
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~fa
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SWINGING
SINGLES
in deze krant
wij weer plaats voor enige
i rkrnnif: fii !>t .K ht .iKinrilt yj'. - .ulin kovtrn
doe-het-zelf
pr kl ca. ƒ 350 000 Belt u dan
Rubrieksadvertentie
opzaterdag
dansparty
voor
aldames Indien het voeren van
023 - 5719624 na 1800 uur.
*
HIJ ]>l.i.H-mc in lic \ 1 u i o s uoiili-n jji'i-n l K-MIJ s n u m
geven' Zie voor adres en/of leenstaanden in 't Moe, LmTexel t h 5-p carav m voorfotische gesprekken u eenTe koop
Illl'l s \ r l M l l l l l l ]
Op M l/Ol'k U O I l l t .1.111 ,1(I\IM h'cl elefoonnummer de colofon denlaan 75 A'veen Aanv 20
Rijles auto's
Te
koop gevraagd GARAGE- tent, op vak park De Knm, vrij
voudig
afgaat,
belt
u
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dan
DE
KLUSSENBUS
iliis l)inti n lm MM->]III ulin<:s^4 bied érn kianl M-I
aangeboden
n
deze
krant.
u 030-6932954/06-53485628
BOX
m
Zandvoort/Haarlem
of
na
23/8
0317-312169
en motoren
Voor
ledere
klus,
bellen
dus
nel,
telefoon
thuis
is
vol•*tminl
IlirlMKii \Minlt yft.'ïO in i<kiiuii£ £cdiversen
omgeving Tel 023571 6556
doendei M P B -teleservice
Tel 023 - 5713780
III.H hl
065 - 3300456
\]|i'|.iij/ini-\il 11.V/, !!'!\\
Kennismaking
SCHILDER heeft nog tijd v
BedrijfsAlblas Verkeersscholen
l knul ilc h kst \ a n m\ M u ui .nKt l trntlriumlmidlK /
3innen- en buitenwerk Vnjbl
• ATTENTIEi Enkele vóórOnroerend goed
onroerend
goed
lfli'foni-t h op^rxcii
prijsopgave
beelden
van
aangeboden
adOppas gevraagd/
en woonruimte
te koop - te huur
Bellen na 18 00 uur 5719800 REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
vertenties die niet als particuUW RIJBEWIJS
aangeboden
te huur
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, lere Micro worden geplaatst
Nieuwkoop, 01724-8361
Wil je 't vakkundig, goed en 7 dagen per week Wat moet u doen7
zwarte-marktspullen, sex/eroaangeboden
(ilil minuut i is niet \ooi 1>< /<u fik l «H liicn) of /enden 4iiin.
toch betaalbaar'' Bel de
Zie ook de pagina's
T h per 1 juli a s sfeervolle
tische advertenties, geven
Gevr erv oppas voor onze ALL-ROUND KLUSJESMAN, 1 Kies een leuke advertentie
Micro'- \WckmtMlia
SHOWROOM
lichte BEDRIJFS/KANT tweeling van 4 jaar Per 12 voor al uw klusjes in en om uw 2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4 van lessen/bijlessen, persoIN>Hti>iis 156- 1000 Al) AmsttTiLtm
2
in deze krant
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie, neel biedt zich aan, te koop T h nabij centr Amstelveen, RUIMTE, 32 m ,4 m hoog, 1e
aug
,
ma
,
di,
do
van
15-18
Dr -.luitinir-itijilfii <ï«-Mt 11 MIOI |)l.i.ilMii£ ui ilt /< Iftle
luis Bel voor offerte en info
van uw keuze
raskatten/honden
(pups), 2 gem kam ƒ 500,- en ƒ 550,- verd, hoekpand Huurprijs
uur, event deel schoolvak, 020-6919694/06-54737812
u.-,k
Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
meerdere aanbiedingen zelf- gebruik k d t en wasmachi- ƒ887,94 p m (incl serviceomgeving Artis 6253353
Caravans
\ om dr ln'l.ilnifï on t \.m »t u ren .ictepljrii iika.ii l
kosten, G E B , BTW) Zeer
de
artikel,
woonhuizen/ ne Tel 023 - 5730936
Vouwwagens
Vind jij oppassen ook een uitAls
knuffelen,
eerlijkheid,
vnjHoi,
met
Romy
van
25
Ik
heb
goede
bereikbaarheid
Bednjkamers te koop/te huur aan
Foto - Film
daging? Lieve, betrouwbare,
heid en vriendschap trefwoor- wel zin m een spannende geboden, vakantiebungalows
vencentrum voor Vrouwen,
Tuin/zomerhuisjes
Onroerend goed
met-rokende oppas gezocht
den zijn die m jouw straatje blind-date Heb je daar ook 3 1 d te huur aangeboden
A'dam Tel 020 - 6932309
voor 2 meisjes v 2 en 5 jr, van Te koop Canon EOS/1000F/N passen, dan moet je zeker zin in, bel dan en je komt <ortom alle advertenties met
en woonruimte
Oproepen - Mededelingen
Gezellig mger stacaravan
7 30-17 30 uur, voor mm 2 da- met zoomlens 35-105 MM, reageren Deze studente (24) meer te weten
een zakelijk karakter Deze
te huur gevraagd
gen, m A'dam-Zuid/Oost
(Red Ceder), 950 x 350 m,
uit Rotterdam is namelijk al 06-35015156 1 gpm Box- kunnen alleen geplaatst worRijwielen,
ƒ 600,- 020 - 6455133
Tel 020 - 697 32 30
op rustig park m Putten,
een tijdje op zoek naar woon- nummer 385200
den
tegen
een
mm-tarief
motoren,
1
HERPES ONDERZOEK
ƒ27500,- Tel 0297-566591
ruimte m deze straat Snel
Munel en Cees zoeken etage
Ik
ben
Patncia
uit
Den
Haag
Gratis af te halen gebruikte m A'dam tot ƒ 1200 p m
bromfietsen
Muziekbellen dus" 06-35015156
Kunst en antiek
Te koop leuke kleine, CARADe Universiteit van Amsterdam onderzoekt het effect van
1 gpm Boxnummer 918257 en ben 20 jaar, 1 72 m lang straattegels 023-5718698
Tel
6737683
of
5256284.
instrumenten
VAN, prijs n o t k, in ZandVerder heb ik donker, lang
een nieuw medicijn tegen TERUGKERENDE herpes van de
Raleigh racefiets, ƒ 125 Da- Net gem app 3 a 4 kam te
voort Tel 020 - 6842997
Amsterdam Mijn naam is Ag- naar en bruine ogen Willen
geslachtsorganen (pijn, blaasjes, wondjes) Wij zoeken
•
Te
koop
mountainbike,
nes Ik ben een slanke, blon- lullie meer over mij weten, of mes sportfiets, ƒ75 Schom- huur gevr van sept '96 tot 1 mooi, weinig op gereden,
mensen rnet deze aandoening Als u een herpes-aanval hebt KOLONIAALSTIJL
Tuinpark ELDORADO,
de vrouw van 49 Ik heb brede ets leuks over jezelf vertellen, melstoel, ƒ50 Tel 5715817 maart '97 Tel 023 - 5719381 ƒ100 Tel 023-5717136
en met het onderzoek wilt meedoen, bel dan mw Lim, arts, Nederlands-lndie,
antieke
Kostveriorenweg t o nr 27,
interesses, waaronder lezen, spreek dan wat op mijn box T k 2 gashaarden, electr
GG & GD Amsterdam, 020 5555321 (ma -vr 15 00-17 30 uur) meubelen en antiek-look 700
Studente Ergotherapie zkt kaAmstelveen TE KOOP comuitgaan, reizen, zon en zee Ik n, wie weet BEL
naaimachine, losse centnfu- mer m studentenwonmg in • Tk Batavus herenfiets,
stoelen, div modellen tafels,
pleet ingericht TUINHUIS,
• Getuige gezocht v ongeval
terugtrapr, ƒ 100,ben
op
zoek
naar
een
man
06-35015156
1
gpm
Boxge,
4-pits
kookplaat
A'dam of omg 0541 - 625601 Tel 023 - 5712566
Engelbertsstr zaterdag j l Technisch personeel ook met marmer, kasten,
(20 m2), m fraaie tuin (220 m2)
met
een
goed
niveau,
die
er
numrner
946044
Tel
020
6648968
banken, vitrines, bureaus,
Bel hr Plemper 020 - 6137727
om 615 u 0306884014
ook nog goed uitziet Ben jij
gevraagd
decoratie enz JAN BEST,
• De advertentie-afdeling voor bezichtigingsafspraak
-ijkt het je wat om eens kón- T k orginele, zeer goede
die
man?
06-35015156
Woningruil
Gevr opname Sil de StrandKeizersgr 357, 0206232736 U kunt bij ons al v a ƒ 270,'
behoudt zich het recht voor
1 gpm Boxnummer 301242 takt op te nemen met mij, een Raleigh damesfiets, geh
jutter 2 12/6 voor kopie
Showr Mr J Takkade 30,
advertenties, eventueel zon- • Rubrieksadvertentie op
slanke, avontuurlijke vrouw compl, verl, zijtassen achter,
voor het eerste halfjaar
BWS zoekt per direkt
Tel 020 6175324
Aalsmeer, 0206412137
GESCHEIDEN en toe aan 'n van 32 Zo ja, laat dan een stalen mandje voor, pomp +
der opgave van redenen, te geven'' Zie voor adres en/of
een goede piano huren
750 RUILADRESSEN
LASSERS, bankwerkers en
nieuwe starf Veel vrouwen 3oodschap achter en wie nwe hometr 1 koop ƒ 475,- in A'dam Inform bij WBV Het weigeren (art. 16 Regelen telefoonnummer de colofon
* Help de Polen Stuur 'n autoschade-herstellers
1
zijn
ook op zoek bel
voor het Advertentiewezen) in deze krant
TAFELS
weet klikt het 06-350 15 15 6 Tel na 1800 u 5714285
voedselpakket Wij hebben Inl 020 - 6380244
Oosten Tel 020-4873315
VAN
KERKWIJK
06-35029015
(75
cpm)
300
m
voorraad
1
gpm
Boxnummer
388070
evt n adres 02907 5235
Amsterdamseweg 202
antiek, klein,
Haarlem hoi, ik ben Debbie Ondeugende blauwe kijkera Jeroen, nu Phaedra drs is,
AMSTELVEEN
groot, dik, dun
Personeel
en kom uit Haarlem Ik wil tjes, goed figuur, gezellig,
gaat Lombroso de kast in en
020-6413187
graag een keer een leuk romantisch, 1 80 Denk je
aangeboden
jij eruit
avondje met iemand gaan dat je dat aankunt, spreek
Keizersgracht 357,
stappen' Ik ben 1 70 m en dan een leuke boodschap m,
Dieren
en
020-6232736
Eng /Ned spr v r , met erv
heb blond haar/blauwe ogen en ik (man) reageer weer op
Showroom
dierenzoekt huishoudelijk werk,
en weeg 55 kilo Als het jullie jouw boxi 06-35015156 1
Mr
J
Takkade
30,
ƒ 12,50 p u Tel 0206816326
benodigdheden
wat lijkt, dan hoor ik het wel" gpm Boxnummer 305481
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolAalsmeer 0206412137
Bel me maar" 06-35015156
(frankeren als brief) met vei- NUMMER KOSTEN
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Gepensioneerde reisbureau
1 gpm Boxnummer 400992 R'dam hallo met Gerda Ik
melding van uw postcode naar F 3,00 EXTRA
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
manager zoekt bijverdiensten Veilinggebouw Amstelveen
(u dient er rekening
zoek iemand uit de buurt van
inbreng voor veiling, Qnderella Euro^ 19,50 2 st
ons kantoor:
bon (niel telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeof thuiswerk 023 - 5730936 8heden
mee te houden dat bij
en 9 juli Spinnerij 33,
Bez ƒ 23,50 Hondenkapsa- Hallo, dit is Jantine Ik ben R'dam Ik ben zelf een gezelliMicro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
geven
•
verloren/gevonden
•
weg/aan
komen
een
blonde
meid
met
krullege
meid
van
44
en
heb
2
tel 020 - 6473004
Ion, J P Heijestr 79,6183091
156,1000 AD Amsterdam.
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor parbr.o.nr.... bur. v.d. blad
tjes Ik zoek een leuke partner kinderen (18 en 20) Ik ben
Woninginrichting
als l regel bij uw tekst
ticuher gebruik • het aangebodene mag niet boven
PUPPY'S
niet
moeilijk
en
erg
ruimom
hele
leuke
dingen
mee
te
Weggelopen of
gerekend wordt).
Of afgegeven by
f 300.- uitkomen.
Verhuizingen
tot 6 maanden OPGELET doen Ik ben gek op het dan- denkend Dus lijkt het je wat?
gevonden dieren
- Kantoor Zandvoorts
Speciaal voor jullie wordt er sen van lekkere salsa Ik pro- Bel me dan maarii Altijd reacT k compl si kmr incl AuWij zijn niet aanspraNieuwsblad
een zomertraming opgezet beer elke dag een klein feest- tie terugi 06350 15 156
Gebruik bij het invullen van uw teksl de coupon en
ping spir 2 x 90 cm + dekbed
kelijk voor fouten ontX Y Z B V verhuizingen en Opgave, snel bellen naar
Güsthuisplem 12.
etc ƒ4500 0206436818
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje
je te bouwen Wil jij dat me mij 1 gpm Boxnummer 408825
staan door onduidelijk
kamerverhuizingen Voll verz Ellen Cats, tel 023-5713368 doen? 06350 15 156 1 gpm
H Aan komen vliegen kanarie
2041 JMZandvoort
Laat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
een
vakje
vrij.
handschrift.
(jong beestje) Wie hem mist o Uw particuliere Micro bon Dag nachtserv 020 6424800
R'dam mijn naam is Marjan
Boxnummer 347443
Schrijf per regel hele woorden of lettergiepen
gaarne kontakt met 5718591 per post verstuurd bereik * ANNULERINGEN van uw • De advertentie afdeling
Ben 34, 1 60 m en 60 kilo Ik
Wij behouden ons het
ons pas over 3 a 4 dagen advertentieopdrachten kunt u behoudt zich het recht voor Hallo, met Elly Ik ben een heb blond haar en bruine
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
Gratis Micro's en betaalde
recht voor zonder
® Wij behouden ons het Opdrachten die te laat
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijUITSLUITEND SCHRIFTELIJK advertenties, eventueel zon- moderne moeder van 46 Ik ogen Ik ben ongebonden en
Micro's moeten worden mgele- opgave van redenen
recht voor zonder opgave van binnenkomen worden
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaait.
richten aan Centrale Orderaf- der opgave van redenen, te ben slank en men zegt dat ik heb een vaste baan Wat
verd bij een aanleveradres
redenen teksten te wijzigen automatisch de week
delmg Weekmedia Postbus weigeren (art 16 Regelen er jonger en goed uitzie' Ik zoek ik? Een goed uitziende
uiterlijk vrijdag tot 16 00 uui.
of niet op te nemen
daarop geplaatst
houd van dieren en muziek man die van uitgaan houdt en
voor het Advertentiewezen)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
156 1000 AD Amsterdam
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
(blues, hardrock etc) Graag een avondje thuis en die eeropgegeven.
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.
zou ik kennismaken met een lijk is" Bel me maar snel'
leuke en slanke man, omg 06-350 15 156 1 gpm Box^ïii^^^i;,;^;^^
Amstelveen' 06-350 15156 nummer 979954
1 gpm Boxnummer 438045 Sportieve vijftiger zoekt een
Hoi, ik ben Richard Heb jij zin lieve, spontane vrouw, 50-55
om een keer gezellig uit te jaar Ik rook niet en gebruik
gaan? Ik ben blond, heb blau- geen alcohol Wil jij samen
we ogen en ben 1 86 m lang leuke dingen ondernemen en
Ben jij ook spontaan en hou je van gezelligheid, neem
spreekt mijn advertentie je dan contact met mij opi
aan, reageer dan op mijn box 06-35015156 1 gpm Box
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
nummer Je krijgt altijd be- nummer 365084
t/m 3 regels ƒ 5,29
ncht terugi 06-35015156
Vrouwen van 25 tot 75 jr
S G 3 0 S G 3 5 SG40 SG45 Latex
Maat en dikte
1
t/m 4 regels ƒ 7, 19
1 gpm Boxnummer 993207 zoeken serieuze relaties Be
80x190x14
115,- 130,- 145,- 165,- 390,ook
06-95
10
(75
cpm)
t/m 5 regels ƒ 8,99
80x200x14
120,- 135,- 150,- 170,- 415.Hoi, met Frank Ik heb ontzet90x190x14
125,- 140,- 160,- 190,- 425,Vrouwen
van
25
tot
75
jr
t/m 6 regels ƒ 10,79
tend zin in een blind-date Jij
90x200x14
135,- 150,- 170,- 195,- 440,ook? Dan moet je even bellen zoeken een serieuze relatie
t/m 7 regels ƒ 12,58
en je hoort gelijk wie ik ben (geen sexgesprekken) Be
120x190x14
175,- 195,- 205,- 235,- 545,dan
06-9533
(80
cpm)
t/m 8 regels ƒ 14,38
enzo 06350 15156 1 gpm
130x190x14
190,- 210.- 225,- 255,- 605,Boxnummer
984877
Grancf/oze
speciale
aanbieding
,
t/m 9 regels ƒ 16,18
V/V
020,
goed
uitziend,
57
645,140x190x14
205,- 225,- 240,- 280,ongebonden, vele interesses
:
c
140x200x14
210,- 230,- 245,- 285,- 665,Hoi,
met
Martin,
ik
heb
een
t/m
10
regels
ƒ
17,98
-v:-; >.'/;.•."\ '•; Alleen bij ons • • : ' ' \ • ; : . • : • , ;
160x200x14
235,- 265,- 285,- 315,- 765,leuke, sportieve baan en ben nodigt charmante, ongebon
op zoek naar jou' Ben jij rond den vr uit haar pad te kruisen
875,180x200x14
y kwaliteitsmatrassen SG35
265,- 295,- 320,- 345,Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw advertentie helaas met opnemen.
de 45 en heb je serieuze be- voor een lange weg samen
200x200x14
300,- 330,- 355,- 385,- 985,Voor de particuliei maximaal 3 tegels giatis, met vooi de zakelijke mat kt, tot een maximum van één advertentie
Damasttijk doorgestikt 16 cm dik
doelmgen? Bel eens' Alleen i: Br o nr 750-26010 v d blad
per week Ook zonder vet melding vraagpnjs (artikelen te zamen niet boven f300,-) kunt u niet giatis adveitemaar alleen 06-350 15156 Welke kanjer wil met mij hè
ren. Alle prijken zijn incl 17,5% BTW
LEVERBAAR ALLE
1 gpm Boxnummer 914488 avontuur opzoeken? Ik ben
een blonde meid van 23 Ben
AFWIJKENDE MATEN
Ja hallo, dit is Lilian Ik ben je benieuwd? Reageert Ik
Naanr
eind 30 en ik zie er redelijk zoek een spannende date
DONDERDAG KOOPAVOND
goed uit Ik ben niet helemaa 0635015156 1 gpm Box
Adres'
dom en ik zoek een leuke nummer 321201
Amsterdam-Noord
Tel. 020-6324959
Papaverweg 17
stevige man Wil jij met mi
Postcode:
Plaats:
iets leuks doen?? Reageer Welke meisje van rond de 20
Tel. 020-6186088
Amsterdam-West
Postjesweg 87
dan snel Ik wacht met span zou het leuk vinden om vana
Telefoon:
Tel. 020-6937355
Amsterdam-Oost
Insulindeweg 511
vond met mij (man) naar de
nmg op jullie reakties
Tel. 075-172535
Zaandam («hum t o luuon)
0635015156 1gpm Box film te gaan? 06-350 15156
Provincialeweg 166
S v p. in Hibiiek'
1 gpm Boxnummer 374521
nummer 339700

Wilt u werken in het toerisme?
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Hotel Hoogland

Autoverzekering

Party-service
PELIKAAN

in 5 dagen

020-562 62 71

PIANO
SPELEN

Jan Best

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

MATRASSEN
Fabriekswinkel
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MiCRO's

voor de particulier:
3 regels gratis
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Zomerrondleidingen
Op het terrein van De Kleine
Aarde in Boxtel is veel te zien
wat maar enigszins te maken
heeft met een milieu-taewuste
leefwijze. Het totale terrein is
helemaal opnieuw ingericht. Zo
is er bijvoorbeeld een bijenstal
van leem en een vijver taijgebouwd. Geheel nieuw dit jaar is
een milieuvriendelijk gebouwd
bezoekerscentrum met een opzienbarend zonnecel-systeem
en zuivering van afwalwater
door planten in een helofytenfilter.
ledere woensdag, vrijdag en
zondag in de maanden juli en
augustus krijgt men onder begeleiding van een medewerker
van De Kleine Aarde een rondleiding over het terrein. De kosten zijn zeven gulden per persoon inclusief consumptie
(kinderen tot zeven jaar gratis
en kinderen van zeven tot 12
jaar halve prijs).
Het adres van De Kleine Aarde is
Klaverblad l in Boxtel, telefoon 0411Iï8'l.!l21. Het terrein is bereikbaar per
trein. Vanaf liet station Boxtel kan
men gebruik maken van een treintaxi
of en huurfiets.

Bekende hobby's
In het Veluws Museum Harderwijk wordt donderdag 27
juni de tentoonstelling 'De hobby's van bekende Nederlanders' geopend. In de expositie
tonen bekende Nederlanders
hun -vaak- onbekende hobby
en/of verzameling.
Alhoewel de verzameling van
beide Harderwijkers omvangrijk is, bleken hun verzamelingen toch niet groot genoeg voor
een zelfstandige expositie. Zodoende onstond het idee om er
een aantal bekende Nederlanders met hun hobby's bij te betrekken. Het resultaat is terug
te vinden op de zolderverdieping van het museum. Naast de
verzamelingen van Kroeske en
Alberts kan men de Dinky Toys
zien van Michiel Kerbosch, de
schilderijen van Carry Tefsen,
de gouden platen en gesigneerde gitaren van Henk Westbroek, 'oliografo's, van Piet
Veerman, modeltreinen van
Erik de Zwart en de schilderijen van Herman Brood.
De tentoonstelling is geopend van
vrijdag 28 juni tot en met 28 september. De openingstijden zijn maandag
tot en met vrijdag van tien tot vijf uur.
Op zondag is het Veluws Museum gesloten. Kinderen tot en met vier jaar
hebben gratis toegang. Volwassenen
betalen drie gulden vijftig.

Natuurvakanties
Het IVN (vereniging voor natuur- en milieu-educatie) houdt
in juli en augustus natuurvakanties voor jongeren vanaf 15
jaar. Het programma bestaat
uit het werken in natuurgebieden, wandelen, fietsen, sport en
ontspanning en bepaalde natuurthema's centraal staan.
Tijdens deze actieve vakantieweken verblijven de jongeren op de mooiste plekjes in
Nederland. Overdag wordt de
beheerder van het natuurgebied geholpen met lichte werkzaamheden, variërend van het
hooien van riet op een heel
drassig veldje tot het herstellen
van een oude eendenkooi.
Meer informatie staat in een uitgebreide brochure, die gratis op te vreaRen is bijnhet IVN, tefefoon 020-(i(i.8115

In het dak prijkt het wapen van de vroegere eigenaar van het
kasteel, de familie Hasselaar

Verdwalen
n
Het Gooi
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Kasteel Groeneveld, gebouwd in het begin van de achttiende eeuw
Dorpen en steden vormden
folder met de beschrijving van
vroeger een prettige afwissede wandelroute naar Hilverling in een verder verlaten
sum. De bijgevoegde plattelandschap, maar tegenwoordig grond brengt een gebied van
kan men nauwelijks aan de ste- vijf bij acht kilometer in kaart,
den en wegen ontkomen. De NS waarvan ruwweg de helft al in
hebben daarom samen met de
beslag genomen wordt door
Stichting Lange-Afstandspaden Baarn, Hilversum en Laren. De
49 rustige wandelingen uitgenatuur die overblijft wordt verzocht en opgenomen als railsnipperd door de A l en A 27,
een paar hoofdwegen en onze
idee in de Er-Op-Uit-pocket.
Eén wandeltocht begint bij sta- spoorlijn.
tion Baarn en voert via landOns eerste
goed Groeneveld naar Hilverwandeldoel is
sum.
Kasteel Groeneveld op het
gelijknamige
OOR HET VOLLE Am- landgoed.
sterdam Oost en de Daarvoor
wat groenere Water- moet eerst de ---graafsmeer, rijdt de trein drukke weg
Baarn
richting Het Gooi. Naar de van
rust waar ieder mens soms naar knooppunt Eemnes overworden. Een kort
zo naar snakt. Voorbij gestokenwordt
beloond met een
Weesp wordt de omgeving sprintje
de achttiende eeuw gebouwlandelijker, hoewel er nog in
de ijskelder onder eeuwenoude
steeds hoogspanningslei- bomen.
Destijds werd deze keidingen en snelwegen door- der 's winters
met ongeheen snijden. Een reclame- veer vijftig tongevuld
ijs. Daar bleef
bord van Natuurmonumen- het minstens twee jaar goed, zoten in het water bij Naarden dat men zelfs op zwoele zomermaakt duidelijk dat het hier avonden nog verkoeling had bij
het Naardermeer betreft. de wijn. Thans wordt de kelder
Hierna rijdt de trein door 's winters echter bewoond door
een bosgebied en stopt hij vleermuizen. Op een van de Enop station Baarn.
gelse banken die her en der verspreid over het landgoed staan,
komt de stadsbewoner tot rust
Op vertoon van het rail idee- en kan hij de nieuwe indrukken
kaartje geeft de lokettiste een even verwerken. IJskelders bij-

D

voorbeeld werden wel meer gebouwd, zoals op landgoed Waterland in Velsen. Bij Vogelenzang hebben de Duitsers er tijdens de oorlog één vernield,
omdat hun granaten er zo mooi
in klonken.
Om de bank hipt een merelvrouwtje, het mannetje zit onzichtbaar in een boom te fluiten. Uit het bos klinkt nog het
gekras van een kraai en vlakbij

vestigde Nationaal Centrum Jan, een wagen die vroeger ge- 2263 te irriteren. Bijna is het nu
voor Bos, Natuur en landschap. bruikt werd om boomstammen stil, slechts heel flauw hoor je
Zij geniet van de voorjaars- te vervoeren. Op een stoeltje er- nog het verkeer. En een vliegwarmte en bloemen: „Soms voor zit een man, met in beide tuig klinkt bij Baarn als het gemogen wij een bosje meene- oren een gehoorapparaat, ijve- rommel van een beginnend onmen, maar wel op strikte voor- rig te aquarelleren. Hij signeert weerstauitje.
waarde dat we ze laag afpluk- met de naam Huisman: „Nee
Wanneer we het park verlaken, zodat het voor de bezoe- geen familie van Jopi Huis- ten, lokt het echte bos. De eerkers niet zichtbaar is," vertelt man," zegt hij. „Ik vind het ge- ste boom die we daar tegenkoze.
woon prettig om hier te zitten. men is een tamme kastanje. Die
Kasteel Groeneveld is, net als Dicht bij de natuur, maar ook zijn altijd makkelijk te herkende ijskelder, gebouwd in het be- bij de mensen. Ik ben 82 en half nen, want mensen die in de
doof,
maar herfst kastanjes zoeken, hebhoud
ervan ben steevast de schors kapot
om een praat- geslagen.
je te kunnen
Voorbij een spoorwegovermaken."
gang gebeurt er iets opmerkeVerder
lijks: de route markeringen ontmaar
weer breken. En zo raken wij, inge•
over het land- klemd tussen spoorlijn en snelgoed.
Hier weg, toch nog de weg kwijt. Na
kun je, gezien een kleine kilometer dwalen
koeren een paar duiven. Heel gin van de achttiende eeuw. een tandem die drie keer langs- verschijnen gelukkig de roodver weg, maar vanzelfsprekend Hoewel het park er omheen komt, ook rondjes fietsen. Ove- witte bordj es weer. Maar ze blij goed te herkennen, roept een oorspronkelijk aangelegd is in rigens: de berijders van de tan- ken bij een andere route te hokoekoek. Zacht klinkt ook nog de formele Franse stijl, met dem vormen een opvallend ren. Na kilometerslange omhet geraas van autoverkeer.
veel symmetrie en rechte la- koppel. Vooral omdat de man zwervingen, zelfs over het talud
We volgen de rood-witte nen, heeft men er in het begin achterop na elk rondje luider van de A 27 en door de buitenbordjes verder en komen bij de van de vorige eeuw een roman- begint te murmelen en schreeu- wijken van Hilversum, hervinrand van een open veld. Aan de tisch Engels landschapspark wen, zodat hij op het laatst bij- den we de Groeneveld route
overkant staat kasteel Groene- van gemaakt. Staatsbosbeheer na van de wiebelende fiets valt. weer op de Zuiderheide.
veld met op het dak een wappe- probeert de natuurwaarde zo
In een weiland, met op de
Daar begint de zon achter de
rende Nederlandse vlag. Naast groot mogelijk te houden door achtergrond de onvermijdelij- horizon te zakken. De uitgehet kasteel is een boerderij ge- bijvoorbeeld dode bomen te la- ke verkeersweg, staat een koe strekte heide oogt verlaten, en
bouwd, aan de zijkant begint ten staan. Maar op een gegeven tussen een groep liggende er ontstaat een gevoel van preteen lange beukenheg. Dichter- moment moet er toch ingrepen soortgenoten. Uit de verte kun tige eenzaamheid. Alleen in de
bij gekomen blijken hierachter worden, omdat anders het ont- je gelukkig niet zien dat ze lelij- verte grazen een paar Charolais
kleurige bloemen gekweekt te werp van het park verloren zou ke gele oormerken dragen. runderen het gras en de struikworden. In deze tuin pauzeert gaan.
Maar vlakbij wordt duidelijk jes weg. Die beesten zijn een
een administratief medewerkBij de ingang van het kasteel dat het koe 2222 is die rond- paar jaar gelden speciaal uitgester van het in het kasteel ge- staat een zogenaamde Malle loopt, om met name nummer zet om de natuur te beheren.

De heide oogt verlaten en er ontstaat
een gevoel van prettige eenzaamheid

Bed & Breakfast in Zwitserland
kE

BOEKINGEN BIJ
reisbureaus
mogen
dan wat achterblijven,
de meeste Nederlanders
hebben toch al weer hun
plannen gemaakt en trekken er op uit. Ver weg, dichtbij, sjiek of goedkoop, het
aanbod is groot en gevarieerd.

Niederoesterreich was al bij
keizerin Sissi en keizer Karel I,
de laatste keizer van Oostenrijk, geliefd. Voor ons, eenvoudige stervelingen, is het gebied
ook de moeite waard, zeker dit
jaar nu Oostenrijk zijn duizendste verjaardag viert. Tot 3
november een grote tentoonstelling over dit alpenland in St.
Polten en Neuhofen an der
Ybbs. Informatie:
0206129682.
Bed & Breakfast, de van
oorsprong Engelse formule
is dit jaar ook
mogelijk
in
Zwitserland.
Je logeert er in zowel moderne
woonhuizen, chalets, op boerderijen als in Engels aandoende manors. Informatie over de
gids met vijftig B&B-adressen:
020-6222033.

Teddyberen zijn van alle tijden en Engeland is van oudsher de bakermat. Wie naast
Winnie-the-Pooh, Paddington
en Eupert nog tweehonderd
mooi aangeklede beren wil zien
kan terecht in The Wareham
Bears in Wilton House bij Salisbury. Hoogtepunt: de Teddy
Bears Picnic op 11 augustus.
Informatie:
020-6855051 of
rechtstreeks met de Berenresidentie 00 4.4 1722 743115.
Ecopark in Stockholm, het
eerste Nationale Park ter wereld binnen een grote stad, kun
je deze zomer met een Engelstalige gids doorkruisen per
boot. Je vaart dan om het eiland
Kiddies is de naam van een
Djurgarden en hebt geen idee kleine
organisatie
(035datje in een stad bent. Informa- 6400718) die ouders met kleine
tie: 070-3455283.
kinderen met elkaar in contact
brengt om zo gezamenlijk een
vakantie te plannen en beurtelings oppasmogelij kneden te
creëren. Kiddies bemiddelt om
mogelijkheden af te tasten voor
de diverse partijen.

groen dus waarbij ook een bezoek aan het Biotopwildpark
Anholter Schweiz niet mag ontbreken, alleen al omdat je het
idee hebt in de alpen te zijn,
maar dan zonder bergtoppen
op de achtergrond. Ook een
dagje blauw op en om het water
is mogelijk, zegt de VVV.
Polen trekt elk jaar meer Neder landers en dit jaar is er een
extra aanleiding hier te
komen. Hanzestad
Gdansk viert
het feit dat
duizend jaar
geleden
de
eerste Pools---- Nederlandse
betrekkingen
tot stand kwamen. Na een bezoek aan
Gdansk is men binnen enkele
uren rijden bij de Mazurische
Meren, de groene longen van
Polen.. Informatie 020-6253570.

Stappen in de
natuur van
Yorkshire Dales

De Azoren is bestemd voor liefhebbers van bloemen en planten, natuur en cultuur

BOES

Wandelen(l) kun je op veel
plaatsen, maar de Yorkshire
Dales in Engeland lenen zich
wel erg goed voor stappen in de
natuur. North Sea Ferries herhaalt dan ook tussen 2 september en l november zijn zeer
vriendelijk geprijsde wandeltochten (inclusief boot en hotel) naar dit gebied. Gratis folder telefoon 0181-55281. Wandelen in groepsverband is nog
goedkoper.
Wandelen(2) ook in de Achterhoek waar de VVV (0575519330) bomen-, natuur-, stadsparken en landgoedwandelingen organiseert. Een dagje

De Azoren, negen Portugese
eilanden van grote schoonheid,
onbedorven, veilig, schoon met
veel natuur en cultuur en te bereiken met de TAP, de nationale luchtvaartmaatschappij. Laten we hopen dat het massatoerisme hier niet toeslaat. Het
is in ieder geval het streven van
de toeristenorganisatie, die
pleit voor kleinschalig toerisme voor liefhebbers van bloemen en planten, natuur en cultuur. Informatie 070-3264371.
Trein. Na een wat ongelukkige start rijdt de Thalys u nu
comfortabel en binnen enkele
uren naar Parijs waar je in het
hartje van de stad (Gare du
Nord) arriveert. Vier keer per
dag en binnen vijf uur vanuit
Amsterdam. Alleen al het ontwerp en design van de trein geven je, nog voor je in de Lichtstad arriveert, een -gevoel van
luxe. Informatie over de diverse mogelijkheden in Confort l
en 2 bij de NS.
UMI! I'uul

Als zij dat goed doen, zal de hei
in augustus extra mooi gaan
bloeien, meldt ons een bord van
Staatsbosbeheer.
Wij naderen St Janskerkhof,
waar volgens de routebeschrijving bij de Auberge de la Provence een bus naar Hilversum
vertrekt. Wie dacht in deze sjieke herberg eerst nog even iets
te eten, komt bedrogen uit. Het
etablissement is ruim een jaar
geleden door brand verwoest,
en staat er nog steeds erg treurig bij. Bij de bushalte krijgen
wij alle gelegenheid om te bekij ken hoe de klimop naar binnen
groeit. Maar nadat de bus eenmaal gearriveerd is, rijdt hij in
tien minuten naar het station
van Hilversum.
Na drie kwartier, lopen we rozig en met vermoeide benen
over het Stationsplein in Amsterdam. De natuur in Neder land is misschien wel een beetje klein, toch heb je al gauw het
aangename gevoel er wekenlang doorheen te hebben gezworven.
Jan Pietcr Nepveu
De wandeling over landgoed Grocm-veld is opgenomen als rail-idet'-\v;mdeltocht nummer :!7 in de ; Kr-np-lltgids van de NS. l! koopt in é< n ki-er uu
treinkaart en een kaartje waarmee u
in Baarn de routebeschrijving kunt h;ilen. In combinatie met de treinreis
betaalt u een rijksdaalder in plaats van
vier gulden voor de beschrijvini;. TelcIonische Informatie: (Ni • (I2!I2'(vijftig
cent per minuut).

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!
Op woensdag 10 en 17 juli wordt er door Stedelijk Beheer
Amsterdam, afdeling
Amsterdamse Bos, in samenwerking met Weekmedia een

avonturentocht
in het speelbos
gehouden. Kinderen worden
opgehaald met de rondvaartboot
bij de Manegerie, Nieuwe
Kalfjeslaan in Amstelveen. De
boot brengt de kinderen naar het
speelbos in het Amsterdamse
Bos. Onderweg wordt nog een
clown opgepikt die de kinderen tijdens de vaart bezighoudt. Op hol
eiland is een avonturentocht uitgezet en leien de kinderen huttenbouwen onder begeleiding van de Boswachterij. De boot brengt de kinderen weer terug. Uiteraard is er limonade aan boord.
Het vertrek op beide data is om twee uur. Terugkomst is om vier uur.
De avonturentocht is bedoeld voor kinderen van acht tot en met 12
jaar. Ouders kunnen niet mee. Voor ouders die willen blijven wachten
is er een wandelroute van een uur op papier gezet.
De prijs voor deze avonturenmiddag bedraagt 12.50 gulden per kind.
Aangezien er per tocht maar 25 kinderen mee kunnen, is telefonisch
reserveren verplicht bij Stedelijk Beheer Amsterdam, de heer N.
Sprado. telefoon 020-643.1414 (op werkdagen van negen tot drie
uur). De onderstaande bon levert u in bij de boot.
Bij de Manegerie is ruime parkeergelegenheid. Met het openbaar vervoer is het startpunt via bus 69 te bereiken, halte Prins Bernardlaan in
Amstelveen. Vandaar is het tien minuten lopen naar de Manegorie.

Bon voor onze lezers
Naam:

Aantal personen:

l

geeft u meer!
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üjlc vakantie vieren
iet een pony voor je deur,
vlakbij Ponypark Slagharen
Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!
U kunt reserveren voor een Trio-Trip-arrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Ponypark Slagharen.
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n vele attrakties
zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende wildwest shows,
zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
* genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* en natuurlijk een gratis pony als ideale speelkameraad voor uw kinderen
•k dit TRIO-TRIP-arrangement kan op elke dag van de week ingaan.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

NOVILON MARMOLEUM

Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.
EURO-FLOOR
PARKETHANDEL
i'-y$$£x»;'iainsctag:Yani 10.00-18.00 uur
5-£?j£«Kvi/oénsöafl' van 10.00-18.00 uur
<^im'doiidërdag:yah 10,00-21100 uur
'tëï&z'&iïvrifdag van.10.00-18.00 uur
ti'iïfô^ï'zatérdagMn 10.00-16.00 uur]

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

VAKANTIE-TIPIJ _M
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06-Nummers
MARKEER STIFTEN PUNTENSLUPERS

5 KWALITEITS

10BALLPOINTS

mannen
00 245 292 777 Het telef.nr Homo-kontakten:
dat alle 06 sexnummers over- zoeken mannen. Dating + Direkt Apart! 06-95.18 (75cpm).
bodig maakt (200 cphm).

HANDIGE ETUI

Indiversevormen

PIAKCTFT
l

plakt schoon ensnel

met diverse leuke
Walt Disney prints

79

HOMO-voor-2, SNEL Direkt
(95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man Apart met een hete jongen!
06-98.78 (60 cpm).
06-320.322.29.
ANONIEME sexafspraakjes JONGE mannen gezocht om
dames 40+ lekker te verwenSexkontaktlijn Amsterdam.
nen 06-9709 (75 cpm). Vrou06-320.330.79 (75 cpm).
wen bel gratis 06-49.01.
ANONIEME sextelnrs van
hete vrouwen, ze geven echt Meiden (20+) willen snel SEXhun telnr! 06-9737 (80 cpm). KONTAKT. Direkt a/d lijn! Bel
NU: 06-9811 (80 cpm).
Anonieme telefoonnrs van
STUDENTES, ze geven echt Negerinnen geven telnrs v.
warm sexplezier bij hen thuis.
hun nr. 06-9501 (75 cpm).
06-9780 (80 cpm).

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

Nieuw: hete meiden uit
Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (1 gpm).

MET
4 ROLLEN

SONY

ZACHT TOILETPAPIEF

TRANSPARANTE
LUNCHBOX

MUZIEK CASSETTES HF60

VOORDEEIPAK BOV

voor 240 minuten luisterplezier

SET 4 STUKS >

Oudere heren gezocht v.
heerlijke SEX met dames!
(40+) 06-9705 (75 cpm).
Oudere vrouwen geven telnrs
voor direkt SEXkontakt. Bel
ook: 06-9511 (1 gpm).
REGIOSEXDATING: vrouwen
(20-45) uit jouw regio willen
sex! 06-95.17 (80 cpm).

Direkt Apart!

SM-VOOR-2: direkt apart voor
dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).

06 - 95.98

SM-voor-2. Direkt Apart voor
'n streng SEXkontakt! Bel!!
06-95.37 (80 cpm).

(24 u/p.d, 100 cpm)
SNEL-DOORSCHAKELLIJN.
Dominante vrouwen geven Hete negerinnen echt opbeltelnrs v. streng SM-kontakt. len. 06-9880 (80 cpm).
Bel NU: 06-32032580 (1 gpm). STUDENTES
geven
hun
telnrs thuis voor lekkere SEX
Heerlijk DISCREET apart met 06-9706 (75 cpm).
hete vrouwen uit Amsterdam.
STUDENTES geven HBO sex
06-320.322.11 (75 cpm).
op hun kamertje. Bel NU!
HEET 35+ sexkontakt: Dl- 06-9603 (80 cpm).
REKT APART met 'n oudere
vrouw. Bel 06-9567 (80 cpm). STUDENTES geven telnrs
Vrouwen bel gratis 06-4633. voor gratis hete sex bij hen
thuis. 06-96.01 (1 gpm).
HETE vrouwen (35+) willen
TRIOSEX: 'n vrouw of man
direkt sexkontakt. Bel
extra in bed. Sexkontakten
06-350.290.53 (75 cpm).
Bel nu 06-9844 (75 cpm).
HETE vrouwen (35+) willen
Vele mannen gezocht voo
direkt sexkontakt. Bel:
ECHTE SEX met dames 35+
06-350.266.46 (75 cpm).
06-9620 (80 cpm). Vrouwen

SANTA LUCIA CHENIN
blanc 1995

3 ES FRISDRANK
zoek uit: cola, sinas
of drink-blik 33 cl.

een karaktervolle frisse witte wijn

Of CABERNET SAUVIGNON
tinto 1994

bakt droog en krokant

KILOPAK

DE ENIGE ECHTE
HEINZ
TOMATO KETCHUP
extra grote f les 1000 gr.

een evenwichtige heerlijke rode wijn

HOMBURG
LEVERPASTEI
set 3 blikjes

FLES
0,75 LITER
ELDERS

CALIFORN1A
4 BORDEN SOEP
kip, groente oi tomaat

Hete vrouwen geven echt bel ECHT gratis 06-4999.
telnrs voor echte sex! Bel NU Vrouwen (40+) willen sne
06-9580 (75 cpm).
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn
Bel NU: 06-9663 (80 cpm).
- * 'HOMO-KONTAKTEN''

SATEHSAUS
kuip 250 gram

YAZOO DRINKYOGHURT
aardbeiensmaak

Direkt apart met een hele Vrouwen (40+) willen sne
hete knul uit Amsterdam! Bel SEX!! DIREKT APART!
nu 06-9613 (nu 60 cpm).
Bel nu: 06-96.33 (1 gpm).

FRISCHLI
HALFROOM
set 20 cups

Diverse clubs

SEVEN UP
REGULAR
FLES
1,5 LITER
VERKADE
KNAPPERTJES
BISCUIT

TANDENBORSTELS
medium of hard
set 2 stuks

« Reflectanten op adverten
2 warme STUDENTES privé, ties onder nummer gelieven
massage, relax, trio. Midden- ervoor te zorgen dat het num
weg 89A A'dam, 020-6925183 mer in de linker-bovenhoek
Amber Escort: 020 - 6328686 op de envelop staat vermelc
v.a. 19 u. GEZELLIG! Discreet en dat de brief geadresseerc
wordt aan: Centrale Order
geen chauffeur a.d. deur.
afd. Weekmedia, Postbus
Luxe privéhuis! 12 meisjes, 156,1000 AD Amsterdam. Di
ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden, voorkomt vertraging in de be
sauna's. 10.00-1.00. Sarphati- handeling.
park 118 A'dam 020-6723022.
VANITY ESCORT.
Privé A'dam, 9 top-meisjes.
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u. De mooiste Nederlandse en
Overtoom 443, 020-6188677. Z.-Amerik. meisjes, ook trio
gn chauff. a./deur. Nieuw
Opw. echtpaar. 06-54612127

PAK 220 GRAM

SUSSEX
CORNED BEEF
blik 340 gram

IN ONZE GROENTE EN FRUITAFD.

KNORRSPAGHETTER1A
complete pastagerechten

diverse smaken
PICOPLAST PLEISTERS
liefst 1 meter lang
ONS SUCCES!
PCD PINDAKAAS
pot 350 gram ________

"

OB TAMPONS
normaal
pak 32 stuks

OED

ARUBA DOUCHE
in heerlijke geuren
flacon 300 ml.

Op 11 september verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer verwarming, isolatie
en tuinonderhoud.

GILLETTE
BLUE II
«swivel weqwerp-

•««.»«*»

Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen,
tel. 020-6451515.
Op 16 oktober verschijnt opnieuw een bijlage
met het thema Wonen/Onroerend Goed'.

DIAMANT
FRITUURVET

„

VAN DEN

DEXTRO
ENERGY

/
\ qeeft dlreM energie, in de
a^/..--~..\3 smakentruitolsinas

ÖÜtói.!!^

^

- -»-

—

—

.

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannic Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenho
• AMSTERDAM: Helnekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).
'_
__^_.

basisbeurs

Als het om onderwijs en wetenschappen gaat beperkt

nachtelijk glazen rapen; vaak zo intensief dat van

bij onze diepgravende misdaadverslaggeving. En

Het Parool zich niet tot het geritsel in Den Haag of

studeren weinig meer komt. Open staan voor het ware

natuurlijk in de beschouwingen van onze columnis-

de verrichtingen in de collegebanken. We volgen ook

leven is tekenend voor Het Parool. Want we zijn niet

ten. Mensen die elke dag weer bewijzen dat wij

hoe studenten het erudiete hoofd boven water houden

alleen van papier en inkt, maar ook van vlees en

behalve aan objectieve verslaggeving ook ruimte geven

nu steeds meer van de beurs wordt afgeknabbeld.

bloed. En dat is overal terug te vinden. In ons inter-

aan uitgesproken meningen. En zo hoort het voor een

Het telefonisch enquêteren, het chaufferen en het

nationale nieuws, onze berichten uit de hoofdstad,

krant die wordt gemaakt in het hart van Nederland.

Het PAROOL. DE KRANT WAARIN HET ALLEMAAL GEBEURT.
Bel gratis voor een proefabonnement 06-0561.

514.550 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Nieuw
Woensdag 3 juli 1996

Scheurboekje
ZANDVOORT - De studenten
van de Small Business School
in Haarlem
hebben een
'scheurboekje' voor toeristen
ontwikkeld. Dit boekje bevat
kortingsbonnen die toeristen
kunnen gebruiken bij Zandvoortse en Haarlemse bedrijven.
Zie ook pagina 3

Los nummer f 1.95

56-e jaargang nummer 27

Internationaal gehoor

Mishandeld

De Jong is op vakantie in
Zweden. „Ik wil deze vakantie
gebruiken om er ernstig over
na te denken of ik wel als wéthouder verder wil gaan gezien
de verslechterde gezondheid
van mijn man. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen binnen ons gezin, omdat
ik een drukke baan als wethouder heb. Nu het slechter met
hem gaat, is er een moment gekomen waarop ik moet kiezen," aldus de wethouder dinsdagmorgen aan de telefoon.

Hasjvondst
ZANDVOORT - De politie
heeft donderdag een 31-jarige
Amsterdammer en een 40-jarige Zandvoorter opgepakt met
een behoorlijke hoeveelheid
hasj en 25.000 gulden cash in
zijn auto. Tegen de politie heeft
een van beiden bekend dat het
geld afkomstig was uit de
drugshandel. Zowel de hasj als
het geld is in beslag genomen.
Eigenlijk was de politie niet zozeer op zoek naar de drugs,
want de Amsterdammer werd
in eerste instantie aangehouden omdat hij in zijn auto over
de Boulevard Barnaart slingerde. Hij had 1,3 promille alcohol
in zijn bloed. De Zandvoorter
zat bij hem in de auto en werd
! daarom ook aangehouden.
l

Dat er sprake van politieke
druk zou zijn, ontkent ze ten
stelligste. „Er is vanuit de fractie wel kritiek geweest op het
college, maar nooit rechtstreeks tijdens fractievergaderingen op mij."
Als ze opstapt, dan verbindt
ze daaraan de voorwaarde dat
het huidige college met Flieringa (GBZ) en Versteege (CDA)
blijft. Dat levert echter een probleem op, want de eerst aangewezen persoon op de lijst (Van
Caspel) wil niet met dit tweetal
in een college zitten vanwege
gebeurtenissen in het verleden.
„Ik sta niet te trappelen om
erin te stappen," is het enige

| Over de kop
i ZANDVOORT - Op de Zeejweg is een 24-jarige automóbi', list uit Umuiden uit de bocht
| gevlogen en met zijn auto over
de kop gevlogen. De man raakte
daarbij gewond. Hij liep snijI wonden op. De man verklaarde
l tegen de politie dat hij op het
i natte wegdek was geslipt.

Voor een internationaal gezelschap van Zand- concert neergezet," aldus één van de bezoekers.
voorters, Amerikanen, Zwitsers en Fransen heeft Zo'n tachtig a honderd toeschouwers luisterden
organist Wybe Kooijmans zaterdagavond samen naar de hartstochtelijke klanken van het orgel en
met het koorensemble Vocaviata een „sfeervol de stemmige zangstemmen Foto André Lieberom

Rosarito
koopt
Thomas

Twee keer gepakt

Dronken

BAS-LUIDSPEKER

;V 200-250-300-400 watt .
vanaf 45?" :
RADIO PEETERS
•"..' Haltèstryat62A-v • ' ;
Tel. 023-5719892

De Jong
denkt slechts
ernstig na

'Zandvoort
ontbeert
toerismebeleid'
pagina 3

Marie wel eens aangegeven
„dat hij er klaar voor is als hij
geroepen zou worden."
Zelf zegt Van Marie: „Ik wil
niet filosoferen over dit soort
zaken. Ik wil eerst zwart op wit
zien dat ze weggaat. Maar als
dat zo is, tja. Ik ga over twee
maanden met de VUT, als ik
wethouder wordt dan kan ik
naar mijn VUT-uitkering fluiten. Uit ideologische overwegingen toch doorzetten? Tja."

Explicieter wil hij maandag
zijn antwoorden niet formuleren, omdat hij een dag later 's
avonds eerst met zijn fractiegenoten wil overleggen. Bij het
sluiten van deze krant was de
de PvdA en D66, vormde De uitkomst van die vergadering
Jong volgens de lezing van Van nog niet bekend.
Caspel een eigen college met
GBZ en CDA achter zijn rug
Wilfred Tates, voormalig
om. Aangezien Flieringa in dat raadslid en tegenwoordig gecollege domineerde, zag Van woon VVD-lid, stelt een rigoCaspel af van een wethouders- reuzere oplossing voor: „Deze
zetel. Hij verwijst naar het ver- coalitie van GBZ, CDA en VVD
kiezingsprogramma. Dat zegt heeft bewezen dat ze niet funcdat de VVD de voorkeur geeft tioneert. Nu is dus de kans om
aan partijen die niet alleen een coalitie met andere partijen
plaatselijk maar ook op provin- te vormen. Dat is de VVD-fracciaal of landelijk niveau in het tie ook aan de kiezers en de
bestuur zitten. GBZ (Gemeente leden verplicht, want het staat
Belangen Zandvoort) valt daar- immers in het verkiezingspromee in eerste instantie af als gramma.
coalitiegenoot.
De Jong wil wel dat het huidiAls tweede op de VVD-lijst ge college voortgaat, maar ze
staat Andries van Marie. De verkeert niet in de positie om
Jong vindt dat „niet zo'n gekke voorwaarden te stellen. Al hélegooi" en ook René van Liempt maal niet nu ze slechts aange(voorzitter van de Zandvoortse kondigd heeft dat ze nadenkt
VVD-afdeling) laat doorsche- over weggaan. De idioterie ten
meren dat Van Marie een aan- top. Ze draait toch al een tijdje
vaardbare wethouderskandi- mee, dus moet weten dat ze
daat voor het bestuur is. Vol- aangeschoten wild is als ze
gens Van Liempt heeft Van blijft zitten na haar vakantie."

degelijk een Zandvoortse geschiedenis. En daar willen we
zuinig op zijn. De zaak krijgt
wel een grote opknapbeurt en
wordt aangepast aan de eigen
smaak. Aan de zijkant- en achterzijde komt een volledig terras. Het houtwerk wordt geschilderd in de kleuren geel, wit
en groen. Ook het interieur
wordt aangepast," aldus Frank.
Patisserie Thomas staat al
vele jaren bekend om haar met
de hand vervaardigde taarten,
gemaakt door voormalig eigenaar Theo van Houten. Veel
Zandvoorters, maar vooral ook
de Duitse toeristen, kon van
Houten onder zijn vaste klantenkring scharen. Van Houten
blijft de taarten leveren aan de
nieuwe eigenaren.
Op l augustus krijgen Frank
en Else de sleutel. „Omdat het
seizoen dan bijna alweer over
is, draaien we eerst gewoon
even door. In het najaar gaan
we een aantal weken dicht voor
de verbouwing."

ZANDVOORT - Na de zomervakantie wordt duidelijk
hoe de nieuwe huizen in de stationsvallei eruit gaan zien.
Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de plannen voor de ruim vijfhonderd huizen namelijk nog niet
helemaal klaar. Zes architecten, een landschapsarchitect,
een stedébouwkundige en diverse ambtenaren buigen zich
over de laatste nieuwe wijk van Zandvoort. De gemeente
verspreidt hoogstwaarschijnlijk een dezer dagen een folder met informatie over de stand van zaken.

Zeilers pakken bronzen plak
ZANDVOORT - Zandvoortse zeilers Ute Klaassens, Gerard
Loos en Peter Snijders hebben voor de Watersport Vereniging Zandvoort een derde plaats gezamenlijk behaald op het
Küstzeilevenement te Scheveningen. Dit is het jaarlijkse evenement voor het kampioenschap van alle watersportverenigingen langs de Nederlandse kust.
De zeilers behaalden hun overwinning in verschillende
klassen. Opgeteld kwamen ze uit op de derde plaats. Gerard
Loos behaalde in de Formula 18 (een race voor boten van
vijf-en-een-halve meter) twee maal een eerste plaats en een
keer een derde plaats. Dit bleek voldoende voor een eerste
'overall' in zijn klasse. Hij gaat momenteel aan de leiding in
de Formule-18 klasse. Tevens verstevigt deze overwinning
zijn positie in het algemeen klassement van Nederland.
Zaterdag 6 en zondag 7 juli wordt de Tweedaagse van
Zandvoort gezeild. De Watersport Vereniging Zandvoort aan
de Zuid-Boulevard organiseert de races. Deze wedstrijden
tellen ook mee voor het algemeen kampioenschap. Tevens
wordt dan de race om het Nederlands kampioenschap Prindle 1996 in Zandvoort gehouden.

ZANDVOORT - Is het een nieuw soort kwal, een pruik of jeen verzameling zeepieren? Jan Molenaar, de vroegere eigenaar van strandtent Molenaar stond onlangs voor een groot i'
raadsel. Tijdens één van zijn dagelijkse wandeling op het
strand van Zandvoort vond hij dit vreemd uitziend wezen
van ongeveer dertig bij dertig centimeter langs de vloedlijn.
Radio Noord-Holland was er
als de kippen bij. „Ik heb nog
nooit van m'n leven zoiets gezien," zei de ex-strandpachter
met veel plezier op de radio tegen de verslaggever. „Misschien
heeft u wel een nieuwe kwal
ontdekt? Dan noemen we 'm 'de
Jan Molenaar-kwal'," antwoordde de verslaggever gevat.

H Waterstanden B

Het radiostation ging vervolgens op zoek naar een 'kwallenexpert'. Max Jansen, koudHW
LW HW LW bloedigen-bioloog uit Artis wist
06.21 02.06 18.5616.36 het raadsel, dat inmiddels in
07.09 02.52 19.4517.20 een emmertje met de verslagge07.58 03.45 20.35 16.10 ver mee op stap ging, tot groot
08.5904.3621.3616.55 plezier van Molenaar te onthul10.05 05.35 22.35 18.10 len.

Datum
[04jul
OSjul
06 jul
07jul
08 jul
09 ju!
11.0906.4123.4619.26
10 jul
12.26 07.40 --.--20.26
i 11 jul
00.50 08.45 13.3621.36
'12 jul
01.5610.1614.3622.41
! Maanstand:
i LK zo 7 jul 20.45 uur
: Hoogwater: vr 5 jul 7.09 uur NAP +
124 cm.
l Laagwater: zo 7 jul 4.36 uur NAP •103 cm.

Van Caspel werd door De
Jong tijdens het vormen van
een nieuw college na de verkiezingen van twee jaar geleden
namelijk gepasseerd. Terwijl
Van Caspel onderhandelde met

Het raadsel van de sliertjes

Motordiefstal

(ADVERTENTIE)

dat Prits van Caspel wil loslaten. Fractiegenoot Theo van
Vilsteren steunt Van Caspel onvoorwaardelijk.

Architecten en stedebonwkundige
stoeien met nieuwbouw bij station

ZANDVOORT -.- 'Patisserie
Thomas' is verkocht-aan Else
Blankenstein en Frank de Visscher van 'Rosarito Mode' in
plaats van het Kruidvat. Per l
augustus komt er een café/brasserie in het pand aan de
13. De nieuwe eigeZANDVOORT - Tot twee Haltestraat
hebben al te kennen gemaal toe heeft de politie een naren
30-jarige dronken man uit geven dat ze de zaak, op een
schilderbeurt na, zoveel
Zaandam aangehouden. Dat fikse
mogelijk in dezelfde staat wil- gemeente ging daarmee niet akman wordt ervan verdacht dat len
behouden.
koord. Bovendien stelde de gehij eerst een ruit van een
meenteraad als eis dat, als het
strandhuisje insloeg en nadat
Het pand aan de Haltestraat pand gesloopt zou worden, de
hij losgelaten werd op het Bad- bestaat
al van voor de eeuwwis- rooilijn op dat gedeelte in de
huisplein twee slagbomen ver- seling. Er
was sprake van dat Haltestraat verlegd zou wornielde. Volgens de politie was de winkelketen
Kruidvat de den. De nieuwbouw zou in dat
de man psychisch niet in orde zaak zou overnemen
en het geval meer naar achteren koen had hij te veel op. Na de
zou slopen. Maar Kruid- men te staan, zodat de Haltetweede reeks vernielingen pand
kon niet tot overeenstem- straat op dit punt verbreedt zou
moest hij een nacht in de cel vat
ming komen met de gemeente. worden. Daarmee ging de prodoorbrengen.
Vooral de PvdA en D66 ver- jectontwikkelaar niet akkoord.
zette zich indertijd fel tegen een De koop werd afgeblazen.
aantal eisen die de projectont„Het pand gaat niet tegen de
ZANDVOORT - Een 25-jarige wikkelaar stelde ten aanzien vlakte. Daar kunnen de ZandAmsterdammer is vrijdag op de van parkeergelegenheid: Men voorters gerust op zijn," aldus
'andvoortselaan aangehouden wilde een nieuwe doorgang ma- Frank. Al staat het niet op de
•net 1,47 promille alcohol in ken naar de Swaluestraat. De monumentenlijst, het heeft wel
jijn bloed. De man reed zonder
lichten en viel daarom op. Hij
moest zijn rijbewijs inleveren.

ZANDVOORT - Vanaf de
Prinsesseweg is donderdag een
oranje Harley Davidson gestolen. De motor behoorde toe aan
een Duitse toerist, die volgens
[het politierapport slechts drie
'jaar zou zijn.
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Rode loper
gaat uit
voor Joop
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Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166
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Alerte jongen
ZANDVOORT - Een 13-jarige
i Zandvoorter heeft ervoor ge:
zorgd dat twee oneerlijke vinders opgepakt zijn. Het tweetal
stal een portemonnee en dacht
een mazzeltje te hebben. Maar
dat pakte anders uit. De jonge
Zandvoorter zag namelijk vrijdagmiddag in een snackbar de
twee jongens verdacht in een
portemonnee sneufelen en vervolgens wat weggooien. Toen
hij het weggegooide papier uit
de prullebak haalde bleek het
een Duits schoollegitimatiebewijs. De jongen waarschuwde
de politie. Het Haltbureau ontfermt zich over de twee jongens.

Nieuwe
is nog

ZANDVOORT
De
VVD-fractie houdt nog even
binnenskamers
wie
VVD-wethouder Rita de
Jong gaat opvolgen. De Jong
heeft namelijk haar ontslagbrief nog niet officieel ingediend. Bovendien lijkt de
partij onderling verdeeld
over de eventuele opvolging
van de huidige wethouder.

ZANDV9OET - Op het Raadhuisplein is zaterdagnacht een
21-jarige Rotterdammer mishandeld. Hij liep daar met twee
vrienden toen zij zonder enige
aanleiding werden aangevallen
door een groep van zes tot tien
jongens. De drie slachtoffers
werden geschopt en geslagen.
De Rotterdammer liep een
blauw oog op. Hij deed als enige
aangifte.

Oplage: 5.400

Weekmedia

„Het was dus geen kwal," aldus de ex-strandpachter gierend van de lach. „Dat vermoedde ik zelf al, want ik had het in
vijf boeken opgezocht. Nergens
kon ik het exemplaar thuisbrengen. Het waren echter de
eieren van een pijlinktvis. Deze
zitten in trossen aan elkaar.

1.

Heino mag
niet verder
slopen
ZANDVOORT - Leo Heino,
eigenaar van het Circus, mag
het pand in de Kerkstraat achter zijn bedrijf niet verder afbreken. De gemeente houdt de
sloopvergunning nog even vast
totdat er duidelijkheid is of het
bestemmingsplan de hoogte
van de geplande 'vuurtoren'
toelaat.
Het slopen had vrijdag klaar
moeten zijn. Hoe lang de vertraging duurt is onduidelijk.
(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

1\J£li"t
111
t"lt
llr die krant
moet ik hebben.
j. ^ diu
lAi
Jiijjrv,
Omc j al ik j^g ^i we j en wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

Volgens de bioloog zitten ze
voornamelijk vast aan de bodem en is het vrij zeldzaam dat
ze hier gevonden worden."
Aanvankelijk hoopte de bioloog- van Artis nog dat de eieren
zouden uitkomen. De vraag was
of ze, doordat ze enkele uren op
het strand hadden gelegen en
daarna in een emmer waren gestopt, niet een gigantische klap
hadden gekregen. „Hij stopte de
pijl-inktviseieren zo snel mogelijk weer in het water en wachtte af of ze levensvatbaar waren," aldus Molenaar. „Eventueel zouden er wel duizenden
kleine pijl-inktvisjes uit kunnen komen."'De bioloog verheugde zich op het uitkomen
van de eieren. „Jonge pijlinktvisjes in Artis," dat zou hartstikke leuk- en bovendien een aardig experiment zijn."
Radio Noord- Holland zag er
de humor wel van in. „Jan Molenaar mag zich dan wel niet de
ontdekker van een nieuwe kwal
noemen, maar wordt daarente-

„Het is een tamelijk complex
proces," vertelt P. van Delft van
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. „Er is sprake van
hoogteverschillen, riooltechnisch moeten er wat zaken uitgezocht worden, we willen letten op duurzaamheid, dat soort
dingen."
Inmiddels heeft de provincie
ongeveer 4,5 miljoen gulden
subsidie volgens Van Delft beschikbaar gesteld. Bovendien
heeft de provincie de saneringsvoorstellen goedgekeurd. De
lichtvervuilde grond tussen de
voormalige sportvelden wordt
weggehaald. Op de lichtvervuilde toplaag van de sportvelden
komt een zogeheten 'leeflaag'
die de vervuiling isoleert.
In de wijk zullen lange straten richting zee gaan lopen. Dat
heeft volgens Van Delft te maken met de opzet van Zandvoort. Wie de plattegrond van
Zandvoort erbij pakt ziet volgens Van Delft veel oost-westlijnen. Het volgen van de huidige
spoorlijnbocht, zoals het Genootschap
Oud-Zandvoort
heeft voorgesteld, is om twee
redenen volgens Van Delft niet
aan te raden. ,,De spoorlijn die
er nu ligt is een oneigenlijke
bocht, die verder geen relatie
met de omgeving heeft. Daarnaast geeft bouwen in een
bocht een logistieke protalemen. Je kunt minder huizen
neerzetten bijvoorbeeld."

13 weken voor maar ƒ 13,50
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Naam: (m/v)
Adres:
l
Postcode/Plaats: j_
Telefoon:
l l l
J J
1
Giro/Banknr.:
L
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 halfjaar ƒ 33,90

LJ

1

1

1 o.ïjn. umin*, bntwuinit

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Jan Molenaar had geen idee wat de kluwen op het strand was

Foto Jan Molênniir

gen misschien wel de trotse va- woorden eindigde de spannende uitbreiding' niet doorgaat. Geder vim enkele duizenden pijl- reportage.
lukkig is hij er niet al te verdriestaartmktvisjcs. Dat kan lang
Inmiddels heeft Molenaar te tig onder,
niet iedereen zeggen." Met deze horen gekregen dat de 'gezinsMartini Burger

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
_
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7ÏÖ37l"5ï 7ÖÖ3"
l
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100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
De Heer ;.s mijn Herdi >
Met cl H pe droefheid RCVLMI wij U kennis dat t;e
heel onverwacht van ons is heenjïefjaan mijn
lieve xuster en on/c lieve tante

Maria Catharina
van Duivenboden
op de leeftijd van 79 jaar
J. C van Duivenboden
Marietje de Vnes-Nieweg
Bas de Vries
Renske, Rienkje
Jaap Niewetf
Annetle Snaas
Victor, Arthur
l juli 1996
Jhr. P. N. Quarlet, van Uffordlaan 28
2042 FR Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 3 juli a.s. van 19.00 lot 19.80 uur
in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvooil.
De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 4
juli a.s. om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Tevens is er na de begrafenis gelegenheid tot
condoleren in de aula op de begraafplaats

gelegenheid

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorger wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt

Kroon Mode

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

Haltestraat 55

SCfflESSER
AKTIE
HERENSLIPS
2 stuks 22,-

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

SINGLETS
2 stuks 24,mt 5-6-7-8
wit en blue

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

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

PROVINCIE

olland

KENNISGEVINGEN

WET BODEMBESCHERMING
Slechts over blijft de herinnering,
van hoe ik leefde op aarde.
En voor degene die achterblijft
heeft dat de meeste waarde.
Na een leven vol liefde en zorg voor allen die
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan mijn
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en onvergetelijke oma

Melding en ontwerp-beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij
op l O juni 1996 drie rapporten ingevolge de Wet bodembescherming hebben ontvangen van de gemeente Zandvoort
inzake het ingestelde nader bodemonderzoek op de locaties van
10 woningcomplexen in Zandvoort en Bentveld.

Marianne de Boer-Bol
Jaap de Boer
Jessica, Isle

De bovengenoemde rapporten zijn'
- "Verkennend bodemonderzoek 10 woningcomplexen te
Zandvoort en, Bentveld", opgesteld door BM&E BV;
- "Nader bodemonderzoek Woningcomplexen A, B, 8 en 9 te
Zandvoort en Bentveld", opgesteld door Wareco Amsterdam
BV,
- "Nader bodemonderzoek tweede fase Woningcomplexen B, 6,
7, 8 en 9 te Zandvoort en Bentveld", opgesteld door Wareco
Amsterdam BV.

Joke Botman-Bol
Kees Botman
Danielle en Martin
Martine

Gevraagd is een oordeel te geven of er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging en zo ja, tevens de urgentie en
het tijdstip van de sanering te melden.

Johanna Elizabeth Bol-Busink
in de leeftijd van 79 jaar.
Henk Bol

Zandvoort, l juli 1996
„Het Huis in de Duinen"
Con espondentieadres:
Kostverlorenstraat 66
2042 PJ Zandvoort
Mijn vrouw is overgebracht naar het uitvaartcentmm aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar
geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 5 juli om 11.15 in crematorium Velsen, Duin
en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis-Westerveld.
Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid
zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers
van het crematorium.

DOKTERSBERICHTEN

C. A. J. Jagtenberg
Huisarts
afwezig
van 8 juli t/m 26 juli
waarneming
van 08 00-17.00 uur
De huisartsen
F Weenmk tel 5712499
J Andersontel 5712058
'h avonds en weekend
Tel. 5730500

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het voornemen
hierover een beschikking te geven
Inzage

De melding, ontwerp-beschikking en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 juli tot 2 augustus 1996 ter inzage
- bij de dienst Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland, kamer 2090, Houtplein 33 te Haarlem,
- bij de centrale balie van de gemeente Zandvoort,
Swaluestraat 2 te Zandvoort van maandag tot en met
donderdag van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30
tot 12.30 uur;

Victoi GCTKC \ a n
IDENTICO Promotiekteding
bedankt 7ijn teamleden
Miehel Wintei
Bob Brune
Rob van der Berg
Remco van Lent
Pieter Brune
Frans Valks
Marcel Mesman
Angelo Koning
en Coach Petia Jansen

STRAATARTIESTEN MOGEN
OPTREDEN IN CENTRUM

ZANDVOORT
In 1993 heeft het college vastgesteld dat straatartiesten, dienstverleners hieronder begrepen,
alleen nog op de boulevard mogen opereren en
niet meer in het Centrum Onder straatartiesten/
dienstverleners verstaan we personen die een
bepaalde dienst aanbieden Bijvoorbeeld het
poetsen van schoenen op straat, het invlechten
van haar, het maken van muziek en het geven
van massages op het strand De reden voor dit
besluit was dat deze vormen van straatactiviteit
de nodige overlast zouden veroorzaken Met
name op drukke dagen zou de doorgang op de
vrije ruimte op trottoirs en de begaanbaarheid
van wegen worden belemmerd Het collegebesluit leidde ertoe dat Zandvoort nogal aan
levendigheid heeft ingeboet
Het college heeft onlangs ingestemd met een
aanpassing van het beleid dat m 1993 is vastgesteld met betrekking tot straatartiesten Deze
aanpassing houdt m dat straatartiesten/dienstverleners onder bepaalde voorwaarden ook m
het centrum hun diensten mogen aanbieden Zy
moeten hiervoor wel binnen een bepaalde tijd
toestemming vragen aan de burgemeester voor
datgene wat zij van plan zijn
De nota 'Straatartiesten en dienstverleners m
Zandvoort' en de voorwaarden liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang
Swaluestraa_t 2)
Openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur,
vrij. 08.30-12.30 uur.
Als men vragen heeft over de voorwaarden of
over andere zaken, kan men contact opnemen
met de Centrale Balie van de gemeente Zandvoort, telefoonnummer (023) 574 01 00
GROENEAKKEN
SCHOONGEMAAKT
De GroenBakken worden m de komende week

(week 8 t/m 12 juli) op de ophaaldag schoongemaakt
Nadat de bakken door de ophaaldienst zijn
geleegd, komt een speciaal remigingsvoertuig
door de straat om ze schoon te spoelen Van de
bewoners wordt verlangd dat ze de GFT-emmers na het legen aan de straat laten staan,
totdat het schoonmaken heeft plaatsgevonden
De vuilnisman zal na het legen de emmer voorzien van een kaartje, dat weer wordt ingenomen door de schoonmaakploeg na het schoonmaken van de bak Men dient er rekening mee
te houden dat het reinigen van de rolemmers
mogelijk kan uitlopen tot na 17 30 uur
Nadere informatie (023) 574 02 52
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route mpt <^.j_>le halteplaatsen Het KCA kan
op bepa,
^Jen naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 9 juli
1996.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 1 5 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
Fnedhoffplein
10 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45 - 14 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 45 - 15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 - 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

maandag
dinsdag
woensdag en zaterdag
vrijdag

van
van
van
van
van
van
van

14.00
18.30
14.00
10.00
10.00
14.00
18.30

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

17.30
20.30
17.30
12.00
12.00
17.30
20.30

uuren
uur;

De besluiten liggen met ingang van 5 juli 1996
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning de betreffende percelen zijn
aangegeven, ter inzage bij de centrale balie op
het raadhuis (ingang Swaluestraat) te Zandvoort
Het raadhuis is geopend van ma t/m do 0830
tot 16 00 uur en op vrij van 08 30 tot 12 30
uur

ART. 19 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
- het uitbreiden van de woning op het perceel
Frans Zwaanstraat 86,
- het oprichten van een garage-berging op het
perceel Kostverlorenstraat 65,
- het oprichten van een bijgebouw op het perceel Zandvoortselaan 185,
- het oprichten van een garage-berging op
het perceel Cort van der Lindenstraat 6,
- het verbouwen van een garage tot verblijfsruimte en het oprichten van een berging op
het perceel Teunisbloemlaan 26
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van Sjuli 1996 gedurende 14dagen ter inzage
bij de Centrale Balie op het raadhuis (ingang
Swaluestraat) te Zandvoort
Het raadhuis is geopend van ma t/m do 08 30
tot 16 00 uur en op vrij van 08 30 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
collegevan Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:

- Prof Zeemanstraat

96 059 B

- 2 bomen

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluestraat)
Openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00
uur, vrij. 08.30-12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelyk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040
AA Zandvoort
VOORBEREIDINGSBESLUITEN

(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 25 juni 1996 besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor

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

Damespantalons

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

STRANDPAVIUOEN

Elastische band
Alle maten
in diverse
kleuren

uur;
uur;

Glazenwassen]
Specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
Schoonmaak van
luxaflex
Verhuur tapijtremigers

::

4
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"•**ru^b^

59.95

uur;

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

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Kroon
Mode

enz.

Prof Zeemanstraat 11 uitbreiden woonhuis
96 060 B
van Lennepweg 4
luifel tankstation
96061 B
Boul Paulus Loot 95
vergroten woonhuis

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4

- het perceel Frans Zwaanstraat 86,
- het perceel Kostverlorenstraat 65,

GEMEENTE

- het perceel Zandvoortselaan 185,
- het perceel Cort van der Lindenstraat 6,
- het perceel Teunisbloemlaan 26

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor

- bij de Openbare Bibliotheek Prmsesseweg 34 te Zandvoort op:

uur en
uur.

Tel. 57 14 764/57 14 090

Bedenkingen

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikking tot
2 augustus 1996 schriftelijk bedenkingen indienen bi| Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, meldpunt bodemsanering,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem De indiener van een bedenking
kan (bij indiening) verzoeken om zijn/haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken Voor een verzoek om een gedachtewisseling, waarbij u indien gewenst bedenkingen kunt inbrengen,
kunt u contact opnemen met de dienst Milieu en Water, de heer
M H van Someren, tel. 023 514 39 93
WET BODEMBESCHERMING
Melding en ontwerp-beschikking

ADVERTENTIES

STRINGENTER GEBRUIK
WIELKLEMMEN
In het kader van het parkeerbeleid
hanteert de gemeente diverse sancties om foutparkeerders aan te pakken Deze
sancties zijn onder andere het bekeuren en het
wegslepen wanneer de geparkeerde auto een
gevaar vormt Ook het plaatsen van een wielklem
is een van de mogelijkheden Deze sanctie werd
echter tot voor kort bijna niet toegepast Vanaf
nu zal de gemeente deze vorm van bekeuren
echter stringenter gaan toepassen De reden
hiervoor ligt mede aan het feit dat het niet langer
mogelijk is om via Interpol achter gegevens te
komen van buitenlandse kentekenhouders Het
is dus erg lastig geworden voor de gemeente om
parkeerboetes te innen van buitenlandse
foutparkeerders Door het plaatsen van een wielklem wordt dit probleem voorkomen
De gemeente zal het klemmen in eigen beheer
gaan uitvoeren

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij
op 17 juni 1996 een rapport ingevolge de Wet bodembescherming hebben ontvangen van Automobielbednjf Stokman
gevestigd te Haarlem inzake het op de locatie plaatselijk aangeduid
Curiestraat 8-10 te Zandvoort ingestelde nader onderzoek.
Het bovengenoemde rapport betreft het door Stichting Advies &
Project Service opgestelde rappoit
- "Nader bodemonderzoek Cunestraat 8-10 Zandvoort".
Gevraagd is een oordeel te geven of er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging en zo ja, tevens de urgentie en
het tijdstip van de sanering te melden

DESSERT:
koffie
24.50 p.p.
Voor reserveringen; 023-5714525
Graag tot ziens bij Sky Line

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
VAN

De melding, ontwerp-beschikking en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 juli tot 2 augustus 1996 ter inzage.
- bij de dienst Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland, kamer 2090, Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de centrale balie van de gemeente Zandvoort,
Swaluestraat 2 te Zandvoort van maandag tot en met
donderdag van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30
tot 12.30 uur;

- bij de Openbare Bibliotheek, Prmsesseweg 34 te Zandvoort op
maandag
dinsdag
woensdag en zaterdag
vrijdag

van
van
van
van
van
van
van

14.00
18.30
14.00
10.00
10.00
14.00
18.30

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

17.30
20.30
17.30
12.00
12.00
17.30
20.30

uur en
uur;
uur;
uur;
uur;

uur en
uur.

Bedenkingen

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikking tot
2 augustus 1996 schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, meldpunt bodemsanering,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem De indiener van een bedenking
kan (bij indiening) verzoeken om zijn/haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken Voor een verzoek om een gedachtewisseling, waarbij u indien gewenst bedenkingen kunt inbrengen,
kunt u contact opnemen met de dienst Milieu en Water, de heer
M H van Somoren, tel 023 5 1 4 3 9 9 3

ltóeennatto
BijÜ

HOOFDGERECHT:
onbeperkt sliptpng of spare ribs
met sausjes, salade
en frietjes

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het voornemen
hierover een beschikking te geven
Inzage

ei^^
of

Deze week ons
MENU
vooraf: "SURPRISE"

SCHAIK

BEI GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in,
Een naitir€i-uitvaurtverzekering9
daar heb fe wat aan.
"Dat heb ik loen wel ondervonden.
Natuurlijk, de venekerinfi dekte «f/f
kosten, maar net y.o belangrijk was de hid
en steun van Uitvaartcentrum IJaarlem
Alles werd met de uiterste xory yere(/eld.
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
»ƒ«. tlexe uitvnnrtverzeteerinfj iff mijn
vert routven meer dnn

* Ecu kompleet \erzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-)
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
NVM
Telefoon 023-5712944'/Fax 023-5717596
Seinpostweg 4/12, direct aan boulevard gesitueerd
21/2 kam app 2op 5e et met prachtig uitzicht over
zee Opp 90 m Ind hal, L-vorm woonk. met 2 balkons, keuken, toilet, badk met wastafel en douche,
slaapk met mbouwkast Het app wordt gestoffeerd
en gemeubileerd aangeboden
Vr.pr. ƒ 245.000,-- k.k.

'Dag eri: nacht bereikbaar voor;
het verzorgen van een begrafenis

' '

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

'"'

.

Direkt hulp bij een sterfgeval.

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
Z
O

Ja, i k \ \ i l viijbli]\end meei intbimatie o\ei de natuia-tiit\aait\er/ckeiing
ont\ Alleen. Ik heb de matantie dat ik nou, nergens aan gebonden ben.

W
2 naam.
h-1

r_(

"

*"

/

man/\iom\

stiaat:

j postcode/\\ oonplaats-

OPEN HUIS
Burg. van Alphenstraat 61/36, zat 6 juli van 11 00 1500 uur Leuk dnekam hoekapp op 8e etage met
fraai uitzicht en 2 balkons Ind hal, ruime woonkam.,
keuken met mb app , badk met douche en wastafel,
2 slaapk , toilet

^

Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.
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telefoon-

O

leelti)d(cn):

Bon in envelop /onder post/egel /enden aan:
Uinaaiteentii
Uinaaiteenti 11111 Haailcm, Antwoordnummer 318,2000 WCHaailem.
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EMM pleit voor
woningenqête
De rubriek Strandkorrels haalt het
kleine, grappige of ontroerende
nieuws naar hoven dal anders misschien nooit in de krant 7011 komen.
Deze nieuwtjes kunnen zich afspelen
op het strand, maar ook in het dorp.
Heeft u tips of suggesties, bel 57.18648.

ZANDVOORT - Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht wil elke drie
jaar laten onderzoeken aan
welke woningen behoefte is.
Als de gemeente niet aan
zo'n onderzoek wil meebetalen, is EMM bereid zo'n
woningmarktonderzoek
zelf te financieren. Dat
blijkt uit het strategisch beleidsplan dat de woningbouwvereniging donderdagavond gepresenteerd heeft.

Het strategisch beleidsplan
geeft aan welke koers EMM in
Soort dolfijn
de toekomst gaat varen. Het is
De altijd alerte Wim Kruiswijk tot stand gekomen na twintig
weel gelukkig iets meer over de vergaderingen met leden, bestuursleden en personeel van
vreemde vis die op 19 juni op
het strand tussen Zandvoort en EMM. In het strategisch beleidsplan kondigt EMM nauweLangevelderslag aangespoeld
is. „Een kabeljauw of een schei- lijks concrete zaken aan, omdat
vis is het in elk geval niet, want het vooral bedoeld is als globale
richtingaanwijzer, zo blijkt uit
volgens hem lijkt het sterk op
een zeezoogdier. Het heeft geen het 44 pagina's tellende boekkraakbeen, maar echte botwer- werk. Het woningmarktondervels. Het gaat om een mannetje zoek is slechts één van de weien waarschijnlijk was het beest nige concrete voornemens.
Het andere is het streven
oorspronkelijk 2,5 meter lang,"
schrijft Kruiswijk in een brief- naar een reserve van minimaal
tien miljoen om tegenvallers op
je aan de redactie.
Bas de Groot van het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek
uit IJmuiden bevestigt het vermoeden van Kruiswijk. „Het
zou inderdaad heel goed een
dolfijnachtige kunnen zijn,
maar ik heb ook wel eens het
kadaver van een reuzehaai aangetroffen waarvan men in eerste instantie ook dacht dat het
iets heel anders was. Ach, weet
u, dit gebeurt regelmatig, hoor.
Er spoelt meer aan op het
strand dan u denkt. Ook mensen, maar daar zijn er toch al
genoeg van."

Woonwagens mogen naar weg
bij Rückert verhuizen
ZANDVOORT - De woonwagens van de Thijsseweg gaan
waarschijnlijk verhuizen naar een strook grond bij de
toegangsweg van manege Rückert. Eerst waren ze op een
andere plek in de Heimansstraat gepland, maar de gemeente heeft na overleg met de gemeente besloten ze een
stukje op te schuiven.

Geen Engels
Rita Aker, die twee podia voor
het Midzomernachtfestival
heeft geprogrammeerd, las met
grote verbazing de column vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad. De Dopegezinde
Gemeente zou een Engels liedje hebben gespeeld. Volgens
haar is er sprake van een misverstand. De Dopegezinde Gemeente heeft wel een nummer
gezongen met woorden die als
Engels klinken. Maar het was
geen Engels.

Weinig schade
ZANDVOORT - Het gaat redehjk goed met de duinen langs
de kust. Dit jaar zijn er nog
maar weinig stormen geweest
die het zand konden wegslaan
en ook in 1995 viel de schade
mee. Dat meldt het jaarverslag
van Hoogheemraadschap Rijnland. Door de stormen van januari 1995 werd alleen over een
afstand van tien kilometer de
afrastering weggeslagen. Die is
m het voorjaar hersteld.

Beachwatchers
ZANDVOORT - Zodra het
weer opklaart zijn de beachwatchers weer present op het
Zandvoortse strand. De 16 beachwatchers, die het strand in
de gaten moeten houden, hebben zaterdag hun reammatiediploma gehaald. Ze zijn officieel
maandag aan de slag gegaan,
groepje oude Zandvoorters op de banken voor Jupiter zonder dat maar wegens het gebrek aan
„Een man van weinig woorden en gek van vissen. Dat is onze
Joop." Zittend op zijn stoel, voorzichtig glimlachend en zichtbaar veel mensen daar erg in hebben. Maar donderdag rolde Bertus toeristen hoefden ze nog niet in
ontroerd hoorde Joop (Jozef) Cosman de toespraak aan die Elias Balledux de rode loper voor de jarige uit en nodigde Kerkman actie te komen.
Kerkman (links) hield ter ere van zijn negentigjarige verjaardag.

familie, de bankvrienden, pers en accordeonist Huig Molenaar uit
om deze bijzondere dag niet zomaar voorbij te laten gaan

Normaalgesproken zitten Cosman en Kerkman bij het keuvelende

Foto Andie Lieberom

ZANDVOORT - Straatmuzikanten hoeven zich niet langer in te
houden, want de gemeente Zandvoort heeft het verbod op opentaare optredens in het centrum afgeschaft. Ook masseren mag voortaan op het strand. In 1993 vond de gemeente dat de straatartiesten
te veel overlast veroorzaakten. Het werd te druk op de stoep,
meende het college van burgemeester en wethouders.
Op verzoek van D66 is dat nu teruggedraaid en kan er deze
zomer alsnog muziek klinken in het centrum.

Op l september moeten de
golfers en de hockeyers besloten hebben in welke vorm ze
samen verder gaan. Anders verdeelt de gemeente de huur van
drie velden over de twee verenigingen. De golfers moeten dan

het afslagveld rechtstreeks van
de gemeente huren. De opstallen en het kunstgras zijn m dat
geval voor de hockeyers en
wordt het derde veld een wisselveld. Maar liever heeft de gemeente dat de golfers en de hockeyers samensmelten tot een
zogeheten 'omnivereniging'.
De beide verenigingen hebben al enige tijd 'mot' met elkaar. In 1988 werd de golfvereniging opgericht als zelfstandige vereniging met een beperkte
rechtsbevoegdheid. Vorig jaar
stelden de golfers statuten op
voor een volledig zelfstandige
vereniging.
Dat schoot enkele mensen bij
de hockeyvereniging in het verkeerde keelgat volgens Van
Brero. De hockeyvereniging begon moeilijk te doen over de
velden die de golfers van de
hockeyers huurden. Vorig jaar

Studenten: 'Toeristisch beleid
moet er zo snel mogelijk komen'

ZANDVOORT - „De toeristische situatie in Zandvoort is verre van ideaal.
Zandvoort zakt steeds verder op de ranglijst van badplaatsen. Er is te weinig onderlinge samenwerking tussen de gemeente, de VVV en
de ondernemers. Bovendien
ontbreekt een duidelijk colKastanjeboompje
De kastanje valt niet ver van de lectief toeristisch beleid."
boom. Onze monumentale kas- De kritiek van 12 studenten
van de Small Business
tanjeboom op het Gasthuisplein heeft een nakomeling ge- School uit Haarlem is vlijmkregen. Uit het riool komt een scherp, genadeloos maar
nieuwe boom omhoog. Nee, we ook redelijk bekend bij veel
gaan hier niet vertellen in wel- Zandvoorters. Toch is de situatie niet helemaal hopeke rioolput het stekje groeit,
want anders verdwijnt het jon- loos, want er zijn volgens de
ge monumentje straks in een
jonge onderzoekers wel opZandvoortse tuin.
lossingen denkbaar om
Zandvoort uit het slop te halen.
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De studenten hebben zich
drie maanden op de badplaats
gestort. Ze organiseerden een
fietsevenement plus een filmvertoning op het strand, ze ontwikkelden een 'scheurboekje'
met kortingstaonnen en schreven een adviesrapport nadat ze
met diverse Zandvoorters een
gesprek hadden gehad. Donderdag presenteerden ze hun bevindingen niet alleen aan hun
docenten maar ook aan vertegenwoordigers van diverse
Zandvoortse belangengroepen.
Het bleek geen eenvoudige
taak voor de studenten om hun
afstudeeropdracht te vervullen. Omdat ze in eerste instantie aangaven dat hun inspanningen een vervolg waren op
het omstreden Frisse Neuzen
Project, ontmoetten ze veel
scepsis en argwaan bij de Zandvoortse middenstand, de hoteliers en de gemeente. „En om
die neuzen één kant op te krijgen, daar schuilt nu net een
groot probleem," verklaarde
voorzitster Suzan van Lierop
donderdagmiddag.
Ook uit het adviesrapport
komt dat sterk naar voren.
Daarom stellen de studenten
voor om een aanjaagteam voor
het toerisme op te zetten waarin de ondernemers, de gemeente, het VVV en de Stichting
Zandvoort Promotie samen
overleggen over acties, evenementen en een beleidsvisie.
Een stagiaire of een vaste
kracht zou dat overleg moeten
ondersteunen volgens de studenten. Een door de gemeente
op te stellen toeristenbegro-

Alsnog geslaagd

ZANDVOORT - Op de Gertenbach Mavo zijn alsnog geslaagd: Jeroen te Beest, Edwin
Berkhout, Angehne van den
Haak, Martijn Lagendijk, Mark
Staveren en Sven Zinkstok.
ter kon dat nog net op tijd te- van
Zij deden herexamen.
ruggedraaid worden.
Voor september moet er echter wel duidelijkheid zijn. Er
zijn twee mogelijkheden: een Twee keer feest
omnivereniging waarbij alle
- Bij Yanks is
golfers en hockeyers contribu- hetZANDVOORT
donderdag
twee
keer feest.
tie betalen aan een bestuur of Eerst is er een barbecue
een omnivereniging met twee ge Independance Day envanweaparte verenigingen die ieder na is er een Summerdancedaarhun eigen financiën beheren. ty. Bij de barbecue, die om Parvier
Dat laatste zou wat gunstiger
begint op het terras, treedt
voor de golfers zijn, omdat zij uur
gitarist Roberto el Giorgio op.
een overschot van 25.000 gul- Wie
hapje mee wil eten,
den hebben terwijl de hockey- moet een
van
voren reserveren
ers met een lening van 250.000 (5719299). 'steAvonds
is er vanaf
gulden kampen vanwege het 22.00 uur in de zaal
(ingang
nieuwe kunstgrasveld. De bei- Kosterstraat) een zomers
de sportverenigingen zijn er feest. De gasten wordendansvernog niet uit. Het overleg vor- zocht in strandkleding te verdert gestaag volgens Van Brero. schijnen.

Golfers spelen nog op hockeyvelden

Muzikanten weer welkom op straat

neergezet mogen worden. Volgens de gemeente valt de nieuwe plek voor de woonwagens
nauwelijks buiten die grenzen.
Ook de provincie heeft daar
geen bezwaar tegen. De woonwagen bewoners kunnen tainnenkort een bouwaanvraag indienen voor een standplaats in
de Heimansstraat. Zij moeten
weg van de Thijsseweg, want de
provincie wil ze niet in dat
duingebied hebben.

Nieuwe huizen
ZANDVOORT - Het terrein
van het voormalige pompsta
tion Bentveld wil de gemeente
laten bebouwen, omdat het niet
meer in gebruik is. Hoeveel
huizen er op de grond aan de
Zandvoortselaan passen, is nog
met bekend Projectontwikke
laars mogen een plan indienen
bi) de gemeente Eerst moet er
trouwens ook een bodemonderzoek gedaan worden, waarvoor
de gemeente ruim zestigduizend gulden uittrekt.

ZANDVOORT - De golfers
van Sonderland kunnen
voorlopig nog gewoon spelen op het terrein van de
hockeyvereniging. De gemeente dreigde daar even
een stokje voor te steken,
maar inmiddels is het ultimatum om tot een oplossing te komen voor het slepende conflict tussen de
verenigingen uitgesteld tot l
september. Dat zegt C.H.
van Brero, voorzitter van de
overlegcommissie van Sonderland.

De bewoners van de Heimanstraat protesteerden tegen een
Who the heil
eerdere locatie. Ze vonden dat
Zandvoorts raadsel: ze is eigen- de woonwagens te dicht bij
kwamen te staan. Bovendien
lijk grafologe, ze woont in
moest een stukje van de duinen
Zandvoort, je kunt haar op radio ZFM horen, ze had vijfjaar worden afgegraven.
Opschuiven leek echter in
geleden haar eerste schilderijenexpositie, haar nieuwste ten- eerste instantie een probleem,
omdat Zandvoort in 1975 te hotoonstelling is vanaf 8 juli de
ren heeft gekregen dat er geen
hele zomer te zien in het provinciehuis in Haarlem, ze schil- huizen (en ook geen woonwadert met humor, de burgemees- gens) buiten bepaalde grenzen
ter wil zijn eigen beeltenis van
haar hand nooit meer zien en
ze is deze week uitermate trots.
Maar wie is zij? Oftewel:
Hoe/Who the heil is Rebel. Wie
dat wil weten moet eigenlijk
maar haar eerste boek aanschaffen, want dat is net uitgekomen. Een digitaal gedrukt
boek, uitgegeven door Multicopy in Amsterdam, met alle
schilderijen voor liefhebbers
en voor mensen die kunstenares Marianne Rebel nog niet
kennen.

te vangen. Over huurverhogingen doet het strategisch beleidsplan geen uitspraken. Wel
over de doelgroep van de woningcorporatie.
Zo vindt de woningbouwvereniging dat er voldoende woningen moeten zijn met een
huur van maximaal 624 gulden
voor mensen die geen eigen
huis kunnen betalen. Nu valt
een derde van de huurhuizen
onder die categorie. De zorg
voor genoeg betaalbare woningen loopt als een rode draad
door het beleidsplan heen.
Verder wil EMM geen woningen verkopen, tenzij dat vanwege de leefbaarheid van een wijk
of de buurtopbouw noodzakelijk is. De verkoop van huurhuizen aan bewoners is in andere
gemeenten een 'hot item'. Nieuwe huizen gaat EMM wel bouwen (onder andere bij het station) en het aankopen van bestaande woningen voor sluit de
woningbouwcorporatie evenmin uit.
Een ongestoord woongenot
vindt de EMM ook belangrijk.
De corporatie belooft zich daar
zoveel mogelijk voor in te zetten.

Joop wordt 90 temiddenvan bankvrienden

Zandvoorts
Nieuwsblad

liep het conflict zelfs zo hoog
op dat de golfers op een zondag
het clubhuis van de hockeyvereniging bezette. De golfers
spanden bovendien begin dit
jaar een juridische procedure
aan om duidelijkheid te krijgen
over de rechtsgeldigheid van de
onderhuur. Die zaak loopt nog.
Ondertussen begon ook de
gemeente zich ermee te bemoeien. Het college van burgemeester en wethouders stuurde anderhalve maand geleden
een brief met de mededeling
dat de onderhuur niet langer
gedoogd werd per l juni, tenzij
de twee verenigingen een ommvereniging zouden vormen. Via
een gesprek met de burgemees-

Filmclub draait na de zomer weer
ZANDVOORT - Filmclub Simon van Collem gaat volgend jaar
door. Dat hebben filmdeskundige Thijs Ockersen en Leo Heino
gisteren afgesproken. In september start het tweede seizoen van
de filmclub in de bioscoop van het Circus.
De club, die inmiddels ongeveer honderd leden heeft, draaide
dit jaar quitte. Weliswaar kwamen lang met alle leden naar de
wekelijkse filmavond, maar bijvoorbeeld bij 'Dr. Zivago' zat het
helemaal vol. Ockersen en Heino overwegen nog om de films
misschien voortaan op vrijdag m plaats van woensdag te vertonen, omdat dan de voetballiefhebbers en Zandvoortse bridgers
ook kunnen komen.
Voor volgend seizoen gaat Ockersen de films vandaag boeken
Hij wil nog niet al te veel loslaten, maar in elk geval zijn het films
die je niet m gewone bioscopen ziet. Bovendien zitten er enkele
klassiekers tussen. In de eerste week van september is 'Les
Miserables' te zien.

Radiostation zendt vanaf strand uit

ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Hoe maak je radio?
Meestal gebeurt dat achter gesloten deuren en horen de
Zandvoorters alleen het resultaat, maar een enkele keer
gaat het anders. Behalve de lokale omroep ZFM trekt nu
ook het commerciële radiostation JazzRadio op sommige
dagb de deur van de studio achter zich dicht en kan het
publiek meekijken.
JazzRadio wil deze zomer gaan uitzenden vanaf het Bloemendaalse strand. De eerste live-uitzending is vrijdag 5 juli. Op vrijdag
en zaterdag strijkt JazzRadio tussen vijf en zeven neer bij strandpaviljoen Solaris en op zondag bij De Zomer. JazzRadio draait
behalve oude jazz ook soul, funk, gospel, blues en (als het mooier
weer wordt) salsa.
Waarom deze twee strandtenten'? „Daar komen de mensen
waar deze muziek ook bij past," vertelt discjockey Stanja van
Mierlo, die enige jaren geleden in het Bloemendaalse paviljoen
Woodstock werkte. „Het leuke is dat de eigenaar van beide ten
ten, de Zandvoorter Wim Brugman, zelf helemaal gek van jazz is."
JazzRadio is te horen op de kabel op 92.9 FM.

's Avonds open
ZANDVOORT - Als het aan
de burgemeester en de wethouders ligt, blijft het raadhuis
vanaf l januari volgend jaar op
donderdagavond op en tot acht
uur. Iedereen die zijn paspoort
wil vernieuwen of de geboorte
van een kind wil aangeven, kan
dan terecht bij de balie. De
openstelling is een proef. Het
kost vijftigduizend gulden en
de gemeenteraad moet er na de
zomer nog een beslissing over
nemen.

VANNU
ZANDVOORT - De activiteiten van 'Vrouwen van nu' gaan
in de zomer gewoon door. Op
zaterdag 6 juli bezoekt VANNU
de kunstmarkt in Spaarndam
(vertrek om 9.52 uur bij het
busstation) De stadskweektuin in Haarlem staat op donderdag 11 juli op het programma (vetrek om 10.09 uur bij het
busstation).

Kindertheater
ZANDVOORT - In het bezoekerscentrum van het Nationaal
Park Zmd-Kennemerland (aan
de Zeeweg, bij 't Wed) zijn deze
zomer diverse kindertheatervoorstellingen te zien. De voorstellmgen hebben natuur als
thema. De eerste is op vrijdag
12 juli. Dan treedt om twee uur
en om half vier Petei Freijsen
op voor kinderen van drie tot
tien jaar.

Een fietsdemonstratie was een van de evenementen die de studenten in Zandvoort organiseerden
Foto Andre Liebeiom

ting, een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het toerisme, is volgens de onderzoekers onontbeerlijk voor een beleidsvisie.
Hoe dat toeristisch beleid er
precies uit moet zien, schrijven
ze niet voor. Ze geven wel wat
hints: „Zandvoort moet 12
maanden iets te bieden hebben,
dit mag buiten het seizoen op
kleinere schaal gebeuren, maar
de kwaliteit moet hoog zijn."
„Laat de winkels 's winters
open, handhaaf een deel van de
strandtenten buiten het seizoen, zet een muziektent neer,
zorg voor thema-arrangementen (bijvoorbeeld 'actief'), verlicht een stukje van de zee, beschilder de watertoren met ballen en maak er een glijbaan aan
vast." Dat die laatste twee ideeen financieel gezien wat protalematisch kunnen zijn, signaleren de onderzoekers ook.
„Zoek een sponsor of stel dat
nog even uit," opperen ze daarom.
Om toeristen op de hoogte te
houden zijn er diverse mogelijkheden. Een brochure over
de activiteiten gedurende de
vier seizoenen helpt alvast een
beetje. Verder krijgen toeristen
die een bon uit het 'scheurboekje' opsturen naar het VVV re-

gelmatig een nieuwsbrief over
wat er te doen is. Een evenementenkalender zoals de bekende 'Uitloper' en zelfs een
luxe jaarkalender als relatiegeschenk zorgen ook voor meer
bezoekers volgens de studenten. Een voorstel is al gerealiseerd: een speciale Zandvoortsite op Internet is in de maak.
Al deze oplossingen en conclusies leidden donderdagmiddag ook nog onverwacht tot enige discussie. Zo is Fioris Faber
van de Stichting Zandvoort
Promotie een tegenstander van
het 'scheurboekje'. Hij vreest
dat daarmee te veel op koopjes
beluste toeristen naar Zandvoort komen. „En die willen we
nu juist wat minder hebben.
We moeten het meer in een andere hoek zoeken," zei Faber.
Lou Koper (raadslid, maar
bij de presentatie naar eigen
zeggen aanwezig als gewoon
burger) zuchtte daarop eens
flink. „Die discussie hebben we
m 1970 ook gehad. Toen ging
het over jongeren die op het
strand sliepen. Het grappige is
dat ik veel van die jongeren van
toen nu met hun gezin terug zie
komen naar de hotels en het
bungalowpark. Zandvoort is in
essentie een volksbadplaats.

Het is aan de ondernemers om
aan te sluiten bij een andere
doelgroep, als ze dat willen."
Om te weten wat de klant wil,
is volgens Peer Sips (directeur
van het VVV Zuid-Kennemerland) een enquête de oplossing.
Het scheurboekje kan daarbij
al een beetje helpen als mensen
inderdaad de bon naar het VVV
terugsturen, meent hij. „Maar
Fioris Faber heeft ook wel een
beetje gelijk. We moeten een
keuze voor een bepaald image
maken."
Doorgaan op de oude weg
leidt in elk geval volgens de studenten tot meer verloedering.
„Het huidige laissez-faire beleid is debet aan de verslechtering van de toeristische situatie
in Zandvoort. De huidige pohtiek blijkt niet in staat om het
vormen van een collectief toeristisch beleid te stimuleren."
En: „Het is uitermate tegenstrijdig dat miljoenen worden
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Nederlands kusttoerisme en dat Zandvoort, als
één van de bekendste Nederlandse badplaatsen, een lokale
politiek heeft met een zeer negatieve en belemmerende houJe zult je toch vergissen en die kwabbelige slierten van Jan Molenaar op je huid smeren ...
ding."
i
Monique van Hoogstraten

Illu.sti.itio Mme dt.' Hcn i
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Nederlands Kamerkoor
Züiderzeètöurnee

CONCURRENTEN SNAPPEN ER NIKS VAN!

Het Nederlands Kamerkoor en dirigent Uwe Gronostay
zeilen per driemaststcvenaak over de voormalige
Zuiderzee. Zij leggen aan en zingen in:
.
Hoorn Oosterkerk, vrijdag 5 juli
•• ; • ' •
. Edam Grote Kerk, zaterdag 6 juli
'•' Muiden binnenplaats Muiderslot; zpridag 7 juli
. • •'. Kampen Bovenkerk, dinsdag 9 juli
•.
:
'; Lemmer Ir. D:F. Wóüda-gemaal, woensdag:io juli
. ; WprkumSt.Gertrudiskerk, donderdag ïi juli
;
Enkhuizen Zuidcrkerk, vrijdag 12 juli
Aanvangstijd 20.30 uur. Informatie'020 66i 51 99

JB "' •

f

voor verkoop ook via WV Amsterdam
ftfT "

•!•! H II p

'tlllleJ, P,H« BltitJti
AHj Puty

op een groot deel van onze collectie:
H

OP HEI TERREIN
5 BLI STADION DE MEER |
T/M 13 JULI 1996
IEDERE AVOND OM 20.00 U
] IEDERE MIDDAG OM 15.00 U
l
(* behalve ma/di)

YOUNG VATTED MERLOT

CIRCUSTELEFOON
020-465 1307
AUB TICKETSHOP
020-6211 211

Grote Krocht 19

Deze bon geeft U een korting van 50% op
de tarieven voor volwassenen aan de
kassa van het circus

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

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

ERKENDE
VERHUIZERS

eikenhouten vaten
Overtuig uzelf
van de meer dan
voortreffelijke
kwaliteit, waar

MOSCATO
D'ASTI
Deze van de M u s cal d rul v en gemaakte witte lichtzoete

Voor de nieuwe

ENDURA
KRASVASTE
en MONODEK van
HISTORverf
naar:

06 Wit Verhuizingen

Onze Inkopers selecteerden voor u de Young Valled
Merlot, afkomstig uit het zuiden van Bulgarije. Dit is
een schitterende volle, sappige, veloursrode wijn
van de Merlot druif,

SCQTCHMAN
WHISKY

KORTINGS BON

VERHUIZEN?

Mafurlftl

• T C H W Ij

KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

wijn is afkomstig uit de directe omgeving van de
plaats Asti, gelegen in het hart van het Italiaanse
kwaliteitswijnbouwgebled Piemonte. Gekoeld
gedronken is dit een verrassend plezierig
aperitief voor In de zomermaanden.

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

ELDERS 2035

WIECKSE
WITTE

vakantie hulpen

heeft alle dranken

18 tot 20 jaar.

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Trendhopper is een snelgroeiende keten van meubelwinkels. De collectie
staat voor 7007 woonIdeeën in meeneemmeubelen en woonaccessoires.

Wij zoeken op korte termijn een

advertentieverkoper (m/v)
Trendhopper Amstelveen is op zoek naar een enthousiaste

Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de
volgende functie-eisen:
- opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau;
- beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift;
- bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen;
- leeftijd minimaal 23 jaar.

Amsterdams
Stadsblad

Enige praktische ervaring in een soortgelijke functie
strekt tot aanbeveling.

Buitenveldertse
Courant

Vanzelfsprekend zijn goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, en het vermogen om markten klantgericht te denken en te handelen, alsmede
stressbestendigheid een vereiste.

Diemer
Courant

Wij bieden:
- een salaris dat, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
ligt tussen ƒ 3068,- en ƒ 4163,- bruto per maand
(op fulltime-basis);
- een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden,
waaronder een bedrijfswagen.
De aanstelling geschiedt voor een periode van één jaar.
Voor meer informatie over bovenstaande functie kunt u
bellen met de heer R. Post, verkoopmanager,
tel. 020-647.5393.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie, Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam, ter attentie van A. Schermer,
onder vermelding van vacaturenummer AS/96.03.
De sol/icitatietermijn s/uit op 9 juli 1996.

Een plafond,

;;'-j-H-••.:.-,•..:..":•:•.-' •-•/••.• -,-

.

" •' • • •

Fulltime Verkoper M/V

de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Amstelveens
Weekblad
Amstelveen
Post
Aalsmeerder
Courant
Uithoornse
Courant
de Ronde
Vener
Zandvoorts
Nieuwsblad

de Graaf plafonds

• • • • ' . ' • ••'.*..

kastenwand
helemaal in uw

98

Gevraagd

Weekmedia is de lokale nieuwsbladengroep van Perscombinatie B.V. Weekmedia
geeft wekelijks 16 betaalde en gratis nieuwsbladen uit in een totale oplage van
meer dan vijfhonderdduizend exemplaren. 39 mensen zijn commercieel werkzaam
in onder andere Amsterdam en Amstelveen.

voor de buitendienst. Standplaats: Amstelveen.

MAAR LIEFST 3 LITER
IN VACUÜM ZELFTAP

YOUNG VATTtUMbHLOT
kleur. vertoutsoM

Jupiter Raadhuisplein

voor 30 uur

TOPKWALITEIT
ZUID-AFRIKAANSE

Als verkoopmedewerker heb je een veelzijdige taak.
Naast het genereren van omzet en het adviseren van
klanten ben je mede verantwoordelijk voor de winkelpresentatie.
De werktijden zijn in ieder geval op zaterdag.
Wat vragen wij voor deze functie?
Voor deze functie is een opleiding op middelbaar niveau vereist alsmede relevante verkoopervaring in de
detailhandel. Daarnaast ben je commercieel ingesteld,
bezit je goede contactuele eigenschappen en heb je
gevoel voor service.
Je leeftijd is tussen de 22 en 30 jaar.
Heb je interesse?
Stuur dan een schriftelijke sollicitatie met uitgebreid
C.V. aan:
Trendhopper Amstelveen
Binderij 4
1185ZJ Amstelveen

woonideeën - om zo mee weg te lopen
...Ook zo'n wand of plafond van de Graaf! Er is een ongekend grote
keus in panelen, gefineerd met edele houtsoorten en in dekor-panelen
op MDF-basis! Vele kleuren, maten (van 2.60 tot 5.50)
en dessins. Tevens aluminium plafonds in meer dan 120 kleuren.
Geef ook uw interieur net dat stukje extra. In onze showrooms
presenteren wij u hoe. U bent van harte welkom!

Avontuurlijk vakantie vieren
met een pony voor je deur,
vlakbij Ponypark Slagharen
Ja, dat kan in Vakantiepark Coilendoorn.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!
U kunt reserveren voor een Trio-Trip-arrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Ponypark Slagharen.
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n vele attrakties
zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende wildwest shows,
zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
* genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* en natuurlijk een gratis pony als ideale speelkameraad voor uw kinderen
dit TRIO-TRIP-arrangement kan op elke dag van de week ingaan.

Reserveer snel: 0523-683000

22,00 uur

130
soorten
vlees

50

soorten
vlees»
waren
Wij zijn voor u de onbetwiste
BARBECUE-SPECIALIST

1 kilo
KIPFILET

KIPROERBAKSCHOTEL

ƒ :14.!

ƒ 14.!
1 kilo
/-V;;'--.:
GEBRADEN SPARER1BS

2 soorten : •-•

: :

* -v':'^" V- :'.',

ƒ iay

>idib^v^tó^^^
||3ij|iét ^anschoüwen' van onze
H;piafoncisj wanden, ;yóuwdeur- ,
IfMcastènï schuifdeur-kasten en/; !
liKkasfinterieurs; wilt
' u nog maar

GEVULDE VARKENSFILET

...op een stijlvolle manier uw tekort aan bergruimte oplossen. De
Graaf biedt dé oplossing met "Stijl" vouwdeurkasten, schuifdeurkasten en kastinterieurs. Dit eigen merk en fabrikaat wordt
geheel naar uw wensen op maat gemaakt. Bezoek één van onze
showrooms en overtuig u zélf dat
funktioneel ook heel mooi kan zijn.

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

De Graaf plafonds & wanden

Amsterdam: Jarmuiden 47
tel.: 020 613 47 75, open ma t/m
vrij 9 - 17 u zat 10 - 16 u.

Zeist: Woudenbergseweg 4 ( t.o. HEMA-Slotlaan)
tel.: 030 693 92 02, open di l/m zat 10 - 17 u
vrij avond 19 - 21 u.

Vlaardlngen: Energieweg 2
tel.: 010 434 71 11, open ma t/m
vrij 8.30 • 17 u zat 9 • 12.30 u.

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Wij zijn zondag's weer geopend

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

woensdag 3 juli 1996

Weekmedia17

'Gebrek aan zitvlees voor kantoor'
Zandvoort en de toerist,
dat zijn twee handen op een
buik. Wat bindt deze twee
handen eigenlijk aan elkaar? De mensen die op de
gekste uren ten dienste
staan van de toerist en daar
hun brood mee verdienen.
Zoals de Zandvoorter die de
toerist als gastheer ontvangt in het restaurant, de
tiener die 's avonds na zonsondergang de strandstoel
opruimt of de vakantiewerker die het bord van de badgast afwast. Waarom is iemand zo gek om bijvoorbeeld in de horeca te gaan
werken? In een korte zomerserie besteedt het Zanclvoorts Nieuwsblad daar
aandacht aan.

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Wolkbreuk Een wolkbreuk heeft het centrum
onder water gezet. De Haltestraat en de Schoolstraat veranderden in een stinkende rivier.

Krakers verhuizen De illegale bewoners van Bic
derodestraat l mogen voorlopig bivakkeren m
de Agathaschool lotdat ze een andere wonmy
krijgen. Maar de gemeente geeft hen geen vooi
rang bij de woningtoewijzing.

Brcderodeweg dicht Buurtbewoners zijn niet blij
met de afsluiting van de Brederodeweg. Vooral
de verhuurders vrezen dat ze klanten hierdoor
verliezen.
Vervuild De grond op de voormalige voetbalvelden van Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan
.s vervuild. Op dit terrein moeten nieuwe huizen
somen. De gemeente heeft jaren over de vervuiling gezwegen.

H

A

LLEEN 'S MORGENS
hebben gastheer Gerard
Schmidt en chefkok/eigenaar Frank Snel een uurtje
de tijd. Maar dan nog heerst er
nauwelijks rust in restaurant
Klein Bentveld. Regelmatig
gaat de telefoon en een leverancier komt de levensmiddelen
brengen. „Want we doen alles
met verse spullen," vertelt Gerard.
Sommige mensen keren na
lange tijd weer terug naar hun
oude stek uit heimwee. Bij anderen is het gewoon toeval. Het
laatste geldt voor Zandvoorter
Gerard, een veertiger die vanaf
zijn 14-e al in de horeca werkt.
Hij begon als afwasser in de
strandtent van Pietje Duvel, bij
oudere Zandvoorters erg bekend. En na veel omzwervingen (onder andere bij de catering van Telstar en een sporthal
in Eerbeek) is hij sinds eenjaar
terug in Bentveld, aan de rand
van Zandvoort. Als gastheer.
„Dat is wat anders dan ober.
Een gastheer heeft meer binding met de gasten."
„Ik heb zelfs nog in het oude
Bouwes Hotel gewerkt toen ik
een jaar of 16 was." Hij glimlacht. „Omdat ik zo'n jong koppie had, werd ik er altijd op
uitgestuurd om de rekening te

de badplaats door

met

Voor Gerard Schmidt en Frank Snel is er geen ander vak denkbaar
brengen. Dat leverde meer fooi
op." Een 'oberkelner van de
oude stempel' leerde hem het
serveren. De tijd bij Bouwes
was prachtig. Er twinkelt wat
achter het modieuze brilletje
van de 43-jarige Zandvoorter.
„Weetje dat onder het oude hotel gewelven waren. Daar sliepen sommige personeelsleden."
Frank heeft geen Zandvoorts
verleden. Hij ging op zijn 16-e
werken bij de marinevliegtaasis
Valkenburg en bleef 18 jaar bij
het leger hangen. Is daar wel
eer aan te beleven dan? „Dat is
een bekend misverstand. Het
valt me telkens op dat mensen
bij legerkoks altijd denken aan
grote potten, maar ze vergeten
dat er natuurlijk ook een hoop
ontvangsten
georganiseerd vak. Beiden kunnen zich geen tje te nemen," daar wijt Frank
worden voor het hogere kader. andere branche voorstellen dan het maar aan. „En je maakt
Ik heb voor Buis, nu hoofd van de horeca. Waarom dat zo is, hier soms ook hele leuke dinde BVD, gewerkt. N.W.G. Buis blijkt moeilijk onder woorden gen mee. Zoals toen laatst twee
te brengen. „Gebrek aan zit- oude mannetjes instapten en
is het voluit," dicteert Frank.
Terug naar de passie voor het vlees om op kantoor een baan- hun teckel vergaten mee te ne-

André Lieberom

men. Tot een uur 's nachts hebben we met dat beest hier gezeten totdat we de eigenaar opgespoord hadden."
Klein Bentveld moet het
trouwens meer van de vaste
gasten dan van de vakantiegangers hebben. „Je hebt hier veel
soep-, sla- en koffietoeristen.
Dat is erg jammer," vindt
Frank. Gerard: „Maar ik wil benadrukken dat wij geen peperduur restaurant zijn. De hautecuisine-tijd van Klein Bentveld
is allang voorbij," haast hij zich
te zeggen.

Stekkie Wethouder Aukema moet op zoek naar
veertigduizend gulden voor 't Stekkie. Het wiik
centrum is hard aan een opknapbeurt toe.
Opvolger D6(i Nell Vreugdenhil-Minderhoud
volgt Torn van Erp op als Dö6-raadslid. Zi] is
twintig jaar onderwijzeres geweest en ze is sind^
de oprichting in 1977 lid van de Zanclvoortse
DG6-afdelmg.

maken? In dit college? Met al
ET
'ROMMELT'
EN
'gonst' weer aan alle kandie lijken m de kast? Versteege
en Flier zie ik absoluut niet t>a
ten m de politieke wanmen doormodderen.
delgangen. Wethouder Rita de
Jong schijnt wegens privé-omNee, als GBZ slim is, dan laat
;tandigheden haar ontslag te
hebben genomen. Een fehcita- ze niet met Van Caspel wilden ze dit college zo snel mogelijk
;ie waard. Had ze wat mij be- samenwerken. Ik denk eerlijk klappen. Dan mag deze partij
-reft veel eerder mogen doen. gezegd niet dat hun visie m die opnieuw de onderhandelingen
voeren. Prima kans voor een
Officieel is er echter nog héle- twee jaar veranderd is.
maal niets aan de hand. U kent
Maar wat dan? Nee, nee, Theo nieuwe start, toch? Vervolgens
dat wel, iedereen houdt 'zoge- van Vilsteren wil echt met gaat ze met alle partijen om de
naamd' zijn mond en mijn tele- hoor, jongens. Die schat is al tafel zitten en stuurt ze aan op
foon stond de hele week rood- blij dat ie over twee jaar van een vier-partijencollege. Weet u
zijn taak als raadslid verlost is. nog? Ideetje indertijd van Han
gloeiend.
Van Marie dan? Hij is beslist van Leeuwen. Mozes Kriebel
Blijft de hoogst interessante geen slechte kandidaat. En ook wat een kans! Ik word helemaal
vraag, wat er straks gaat getaeu- het VVD-bestuur ziet hem vol- opgewonden van het idee. Weg
ren. Es effe denken... Frits van gens mij wel zitten. De vraag is negen-acht-stemverhouding,
Caspel zou d'r plekkie eigenlijk echter of de afgewezen Van weg persoonlijke vetes, weg
als eerste mogen opvullen. Hij Caspel en gentleman Van Vil- recht lullen wat krom is. De
is immers fractievoorzitter van steren in zo'n geval zijn wét- redding voor de burgers van
de VVD en - als ie 't nog wil - houderschap willen steunen. Zandvoort is hier akelig nabij.
officieel dus eerste kandidaat Daar ben ik eerlijk gezegd nog Versteege en zijn partijgenoten
voor het wethouderschap, niet- helemaal niet zo zeker van. gaan gewoon lekker een tijdje
waar? Zijn fractiegenoten, Nee, grote kans dat we weer op vakantie. De VVD denkt nog
Theo van Vilsteren en Andries 'hommeles' krijgen in de even rustig na over wie ze
van Marie, zie ik hem nog wel VVD-tent. En dat zou beteke- stuurt. GBZ belt als de sodesteunen. Het zijn immers nette nen dat we voorlopig tegen een mieter wethouderskandidaten
kerels, die weten hoe het vol- lege college-stoel moeten aan- Van Westerloo (PvdA) en Van
Leeuwen (D66). En het plaatje
kijken.
gens de spelregels hoort.
Of de wethouderskandidaten van 'de brede bestuurlijke baMaar van dat VVD-bestuur
en Rita de Jong ben ik nog héle- van D66 of PvdA zouden in dit sis' voor Zandvoort is commaal niet zo zeker. Komt nog college moeten stappen. Maar pleet. GBZ, laat zien wat je
bij, dat Flieringa en Versteege - stel dat ze die kans krijgen. Han waard bent. Het belang van de
toen twee jaar geleden de colle- van Leeuwen en Jeannette van Zandvoorters staat bij jullie
geonderhandelingen startten - Westerloo kunnen dat ten op- toch voorop? (Wordt vervolgd!)
Martha Burger
duidelijk te kennen gaven dat zichte van hun kiezers toch niet

Bedding

„Ik vind Frank een geweldige
kok. Als ik zijn gerechten serveer, lijkt het of ik de gasten
een schilderij voorzet. Zwezerik met groene asperges ziet eruit als een zomertuin met een
hekje." Het voetbalverleden
van Gerard komt boven. „Ik
zeg altijd: wij zijn een geweldig
elftal: Frank in de aanval in de
keuken, ik in het restaurant."

j Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

6/7 juli
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds Van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate. Oecumenische dienst voor de
start van de Rekreade.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dienst in Gereformeerde Kerk vanwege de start
van de Rekreade.

j Weekenddiensten

Speelweek van 4 t/m 10 Juli
'De dlsney-hi» van 1996'
- P»w.rUiU«l

EMMA
THOMPSON
ALAN
RICKMAN
KATE
WINSLET
HUGH
GRANT

Lose your heart and
comc to your senses.

f,

SLNSIBII.ITY
LET OF
Nederlands
gesproken
Versie !

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L
Dagelijks
19.00

12 jaar
Dagelijks
21.45

VERWACHT
LEAVING LAS YEGAS
UP CLOSE AND PERSONAL
THE JUROR
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

Weekend:
6/7 juli
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer iCPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts dj n zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Wclzijnscentrum
Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp

tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort. Ouderenafdeling: Koninginneweg l, tel.
5719393. Maandag: 9.15-12.15 en
di tot en met vrij: 9 tot 17 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH) . Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

„L.N. Weber (1895-1930). Uit erkenning voor zijn vele werken
als bestuurslid der Werkliedenvereeniging Onderling Hulpbetoon te Zandvoort." Wie op de
Algemene Begraafplaats even
de moeite neemt om de inscriptie op de bank te lezen, kan al
enigszins vermoeden dat de stenen bank er al vele decennia
staat. Dat klopt. In 1931 plaatste
het toenmalige bestuur van Onderling Hulpbetoon de bank.
Elders op de begraafplaats bevindt zich nog zo'n exemplaar.
Die is daar neergezet ter nagcdachtenis van J. van den Bos
(1892-1929), één van de oprichters van de hulporganisatie.

Vanwege de eer
Meestal is het Van den Bos die
de meeste aandacht krijgt, daarom is het \vel eens aardig om de
Weberbank op de foto te zetten
vond kleinzoon Siem van den
Bos (uit de Nawijnlaan, niet te
verwarren met de kerkbankdeskundige Siem van den Bos uit
de Drayerstraat).
De opa's van de inmiddels ook
bejaarde kleinzoon waren „heel
lief." Hij herinnert zich dat opa
Van den Bos in zijn schaarse
vrije tijd graag een kruiwagen
voor hem timmerde.

En bovenal vielen ze op door
hun betekenis voor de Zandvoortse gemeenschap. Jan van
den Bos was bijvoorbeeld bchalvc bestuurslid van Onderling;
Hulpbetoon ook twintig jaar Opperbrandmeester. Louwe Nieolaas IVeber beheerde het Volk.skofflt huis op het Dorpsplein (nu
Yanks), waar de jeugd samenkwam.
Volgens een boek over het
honderdjarig bestaan van Onderling Hulpbetoon was Weber
zeer gebchikt voor zijn functie.
In welk opzicht vermeldt hot
verder zeer gedetailleerde bock
helaas niet.
Kotn \ n t l u I K In-mm

Agenda

Wijzigingen voorbehouden.
Donderdag-4
juli
1
Barbecueparty bij Yanks (Dorpsplein) vanwege de Independance Day. Met gitarist Roberto el
Giorgie.
Aanvang: 16 uur. Kaarten reserveren via tel. (023-15719299.
1
Summerdanceparty brj Dancc Club Yanks> (ingang Kosterstraat). Kledingadvies 1 strandkleding
B Burgerlijke stand
Vanaf 22 uur.
Zondag
7 juli
1
Oecumenische dienst ter opening van de Rekreade. Om 10 uur in de Gereformeerde Kerk.
Periode
1
Rekreade: Volksdansen en poppenkast voor kinderen bij Winkelcentrum Noord (bij regen in 't
25 - 29 juni
Stekkie,
Celsiusstraat 190). Om 18 30 uur.
Getrouwd:
1
Rekreade: Volksdansen en poppenkast voor kinderen op het Jan Smjerplem. Om 19.15 uur <bi]
Hermanus Duiven en Anna
regen m het .jeugdhuis bij de Hervormde Kerk)
Astrid Willemen.
Geboren: Jurriaan, zoon van Jo- MaandagS juli
hannes Kurpershoek en Ehsa- " Rekreade bij winkelcentrum Noord: Opening met muziek en dans van 10-12 uur, 15-17 uur knut
selen.
beth Helena Maria Buysman.
1
Rekreade in jeugdhuis bij Hervormde Kerk: creatief spel van 10-12 uur, van 15 tot 17 uur knutseOverleden:
Theodora Elizabeth Wilhelmi- len.
9.juli
na Zantman-de Groot, oud 98 Dinsdag
1
Rekreade bij winkelcentrum Noord: Olympisch landenbord van 10-12 uur, waterspelen van 15 tot
jaar.
Hendrika Gerdina Gijzen-Ox, 17 uur.
" Rekreade in jeugdhuis: buitenspel van 10 tot 12 uur, speurtocht van 15 tot 17 uur.
oud 77 jaar.

AEG stofzuiger

Atag kookplaat

•vermogen 1400 Watt
elektronische zuigkrachtregelmg
• 6-voudig microfiltersysteem
• m kleur gespoten 2-dehge
metalen zuigbuis en zuigmond
• accessoires geïntegreerd

• het ecologisch brandersysteem heeft branders die uit
een stuk vervaardigd zijn
• 2-delig kookrooster
•de bedieningsknoppen
liggen stevig in de (ook natte) hand

van 399.-

Bauknecht
wasautomaat

Colston
2-deurs
koelkast

• 1000/800/600 toeren per
minuut
• 15 wasprogramma's
• varioschakelmg voor vrije
temperatuurkeuze
•verbruik 58 liter water
•1,1 kWh

van 1399.-

van 449.Samsung magnetron

van 699.-

•ovenmhoud 17 liter
• vermogen 750 Watt
• ronddraaiend
plateau 290 mm
doorsnede
•vermogen mstelbaar
op 10 niveau's
• autodefrost
•digitale klok

IPhiiips stofzuiger
•vermogen 1100 watt
•cassette-inhoud 4,5 liter
• metalen zuigbuizen
• oprolautomaat voor het snoer
• accessoireberging m deksel

Frigidaire
wasautomaat
• max. vulgewicht 4,5 kg
• 800 toeren centrifuge
•traploos instelbare
temperatuur
• roestvrijstalen trommel
• kmderveilige bediening

van 399.-

van 349.MET 8 AIR MIUS

Philips oplaadbare shaver

van
169.
MET 4 AIR MUIS

Braun Plak Control
• optimale tandplak verwijdering
• 2800 bewegingen per minuut
• oplaadbaar
• unieke borstelkop
,.,.
van 1
• i nel. 1 opzetborstel
'

van
voor
179.- EMÏTI5 AIR MILIS
Eleetrolux koelbox

professionele frituurpan
met extra grote inhoud
van 3,5 liter
• regelbare thermostaat
v tot 210 graden
'f "•<•<~
•metoververhittingsbeveiliging
•fntuurmandje
met handige inklapbare handgreep.

•inhoud 33 liter
•werkt op 12/220 Volt
of flessegas
•voorzien van thermostaat
• afmeting (hxbxd)
44,2x53,2x42,5 cm

• netto inhoud koelruimte
170 liter
• netto inhoud vriesruimte
60 liter
•automatische ontdooiing
koelruimte
• regelbare thermostaat in
het koelgedeelte

8OO toeren

' J

van 899.-

Indesit droger
• maximum vulgewicht 5 kg
• tijdklok instelbaar tot 120
minuten
• reverserende trommel
• anti-kreukprogramma
• S-toets voor tere weefsels
• zelfreinigende filter

voor

MET 25 AIR MILES

Bauknecht
koeler
• netto inhoud
161 liter
• 4 glazen
draagplateau's
• volautomatisch
ontdooien
• regelbare
thermostaat
• stroomverbruik
0,37 kW/24 uur

van 499.-

Braun Plaik Control
opzetbor stel EBI 5
• per stuk
2 stuks
12,95
van 25,9O

ACTIE GELDT VOOR ALLE
ARTIKELEN BOVEN F 600r

Nu 19,95

Zanussi combikoelkast

van 799.-

Princess friteuse

• 3-kops shaver
omschakelbaar van 240 naar 110 volt
8-uurs oplaadsysteem
incl uitschuifbare tondeuse en
opbergtasje.

meeneempriis

• netto inhoud
koelgedeelte 176 liter
• netto inhoud
vriesgedeelte 47 liter
• automatische ontdooiing koelruimte
• regelbare thermostaat in koelruimte
• invriescapaciteit
3,5 kg/24 uur

van 799.-

Aanbiedingen geldig t/m 13 juli 1996 en zolang de voorraad
strekt Prijs en zetfouten voorbehouden

Mega Jackpot Postcode Loterij stijgt weer

oen voor u

het
• l^^l» \A/psten
w W^^^lt^^^l •
«SHOWROOM SLAAPKAMERS
Diverse modellen o a
TRECO Nirwana gelaagd beuken/groen
1 60x200 van 4 035 voor 2 895,TRECO Nirwana toilettafel
gelaagd beuken/groen
win 1 885
LODDENKEMPER scnessen
ledikant 180x200 met nachtkastjes
f n t deurs linnenkast met
? -.piefji-ls van 5 490

voor

995,-

voor 3 995,-

7OMDAG Lriquna kersen/groen
l< dikint i40x200 met nachtkastjes
j 'n 2 765
voor 1 495,HULS1A Aminti wit
Irdikint 180x200 met nachtkastjes
v in 3 629

voor 2 495,-

HULSTA Tintun beukcn/7wart
v dik int 180x200 met haaktifels
toik tl.ifcl c n 4 deurs linnenkast met
) spit if Is en verlichting
vin 10 137
voor 6 500,nRlf-TMHl-R slaipkamcr blank eiken
kdikant 180x200 met nachtkastjes
kommodc toilUmeubel en 4 drs linnenkast
nu t krinsverlichtiii!;
vin 10 rj7Q
voor 6 900,Sl i ipkanur l &W Swing grafie l 7wart ledikant
1 lOx^OO met achte rwancl e n hoektalels
v. in 2 210
voor 995,TRU&GELMANN slaapkamer Ajour noblesse wit
l dik int 180x200 mr-t nachtkast|Cs
toilet! ifel e n 4 drs linnenkast
vin 13 025
voor 8 900,-

Ledikant KYOTO 140x200 met nachttaf el
zwart metaal van 1 670,voor

SHOWROOM KASTEN
595,-

TRECO 2 slaapkamers Rosance kompact
1 ledikant 180x200 met achterwand en
nachtkastjes grafiet grijs-structuur
van 3 545 voor 2 500,2 deelbaar ledikant 180x200 met achterwand
en nachtkastjes platma/beige structuur
van 4 910 voor 2 750,AUPING Royal H2 (handverstclbare spiraal)
incl Royal latex matras 100x200 met
hoofd- en voetborden type 360 kastanje
van 5 230
voor 3 900,-

SHOWROOM BOXSPRINGS
VI SPRING handgemaakte Engelse boxsprings
combinatie Regal pocketvermgmatras
afdekking met uitsluitend paardcnhaar
90x200 met klassiek hoofdbord
van 5 465 voor 2 990,JdB boxspnngcombmatie Romance bordeaux
180x200 met hoofd en voetbolden op
kersenhoutcn poten
van 4 650
voor 3 750,ZEVENSLAPER boxspring 140x200 elektr verstel
baar door 2 motoren met afstandsbediening incl
hoofd- en voctbordcn in stof Pla?a blauw
van 6 990
voor 4 990,Boxspringcombmatic met
voetborden en diverse
vormen hoofdborden
m diverse kleuren
incl pocket
veringmatrassen
pootjes en wielen
160 of 180 cm breed
van 4 510

In de Postcode Loterij maakt u
elke maand kans op de miljoenen van de Mega Jackpot, waar
elke maand minstens 2 miljoen
gulden in zit. De notaris trekt
elke maand een winnend lot uit
alle beschikbare lotnummers.
Als dat lot niet verkocht is, kan
de Jackpot niet worden uitgekeerd. In dat geval komt er ten
minste een miljoen gulden bij.
Het maximum bedrag in de
Mega Jackpot is 7 miljoen. Als
die stand bereikt is, móet de
Jackpot eruit. De notaris gaat
dan net zolang door totdat hij
een geldig lot tegenkomt.

Bedkast NEHL 140x200 wit met opzetkast
en 2-drs linnenkast
van 7 922 voor 5 000,STALLMANN vouwdeurkast Modus wit met
2 spiegels 168 cm breed 245 cm hoog
van 3 445 voor 2 200,-

Nu de Mega Jackpot op 6 miljoen staat zal hij deze maand of
volgende maand zeker vallen.

STALLMANN schuifdeurkast Modus wit
met 1 spiegel en kransverlichtmg incl interieur
van 3 949
voor 2 750,.

Zes miljoen! Zoveel kan er niet
eens in dit koffertje.' Maar wél
op uw bankrekening. En valt
de Mega Jackpot nu niet? Dan
gaat-ie er de volgende maand
gegarandeerd uit. Maar dan
voor zeven miljoen.'

MATRASSEN;
Natuurlatex 16 cm hoog
90x200
van 895 voor 795,-

bij aanschaf van
een nieuwe bedbodem
van 895 -

voor

695,-

Kunt u zich dat voorstellen?
Zes miljoen gulden. Met zo'n
bedrag op de bank is geld
nooit meer een probleem. Deze maand kunt u het winnen,
want er zit 6 miljoen gulden

HOESLAKENS
vanaf
vanaf

29,35,-

DEKBEDOVERTREKKEN

Laat die kansen niet voorbij
gaan. Vul snel de bon in en
doe mee! H

Roadshow
4 juli
Recreatiepark
Westerbergen

Echten

6 miljoen
Qe Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21
32
29
18

33
26
34

16
24
08

10
31
01

25
40
44

17
35
42

19
05
43

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
/25.00O,Zetfouten voorbehouden

45
12
21
38
36
20
23
04

Getal 22 t/m 36
ƒ10.000,07
ƒ20,ƒ1.000,06

ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

13
27
37
15
41

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bmgopnjzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (een lotnummer)
Q dhr. D mevr.

Adres:

De overige Bingopnjzen:

Stand Mega Jackpot:

ZOMERDEKENS

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Met de bon op deze pagina kunt
u net zoveel loten bestellen als
u hebben wilt. Met elk lot
maakt u evenveel kans op de
Mega Jackpot, dus hoe meer
loten u heeft, hoe groter uw
kans op deze rijkste prijs van
Nederland.

Naam:

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

100% katoen verschillende kleuren
1-persoons
vanaf 119,-

De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam

in de Mega Jackpot van de
Postcode Loterij. Binnenkort
gaat Henny Huisman daarom
weer op pad om iemand
schatrijk te maken. Mischien
wel u...!?

DE UITSLAGEN A/ftN 1 JULI

Ruim 150 overtrekken m alle maten
100% katoen en 100% satijn katoen
met
kortingen tot 60%

voor 3 495,-

Méér loten, méér kans

^

Diverse opruimingsmatrassen met
kortingen tot 50%
van o a PULLMAN ZEVENSLAPER AUPING
SLEEP &DREAM DRAKACEL

100% katoen
100°ü stretch katoen

Dit is dus ook uw kans om voor
maar een tientje multimiljonair
te worden. Het enige dat u hoeft
te doen is meespelen in de
Postcode Loterij.

ƒ6,-

ƒ25,-

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

1509607

Straatprijs:
ƒ 3.00O,6661 VM
Extra Prijs ƒ 25.00O,6661 VM 030

De BMW: 8166 KA 028 in Ernst

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
l Nationale Postcode Loterij,
l Antwoordnummer 19503,
ï 2501 ZVDen Haag.

LOTERIJ

•

Weekmedia 17

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-jiiK't'rtcnlH's kunnen wonlrn gr/cl over l of 2 ko-

InmiiM'ii hivrdlr in divrrsc Irl Irr^roottcn.
1

l'jii'tifiiliri'rii vrrwij/rn wij nu n r <I<- special) lion <ip ilc

l'liiiilsin^ is mogelijk in ili- vol^rmlo editie:
/ANDVOOKTS N I K U W H I J L A I J ƒ0,51 per milliim>irr.
Shiiiin^slij.I: ilin.s<l;i£ 12.00 uur.
tl k u n t uw Irk.sl irlrfonisrli »|i^vcn: 02:1-5717166 of
aff;r.v<'ii//<'iulcn a«n:
* XaiulvoorlH Ni<'iiwsliln(l, Ca.slhiii*plrin 12. 2042JM

Divers personeel gevraagd
Amerikaans Bedrijf zoekt met spoed: 3 vertegenwoordigers
/oor haar multifunctioneel onderhoudssysteem. Spreekt u
>erfect Ned., bent u representatief, max. 40 jr en direct
beschikbaar? Dan kunt u tussen 10-17 uur met afd. PZ een
afspraak maken. 020-6409408 (geen deur aan deur verkoop).
Zoekt u een aantrekkelijke bijverdienste of wilt u van beroep
/eranderen? Wilt zelfstandig werken? Zelf uw tijd indelen?
Vlet nieuwe uitdagingen en carrièremogelijkheden? U kunt na
de vakantie direct beginnen. Onze professionele JAFRA
cosmetica opleiding zorgt ervoor dat u klaar bent voor uw
aak. Voor sollicitatie bel: 020 - 4965032.
huiswerk voor vrouwen met
sexy telefoonstem. Interes,
bijverdiensten. 070 - 3549539.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Xandvoorl:

Plaatsing is ook mogelijk in dr volgrmlr rnnilMnalk':
\Y2.Za ml voort s iS'iruwshlail, Amstrlverns Werkblad.
Uillionrnsf* Courant, de Homlr V«ncr. Aalsmeerder

Coiiranl. alle edilies van hel Amsterdams Sladshlad. ƒ5.112 per millimeter.

Sluitingstijd: maandag 15. 00 uur.
^ Informalie over onze overige aantrekkelijk) 1 adverli'Mlit'comhiiiiitH'H in de Micro's /.i j n op aanvraag op
on/.e kantoren verkrijgbaar.
l^r Voor brieven onder nummer wordt l re^el extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ11. - adm. kosten.
"A" Hij plaatsing in <le Micro's worden geen bewijsnumuiers verstuurd. Op ver/oek wordt aan adverleerder.s builen liet verspreidingsgeliied één krant ver-

stiuird. Hiervoor wort 1 1 ƒ6.50 in rekening gebraehl.

Alle prijzni cxcl. 17,5% BTW
l! kunt de tekst van uw Micrn-advertenlieeimibinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(<lit nummer is niet voor hcznrgkhiclitcn) of /.enden uun:
Mitrro's Wi;i*knuMlin
Postbus 156 - 1000 AI) Amsterdam
De .sluitingstijden gelden voor plnntsing in dezelfde
week.
Voor de lictaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

Woninginrichting
Gezocht: erv. oppas voor 3
jongens (5, 7, 9 jaar), op di. +
Te koop: 2-zits bank, in do. van 14.30-18.00 uur, start
goede staat, merk Leolux, 12-8. Na 20.00 uur bellen tel.
/175. 023 - 5712295.
020 - 6941540 (Zeeburg).

Kunst en antiek

* Veilinggebouw Amstelveen *
Juli-veiling
o.a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten, veel
deingoed enz. enz. Op maandag 8 en dinsdag 9 juli. Aanvang
9.30 uur. Kijkdagen vrijdag 5 juli van 14.00 - 21.00 uur.
Zaterdag 6 en zondag 7 juli van 10.00 '-' 16.00 uur.
Spinnerij 33, Ind.terr. Legmeer Amstelveen. Tel. 020-6473004.

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

Mederlands-lndië,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
Danken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Beeld en geluid

*** UITVERKOOP
De Afdeling Huidziekten van het AMC zoekt:

Constitutioneel Eczeem patiënten m/v
(atopisch eczeem)
die

-

een nieuwe behandeling willen proberen
verder gezond en niet zwanger zijn
minimaal 18 jaar oud zijn
eczeemplekken aan beide armen hebben

Tijdens een vooronderzoek wordt bekeken of u kunt mee
doen. Vervolgens gebruikt u drie weken een nieuwe zalf
zonder hormonen. Inclusief een nacontrole bezoekt u onze
polikliniek 11 maal, waarvoor de reiskosten vergoed worden
Een verwijzing is niet nodig, u kunt zelf bellen met de
onderzoeksartsen, tel. 020 - 5662581 voor informatie die
eventueel kan worden toegezonden.
a De bus, speelt., kabouters,
beestjes, bootjes, snoepjes,
ijsjes, patatjes, kadootjes.
• Het was onvergetelijk!

Een pruik als het
nodig is!

HIFI & SURROUND'

YAMAHA; TEAC; Technics; Rotel; Luxman; Medevoort; SonyES; Harmkardon; Infinity; JBL; JMLab; B&W/Solid; TDL; REL.
:aridax Hifi, Adm. de Ruyterweg 131 A'dam-W. 020-6837362.

Computerapparatuur
en software

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Gevr.: computer 486DX-4 100
MHz, cd-rom 4-speed, met
DE KLUSSENBUS
SVGA videokrt en h. schijf,
min. 250mb, met 16 bit Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780
sndblaster + SVGA 15 inch
scherm, 8mb-ram. 5716537. SCHILDER heeft nog tijd v,
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Verhuizingen
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

; BOOTTOCHT met salonboot
: konining Juliana. Rederij 'De
i Meren', zie rubriek 'Uitgaan'.

Kleding

*Help de Polen. Stuur 'n
i voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

Te koop
WITTE TROUWJURK mt 40,
met hoepel, buideltasje en
haarstukje ƒ 1000,-.
Tel.: 0297-287437 na 18.00 u.

| • Jaap en John, mijn wens
door jullie vervuld.
Hartelijk dank, Marjolein.
B Jaap en John, het was een
superdag 26 juni in Enkhuizen
i Jaap en John, de peuters
j van het stekkie geven jullie
' een dikke kus.
H Jaap en John, het was
fantaaaaastischü!
a Martha en drank gaat niet
samen, houd je maar aan
Klaas vast. Gr. de fleswijn.

* aparte

* bezoek aan

pasruimte

huis of in

* ruime

het

sortering in

haarwerken
en pruiken

ziekenhuis

*

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

IM

Dinsdaqs qeslote

Amsterdam.

Tel.02Wl57l07

Weggelopen of
gevonden dieren

Tel. 5713529
B Wim, de lunch op de golfbaan was heerlijk. Hart. bedankt. Nico, Jaap, Klaas, Ton.
® Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

/ermist sinds woensdag 26
uni: grijs/cyperse gecast, kaer, naam 'Aap', roepn. Dik<ies, witte achtertenen, witte
looienband m. naampl. en
witte magneet, omg. Konin
ginneweg. 023 - 5714054.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Felicitaties
• Joan en Lisette
veel geluk met jullie zoon.
Alle M's Z'voorts Nieuwsblad.

3evr. schoonmaakster m/v
'oor 4 uur p.w., Ifst op dond.
ichtend. Diemen. 6950278.

Uitgaan
Nederlands Grootste Openlucht
VLOOIENMARKT
Veemarktterrein Utrecht
6-7 juli, 9-17 uur
Eindeloos Groot
500 kramen + vele gratis attracties
Org. v. Aerle 0492-525483.

Hoi met Martin, ik heb een
euke, sportieve baan en ben
op zoek jou! Ben je rond de
45 en heb je serieuze bedoeingen? Bel eens op het
06-nummer! Alleen is maar alHallo, wij zijn meisjes van 18 een!
06-350.15.15.6 1gpm.
aar en wij zoeken een leuke Boxnummer 914488.
ongen in de buurt van
Jtrecht. We zijn 1.76 m lang, Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25
n 29 jaar en wij zoeken 2
56 kilo en hebben blond haar
ot aan onze billen. Spreek euke meisjes om mee uit te
snel wat in, dan maken we gaan! 06-350.15.15.6 1gpm.
snel een spannende af- Boxnummer 380647.
spraakü 06-350.15.156 1 gpm. Huisje, boompje, beestje, dat
Boxnummer 438120.
lebben wij al, Wij, 2 meiden
van 29 en 4, zijn op zoek naar
Utrecht: hoi, met Anita. Ik ben ien man die daar nog tussen
ecretaresse van beroep. Ik jast. Denk je dat jij dat bent?
sen 26, 159 m, heb lang don- Bel ons dan meteen!
<er haar en zie er goed uit. 06-350.15.15.6 1 gpm. Boxk zoek een leuke, goed
nummer 995421.
uitziende man (geen bril/
baard/snor). Ik zoek geen k ben een 25-jarige muziekwanhopige mannen! Gewoon iefhebber! Ik zoek een meisje
dat net als ik van muziek
een avondje uit!
06-350.15.15.6 1 gpm. Box- loudt of misschien wel een
nstrument bespeelt!
nummer 451419.
06-350.15.15.6 1gpm. BoxUtrecht: met Babette, wat ik nummer 359503.
zoek is een beetje gezelligheid, vriendschap, mensen Ik zit op de hotelschool en wil
om me heen, lol trappen. Ik graag in contact komen met
ioud van uitgaan, lekker eten ;en leuke, aardige jongen die
en nog veel meer... Lijkt het je lumor heeft! Zullen we sawat? Spreek dan een reactie men uitgaan of naar een conop mijn box in. Groetjes van cert gaan van bv. Van Dik
Hout of De Dijk? Groetjes van
Babette! 06-350.15.15.6
1 gpm. Boxnummer 931975. Wendy! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 932620.
Utrecht: met Marianne. Zijn er
nog van die goed uitziende, Loop jij ook liever op het
angharige mannen, die net strand dan over het ijs? Ben jij
als ik van hardrock en blues een leuke, slanke, actieve
nouden? Andere muziek? man? Laat dan iets leuks van
Geen probleem! Het maakt je horen! (vr.) 06-350.15.15.6
niet uit of je groot/klein bent, 1 gpm. Boxnummer 397956.
maar niet dik! Ik ben 1.68 m
Vtijn naam is LUC. Ben 46 jaar,
en 53 kilo, 33 jaar.
.83 m, 78 kilo, donkerblond
06-350.15.15.6 1 gpm. Boxnaar en blauw-grijze ogen,
nummer 442080.
neb 2 kinderen. Ik zit in de
uchtvaart. Mijn hobby's zijn
Vrouwen van 25 tot 75 jr
zoeken serieuze relaties! Bel uitgaan, tennis, squash, zeien en fitness. Ik houd van
ook 06-95.10 (75 cpm).
numor en muziek. Laat wat
Vrouwen van 25 tot 75 jr
van je horen! 06-350.15.15.6
zoeken een serieuze relatie 1gpm. Boxnummer 960420.
(geen sexgesprekken). Bel
Ondeugende blauwe kijkerdan 06-9533 (80 cpm).
tjes, goed figuur, gezellig, roR'dam: hallo, met Gerda. Ik mantisch, 1.80... Denk je dat
zoek iemand uit de buurt van je dat aankunt, spreek dan
R'dam. Ik ben zelf een gezelli- een leuke boodschap in! En ik
ge meid van 44 en heb 2 (man) reageer weer op jou
<inderen (18 en 20). Ik ben box! 06-350.15.15.6 1gpm.
niet moeilijk en erg ruimBoxnummer 305481.
denkend. Dus lijkt het je wel
wat? Bel me dan maar!! Altijd
reactie terug! 06-350.15.15.6
Relatie/
1 gpm. Boxnummer 408825.
bemiddelingbureaus

Openlucht-vlooienmarkten

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30
115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

Beter onder c ak bij de

Goethe-lnstitut
Herengracht 470 - Amsterdam
Zomercursussen in juli en augustus
in 2 weken een lespakket van 3 maanden!
Bel voor meer informatie 020 - 623 04 21

GRATIS OP WOON TA UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOE 020-6418541 (24 u. service)
TEVENS VOOR ALLE VERZE <ERINGEN EN HYPOTHEKEN

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Een eigen bedrijf starten?

Te koop gevraagd GARAGE- 3 rustige studentes zkn woonVanaf 1996 een stuk eenvoudiger met de nieuwe midden- BOX in Zandvoort/Haarlem of ruimte in A'dam, niet N/ZO
standsopleiding AOV. Avondopl. in diverse steden. Examen omgeving. Tel. 023-571 65 56, Tel.: 0251 - 653608.
in eigen klas. Voor inl. + broch.: Instituut Bernel 023-5325491.

Wilt u werken in het toerisme?
Haal in 7 mnd. uw toeristisch vakdiplpma SEPR. Avondopleiding voor o.a. reisburomedewerker in div. steden met examengarantie. Voor inl. + broch.: Instituut Bernel 023-5325491.
PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J. Bakker, Botticellistr. 38-II, A'dam
(bij Olympiapl.), 020-6751664.

Correspondentieen contactclubs
St. SWINGING SINGLES
zaterdag dansparty voor alleenstaanden in 't Moe, Lindenlaan 75 A'veen. Aanv. 20
u. 030-6932954/06-53485628.

Zalenverhuur

Hotel Hoogland

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

DONDERDAG KOOPAVOND
Lattenbodems
Rolbodem
Eenzijdig verstelbaar
Dubbelzijdig verstelbaar
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

06-Nummers

BEL DAMES THUIS:

06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.

Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

Doorschakelsex! 53 dames
voor 'n heet Live gesprek! Ze
wachten op je! 06.9779 pm 1g

SG45
165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

Party-service
PELIKAAN

Autoverzekering

Stacaravans t.h. Ardennen
v.a. ƒ245,- p.w. all-in.
Vrij vanaf 10-8. 043-4591598

V.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Foto - Film

Sportartikelen

Vaar/surfsport
T.k.: motorboot -f strandtrai
Ier, ƒ3500. 023 - 5713965.

• Racefiets Superia, i.g.st T.k.: nwe stalen roeiboten,
ƒ50; wetsuit Long John en 4 m lang, met roeispanen
zeilp., mt m, ƒ 100. 5718097 prijs ƒ 1150. Tel. 035-5823978

Fabriekswinkel

Latex
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

DONDERDAG KOOPAVOND

SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
PRIJS
650.Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)
65.35.95.125.-

Doorschakel-SM! Hard/soft!
Beluister hun boodschap!
Kies 'n meesteres voor live
gesprek! 1gpm. 06-32032166

Echt

100°i schapenwol, 2 delen

wollen
DEKBED
1-pers.
175.-

2-pers.
225.-

litsjumeaux
295.-

1 pers. dekbed
v.a. ƒ 34,50

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-172535

Lekker VLEZIGE vrouwen! STUDENTES
geven
hun
Rijp, dik en dominant! Bel ze telnrs thuis voor lekkere SEX!
nu thuis op! Zo genoot je nog 06-9706 (75 cpm).
nooit! 06-96.94 pm 1g.
STUDENTES geven HBO sex
Linda 30 jr zkt mannen voor op hun kamertje. Bel NU!
telef.sex. Ik wil 'n hoogtepunt. 06-9603 (80 cpm).
Thuis privé. 06.98.40 (1gpm)
STUDENTES geven telnrs
Meiden (20+) willen snel SEX- voor gratis hete sex bij hen
KONTAKT. Direkt a/d lijn! Bel thuis. 06-96.01 (1 gpm).
NU: 06-9811 (80 cpm).
SUPERSNELLIVE! Ze gaan te
Meisjesvingers (v.a. 18 jr).
keer en brengen jou in 3 min.
Ze knielt. Harder en harder! tot 'n hoogtepunt. Gn doorZalig! 1gpm. 06.320.320.66
schakellijn. Ze liggen naakt
Nadie kan nog wel wat an- klaar! 1 gpm. 06.320.320,65
ders dan steno! Zij wil haar TOP-S&M! Zwepen, boeien,
baas verwennen! luister mee! rubber. 1 gpm. 06.320.331.13.
Ook live! 06-96.93 1 gpm
TRIOSEX: 'n vrouw of man
Negerinnen geven telnrs v. extra in bed. Sexkontakten!
warm sexplezier bij hen thuis Bel nu 06-9844 (75 cpm).
06-9780 (80 cpm).
Vele mannen gezocht voor
Nieuw! Geen wachttijden! Dl- ECHTE SEX met dames 35 +.
RECT 'n vrouw live a/d lijn! 1g 06-9620 (80 cpm). Vrouwen
pm. 06.9560. Doorschakelsex bel ECHT gratis 06-4999.

GROEPSEXBOX Live! 1gpm. Nieuw! Gluur door de ramen
Rijp, jong (18) & negerinnen van Esther en Peter en beleef
wachten! 06.95.93. Grieks!
mee wat ze met oppas Anja
Heerlijk DISCREET apart met doen! 06-320.323.13 pm 1g
hete vrouwen uit Amsterdam. Nieuw: hete meiden uit
06-320.322.11 (75 cpm).
Groot Amsterdam!!
HEET 35+ sexkontakt: Dl- 06-350.23.020 (1 gpm).
REKT APART met 'n oudere Oudere heren gezocht v.
vrouw. Bel 06-9567 (80 cpm). heerlijke SEX met dames!
Vrouwen bel gratis 06-4633. (40+) 06-9705 (75 cpm).
HETE vrouwen (35+) willen
Oudere vrouwen geven telnrs
direkt sexkontakt. Bel
voor direkt SEXkontakt. Bel
06-350.290.53 (75 cpm).
ook: 06-9511 (1 gpm).
HETE vrouwen (35+) willen
REGIOSEXDATING: vrouwen
direkt sexkontakt. Bel:
(20-45) uit jouw regio willen
06-350.266.46 (75 cpm).
sex! 06-95.17 (80 cpm).
Hete vrouwen geven echt
telnrs voor echte sex! Bel NU Rijpe Zwarte Vrouwen! Je
hebt 5 min. voor een live ge06-9580 (75 cpm).
sprek! 06.96.86. Live! 1 gpm
* * *HOMO-KONTAKTEN* * *
Direkt apart met een hele S&M-Llve Onderdanig aan je
hete knul uit Amsterdam! Bel meesteres! 06.96.26
pm.1g. 06.96.26
nu 06-9613 (nu 60 cpm).
Homo-kontakten:
mannen SM-VOOR-2: direkt apart voor
zoeken mannen. Daling + Di- dominant sexkontakt.
rekt Apart! 06-95.18 (75cpm). 06-320.329.99 (75 cpm).
HOMO-voor-2, SNEL Direkt SM-voor-2. Direkt Apart voor
Apart met een hete jongen! 'n streng SEXkontakt! Bel!!
06-95.37 (80 cpm).
06-98.78 (60 cpm).
Hoogtepunten. 30 vrouwen SNEL-DOORSCHAKELLIJN.
komen in 1 min. Ze gebruiken Hete negerinnen echt opbelen. 06-9880 (80 cpm).
van alles. 06.9858 1 gpm
Snelsex!
Hier liggen ze naakt
Je mond zoekt haar slipje! Ze
doet hem omlaag. Ga door. Ik <laar om te komen. Je mag 5
kom. 1 gpm. 06.320.323.56 min. met haar. 06.9838 pm 1g
JONGE mannen gezocht om "Wat voel je lekker zacht,
dames 40+ lekker te verwen- ik wil alles voelen!" Petra en
nen 06-9709 (75 cpm). Vrou- Ciska, lesbisch en heet! Meisjesgeheimen! 06.96.08 pm 1g
wen bel gratis 06-49.01,

Aangeb.: mooi 2-kam. app.
Te huur: zolderetage, huur 1e woonlaag in centr., ƒ593
ƒ550 incl. 023 - 5715722.
p.m. Gevr. iets groter, géén
Z'vrt Noord. 023 - 5719931.

Vakantie
buitenland

Kennismaking

GEHEEL PRIVÉ

Dominante vrouwen geven
telnrs v. streng SM-kontakt.
Bel NU: 06-32032580 (1 gpm).

Financiën en
handelszaken

Zoekt u ruimte voor vergade
ring, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten mei
Te koop: camera Samsung mij, A.J. v.d. Moolen,
Zoom 1150 nieuw nu ƒ275. Gemeenschapshuis, tel.:
Tel.: 023 - 5717136.
023-5714085 of 5719652.

SG40
145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

00 245 292 777 Het telef.nr Effe Snel Grieks! Gn voorspel
dat alle 06 sexnummers over- gelijk achterlangs. 1 gpm.
bodig maakt (200 cphm).
Staat ie al? 06.9505. Vluggie!
06.320*323*66. Dikke negerin Effe Snel Live! Meiden zitten
Tietsia ligt met d'r benen om- naakt om jou in 5 min. te laten
hoog te wachten 1 gpm.
komen! 06.320.320.63. pm 1g.
06.9744. 1gpm. Annie ver- Er kan er maar een de beste
pleegster. Ze trekt je slip uit, zijn! TELEWIP! Nog steeds de
begint met 'n mondmassage! lekkerste meiden, het snelst
06.9870. De SNELWIPLIJN! een HP! Live! 06.95.06 1gpm.
Zorg dat je 'm gereed hebt Gluren bij de buurvrouwtjes!
staan. EffeinSmin. live. 1gpm Ze wilen jou tot een hoogte1 gpm. 06.95.09. Soms laat ze punt brengen. 06.95.26 pmlg
je bij haar thuiskomen docen- GRIEKS! 06.9591! Pak meiste Sonja, dan krijg je SEXLES! jes 18 jr achterlangs. Onder 't
rokje naakt! Glij maar! 1 gpm.
(95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man GRIEKS!
Rijpe vrouwen!
06-320.322.29.
Thuis privé achterlangs of
luister. 06.9592 (95 cpm)

Woningruil

voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

SG35
130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN

ADRESSEN

Te koop
aangeboden
diversen

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Auto's en
! 13 en 14 juli Sportcomplex Ookmeer te Osdorp (Amsterdam) 7 dagen per week. Wat moet u doen?
auto-accessoires
20 en 21 juli Manifestatieterrein te Alkmaar; 28 juli Evenemen* 1. Kies een leuke advertentie.
j tenterrein te Voorburg; 27 en 28 juli Maaspoort te 's-Hertogen- 2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
] bosch. Org. Hensen, tel. 023 - 5402334 b.g.g. 06 - 53147728. 3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Citroen AX 1.1, bj. 11-'87
van uw keuze.
DAGTOCHT MET SALON- Voor bruiloften, partijen, per- 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
APK sept. '96, vr.pr. ƒ2900.
] BOOT 'KONINGIN JULIANA' soneelsfeesten, vergaderinTel.: 023 - 5715671.
j naar 'Avifauna', Vogelpark te gen zijn wij graag uw gast- Den Haag: ik ben Dennis, 25 Haarlem: hoi, ik ben Debbie
jaar.
Wie
wil
er
een
avond
met
en kom uit Haarlem. Ik wi Honda Civic 1.3 luxe, '84,
j Alphen a/d Rijn, van 9-21 juli vrouw/heer in café/restauran!
! °P zo., di., wo. en vr. Vertrek Defiléé, worldfashioncentre mij stappen?? Ik ben 1.70 graag een keer een leuk technisch 100% ƒ750, geen
l vanaf de Sloterkade 164, aan de ringweg A10 afslag lang, heb donkerblonde krul- avondje met iemand gaan APK, Tel.: 020 - 4920980.
] A'dam om 10 uur, terug ca 19 S106. Voor info en afspraken len en bruine ogen. Als je zin stappen! Ik ben 1.70 m en
WIKA
uur. Ook opstapplaats Aals- bel: 020 - 6693747 of fax.: 020 hebt in oen leuke avond, heb blond haar/blauwe ogen Autoruiten en kentekenpla! meer, 300m voorbij de brug - 6693436. Café/rest. Defiléé spreek dan een voorstel in op en weeg 55 kilo. Als het jullie ten. Lijsterstraat 18.
wat lijkt, dan hoor ik het wel! Tel. + fax: 023 • 5731613.
j om 11.45. Tarief incl. entree Koningin Wilhelminaplein 13 mijn box en wie weet...
06-350.15.15.6. Boxnummer Bel me maar!! 06-350.15.156
Avifauna volwassenen ƒ 40, 1060CA Amsterdam.
Zie ook de pagina's
371678.
1 gpm. Boxnummer 400992.
kinderen t/m 10 jr ƒ30, 60+SHOWROOM
ers ƒ35. Rederij 'De Me- SNUFFELMARKT UITHOORN
r
elke
zaterdag
9-16
uur.
Gezocht: hoofdrolspeler voor He, hallo met Astrid. Ik ben 46
in deze krant.
. en'.071-5170112 of 0180Kraamhuur
ƒ
25,
entree
de film BLIND-DATE! Jij,
jaar, 1.65 m lang en weeg 62
j 621489
ƒ2,50. Industrieweg 4.
mannelijk/intelligent, ong. 30, kilo. Verder heb ik lichtbruin
Info: 0297 - 532354.
goed uiterlijk en sportief.
haar en blauwe ogen. Langs
Huur en verhuur
* Uw particuliere Micro bon
Tegenspeelster heeft half- deze weg zoek ik een leuke
auto's
en motoren
Per post verstuurd bereikt • ANNULERINGEN van uwlang donker haar, blauwman om mee op VAKANTIE
! °ns pas over 3 a 4 dagen. advertentieopdrachten kunt u groene ogen en veel uitstra- te gaan. Ben jij spontaan en
] Opdrachten die te laat
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK ling. Reageer! Wie weet win- woon jij omg. Leiden/R'dam
binnenkomen worden
richten aan Centrale Orderaf- nen wij de Oscar!
Zie ook de pagina's
of A'dam? BEL!!
automatisch de week
deling Weekmedia, Postbus 06-350.15.15.6 1 gpm. Box- 06-350.15,15,6 1 gpm. BoxSHOWROOM
daarop geplaatst.
156, 1000 AD Amsterdam.
nummer 380541.
in deze krant.
nummer 395426.

i

üESCHÊIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek: bel
06-350.290.15 (75 cpm).

in heel Nederland

DEUTSCH INTENSIV

TOP
\
• Martha, Klaas, bedankt
voor de gezellige uurtjes en Heemsledeslraal2fT
b.h. Hoolddorpplein.
gourmet. Nico, Wim, Beso.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Opleidingen/cursussen

optimaal advies even
een afspraak!

Ook gespecialiseerd in
h eren {maat} werken

Hallo, met Wendy. Ik ben 20
aar, bruine ogen en halflang
sruin haar. Wil jij verwent worden via de telefoon. Lekker
Oetsen of fantasieën uitwisselen?? Ik ben overal voor in,
groetjes en een kusje van
Wendy, waar jij hem hebben
wilt. Tot snel. 06-350.15.15.6
1 gpm. Boxnummer 909772.

2UPIDO brengt u bij elkaar!
ndien gewenst reeds binnen
Ze vertellen over zichzelf,
1 week uw eerste contact.
geven hun adres en
Vraag gratis en vrijblijvend
telefoonnummer,
de folder aan: 0345-611486
wachten tot jij ze belt!
Dieren en
(automatisch) of 0345-631364
06 - 96.85
dieren(telefoniste). 24 uur per
24 u./p.d. 100 cpm.
Te
koop:
z.g.a.n.
markies,
280
benodigdheden
dag, 7 dagen per week.
breed, van ƒ 1000 voor ƒ 400.Cupido:
erkend, voordelig en ANONIEME sexafspraakjes
Tel.: 023 - 5712857.
één van Nederlands grootste Sexkontaktlijn Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm).
T.k.
handnaaimachine relatie-organisaties.
PUPPY'S van Zandvoort
ƒ
1000,-,
±
80
jr
oud.
WELKOM op een leerzame
UNIQUE, een deskundig bu- ANONIEME sextelnrs van
Tel. 020 - 6976246.
en gezellige cursus.
reau dat voor u op zoek gaat hete vrouwen, ze geven echt
Er is nog plaats
• T.k.: racefiets, ƒ250,naar ser., passende rel. Bel hun telnr! 06-9737 (80 cpm).
vanaf 12 weken tot 6 mnd. ± 300 flippo's map 1 enz., nu voor info + gratis brochu- Anonieme telefoonnrs van
re: 0180-429090/010-4220584. STUDENTES, ze geven echt
Ellen Cats, tel. 023 - 5713368. ƒ35,- Tel.: 5717794.
hun nr. 06-9501 (75 cpm).

ziekenfondsleverancier

Dus ... maakt u voor

woensdag 3 juli 1996

Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
Bel NU: 06-9663 (80 cpm).
Vrouwen (40+) willen snel
SEX!! DIREKT APART!
Bel nu: 06-96.33 (1 gpm).
Ze is chique maar ook heel
g..! Rijpe dame wil jou iets
leren! 06.320.320.38 pm 1g.

Diverse clubs
2 warme STUDENTES privé,
massage, relax, trio. Middenweg 89A A'dam, 020-6925183
BETTY'S ESCORT
020-6340507 dag. v.a. 19 u.
** JOLLY's ESCORT "
Leuke, sexy meisjes. Geen
chauffeur aan de deur, v.a.
ƒ200,- per uur. 020-6912749.
LIBERTY ESCORT!!!!!!!!!
Met leuke, spontane, sexy
meiden. Geen chauffeur aan
de deur, v.a. ƒ200,- p.u.
Ook stripshows. 020-6919312.
Luxe privéhuis! 12 meisjes,
ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden,
sauna's. 10.00-1,00. Sarphatipark 118 A'dam 020-6723022.
Privé A'dam, 9 top-meisjes.
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u.
Overtoom 443, 020-6188677.
® Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

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

Coupon uitknippen en opsturen H R I K V K N ONDKR
(frankeren als brief) met ver- N U M M K _ R KOSTKN
meldiiiü van uw postcode naar '' 8'"" '--^ ' RA
ons kantoor:
Ui dien J er rekening
...
, ... ,
.. „
moe te hotidfii (hit hii
Micro s \\cekniecliii. Postbus uw opgave de regel
156. 1000 A D Amsterdam.
hr.o.nr.... hur. v.d. hkid
als I regel bij uw tokst
gerekend wortll).
Of afgegeven bij:

- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gaslluiisplein 12.
2041 J M Zandvoon

\\'ij /ijn niet aansprakolijk voor fouten ontslaan door onduidelijk
handschrift.

NV i j heliomlen ons het
roclit voor /onder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden inuele- »PK"V11 v:ln redenen
verdien aanleverad^
!^"n=
uiterlijk vrijdag lot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk lol vrijdag 17.011 uur.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7,19

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

t/m 5 regels ƒ 8,99

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

t/m 7 regels ƒ 12,58

o ATTENTIE! Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
zwarte-marktspullen; sex/erotische advertenties; geven
van lessen/bijlessen; personeel biedt zich aan; te koop
raskatten/honden
(pups);
meerdere aanbiedingen zelf
de
artikel;
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aangeboden; vakantiebungalows
o.i.d. te huur aangeboden.
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter. Deze
kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm-tarief.

t/m 6 regels ƒ 10.79

t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16.18

t/m 10 regels ƒ 17,98
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook /.onder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven f 300.-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen /.ijn incl. I7.59r BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

'.
Plaats:
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FOTOSHOP

KOKOS
DEURMAT
60 x 40 cm,
zwaar ruiggeschoren met
antislip,
100% natuur
kokos

3-DELIGESET/
TOILETTASSEN

VERNIEUWDE FRISKIES
GOURMET

in diverse mooie
dessins

m 4 verschillende
smaken
BLIK 400 GRAM
ELDERSjUSr

ELDERS

^98"

TOILETDUCK
WC REINIGER
voor een fris en
hygiënisch toilet,
ook onder de rand,
m de geuren
fresh en potpourn

ZEER FRAAIE DAMESSLIPS
100% lutloen met mooi Kant afgewerkt, malen S M olL

flacon 750 ml.
-gedecoreerde TERRACOTTAPOT
»

v. anti mug kaars

HOLIDAY FUN SPEELGOED
AUTO
verschillende
modellen

W FOTOROLLETJE

ONTWIKKELEN

VOOR DE ALLERLAAGSTE

ELDERS&99"

-^jrff.,
T^^7P
,,*&«&jr#i
r,.-J.j.i;&5<'j
&W^?%^^
i>kM£i*JCij 4I^,ji

'
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P

r

»

BONDUELLE
DOPERWTJES

extra fijn
of

FANTA
ORANGE
REGULAR

PACLAN
ALIMINIUMFOLIE
rol 20 meter

FLES
1,5 LITER

CSM SUIKERKLONTJES

DOPERWTJES/
WORTELEN
voor verstandig
bakken en braden

DRINKYOGHURT

kilopak

steOHnkyoghurt,
l ITCDDA
ken banaan en cassis Li l C III M

KAHREL KOFFIE
ROODMERK

ELDERS L8QT

pondspak
KANIS &GUNNINK THEE
DOOS 100
ZAKJES
a 2 GRAM

SPACECOMMANDER
RAKET WATERIJS
DOOS 8 STUKS

gesteriliseerde
HALFVOLLE
MELK literfles
PRIMADENT
TANDPASTA
tube 75 ml.
WICKY
APPELDRINK

, <; set 6 pakjes002mer

IN ONZE GROENTE EN FRUITAFD

MOCCA DUO SCHNITTE
een njk opgemaakte taart met slagroom
en mocca crème gegameerd met hazelnoten

CUPJESJAM
diverse smaken
10 stuks a 25 gr.

ZUURTJES assortie

pondszak
r

.

MOISTIE VOCHTIG
TOILETPAPIER
navulverpakkmg 50 vel

VERKADE
SULTANA
k18duopak|es

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook - OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaltplem • HOOFDDORP Marktlaan (centrum) Toolenburg • NIEUW VENNEP Hooldweg • VOLENDAM Hyacintenstraat • ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN
• AMSTERDAM Heinekenplem (centrum) volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord)

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort

DE CONTACTLIJN
Li is cui nituut Lfliucnlt maniti
om snel m contact t<_ komen mi_l
Itnki meiS|LS \ iou\\ui LH mannen
\ui de ConUicllijn Op de Oom ittlijn
06 350 1 5 1 5 6 k u n t LI anoniem lui
bttien naai uillo/c s>tneu& myespio
ken achertenties \an le^cib die een
benen/e parLnci ol sjeuoon ccn
\ i i t n d ol v i i e n d i n /oekin
U k u n t als Ic/er \ a n een \an de
nieuus en huis aan huisbladen v a n
Weekmedia direct rea^eicn op de
mgespioken advtttuuics door een
leuke leaetie in te spieken

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-6242316.

Uiteraaicl k u n t \ia 06 350 1 5 1 5 6 ook /ell anoniem
een gratis tont i c t a d \ c i t e n t i e plaatsen U

NOORD Kostverlorenhot

nadat u de advertentie heeft mge
sproken automatisch een bovnum
mer en PIN code \an de belcompu
ter
Hiermee kunt u latei de reacties op
u\\ eigen nummer beluisteren
Voor nog meer reacties kunt u de
door LI ingesproken advertentie ook
nog plaatsen m on/e kiant
Probeei het direct Veel mensen heb
ben op de/e wij^c al binnen een of
tuee dagen leuke contacten met anderen gekregen
(l 00 gpm)

Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

PARKEERPLAATS IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur:
Parkeerplaats Mr. Troelstrastraat L, huur ƒ 26,38 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaats hebben de
huurders van de woningen aan de Mr. Troelstrastraat.
Toewijzing van de parkeerplaats vindt plaats op basis van het
lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de parkeerplaats door een briefje met uw
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M, Thomsonstraat 1, 2041 TA
Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 10 juli 1996 om 12.00 uur,
m ons bezit te zijn.
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Vrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
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Het
'Amsterdamse'
Gooi
Het Goois Natuurreservaat beheert een 2500 ha
groot natuurgebied, dat
tussen Bussum, Huizen,
Laren en Hilversum in
ligt. Tafelberg, Bussummerheide en Spanderswoud zijn maar een
paar van de bekendste
gebieden. Het reservaat
is geen louter Gooise
aangelegenheid; ook
Amsterdam draagt een
steentje in de kosten bij.
Boswachter
Blessing:
„Vóór de oorlog was het
Gooi dé plek voor Amsterdammers om te recreëren;
met flets of brommer was
dat goed te-.doen. De Veluwe was te ver."
„Je had hier twee campings: het Fransche Kamp
bij Bussum en de Heidebloem bij Laren. Die campings waren kleine Amsterdamse dorpjes, met een
draaiorgel en een palingboer, en af en toe optredens
van Tante Leen en Johnny
Jordaan. Dat was altijd héél
gezellig, en als je er met
oude Amsterdammers over
praat gaan hun harten
open."
In de jaren zeventig steeg
de welvaart echter, zodat
menigeen zich een vakantie
in Spanje kon permitteren.
Dat leidde tot leegstand op
de camping, die vóór de oorlog nog 550 tenthuisjes telde. Anno 1996 bestaat de
camping overigens nog
steeds, zij het in afgeslankte vorm, en hebben de kampeerders het beheer zelf ter
hand genomen.
De Heidebloem bij Laren
werd begin jaren negentig
opgeheven; de meeste kampeerders gingen hun stadgenoten van het Fransche
Kamp gezelschap houden.

(ADVERTENTIE)

Er zijn maar weinig dingen die
mooier zijn dan op een mooie
zomeravond over de Valkeveensclaan naar Valkeveen te fletsen, met zijn machtige, ecuwenoude beuken. Vooral als de
ondergaande zon een warme
gloed over het landschap legt,
met op de voorgrond een paard
dat rustig aan het gras knabbelt en in de verte prachtige bomen in allerlei tinten groen.

H

ganzen die je midden op het
weiland ziet."

ET AAN Naarden Ves-

ting grenzende landschap doet sterk aan

Limburg denken; het is zo'n

landschap waar de tijd minstens een eeuw heeft stilgestaan. Totdatje langs de vil-

la's fietst en wordt natgesppten door rondzwiepende
tuinsproeiers. Dan ben je

weer helemaal terug in 1996.
Voor de argeloze fietser die in
deze contreien verzeild raakt,
is het een verrassing dat zo'n
fraai en oud natuurgebied eigenlijk zó dicht bij Amsterdam
ligt. Het Gooi heeft dan ook altijd een nauwe band gehad met
de hoofdstad, zo blijkt als we
een middagje op stap gaan met
boswachter/opzichter
Ben
Blessing van het Goois natuurreservaat.
We beginnen bij het witte
huis op de hoek van Naarderstraat en Flevolaan, omdat het
zo aan een Engels landschap
doet denken. Net een schilderij,
want niet alleen de bomen variëren van rood tot lichtgroen,
ook de roze en paarse rodondendrons zijn een lust voor het
oog, waarbij het witte huis op
de heuvel het kleurenpallet vervolmaakt.
„Wat een plaatje hè," zegt
Blessing. „Het enige wat nog
ontbreekt zijn de roodbonte
koeien! Dat verschil tussen
hoog en laag is trouwens typisch voor het Gooise landschap. Een paar honderd jaar
geleden is hier veel zand afgegraven voor de Amsterdamse
stadsuitbreiding; dat werd met

Het witte huis op de hoek van Naarderstraat en Flevolaan is

Oude beuken
en vogelgezang
ademen rust uit
in Valkeveen
ten het Gooi als woongebied, en
zetten er hun villa's neer. Het
witte huis is bijvoorbeeld gebouwd door de familie Dudok

van Heel, de grootste particuliere grondbezitter van het
Gooi. Aangemoedigd door overheidssubsidie hebben ze hun
gebied inmiddels voor publiek
opengesteld. Het wordt als vogelreservaat aangeduid, omdat
je er een indrukwekkende collectie vogels kunt horen zingen.
De ingang bevindt zich aan de
Valkeveenselaan. Blessing: „Er
zitten hier vrij veel zangvogels,
want die nestelen graag in oude
bomen, waar door het afbreken
van takken nestholtes zijn ontstaan. Je hoort hier van alles:
bosuil, zwarte specht, gekraagde roodstaart; er broeden zelfs
havikken." Terwijl konijntjes
door het bos schieten, en zich

Amsteltuin is één en al
vormen, kleuren en geuren
'n Hele zomer lang
lekker: het naoorlogse
REMBRANDTPLEIN:
't Uiltje van Manders en
Tailleurs Doofpot 4 De
drie grote 'huisbazen' +

Ons Amsterdam
Seks en snelle hap verdrongen chique winkels
•^ Cafés: van wild tot
waardig * Stappende
bankbedienden 4 Raadselachtige routes
Neem nu .een vrijblijvend
proefabonhement: '•'•"•• .

Her "~ NUMMERS VOOR
maandelijkse EENTIENTJE
lijdsthrift
;: •
mar wie van Geef u op en bei
(gratis)
06-0224222,
Amsterdam
houdt. 7 dagen per'-.week van
4Sstc 9.00 - 20.30 uur.
jaargang,
20.000 OOK LOS VERKRIJGBAAR
abonnees IN AMSTERDAM EN
OMGEVING •»•'ƒ 4.95:

Yorkshire Dales
Vorige week meldden we
op deze pagina dat het goed
wandelen is in Yorkshire
Dales. North Sea Perries
heeft zelfs tussen 2 september en l oktober zeer vriendelijk geprijsde wandeltochten in deze Engelse
streek. Helaas stond er bij
de aanvraag vóór een folder'over deze tochten eeri
verkeerd telefoonnummer.
Het goede nummer is 0181255.500.

BOES

Langs de Amstel tussen Amsterdam en Ouderkerk ligt de
Amsteltuin. In deze landelijke
omgeving waar ook Rembrandt
inspiratie heeft opgedaan, hebben tuinarchitect Albert Hooyer en beeldhouwster Carine
van Steen hun idealen verwezenlijkt. Het resultaat is een
beeldententoonstelling in een
tuin vol vormen, kleuren en
geuren.

Z

OWEL liefhebbers van

tuinen als kunstmin-

naars kunnen in de
Amsteltuin hun hart ophalen. De tuin is door Albert
Hooyer zes jaar geleden speciaal ontworpen voor het exposeren van beeldhouwwerken. De planten, struiken en

bomen zijn het decor voor
ruim tachtig kunstwerken.
Hooyer: „Het groen vormt
een aantal coulissen waar-

door de beelden niet in elkaars invloedssfeer komen

te staan."
De tuin heeft aparte hoekjes,
met bijvoorbeeld lavendel, hortensia's, rietkragen en zelfs rabarber, maar er is ook sprake
van doorkijkjes. Al met al is de
tuin vol van licht en lucht.
Hooyer heeft, zoals hij zelf zegt,
bij de aanleg geprofiteerd van
de begroeiing in de omgeving.
Blikvanger is bijvoorbeeld de
bloeiende klimroos in een dode
boom bij de buren. En nog wat
verderweg groeien wilgen, populieren en acacia's, waardoor
de illusie van meer ruimte gewekt wordt. „Door die dieptewerking lijkt deze tuin veel groter dan de halve hectare die hij
in werkelijkheid beslaat.".
Met de Amsteltuin is de
droom uitgekomen van beeldhouwster Carine van Steen,
echtgenote van Hooyer. „Ik
was al jaren bezig met het organiseren van beeldententoonstellingen in publiekstuinen.

En toen de grond hier vrijkwam, konden wij onze idealen
combineren: een tuin speciaal
ontworpen voor beelden."
In de tuin kan men beelden
bekijken en kopen, van zowel
jong talent als van gerenpmmeerde kunstenaars. De bijbehorende catalogus is een kunstwerkje op zich en ontworpen
door Clara Delfsma, studente
aan de Rietveldacademie. De lezer moet de catalogus steeds
draaien, zodat hij net als in werkelijkheid op verschillende manieren tegen de beelden aankijkt.
Sommige werken in de tuin
zijn figuratief en herkenbaar,
zoals de ronde vrouwenfiguren
in brons van Eddy Gheress, andere daarentegen zijn wat abstracter. Maar zonder uitzonde-

Planten, struiken
en bomen
zijn decor
voor beelden
ring zijn ze esthetisch en passen ze goed in de tuin. Van
Steen: „We willen het hele spectrum van de Nederlandse
beeldhouwkunst laten zien,
waarbij
het
uitgangspunt
steeds maar weer kwaliteit is."
Het idee is dat de beelden en
de omgeving elkaar versterken.
Hooyer heeft bij het ontwerp
van de tuin rekening gehouden
met de kunstwerken, maar
houden de beeldhouwers op
hun beurt ook rekening met de
tuin? Van Steen: „In het begin
is dat wel gebeurd. Toen de tuin
net klaar was, is er een poort
voor ontworpen, maar meestal
kiest men uit bestaand werk.
Hoewel er ook beeldhouwers
zijn die het leuk vinden om speciaal iets voor deze plek te ma-

ken. Toch hebben ze dan al
vaak iets in hun hoofd, dat passen ze dan qua formaat een
beetje aan."
Een voorbeeld van kunst die
goed harmonieert met de omgeving is de metalen rietkraag
van Egon Schrama. Opgesteld
bij de sloot, lijkt het alsof hij
daar gegroeid is. Wanneer het
waait, slaan de stengels tegen
elkaar en maken ze muziek.
Harmonieus, maar tegelijkertijd een beetje angstaanjagend, is de pad in aanvalshouding van Herman Makkink. De
pad is gemaakt van gebakken
klei en staat verscholen in het
hoge gras. „Zo nu en dan moet
ik er omheen snoeien," zegt van
Steen, „anders verdwijnt hij
tussen het groen."
Zij zorgt samen met haar
man voor het onderhoud van
de tuin. „Het is echt veel werk
om er voor te zorgen dat dit
mooi blijft. De duidelijke structuur van de tuin laat de beelden
beter tot hun recht komen,
maar voor je het weet is hij verwilderd."
In de tuin staan bogen van
een oude tomatenkas die overwoekerd zijn door klimop, wat
hier trouwens de bedoeling
was. Zo kon een groene galerij
ontstaan voor de personages
uit de commedia dell' arte van
Eric Claus. Van Steen legt uit
dat de commedia dell' arte een
oude vorm van improviserend
theater was waarbij de toneelspelers belangrijker waren dan
de schrijver. „Het scenario en
de personages waren bekend,
maar iedere acteur gaf er zijn
eigen invulling aan. Dat is voor
Eric Claus al vanaf 1975 een
bron van inspiratie. Claus heeft
de figuren van de comedia dell'
arte pp zeker vier verschillende
manieren vormgegeven. Naarmate hij verder komt, zie je dat
hij overgaat van herkenbaar en
figuratief naar meer abstract
werk."
Behalve voor de beeldhouw-

Ilcnico Daalder is hoofd Beleid
en Beheer, Amsterdamse Bos.
Iedere 14 dagen doet hij op deze
pagina in een column verslag
van het leven in het bos.

ET ENE WATER is het
andere niet. De sloot langs
polder Meerzicht ziet
groen van een dikke laag op hot
water drijvende algen. Tien meter verderop ligt een poel met
glashelder water: de paddenpoel, de afgelopen winter uitgegraven in het weiland. In die
poel staan twee mannen mei
laarzen en waadbroeken aan.
Ze zijn omhangen met allerlei
vreemdsoortige kastjes en therometerachtige
apparaten.
Emile Nat en Adri van Beem
een fraai voorbeeld van de Engelse landschapsstijl
van de Vrije Universiteit onderBram de Hollander Fotografie
zoeken hoe het leven zich zo'n
net gegraven poel ontwikkelt.
Daar zijn ze al zes maanden
mee bezig.
„In de winter moesten we
wakken in het ijs hakken om bij
het water te komen," vertelt
Adri. „Maar zelfs toen zat er al
leven in de poel: microscopische kleine plantjes, groenwievan afspraak naar afspraak alleen gras opkomen, want dat
ren. Die komen in de poel tehaasten, geeft Blessing wat heeft een hogere voedingswaarrecht doordat ze aan de poten
voorbeelden waaruit blijkt dat de voor de dieren, maar tegenvan eenden kleven die van anhet moderne natuurbeheer woordig geeft de overheid subder water komen."
moedertje natuur zoveel mogeOndertussen heeft Emile de
lijk haar gang laat gaan. „Zie je
nodige metingen verricht.
die boom, die over de sloot is
„Merkwaardig hoe dit water
gewaaid? Da's toch een plaatje,
verschilt van dat in de sloot ersamen met die waterlelies en
naast," zegt hij. „Het water in
gele dotters. Vroeger zouden
de poel bevat veel minder mestwe die boom hebben opgestoffen en zout dan dat van de
Wie al fietsend de schoonheden van sloot. Het poelwater is echt veel
ruimd, nu laten we die rustig
Ue Gooise natuur wil ontdekken, kan schoner. Dat komt omdat de
liggen."
hij de VVV in Naarden Vcstinff de Gooilustroute opvragen. De Valkeveense- sloot water krijgt uit de Nieuwe
Ook de weilanden zien er als
laan is een afslag van de Naarder- Meer, terwijl het water van de
straat,
die van Naarden Vesting naar poel uit de ondergrond komt en
gevolg van veranderende opvatHuizen loopt. Het voi^elreservaat hetingen in het natuurbeheer sidie om die oorspronkelijke vindt
zich voorbij een smal bruggetje. van de regen. De resultaten zijn
minder eentonig uit. „Dat rode plantjes, zoals schapenzuring, Openbaar vervoer: trein naar Naar- duidelijk: hier zie je niet die
stuk weiland, dat is schapenzu- ook een kans te geven. Ze kleu- den-Bussum, bus 1X4 naar Huizen, uit- dikke aleensoep die op de sloot
bij Flevolaan en vandaar de drijft."
ring. Vroeger lieten de boeren ren het landschap, net als de stappen
bordjes Valkeveen volgen.
Toch is het water in de poel
hier en daar ook troebel. Dat
zijn hele bonken kleine waterdiertjes, het water wemelt eran.
„Watervlooien of cyclopsen,
dat moeten we nog onder de
microscoop bekijken," zegt
Emile. „Allebei die diertjes eten
groenwieren. De groenwieren
in de poel zijn nu helemaal op.
Het wordt tijd dat er grotere
dieren komen die de watervlooien te lijf gaan. Dat kunnen
bijvoorbeeld salamanders zijn,
of roofzuchtige insekten. Zo
ontwikkelt het leven in de poel
zich steeds verder. Uiteindelijk
zullen ook waterplanten zich
vestigen en stelt zich een evenwicht in tussen algen waterplanten, kleine en grote dieren."
Hoe dat evenwicht eruit gaat
zien weten we over een tijdje
pas. De onderzoekers blij ven de
ontwikkelingen op de voet volgen. Als ze tenminste overeind
kunnen blijven in de glibberige
blubber langs de randen van 'de
poel. Als ik weloop van de poel
klinkt een zwiepend geluid; ik
kijk om en daar ligt een onderzoeker languit in de modder.
„Wanneer wordt het weer winSommige werken in de tuin zijn figuratief en herkenbaar, zoals de ronde vrouwenfiguren in ter?" hoor ik hem nog net zegbrons van Eddy Gheress
gen.

'Wat een plaatje
de trekschuit afgevoerd. Vandaar al die slootjes."
De zakenlieden die daar hun
geld mee verdienden, ontdek-

„Nee, die ganzen zijn niet van
een boer, die zijn van niemand.
Maar dat is geen probleem,
hoor, want ganzen zijn heel onderhoudsarm." Gelukkig moet
hij zelf lachen om die voor dieren wat ongebruikelijke term.
„Ik bedoel dus, dat ganzen zichzelf goed kunnen redden."
Als we langs het landgoed van
het Theosofisch Centrum rijden, wordt Blessing bijna lyrisch bij de aanblik van een
stukje wildernis, dat wordt opgefleurd door een nest witte
zwanen. „Vroeger vond men dit
een chaos; zou men de tuinman
erom ontslaan. Toen hield men
van opgesnoeide beuken en
strakke laantjes, zodat je doordijkjes had naar de prieeltjes
aan het water. Maar toen de
buitenplaatsen zich geen tuinlieden meer konden veroorloven, lieten ze de natuur hun
gang gaan. Sommige bomen,
zoals beuk, eik en linden zijn
destijds aangeplant, maar die
wilgen, elzen en tamme kastjes
zijn via zaadjes komen aanwaaien, of door vogels hier gebracht. Dat is een mooie wildernis geworden, die een enorme
rust uitademt."
Inmiddels zijn we de stulpjes
van illustere landgenoten als
Jan des Bouvries en John de
Mol gepasseerd, want wie zich
hier een woning kan veroorloven, heeft het wel gemaakt.
Blessing wijst op een simpele
boerenwoning. „Eigenlijk is het
niet meer dan een hut. Vragen
ze zeven ton voor. Dat is dus
niet te doen voor een simpele
boswachter!"
Arnoud van Soest

'Het enige wat
nog ontbreekt
zijn de
roodbonte koeien'

Bram de Hollander Fotografie

kunst, komen veel bezoekers
naar de Amsteltuin voor het
ontwerp en de begroeiing. Volgens kweker Sjaak Koot, de leverancier van de vaste planten,
kijken steeds meer mensen
naar voorbeelden om hun eigen
tuin zo leuk mogelijk te maken.
„In de Amsteltuin is een groot
assortiment te zien van vaste
planten. Het gebruik daarvan is
een hele trend geworden, omdat ze veel mogelijkheden bieden. Vaste planten kunnen op
balkons staan, in bakken en in
ook in schalen. Met vaste planten kan men de tuin het hele
jaar laten bloeien. Zo begint in
de winter de kerstroos, niet te
verwarren met kerstster, en in
juli bloeien astilbe soorten als
de ooievaarsbek."
Eén van de planten met zeer
veel mogelijkheden is de hosta.
In 1997 zal de Vereniging van
Vaste Plantenkwekers de hosta
uitroepen tot plant van het jaar,
vooral vanwege de gebruiksmogelijkheden. In Amerika bestaat er zelfs zoiets als een hos-

ta-rage, de hosta-verem'ging in
Nederland heeft al ruim tweehonderd leden. Door kruisingen en mutaties in Amerika is
het aantal verschillende hosta's
de laatste jaren sterk toegenomen. In zijn kwekerij kan Koot
nu kiezen uit meer dan zestigverschillende soorten. Koot:
„In de Amsteltuin hebben we er
een aantal geplant in comtainatie met varens en andere schaduwplanten vlak bij het water.
Iedereen kan ze zien bloeien,
want de bloeitijd is van half
juni tot oktober."
Jan Pietcr Ncpveu
Ue Amsteltuin ligt aan de Amsteldijk Noord lOla tussen Amstelparl; en
Ouderkerk aan de Amstel, en is woensdag tot en met vrijdag en op zondag
van één tot zes uur geopend (dus niet
op zaterdag). Dagkaart: vijl' gulden,
jaarkaart: zeven gulden vijftig. De vaste planten in de Amsteltuin zijn te
koop bij kwekerij De Ent in Ouderkerk, llolcmlrechlerweg H5, Ouderkerk aan de Amstel. Particulieren kunnen hier terecht 's middags na de rondlelding door de Amsteltuin, en iedere
vrijdag en zaterdag van negen tot vijf
uur.

Handjeklap op kaasmarkt in Edam
In Edam vinden op de woensdagen vanaf 10 juli zeven weken
achtereen de kaasmarkten plaats. De authentieke kleding en het
rollenspel veranderen de kaasmarkt in een levend museum. Vanaf tien uur wordt de kaas per bootje of met paard en wagen naar
de markt gebracht. Daar keuren de handelaars de kaas door er
een gat in te boren en op basis van dit monster wordt de kwaliteit
en de prijs bepaald. Valt een partij in de smaak van de handelaar,
dan dragen de kaasdragers de kaas op een berrie naar de weegschaal in de Waag. Hierna begint het loven en bieden met het
oude ritueel van handjeklap.

Sprookjessfeer op tuinmanifestatie
Op landgoed Velder in het Noordbrabantse Liempde vindt van 5
tot en met 14 juli de tuinmanifestatie Bloem & Tuin plaats. Dit
keer worden zo'n tachtigduizend tuinliefhebbers verwacht. Op de
manifestatie zijn 23 modeltuinen te bewonderen, waarbij extra
aandacht wordt besteed aan tuindecoratie. Onder het motto 'Brabant Sprookjesland' wordt een sprookjesachtig kasteeldecor opgetrokken, met bloemen, vijverbakken en nostalgische lantaarns.
Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan bijzondere planten
te koop.

Remco Daalder

geeft u meer!
Langs de Amstel tussen Amsterdam
en Ouderkerk ligt de Amsteltuin
(Amsteldijk Noord 101 a). In deze landelijke omgeving waar ook Rembrandt
de nodige inspiratie opdeed, hebben
tuinarchitect Albert Hoover en beeldhouwster Carine van Steen hun
idealen verwezenlijkt. Het resultaat is
een beeldententoonstelling in een tuin
vol vormen, kleuren en geuren.
Speciaal voor lezers van Weekmedia
geven beeldhouwster Carine van
Steen en kweker Sjaak Koot enkele

rondleidingen door de Amsteltuin
Op woensdagmorgen 17 juli om hall 11 geeft kweker Sjaak Kool een
uitleg over de vele soorten planten die m de tuin te vinden zi|n.
Op zondagmorgen 14 en 21 juli om half 11 geelt beeldhouwster
Carine van Steen een rondleiding door de tuin. Zij zal voornamelijk
uitleg bij de beelden geven.
Geïnteresseerden voor deze rondleidingen moeten zich vóór woensdag 10 juli schriftelijk opgeven door een briefkaart te sturen naar hot
redactiesecretariaat van Weekmedia, Postbus 2201, 1000 EK
Amsterdam.
Schrijft u duidelijk uw naam en volledige adres, met hoeveel personen
u komt en om welke rondleiding het gaat. Aan de rondleiding kan een
beperkt aantal personen deelnemen.
Deelname kost zeven gulden vijftig (inclusief jaarkaart voor de
Amsteltuin). De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen
bepaalt uw deelname aan de rondleiding. Wij sturen, na ontvangst
van de briefkaart, zo spoedig mogelijk nader bericht.
Degene die geen gebruik wil maken van één van de rondleidingen,
krijgt, tegen inlevering van deze aanbieding bij de ingang van de
Amsteltuin. een rijksdaalder korting op de jaarkaart en betaalt slechts
vijf gulden. Deze actie loopt tot en met zondag 21 juli 1996.

\WEEOM

geeft u meer!

Weekmedia 17

10

woensdag 3 juli 1996

geeft u meer!
TOUR-DE-FRANCE

ARRANGEMENT

Wint u dit jaar de eerste etappe??
Zitgroep "Baku"
van Montis 3-delig
in geschuurd leer met
stof van ƒ 12.940,nu ƒ 9.495,-

Ook u kunt de proloog en/ol de eerste
etappe van de Toui
de Fiance fietsen in
liet prachtige en
bourgondische
's-Hertogenbosch, de
startplaats Van de
Tour de France 1996.
(Natuurlijk is het niet
mogelijk tijdens de
Tour van 27 juni t/m
30 juni 1996. maai
wel ervoor en erna.)
U overnacht dan m
het centrum van
's-Hertogenbosch m
het vier sterren
Golden Tuhp Hotel
Central aan het middeleeuwse marktplem
van
de
Tourstad.

a la \an der Horst

De lezers van de
kranten van Weekniedia betalen voor dit Tour-arrangement i 155,00 per
persoon in plaats van de noimale prijs van i 195,00 per
persoon. Dit Tour-arrangement is inclusief' overnachting m een luxe tweepersoonskamer, uitgebreid ontbijtbuffet, heerlijk 3-gangen diner, l dag fietshuur met
fietsroute, en een stadswandeling. De toeslag voor een
eenpersoonskamer bedraag f 50,00.
Voor meer informatie: Golden Tulip Hotel Central, Burg.
Loeffplem 98, 's-Hertogenbosch, tel. 073-6125151.

Grote namen, kleine prijzen. Dat is wat u te wachten staat tijdens de opruiming van
wooncentrum Co van der Horst. Wat dacht u bijvoorbeeld van topmerken als Leolux,
Cassina, Molteni, Behr. En wat dacht u van topkortingen tot maar liefst (u leest 't
goed) 60 procent! Bovendien is er ook nog onze permanente Sales Floor met scherp
afgeprijsde artikelen uit onze voorraad en uit modelwoningen. Waarmee we maar willen zeggen: de allerhoogste tijd voor 'n bezoekje aan Co van der Horst.

Reserveren is alléén mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM

Deelname aan het Tour-de-France arrangement in
's-Hertogenbosch is alleen mogelijk door het insturen
van deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vermelde adres:

Fauteuil "Lazy-Boy"
diverse modellen vanaf
ƒ 1.998,-

Naam: ....
Adres
Woonplaats:

Telefoonnr.:

Ledikant "Team by Weilis" 180x200 draaibaar,
inclusief hoofdelementen van ƒ 8.842,nu ƒ 6.290,- Bijpassende 6-deurs vouwdeurkast
van ƒ 18.759,nu ƒ 12.900,Mini-eethoek van Philip Starck, tafeltje met 2
stoeltjes in zwart kunststof van ƒ 1.405,nu ƒ 795,-

Dressoir "Giorgetti" gebogen front in naturel
noten van ƒ 12.780,- nu ƒ 9.895,-

Bank
"Bielefelder"
3-zits in gestreepte stof
van ƒ 9.595,- nu ƒ4.990,-

Bon voor onze "lezers

Postcode:

Zitgroep Maralunga van Cassina met
verstelbare rug in 2+3 zits in diverse
kleuren stof.
Speciale aanbieding
ƒ 9.995,-

Salonkast
"Heidense"
in bloemmahonie
220br. van
ƒ 10.995,nu ƒ 6.990,-

Schuifdeurlinnenkast
3-deurs met l spiegeldeur nu ƒ 1.895,Fauteuil Leolux "Bellelaine"
draaibaar/verstelbaar in leer
van ƒ 2.895,nu ƒ 2.295,-

Bank "WK-Molinari" 2 1/2 zits leder
van ƒ 7.795,-nu ƒ 4.998,-

Aantal pers.:

Datum:

geeft u meer!

Zitgroep Leolux "Sarafina" 2 + 21/2 zits met
bijpassend fauteuil in leer met Alcantara van
ƒ 11.465,-nu ƒ8.995,Dressoir Pastoe 3-deurs lak zwart 200cm
speciale aanbieding nu ƒ 1.995,(Diverse andere Pastoe dressoirs b.v. L-160
kersen/zwart nu ƒ 3.795,-)

Woonwand "headline"
van Behr400br. m perenhout
met lak van ƒ 15.995,- nu ƒ 9.995,-

Bank "B & B" 2 1/2 zits in
stof van ƒ 3.928,- nu ƒ 2.498,Karpetten, diverse maten en kleuren restant
metrage's vloerbedekking
van Besouw
met kortingen
van 30 tot 40%

Diploma
Directiesecretaresse

heeft de beste

Elementengroep "Fiandra" van Cassina 5delig in Alcantara van ƒ 18.545,nu ƒ 11.900,Woonwand Hulsta "Venti-DC" in hout of in
wit lak standaardopstelling 240br. speciale
aanbieding ƒ4.990,-

Schoevers biedt een ruim aanbod cursussen en beroepsopleidingen m deeltijd aan die volledig zijn afgestemd op de eisen
die de moderne arbeidsmarkt aan u stelt.

Eethoek "Zanzibar" schuiftafel 150x90
met 4 stoelen/kersen van ƒ 5.550,nu ƒ 4.495,-

(diverse andere Hulsta
wanden in de
aanbieding)

Vanaf september gaan m Amsterdam onderstaande opleidmgen en cursussen weer van start. Wilt u ook de beste papieren?
Vul dan snel de bon m. U ontvangt de gratis studiegids met het
rooster. Of bel voor meer informatie.
(020)66271 5 6 .

Ruime keuze in
diverse merkverlichtmg
zowel hang-, tafelals staand
kortingen tot 70%

Zitgroep "Wittmann"
in leder met stof
inclusief grote
ronde poef
van ƒ 17.000,nu ƒ 10.500,-

Zitgroep "Baxter"
2+2 1/2 zits leder,
met messing afgezetvan ƒ 14.570,nu ƒ 9.995,-

Zitgroep "De Sede" 2+3 zits in
leder van ƒ 22.560,- nu ƒ 15.900,-

Eetkamerstoel "Spica" van Montis
4 stuks in Calfleder van ƒ 3.980,nu ƒ 3.195,-

Schoevers Opleidingen,
Stadhouderskade 60, Amsterdam.

BON VOOR DE BESTE PAPIEREN
S v p opleiding of cursus van uw interesse aankruisen
Cursussen:
' Steno Nederlands
Toetsenbordtramirg
r
Ontvangst- en telefoontechmek
l Inleiding office management
L Persoonlijke effectiviteit
Post-en archiefbeheer
Time management
, Sollicitatietechmek
Notuleren
Basiscursus Nederlands
Algemene correspondentie
Nederlands. Frans, Duit;,,
Engels en Spaans
Bedryfscorrespondentie
Nederlands, Frans, Duits,
Engels en Spaans
Commercieel Frans, Duits en
Engels l en II
i ESA Frans, Duits en Engels
Spreekvaardigheid Engels l
Cambndge Advanced English
Cambndge First Certilicate
' Cambndge Proficiency
Spreekvaardigheid Spaans
l en II
i Basiscursus Toerisme
SEPRIenll
IATAAIFTAA Standard Level
Werken rietGalileo
'WorldTravel System
Basiscursus Management
Middenmanagement
Beroepsopleidingen in deertijd:
Directiesecretaresse
u Secretarieel medewerker
^ Receptioniste
PR assistent
Managementassistent
1
] Toeristisch management
assistent

i Basiscursus Personeelsbeleid
r_ Basiscursus Logistiek management
i Basiscursus Proiectmanage
ment
i _ Marketing Nima A
'; Basiscursus Marketing
;" Telemarketing
i " Basiscursus Public relations
' 'Nima-PRA
1
Evenementenorganisatie
i Bedrijfsadministratie en economie
Middenstand/AOV (blok] l, II en
III
Basiskennis boekhouden (BKB)
PDB Boekhouden
PDB Handelskennis
, PDB Bedrijfscalculatie
. Computercursussen
i Introductie PC en werken met
DOS en Windows
, , Introductie 95
Werken met WordPerfect 5 l
lAenlB
Werken met WP 6 Windows
lAenlB
i , Werken met Word 6 voor
Windows IA. IB en II
Werken met dBase IV
Werken met Lotus l 2 3

O

Eetkamer, ronde schuiftafel en 4 stoelen m
lak en hout van ƒ 4.250,- nu ƒ 1.998,Tussentijdse verkoop voorbehouden.

N

E

N

T

R

Knip de bon uu en stuur die
naai Nedeilandse Kappcrsakaclemie
en je komt alles te \\eten over
de kappersopleidmg, de studielinanciermg, de O \'-kaait en nog
veel meet

Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

n

Cursusplaatsen:
Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Breda.
Start:
Jiari: september
sepiuii
1996.

U

llllllllllllllllll

Wie kapper wil worden begint hier te knippen.

Ja, stuur mi] geheel vrijblijvend de studiegids 'Avondoplcidmgen
19961997'

#ff;ft^;«<j^^

13.00 uur

van der horst:

Applicatiecursussen:
' Medisch secretaresse
Juridisch secretaresse
Office management
Management

De/e bon kunt u in een ongpfrank eerde enveloi) bluien n
Srhociers Opleidingen, Antwoordnummer 21 'jO,
3.1-10 VB Woerden

Binderij 2,1185 ZJ Amstelveen, 's Maandags •
gesloten. Donderdag koopavond. 020-6412505

Hangwand Banz Bord 300br. in 2 kleuren lak
van ƒ 8.856,- nu ƒ 4.498,-

1.00 uur

Amsterdam

Kenmerken van de opleiding
overdag of 's avonds, kon, praktijkgcncht, de nieuwste technieken,
betrokken en deskundige docenten,
up-to-date studiemateriaal En uiterst
betaalbaar
Stuur de bon in een envelop
zonder postzegel naar de
Nederlandse Kappersakademie,
AntNvoordnr 3741, 3000 YYB Rotterdam.
Ons telefoonnummer is 010-411 13 15

Naam
Adres.
Postcode
Woonplaats.
Te Ie loon

nederlandse kappersakademie
Erkend door hel Ministerie van O,C &\\'

\
l
l

M
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Play In wint grandioze slotavond van zaalvoetbaltoernooi

In een heerlijke entourage, volle tribunes, muziek, 1431
doelpunten en vooral 6 spannende finales, is er weer een
eind gekomen aan de 26ste edities van een van de grootste
zaalvoetbaltoernooien van Nederland. Voordat we afgelopen vrijdag en zaterdag alle finalisten op een rij hadden
moesten er echter nog hard door de heren voetballers
gewerkt worden. Nieuw dit jaar was bijvoorbeeld de 5
minuten verlenging met de Sudden Death, maar regelmatig moesten ook strafschoppen er nog aan te pas komen
om een winnaar te krijgen.
Na twee voorrondes voor de
Amigaploegen waren deze ploegen opgesplitst in een eerste en
tweede divisie met elk een Promotiecompetitie en een Kampioenscompetitie. Uiterlijk zouden hier 16 ploegen uit overblijven, die via kruisfinales een finaleplaats konden bemachtigen. Afgelopen vrijdag waren de
vier finalisten uit de tweede divisie aan de beurt en afgelopen
zaterdag de vier ploegen uit de
eerste divisie. Ook de Forzaploegen hadden een voorronde
en werden daarna opgesplitst
voor de Play-Of. De nummers
een uit de vier Play-ofpoules leverden tenslotte de finalisten
op.
Afgelopen week was dan ook
een zeer drukke periode voor
de zes commissieleden en alle
andere vrijwilligers.Vier ploegen in de Amiga hadden zich al
geplaatst voor de kruisfinales:
De Zeereep, Café Bluys, de
Yanks en Casino Zandvoort.
Op maandag kwam daar Sesto
Senso door een wel erg gemakkelijk 12-4 overwinning op Weber's Schoonmaak Bedrijf. Duvak gebruikte zijn ervaring tegen de zeer jonge ploeg van
Café Basta, 4-3. Peugeot Cobussen Amsterdam, met Aaldert
Stobbelaar in de gelederen, had
geen enkele moeite met Bakker
Paap, 7-2. Wild Child was niet
echt wild tegen JS Consultancy
en verloor dan ook met 6-1.
Café Neuf, sterk in de tweede
voorronde, tegen de eveneens
sterk spelende Lippies/Hong
Kong liep averij op tegen de
ploeg van Peter Versteege. De
Lippies wonnen met 4-3. Spaghettihuis en Lou-Lou konden
elkaar uitstekend vinden, maar
Spaghettihuis ging naar de
kruisfinale na 6-4 winst. Bij YB/Superfone tegen Klassiek

moest de verlenging er aan te
pas komen na een 3-3 stand.
YB/Superfone scoorde de golden goal. Sabra-GranDorado
wisten het zeer spannend te
maken. Na 2x20 minuten en
zelfs na de verlenging stond het
5-5. Sabra won de strafschoppen met 8-7.
Eveneens een golden goal
had Identico nodig na het 4-4
gelijkspel tegen Steakhouse Establo. Banana, jarenlang een finalist, sneuvelden in het zicht
van de kruisfinales, 4-3 voor
Harocama. Casino Amsterdam
bleef ook in hun zevende wedstrijd van dit toernooi ongeslagen, 6-2 tegen Chin-Chin. Café
de Kater en Big Mouse gaven
elkaar geen duimbreed toe. Tot
én met de Herlenging bleef het
5-5. Big Mouse won de strafschoppenserie, 7-5. Met deze
uitslagen waren de 16 kruisfinalisten bekend.
Afgelopen donderdag konden
12 ploegen hun slag slaan. Sesto Senso en Duvak stonden als
eerste tegenover elkaar in de
Arena. Sesto Sense scoorde
niet alleen het 1300ste doelpunt, maar drong ook nog door
tot de finale door 9-2 te winnen.
Sabra wist het YB/Superfone
niet echt supermoeilijk te maken, 6-3. JS Concultancy en
Peugeot Cobussen Amsterdam
hadden elkaar ook al eens in de
voorronde getroffen. JS kwam
voor met 3-1, maar ten slotte
wist de autodealer met 5-4 de
finale te bereiken. De Zeereep
en Café Bluys maakten er een
voetbalfestijn van.
Tot de strafschoppen wisten
de beide ploegen elkaar op 5-5
te houden. Het werd zelfs 11-11
bij de strafschoppen, maar toen
er een gemist door Café Bluys.
Ook Lippies/Hong Kong en
Spaghettihuis maakten er een
heerlijke spannende pot van. In

Sesto Senso speelde in de finale vrijdagavond Peugeot Cobussen omver met 5-3
de verlenging pakte Spaghetti- slagen. In Poule l had Play In al Senso en Peugeot Cobussen
huis met 4-3 een finaleplek. De gewonnen van Fred Hehl. Nu Amsterdam. In de eerste helft
Yanks en Casino Zandvoort was Maclu Auto's de tegenstan- nog een gelijk opgaande strijd,
moesten laat beginnen door al der.
maar in de tweede helft moest
Maclu Auto's won eerder de Peugeot Cobussen Amsterdam
die verlengingen en strafschoppen, maar deze strijd leverde supercub van Play In, maar het onderspit delven, 5-3. YBwel een doelpuntenregen op. maakte nu de beide ploegen er /Superfone en Spaghettihuis,
Casino Zandvoort won met 7-6. opnieuw een heerlijke "finale" tweede divisie kampioenscomIndentico en Harocamo moes- van. Play In won met 8-6. In petitie, hielden het tot aan het
ten nog een finaleplek pakken. poule 3 had Corodex aan l eind spannend, maar YB/SuMet rust was het nog 1-1, maar puntje genoeg om zich finalist perfone won met 3-2.
in de tweede helft raakte Haro- te noemen. Hoewel TYBB er
En toen de zaterdagavond.
camo de richting kwijt en won alles aan deed om met een even- Massaal kwam het publiek
tueel goed doelgemiddelde nog naar de sporthal om te kunnen
Identico met 7-3.
Casino Amsterdam kreeg het eerste te worden, werd het toch gemeten van een verrukkelijk
lastige Big Mouse op bezoek. 2-2. In poule 4 kreeg Café de voetbalavondje. In de eerste diMet rustig tikwerk overklastte Kater 2 punten kado door het visie Promotiecompetitie waCasino Amsterdam Big Mouse, niet verschijnen van II Mondo ren de Zeereep en de Yanks
6-2. In de Forza klasse zou de Productions. Voor een finale- zeer aan elkaar gewaagd. Beide
afgelopen week ook alles be- plek moesten ze nog tegen ploegen hadden genoeg techslist worden. Sensemillia (pou- HB/Alarmsystemen, maar die niek in huis, maar na 2x20 mile 2), tot nu toe een sterk toer- hadden al laten zien naar de nuten was het "slechts" 1-1.
nooi spelend liet zich in de Play finale te willen. Het werd 5-2 Ook de verlenging over en weer
Of volledig verrassen. Café voor HB.
kansen, maar vlak voor tijd
Puntje Puntje won met 6-4,
vonden de Yanks toch nog een
maar ook Spaarnwoude-De
Afgelopen vrijdag was het gaatje en dat was de golden
Stal won met 5-2 van Sensemü- nog vrij rustig bij de twee fina- goal. Ook de wedstrijd in de
lia. Spaarnewoude-De Stal lewedstrijden. In de Promotie- promotiecompetitie van de
werd finalist doordat zij ook competitie van de tweede Divi- Forza was om te smullen. BinCafé Puntje Puntje hadden ver- sie waren de finalisten Sesto- nen vijf minuten was het al 2-2.

Kalf f winnaar 4e ronde Auto Trader
Dutch Touring Car Championship
Zandvoort-Nürnburg - De
vierde ronde van het Auto Trader Dutch Touring Car Championship leverde een onbedreigde overwinning op voor
Allard Kalft De Mitsubishi Carisna-coureur behaalde in de
trainingen op de Duitse Nürnburgring al de snelste tijd van
de Nederlanders. Vlak voor de
start op het zwaar bewolkte circuit in de Eifel dreigde er voor
de Zandvoorter van alles mis te
gaan. Voor het begin van de opwarmronde sloeg de motor van
zijn wagen niet aan. Met behulp
van enkele toegesnelde mecaniciens werd de wagen aangeduwd. De teammanager van
een Duits team zag dit en blokkeerde de hoofdstroomschakelaar van Kalff's wagen. Deze onsportieve daad van de Oosterbuur werd later met diskwalificatie van zijn wagen beloond.
Kalff moest uit de pitsstraat
vertrekken, maar vanwege een
verkeerde
startprocedure
moest de race geheel opnieuw
beginnen. Kalff kon alsnog van
zijn in de training behaalde positie vertrekken. Het werd voor
de meeste Nederlanders een
ware slijtageslag. In de 5e ronde

werd Bert Ploeg door de wedstrijdleiding naar binnen gehaald. De Renault Mégane-rijder had ingehaald tijdens een
gevaarlijke situatie op de baan.
Dit is in de autosport niet toegestaan. De in Zwitserland wonende Nederlander was zo teleurgesteld, dat hij zijn auto
aan de kant zette.
Voormalig Zandvoorter Rob
Karst kampte in de race met
het euvel dat hem tijdens de
Pinksterraces op Zandvoort
ook al overkwam: een kapotte
gaskabel. Voor Sandra van der
Sloot was de situatie zwaarder.
De Mitsubishi-coureur was betrokken bij een zwaar ongeval
vlak na de start. Buiten haar
schuld werd zij van links naar
rechts over de baan geslingerd.
De Carisma was zwaar beschadigd, de Alphense coureur kon
echter ongedeeld uitstappen.
Torn Langenberg, ook betrokken bij een ongeval, moest enkele ronden later zijn wagen
aan de kant zetten.
Kalff reed intussen met regelmaat zijn rondjes, op een ruime
afstand gevolgd door Frans
Verschuur (Renault Mégane).
Ron Braspenning werd verras-

send derde voor collega BMWrijder Peter van der Kolk. Direct na de huldiging spoedde
Kalff zich naar de gereedstaande helicopter, welke hem in
twee uur naar de Grand Prix
van Frankrijk bracht, waar hij
de microfoon pakte om als pitreporter voor RTL de Formule
1-race te verslaan.
Uitslag 4e ronde Auto Trader
Dutch
1. Kalff, Mitsubishi Carisma,
14 ronden in 28.59.63 (131.589
km/uur), 2. Verschuur, Renault Mégane 32.37, 3. R. Braspenning, BMW 320i Coupé
1.4466, 4. Peter van der Kolk,
BMW 320i 1.45.18, 5. M.Braspenning, BMW 320i Coupé op 4
ronden
Stand NK
1. Verschuur 171 punten, 2.
Kalff 140, 3. Van der Sloot 122,
4. M. Braspenning 108, 5. Bolderheij 98
Stand Brezan Cup
1. Verschuur 179, 2. M. Braspenning 126, 3. R. Braspenning
121, 4. Bolderheij 112, 5. Langeberg 86
Volgende race: 7 juli Zolder
(B)

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(per 01-06-1996)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Miuiekboulevard
20.00 t/m 22.1»
Power Play
22 00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
11.00 t/m 12.00
12.00 t/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gcmecntevoorlichter)
14 00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18 00 t/m 20 00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24 00
Power Play
22.00 t/m 24 00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
NiRhtfliglit. Een programma voor de Rock-liefhcbber
2.00 t/m 08.00
ZFM Nonstop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10 00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m Hi.OO
Badmuts
16.00 t/m 18 00
Eurobreakdown
18.00 t/m 19 00
ZFM Sport (Live vanuil Yanks Café)
19 00 t/m 20 00
Getetter aan Zee (Live vanuit Yank Café)
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
de Duinroos Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14 00
Effe Brunchen met. .
14.00 t/m lö (X)
Badmuls
16 00 t/m 18 00
Zandbak
18.00 t/m 20 00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24 00
de Kustwacht

Foto Enck van Cleef

Na 2x20 minuten was het 6-6,
dus opnieuw een verlenging.
Hier viel de beslissing al binnen
een minuut door een droge
knal van HB/Alarmsystemen.
Identico en Casino Amsterdam waren de finalisten in de
eerste divisie Kampioenscompetitie. Met de rust ging het nog
gelijk op, 2-2, maar toen werd er
voluit gespeeld. Casino Amsterdam kwam met 3-2 voor, maar
daarna werd het binnen 2,5 minuut 5-3 voor Identico. Binnen
l minuut werd het zelfs 6-5 voor
Identico, daarna kwam Casino
Amsterdam terug met 6-8. De
strijd werd steeds grimmiger
en rumoeriger en werd de strijd
twee minuten voor strijd gestaakt met als winnaar Casino
Amsterdam. Beide ploegen
speelden een perfecte finale
met alles erop en eraan.
Toen was de grote finale aan
de beurt tussen Play In en
Spaarnwoude-De Stal. Play In
al vier keer eerder winnaar van
dit toernooi, kon de Hans Jongbloed Wisseltrofee bij een over-

winning definitief mee naar
huis nemen. De tribunes zaten
vol en om 22.00 uur floot
scheidsrechter Piet Wals af
voor een heerlijke finale. Beide
ploegen volop techniek in huis,
maar eerst werd de kat uit de
boom gekeken. Het duurde 8
minuten voor de eerste goal
viel en dat was ook nog een eigen goal. Spaarnwoude leidde
met 1-0. Na nog eens 8 minuten
was er dan eindelijk de gelijkmaker. Tot nu toe hadden de
beide keepers een sterke rol gespeeld in de lage score. Een
vrije schop van SpaarnewoudeDe Stal; zeilde om het muurtje
heen, 1-2, maar vlak voor rust
toch nog een onverwacht knallertje in de hoek en het was
weer gelijk, 2-2.
Coach Guus Marcelle instrueerde zijn jongens van Play
In nog eens en dat leverde gelijk een 3-2 voorsprong op.
Spaarnwoude-De Stal zag een
zekere gelijkmaker op de paal
afketsen. Doordat Spaarnwoude-De Stal moest komen kreeg
Play In meer ruimte om te combineren en wist door flitsende
acties te groeien maar een 5-2
voorsprong. Beide ploegen deden niet onder voor elkaar. Het
spel ging steeds sneller, waardoor scheidsrechter Piet Wals
over en weer twee minuten
straffen moest opleggen. Hierdoor kwam Spaarnwoude-De
Stal terug tot 5-4 met nog 6 minuten op de klok. De ene fraaie
aktie volgde de andere op, maar
de man-meer-situaties leverden
de doelpunten op.
Play In liep uit naar 6-4. Met
nog 44 seconden op de klok
kwam Spaarnwoude-De Stal terug tot 6-5, maar de tijd was te
kort om nog een verlenging af
te dwingen en werd Play In
voor de vijfde maal kampioen
van het Zandvoortmeeuwenzaalvoetbal-toernooi. Voorzitter Wim Büchel deelde na deze
zinderende finaleavond de prijzen uit en prees nog eens alle
ploegen voor hun inzet, maar
ook de commissie en alle vrijwilligers werden nog eens in de
bloemetjes gezet om te laten
blijken dat ook deze 26ste editie
weer een succes was en het zeker een vervolg krijgt in 1997
Harry Opheikens

'Sporten kan leuker
zijn dan je denkt'
ZANDVOORT - „Het is belangrijk om kinderen kennis te
laten maken met sporten die ze
nog niet kennen, voor de verenigingen maar ook voor de kinderen zelf," zegt Rini Cappel.
Voor de 15-e keer vindt deze
week tot en met vrijdag het
jaarlijkse sportkampplaats. Zeventig kinderen kunnen kiezen
uit de meest uiteenlopende
sporten, van karate tot darten,
van paardrijden tot snorkelen
en van golfen tot hockeyen.
„Maar natuurlijk ook de
meer traditionele sporten zoals
hockey en voetbal," vertelt Cappel die samen met Evert van
der Linden en de Zandvoortse
sportverenigingen het evenement organiseert. „Ja, ook voetbal vinden de kinderen leuk om
te doen. Want ze krijgen een
echte training. En dat is toch
wel wat anders dan een balletje
trappen op straat."
Dit jaar staat karate voor het
eerst officieel op het programma. „Vorig jaar was het op
proef en bleek het zo aan te
slaan dat we dit jaar Kenamju
opnieuw hebben gevraagd."
Ook darten is een nieuwe sport
en als extraatje is voor de honk-

balliefhebbers Nicols '94 uit
Haarlem gekomen. „Het wordt
steeds moeilijker om sporten
erbij te verzinnen die we nog
niet gehad hebben." In 15 jaar
tijd is het evenement flink gegroeid, want tijdens de eerste
editie deden maar 36 kinderen
mee. Nu zijn het er zeventig.
De sportweek is inmiddels zo
populair dat Cappel jaarlijks
een heleboel kinderen moet teleurstellen. „We kunnen echt
niet meer dan zeventig deelnemers aan. Dat zou te zwaar worden voor de begeleiders, die
zich allemaal belangeloos inzetten." En met een schuin oogje naar de sportraad of de gemeente: „Het zou natuurlijk
leuk zijn als die het een keer
oppakken." Cappel is echter
voorlopig van plan om het
sportkamp nog wel een paar
jaar te organiseren. De grootste
kick haalt hij uit de reacties
van de kinderen. „Ik stond er
een keer bij toen een jongetje
na een hockeytraining tegen
zijn moeder zei: „Mama, ik
dacht dat hockey heel stom
was, maar eigenlijk is het best
wel leuk." Kijk, dat vind ik nou
fijn om te horen.

'Schoonzwemmen in
een groep is lastig'
ZANDVOORT - Waarom
is schoonzwemmen leuk?
Een half uur voor de demonstratie moeten ze om
die vraag nog een beetje giechelen, de schoonzwemsters van De Zeeschuimers.
Maar als ze eenmaal op de
kant klaar staan voor hun
uitvoering zijn ze een en al
concentratie. Want schoonzwemmen is een kwestie
van timing en techniek, zo
lijkt het.

„Het ziet er misschien moeilijk uit, maar iedereen kan
het leren," aldus schoonzwemster Sandra
Foto Enck van Cleef

Tijdens de jaarlijkse afsluiting van het seizoen lieten vrijdagmiddag dertig kinderen
zien welke schoonzwemfiguren
zij beheersen. Bovendien waren de winnende nummers te
zien van de afgelopen periode.
Zo heeft het achtkoppige
ploegje met Sandra Beugel, Natascha Bakker, Wendy van den
Broek, Monique van der Werff,
Annemieke Sidorf en de nieuwe
aanwinst Esther Koomen heeft
een succesvol seizoen achter de
rug. In de competitie gooide
deze groep hoge ogen.
Ook individueel deden ze het
goed. Zes van de acht mogen
volgend jaar naar het Nederlands Jeugdkampioenschap.
Daarnaast werd dit jaar Sandra
niet alleen kampioen van de
verenigingscompetitie
maar
ook solokampioen van de
Kring Noord-Holland. Samen
met Natascha pakte ze nog een
gouden plak bij de duetten.
Wendy, Monique en Esther be-

haalden dit jaar hun Kunstzwemdiploma A, een van de
zwaarste diploma's. Esther
werd tijdens de Kringkampioenschappen tweede met haar
solo.
Deze schoonzwemster komt
eigenlijk uit Grootebroek,
maar zij traint voortaan bij de
Zeeschuimers. ,,Ik leerde bij
mijn eigen club niet zo veel
meer. Bovendien mocht ik van
mijn eigen club geen solo meer
zwemmen." Esther ontmoette
Wendy uit Zandvoort tijdens de
Kringwedstrijden en zo besloot
ze over te stappen naar de Zeeschuimers.
Die solo blijkt het populairste onder de schoonzwemsters.
„Het is heerlijk om het hele bad
voor je alleen te hebben," vertelt Sandra. „Een kick geeft
dat." De andere meiden vinden
het moeilijk om uit te leggen
waarom ze schoonzwemmen.
Een paar bekennen zelfs eerlijk
dat ze het zo langzamerhand
een beetje saai beginnen te vinden. Annemieke denkt er bijvoorbeeld over om te gaan waterpoloën. „Ik zit er al zes jaar
op en dan heb je het wel gezien."
Later laat ze zien hoe sierlijk
ze met de andere schoonzwemsters haar benen in de lucht
kan steken. „Of dat moeilijk is?
Nou, je moet stuwen, met je armen bewegen zodat je lichaam
op een plaats blijft. Dan lukt
het wel," legt Wendy uit. San-

dra: „Iedereen kan schoonzwemmen leren. Gewoon flink
oefenen." Esther: „Het is wel
moeilijk om met een groep een
uitvoering te geven, want alles
moet precies gelijk." Wendy:
„Nou, als je veel onder water
moet draaien, dat is ook lastig."
Gelukkig hebben ze een hulpmiddel. Dankzij een knijpertje
op hun neus kunnen ze voorkomen dat er water naar binnen
loopt. Een versierd badpak
geeft de uitvoering de allure
van een show.
Maar dat komt soms ook
door de muziek. Die is overwegend modern (bijvoorbeeld
Star Wars), alhoewel er ook
nog weieens een stevige wals m
het zwembad klinkt (Second
Waltz). De allerklemsten oogsten vertedering met 'Seventy
six trombones' op de achtergrond. Favoriete muziek hebben de zwemsters echter niet.
Alles is goed, maar disneymuziek komt een beetje hun neus
uit.
Nonnaalgesproken verzint
trainster Anouk de figuren bij
de muziek. „Vroeger zwom ik
veel zelf, nu is het leuk om te
zien dat mijn meiden doen wat
ik in mijn hoofd heb. Maar
doordat het zo'n leuk groepje
is, lukt het meestal wel." Haar
meiden grinniken en één frutselt aan haar kapsel. „Help,
mijn gelatine loopt weg." Lichte paniek onder de zwemsters.
Maar als eenmaal de muziek
begint is ook dat opgelost.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zwemdiploma's
ZANDVOORT - Trots kunnen l!) ZandvoortsiC kinderen
voortaan hun nieuwe zwemdi
ploma laten zien. Want ?\•\
slaagden onlangs voor hun A of
B bij zwem en poloclub De Zeeschuimers Piobleetnloos lic
ten ze in het zwembad van Gran
Dorado
hun
aangeleerde
zwemslagen zien
Het A-diploma is voor: Am
bre de Clerq, Mehssa Daane,
Jeffrey van Dam, Myrthe van
Gellekom, Nadia Grothe, Bart
Hoogland, Laurence Losckoot,
Renske van der Rijst, Martijn
van der Veen en Milous Walhc;
Voor hun B-diploma slaagden:
Thom van de Berg, Mike Dam,
Lane Driehuizen, Mike Koeman, Jeffrey Koning, Kiki Peterson, Cedric Putter, John Pie
ter Strijder en Diewertje Vogt
Deze B-zwemmers kunnen na
het halen van hun diploma verder gaan bij de onlangs opgerichte vervolgafdehng van de
Zeeschuimers.
Nieuwe leszwemmers kunnen zich aanmelden via telefoonnummer 5717735. De eerste lessen beginnen op maandag 19 augustus.

Duif Heiligers
vliegt snelste
ZANDVOORT - De duif van
Hans Heiligers heeft zondag de
wedstrijd vanuit het Franse
Tours gewonnen. De vlucht van
zaterdag werd wegens het
slechte weer een dag uitgesteld.
Om kwart voor zeven werden
zondag de duiven gelost. Met
eei westen en zuidwestelijke
wind vlogen ze vrij snel terug.
Dat ondervond ook Hans Heiligers die zijn duif in het hok
terugvond. Ondanks deze
vondst werd de duikf toch als
eerste geklokt in de Pleines,
met een tijd van 14.16.48 uur.
De duif vloog 82 kilometer per
uur. Volgende week begint overigens de eerste vlucht vanuit
Kapellen.

Beachvolleybal
ZANDVOORT - De Stichting
Top Volleybal organiseert op 13
en 14 juli een voorronde van het
Nederlands Kampioenschap
Beachvolleybal. Er zijn vier velden en er wordt gespeeld bij
strandtent Seagull. De wedstrijden vinden plaats van tien tot
zeven op zaterdag en van twaalf
tot zes op zondag.

Marlboro Masters
ZANDVOORT - Op het circuit zijn op zondag 4 augustus
de racewedstrijden van de formule 3 te zien. Dit evenement,
de Marlboro Masters of Formula 3, is volgens kenners de
kweekvijver voor coureurs die
in de Formule l willen rijden.
Zo is bijvoorbeeld Jos Verstappen uit deze klasse voortgekomen. De Formule 3 wagens rijden redelijk hard, zo'n 250 kilometer per uur.
Ruim vijftig autocoureurs
doen op 4 augustus mee op het
Zandvoortse circuit. Behalve
de wedstrijden zijn er ook demonstraties te zien en zijn er
enkele tentoonstellingen.

Promenade
Berichten en iips voor
deze rubriek met zakenmeuws
kunt u sturen naar de redactie van
het Amstelveens Weekblad
Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
of afgeven op ons kantoor.
Gebouw Aemstelstyn Laan van de
Helende Meesters 421 B
Telefoon: 020-6451515
Fax- 020-6452508

Oranjespel
ZANDVOORT - Het Oranie
EK Spel van het Zandvoorts
Nieuwsblad in samenwerking
met de Ondernemers Vereniging Zandvoort heeft negen
winnaars opgeleveid. De hoofd
pri]s. een cadeaubon van Coiti
na rModes iter waarde van hon
de d gulden), gaat naar J D
Potts uit Umuiden. De tweede
tot en met vijfde prijs, een
waardebon van vijftig gulden
van Jaap Bloem Intersport,
gaat naar de Zandvoorters' J
Koper. W Koper, R Cabris en
T. Drost. De /ebde tot en met
negende prijs, een voetbal,
is
voor de Zandvoorters 1 Ene Let
ferts, Steven Vleeshouwers,
Bas Lemmens en familie J Attema.

Woonbon
ZANDVOORT - „Dat komt
goed van pas," reageerde Bert
Jansen zaterdag in de nieuwe
Woonservice Winkel op de Passage Hij leverde een bon in uit
het Zandvoorts Nieuwsblad en
ontving 250 gulden om bij de
Woonservice Winkel te besteden.

Opmerkelijk
ZANDVOORT - Gesignaleerd
m de Schoolstraat: De voornialige winkel van groenteboer Jan
Dalman schijnt' een prima etalage voor opmerkelijke tweedehands goederen In eerste mstantie is er al een cettatel mot
stoelen verkocht, vervolgens
een ijsblokjesmachine en nu
staat er opnieuw meubilair.
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Daihatsu

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnl m He! Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithuornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch- van maandag l/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665 86 86. Fax 020-665 63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraal 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00

ƒ 14,85
ƒ
9,20
ƒ
9,20
ƒ 10,90

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

-665 86 86

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C Tel. 020-6236491.
NIEROP DAIHATSU voor de
verkoop nieuw en gebruikt
en onderhoud en reparatie van
uw Daihatsu
Vancouverstraat 2-12, A'dam
West. 020 - 6183951.

Ford
Ford Escort m. 84, m prima
staat, nwe APK. rijdt prima
ƒ 1450.- Tel. 020 - 6105478
Ford Mondeo 181 CLX 4-drs
AUTOMAAT, airco, airbag,
stbrkr. vele extras 79.000 km
nieuwstaat 6/94 ƒ25.750. mr.
mog. NAP BOVAG gar. Wim
Overeem 0251 - 312484.
Ford Taunus 2.0 GL autom. automaat 1980, pas goed gek.
ƒ950, inr. mog. 023-5328617.

Honda

AUTOKROOY
HONDA
Occasions met 1 jaar garantie
Civic 3-drs. 1.3 DXi
95
Civic 3-drs. 1.5 DXi
94
Civic 3-drs. 1.5 LSi
92
Civic 3-drs. 1.5 GL
90
Civiv 3-drs. 1.3 GL
89
Civic Sedan. 1.5 DXi
92
Concerto 1.5 L
93
TT. Vasumweg 32 A'dam-N.
Telefoon 020 - 6310615.
Vanaf Ringweg afslag S 118
Honda Civic m. '90, 1.5 GL,
16V, sedan i.pr.st. ƒ8950.Inruil gar. 020 - 4824640

Lada
TE KOOP GEVRAAGD:
LADA's bouwjaar '84-'93
correcte afhandeling 0495 496607 b.g.g. 06-536993153
WESTDORP
LADA dealer voor Amsterdam
7x Samara 3 drs . '91 t/m '94
5x Samara 5 drs . '91 t/m '95
1x Samara Diva 4-drs — '94
1x Lada Niva 1.6 4 w d . . . '93
Adm. de Ruijterweg 396-398
Tel.: 020 - 6825983.
Ringweg A'dam, Afsl. S W

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

AX 1.1 RE, rood, 87, ƒ4.700
Autobedrijf DORLAND
Hellmgweg 16, Br. in Waterland Voor 'n goede SAAB 99, 90,
900, of 9000 ook Royal Class
Tel. 020 - 4031908
SAAB SERVICE MOLENAAR
Fiat Panda, korengroen maart
Hoofddorp 023-5614097
'88, 112.000 km, showroomnieuw ƒ3.950. dealer Zuidwijk. Lada Samara 1.3, 3-drs.'94,
17.000 km met Bovag gar.
Tel. 020 - 6629517.
ƒ 10.750. Westdorp, Adm. de
Ford Sierra D 86 ƒ 1500.-; Mitsu- Ruiterw. A'dam 020 - 6825983.
bishi Galant 20 GLX, '87, Ipg,
Peugeot 205 XL, 1.1i, 3-drs.,
f 2500. Visa Garage.
felrood,
'90,
92.000
km,
'020 • 6278410.
ƒ 11.500. Cobussen, BaarsjesNissan Cherry Trend, jubilieum weg 249, A'dam, 020-6121824.
uitv. 10/1968, heel mooi ƒ 2.950.
SUBARU VIVIO GLI
inruil moq. 023 - 5328617.
3-drs, groen, 25.000 km, 1993
vol-automaat, ƒ 13.950.P. Smit Autoserv. 020-6719154.

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

Alfa Romeo

VOLVO 245 Polar 2.3 Estate,
Ipg 1992, rood met., ƒ29.950.Van Vloten Amsterdam
Tel 020 - 6369222.

Sportwagen 33 1.5ie (7/'91),
127.000 km, 1e eig., dealer
onderh., APK t/m 2 mei '97.
Vrpr. ƒ 8250. Tel. 06-53251387.

BX 1 4 RE, rood, 89, ƒ 7.500
Autobedrijf DORLAND
Hellmgweg 16, Br in Waterland
V. part. Audi 80 2.0E, LPG,
Tel 020 - 4031908
7/92, blauw, alarm, trekh. Pr.
Citroen BX 1 4RE, '89, rood, el. ƒ 14.900. Tel. 0297 - 286382.
schuifdak, APK tot mei '97,
ƒ5750,- Tel 020-6410068.

Audi

Mazda
Mazda 323, '83, goede staat,
80.000 km, apk juni '97, ƒ 1500.
Tel. 020 • 6637702.
Mazda 323 b.jr 1983, pas gekeurd, ƒ1.250. Inruil mogelijk.
Tel. 023-5328617.

Mini
T.k. Mini E 1000
B.j. 1984, APK,
kl. met. groen,
veel extra's.
Vr.pr. ƒ2500,-.

Tel. 020-6640374,
na 19.00: 020-6939562.

Opel

Stoplock
VOORKOM AUTODIEFSTAL

Als één der
beste getest!

BMW

Lada Samara 1.5, 3-drs '91,
35000 km met Bovag gar. BMW 525i '88 directieauto, meƒ8950 Westdorp, Adm. de tallic zwart, airco, abs enz.
237.000 km, ƒ 15.000.
Ftuiterweg 020 - 6825983.
073 - 5941775 of 6219556.

Citroen
Xantia 1.8 Allure .95 ƒ34.900
CITROENSPECIALIST
Xantia 1 . 8 S X . . . . 9 4 ƒ29.800
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK, Xantia 20 SX . .93 ƒ28.900
BX 1.4 Deauville .93 ƒ15.700
schade en laswerk.
Verkoop onderd nwe'gebr. BX 1 9 T D Dsl. ...90 ƒ 8900
89 ƒ 7.900
Tel 020-6320190 fax 6343433 BX 16 RE
BX 1 4 TE
89 ƒ 7.500
Ruime keuze in 2 CV occasions ZX 1 8 Avantage . 94 ƒ 23.800
alle leeftijden De Eendenspe- ZX 1.4 Avantage .92 ƒ16.900
cialist Leende 040-2061528
AX 1 1 First Impr. 94 ƒ 15.700
AX 1 1 TGE
92 ƒ12.500
V a . ƒ 8 5 - , 5 veerbollen op
AX 1 1 TE
90 ƒ 9.900
druk brengen bij de Citroen AX 1 1 TRE
88 ƒ 5.700
Special in Zaanstad Garage AX 1.1 RE
87 ƒ 4.700
RENE SPAAN, 075 - 6281193. Mitsubishi Colt
Vraag tevens naar onze
Aut. 40000 km 11/89 ƒ 12.900
'iiruil en aantrekk rep prijzen Fiat Cinquecento veel
Extra's, 24 000 km 93 ƒ11.500
XMTDAmb aircoo 93/35.000 Hyundai Pony '88 . .ƒ 3500
XM Turbo D aut '94 / 37.500
Autobedrijf DORLAND
XM Turbo D Airco '93/ 29 500
Broek in Waterland
XM Turbo D Amb '92/ 24 500
Telefoon. 020 - 4031908
XM 2.0i Break '92
ƒ 24.500
XM 2 Oi Break aut '92/ 26 000
CX 25 GTi Turbo, 1988
XM Comfort LPG '94 ƒ 27 500 i z g s t , airco, trekh , antrac.
XM Comfort '93
ƒ 19 900
int. velours 070 - 5112826.
Xantia Turbo D 94
ƒ 28 500
Xantia D '94
ƒ 22 500 Citroen AX 14 TGS, 10/'94,
Xantia 1 8 SX LPG '94/22500 34.000 km, zwart m. rode bies,
ZX Diesel '93
ƒ 14900 elektr. ramen, getint glas,
BX TGD Br. '92
ƒ 14.500 ƒ 14.500, Tel. 0299-460518.
BX TGD Break 91
ƒ 9950
BX RD Break '89
ƒ 7.500 Citroen AXEL 1989, apk-geBX RD Break '88
ƒ 5.950 keurd, nwe banden ƒ 2.450. InBX Diesel 93
ƒ 12 750 ruil mogelijk 023-5328617.
BX Turbo Diesel '90 ƒ 1 1 000
BX TZ Diesel '90
ƒ 9.950
BX 16 TGi Break '92 ƒ 14900
BX 19 TZi '92
ƒ 14.500 Fiat Panda m. '85, i.pr.st nwe
BX 19 TZi Lpg '91
ƒ 1 1 500 A.P K., rijdt onma ƒ 950.BX 19 TZi '90
ƒ 8.950 Tel. 020 -4363543
BX 19 TZi '89
ƒ 7.950
BX 19 TZI '87
ƒ 3.950 Fiat Ritmo 60 S 1986, pas APK
BX 16 TZI '93
/ 14.500 gekeurd, / 1.950 Inr. mog.
BX 16 Progress '92 ƒ 12.500 Tel 023-5328617.
BX 16 TZI '88
ƒ 4950
BX 14 TGE
'92
ƒ 9.950
BX 14 TGE '91
ƒ 8.950
BX 14 RE '90
ƒ 5.950
WESTDORP
BX 14 RE '88
ƒ 3950 KIA dealer voor Amsterdam
BX 19 D '85
ƒ 1 500
'96
CX Break '86
ƒ 3.750 1x Kia Pnde 1.3i 5drs
1xKiaSephiaGTX1.6i4drs'94
1x Kia Sportage 2.0i 4WD '93
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37
Adm. de Ruijterweg 396-398
Amsterdam
Tel. 020 - 6825983.
020-6278410
Ringweg A'dam, Afslag S 104

Fiat

Kia

Aanbevolen door
Politie- en Verzekeringsmij.
Geschikt voor alle auto's
In seconden geplaatst
Nu te koop bij:
Halfords, Brezan,
Automat, Carlife,
VW/Audi/Citroen-dealers
Bovag-garages & Autoshops
Prijs ƒ 129.- Info 020-6846226
Corsa 1.4, 2-drs, HB, 6/91,
grijs met
ƒ 13.450.Corsa, HB, 1200, 1/91, blauw,
20.000 km
ƒ 12.950.Jan Wals. Tel 020 - 4361697.
Opel Corsa 1.4i Swing, '94, van
particulier, 15.000 km, rood, 5
versn., getint glas, schuifdak.
P.n.o.t.k. 035-6563937, na 18 u.
Opel Corsa, m '84, m prima
staat, nwe APK. ƒ 1450.Tel. 020 • 6105478
Opel Kadett 1982, pas goed
gekeurd ƒ 850. Inr. mog.
023-5328617.
Opel Kadett Hatchback diesel
automaat 1986, pas gekeurd
ƒ3950. Inr. mog. 023-5328617.
Opel Omega 20 GL, '91,
i pr.st, autom , Ipg, ƒ8950.-.
Inruil gar. 020 - 4824640

Algemeen
GRANDIOZE PRIJZEN!!!
U moet echt komen kijken
uw aankoop thuisbrengen,
hoort bij onze service
ALFA ROMEO
Sprint quadri 3/85
AUDI
801.9TD3/93
801.9TD3/94
BMW

316 i 7/86

ƒ 1.600
ƒ24.900
ƒ29.800

ƒ 3.900

520 i 3/85
ƒ 2.900
520 i 12 V 7/92
ƒ24.000
CHEVROLET
Cors. 2.2 LT aut. 9/93/ 13.400
CITROEN
AX 1.1 E 11/89
ƒ 4.500
BX 1 6 Deauville 6/92 ƒ 8.900
BX 1.9 TGD break 1/93/14.900
BX 1.9 TGD break 7/91 ƒ 10.900
BX 1.9TD4/92
ƒ 9.200
XM 2.0 i Comfort 3/91/ 10.800
Xanti 1.8 X 5/93
ƒ15.900
Xanti 2.0 i SX 7/93
ƒ 20.400
ZX 1.9 diesel
Avantage GR 5/92
ƒ 13.900
DAIHATSU CHARADE
1.6 Dsl 6/85
ƒ 1.400
Feroza EL II 4WD
Soft hardtop 5/91
ƒ 14.600
DAIMLER
3.6 alle opt. 1/88
ƒ 16.900
FIAT UNO
1.4 IE 5/91,
ƒ 8.400
FIAT TEMPRA
1.6 iE 4/92
ƒ 8.900
1.9 D orig. Van 6/93 ƒ11.400
1.9TDS 11/91
ƒ11.900
FIAT TIPO
1.9 Turbo DS DGT 6/92/10.400
2.0 GT IE 3/91
ƒ 9.600
FIAT CROMA
2.0 IE 4/92
ƒ 10.900
2.0 TDi 1.9, 8/93
ƒ15.900
FIAT FIORINO
1.7 D orig. Van 4/93 ƒ 9.400
FORD
Esc. 1.8 CLD 9/89
ƒ 7.400
Esc 1.8 CLD
Laser 11/94
ƒ13.900
Mondeo 2.0 CLX
HB 10/93
ƒ 18.400
Orion 1.8 D CLX 3/92 ƒ 9.800
Scorp. 2.0 CL 1/92
ƒ 13.700
Thund.bird LX 5/91 ƒ 19.400
Thunderbird 3.8
V6 div. opt. 8/91
ƒ21.500
HONDA
Civic 1.3 DXI 3 d. 7/93/16.900

Concerto 1.5i 1/92, ƒ10.000
HYUNDAI
Sonata 2.0 GL 11/89 ƒ 3.900
MAZDA
121 1.3 Benneton
GLX 7/93,
ƒ 12.900
626 1.8 LX Wagon 4/90/ 10.400
626 1.8 GLX aut. 5/92/ 15.600
MITSUBISHI
Galant 1.6 GL 4/87
ƒ 3.500
Lancer 1.8 D. 2/86
ƒ 1.900
NISSAN
Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000
Micra1.2LXaut. 11/90/ 8.100
Primera 2.0i HB, 1/91 ƒ 10.700
Primera 1.6 HB, 4/94 ƒ18.400
OPEL
Astra 1.7 D Stat 9/92/14.900
Astra 1.6 GL HB, 3/93/16.400
Astra 1.4 GL 12/92 ƒ12.900
Corsa 1.6 D Van 10/92/ 7.400
Kad. 1.8 GT HB 1/88 ƒ 7.900
Kad. 1.7 D Stat. 11/90/ 9.000
OMEGA
2.3 GL 1/93
ƒ14.900
2.0 Trav. 10/93
ƒ 15.400
Vectra 1.6 GL 9/89 ƒ 8.400
Vect. 1.7 D GL 1/92 ƒ12.900
Vect. 1.8 GL 6/94
ƒ16.700
PEUGEOT
106 1.1 XN Ace 2/92 ƒ11.900
205 1.1 GL 5/91
ƒ 8.500
205 1.1 XE Ace. 3/92 ƒ 9.800
3061.4 XN 8/93
ƒ14.800
309 1.9GLDSel. 5/92/11.600
309 1.9 XRD Van 7/91 ƒ 3.500
405 1.4 GL Nieuw
Model 10/92
ƒ 12.900
405 1.4 GL 1/94
ƒ14.600
405 1.6GLXibr. 5/92/14.200
405 1.6 GLS 6/94
ƒ16.900
405 1.9 GLXD 1/92 ƒ13.900
405 1.9 GLD Br. 1/93/15.900
605 2.0 SLi 3/91
ƒ11.900
605 2.1 SLD 3/93
ƒ 19.800
RENAULT
19 1.7 GTS aut. 7/90 ƒ 6.900
19 1.4 GTR 4/89
ƒ 6.500
19 1.8 16V 1/93
ƒ21.400
21 Nevada Van 8/90 ƒ 7.400
21 Nevada GTS
manager 6/92
ƒ 13.900
25 TX 5/92
ƒ 10.800
Safrane 2.2 RN 2/93 ƒ 19.800
Safrane 2.2i
RN 12/92
ƒ17.800
SEAT
Cord. 1.6 i GLX 3/94 ƒ18.700
Ibiza 1.2 i XL 1/91
ƒ 8.900
Toledo 1.9 Tb
D GL. 5/93
ƒ 15.900
SUZUKI
Alto GLX 8/91
ƒ 8.600
Swift 1.3 GL Sed. 3/93/ 13.900
Swift 1.3 GL Sed. 3/92/ 11.700
TOYOTA
Corolla 1.8d Stat 4/91 ƒ 9.000
VOLVO
440 GL 9/90
ƒ 10.900
440 DL 1/93
ƒ 12.600
440 1.8 GLi 4/92
ƒ12.400
460 DL Turbo D 3/94 ƒ 26.400
460 1.8 i GL 2/92
ƒ13.900
VOLKSWAGEN
Kever 1303 Custom
Cabno 6/73
ƒ 14.750
Golf II 1,3 CL 3/90
ƒ10.700
Golf I11.3 CL func. 4/92/ 13.600
Golf II 1.6 D CL 8/89 ƒ 8.200
Golf III 1.4 i Cl 5/93 ƒ18.400
Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
Golf III 1,9 D CL 6/93 ƒ 18.400
Pas, 1.8 CL Edit 7/93 ƒ 19.800
Pas. 1.9 D stat. 7/93 ƒ20.900
Vento 1.6 GL 4/93
ƒ15.500

Mitsubishi

Gezamenlijke occasiondealers
HOOFDDORP.
** 500 top-occasions **
v.a. ƒ1.000.- t/m ƒ75.000.Inruil, garantie & financiering
Autobedrijf Carbo
Tel. 023-5471451
Newport Autocentre
Tel. 023 - 5293969
Strookman Automobielen
Tel. 023 - 5470000
Cruquius Automobielen
Tel. 023 - 5292520
Kruisweg 1485 - 1523
Verbindingsweg
Hoofddorp • Heemstede
Te koop: inruilauto's:
Mazda 626, 1.8, LX, HB, stuurbekr. 6/91 ƒ 9500.- Peugeot 205
GTi, 8/84 ƒ 5750.-Ren. Nevada
21 GTS, Lpg, 10/87 ƒ6950.Niss.Bluebird, D, 3/90, ƒ 7250.Kadett 1.7, 4-drs, 4/89, ƒ 7250.Citr. BX 1.4 TE, 11/89, ƒ 6750.BX 1.4 TE, 9/90, ƒ7250.- Visa
11 RE Cabrio, 9/84, ƒ4950.Saab 900, Lpg-ob., 3/87,
ƒ4250.- Volvo 480 ES, 3/87,
ƒ9000.- Renault 21 TL, 4-drs,
Lpg, 10/92, ƒ 10.500.- Renault
19 TR Chamade, Lpg, 5-drs,
ƒ 9.950.-Opel Rek. 2.0 S, aut.,
Lpg, 6/87, ƒ 2750.- Nissan
Sunny 1.4, 9/89/7.250.BEREBEIT
Amsteldijk
25,
020-6627777. Amsterdam.

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

Nissan

Seat

Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class
Aanbieding voor de zomer:
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
lederen interieur, ABS
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen

023-5614097
SAAB DEPOT
Verkoop van nieuwe en gebr.
onderdelen. Tevens revisie, onderhoud, rep. 0412-636737.

Volvo
12 VOLVO STATIONS '85-'94,
245, 745, 945 en 855
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
850 DEMO Estate, 2.5 .. 2/96
850 GLT, 2.5
5/92
740 GL, aut., 2.3
5/90
740 Gl, aut., 2.3
1/90
480 ES 2.0 aut
12/92
440 DL, 1.8
3/95
440 Escape 1.8
12/92
440 DL 1.8
3/95
460 DEMO Luxury 1.8 ..3/96
460 1.8
1/94
440 Airco 1.6
3/95
Peugeot 405 GL 1.6
7/89

Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ 835.Motorrijlessen ƒ55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

Accessoires
en Onderdelen

Subaru

Service en
Reparatie

Suzuki
Amstelstein - Suzuki

24 UURS-SERVICE !

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220

T.k. met BOVAG-gar., v. 1e eig.
Suzuki Swift 1.3 GS, 11/93, Vitara JLX '92, zw., geel kent.,
ƒ16.500. BEREBEIT, Amstel- hard/soft top, vele extra's, APK
2-'97, ƒ21.000. 0162-429659.
dijk 25, 020 - 6627777.

Volkswagen

Toyota

Bedrijfsauto's

Peugeot 205, 1.9 GDI, rood, 670 BESTELAUTO'S en pers.
'91. Zeer fraai. Vr. pr. ƒ18.500.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Tel.: 0297-284215, na 19.00.
Rijsenhout, lid Bovag.
Peugeot 309 XL Diesel, APK 7- Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsen'97, bj. '90, pr.st., ƒ5500.
hout bij Aalsmeer, 0297Tel.: 020 - 6425885.
324229. Ook t.k. gevraagd.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Saab

Automaten

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Rover

Toyota Corolla 1.3 HB 1989,
Minervalaan 86, A'dam - Zuid d.groen met houten stuur en
Tel. 6629517/6791864
pook. 075 - 6841928.
COBUSSEN AMSTERDAM
Toyota Corolla, Diesel, m. '87,
Peugeot dealer
i.pr.st., nwe apk, ƒ2.950.sinds 1930
Inruil gar. 020 - 4824640
205 1.1 Accent '89 . .ƒ 8.950 Toyota Tercel 1.3 DX, b.j. '83,
205 1.1 XL, rood '90 .ƒ11.800 APK sept. '96. Vr.pr. ƒ1200.
205 1.1 Trophy '93 ..ƒ 16.500 Tel. 020 - 6233038.
205 1.1 XL zwart '90 ƒ10.500
• Bewijsnummers van een
306 5-drs 1.4 XR '94 .ƒ23.900 geplaatste advertentie in deze
306 5-drs 1.6 XT '93 . ƒ 23.200 rubriek krijgt u alleen
405 GRi 1.9 Aut. '90 .ƒ13.900 toegezonden als u dat bij de
405 GRi 1.6 break '91/18.750 opgave van de advertentie
405 GR diesel '92 .. .ƒ18.450 kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

T.k.a. elektr. invalidewagen:
Fortress 2000 incl. acculader,
winterkap e.d. Prijs n.o.t.k.
Tel. 023 • 5730415.

Rijscholen

Renault

PEUGEOT ZUIDWIJK
106 Accent v.a. bw.jr. '93
205 GE 1.1. '87 ..113.000 km
205Trophy 1.1 i '92 53.000 km
205 Accent 1.1 i '93 39.000 km
205 XR 1.4i '93 .. 29.000 km
205 GTI 1.9 '87 ..110.000 km
205 T Diesel '93 .117.000 km
309 XR 1.41 '92 . . 59.000 km
.306 XR 1.4i '93 .. 52.000 km
305 GL Break '85 177.000 km
406 ST 1.8/16V '95 17.000 km
GRATIS PARKEREN!!

Invaliden
45km wagens

Mitsubishi, Lancer m. '84, punt T.k. MITSUBISHI PAJERO 2.5
gaaf, nwe APK, rijdt prima Turbo diesel, korte wielbasis,
Theorie op'CD-I GRATIS
ƒ 950.-Tel. 020-4363543
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
b.j. '88, km ± 96.000. In z.g.st. Renault 5 (1.4) automaat,
blauw
metallic,
mei
'86,
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Tel. 0541 - 552379/351606.
89000 km, showroom, nieuw
Proefexamen theorie dag. van 9.00 • 20.00 uur a 10.- per keer.
Inkl. gar. en APK ƒ6.950
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
dealer Zuidwijk 020-6629517.
Nissan Sunnie 1.5 Coupé 1984,
Rijbewijskand.
in A'dam e.o. bepaal uw keus voor een verkeersWij
hebben
keus
uit
MINOR MOTORCARS
pas gekeurd ƒ1.950, inruil
school met behulp van de gratis rijles info gids tel. 020-6633773
meer dan 10 Automaten
mog. 023 - 5328617.
Sloterkade 43/44
v.a. ƒ 3.500.RIJSCHOOL ROLF
Amsterdam
Autorijschool Dolfijn
GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 • 6177975/6158022
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.) Rijden bij Rolf is een begrip in
Tel. 020 - 6433733.
Amsterdam. Met een goed
vervolglessen ƒ 40 p/u
Rover-dealer voor
Info: 020-6839193 / 6187330. team instructeurs geven wij op
Renault 9 TL 1986 pas ge- Amsterdam, Amsteveen e.o.
een psychologische manier inautotel. 06-52656690
keurd, leuke auto, ƒ 1.950
tensief les en nog leuk ook!
Inr. mog. 023-5328617.
BOVAG VERKEERSSCHOOL Hoog slagingspercentage en
VERONICA
RENAULT AMSTERDAM
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Seat Ibiza Crono, '90, rood, 1e AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
De 1e 5 lessen ƒ25 per les Tel.: 020-6868063/6332405 of
Top occasions met 1 jaar
Klaar
terwijl
u
wacht.
eig., i.z.g.st., 29.000 km, radio,
Lespakket de 1e 20 lessen
garantie
06-54633678. P.S. Ook 8-weekRuilstarters en dynamo's.
5-d, ƒ28.000. 0348-444189.
incl. examen ƒ930
Wibautstraat 224
se cursussen en examenroutes
Valkenburgerstraat 152.
Inl. 020 - 6656955.
rijden is vanzelfsprekend.
020-561 96 11
Tel.: 020-6240748.
Maandagavond
5/8/1996
start
T.k. Renault 11 GTX rood, Ipg,
Grote sortering ONDERDELEN de nwe snelcursus theorie per- Wilt u een goede en niet te
el. ramen, bj. '88, ± 130.000 km Nieuwe E-Wagon, kompl. uit- van schade-auto's, alle
dure rijopleiding''
sonenauto voor alle rijbewijs- Bel dan Ferry 020 - 6127187.
vr.pr. ƒ 5.000. Tel. 036-5342507. voer. voor 7 pers. AWD, O km. merken, alle bouwjaren.
kandidaten uit A'dam e.o. Te- Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-,
nu ƒ 6.000.- onder de nw.prijs. GEBR. OPDAM B.V.
lef, reserveren Verkeersschool daarna alle lessen ƒ35,-.
Adverteren in
KOOKE SUBARU, Hudson- Tel.: 023-5845435.
NELEN A'dam 020 • 6633773. 20 lessen + examen ƒ 950,-.
deze rubriek
straat 141, bij Marconiplein,
FAX: 020 - 665.63.21
Rotterdam. Tel. 010 - 4777917

Peugeot

VW Golf '87 i.pr.st. nwe A.P.K.
ƒ2950.-, inruil mogelijk.
Tel. 020 - 6105478
VW, Polo, Coupé, CL 1300,
3/92, 38.000 km ƒ 14.950.Jan Wals, 020 - 4361697.
VW transporter D., APK juli '97,
b.j. '87, grijskent., ger. motor,
ƒ6.850,-. Tel. 020-6229642.

Klassiekers
en Oldtimers

Ook op zaterdag open !
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Autosloperijen

Autosloperij De Liede.

INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring .
Geen voorrijkosten

020-6198691 - 023-5353685
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop-, sloop- en
m. vrijwaring. Tel.

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
BOD?? Bel advertentiewezen).
prijsopgaaf.
schadeauto's
020-6754193.

Autoverhuur

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
CITROEN DS 19 met stuurbekr.
Tel.: 020-6184402.
1966 i.z.g.st. kl. crème m. zwart
APK-keurstation, reparaties
dak, rood stof.int. 070-5112826. alle merken en schaderegeling.
De HOOGSTE PRIJS, elk merk
Opel Kadett LS '68, 4 drs,
auto a contant, met vrijwartotaal gerev. Vr.pr. ƒ 10.000.
bew. RDW. Tel. 020 - 6105478
Tel. 0222 - 316451.
Gevraagd
jonge auto's v.a.
Pontiac Parisienne 1959, Ned.
AUTOLAS: 0756 - 314 618
1990 a contant. Belt u voor inl.
kent., restauratie opject, niet
rot, vr.pr. ƒ 9000.020-6470570. Zelf sleutelen of auto spuiten 0341-419354 of 0652-977028.
Snoek ID19, 1968, d.groen, wit doe je bij HEINING HOBBY- DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
dak, uit Z-Fr., i.z.g.st. ƒ 14.500 HAL. 020-4976999 A'dam,
bewijs. Tel.: 020-4824640.
incl. RDW-keur. 0570-564330. Sloterdijk 3.

Auto's te koop
gevraagd

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

OUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p. dag
Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag
All-in. KM-vrij!
Tel.: 020-6922930

Renaults
studiemodellen

UTO-fabrikanten gebruiken
conceptcars
om het publiek te
laten zien wat zij
kunnen op het
gebied van design
en technologie.
Renault heeft wat
dat betreft een rijke
historie. Al sinds de
jaren zeventig ontwikkelt Renault de
meest uiteenlopende conceptcars,
waarbij vooral de
afgelopen acht jaar
een groot aantal
modellen het
levenslicht zag. Veel Een deel van de collectie conceptcars , die Renault sinds 1988 heeft gemaakt. V.l.n.r. Ludo, Modus, Zoom, Scenic,
van de studiemodel- Argos, Megane, Racoon en Laguna
len lijken een realislag de nadruk op technologileefmilieu te ontzien, is gekohatchback, een carrosserietisch voorbode te zijn
zen voor elektrische aandrijmodel dat voor alle luxe
sche
kennis,
ondanks
het
van huidige en toekomving. De Modus is de bedrijfs- sedans uit het Renaultopvallende uiterlijk. Door een
stige Renault-modellen.
gamma, van de R16 tot en
vernuftig systeem kon de auto wagen van de toekomst,

A

In oktober 1988 toonde
Renault met de Megane voor
het eerst sinds lange tijd een
conceptcar. Enkele jaren
daarvoor had het Franse merk
wel 'research'-voertuigen
Van Vloten
gemaakt in de vorm van de
EVE en VESTA. Maar met de
Amsterdam
Megane
presenteerde
940 2.3 Sedan airco abs 1993
850 GLT
1992-1993 Renault een grote luxe auto,
740 G L 2.3
1990 waarbij voor het eerst de
740 GL 2.3 Estate
1988 nadruk lag op design. Twee
740 Sedan 2.3, autom. . .1986 jaar later wordt op de Parijse
460
1991/1994 Autosalon de raadster
440 automaat
1992
440
1989 t/m 1995 Laguna onthult. Dit voorruitlo240 Estate 2.3 LPG .. ..1992 ze-model is een voorbode van
VW Golf, autom
1988 de nieuwe Renault Sport
Peugeot 405 GRi
1990 Spider.
Autobedrijf DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 0294 418200/418008

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenAUTOBEDRIJF
laan 128, Amsterdam-Noord.
OPEL OMEGA '89, blauw,
EURO SNELWEG SERVICE BV Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
centr. deurvergr., stuurbekr.
INDUSTRIETERREIN
pr. n.o.t.k. 078 - 6820490.
"DE SLENK"
NIEROP De Vrienden
CANNENBURGERWEG 26
Opel Record 2.0 S Stationwavan uw VOLVO
'S-GRAVELAND
gen
1984, APK
gekeurd
Ook voor onderh. & reparatie
TEL.:
035
6564444
ƒ1.450. 023-5328617
Tevens keus uit div. inruil
VOLVO's
340 - 440
Opel Senator 2.5 E autom.
(ook automaat)
240 en 940
Let op
1986, pas gekeurd ƒ 2.950. Inr.
Vancouverstraat 2-12, A'damWagenpark Johan Boom.
mog. 023-5328617.
West. 020 - 6183951.
Door grote omzet
Te koop:
stuntpnjzen,
Volvo 340 GL, m. '84, m prima
Zuiderakerweg 83,
staat, nwe apk, ƒ950.A'dam-Osdorp. 020-6105478. Tel. 020 - 6105478
± 300 auto's vanaf
BWJ. juni 1986, km.st, 155.000
ƒ500.- tot ƒ 15.000.incl. trekhaak. Goed
Adverteren in deze rubriek
Geopend van 9 • 19 uur.
onderhouden en m goede
Tel. 020 • 665.86.86
Donderdag koopavond.
staat. Vr.prijs ƒ 2900,-.
FAX 020 • 665.63.21
Garantie v.a. ƒ 1000.-.
Te bevragen: na 1800 uur
Postbus 156. 1000 AD A'dam
Inkoop elk merk auto.
030 - 6376882

Opel Kadett 1200

12

In het najaar van 1991 komt
Renault met de Scenic. Dit is
een studiemodel van een
ruime één-volume auto die is
afgestemd op optimaal reisgenot en veiligheid voor de inzittenden. Het concept speelde
in op de behoefte naar huiselijke geborgenheid, de zogenaamde coconing-gedachte
en de behoefte om anders te
reizen. Het model moet sterk
denken aan de eind 1996 te
introduceren Megane
Monospace.
Bij de ontwikkeling van de
tweepersoons Zoom uit 1992

worden ingekort. De elektrisch
aangedreven stadsauto was
het resultaat van samenwerking tussen Renault en Matra.
Een geheel ander soort voertuig is de Racoon die in 1993
op de Salon van Geneève
werd getoond. Het voertuig
kan worden gezien als de vrijetijdsauto van morgen, die
door zijn ongekende bewegingsvrijheid slle geografische
hindernissen kan overwinnen.
De krachtige V6 turbo-motor
uit de Safrane zort voor de
aandrijving van alle vier wielen.
Met de Argos uit 1994 toont
Renault een ontwerpstudie
waarbij de nadruk ligt op het
vormgevingsaspect. De driezits-cabrio is een uiting van
autodesign dat nieuwe stilistische wegen baant. Rechte lijnen aan de buitenkant worden
gecombineerd met ronde vormen in het interieur. De argos
maakt gebruik van bodemplaat van de Renault Twingo.
Onder de naam Citadines
kwam Renault in oktober
1994 met een serie conceptcars voor stedelijke gebieden.
Bijzonder geschikt voor korte
cijfers zijn de één- of tweepersoons Amperatrices. Om het

waarvan de laadruimte is
voorzien van een modulair
systeem. Dankzij de hybrideaandrijving heeft de Modus
een grotere actieradius dan
de Amperatrices en is daardoor meer geschikt voor
gebruik in bijvoorbeeld de
Randstad. Het Citadines-project voorziet ook nog in een
ruime vierpersoons-auto; de
Ludo en een stadsbus; de
City Site.
Begin 1995 toonde Renault
de conceptcar Evado, die een
voorproef was van de huidige
Laguna Break. De Evado is
een stationwagen die het
gebruiksgemak van een traditionele break combineert met
het raffinement van een topklasse sedan. De Evado biedt
plaats aan zeven personen en
is voorzien van vier schuifdaken.
Initiale maakte in 1995 zijn
debuut op de autotentoonstelling van Frankfurt. Bij de creactie van dit studiemodel grijpt
Renault terug op het werk van
befaamde Franse carrosseriespecialisten uit de jaren twintig en dertig, die elegantie en
creativiteit op artistieke wijze
lieten samengaan. De Initiale
heeft het profiel van een

met de Safrane, is gebruikt.
Dit jaar werd de Initiale onderscheiden met de Car Design
Award. Deze belangrijke
designprijs is eerder gewonnen door de Laguna roadster
en de Twingo.
Eind vorig jaar presenteerde
Renault een aantal hybrideprototypen. De Next is een
middenklasse gezinsauto, die
beschikt over een verbrandingsmotor voorin en twee
elektromotoren bij de achterwielen. Een elektronisch brein
regelt geheel automatisch
welke krachtbron moet worden aangewend voor de aandrijving. De Hymne, Feveren
Verf zijn hybride voertuigen
die in de nabije toekomst worden gepresenteerd.
Renaults meest recente conceptcar is de F/We Deze
tweepersoons Coupé brengt
een eerbetoon aan de
Renault 4CV ter gelegenheid
van de 50e verjaardag van dit
model. De Fiftie maakt
gebruik van het chasis van de
Renault Spider. De carrosserie is vervaardigd uit compositiemateriaal en heeft stijlkenmerken die sterk doen denken aan de Renault 4CV uit
1946.
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Op het diplomatieke slagveld wordt de hel vaak keurig netjes

Wat wij aantreffen is soms met geen pen te beschrijven. Dan

misdaadverslaggeving. En natuurlijk in de overpeinzingen

teruggebracht tot cijfers en letters. Natuurlijk bestuderen

rest het gevoelige oog van de camera, in dit geval die van

van onze columnisten. Mensen die elke dag weer bewijzen

we die gegevens grondig bij het maken van onze analyses.

Wubbo de Jong. Niet alleen analyseren, maar ook meeleven.

dat wij behalve aan objectieve verslaggeving ook ruimte geven

Maar we willen niet alleen het overzicht, ook het inzicht.

Daaruit spreekt een mentaliteit die overal in Het Parool is

aan uitgesproken meningen, want we zijn niet alleen van

Niet alleen de politieke zetten, ook de geofferde pionnen.

terug te vinden. In ons nationale en internationale nieuws,

papier en inkt, maar ook van vlees en bloed. En zo hoort het

Daarom proberen wij zo veel mogelijk zelf ter plaatse te zijn.

in onze berichten uit de hoofdstad en bij onze diepgravende

voor een krant die wordt gemaakt in het hart van Nederland.

Het PAROOL. DE KRANT WAARIN HET ALLEMAAL GEBEURT.
Bel gratis voor een procfabonnement 06-0561.

WHIRLPOOL WASAUTOMAAT

GRUNDIG 63CM KLEUREN-TV
STEREO EN TELETEKST

ti

M
M

PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV

•*

Type AWG768, Luxe 1200 toeren
wasautomaat, 14 programma s, zuinig
met water en elektriciteit
Adviespnjs*1499 -

ST63-650 Flat square Black Matrix
beeldbuis monitorlook, eenvoudige
menu bediening, 49 voorkeuzezenSONY HI-8 TRAVELLER ders, On Screen Display, 2x15 Watt
TR650 Beste Koop' perfekt stereo scart afstandbediening

CD/
SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

Hi Sbeeld HiFi stereo '2780

PANASONIC VIDEORECORDER
3 KOPPEN, SHOWVIEW EN PDC

PW630A Groolbeeld Black
Line beeldbuis teletekst mei
groot geheugen Adv '3295

NVSD35, 3 koppen voor perfekte beeldkwahteit stilstaand beeld en slow motion
zonder stoorstrepen Super Drive
loopwerk, DD-motoren en aluminium
chassis, eenvoudige bediening met
Showview en PDC Afstandbediening
met LCD-display Adviesprijs'999 -

ARISTONA 63CM KTV
63TA5211 63cm Black Line
S stereo telelekbt Adv '2795

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

275.325.-

145 LITER

KOELER

'ak
Met vriesvak

PT800 Black Line S beeldbuis
stereo teletekst Adv '2795

teletekst

BOSCH

PHILIPS MATCHLINE

365.465.KOELKAST

BAUKNECHT KAST

3 sterren vriesvak Adv '749 -

GROOTBEELDKLEUFB4-1V

SIEMENS 180 LITER

525.-

KT18R01, Adviespri)s"948

Adv

189.-

ZANUSSIWASAUTOM. M O U L I N E X

FM1515 17 Liter, 5 standen,
draaiplateau Adviespnjs'399 •

WHIRLPOOL
WASAUTOM.

WHIRLPOOL AVM617

229.249.-

17 liter inhoud Adviespnjs'599 -

TypeAWG719 AcMespnis'1079-

LUXE 800 TOEREN SHARP KOMBI

ijm? 579»"

D i g i t a l e 2 in 1 kombi
met 900 W a t t q u a r t z grill Adviespri)S"599 -

INDESITWASAUTOM.

349.-

Tyj36_2596, Adv '799 -

479.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 litermhoud, snelle 900 Watt magnetron,
vele kookfunkties Adv '699 •

Ideaal voor m de auto of op
de camping

'1345

rv.a.

55 CM STEREO KTV

STUNT

T y e F L O O Adviesorus'949 -

645.-

rfPHILIPSSTEREOTXT

N 21PT440A

m 179.-

SHARP R2V14

Adv '699
'699 -

PT70IB STEREOTELETEKST
alstandbedienma Adv "1795

70cmdoni<ereftat square beeld
buis 40 Watt stereo teletekst
Easy Logicafstandbed '1895

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm rvs trommel,
zeerzuinig Adviespnjs'1 199 -

INDESIT Adviesprijs"749

ZANUSSIl KOELKAST
PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV

INDESIT120GTOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adv '279 -

449.-

135.-

PANASONIC NN8550
Digitale 3 m 1 kombi magnetron Adviespnjs "949 -

TA4310 Flat square beeldbuis teletekst Adv '1345

649.-

MIELE 1100TOEREN WHIRLPOOL AVM
Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviespnjs '2299

51 CM KTVTELETEKST
OH Ned Philips garantie '895

stereo videorecorder 4 kop
pen montagerecorder met
vliegendewiskop Adv '1995-

RVS kuip en trommel "1499-

PT155A Adviespnjs'725

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPSHiFiSTEREO
VR632 TURBO DRIVEvideo
4 koppen longplay Adv'1295

Koelgedeelte mei auto
matische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
•-sterren invriescapaciteit
Adviesprijs"1099 -

A f s t a n d b e d i e n d '545

SONY HiFi VIDEO: E800

549.-

Europese videorecorder
van het jaar 1 Showview +
PDC Adviesonis '1670-

m

999.-

KVX21 55cmHi Black Trimtron platte beeldbuis Adv "1440-

Koel/vries kombi Adv "985 -

SLVE70 Tn-Logici Stereo
4 DA PRO (knappe) kop.
pen longplay Adv '1780

r-mr**-

779.-

BLAUPUNKT HIFI VIDEO

-._ t , neze advertentie is

-

nüeiij-
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SONY 100Hz SUPER!
JVC HIFI STEREO VIDEO
HRJ600 4 koppen longplay
Hl Spec Drive Adv "1189

VSG705 Intelligent HQ
voor een perfekt beeld ste
reo 4 koppen Adv '1098

795.-

BAUKNECHT KGC

Gas-elektro fornuis met
KEMA-keur Adv '949 -

448.-

BAUKNECHT WA-

Hoog centrifuge-toerental
Adviespnjs'1349 -

K/V kombmatie met 3 laden
Adviespnjs'1149 -

765.-

WAS/DROOGKOMBINAT1E

MIELE K1321S LUXE

Wassen en drogen in 1 machine lOOOtoeren Adv "1549 -

849.-

995,-

INDESIT FORNUIS

TypeKN3400WO, Adv '849 -

ETNA FORNUIS 14.01

528.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en klok
Adviespnjs'1275 -

798.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven.
mkl grill en kookwekker
Adviespnjs '1510 -

BOSCH SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

898.-

Type KE3100, Elektronisch regelbaar, 3 vnesladen '1849-

1299.-

SONYKVM25TELETEKST SONY LONGPLAY VIDEO

Hi-BlackTnnitron Adv "1000

Adviespnjs"1348 -

999.-

KVX2501 Hi Black Tnnitron
stereo teletekst Adv '1770-

SONY55CMKVM2100

599.599.-

Type KG31, Flexibele mdeimg, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs"1498 -

SONY 63 CM STEREO KTV

Hl BlackTnmtron monitorlook Adviespri|S "1440-

995.-

SIEMENS WASAUTOM. STUNT! GAS-ELEKTRO

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINAT1E

SONY72CMKVC2921 AKAIHiFi VIDEO STUNT
Stereoenteletekst Adv '2550 -

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen 1 Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg 7 Type
LAV536 Adviespnjs'1499-

ZANUSSI KOEL/VRIES

RTV716 Showview PDC
longplay Adviespnjs'1199
KVX2991 72cm superplatte
beeldbuis fullspectrumsound
stereogeluid teletekst met groot
geheugen Adviespnjs'3330

AEG LAVAMAT RVS

WHIRLPOOL ARG647

SONY HiFi VIDEO+PDC

SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

649.-

LUXE 1400 TOEREN

PHILIPS TELETEKST

PHILIPS PORTABLE

Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
encrisp Adviespnjs "999 -

E250 Tn Logic dual shuttle
mkl Showview + PDC '1000-

770
j i5f»"

SONY VIDEO + PDC

WHIRLPOOL 850 TRN SUPER KOOKPLAAT
TOEREN BOVENLADER 4-pitsgaskookplaat "298-

E100 Tn Logic Adv '720

469.-BSBfll

SONY PORTABLEKTV

PANASONIC VIDEO

M1400 Afstandbediend "780-

NVSD22 Beste koopi 2koppen afstandbed Adv "734 -

TypeAWG089 Adv "1435 -

AEGTURNAMAT
2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv "849-

SHOWVIEW VIDEO

ATAG WASEMKAP
AEG BOVENLADER WH155, Luxe 3 standen
LAV275, 1 0OOtoeren "1 699

VXK326 VHS-HQ shuttle
afstandbediening Adv '699 -

PENTIUM MINI TOWER
ZANUSSI

P75, 8 MB intern 1 GB schijf
kleurenmonitor, W 95, 1 jaar
garantieaanhuis Adv '2999 -

AKAIVHS-IHQ VIDEO

2-DEURS

9d
lO
£.£«!•"

IBM APTIVA

SIEMENS

148.-

AVANCE, 3-standen
Adviespnjs '135 -

495."

P586/1 00 Mhz, 8 MB intern, 635
MB schijf, kleurenmonitor
Windows software Adv "2699 -

Adviespnjs "260 -

ETNA WASEMKAP

STUNT' Adviespnjs"749 -

1999."

VSG221 Afstandbed '498

2-DEURS

235 liter Adviesprijs"985 -

665.-

2299.PHILIPS VIDEO + PDC
LCD afstandbed

1000
TOEREN
BOVENLADER

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs"495 -

"895

üRUMDIGIOOHZKTV
ST70 '60 70cm groot
beeld perfekt beeld ste
eo teletekst Adv "2995

ARISTONA VIDEO
S H O W V I E W + PDC

Handig' 50 liter Adv "595

549.-

GRUNDIG 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

Inkjetpnnterink) sheetfeeder'499-

JVC VHS-HQ VIDEO

90 LITER VRIESKAST

419.-

3 vakken Adviespnjs'448 -

KONDENSDROGER

Printer mkl cartridge Adv '479-

WHIRLPOOL AFB594

JVC VIDEO SHOWVIEW

MF2HD, Formatted 10 voor
Type GSD1 300. Adv "848-

STUNT' VHS-HQ VIDEO

WHIRLPOOL 243 LITER

37 cm TV+TELETEX

Met 6 vriesladen en 2 accu's Adviespri|S'1 165 -

PHILIPS COMBI55CM
PT351 SScmflatbeeldbuis in
gebouvvde VHS videorecor
der 2luners Advipspnjs'1895

STUNT!! VRIESKIST!!

Afstandsbediening

PORTABLE KTV
37rm afstandbed

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv "1549 -

n k l a l s t a n d b e d lening

BLAUPUNKT 51 CM
PM51 TELETEKST '699

Geen afvoer nodig

MAXELL DISKETTES

HRJ225 LCD afstandbediend

BOSCH VRIESKAST
T51 640 TELETEKST '1099

BAUKNECHTTRA961

CANON BUBBLEJET

5 R U N D I G 6 3 C M KTV

GRUNDIG 51 CM KTV

Type TD52, Reverserend
Adviespnjs "649-

349- "

HEWLETT PACKARD
HRJ200 Afstandbediening

1T63 650 Monitorlook STE
REOTELETEKST A* '1829

OPZETVRIESKAST

OL400, 4 PPM, Windows "1163-

2SB47 Turbo-Drive LCD
afstandbediening Adv '945 -

IT70 650 Adviespnjs'1949

ZANUSSI WASDROGER

OKI LASERPRINTER

De topmerken leverbaarm
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

37CM T V C R COMBI

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv "1449 -

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

• 1099.-

»1149.-

È

•=sf

FORNUIS

*MOULINEX
OVEN

FG1 ; Gas-elektrofornuis met
I
kook\A/ekker. Adviespnjs*1 49O.-I

Nederlands topmerk 3programma's, 12 couverts
Adviespnjs'899 •

529,

Elektronisch Adv "1699-

MIELE DROGER T349

Ponable 37cm ktv met ingebouw
'399 devideo afstandbediend 999

LUXE VAATWASSER

BOSCH VW SPS1012

r^jj 79Q
\M& /£,«!•"
BAUKNECHT V W 3 P R

fj^f^ /99."

SIEMENS AQUASTOP
Superzumig Adv '1348-

949.

MIELE VAATWASSER

MERKCENTRIFUGE G570

BETER EN

l 2800 toeren

Adv

'249 -

TOPKLASSE
Adviespnjs '1849

149.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND =«l^
HAARLEM

Aahvraaa-folder in d« winkel!

zonder «xtra kosten

Winkelcentrum "Schalkwijk"
Rivièradreef 37 ;

BEVERUK
SUPERSTORE 11OO m2
Breestraat 65

1

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
"MSTELVEEN ZOETERWOUDE
EN HAAG
HILVERSUM

dinsdag t/m vrijdag .......
zaterdag 9 tot 5 uur
Badhoevedorp vrijdag ..
Maarssenbroek vrijdag ,

1299,
. 1 tot 5.30 uur
; 9 tot 5.30. uur
KOOPAVOND
...... 7 tot 9 uur
...... 7 tot 9 uur!
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In ZANDVOORT regent het guldens
met de LINKED JACKPOT in onze speelzaal

ja m m p\ i
mm N Mp ^ N

rBoulevard Barnaart 1 8
N ;

Bezoek ook eens ons amusementscentrum met de allerleukste
videogames en flippers waar alle spelletjes één gulden kosten
Toegang: alle leeftijden
Voor kwaliteit en gezelligheid op de

Noordzee

nr. 18

Tot ziens in Zandvoort
De koffie staat klaar
Ons centrum is

Speciale uitgave Weekmedia
•* t s
,.

l!

• ƒ " , " *
'

' '

v
*

/'

Oplage: 8.400

*

" ' ^ ^

' * *•

j.
„C

='

^

i

•Sporten^ii'het riille ^and, zoals voetbal., volleybal / ,
en tenmsi wórdt steeds pbpultair^ier. In juli wordt op V r
het4Zandvóortse^strantl zelfs het Nederlands, '
' .. ' Kampioenschap B eacK Tennis 'gehouden,, .waarover
' uskunt lezen lü deze tweede Zomerkrant, een uitga- ^
ve van hetZandvoorts Nieuwsblad (Weekmeclia). " ' . '" '
Ook andere sportieve, zomerse activiteiten komen
ifi deze'speciale krant aan bod, zoals het catamaran
- zeilen op zee; De Zandvoortse tandtechnicus
Gerard Loos, doetniets liever: „Voortdurend je
" krachtensfneten'met
de *^golven en de~wind is^ toch* ^
f
"*= "
het mooiste wat er is?" Verder de 'vroeg-op-excursie' door de Waterleidingduinen, onder leiding van
gids Siem Langeveld; een wandeling om snel de
, t slaap uit je ogen te .wrijven. ,
In deze Zomerkrant ook! uitgebreid aandacht voor ~
het aanstaande Tropicanafestival. En interviews,
zoals met 'Amsterdamse Zandvoorters' en.Manfred
1
'de Leerman'; die uitlegt waarom hij niet meer
• het Raadhuisplein is weg te branden: „Als ik hier
v
' wegga, komen er ook geen Duitsers meer naar
Zandvoort."

«ssf

,*-i

v"

'
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(Be)spaar
guldens
Koop bij de
gezelligste winkel
van Zandvoort

„De MAZZELMARKT"
altijd lage prijzen
De gezelligste en bovendien goedkoopste winkel van heel Zandvoort,
elke week wat nieuws, elke week wat spannends.
Zonnebrand tegen absolute bodemprijzen.
Shampoo's, badschuim, crème's en luxe badkado's altijd het voordeligst.
En u weet het, krijgt u hetzelfde artikel elders goedkoper, dan krijgt u van
ons het verschil uitbetaald (*)
(*) geldt voor hetzelfde produkt, op vertoon van gespecificeerde
kassabon. Maximaal 2 artikelen per klant.

* -fr -AThe cosiest, and besides friar, the cheapest, shop in Zandvoort
Every week somethmg new, and every week something exciting
Sunburn lotion against absolute minimum prizes
Our shampoo's, bathfoam, creams and luxury bathpresents are always
the cheapest.
And quess wat?? If you can buy the same article, somewhere else for
less, rhan we will pay back the difference in cash.**

Hèt multifunctionele gebouw in hartje Zandvoort ademt de sfeer
van een echt circus, maar biedt meer. Het herbergt
een indoor lunapark (Familyland), een kadoshop, kansspelautomaten,
een foyer, een zeer stijlvolle bioscoop en nog veel meer 1
DE ENTREE IS GRATIS

Bij inlevering van deze bon maakt u in Familyland

(*) this only counts after showing us, a specified receipt.
With a maximum of 2 articles per person.

om een prachtige beer te winnen.

Ook voor al uw zonnebrand-artikelen elke dag open
van 10.00-17.00 uur

Deze aktie is geldig tot 10 augustus 1996,
maximaal één bon per persoon

„DE MAZZELMARKT77
Haltestraat 27
Zandvoort

HAIRWAVE

ALLE VORMEN VAN VERMAAK ONDER EEN DAK
Circus Zandvoort. Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, Tel: 023 - 5718686

Provisievri j wisselen bij

Yvonne
dames- en herenkapsalon

Wie nu buitenlands geld goedkoop wil wisselen, moet naar Change-Express in
Zandvoort komen Want na inlevering van de coupon onderaan deze advertenhe betaalt u daar géén provisiekosten (wissel minimaal ƒ 300,-) Niet alleen zijn
de meeste vreemde valuta uit voorraad leverbaar, u kunt bij Change-Express
Zandvoort natuurlijk ook terecht voor andere (geld)zaken

Wij werken
-Verzilveren van cheque's,
uitsluitend op
-Contant geld op alle gangbare creditcards;
afspraak en
-(Last Minute) Reisverzekeringen, zelfs voor een dag;

met produkten

-Telefoonkaarten voor binnen en buiten Nederland.

van

Sebastian
Coupon

Geopend:

Tegen inlevering van deze coupon wisselt u zonder provisie buitenlands geld bij
Change-Expiess Zandvoort U betaalt contant, met een bankpas met pm-code of
met gcgarandeeide betaalmiddelen (wissel minimaal ƒ 300,-) Deze aanbieding is
geldig t/m 31 december 1996

di t/m zat
van 9 00-17 30 uur

sluat 10.1 /anclvooii leletoon (023) S73 07 OS
Geopend dat;eli]ks van 8 00 22 00 u u i

7y\

/j. ei
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UW HUIS AAN ZEE
uooi uw Ixiilx'c uc op het sfjund 02 i - ~>7 J.14 4J

STRANDPAVILJOEN 10-ZANDVOORT
STRANDPAVILJOEN l O

Restaurant ~ Stnandpauiljoen IQ

Fneddu & Paul

ZANDVOOR'l

tel. O23 -571 32 OO

Gewoon doen!
ledere dag geopend
08.00 tot 24.00 uur
Boulevard Paulus Loot ZANDVOORT Tel. 023-5716959

BLOEMENDAALSE STRAND
Woodstock Bloemendaal

CLUB COPA CABANA
Bloemendaals strand

STRflNDPAVIL)OEN 23
forsea, sun andfun
ook het adres voor feesten,
partijen, barbecues

tel. 023-5715707

- geen goed personeel
- altijd rommel

7 dagen geopend ook 's avonds

Zondag LIVE MUZIEK

- verschrikkelijk
commercieel

verwarmd strandpaviljoen
uitgebreide menukaart

- liever lui dan moe

Onbeperkt Tong
23.50
Onbeperkt Spare ribs 19.50

- lauw bier

Ook het juiste adres voor het geven
van aw bruiloften, recepties of
andere feesten.
Tel 023 5260349 - 023 5328888

O

- bijna niks te eten
En af en toe gezellig en een
klein beetje muziek

O

O

Strandpaviljoen De Zomer Bloemendaalse Strand telefoon: 023-5260029

Voor feesten en partijen
een caribisch plekje
op het Zandvoortse strand

Weekmedia 17
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lui aan
Strandpaviljoen
Trefpunt 9$p. 8

*ïakeTïve
strandpaviljoen 5
Zandvoort - Holland
Telefoon 023-5716119

Zandvoort
TeL 023-5716406
De gezelligste strandtent met de
lekkerste vis, vlees en
vegetarische menu's.

Poffertjes en 25 verschillende
overheerlijke Pannekoeken

-B AD -ZUID.

Wij verzorgen graag uw receptie, feest of
barbecue in en om ons strandpaviljoen

tot

strandpaviljoen 4
zandvoort 023-5713431
reserveringen

De meest swingende strandtent
van Zandvoort!
De gelegenheid bij uitstek voor
barbecues, feesten of gewoon
een gezellig etentje.
Sheila & Gert Toonen

/r

<&* • °t>
vY-'

t^Sr
BEACH CLUB 7 ZANDVOORT

Ph: 0x3 - C$7) 17J70
F AR-OUT GESCHIKT VOOR
Gewoon of ongewoon! i \
Lekker hoor, terwijl je de (
ZON in de ZEE ziet zakken!

FEESTEN EN PARTYEN
LIGGEND ACHTER CASINO

HAVEFUNAT FAR - OUT

Strandpaviljoen 14, Zandvoort
Tel. 023-5715203

ê r-i—t
STRANDPAVILJOEN 21

Overdag lekker in de zon liggen bakken
's Avonds de zon in de zee zien zakken
En voor diegenen die 't nog niet weten
Bij ons kun je heel lekker eten
De keuken is tot 21.00 uur zeker open
Parkeren is dichtbij, dus je hoeft niet ver te
lopen
Dus waar moet je voor een gezellige
stranddag zijn
Bij strandpaviljoen 12A Sky Line
Voor reserveringen: 023-5714525

JAC DR1EHU1ZEN"

jub maritime
STRANDPAVIUOEN 9 - ZANDVOORT
TELEFOON: 023-5718888
3-JL3P

Telefoon 023-5715524
Zandvoort.

Wij wensen u een
gezellig seizoen bij
paviljoen Driehuizen

Voor een gezellig
terrasje
en lekker eten

Weekmedia 17
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Je kunt hier spreken van klein Amsterdam'

Vakantiebridge
Fervente bridgers hoeven
hun geliefde sport tijdens
een bezoek aan Zandvoort
niet te missen, want in het
Gemeenschapshuis vindt
elke woensdagavond een
open bridgebijeenkomst
plaats. De kaartavond begint
om half acht en paren betalen zeven gulden voor deelname. Het
Gemeenschapshuis staat in
de Louis Davidsstraat, vlakbij het busstation.

Beachvolleybal
De Stichting Top Volleybal
organiseert op 13 en 14 juli
een voorronde van het
Nederlands Kampioenschap
Beachvolleybal. Er zijn vier
velden en er wordt gespeeld
bij strandtent Seagull. De
wedstrijden vinden plaats
van tien tot zeven uur op
zaterdag en van 12 tot zes
uur op zondag.
Het echtpaar Eksteen: 'Sandevoerde is de mooiste camping die er bestaat'

"T" fan begin mei tot eind voor onze gasten ook meetelt, is
dat ze elkaar hier tegenkomen.
\ / oktober heeft
Het zijn bijna allemaal buren,
V Zandvoort veel weg
vrienden en familie. Wie bij
van een Amsterdamse buielkaar in de straat woont, staat
hier meestal ook in eikaars
tenwijk. Niet alleen het
strand en de terrasjes, maar buurt. Ik denk dat dit komt
omdat Jordanezen van oudsher
ook de campings zijn voor
vast aan elkaar hangen."
het grootste deel gevuld
Voor de beheerders die zelf uit
met bewoners van de hoofd- het oosten van het land komen,
stad. Min of meer geksche- was het wel even wennen. „Ze
zijn nogal direct," meent Jan
rend is dan ook wel eens
Hamhuis. „Doorgaans nemen ze
gesuggereerd om de beide
niet bepaald een blad voor de
gemeenten met elkaar te
mond. Maar meestal is dat een
laten fuseren. Zover zal het kwestie van een hoop
natuurlijk niet komen, maar geschreeuw en weinig wol. Ik
moet wel steeds vertellen wat
wel voelen de Mokummers
wel en niet mag. Ze hebben een
zich opperbest thuis in
grondige hekel aan regeltjes, dat
'hun' badplaats aan zee.
heb ik inmiddels wel gemerkt."
Hoe lelijk die volgens somDeze zienswijze wordt volledig
migen ook moge zijn.
onderschreven door mevrouw
Wie de typische sfeer wil proeven van de Amsterdamse
Jordaan moet zich naar stacaravanpark Sandevoerde aan de
Kennemerweg begeven. Volgens
het beherend echtpaar komt
zeker 95 procent van de bewoners uit die volkswijk. „En dat is
altijd al zo geweest," vertelt
Taffy Hamhuis. „Je kunt hier
welhaast spreken van Klein
Amsterdam. Zandvoort is tenslotte van oudsher de vakantiebestemming van de
Amsterdammers. Ze zijn er dan
ook erg aan verknocht. Elk jaar
opnieuw komen ze hier weer
terug."
Waarom uitgerekend Zandvoort
favoriet is, ligt volgens haar voor
de hand. „Het is zowel dicht bij
zee als bij Amsterdam. En wat

Zandvoorts
Nieuwsblad
De Zomerkrant is een speciale uitgave
van Weekmedia/Zandvoorts
Nieuwsblad Oplage 8 400
Zandvoorts Nieuwblad is een onalhankelijk nieuwsblad Verschijnt op woensdag in Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout Uitgave Weekmedia BV
Hoofdred J M Pekelhanng
Hoofd commercie J F Sas
Redactie Gaslhuisplein 12, Zandvoort,
tel 023-5718648 Postadres postbus
26, 2040 AA Zandvoort BIJ geen
gehoor 020-6451515 tijdens kantooruren
Advertentieverkoop Gasthuisplem 12,
Zandvoort, tel 023 - 5717166
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer 023 - 5730497
Kantoor geopend maandag 130016 00 uur, dinsdag 9 00-11 00 uur,
woensdag 09 00-17 00 uur, donderdag
09 00-12 00 uur, vrijdag 10 00-16 00
uur
Abonnementsprijzen ƒ 18,75 per
kwartaal, ƒ 33,90 per half jaar, ƒ 59,20
per jaar Voor postabonnees gelden
andere tarieven Losse nummers ƒ 1,95
Opgave abonnementen ma t/m vr
08 30 17 uur, tel (020)-562 6211
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941 Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP)

Lindeman, die samen met haar
dochter een caravan bewoont.
„Ja, het is een stelletje schorem,
hoor, wat hier zit. Ze doen het
liefst wat ze zelf willen. Het is
maar goed dat daar paal en perk
aan wordt gesteld." Dat neemt
echter geenszins weg dat ze zich
op Sandevoerde uitstekend thuis
voelt.
„Het is hier in feite één grote
familie, en dat is ontzettend
gezellig. Mijn ex-man (ik ben
namelijk gescheiden) vindt het
hier maar asociaal, omdat iedereen bij elkaar in en uit loopt. En
het is inderdaad zo dat je hier
niet moet wezen als je op privacy gesteld bent. Maar voor mij is
het prima. En mijn dochter
vindt het ook zalig. Die heeft
hier zelfs verkering gekregen
met een schat van een jongen.
Ook een Jordanees, ja. Soort
zoekt soort, hè? Is het niet
enig?"
Over Zandvoort zelf is mevrouw
Lindeman minder te spreken.
„Wat mij betreft mogen ze wel
eens uitbreiden. Die boulevard

in Scheveningen, met al die
leuke winkeltjes, is toch veel
mooier dan wat ze hier hebben?
Ik vind het maar een ouwe
troep. En op het dorp zelf ben je
ook zo uitgekeken. Wat is daar
nou helemaal aan? Als ik een
toerist zou zijn, kwam ik er niet.
Maar gelukkig hebben wij hier
genoeg aan elkaar, dus veel kan
het me eigenlijk niet schelen.
Strikt genomen komt het stacaravanpark zelf ook niet echt in
aanmerking voor de schoonheidsprijs. Althans niet volgens
meneer Zwartjes, die er voor het
vierde seizoen bivakkeert. „Nee,
dit is geen prachtige camping
Ik vind het maar rommelig, met
al die caravans die schots en
scheef door elkaar staan. Maar
ja, ik kom hier voor mijn rust en
de gezelligheid. En je hebt je
gas, je licht en je televisie. In
feite verplaats ik van mei tot
september gewoon mijn huis
hier naar toe."
Dat geldt ook voor een flink
deel van zijn familie. „Mijn zwager staat hier al 25 jaar, en mijn
dochter komt hier ook alweer
een jaar of tien. Mijn twee kleinzoons zie ik vrijwel elke dag. Die
zijn gewend om gewoon bij ons
naar binnen te lopen. En verder
staan er een hele hoop bekenden
uit mijn buurt om me heen. Ik
kan zo aanwijzen wie net als
mijn vrouw en ik op de
Lindengracht wonen. Als je
zoals ik een gezelligheidsmens
bent, is dat natuurlijk hartstikke
leuk."
Het echtpaar Eksteen, dat vlak
bij de ingang een groengestreepte caravan bewoont, vind het
maar raar dat er mensen zijn die
het uiterlijk van Sandevoerde
niet waarderen. „Wij vinden het
juist de mooiste camping die
hier is," benadrukt meneer
Eksteen. „Zeker als je het vergelijkt met De Branding aan de
boulevard. Daar is het in onze

Formule 3
Foto Bram de Hollander Fotografie

ogen maar een benauwde bedoening."
Vooral over de omgeving is hij
vol lof. „Ik ben gek op de natuur,
en wat dat betreft kom je hier
volop aan je trekken. Zee, strand
en ik mag ook graag een dagje
het waterleidinggebied in duiken. Heerlijk om daar met mijn
verrekijker de vogels te beloeren. Daar raak ik nooit op uitgekeken. Wat ik trouwens ook wel
eens doe is over het strand naar
Umuiden, om daar vis te halen.
Kijk, dat heb je allemaal niet in
Bakkum."
De waarheid van die laatste uitspraak wordt in twijfel getrokken door de zwager van meneer
Eksteen, die met zijn vrouw een
borreltje is komen drinken.
„Vergis je niet, hoor. De natuur
in Bakkum is zeker zo mooi als
hier," werpt hij tegen. „Nu ja,
misschien is dat wel zo," bemiddelt mevrouw Eksteen. „Maar
tegen de gezelligheid hier kan
Bakkum natuurlijk niet op Die
zul je toch echt in Zandvoort
moeten zoeken."
Ook A. Mosch kan zich niet zo
snel een beter plekkie bedenken
om de zomer door te brengen.
Hij is momenteel druk bezig een
oude caravan, die hij voor een
prikkie heeft overgenomen, tot
een paleisje om te toveren. „Ik
heb me door mijn zwager, die
hier al jaren staat, laten motiveren om hier ook te komen staan.
Hij had het er voortdurend over
dat hier zo'n gezellige sfeer
hangt. En gelijk heeft hij. Ik
denk dat het hier in Zandvoort
meer Amsterdam is dan in
Amsterdam zelf. Zeker nu er
steeds meer yuppen in de
Jordaan komen wonen.
Gelukkig kom je die op deze
camping nooit tegen, zodat we
hier weer eens lekker onder ons
kunnen zijn."
Johan Schaaphok

Agenda juli/augustus 1996
(Wij/.igmgcn vooi behouden Bij VW
Zandvooit, Schoolplcin l, tel 0235717947, is de meest actuele informatie
bekend)
Vrijdag 12 juli
* Tropicanafebtival Oveial in het doip
tl eden swingende bands op Van 20 tot
24 uui
Zaterdag 13 juli
* Tiopicanafcstivdl Oveial in het doip
tl eden swingende bands op Van 20 tot
24 uui
* Bcach Tennis NK bij stiandpaviljoen
Club Nautique
Zondag 14 juli
* Beach Bop. ja?? bij paviljoen De
Zomei (Bloemendaalse stiand)
Optiedens van Cantona Sound System
en Wooty Snalchei s. dj's DN A en LX
Pacific 'Rissen 17 en 23 uur
* Bcach volleybal Tweede ronde van
het NK, vooi de lotonde op het stiand

Donderdag 18 juli
* Korte Baandiaveiijen op de
Zeestiaat Vnjdag 19 juli
* Kei mis op de Pnnsesseweg Tol en
met 28 juli
Zaterdag 20 juli
* Races op het ciicint (Poiscbe Club
Schwaben)
Zondag 21 juli
* Beach Bop, ja// bij paviljoen De
Zomci (BIoemendaal.se stiand)
Opticdcn van SFEQ. ilj Git Hyper en dl
Tiong Tussen 17 en 23 uui
* Races op hot ciicuit (Poibche Club
St-hwaben)
Maandag 22 juli
* Beach Tennis NK bij sliandpa\iljoen
Club Nautique Tot28juh
Woensdag 24 ]uh* Aankomst Poolse km
dei en bij de Gcicfonneeide Kei k aan de
Juhanaweg Om 9 uui
Donderdag 25 juli
* Stamboektiekpaaiden gaan van

Biussel \ia Zandvooit naai Amsteidam
Om lô op de Zuidboulevaid. van 19 tot
21 op Pal keei ten em Zuid (bij het
Friedhofplem) te zien
Vrijdag 26 juli
* Stamboektickpaaidcn gaan \an
Biussel via Zanchooit naai Amstcidam
* Tiende F\infesti\al in het Casino
Zond.ig2Sjuh
* Beach Bop ]a/7 bi) pa\iljoen De
Zomei (Bloemcndaalse stiand)
Optiedcn \ a n Hit the Boom. dj's E.ISJ
Aloha s Tussen 17 en 23 uui
Zaterdag 3 augustus
* Races op het clictllt (Mailboio Masteis
of Foinnila .i)
Zondag 4 augustus
* BiMLh Bop, )a// hl] pa\ iljoon De
Zomei (BloL-menddcilsc stiand) Tussen
17 en 13 uui
* Races op het c-ucuit (Mailboio Masteis
of Foimula 3)

Op het circuit zijn op zondag
4 augustus de racewedstrijden van de formule 3 te zien.
Dit evenement, de Marlboro
Masters of Formula 3, is volgens kenners de kweekvijver
voor coureurs die in de
Formule l willen rijden. Zo is
bijvoorbeeld Jos Verstappen
uit deze klasse voortgekomen. De Formule 3 wagens
rijden redelijk hard, zo'n 250
kilometer per uur. Ruim vijftig autocoureurs doen op 4
augustus mee op het
Zandvoortse circuit. Behalve
de wedstrijden zijn er ook demonstraties te zien en zijn
er enkele tentoonstellingen.

Draverij
Op 18 juli verandert de
Zeestraat in een renbaan
voor paarden. Dan gaan alle
auto's aan de kant en moet
men extra oppassen met
oversteken. Op die dag worden namelijk de jaarlijkse
Korte Baan Draverijen
gehouden. Dit evenement is
een traditie in Zandvoort,
want het vindt al voor de 22-e
keer plaats. Vanaf half twee
draven de paarden voorbij
tussen de kop van de
Zeestraat en de
Kostverlorenstraat.

Kunstexpositie

In het Beachnet Café in de
Haltestraat exposeert de
Zandvoortse kunstenares
Donna Corbani haar schilderijen. De olieverf-, multiplesen pastelschildenjen benadrukken de essentie van het
lichaam. De tentoonstelling is
dagelijks van 12 tot 24 uur te
bewonderen

Lekker
Wie van lekkere dingen
houdt, moet eigenlijk na de
zomer nog een keer terugkomen in Zandvoort. Want op
vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober staat het
Gasthuisplem in het teken
van 'Het Lekkerste
Weekend' De horeca zorgt
samen met de plaatselijke
detailhandel met alleen voor
lekker eten en drinken, maar
ook voor een presentatie van
de mooiste kleding en de lekkerste luchtjes De opbrengst
van het Lekko ste Weekend
gaat trouwens naar het
Ronald MacDonald Huis
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Grote Krocht 18, Zandvoort
Boeken, books, Bücher, livres
kranten, newspapers, Zeitungen,
journaux, tijdschriften, magazines,
Illustrierten, magazines
telefoonkaarten
Turkish, Arabic, Spanish newspapers

Z A N D V O O R T

WIST U DAT U OOK
UW WASGOED KUNT WASSEN EN DROGEN
BIJ GRAN DORADO ZANDVOORT
Alle inwoners van Zandvoort willen wij graag de gelegenheid bieden om gebruik te maken van onze wasserette.

De prijs voor onze wasserette:
wasmunten
droogmunten
waspoeder
wasverzachter

geschikt
geschikt
geschikt
geschikt

voor één hele was
voor één hele was
voor één hele hoofdwas
voor één hele hoofdwas

ƒ8,00
ƒ4,00
ƒ2,00
ƒ1,00

U kunt de was/droogmunten en/of het waspoeder/ verzachter verkrijgen bij de bungalowreceptie
Vondellaan 60.

FL. 8,50
per dag
FL. 55,=
per dag

Verlengde Haltestraat

niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar ook
voor tennis, squash, zwemmen, badminton, biljart,
bingo en aerobic.
Voor informatie of reserveringen:

Zandvoort

hondenkapsalon
Zandvoort

telefoon 023-5720000

Achterweg 1, tel. 023-5730068
Tevens puppy-training en gehoorzaamneidstraining.
Inl. + opgave 023-5713368.

Uw kleurenfoto in 1 uur afgedrukt.
Natuurlijk op KODAK papier.
Standaard 10x15 Vergroting 13x18
in 1 uur 15x21
20x30

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Foto Focus Superieur in Kwaliteit en Service
-k Want onze zaak is bekroond met het
KODAK CERTIFICAAT voor de Beste
Kwaliteit en Optimale Service

F
i
i

n1 1r

Gratis film
l bij het ontwikkelen '
j
en afdrukken
4jj van uw volgeschoten
kleurenfilm
j»
3
in 1 uur
"
(Alleen geldig bij het inleveren1

Naam: (m/v)
Adres:

|____L _.J. ...1...1 l

j . ;. ] .|....i

Postcode/Plaats:
Telefoon:

j

Giro/Banknr.:

i
|

]

!

l

L ..L._L_.L.__.J... _!_...!

i

J . .1. ..., „J... J . .l...i

[...!. _.L_L_!

i
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i

j

!...._! __.!.__!.__.;

j
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j__.j

{_j„„„„„„„,„.,,„„„.„„,, [KI j

;

[_

!

[ j

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75
halfjaar ƒ 33,90

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

de 2e foto
Origineel
weggevertje
voor

U kunl uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 02U-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weckmedia, Antwoordnummer 10051,10ÜÜPA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"0170Ö31'

•
|

i i familie en vrienden i

Foto Focus Kwaliteit, Service en Vakmanschap
Haltestraat 37, Zandvoort - tel. 5715810
Vanaf heden vrijdag en zaterdag open tot 21.00 uur, zondag tot 20.00 uur.

=JJ,li=SJ IS til ^U
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PODIUM GASTHUISPLEIN
Het Tropicana Festival speelt zich af in het centrum van
Zandvoort tussen 20.00 en 24.00 uur en biedt dit jaar een
zeer gevarieerd programma.

gesponsord door Kunstcircus Zaridvoort en El Centro

finales kampioenschap

LIVE OPTREDENS OP 5 PODIA

MAXTAXysus
BANDITOS
Café Neuf
ChinChin
Buddy's Café
Scandals
Kunstcircus
Zandvoort
El Centro
La Bastille
Yanks

finale kampioenschap
SALSA dansen
met CARIBBEAN EXPRESS

GIRL IN THE PICTURE
*•t* *ï*
xp*
*j* éfe
*j* *ï*
*$* -*ï*
*j* *ï*
*j*

TASTY
*J* *Ji i±Jt ;*£* Atk jj »;

*********ïJïSjTTfr

MO' MUSIC

MET CARIBBEAN EXPRESS

COVERS, CARECO EN CALYPSO

PODIUM
EINDE HALTESTRAAT
gesponsord door
La Bastille

In 1990 is Girl in the Picture begonnen met optreclens voor bruiloften, partijen, leesten e.d.
Na geruime tijd werd de band enorm populair in de
regio Haarlem-Zandvoort. Girl in the Picture kreeg
vooral bekendheid door hun manier van spelen, hun
repertoire-keu/e en vooral door het sho\v-elenient
dat de band laat zien tijdens hun optredens.
In 1993 kreeg de groep via La Bastille en Het Wapen
van Zandvoort de kans om hun kunsten te verionen
op het Tropicana Festival in Zandvoort.
Door het enorme succes werd dit herhaald in I99p'i
en 199^ waarin de band het presteerde om 2 avonden lang hel meeste publiek te [rekken.
Wat vooral opvallend was, de afgelopen twee jaar,
dat de groep een show van 4 uur laat x.ien. /onder
ook maar een minuutje pau/e te nemen. Ook dit jaar
is Girl in the Picture op het Festival te zien op 12 en
13 juli.
De band schrijft hiermee festivalgeschiedenis omdat
dit het jaar is waarin /ij twee avonden achter elkaar
spelen op hel Tropicana Festival.
Dit heeft geen enkele band tot nu toe gepresteerd.

PODIUM
HALTESTRAAT
gesponsord door
Café Neuf
Chin - Chin
Buddy's Café

Santiago Jimeiieic wordl gezien als de schalbewaardcr
van de traditionele conjunto. Muziek gebaseerd op
polka's meegebrachl door Duilse immigranten en Kaclicras van N'oord-Me.xieo.
Jimenez speelt de boleros en corridos nog i->]> aulhentieke wijze. Dat dil ook aan deze kant van de wereld
wordt gewaardeerd bleek wel tijdens zijn Kuropese lournees. liet publiek slond o]i de banken. ..King
Accotxlionista". Jimenez speelt rechtstreeks uit zijn hart.
Tiera Calicntc
Mariachi van een hoog niveau. In de originele uitvoering
en dus staat Tiera Culienle borg voor tropische klanken
en leest. Ken zesmans formatie die al eerder in /andvoorl bewees, dal Mariaclii ook de ..kille" Nederhuulers
in vuur en vlam zei. Voor iedereen die hel vorig jaar
misle. nog l keer. Tiera Calienle. Hel gerucht gaal dat
Santiago Jimenez bereid is een set samen met Tiera
henle Ie spel

/MCW/IÏBJSERl/ICE
DE
raNG
.^^^

PODIUM
KERKPLEIN
gesponsord door
Scandals

TASTY
De groep Tasiy is opgericht in 19<S(>. Er wordl niet
alleen muziek gemaaki a la l larry Belafome. maar
vooral muziek die een mengeling is van de moderne
hedendaagse ..jongeren" muziek en hel authentiek
/.uidameiïkaans. De groep siaal onder leiding van
de componisten en broers Alex en Kichard van Axel
Dongen. Naasi hel muzikale is ook hel visuele de
moeite waard. Kr wordl ook een mooi slukje show
weggegeven waarbij de 2 swingende zangeressen
een belangrijk onderdeel vormen. De groep heeft
veel succes op leesten van diverse pluimage. Van
discotheken en jongerencentra tot bruiloften en bedrijlsleeslen.
"I'heir illusie is really lasly . . . enjoy it!
Discografie
Titel: ..For You".
Label THAI' l HOII(i-12
Titel: ..Sabroso".
Label THAI' 9(>00<M2
Repertoire
Zuidamcrikaans. reggae. ilisco.
ballads.
Beperkt stijldans zoals Quickstep.
l ; oxlroi. etc
Bezetting:
Synthesizers, piano, guilaar.
drums. bas. percussie, div. zangers. zangeressen
3^ïiX3Sa2Eï3ÏSS^ffi3SE!a5!SBE:33ïESEïEi';waaj!33Sa3
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Het Tropicana Festival speelt zich af m het centium van
Zandvoort tussen 20 00 en 24 00 uui en biedt dit jaai een
zeer gevarieerd programma

gesponsoi d dooi Kunstcircus Zandvoort en El Centro

voorronde kampioenschap

EL-VEZ (Mexico)
Café Neuf
ChinChin
Buddy's Café
Kunstcircus
Zandvoort
El Centro
La Bastille
Scandals
Yanks

•*J*
-*Ï* -*t* •*!*• •*?* *T*
ijf ^ï" 'ir Tjr I^F TJT

voorronde kampioenschap

SALSA dansen
met DJ Roy en Ambiente
fc
fc
**i 'I*
A^* -*ï
*J*
*I*•*$*
»If -*-T*
*ir -*T
*I*

<TTIJT
TM TUT?
IxlKL HM
loJc

J Jfc

.

A* TA* *-J* i

JAM SQUARE

MET D. J. ROY en AMBIENTE

SOUL, BLUES EN FUNK

PODIUM
EINDE HALTESTRAAT

PODIUM
HALTESTRAAT

gesponsord dooi
La Bastille

gesponsoid dooi
Café Neuf
Chin - Chin
Buddy's Café
Rose's Cantina

PODIUM
KERKPLEIN
gesponsord door
Scandals

CRISOL
Gul in the Pictnie is een 6-mans foimatie
uit Zandvoort die gaiant staat vooi een
fantastisch feest
Dat niet alleen dooi hun repertonekeu/e
van hits uit de jaien 60 t/m 90 maai ook
door de manier \\aaiop de/e nummeis
gepiesenteerd \\orden
De samenstelling is als volgt
Riek Fuirei
EdBol
Mare Kobter
Robert Blom
John Fijina
Robert Kniese
L--

Leadv ocals
Sologuitai/ Backmg\ ocals

Di urn i

Ke\ boards / Backmg\ ocals
Bass / Backmg\ ocals
Percussion / Backingv ocals

Max la\ i sus Banditos is LUI hciiilc illustciL oulhus
!K\\ ipciul niLl s o m l i i L i f ) s ccnshovhools LH \ioli|l\<.
IILSI ikl m k t n /\} o \ L n illcn u l)i) \ L I I issinu en \ O L I U I u
mee op (_cn icis l ings uilgtsUcklL pi HULS liopisthc
sn inden en /ompmc IIIOLI isscn
l i|d \ooi C L I I lccsi|<_'
Call scfior Max'
FI VEZ, clc McMcaanst Fhis
l l c l u i ( L i l l | k cn l l L l _;L\C)L] \(XJ1 slio\\ clt)Lil uil I'MIILL
clLiikcn DL liiiinoi m icksien LH podium iel i in Mini
DL\I||L \X ' I-MLII LII mu/iLk i m l h is l > icsl<_\
M l u I I V I / is L(_II ILIKIIIILLII op /ith De lis KolKit
l o p c / m_hoi<.n M L \ R i insL /HISJLI ^cbuukl de nui/ii-k
en leksien \ m o i l l\is suctcsscn lis l) isis \ooi /i|ii
shou die uilL,et,i )LK! is lol een spe kl l kei op hel po
diuiil \ OLS; cl i i i h i j C!L cl nis de s i l n e de kosuuinnei in
d e u n d e n en de I K e l l e s ( l u l \\ulpse iehleis,iondkooi)
hè si i inde uil l is i M m l l'nseillil l en Que l ind l l hoinp
son I ) i n h e b | e I I \ ! /

MÜ1OMXITENSERMCE
DE l^ENG

Cnsol b e t e k e n t in hel Sp i ms smeltkioes
De?e n l uil is s>eko/en omd il ( RISOI een sullen
sinelting is \ ui di\eise ulenten en di\eise niu/iek
sti|len U luisteit ki|kl n i u en t r \ i u t een solide
geheel
De gioep is in 1()92 ()|)ueiieht en best ut uil u t i e s
ten mei een l e s p e e t i b e l e s t u t \ in dienst / i n g e i e s
\ n g i n \ooi7ins4Li C isko en lionipettist u i ingeui
Rollo /i|n geen onbekenden in de /uicl inieiik unse/
S u i i n u m s e s inienle\ ing in \ e d e i l i n d
Hooi hun piolession iliteit en biede mu/iek genie
/i]n /e ge\\ild op /o\\el p n \ e

lis bedii]lsleeslen

Hoek ( RISOI
Discografie

en en i u de Uopische lulle"
C D Smeltkioes
I ibel I I Al' 9ÏOOS \>

Repertoire

/incl mieiik uns l e g g i e k iseko
soe \ b UI lels
bepeikt illiound lepeilone

Be/ettuig

l'i ino s\ntliesi/eis Hompel gin
t ui
eliunis
bis
peieussie
dn / m«eis en / mgeies
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'et lijkt een cliché, maai telkens opnieuw blijkt het
.waai ovei het weer kun je
van te voien niets zeggen Toch
knjgt Zandvooit op vnjdag 12 en
zateidag 13 juli een tiopisch tintje
tijdens het Ti opicanafestival Bij
een londje door het dorp valt op dat
diveise bands optieden met Zuiden Middenameiikaanse invloeden
En mensen die niet stil kunnen bhjven staan bij deze muziek, knjgen
bovendien volop de kans mee te
swingen
Wie tijdens het Tiopicanafes üval vanaf
het blaüon naar het centium van
Zandvooit loopt, komt van/elf de podia
tegen Op de kop van de Hallesliaat (by
de Zeestiaat) laat de 'Gul in the pictuie
hoi en hoe Zandvooitse covei muziek
klinkt
Verdei op in de Haltestiaat waaien vnj
dagavond de Mexicaanse klanken de
wandelaar tegemoet Daai is de wei velen

alsa is volgens Eddy
.Bundel van F&C
'Inc „lol, pleziei en
uit je bol gaan Je gaat
vanzelf meebewegen "
Als een van de oiganisatoren van de salsa- en
mei mguewedstiijd weet
hij als geen andei
enthousiast te vei tellen
waai deze twee tiopische
muzieksooiten vandaan
komen
,Salsa betekent 'saus
Het is dan ook een potpoui n
van diverse dansmu/iek
sooiten Als je goed luisteit

Bezoekers krijgen volop de kans om mee te swingen

de show te zien van El Vez een groep met
twintig mu?ikanten en danseiessen
Eeidei deze maand \\as El Vez ook te
be\\ondeien in Roskilde een meei daags
festival in Denenmai ken Het gi appige
is dat het publiek waai schijnlijk de
meeste nummeis \\el vaag /al hei kennen
maai misschien niet meteen weet waai
om Deze Mexicaanse band vei taalde
namelijk de liedjes van Elvis in hel
Spaans en het ze ovei hun eigen landge
noten gaan ' veitelt Rita Aker de pi o
grammeui van ondei andei e het

Neufpodium in de Haltestraat
Max Tax y sus Banditos vult vi ijdag
avond het pi ogi amma aan Zatei dag zijn
ei opnieuw optiedens met tropisch khn
kende namen Santiago Jimenez en
Tieia Cahente
Op het Keikplem (sla bij de lotonde vooi
het laadhuis de winkelstraat m en ga op
de zuidelijke klanken af) is het meestal
gezellig di uk bij het podium Vooi de
monumentale Heivoimde Kei k die pas
aan de buitenkant is geienoveerd speelt
viijdagavond Cnsol en zaleidaga\ond

'Je gaat vanzelf meebewegen'
hoor je er iets in teiug uit
Afi ika Spanje en iets van de
Indianen De loots van de
salsa liggen tiouwens in
Cuba maar de bewoneis van
Pucito Rica hebben ei vooi
gezoigd dat salsa populan
weid Zij vei huisden m de
jaien dei tig en veeilig naai
Ameiika en namen hun
muziek mee Al vuj snel \\as
het echtei afgelopen met de
populai iteit want andei e

modei ne muziek nam de
smaak van de jeugd ovei
Zonjaai of vijf geleden
waaide salsa ovei naai
Euiopa en nu 7ie je bijna op
elk festival wel een salsa
band Menngue is een heel
andei vei haal Dat heeft een
andei i itme meei l 2 in
plaats van 1 2 3 De ooi
spiong van meimgue ligt in
Santo Domingo en Haïti

Waai de bekende cha
chacha bij hooit' Tja dat zit
ei ueei een beetje tussen
Eddy s eigen woitels zijn
ook btei k \ ei bonden met
meimguenuiziek Hij is
ei mee opgegroeid in
Sunname In mi]n jeugd
leefden we builen Was mijn
moeder aan het koken dan
hooide ik o\eial muziek om
me heen De buien mijn
oudeis icdeieen diaaide
mei mgue salsa of calj pso
en bewoog mee met de
muziek tijdens het i oei en in
de pannen

TasU Beide bands houden van een
smeltkioes van leggae en
Zuidameiikaans Ook de bands op het
Dorpsplein (tussen het eelcafe en de
snackbai de smalle Kosleistiaal in en na
hondeid metei lechls) hebben zich niet
vastgelegd op een specifieke süoming
Jam Squaie speelt bijvoorbeeld vnj dag
avond zo\\ el i eggae als funk en pop Wie
na hel Doipsplem de \\eg naar beneden
langb hel wille Gaslhuishofje volgl koml
uil bij een meu\\e veiiassing Op het
Gasthuisplein \\ordl een salsa en menn
guewedsü ijd gehouden Op vi ijdaga\ ond
is de \ooiionde op zaleideg de finale Na
de \\edstujden kan icdeieen dansen op
muziek van Ambienle (\njdag) en
Canbbean Expiess (zaleidag)
Veimoedelijk is hel plein gevuld met
zo n Iwmlig lol dertig danseis
Piofe'-sionals en dansleiareii mogen mei
meedoen amateui s wel Volgens de orga
nisatoien is hel \ ooi hel eersl dat in
Nedeiland een dei gelijke danswedsliijd
m de openlucht plaatsvindt Vanaf het^
Gaslhuisplem is hel vi ij eenvoudig om
weer op hel Raadhuisplein lerechl Ie
komen \vaai men links de Hallesti aal
kan inslaan of lechls de Keikbüaal En
wie de \\eg kwijüaakl hoefl alleen maai
zijn oien achlerna Ie lopen wanl de liopi
sche muziek is overal Ie hoi en

* 10 PUNTJES
of BOLLETJES
* l kilo
BELEGEN KAAS
* 5 BRAADWORSTEN

en de prijs. . . echt HEMA
Raadfauispleln, Zandvooit
alle dagen geopend

HALTESTRAAT 56 B « 2042 LP ZANDVOORT
THE NETHERLANDS • PHONE 023-5720479
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Woensdag • visdag ^
bij Blokhuis op de markt

"Nieuw
op de markt"

kipfilet
l kilo

lEIOPI

markt slagerij

13,95

elke week
3 warm
gebakken
KABELJAUW

Edward v. d. Pol
voor al uw vlees en
vleeswaren

gegrilde
pootjes
p. stuk 1,75
10 stuks

Vraag naar onze BBC folder

alle soorten verse en gerookte vis bij
onze kraam
TOT ZIENS OP WOENSDAG

tel. 033-4720792

POEUERSBEDRUF

15,00 TooOveres

Dieren speciaalzaak

Dier-Plezier
033-2985602

De Jong's Drop
Elke week volop aanbiedingen.
Groot assortiment drop en snoep.
Prachtige Belgische roombonbons plm. 25 soorten.
Vele soorten
chocolade en volop kinderzakjes

van

1 ,-, 1,50 en 2,50
Kom. Kijk en Profiteer!

voor een
ledere trafyatie
voor de hond

;

VAN ROOM S*
Groentenhoekipi
Aardappelen-Groenten-Fruit
Conserven en Diepvries

anders vindt u ons in onze zaak
op de Grote Krocht

Fruitmanden

VISHANDEL
DUIZENDAAL
De Santekraam

Gebakken
kabeljauwfilet
2.00 p. st.

Honing
kruiden
div. thee soorten
dieet produkten
volop produkten zonder
suiker en andere toevoegingen

3 st. 5 J

GEZOND
EN LEKKER
atutirvoeding

o6

Waarom ik zo graag mijn boodschappen op de markt haal? Carola van der
Storm, inwoonster van Zandvoort en moeder van twee kinderen, hoeft daar
niet lang over na te denken. „Het roepen van de kooplui vind ik altijd zo
leuk. Bovendien hebben ze prima spullen. En ik kom altijd iedereen tegen.
Op de een of andere manier heeft het 'iets intiems', zo'n weekmarkt.
Gezellig hoor!"

Ae voet met

voor verse bloemen
tegen een lage prijs
leunt u terecht bij

U vindt ons aan de centrumkant
van de weekmarkt
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Zandvoort.w Meer und mehf

Das Wassersportzentrum Tim
Klijn, gelegen am Nordstrand,
Boulevard Barnaart (in der Nahe
der nördlichen Rettungsstation),
bietet Katamaran- Segelkurse
und Windsurfkurse an, ausserdem können Sie hier
Wellenreiten lernen.
Wenn Ihnen das Wasser der
Nordsee (noch) zu kalt ist, finden Sie bei Sonneveld Sporting,
Burgemeester van Fenemaplein
2, ein beheiztes Hallenbad sowie
Sauna und Sonnenbank.
lm Gran Dorado Freizeitpark,
Vondellaan 60, können Sie im
tropischen Hallenbad Ihre
Freizeit verbringen oder TennisSquash- oder Bowlingbahnen
mieten.
Wenn Sie den Autosport mógen,
hat der Circuit Park Zandvoort
Ihnen viel zu bieten.
Regelmassig finden Auto- und
Motorrennen statt, die Sie
besuchen knnen. Sie können
auch selber fahren: Go-Kart oder
Rennwagen. Falls Sie hinter
dem Steuer des Rennwagens sitzen mochten, mussen Sie erst
einen Tag lang den Fahrkursus
der Dutch Racing School
besuchen.
Auch mit Ihrem eigenen Wagen
können Sie zu bestimmten
Zeiten die Rennstrecke

befahren. Vielleicht mochten Sie
Ihre Fahrkünste verbessern?
Gleich hinter dem Eingang der
Rennstrecke finden Sie Rob
Slotemakers Anti-Slipschool,
dort können Sie an
Schleuderkursen teilnehmen.

Wandern / Radfahren
Zum Wandern ist Zandvoort
und Umgebung durch seine
abwechslungsreichen und prachtigen Naturgebiete sehr gut
geeignet, sei es am Strand oder
in den Dünen. Zum Beispiel
eine Wanderung durch die
Wasserleitungsdünen, deren
Eingang sich auf der
Zandvoortselaan befindet
(gegenüber Nieuw Unicum).
Hier sind Wanderwege mit verschiedener Dauer markiert.
Eintrittskarten und eine
Wanderkarte zu diesem Gebiet
erhalten sie beim VW am
Schoolplein und auch bei manchen Zandvoorter Hotels. Dort
erhalten Sie auch Informationen
über Fahr-radwege in der
Umgebung.
In den Wasserleitungsdünen ist
das Radfahren nicht erlaubt,
ausser auf dem Radweg nach
Langevelderslag. In den
Kennemerdünen jedoch, nördlich von Zandvoort, darf beliebig
geradelt werden. Zwei Eingange

Anderungen vorbehalten, aktuelle
Information erhalten Sie vom VW
Zandvoort
(Fremdenverkehrsverein),
Schoolpiein l, Tel. 023 - 5717947
Frcitag 12 Juli
* Tropicanafestival - Ubei all m
Zandvoort tieten Bands auf' Von
10 00 Uhi bis 24 00 Uhi

\ eine Bekanntheit verdankt Zandvoort vor allem
inem schonen Sandstrand. Ob Sie in der Sonne
' liegen wollen oder Abkühlung suchen in den
Wellen der Nordsee, in Zandvoort macht beides Spass.
Aber ausser Wasser und Strand bietet Zandvoort seinen
Besuchern viele andere Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung,
also: In Zandvoort finden Sie Meer und mehr

Sport

Yeranstaltungskalender
12 Juli - 25 Juli

4 ,'
zu den Kennemerdünen finden
sie am Zeeweg, Richtung
Overveen.

Kultur
In den Zandvoorter
Kunstgalerien finden regelmassig Ausstellungen statt. Die
offentliche Bibliothek (Openbare
Bibliotheek), Prinsesseweg 34,
hat ein reichhaltiges Angebot
von Leihbuchern, auch in
Deutscher Sprache.
Das Kulturzentrum von
Zandvoort (Cultureel Centrum),
Gasthuisplein 9b, ist von mittwochs bis einschliesslich samstags am Nachmittag kostenlos
zu besichtigen. Neben wechselnden Ausstellungen finden Sie
viel Sehenswertes über die
Geschichte Zandvoorts. Zum
Beispiel können Sie ein
'Zandvoorter Zimmer' sehen,
eingerichtet mit
Gebrauchsgegenstanden und
Möbeln von Anfang dieses
Jahrhunderts. lm
Kulturzentrum stellt auch der
Modellbauclub Zandvoort
(Bomschuiten bouwclub) seine
Werke aus, Miniaturen von unter
anderem alten Strassenbahnen
und Boten.

Ausgangstips
An vergnüglichen Stunden soll
es Ihnen in Zandvoort nicht feh-

Provisionsfreier Umtausch

Samstag 13 Juli
* Tropicanafestival
* Beach Tennis Nationale
Meistersehaften. Austi agungsort
Strandpavillon Club Nautique.

Vf^iim- "
len, Restaurants und Gaststatten
gibt es genug. Der 'Circus
Zandvoort', der wegen seiner
ausgefallenen Architektur auffallt, befindet sich dem
Kulturzentrum gegenüber.
Hier finden Sie Spielautomaten,
auch für Kinder. Weiterhin
beherbergt das Gebaude den
'Cinema Circus', ein Kino mit
100 Platzen wo viermal taglich
Filmvorführungen stattfinden.
lm Holland Casino Zandvoort
können sie sowohl mit
Spielautomaten als auch mit traditionellen Spielen, wie Black
Jack und Roulette, Ihr Glück
versuchen. lm Freizeitpark Gran
Dorado gibt es Sport und Spiel.
Regelmassig werden in
Zandvoort Musikfestivals organisiert, zum Beispiel im August
das über Zandvoorts Grenzen
hinaus bekannte Festival 'Jazz
behind the Beach'.
Informationen darüber finden
Sie im Zandvoorts Nieuwsblad,
dass jeden Mittwoch im
Zeitschriftenhandel oder im
Büro dieser Zeitung
(Gasthuisplein 12) zu erhalten
ist. Für weitere Auskünfte über
Veranstaltungen wenden Sie
sich bitte an das
Fremdenverkersbüro,
Schoolplein l, Montag bis
Samstag geöffnet von 10.00 12.30 Uhr und von 13.30 -17.00
Uhr.

Sonntag 14 Juli
* Beaeh Bop, Jazz beim
Strandpavillon De Zomer
(Bloemendaaler Strand) Von 17 00
bis 23.00 Uhr treten auf- Cantona
Sound System, Wooty Snatchers,
dj's DNA. LX Pacific.
* Beach Volleyball- Zweite Runde
der nationalen Meisterschaft.
Austragungsort. Stiand bei Pavillon
Seagull.
Donnerstag 18 Juli
* Trabi ennen (Kurzsti ecke) in deiZeestraat
Frcitag 19 Juli
* Kirmes auf dem Pnnsessenweg.
bis einschliesslich 28, Juli
Samstag 20 Juli
* Rennstrecke Circuit Park
Zandvoort- Rennen des Porsche
Club Schwaben.
Sonntag 21 Juli
* Beach Bop, Jazz beim
Strandpavillon De Zomer
(Bloemendaaler Strand) Von 17.00
bis 23.00 Uhr treten auf: SFEQ, dj
Git Hyper, dr Tiong
Montag 22 juli
* Beach Tennis: Nationale
Meistersehaften bis einschhesslich
28 Juli. Austragungsort:
Strandpavillon Club Nautique.
Donnerstag 25 Juli
* Zugpferde kommen von Brussel
über Zandvoort nach Amsterdam.
Um 15 00 sind diese am
Sudboulevard zu sehen und zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr auf
dem Parkplatz Sud-Zandvoort
(Parkeerterrein Zuid), Fnedhofplem.

||llf|^
lf|]^

Wer nun billig auslandisches Geld umtauschen möchte, mu6 zu Change-Express
in Zandvoort kommen. Denn bei Abgabe des Gutscheins unten in dieser
Anzeige zahlen Sie keine Provision (Mindestumtausch NLG 300,-). Die meisten
Fremdwahrungen sind nicht nur aus Vbrrat lieferbar, sondern Sie kónnen zu
Change-Express Zandvoort natürlich auch nür andere Geldgeschafte kommen:

-Einlösen von Schecks;
-Bargeld für alle ga'ngigen Kreditkarten;
-(Last Minute-) Reiseversicherungen, sogar für nur einen Tag;
-Telefonkarten für die Niederlande und fürs Ausland.
Graag brengen wij onze vernieuwde restaurants „Le Gran Buffet" en „La Brasserie" binnen
het hotelcomplex van Gran Dorado Zandvoort onder uw aandacht.

Gutschein

r

Gegen Abgabe dieses Gutscheins tauschen Sie ohnen Provision ausla'ndtsches
Geld bei Change-Express Zandvoort um. Sie bezahlen bar mit einem Bankpass
mit Identifikationsnummer oder mit garantierten Zahlungsmitteln
(Mindestumtausch NLG 300,-). Dieses Angebot gilt bis zum 31. Dezember 1996.

Haltestraat lOa, Zandvoort, Telcfon (023) 573 07 95
Offmmgszeiten: taglich von 800 - 2200 Uln

Le

3*g--

Voor maar ƒ 29,50 kunt u genieten van een overheerlijk vier-gangen bulfet.
Het buffet beslaat uit soepen, verschillende hoofdgerechten, een saladebar en diverse nagercchten. Het Gran Buffet is gelegen aan de boulevard van Zandvoort en kijkt uit over zee.
Reserveren is mogelijk tot 18.30 uur, het Gran Buffet is zeven dagen per week geopend.

Onze chefkok biedt u de keu/.e uit een aantal heerlijke gerechten, waaruit u ^elf een tweegangen menu voor ƒ 27,50 of een drie-gangen menu voor ƒ 32,50 kunt samenstellen. Een
twee-gangen menu bestaat uit een hoofdgerecht, met naar keu/e een voor- of nagerecht.
Beide menu's kunt u voor ƒ 5.00 per persoon nog uitbreiden met een salade die u /elf
)samcnslell bij het buffet
De Brasserie is geopend van donderdag tot en met /ondag. graag vooraf reserveren.
Tegen inlevering van de/c advertentie ontvangt u per diner, per ge/elsehap één gratis \velkomstdrankjc per persoon
Wij l::>/}t'ii n */'vccl/ü li' mogen hegioelen in één i<in on-e i
1
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Grieks .
specialiteiten :'•••:;
'
restaurant :::.i

THE MEXICAN RESTAURANT
Mexican Restaurant
& Steakhouse
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Lekker eveh
Internetten!!

j1

! „SYMPOSION" g
nr;-j
a
fE

?

Zeestraat 38, tel. 5713758

Geniet van echt
<J\z
Mexicaans eten.
Amerikaanse
grillgerechten en de
beste cocktails.
Zandvoortselaan 187
Zandvoort
tel. 023-5712401

a
Eï

E

B

i::.!
! n:

De traditionele
Griekse keuken.

Nu ook voor
GROTE PARTIJEN
Dagelijks geopend
Keuken van
17.00-23.00 uur

la

Voor reserveringen tel.
023-5713758

KOFFIECLUBCAFÉ
PETIT
RESTAURANT
Bij ons kunt u terecht voor een
gezellig ontbijtje, lekker kopje koffie,
gezellige warme en koude gerechten, vele
soorten pannekoeken.
Alles uit eigen keuken.

U bent

a

Internet Café & Provider
l uur internetten kost maar ƒ 12,50. Daarna ƒ 5,- per 1/2 uur.
Haltestraat 61 • Zandvoort • 023-5730749

van
harte
welkom

Haltestraat 57 - Zandvoort
Tel.nr. 023-5712690
Mieke en Jürgen Lange

L5llEEllclEal]=!Jafi3Iï

ToUo

Activiteiten
in Zandvoort

Rijsttafel-menu ƒ 25,- p.p.
3 stuks pangsit

JULI 13-14:
Nederlands kampioenschap beachvolleybal, deel 2.
JULI 18:
Korte baan draverijen 'a horse is a horse', Zeestraat.
JUL119-28:
Jaarlijkse kermis op de Prinsesseweg.
JULI 27:
10e Funfestival, verrassingen in en om
Casino Zandvoort.
AUGUSTUS 4:
6e Marlboro Masters of Formule 3.
AUGUSTUS 8-11:
Jazz behind the Beach.
AUGUSTUS 25:
zomermamfestatie en markt in het centrum.
AUGUSTUS 31:
Zandvoort goes Bntish en Historisch Concours
d'Elegance in Zandvoort en op het circuit.

*** boontjes
Sambal goreng
Gado-Gado
Fricadel
Telor Bali pedis
Daging Rendang
Smoor Daging
Ajam Pedis
2 stokjes Saté
nasi/bami of witte rijst naar keuze
THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoorten buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Informatie VVV Zandvoort, tel 023-5712262.

Ie Pierrot

voor:

gezellig eten
gezellig borrelen
en een prettig avond
bent u bij ons aan het goede adres
geopend woensdag t/m maandag
van 16.00 tot 01.00 uur
De keuken geopend van 17.30-22.30 uur
tel. 06-53184966

"DoneeClub
^=s

*4
presenteert
donderdag 25 juli a.s.

v.a. 21.00 uur
Dorpsplein 2 Zandvoort

André Hazes

Gasthuisplem 10
tel. 023-5714638

Klaas Veen/ Dario Kreuger .
Kaarten verkrijgbaar in de Saloon
______

DORPSPLEIN

YANKS

3/25,-

______

két uttgaanscentrtun van
Zandvoott;
wxfé, saWn én danae club!
geof>end tot O.SOO uur

de gezelligstestek
van Zandvoort
Wij heten u van harte welkom.

Weekmedia 17

^© DTH) @ [P Ik IP

juli 1996

Elke tweede zondag van de maand
(het hele jaar door) begeleidt Siem
Langeveld de 'Vroeg Op Excursie'
door de Waterleidingduinen. Hij vertrekt vanaf verschillende ingangen:
op 14 juli 5.30 De Zilk, 11 augustus
6.15 Zandvoortselaan, 8 september
7.00 Panneland, 13 oktober 8.00
Zandvoortselaan, 8 december 8.30
Panneland. Van te voren aanmelden
is niet noodzakelijk. Geen hond

Foto Peter van Waveren

n Zandvoort ligt de stilte
om de hoek. Wie de rust
zoekt in een drukke badplaats als Zandvoort, hoeft
alleen maar één van de
natuurgebieden rondom het
dorp op te zoeken. En wie
de moed heeft om vroeg op
te staan, krijgt de kans om
mee te wandelen met gids
Siem Langeveld. Al jaren
leidt hij elke tweede zondag
van de maand een 'Vroeg
Op Excursie' door de
Waterleidingduinen. Een
wandeling om de slaap uit
je ogen te wrijven.

I

De wekker duwt me met de
neus op de feiten: ik ben volledig gestoord. Op je vrije dag om
kwart over vier 's morgens vrijwillig je dromen laten verstoren,
staat gelijk aan een lichte vorm
van krankzinnigheid. Maar na
de douche en het ritje naar de
Waterleidmgduinen zijn de twijfels aan het verstand verdwenen.
De opkomende zon in het
Oosten duwt de duisternis naar
de rand van de aarde. Er hangt
een vluchtige witte deken over
de natuur. Door de stilte om je
heen lijkt het of de vogels een
microfoon hebben ingeslikt.
Later blijkt dat de tjiftjafvogel
zijn geld telt, de fitus een

manisch depressief vogeltje is
en dat de spreeuwen het liefste
bekvechten. Tenminste, dat vertelt Siem Langeveld.
„Of ik zelf zo van vroeg opstaan
hou? Daar kan ik een kort antwoord opgeven: Nee. Je bed
moeten verlaten is voor mij het
ergste moment van de dag,"
bekent hij. De gids, die elke
maand een wandeling bij zonsopgang begeleidt, lijkt echter
absoluut geen last van een
ochtendhumeur te hebben.
Rustig vertelt hij bij elke
interessante boom, mug of
vlinder enkele bijzonderheden. Hij volgt zoveel
mogelijk de smalle wildpaadjes. „Hier houdt de
burgemeestersspecht zijn
praatje vanaf het balkon," grapt hij bij een
populier met een verlaten
spechtehol boven de brede
rand van een vuurzwam.
„Dat kriebeltje in het zand is
een mierenleeuw, een beestje
dat zich achteruit ingraaft en
een kuiltje maakt. Bijna elke
mier of kever die in deze valkuil
loopt, is ten dode opgeschreven." Inderdaad probeert een
kever zichzelf naar boven te worstelen, terwijl de kaken van de
mierenleeuw aan zijn achterlijf
trekken. Het lukt. „Meestal is er
wel iemand in mijn groep die
het niet aan kan zien en zo'n
kevertje dan toch even helpt.

Kijk, die eik is half kaal. Dat
komt door de eikebladrups.
Mensen vragen me vaak of de
boswachters daar niets tegen
doen. Maar dit is
een natuurgebied, de boswachters van de Waterleidingduinen
laten de

Siem Langeveld weet over elke
boom wel wat te vertellen
Foto Peter van Klaveren

natuur zoveel mogelijk haar
gang gaan. Natuurbeheer is dan
ook een tegenstrijdig woord
eigenlijk," filosofeert hij. De

effecten van de zure regen, een
aspect waar ook veel mensen
over beginnen tijdens zo'n wandeling, zijn vaak op een andere
manier zichtbaar dan je zou verwachten. Op een duintop wijst
Langeveld naar de grond. „Het
duinriet rukt op dankzij de zure
regen." Hoe weelderig het er ook
uitziet, volgens de gids is het
een teken van armoede. Veel
andere plantesoorten, zoals
het lieftallige duinviooltje, verdwijnen als het
gras de overhand
neemt. Al een aantal
jaren proberen de
beheerders van het
natuurgebied met
koeien dat probleem op te lossen.
En met succes, want
op sommige plaatsen zijn allerlei planten en dieren teruggekomen
„Het leuke van zo'n
wandeling is, dat ik
mensen nu echt kan laten
zien wat de gevolgen van
milieuvervuiling zijn. Iedereen
kent dat probleem, maar hier
worden de ogen pas echt geopend."
Hij heeft meer dan duizend
excursies begeleid, is opgegroeid
aan de rand van de
Waterleidingduinen en heeft een
enorme fascinatie voor de
natuur. Al is hij geen bioloog van

meenemen, maar wel een lange
broek aantrekken. Meer informatie:
tel. (023) 5233550. Overigens zijn er
ook elke eerste en derde zondag
van de maand 's middags excursies.

beroep, maar instrumentenmaker en computerreparateur. „Zo
prachtig. In de natuur is het een
afhankelijk van het ander." verklaart hij zijn enthousiasme.
De rustige stem van Langeveld
wordt overstemd door een merkwaardig geluid. Het lijkt of een
schaap blaat in de verte. Nee,
het is geen schaap. De gids wijst
naar iets bruins verderop in het
bos. Reeën. We zijn getuige van
een romantisch tafereeltje. Een
vrouwtjes ree probeert met haar
zwoele zware stem een mannetje
te versieren. Maar die moet daar
op dit tijdstip nog weinig van
hebben.
Zo vroeg in de morgen ontwaken de dieren langzaam maar
zeker. Vooral bij de insecten kun
je goed zien hoe de zon ze wakker kietelt. Een haft. Een libelle,
nee een waterjuffer. Een eendagsvliegje. Wie wil mag een slapend exemplaar onder de loep
bekijken. Wat er op het oog uitziet als een lieflijke waterjuffer,
wordt onder een geslepen lens
plotseling een monster.
En dan opeens komt er een wel
erg bekende soort voorbij. De
joggende homo sapiens. Het is
tijd om weer naar de bewoonde
wereld en naar het ontbijt terug
te keren.
Monique van Hoogstraten

De Leerman' is helemaal verknocht aan Zandvoort
' dieren zijn misschien
nog wel bekender dan
hij zelf. Binnen een
half uur tijd komen wel drie
Zandvoortsters op het
Raadhuisplein langs met een
snoepbot of gewoon een aai.
Maar het baasje, Manfred 'de
Leerman', is eveneens een
fenomeen. Al 27 jaar zit hij op
straat in het leer en de sieraden. Zandvoort is z'n ziel
en zaligheid.

Z

heeft'ie af en toe ook last van
heimwee. Naar z'n geboortedorp.
Vorig jaar nog is hij er spoorslags
heen gegaan toen het niet zo best
met hem ging. Maar na drie
weken kreeg'ie weer seiinsiic/H
naar Zandvoort. Dat zijn vrouw in
Spanje woont, maakt zijn bestaan
er nog gespletener op.
„Moet je kijken. Dat ontwerp
heb ik zelf gemaakt. Drie winkeltjes langs de kale muur op het
plein met mooie geveltjes voor
een glasblazer, een klompenmaker en mijzelf. Zoiets trekt toensten. maar denk niet dat je van de
politiek er iets over hoort Ze zetten hier alleen maar gebouwen
neer ten koste van het toerisme.
Zo'n gevel van Albert Heijn is
toch ook vreselijk."

Natuurlijk, een gesprek met
Manfred Berkhoff (52) gaat ook
over leer, maar toch vooral over
Zandvoort. Gesticulerend loopt hij
af en toe in de rondte om z'n woorden kracht bij te zetten of iets aan
te wijzen. Sinds Manfred als zesjarig jongetje met z'n ouders
Zandvoort bezocht, wilde hij er
niet meer weg.
„De oude huizen, de sfeer, de
gezelligheid en de mensen natuurlijk. Dat sprak me aan." Om ver- Manfred
volgens, af te geven- op het
Zapdyoart varf.nu,. Want volgens ^ / ' ,
Manfred wordt het dorp töpöt gemaakt door mensen met geld. Oude gevels die
vervangen worden door kale, lelijke
nieuwbouw. Vreselijk.
Dat was in 1950 wel anders. Het gezin
van 13 kinderen ging op vakantie naar
zee en de badplaats werd voor Manfred
een tweede thuis. Toen z'n moeder overleed, vertrok de 14-jarige Manfred richting Zandvoort. Na er rondgekeken te

Hij denkt er af en toe over om
de politiek in te gaan. Wat'ie aan
zou pakken? „De Grote Krocht,
de entree van Zandvoort Dat is
toch een dooie boel, daar moet
Berkhoff: 'De mensen vinden het prachtig als je op straat bezig bent Foto Bram de Hollander Fotografie horeca komen. En. ik zou hier op

*

'

hebben keerde hft terug nSsr z'n geéoörtedorp vlakbij Sauerland, om zich het vak
van kleermaker eigen te maken.
Vanaf z'n 18-e heeft Manfred van alles
gedaan in Zandvoort: portier, schoonmaker, noem maar op. 27 jaar geleden begon
hij met sieraden en is er later leer bij
gaan doen. „Het is leuk werk en mensen
vinden het prachtig als je zo op straat
bezig bent." Leren armbanden en riemen

o ' _ __ f ^
maakt hij 2elf, tassen levert'een'vriend!
Maar een vetpot is het niet én of hij
ervan kan bestaan is al helemaal een
onzinnige vraag. „In de schoolvakantie is
het druk, maar verder ben ik al blij met
drie klanten op een dag die wat kopen.
Dat geldt voor alle winkeliers. Het toensme is teruggelopen, mensen hebben ook
minder te besteden." Komen de meeste
Duitsers voor het stiand, Manfred vindt
het toch vooral in het dorp zelf. Al

het plein een JóopzOTietmaken met
een parkeergareige eföBdei^wantZandvoortTaeefttoch ,
trum meer." Zelf zal Manfred wel op het
Raadhuisplein blijven zitten, al weet je
het nooit Af en toe roept iemand dat ie
moet vertrekken, maar ach, daarna vergeet iedereen het weer. ..Als ik wegga
komen de Duitsers ook niet meer." weet
Manfred zeker. Want de handkusjes die ze
geven, zeggen hem genoeg
Eduard Herkes
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j. van campen
schoen reparatie

in 20 Sekyndeü!

Geldautomat & Geldwechselautomat.
24 Stunden pro Tag,
7 Tage pro Woche.

Cash Dispenser & Currency
Exchange Machine.
24 hours a day, 7 day&a week.

VOOR AL UW
SCHOENREPARATIE
ORTHOPEDIE
SLEUTELSERVICE
HANG- EN SLUITWERK
ALARMINSTALLATIE
KENTEKENPLATEN

J. v. Campen 8e Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 5715449

SCHOEN
HERSTELLER
Stichting Erkenningsregeling Schoenherstellers

«ïMUl^

.«.««
X,

of

^

Geldautomaat &
reemde Valuta^Wisselautomaat
Grote Krocht 22, Zandvoort

Dames- en Herenschoenen, Sandalen,
Slippers, Alle soorten gympen

v.a. 7.50

De

* zondags geopend van 13 00 - 17 00 uur
ABN AMRO Raadhuisplem 6, hoek Grote Krocht, Zandvoort

DRUGSTORE

de zomerspecialist

ZANDVOORT
In onze modewinkel is de badmodecollectie van Tweka, N
Nobel en Catamat weet helemaal klaai vooi de zomer1
Looney Tunes sweatshirts
van 79,95 voot
Looney Tunes baseball-caps

49,75

SHISEIDO
BIODERMAL

al vanaf
29,95
Bij aankoop van een Corvair horloge vanaf 25,- een gratis
baseball-cap
Kom ook eens l(ing\ in de cadeausmkel, naai je kunt gtabbelen voot een gulden
Info tel 023 5720000

BIOTHERM

LANCASTER

MARBERT
AMBRE
SOLAIRE

D i t is nou ht t \irsihil tussui i ui Kopt i
\ \ m k c l i n mi i i u l i i t IK ts( mul op( r bij o
bie,int l u l v. u k pi-, n i (! it \u u n l'iti
\ c i k o c h t h c b b c n D in/uii,ui ui U K I M U I
juiste ifstcllnu i \ t i l semu buiit( n tui
ijo( de ij u uitu en cc n l u t s \ u / i l i nnij l n
mocht u ooit K ts met uw IK t s / i j n hu*
°"
\ ikkmidim K o p r i p ( ISOIK il st ut iltijd kl i u
\ooi ilk moeilijke n p ir Uu s

JRIATHLON

DELIAL
NIVEA
CLARINS
WIELERSPORT

HALTESTRAAT 31 - 2042 LK ZANDVOORT - Tel 023 5714499 - FAX 023-5716385

DROGERIE
PARFUMERIE SPEZIALGESCHAFT
auc/7 fï/r Ihre Artzneimittel

LANCOME

ROC
KOPRK

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

DRUGSTORE AND PERFUMERYSHOP
also foryour medicins
DE ZONNECRÈMESPECIALIST
VAN ZANDVOORT

U vindt ons
midden
in het
gezellige
centrum

ZWITSAL

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

PIZBUIN

Kerkstraat 31
Zandvoort
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*Voortdurend je krachten meien met
/
water en wind is mooiste wat er is'
A Is een kleurrijk stilleytA ven markeren ze het
A. JLzuidelijke strand van
Zandvoort, de opgetuigde
catamarans van de
Watersport Vereniging
Zandvoort Nacra's,
Pimdle's en Hoby-cats in
verschillende types en prijs
klassen zijn er 's zomeis op
dit stuk strand - vlakbij reddingspost Ernst Brokmeier
- te bezichtigen De liefde
voor hun catamaran en de
zeilsport m het algemeen,
willen de meeste leden van
WVZ best wel met geinteresseerde passanten delen
En als het even meezit, zien
sommige 'geluksvogels' de
kust van Zandvooit ook
eens een keertje vanuit een
snelle 'cat' op zee
Ook pi ofessionele wedstiijdzei
lei s, zoals Geiard Loos en Ute
Klaassens, kan men hiei de
Zandvooitse kustlijn 'op een ooi'
zien ki uisen Voortdurend zoe
kend naai nieuwe mogelijkhe
den om hun materiaal nog meei
te perfectioneien, hun piestaties
nog meei te verhogen
„Als ik een weekend vnj heb,
doe ik maar al te graag mee met
de wedstnjden, die de watei
sportvereniging 's zomeis m
clubveiband houdt," zegt
Zandvoorter Gei ard Loos vro
lijk De 43 jarige tandtechnicus
weid dertig jaar geleden al lid
van de club Inmiddels is hij
veelvoudig zeilkampioen op
nationaal en internationaal
WVZ is regelmatig gastheei
vooi nationale en mtei nationale
wedstrijden Zeer spectaculane
wedstiijden vooi het publiek
zijn ondei meei de Nacht race
op 20 juli en de REM Race op
zateidag 31 augustus Maai
ook de twee wekelijkse fanatieke
clubwedstnjden van de
tweehonderd leden tellende vei
emgmg zelf, zijn een lust vooi
het oog Vooi al met veel wind,

zie je de dnjveis van de catama
lans legelmatig hoog uit het
watei schieten, de bemanning
balanceiend in de tiapeze, hun
boot op 'een oor'
GeiardLoos „Voortdurendje
krachten meten met het watei
en de wind, en dan onderling die
wedstrijdmentaliteit, dat is toch
het mooiste wat er is7" De prof
zeiler weet als geen andei te ver
tellen, dat elke seconde telt
„Met een goede stait win je al 80
procent van de wedstrijd Vooral
dat moment ervoor is spannend
Ben je te vroeg over de startlijn,
dan word je gediskwalificeerd
Ben je te laat, dan kiijgje 'de
vuile wind' van een ander in je
zeilen " Tijdens deze wedstnjden 'op eigen teriitonum' vaart
Gerard meestal met zijn vrouw
Nicole Ook zij is een enthou
siast en zeer kundig zeilster Zijn
vijfeneenhalve meter lange 'Dart
Hawk', een supei snelle catama
ran, heeft hij zelf ontworpen, m
samenweiking met een Ftanse
ontwerper en een Engelse
fabiiek Het matei laai van deze
snelle wedstiijdbool woidt voort
duiend aangepast aan de nieuw
ste ontwikkelingen Zijn catama
lan is altijd tip top m orde geen
enkele speling in mast, zwaard
of loer De zeilen zijn glad, want
elk plooitje betekent voor een
wedstnjdzeilei 'een hobbel'
De vooitstuwing van de boot is
dooi de preciese afstelling optimaal „M'n joy stick moet ik
desnoods met twee vingeis kun
nen bestuien," is zijn motto
Vooi ledeie wedstujd woidt de
'cat'optimaal uitgetrimd Gei ai d
blijft vooi tduiend op zijn hoede,
dat het matenaal vast en
geboigdzit Dat betekent een
giondige inspectie van de gehele
boot en tuigage vlak vooi de
wedstiijd Naast het diagen van
een zwemvest en het aan booi d
hebben van een peddel en vuui
pijlen, is dit een van de vooi
naamste veiligheidseisen van
WVZ Gaat ei echtei iets los zit
ten, dan heeft de dooigcwintei
de piofessional meestal geen

Gerard Loos in actie op zijn 'Dart Hawk'
duui gei eedschap nodig Een
enkel lijntje, twee componenten
lijm, een leeg coca cola blikje
dat hij verknipt tot leepjes of
een 'oidman' stuk tuinslang
Plotseling komt het beioep van
Loos hiei toch ongemeikt
'bovendiijven' Elk ongewenst
gaatje woidt gevuld, ledeie spe
ling woidt op zeer doelmatige
wijze desnoods nog vlak vooi
de wedstrijd dooi de tandtech
nicus verholpen
Als 'local' zit Loos met een
'thuiswestujd' in het voordeel,
veiklapt de zeilei, die de
Zandvooitse kust uiteraaid op
zijn duimpje kent Tijdens vvedstnjden eldeis volgt hij altijd
zeei geconcenüeeid het manou
vieeigediag van de local' aldaai
Vooi al bij de stait vindt deze
Loos 'als een schadu\\ in /ijn
buuit Geen slechte tip Loos wil
ei nog wel een paai kwijt
„Vooi de Nedeilandse kust heb
je viei zandbanken Debiandmg
bevat hiei dooi steevast een
bepaalde regelmaat ledeie
zevende golf is altijd het hoogst
Dat betekent goed op de bi an
ding letten en na de hoogste golf

Het beachtennis kan woiden
beschouwd als de vooilopu van
vele andete stiandspoilen /oals
beachvolleybal bcachhandbal
beachbasketbal beachkoifbal en
sinds votige week beachbitdgc
Paul van Gouns bedacht viei

Foto Richard de Jonge

pas zee kiezen " Gei ai d is ook
altijd steik beducht op weersvei
andetingen „Windveien in de
lucht, witte schuimkopjes m het
water, het plotseling dl aaien van
de wind, een veiandeiende zee
lucht of wolken die donkei woi
den Dat betekent altijd slecht
weei op komst," aldus Loos De
beginnende catamaianzeileis
adviseei t hij bij twijfelgevallen
over het weer altijd aan een
eivaien zeilei te viagen of het
vei antwoord is om te gaan zei
len
,Kies nooit zomaai zee maai
meldt dit eeist bij de leddings
bugade of een sti andtent Het is
het beste als je met t\\ee boten
tegelijk de zee op gaat Als je
omslaat is et tenminste altijd
een boot stand by Ga met te vei
uit de kust, en zeker niet tot de
vaaigeul Gebeuit er iets dan
ben je met meei m zicht Als je
omslaat, blijf dan altijd bij je
boot en doe nooit je zwemvest af
om naai de kust te gaan zwem
men Want een boot is veel mak
keiijker te lokaliseren dan het
stipje van je hoofd '
Martha Burger
ALO m Gionmgen heeft ei zin
in om hel loei noot Ie oigamse
i en en ickent op een steeds vei
dei gaande bekendheid van deze
btiandspoil Ditjaat vvoidt
alleen in Zandvooit getennist
maai volgend jaai piobeei ik het
beachtennis pio\meiaal te laten
spelen Het spel moei meei
bekendheid ktijgen Volgens mij
heeft de/e spoit de potentie om
een \ olw abben spot l te w 01 den

jaai geledon het spellet]C tennis
op het bti and dat alleen dooi
dubbcls wotdt gespeeld En elk
jaai tiok de titelstttjd meet dan
hondetd dcelnemeis Dit sei/oen
wot dt het toci nooi gcot gam
seei d dooi de mede wei kei s van
de Stichting Beach Tennis
Nedeiland Dennis van ele
Honing en Cline lui g
We w ai en ecibt \ a n plan om
vooiiondcb te oigamseren vc>
lelt Dennis van de Honing
Daat hadden we eehtct te kot t
lijd vooi en daaiom gaan we hel

laten oude
tijden herleven

Inmiddels heeft de uitvin
ding van de benzinemotor de
tiekpaaiden uit Nederland en
België gi otendeels vei dreven
Toch hei leven deze zomei
oude tijden Hissen 13 en 27
juli rijden dertig wagens,
geti okken door zeventig
paarden van BiUbsel naar
Amsterdam Op donderdag 25
juli loopt de 13 e etappe van
deze 'Trekparade' tussen
Lisse en Zandvoort

Beachtennis:
zwaar om te
doen, leuk
om te zien
poiten op het süand
l wordt de laatste j ai en
'steeds populandei m
Zandvooit Voetballen, volleyballen en dit j aai woidt
vooi de vieide keei het
Nedeilands Kampioenschap
Beach Tennis gehouden
Het toeinooi zal ook nu
plaatsvinden bij Club
Nautique op het
Zandvooitse süand en wel
m de week van 22 tot en
met 28 juli „Het is wel
zwaai vooi de speleis maai
vooi de toeschouweis is het
leuk om te zien," aldus
oigamsatoi Dennis van de
Honing

Trekpaarden

Dennis van de Honing
'Volgens mi] heeft beachtennis de potentie om een volwassen sport te worden'
toet nooi in een week alwci ken
We vernachten zo n tueehon
dcid dcelnemeis Vooi deck cl
nemei s is het ook ont/c tiend
aantiekkihjk om bcachtcnnib lo
spelen Het is /\\aai m h( t /and
maai IIPC l leuk om l< /icn Ik
hoop clan ook dal hel \\eet mee
?il en dat ei \ek tooschomveis
/uilen komen kijken De slu
dent spoilman igemi nt aan de'

De dekking van de kosten \ an
het loei noot moei dit jaai komen
uit het msehiijfgeld en een
plaatselijke sponsoi maai \ol
gend sei/oen uil de oigamsatie
hel nog giootsci op /ellen En
daaivooi /oeken \\e een gioot
bedujl alb sponsoi Hi l hjkl mi]
ei g aantiekkc lijk vooi giok
spunsoi'- Die sponsoib heb ]c
nodig om hit nof, betu U kun
nen oigamseien Dan kan ji
/oalb ik al /ei piov ineiaal het
beaehttnms laten sjielen
Vooi het /ovet is /al ei eeist op
hel Zandvooitse sliand clc nodi
ge /vvectdiupixlljes vallon m de
slt ijd om de nationale titel Vooi
mi ei mfot mailt ol ei n nibchnjl
(oimultei k m mi n /ieh m \ < i
binding slellen mi t Dinm v a n
dt Honing I i m o i i t i a i t la ')71i
LA Giomn^c n U kloon (lïO
i771 127

De stoet arriveert rond drie
uur op de Zuid boulevard, om
vervolgens
te eindi
gen op
pai
keer
terrein
Zuid
bij het
Fried
hofplein
Daai zijn 's
avonds van
zeven tot half tien de dertig
histoiische wagens te zien,
kunnen de paaiden geaaid
woi den en staat de deui van
een rijdend museum open
Bovendien is er een informatiestand en waai schijnlijk
een hoefsmid
Ei is daainaast
een
ledehj
ke
kans
dat
een
deel van
de men
•»
neis in kle
derdiacht loopt
„Een paar van die menneis
wei ken thuis zelf nog in de
akkei bouw met ti ekpaai den
maai dat is wel een uitzonde
ring vei telt oigamsatoi
Toon Broo-y mans Vi oegei
weiden de tiekpaaiden
behalv e op het land ook in de
haven van Antweipen en in
de bossen

hondeid tot
duizend kilo Ze lojjen in 14
dagen een i oute v an onge
veei v iet hondeid kilo met
eeti hibtoiibche wagen aehtet
/ieh aan Een uilputlings
slag vieest
„ „ Bioov
,Ha
mans
Ook

•'**fit
»«
i-

VOOI

de
men
' ben
ï en het
mate'
neel De
vvagetib /ijn
heel velschillend Cl /il oen
houten veihuiswagen lusben
maai ook gioentckaiion en
< j en Zei uw se oogstwagen
Ten vvagenmakei ttjelt mei
om \\agcnpcch op Ie lossen
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KNRM redt
zeilers
ZANDVOORT - De KNRM
heeft maandagmiddag
ter
hoogte van Noordwijk twee opvarenden van het zeiljacht De
Victorie gered en de boot teruggebracht naar IJmuiden. De
stagen van de zeilboot waren
door de harde wind geknapt,
waardoor de mast van het schip
overboord sloeg. De zeilers bleven ongedeerd.
Samen met de Christien van
de KNRM uit IJmuiden, een
vliegtuig en een helikopter rukte de Annie Poulisse uit voor
het tien meter lange zeiljacht.
Eerder op de middag zochten
de KNRM en de Reddingsbrigade de kust ook af, omdat er een
melding was. Het bleek echter
loos alarm en stond volledig los
van de latere reddingsactie. De
reddingsbrigade had bij de
zoekactie last van een afslaande motor en een afgebroken
stuur.

Zonnig
welkom

Op verzoek van de
Zandvoorter Eugène
Weusten
heeft
Bianca
Groeneveld zaterdagmiddag samen
niet onder andere
Ton Timmermans
en Thijs Ockersen
meegeholpen met
het planten van
225 zonnebloemstekjes.
Binnen
een paar maanden moet bij de ingang van Zandvoort op de Zandvoortselaan een
zee van zonnebloemen
staan.
Weusten wil daarmee de aandacht
vestigen op het
toeristisch beleid
van de gemeente
Zandvoort.
Hij
heeft een brief
naar de gemeente
gestuurd om te
vragen of er in
2025 een breed gedragen
toeristische visie kan \iggen

Verbouwing klaar
ZANDVOORT - De verbouwing van het Welzijnscentrum
Zandvoort is klaar. Vrijdagmiddag konden de vrijwilligers van
de gefuseerde Stichting Weizijn Ouderen en het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening
al een kijkje nemen op de in
roze gehulde eerste verdieping
van het Gemeenschapshuis.
Marg Zeilstra reageerde enthousiast. „Hier kunnen we
enorm trots op zijn." Begin september kunnen alle Zandvoorters de opgefriste bovenverdieping bewonderen.

Bizarre kapper
ZANDVOORT - Op het
strand heeft de politie vrijdag
een jonge Duitse toerist gevonden die zich aan het knippen
was met sinas en een epileermesje. Dat ging niet helemaal
goed, want de vellen hingen erbij. De politie heeft'de jongen
verzocht om ergens anders zijn
knipkunsten te verrichten.

Vervuiling te lijf
ZANDVOORT - De politie wil
vaker optreden tegen mensen
die het milieu vervuilen. Daarom roept de politie de Zandvoortse bevolking op om te
melden welke buren bijvoorbeeld tijdens het verven van de
boot of het sleutelen aan de
auto verf- en olieresten in het
riool laten weglopen. De politie
schaart het onder de noemer
'inventarisatie van illegale activiteiten uit oogpunt van milieubescherming'.

Twee branden
ZANDVOORT - De brandweer heeft twee branden geblust. Zondag ontstond er in
een zomerhuisje in het Kostverlorenpark kortsluiting door
een lamp en maandagmorgen
werd er een duinbrand ontdekt
bij het oude circuit. De politie
vermoedt dat deze brand ontstond nadat iemand een brommer in de fik stak.

Franse mijnen

Foto Enck van Cleef

Weekend met tropische geluiden
ZANDVOORT - Tropische muziek, dat is het thema
van het jaarlijkse Tropicanafestival vrijdag, zaterdag
en zondag. Op diverse podia spelen bands en voor het
eerst wordt deze keer een openlucht danswedstrijd
gehouden. Op internet staat overigens ook het een en
ander over het festival (www.euronet.nl/cafeneuf/index/public-html/index.html).

Zandvoorters Loos en Schriek
tweede in catamaran-zeilrace

j Waterstanden B
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Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.

ZANDVOORT - De belangstelling voor de nieuwe
aanleunwoningen in het
voormalige Huis in het
Kostverloren valt tegen. Als
alle aanvragen verwerkt
zijn, blijven er hoogstwaarschijnlijk nog een paar van
de 46 appartementen over.
Volgens H. Esselink, hoofd
van het Gewestelijk Indicatie
Bureau dat de keuringen voor
de aanleunwoningen verzorgt,
ligt het vermoedelijk aan de
huurprijs van de aanleunwoningen. Voor een appartement
in het verbouwde Huis in het
Kostverloren moet 740 gulden
per maand betaald worden. Bovendien bedragen de servicekosten 130 gulden per maand.
Esselink: „Dat is vrij fors als

iemand alleen AOW heeft."
Inmiddels hebben zes alleenstaanden en tien echtparen
groen licht gekregen. Eén woning gaat naar een echtpaar dat
al in een andere aanleunwoning
woont. Nog 24 aanvragen moeten afgehandeld worden. Het
Gewestelijk Indicatie Bureau
heeft twee echtparen en twee
alleenstaanden afgewezen, omdat zij niet voldeden aan de criteria voor de aanleunwoningen.
„Het zijn woningen waar men
24 uur per dag om hulp kan
vragen als dat nodig is. Er zit
bijvoorbeeld een alarmbelletje.
Daarom komen alleen mensen
in aanmerking die problemen
hebben met zelfstandig wonen," legt Esselink uit.
De keuring kost 244,70 gulden en is slechts twee jaar gel-

Ute Klaassens en Marian Kleijn
behaalden in hun Hobie 16 een
eerste prijs Foto Kiekie Alkmaar
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dig, mocht er toch nog een
wachtlijst ontstaan voor de uiterste mschrijfdatum van l september. Na de termijn van twee
jaar hoeft het bedrag met opnieuw betaald te worden.
De keuringskosten is men
wel kwijt volgens Esselink als
het Indicatie Bureau de aanvraag afwijst. „Maar via de bijzondere bijstand kunnen ouderen die het niet kunnen betalen,
die 244,70 gulden terugkrijgen.
Ik heb overigens nog niemand
gesproken die moeite met het
bedrag heeft en er heeft ook
nog niemand een beroep op de
bijzondere bijstand gedaan."
Zou dat niet komen omdat ouderen zich daarvoor schamen?
Esselink: „Tja, dat zou kunnen.
Maar ik heb er geen aanwijzing
voor."

Nieuwbouw
verdringt
bedrijfje
pagina 3

Wim Rus (73)

werkt nog
steeds

'Aftreden De Jong speelt al langer'
ZANDVOORT - Het mogelijke vertrek van wethouder Rita
de Jong is geen verrassing voor
het bestuur van de VVD. Volgens voorzitter René van Liemt
voert het VVD-bestuur al enige
tijd gesprekken met De Jong
over haar positie in het college.
„De kwestie speelt al langer,"
zegt hij. „Er zijn al enige tijd
onderhandelingen aan de gang
over een reshuffling van het college. Delen van de VVD vinden
dat de kwaliteit van de wethouders te wensen overlaat. Speci-

fieker? Men vindt dat Versteege
slecht functioneert."
Of De Jong ook geen goede
wethouder is volgens sommige
VVD-ers, wil Van Liemt niet
zeggen. Heeft haar aankondigiiig om misschien af te treden
een politieke achtergrond en
niet alleen maar een persoonlijke reden? „Ja, dat kan ik niet
helemaal ontkennen," beaamt
Van Liemt. „Rita de Jong heeft
gezegd dat zij wel wil meewerken aan kwaliteitsverbetering
en zelfs wel wil aftreden. Maar
zij heeft daaraan altijd de voor-

iedere morgen zelf op," aldus
Marcel. „Ik ben het zo langzamerhand wel gewend dat iedereen 's avonds zijn hond voor de
deur van mijn zaak laat poepen.
Maar ik was dit keer een beetje
laat en het was nogal veel vanwege die paardenvijgen. Daarom ging ik eerst mijn spullen
buiten zetten, alvorens mij 'op
de poep te storten'. In de tussentijd kwam de man met de
poepkar voorbij. Maar voordat
ik het wist was hij al door m'n
straat heen gelopen. De drollen
lagen er notabene allemaal nog.
Ik rende hem achterna. Bij de
brandweerkazerne hield ik
hem staande en vroeg waarom
hij de poep niet had opgeruimd."
'Wat voor stront ligt er dan?',
zou de man vervolgens aan

er: „Ik was stomverbaasd en
antwoordde: eh, hondenstront
en paardenstront. En wat denk
je dat die vent toen tegen mij
zei? 'O, maar ik mag helemaal
geen paardenstront meenemen'."
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waarde gekoppeld dat de huidige partijen in het college moeten blijven."
Deze voorwaarde komt volgens Van Liemt voort uit de onderhandelmgen net na de verkiezingen toen De Jong met
GBZ en het CDA in zee ging,
terwijl fractievoorzitter Frits
van Caspel nog een paarse coalitie (met PvdA en D66) wilde
formeren. „Sindsdien is er verdeeldheid. Nee, over de manier
waarop dat destijds gegaan is
zou ik de vlag niet willen uitsteken."

ZANDVOORT - Marcel straat. Normaliter ruim ik dat Meijer gevraagd hebben. Meij- man heeft voldaan."

ZANDVOORT - Op de militaire camping aan de Zeeweg heeft
de Explosieven Opruimingsdienst vrijdag en zaterdag een
Franse antitankmijn tot ontploffing gebracht. Een campinggast ontdekte de mijnen
beide keren en was zo verstanZANDVOORT - „Bar en boos, maar uiteindelijk toch nog de vier best gevaren races wordig om de campingbeheerder te zeer spectaculair." Zo omschreef wedstrijdleider Rob van den de punten opgeteld. Het towaarschuwen.
den Boogaard de 'Tweedaagse van Zandvoort'. De catama- taal aantal punten dat wordt geran-zeilrace, die zaterdag en zondag voor de kust van scoord, telt mee voor het AlgeNederlands KampioenAjax-kaarten weg Zandvoort werd gehouden, kreeg door het slechte weer meen
schap
Catamaranzeilen
maar
weinig
toeschouwers.
ZANDVOORT - Een Zand(ANKC). Volgens Loos is er nog
voorter heeft vorige week
Remco Kenbeek en Ruud- Nacra's waren sterk vertegen- niets aan de hand, kan hij nog
woensdag twee toegangskaar- -Jan Wolter behaalden goud. woordigd. Op zaterdag kreeg de steeds eerste worden in het toten voor de openingswedstrijd Het duo, afkomstig uit Amster- wedstrijdleiding te maken met taal klassement. De Zandvoorm het nieuwe Ajax-stadion Are- dam voer met een 'Dart Hawk' harde wind en regen. Toch zijn ters Peter Snijders en Dirk Pena verloren bij het tanken.
naar hun overwinning. Tweede op deze dag de twee geplande rukel werden aangevaren door
werden de Zandvoorters Ge- wedstrijden gevaren. Ondanks een andere boot en eindigden
rard Loos en Evert Schriek. Op de zware weersvoorspellingen met hun Nacra 60 SE op een
de derde plaats eindigden werd het zondag gelukkig beter achtste plaats. Leon Keur en
Heinz Warmerdam en P. Ver- dan verwacht." Volgens Van Charley Dorsman eindigden
ADVERTENTIE
berne uit Hilversum. Ook deze den Boogaard werd Gerard met hun Prindle 19 op een 11-e
teams voeren met een Dart Loos op zondag verrast door plaats. Een aantal boten sloeg
Hawk.
een draaiende wind. Hierdoor om door de verraderlijke draaimaakte de Zandvoorter een wind. De Reddingsbrigade - op
'Alle soorteri. T.V. beugels
Door de slechte weersvoor- 'tactische' fout, waardoor hij het water stand by met ver-v
vanaf 99,•:
schillende boten - was zeer snel
spellingen was er slechts een zijn eerste plaats verspeelde.
RADIO PEETERS
klein wedstrijdveld. „Desonter plaatse.
danks was de top van NederDe Tweedaagse van ZandDe Zandvoortse zeilsters Ute
:;
Haltestraat 62A
land weer in Zandvoort aanwe- voort wordt ieder jaar door Wa- Klaassens en Marian Kleijn
:
Tel. 023-5719892
zig," aldus wedstrijdleider Van tersport Vereniging Zandvoort werden met hun Hobie-16 eergeorganiseerd. In twee dagen ste in hun klasse. Dat was dit
den Boogaard.
„Vooral de Dart Hawks en de zijn er vijf races gevaren. Van keer met moeilijk: de andere
boten in deze klasse lieten het
op deze tweedaagse afweten. De
(ADVERTENTIE)
dames vertrokken dan pok op
zondag al richting België, waar
zij vanaf maandag meedoen
aan de Europese KampioenDatum
HW LW HW LW
schappen in Knocke/Duinker11 jul
00.50 08.45 13.3621.36
ken. Deze race duurt zes dagen
V
12jul
01.56 10.16 14.3622.41
A
en wordt alleen gevaren door de
13 jul
02.5611.1515.2523.25
Hobie-16 klasse. Reeds drie14 jul
03.46 11.55 16.16 -.honderd teams hebben zich in15 jul
04.21 00.04 16.4912.34
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
geschreven. Ute Klaassens en
16 jul
05.00 00.45 17.2813.15
Marian Kleijn zijn het enige
17 jul
05.35 01.26 17.5513.34
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
vrouwelijke damesteam uit Ne18 jul
06.01 01.50 18.2413.54
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715 747
derland, dat aan deze race mee19 jul
06.35 02.26 19.0614.35
doet.
Maanstand:
NM ma 15 jul 18.05 uur
Hoogwater: do 18 jul 6.01 uur NAP
+ 113 cm.
Laagwater: vr 19 jul 2.26 uur NAP 91 cm

Weinig animo voor
aanleunwoningen

'Hondenpoepkar mag helemaal
geen paardenstront vervoeren'

* Haltestraat (midden):
Meijer van 'Het Water loop* Haltestraat (midden): 20.00-22.00 uur Santiago Ji- il leintje' uit de Bakkerstraat
20.00-21.30
uur
El-Vez, menez, 21.45-24.00 uur Tiera l stond vorige week wel heel
21.45-24.00 uur Max Tax Y Caliente.
| erg gek te kijken. Hij vroeg
* Haltestraat (bij Zeestraat): [j aan de man met de hondenSus Banditos.
* Haltestraat (bij Zeestraat): 20.00-24.00 uur Girl in the Pic- \ poepkar of deze een paar
20.00-24.00 uur Girl in the Pic- ture.
[j
wilde oprui* Gasthuisplein: 20.00-22.30 8 paardendrollen
ture.
men.
„Paardenstront
mag
* Gasthuisplein: 20.00-22.30 uur finale Salsa- en Meren- |
uur Salsa- en Merenguewed- guewedstrijd (met Caribbean f ik helemaal niet meenemen," zou de man vervolstrijd
(met
dj Roy), Express). Vrij dansen na af- |
loop.
i gens hebben geantwoord.
22.30-24.00 uur: Ambiente.
* Dorpsplein: 20.00-24.00 uur * Dorpsplein: 20.00-24.00 uur l
Jam Square.
More Music.
l
„Dat is helemaal fraai," aldus
* Kerkplein: 20.00-24.00 uur * Kerkplein: 20.00-24.00 uur 3 Meijer. Nou hebben we al geCrisol.
Tasty.
C scheiden huisvuil, een glasbak
en een ecobak en nu gaat ZandZaterdag 13 juli
Zondag 14 juli
i voort zeker ook nog de 'stront'
* Strandpaviljoen Skyline: * Strandpaviljoen De Wurf: g in de straat apart ophalen?
's Morgens om tien uur
17.00-20.00 uur Westafrikaan- 16.00-20.00 uur de Antilliaan- p
se trommelband.
se band FM.
È kwam Meijer de straat in. „Op
diverse plekken lag er hondenstront en paardenstront in mijn
txsffsanscsisrwsusssBa&ssaKssasEseKmiïi^^
Vrijdag 12 juli

Oplage: 5.400

56-e jaargang nummer 28

Dat de man met de poepkar
geen paardenstront op zou halen, verwijst Den Boer echter
meteen naar het land der fabelen. „Alles wat hij op zijn route
tegenkomt, hoort hij weg te vegen." Overigens betreurt hij
het, dat Meijer niet even naar
de remise gebeld heeft. „Ik kan
er nu niks mee. Het is het
woord van de een tegen de ander." Volgens het hoofd gemeentereimging ligt de waarheid m dit geval dan ook 'op
straat'.

Zeilers
liggen soms op
één oor
Zomerkrant

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

'Ome Kees'
overleden
ZANDVOORT - Kees Versteege wordt vrijdag begraven
op de begraafplaats achter de
Agathakerk. Om elf uur begint
de mis die aan de begrafenis
voorafgaat. Het Zandvoorts
Mannenkoor zingt tijdens deze
mis voor 'Ome Kees'.
De 77-jarige Zandvoorter
overleed maandag onverwacht
na een hartstilstand. Hij is
voorzitter geweest van de KVP,
het CDA en het RK Kerkkoor
Sint Caecilia. Voor zijn kerkelijke activiteiten ontving hij een
pauselijke onderscheiding

Peter den Boer hoofd afdeling Reiniging was reeds zelf
door de man van de poepkar op
de hoogte gebracht. De verhalen van de twee heren zouden
echter wat uiteenlopen. De man
met de poepkar zou volgens
zijn eigen verhaal niet zo aardig
benaderd zijn: 'Jij moet dat
meenemen', zou hij van Meijer
te horen hebben gekregen. Den
Boer: „De jongen heeft zich
daarop bij mij gemeld met de
ZANDVOORT - Het strandbusje rijdt weer, maar dit jaar
mededeling dat hij om die re- niet met vaste vertrektijden. Dat hangt sterk van het weer
den niet aan de wens van de af. Als de zon schijnt en er veel bezoekers zijn, vertrekt er

Strandbus rijdt onregelmatig

elk kwartier een busje vanaf het station naar het strand.

De zogeheten 'stranddeeltaxi'
brengt treinreizigers vanaf het
station naar het strand, van de
Zuidboulevard tot en met Bloemendaal aan Zee. Vorig jaar
werd de strandbus voor het
eerst ingezet. Een ritje kost
drie gulden per persoon. Wie
terug wil, kan het busje op
straat aanhouden of naar de
Taxi Centrale Zandvoort bellen
(5712600).
De provincie geeft samen met
de gemeenten Zandvoort en

Bloemendaal de pendelbus
subsidie aan de Taxi Centrale.
Met de bus wil de overheid de
mensen meer de trein m kiijgen.
Eigenlijk konden passagiers
al vanaf l juli gebruik maken
van de pendelbus, maar volgens een woordvoerder van de
Taxi Centrale is de speciale
taxibus nog niet ingezet. Vrijdagmiddag mag de pers er m
elk geval een ritje in maken

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat xich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuweblad
Naam: (m/v)
'v)
L_ l
l
Adres:
l l l
l
L J l
Postcode, Plaats:
l l l
l
Telefoon:
l l
l
.. l
Giro/Banknr.:
nr.:
l
l
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 halfjaar ƒ 33,90

l
l

L

|

|

l

l

l

l

i

l
l

]

l

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
_
Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken. 8 "710371 "017003"
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Dr Smitstraat 12, nabij strand, centrum en station gelegen hoekwoning. Ind.: vestibule, hal,
toilet, keuken, woonkam., achterplaats; 1e et.: 4
slaapk., douchecabine, balkon; 2e et.: zolderkam., kitchenette en bergruimte.
Vr.pr. ƒ 198.000, k.k.

FAMILIEBERICHTEN

Ken MEISJE!
Passage 3/11, royaal 3-kamerapp. met zeezicht op 3e etage. Opp. 120 m2. Ind.: ruime hal,
woonkam. (± 50 m2) met balkon west, keuken
met balkon oost, 2 slaapk., toilet, badk. met
wastafel en hgbad. Het app. is recent geschilderd en wordt gestoffeerd opgeleverd.
Vr.pr. ƒ 315.000,-k.k.

Op 3 juli 1996 ben ik
geboren in Zandvoort

AYLA MEGAN
Kennismaken met mij kan via mijn
trotse ouders

Bert Bouwman
en
Ariënne van Wijngaarden

KLEYN& GROOT
CASTING
BEKOSTIGINGSBESLUIT
HERINRICHTING CENTRUM VASTGESTELD
Tijdens de gemeenteraadsvergadermg van 29 mei jl heeft de gemeenteraad het
krediet vastgesteld voor de nolermgswerkzaamheden voor het gebied Kerkstraat en omgevmg Tevens is daarbij de nieuwe exploitatieverordening vastgesteld.

zoekt modellen/
figuranten
wij maken ook
portofolio's
reportages
vanaf ƒ 75,-

Gelijktijdig met deze besluiten is het zogeheten
Bekostigingsbesluit voor het herinrichtingsplan
van het centrum vastgesteld
Dit besluit maakt het mogelijk om, wanneer de
plannen doorgang vinden, een deel van de kosten privaatrechtelijk of via Baatbelasting op betrokken ondernemers te verhalen

Stationsplein 11/6, riant 4-kam.app. met uitzicht op zee, gelegen in luxe appartementencomlex. Berging en parkeerpl. Ind.: ruime hal,
woonk. met balkon west, open keuken met
inb.app., bijkeuken, 3 slaapk., toilet, badk. met
wastafel, douche en ligbad.
Vr.pr. ƒ 479.000,- k.k.

Pasteurstraat 8,
2041 VA, Zandvoort
tel. (023) 5719182.

Het Bekostigingsbesluit ligt ter inzage bij de
Centrale Balie BIJ de balie kan men tegen de
gebruikelijke vergoeding ook een exemplaar van
het besluit verkrijgen
De balie is geopend van maandag t/m donderdag
van 08 30 tot 16 00 uur en op vrijdag van 08.30
tot 12 30 uur
Een afschrift van het besluit ligt ook ter inzage bij
de Openbare Bibliotheek.

Kostverlorenstraat 119, uitstekend onderh.
vrijstaande villa met garage. Dit stijlvolle pand
uit 1912 is onlangs, met behoud van sfeer en
karakteristieke details geheel gerenoveerd.
Grondopp. 789 m2. Ind.: ruime karakteristieke
hal, kelder, toilet, riante woon-/zitkam. (85 m2)
met open haard, erker en glas in lood deuren,
luxe keuken met inbouwapp.; 1e et.: ouderslaapk. met balkon en aangrenzende badk. met
ligbad, wastafel en toilet, 2 slaapk., hal, douche
en toilet, 2e et.: 3 royale zolderkam., toilet.
Vr.pr. ƒ 975.000,- k.k.

NOTA EVENEMENTEN
IN ZANDVOORT
Zandvoort is als badplaats een gewilde locatie
om zowel grotere als kleine evenementen te
organiseren Echter, naast de basis-regelgeving
die is vastgelegd m de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) Zandvoort, was er tot voor
kort in Zandvoort weinig concreet vastgesteld
wat betreft de regelgeving voor evenementen

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

JENNJPER 18 JAAR
BE! OM HAAR TE rEÜCiTEREN

Onlangs is de nota 'Evenementen in Zandvoort'
vastgesteld In deze nota wordt het evenementenbeleid van de gemeente Zandvoort zowel voor de
organisatoren van een evenement als voor de
gemeente inzichtelijker en duidelijker gemaakt.
In de nota wordt uiteengezet wat wel en wat niet
tot de mogelijkheden hoort bij het organiseren
van een evenement

5717210

VAN

10-7-1996

QP VuijdAq l 2 juli OM l 5.00 UUR
TROUWEN
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SCHAIK
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Wij WENSEN jullÏE EEN
FIJNE cÏAq TOE!
Alois EN FENNV
PATRiciA EN ERÏC

Qp

Dank voor je liefde en je humor
Met verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze onvergetelijke vader en onze fijne opa

Cornelis Innocentius Versteege

In de nota 'Evenementen in Zandvoort' worden
duidelijk de regels uiteengezet die van toepassing zijn op evenementen die worden gehouden
in Zandvoort. In de nota is onder andere duidelijk
vastgelegd wat onder grote en wat onder kleine
evenementen wordt verstaan Verder gaat de
nota in op een aantal dagen dat een evenement
mag duren en de toegestane plaatsen voor het
houden van evenementen zijn erin vastgelegd In
de nota zijn ook de toegestane eindtijden vermeld Zo dienen te allen tijde evenementen om
24 00 uur te worden beëindigd Echter voor het
'Jazz behmd the beach Festival' geldt een eindtijd

MAKELAAR O.G.

'M NET siAdhuis VAN ZANdvooRT

QP

ged. oude gracht 97
tel: 023-5343490

Hier een berichtje van uw homeopaat.
Als u last heeft van uw bloedvaten is
er een eenvoudig middel om dat te
verhelpen.
Wilt u meer weten, kom even langs.
Een consult is slechts 25,--

L. G. Lever, homeopaat

Te koop
of

te huur gevraagd

±50 m2
WERKPLAATSRUIMTE.

van 01.00 uur Voorwaarde hierbij is wel dat als
de met de organisator gemaakte afspraken over
het verloop van het festival niet stipt worden
nageleefd, de eindtijd voor volgendejaren 24 00
uur zal zijn Voor horecabedrijven geldt tijdens
evenementen het normale sluitingsuur, nl 01 00
uur, of als men hiervoor vergunning heeft, 03 00
uur Tenslotte gaat de nota m op net maximale
geluidsniveau tijdens evenementen.
De nota 'Evenementen in Zandvoort' en de
voorwaarden liggen ter inzage bij de Centrale
Balie op het Raadhuis (ingang Swaluestraat 2)
Openingstijden: ma. t/m do. 08.30 -16.00
uur; vrij. 08.30 -12.30 uur.
Als men vragen heeft over de voorwaarden of
over andere zaken, kan men contact opnemen
met de Centrale Balie van de gemeente Zandvoort, telefoonnummer (023) 574 01 00
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen.
- Teunisbloemlaan 10, Bentveld - 1 boom

een stacaravanpark met voorzieningen annex sportvelden met accommodaties gelegen aan de Kennemerweg 16 te Zandvoort.
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 15 juli tot 12
augustus 1996 ter inzage bij de Centrale Balie
van het gemeentehuis, ingang Swaluestraat 2
Op verzoek kan een mondelinge toelichting
worden verkregen. Het kantoor is geopend op
maandag t/m donderdag van 09.30 -16.00 uur
en op vrijdag van 09 30 - 12.30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Pnnsesseweg 34

PRIJS vanaf

ƒ27,95

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

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

geeft u meer!
TOUR-DE-FRANCE

21.00 uur.

Namens het Zandvoorts mannenkoor geven wij
met grote verslagenheid kennis van het overlijden van ons erelid

DONDERDAG T/M ZATERDAG
VAN 21.00 UUR TOT 22.00 UUR

Ome Kees Versteege
Wij wensen de familie heel veel sterkte.
Het bestuur en leden
Zandvoorts Mannenkoor!

Kosterstraat 9 Zandvoort

Kennisgeving
Op maandag 8 juli 1996 is overleden onze oudcollega en medewerker

Theo Lemstra

<<T1IËI)OORS
KASTEN MET EXTRA RUIMTE
AJUMIMUM SQ-Uf OeuRSYSÜEM VA.S 14 MM SPCCE1 DEUREN

Ruim 30 jaar heeft hij zich ingezet voor ons verhuisbedrijf en was een bijzonder fijne collega.
De Wit Haarlem Verhuizingen B.V.
Medewerkers en directie

Bedankt voor alle, zo persoonlijke
reacties die wij ontvingen na het
overlijden van onze vader

Namens de familie:
Hester Piet

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

Een voorbeeld. Een 2-dcurs front 160 cm txeed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f.
Een hang-en leg-indeling

f.

520."

f. 1665.Uw kaslindeling of wand bepaalt hel oantal deuren. 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt mei de maten van iw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dal kosl.
Op uw moot gemaakt in onze werfcpbob.
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Super
NOORD

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Voor documentatie en prijzen bek 020-6101046
THE DOORS Jan Rebtlstroat 5 Anuterdam

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

(tussen Osdorperban en OokiM«fW«g)
Geopend mo vr 9 00 17 00 uur. za l O 00 13 00 uur

't staat in de krant
iedere week weer

bij ^itvaartcentri^

Gratis
ruime
pdrkeergelegenheid

C

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een nalura-uUvuavlvet'
daar heb Je tvat aan.
"Dat heh ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle*

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

konten, maar net zo belangrijk was de hidp'*9BsKs&£- *«***
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg <jereaeld.'^K£S
precies xoala mijn man zich dat had voorgesteld.
fin. tlexe uilvfuirlverxekeriny is mifn\
, ,x
meer tttin ivnartl. "
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
; Dag en nacht bereikbaar^ Vobr|
het veraorgen-van; een :$cg)rafenii

.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij èep;sttrfgml.!
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 ICW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Deelname aan het Tour-de-France arrangement in
's-Hertogenbosch is alleen mogelijk door het insturen
van deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande tekst vermelde adres:

Z
O

Naam:

W

Adres:

Telefoonnr.:

/

IN DE KRANT
ZETTEN
DAN KOUT 2E VANZELF

Shüt een natma-mtyaart^

:

s

De lezers van de
kranten van Weekmedia betalen voor dit Tour-arrangement i 155,00 per
persoon m plaats van de normale prijs van f 195,00 per
persoon. Dit Tour-arrangement is inclusief: overnachting in een luxe tweepersoonskamer, uitgebreid ontbijtbuffet, heerlijk 3-gangen diner, l dag fietshuur met
fietsroute, en een stadswandeling. De toeslag voor een
éénpersoonskamer bedraag f 50,00.
Voor meer informatie: Golden Tulip Hotel Central, Burg.
Loeffplem 98, 's-Hertogenbosch, tel. 073-6125151.

Postcode:

:

JUFFROUW JANNIE
JN SECRETARESSE KRIJGT
EEN BftBY
:T U TIJDELIJK EENANDER

Eenkpmp^
;>of'rcematië^

Bon voor onze lezers
Wat kost zo'n THE DOORS kasl nu

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Reserveren is alléén mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM

FRANS PIET

ADVERTENTIES

Ook u kunt de proloog en/of de eerste , etappe van de Tour
de France fietsen in
het prachtige en
bourgondische
's-Hertogenbosch. dé
startplaats van de
Tour de France 1996.
(Natuurlijk is het niet
mogelijk tijdens de
Tour van 27 juni t/m
30 juni 1996. maar
wél ervoor en erna.)
U overnacht dan in
het centrum van
's-Hertogenbosch in
het vier sterren
Golden Tulip Hotel
Central aan het middeleeuwse marktplein
van
de
Tourstad.

' D e natuur kent de mens.

ARRANGEMENT

Wint u dit jaar de eerste etappe??

De uitvaartmis heeft plaats vrijdag 12 juli om
11.00 uur in de Agathakerk.
De begrafenis is aansluitend op het kerkhof achter de kerk.

prijsopgaaf.

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Correspondentieadres:
Celsiusstraat 206
2041TR Zandvoort
Kees is overgebracht naar het Uitvaartcentrum,
Poststraat 7, te Zandvoort alwaar gelegenheid tot
afscheid nemen op donderdag 11 juli van 20.00-

Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v,d. MIJE

•Openingstijden:
dinsdag van 10.00-18.00 uur
woensdag van 10.00-18.00 uur
•donderdag van 10.00-21.00 uur
.
vrijdagvan 10.00-18.00 uur
zaterdag van 10.00-16.00 uur

Kolienbergweg2
Amsterdam-Z.p.(Bullewijk)
Tel. 020-691 75 54

en kleinkinderen

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na het verschijnen van
dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een
verleende vergunning indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

SCHILDERWERK
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

EURO-FLOOR
PARKETHANDEL
PRESENTEERT

Verleende bouwvergunning
96 040 B
Raadhuisplem 4
Veranderen kantoorruimte naar restaurant

Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd
Deze zijn wel via het Openbaar Register op te
vragen Het Register bevindt zich bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

8 juli 1996
Joke Versteege-Soeting
Doke
Joke
Karin t
Hanneke en Ben
Marja en Wim
Jan Peter
Ron en Irene
Eric en Carmelia
Yolande

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

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor.

(Kees)
26 juli 1918

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96 062 B
Pnnsesseweg 32
vergroten van een woning
96 063 B
Max Euwestraat 51 plaatsen van een dakkapel
96 064 B
P Lef f ertsstraat 37 vergroten van een woning
en garage

De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang
Swaluestraat).
Openingstijden: ma. t/m do. 08.30 -16.00
uur; vrij. 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

Tel. 023-5712668/5730252

L'Amistraat 11
Tel. 023-5718733

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen ook
mondeling kunnen worden ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende
Ingevolge het bepaalde in art 20 6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen heeft ingebracht en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep in
stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State

GEMEENTE

KNAI

Door een ieder kunnen tot 12 augustus 1996
schriftelijke bedenkingen worden ingebracht
bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Degene die bedenkingen inbrengt, kan
vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken.

Woonplaats:
Aantal pers.:

Datum:

WEESMME& geeft u meer!

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

I

Ja, ik \vil vrijblijvend meer informatie over de nauira-uirvaaruciyekcring
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben
naam:
straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
ijd(en).

2
• )_H

N011 in envelop /onder post/egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 3KS, 2000 \V(' Haarlem
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Australië zwommen we tussen de haaien
ZANDVOORT - „We zijn ontzettend blij
dat we de knoop doorgehakt hebben," vertelt een stralende Annemiek Schollaardt-Zwemmer over de wereldreis die zij samen
met haar man Vincent gemaakt heeft. Tot
vlak voor de reis van 62 dagen twijfelde het
Zandvoortse echtpaar. Uiteindelijk gingen
Annemiek en Vincent toch. „En we hebben
er absoluut geen spijt van. Het was een
geweldige ervaring."

De rubriek Strundknrrels haalt liet
kleine, grappige of ontroerende
nieuws naar hoven dat anders misschien nooit in de krant 7011 komen.
Deze nieuwtje* kunnen zieh af.spelen
op het -strand, maar ook In het dorp.
Heeft u tips of suggestie*, bel 57.18M8.

Uitje
Het uitje ter ere van het jubileum van Duinroosjuf Marjolein
is volgens de moeder van peuter Glenn (Petra van Essen)
een groot succes geworden. Op
uitnodiging van Kroon Vis
mochten 28 kinderen, 14 begeleiders en een filmende opa
naar Sprookjeswonderland in
Enkhuizen. „De peuters hadden aan iedereen verteld dat ze
op vakantie gingen. Nou, het
werd een hele gezellige dag en
op de terugweg lagen ze allemaal voldaan te slapen," aldus
Glenns moeder.

Opgelucht
De familie Paap van strandpaviljocn De Wurf knijpt haar
handjes dicht. Na dagen slecht
weer brak zondag het zonnetje
toch nog door tijdens liet countryfestival. De vele toeschouwers op de boulevard en het
strand konden zodoende droog
genieten van de squaredansers
en de countryband. Het was
maar goed dat het niet regende,
want binnen was een feest van
Zandvoortmeeuwen aan de
gang en dan zou het wel erg
druk geworden zijn in het
strandpaviljoen.

Ze zijn pas net een weekje thuis in de Zeestraat
en dat is even wennen. Vooral voor Vincent,
want die moest maandag weer aan het werk. „Zo
raar om weer een normaal leven te leiden. We
hebben op reis heel primitief geleefd, soms alleen op water, brood en vitaminepillen. Niet altijd hadden we namelijk de mogelijkheid om aan
vers voedsel te komen, bovendien konden we zo
wat geld uitsparen."
Het tweetal is teruggekomen met achthonderd

foto's en een dik dagboek. Annemiek en Vincent
beleefden een spannend avontuur, ze genoten
van opmerkelijke natuurverschijnselen en
maakten kennis met bijzondere mensen.
„Het is maar goed dat mijn moeder niet alles
wist," lacht Annemiek. „In Paraguay was bijvoorbeeld net een coup gepleegd toen we op weg
naar de hoofdstad waren. Als de donder probeerden we terug naar Argentinië te komen. Maar
een nacht voordat we de grens overgingen, hoorden we 's nachts in ons hotelletje schoten. We
doken onder het bed en waren ontzettend bang.
Later bleken het vreugdeschoten, omdat er toch
nieuwe verkiezingen kwamen."
Tot overmaat van ramp zat er een stel corrupte douaniers bij de grens. „We hadden een bepaald stempeltje niet, zeiden ze. Maar voor honderd dollar was het wel op te lossen. Ik had in
mijn ene zak 11 dollar en op mijn lichaam de rest
van ons geld verstopt, dat was een slimme zet
anders hadden we misschien alles moeten afge-

Zonder dansmuziek
Helaas, liefhebbers van pure
dancemuziek die in de It en de
Roxy gedraaid wordt, moeten
naar Haarlem verhuizen. Want
daar is New Dance Radio wel te
horen. Volgens kabelexploitant
Casema is er geen ruimte meer
op de Zandvoortse kabel voor
dit nieuwe radiostation. Alleen
als alle Zandvoortse 'dancers'
een brief naar Casema sturen,
is er misschien volgens Ralph
Heijnneman van New Dance
Radio een klein kansje dat een
ander radiostation van de kabel
gegooid wordt.

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

Beroemd
Corric Stubbc, voor Zandvoortcrs en voor toeristen het
aanspreekpunt bij de kassa van
de Hema, is vol lof over het intcrvievv in de Zomerkrant van
het Zandvoorts Nieuwsblad
met haar. Zij heeft veel reacties
gekregen van klanten en collega's.

Heel veel mensen kwamen
extra even langs om te zeggen
dat ze het stukje in de Zomer-

Foto Enck van Cleef
(ADVERTENTIE)
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Uitslag Chantilly: H Heih
gers (1.7.13), Comb. Paap (2.12),
H. Gans (3), R. Driehuizen
(4.5.8.9),
Comb.
Smnigc
(6.10.11.14.15). Uitslag Kapel
len: P. Bol (1.12), Gebr. Harte
veld (2.3.11), Comb. Smnige
(4.17.22), Comb. Paap (5.6.21),
F. Spronk (7.16.19.23), H. Heihgers (8.13.14.15.24), P. Koop
Het huisje van de NS, dat deze week werd gesloopt. De invalide bewoonster werd aanvankelijk ook overvallen door de man (9.20.25), J. Romkes
nieuwbouwplannen in de Stations-omgeving. Zij kreeg uiteindelijk toch een nieuwe woning. Links staat de loods van Van Duin (10.18), R. Driehuizen (26), G
Koper (30), H. Terol (36),
Comb. Koper (38), H Gans
(40), J. Heeremans (55), A. van
Bockhoven (56).

ZANDVOORT - Dertig
jaar lang zit meneer van
Duin al met zijn bedrijf in
een loods in het gebied Stationsomgeving. Eerst aan
de overkant, vier jaar geleden kocht hij de loods waar
hij nu zit. Maar zijn metaalbedrijf moet wijken voor het
woningbouwproject Stations-omgeving, dat de gemeente in samenwerking
met NS start. „Als ik dat had
geweten, dan had ik die
loods natuurlijk nooit gekocht," aldus de gedupeerde Zandvoorter.
Zowel de NS als de gemeente
laat de zeventigjarige Zandvoorter - volgens eigen zeggen 'mooi stikken'. Eind augustus
moet hij eruit. Alleen met het
afbreken van de tweehonderd
vierkante nieter grote loods
wordt hij door de NS 'een handje' geholpen. Lichamelijk en
emotioneel kan van Duin die
inspanningen niet meer aan,
geld voor sloop is er niet. „Het
is een ramp," zegt hij verdrietig. „Ik weet echt niet, waar ik
met mijn machines en spullen
naar toe moet."
Over de strop van 12 duizend
gulden en de inkomsten die hij
zal gaan missen, moppert de bescheiden man niet. Liever
zoekt van Duin naar een praktische oplossing. „Met een stukje
grond van vijftig vierkante meter ben ik al gered," heeft hij
berekend. „Dat is slechts een
kwart van wat ik nu heb, maar

exact genoeg om mijn bedrijf
voort te kunnen zetten. De stalen steun-balken die ik indertijd gemaakt heb, kan ik demonteren. Binnen de kortste
keren heb ik mijn loods dan
weer - zij het een stuk kleiner ergens anders opgezet."
De gemeente Zandvoort voelt
zich tot nu toe niet verantwoordelijk voor de toekomst van de
man en laat hem gewoon 'in de
kou staan'. Vorige week is hij
nog bij wethouder Versteege geweest, maar die kon hem niet
helpen. „Die zei gewoon: 'Van
Duin, zoek zelf maar wat. Als je
wat hebt gevonden, dan kom ik
wel met een milieu-ambtenaar
van de gemeente langs om te
kijken of je daar je bedrijf mag
uitoefenen'. Nou moe, dan kanie van mij wegblijven. Daar heb
ik natuurlijk helemaal niks
aan. Daarna begon-ie tegen mij
over z'n eigen problemen te
praten. Dat-ie ook z'n bedrijf
moest stoppen omdat... Nou,
dat 'gebla-bla' kon ik op dat moment echt niet meer aanhoren.
'Ik kom hier voor mezelf, meneer Versteege,' zei ik. 'Niet om
naar uw problemen te luisteren'."
Vijf uur per dag oefent de zeventigjarige nog met veel plezier zijn beroep uit. Het maken
van stalen hekwerken is met alleen zijn vak, maar tevens ook
een grote hobby van de nog actieve Zandvoorter. Er is echter
nog een lichtpuntje. Van Duin
hoopt dat burgemeester van
der Heijden zich zijn lot wil
aantrekken. „Hij is van mijn

problemen op de hoogte gesteld, maar ik heb nog niets van
hem vernomen. Ik hoop dat er
een oplossing komt. Ik moet er
niet aan denken om de rest van
mijn leven op een bankje op het
pleintje te zitten. Laat mij maar
lekker aan het werk blijven."
Voor commentaar verwijst

de gemeente door naar de NS.
Zoals Van Duin zelf al aangeeft,
hebben de NS echter aangeboden hem te helpen met de
loods. De gemeente gaat niet in
op de vraag hoe de problemen
voor Van Duin verder opgelost
moet worden.

Horloges

Promenade

ZANDVOORT - Een stilstaand horloge heeft iedereen
weieens. Aangezien juwelier
Waaning binnenkort dichtgaat,
verdwijnt langzaam maar zeker
de mogelijkheid om in Zandvoort een horloge te laten maken. Daarom heeft sigarenwinkel Lissenberg uit de Haltestraat sinds kort contacten met
een gediplomeerde uurwerkhersteller. En als het alleen om
een nieuw batterijtje gaat, verkoopt Lissenberg tegenwoordig
meer dan vijftig soorten batterijen.

Nick wint
Ajax-:-outfit
ZANDVOORT - Uit de honderden inzendingen van de
Ajax-prijsvraag, georganiseerd
door de Zandvoortse ABN/AMRO tijdens de voorjaarsmarkt,
zijn drie winnaars naar voren
gekomen. Nick van der Mey de
Bie mocht zich onlangs van directeur G.J. van Kuijk in een

Martha Burger

Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA m Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12
Telefoon: 023 - 5718648
Fax 023 - 5730497

echt Ajax-tenue steken. Jeoffrey Paap kreeg een horloge en
de rugzak ging naar Yviera
Schoonebeek.
De wedstrijd was een uitvloeisel van de bradene op 22
mei, waarbij de Ajax-bus van
hoofdsponsor ABN/AMRO eigenlijk aanwezig had moeten
zijn. De bus had echter pech.
Bij de geïmproviseerde Ajax-stand werden niettemin toch
veel prijsvraagformuheren mgeleverd.
Het is de bedoeling dat tijdens de zomermarkt op 25 augustus de bus er wel staat.

(ADVERTENTIE)

VAN 11.00-17.00 UUR
Programmering Z-FM
(perOl-OG-1996)

DUBBELDRANK
ANANAS-BANAANCACAOVRUCHT
literpak

VAN DEN BROEK

heef 14000 aanbiedingen!

Het verlies is volgens een van
de schakers onder andere u
wijten aan de rustperiode van
een maand voor Chess Society
Het jaarlijkse evenement tio'c
14 Zandvoortse schakers en /tven deelnemers uit Amstei
dam.
Het eerste team van Chess
Society won slechts een ronrkvan de zeven. Het tweede team
deed het iets beter (drie ovei
winningen en een gelijkspel)
Niettemin liet de totaal score
een flink verschil zien (39-39)
Het is de bedoeling dat er myj.
twee keer op het strand m pavr
joen 24 geschaakt wordt, name
lijk op 20 juli en 17 augustus

Vanuit het Franse Chantilly
bereikte de eerste oude duif
van Hans Heiligers na 385 kilometer het hok. Bij de eerste
vlucht van dit seizoen voor jon
ge duiven kwam de vogel van
Peter Bol als eerste aanvliegen
vanuit Kapellen in België

Van Duin: 'NS en gemeente laten
mij met metaalbedrijf stikken'

Na afloop van een sportieve week gaat bij de kinderen en begeleiders van het vijfde Tennis-sportkamp de snackmaaltijd er goed in.
In de handbalkantine kregen ze trouwens niet alleen te eten, ook de
prijzen werden daar uitgereikt. Groep drie (van Maaike en Mare)
werd tot nog toe altijd tweede, maar ontving dit jaar de Sportiviteitsprijs. Die gaat naar het team met de leukste sfeer.
Verder leverde het tennistoernooi op de laatste dag van het
sportkamp acht winnaars op: Friso van de Broek, Martijn de Wolff,
Jan-Willem Koelemijn, Robin Couzijnsen en Rosemarije Challick,
Bart Timmermans en Wendy van de Broek

ZAND VOORT - Mot een
behoorlijke
achterstand
heeft Chess Society de j.iai
lijkse strandcup zaterdag
voor het eerst aan de Amsterdamse schaakvereni
ging De Raadsheer moeten
afgeven. De Amsterdam
mers versloegen de Zand
voortse schakers met 59-39
in strandpaviljoen 24 van
Wilma en Krijn Kerkman

ZANDVOORT - De duiven
van de Zandvoortse Duivenvereniging moesten dit weekeinde
door slecht weer vliegen vanuit
België en Frankrijk. De Belgische vlucht werd zelfs een paar
uur uitgesteld.

Corrie Stubbe
Zandvoort

Hongerige sporters

Chess Society
mist strandcup

Duiven hebben
last van regen

krant leuk vonden. Ze zeiden 'u
wordt nog eens beroemd'. Nou,
dat hoeft nu ook weer niet. In
de supermarkt, op straat, overal werd ik aangesproken door
wildvreemde mensen. Ook de
mensen van de camping kwamen zelfs even langs. Ze vonden het niet alleen een leuk verhaal, maar ze vonden het ook
leuk geschreven door Martha
Burger. Daarvoor wil ik mijn
dank uitspreken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 023 - 5718648 Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red chef). Ton van Doorn
(adj chef/emdred ), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal. Theo van der ünden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant Systeemredacteur: Hero Blok
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp

overvallen worden of hartstikke ziek worden'.
Het eerste is niet gebeurd, maar het tweede wel.
In India liep Annemiek een darmmfeotie op,
waarschijnlijk dankzij een overjarige kip „Tcrwijl we juist m India ontzettend hebben opgelet
met eten en drinken."
In datzellde land maakte de armoede op haar
nog meer indruk clan ze verwacht had Ze vertelt
over een meisje waarmee ze vriendschap sloot.
„Ik zou haar zo mee willen nemen. Zo'n schatje
en zo verschrikkelijk arm. Ik heb heel wat potloden en maïs van haar gekocht en haar wat geld
Ze rilt. „Af en toe best gevaarlijk. Bijvoorbeeld gegeven toen we vertrokken. Maar je hart breekt
toen ik een foto probeerde te maken van een als je alscheid van zo'n kind neemt."
krokodil van een meter of zes. We kwamen zo
dicht bij met de boot, dat ik me doodschrok. In
Wie goed luistert en naar haar gezicht kijkt
Afrika keek ik recht in de ogen van een hyena ziet dat ze nu zelfs nog een brok wegshkt. „Daar
achter onze tent, terwijl ik eerst dacht dat de kok moet ik maar niet te lang over nadenken." En
van de safari maar een grapje had gemaakt. Tij- dan, vooral tegen zichzelf: „Je kunt de wereld
dens het duiken in Australië zwommen er zelfs niet veranderen. Als je aan de een iets geeft dan
opeens haaien om ons heen."
zijn er nog miljoenen anderen."
Van te voren zei Annemiek 'als we maar niet
Monique van Hoogstraten

MENINGEN

Toch nog 'vader'
Jan Molenaar is toch nog vader
geworden van de pijlstaartinktvisjes. De eicrbrei die hij op het
strand vond, is onverwacht volgens ZFM aan het uitkomen in
Artis. Probleem: de jonge inktvisjes willen niet eten. Max Jansen, bioloog in Artis voor de
koudbloedigen, probeert ze
voorzichtig te voeden. Tot nog
toe schijnen alleen de verzorgers in een Japanse dierentuin
daarmee succes geboekt te hebben. De uitgekomen inktvissen
kunnen overigens wel enkele
dagen overleven, omdat ze nog
enige voedselreserves in hun
nek hebben. Het zijn trouwens
rare beestjes, want de babypijlstaartinktvissen zwemmen verticaal door het water totdat ze
wat ouder zijn en de wereld horizontaal in de ogen durven kijken.

ven. Uren moesten we wachten Op een gegeven
moment liet ik de foto van mijn moeder zien en
zei dat die vast ongerust was. Nou, dat hielp een
heel klein beetje. We mochten er na vijf uur
eindelijk vandoor."
De natuur maakte ook veel indruk op Vincent
en Annemiek. „De watervallen van Argentinië,
het Great Barner Reef, het tropisch woud, jonge
leeuwen, kokosnoten eten op een wit taountystrandje, tussen de dolfijnen zwemmen, geweldig."

Zandvoorts
Nieuwsblad
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De strandbus is er, nu de zon nog

De Klink
ZANDVOORT - De nieuwe
Klink van het Genootschap
Oud Zandvoort is weer uit. Het
tijdschrift van de grootste vereniging van Zandvoort bevat onder andere een prachtige oude
foto van viskanter Bonnie, een
versierde paard met wagen en
verhalen over de Naaischool en
het Roggeveld.

Buiten schaken
ZANDVOORT - Schaakliefhebbers kunnen, als het weer
het toelaat, vrijdagavond hun
hart ophalen op het Raadhuisplein. Daar vindt een openluchtschaakkampioenschap
plaats van half acht tot half 11.
Chess Society neemt de
schaakstukken en de borden
mee voor toeristen en Zandvoorters.
(ADVERTENTIE)

MEUBELSPECIALIST
IN
GRENEN
&
BEUKEN

c nfubikr in tMeubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen

De Stichting Aids Fonds bedankt de 18 Amsterdamse vijf-sterren hotels, de gasten,

K* dam
*, diner

de sponsors, de artiesten en alle overige medewerkers voor het succesvolle AmsterDAMdiner
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van zondag 7 juli 1996 en voor de grandioze opbrengst.
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Albert Heijn
Brand Bierbrouwerij bv
Citroen Nederland bv
De Boer Tenten bv
Delta Lloyd Verzekeringsgroep nv
HEM A B.V.-Amsterdam
Héman Verhuurservice bv
Het Parool
ING Bank
Joop van den Ende
Evenementen Produkties
KLM Party Service
Oud Wijnkopers & Hustinx bv
Stadsblad De Echo
Tenty Productions bv
VEN Internationale Versmarkt
Vormplan Design bNO
Vrumona
Weekmedia
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Mega Jackpot Postcode Loterij maakt u miljonair

De Mega Jackpot van de
Nationale Postcode Loterij
staat op zes miljoen gulden.
Binnen twee maanden gaat
Henny Huisman op pad om
weer een Nederlander multimiljonair te maken. U kunt
die Nederlander zijn. Komt u
als miljonair terug van
vakantie? Lees verder!
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50
soorten
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AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES. VLEESWAREN

-84 juli
*Jaarbnadorlo
Wijk aan Zee

•fi7 juli
Camping de Bergen
Wanroy
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., ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

ï Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand het
l aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
ï A.u b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
i Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
|
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17 00 uur

Wij zijn zondag's weer geopend

RoadsHow

Voor het eind van de zomervakantie gaat de Jackpot er zeker
uit. U hoeft er niet eens voor
thuis te blijven, want de Postcode Loterij keert alle prijzen
automatisch uit. U kunt dus
miljonair worden terwijl u languit in de zon ligt! Wie wil dat
niet?

I

BOUCHERIE

Meespelen is het enige dat u
hoeft te doen om te winnen voor maar een tientje per lot.
Met de bon op deze pagina kunt
u loten (bij-)bestellen. Doe dat
wel snel. Om deze maand nog
mee te spelen moet uw bon
voor 13 juli binnen zijn. Stuur
hem dus vandaag nog terug. H

Deze óf volgende maand gaat
de Jackpot zeker vallen. Want
als de 6 miljoen niet valt, komt
er nog één keer I miljoen bij,
maar bij een stand van 7 miljoen móet-ie eruit! Met ieder
lot heeft u evenveel kans om te
winnen. Met meer loten heeft u
dus meer kans.

Wij zijn voor u de onbetwiste
BARBECUE-SPECIALIST

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Ook alle andere prijzen van de
Postcode Loterij komen automatisch bij de winnaars terecht.
Dus ook de maandhoofdprijs
van een ton, de straatprijs van
3.000 gulden, de extra prijs van
25.000 gulden en de vele tienduizenden andere prijzen.

Uw geld ligt al klaar. Bestel vóór 13 juli een paar loten, dan sta ik
deze maand misschien bij ü op de stoep!

EN SPECIALITEITEN

lD ƒ 40,- (vier lotnummers)
j D / 30,- (drie lotnummers)
l
B Naam:

____

_

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
n / 10,- (één lotnummer)
___

_

_

Q dhr.

mevr.

R Adres:

Elke maandag 21 -OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

6 miljoen
, De Bingociiters:

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

Getal 1 t/m 21

BUREAU VOOR MEDIA ADVIES
te Zandvoort zoekt voor haar
afdeling Telemarketing

Herintredende Dames
die 5 halve dagen per week telefonisch contact
onderhouden met bestaande en nieuwe relaties.
Heeft u interesse?
Neem dan telefonisch contact op met
Bureau Van Vliet 8.V., telefoon 571 47 45 en
vraag naar Ruud van Viersen

35
11
29

23 22 34 | 16 02 13
42 43 41 | 24 37 21
04 33 40 l 01 28 36

De overige Bingoprijzen:
05
08
03
45
20
27
39
44

Getal 22 t/m 36
ƒ10.000,12
ƒ20,
ƒ1.000,25
ƒ10,
ƒ 500,- 30
ƒ 100,- 07
ƒ50,10
ƒ40,- 26
ƒ6,ƒ30,31
ƒ6,-

» Postcode:
i
Plaats.
l
I Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000,- Tel. .
Banknummer:

150.96.07

ƒ25,-

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

:Streiatpriis;

Thuisbingo
ƒ 25.000,-

ƒ 3.0OO,6561 BA
Extra Prijs ƒ 25.0OO,-

Zôtfouten voorbehouden

6561 BA 002

De BMW: 7255 MS 063 in Hengelo

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZVDen Haag.

NATIONALE
LOTERIJ

B
B
B
B
B
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'Hier zie ik tenminste elke dagmensen'
Zandvoort en de toerist,
dat zijn twee handen op een
buik. Wat bindt deze twee
handen eigenlijk aan elkaar? De mensen die ten
dienste staan van de bezoekers en daar hun brood mee
verdienen. Zoals de Zandvoorter die de toerist als
gastheer ontvangt in het
restaurant, de bejaarde souvenirverkoper, dé tiener die
's avonds na zonsondergang
de strandstoel opruimt of
de vakantiewerker die het
bord van de badgast afwast.
Waarom is iemand bijvoorbeeld zo gek om op zijn
73-ste nog steeds zoniiebrandolie en strandballen
te verkopen? In een korte
zomersene deze week Wim
Rus.

Wordt

geholpen t

(ADVERTENTIE)

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Afval in de duinen Bewoners en toeristen trekken zich weinig aan van de borden 'Streng verboden afval, puin en tuinvuü' te storten dat bij de
duinen staat. De gemeentereiniging heeft het
steeds drukker met het verwijderen van het afval.
Injectienaald Een zesjarig jongetje heeft zich
geprikt aan een injectienaald. De naald bevatte
sporen van een spierversterkingsmiddel.
Controle De NS controleren al bij de ingangen
naar het perron of de reizigers wel over een
kaartje beschikken. Door de drukte is controle
in de trein bijna onmogelijk.
Zieke bomen De gemeente gaat 25 zieke iepen en
35 zieke platanen weghalen uit de Gerkestraat,
Kostverlorenstraat en Zandvoortselaan. De bomen zijn aangetast door een schimmel.

Klok tcriijïjïczct Op het Gasthuisplein heeft de
Folkloreschouw de klok even teruggezet. In klederdrachtgeklede groepen paradeerden over het
plein op uitnodiging van De Wurf.
Van Agt Zandvoortse CDA-sympathisanten hebtaen zich achter Dries van Agt opgesteld. De
CDA-ers hebben aangedrongen op het premier
schap van Van Agt.
Gevaarlijk fietspad Het fietspad tussen Zandvoort en Noordwijk wordt zo enthousiast door
wielrenners gebruikt dat zij weieens onderuit
gaan als ze van een duin afrazen. Twee fietsers
zijn zelfs op een dag gewond geraakt na een
valpartij.
Afgelast Het kort geding van de Werkgroep
Huisvesting (de krakers) is niet doorgegaan. Enkele bewijsstukken zijn namelijk vernietigd.

H

D

E DEUREN VAN DE
trein openen zich met
een zware zucht. De
73-jarige Wim Rus richt zich
lichtjes op uit zijn plastic tuinstoel. Hij houdt met een schuin
oog vanuit het kleine hokje achter de souvenirwinkel de hal
van het station in de gaten.
Elke trein kan immers een
nieuwe klant betekenen.
„Nu is het tamelijk stil, want
het weer is niet zo best," vertelt
hij op een herfstachtige julidag.
i „Maar met zonnig weer stop- „Hoe lang ik nog in dit souvenierwinkeltje sta, hangt af van mijn gezondheid," zegt Wim Rus
j pen er vier treinen per uur en
| stappen er driehonderd men-dacht ik me 's zomers dat ik
I sen uit. De zonnebrand en de misschien wel wat aan de
l opblaaskrokodillen vliegen dan strandpachters in Zandvoort
de deur uit. Zet maar boven je kon verkopen. Nou, dat viel
stuk: 'De zon is de koopman niet mee. In die tijd waren
voor de souvenirverkoper'," Zandvoorters geen makkelijke
mensen. Zeker niet als je uit
dicteert hij.
Rus kent alle treintijden uit Heemstede kwam, zoals ik.
zijn hoofd, ook al staat hij pas Maar ik hield vol en van lievereen paar jaar in deze zaak. Hij lee kreeg ik steeds meer klanis een C&A-man. „Iemand die ten in Zandvoort." Rus heeft
van alles en nog wat kan doen zelfs enige tijd een souveniren zich niet zo op één vakge- winkel samen met mevrouw
bied laat vastpinnen," legt hij Van Marel op de Rotonde gehad. Nu staat haar zoon daarin.
uit.
„We hoorden van de NS een
Ooit, in een grijs verleden,
was hij zelfs kleermaker. Maar paar jaar geleden dat het stain '56 nam hij echter de groot- tion wat meer opgefleurd
handel van zijn vader over. „Ik moest worden. Zo ben ik hier
begon met hoofdpijnpoeders, terechtgekomen. En ik geniet
maar omdat ik veel bij water- er echt van." Hij staat op om
stokers langsging en er nog een klant te helpen. Een kind
nauwelijks supermarkten wa- stampt hard op het graniet in
ren, breidde de handel zich de holle hal en zingt mee met
puter. „Vroeger schreven we de geen 15 meer. Veel van mijn
steeds meer uit. Verkoop je ook zijn walkman.
Rus is misschien niet meer orders op een sigarendoosje. De vrienden zitten thuis nu ze gewater slangetjes vroegen ze. En
pensioneerd zijn. Ze vervelen
veters, theezakjes, servetten." zo jong, maar hij schrikt niet tijden zijn wel veranderd."
„Waarom iemand op zijn zich. Nou, ik niet. Ook niet als
Van het een kwam het ander. terug voor moderne ontwikke„Midden in de jaren "zestig be- lingen. Thuis heeft hij een com- 73-ste nog werkt? Ja, ik ben het rustig is, nee. Hoe lang ik

Foto Kriek van Cleef

nog door ga, weet ik niet. Het
ligt een beetje aan mijn gezondheid. Maar ik moet er nu nog
niet aan denken om de hele dag
thuis rond te hangen."
„Hier heb ik elke dag contact
met andere mensen. Er komen
Italianen, Duitsers, Amerikanen, Fransen, Engelsen en
soms maak je een praatje met
ze. Een enkele keer storten ze
hun hart bij je uit. Of je speelt
het spelletje van de handel met
ze. Zij vinden iets te duur, ik
probeer ze over te halen. Het
valt me wel op dat 15 gulden
zo'n beetje de bovengrens is.
Veel duurder kan ik mijn spullen nauwelijks verkopen."
Twee Zandvoorters komen
elke dag even langs. „Jan en
Joop. Daar hoor ik dan de
nieuwtjes uit het dorp van. Een
leuk nieuwtje? Tja. Dat weet ik
niet zo, hoor. Het weer, daar
hadden we het vandaag over.
Ach, er zijn maar weinig dingen
waar ik ondersteboven van
raak."

de badplaats door

met

ET ZIT MAAR niet mee
met dat weer. Je zou er
bijna van gaan mopperen.
Uit de redactiekast heb ik een
oude wintertrui gehaald en beneden hebben mijn collega's de
kachel aangezet. Er stond van
de week zelfs zo'n harde storm
dat de kleine groene kastanjes
de wandelaars op het Gasthuisplein om de oren vliegen. Jammer hoe dat pril geluk nog niet
eens zijn puberteit kan bereiken en nu al uit de moederschoot gerukt wordt.
Maar is ouderdom alles, kun
je je afvragen. Zijn mensen gelukkiger met een heel leven
achter de rug dan wanneer ze er
nog aan moeten beginnen? En
gebouwen, juichen die van
blijdschap? Op l juli ging in
Zandvoort naar mijn weten de
'Dag van de Architectuur' ongemerkt voorbij. Of heeft u de bekende Zandvoortse architect
Chris Wagenaar met een vlaggetje zien lopen? Zelfs Heino,
die zo prat gaat op zijn architectonisch inzicht, heeft geen excursies naar het Circus georganiseerd.
Het raadhuis zoog vlak voor l
juli zijn wangen in. Alhoewel,
vermoedelijk waren het toch
weer een paar vandalisten die

Op leeftijd
nieuwe deuken in de pas herstelde oranje muur van het
nieuwe raadhuis schopten. Ik
verdenk heel stiekem deze keer
niet de jeugd, maar volwassenen die protesteren tegen de
nieuwste Zandvoortse architectonische miskleun.
En ondertussen staan de gebouwen die al wat meer op leeftijd zijn te kreunen onder hun
last. Je hoort de 'oude besjes'
niet zo vaak, alleen als je heel
goed luistert naar hun bewoners. Het Cultureel Centrum laten we deze keer even rusten,
maar neem nou de oude Mariaschool. Die ligt weliswaar een
beetje verborgen achter de
Agathakerk, maar hoef je er
daarom als gemeente 15 jaar
niet meer naar om te kijken?
Wethouder Gerard Versteege
beweert zelfs dat hij nog nooit
heeft gehoord dat de statige
school erbij staat alsof er in
Zandvoort een aardbeving geweest is. Terwijl iemand mij
toefluisterde dat Versteege zelf
katholiek is. Of hij is in geen

jaren meer achter de kerk geweest of hij heeft zijn ogen en
oren dichtgehouden al die tijd.
Gek genoeg heeft hij wel eigenhandig opdracht gegeven
om de gedenkplaat van architect Cuypers uit de oude Mariaschool te laten halen voor het
feestje van de nieuwe Mariaschool begin dit schooljaar.
Omdat die plaat bij de school
en niet bij het gebouw zou horen. Ik gun uiteraard best iemand een leuk cadeau, maar
om nu kunstschatten te gaan
jatten...
Was die Cuypers dan werkelijk zo'n bijzonder type? Ja zeker. Hij ontwierp het Rijksmuseum en het Centraal Station in
Amsterdam. Bovendien kwam
ik zijn naam toevallig dit weekend tegen tijdens een bezoek
aan Kasteel Amerongen, want
daar gaf hij rond 1900 wat adviezen voor de inrichting van
de prachtige kamers.
O ja, die drie bouwwerken
zijn ook oud en hebben ook last
van ouderdomskwalen. Maar
gelukkig wordt er wel af en toe
naar ze geluisterd. En dan lijkt
het me minder erg om bejaard
te zijn.
Monique van Hoogstraten

j Kerkdiensten
12/13 juli
Hervormde Kerk:

Zondag 10.00 uur: ds J. de Waard (SOW).
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

Zondag 10.00 uur: ds J. de Waard, SOW in Hervormde Kerk.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: pastor C. v. Polvliet.
Zondag 10.30 uur: pastor C. v. Polvliet (met bariton J. Versteege).
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:

Geen dienst tot en met 4 augustus.

Weekenddiensten

Speelweek van 11 t/m 17 Juli
'De disney-hit van 1996'

PAMELA
AINDERSON
LEE

Genomineerd
voor 4 oscars

Nicolas Gage
Elisabcth Shuc
in een IMikc Ficiais film

22?

LEAVING
LAS VEGAS
Stoty

Nicolas Cage
/s buiten gewoon
Elisabeth Shue
fantastisch

LET OF
Nederlands
gesproken
Versie !

A.L

Dagelijks

13.30 en 15.30

16 jaar
Dagelijks
19.00

16 jaar
Dagelijks
21.30

VERWACHT
DEAD MAN WALKING
UF CLOSE AND FERSONAL
THE JUROR
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.

Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Beibus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
' voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
Huisartsen: De volgende huis- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
artsen hebben een gezamenlij- afspraak.
ke waarnemingsregeling: J. An- Tclef. meldpunt Ouderen Misderson, B. van Bergen, C. Jag- handeling: 023-5159700, van
tenberg, G. Mol, P. Paardekoo- 08.30 tot 17.00 uur.
per, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie daarover Woningbouwvereniging EMM:
tijdens weekend, avond/nacht Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
vanaf 16.30 uur, én tijdens feest- technische
dagen via telefoonnummer 5717577.
(023-) 5730500. De spreekuren Storingsnummer gas buiten
van de dienstdoende arts zijn kantooruren: tel. 023 - (5)235100
zowel op zaterdag als zondag (nv Energiebedrijf Zuid-Kennevan 11.30 tot 12.00 uur en van merland. Tijdens kant.uren:
17.00 tot 17.30 uur. Een af- 5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073, uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
openingstijden (alleen voor re- vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
cepten)": zaterdag 11.00-13.00 en u., zat. 10-14 uur.
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden inforBurgerlijke stand
matie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Periode
vallen is het kruiswerk Zuid- 2 - 8 juli
-Kennemerland 's avonds, 's In ondertrouw: Olaf Ben Rosenachts en in het weekend te be- laar en Irene Roswitha Herlaar.
reiken via de doktersinforma- Aschwin van der Mije en Evelitiedienst: tel. 06-8460.
ne Christine Paap. Antonius JoVerloskundigen: Mevrouw E.A. hannes van den Berg en Monide Boer-Burgh en/of mevr. que Theodora Maria Muller.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Wilhelmus Johannes van der
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Zon en Hester Margretha Johanna Warmerdam.
voort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Getrouwd: Hendrikus Cornelis
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Laurier en Grazyna Maria To(023-) 5715847.
maszewska.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Geboren: Justine Sabine, dochder dieren (023-) 5714561, Ver- ter van Leendert Bol en Ingrid
missingsdienst
023-5383361, Miriam van Soolingen. ChristoAsiel Zandvoort (tevens pen- pher Lawrence, zoon van Lausion) (023-) 5713888. Stichting rens Last en Christine Casti.
Regionale Dierenambulance: Bruce Thorsten, zoon van Nigel
023-5363476 of alarmnummer David Lancaster en Paula Bussing.
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst Overleden:
Haarlem c.o.: 023 - 5471471, dag Johanna Elizabeth Bol-Busink,
en nacht bereikbaar voor een oud 79 jaar. Maria Catharina
van Duivenboden, oud 79 jaar.
gesprek van mens tot mens.
Welzijnseeïitrum Zandvoort: Jentina Maria Noorda-Wentzel,
Voor informatie, advies en hulp oud 91 jaar. Nicolaas Boon, oud
tel. (023-) 5717373, op alle werk- 80 jaar. Karel Peter Albertus
dagen van 10.30-12.30 uur. Muijs, oud 64 jaar.

Meestal zit er op de bank bij
de oude Mariaschool een veel
kleiner groepje, maar als er een
foto genomen moet worden willen de kunstenaars van het
Zandvoorts Palet, de vaste
schoolbewoners en de leden van
de nieuwe Culturele Werkgroep
Zandvoort wel een uitzondering
maken. Ze zijn blij met hun leren bank, al lijkt niemand meer
te weten hoe deze op de binnenplaats terechtgekomen is.
Het schijnt een ideale plek om
inspiratie op te doen. En een
prettige vergaderruimte in de

Praten over kunst
open lucht, vindt de Culturele
Werkgroep Zandvoort (CWZ).
Die groep is een paar maanden
geleden opgericht en bestaat uit
diverse kunstenaars en cultuurliefhebbers. CWZ vergadert behalve over het schenken van
Coca Cola tijdens de vergaderingen ook over de verbetering van
het culturele klimaat van Zandvoort. Het hoogtepunt van de
inspanningen moet het Open
Atelier op 8 september worden.

„Voor het Kunstcircus is zo'n
strenge ballotage dat een deel
van de kunstenaars tussen wal
en schip valt," vertelt Rene de
Vreugd namens de werkgroep.
„Daarom willen we tijdens het
Kunstcircusweekend in de Mariaschool laten zien hoe hier gewerkt wordt."
Bovendien wil de CWZ met
een culturele structuurschets
de gemeente en de politiek \vakker schudden. „Daarmee zullen
we best tegen heilige huisjes
aantrappen," waarschuwt De
Vreugd.
Foto Kriek van Ui-.-:'

Agenda
Wijzigingen voorbehouden.
Woensdag 1(1 juli
* Rekreade voorkinderen van 4-12 jaar in liet Jeugdgebouw l Kerkplein): 10-11!.00 uur Boerenkool niet ijs i knutselen i.
15-17.00 uur Laat maar waaien (speurtocht!.
* Rekreade voorkinderen van -1-12 jaar in 't Stekkie iCelsiusstraat IflO): 10-12.DO uu r Sportief Spelen i toneel'. 15 l /.Ou
uur Jas aan. jas uit (buitenspeli.
Donderdag 11 juli
* Rekreade voor kinderen van 4-12 jaar in het Jeugdgebouw (Kerkplein): H).IL'.00 uur Sneeuw in de Sahara i buitenspel),
15-17.00 uur Rust in de regenton (buitenspel). 13.15 uur Volksdansen en poppenkast op Jan Snijerplein.
* Rekreade voor kinderen van 4-12 jaar in 't Stekkie (Celsiusstraat 19U): 10-12.00 uur Toy, toy l knutselen i. 15 -17.00 uur
Sportzoekertje ivossenjacht). 18.31) uur volksdansen en poppenkast (bij mooi weer buiten).
* Bij mooi weer: barbecuen met gitaannuziek bij Yanks (Dorpsplein). Vanaf Ki.OO uur.
Vrijdag 12 juli
' Schaken in de openlucht (bij mooi weer) op het Raadhuisplein tussen l i).311 en 22.HO uur.
' Rekreade voorkinderen -1-12 jaar vanuit het Jeugdgebouw (Kerkplein): 10-14.00 uur (brood mee voorde p i c k n i c k ) .
' Rekreade voor kinderen 4-12 jaar vanuit 't Stekkie (Celsiusstraat 1!)0): H) 14.00 uur Zandvoorsespelen (brood mee voor
de picknick).
* Tropicanafestival. Overal in het dorp treden swingende bands op. Van 20.00 tot 24.00 uur.
Zaterdag i 3 juli
* Tropicanafestival. Overal in het dorp treden swingende bands op. Van 20.00 tot 24.00 uur.
" Beach Volleybal bij strandtent Seaaull. Van 10-19.00 uur.
Zondag 1 1 juli'
* Beach Volleybal bij strandtent Seagull. Van 12-18.00 uur.
' Beach Bop. jazz bij paviljoen De Zomer lBloemendaalse strand). Optredens van Cantona Sound System en \Vooty
Snatchers. dj's DNA en LX Pacific. Tussen 17.00 en 23.00 u u r .
' Beach volleybal. Tweede ronde van het NK. voor de rotonde op het strand.
' Rekreade voorkinderen van 4-12 jaar: volksdansen en poppenkast op Jan Snijerplein. Om 10.15 uur ibij regen in hot
Jeugdgebouw. Kerkplein).
* Rekreade voor kinderen van 4-12 jaar: volksdansen en poppenkast in winkelcentrum Noord (bij slecht weer in 't Stek
kie. Celsiusstraat).
Maandag 15 juli
* Rekreade voor kinderen van 4-12 jaar in het Jeugdgebouw (Kerkplein): 10-12.00 uur Wie, oh wie i knutselen>. 15-17.00
uur Van Fiepensteintot Hotentoot (spel).
* Rekreade voor kinderen van 4-12 jaar in 't Stekkie (Celsiusstraat l!)()): 10-12.00 uur Laat ook eens een ballon op ( k n u t selen). 15-17.00 uur De touwtjes goed in handen houden (spel en sport i.
Dinsdag lli juli
* Rekreade voorkinderen van 4-12 jaar in het Jeugdgebouw (Kerkplein): 10 12.00 uur Kietelketting (spel). 15-17.00 uur
Sjaak Snuffel (buitenspel)..
'Rekreade voor kinderen van 4-12 jaar in 't Stekkie (Celsiusstraat 1110): Is dit zweefland (toneel). 15 17.00 uur Vv'eggewaaid (knutselen*.
Woensdag 17 juli
* Rekreade voor kinderen van 4-12 jaar in het Jeugdgebouw i Kerkplein): 10-12.00 uur Firma Listen bedrog (knutselen
en spel). 15-17.00 uur Schitterend werk [creatief spel).
* Rekreade voorkinderen van 4-12 jaar in 't Stekkie (Celsiusstraat !!)()): Balonnetje trap (buitenspel). 15-17.00 uur Zweef
muziek (knutselen, mur.iek).

woensdag 10 juli
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Opruiming op de boulevard. Meubels
voor een appel. Interieurs voor een ei.
De koopjesklopjacht begint. Kom snel!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
D.igelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zjtord.vj tot ! / 00 uur
maandag van 13 00 tot 17 30 uur

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur

vanReeuwijk
•*
-—
Direct werk

M ir l D - . i i K r i l en 11 c- kniinrn \>*\\ il r n •:<•/<• l ov re l of - kolomnirn l i i rrdli' in i l i \ r i -c Irltrigrootten.
l*.n l i r u l i r i f i i \ « ' i \ v i j / « ' i i \MJ n.i.u- dr -.[H'ri.ilr bon op c!<jMfiinn ..MICKOV.
l'l.uil«.m<: i s tiiojirlljk ui de \oljrrinic rditir;

Een eigen bedrijf starten?

Groothandel m non-food produkten (boeken, speelgoed e.d.) Vanaf 1996 een stuk eenvoudiger met de nieuwe middenzoekt + 15 medewerkers om onze snel groeiende onderne- standsopleiding AOV. Avondopl. in diverse steden Examen
ming te versterken Functies o a • vertegenwoordigers, klan- in eigen klas. Voor ml. + broch : Instituut Bernel 023-5325491.
tenservice, promotie, verkoop, aflevering Geen speciale
ASTROLOGIE opl. 'Jupiter'
ervaring vereist Be! nu voor een afspraak RTF 020 - 6920191.
Folder: 020 - 6384148.

Kennismaking

z\M>\ouirrs MKI \\siiK\n/o.r> i \^\ miiiiiiM-t<>r.

SIiiilin-jMifd: lÜns.f.ij; 12.00 uur.
l knul uu lrk->l t«'lrfuTii-,rh o|*^r\(*n: 023-."! 71 Mt nf
affl<'MMi//tMi(ltMi aan:
* XamKoorl- Ni.-im-hL.d. G.iMlmispli-in 12. 20 lij M
X.imhoorl:
Pl.iiit-.inii t- <mk nmjif-lijk in <lt' Mil^fiidf comhm.ilir:
\\2-Xan.lvoorl- MruushM. \nisK-Urrns \\.-rkhla.l.
\ il hoorn*.» 1 < .nurant. <!r Komlr \ cnci. VaUiiicrnicr
Cnuranl. aür nlilu 1 - \ < m lirl \m-tcnlain- Sl.uNbl.nl. /5.ÏJ2 [NT m i l l i m c l f r .
Sluiting-lijd: in.i.ni.l.i- l ."j.00 uur.
"ff

"Ar

Informatie ovrr on/c overige aaulivkkrlijkr ;ul\erli-nticromhinatH'- In dr Micro'*- /jjn op aan\ raaj; op
on/t- kantenen \ r r k t ij<;b.iar.
\ oor lirir\< b n ondrr iiiimnH'r wordt l rogt'1 extra in
it'kcnin^ fïclïr.ic-ht. aUiat-dr^K.-- ;idm.kos|<Mi.

"A" lïij p!a.iisiti<r in do Micro's \\oroVn geen hc^ijsmuntnrr-i wi'sliiiird. Op \er/.oek \\ordl aan ad\erleerder*- huïten liet xei'spreidin^s^cliied één kunt \er*•tuiml. IIier\oor word l ƒ6.50 in rekening gehraehl.
A l l e p n j / e i i t - x c l . 17.5 r /r BTW
l kimt de teki-t \an m\ Mir-ro-adverlenïieeoinhin.itH' 7.
telefoni-eh op»e\en:

Loop jij ook liever op het
strand dan over het ijs? Ben jij
een leuke, slanke, actieve
man9 Laat dan iets leuks van
je horen' (vr.) 06-350.15.15.6
1 gpm. Boxnummer 397956.

Opleidingen/cursussen

Divers personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Op de Sniep, Diemen

PER DIRECT GEVRAAGD
VOOR STATION DUIVENDRECHT.

medewerkers
op basis van een afroepcontract
voor de verkoop van NS vervoerbewijzen,
na afloop van Arena evenementen.
Inzet is wisselend 1 a 2x per week
op onregelmatige werktijden 2 a 6 uur.
Vereist: minimaal MAVO, enthousiasme, flexibiliteit en
klantgerichte vaardigheden

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE9
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen9
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets m het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Hoi, ik ben Mandy. Ik ben 1.72
m lang en heb lang blond
naar. Ik ben op zoek naar jou11
Reageer op mijn box en we
gaan ervoor, helemaal tot het
einde. 06350.15.15.6 1 gpm.
Boxnummer 438241.

Inlichtingen: mevr. M. Marlens 020-5577966 / 5577971.

Omgeving A'dam: met Ton. Ik
ben 1.85 m lang en ben 31
jaar. Heb blond haar en blauwe ogen Ik woon dus in omg.
A'dam. Het lijkt me hartstikke
leuk om op deze manier in
kontakt te komen met jou1
Lijkt het je wat9 Spreek dan
wat m en ik bel terug!
GESCHEIDEN en toe aan 'n 06-350.15.156 1gpm. Boxnieuwe start9 Veel vrouwen nummer 940271.
zijn ook op zoek. bel
R'dam: mijn naam is Pamela.
06-350.290 15 (75 cpm).
Ik zoek een leuke, toffe man
tussen de 19 en 25 jaar oud.
Ik (man) heb een PRIMA LE- Zelf ben ik 18 jaar, het liefst
VEN waarin het mij aan niets omgeving
Rotterdam!! Ik
ontbreekt. Een creatieve job hoop dat je me belt... Je zult
en een absorberende hobby er geen spijt van krijgen!!
houden mij van de straat.
BEL me VANDAAG nog!! 06Nadeel is dat het zo voorspel- 350.15.15.6 1 gpm. Boxnumbaar geworden is Daarom mer 399143.
zoekt deze late 40-er jou! Een
uitdagende dame. Meer we- Samen genieten van een warme vriendschap of lat-relatie,
ten? BEL: 06-350.15.15.6
met een intelligente man, die
1gpm. Boxnummer 358333.
gezellig is m de omgang. Dat
Ik (man) zoek een eerlijke en wil ik (vr.). 06-350.15.15.6
betrouwbare relatie, iets wat 1gpm. Boxnummer 388992.
tot nu toe nog steeds niet
Utrecht, met Babette, wat ik
gelukt isi 06-350.15.15.6
zoek, is een beetje gezellig1gpm. Boxnummer 366812.
heid, vriendschap, mensen
Ik, vr., heb lang blond haar, om me heen, lol trappen. Ik
blauwe ogen en ben 1.75 m houd van uitgaan, lekker eten
lang Ik ben van beroep foto- en nog veel meer... Lijkt het je
model' Wat wil ik? Ik heb zin m wat? Spreek dan een reactie
een heerlijke nacht met jou!! op mijn box in. Groetjes van
Lijkt het je wat?9 Gewoon re- Babette! 06-350.15.15.6
ageren, dan zien we wel hoe 1 gpm. Boxnummer 931975.
het loopt'! 06-350.15.15.6
Utrecht: met Mananne. Zijn er
1gpm. Boxnummer 333828.
nog van die goed uitziende,
Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25 langharige mannen, die net
en 29 jaar en wij zoeken 2 als ik van hardrock en blues
leuke meisjes om mee uit te houden9 Andere muziek?
gaan! 06-350.15.15.6 1gpm. Geen probleem1 Het maakt
Boxnummer 380647
niet uit of je groot/klein bent,
Ik ben een 25-jange muziek- maar niet dik' Ik ben 1.68 m
liefhebber' Ik zoek een meisje en 53 kilo, 33 jaar.
die net als ik van muziek 06-350.15.15.6 1 gpm. Boxhoudt of misschien wel een nummer 442080.

Hoi, ik ben Nicky en kom uit
Amsterdam. Ik ben 27 jaar
jong. Ik houd van sporten en
uitgaan. Ik heb blauwe ogen
en mooi bruin haar en ben
1.80 lang. Houd jij ook van
sporten en uitgaan? Dan kunZoekt u een aantrekkelijke bijverdienste of wilt u van beroep nen we dat samen gaan
veranderen' Wilt zelfstandig werken? Zelf uw tijd indelen9 doen' 06-350.15.15.6 1 gpm.
( < l i t iiiiinnH'r i* nicl \oor Itp/wjikhirlili'ii) nf/.ciulcn aan:
Met nieuwe uitdagingen en carrièremogelijkheden? U kunt na Boxnummer 410121.
Micro's YTrrkimMlia
de vakantie direct beginnen Onze professionele JAFRA
l'ixtliu* 1 5 6 - 1000 AI) Aiii-KTiliiin
cosmetica opleiding zorgt ervoor dat u klaar bent voor uw Hoi leuke jongens, jullie spreken met Karin. Ik ben een
De ••Imtin^lijtlrn gelden \oor [dajtwinj; in dc/t'lfditaak. Voor sollicitatie bel. 020 - 4965032.
gezellige en leuke meid. Ik
\\t-ck.
\ oor dl- bflalin^ onu.ul^t u cru .irccplpt ok.tart.
ben op zoek naar hele gezellige jongens, om met mij te
Zalenverhuur
rechnisch personeel
gekke dingen te gaan doen!!
Zie je dit wel zitten9 Reageer
gevraagd
dan SNEL. 06.350.1515.6
Verloren en
Oproepen
1gpm. Boxnummer 375381.
gevonden
Mededelingen
Op zoek naar écht technisch
Hoi, met Inge1 Ik ben een iets
voor uw feest,
werk? Bel of kom langs bij
te spontane meid! Kun je bij
party of receptie.
Uitzendburo,
• Gevonden Linnaeusstraat Technicum
mij af en toe de handrem
Tel.: 023 - 5715541.
* Help de Polen. Stuur 'n armband met naamplaatje Ceintuurbaan 312, A'dam.
erop gooien en mij temmen?
voedselpakket' Wij hebben Marjolein. Tel • 023 - 5717794 Tel. 020 - 6767656
Bel dan snel' 06-350.15.16.6
evt 'n adres: 02907-5235
1 gpm. Boxnummer 363291.
o Uw particuliere Micro bon
Felicitaties
Hoi
met Jeroen. Ik kom uit
per post verstuurd bereikt
uw adres voor koud buffet Haarlem en ben 21 jaar jong.
Horecapersoneel
ons pas over 3 a 4 dagen.
en bittergarnituur.
Ik ben romantisch, spontaan,
Opdrachten die te laat
gevraagd
Tel/ 023-5718812/5715619. open, eerlijk en gezellig!1 Ik
Djona en Nanda, een gezelbinnenkomen worden
lige en zonnige trouwdag.
Zoekt u ruimte voor vergade- ben eigenlijk op zoek naar
automatisch de week
Oma Abdala.
ring, feest, club of partij? een vaste relatie. Ben jij dat
daarop geplaatst.
Café Neuf
Komt u dan eens praten met ook en kom je ook uit omg.
Nanda en Djono, heel vee
Alkmaar/Haarlem?
Meteen instrument bespeelt!
zoekt toilet-juffrouw
mij, A.J. v.d Moolen,
geluk in jullie huwelijk
bellen'! 06-350 1515.6 1gpm. 06-350.15.15.6 1gpm
voor Tropicana Jazz-festival. Gemeenschapshuls, tel.
Oma van Zwol
Boxnummer 497684.
nummer 359503.
Tel.' 023 - 5713722.
023-5714085 of 5719652
Nanda en Djono, een hele
gezellige dag vrijdag.
Paul en Anneke.
** TOP PRODUKT VRAAGT VERKOPERS "
Het produkt: multi-functioneel onderhoudssysteem.
De eis. max. 40 jr, i.b v auto en direct beschikbaar.
Beloning: interne sales-opleidmg, professionele begeleiding,
carrière-mogehjkheden etc (10-17 uur) 020-6409408, afd. PZ.

020-562 62 71

Hotel Hoogland
Party-service
PELIKAAN

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

B Nanda, van harte gefehciteerd met je verjaardag van
• Wij behouden ons het daag Alois en Fenny.
recht voor zonder opgave van
Ron & Mandy, samen 40
redenen teksten te wijzigen
geworden1 Van harte1 Yolanof niet op te nemen.
de & Ritchie Let's party111
« Rubneksadvertentie9 Zie
voor adres ervof telefoonnr B Vrijdag ziet oma Sarah.
Dikke kus. Billy (geintje).
de colofon in deze krant

Uitgaan

Openlucht-vlooienmarkten
13 en 14 juli Sportcomplex Ookmeer te Osdorp (Amsterdam)
20 en 21 juli Manifestatieterrein naast Claus Party House te
Alkmaar; 28 juli Evenemententerrein te Voorburg,
27 en 28 juli Maaspoort te 's-Heitogenbosch
Org Mensen, tel 023 - 5402334 b g g 06 - 53147728

Portugal voor ƒ47,50.
Een fris Portugees zomermenu (4 gangen) in het
Park Lake Hotel' Tel 020-6511229
SNUFFELMARKT UITHOORN |
elke zaterdag 9 16 uur
Kraamhuur
ƒ 25,
entree
/ 2,50 Industneweg 4
Info 0297 - 532354

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al v a ƒ270,
voor het eerste halfjaar
een goede piano huren

VAN KERKWIJK

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

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

O ANNULERINGEN van uw
advertentioopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdelmg Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam

Verhuizingen

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Wij zijn niet aunsprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht voor zonder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden insele- °P8!1VC van redenen
verdbijeenaanleveradre
vrdienaanleveradrer
«
*
"
uiterlijk vrijdag lot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Kastbed + bovenkstn, kleur
wit-creme, z g a n , weg i v m
verhuizing Tel 023-5713015

• Rubrieksadvertentie op9
T k 4 + 5 HAVO boeken, geven Zie voor adres en/of
wisk A, AK, Bio, Ned , Dui telefoonnummer de colofon
in deze krant
Tel 023 - 5716294

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
St. SWINGING SINGLES
decoratie enz. JAN BEST,
zaterdag dansparty voor al- Keizersgr. 357, 020-6232736.
leenstaanden in 't Moe, Lin- Showr.: Mr. J. Takkade 30,
denlacn 75 A'veen. Aanv. 20 Aalsmeer, 020-6412137.
u. 030-6932954/06-53485628.

Correspondentieen contactclubs

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging m de behandeling.

TAFELS
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom.
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Blue Air tóÉÏSTjw
droger \É^^fe
• maximum vul-^tfnG^
gewicht: 4,5 kg.
•tijdklok ïnstelbaar tot

120 minuten
• 2 droogtemperaturen
•'aan/uit'-toets
• ventilatoren
• reverserende
RVS-trommel
• 2 luchtafvoermogelijkheden

van 689:

Blue Air
wasautomaat
1

• 'Doublé Action -

wassysteem
• elektronische besturing

•wascapaciteit tussen 1
en 5 kg. met automatische afstemming van
het verbruik in relatie

tot de belading
• 18 wasprogramma's
• regelbare thermostaat

• 'aan/uit'- toets
• centrif ugetoerental
naar wens instelbaar op

600 of 1200 toeren
• 'meer water'-toets
•'kort programma'-toets

• 'teder'-toets

• onbalansregeling
• RVS-kuip voorzien van
schokbrekers
• kunststof bovenblad
*ACTIE GELDT VOOR ALLE
ARTIKELEN BOVEN F 600r

van 1199.-

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE FILIALEN

FL/J89.- + FL.949.- NORMAAL SAMEN F 1.1438,-

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7. 19
t/m

5 regels ƒ 8.99

t/m

6 regels ƒ 10.79

t/m

7 regels ƒ 12,58

t/m

8 regels ƒ 14,38

1

t/m 9 regels ƒ 16.18

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particuliei maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van é'cn advertentie
pei week. Ook /onder vermelding vraagprijs (artikelen te /.amen niet boven f300.-) kunt u niet gratis advertelen. Alle piij/en /ijn incl. 17..V/r BTW.

Adies
PostcodeTelefoon.
S v.p m rubriek

NU SETMETPRUS
FL.1299
r
51 AIR MILES

\ .-:-•'-'• - : ' ".•;'•'.•• • ; ~".".:• ••-.•.f.:-/-' •','r1.•.".-•: : _.:. ' - . - . , •.:,-..: H w«!;;0^^..^;\'i*i...::Jv.\'.:A^^^

valkenbera

or^>V:;>;-:;;v::v:V:v\>;;^

'•H'iüM

Naam:

-platen/banden

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
u\v opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).

t/m 10 regels ƒ 17,98

X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Te koop tegen elk aanneme- Dag-nachtserv 020 6424800
lijk bod Eminent Theatre 310
orgel A van Vliet, LorentzWoninginrichting
straat 156, Zandvoort

Studieboeken en

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

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

UNIQUE, een deskundig bureau dat voor u op zoek gaat
naar ser., passende rel. Bel
nu voor info + gratis brochure: 0180-429090/010-4220584.

Vrouwen van 25 tot 75 jr
Box- zoeken serieuze relaties! Bel
ook 06-95.10 (75 cpm).

voor de particulier:
3 regels gratis

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 18.00 uur 5719800

Leuk dat je me gaat bellen! Ik
(vr.) 35, leuk en spontaan,
zoek een ondern. leuke man,
die vooral veel wil lachen. Vertel wat over jezelf, ik reageer
zeker. 06-350.15.15.6 1gpm.
Noord-Holland. hé, met Anjaü Boxnummer 395452.
Ik ben een leuke, blonde, Vrouwen van 25 tot 75 jr
spontane en jonge vrouw van zoeken een serieuze relatie
42 jaar, 1.72 m. Ik zoek een (geen sexgesprekken). Bel
leuke vriend, om samen te dan 06-9533 (80 cpm).
genieten van de leuke dingen
in het leven' Spreek maar wat
Relatie/
in en wie weet spreken we
elkaar! Boxnr. 06-350.15.15.6 bemiddelingbureaus
1gpm. Boxnummer 327992.

. Plaats:

AMSTERDAM: KINKERSTRAAT 208-222, CEINTUURBAAN 77-79,
BIJLMERPLEIN 556A. ALMERE: SCHRIJVERSTRAAT 8. AMSTELVEEN:PLEIN1960NR.37A.HAARLEM:GROTE HOUTSTRAAT 116.
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Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op

Aml pl

" \

Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MODIEUS
"DENINTDAMES
HEREN GILET

Anti-cari
Anti-carlës on

Anti-plak

INCLUSIEF

PEN en
handige zuignappen voor

100%katoen,
2 borstzakken
en bronzen

MiCRO's

HOUTSKOOL
BAAL
8 LITER
Of
BRIKETTEN
ZAK 2 KILO
ELDERS $33

HANDIGE
AUTOMEMOCLIP

borstsluiting,

een solide
bevestiging op
gladde
oppervlakten

diverse maten,
kleur zwart

ELDERS

29,98-

PORSELEINEN
SOEPKOMMEN
makkelijk stapelbaar, In
diverse fraaie uitvoeringen

ELDERS4£9"

ELDERS

KUNSTSTOF
DIEPVRIES of
KOELKAST
OPBERGDOZEN

Beter onder dak bij de

ELDERS 495"
GRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEh-

Dieren en
dierenbenodigdheden

ELMEX TANDPASTA

Rijles auto's
en motoren
m handige kleine
meeneem-verpakking
diverse kleuren
en maten

Alblas Verkeersscholen
• Gratis af te halen:
cypers katertje van 8 weken
Tel.: 023 - 5731885.
• T.k. papegaaie-kooi ƒ75,Tel.: 023 - 5719931.

Te koop
aangeboden
diversen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

5-DELIGE MANICURE SET
van gehard roestvrlj
staal. Bij uitstek geschikt
voor het verzorgen
van uw nagels

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

ELDERS BM

PRAKTISCHE RUGZAK

WENSKAARTEN
leuke uitvoeringen, voor speciale momenten

vanslijtvastnyionmet
diverse zijvakken en
ewaneerde schouderbanden
diverse kleuren en
vrolijke prints

ELDERSl2<49"

06-Nummers

00 245 292 777 Het telef.nr
o ATTENTIE! Enkele voor dat alle 06 sexnummers overbeelden van aangeboden ad bodig maakt (200 cphm).
yertenties die niet als particu
liere Micro worden geplaatst (95 cpm) haar eerste
zwarte-marktspullen; sex/ero GANG-BANG met drie man
tische advertenties; geven 06-320.322.29.
van lessen/bijlessen; perso
neel biedt zich aan; te koop
ADRESSEN
raskatten/honden
(pups) Ze vertellen over zichzelf,
meerdere aanbiedingen zelf
geven hun adres en
de
artikel;
woonhuizen
telefoonnummer,
kamers te koop/te huur aan
wachten tot jij ze belt!
geboden; vakantiebungalows
06 - 96.85
o.i.d. te huur aangeboden
24 u./p.d. 100 cpm.
Kortom alle advertenties me
een zakelijk karakter. Dezi ANONIEME sexafspraakjes
kunnen alleen geplaatst wor Sexkontaktlijn Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm).
den tegen een mm-tarief.
Gasfornuis, i.z.g.st., echt iets ANONIEME sextelnrs van
voor nostalgische keuken hete vrouwen, ze geven echt
Prijs n.o.t.k. 023 - 5730933. hun telnr! 06-9737 (80 cpm).

SILVO SURINAAMSE

RUST
end, extra lange korrel

• Pedicurestoel met verstelb Anonieme telefoonnrs van
beensteun + opstap ƒ 171 STUDENTES, ze geven echt
wit kastje ƒ 25. Tel. 5713163 hun nr. 06-9501 (75 cpm).
• T.k. rond kleutertafeltje me
2 ronde krukjes ƒ 30,-.
Tel.: 023 - 5719827.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
Te koop gevr. garage in de
Ruyter of Mezgerstede te
Zandvoort. Tel.: 5714720.
Te koop gevraagd GARAGEBOX in Zandvoort/Haarlem ol
omgeving. Tel. 023-571 65 56.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur: zomerhuis v. perm.,
woon-slaapk./keuken/douche/toilet/c.v., ƒ 800 p.m. all-in
+ 1 mnd borg, eigen ingang.
Tel.: 5714020, na 18.00 uur.

Woningruil

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm,
Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm
Dominante vrouwen geven
telnrs v. streng SM-kontakt.
Bel NU: 06-32032580 (1 gpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).
HEET 35+ sexkontakt: DlREKT APART met 'n oudere
vrouw. Bel 06-9567 (80 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-4633.

V.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Vakantie
buitenland
Stacaravans t.h. Ardennen
v.a. ƒ245,- p.w. all-in.
Vrij vanaf 10-8. 043-4591598

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

8 x 4 DEODORANT
INTENSIVE
spray 150 ml.

Homo-kontakten:
mannen
zoeken mannen. Dating + Direkt Apart! 06-95.18 (75cpm).
HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Apart met een hete jongen!
06-98.78 (60 cpm).

set 3 f lesjes 0100 mi

HAK JONGE MAÏS

KANIS & GUNNINK
KOFFIE
PONDSPAK

heerlijk zoel
en goudgeel

het gezonde
ontbijt

POT
370 ML.

ELDERS

ELDERS 1.89

PAK
375 GR.
ELDERS 199'

CORN FLAKES

HERO FRUITSPRING
bronwater met 40% vruchtensap, in de smak!
appel/ lemon en tropical (ruit - BLIK 0,25 LITE

PIPI

ELDERSJÏT

TOILETPAPIER
pak 4 rollen
GALA OPLOS
KORRELKOFFIE
pot 200 gram

Vindepaysdoc
Cabernet Sauvignon
dieprood en vol fruit
Merlot volrood eniaer
• Chardonnay een
fris» witte wijn
FLES 0,75 LITER

SLA FRIS
naturel

of met
yoghurt
FLES

400 ML.
ELDERS

HAUST
CRACKERTJES:
PAK 84 STUKS
ELDERSjLTT

ZACHTE
ZOETE DROP
pondsbaai

ONZE GROENTE EN FRUITAFD

HEGRON
STYLING GEL
tube
150 ml.

IN ONZE SUPER SLAGERIJ

02332533

BOUQUET
TOILETZEEP
set 3

boterhamworst
l blik 440 gram

/dü\ >iL\

Duitse im rt
P°
FORUM BIER
blik 0,5 liter

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ lekker te verwennen 06-9709 (75 cpm). Vrouwen bel gratis 06-49.01.
Meiden (20+) willen snel SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn! Bel
NU: 06-9811 (80 cpm).

P

TURM
KOFFIEMELK

HETE vrouwen (35+) willen
direkt sexkontakt. Bel
06-350.290.53 (75 cpm).

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het HETE vrouwen (35+) willen
direkt sexkontakt. Bel:
Oosten. Tel.: 020-4873315.
06-350.266.46 (75 cpm).
Aangeb.: mooi 2-kam.app. in
centr., 1e woonlaag. Gevr. Hete vrouwen geven echt
telnrs voor echte sex! Bel NU
iets grotere woonruimte.
06-9580 (75 cpm).
Tel. 023-5719931.
***HOMO-KONTAKTEN***
Direkt apart met een hele
Financiën en
hete knul uit Amsterdam! Bel
handelszaken
nu 06-9613 (nu 60 cpm).

Autoverzekering

baal 4,5 KILO

SET 4
PENLITES

QUICKSOUP
PAK 3 ZAKJES

Meisjes 18 willen zonder voorspel genomen worden, in 5
min. kom ik. 06.9636. pm 1g
Negerinnen geven telnrs v.
warm sexplezier bij hen thuis.
06-9780 (80 cpm).

B Damesfiets, merk Valuas, in Nieuw: hete meiden uit
knappe staat, ƒ 100. 5715808. Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (1 gpm).
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• Te koop Gazelle jongensOudere heren gezocht v.
• AMSTERDAM: Helnekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).
fiets 24 inch ƒ 150,-.
heerlijke SEX met dames!
Tel.: 023 - 5716815.
(40+) 06-9705 (75 cpm).
2 warme STUDENTES privé, Vrouwen (40+) willen snel
massage, relax, trio. Midden- SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
Oudere
vrouwen
geven
telnrs
Bel NU: 06-9663 (80 cpm).
Auto's en
voor direkt SEXkontakt. Bel weg 89A A'dam, 020-6925183
auto-accessoires
Vrouwen
(40+) willen snel
ook: 06-9511 (1 gpm).
BETTY'S ESCORT
SEX!! DIREKT APART!
Er is een nieuwe efficiënte manier om
REGIOSEXDATING: vrouwen 020-6340507, dag. v.a. 19 u. Bel nu: 06-96.33 (1 gpm).
snel ui contact te konten met leuke
T.k. weg. omst. Mazda 626 (20-45) uit jouw regio willen Luxe privéhuis! 12 meisjes,
meisjes, vrouwen en mannen via de
combi autom., grijs metallic, sex! 06-95.17 (80 cpm).
ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden,
Contactlijn. Op de Contactlijn 06bwjr. dec. '92, kmst. 52.900,SM-VOOR-2: direkt apart voor sauna's. 10.00-1.00. Sarphati350.15.15.6 k u n t u anoniem luisteren
Op 1 1 september verschijnt in een oplage van
vr.pr. ƒ20.000. 023-5714634. dominant sexkontakt.
park 118 A'dam 020-6723022.
naar talloze serieus ingesproken
meer dan 500.000 exemplaren weer een
advertenties van lexers die een serieu06-320.329.99 (75 cpm).
WIKA
Privé A'dam, 9 top-meisjes.
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
ze partner of gewoon een vriend of
Autoruiten en kentekenpla- SM-voor-2. Direkt Apart voor Ook heerlijke trio's v.a. 10 u.
'Wonen/Onroerend goed'.
vriendin zoeken.
ten. Lijsterstraat 18.
Overtoom 443, 020-6188677.
'n streng SEXkontakt! Bel!!
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer
Tel. + fax: 023 - 5731613.
06-95.37 (80 cpm).
• Wij behouden ons het
verwarming, isolatie en tuinonderhoud.
U kunt als lezer van één van de
T.k. BMW, kleur wit, 318i, bwji SNFL-DOORSCHAKELLIJN. recht voor zonder opgave van
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
1982, i.z.g.st., vr.pr. ƒ4200. Hete negerinnen echt opbel- redenen teksten te wijzigen
Weekmedia direct reageren op de
Meer informatie over adverteren in deze bijlage:
of
niet
op
te
nemen.
Tel.: 023 - 5719931.
ingesproken advertenties door een
len. 06-9880 (80 cpm).
Advertentieverkoop Amsterdam:
leuke reactie in te spreken.
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, tel. 020-562.6230
STUDENTES geven telnrs
Huur en verhuur
voor gratis hete sex bij hen
Advertentieverkoop Amstelveen:
Diverse clubs
Uiteraard k u n t via 06-350.15.15.6
thuis. 06-96.01 (1 gpm).
auto's en motoren
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
ook zelf anoniem, een gratis contacu ingesproken a d v e r t e n t i e ook nug
Amstelveen, tel. 020-6451515.
tadvertcntie plaatsen. U krijgt nadat u
TRIOSEX: 'n vrouw of man
STUDENTES
geven
hun extra in bed. Sexkontakten!
plaatsen in onze k r a n t .
de advertentie heeft ingesproken autoZie ook de pagina's
telnrs thuis voor lekkere SEX! Bel nu 06-9844 (75 cpm).
niatisch een boxnuinmer en PIN-code
Op 16 oktober verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
SHOWROOM
06-9706 (75 cpm).
Probeer liet direct. Veel mensen hebvan de bcleomputer. Hiermee k u n t u
Wonen/Onroerend Goed'.
Vele mannen gezocht voor
in deze krant.
ben op deze wijze al binnen één of
later de reacties op uw eigen n u m m e r
STUDENTES geven HBO sex ECHTE SEX met dames 35+.
twee dagen leuke contacten met andebeluisteren.
• Zie de colofon voor opga- op hun kamertje. Bel NU!
WEEKMEDIA
OP
MICROFICHE
06-9620
(80
cpm).
Vrouwen
v
Voor nog meer reacties k u n t u de door
ren gekregen, il.00 muil)
e van uw rubieksadvertentie. 06-9603 (80 cpm).
l bel ECHT gratis 06-4999.
TEL 020-562.2485

OED

Hoebesps
u ruimte,tijd en
geld op uw
krantenarchief?

l
woensdag 10 juli 1996
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JAN SNIJERPLEIN 3

op een groot deel van onze collectie:

Grote Krocht 19

Vrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin
en oprit voor 2 auto s
INDELING sout kantoorruimte hobbyruimte strijkkamer wasruimte met aansluiting
voor wasmachine Beg gr entree/hal toilet
L vorm woonkamer m open haard open
keuken
1e verd 3 slaapkamers badkamer met
douche en wastafel c v kast
2e verd vaste trap 1 sip kamer zolderber* 2 schuren met achterom
* beg gr en sout v v plavuizen
* dubbele beglazing dak en muurisolatie
toegepast
* gelegen m centrum dorp
* bouwjaar 1979
* c v gas

* opp 148 m

BURG VAN ALPHENSTR 61/7

HOGEWEG 64 RD

VAN LENNEPWEG 2/7

Kompleet gestoffeerd 4 kamerhoekappartement verbouwd tot 3 kamers De flat is gele
gen op de 2e verd op de zuidwesthoek v
gebouw Sandhorst
INDELING
entree/hal toilet woonkamer keuken 2
slaapkamers, badkam m douche balkon
zuid en balkon west berging i h souterrain
* vlakbij zee gelegen
* gebouw is voorzien van lift
* servicekosten ƒ 456 per maand incl
voorschot verwarming

Dubbele bovenwonmg m centrum dorp
1e verd is verhuurd
2e verd wordt leeg opgeleverd

Goed onderhouden woonhuis gebouwd m
1985 gelegen op loopafstand van het centrum
INDELING
beg gr entree toilet L vormige living met open
keuken voorzien van oven en koelkast kelderkast
1e verd overloop 3 slaapkamers badkamer
met douche dubbele wastafel 2e toilet
vaste trap naar 2e verdieping opstelling
C V /luchtcirculatiesysteem zolderkamer
* tuin op het oosten met vrijstaande stenen
schuur
* laag gasverbruik door uniek verwarmmgssysteem
* grondopp 150 m2

INDELING 2E VERD
4 kamers keuken badkamer met douche toilet vliermg
* huuropbrengst 1e verd ƒ 900,- per maand
* op 5 minuten loopafstand van het strand
* c v gas (moederhaard)
ƒ 249 000,-

ƒ179000,-

ƒ 375 000-

ƒ379000,-

Reële prijs voor uw
hussieten?
JHR Q VAN UFFORDLAAN 19

Royale halfvrijstaande villa gunstig gelegen
in mooie rustige omgeving Fraai aangelegde diepe tuin met ruime stenen garage en
achterom
INDELING
beg grond entree/hal, L-vormige woonkamer met open haard ruime open woonkeu
ken, toilet
1e verd 3 slaapkamers badkamer met bad
en aparte douchekamer
2e verd 2 slaapkamers zolderberging en
stookruimte,
* goed onderhouden
* bouwjaar 1980
* woonkamer met witte plavuizen
* C V gas
* grondoppervlakte 360 m2
ƒ615000,-

CORT VD LINDENSTRAAT 2/8

E'is
Huur de motorfiets van je
keuze bij Safe Amsterdam
Heb je je motorrijbewijs maar nog geen
motor'3 Huur er dan een bij Safe Motors
Voor een dag een weekend een week, je
zegt het maar En je kan kiezen uit een
grote sortering Heb je wel een motorfiets
dan is huren de ideale manier om eens te
proeven hoe een andere machine rijdt
Motorrijden is fun Safe Motorverhuur is er
voor iedereen die dat wil ervaren Voor
heel redelijke tarieven en als je
wilt huur je inclusief motoroutfit
(regenkledmg helm en handschoenen) Safe Motors biedt
ook in de verhuur heel veel
motormoois

AMSTERDAM, Jarmuiden 31 1046 AC Tel 020 6145339

4 kamer hoekmaisonette gelegen op de 1e en
2e etage met lift Gelegen aan de zuidduinen in
mooie buurt
INDELING
2e verdieping entree/hal toilet keuken woon
kamer met open haard (gas) balkon oost
1e verdieping overloop toilet badkamer met
douche en wastafel 2 grote slaapkamers 1
kleine slaapkamer terras
* evt garage te koop ƒ 25 000
* servicekosten ƒ 500 per maand incl voor
schot verwarming
* C V gas
* inpandige berging begane grond
ƒ 279 000,-

Bel dan (023) 5 715 715 en wij komen
langs voor 100% betrouwbare taxaties!
BURG V ALPHENSTRAAT 55/9
MARISSTRAAT 11
Nabij zee en duinen gelegen vrijstaande villa
Zee en Duinzicht met rijke historie
INDELING
sout kelder
beg grond entree/gang toilet grote voorka
mer studeerkamer tussenkamer achterkamer
keuken douche tuin oost met achterom
1e verd overloop 2e toilet kamer en suite
voorkamer achterkamer balkon oost
* direkt achter boulevard gelegen
* vrijstaande houten schuur
* bouwjaar 1900
* C V gas
* grondoppervlakte 299 nf

NVM

.MAKELAAR

CENSE&
v
»i.ÜNGEN

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

f 475 000,-

NERGENS ZOVEEL MOTORMOOIS TE ZIEN
Internet htlp //lüujujsa/c nl E mail pr{ffia/e nl

\s

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

23-573O497

4 kamer hoekappartement, thans 3 kamers
met 2 balkons gelegen op de 3e etage Gelegen op steenworp afstand van strand en
zee
INDELING
entree/hal, toilet, moderne witte keuken, bal
kon, L-vormige woon/eetkamer, balkon 2
slaapkamers, moderne badkamer met
douche en wastafel
•*• gebouw met LIFT
* berging op de begane grond
* C V gas
•*• oppervlakte 90 m2 (excl berging)
* servicekosten ƒ 360 - per maand
ƒ198000-
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TOPMERK KOELKAST
Degelijke 1-deurs koelkast Tafelmodel met vriesvak,
half automatische ontdooiing Adviespnjs'599 -

^

[____] «LSjS

' JVC HIFI MINI-SYSTEEM
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A, Grootbeeld BlackLine beeldbuis, teletekst met
grootgeheugen Adv '3295 -

MXS6, Versterker 2x60 Watt, zeer uitgebreide elektronische equahzer/analyzer, digitale tuner 40 pre-sets,
timer, CD-speler 32 t r a c k s programmeerbaar,
cassettedeck dubbel auto-reverse, dolby B/C, afstandbediening, mkl motorgestuurde Panoramic Surround
speakers Adviespnjs'1799 -

SONY HI-8 TRAVELLER
TR650, "Beste Koop1', perfekt
Hi-8beeld,HiFistereo '2780-

SAMSUNGCAMCORDER
E807,Video8 Adv "1199-

ARISTONA 63CM KTV
|63TA5211,63cm Black-Ltne HI-8 STEREO STUNT!
l S, stereo, teletekst Adv "2795- 12x molorzoom, afstandbediend

1245.-

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT800, Black-Ljne S beeldbuis,
stereo, teletekst Adv '2795-

a!/
1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degeli|ke uit
voering met v r i e s v a k
Officiële garantie

145 LITER KOELER
INDESIT Adviespnjs'749

ZANUSSl KOELKAST
Met vriesvak Adv '699 -

SONY STEADY SHOT
TR565, Met beeldstabilisator, HiR geluid Adv '2200 -

70cm donkereflat-square beekdbuis, 40 Watt stereo, teletekst,
Easy-Logicafstandbed '1895-

ZANUSSIWASAUTOM.
TypeFL700 Adviesoriis'949

TypeAWG719 AJi«spnjS'1079

PHILIPSHI-8STEREO
PHILIPS MATCHLINE M875, Digitale Image Staft
PT701 B,STEREOTELETEKST, bilizer, 24x digitale zoom,
M afstandbedienma Adv '1795 - afstandbed Adv '2395 •
,1

N
u GROOTBEELD KLEUREN-TV

Voorlader centrifugegang
1200trn/min rvstrornmel
Adviespri|S'H99 -

WHIRLPOOL
WASAUTOM.

1745.-

ft

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak Adv "749 -

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750, TOPKLASSE' met
stabilisator, HiFi stereo, digitale
zoom.lichtnpwirht Artv "1110 -

SIEMENS 180 LITER
KT18R01, Adviespri|S'948 -

LUXE 800 TOEREN

585.-

375.-

PHILIPS MATCHLINE
VR833, TOPKLASSE' HiFi
stereo videorecorder, 4 koppen, montagerecorder met
vliegende wiskop Adv '1995-

MIELE 1100TOEREN
TypeW697LW Voorlader
RVS trommel EN kuip
Adviespnjs '2299 -

SHARP
KOMBI MAGNETRON
R3G50, Snelle 900 Watt
magnetron Eenvoudige,
digitale bediening Met
quartz-gnll om te grillen en
gratineren

PHILIPSHiFi STEREO
VR632,TURBO-DRIVEvideo,
4 koppen, longplay Adv '1295

SONY HiFi VIDEO: E8001
Europese videorecorder
van het jaar' Showview +
PDC Adviesprns "1670-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv '985 -

SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
KVX21 , 55cm Hi-Black,Trmitron platte beeldbuis Adv '1440 - BLAUPUNKT HIFI VIDEO
RTV716, Showview, PDC,
longplay Adviespri|s"1199 -

Sfa i

- -

JVC HIFI STEREO VIDEO
HRJ600,4 koppen, longplay
Hl Spec Drive Adv "1189

BAUKNECHTKGC
K/V kombmatie met 3 laden
Adviespnjs'1149 -

lifter 1193 • "
SONY 63 CM STEREO KTV
KVX2501, Hi-Black Tnnitron,
stereo, teletekst Adv. '1770 -

SONYKVM25TELETEKST
Hi-Black Trinitron, monitorlook Adviespnjs "1440-

'

IIIIIHI

••

"
i
l

l

IN

|

"Hl

"""

'"H

599.-

AKAI HiFi VIDEO STUNT
VSG705, Intelligent HQ
voor een perfekt beeld, stereo, 4 koppen A d v ' 1 0 9 8 -

839.-

1000

578.-

37 CMTV+TELETEX
Afstandsbediening

348.-

PORTABLE KTV
37cm, afstandbed '399 •

WHIRLPOOL 850 TRN
TOEREN BOVENLADER
TypeAWG089 Adv "1435-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298-

AEG BOVENLADER
LAV275 1000 toeren '1699-

ATAG WASEMKAP
WH155 Luxe 3 standen
Adviespnjs '260 -

PANASONIC VIDEO
NVSD22,"Bestekoopi 2koppen, afstandbed Adv "734 2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv "849 -

•bi^Mog '
HHpHra
MÉMJmB
&j^yTT*BJH
mf* M TiRa^
IftCiii*!

^ (S

PENTIUM MINI TOWER
P75, 8 MB intern, 1 GB schijf,
kleurenmonitor, W'95, 1 jaar
garantie aan huis. Adv '2999 f.-rrfWJ:JIA* 1QQQ -

|l£
KEzj
B9"
B^£
K&

ZANUSSl 2-DEURS
STUNT' Adviespnjs'749 -

ARISTONA VIDEO
S H O W V I E W + PDC
2SB47, Turbo-Drive, LCD
afstandbediening Adv "945 •

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs'495 -

&SS*

^^

•fSBi OKI LASERPRINTER

OPZETVRIESKAST ^
Handig'SOIiter Adv '595

aBjHEZflj OL400; 4 PPM, Windows.'1163-

r--M«ttf.-w»

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200. Afstandbediening

Ma.- SB

HEWLETT PACKARD

fc

lnkjetpnntermkl.sheetfeeder-499-

B*

KONDENSDROGER
Geen afvoer nodig

:
ffiB^I l-39,i*t*gjiiifry o"".- B*"Tirï^
ffiinliiWiWf ffitf TlltffiWIB'iiiaftiUrïïn
rffl MAXELL
DISKETTES Sëmïf5
MAXELL DISKETTES
OuQ

MRfi l*JL>ai

ü**™» »™«m
fearaH

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening

ZANUSSl WASDROGER
Type TD52 Reverserend
Adviespnjs '549

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviebpnjs'448-

§R,SBU^
•^^•••fl

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ225, LCD-afstandbediend

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standen
Adviespnjs '135

SIEMENS 2 - D E U R S
235liter Adviespnjs'985 -

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242, Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed '895 -

BLAUPUNKT 51 CM
PM51 TELETEKST '699 -

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410 Gas-elektro fornuis
mkl grill draaispitenklok
Aoviespri|S"1275 -

TOEREN
BOVENLADER

^ffifjjffl P5B6/100Mhz,8MBmtern,635 ^F"FfZ
iMfrMi MB schlH, kleurenmonitor, KftWH
rf*»[J|il Windows software. Adv/2699- ^Üfife

GRUNDIG51 CM KTV
T51-640.TELETEKST "1099 -

INDESIT FORNUIS
Type KN3400WO, Adv '849 -

BOSCH SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

SONY LONGPLAY VIDEO
E250, Tn-Loge, dual shuttle,
mkl showview + PDC '1000-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG221, Afstandbed "498 -

G R U N D I G 6 3 C M KTV
ST63-650, Monitorlook STEREOTELETEKST Adv '1829 -

BAUKNECHT WAHoog centrif u ge-toerental
Adviespnjs'1349 -

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas elektro fornuis met
K E M A - k e u r Adv '949 -

TypeKE3100,Elektronischregeibaar, 3 vriesladen '1849-

S H O W V I E W VIDEO
VXK326.VHS-HQ, shuttle,
afstandbediening Adv "699 -

GRUNDIG70CM KTV
STEREO TELETEKST
ST70-650, Adviespnjs'1949 -

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs"1348 -

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055 Elektrische oven.

ÜMiu.ll.KilüfflKli

GRUNDIG100HZKTV
j ST70-160, 70cm grootbeeld, perfekt beeld, stereo teletekst Adv "2995 -

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen 1 Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding 9 Type
LAV536, Adviespnjs'1499 -

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE
Type KG31, Flexibele mdeimg, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespri|S"1498 -

SONY VIDEORECORDER
SONY55CMKVM2100
E11; Afstandbediening. *650.Hi-BlackTnnitron Adv '1000 -

SONY PORTABLEKTV
M1400, Afstandbediend V80-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 m 1 kombi mag- !^
netron met hete-lucht grill
encrisp Adviespri|S '999

WA3DROOGKOMBINAT1E
Wassen en drogen m 1 machine 1000toeren Adv '1549-

BCC^-jr-eaae
de bew>i?;°s adviseren
K e ySÏSSSi
» C1 '*~r ... BCC u een
.1»
Voortsbied
an

SONY72CMKVC2921
Stereoen teletekst Adv '2550 -

SHARP KOMBI
D i g i t a l e 2 in 1 k o m b i
met 900 W a t t quartz
grill Adviespnjs'b99

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel '1499230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
• • •• sterren mvnescapaciteit
Adviesprijs'1099

SONYHIFiVIDEO+PDC
SLVE70,Tn-Logic l Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen, longplav. Adv "1780 -

[ S O N Y 100Hz SUPER!
KVX2991,72cmsuperplatte
beeldbuis full spectrum sound
stereo geluid teletekst met groot
~ geheugen Adviesprijs'3330 -

WHIRLPOOL AVM617
17litermhoud Adviospnjs'c>99

PANASONIC NN8550 p
Digitale 3 m 1 kombi mag- fef;
netron Adviesprijs "949 - L3

PHILIPS TELETEKST
PT155A,Adviespnjs'725 -

PHILIPS PORTABLE
Afstandbediend '545 -

MOULINEX STUNT
FM1515 17Liter 5standon
draaiplaleau Adviespnjs'J99

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime24 litermhoud snel
Ie 900 W a t t magnetron
velekookfunkties Adv "699-

55 CM STEREO KTV
TA4310, Flat square beeldbuis, teletekst Adv.'1345 -

51 CM KTVTELETEKST
Off Ned Philipsgarantie '895

SHARP R2V14

INDESITWASAUTOM.
Type 2 5 9 6 Adv '799 -

ELECTROLUX
K O E L B O X 12 VOLT
Ideaal voor in de auto of op
de camping

PHILIPS STEREO TXT
l 21PT440A, Adv '1345 -

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Super-supl verwdrmen en
ontdooien Uitneernbnir
draaipldteau Adv v/9

MF2HD, Formatted 10 voor EjaUyjfy

BOSCH V R I E S K A S T
Type GSD1300 Adv '848

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vriesladen en 2 ac
cu s A d v i e s p n j s ' 1 1 6 5 -

PHILIPS COMBI55CM
PT351,55cmflatbeeldbuis,mgebouwde VHS videorecorder Zluners Adviespnjs'1895 •

STUNT!! VRIESKIST!!
Detopmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

37CM T V C R COMBI
Portable 37cm ktv met ingebouwdevideo afstandbediend '999 •

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv *1549

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv '1149

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv '1699

LUXE V A A T W A S S E R ^
NedGr'ind^topnior 1 * l o i.
gramma s 1 2 c o u . e i N
Adue-,pnjs'899
d

BOSCH VW SPS1012

278.SHARP MAGNETRON

SIEMENS A Q U A S T O P i
Superrumiq A a v " 1 3 1

79

MIELE VAATWASSER
G570
TOPKLASSh
Ad/iebpnjb '18 !9

SHARP KOMBI MAGNETRON /170
RIE46; 24 liter inhoud, hete luchten, digitaal, *f I %l

PIN CODE
•l Meer budget door de gratis
j). BCC-cardr/.-.y1-:; • • ; ' • • • • . ' • • ' • - . - • • • • • ' f •-•
Aanvraaa-folder in de winkel!

Electronisch betalen
met uw PIN-code,
zonder extra kosten

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
HAARLEM
; l BEVERIJK
Winkelcentrum "Schalkwijk" l SUPERSTORE 11OO m=
Rivièradrèef 37
;^-|vBreestraiat 6S i
;

BADHOEVEDORP

ALKMAAR

n^i'KffvCTi
{iWi^li'M',

9 tor5.30lüur
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Daihatsu

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vri|dag vGrschi|nt in Het Parool, op zaterdcig in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Buitonvctdertse Courant, Dierner Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Goasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel. 020-665 86 86 Fax 020-665.63 21
Schnfteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
l
|
E

Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 1 3 1 , Amsteidam of bi| de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 42 l B; Zondvoort' Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|ke| die
vóór donderdag l 8 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis aan-huisbiaden van Weekmedia
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 44,00

voor elke extra regel

ƒ 14,85

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

9,20

6x Cuore TS/TX '91 t/m '94.
Charade 1.3 inj Shiga 10/'89,
Applause XI 10/'91
NIEROP - DAIHATSU, Vancouverstraat 2-12, A'dam-West
020 - 6183951.

Alle prijzen zi|n excl l 7,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

itf"%Oi ff^ff^^ O/* O/*

120-665 86 86

AMSTELLANDLAAN 1 WEESP
Tel: 0294-415108, Fax 432616

Hyundai

Hyundai Pony 1.5 GLS, 1988, FIAT 500 Giardiniera (station)
keurige auto ƒ 3950. Inruil
1971, i.z.g.st., APK, rood,
mogelijk: 023 - 5423906.
ƒ5950. 020-6969710.
PANDA 750 CL, bj. '88, rood,
APK nov. '96, mot. 100%,
ƒ 1950. Tel. 020 • 6880979.

Lada

TE KOOP GEVRAAGD'
Tipo 1.4 ie, Apk, elec. ramen,
LADA's bouwjaar '84-'93
correcte afhandeling 0495 - cv., 4/90, In zeer goede staat
496607 b.g.g. 0 6 - 536993153 ƒ8500.- tel 020. 6330086

9,20

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties

CASPARUS B.V.

Mazda

6 mazda' s met de kop er af!!!
323 coupé 1.5 LX; 323 F 1.5 GLX;
323 Sed LX; 121 GLX; 626 Sed. LX
MX 5 1.6
Weinig km.'s, tabr.gar., div. extra's
VAN VLOTEN CAR B.V.
Draaierweg 10 Amsterdam West

Tel. 020 - 6365052
Mazda 323 HB Envoy, grijs metaliek, '89, trekhaak, ƒ6900.
Tel. 010 - 5217665.

Mercedes-Benz

Mazda 626 2.0 GLX Coupé, Mercedes 200, benzine, b.j.
rood, bouwjaar 8-1988, pr. '78, in ongelofelijke nieuwstaat,
130.000 km. 020 - 6444301.
n.o.t.k. Tel. 020 - 6344423.

Mitsubishi

GOLDCAR
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

Fiat Panda, korengroen, maart
88, 112.000 km, showroomnieuw ƒ3.950. dealer Zuidwijk. Charade 1.3 inj 16V (nw model)
rood, sunroof '94, ƒ 16.300,Tel. 020 - 6629517
NIEROP - DAIHATSU, A'damMitsub. Galant 20 EXE, '87, Ipg, West. 020 - 6183951
ƒ2500.- Ford Sierra D '86
ƒ 1500.-Volvo 340 D'87 ƒ 950Auto's te koop
Visa Garage. 020 - 6278410.

Volvo

WEESP 12 VOLVO STATIONS '85-'94,
245, 745, 945 en 855
SPECIALE AANBIEDING
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Lancia Y10 automaat 6/94 blw.
met. 4200 km, full optie. NIEUW
ƒ 29.500 voor ƒ 23.000
• Van Vloten
Lanc. Thema 16V '93 ƒ34.950
Daihatsu
Amsterdam
Thema Pminfanna '87 ƒ 13.950
't AMSTERDAMMERTJE
Toyota C. 1.6 GTS'95 ƒ 32.950 940 2.3 Sedan airco abs 1993
Amstel 340-342
Lancer 1.2 GL '85
ƒ 5.950 850 GLT
1992-1993
tegenover Carré
Twingo '94
ƒ 15.950 740 GL 2.3
1990
A'dam-C. Tel 020-6236491.
740 GL 2.3 Estate
1988
Speciale aanbieding
740 Sedan 2.3, autom. . .1986
Ford
coupe Fiat 26V turbo, rood, 460
1991/1994
31 000 km 9/'94 . . . . ƒ51.990 440 automaat
1992
Ford Escort 1 6 CLX, 1991, m
440
1989 t/m 1995
nieuwstaat, ƒ 12.950 Inruil mo- Tipo 1.4 S 3-drs. '94 ƒ 19.950 240 Estate 2.3 LPG ....1992
gelijk- 023 - 5423906.
Cinquecento 900 '93 ƒ 12.800 VW Golf, autom
1988
1990
FORD FIESTA CHEERS 1.1, Cinquecento 900 '94 ƒ 13.250 Peugeot 405 GRi
wit, febr. '91, 70.000 km,Panda 1000 CL '91 . ƒ 8.950
uw
Volvo-dealer
Panda 1000 CL '90 ƒ 7.950
ƒ9750,-. Tel: 0297 - 531232.
met persoonlijke service
Panda 1000 LX '92 ƒ 9.950
Uno 45 Special '88 ƒ 6.500 Tel. 020 - 6369222, MeeuwenAdverteren m
Suzuki Alto '89
.ƒ 6.950 laan 128, Amsterdam-Noord.
deze rubnek
Seat Marbella '91 .. .ƒ 8.000 Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
FAX: 020 - 665.63 21

ƒ10,90

niet breder dan twee kolommen).

Fiat

MITSUBISHI

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Nissan

Renault

Cherry 1,3, 1986, LPG/APK, Keurige Renault 5 TL, 1989, in
incl. CD-speler/3 mnd weg.nieuwstaat ƒ 6950. Inruil
bel., ƒ2250. 020- 6100008.
mogelijk: 023 - 5423906.

Nissan Florida 1.7 diesel, staRENAULT AMSTERDAM
tionwagen, 1989, prima auto,
Top occasions met 1 jaar
ƒ6950. Inruil mogelijk:
garantie
Auto's te koop Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet, 023 - 5423906.
Wibautstraat 224
lederen inteneut ABS,
020-561 96 11
van ƒ 5.000,SAAB SERVICE MOLENAAR Nissan Serena DLX MPV vr 8
pers., borbertvelgen, nwe ban- Renault Clio RT 1.4, 3-drs,
Hoofddorp
023
5614097
tot ƒ 10.000,den, 2 zonnedaken, dec. '92. zwart, 1-'95, 14.000 km, incl.
Vr.pr. ƒ 28.000: 0187-611800.
schuif/kanteldak, ƒ 25.000. Tel.
VOLVO 940 Sedan 23 Airco,
Audi
010 - 4810857, na 18.00 uur.
ABS, blauw met, '93, ƒ 3a750.Nissan Terrano II 24E, 3 dre 2,
Van Vloten Amsterdam
aircond.,
all.
ass.,
8/93,
groen
T.k. Audi 80 Quattro bw.j. '95,
Rover
Tel 020 - 6369222
km 5000, vr.pnjs ƒ 48.000,- voor met., km 56000, prijs ƒ 36.500,-,
ml. 020-6256320 dhr. C. Chung. keuring toegest. 020-6123420.
MINOR MOTORCARS
Nissan Vanette, '89, APK gek.,
Auto's te koop
LPG,
ruilmotor,
170.000km,
Sloterkade 43/44
BMW
dub. cab., ƒ 9500. 030-2713379
Amsterdam
van ƒ 10.000,Tel. 020 - 6177975/6158022
BMW 316, 12-'89, zwart, apk
tot ƒ 15.000,'97, mooie auto, vr.pr. ƒ 7450 Rover-dealer voor
Inl.: 020 - 4202621.
Amsterdam, Amsteveen e.o.
SUBARU VIVIO GLI
3-drs, groen, 25.000 km, 1993 BMW 7281, automaat, 3/86, als Corsa 13 HB, vijfs deurs, wit,
'87, als nw, ƒ3950,-, keuring
vol-automaat, ƒ 13.950 Saab
nw ƒ5750,-, keuring toegst.
toegest. 020 - 6123420.
P Smit Autoserv 020-6719154.
020 - 6123420.
Kadett station 1.7D, bj. '90, wit, Voor een perfecte SAAB 99
apk 6-97 170.000 km 1:18 boek- 90, 900, 9000 ook Royal Class
Chrysler
jes aanw. ƒ 7500. 010-4653297
SAAB SERVICE
MOLENAAR
Opel Kadett station 1.6 diesel,
Chrysler - Amstelveen
1988, pas gekeurd, ƒ6950. InHOOFDDORP
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ruil mogelijk: 023 - 5423906.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Onderhoud, reparatie, APK.
Opel Omega 1.8, bj 1989, m
Eigen revisiewerkplaats
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.' 297-561212.
nieuwstaat,
ƒ7950.
Inruil
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
voor Saab motoren
mogelijk: 023 - 5423906
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
Peugeot
en gebruikte onderdelen
Citroen
023-5614097
106 XS 1.6
01-'95 ƒ 24.950
106 XR
08-'92 ƒ 14.950 Saab 900 GL, 1983, in nieuwAX 10 Furore 3 drs
'94-06 Citroen BX TRD Turbo diesel, 205 ace 1.15d.11-'93/16.950 staat, keurige auto, ƒ2950. InAX 11 Allure 3 drs
'95-03 okt '88, APK okt. '96, bijz. 205 autom. 1.610-'86 ƒ 7.950 ruil mogelijk: 023 - 5423906.
AX 11 First 5 drs
'93-03 mooi, ƒ 5300 020 - 6848725.
306 XR 1.6
07-'93 ƒ23.750
AX 11 TRE 3 drs
'88-01
309 GR
04/90 ƒ 9.950
SAAB DEPOT
CITROENSPECIALIST
BX 14 Deauville
'92-09
405 GL 1.6
01-'91 ƒ14.950 Verkoop van nieuwe en gebr.
TIMO DE BRUYN
3X Break TZ Diesel
'90
405 GR aut. 1.9 1-'89 ƒ11950 onderdelen. Tevens revisie, onBX IC TZI stuurbck
'91-02 Occasions, reparaties, APK, 405 GR 1.6
12-'93 ƒ22.750 derhoud, rep. 0412-636737.
schade en laswerk
BX Break 16 TRi
'87-08
405 Break 1.9 02-'92 ƒ 20.750
Verkoop onderd. nwe/gebr
XM 2 O
92-01
504 coupe 2.0 11-'81 ƒ29.950
/X 1 4 Avantage 5 drs '93-04 Tel. 020-6320190 fax 6343433. Mazda 323 1.3
Seat
7
, X i 6 Aura 5 drs
'92-05 Ruime keuze in 2 CV occasions LX
01/94 ƒ 19.950
ZX Break 1 9
95-01 alle leeftijden De EendenspeSeat Ibiza Crono, '90, rood, Ie
cialist Leende 040-2061528.
eig., i.z.g.st, 29.000 km, radio,
v.d. POUW PEUGEOT
OTO ICI CITROEN
Hogeweyselaan 93, Weesp 5-d., ƒ 8.000. Tel. 0348 - 444189.
T k Citroen Visa 14 S, bj '85,2
0294 - 415110
HogowoysGlaan 21 Weesp nw bnd , nw. schokbrs , APK
gek ƒ 2000,-Tel 0320-249401.
Tel 0294 - 416661
COBUSSEN AMSTERDAM
Suzuki
Peugeot dealer
CHYPARSE Socsterberg vult XM TD Break '94
/ 42.500
sinds 1930
Suzuki Swift GLX, 1988, keuriiw Citroen veerbollen voor XM Turbo D aut.'94 ƒ37.500
/ 20 p st Testen is GRATIS XM Turbo D Airco '93 ƒ 29.500 106 XN 1.1 i. Ace, 93,/15.750 ge auto ƒ 6950. Inruil mogelijk;
1.1
div.
modellen 023 - 5423906.
lol 03463-51150
XM Turbo D Amb '92/ 24 500 205
ƒ 8.950
XM 2.0i Break '92
ƒ 24.500 v.a
Otroc'i Bestel AX Turbo Diesel XM 2 Oi Break aut '92/ 26 000 309 XR 1 3, '88
ƒ 5.900
Toyota
1
irsl 5 93, kl wit, als nw XM Comfort LPG '94 ƒ 27 500 306 5-drs 1 6 XT '93 ƒ 23.200
' 7450 Tel 020-6123420
XM Comfort '93
ƒ 19.900 405 GRi 1.9 Aut. '90 ƒ13.900 Celica 1.6 liftbck Sti 8-90,
Xantia Turbo D '94 ƒ 28.500 405 GR diesel '92
ƒ 18.450 86.000 km, APK 8-96, nwe bnd.
C'i'ocn BX l 9 TRD, 1987, m Xantia D'94
ƒ22500 406 ST 1.8 '95
ƒ38.900 ƒ 14.700. Tel. 010 - 4746382.
nouwstaat
pas
gekeurd, ZX Diesel '93
ƒ 14 900
/ 3950 Inr mog 023 - 5423906 BX TGD Br. '92
Baarsjesweg 249-253
ƒ14500
Amsterdam 020-6121824
BX RD Break 89
ƒ 7 500
Triumph
Xantia 1 8 Allure 95 ƒ 34 900 BX RD Break '88
ƒ 5.950 Direct bereikb v.a Postjesweg
x intin l 8 SX . 94 ƒ 29 800 BX Diesel '93
ƒ 12.750 Peugeot 309 Plus, 1992, keun- Tnumph Spitfire '78 racingXantia 20 SX
93 ƒ 28 900 BX Turbo Diesel '90 ƒ 1 1 000 ge auto voor maar ƒ 9950. Inruil green, m perfecte staat incl.
BX t 4 Doauville 93 ƒ 15700 BX TZ Diesel '90
ƒ 9950 mogelijk. 023 - 5423906.
hardtop ƒ 13.500. 0599-332085
3X 1 9 TD Dsl
9 0 / 8 900 BX 19TZi '92
ƒ14500
BX l 6 RE
8 9 / 7 900 BX 19 TZi Lpg '91
ƒ 11.500
PEUGEOT ZUIDWIJK
BX 1 4 TE .
89 ƒ 7.500 BX 19 TZi '90
ƒ 8.950
Volkswagen
ƒ 3.950 106 Accent v a. bw.jr. '93
._'X 1 8 Avantage .94 ƒ23.800 BX 19 TZI '87
ƒ 14.500 205 GE 1 1 '87 . .113.000 km
/X 1.4 Avantage 92 ƒ 16900 BX 16 TZI '93
T.k.,
VW VENTO 2.0 GLS+ +
AX l 1 First Impr 94 ƒ 15 700 BX 16 Progress '92 ƒ 12500 205 Trophy 1 1T92 53.000 km
(115 pk), rood, 6/94,33.000 km,
AX 1 1 TGE
92 ƒ 12 500 BX 16 Montr Lpg '89 ƒ 4.950 205 Accent 1 V93 39.000 km
'92 ƒ 9950 205 XR 1.4i '93 . . 29.000 km bijna alle extra's: ABS, alarm,
AX l l TE .
90 ƒ 9.900 BX 14 TGE
BX
14
TGE
'91
ƒ 8.950 205 GTI 1.9 '87
110.000 km airbags, a.c., el. ram./sl./sp./
AX 1 1 TRE .
8 8 / 5 700
59000 km dak., er. contr. Vraagprijs
ƒ 5950 309 XR 1.4i '92
AX 1.1 RE
87 ƒ 4700 BX 14 RE '90
Miisubishi Colt
BX 14 RE '88
ƒ 3.950 306 XR 1.4i '93 . 52.000 km ƒ28.950. Tel.. 040- 2214966.
ƒ 1.500 305 GL Break '85 177.000 km
Aut 40000 km 11/89 ƒ 12.900 BX 19 D '85
CX Break '86
ƒ 3 750 305 GT 1.6 '85 ... 190.000 km VW Golf CL diesel, 5-deurs, 6Fiat Cinquoccnto veel
ƒ 1.750 405 GXi 1.6 '91 ..105.000 km '93, wit, i.z.g.st. ƒ 16.950.
Extra's. 24000 km 93 ƒ 11.500 2 CV 6, '85
406 ST 1.8/16V '95 17.000 km Tel. 0182 - 372028.
Hvundai Pony '88 . .ƒ 3500
VISA Garage B.V
GRATIS PARKEREN'!
Autobedrijf DORLAND
V.W. Golf diesel, 1990,5versn„
Houtmankade 37
Brook in Waterland
Minervalaan 86, A'dam - Zuid leuke auto / 10.950. Inruil moAmsterdam
Telefoon 020 • 4031908
gelijk 023 - 5423906,
Tel. 6629517 6791864
020-6278410

boven ƒ 20.000,-

Opel

850
850
740
740
480
440
440
440
460
460
440

10
COBUSSEN AMSTERDAM
Renault Espace 2.0,'89/ 14.900
Mazda 626 GLX
2.0, Hb '90
ƒ 10.900
Citroen BX 1.4, '91 ƒ 9.900
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

Service en
Reparatie

Rijscholen

DEMO Estate, 2.5 .. 2/96
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
GLT, 2.5
5/92
24 UURS-SERVICE
GL, aut., 2.3
5/90
Amsterdam - Almere.- Zaanstreek
Gl, aut., 2.3
1/90
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.GARAGE ECONOOM
ES 2.0 aut
12/92
of
DL, 1.8
3/95
Alle onderhoudsbeurten
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Escape 1.8
12/92 Gezamenlijke occasiondealers
Koppeling en Remrevisie
Motorrijlessen ƒ55.- per 60 min.
DL 1.8
3/95
Schadeherstel en -taxatie
HOOFDDORP.
Autorijlessen ƒ37.50 per les; ook automaat-lessen
DEMO Luxury 1.8 ..3/96
Uitlaat
en
Schokbrekers
** 500 top-occasions **
1.8
1/94
Banden en Uitlijnen
Theorie op CD-I GRATIS
v.a. ƒ1.000.- t/m ƒ75.000.Airco 1.6
3/95
APK en VVN Keuringen
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Inruil, garantie & financiering
Speciale spoedcursussen theorie -f praktijk
Tel.: 020-6233220
Autobedrijf DICK MUHL
Autobedrijf Carbo
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
OFF. VOLVO DEALER
Tel. 023-5471451
Ook op zaterdag open !
Newport Autocentre
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 023 •„ 5293969
Tel. 0294 418200/418008
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.RIJSCHOOL ROLF
Strookman Automobielen
DIESELSERVICE
Autoverhuur
Tel. 023 - 5470000
brandstofpompen; verstuivers Rijden bij Rolf is een begrip in
940 GLE Sedan LPG tr.haak
Cruquius Automobielen
cil.koppen vlakken. Garage/ Amsterdam. Met een goed
'90, 440 GL 1.8 inj. '92, 940 GL
Tel. 023 - 5292520
team instructeurs geven wij op
motorenrevisie FEENSTRA
Sedan aut. airco '91, div. inruil
Industrieweg 27, Duivendrecht een psychologische manier inKruisweg 1485 - 1523
340/440 v.a. '87 t/m '90.
tensief les en nog leuk ook!
Tel. 020-6980639
Verbindingsweg
NIEROP de Vrienden van uw
Hoog slagingspercentage en
Hoofddorp - Heemstede
APK KEURINGEN ƒ70,
VOLVO, Vancouverstraat 2-12,
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
niet duur!!!
klaar
terwijl
u
wacht.
A'dam-West. 020-6183951.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
** Grandioze autoshpwü **
Studenten 10% korting
Garage
West-Center:
06-54633678. P.S. Ook 8-weekH. Duykers Automobielbedrijf
bestel-, vracht- en
020-6122476 (zonder afspraak) se cursussen en examenroutes
(020) 6865441 biedt aan:
personenauto's, bussen
2e
Helmersstraat
15,
A'dam.
Algemeen
rijden is vanzelfsprekend.
Alfa Romeo Alfetta 2.0, veel
020-6794842, 020 6908683
opties, '85, ƒ 1750. Nissan MiAutobedrijf CRYNSSEN
Zie ATS telet pag. 888
BOVAG VERKEERSSCHOOL
cra,
'86,
nu
slechts
ƒ1175.
Crynssenstraat
10-14
GRANDIOZE PRIJZEN!!! , BOVAG-GARAGE 'VITESSE'
VERONICA
BMW
316
Luxe,
'87,
zeer
mooi,
Tel.:
020-6184402.
U moet echt komen kijken
Voltastraat 5 en 7
DE LUGT luxe en bestel vanaf
De 1e 5 lessen ƒ25 per les
ƒ4950. Nissan Sunny 1600 GT,
APK-keurstation, reparaties
uw aankoop thuisbrengen,
Zanvoort
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Lespakket de 1e 20 lessen
4-deurs,
'91,
ƒ
8750.
BMW
320i
alle
merken
en
schaderegeling.
hoort bij onze service
Diedt te koop aan:
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
incl. examen ƒ930
Automatic, '84, ƒ 1075. VW
Peugeot 106/306, Renault LaSeat Marbel. de Luxe, 7/89,
Inl. 020 - 6656955.
Passat Stationcar, 5-cil., ƒ85,
ALFA ROMEO
Grijs
verh.
dak
guna, Vracht + bestelwagens.
ƒ 4.250 ƒ 2950. Suzuki Alto Automatic,
Sprint quadri 3/85
ƒ 1.600 zwart, 47000 km
*Nissan Primera 1.4 Hb.,
'84, ƒ 1975. Saab 900 Van, wit, + montage 995 ex Wilt u een goede en niet te
AUDI
dure rijopleiding?
RENT A BRIK
rood met., bj. '92
ƒ 13.250 '87, ƒ675. Ford Sierra 1600
AUTOLAS: 0756-314618
801.9TD3/94
ƒ29.800 VW geh. inger. kampeerbus
Bel dan Ferry 020 • 6127187.
Personenbus ƒ 89,- p. dag
Luxe, '88, kans, ƒ2950. Opel
BMW
(New Yorker) profiteer
Ascona 1600 S, 4-deurs, '85, nu Zelf sleutelen of auto spuiten Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag
All-in. KM-vrij!
520 i 3/85
ƒ 2.900 v/h belast.voord.:
ƒ1950. Volvo 240 GL, stuur- doe je bij HEINING HOBBY- daarna alle lessen ƒ35,-.
20 lessen + examen ƒ950,-.
Tel.: 020-6922930
520 i 12 V 7/92
ƒ24.000 3 mnd. betalen 12 mnd.
bekr., '85, ƒ 3475. Opel Kadett HAL. 020-4976999 A'dam,
rijden
ƒ 12.950 Luxe, '83, ƒ650. Mazda 626 Sloterdijk 3.
CHEVROLET
Autorijschool Dolfijn
GLX, 5-deurs, automatic, '88,
Cors. 2.2 LT aut. 9/93/ 13.400 Fiat Uno 45, 1.0 i.e, sport
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
Autosloperijen
uitv. '91, bl. met.
ƒ 9.950 ƒ4950. Opel Kadett Luxe DieAccessoires
vervolglessen ƒ 40 p/u
CITROEN
Nissan Prim. 2.0 i
sel,
'91,
nieuw,
ƒ
9950.
VW
Golf
Info: 020-6839193 / 6187330.
BX 1.6 Deauville 6/92 ƒ 8.900 Sedan '91, paars met./ 11.950
Autosloperij De Liede.
en Onderdelen autotel.
Turbo Diesel, '91, nieuwstaat,
06-52656690
BX 1.9 TGD break 1/93/ 14.900 Fiat Panda 1000 CL., iE,
INKOOP
ƒ
13.750.
Ford
Fiesta
1100
i
CL,
BX 1.9 TGD break 7/91 ƒ 10.900 wit. strip., 5-versn. '91/ 6.950
Loop + Sloop auto's
'91,
zilver
color,
ƒ6750.
BMW
BX 1.9 TD 4/92
ƒ 9.200 Daihatsu Charade
Verkoop onderdelen
Motoren/Scooters
318i Luxe, LPG, 4-deurs, '89,
AUTOLAK
XM 2.0 i Comfort 3/91/ 10.800 '91, rood
'R.D.W. vrijwaring
ƒ 8.750 nieuw, ƒ7750. Mercedes 300
Xanti 1.8 X 5/93
ƒ15.900 Ford Fiesta 1.8 dsl.
T.k. Moto Guzzi - Le Mans II, bj.
Geen voorrijkosten
Diesel
Automatic,
'88,
kans,
Xanti 2.0 i SX 7/93
ƒ20.400 wit striping '89
'85, 1000cc, zw./wit, 33443km,
020-6198691
ƒ 8.750 ƒ16.750. Porsche 944 Super
alle kleuren
i.z.g.st. ƒ9000. 024-3238969.
023-5353685
DAIHATSU CHARADE
*Alfa Romeo 33. 1.4
mooi, '88, ƒ 12.950.
Feroza EL II 4WD
Stat.wagon, rood, '93/ 13.950 En nog vele andere.
ook m spuitbussen
Grote sortering ONDERDELEN
Soft hardtop 5/91
ƒ 14.600 *BMW 316, compact
Bedrijfsauto's
Den Brielstraat 25, A'dam.
van alle schade-auto's, alle
rood,
vele
extra's
'96
Inr./fin./gar./huurkoop. mog.
DAIMLER
70 BESTELAUTO'S en pers. merken, alle bouwjaren.
ƒ44.950 Tel. 020-6823315 tot 21.00 u.
3.6 alle opt. 1/88
ƒ 16.900 van ƒ 55.000 voor
Otto Nieuwenhuizen bv
busjes v.a. ƒ3500. Garage GEBR. OPDAM B.V.
FIAT UNO
Tel.: 023-5845435.
Alle auto's worden na verkoop Te koop: inruilauto's:
Overtoom 515, Amsterdam
Rijsenhout, lid Bovag.
1.4 IE 5/91,
ƒ 8.400 APK GEKEURD en krijgen een Mazda 626, 1.8, LX, HB, stuurMeer
dan
50
jaar
gevestigd:
Het HOOGSTE BOD?? Bel
(020) 6129804
onderhoudsbeurt.
FIAT TEMPRA
Bennebroekerweg 17, Rijsen- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
bekr. 6/91 ƒ 9500.- Peugeot 205
1.6 iE 4/92
ƒ 8.900 Alle auto's met een * : 3 mnd GTi, 8/84/5750.- Nissan Bluehout bij Aalsmeer, 0297- Loop-, sloop- en schadeauto's
1.9 D orig. Van 6/93 ƒ11.400 Bovag garantie. Verder bij
bird, D, 3/90, ƒ6950.- Kadett AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 324229. Ook t.k. gevraagd.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Klaar terwijl u wacht.
1.9TDS11/91
ƒ11.900 aflevering APK en aflev.beurt 1.7,4-drs, 4/89, ƒ 7250.- Citr. BX
• Bewijsnummers van een
Ruilstarters en dynamo's.
1.4
TE,
11/89,
ƒ6750.BX
1.4
FIAT TIPO
Tel.: 023-5719828/5719155
geplaatste advertentie in deze RDW Erkend auto-demontageValkenburgerstraat 152.
TE, 9/90, ƒ 7250.- Visa
1.9 Turbo DS DGT 6/92 ƒ 10.400
rubnek krijgt u alleen
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
Tel.:
020-6240748.
11 RE Cabrio, 9/84, ƒ 4950.HOE KAPSONES ?
2.0 GT IE 3/91
ƒ 9.600
toegezonden als u dat bij de van sloop- en schade-auto's.
Saab 900, Lpg-ob., 3/87, Grote sortering ONDERDELEN opgave van de advertentie Tev. verkoop van onderdelen.
Onze auto's zijn mooier,
FIAT CROMA
ƒ4250.- Volvo 480 ES, 3/87,
kenbaar maakt. De kosten Gratis gehaald. Meteorenweg
2.0 IE 4/92
ƒ 10.900 beter, lage km's & voordeliger! ƒ9000.- Renault 21 TL, 4-drs, van schade-auto's, alle
daarvoor bedragen ƒ 4,50
381, A'dam, 020 - 6319802.
2.0 TDi 1.9, 8/93
ƒ15.900 Nu halen, over 6 mnd. betalen Lpg, 10/92, /10.500.- Opel merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
(tot max. 50% of ƒ 7500.FORD
Rek. 2.0 S, aut., Lpg, 6/87, Tel.: 023-5845435.
De A'damse Daewoo-dealers ƒ2750.- Nissan Sunny 1.4, 9/89
Esc 1.8 CLD
Laser 11/94
ƒ13.900 bieden aan:
ƒ 6.950.- Rat Tipo 1.6 stuurbekr.
Automaten
Mondeo 2.0 CLX
12/89 ƒ6250.- Alfa 33, 1.3 S
HB 10/93
ƒ 18.400 Vestig. Westpoort 020-6813410 9/87 ƒ 3250.Orion 1.8 D CLX 3/92 ƒ 9.800 Daewoo Demo's
Amsteldijk
25, Renault 5 (1.4) automaat,
95 BEREBEIT
Scorp. 2.0 CL 1/92 ƒ 13.700 Nexia/Espero
020-6627777. Amsterdam.
blauw metallic, mei '86,
Thund.bird LX 5/91 ƒ 19.400 Ford Escort 1.4 CL, 3-drs. 90
89000 km, showroom, nieuw
Opel Corsa 1.4 GLS, 5-drs. 94
HONDA
Auto's
te
koop
Toyota Starlet 1.3 LX
91
Inkl. gar. en APK ƒ4.950 .
Civic 1.3 DXI3 d. 7/93ƒ 16.900 Daihatsu Valera 1.5 4-drs 95
dealer Zuidwijk 020-6629517.
gevraagd
MAZDA
Wij hebben keus uit
Vestig.
Zuid-Oost
020-6650131
121 1.3 Benneton
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
meer dan 10 Automaten
GLX 7/93,
ƒ 12.900 Daewoo demo's
v.a. ƒ 3.500.95 merk auto a cont. met vrijwar.
626 1.8 LX Wagon 4/90/ 10.400 Nexia/espero
bewijs. Tel.: 020-4824640.
GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Renault Twingo 1.2
94
MITSUBISHI
Tel. 020 - 6433733.
Honda Civic 1.5 LSi 3-drs. 93
Galant 1.6 GL 4/87 ƒ 3.500 VW Golf Variant 1.8 CL
94
Campers
Lancer 1.8 D. 2/86
ƒ 1.900 Suzuki Swift 1.3 GTI
91
Klassiekers
Nissan Micra 1.3 2x
94/95
NISSAN
MB
407D-2pers.
K.k.
w/k
waen Oldtimers
Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 7.000 Opel Astra 1.8 GT, 3-drs 92
92 ter.WC/douche, l.kachel, mot.
Micra1.2LXaut. 11/90/ 8.100 Rover 214 SI 3-drs
drager,
dakkoffer,
trekh.,
2e
T.k. FIAT 500L l.g.st, bj. 71,
93
Primera 2.0i HB, 1/91 ƒ 10.700 Seat Ibizia Crono 3-drs
Primera 1.6 HB, 4/94 ƒ18.400 En nog veel meer, ook inruilers! accu, rijklaar. ƒ19.500. 010- org. interieur, nieuwe Apk. Vr.4665851 za/zo: 010-4665392.
pr. ƒ4950. Tel. 0545-471642.
OPEL
Astra 1.7 D Stat 9/92 ƒ 14.900
Astra 1.6 GL HB, 3/93/16.400
Astra 1.4 GL 12/92 ƒ12.900
Corsa1.6DVan10/92/ 7.400
Kad. 1.7 D Stat. 11/907 9.000
OMEGA
2.3 GL, dsl 1/93
ƒ 14.900
2.0 Trav. 10/93
ƒ 15.400
Vectra 1.6 GL 9/89 ƒ 8.400
Vect. 1.7 D GL 1/92 ƒ12.900
PEUGEOT
205 1.1 GL 5/91
ƒ 8.500
205 1.1 XE Ace. 3/92 ƒ 9.800
3061.4 XN 8/93
ƒ14.800
309 1.9 GLDSel. 5/92/11.600
309 1.9 XRD Van 7/91 ƒ 3.500
*&
m.
405 1.4 GL Nieuw
Model 10/92
ƒ 12.900
4051.4GL1/94
ƒ14.600
405 1.6GLXI br. 5/92/14.200
405 1.6 GLS 6/94
ƒ 16.900
405 1.9 GLXD 1/92 ƒ13.900
405 1.9GLDBr. 1/93/15.900
605 2.0 SLi 3/91
ƒ11.900
605 2.1 SLD 3/93
ƒ 19.800
605 2.0 SRI aut. 1/92 ƒ 16.400
RENAULT
19 1.7 GTS aut. 7/90 ƒ 6.900
19 1.4 GTR 4/89
ƒ 6.500
19 1.8 16V 1/93
ƒ21.400
21 Nevada Van 8/90 ƒ 7.400
21 Nevada GTS
manager 6/92
ƒ 13.900
U least
25 TX 5/92
ƒ 10.800
Safrane 2.2 RN 2/93 ƒ 19.800
Mégane
al een
Safrane 2.2i
RN 12/92
ƒ 17.800
Mégane
SEAT
Cord. 1.6 i GLX 3/94 ƒ18.700
voor f 699,Ibiza 1.2 i XL 1/91
ƒ 8.900
Toledo 1.9 Tb
p.mnd.*
D GL. 5/93
ƒ 15.900
SUZUKI
Alto GLX 8/91
ƒ 8.600
Swift 1.3 GL Sed. 3/93/13.900
^
Swift 1.3 GL Sed. 3/92/11.700
verlaagt de kans hierop met 30 tot 50%. Bovendien
U
merkt
het
direct:
Mégane-rijden
is
mega-genieten.
TOYOTA
is de Mégane megabetrouwbaar: grondig getest en
Corolla 1.8d Stat 4/91 ƒ 9.000
Bijvoorbeeld van z'n eindeloze comfort: véél ruimte
voorzien van geavanceerde technologie. Hij is al
VOLVO
en instrumenten die zich moeiteloos laten bedienen.
440 GL 9/90
ƒ 10.900
verkrijgbaar vanaf f 28.995,-. U popelt? Dan is het de
440 DL 1/93
ƒ12.600
Vernuftige vindingen, zoals de unieke SRR maken
hoogste tijd om naar de dichtstbijzijnde dealer te
440 1.8 GLi 4/92
ƒ12.400
hem megasafe. Bij een aanrijding kunnen de krach460 DL Turbo D 3/94 ƒ 26.400
gaan voor een megaproefrit.
460 1.8 i GL 2/92
ƒ13.900
ten die gordels uitoefenen letsel veroorzaken. SRP
VOLKSWAGEN
Kever 1303 Custom
Cabrio 6/73
ƒ 14.750
Golf II 1.3 CL 3/90
ƒ10.700
Golf 11 1.3 CL func. 4/92/ 13.600
Golf III 1.4 i Cl 5/93 ƒ 18,400
Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
Golf III 1,9 D CL 6/93/18.400
Pas. 1.8 CL Edit 7/93/19.800
Vento 1.6 CL 4/93
ƒ15.500

GJ
OUKE BAAS D
rij ii

020-665 86 86

De Mégane van Renault.
MeeacomfoH. Megabetrouwbaar. Megasafe.

AUTOBEDRIJF
EURO SNELWEG SERVICE BV
INDUSTRIETERREIN
"DE SLENK"
CANNENBURGERWEG 26
'S-GRAVELAND
TEL.: 035 - 6564444
• Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Til

17-

Autocenter Konst Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.
RENAULT 'Drive-m Service,

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN
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Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
17-11

Ganzenbier
E VERMOEDELIJK kleinste commerciële brouweD
rij in ons land, misschien wel in
heel West-Europa, vind je in
Goes. Weggestopt in een verbouwde boerenschuur heeft
men aan de Kattendijksedijk
aan de rand van het dorp in
Zuid-Beveland een Ambachts
centrum ingericht. Je kan er
j van alles doen: boekenleggers
maken, oorbellen fabriceren
van kralen, wandtegels schilderen. En je vindt er brouwerij De
j Gans. Waar Ad Schoenmakers
nu zo'n zeven jaar bier brouwt.
Het Ambachtscentrum in de
schuur is gegroepeerd rond een
plein met namaakgevels van
oude panden zoals je die in het
centrum van Goes in het echt
kunt aantreffen. Het geheel in
de schuur doet onwillekeurig
denken aan een danig uit de
hand gelopen f iguurzaag-evenement. En inderdaad, je blijkt in
het Ambachtscentrum ook te
kunnen leren figuurzagen.
In de folder die bij de entree
igt, heet het: 'Rondom een ouderwets bestraat marktpleintje, met sfeervolle verlichting,
;ijn karakteristieke huisjes gebouwd, welke voorzien zijn van
oud-hollandse geveltjes.' Achter die geveltjes dus zitten diverse lieden te ambachten. Te
pentekenen, glas te blazen, te
kantklossen, potten te bakken,
te weven en meer van dat nijvere gedoe.
Je kan op woendag- en zaterdagmiddag gratis in het Ambachtscentrum terecht, in de
maanden juli en en augustus
zelfs op dinsdag-, woensdag-,
donderdag- én zaterdagmiddag,
steeds van één tot vijf uur. Op
de woensdagmiddagen zijn er
voorstellingen van het poppentheater. Maar mijn taelangstelling ging uit naar de brouwerij.
Ad Schoenmakers, in een vong leven was hij loodgieter,
heeft van zijn hobby min of
meer z'n beroep gemaakt. In
fraaie koperen brouwketels fabriceert hij er zijn bier. Bieren
beter gezegd, want hij schenkt
verschillende soorten: Ganzebier, Ganzebier dubbel, tripel
en het bijzonder smaakvolle,
maar wel 'zware' (10 procent)
kerstbier.
Dat alles in flesjes met een
gans op het etiket, wat naar zijn
vrouw meldt een verbastering
is van Goes. Of omgekeerd,
daar wil ik van af wezen. Ook
op verzoek brouwt hij speciaal
bier, desgewenst met een speciaal etiket. En voor wie dat wil,
volgens een zelf ontwikkeld recept. Brouwerij de Gans doet
het kalm aan, want met de ongeveer honderd hectoliter op
laarbasis is het een peuter vergeleken bij reuzen als Grolsch
met 2.500.000 hectoliter of,
dichter bij huis, brouwerij 't IJ
met zo'n 1.200 hectoliter. Dit op
gezag van het Bierjaarboek '95'96 van Peter Crombecq.
Voor wie toevallig in Goes
moet zijn - zoiets kan toch gebeuren - is het wel interessant
een kijkje te nemen in de keuken van de Gans. Inderdaad
een keuken, want veel groter is
de brouwzaal niet. Maar het
bier smaakt goed. 'We gebruiken echt Zeeuws water, hè,'
zegt Ad. En verder? 'Ach, een
bietje van dit en een taietje van
dat.' Wie precies wil weten hoe
Ad in zijn bier maakt, zal op een
vrije dag toch naar Goes moeten rijden.
Jan Maarten Pekelharing
Het Ambachtscentrum ligt aan de
Kattendijksedijk 27 in Goes, in het
Stadsrecreatiepark dat met stadsbuslijnen 20 en 21 te bereiken is. Telefoon
Un het Ambachtscentrum: 0113 •
^11102.

Kerken Waterland
Het vlak boven Amsterdam
gelegen Waterland is niet alleen een rijk natuurgebied,
maar biedt ook diverse interess>ante monumenten, zoals enkele kerkgebouwen. In de maand
jjuh zijn in twee weekenden kerken opengesteld, die via een
bpepiaal uitgezette fietsroute
bereikbaar zijn. Het betreft de
weekenden van 13/14 juli en
20/21 juli. De routes zijn gratis
te verkrijgen bij de VVV's in
Waterland.

BOES

woensdag 10 juli 1996

Het Zwanenwater
herbergt van
alles en nog wat
In de kop van Noord-Holland
ligt achter de dikke duincnrij
natuurmonument Het Zwanenwater, een behoorlijk uniek gebied. Omsloten door duinen en
percelen dennenbos ligt een
uitgestrekte oase van zo goed
als ongerepte, maar zeker veelzijdige natuur. Op weg naar dit
bijzondere gebied wordt de bebouwing na Alkmaar steeds
dunner, het landschap kaler,
en het uitzicht weidser. Op regelmatige afstand langs het
Noordhollands Kanaal staan
prachtige stolpboerderijen.
Vanouds worden in dit gebied
bloembollen geteeld en veeteelt bedreven.

H

ET ZWANENWATER
HERBERGT op de
toch beperkte ruimte
een landschap zoals men
zich voorstelt dat een landschap is: veelzijdig, van alles wat. Een landschap in
een landschap. Er is nog nét
geen rotswand-met-waterval. Erbuiten regeert de eentonigheid van een cultuurlandschap bestaande uit
grasland, grasland, een
slootje en nog meer grasland.
Wie het natuurgebied eenmaal heeft betreden, staat in

een andere wereld. Dit is een
monument voor en van de natuur. In de Gids Natuur- en
Wandelgebieden van de Vereniging Natuurmonumenten staat
het heel zakelijk omschreven
als 'een uitgestrekt, ongerept
duinterrein, bestaande uit twee
parallel aan de kust gelegen
duinenrijen en met een grote
vochtige duinvallei daartussen.' Het eerste wat de bezoeker opvalt zodra hij de ingang
achter zich heeft gelaten, is de
stilte. Slechts het ruisen van de
altijd aanwezige zeewind door
de vliegdennen is te horen, afgewisseld met de roep van de koekoek of de felle schreeuw van
een meeuw.
Want vogels zijn er volop. In
de vallei tussen de duinenrijen
liggen twee ondiepe plassen en
daar wemelt het van de watervogels: zomertalingen, dodaars,
bergeenden en ganzen. Véél
ganzen. In juni zijn de eieren
uitgekomen en sindsdien lopen
er kuikens van grauwe ganzen,
kolganzen en rotganzen gemoedelijk te grazen op de vochtige
hooilanden. En dan is er de lepelaar, want het Zwanenwater
is één van de weinige plaatsen
in Nederland waar lepelaars
broeden. Belangrijk voor deze
vogels is dat er voldoende ondiep water is, waaruit ze met
hun lepelsnavels allerlei kleine

visjes, slakken en insekten kunnen scheppen. In het riet dat de
plassen omzoomd leeft de rietzanger.
Rondom de plassen liggen
natte hooi- en rietlanden, waar
het letterlijk geel ziet van de
bloeiende gele lis. Werkelijk
velden vol van deze waterplant
zijn er te vinden. Het gele lisgeel wordt afgewisseld met het
iets donkerder geel van de wederik en moerasandijvie. Het
wemelt er van de vlinders. Kleine vos, zandblauwtje, dagpauwoog; ze zijn er allemaal in groten getale te zien.
Er zijn twee wandelroutes
uitgezet, eentje van twee, en een
van vierenhalve kilometer. Beide wandelingen voeren door
een sterk wisselend terrein. Zo
komt de bezoeker door een
bloemrijk hooiland, een elzenbroekbos met door de wind verwrongen stammen en een moeras, afgewisseld met wat duinen. En natuurlijk met de beide
'Zwanenwaters'. In de bermen
langs de schitterend witte
schelpenpaden bloeit onder andere verfbrem, rolklaver en
steenanjer. De met roomwitte
bloemen bezette twijgen van de
duinroos kruipen over de
grond overal tussendoor. Hier
en daar staan meidoorns in
bloei.
Het Zwanenwater is ontstaan

*.'.-

W^'^^""''«&&s ^skj&e? «sJï

Bij het Zwanenwater broeden talrijke gaiizensoorten, waaronder deze brandganzen
in de zestiende eeuw toen de
Zijperzeedijk werd aangelegd.
Deze dijk werd aangelegd om
de voormalige zeearm 'de Zijpe'
af te sluiten en in te polderen.
Inmiddels heeft Het Zwanenwater met z'n meren en moerassen de officiële status van
'wetland', wat letterlijk 'nat
land' betekent: een gebied op de

grens van water en land, met als onbruikbaar beschouwd. Ze
ondiepe plassen en moerassen, werden dan ook veelvuldig
zich ook vaak bevindend op de drooggemalen en in cultuur gegrens van zout en zoet water. In bracht.
wetlands zijn heel veel verschilWolthoorn & De Groot
lende soorten planten en dieren
te vinden. Pas de laatste jaren is Het Zwanenwater is toegankelijk van l
tot l augustus van zeven uur 's
de grote natuurwaarde van wet- april
morgens tot negen uur 's, avonds, de
lands onderkend - daarvoor rest van liet jaar van zonsopgang tot
werden deze zompige gebieden zonsondergang. De leden van Natuur-
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E
TREIN uit Amsterdam rijdt dwars door
het Groene Hart van de
Randstad in veertig minuten naar Woerden, het beginpunt van de Haarzuilensroute. De beheerder van de
plaatselijke
Rijwielshop
heeft over belangstelling
niet te klagen. „Morgen zijn
alle zestig fietsen verhuurd.
De mensen komen overal
vandaan: Japan, Groningen,
Limburg. Vorige week had
ik nog een stel Amerikanen,
die zijn altijd weg van molens."
Met een routebeschrijving
van de NS, fiets je zonder omwegen naar de Oude Rijn. Volgens de bijgeleverde toelichting
was dit de hoofdtak van de
Rijn, totdat deze in 1122 bij
Wijk bij Duurstede werd afgedamd. De rivier heeft veel zand
en klei afgezet, waardoor een
goede bodem voor fruitbomen
is ontstaan. Nog steeds zijn er
veel boomgaarden waar je kersen kunt kopen. Midden in een
stiltegebied ligt Gerverscop,
een mooie plek om even te pauzeren tegen een knotwilg langs
de weg. Zenuwachtige grutto's
bevolken de weilanden aan de
overkant, en in het gras loopt
zowaar... een ooievaar. Met zijn
lange snavel pikt hij in zijn veren. Wanneer een paar kikkers
in de sloot beginnen te kwaken,
blijft hij stokstijf staan. De
ooievaar trekt zijn kop in en
kijkt naar de grond. Behalve de
kikkers, doorbreekt alleen een
koekoek de stilte.
In de verte steken de torens
van Kasteel de Haar boven een
rand van grijze bossen uit. Dat
moet het culturele toppunt van
de dag worden, dus in het zadel
maar weer. Op een weggetje dat
het Kortjakse pad heet, fietst
een oude boer. „Een ooievaar?
Die zal wel verdwaald wezen,"
zegt hij. „Hoewel, vorig jaar
liep er hier ook één rond."

Het park rond het kasteel lijkt eeuwenoud, maar in werkelijkheid is het vlak voor de Eerste Wereldoorlog aangeplant
Na dit korte gesprekje is het
nog een minuut of tien naar het
kasteel. Door een eikenbos
doemt een ouderwets bouwwerk op, compleet met torens,
slotgracht en roodwitte luiken.
Niettemin is De Haar pas rond
de eeuwwisseling gebouwd op
de plek van een vervallen middeleeuws kasteel. Deze oude
ruïne was eigendom van baron
Etienne van Zuylen van Nijevelt. Hij heeft het laten herbouwen met financiële hulp van
zijn echtgenote, barones Hélène de Rothschild. Het ontwerp
voor het nieuwe kasteel was
van architect P.J.H. Cuypers,
die later ook het Centraal Station en het Rijksmuseum in
Amsterdam gemaakt heeft.
Bij de ruïne lag het eeuwenoude dorp Haarzuilens, dat afgebroken moest worden. Cuypers heeft de huizen twee kilometer verderop in oud-Hollandse stijl weer opgetrokken.
„Het dorp werd verplaatst om
een ruime parkaanleg mogelijk
te maken," vertelt Mieke Ciercemans, medewerkster van De
Haar. „De bewoners hadden
weinig bezwaren, want hun
nieuwe huizen werden voorzien van de modernste snufjes
uit die tijd, zoals stromend wa-

ter. Bovendien verschafte het
nieuwe kasteel de dorpsbewoners werk in het onderhoud, in
tuinen en in keukens."
Het park rond het kasteel
lijkt eeuwenoud, maar in werkelijkheid is het vlak voor de
Eerste Wereldoorlog aangeplant. „Er zijn toen zevenduizend volwassen bomen van de
Utrechtse Heuvelrug gehaald,
die waren wel al zo'n zestig jaar
oud."
De familie Van Zuylen van
Nijevelt bezit nog steeds het
kasteel. De kleinzoon van
Etienne, Thierry, woont er twee
maanden per jaar. Ook het
dorp Haarzuilens behoort tot
de landgoederen. „Alle huizen
met rood-witte luiken zijn eigendom van de baron, of de
grond waarop ze staan is in erfpacht uitgegeven," zegt Ciercemans.
Wie door het kasteeldorp
fietst, ziet inderdaad overal de
kleuren van de Van Zuylens: de
geraniums bij de dorpspomp,
de luiken van het in oud-Hollandse stijl ingerichte restaurant De Vier Balken, en zelfs de
kozijnen van het enige nieuwbouwrijtje in het dorp hebben
allemaal de kleuren rood en
wit.

Bij het 'Kleuterkasteel' staan
de deuren wijd open, maar in
deze voormalige kleuterschool
is geen kleuter te bekennen. In
Haarzuilens wonen nog maar
acht kleuters, daarom is het gebouw nu in gebruik bij het
schildersbedrijf dat de gekleurde luiken in Haarzuilens verft.
En gedurende de zomermaanden heeft de kunstenares RosRos toestemming om er haar
tekeningen en dichtsels te exposeren. „Ik vond dit zo'n
schitterend dorp," vertelt zij.
„Ik stapte hier naar binnen en
ik voelde dat ik hier hoorde."
Aan de fietser die vandaag nog
mensen ontmoeten wil, geeft zij
een gedicht: 'Door alle werelden kun je gaan, als je de taal
spreekt van een zachte aanraking en de lichte streling van
een hand.'
Vooruit dan maar weer, met
de fiets in de richting Utrecht
en Vleuten, een wereld van
stadsuitbreidingen.
De gemeente Utrecht wil in het gebied van de Leidsche Rijn dertigduizend woningen bouwen.
Een gepensioneerde man bekijkt de werkzaamheden bij
een wijk in aanbouw met gemengde gevoelens: „Ik zie de
bittere noodzaak er wel van in,
maar het pikt wel iets weg van
het landschap zoals we dat gekend hebben." Even verderop
heeft een blijkbaar wanhopige
natuurliefhebber aan sombere
verwachtingen uiting gegeven.
Drie bomen staan omgekeerd
in de grond, zodat hun wortels
de kruinen vormen. Een bordje
'Nederland' maakt het onheilspellende monumentje af.
Gelukkig kun je een paar kilometer noordwaarts op de
Hollandse Kade nog volop genieten van ruimte, stilte en
rust. Over deze kade, een smal
dijkje omzoomd met elzen en
wilgen, knisperen de fietsbanden richting Kockengen. Grutto's, kieviten en zwaluwen vliegen woest over de weilanden,
en een scholekster staat ergens
op te wachten. En dan eindelijk
bij Kockengen komt een molen
in zicht. Het is de wipwatermolen Teckop (1841), die gebruikt
werd om water uit de polder te
pompen. Met harde wind stond
het houten groene bovenwerk
heen en weer te wippen, vandaar zijn naam. En zo is deze
fietstocht ten slotte nog interessant geworden voor Amerikaanse fietsers ook.
Jan Pieter Nepveu
De Haarzuilensroute is opgenomen als
rail-idee fietstocht nr 58 in de Er-op-Ult
gids van de NS. Bij vertrek koopt u in
één keer uw treinkaart. een kaartje
waarmee u In Woerden de routebeschrijving kunt halen, en een kaartje
voor korting op de huurfiets. Voor de
routebeschrijving betaalt u dan een
rijksdaalder in plaats van vier gulden.
De huurprijs van uw flets bedraagt vijl'
gulden In plaats van aclit gulden. TeleIonische informatie NS: OB • !I2»2 (vijftig cent per minuut).
Kasteel de Haar Is te bezoeken van l
maart tot en met 15 augustus en van de
tweede zondag In oktober tot en met 15
november. Informatie: 030 • 6771275.

Natuurvakanties
Per abuis werd vorige week
een verkeerd telefoonnummer
vermeld bij het bericht over natuurvakantie van het IVN. Het
juiste nummer is 020-622.8115.

Niet-leden kunnen aan de ingang hij tle
kaartautomaten een dagkaart kopen
voor minimaal een gulden \ijttig. I Ionden, fietsers en trimmers vijn niet toegestaan.
Het Zwanenwater ligt aan de Zmdschinkeldijk ten zuiden \an Callantsoog. Er is een beperkte parkerrgelegenheid voor auto's en \oor trekkers
zijn vijf fietsklui/en beschikbaar.
NZH-bus 152 vanaf NS-station Schagen
stopt bij de ingang.

monumenten hebben vrije toegang.

'Hier een ooievaar? Die zal
dan wel verdwaald wezen'
In de omgeving van Woerden
kun je uitstekend fietsen. Op
nauwelijks vijftig kilometer
van Amsterdam is het zo landelijk, dat zelfs ooievaars zich
thuisvoelen. En met een bezoek aan kasteel De Haar in
Haarzuilens, geef je het tochtje
bovendien een cultureel tintje.

Foto De Ginot

Expositie Bruna
en Huf: feest
der herkenning

Deze foto van Ajax maakte Paul Huf in 1976
voor de cover van Elseviers Weekblad en is te
zien op de tentoonstelling Bruna/Huf 'The
Smell of Success'

W

IE EEN REDEN
zoekt om een dagje
naar Groningen te
gaan, kan een bezoekje
brengen aan de expositie
van Paul Huf en Dick Bruna. Hun werk is wijd en zijd
verspreid, wat van de tentoonstelling een klein feest
der herkenning maakt.
Dick Bruna (1927) presenteert onder meer de door hem
ontworpen omslagen van de
'Zwarte Beertjes' pockets van
Simenon en Havank, veel affiches, en natuurlijk de prentenboeken, waarvan die van Nijntje het allerbekendst geworden
zijn. Fotograaf Paul Huf (1924)
heeft veel portretten gemaakt
van bekende Nederlanders,
maar ook platenhoezen voor
Philips, covers voor weekbladen als Elsevier en Margriet.
En wie herinneTt zich niet de
serie 'Vakmanschap is meesterschap' van Grolsch?
Volgens de catalogus bij 'The
Smell of Success' wordt het
werk van Bruna en van Huf in
de kunstwereld nog steeds met
argwaan bekeken. Immers, zo
is de heersende opvatting, kunstenaars die opdrachten uitvoeren en daarmee geld verdienen,
kunnen maar weinig om het lijf
hebben.
Aanvankelijk zag Bruna zichzelf dan ook helemaal niet als
kunstenaar. Hij ging na de oorlog gewoon aan de slag als een
grafisch ontwerper. Maar langzaamaan veranderen de meningen. „Toen ik begon, was het zo
dat als je werk goed verkocht,
het niets kon zijn. Daarom vind
ik het leuk dat een museum er
nu aandacht aan geeft," zei
Bruna bij de opening van de
tentoonstelling.
In zijn tekeningen heeft Bruna een eigen herkenbare stijl
ontwikkeld. „Je moet alles wéglaten wat je weg kunt laten, zodat je op een gegeven moment
de grondvorm over houdt. Ik
maak er een soort beeldtaal
van, dat is ook de reden waarom het werk in zoveel talen vertaald is en zelf te begrijpen is in
Japan."
Paul Huf die, anders dan
Dick Bruna graag verkeert m
de wereld van glitter en glamour, windt er geen doekjes
om dat hij geld wilde zien voor
zijn foto's. „Wat dat betreft had
ik dezelfde instelling als de legendarische fotograaf Sem
Presser. Bij hem kwam het mis-

Onder de titel Bruna/Huf 'The Smell of Success' presenteert het Groninger Museum
commercieel werk van fotograaf Paul Huf
en tekenaar Dick Bruna. Hoewel men in het
algemeen foto's niet met tekeningen vergelijken kan, staat wel vast dat Huf en Bruim
beiden geliefd zijn bij het grote publiek. Met
'The Smell of Success' wil het Groninger
Museum dan ook aantonen dat kunst en
commercie goed samengaan.

schien doordat hij de zoon was
van een diamantair, maar beiden wilden wij succes, een ander leven, en iets van de wereld
zien."
Huf heeft de werkwijze van
een kunstenaar en ensceneert
derhalve precies wat er op een
foto moet komen. Hij was bijvoorbeeld degene die Simon
Carmiggelt zijn oude verkreukelde regenjas liet aanhouden.
En, op een foto uit 1963, staat
Rijk de Gooyer in een soldatenjas geportretteerd met de helm
tot over zijn ogen. Huf: „Als ik
een opdracht krijg, maak ik

hem ook voor mezelf. Zo niet,
dan zou men naar elke foto
graaf kunnen gaan, dan was ik
slechts een technisch hulpmid
del. Maar ik had nooit het uit
gangspunt dat ik kunstenaai
was, totdat men dat van mij
maakte."
Een uitstapje naar het C'ironini, -r Mn
seum is opgenomen als Kail Idi • n ilc
Er-op-Uit pocket \an de NS. \ ( <>r eisinformatie: Ü(i-!)2(l2 (5(1 cent \ er m
nuut). The Smell of Success is e / CM
tot en met l september l'l%. Op nii KStijden: dinsdag tot en met /omlag au
tien tot \ijt uur. Gesloten op 2S .iui;ux
tus. Het Groninger Museum. IMuseumeiland l (tegenover VS-station). Gro
ningen. Teleloon O.ïl) • Xlid.dn.'i'i

Nederlander wil actieve
vakantie in mooie natuur
R BLIJKT EEN verE
schil te bestaan tussen
landen die vaak door Nederlanders worden bezocht en
wat als aantrekkelijkste vakantiebestemming wordt beschouwd. Veel Nederlanders
brengen hun vakantie door in
eigen land, Frankrijk, Spanje
en Duitsland. De beide laatste
landen staan echter ook bovenaan de lijst van bcstemmingen waar naur men niet
graag gaat.
Er is veel bekend over het
vakantiegedrag van Nedi'rlanders. We weten echter nog
weinig over de vakantievoorkeurcn. Vandaar dat docentcn en studenten van de sector toerisme en vrije tijd van
de Nationale Hogeschool voor
Toerisme
en
Verkeer
(NHVT) dit onlangs landelijk
hebben onderzocht.
Veel mensen, zo blijkt verder uit het onrlerzoek, hebben
een drooinbestcmming. Met
name verre oorden zoals de
Verenigde Staten, Australië,
Indonesië en het Caraïbisch
Gebied komen hiervoor in
aanmerking.
Aan 'mooie natuur' in het
bestemmingsgebied lu-cht de
Nederlander veel waarde.
Musea en kerken worden
minder gewaardeerd. Dut het
er goedkoop is, is voor velen
(30 procent) onbelangrijk en
luxe hoeft al helemaal niet.
'Vertrouwd eten' is niet van
belang, 'lekker eten' des te
meer. Vrijwel iedereen moet

zich thuis kunnen \oelen op
de bestemming en het moet
in ieder geval 'gezellig' zijn.
Op de vraag in het rapport:
„Bent u van mening dat toerisme schadelijke effecten
kan hebben?", antwoordt
ruim tweederde be\estis;eml.
Daarentegen is meer dan (i()
procent het niet eens met de
stelling dat vliegen naar \ erre
landen omerantwoord \er!
luchtvervuiling met -/.icli
meebrengt. Opvallend is de
bereidheid die de Nederl.iuders aan de dan leggen om
zichzelf beperkingen op te
leggen, als het toerisme inderdaad schadelijke el'lecten
blijkt te hebben.
Exclusieve, spectaculaire
en avontuurlijke reizen \\ordcn steeds vaker aanneboden.
De Nederlanders in liet onderzoek geven echter aan
dat
zij een actie\e. maar r /eker
geen spectaculaire \akanlie
wensen. Er bestaat slechts neringe interesse \oor 'a\onturen beleven' en 'grenzen \ erleggen'. De meeste mensen
geven de voorkeur aan traditionele sporten zoals \\andelen, fietsen en zwemmen. Op
vakantie wil het ou-rnrote
deel een terrasje pikken, luieren en in de zon liggen.
Slechts een klein deel van
de bevolking wil op \akantie
primitief kamperen, eein ierde deel spreekt de \oorkeur
uit voor een geheel \erzon;de
vakantie in een hotel.
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Onderzoek bewust het:

KWIK-FIT

LW

UMINGVAN
Kijk en vergelijk. ^
Pak de laagste prijs!
AUTOMERK

ACHTERDEMPER

VOOR AUTO'S ZONDER KATALYSATOR
Opel Kaden E 1.3 N/S
9/'84 - '89 (excl. combi)
VW Golf II 1.0, 1.3, 1.6

9/'S3 - 10/'91

Ford Rësta 1000,
1100
8/'83 - '88
Rat Panda 750, 1000

'86 - 10/'89

Suzuki Alto

'86-

Nissan Sunny 1.3

10/'S6 - 10/'88

Honda Civic 1200,

9/'83 - 8/'87

Toyota Starlet

10/'84 - 12/'89

1300

1000

DEALERPRIIS*

262^?

KOMPLEET SYSTEEM

KWIK-FIT PRI|S PEALERPRIIS*

KWIK-FIT PRIIS

69.299.119.349.129.259.129.239.149.- A2&&T 279.149.369.1019^?
149.399.199.279.-

VOOR AUTO'S MET KATALYSATOR (Komplete systemen vanaf de kat.)

Opel Kaden E 1.3, 1.4
'86 - 10/'91
Citroen BX 1.4E/RE
7/'88 Opel Corsa 1.3 i,
l/87 - 3/'93
Ford Escort III 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i
- 10/'9Q
Ford Sierra 1.6. 1.8. 2.0. 2.0i

Uw eigen
telefoon nu

9/'87 - 3/'92

Opel Vectra 1.6i. 1.8i.

89-

2.0i

Opel Astra 1.4i, 1.6i, l.Si, 2.0i
10/'91- (ex. GT, Combi)

Bij besteding v.a. f. 100.

Peueot 405 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.7i
VW Golf III 1.4, 1.6
Renault 19 1.7 TS, GTS, GTX, TXE

- 6/'89
Mazda 323 1.3, 1.5
7/'S7 - 9/'89

Gemiddelde prijs. Onderzoek A.V. juni 1996

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

Prijzen inclusief montage, garantie en btw.

Maandag t/m vrijdag: 08.00-17.30 uur.
Zaterdag: 08.45-16.00 uur
BiNNEN ZONDER AFSPRAAK, KLAAR TERWIJL U WACHT

Amsterdam-ZO (A/R) Spaklerweg 440,020-6682998 Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef 1,020-6907768 Amsterdam-ZO (A/R)
Lemelerbergweg 55, 020-6911211 Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5, 020-6137666 Amsterdam-Osdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26, 020-6195446 Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479 Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38, 020-6367326
Amsterdam-N (A/R) Klaprozenweg 5. 020-6325478 Amsterdam-Z (A/R) Amstelveenseweg 88/90, 020-6188561 Amsterdam-Z
Ceintuurbaan 250/252 020-6712161 Amsterdam-O (R) Beyersweg 12,020-6931596 Amsterdam-O (R) Cz Peterstraat 127/133,
020-6259559 Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435544 Amstelveen (R) Bouwen] 48, 020-6414022 Almere-Buiten (A/R)
(Doe Mere) Montrealstraat 31,036-5329260 Almere-Stad (A'R) Vlaardingenstraat 2,036-5345540 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662,
023-5615784
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

VAN PARKET.

l opent ha^
v

Slender You

s

Aerdenhout

PE VLOER DIE BIJ JE PAST
WORDT NU OPGERUIMD BIJ SANTANA.

\

Santana, de grootste specialist in laminaat,
kurk en parket heeft nu ook de grootste
opruiming. Maar op is op, dus rennen!!!

13 juli open dag
15 juli aan de slag
tel. 023 5244732

IPOFLOOR "B" SELECTIE
(LAATSTE METERS).
Afmeting: 900 x 190 x 8 mm.
Beuken van f 99,- voor f 44,- p.m.2
Kersen van f 99,- voor f 44r- p.m.2
Mahonie van f 99,- voor f 44,- p.m.2
Essen-wit van f 99,- voor f 44,- p.m.2

véél succes van de fam. v.d. Meij

j

Zandvoorts Nieuwsblad
u m r wij n i_ . ^ , y t :-f«-^

\

Fa. P. Klein

|

Super Noord

Celsmsstraat 192, Zandvoort

!

Weekmedia

Gasthuisplem12, Zandvoort

|

Sig.mag. Lissenberg

|

Fa. Veldwijk
AKO

Kerkstraat 12, Zandvoort

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

J

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

|

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
| (Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado
Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

Trompstraat 2, Zandvoort

mm,

AMBIANCE LAMELPARKET
"B" SELECTIE (LAATSTE METERS).
Afmeting: 2.800 x 125 x 14 mm.
Gehard en gelakt.
Kastanje van f 109,- voor f 59,- p.m.2
Essen-wit van f119,- voor f 59,- p.m.2
Beuken Savanne van f 109,- voor f 59,- p.m.2
MEXICO KURKPLAVUIS.
Afmeting 300 x 600 x 4 mm.
Room-wit van f 60,- voor f 49,- p.m.2

LAMINAAT PERCO COUNTRY
(LAATSTE METERS).
Afmeting: 1.200 x 190 x 7 mm.
10 jaar garantie.
Elzen delen van f78,- voor f 54,- p.m.2

CASTELLO KURKPLAVUIS
(LAATSTE METERS).
Afmeting 300 x 300 x 4 mm.
Ivoor-wit van f 60,- voor f 39,- p.m.2

LAMINAAT IPOKETT LIFE.
Afmeting: 1.200 x 190 x 7 mm.
Beuken van f49,- voor f 29,50 p.m.2

U vindt Santana op de Anthony Fokkerweg,
Amsterdam (afslag A10, Sloten/Schinkel) tussen
Carpet-land en Praxis. Telefoon: 020 - 669 58 23

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

5OO VLOEREN ONDER 1 DAK.

514.550 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Woensdag 17 juli 1996

Dader
mishandeling
meldt zich
ZANDVOORT - Een 18-jarige
Zandvoorter heeft bekend dat
hij op 20 augustus 1994 een
48-jarige vrouw uit Haarlem
heeft aangerand en mishandeld
op de Blinkertweg. De zaak
kreeg destijds vrij veel publiciteit, maar de dader werd niet
gevonden.
De Zandvoorter heeft zich
echter vorige week zelf gemeld
bij de politie. Hij verklaarde dat
hij op de betreffende dag 's
morgens al opstond met het
idee een vrouw te beroven en te
verkrachten. Op de Blinkertweg nam hij de eerste vrouw die
voorbij kwam. Hij pakte haar
vast, vroeg om geld en begon op
haar in te steken. Op een gegeven moment kreeg hij medelijden en rende weg.
Inmiddels is hij voorgeleid
bij de officier van justitie en de
rechter-commissaris.
Hij
maakt volgens de politie een
verwarde indruk.

Gewelddadig
ZANDVOORT - Een twintigjarige Duitse toerist is vrijdag
op de Boulevard Barnaart met
geweld van zijn auto bestolen.
Hij lag te slapen in de auto toen
twee mannen tegen de ruit tikten. Nadat hij het portier van
zijn auto opende, zette een van
de mannen hem een mes op de
keel en moest hij uitstappen.
De twee mannen verdwenen
met de Fiat Brava.

Extra mini-tractor
ZANDVOORT - De beach
watchers hebben vrijdagmorgen een extra mini-tractor (four
wheeldrive) gekregen. Vorig
jaar reed er al een mini-tractor
op het Zandvoortse strand bij
wijze van proef. Dat is zo goed
bevallen dat de politie nu ook
zo'n tractortje in Bloemendaal
gebruikt. Volgens woordvoerder Rini Cappel gaat het aflpssen dankzij de four wheeldrive
sneller en is deze eveneens handig voor de EHBO-post en de
politie.

Koplampen weg
ZANDVOORT - Van een Lelijke Eend zijn woensdagnacht
twee koplampen gestolen. De
auto, die toebehoorde aan een
19-jarige Duitse toeriste, stond
geparkeed op het Stationsplein.

Winkeldiefje

Kunstenaar komt op
voor Mariaschool
ZANDVOORT - „Het is
doodzonde als de oude Mariaschool van ellende in elkaar zakt," vindt kunstenaar Roland van Tetterode.
Als het aan hem ligt gaat de
gemeente in zee met De
Vakgroep, een Utrechts bureau dat gespecialiseerd is
in het opknappen van bijzondere, oude gebouwen. Of
dat lukt is echter maar de
vraag.
Volgens Van Tetterode en
zijn medestrijder tegen het verval, Ria Wever, staan sommige
gebruikers en bewoners van de
oude Mariaschool niet te springen om een opknapbeurt. „Ze
zijn bang dat ze meer huur
moeten gaan betalen." Eén van
de meest fervente tegenstandsters is volgens Van Tetterode
zijn buurvrouw Henny Solaro,
die maandag noch dinsdag voor
commentaar bereikbaar was.
Ook bij de gemeente stuit de
kunstenaar op problemen. De
gemeente, eigenaar van het ge-

bouw, is er volgens voorlichter
Egon Snelders nog niet „aan
toe gekomen om de oude Mariaschool op te nemen in het
nieuwe onderhoudsprogramma." Zelfs het loskrijgen van
een subsidie van 16 duizend
gulden om een haalbaarheidsonderzoek door De Vakgroep te
laten houden, is nog niet gelukt
bij de gemeente.
De voormalige katholieke
school stamt uit 1920 en is gebouwd door architect Cuypers,
van het gelijknamige architectenbureau dat ook het Centraal
Station en het Rijksmuseum in
Amsterdam ontwierp.
Al eenjaar of 15 is het gebouw
in gebruik als atelierruimte.
Het Zandvoorts Palet, een
groep kunstenaars en de nieuwe Culturele Werkgroep Zandvoort zitten inmiddels in de lokalen. Bovendien wonen er een
paar mensen. In totaal zijn volgens Van Tetterode ongeveer
vijftig mensen afhankelijk van
de oude Mariaschool.
Jaarlijks ontvangt de gemeente van hen ongeveer 35

Wie echter een blik naar binnen werpt, ziet dat op sommige
plaatsen het stucwerk van het
plafond verdwenen is. Daar komen het riet en de plafondbalken tevoorschijn. Ook de gevel
is er slecht aan toe. Verder valt
op dat van de binnenmuren
sommige tegeltjes ontbreken,
het stucwerk beschadigd is en
het toilet er zeer smerig uitziet.
„Maar het is wel een enorm
stevig gebouw met hele aardige
details, zoals de prachtige bogen en de mooie ramen. Voor
ateliers is het gebouw heel erg
geschikt, omdat het zulke hoge
lokalen heeft," meent Van Tetterode.

ceptabel. Maar inmiddels verHij stelt dan ook voor dat de
slechtert de toestand in hoog gemeente snel maatregelen
tempo. Dat komt doordat de neemt, zoals het onderhouden
vrachtwagens en trailercombi- van het wegdek, het verlagen
naties steeds groter en zwaar- van de snelheid door bijvoorder zijn. Bovendien overschrij- beeld een zigzaggende weg en
den velen de maximumsnel- eventueel het omleiden van het
heid. De kuilen, de spoorvor- vrachtverkeer. „Belangrijk is
ming en de verdiepte putten dat er een combinatie van
zorgen er eveneens voor dat je maatregelen wordt gekozen.
Hij stelde een brief op voor de elke zware vrachtwagen voelt. Anders heb je er nog niets aan.
gemeente en ontdekte dat zijn Als daar niets aan gedaan Overigens is de situatie in de
buren dezelfde problemen had- wordt, gaat het van kwaad naar Zandvoortselaan nog erger dan
den. Als een sneeuwbal rolde erger," aldus Castien.
in de Haarlemmerstraat."
dat nieuws door de Haarlemmerstraat. Inmiddels hebben
veertig van de ruim zeventig taewoners een handtekening gezet
op de achterkant van de brief.
Binnenkort gaat Castien de
ZANDVOORT - 'Ik ben vanmorgen in zee geweest.' Zo heet het
brief met de handtekeningen nieuwste boek over de geschiedenis van Zandvoort. Kunsthistoribij de gemeente afleveren.
ca Mariëtte Polman beschrijft in het boek hoe Zandvoort veranderde van een vissersdorp in een badplaats. Het bevat veel foto's
„Een paar jaar geleden, na de van vroeger. Voor 25 gulden is 'Ik ben vanmorgen in zee geweest'
laatste renovatie van het wég- verkrijgbaar in het Cultureel Centrum. Binnenkort is het ook te
dek, was de situatie redelijk ac- koop in diverse boekhandels.

Nieuw boek over oud-Zandvoort

mobilist reed zelfs 155 kilometer per uur. De snelheidsovertreders
ontvangen
over twee weken een acceptgiro om de boete te betalen.
In totaal controleerde de politie 1681 auto's. De verscherpte controles vinden
in elk geval tot en met november plaats op wisselende tijdstippen en diverse
plekken.

dagmiddag het speciale politieproject op de Zeeweg. Met een
emotioneel betoog deed hij een
beroep op automobilisten om
voortaan niet meer te hard te
rijden. Lammers verloor een
neef een paar jaar geleden bij
een auto-ongeluk. Bovendien
overleed maandag op de racebaan van Francorchamps één
van zijn collega-coureurs, waar
Lammers het zichtbaar moeilijk mee had.
De Zeeweg is de gevaarlijkste
weg van de provincie Noord-Holland. Sinds l maart zijn er
vijf mensen dodelijk verongelukt en raakten 87 mensen gewond op deze provinciale weg.
Daarop worden ook automobi-

listen gewezen via een geel bord
halverwege de weg.

24 jul

09.55 05.46 22.41 18.06

HW LW
18.2413.54
19.0614.35
19.2915.16
20.0615.50
20.3916.25
21.2617.16

25 jul
11.09 06.24 23.4419.06
26 jul
12.25 07.34 --.-20.10
Maanstand:
EK di 23 jul 19.39 uur
Hoogwater: ma 22 jul 8.11 uur NAP
+ 106 cm.
Laagwater: za 20 jul 2.55 uur NAP 92 cm.
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en de
boom
pagina 5

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redacte: tel. 571.8648

Swingende salsaparen gaven het Tropicanafestival extra cachet

ZANDVOORT - Het salsakampioenschap in de open
lucht is de grote klapper van
het Tropicana Festival 1996
geworden. Zowel op vrijdagals zaterdagavond stond het
Gasthuisplein vol publiek
dat voorzichtig meedeinde
met de Zuidamerikaanse
muziek. Bovendien grepen deze Mexicaanse Elvis juist wel
velen de kans om tussen de weer.
wedstrijd door op het podiVolgens de politie bezochten
um te dansen.
vrijdagavond naar schatting

Salsa groot
succes bij
Tropicana

Ook bij de andere vier podia
was het beide avonden behoorlijk druk en over het algemeen
klonken overal positieve geluiden. Veel toeschouwers liepen
een rondje door het centrum of
bleven plakken bij hun favoriete muzieksoort. Zo was Girl in
the Picture op het podium aan
het einde van de Haltestraat populair bij twintigers en dertigers en groepten veel Zandvoorters samen bij café Het
Wapen op het Gasthuisplein.

tienduizend tot 15 duizend
mensen het Zandvoortse centrum. Zaterdagavond strumden ongeveer 15 duizend tot
twintigduizend mensen rond.
De politie had overigens extra
mensen ingeschakeld, maar
het bleef rustig. „Geen incidenten, geen parkeerproblemen,"
concludeert Peter Kuhler, festivalcoördinator van de politie.
Ook klachten over geluidsoverlast kwamen er bij de politie niet binnen, alhoewel een
bewoner uit de Gasthuisstraat
zaterdagavond
mopperend
rondliep. „Dat er af en toe nog
wel geplast werd in tuinen en
portieken is moeilijk te voorkomen. We kunnen niet in elk
portiek een agent neerzetten,"

Foto Andre Lieberom

meent Kuhler. De organisatie
had gezorgd voor voldoende zogeheten 'plaspalen'. Wat Kühler overigens wel weer een opmerking van een vrouw opleverde die ook graag op een
openbare wc had gewild.
Bram Krol van het Cultureel
Centrum kreeg eveneens een
bittere pil te slikken. Het salsapodium blokkeerde twee dagen
lang de ingang van het centrum. Volgens de gemeentewoordvoerder was dat niet volgens de afspraak met de orgamsatie van het Tropicana Festival. „In de vergunning staat letterlijk dat de ingang vrij moet
blijven. We nemen nog contact
met de organisatie daarover
op." Overigens stond in diezelfde vergunning ook dat podia
voortaan op de parkeerplaats
op het plein moeten staan.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Dierenhulp
ZANDVOORT - Het wachten is nog op een stukje
grond, maar dan kan de
bouw van het nieuwe asiel
van de Zandvoortse Antilliaanse Inez Folkers echt
beginnen, want het geld is
er.
Inez is een paar weken in
Zandvoort bij haar familie. Ze
kan nu bovendien de mensen
bedanken die haar vanuit Zandvoort gesteund hebben bij haar
actie om de zwerfdieren van
Sint Maarten op te vangen. Aan
kleine en grote giften vanuit
Zandvoort en via de Stichting
Buitenlandse Dierenasielen is
er inmiddels een ton binnengekomen.
Daarmee wil Inez naast hokken, een kantoor en een behandelingsruimte ook een voorhchtmgslokaal voor kinderen
neerzetten.

Geen stappen
ZANDVOORT - Gedeputeerde staten (het dagelijks bestuur
van de provincie) ondernemen
geen stappen tegen Zandvoort.
Dat antwoorden GS op vragen
van de D66-fractie.
Volgens GS is het nieuwe
raadhuis gebouwd volgens de
tekeningen die de provincie
goedgekeurd heeft.

ZANDVOORT - „Hij stond voor zijn geloof, zijn koor en
zijn kaarten," zegt Doke Versteege vrijdagmorgen tijdens
de dienst voor haar vader, Cornelis Innocentius ('Ome
Kees') Versteege.

Waterstanden!
LW
01.50
U2.26
02.55
03.24
04.04
04.56

Maarten (1 9)
werkt vanwege
de zon

'Ome Kees' hield van mensen, muziek en humor

Nu enorme aanbieding •
geiuidboxen
RADIO PEÉTEËS
Haltestraat 62A
Tel. 023-5719892

HVV
06.01
06.35
07.08
07.39
08.11
08.55

pagina 3

De provincie Noord-Holland
heeft de verkeersveiligheid van
de Zeeweg ook hoog op het lijstje staan. „Er moet en er zal iets
aan gebeuren," zei gedeputeerde De Boer dan ook maandagmiddag. De maatregelen die de
provincie tot nog toe heeft genomen (een rotonde, het terugbrengen van twee naar een rijstrook in de richting van Bloemendaal en het afsluiten van
een afslag) zijn echter omstreEl-Vez viel volgens een serden. De Zandvoortse ondernemers vreesden namelijk ellen- veerster van een restaurant uit
lange files.
de Haltestraat erg tegen. „Een
brok herrie," vond ze. DaarenZie verder pagina 3 tegen waardeerden anderen

(ADVERTENTIE)

Datum
18 jul
19jul
20jul
21 jul
22 jul
23 jul
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Prikkeldraad
levensgevaarlijk
voor honden

ZANDVOORT - De bewoners van de Haarlemmerstraat zijn het zware vrachtverkeer zat. „Je ligt te
schudden in je bed en er komen allerlei scheuren in de
muren," verwoordt Co Castien de onvrede.

ZANDVOORT - Zowel vrijdagnacht als zondagnacht zijn
er diverse voertuigen gestolen.
Vrijdag verdween een motor
met een waarde van 66.000 gulden vanaf de Burgemeester
Van Alphenstraat. Zondagnacht werden twee auto's ontvreemd, een vanaf het Stationsplein en een uit de TrompDe Zandvoortse autocoureur
straat. In dezelfde nacht probeerden dieven nog twee auto's Jan Lammers opende maante stelen.

ZANDVOORT - Een 26-jarige
dronken Zandvoortse automobiliste heeft woensdagnacht
een lantaarnpaal en een verkeersbord omver gereden op de
Boulevard Barnaart. Haar auto
werd flink beschadigd.

•-™s»=.

duizend gulden huur en volgens Snelders is dat ternauwernood voldoende om het gebouw
te onderhouden. Daarom is er
de afgelopen jaren weinig aan
gebeurd. Wethouder Versteege
weet zelfs niet dat er problemen spelen. „Verkeert het gebouw in slechte staat? Nou,
daar is mij niets van bekend,"
aldus Versteege.

Eerste snelheidsduivels al gepakt

Palen omver

DEZE WEEK:

Haarlemmerstraat klaagt over
scheuren door vrachtwagens

ZANDVOORT - Een medewerker van een winkel in de
Kerkstraat heeft vrijdagmiddag een 12-jarige jongen aangehouden die een broek wilde stelen. De jongen had de alarmZANDVOORT - De eerste
ering van de broek afgetrokken 163
automobilisten zijn
en hem over zijn eigen broek
aangedaan. Bij de uitgang ging maandagavond na de start
het alarm echter toch af. De van de extra snelheidsconjongen krijgt via bureau Halt troles op de Zeeweg al tegen
de lamp gelopen. Eén autoeen alternatieve straf.

Autodiefstallen

Oplage: 5.400

56-e jaargang nummer 29

Los nummer ƒ 1.95

Veel mensen namen vrijdag afscheid van 'Ome Kees' Versteege

Foto Andre Lieberom

In een bomvolle Agathakerk
neemt Zandvoort afscheid van
de oud KVP- en CDA-voorzitter,
die bovendien vijftig jaar lid geweest is van het Zandvoorts
Mannenkoor en voorzitter is
geweest van het RK-koor Caecilia. Hij is daarnaast pauselijk
onderscheiden.
Versteege overleed op 77-jarige leeftijd na een hartaanval.
„Een onverwacht verlies," verwoordt pastor Dick Duijves de
gevoelens. „Anekdotes, herinnermgen en sterke verhalen komen boven. Zijn opvatting van
eerlijk delen: het ene kind mag
de appel door midden snijden,
de ander als eerste kiezen. Hij
hield van zijn erenaam 'Ome
Kees', zoals half Zandvoort
hem mocht noemen."
„Hij handelde m fotolijsten,
maar het is niet eenvoudig om
hem in een lijst te vatten. Ik
herinner me hoe hij vaak luidruchtig de kerk in kwam en
zich daarna in zichzelf terugtrok. Hij hield van mensen, van
zijn kinderen, religieuze muziek en van de nazit. Een eigen,
vernuftig opgesteld lampje
lichtte hem de laatste tijd bij
tijdens het zingen in de kerk,
want zijn ogen gingen sterk
achteruit. Een man waarbij hu-

mor en zijn koren op de eerste
plaats kwamen."
Beide koren zingen dan ook
tijdens de mis Omdat de dirigent van het Zandvoorts Mannenkoor op vakantie is, neemt
zoon Jan Peter Versteege die
plaats in. Buiten scheurt een
brommer voorbij. Binnen
klinkt het 'Beati Mortui' en
weerkaatsen de glas-m-loodramen in de marmeren zuilen.
Zijn zus Doke richt zich dapper tot de aanwezigen: „Tja,
mijn vader. Vorige week lag ik
net als vroeger met mijn moeder in het grote bed. We konden
niet slapen. 'Er zit nog een
staartje wijn in de fles', zei mijn
moeder. De hele nacht praatten
we vervolgens over mijn vader.
Ik herinner me nog heel goed
hoe ik zijn stevige hand vasthield als we naar de nachtmis
liepen. Hij was geen gemakkelijke man. Hij vond het vooral
vroeger moeilijk om zijn gevoelens te uiten. Maar de laatste
jaren was hij aan een mhaalmanoeuvre bezig."
Als de kerk leegstroomt, klitten de leden van het Zandvoorts Mannenkoor bij elkaar.
„Dat wordt voortaan een stille
nazit," bromt er een.

]VToi-| i|||*|| |lr die krant moet ik hebben.
J. ^ Cl L u. M.J. J.AJJIA.J omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

LA BASTILLE

Een nieuw leven
oen klein wonder,
l Iet klinkt zo gewoon,
maar voor ons zo
heel bijzonder.

haltestraat 58, zandvoort,

Bedankt:

hebben een kapvergunning verleend voor:

Super
NOORD

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscomrnissie vergadert
donderdag 25 juli 1996 om 15.30
uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

Hoera een dochter!

Renske
Girl in the Picture

Zij is geboren op 7 juli 1996 om 16.16 uur.
Zij weegt 3190 gram en is 49 cm lang.

Robbie Bouwman (passage Rest.)

Astrid en RoccoTermaat

„BobdeRooy"
Duo Ciao

0«"OllS

ruime
pcirkeergelegenheid

RUIMTE TE HUUR
Het gemeentebestuur stelt voor verhuur beschikbaar een ruimte in de voormalige Mariaschool
aan de Koninginneweg 1, alhier. De ruimte wordt
uitsluitend voor cultureel, artistiek en niet-commercieel gebruik ter beschikking gesteld. De
huurprijs voor de ruimte bedraagt f 740,77 per
maand voor het jaar 1996.
Belangstellenden kunnen een schriftelijk verzoek
indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort, t.a.v. de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De inschrijftermijn
sluit op donderdag 1 augustus 1996.

Dick Schouten
Jules Rademakers + medewerkers
Loeky Kiekens
Show busters
Stef en Joke (Wasuniek)

OP

OP

OP
OP
OP
RoNAld BRAAMZEE!.
OP
OP
EN
OP
OP
OP
OP
IRENE Koops
OP
OP
OP OM 14.00 UURop IHET SiAdhuis TE OP
OP
OP
ZANdvOORT.
OP
OP
HEE[ vEEl liEfdE EN qEiuk
OP
OP
VmjdAq l 9 juli TROUWEN

OP

JulliE oudERS

Remy en Yvonne (Fitness Paradise)

of

Radio Peeters

te huur gevraagd
2

Alle medewerkers
LAST BUT NOT LEAST
alle nieuwe gasten en stamgasten

VOOR EEN TE GEK WEEKEND!

Reacties moeten zijn voorzien van naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en een motivatie
waarom men over het lokaal wil beschikken. De
uiteindelijke keuze zal worden bepaald door het
college van Burgemeester en Wethouders. Voor
het gebruik van de ruimte wordt een huurovereenkomst opgesteld.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, tef.nr. (023) 574 01 00.

Te koop

Politie te paard

Heineken TD-Emmen en Vos

±50 m
WERKPLAATSRUIMTE.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

Tel. 023-5712668/5730252

De volgende aanvragen zijn ontvangen:

OP ÏK7TRJFINIARASTIÏ J F

- Binnenterrein Julianaweg/
Kostverlorenstraat
- 6 bomen
- Tollenstraat 67 Algemene Begraafplaats - 8 bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de Centrale
Balie van het Raadhuis (ingang Swaluéstraat).
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 -16.00
uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

100 JAAJ? TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

FRAINCis,

MARJO, RAkkER EN

1996

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - D1REKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Hoebes
u ruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

- Zr. D. Bronderstraat 7

-1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluéstraat).
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 -16.00
uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040
AA Zandvoort.
VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr. 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld in art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
- Aanleggen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats in de Koningstraat nr.
58 te Zandvoort.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van net
bezwaar.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw-,'sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
96 065 B
Kamerlingh Onnesstraat 20
vergroten van een woning
96 066 B
Heimanstraat
plaatsen van een woonwagen
96 067 B
Zandvoortselaan 115
plaatsen van dakkapellen
96 068 B
Boulevard Barnaart 68
plaatsen sanitair-units
96 069 S
Kostverlorenstraat 94b
slopen woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat
2, gedurende de openingstijden, belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
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het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen
95 043 B
Mr. Troelstrastraat 32
vergroten garage
95 044 B
Haarlemmerstraat 9a
uitbreiden schuuren plaatsen van een balkon
95 049 B
Vondellaan 4
uitbreiden woning
95 056 B
DeSavprninLohmanstraatô
uitbreiden woning
95 075 B
Zandvoortselaan
plaatsen sirene t.b.v. waarschuwing burgers
95 077 B
Hogeweg 37
plaatsen sirene t.b.v. waarschuwing burgers
95 082 B
Flemingstraat 9
plaatsen sirenet.b.v. waarschuwing burgers
96 004 B
Vinkestraat 30
wijzigen bouwvergunning
94 063 B
96 018 B
Bramenlaan 3
vergroten woning
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluéstraat 2, gedurende de openingstijden.
Bejanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na het verschijnen van dit
weekblad, schriftelijk bezwaartegen een verleende
vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel
via het Openbaar Register op te vragen. Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.
ART.

50 LID 5 WONINGWET

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 50 lid 5 van de Woningwet vrijstelling
en bouwvergunning te verlenen voor:
- Het uitbreiden van de woning op het perceel
Spoorbuurtstraat 16.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 19 juli
1996 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
centrale balie op het raadhuis (ingang
Swaluéstraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma. t/m dond. van
08.30 tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30 tot
12.30 uur.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
collegevan Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

DJ

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Donderdag 18 juli a.s. zijn

Bedrijf:

Privé:

Kamerlingh Onnesstraat 5

Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-57141 68

Gerard Terol

2041 CB Zandvoort

en

Tel. 023-571 41 60

S
m

Aagtje Johanna Terol-Loos
al 50 jaar een paar.
Van harte gefeliciteerd.
Pienel en Jaap
Marianne, Gerda en Engel
Daniëlle en Terence
Claudia en Richard
Enige en algemene kennisgeving.
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij U met droefheid kennis, dat op 9
juli 1996, geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve moeder en zuster

Elisabeth Dorothea
Keesman-Halenbeek
weduwe van Everhardus Franciscus Keesman
op de leeftijd van 66 jaar.
DeZilk:
Aad en Claudia
Zandvoort:
M. H. Mooy-Deetman
Zandvoort, 12 juli 1996
Keesomstraat 143
Correspondentieadres: A. F. Keesman
Breeland 112,2191XC De Zilk
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden in het
familiegraf op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.
Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedan
ken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte er
kentelijkheid voor de blijken van belangstelling na hè
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

HiERbij w E N w

Super Noord

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Fa. Veldwijk

Vrijdag en zaterdag

Bruna Balkenende

10-30%
VAKANTIE KORTING
Wij zijn op vakantie van 23 juli t/m 7 augustus

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

gevr. voor interieurverzorging
kantoor te Zandvoort;
na 17.00 uur maandag t/m vrijdag.
Inlichtingen:
KOENEKOOP BEDRIJFSDIENSTEN sinds 1908
Tel.

5391675

l

• Glazenwasserij
• Specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
o Verhuur tapijtreinigers

FAblAN
pRANk
RENATE

Hier een berichtje van uw homeopaat.
Als u last heeft van uw bloedvaten is er een
eenvoudig middel om dat te verhelpen.
Wilt u meer weten, kom even langs.
Een consult is slechts 25,-.

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Mobil

Op korte termijn zoeken wij

Het Station

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Een kompleet verzorgde bégrfénl||
of crematie voor slechts f3,145§li
Sluit edi iiatura-iutvaart^fiz
bij Uityaartcentrum

- met goede kontaktuele eigenschappen;
- leeftijd 30-45 jaar;
- beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- een goede telefoonstem;
- enige kennis van de buitenlandse talen is een pré;
- verkoopervaring in deze branche is niet direkt noodzakelijk;
-flexibel, doortastend, initiatiefrijk.

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

Tevens zoeken wij

AANKOMEND
ADVERTENTIEVERKOOPSTER

Een naturu-<
daar heb je wat aan

(m/v)

voor ± 20 uur per week
De werkzaamheden zullen voor het grootste deel bestaan uit telefonische kontakten met adverteerders, uitgevers en drukkers en
het incidenteel bezoeken van cliënten.
Wij bieden een interessante en afwisselende werkkring met een
goede salariëring.
Telefonische sollicitaties te richten aan:

RETRA PubliciteitsService B.V.
023-5718480
Passage 5, 2-42 KS Zandvoort
Vragen naar Sander Retra

"Dal heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verxekeriny dekte alle
kosten, maar nel xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste xorg geregeld,
precies xoals mijn man xich dal had voorgesteld.
>ƒ«. deze uitvuartvcrzekeritifj
is mijn
vertrouwen meer tin n
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).

Tel. 57 14 764/57 14 090

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

EN ATTENTÏES NAAR

VAN dE qEboORTE VAN ONZE ZOON

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Wij verzorgen de advertentie-acquisitie voor onze eigen uitgaven en voor een
groot aantal vakbladen van diverse uitgevers.

lijk bEdANkEN VOOR dE
TÏES

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

De Vonk

een zelfstandige
ADVERTENTIEVERKOOPSTER (m/v)

Gasthuisplein12, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

(eventueel voor ± 30 uur per week)

Schoon maaker(ster)

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

AKO

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Kerkstraat 12, Zandvoort

Weekmedia

U J] uitvaartverzorging
kennemerland bv

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zie
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.

ADVERTENTIES

Fa. P. Klein

Buureweg 1-3 tel. 57 15736

Wim Dammann
M. P. J. A. Dammann-Luttik
Kinderen en kleinkinderen

Zandvoorts Nieuwsblad
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m

Eén begrip: Autoreinigings technieken
H.W. VISSER
biedt aan: bekledingreiniging, uitzuigen, cockpitten,

ƒ150,Bel voor afspraak tel. 023-5719828
Voltastraat 7, Zandvoort

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED Uil

Wit Verhuizingen

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

L. G. Lever, homeopaat

Deskundig advies.

L'Amistraat 11
Tel. 023-5718733

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor ' ï
het verzorgen vaneen begrafenisl:
;:
" '
. - ' • of crematie.; v, ^;;.ii ïfó
. Direkt hulp bij een sterfgeval."^

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
[ P a r k l a a n 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

' Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de nar.urn-uitv.urtver/ekering
• O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Fa. Gansner & Co.

enz.

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).

VERHUIZEN?

• pq

I
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

naam:

man/vrouw

ij

P

straat:

S

postcode/woonplaats:

I 3 telefoon:
O

Irj^

£•
• Én

leeftijd(en):
Bon in envelop /.onder post/egel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC, H.iarlem.
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'Ik rust niet voordat dit prikkeldraad weg is'

Zondag spelen de Zandvoortse tennissers de eerste competitiewedstrijd in de eredivsie.
Glen Schaap, Sander Hommel,
Esmir Hoogendoorn, Seda
Noorlander en Andrea van der
Hurk komen samen met de Georgiër uit tijdens een thuiswedstrijd tegen Hoorn.

De rubriek Slrandkorrels tia.alt het
kleine, grappige of ontroerende
nieuws naar boven dat anderrs misschlen nooit In de krant zou Iiïomen.
Deze nieuwtjes kunnen zich afspelen
op het strand maar ook in het dorp.
Heeft u tips of suggesties, bel 5>7.18648.

Toch mosselen

'Ik schilder van alles wat'

Aas
Een vader en zijn zoon k\ ramen
van Ede naar Zandvoort lom te
vissen tijdens hun vakantie. Ze
hadden echter geen aas bij zich
en dat bleek nog tamelijk lastig. Want waar ze ook vroegen
om maden, nergens konden ze
dat in Zandvoort vinden. Uiteindelijk werden ze naar Haarlem verwezen.

Het is haar eerste expositie. Ze studeert aan de Kunstacademie naast haar baan als verzorgster bij Nieuw Unicum. „Ik
vertelde een keer dat ik schilderde en vervolgens vroegen de
bewoners of ik iets van mezelf wilde meenemen. Zo is het
eigenlijk gekomen."
De kunstcommissie van Nieuw Unicum organiseert regelmatig tentoonstellingen in de gang. Die zijn ook toegankelijk
voor niet-bewoners. „We willen het gebouw een ander aanzien geven. In het najaar, bij de opening van het nieuwe
zwembad, komt er een expositie over het thema water," aldus
Lenie Kamstra van de Kunstcommissie van Nieuw Unicum.

14 juli
Voor de meeste Zandvoojrters
was 14 juli een zondag als alle
andere. Maar voor de galsten
van café La Bastille lag dat anders. Zij vierden massa: il de
herdenking van de Frans e Revolutie. 'De bestorming van de
Bastille' zo had het café in de
Haltestraat het feest heejl toepasselijk genoemd. En het was
dat er niet meer dan driehonderd mensen in mochten, anders was het met de Zandvoortse Bastille wel net zo geëindigd
als met haar Franse broe rtje.

Orgelconcert
ZANDVOORT - Op dihsdag
23 juli geeft Everhard Zwart
een populair-klassiek orgolconcert in de Hervormde Kerk
(Kerkplein). Violiste Henrike
Zwart speelt eveneens men. Het
concert begint om acht ujur.

EXTRA SERVICE
FILIAAL ZANDVOORT

ZONDAG
GEOPEND
VAN 10.00-17.00 UUR

GROLSCH

Onafhankelijk nieuwsblad. Versthijnt
op woensdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekrhedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelhatang.
Hoofd commercie. J.F. Sas.

PILSENER

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).
,

„Mijn hond schreeuwde het uit van de pijn toen ze met het prikkeldraad in aanraking kwam," zegt een woedende Janny List
Foto Enck van Cleef

opengegaan. „Nu ik dit heb
meegemaakt, spreek ik ook andere mensen. Een kind en minstens zes honden zijn er inmiddels al opengereten door dat
draad, dat om de paar centimeter vlijmscherpe mesjes bevat.
En dan niet te vergeten de lange
rij konijnen, en reeën die volgens buurtbewoners al slachtoffer zijn geworden. Want een
dier in nood rukt zicht los. Die

mesjes maken dan nog eens extra diepe vleeswonden."
„Iedereen weet ervan, maar
niemand doet iets. Dat is toch
te gek voor woorden? Maar van
mij komen ze niet af. Ik rust
niet voordat dit levensgevaarlijke draad weg is en de zaak is
opgelost. Als het draad niet binnen een week weg is, dan haal
ik het zelf weg. NATO-draad, de
asbestrommel, olievaten en au-

totaanden... ik zorg er met een
aantal mensen voor, dat alle
rotzooi van het circuit het dorp
in komt. Het raadhuis, tuinen
van verantwoordelijke ambtenaren en wethouders, de burgemeester. We storten ze allemaal vol. Ik heb al heel wat
mensen, die me willen helpen.
En ik verzeker je, we doen hel."

hoofd van de afdeling Reiniging
van de gemeente, is er inmiddels afgelopen vrijdag maar een
klein stukje van het prikkeldraad weggehaald omdat dat
„voor het grijpen lag. Over het
opruimen van de rest worden
deze week gesprekken intern
en met het circuit gevoerd."
Meer wil Den Boer er niet over
zeggen.
Volgens Peter den Boer,
Martha Burger

'Zeeweg mag niet gevaarlijk blijven'
ZANDVOORT - De vraag

dagmiddag na de opening van topdagen of een topzomer zoals

over de Zandvoortse hotelier

is niet 'Is Zandvoort nog wel de politiecontroles. „Ik wil niet vorig jaar. En als de Marlbo- Bart Schuitenmaker nog vrij
bereikbaar' maar 'Hoe snel doordrammen als de situatie rough Masters er zijn op het toeschietelijk, De Boer voorziet
is Zandvoort bereikbaar',

vindt

gedeputeerde

echt onhoudbaar wordt, als er circuit, dan weetje gewoon dat vooral praktische problemen.
„Wisselstroken vereisen lichtkeersveiligheid is ook belangHij vindt eigenlijk dat de hou- bakken om aan te geven op welrijk en misschien zelfs wel be- ding van toeristen moet veran- ke rijbaan men moet rijden. De
langrijker."
deren. „Je kunt je afvragen of Zeeweg ligt natuurlijk wel in
Na de zomer evalueert de we nu echt allemaal tegelijk een natuurgebied, daar moeten
provincie in hoeverre de roton- naar het strand moeten gaan." we rekening mee houden. Daarde en het afsluiten van een rij- Is dat geen luchtfietserij, men- naast vraag ik me af hoe veilig
baan plus een zijweg geholpen sen zullen toch eerder zeggen wisselstroken zijn. Je moet er
heeft. De provincie telt hoeveel 'Er staat file, dus dan gaan we niet aan denken dat iemand op
ongevallen, auto's en files er te helemaal niet naar Zandvoort'? de verkeerde baan terecht
bespeuren zijn de komende De Boer: „Nee, dat geloof ik komt." In vaste busbanen ziet
maanden. „Op grond daarvan niet. Als ze willen, dan pakken hij meer heil.
maken we de keuzes." Dat het ze de auto en gaan ze."
„Maar wat we ook doen, altijd
weer daarin ook een belangrijgeldt: tegen een gek die 140 kiloke rol kan spelen (als het veel
Het idee van de Zandvoortse meter of meer rijdt, helpt héleregent zullen er weinig files ondernemers om de Zeeweg in maal niets," aldus de gedepuzijn), geeft De Boer toe. „Maar wisselstroken te veranderen teerde.
aan de andere kant moet je je begroet hij met enige huiver.
beleid ook niet afstemmen op Was zijn collega Lagrand tegenMonique van Hoogstraten

De te veel files staan. Maar de ver- er file staat."

Boer. Hij is politiek verant-

woordelijk voor de provinciale wegen in Noord-Holland
en dus ook voor de omstreden maatregelen op de Zeeweg. De Boer is onverzettelijk: „Ik wil het niet op mijn
geweten hebben dat de Zeeweg de gevaarlijkste weg
van Noord-Holland blijft."

„Die snelheidscontroles op
de Zeeweg zijn prachtig, maar
dat houdt natuurlijk een keer
op. Daarom moeten er beslist
fysieke maatregelen genomen
worden," zegt De Boer maan-

Meningen

Hondenpoepkar
Gert Roest is het niet eens met
de manier waarop een artikel
over de hondenpoepkar in het
Zandvoorts Nieuwsblad van 10
juli tot stand gekomen is.
Als loper van de hondenpoepkar heb ik het artikel over diezelfde hondenpoepkar met grote verbazing gelezen. Dat zoiets
sowieso groot pp de voorpagina
staat, doet mij denken aan het
niveau van de krant van 'Wakker Nederland'.
Als ene meneer Meijer misschien gefrustreerd is over het
gemeentelijk beleid wens ik
toch niet op deze achterbakse
manier de krant te halen.

(per 01-06-1996)

heeft 4000 aanUediagea!
STRAND

GRATIS" DIRK VAN DEN BROEK
BURG. ENGELBERTSSTRAAT 21

ZANDVOORT

Het Zandvoorts Nieuwsblad
had toch tenminste even contact met mij op kunnen nemen
zodat het niet alleen maar het
verhaal van die 'vent met de
hondenpoepkar' was geworden. Die volgens bovenstaande
meneer Meijer ook nog blind
zou zijn.

Op het landgoed Kernhem,
waar vorig jaar 130.000 mensen
de tuinbeurs bezochten, verkoopt Hademos bouquetvazen
en kaarsbokaaltjes.

Nieuwe pui

ZANDVOORT - 'Erica Bloemen' op de Grote Krocht heeft
Gert Roest nu toch echt een nieuwe pui.
Hoofddorp Eigenlijk had deze er al in november in moeten zitten, maar
Naschrift van de redactie: Het is toen paste het materiaal niet.
heel gebruikelijk (en zelfs ge- Volgens de bloemist is het voorwenst door de gemeente) om in deel van de nieuwe pui dat het
een artikel de chef van de betref- „beter inloopt en er wat moderfende gemeentelijke afdeling te ner uitziet. Bovendien was de
citeren en niet de ambtenaar oude aan vervanging toe."
zelf. Dat is in dit geval gebeurd
en daarmee heeft de redactie
voldaan aan het journalistieke
principe 'hoor- en wederhoor'.

Promenade

Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA in Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem 12
Telefoon: 023 - 5718648
Fax: 023 - 5730497

Meer bewegen
ZANDVOORT - Dankzij bewegingsapparaten kunnen de
klanten in de nieuwe zaak van
de Zandvoortse Ria de Groot er
beter uit gaan zien. „De apparaten zorgen er niet zozeer voor
dat je in gewicht afvalt, maar
meer in centimeters," aldus De
Groot. Zaterdag opende zij haar
nieuwe zaak Slender You (Bentveldseweg, Aerdenhout). „Er
kwamen ook een paar Zandvoorters langs, maar ik heb dat
natuurlijk niet aan iedereen gevraagd."

ZANDVOORT - Peter Bol van
de Zandvoortse duivenvereniging zag dit weekend een eerste
plaats aan zijn neus voorbij
gaan, terwijl hij dacht dat zijn
duif eerste geworden was na
een grootscheepse vlucht vanuit het Franse Chateauroux.
Bols duif leek in eerste instantie de snelste van zesduizend
Noordhollandse duiven, maar
's avonds deelde de wedstrijdleiding mee dat er een tikfout
gemaakt was. Hij werd wel eerste in het Zandvoortse klassement, voor de combinatie Paap
en H. Heiligers.
Bij de jonge duiven kwam de
duif van Ruud en Theo Sinnige
als eerste aan na een vlucht
vanuit Strombeek. De combinatie Koper eindigde als tweede en J. Romkes werd derde.

Groot tafelvoetbal
ZANDVOORT - De gekste
dingen gebeuren op het strand.
Vrijdag staat er een levensgroot
opblaasbaar tafelvoetbalspel
op het Zandvoortse strand bij
Tijn Akersloot. Net als bij het
gewone tafelvoetbal zitten de
spelers vast aan stangen.
Het Radio 10 Gold SuperSoccer begint om 12 uur. Vier weken lang trekt het tafelvoetbalspel langs de kust en pp 18 augustus is de finale bij Tijn Akersloot en Havana.

Goed EK Zeilen
ZANDVOORT - De Zandvoortse zeilsters Ute Klaassens
en Marian Kleyn zijn in Knokke dit weekend bij het Europees Kampioenschap in hun
Hobie 16 opgeklommen van
een 36-e naar een 13-e plaats.
Ook Peter Manvis en Martin
van de Bunt (uit Zandvoort en
Bloemendaal) eindigden redelijk goed. Zij werden vijfde.

Paardenraces
ZANDVOORT - De straten
van Zandvoort veranderen donderdag in een paardenracebaan. Voor de 22-e keer vindt de
jaarlijkse Korte Baanddraverij
plaats. Om half twee verschijnen de eerste paarden aan de
start. De start is in de Kostverlorenstraat, de finish in de Zeestraat.

Multiple Sclerose
ZANDVOORT - Een derde
van de bewoners van Nieuw
Unicum leidt aan Multiple
Sclerose, een ziekte waarbij
mensen in de loop van hun leven steeds meer verlamd raken.
Daarom organiseert de M.S.
Vereniging afdeling Haarlem
samen met de bewonersorganisatie van Nieuw Unicum op 27
september in het gehandicaptendorp een presentatie over de
activiteiten van deze vereniging. De bijeenkomst, die ook
toegankelijk is voor andere
Zandvoorters, begint om half
drie.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

DIRK VAN DEN BROEK

Tuinbeurs

ZANDVOORT - Sommige
Zandvoortse bedrijven presenDe rubriek Meningen staat open voor reacties op art/kelen die recentelijk teren zichzelf ook in andere
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor brie- provincies. De firma Hademos
ven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden staat van 8 tot en met 22 auguskunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw
tus op de internationale bloebrief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
men-, planten- en tuinenbeurs
of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. Fleurig '96 in Ede.

KRAT 24 FLESSEN

Redactie: Gasthuisplein 12, ZJandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postous 26, 2040 AA Zandvooi :. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant. Systeemredacteur: Hero I3lok.
Redactiepromotie: Trudy Stsenkamp.

Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal; ƒ 33,90 per halfjaar; ƒ 5 9,20
per jaar. Voor postabonnees ge
gelden
andere tarieven. Losse numme s
1,95.
Opgave abonnementen, verhui
zingen,etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: donderdag 09.0012.00 uur. tel. (023)-5717166

Duif toch tweede
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Volgens teamleider/coach
Paul van Geuns moet het team,
dat gesponsord wordt door Proger-Elesse, zich kunnen handhaven in de hoogste tennisklasse. „Volgend jaar moeten we er
meer uithalen," aldus Van
Geuns.

O

P VRIJDAG 5 juli werd de niet bij hem, maar bij het cirhond van Jannie List tij- cuit moest zijn."
dens een wandeling in
Maar zo gemakkelijk komen
het duin opengereten door NA- ze er bij Jannie niet vanaf: „De
TO-versperringsdraad dat nog gemeente heeft maar te zorgen,
steeds her en der in de duinen dat de burgers er veilig kunnen
verspreid ligt.
lopen. Anders moet het terrein
„Het was afschuwelijk. Mijn met hekken worden afgesloten
hond schreeuwde het uit van de en moeten er duidelijke waarpijn. Haar hele vel was openge- schuwingsborden komen." Die
scheurd door vlijmscherp mes- verantwoording moet ze vol-achtig prikkeldraad, dat zo- gens haar dan ook nemen. Via
maar in de duinen onder het een brief heeft ze de gemeente
gras ligt. Het bloedde als een inmiddels aansprakelijk gerund en de vellen hingen erbij. steld voor de schade, die het
Bekend strandhuisje
Dierenarts Dekker is lang bezig zogenaamde
NATO-prikkelgeweest om de diepe vleeswond draad bij haar hond heeft verAns van der Reijden hejeft na
zo goed mogelijk te hechten." oorzaakt. Kosten: vijfhonderd
een artikel in het damesblad
Verbolgen belde Jannie naar gulden aan gemiste inkomsten
Margriet ontzettend veel reacties gekregen over haar strand- de gemeente en vertelde over en rekeningen voor de dierenhet NATO-draad, dat volgens arts. Daarnaast eist zij nog een
huisje op het Zandvoortse
strand. Door één reactie werd haar informatie niet eens voor flink bedrag aan smartegeld.
gebruikt Haar hond is namelijk een tenze echter het meeste getroffen, burgerdoeleinden
mag worden: Jannie: „Daar wis- toonstellingshond. In hoeverre
schrijft ze in Margriet. „Een
mevrouw die we in geen twintig ten ze 'zogenaamd' van niks. deze bijzondere 'Weimaraner' jaar gezien hadden, stuurde ons Wethouder Versteege was inmiddels al een keer kam'stomverbaasd'."
Niettemin pioen van Nederland - blijvend
een brief. Helaas woont ze nu
heeft het Zandvoorts Nieuws- letsel heeft opgelopen, zal zij
in het zuiden van het land.
Maar hopelijk komt ze deze zo- blad al meerdere keren over het eerst moeten afwachten. De afspraken voor belangrijke tenmer toch nog een keer langs in prikkeldraad geschreven.
toonstellingen zijn in ieder geZandvoort."
Jannie: „Bij de afdeling mi- val afgezegd.
lieu wisten ze ook al niet, waar
ik het over had en wethouder
Jannie heeft het idee dat er
Huwelijk overzee
Flieringa liet via zijn secreta- door het ongeluk met haar
Aan de andere kant van de we- resse weten, dat ik voor zoiets hond inmiddels 'een beerput' is
reld vierde een geëmigreerd
Zandvoorts echtpaar onlangs
een bijzonder huwelijksfeest.
K. van der Kruk en A. van der
Kruk-Otter zijn namelijk zestig
jaar met elkaar getrouwd volZANDVOORT - „Je kunt mij niet in een bepaalde stijl
gens De Klink, het tijdschrift
vangen," vertelt Hélen Walstra over de schilderijen die
van het Genootschap <f)ud
Zandvoort. De familie Van der
zij in Nieuw Unicum tentoonstelt. „Figuratief, surreaKruk vertrok 43 jaar geleden
listisch en abstract. Van alles wat, anders gaat het
naar Australië.
misschien vervelen."

Georgiër speelt
voor tennisteam
ZANDVOORT - Het gaat goed
met de Zandvoortse tennisclub.
De Georgische Davis-Cupspeler Vladimir Gabrichidze versterkt het eerste team van TC
Zandvoort.

Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen, voordat de provincie, het circuit en de gemeente Zandvoort nu eindelijk
eens inzien, dat het terrein op en rondom het circuit op een
aantal plaatsen levensgevaarlijk is? Dat vraagt Jannie List
zich af. Ze is 'des duivels', omdat haar hond levensgevaarlijk gewond raakte door vlijmscherp prikkeldraad. Gealarmeerd door het furieuze telefoontje van List heeft de gemeente inmiddels een deel van het draad weggehaald. Maar
er ligt nog steeds een heleboel, volgens List.

Ondanks het gedoe over ihet begin van het mosselseizjoen,
staan de mosselen toch op het
menu van diverse Zandv oortse
restaurants. Volgens een van de
restauranthouders zijn de
schelpdicren die aan netten
groeien bij Neeltje Jans i!n Zeeland wel al volwassen. Zij hoeven niet te wachten tot d) e 'r' in
de maand zit.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muzickboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service
11.00 t/m 12 00
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
12.00 t/m 14.00
Watertoren (niet tussen 12 en l de Kemeentevoorlichter)
14.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulcvard
20.00 t/m 24.00
Power Play
22.00t/m24.00
BI'M
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
NighlfliKht. Een programma voor de Rock-liefliebber
2.00 t/m 08.00
ZFM Nonstop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Uvc vanuil Café Ncuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Eurobreakdown
18.00 l/m 19.00
ZFM Sport (Live vanuil Yanks Café)
19.00 t/m 20.00
Getetler aan Zee (Live vanuit Yank Café)
20.00 t/m 24.00
de Kustwachl
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
de Duinroos. Ken levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Effe Brunchcn m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.00
Mtiziekboulevard
20.00 l/m 24.00
de Kustwachl

Onlangs gesignaleerd op het perron in Haarlem: wanhopige reizigers die tegenwoordig (sinds de
nieuwe dienstregeling) nog een minuut minder hebben om over te stappen op het boemeltje naar
Zandvoort
Illustratie Mare do Boer
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E807 VideoS Adv '1199
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Met vriesvak Adv "699 PTgïk OCR
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BOSCH KOELKAST

BAUKNECHT KAST
3 sterren vriesvak Adv '749 -

1549.-
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SONYHI-SSTEADYSHOT
TR750 TOPKLASSE' met
stabilisator HiFi stereo digitale
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>1 179.PHILIPSHiFiSTEREO
VR632 TURBO DRIVEvideo
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PDC Adviesprus '1670
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BAUKNECHT KOELKAST
Tafelmodel met royale inhoud,
automatische ontdooiing Deur
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KVX21 SScmHi Black Trimt
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SONY LONGPLAY VIDEO
E250 Tn-Logc dual shuttle
inkl Showview + PDC •1000-

599.-

Typc> KN3400WO Adv '849 -

765.-

EÜEr 478»118

WASA3ROOGKOMBINATIE ETMA FORNUIS 14.01
Wassen en drogen m 1 machme.tOOOtoeren Adv '1549-

439.-

410 Gas-elektro fornuis
inkl grill,draaispiten klok
Adviespnjs'1275 -

798.-

AWtG GAS-ELEKTRO
FKCI55, Elektrische oven,
inkl grill en kookwekker
Adviesprijs '1510 -
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TOEREN
BOVENLADER

Type AWG089. Adv '1435•
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PANASONIC
NIC VIDEO
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2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv *849 -

SHARP:

ZANUSSI

399.-

385.-

ATAGWASEMKAP
AEG BOVENLADER WH155 Luxe 3 standen
LAV275,1000 toeren '1699-

1229.-
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AKAIVHS-IHQ
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V. 53 ••
'AöV.
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TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495 - '

P&NASONI

479.-

499.-

Type TD52, Reverserend
Adviespnjs '649-

90 LITER VRIESKAST

BAUKNECHTTRA961

3 vakken Adviespnjs'448 -

HRJ200 Afstandbediemna

348.-

GRUNDIG 63 CM KTV

T5- 640 TELETEKST'1099-

Handig' 50 liter Adv '595

OPZETVRIESKAST ^

JVC VHS-HQ VIDEO

WHIRLPOOL AFB594

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ225 LCD afstandbediend

459.- 1
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BOSCH VRIESKAST
Type GSD1300 Adv '848-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl

Met 6 vriesladen en 2 accu s Adviespnjs'1165

BLAUPUNKT 51 CM
TELETEKST '699

578.-

37 CMTV+TELETEX
^+TELETEX

PHILIPSCOMBI55CM
PT351 55cmflatbeeldbuis in
gebouwde VHS videorecorder 2tuners Adviespnjs" 1895

Afstandsbediening
enmg

S

348.-

PORTABLE
LE KTV

37cm atstandbPd
:andbPd '399

i

278.-

698.-

136,95

1199.-

OPLAAD-

37CM TVCR COMBI

599.279.-

j BRAUN STAAFMIXER; MR300
BLACK & DECKER; KPUIMELDIEF
PHILIPS SOLARIUM; HB170
TEFAL REVERSO; 78591
ELECTROLUX STOFZUIGER; Z5010 ;
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Kondensdroger Adv '1449 -

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf
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MERKCENTRIFUGE

BETEREN

LUXE VAATWASSER
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A( lviespnjs*899 -

Elektronisch Adv ' 1 6 9 9 -
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BRAUN
vtrmoa."'
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Kondensdroger Adv '1549 -

MOULINEX
OVEN

TEFA1/

'oïangdevoonw
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WHIRLPOOLAWG912

l 2800 toeren Adv '249 -

HiTff^ / 99 •"

SIEMENSAQUASTOP
S iperzumig Adv '1348-

ÊÜ 949.-

MIELE VAATWASSER
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TOPKLASSE
Adviesprijs '1849 -

149.- riïïjfty 1299 ."
PIN-CODE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Aanvraaa-folder in de winkel!
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Geen afvoer nodig

pTiffi

STUNT!! VRIESKIST!!

298.-

Portable 37cm ktv met ingebouw
devideo alstandbediend '999

L

araten

\-faiw
599-"
KONDENSDROGER

afstandbediening

WHIRLPOOL 243 LITER
PM51

OPRUIMING;

ZANUSSI WASDROGER

ARISTONA VIDEO
S H O W V I E W + PDC
2SB47 Turbo Drive LCD
afstandbediening Adv '945

GRUNDIG51 CM KTV

2-DEURS

»M/FM«uner,lu>

VR242 Turbo Drive VHS
LCD afstandbed '895 -

G R U N D I G 7 0 C M KTV
STEREO TELETEKST

148.-

ETNAWASEMKAP

235 liter Adviespnjs'985 -

PHILIPS VIDEO + PDC
GRUNDIG100HZKTV

Adviesprijs '260 -

AVANCE
3-standen
Adviesprijs '135 -

*

VSG221 Afstandbed
itandbed '498

339.-

178.-

AEG TURNAMAT

ui

VXK326 VHS-HQ
(S-HQ shuttle
afstandbediening
nmg Adv '699
'699

ST63 650 Monitorlook STEREOTELETEKST Adv '1829

528.-

PELGRIM LUXE
GA'Ei-ELEKTROFORNUIS

WHIRLPOOL 850 TRN SU1PER KOOKPLAAT
TOEREN BOVENLADER 4 pitsgaskookplaat '298-

s'-*" !d 'ÜL^ r 'R"7Q - l ""'WHiFWetlnW-V'"''-. l »dviespri|=- .-"

489.-

ST70 650 Aduespnjs'1949-

448.-

INDESIT FORNUIS

Hoog centrifuge-toerental
Adviespnjs'1349 -

779.-

SHOWVIE
EW
W VIDEO

ST70 160 70cm grootbeeld perlekt beeld stereo telelpk^t AH

Gas elektro fornuis met
KEMA-keur Adv '949 -

Type KE3100, Elektronisch regeibaar Svnesladen "1849-

ediening. *650.*650.Hi BlackTnnitron Adv'1000- E11; Af standbediening.

M1400 Afstandbediend '780-

795.-

BAUKNECHT WA-

BOSCH SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

•ORECORDEF
SONY55CMKVM2100 SONY VIDEORECORDER

SONY PORTABLEKTV

Adviesprijs'1348

999.-

639.-

KVX2501 Hi Black Tnmtron
stereo teletekst Adv '1770-

X

995.-

Type KG31 Flexibele mdeimg, 3 vriesladen automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs'1498 -

vooreen perfektbeeld ste
l l Jfljj ™ reo,4koppen Adv '1098

\

SIEMENS WASAUTOM. STUNT! GAS-ELEKTRO

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE

AKAIHiFi VIDEO STUNT -^^^^D^HBMI&Er^T-^sEïrri^^Hr3,^^. /
°o O s :°O
VSG705, Intelligent HQ

SONY 63 CM STEREO KTV

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding 9 Type
LAV536, Adviesprijs'1499 -

K/V kombinatie met 3 laden
Adviesprijs'1149 -

RTV716 Showview PDC
longplay Adviespnis'1199

ö49.-

AEG LAVAMAT RVS

ZANUSSI KOEL/VRIES

KVX2991 72cm superplatte
beeldbuis f uil spectrum sound JVC HIFI STEREO VIDEO
stereogeluid teletekst met groot HRJ600 4 koppen longplay
geheugen Adviespnjs'3330 - Hl Spec Drive Adv '11 89

EsÊf
2099."
SONY72CMKVC2921

KOMBI

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
•*••sterren mvnescapaciteit
Adviespnjs'1099

BAUKNECHTKGC

SONY 100HzSUPER!

1669.995.

R VS kuip en trommel '1499

230 LITER
KOEL/VRIES

«J al SP."

BLAUPUNKT HIFI VIDEO

Ruimi= 4 in 1 kombi magnetrc n met hete-lucht, grill
enen sp Adviesprijs '999 -

LUXE 1400 TOEREN

SONYHiFiVIDEO+PDC

SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

Rum ie 24 liter inhoud, snelle 900 Watt magnetron
vele kookfunklies Adv '699 -

Dign ale 3 m 1 kombi magnetron Adviesonis '949 -

WHIRLPOOL ARG647

SLVE70 Tn-Logic' Stereo
4 DA-PRO (knappe) kop
pen longplay Adv '1780

349.-

SHARP HETE-LUCHT
KOIVIBI MAGNETRON

MIELE 1100TOEREN WHIRLPOOL AVM

509.-

'HOI

Dig i t a l e 2 m 1 kombi
met 900 W a t t q u a r t z grill Adviespnjs'599 -

PANASONIC NN8550

v.a.

PHILIPS MATCHLINE

A f s t a n d b eï dd i e n d '545 -

375.-

249.-

Type 2596, Adv '799 -

Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviesprijs '2299 -

VR 7 Topmodel
HIFI Stereo Videorecorder
4 koppen Showview en PDC
Jog & Shuttle * 1545

PT155A Adviespnjs'725
dviespnjs'725

PHILIPS PORTABLE

17lit( r inhoud Adviespnjs"599 -

Ideaal voor m de auto of op
de camping

SPEKTAKEL

PHILIPS TELETEKST
TELETEKST

445.-

229.-

LUXE 800 TOEREN SHARP KOMBI

j 55 CM STEREO
TEREO KTV
KTV
TA4310 Flat
at square beeld
buis teletekst
kst Adv '1345 •

STUNT

FM1 ij15,17Liter 5 standen
draa plateau Adviespnjs'399 -

WHIRLPOOL AVM617

TypeAWG719 Adviespnjs'1079-

645.-

21PT440A Adv '1345

51 CM KTVTELETEKST
/TELETEKST

i 179.179.-

SHARP R2V14

PHILIPSHI-8 STEREO
M875 Digitale Image Sta
bilizer 24x digitale zoom
atstandbed Adv '2395

PHILIPS STEREOTXT
STEREOTXT

695.-

Supeisnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaar
draai plateau A d v ' 2 7 9 -

ZANUSSI WASAUTOM. M O U L I N E X

Luxe digitale magnetron oven
1000 Watt vermogen en
eenvoudige bediening Met
Quartz grill en cnsp-funktie
Adviespnjs'999 -

PHILIPS MATCHLINE SONY STEADY SHOT
100 HERTZ KLEUREN-TV TR565 Met beeldstabili
PT820 Black Line S beeldbuis
stereo teletekst Adv '2795

Fraaie en degelijke uitvoenng met v r i e s v a k
Officiële garantie

zander extra kosten

OPENINGSTIJDEN: ,
.
maandagmiddag ...IL.......... 1 tot 5.30 uur ^
dinsdag t/m vrijdag) .......... 9 tot 5.3O uur Wt
zaterdag 9 tot 5 uuK
KOOPAVOND 7
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'Zonsondergang maakt werken mooi'

de badplaats door

met
jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Strandstoelbelastins De strandpachters zijn van
een kort geding aan te spannen tegen de
gemeente. Zij weigeren de gulden te innen die ze
ser verhuurde stoel aan een toerist moeten vra;en. Strandpachter Sprang verkoopt zelfs
-shirts met de tekst 'Ik ben geen toerist, ik woon
lier'.
Yopicana Koel, maar wel druk is het Tropicanaestival geweest. Vooral Bob Color trok veel toeichouwers.
luis De woningnood neemt alleen maar toe. Dat
zegt de nieuwe stichting 'Wurgent' die sinds kort
de belangen behartigt van jonge woningzoeken3en. Voor alleenstaanden kan de wachttijd vol;ens Wurgent oplopen tot vijftien jaar.
Milieucontroleur De gemeente heeft een extra
milieucontroleur
aangenomen die gaat controlep
en of mensen zich wel aan de milieuwetten
houdt. De controleur belooft in eerste instantie
•ooral voorlichting te geven en met zozeer bonnen uit te delen.
olitie terug Drie agenten zitten weer op het
strand. Vorig jaar bleef de politiepost tot groot
ongenoegen van veel Zandvoorters onbezet.

Zandvoort en de toerist,
dat zijn twee handen op een
buik. Wat bindt deze twee
handen eigenlijk aan elkaar? De mensen die ten
dienste staan van de bezoekers en daar hun brood mee
verdienen. Zoals de Zandvoorter die de toerist als
gastheer ontvangt in het
restaurant, de bejaarde souvenirverkoper, de toiletjuffrouw of de vakantiewerker
die het bord van de badgast
afwast. Waarom is iemand
bijvoorbeeld zo gek om op
zijn 14-e al van 's morgens
vroeg tot ver na zonsondergang in een strandpaviljoen
te gaan werken? In een korte zomersene besteedt het
Zandvoorts Nieuwsblad daar
aandacht aan.

T

H

IJ HEEFT ONGETWIJFELD de mooiste ogen
van het Zandvoortse Maarten Versteege doet wat generaties lang Zandvoortse jongeren al deden: bijverdienen op
strand. Maar op de vraag of er
nu extra veel dames bij het Zandvoort woont, want dan ben
strandpaviljoen een drankje bij je zo op het strand 's morgens."
hem bestellen, schokschoudert
Hij begint op mooie dagen
de 19-jarige Maarten Versteege rond een uur of acht met het
een beetje ongemakkelijk. Net uitstallen van de strandstoelen
terug van een jaar lang reizen en -bedden. Tot en met vorig
door Australië, Nieuw-Zeeland jaar ging hij door tot midderen Indonesië heeft hij de draad nacht. Dit jaar werkt hij in ploeweer opgepakt bij een Zand- gendienst. „Prettiger? Nee, het
voorts paviljoen.
maakt mij niet zo veel uit. Het
zijn wel lange dagen, maar als je
Hij doet wat generaties Zand- daarna in je bed ligt of op de
voortse jongeren voor hem de- bank zit, voel je je voldaan. En
den: 's zomers op het strand ik vind het niet erg om 's morbijverdienen met serveren, gens vroeg al op het strand te
strandstoelen opruimen of in zijn. Dan is het nog heerlijk rusde keuken helpen. Op zijn veer- tig."
tiende klopte hij aan bij Skyline
van Mare Versteege, een neef
„Het mooiste moment van de
van zijn vader.
dag?" Maarten aarzelt geen minuut. „Zonsondergang. Dan
„Het lijkt wel of de mensen valt alles even stil. Ik kijk altijd
van buiten Zandvoort het min- even hoe de zon ondergaat."
raar dat hij niet reageert," lacht elkaar en het omgaan met de
der lang volhouden. Misschien
vaste klanten vindt hij zo fijn,
Ook hond Scander (kind van Maarten.
komt het omdat de Zandvoort- Scooby en buurhond Banjer)
Ander vakantiewerk hoeft dat hij al vijf seizoenen bij zijn
se jeugd wat meer bekend is staart dan mee. Maar dat is niet voor hem niet en zelfs op va- neef werkt. „Buurman Jan
met het sfeertje, ze weten wat zo gek, want die is van plastic. kantie in Spanje of Frankrijk Paap komt elke dag even langs
het inhoudt om bij een strand- „Kinderen aaien hem regelma- trekt hij naar het strand. De voor een praatje. Zo is het ook
paviljoen te werken. En het is tig en ze vinden het soms maar sfeer van strandpachters onder met klanten. Ze komen niet om
ook wel gemakkelijker als je in

het strand

Foto Enck \;m cieef

meteen geholpen te worden,
maar om het gevoel te krijgen
dat ze thuis zijn. Dat je bijvoorbeeld weet dat ze geen suiker in
de koffie willen. Hier hebben
we de meest uiteenlopende
klanten, niet alleen maar jongeren of ouderen. Dat is juist wel
leuk. Als ik jongeren wil ontmoeten, ga ik wel naar de
kroeg."
Later wil hij bij een reclamebureau gaan werken. „Nee, ik
word geen strandpachter," zegt
hij gedecideerd. „Tja, ik weet
niet waarom. Dat is moeilijk
onder woorden te brengen.
Mmm, als je een horecagelegenheid hebt, moet je uitblinken
met je vlotte babbel, je uitstraling, je sociale gevoel. Mensen
moeten het idee hebben: met
jou kan ik praten. Dat soort eigenschappen heb ik wel een
beetje, maar niet genoeg. Daarom begin ik in september aan
de Academie voor Art Directing
en Design."

WEE UITERSTEN. De sereniteit van een begrafenis en de opwinding rondom het Tropicanafestival.
Het valt me telkens opnieuw
op. Er gaat iemand dood en het
ijkt of de wereld stilstaat,
vlaar zodra je het kerkhof veraat, sta je er weer middenin en
Dlijkt dat ook Zandvoort gewoon verder leeft. Zich kwaad
maakt over een radio die bonkend het opbouwen van het podium begeleidt. Woedend reageert als de deur van het Cultu•eel Centrum twee dagen geDlokkeerd wordt. Knorrig antwoordt dat het allemaal van te
voren bekend was dat er een
Dodium voor de ingang zou
staan.
Vervolgens twee avonden
vrolijkheid uitstraalt, waarbij
iet zo druk is dat je af en toe
Dehoorlijk inventief moet zijn
om nog iets te kunnen zien.
Daarom ging ik op een stenen
paaltje staan op het Gasthuis-

Casino De recessie is voelbaar bij het Casino. In
het eerste halfjaar zijn er tienduizend bezoekers
minder naar het Casion in Zandvoort gekomen.
De directeur van het Casino overweegt ook
speelautomaten te gaan exploiteren.
Truckers Voor de eerste keer raasden m Zandvoort truckers over het cncuit. Het evenement
valt bij de KNAC niet in goede aarde. ,,Het heeft
met zoveel met autoracen te maken."
Piraat opgerold De Zandvoortse piraten tv-zender CST is opgerold midden in de uitzending van
de film 'Convoy'. De Haarlemse politie pakte
twee Zandvoorters op en deed huiszoeking bij
een van de piraten. Het Zandvoortse tweetal is
verbaasd over het brute optreden van de politie.
Weer braderie Vanwege het grote succes in mei
wordt de braderie in juli herhaald.
Na ruzie overleden Een 60-jange Zandvoorter is
overleden na een ruzie. De man heeft volgens de
politie een hartaanval gekregen omdat hij zich
zo druk maakte tijdens een meningsverschil met
een dorpsgenoot.

Dat zingen heeft hij zijn hele
leven gedaan. En zijn familie
werd er door aangestoken, vertelde hij me. Ik stel me dan
zo'n familie Von Trapp uit de
plein en tilde iemand me even
Sound of Music voor. Maar zo
idyllisch en zoetsappig zal het
op in de Haltestraat. Zelfs
swingen lukte op die manier.
wel allemaal niet geweest zijn.
Maar bij de uitvaart van Ome Het gaat hier immers om
Kees Versteege viel dat vrijdag Zandvoorters en dat zijn mensen die met hun beide benen
allemaal even een moment
op de grond blijven staan, vroweg. Een reus geveld. Nou, ja
lijk kunnen zijn maar ook reeen bescheiden reus dan. Ik
gelmatig flink van kankeren
heb hem een week of zes gelehouden. Helaas zijn ze ook
den nog geïnterviewd over het
Zandvoorts Mannenkoor en
sterfelijk.
eerst wilde hij niet, want hij
Laatst maakte een visdesvond al die aandacht niet nokundige de afschuwelijke opmerking: „Er spoelt van alles
dig. Maar omdat het koor met
zo'n artikel in de belangstelling aan op het strand. Ook menkwam te staan, stemde hij uitsen, maar daar zijn er toch genoeg van." Zo'n opmerking
eindehjk toch maar toe. Naar
hem toe komen was niet nodig, moetje eigenlijk omdraaien:
„Ook mensen, maar daar zijn
hij handelde het liever door de
er jammer genoeg niet genoeg
telefoon af. Eerst aarzelend,
maar later niet meer te stuiten. van."
Hij zong zelfs een liedje voor
Monique van Hoogstraten
me met zijn prachtige stem.

Iven stil

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

20/21 juli
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: J. Lasthuis.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: C. de Vries.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: A. Beijnes en P vd Smaal.
Zondag 10.30 uur: A. Beijnes en P vd Smaal.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Geen dienst tot en met 4 augustus.

| Weekenddiensten

Speelweek van 18 t/m 24 Juli
'De disney-hif van 1996'
• Pow.r Uallxl

PAMELA
ANDERSOM
LEE

Genomineerd
voor 4 oscars

Nicolas Gage
Elisabeth Shue
in een Mikc Fiqqis film

LEAVING
LAS VEGAS

Nicolas Cage
is buiten gewoon
Elisabeth Shue
fantastisch

LET OP
Nederlands
gesproken
Versie !

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

16 jaar
Dagelijks
19.00

16 jaar
Dagelijks
21.30

VERWACHT
DEAD MAN WALKING
UF CLOSE AND PERSONAL
THE JUROR
Gasthuisplein 5, 2042 J M Zandvoort, tel: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.3,0 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Diereu: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Welzijnscentruni
Zandvoort:
Voor informatie, advies en hulp
tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort. Ouderenafdeling: Koninginneweg l, tel.
5719393. Maandag: 9.15-12.15 en
di tot en met vrij: 9 tot 17 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor

bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459 bgg 023-5320464. Zand
voortse Vereniging van Huur
ders: Gratis advies voor leden.
Telefonisch spreekuur elke
dinsdagavond 20.00 - 22.00 uur:
(023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.

Beschermd

Welk weertype het ook is, op de
bank onder de kastanjeboom op
het Gasthuisplein is het bijna
altijd goed toeven omdat het de bank te maken destijds metbladerdak bescherming biedt te- een in goede aarde bij de poligen zon en regen. De beroemde tiek. „Het was een geliefd plekje
kastanjeboom bestaat bijna voor ouderen en Heitkönig vond
honderd jaar en is benoemd tot dat zij alle kanten op moesten
Openbare bibliotheek: Prinses gemeentelijk monument. Eerst kunnen kijken. Helaas is Heitseweg 34, tel. (023-) 5714131 stond de trots van Zandvoort op könig alweer een jaar of 16 geleOpen ma. 14-17.30/18.30-20.30 het binnenterrein van het gast- den overleden."
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30 huis, maar dat werd in 1928 afZijn plannetje stond niet op
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 gebroken.
u., zat. 10-14 uur.
De bank eronder is pas begin zichzelf. Begin jaren zeventig
jaren zeventig aangebracht. Vol- kreeg het Gasthuisplein ook een
gens Nathan Wertheim, van ander aanzien. De auto's vervoor een deel van het
Burgerlijke stand § 1976 tot 1990 directeur Publieke dwenen
Werken van de gemeente Zand- plein en de straat ging anders
voort, viel het idee van ambte- lopen.
Inmiddels k-ven er nieuwe
In ondertrouw: Eduard Johan naar Jan Heitkönig om een ronnes Miezenbeek en Jentje Ger
ritdina Jacoba Jonkers.
Getrouwd: Renee Kampermar
en Teuna Elizabeth Stuurman
Soerdjono
Lie-Thin-Loo
Sjak-Shie en Nanda van Zwol.
Geboren: Renske, dochter van Kinderen van vier tot en met twaalf jaar hoeven zich in de
Rocco Termaat en Astrid Maria vakantie niet te vervelen. Tijdens de jaarlijkse Rekreade is er voor
Baars. Ayla Megan, dochter van hen van alles te doen bij 't Stekkie (Celsiusstraat) of m het
Gijsbertus Bouwman en Arien Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk (Kerkplein). De activiteine van Wijngaarden. Siebe ten zijn niet alleen voor Zandvoortse kinderen, maar ook voor
zoon van Peter Reinier de Vries kinderen die hier vakantie vieren Gemiddeld bezoeken in totaal
en Maria Bernardina Hennca zeventig tot tachtig kinderen de Rekreade. Meedoen kost een
Kuhlmann. Jeremy Kenneth gulden per activiteit, 1,50 gulden voor een lang spel van vier uur.
zoon van Hendrik Barend Jo De poppenkastvoorstellmgen zijn gratis.
hannes van der Zee en Wend;
Ingeborg Paap. Sidney, zoon
.leugdgebouw
van Ricardo Sandor de Vries ei 't Stekkie
Woensdag 10-12 uur Salonnetje trap " Wôerisdaa 10 l- uur Firma List en
Magdalena Jolanda Koper. De *(buitenspel),
15-17 uur Zweefmuziek Bedios; (knutselen, bmnenspel). 15 17
nise, dochter van Ferenc Laszlo (knutselen, muziek)
uur Schnteiend werk (creatief spel)
Nanai en Christa Felicia Maria * Donderdag 10 12 uur Zo lek alb een * Dondei dag 10 12 uur Grote griezels
mandje (knutselen.bakken). 15 17 uur (knutselen). 15 17 uur De code kraken
Castien.
juiste windrichting (speurtocht). (speuitocht). 1915 uur Volksdansen
Overleden: Dirkje Honderdos De
en poppenkast op het Jan Snijerplem
18 30 volksdansen in liet winkelcen
(bij regen m het Jeuadgebouw)
-Blom, oud 95 jaar. Elisabeth trum
10 14 uur Geen flauwekul,
Goppel-Carst, oud 68 jaar. Jai ' Vrijdag 10-14 uur UitgetzHvaaid *hijVrijdag
is van Krul (brood mee)
meenemen voor de picknick)
Paap, oud 92 jaar. Theodorus *(brood
' Zondag 19 15 uui Volksdansen en
Zondag
18
30
uur
Volksdansen
en
Wilhelmus Lemstra, oud
poppenkast op het Jan Snijerplem (bij
poppenkast in het winkelcentrum
jaar. Gertrud Henriette Maria * Maandag 10-12 uur Nai in de wai legen m het Jeugdgebouw)
* Maandag 10 12 uur Brokjes en Co
(speurtocht),
15
17
uur
De
koningin
er
van Overdijk-Timpe, oud 84
(knutselen), 15 17 uur De geheime
(knutselen)
jaar. Cornelis Innocentius Vei *middenin
doos
(spel)
Dinsdag 10 12 uur Zij aan zij de ko
steege, oud 77 jaar. Elisabeth nmg erbij (spel). 15-17 uur En de toi en ' Dinsdag 10-12 uui De doos is te klem
(muzikaal
15 17 uur SpinDorothea Keesman-Halenbeek viel in duigen (knutselen), 1930 uur sels (vies knutselen).
knutselen), l!) 30 Vossen
Vobsenjacht vanaf het Jan Snijerplem
oud 66 jaar.
jacht vanal het Jan Snijerplem

Programma Rekreade

ideeën voor het Gasthuisplein
en voor de boombank. De anonieme Stichting Strandkorrels
wil een bank niet schijnwerpers
laten aanbrengen, zodat de
boom wat meer opvalt. Als het
aan kunstenares Ria Wever ligt,
wordt ook de rest van het plein
aangepakt. „Ik heb tegen de
Strandkorrels gezegd dat oud en
nieuw botsen op het plein. Je
zou er wat meer een eenheid
van moeten maken." Concrete
plannen liggen er echter nog
niet op tafel. Ondertussen beschermt de kastanjeboom de
bank net zoals hij altijd heeft
gedaan. De boom en de bank,
ach, zij wachten maar af.
Foto I>K k x .m riet-f

Agenda
(Wijzigingen voorbehouden)
Donderdag 18 juli
* Korte Baandravenjen op de
Zeestraat. Vanaf 13.30 uur.
Vrijdag
19 juli
1
Kermis op de Prinsesseweg.
Tot en met 28 juli.
Zaterdag
20 juli
1
Races op het circuit (Porsche
Club Schwaben).
Zondag 21 juli
• Beach Bop, jazz bij paviljoen
De Zomer (Bloemendaalse
strand). Optreden van SFEQ,
dj Git Hyper en dr Tiong. Tut,
sên
17.00 en 23.00 uur.
h
Races op het circuit (Porsche
Club Schwaben).
Maandag 22 juli
' Beach Tennis NK bij strandpaviljoen Club Nautique. Tot 28
juli.
Woensdag
2-1 juli
1
Aankomst Poolse kinderen bij
de Gereformeerde Kerk aan de
Julianaweg. Om 9.00 uur.
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AT loopt voorop bij recycling van auto's
Citroen, Peugeot, Fiat en Opel
werken al samen met het
I.A.B., andere importeurs overwegen aansluiting.

EDERLAND kan
gebruik maken van
de ervaringen van het
F.A.R.E.-project in Italië.
Fiat Auto Recycling, zoals
het project voluit heet, is
opgezet om afdankauto's
in Italië op verantwoorde
wijze te ontmantelen en te
verwerken. Fiat Auto
Nederland heeft ervoor
gezorgd dat het Industrieel
Autodemontage Bedrijf
(IAB) in Hendrik-Ambacht
toegang krijgt tot de gegevens van F.A.R.E.

N

RA.R.E. omvat een groeiende
keten van verwerkingsbedrijven
verspreid over Italië. Zij ontmantelen de afdankauto's zodat de
materialen hergebruikt kunnen
worden. Initiatiefnemer en animator Fiat erkent hiermee zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid. In Turijn heeft de autofabrikant zelfs een speciale werkplaats ingericht om te onderzoeken op welke manier de auto's
zo efficiënt mogelijk uit elkaar

In tegenstelling tot in Italië moeten kopers van een nieuwe auto
in ons land een zogenaamde
verwijderingsbijdrage betalen
van 250 gulden. Dat geld is
bestemd voor het opzetten van
een gesloten systeem van recycling. Alleen speciaal gecertificeerde demontagebedrijven
mogen de afdankauto's innemen. De certificering is in handen van de Stichting Auto en
Recycling, dat hiervoor speciaal
is opgericht. Auto en Recycling
beheert ook het fonds met de
verwijderingsbijdragen.
Daarmee wordt gezocht naar
aanvullende mogelijkheden om
onderdelen te demonteren en te
recyclen.

kunnen worden gehaald. Die
kennis draagt de autofabrikant
over aan de deelnemende
bedrijven.
Nergens in Europa zijn vergelijkbare ervaringen opgedaan met
recycling als in het groots opgezette F.A.R.E.-project, dat

Schuimmateriaal stoelen ideaal v&or produktle ondertapijf
Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,SHOWROOM/AUTO 1-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

SUBARU VIVIO GLI
3-drs, groen, 25.000 km, 1993
vol-automaat, ƒ 13.950.P. Smit Autoserv. 020-6719154.

Alfa Romeo
Alfa 75, 1.8, bwjr '90, kmst.
105.000, sportvelg.,
mooie
auto, pr. ƒ 8750. 023-5730863.

bestaat sinds 1993. Projectleider
dr. ing. Salvatore di Carlo noemt
het project "bijzonder succesvol.
Tot en met 31 december 1995
zijn al 150.000 auto's ontmanteld."
Daardoor is onder meer 2.700
ton glas verzameld, waarvan
meer dan 4,19 miljoen flessen
zijn vervaardigd. Negenhonderd
ton aan bumpermateriaal is aangewend voor de produktie van
luchtfilters voor de Tipo en de
Punto. Elfhonderd ton schuim uit
autostoelen is gebruikt voor de
produktie van 1,22 miljoen vierkante meter aan vloermatten.
Alleen al in 1995 zijn 1.500
katalysatoren geschikt gemaakt
voor hergebruik.
De komende jaren zal F.A.R.E.
sterk worden uitgebreid omdat
steeds meer verwerkingsbedrijven zich aansluiten. Op afzienbare termijn moet in het kader
van F.A.R.E. volgens Di Carlo
één miljoen voertuigen per jaar
worden verwerkt. Het is inmiddels financieel self supporting,
onder meer omdat Fiat de ingezamelde kunststoffen (bumpers,
dashboards) aanwendt als
grondstof voor nieuwe produklen. De overdracht van kennis
staat er borg voor dat auto's
steeds efficiënter worden gede-

ƒ 44,00
ƒ
14,85
ƒ
9,20
ƒ
9,20
ƒ l 0,90

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

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mazda

Peugeot

4x 323

Autobedrijf Lorist Peugot
2.5 Accent, '90
ƒ 10.950
2.5 XL 1.1, '89
ƒ 8.950
2.5 XE 1.1, '86
ƒ 3.750
2.5 XE 1.1, '85
ƒ 2.950
VW Golf C 1.3/86, . . ƒ 3.950
Lid Bovag APK-VVN
2e Weteringdwarsstraat 43-47,
1017 ST Amsterdam-C.
020 - 6237669.

Alle prijzen zijn excl. l 7,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

>-665 86 86
t'-vï

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Oirroen CX 20i, Break '80,
(jnrna slaat ƒ3750. Visa
tel.: 020 • 6278410.

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

Peugeot 205 Accent 1.1, '90,
apk tot jan.'97, rood. Vr.pr.
l\it Panda, korengroen, maart / 7000. Tel. 020 - 6659638.
'h3. 112.000 km, showroominouw ƒ 3.950. dealer Zuidwijk.
fd 020 - 6629517.

Daihatsu

MAZDA 323 t.e.a.b., apkjuli'97,
toi. 020 - 6921528, na 12 uur.
Scorpio Ghia, '85, APK 6-'97,
ABS, elek. ramen, wit nieuwe
handen ƒ3.950, 071-5153805.

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

Mazda 626 1.6 coupé, '86, incl.
slee, grijs metallic, prijs n.o.t.k.
020-6147122 (avond/weekend)

Nissan

Citroen

Renault

XM Turbo D aut/94 ƒ37.500
XM Turbo D'93
ƒ32.500
XM Turbo D Amb. ^ 24.500
XM 2.0i Break '92
ƒ 22.500
XM 2.0i Break aut. ^ 26.000
XM Comfort LPG '94 ƒ 26.500
XM comfort Airco '94 ƒ 24.500
XM Comfort '93
ƒ 18.500
Xantia Turbo D '94 ƒ 28.500
Xantia D '94
ƒ 22.500
Xantia 20i SX, LPG '94/24.900
ZX Diesel '93
ƒ 14.900
BX TGD Br. '92
ƒ 14.500
BX RD Break '89
ƒ 7.500
BX RD Break '88
ƒ 5.950
BX RD Break '87
ƒ 3.000
BX Diesel '93
ƒ 12.750
BX Turbo Diesel '90 ƒ 9.950
BX TZ Diesel '90
ƒ 9.950
BX 19 TZi '92
ƒ 14.500
BX 19 TZi Lpg '91
ƒ 9.950
BX 19 TZi '90
ƒ 8.950
BX 19 TZI '87
ƒ 3.950
BX 16 TZI '93
ƒ 14.500
BX 16 TZI '92
ƒ 12.500
BX 16 Montr. Lpg '89 ƒ 4.950
BX 14 TGE
'92
ƒ 9.950
BX 14 TGE '91
ƒ 8.950
BX 14 RE '90
'ƒ 5.950
BX 19 D '85
ƒ 1.500
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37
Amsterdam
020-6278410
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Lada
TE KOOP GEVRAAGD:
LADA's bouwjaar '84-'93
correcte afhandeling 0495 496607 b.g.g. 0 6 - 536993153

Zo werden bij de produktie van
de Tipo nog veertien verschillende families plastic gebruikt, bij
de Bravo/Brava is dat teruggebracht tot tien.
„Wij achten het een goede zaak
dat de vergaarde kennis
beschikbaar komt voor de
Nederlandse markt. Wij hebben
daarom met veel plezier een
bemiddelende rol gespeeld",
zegt Paul Stoop. Als directeur
After Sales van Fiat Auto
Nederland is hij nauw betrokken
bij het opzetten van een sluitend
verwerkingssysteem voor
afdankauto's in ons land. Fiat
steunt het I.A.B., een samenwerkingsverband van een aantal

T.k. VW-kever, kl. beige, bj. '68,
49.500 km, in zeer goede staat.
0164-684359/024-3222102.

Audi A6 Avant 2.6 V6cilinder
1995, 20.000 km, blauw met.,
COBUSSEN AMSTERDAM
dakr., 7slm velgen, alarm, ABS
Peugeot dealer
trekh., cdwissel, snelle en soesinds 1930
pele reis en z.auto. Nieuwpr. Van part. weg. sterfgeval Nisƒ92.000. Inl. Autobedr. Druyff san Primera SGX autom., 106 XN 1.1 i. Ace, 93,/15.650
B'veld. Tel. 0342 • 491181.
25.500
km, b.j.
18-4/'91, 106 XN 1.1 i. Ace, 93,/15.750
205
1.1
div.
modellen
ƒ 18.500,-. 020 • 4974369.
v.a
ƒ 8.950
309 XR 1.3, '88
ƒ 5.900
CITROÉNSPECIALIST
3065-drs 1.6 XT '93 ƒ23.200
TIMO DE BRUYN
Ren. Megane Coupé 21 geel, 405 GRi 1.9 Aut. '90 ƒ13.900
Occasions, reparaties, APK,
AC, ABS, extra airb., 6 speak., 405 GR diesel '92
ƒ18.450
schade en laswerk.
feb. '96, 6000 km, ƒ40.500.
406 ST 1.8 '95
ƒ38.900
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 0165 - 569994.
Baarsjesweg 249-253
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
Amsterdam 020-6121824
RENAULT AMSTERDAM
Ruime keuze in 2 CV occasions
Direct bereikb. v.a. Postjesweg
Top occasions met 1 jaar
alle leeftijden. De Eendenspegarantie
cialist Leende.: 040-2061528.
PEUGEOT ZUIDWIJK
Wibautstraat 224
0 2 0 - 5 6 1 96 11
XM TD Break '94, aircc^ 42.500
106 Accent v.a. bw.jr. '93

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Het I.A.B. zal uitgroeien tot de
belangrijkste verwerker van
afdankauto's in Nederland. De
importeurs van Volkswagen,
Audi, Porsche, Seat, Skoda,

GOLDCAR MITSUBISHI

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

Fiat gebruikt de ervaringen over
het demonteren ook voor de
produktie van nieuwe auto's. Zo
is een nieuw systeem doorgevoerd om voorruiten te lijmen
nadat bleek dat het oude systeem bij het ontmantelen veel
tijdverlies opleverde. Voorts is
het aantal verschillende soorten
plastic teruggebracht zodat de
herverwerkingsbedrijven de
gecodeerde kunststoffen
gemakkelijker kunnen scheiden.

Volkswagen

bj. '86V99 tussen ƒ9000
en ƒ 10.000.
Te koop: Alfa 33 Sportwagon,
VAN VLOTEN CAR B.V.
b.j. '89, km 122.000, open dak.
Tel. 0317-411042, na 18.00 uur. Draaierweg 10, Amsterdam
noord. Tel. 020 - 6365052.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

importeurs, de Afvalverwerking
Rijnmond en Hoogovens
Klöckner Scrap Metals.

Mitsubishi

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vu! de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Audi

monteerd. Voor dat doel heeft
Fiat zelfs speciale gereedschappen ontwikkeld.

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Saab
SAAB DEPOT
Verkoop van nieuwe en gebr.
snderdelen. Tevens revisie, onderhoud, rep. 0412-636737.

205 GE 1.1. '87 . .113.000 km
205Trophy 1.1 i '92 53.000 km
205 Accent 1.1 i '93 39.000 km
205 For Ever 1.1 i '94 63.000 km
205 XR 1.4i '93 .. 29.000 km
205 GTI 1.9 '87 ..110.000 km
309 XR 1.41 '92 .. 59.000 km
306 XR 1.4i '93 . . 52.000 km
305 GL Break '85 177.000 km
305 GT 1.6 '85.. .190.000 km
405 GXi 1.6 '91 ..105.000 km
406 ST 1.8/16V '95 17.000 km
GRATIS PARKEREN!!
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.
Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Algemeen
GEKO OCCASIONS
R. Clio 1.46/93 . . . . ƒ15.500
Renault 21 TL, 10/91 ƒ 8.750
Renault 19 TXE 4/91 ƒ 8.950
Renault bestel 10/90 ƒ 7.950
VW Golf 2/86
ƒ 4.600
Volvo 340 3/86
ƒ 2.950
BMW 728i 3/86 . . . . ƒ 4.950
Terrano 2.4 8/93 . . . ƒ36.000
Nissan 1.6i '90
ƒ 9.950
Peugeot 205 XR '86 ƒ 4.950
Scorpio 20i 6/89 . . . ƒ 8.500
Granada stat. 10/84 ƒ 2.850
Mazda Finish 11/89 . ƒ 8.500
Elke keuring toegestaan.
Elke financ. te regelen
Slatuinenweg 17, A'dam.
Tel. 020' 6123420.
Gezamenlijke occasiondealers
HOOFDDORP
** 500 top-occasions **
v.a. ƒ 1.000.-t/m ƒ 75.000.Inruil, garantie & financiering
Autobedrijf Carbo
Tel. 023-5471451
Newport Autocentre
Tel. 023 - 5293969
Strookman Automobielen
Tel. 023 - 5470000
Cruquius Automobielen
Tel. 023 - 5292520
Kruisweg 1485 - 1523
Verbindingsweg
Hoofddorp - Heemstede
HOEZO KAPSONES ?
Onze auto's zijn mooier,
beter, lage km's & voordeliger!
Nu halen, over 6 mnd. betalen
(tot max. 50% of ƒ 7500.-)
De A'damse Daewoo-dealers
bieden aan:

Vestig. Westpoort 020-6813410
Daewoo Demo's
Nexia/Espero
95
Ford Escort 1.4 CL, 3-drs. 90
Opel Corsa 1.4 GLS, 5-drs.94
91
Volvo 340 aut., i.z.g.st., b.j. '86, 850 DEMO Estate, 2.5 . 2/96 Toyota Starlet 1.3 LX
81.700 km, blauw, apk apr. '97, 850 GLT, 2.5
5/92 Daihatsu Valera 1.5 4-drs 95
ƒ 3250. Tel. 020 - 6643253.
740 GL, aut., 2.3
5/90
740 CL, aut., 2.3
1/90 Vestig. Zuid-Oost 020-6650131
12 VOLVO STATIONS '85-'94, 440 DL 1.8
3/95 Daewoo demo's
245, 745, 945 en 855
95
440 Escape 1.8
12/92 Nexia/Espero
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. 440 DL 1.8
94
3/95 Renault Twingo 1.2
460 DEMO Luxury
3/96 Honda Civic 1.5 LSi 3-drs. 93
TE KOOP: i.z.g.st. VOLVO 440 460 1.8
94
1/94 VW Golf Variant 1.8 CL
GLT injectie 1991. kleur zwart 440 Airco 1.6
91
3/95 Suzuki Swift 1.3 GTI
metalliek met electr. schuifkanNissan Micra 1.3 2x
94/95
Autobedrijf DICK MUHL
teldak en lichtmetalen velgen,
Opel Astra 1.8 GT, 3-drs
92
OFF VOLVO DEALER
vr.pr. ƒ 12.750,-. Tel. na 18.00:
VW Passat 1.8 CL
92
Nijverheidslaan 1, WEESP
020 - 61 21 520.
Seat Ibizia Crono 3-drs
93
Tel.: 0294-418200/418008
• Deze autorubriek
En nog veel meer, ook inruilheeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
koopjes!

Volvo

Stoop verwacht, dat het
F.A.R.E.-project de Nederlandse
verwerkers onder meer zal leren
hoe voertuigen zo efficiënt
mogelijk kunnen worden ontmanteld. Voorts heeft F.A.R.E.
interessante mogelijkheden
opgeleverd voor hergebruik van
de materialen en ook daarvan
kan ons land middels de kennisoverdracht nu profiteren.

Razendsnelle meth&de onr dashboard te verwijderen

Te koop: inruilauto's:
Mazda 626,1.8, LX, LPG, stuurbekr. 6/91 ƒ9500.- Mazda 323,
F, 1.6IGLX, LPG 11/90, ƒ 8950.Peugeot 205 GTi, 8/84 ƒ 5250.Nissan Blueb., D, 3/90, ƒ 6950.Kadett 1.7, 4-drs, 4/89, ƒ 6950.Citr. BX 1.4 TE, 11/89, ƒ 6250.BX 1.4 TE, 9/90, ƒ 7250.- BX 1.4
TE 6/89 ƒ5750.- AX 11 RE,
5/87, ƒ 1950.-Visa 11 RE
Cabrio, 9/84, ƒ 4950.- Saab 900,
Lpg-ob., 3/87, ƒ4250.- Volvo
480 ES, 3/87, ƒ7950.Renault 21 TL, 4-drs, Lpg,
10/92,
ƒ 10.500.Renault
21GTS, LPG, 1/90 ƒ 7250 Opel
Rek. 2.0 S, aut., Lpg, 6/87,
ƒ2750.- Fiat Tipo 1.6 stuurbekr.
12/89 ƒ 6250.BEREBEIT Amsteldijk 25, 020 6627777. Amsterdam,
(open tot 17.00, do. tot 20.00)

Autoverhuur

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

OUKE BAAS
niet duur!!!

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag. 888

Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p. dag
Rijbewijskand. in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeers- Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dao.
All-in. KM-vrij!
school met behulp van de gratis rijles-infogids. Tel. 020-6633773.
Tel.: 020-6922930
Autorijschool Dolfijn
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in 1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
vervolglessen ƒ40 p/u
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op Info: 020-6839193 / 6187330.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. een psychologische manier in- autotel. 06-52656690
Autosloperij De Liede.
Klaar terwijl u wacht.
INKOOP
tensief les en nog -leuk ook!
BOVAG
VERKEERSSCHOOL
Ruilstarters en dynamo's.
Loop + Sloop auto's
Hoog slagingspercentage en
VERONICA
Valkenburgerstraat 152.
Verkoop onderdelen
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
De 1e 5 lessen ƒ25 per les
Tel.: 020-6240748.
R.D.W. vrijwaring
Tel.: 020-6868063/6332405 of
Lespakket
de
1e
20
lessen
Geen vcorrijkosten
Grote sortering ONDERDELEN 06-54633678. P.S. Ook 8-weekincl. examen ƒ930
020-6198691
se cursussen en examenroutes
van schade-auto's, alle
Inl. 020 - 6656955.
023-5353685
rijden is vanzelfsprekend.
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Wilt u een goede en niet te
Grote sortering ONDERDELEN
Tel.: 023-5845435.
dure rijopleiding?
van alle schade-auto's, alle
Bel dan Ferry 020 - 6127187. MINI-CAMPER AFZET-UNIT v. merken, alle bouwjaren.
Adverteren in deze rubriek
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, 2/4 pers. P.U. compl. inger. GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 020 - 665.86.86
daarna alle lessen ƒ 35,-.
ƒ 8500 (evt. m. 4 pers. Mitsubi- Tel.: 023-5845435.
FAX 020 - 665.63.21
20 lessen + examen ƒ 950,-.
shi L200 TD93), 0570 - 655639.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
TE KOOP

Accessoires
en Onderdelen

Autosloperijen

Campers

Motoren/Scooters

Service en
Reparatie

24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220
Ook op zaterdag open l
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

JAWA 250 cc
Bouwjaar 1974, kleur rood
ƒ1.500, tel. 0297-565400

Automaten

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
Oldtimer PUCH, 3 versn., geh. •Auto te koop? Plaats in deze
v.a. ƒ 3.500.nw opgeb., kl. oranje + helm, rubriek. U zult verbaasd staan GOLDCAR B.V. Amstelveen,
pr. n.o.t.k. Tel. 0485 • 455269. over het resultaat.
Tel. 020 - 6433733.
T.k. fraaie HONDA MAGNA
700 VF, rood met., b.j. 1985,
vr.pr. f9750. 03n T.k. Honda Rebel 250cc in
zq.st. '86, kl. blauw. Vr.pr.
ƒ4800. Na 18 uur 0344-632346.

Auto's te koop
gevraagd

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
Gevraagd jonge auto's v.a.
020-6122476 (zonder afspraak) 1990 a contant. Belt u voor inl.
2e Helmersstraat 15, A'dam. 0341-419354 of 0652-977028.
Autobedrijf CRYNSSEN
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Crynssenstraat 10-14
merk auto a cont. met vrijwar.
Tel.: 020-6184402.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling. VAN, good and reliable needed! We are a group of Volunteer Christian
Missionaries
doing Humanitarian work, and
need it to carry donated Humanitarian supplies to countries of
AUTOLAS: 0756-314 618
Eastern Europe. We need it
Zelf sleutelen of auto spuiten possibly for free, or for a very
doe je bij HEINING HOBBY- small cost. God bless you! He
HAL. 020-4976999 A'dam,
will repay yoü! Please phone:
Sloterdijk 3.
030 • 6038715.

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.

Uw advertentietekst
vanaf alle grotere postkantoren naar onze fax

020-665.6321
V^PERSCOMBINATIE
IICT I'AROOLTROUW DE VOLKSKRANT WliKKMUDIA

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

woensdag 17 juli 1996

Brunssummerheide biedt
moerassen en legenden

Het verzwolgen
kasteel
Eeuwen geleden was de Brunssummerhcide niet alleen een
paar keer groter dan nu, maar
liet was ook een ruige wildernis
die sterk tot de verbeelding
sprak. Dat leverde fraaie legendes op, zoals het verhaal van
'het verzonken kasteel'.
Lang, heel lang geleden stond
er in het Sternbachdal een kasteel, dat bewoond werd door een
losbol annex rokkenjager. De
kasteelheer had zijn ogen op
een knap meisje uit Brunssum
laten vallen, maar alle pogingen
om haar te verleiden mislukten. Vleierijen, geld, sieraden
en beloftes, niets hielp. Het
meisje bleef hem afwijzen,
want ze was al gelukkig verloofd.
De jonker schakelde een oude
vrouw in, die de reputatie had
een heks te zijn. Zij nam twee
zilveren kandelaars uit de
pronkkamer van het kasteel, en
verborg die in de schuur van de
verloofde. Toen de diefstal werd
ontdekt, loodste de heks de gerechtsdienaars naar de schuur,
waarop de jongeling werd gcarresteerd.
Omdat men in die tijd snel
was met de doodstraf, smeekte
het meisje de kasteelheer om
haar lief te redden. Door zogenaamd op zijn avances in te
gaan, beloofde de jonker dat,
ïnaar toen ze een paar dagen
later zag dat op de Heksenberg
een galg werd opgericht, vreesde ze dat de jonker zijn woord
had gebroken.
'Wie wordt er gehangen?', wilde het meisje weten. 'Jouw
vriend', zei de jonker plompverloren. Het meisje viel op haar
knieën en herinnerde hem aan
zijn belofte, maar de jonker
snauwde: 'Je kan naar de duivel
lopen; laat die hem maar redden.'
Nauwelijks had hij het woord
duivel uitgesproken, of het
arme kind zag tot haar ontzetting twee horens boven zijn
hoofd uitsteken. Ze rende de kamer uit, door de duivel op haar
hielen gezeten, en vluchtte de
toren in, 'red mij, red mij!'
schreeuwend. Plots ratelde een
donderslag over de heide. De
aarde spleet open en verzwolg
het kasteel, inclusief de kasteelheer en de Brunssumse schone.
Vervolgens sloot de aarde zich
weer.
Natuurlijk zijn er mensen die
op nachten dat het op de heide
stormt, een hoge meisjesstem
'Red mij, red mij' horen roepen.
Maar eerlijk gezegd vinden wij
zo'n kasteel dat door de aarde
wordt verzwolgen, al mooi genoeg.
• AvS

Rcmco Daalder is hoofd Beleid
en Beheer, Amsterdamse Bos.
ledere 14 dagen doet hij op de/e
pagina in een column verslag
van liet leven in liet hos.

De Brunssummerheide ligt
niet vlakbij de deur, want je
moet ervoor naar het Limburgse Heerlen. Maar wie van de zomer toch in deze regio vertoeft,
en van een moerassig natuurgebied of vergezichten op dennenen loofbossen houdt, kan een
bezoekje zeker worden aangeraden.

I

N HET bezoekerscentrum houdt medewerkster Suzanna een klein
eekhoorntje tegen zich aangedrukt. Het beestje blijkt
door een loslopende hond
gebeten, maar Suzanna
denkt dat het wel meevalt.
„Hij is alleen een beetje dizzy." Even later wordt toch
maar de dierenopvang ingeschakeld, omdat het achterlijfje verlamd blijkt.

„Die loslopende honden, da's
een probleem," beaamt opzichter Gerrit van der Mast. „Het
komt regelmatig voor dat reeën
door honden tegen het hek worden gejaagd en doodgebeten.
Mensen beseffen niet dat ze in
een natuurgebied lopen."
En wat voor een natuurgebied... De Brunssummerheide
is een bijzonder gebied, omdat
het heuvelachtig is, met dennenbossen zover het oog reikt,
vennetjes en fraaie vergezichten.
We steken een zandvlakte
over, waar de wind suist en de
kraaien krijsen. Leuk, denken
we, zo'n woestijn-imitatie,
maar Van der Mast legt uit dat
het zand, dat begin deze eeuw
vrijkwam bij de bruinkool-af-

Brunssummerheide: dennenbossen, vennetjes en kikkers
gravingen, hier is neergekwakt.
Als het aan Natuurmonumenten ligt, wordt een deel van de
zandvlakte weer afgegraven,
omdat men zo'n moerasgebied
veel interessanter vindt.
We komen bij de Rode Beek
uit, dat in het vochtigste deel
van de heide ligt. Als een spons
houdt het hoogveen bron- en
regenwater vast en voorziet zo
de beek van water. Bij warm
weer poedelen veel gezinnetjes
in het heldere beekwater, maar
het moerasgebied eromheen is
met een hekwerk afgeschermd.
Van der Mast: „Anders sta je,

'Sounds of the Eartlf, Oreade
Music, telefoon: 023-548.3535.

BOES

voor je het weet, tot je middel in tielen, zoals zandhagedis en hadie dikke, stinkende prut."
zelworm; da's een hagedis zonToch is hij maar wat blij met der pootjes. Je kunt ze ook zien,

Om het gebied te verkennen
zijn talloze
wandelroutes uitgezet
die prut, want het trekt een
hoop dieren aan. „We hebben
alle salamandersoorten," vertelt hij trots, „en bijna alle rep-

want door dat gebied (aardverschuiving, AvS) loopt een wandelpad. Je ziet veel salamanders en in juli, als de kikkers

veel legenden de ronde doen
(zie 'Het verzwolgen kasteel').
Niet dat Van der Mast daarin
gelooft (dat zou niet zo best zijn
als je opzichter bent), maar hij
kan zich best voorstellen dat de
heide, waar in de 16-e eeuw nog
wolven voorkwamen, tot de
verbeelding spreekt. „Als je in
de herfst over de heide wandelt,
hangen er wel eens mistbanken
in de dalen, waardoor een deel
van het landschap aan het oog
wordt onttrokken. Dat heeft
toch wel iets mystieks."
Gelukkig is de Brunssummerheide inmiddels tot beschermd
natuurmonument
verklaard en wordt een groot
deel door Natuurmonumenten
beheerd, zodat geesten en spoken, weerwolven en vuurmannen, rustig door kunnen gaan
met goedgelovige burgers de
stuipen op het lijf te jagen.
En zodat, ook niet onbelangrijk, de natuur zich verder kan
ontwikkelen. Voor zover dat
tenminste mogelijk is in een geNatuurmonumenten/Ryan Lievaart bied dat jaarlijks door een miljoen mensen wordt bezocht.
zich blijkbaar lekker voelen, Om van bijtgrage honden maar
hoor je complete kikkerkoren. te zwijgen.
Prachtig is dat."
Om het gebied te verkennen
Arnoud van Soest
zijn talloze wandelroutes uitgeHet bezoekerscentrum Brunssumzet. Van der Mast is vooral ge- merheide
ligt aan de Schaapskooiweg
charmeerd van de Landgraaf- 99 in Heerlen,
en is elke dag, op maanroute (oranje), die via Aredsdel dag na, geopend. Telefoon: 045-223131.
(groen), Heikop (blauw) en de Vanaf NS-station rijden er bussen naar
Uitstappen bij halte HeereRode Beek weer terugvoert Brunssum.
Naast een bezoenaar het bezoekerscentrum. weg/Schrieversheide.
kerscentrum is er ook een schaaps„Op die manier loop je om het kooi, een zwembad en een Volkssterhele gebied heen, en kom je bos, renwacht.
van echte bossen houdt, kan in
heide en agrarisch terrein te- hetWie
Imnstenrader Bos terecht, waar de
gen."
hoogste beuken (bijna vijftig meter)
De Brunssummerheide is van Nederland staan. Het bos is te bevia rijtuigmuseum De Diligeneen heel oud gebied, waarover reiken
ce in Heerlen-Zuid.

Boswachter laat deelnemers griezelen
tijdens 'duister' tochtje over Vlieland

Beestenweer
Het was beestenweer.
Een bliksemstraal scheurde de hemel open en regendruppels zwiepten tegen
het raam. Maar ik genoot,
omdat ik veilig binnen zat.
En helemaal omdat het
geen echt onweer was,
maar een geluidsopname.
Vijftig minuten naar onweer luisteren mag een
vreemde hobby lijken,
maar je wordt er wél heel
rustig van. En zo heeft new
age-uitgeverij Oreade onlangs meer puur natuurgeluiden op de markt gebracht: zeegeruis, regenwouden, walvissen en dolfijnen.
Ik besloot de proef op de
som te nemen. Op een zomerse dag (héél, héél lang
geleden) gooide ik alle deuren en ramen open, en zette
een cd met regenwoudgeluiden op. In een mum van
tijd was het balkon gevuld
met mussen, die met een
schuin koppie naar hun
verre neven en nichten uit
de tropen luisterden.
Nadat ik de cd Thunderstorm in de speler had geschoven, schuifelden de
mussen angstig onder het
afdakje, zo eng klonk het
gedonder. 'En dan nu de
zee, jongens,' riep ik pesterig, waarna de oceaan uit
mijn speakers golfde. En
de eerste mussen angstig
naar binnen loerden om te
kijken waar al dat water
vandaan kwam.
Bij het vrolijke dolfijnengekwetter aangeland, waren mijn gevederde vriendjes helemaal in verwarring
geraakt en weggevlogen.
'Volgende keer ga ik zelf
maar weer kaartlezen,'
mopperde pa mus tegen
zijn zoon.
.„
AvS
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Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
Foto K. Laan

Spoorkunst
Een ritje met de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik wordt
deze zomer nog interessanter, want vanaf 17 juli staan langs de
spoorlijn kunstwerken van 12 kunstenaars opgesteld. Met die
kunstwerken haken ze op het spoor in. Bovendien wordt van 17
tot en met 21 juli 'Menopa's Magische Spoorshow' gespeeld, voor
kinderen vanaf zes jaar. De voorstelling omvat poppenspel, dans
en magie, en wordt in een goederenwagon op het station van de
stoomtram in Hoorn gespeeld. Telefoon: 0229-219231.

Rotterdam
Wie binnenkort Rotterdam aandoet, kan tot en met 25 augustus
elke zondag in de sfeervolle Rozentuin van Museum Boymansvan Beuningen terecht voor een gratis toegankelijk programma
met theater en muziek.
Om één uur zijn de kinderen aan de beurt en vanaf half drie
komen ook de grote mensen aan hun trekken met muziek en
theater. Op 21 juli treedt het Roterdams Volkstheater op met
circus, muziek, theater en dans, gevolgd door Westafrikaanse
muziek van Olilaya.
Op 28 juli is het de beurt aan 'Kettie de Klown', gevolgd door
Jiddische muziek van Klezmek. Het dichtstbijzijnde metrostation is Eendrachtsplein.

Jongerenzeilen
Onder het motto 'een hoop lol hebben en ook nog aardig leren
zeilen' organiseert stichting JO watersportvakanties vooer jongeren. De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk jongeren aan
een zo goedkoop mogelijk watersporvakantie te helpen. Overdag
zeilt en speelt men op het water, 's avonds is er kampvuur, disco,
karaoke en dergelijke. De stichting richt zich op jongeren van
negen tot en met 12 jaar.
Informatie: 020- 9090952.

E ZOMER VALT tot
nu toe behoorlijk tegen. Er is de afgelopen
weken veel regen gevallen
en de temperaturen zijn
veel te laag voor de tijd van
het jaar. Geen wonder dat
velen alsnog de zon opzoeken buiten onze landsgrenzen. In deze rubriek wat tips
voor dichtbij waar wellicht
de zon toch nog doorkomt
en ideeën voor wat verder
weg.
Finland, al lang niet meer zo
duur als enkele jaren geleden,
is een land van ruimte, natuur
en mooie architectuur. Voor
wie Helsinki wil zien en toch
ook de natuur in wil, heeft Finnair Stopover-tips bedacht. Op
nog geen uurtje rijden van de
Finse hoofdstad kun je vissen,
paardrijden, golfen, nationale
parken bezoeken, kortom, je
uitleven in de natuur. Informatie 020-6227474.
Fietsen (1) van trekhut naar
trekhut, je eigen tempo bepalen
en 's morgens voor je 'houten
tent' ontbijten. Zuid-Nederland
en Vlaanderen werken deze zomer op dit gebied samen. 250
hutten en diverse tochten, zoals onder meer de Zwinroute,
Langs smokkelpaden, de Fortenrouten en
Nostalgische
grensroute staan in een handige folder. Informatie 0235344434.
Fietsen (2) door het beroemde
Canterbury en omgeving en
overnachten in het historische
hotel House of Angus, waar
Charles Dickens al over schreef
in zijn boek Davis Copperfield,
kan deze zomer als je boekt
voor de 'Canterbury by Bike'toer. Informatie 020-6855051 of

nacht voeren
deze spanning
nog extra op.
Informatie
030- 6926111.
Bloemen
volop deze zomer in het op
drie uur rijden
van
Nederland gelegen
Lünen, waar u
een voorproefje krijgt van
'onze' Floriade 2002 in de
Haarlemmermeer.
Een
dagje Landesgartenschau
is leuk te combineren met
een
bezoek
aan bijvoorbeeld Oberhausen. Informatie 0206978066.
Winterzon.
Het is nog wat
vroeg
daarover te schrijFietsen van trekhut naar trekhut en je eigen ven,
maar
tempo bepalen
toch noemen
we hier vast
rechtstreeks met mr. Duncan de (gratis) folder van NBBS
van genoemd hotel: 00 44 1227 'Long Stay Special' waarin informatie voor met name over472185.
Nassau. Veel Nederlanders winteraars. 36 tot en met 85 dahebben iets met het Duitse gen winterzon in Spanje en Porplaatsje Nassau waar het tugal staan centraal. Informastamslot van ons koningshuis tie 071-5232020.
staat. Op drie uur rijden van
Pipi Langkous. Generaties
Nederland is er de Oranje- groeiden met de roodharige wilburcht te zien, het slot Stein. Er debras op. Sinds 8 juni draait in
zijn veel vakwerkhuizen en je het museum Junibacken in
kan er varen op de Lahn. Infor- Stockholm alles om deze kinmatie 020-6978066 of 00 49 2604 derfiguur uit Astrids Lindgrens
bestseller en om andere figuren
70230.
Kabouters werken, met uit- uit haar boeken. Informatie
zondering van tuinkabouters, 070-3625617.
vaak op onze fantasie. In de
Vijftig vakantie-accommodaNoorse provincie Telemark is ties in het Caribisch gebied
als gezinsattractie Nissehei- staan vermeld in de Apartemen, huis van de kabouters, ge- mengids variërend van eenvouopend. Sprookjes worden uitge- dig tot zeer luxe. De gids kost
beeld, kinderen kunnen er spel- vijf gulden, informatie 0226letjes doen, paardrijden en bar- 315519.
becuen, dit alles in kaboutersJeruzalem viert dit jaar zijn
feer. Informatie over het drieduizendste verjaardag en in
kabouterhuis dat tot l septem- het kader van dit evenement
ber is geopend: 020-6710061.
wordt van 11 tot en met 18 sepNachten op Vlieland lijkt de tember Verdi's opera Nabucco,
titel van een streekroman, handelend over de verwoesting
maar het gaat hier om iets an- van deze jubilerende stad, uitders. De boswachter van gevoerd in het openluchttheaStaatsbosbeheer op Vlieland ter van de oude stad. Voor mulaat deelnemers aan zijn rond- ziekliefhebbers een hoogteleiding in het pikkedonker een punt, goed te combineren met
kwartier alleen achter op een bezoeken aan de bekende plaatbospad om de spanning van de sen in dit boeiende land. Infornachtelijke natuur te beleven. matie 020-6128850.
Oeroude verhalen over stroLeni Paul
pen, over licht en geluiden in de

EROEMDE mensen zien
er van dichtbij vaak heel
anders uit. Neem nou de
voetballers van Ajax. Op de televisie lijkt dat heel wat, zoals ze
met vertrokken gezichten achter de bal aanjagen. Maar zet ze
in het Amsterdamse Bos neer
en je kan ze nauwelijks onderscheiden van de eerste de beste
klas middelbare scholieren.
Een groep kleine, smalle mannetjes met verbazend jonge gezichten met één reus in trainingspak in het midden: Louis
van Gaal. Dat tafereel is eenmaal per jaar in het Amsterdamse Bos te zien, bij de traditionele eerste training van de
selectie in juli.
De jongens rennen wat, springen wat bok, drukken zich eens
een keertje op. Alles gaat duidelijk nog wat onwennig en stroef.
Alleen de hulptrainer is al goed
op gang, zijn gebrulde aanmoedigingen zijn honderden meters ver te horen. Van Gaal
staat erbij en kijkt ernaar, die
moet er ook nog even inkomen.
Vreemd genoeg zijn er bij die
eerste training wel altijd de camera's van ATS, maar nauwelijks andere toeschouwers.
Hier en daar lopen wat mensen
mee, die de voetballers natuurlijk uitgebreid van commentaar voorzien. „Kijk, Overmars
kan ook weer lopen, maar goed
ook, ze zullen hem hard nodig
hebben met al die nieuwe jongens. Moet'ie wel wat meer zijn
best gaan doen dan nu. Dat kan
ik ook, dat slakketempo. Als ik
tenminste twintig jaar jonger
zou zijn. Voor dat miljoenensalaris mogen ze best wat harder.
Want daar loopt een kapitaaltj e
bij elkaar."
Ook als de Ajax-spelers de
trimbaan bij de Grote Vijver
passeren zijn er maar weinig
mensen die zien dat dit niet zomaar een clubje trimmers is.
Pas 's avonds, bij de nieuwsberichten van ATS, zullen de
meeste mnsen zien dat onder
hun neus de vice-Europees
kampioen aan het trainen was.
En op de televisie zullen ze de
spelers opeens wél herkennen.
Dan lijken ze veel groter en ouder. Het beeldscherm liegt niet,
maar overdrijft wel een beetje.
Remeo Daalder

geeft u meer!
10 x Amsterdam op de fiets
Ter gelegenheid van
de 10e editie van de
tocht Amsterdam op
de fiets is een boekje
verschenen met de
routebeschrijvingen
van alle tien de tochten. De fietstochten
geven een gevarieerd
beeld van Amsterdam
en omgeving. Ze gaan
zowel door de stad als
door het vele groen in
en rond Amsterdam.
Door de tochten te fietsen leert u tevens de
beste fietsroutes van
Amsterdam kennen.
Het boekje bevat 96
pagina's en is geïllirstreerd met foto's. Leuk
voor als u Amsterdam
en omgeving beter
wilt leren kennen of
om cadeau te geven.
Het boekje kost f 12,50.
Lezers van deze krant
kunnen het boekje
echter voor f 10,- kopen
tegen inlevering van
onderstaande volledig
ingevulde bon bij de
onderstaande kantoren van Weekmedia van maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur:

* Weekmedia Amsterdam, Wibautstraat 131 (balie Het
Parool-gebouw)
" Weekmedia Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan
van de Helende Meesters 421-B
Tegen inlevering van deze bon betaal ik voor het boekje Amstetdam
op de fiets slechts f 10,- per exemplaar in plaats van f 12,50.

Bon voor onze lezers

geeft u meer!

Weekmedia 17

woensdag 17 juli 1996

KIJK EN VERGELIJK - HET SCHEELT GULDENS
CUBE HARDWARE
Cornclis Slc^ersstraat 2-1
2042 GP ZandvoorL
Tel: 023-5730792
Fax: 023-5730859
S;'j;;--.-'"-V'i Vt'^^^/^^^^^''-^'*'*1'^

CRODINO
APERITIVO NON
ALCOHOLICO
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486DX4-100
4Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 850Mb harddisk 25óKb C. PCI
INTEL PENTIUM-75
8Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 850Mb harddisk 256Kb C. PCI
INTELPENTIUM-166 8Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, 2óOMb harddisk 256KB C. PCI

n SET
8 FLESSEN

ƒ 1595,ƒ 2075,ƒ3075,-

Allo computer systemen worden geleverd m een Minl-Tower met een keyboard een l ,44MB dlskdnve en met MS_Dos 6.x UK
SVGA Kleuren Monitor 14"(Green) 12 Maanden garantie en Service Onsile. Installatie en service aan huis
Pnjzon en modelveranderingen zijn ondor voorbehoud
Gratis 1 jaar Onsite Garantie aan huis.
Prijzen zijn inclusief BTW mei 2 jaar garantie Garantie verlenging is mogelijk !
Installatie aan huis.

ƒ 95.ƒ 350,ƒ 335,-

14K4 AMIGO MODEM/FAX Intern
28K8 AMIGO MODEM/FAX Intern
33K6 AMIGO MODEM/FAX Intern

ter SCOTCH WiHf

'^^SS

GULPENER PILSNER
LIMBURGS BIER

JONGHE
T«

ƒ 499,-

SEGA SATURN 64 BIT

r%ss£

fttïuitt?"

AOUT

THE FAMOUS
GROUSE
WHISKY - 0.7 LITER

BERENTZEN
APFELKORN

KORENMOUT

«„ KRAT
24 FLESSEN

GRAND PRIX II
ALTIJD NU DE TOP 10 COMPUTER GAMES
OP VOORRAAD !!

,£oiïfö
Wttl

GRAND PRIXII A.S. VRIJDAG 19 JULY IN VOORRAAD

Vraag naar onze complete prijslijst van Computers en Supplies l
Allo genoemde prijzen zijn Inclusief BTW Prijzen zl|n onder voorbehoud l

VOOR DE EERSTE KLANT GRAND PRIX 11
VOOR EEN APPEL EN EEN EI. !!!!!!!!

Een voortreffelijk Nederlands
gedistilleerd. Extra zacht!
Heerlijk om puur of gemixed te
drinken als alternatief voor
jonge jenever.

fa
T/JIA

MUSCADET DE SÈVRE ET MAINE

HELE LITER-30%alc.
VERGELIJKBARE PRIJS

50
soorten
vleeswaren

uscaa£\

^W^

130
soorten
vlees

Ten zuidoosten van Nantes ligt het
district Sèvre et Malne waar 85% van
de Muscadet-wijngaarden zijn
gelegen, die wijnen van topklasse
voortbrengen. Wij selecteerden voor
u deze Muscadet van het bekende
wijnhuis Nollevalle, een wijn van
uitmuntende kwaliteit. Een fruitlg
bouquet en een licht tintelende,
frisse, karaktervolle aldronk zijn de
belangnjkste kenmerken.

ELDERSjSrSS'

BORDEAUX

BARRIQUE D'OR 1994 BORDEAUX
Uit hel grote aanbod van Bordeauxwi|nen selecteerden wij voor u Barcique
d'Or, wat 'uit het gouden vat' betekent.
Monsieur Fran$ois Delavllle koopt ieder
jaar, direct na de oogst de allerbeste
rode druiven uit de verschillende
wijnstreken van Bordeaux.
Daarna verzorgt hij op
traditionele wijze het
l BARRIQUE D'OR
l gehele vlmfica'tie-proces.
kleur. p a a . s r M d a n v a n i „ e
Zijn Barrique d'Or wordt
bouqu
door wijnkenners beoor^ SSS
wiinkenners beoordeeld als een bijzondere
klassewijn.
ol gewoon zomaar^

» Stvrf tl Maat*

Wij zijn voor u de onbetwiste
BARBECUE-SPECIALIST

[•)

W1CKY

SINAASAPPEL

l £lïï:nü^

LITERPAK

.

ELDERS ^r39

alle dranken!

^

HAARLEM: Californieplem 17 (Schalkwijk) • ZANDVOORT: Burg Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek) •
ZWANENBURG: Dennenlaan 17 (Bij Dirk v/d Broek)
k tpiangQa voorraad alrt*! [>uli e

Speel nu mee in de Postcode Loterij

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

het. Als u meespeelt in de Postcode Loterij maakt u niet alleen
kans op fantastische prijzen. U
helpt ook daadwerkelijk mee
aan een betere wereld voor ons
allemaal.

Wij zijn zondag's weer geopend

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchiefr

Openingstijden:
maandag t/rn vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

EN SPECIALITEITEN

KOFFIECLUB CAFÉ
PETIT
RESTAURANT

Meedoen
VtóOHP

• Zonneschermen

Gezellig tafelen bij
Priet Praat
Vanaf deze week
NIEUWE KAART
met vele specialiteiten
* o.a. de bekende champignon
hoedjes met knoflooksaus
* favoriete sandwiches
-Ar warme maaltijden a ƒ 15,50
wisselend 3-gangen menu a ƒ 25,00
Haltestraat 57 - Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712690

Mieke en Jürgen Lange

Spelen, helpen en winnen. Dat
is de Postcode Loterij. U hoeft
alleen de bon in te vullen om
ook uw steentje bij te dragen.
En wie weet wordt uw moeite
volgende maand al beloond met
de Mega Jackpot! B

• Jaloezieën
• Lamellen
• Roigordijnen

Roadsihow
SHOWROOM

1 8 juli

Gierstraat 4, HAARLEM
tel.: 023 • 5318383
DE

NAAM VOOR UW

RAAM

Oamplng Moorwljctc
Kropswolde

Openingstijden Maandag M • Iflu,t/i/vn/ 930 18 u,

19 juli
de Nacht van

e Postcode Loterij helpt!
De Favaugeplein 21/45, fraai verbouwd 2kam.app. op de 8e el. met balkon zuidwest
en schitterend uitz. over zee. Ind.: hal;
woonk.; half open luxe keuken met
inb.app.; slaapk.; badk. met douche, toilet
en wastafel. Het app. is geheel verbouwd
met gebruikmaking van moderne, luxe matenalen.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Hogeweg 72, vrijstaand woonhuis in centrum van Zandvoort met voortuin, ruime
achtertuin zuid en achterom. Ind. beg. gr:
gang; L-vorm. woonk. met open keuken;
badk. met zitbad, toilet en wastafel; 2 si.k.;
1e et.: grote multifunctionele ruimte bereikbaar via vlizotrap (7,8x9,6 m). Erfpachtscanon ƒ 3.000,- p.j.
Vr.pr. ƒ 398.000,- k.k.

De Postcode Loterij heeft
hart voor mens en natuur.
Daarom gaat de hele netto
opbrengst van de loterij naar
zeven organisaties die werken
aan een schonere natuur en
een rechtvaardige wereld. In
de afgelopen zes jaar was dat
ruim 800 miljoen gulden! U
werkt daaraan mee terwijl u
tegelijkertijd kans maakt op
ongekende miljoenenprijzen.
Artsen zonder Grenzen, Unicef,
Vluchtelingenwerk en de Novib werken aan een betere

voor het vakkundig knippen, scheren, trimmen van uw hond of kat.

Bel nu voor een
abonnement of'nadere
informatie

Bel voor info of tel. afspraak

Tel. 020-562.2485

tel. 5715626

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
.y
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Kwakoe festival

Spelen, helpen én winnen.'

Amsterdam

rj
, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Het zevende goede doel van de
Postcode Loterij is Stichting
DOEN. Die organisatie helpt
honderden kleine en grote projecten in de hele wereld. U ziet

D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)
[J dhr.

Adres: __.

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

VAN

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

21 jula
SLOTERIJE

Naam:

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

CHAIK

wereld. Zij helpen slachtoffers
van oorlog, geweld en armoede,
waar dat maar nodig is. Ook in
Nederland. Tegelijkertijd spannen Natuurmonumenten en het
Wereld Natuur Fonds zich in
voor het behoud van een ongerepte natuur. U ziet de voorbeelden daarvan overal om u
heen.

Winschoten
NATIONALE l

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

6 miljoen

Getal 22 t/m 36

De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21
23
25
07

38
04
16

39
41
29

01
31
33

18
13
36

03
06
28

17
19
11

35
08
24
26
44
20
45
32

ƒ 10.000,/ 1.000,ƒ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

43
22
15
40
12
27
21

Postcode:
Plaats:
Bel mij bi] een pri/s
boven ƒ 10.000,- Tel.

ƒ20,ƒ10,-

Postbanknummer:

ƒ9,-

\
1

Datum:
Handtekening:

f5,-

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Straatprijs:

Thuisbingo
ƒ 25.00O,-

/3.OOO.8131 AE
Extra Prijs ƒ 25.0OO,-

Zetfouten voorbehouden

8131 AE 003

De BMW: 3343 CN 041 in Zwijndrecht

Banknummer:

•
•
l
|
IJ

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

l
1

1
1

1
1

1
t

1
1

1
1

150.96.07

LOTERIJ

woensdag 17 juli 1996

Weekmedia 17

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

MiiTo-iiilvrrh'Mlirs kiiinirn wnnlt'n f^rwt over l of 2 koIniniiH'n ltn'r<llr in ilivrrsr Irllcr^rnollrii.
l'ürtn'lilrrrrn M-ruij/rn uij iniar <!<• sprciah' Imn op de

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
)at kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
dagen per week. Wat moet u doen?
Kies een leuke advertentie.
Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

:ffe Snel Live! Meiden zitten UPERSNELLIVE! Ze gaan te
naakt om jou in 5 min. te laten <eer en brengen jou m 3 min.
komen! 06.320.320.63. pm 1g. ot 'n hoogtepunt. Gn doorEr kan er maar een de beste schakellijn. Ze liggen naakt
zijn! TELEWIP! Nog steeds de klaar! 1 gpm. 06.320.320.65
ekkerste meiden, het snelst
Diverse clubs
'e koop gevraagd GARAGE- een HP! Live! 06.95.06 1gpm.
BOX in Zandvoort/Haarlem of
luren bij de buurvrouwtjes1
omgeving. Tel. 023-571 65 56. Ze wilen jou tot een hoogtewarme STUDENTES privé,
punt brengen. 06.95.26 pm1g 2massage,
relax, trio. Midden3RIEKS! 06.9591! Pak meis- weg 89A A'dam, 020-6925183
Onroerend goed
es 18 jr achterlangs. Onder 't
en woonruimte
rokje naakt! Glij maar! 1 gpm. Ben jij die vlotte, ruimdenkende meid (18-30 jr), die
te huur gevraagd
RIEKS! Rijpe vrouwen' euk werk zoekt, waarmee ze
Thuis privé achterlangs of goed verdient en allerlei inte•essante mensen ontmoet?
Ongemeub. kamer te huur uister. 06.9592 (95 cpm)
gevraagd met gebruik van iROEPSEXBOX Live' 1gpm. Bel dan met de secretaresse
voor een vrijblijvende
k.d.t. tot ƒ600,- all in.
Rijp, jong (18) & negerinnen afspraak: 020-6279788.
Tel.: 5714941 vr. naar Marion. wachten! 06.95.93. Grieks'
Ervaring niet vereist.
Heerlijk DISCREET apart met
BETTY'S ESCORT
iele vrouwen uit Amsterdam. 020-6340507, dag. v.a. 19 u.
Financiën en
06-320.322.11
(75
cpm).
handelszaken
" JOLLY's ESCORT**
HEET 35+ sexkontakt: Dl- _euke, sexy meisjes. Geen
REKT APART met 'n oudere chauffeur aan de deur, v.a.
vrouw. Bel 06-9567 (80 cpm). ƒ200,- per uur. 020-6912749.
Vrouwen bel gratis 06-4633
V.A. ƒ75 - DORSMAN
LIBERTY ESCORT'!!!!!!!!
blijft toch goedkoper!
HETE vrouwen (35+) willen vlet leuke, spontane, sexy
Bel nu: 023 - 5714534.
direkt sexkontakt.
meiden. Geen chauffeur aan
06-350.442.52 (75 cpm).
de deur, v.a. ƒ200,- p.u.
HOMO. Paul betrapt zijn le- Ook stripshows. 020-6919312.
Vakantie
aar met z'n vriend. Ja ik wil Lief meisje 28 jr. wil nette heer
buitenland
ook!!! 06-320.328.81, 80 cpm. ontv. + verw., teg. fin. verg.
HOMO. Ton geeft massage, Hyg. + diskr. verz. Br. o. nr.
Stacaravans t.h. Ardennen Oh! Leo is wel erg gevoelig in 795-29018 v.d. blad.
v.a. ƒ245,- p.w. all-in.
z'n... 06-320.328.83, 80 cpm. Luxe privéhuis! 12 meisjes,
Vrij vanaf 10-8. 043-4591598.
ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden,
HOMO-KONTAKTEN
sauna's. 10.00-1.00. SarphatiDirekt apart met hele
park 118 A'dam 020-6723022.
hete knul uit Amsterdam!
Auto's en
Bel nu 06-96.13 (Nu 60 cpm). Privé A'dam, 9 top-meisjes.
auto-accessoires
Homo-kontakten:
mannen Ook heerlijke trio's v.a. 10 u.
zoeken mannen. Daling + Di- Overtoom 443, 020-6188677.
WIKA
rekt Apart! 06-95.18 (75cpm).
Wij behouden ons het
Autoruiten en kentekenpla
HOMO-voor-2, SNEL Direkt recht voor zonder opgave van
ten. Lijsterstraat 18.
Apart met een hete jongen! redenen teksten te wijzigen
Tel. + fax: 023 - 5731613.
of niet op te nemen.
06-98.78 (60 cpm).
Zie ook de pagina's
Hoogtepunten.
30
vrouwen
SHOWROOM
komen in 1 min. Ze gebruiken
in deze krant.
van alles. 06.9858 1 gpm

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Amsterdamse vrouwen zoe- Rotterdam: mijn naam is
D
<en een relatie in A'dam.
AMELA. Ik zoek een leuke,
/, VNDVOOKTS MKr\VSW,AI>,/'0.. >l |.ernirllmjeler.
36-98.28 (80 cpm).
:offe man tussen de 19 en 25
S l u i t i n g s t i j d : diiwl.if; l-,00 u u r .
aar oud. Zelf ben ik 18 jaar,
Ben jij een kanjer tot circa 65 net
l' kiinl nu lek-l lelefonisrh opgeven: O2.'l-5717166 of
liefst omgeving ROTTERaar, en houd jij van de natuur, DAMÜ
Ik hoop dat je me
jitgaan en gezelligheid thuis? oelt... Je
* /andvoorl.s Nieiiu.sl.lad. (iasllniispirin 12. 2012 J M
zult er geen spijt van
vr.) 06-350.15.156 1 gpm.
XiimUoorl:
krijgen!!
BEL
me VANDAAG
Boxnummer 371687.
['hidlsin<£ i> ook mogelijk in de volgende roml>inalie:
nog!! 06-350.15.156
DEN HAAG: ik ben Dennis, 25 1 gpm. Boxnummer 399143.
l'illumriisr C o u r a n t , ilr Konde Vencr. Aalsmeerder
aar. Wie wil er een avond met Rotterdam/Spijkernisse: hoi,
Cniiraiil. ,dle edilies \ a n liet Amsterdams Slad*nij stappen? Ik ben 1.70 lang, met Jannie. Ik ben 25 jaar
lilad. ƒ-").!!:* [KT millinieler.
leb donkerblonde krullen en jong. Ik zoek een lieve en eerSluitingstijd: maand. 1% i."i.00 u u r ,
srume ogen. Als je zin hebt in lijke jongen tussen 25 en 30
i
"if lnf'{»nnalic over on/r «\* rif;c jiunlrckki-lijkc iiilvrren leuke avond, spreek dan jaar. Houd jij net als ik van
Icriliccoinbinaliivs in de Micr'o'h /ijn op ;i;invi*ita^ op
een voorstel in op mijn box en film,
muziek en dieren? Dan
oiut- kanloi-rn vrrkrij^haiir.
wie weet... 06-350.15.156
moet jij zeker reageren! Liefst
1 gpm. Boxnummer 371678. omg.
"A" Vnctr l»rif\**ii «ndcr IHUIIIIHM' wocdl l r<ij;cl i-xlra in
Rotterdam of Spijkernisrekening ^rhraflit. aKiiM'dc /il.-- adtn.koelen.
Hallo mannen, ik ben Brenda! se! 06-350.15.156 1 gpm. Box*k Bij |)laat.-tin<; in tic .Micco'^ \vordm ^ccn licwijhiiuniBen jij die ene lieve, leuke nummer 451388.
rin'i's vriNtinird. Op verzoek wordl aan advtTtfcrman, dan moet jij reageren! Ik Samen genieten van een warder.-,
rr.'i linitrn
hinten IK
nel \nNpn i iuiiif^i<;ena*<i
ehied ieen knml vcrben 34 jaar en heb een zoonme vriendschap of lat-relatie,
hhinrd. Hiervoor \vordl ƒ6.50 in rekening ^cje van 12 jaar! De rest vertel met
een intelligente man, die
k je later wel! Bellen!!
gezellig is in de omgang. Dat
Alle prijxm e\rl. \~.Me ItTXV
06-350.15.156 1 gpm. Box-wil
ik! (vr.) 06-350.15.156
U kunt de lekst \ ; i r i nu Mirro-ad\rrlcnliecniinSimitit* 'ƒ,
nummer 335425.
1 gpm. Boxnummer 388992.
telefonisch ()[)»evcn:
Hallo, met Wendy. Ik ben 20
aar, bruine ogen en halflang Sportieve vijftiger zoekt een
sruin haar. Wil jij verwent wor- lieve, spontane vrouw tussen
( d i l nummer is uiel voor l>e/.or<;klaeliteu) of/.enden aan:
den via de telefoon. Lekker de 50 en 55 jaar. Ik rook niet
Mien)'* Weekmedia
kletsen of fantasieën uitwis- en gebruik geen alcohol. Wil
l'oslluis 1 5 6 - 1001) Al) Ani>l,.rdani
selen?? Ik ben overal voor in, jij ook samen leuke dingen
De sluitingstijden gelden \<(or plaalsin<; in de/elfde
groetjes en een kusje van ondernemen en houd je van
week.
Wendy, waar je hem hebben gezelligheid, neem dan kónVoor de lielalill^ ontvangt u een aeeepl<;irokaarl.
wilt. Tot snel. 06-350.15.156 takt met mij op! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 909772. 1 gpm. Boxnummer 365084.
Hallo, wij zijn meisjes van 18 Utrecht. Hoi, met Anita. Ik ben
aar en wij zoeken een leuke secretaresse van beroep. Ik
Oproepen - Mededelingen
ongen in de buurt van ben 26, 1.59 m, heb lang
Jtrecht. We zijn 1.76 m lang, donker haar en zie er goed
56 kilo en hebben blond haar uit. Ik zoek een leuke, goed
* Help de Polen. Stuur 'n • Nog ruim 4 weken dan is er
ot aan onze billen. Spreek uitziende man (geen bril/
voedselpakket! Wij hebben feest bij P. en C.
Je mond zoekt haar slipje! Ze
snel wat m, dan maken we baard/snor). Ik zoek geen
Rijles auto's
evt. 'n adres: 02907-5235.
doet hem omlaag. Ga door. Ik
snel een spannende af- wanhopige mannen! Gewoon
en motoren
kom. 1 gpm. 06.320.323.56
Weggelopen of
spraakü 06-350.15.156 1 gpm. een avondje uit!
9 Uw particuliere Micro bon
06-350.15.156 1 gpm. Box3oxnummer 438120.
per post verstuurd bereikt
JONGE mannen gezocht om
gevonden dieren
nummer 451419.
ons pas over 3 a 4 dagen.
dames, 40+, te verwennen:
Alblas Verkeersscholen
Hoi,
met
Frank.
Ik
heb
ontzetOpdrachten die te laat
06-97.09 (75 cpm). Vrouwen
Utrecht: met Babette. Wat ik
'end
zin
in
een
blind-date.
Jij
binnenkomen worden
• Vermist, omg. Centrum, ook? Dan moet je even bellen zoek, is een beetje gezelligbel gratis: 06-49.01. UW RIJBEWIJS
automatisch de week
Cyp. schildpadpoes, witte en je hoort gelijk wie ik ben en heid, vriendschap, mensen
Kerels gezocht voor SEX met
Nieuwkoop, 01724-8361.
daarop geplaatst.
pootjes, ± 3 jr. Tel.: 5718711. zo. 06-350.15.156 1 gpm. Box- om me heen, lol trappen. Ik
dames (40+). Bel 06-97.05
houd
van
uitgaan,
lekker
eten
Zie ook de pagina's
nummer 984877.
(75 cpm).
en nog veel meer... Lijkt het je
SHOWROOM
Felicitaties
Hoi, met Inge. Ik ben een iets wat? Spreek dan een reactie
Lekker VLEZIGE vrouwen!
in deze krant.
e spontane meid! Kun jij bij op mijn box in. Groetjes van
Rijp, dik en dominant! Bel ze
mij af en toe de handrem Babette! 06-350.15.156
nu thuis op! Zo genoot je nog
B Het is waar! Ronald en
erop gooien en mij temmen? 1 gpm. Boxnummer 931975.
nooit! 06-96.94 pm 1g.
Caravans
Irene een ECHT paar.
Bel me dan snel.
Vouwwagens
Vele
vrouwen
zoeken
Leuke vrouwen, rond 27 jaar,
• Tobias, reservekampioen! 06-350.15.156 1 gpm. Boxmannen voor een avondje uit.
Tuin/zomerhuisjes goed figuur. Voor heerlijk sexGefeliciteerd door Barry!
nummer 363291.
contact bel je ons. Super
06-98.10 (80 cpm).
Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25
sexy en strak. 06.9585,1gpm.
n 29 jaar en wij zoeken 2 Vrouwen geven tel.nrs voor Te koop: houten zomerhuisje
Uitgaan
serieus
kontakt
(geen
sex).
euke meisjes om mee uit te
met veel privacy, op rustige Linda 30 jr zkt mannen voor
gaan! 06-350.15.156 1 gpm.06-97.01 (80 cpm).
camping in Ermelo, vraagprijs telef.sex. Ik wil 'n hoogtepunt.
Thuis privé. 06.98.40 (1gpm)
Boxnummer 380647.
Vrouwen uit Amsterdam zoe- ƒ23.500. 0341.- 552934.
LIVE-SEX. Wat ze nooit voelk (man) heb een PRIMA LE- ken een serieuze relatie.
20 en 21 juli Manifestatieterrein naast Claus Party House te VEN waarin het mij aan niets 06-97.01 (80 cpm).
de geeft de forse vriend v.h.
06-Nummers
Alkmaar; 28'juli Evenemententerrein Prins Bernhardlaan te ontbreekt. Een creatieve job
zoon! 06.320.325.58, 1gpm.
Vrouwen
van
25
tot
75
jaar
Voorburg; 27 en 28 juli Maaspoort te 's-Hertogenbosch; 10 en en een absorberende hobby
Meisjesvingers (v.a. 10 jr).
11 augustus Evenemententerrein Hamseweg te Amersfoort. louden mij van de straat. Na- zoeken serieuze relaties!
Bel ook: 06-95.10 (75 cpm). 00 245 292 777 Het telef.nr Ze knielt. Harder en harder!
Org. Hensen, tel. 023 - 5402334 b.g.g. 06 - 53147728.
deel is dat het zo voorspeldat alle 06 sexnummers over- Zalig! 1gpm. 06.320.320.66
SNUFFELMARKT UITHOORN • Wij behouden ons hetDaar geworden is. Daarom Welke leuke meid heeft zin bodig maakt (200 cphm).
zoekt deze late 40-er jou! Een om te gaan stappen met een
Nadie kan nog wel wat anelke zaterdag 9-16 uur.
recht voor zonder opgave van uitdagende dame. Meer we- leuke jongen? Ik ben 22 jaar, 06.320*323*66. Dikke negerin ders dan steno! Zij wil haar
Kraamhuur
ƒ 25,
entree redenen
Tietsia
ligt
met
d'r
benen
om
teksten
te
wijzigen
1.85
lang
en
heb
blond
haar
ten? BEL: 06-350.15.156
baas verwennen! luister mee!
ƒ2,50. Indüstrieweg 4.
of niet op te nemen.
1 gpm. Boxnummer 358333. en blauwe ogen! Als je dat hoog te wachten 1 gpm.
Ook live! 06-96.93 1 gpm
Info: 0297 - 532354.
wat lijkt, reageer dan op mij! 06.9744. 1gpm. Annie ver_oop jij ook liever over het 06-350.15.156 1 gpm. BoxNieuw! Geen wachttijden! Dlpleegster. Ze trekt je slip uit, RECT 'n vrouw live a/d lijn! 1g
strand dan over het ijs? Ben jij nummer 351721.
Divers personeel gevraagd
begint
met
'n
mondmassage!
een leuke, slanke, actieve
pm. 06.9560. Doorschakelsex
man? Laat dan iets van je
06-9813 Xtra vagant. Bizarre Nieuw! Gluur door de ramen
Relatie/
horen! (vr.) 06-350.15.156
Zoekt u een aantrekkelijke bijverdienste of wilt u van beroep 1 gpm. Boxnummer 397956. bemiddelingbureaus sex, Spanking, Trio, Bi-sex van Esther en Peter en beleef
paren, Travestie, SM, 1gpm. mee wat ze met oppas Anja
veranderen? Wilt zelfstandig werken? Zelf uw tijd indelen?
Keihard, gn taboes, alles kan! doen! 06-320.323.13 pm 1g
Met nieuwe uitdagingen en carrièremogelijkheden? U kunt na Rotterdam: hallo onbekende!
de vakantie direct beginnen. Onze professionele JAFRA k (vr.) ben 24, heb lang don- CUPIDO brengt u bij elkaar! 06.9870. De SNELWIPLIJN!
Nieuw: hete meisjes uit
cosmetica opleiding zorgt ervoor dat u klaar bent voor uw <erblond haar en ZIE ER Indien gewenst reeds binnen Zorg dat je 'm gereed hebt
Groot Amsterdam!!
OED UIT! Mijn hobby's zijn: 1 week uw eerste contact. staan. Effe in 5min. live. 1gpm
taak. Voor sollicitatie bel: 020 - 4965032.
06-350.23.020 (1 gpm).
zwemmen, aerobics en ten- Vraag gratis en vrijblijvend
WERK IN HET BUITENLAND!
nissen. Op deze manier hoop de folder aan: 0345-611486 1 gpm. 06.95.09. Soms laat ze Oudere
vrouwen
geven
Permanente en tijdelijke jobs
Woninginrichting
k een leuke jongen te ont- (automatisch) of 0345-631364 je bij haar thuiskomen docen- tel.nrs voor direkt SEXkon(eventueel vakantie) in 35 lante Sonja, dan krijg je SEXLES! takt. Bel: 06-95.11 (1 gpm).
moeten in de omg. van Rot- (telefoniste). 24 uur per
den wereldwijd, alle sektoren
terdam. 06-350.15.156 1 gpm. dag, 7 dagen per week.
(95 cpm) haar eerste
(o.a. horeca, toerisme, crui- Opruim, meubilair i.v.m. ver- Boxnummer 437864.
REGIOSEXDATING: vrouwen
Cupido: erkend, voordelig en GANG-BANG met drie man (20-45) uit jouw regio willen
huizing. Prijs n.o.t.k.
ses, ...). Bel nu Int. Job
Express, tel. 036-53.33.7851. Tel.: 023-5718743, moet weg. Spontane vrouwen zoeken één van Nederlands grootste 06-320.322.29.
sex! 06-95.17 (80 cpm).
relatie-organisaties.
een serieuze relatie!
Rijpe vrouwen (20+)
06-350.444.58 (75 cpm).
UNIQUE, een deskundig buwillen snel SEXKONTAKT.
Kunst en antiek
Beeld en geluid
Vrouwen van 25 tot 75 jaar reau dat voor u op zoek gaat Ze vertellen over zichzelf, 06-98.11 (80 cpm).
geven hun adres en
zoeken een serieuze relatie naar ser., passende rel. Bel
telefoonnummer,
Rijpe vrouwen (35+) willen
nu voor info + gratis brochugeen sexgesprekken).
wachten tot jij ze belt!
re: 0180-429090/010-4220584.
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
• Te koop: Akai stereo-set Bel: 06-95.33 (80 cpm).
06 - 96.85
06-96.68 (slechts 60 cpm!).
Nederlands-lndie,
antieke incl. luidspekers (by bose)
24 u./p.d. 100 cpm.
Rijpe Zwarte Vrouwen! Je
meubelen en antiek-look: 700 ƒ 150,-. Tel.: 5719606.
Amsterdamse vrouwen ge hebt 5 min. voor een live gestoelen, div. modellen tafels,
ven hun tel.nrs voor sex.
ook met marmer, kasten,
sprek! 06.96.86. Live! 1 gpm
06-97.37 (80 cpm).
banken, vitrines, bureaus,
Verhuizingen
SEXtelefoonnrs van studendecoratie enz. JAN BEST,
ANONIEME sexafspraakjes tes, ze geven echt hun numKeizersgr. 357, 020-6232736.
Sexkontaktlijn Amsterdam.
mer. 06-95.01 (75 cpm).
Showr.: Mr. J. Takkade 30, X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
06-320.330.79 (75 cpm).
i Aalsmeer, 020-6412137.
kamerverhuizingen. Voll. verz.
S&M-Llve Onderdanig aan je
Dag-nachtserv. 020-6424800.
meesteres! 06.96.26
pm.1g. 06.96.26
IN.iatsin;; is innerlijk in de volgende edilie:
r

geeft u meer!
10 x Amsterdam
op de fiets

Autoverzekering

Ill'iK'llt.

020-562 62 71

in 5 dagen

• NATIONALE •

POSTCODE
BLOTE RIJ»

De

'fiejprsfeond enfb

familie

w
Stedelijk Beheer
Amsterdam

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

over de

Tel. 5713529

krant

Het boekje bevat 96 pagina's en
is geïllustreerd met ioto's. Leuk
voor als u Amsterdam en omgeving beter wilt leren kennen o{
om cadeau te geven. Het boekje
kost i 12,50. Lezers van deze
krant kunnen het boekje echter
voor i 10,- kopen tegen inleve*STICHTING*
ring van onderstaande volledig
ingevulde bon bij de onderDOEN
<••'*-•-"-•'"staande
kantoren
van Weekmedia van
Hogeschool van Am «ei dam maandag t/m vrijdag

VSB BANK

Openlucht-vlooienmarkten

9.00 - 17.00 uur:
' Weekmedia Amsterdam, Wibautstraat 131 (balie Het
Parool-gebouw)
* Weekmedia Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan
van de Helende Meesters 421-B

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon betaal ik voor het boekje Amsterdam op de fiets slechts f 10,- per exemplaar in
plaats van f 12,50.
Naam:
Woonplaats:

nog steeds
actueel

ADRESSEN

TAFELS

300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780

MiCRO's
Te koop aangeboden diversen

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk. Vrijbl o ATTENTIE! Enkele voorprijsopgave.
beelden van aangeboden adBellen na 18.00 uur: 5719800, vertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
QT.k.: zonnebank, z.g.a.n. o De advertentie-afdeling be zwarte-marktspijllen; sex/eroƒ295. Tel.: 023 - 5718743.
houdt'zich het recht voor ad tische advertenties; geven
vertenties eventueel zonder van lessen/bijlessen; persoopgaaf van redenen te weige- neel biedt zich aan; te koop
Zalenverhuur
ren. (Art. 16 regelen voor hè' raskatten/honden
(pups);
advertentiewezen).
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel;
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aanCorrespondentie- geboden; vakantiebungalows
voor uw feest,
o.i.d. te huur aangeboden.
en contactclubs
party of receptie.
Kortom alle advertenties met
Tel.: 023 - 5715541.
een zakelijk karakter. Deze
kunnen alleen geplaatst worSt. SWINGING SINGLES
den tegen een mm-tarief.
na de brand weer elke zater
dag dansfeesten in het ver
] uw adres voor koud buffet nieuwde trefcentrum. Linden
laan 52a A'veen. Aanv. 20 u
j
en bittergarnituur.
! Tel.: 023-5718812/5715619. 030-6932954 / 06-53485628.

Zonnebanken

• Boeken-wandrek
(mah.),
Lundia, 2 x 90 br., 2.20 hg, 38
dp, ƒ 175,-. Tel.:023-5713858.

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm
Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

SM-VOOR-2: direkt apart
voor dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
SM-voor-2. Direkt Apart voor
'n streng SEXkontakt! Bell!
06-95.37 (80 cpm).
Snel Direct & Discreet. De
vrouwen wachten thuis op
jouw om samen tot een leuk
... te komen!! 06.9588, 1gpm.

SNEL-DOORSCHAKELLIJN
hete negerinnen echt opbellen. 06-98.80 (80 cpm).
Te koop: 4 antieke eiken balken, 4 mtr x 20 x 30.
Snelsex! Hier liggen ze naakt
Telefoon: 023 - 5714063.
klaar om te komen. Je mag 5
Wasmach. bovenl. + eettafel, Dominante vrouwen geven min. met haar. 06.9838 pm 1g
zwart, 8 hoek., in prima staat tel.nrs voor SM-kontakt. Bel STUDENTES geven hun
+ goekdoop. 023 - 5716924. NU: 06-320.325.80 (1 gpm). tel.nrs thuis voor SEX!
• Reflectanten op adverten- Doorschakelsex! 53 dames BEL: 06-97.06 (75 cpm).
ties onder nummer gelieven voor 'n heet Live gesprek! Ze
ervoor te zorgen dat het num- wachten op je! 06.9779 pm 1c STUDENTES geven sex op
hun kamer.
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld Doorschakel-SM! Hard/soft' Bel NU! 06-96.03 (80 cpm).
en dat de brief geadresseerd Beluister hun boodschap: STUDENTES geven telnrs
wordt aan: Centrale Order- Kies 'n meesteres voor live voor hete sex bij hen thuis.
afd. Weekmedia, Postbus gesprek! 1gpm. 06-32032166 Bel 06-96.01 (1 gpm).
156, 1000 AD Amsterdam.
Effe Snel Grieks! Gn voorspe Vrouwen (40+) willen snel
gelijk achterlangs. 1 gpm SEX!! DIREKT APART'
Staat ie al? 06.9505. Vluggie1 Bel nu: 06-96.33 (1 gpm).
TOP-S&M! Zwepen, boeien "Wat voel je lekker zacht,
rubber. 1 gpm. 06.320.331.13, ik wil alles voelen!" Petra en
Zoekt u ruimte voor vergade- • ANNULERINGEN van uw
ring, feest, club of partij? advertentieopdrachten kunt u
TRIOSEX: 'n vrouw of 'n man Ciska, lesbisch en heet' MeisKomt ü dan eens praten met UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
extra in bed. Sexkontakten jesgeheimen! 06.96.08 pm 1g
VBO-Makelaars
richten aan Centrale Orderaf
mij, A.J. v.d. Moolen,
Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
Wilde vrouwen geven tel.nrs
deling Weekmedia, Postbu
Gemeenschapshuis, tel.:
Vele
mannen gezocht voo voor sex bij hen thuis.
156, 1000 AD Amsterdam.
023-5714085 of 5719652.
GRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
ECHTE SEX met dames 35+ 06-97.80 (80 cpm).
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service) 06-9620 (80 cpm). Vrouwen
Wild-Teenagers. Jong, Strak
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN bel ECHT gratis 06-4999.
Opleidingen/cursussen
opwindend.
Ondeugende
Vele vrouwen geven ech meiden, vrouwen wachter
Woningruil
om heerlijk te komen!
tel.nrs voor sex!
06.9514, 1gpm.
Bel NU 06-95.80 (75 cpm).

Hotel Hoogland
Party-service
PELIKAAN

Beter onder dak bij de

;
j
]
l
i
!

VBO

Een eigen bedrijf starten?

Vanaf 1996 een stuk eenvoudiger met de nieuwe midden
standsopleiding AOV. Avondopl. in diverse steden. Examen
'n eigen klas. Voor ml. + broch.: Instituut Bernel 023-5325491

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

Vrouwen (40+) willen sne Ze is chique maar ook heel
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn g..! Rijpe dame wil jou iets
Bel NU: 06-96.63 (80 cpm). leren! 06.320320.38 pm 1g.

Aantal boekjes:
l

WEEl

ICRO's

KOLONIAALSTIJL

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Ter gelegenheid van de 10e editie van de tocht Amsterdam op
de fiets is een boekje verschenen met de routebeschrijvingen
van alle tien de tochten. De
fietstochten geven een gevarieerd beeld van Amsterdam en
omgeving. Ze gaan zowel door
de stad als door h vele roe n
!'
9 ,
in en rond Amsterdam. Door de
tochten te fietsen leert u tevens
de beste iietsroutes van
Amsterdam kennen.

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoons Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
t'300,- uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalchequc bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

geeft u meer!

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zand voort

BR1KVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mui' te houden dat bij
u« opgave de rcjjcl
br.o.nr.... Imr. \.d. blad
als l re^el bij uw tekst
gerekend wordt).
Hij /.ijn niet aan.spnikelijk M>or fouten ontshmn door onduidelijk
handschrift.

W i j behouden ons het
recht ^ oor ynnder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden inaele- "PW"1' ';ln redenen
tek slen tü 1J/ l!Jun ol
verd ,..,
bij een
" '
'
...aanleveradres
,, ,.,, "
niet. op ,te nemen,
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten \\orden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiteil jk lol vrijdag 17.00 uur.

Za n d vo o r ts N i e u ws b l ad

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voorde particulier maximaal 3 regels gratis, niet v o o r d e xakclijke markt, tot een n i a \ i m u n i van een advertentie
per week. Ook /.onder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet hoven l 300.-) k u n t u niet gratis adverteren. Alle prijzen /.ijn incl. \1.5r/c BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:
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in luxe wafel
uitvoering
met korte

MODIEUS f
T-SHIRT

PUREloOK

mouw

100% katoen
in diverse
kleuren en
prints

m?
m~

QUAUÏV\ VPROD

K.M IA

PAAR FRAAIE
HERENSOKKEN
t

HANDIGE KUNSTSTOF
STOFFER & BLIK

DOUCItt

in diverse moderne kleuren

ELDERS 5.98'

^

in diverse fraaie kleuren, met "klik" sluiting in de
handgreep, en rubberrand voor hel kleinste vuil

UK/..i:,'i.>ÏM
,l."<)U,C'M's l

ELDERS j»^

ic
STERADENT
TABLETTEN
\*&

j£~^

/

FA DOUCHE

met drie voudige werking
• anti bacteriën
• verwijdert plak
• frisse smaak

&&

"<<zf

CA.

&$

"voel de wilde frisheid", in de soorten
verzachtend en verfrissend

j

^

FLACON
'xe»ii l-, ^2] 250 ML.

'KOKER 30 STUKS
•-.- ELDERS 2^69"

'*cmütl

*&».

handig voor vakantie, barbecue enz

Vw'o*
*&&

SET 50 STUKS

A38T

r..&V
_'•""*:.:,.'

"~-T7^~*T'^1t>'<:ir;ja!*""-p- ^••^^v?rnF3y:r^'?gCTnpTr-,^.^

„ '-;

-^u.-Ctoi

^
/

<

(-

Jijsjit, ^'^JimJ^'.x^C^D-L^d^^*^^^^

^™'

'•'
1%»

'*
«
ll^fei.

r^>'M

ELDERSJU69'

~ - <, *

nu?

ej^~

s

PLASTIC BEKERS

ELDERS

£^?^

^~^\j$^

^w^

«

Jr

^*"^t^5Jl0''1'y

"*-VS/

*

S

m

AJ:i'

**w!f

M

££*lr>^

m*Ji

m

^o&sjffj

jLüi^

ÊÊ

JR

U
GROOT ASSORTIMENT
H9NPEN en KATTENVOEDSEL
PICKWICK VRUCHTENTHEE

OOK VOOR VASTE
LAGE PRIJS!

diverse fruitige smaken

ELDERS 1*55"

CHEFS GAT DRIE MIX

DOOS^

J^lCIT

-O.

MORA
HAMBURGERS
PAK 4 STUKS

CHEFS CAT BROKJES
kies uit: rundvlees of vis
BLIK 400 GRAM

T?rn^_

- l|S^-

rjg/jiT^B^^li/;^
^T$?v

*v*J-*-1-**'^

'

i10
-^

>

MADSAUCE
MAXI KUIP 500 ML

ELDERS
'
v?^'

>p-"!'riB

^f*^\^f±r

KATTENVOEDING dlv. smaken^ gA ^
RUK 400 GRAM

^ï?5BH,^S^^ +# •„. i««"

ELDERS

l v|»T
WHISKAS
VOLLEDIGE
WHIoNAö «VUUI-ww

l

l^ i

LA REINE
VRUCHTENSIROPEN

I^T?

J-a^ü

=s-^r«i&ia.
^-^Av

diverse smaken
BLIK
0,75 LITER

RIGHT
het verantwoorde tussendoortje
appel/rozijn of nootfvmchten

kant S klare maaltijd diverse soorten

PAK
6 STUKS

375 GRAM

ELDERS

ELDERS

ELDERS

PEDIGREEPALRASK
2HONDENKLUIVEN
voorkomtplakentandsteen -^

PASTA-OF
RIJSTSCHOTEL

c
HEERLIJKE

FRISSE MONA

JOHMAKIPSATE

GERASPTE KA AS
HEERLIJKE OniNK• • • YOGHURT ••••••> • • • .
METVaUCHTEN .:'• '

KUIP
>
20ÖQRAM

CHEFS DOG MAALTIJD
MET RUNDVLEES
BLIK 800 GRAM

JONG BELEGEN

UTERPAK
ELDERS 'JAST

ELDERSjM'

ZAK
100GRAM
ELDERSJ^tST

re,

IN ONZE SUPER SLAGERIJ

TOM POES HAPKLARE
BROKJES diverse soorten
BLIK 810 GRAM

TIJGERWITBROOD SHOARMA VLEES\
GESNEDEN EN
VERPAKT:
HEEL BROOD

!

GROTE HAGELWITTE

van echte chocolade, royaal gevuld met slagroom
en afgewerkt met een frisse schijf ananas.
VRIESVERS, dus verser bestaat niet!

500 GRAM
ELDERS

'

•l,S&-iï£K-^.:.

ELDERS298BIJ ONS PER STUK

BONZO DINER
TOTAAL
ZAK 3 KILO

WHISKAS
CATMILK
PAK 180 ML

KT

-

-fff-r;
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZAHDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).

wam

OED

Op 11 september verschijnt in een oplage van meer dan
500.000 exemplaren weer een speciale bijlage in alle
Weekmedia-bladen over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer verwarming, isolatie
en tuinonderhoud.

Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters
421 B, Amstelveen,
tel. 020-6451515.

Op 16 oktober verschijnt opnieuw een bijlage met het
thema Wonen/Onroerend Goed'.

17-11

alleen de
eurs

Als het om onderwijs en wetenschappen gaat beperkt

nachtelijk glazen rapen; vaak zo intensief dat van

bij onze diepgravende misdaadverslaggeving. En

Het Parool zich niet tot het geritsel in Den Haag of

studeren weinig meer komt. Open staan voor het ware

natuurlijk in de beschouwingen van onze columnis-

de verrichtingen in de collegebanken. We volgen ook

leven is tekenend voor Het Parool. Want we zijn niet

ten. Mensen die elke dag weer bewijzen dat wij

hoe studenten het erudiete hoofd boven water houden

alleen van papier en inkt, maar ook van vlees en

behalve aan objectieve verslaggeving ook ruimte geven

nu steeds meer van de beurs wordt afgeknabbeld.

bloed. En dat is overal terug te vinden. In ons inter-

aan uitgesproken meningen. En zo hoort het voor een

Het telefonisch enquêteren, het chaufferen en het

nationale nieuws, onze berichten uit de hoofdstad,

krant die wordt gemaakt in het hart van Nederland.

Het PAROOL. DE KRANT WAARIN HET ALLEMAAL GEBEURT.
Bel gratis voor een proef abonnement 06-0561.
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IMTHtRONW. LAAtfTÏ PRIJZEN.

TEFAL stoomstrijkijzer

te ver,
Extra iage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.

™QSHBSaM5BB^^^^^^^B^^^B|^^^^S^^^^^^BBBS5BBB^SS

fflA]UNWVOOItPEEl Breedbeeld-TV's,c

Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van al uw apparatuur.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.
Gratis Video-onderhoud bij iedere
videocamera en -recorder.
Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.

MOULINEX E13 koele f
wandfriteuse VANUf,

^«^•^.«^•*^^^•••••••^^^^^^^j;^^^-^^^•^^•••^^^^•^^^^••••JSaSSSSaSJSS»

KLEUREN-TV'S VANAF

Sony, Philips, Nokia

PHILIPS VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW t PDC

nSll^'WfRA

ARISTONA portable TV
met afstandsbediening,^^^
vl
;

len

Met Turbo Drive, Showview en PDC.

' • ,"

VIDEORECORDERS,

1000 TOEREN, WASAUTOMAAT

JVC videorecorder me
afstandsbediening

;

WASSEN

Bosch 1200 toeren
wasautortiaat^

/ ?SONY stereo video
\ Showview en PDC
v

INDESIThopgtoerge
wasautomaat
* ,

'

VIDEOCAMÈi

'i

DROGEN

Reversefendè droger,
^-

SONYJeWehmitrosët
+ boxen

AFWASSEN

LAATJlï DEMOMODEUEN

Afwasaütpmaat
met 4 programma's, (,£94;
voor12cbuvërts

PIONEER miniset
met boxen

KOELENIVRIEZEi

PORTABLES

Bladen
Dubbeldeurs
koelkast

TEfifli.

175 liter taf elmodel
koelkast

357,

»

SAMSUNG DIGITALE MAGNETRON
Met elektronische bediening en digitaal display. Vermogen
van750Wattendraaiplateau. '

TELEFONIE

Draadloze telefoon +
antwoordapparaat
ôöó
•j
m „
*~
: t i'iaiis^awws
ö-öö NOKIA 2110 iGSM telefoon
In kombinatie met

'|-^^3

SHARP 3-in-1
kömbirnagnetron

U ^.HSmiMmuiiil tu U a^*rm**&m

(
\

3en,

SVfOUÜNEX1300
Watt elektronisch
regelbaar

1000 Watt magnetron,
hete luchtoven en grill

PHILIPS walkman
'EHHT
A GRUNDIG radio/
: cassette

WlAf 19'

ME£JTV£RKO(HT£

r
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALER5 IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Hartendorp, Gen. Cronj'estraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

a^f^^^atH^Hmmlama^jg^^m^^

PHILIPS 1,7 liter water- ïM
koker met kalkfilter

*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, vjdeo, hifi.

WORD
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Weekmedici

Paardenkracht

Politie sluit
Noord af
bij races

De Jong woest
op VVD-fractie

ZANDVOORT - Zodra de parkeerterremen bij het circuit
zondag vol zijn, stuurt de politie bezoekers van de Marlborough Masters door naar parkeerterrein Zuid. Is het daar
vol, dan moeten automobilisten Zandvoort maar weer uitrijden. De wijk Zandvoort-Noord
sluit de politie af. Alleen bewoners die kunnen aantonen dat
ze daar moeten zijn, komen er
nog in met hun auto.
Dat zegt Dirk Buwalda, voorlichter van het circuit. Voorgaande jaren liep het race-evenement uit op een verkeerschaos. Buwalda verwacht 60.000
bezoekers. Hij hoopt en raadt
iedereen aan om met de trein te
komen. De NS hebben volgens
Buwalda beloofd extra materiaal in te zetten.
Om files na afloop te voorkomen, heeft hij in het programmablad aangegeven waar men
kan eten in Zandvoort. „Hopelijk gaan de mensen dan wat
geleidelijker naar huis." Hij
verwacht niettemin wel files.
„Gevoelsmatig zeg ik 'de versmalling van de Zeeweg zorgt
waarschijnlijk voor extra files'.
Maar we zullen zien hoe het
loopt."

Man al week dood

Eigenlijk hoorde
deze wagen er
niet tussen omdat hij uit Engeland komt. Maar
omdat hij zo
mooi was mocht
de wagen toch
meerijden met
de Trekpaardenparade

Foto Andre Lieberom

ZANDVOORT - Wie donderdagmiddag of vrijdagmorgen de tachtig trekpaarden ongeveer dertig karren
door het dorp ziet trekken,
staat even verbaasd stil om
naar de nostalgische parade
te kijken. De indrukwekkende paarden met hun brede flanken en korte staart
sjokken geduldig voort, zich
weinig aantrekkend van het
publiek langs de kant. Ze
maken een tour van Brussel
naar Amsterdam en doen
ook Zandvoort even aan.

ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdag een 84-jarige
Zandvoorter in een woning in
de Brederodestraat gevonden
die al een week dood in zijn
huis lag. De bejaarde had weinig contact met buurtbewoners. Hij werd gevonden nadat
een dorpsgenoot al een paar
„Die korte staart heeft een
keer tevergeefs de man proachtergrond. Vroebeerde op te bellen. Deze scha- praktische
ger raakte er nog weieens een
kelde de politie in, omdat hij de tak in de staart verstrikt en verman zag liggen in zijn huiska- wondde zo de boer," vertelt ormer.
ganisator Toon Brooijmans
donderdagavond, terwijl hij
even uitpuft bij een pilsje op
ZANDVOORT - Een 18-jarige
Zandvoorter is woensdag op
zijn fiets aangereden doordat
een 26-jarige Duitse automobilist hem over het hoofd zag op
de kruising Van Heemskerkstraat/Van Fenemaplein. De
fietser raakte daarbij gewond
aan zijn rug en zijn hoofd. Hij
reed zonder licht op zijn fiets.

Gewonde fietser

Inbreker gepakt
ZANDVOORT - Op het bungalowpark Gran Dorado heeft
een medewerker van de beveiligmgsdienst
woensdagnacht
een inbreker aangehouden. De
verdachte, een 54-jarige Zandvoorter, is al drie keer aangehouden op het bungalowpark.

het bivakterrein bij het Friedhoffplein. „Het bevalt ons goed
in Zandvoort. We hebben veel
steun van de gemeente gekregen, in Katwijk hadden we een
hoop gedonder."
Alleen de wind speelde de karavaan parten, want woensdagavond stortte de staltent in. Die
werd met vereende krachten
weer overeind gezet, zodat de
enorme tent er stond toen de
parade donderdagmiddag arriveerde.
„Voor ons is dit een soort vakantie," zegt stalmeester Torn
even later niettemin. Hij moet
zorgen dat alle paarden hun
eten krijgen. „Maar ik delegeer
een hoop, hoor," grinnikt hij.

B Waterstanden j
Datum
01 aug
02 aug
03 duy
04 aug
05 aug
06 aug
07 aug
08 aug
09 aug

HW

LW
HW
05.19 01.05 17.51 15.38
06.06 01.45 18.35 16.21
06.50 02.35 19.21 1/.01
07.37 03.30 20.07 15.43
08.29 04.15 20.55 16.39
0925 05.15 21.55 17.46
10.24 06.15 22.53 18.41
19.46
11.56 06.55
LW

00.26 08.05 13.15 20.44

Maanstand:
LK di 6 aug 7.15 uur
Hoogwater: za 3 aug 6.50 uur NAP
+ 130 cm.
Laagwater: vr 2 aug 1.45 uur NAP 90 cm.

ZANDVOORT - Gran Dorado kan de getergde omwonenden op korte termijn
slechts op één punt tegemoet komen. Dat zegt M.
Dorst, operations manager
van het bungalowpark.

bekend. Hij heeft wel al wat gedaan met de klachten die de
omwonenden vrijdag spuiden.
Z-^ heeft gistermorgen intern afgt, oproken dat de deuren tijdens disco-avonden of muziekoptredens in principe dichtblijven, behalve voor mensen
die erin of eruit willen. Bovendien gaat de volumeknop omlaag als de wind richting Vondellaan staat.
De andere problemen, zoals
de losliggende tegels op de parkeerplaats en de luidruchtige
gasten die 's nachts de bewoners van de Vondellaan uit de
slaap houden, zijn volgens hem
niet zo snel oplosbaar. „Ik
neem ze wel serieus. Maar asfalteren van de parkeerplaats is
erg duur. We gaan na de bouwvak-vakantie kijken of het op
een andere manier op te lossen
is. Nee, ik kan niet zeggen of er
in het najaar al concreet wat
aan gebeurt."
Ook voor de overlast van gasten die 's nachts laat terug uit
het dorp komen, heeft hij geen
afdoende oplossing paraat.
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Nee, de platanen op de Zandvoortselaan en de Kostverlorenstra'at
verkeren niet in deplorabele staat. Ze zijn juist kerngezond. De
bomen vervellen, net als slangen. „De oude schors valt ervan at'
doordat de boom letterlijk uit zijn vel knapt. De plataan groeit en
de buitenste laag laat los. Dat is een heel gezond verschijnsel dat
elk jaar plaatsvindt," vertelt G. de Koe van de afdeling plantsoenen van de gemeente. Hij is al door meerdere Zandvoorters gebeld
die dachten dat Zandvoort door een nieuwe bornenziekte was
getroffen.
Dat er nu zo veel bomen tegelijk vervellen en het zo opvalt, komt
vermoedelijk door de droge winter en het late voorjaar volgens De
Koe. „Zodra het flink gaat regenen, grijpen ze blijkbaar allemaal
hun kans."
Foto Andre Lieberom

m
NVM

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

Voor een greep uit ons aanbod
z're onze advertentie op pag.

dat we ons als VVD terugtrekken uit het college, vanwege
Versteege. Daar is De Jong mee
akkoord gegaan "
Hij voelt zich niet aangesproken door de kritiek dat hij weinig medeleven getoond zou
hebben. „Hyenagedrag," lacht
hij. „Nou, ik
moet zeggen,
ik ben met op
het idee gekomen om haar
te bellen m
Zweden om te
vragen hoe het
-^-^-^- met haar man
is. Hij is al
heel lang ziek."
Twijfels over haar aftreden
heeft hij met. Volgens Van Caspel heeft De Jong overigens zowel mondeling op 20 juni als
schriftelijk op 27 juni laten weten dat ze aftreedt. „Dus ik weet
niet beter of dat is zo." De Jong
heeft echter zelf al die tijd volgehouden dat ze er tijdens haar
vakantie slechts over na zou
denken.
De Jong: „Inmiddels zijn er
tekenen dat het iets beter met
mijn man gaat. Ik wacht de resultaten van een medisch onderzoek af en de VVD-ledenvergadering voordat ik een beshssmg neem."

Glenda
houdt strand
in de gaten
pagina 5
Vier dagen
paraat bij
de races
pagina 7
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Gran Dorado zegt omwonenden weinig toe

JNabi'

ZANDVOORT - Vanaf een
camping aan de Zeeweg is een
Opel Kadett gestolen van een
20-jarige Duitse toerist, die de
auto van zijn vader had geleend. Op het Van Fenemaplein
verdween een blauwe Duitse
Mitsubishi Pajero.

Haltestraat 62A
Tel. 023-5719892

Poolse
kinderen in
Zandvoort
pagina 3

'Ze hebben
zich gedragen
als hyena's'

Zakkenrollers
ZANDVOORT - ZakkenrolIers hebben op de kermis een
portemonnee van een 15-jarige
meisje uit "Zandvoort gestolen.
Een 43-jarige vrouw uit Lelystad raakte twee portemonnees
kwijt in de Kerkstraat. De beurzen werden later zonder 180
gulden teruggevonden.

Danny Visser toont Gran Dorado manager Michael Dorst het
protestbord van de omwonenden
„We rijden sinds kort met een ge discussie met de gemeente
busje heen en weer. Dat helpt al spuugzat. En met haar nog eniets." Gran Dorado bepleit bo- kele andere bewoners. „Het
vendien al jaren dat de gemeen- moet een keer afgelopen zijn
te de sluitingstijden meer laat met dat eeuwige gepraat," alvariëren. Visser is die jarenlan- dus B. Keur.
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opening donderdag 8 augustus (20.00 uur) in
Nieuw Unicum met o.a. Heineken Jazz Band en

Lokatie

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Podium Gasthuisplein
gesponsord door:
Circus Zandvoort
Wapen v. Zandvoort
Sesto Senso

20.00-01.00 uur
Fleurine plus five
Irek Dudek symfonia

18.00-01. 00 uur
Samsonite Five
Rocq-e Harrel
Beets Brothers
Calvin Owens &
his Big Orchestra

12.00-1400 uur
Kerkdienst met
Ds Boeymga
The David Livingstone Jazz Messengers
Milly Scott

Podium Haltestraat:
(bij café Neuf)
gesponsord door:
Café Buddy's
Café Neuf
Chin Chin

Saskia Laroo & Salsa Bop De Broeders
Fra Fra Sound
De Domino's

Podium Haltestraat:
Café La Bastille

Ruud Jansen

Uw krant
niet
ontvangen?
Bei
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Zes mensen voor nieuwe partij

JAZZ BEIIINl» THEBMOI

Autodiefstallen

RADIO PEETTEjRS

Maar dit is ook erg plezant. De
dieren zijn honderd keer sterker dan ik en ze luisteren toch
naar u. Dat is plezant," herhaalt
hij nog maar eens. En zucht.
Want hij gaat zijn slaapkot opzoeken.

„Ik sta niet achter deze brief.
Er zijn afspraken geschonden.
Ik heb altijd gezegd dat na mijn
aftreden het huidige college
moest blijven zitten. En er zou
evenmin in staan dat Versteege
disfunctioneert."
De Jong is bovendien ontstemd
over
het gedrag van
haar fractiegenoten nadat ze
aankondigde
misschien op
te stappen als
de gezondheid
van haar man
achteruit
blijft gaan. „Ze hebben zich als
hyena's op deze kwestie gestort. Van hen heb ik geen enkele blijk van medeleven gekregen, ook al is mijn man ernstig
ziek." Fractievoorzitter Van
Caspel, die de brief namens de
VVD-fractie heeft ondertekend,
is verbaasd over de reactie van
De Jong. „Als ze het er niet mee
eens is, waarom belt ze me dan
niet even?" Volgens hem was
De Jong op de hoogte van de
inhoud van de brief voordat
deze geschreven werd. „Op 20
juni hebben we in de fractievergadering afgesproken dat we
een verklaring zouden sturen
naar de raad waarin zou staan

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Een dronken
Zandvoorter van 32 jaar heeft
zondagnacht een paar betonnen paaltjes op de hoek van de
Haltestraat en de Zeestraat geramd. Hij had 0,9 promille alcohol in zijn bloed. Zijn auto was
bovendien niet verzekerd en
niet APK-gekeurd.

; • \Vaterdichte ''. •'; ;•;
'''(•:•, boonistamboxen

gaar en heeft een glas bier in
zijn hand. Palm natuurlijk,
want dat is de hoofdsponsor
van de parade. In het dagelijks
leven heeft hij „ook met paardenkracht te maken," vertelt
hij. „Ik werk in een garage.

Een groepje omwonenden
Naast hem zit een al wat ou- plaatste vrijdagmiddag uit prodere Belgische menner. De test een bord met grote watten
man lurkt aan een bolknaksi- in de oren bij Gran Dorado.
„Want we hebben het gevoel
dat de directie van Gran Dorado en de gemeente doen alsof ze
Oostindisch doof zijn," aldus
actievoerster D. Visser. „Al jaren klagen we, maar er verbetert gewoon niets. Of het gaat
even een weekje goed en daarna
is het weer mis."
Ook dit weekend hadden de
omwonenden weer last van het
park. Deze keer haalden enkele
gasten een paaltje uit de grond.
Toen de politie eraan kwam,
hielden ze zich echter stil. Volgens een van de omwonenden
greep de beveiliging van Gran
Dorado evenmin in.
Bij Dorst is dat verhaal niet

Paaltjes geramd

(ADVERTENTIE)

DEZE WEEK:
12 PAGINA'S

ZANDVOORT - Wethouder De Jong is woest op haar
fractiegenoten van de VVD, omdat zij een brief namens de
fractie gestuurd hebben naar de gemeenteraad waarin
staat dat de VVD niet verder wil regeren met GBZ (Gemeente Belangen Zandvoort) en het CDA. In de brief wordt
als reden vermeldt dat wethouder Versteege disfunctioneert.

Zeeweg
ZANDVOORT - Van de 4320
voertuigen die de politie tussen
22 en 28 juli op de Zeeweg gecontroleerd heeft, reden er 187
te hard. De snelste ging 134 kilometer per uur. De politie deelde ook een bekeuring uit aan
een automobilist en een motorrijder die zaterdag over het
fietspad reden.

Oplage: 5.400

Editie 17

ZANDVOORT - Wim Peeters heeft zes serieuze kandidaten die
samen met hem de nieuwe 'Amsterdam Beach Partij' willen
oprichten. Wie dat zijn, wil Peeters niet zeggen Hij is nog niet
klaar met de selectie en wil nog wat mensen benaderen.
Mogelijk zit Leo Hemo erbij, die zelf reclame maakt met •Amsterdam Beach'. Het is bovendien een publiek geheim dat de
directeur van het Circus wat teleurgesteld in de PvdA is.
Maar doet Peeters tamelijk schimmig over Hemo. Zelf is Hemo
niet bereikbaar, hij is op vakantie. De nieuwe parti] moet als het
aan Peeters ligt over een week of drie bij de notaris ingeschreven
zijn. „Daarna gaan we een programma schrijven en presenteren
we ons."

>Vi?

Natuurlijk,

cl 10 Kunt moet ik hobben
Omdat ik graag v\il welen wat/ieli in
mijn omgeving afspeelt Ter Kennismaking ontvang ik liet
Zanduiorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50
Heineken Jazz en
Blues band

Podium Raadhuisplein: Biggles Big Band
gesponsord door:
Nederlof Repro
Molly & Co

Louis Schuurman
A.T. Big Band

Podium Dorpsplein:
Yanks

Too hot to handle

Backstreet

Podium Kerkplein:
Scandals

Full Circle

Soul Shadow

Hotel Bad Zandvoort

Stable roof jazzband

The Seat Cats

Centrum Dorp:
Streetparade
14 00-18.00 uur
gesponsord door.
Ondernemers Zeedijk
Amsterdam
Biggles Big Band

Nieuwsblad
Naam (m/v)

t

Adres
Postcode/Plaats,:
Telefoon.
L _
Giro/Banknr.

L

Daarna word ik abonnee en betaal por
kwartaal ƒ 18,75 hall jaar ƒ 33.90

,„„, „„

jaai ƒ 59.20

Café de Harlekijn

Biggles Big Band &
Toby Rix

Josef Lam's Hothps

* Voor postabonnees geleien ancleie tarieven

De Wurf
Strandpaviljoen 12
7 6.00-20.00 uur

Will FlekzerQuartet

Rob Hoeke

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven. 020-502 (i2 11
Stuur de/e bon in een open emelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen post/egel k plakken 8 "710371"017003"

Take Five
Strandpaviljoen 5,
14.00-1 8.00 uur

Nippy Noya & Friends

Weekmedia 17
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FAMILIEBERICHTEN

bLii 2:1 jn \\'c mctr de acboor-rc
vcvr> onze ULc inwoon er» neefje

cvsoe-r lcxr>

Tot onze grote ontsteltenis is heden, na een zeer
arbeidzaam leven, vol goede zorg en heel veel
liefde voor zijn gezin en allen die hem dierbaar
waren, geheel onverwacht uit ons midden weggegaan mijn lieve echtgenoot en mijn vader, onze
broer, schoonzoon, zwager en oom

Jan Jacobs
26 september 1945

acLiiU ocw

124 juli 1996

C-Offtc en Icvr*

L^r-cvïjCT"

^ÜTt-tiLis, jZVcvnU, pT-cd

J. P. Jacobs-Dirks
Martijn

Super
NOORD
Gratis
ruime
porkecrgelegenheid

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

M. L de Vos-Jacobs
Frits

Te koop

J. P. Dirks-Visser

of

31 juli 1996

Riek van Duivenboden

Kochstraat 6a
2041 CE Zandvoort
De begrafenis heeft op 29 juli op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort
plaatsgevonden.

en een fijne

dag

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Marco Al

Waarom gaan de verkeerde mensen dood?
Waarom zit Hij zich steevast te vergissen?
Hij haalt steeds degenen die ik niet kan missen,
en dat aantal is voor mij al veel te groot.
Kathleen jr.
Veel te vroeg is van ons heenggaan mijn dochter,
onze kanjer van een moeder, schoonmoeder en
oma, onze zuster, schoonzuster en tante

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

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

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714160
Tel. 023-5714168

uitvaartverzorging
kennemerland bv

M. C. Keur-Davies
Kathleen en Albert
Demelza, Kenny

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Neven en nichten
Amsterdam, 29 juli 1996
Correspondentieadres:
K. M. Bol-de Boo
Martinus Nijhoffstraat 18
2041 NV Zandvoort
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en
condoleren op woensdag van 15.30 tot 16.00 uur
en van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag l
augustus om 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

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

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

Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

Verdrietig, maar berustend omdat voor haar de
verlossing is gekomen, geven wij kennis van het
overlijden van mijn zuster, schoonzuster en tante

Onze jaarlijkse
rustpauze staat
weer voot de
deur.

William, Anneke
Corrie, Gert Jan
Debora, Jeffry
Simon
Mary, Rolf

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

DE
CONTACTLIJN

1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat).
Openingstijden: ma. t/m do.: 08.30 tot
16.00 uur; vrij.: 08.30 tot 12.30 uur.

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoqrt is een vergunning ingevolge de Wet
Milieubeheer verleend voor:
1. een edelmetaalsmelterij en gieterij gelegen
aan de Prinsesseweg 54 te Zandvoort;
2. een paintballcentrum gelegen aan het Burg.
van Fenemaplein 30 te Zandvoort.
Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang van
5 augustus tot 16 september 1996 ter inzage bij
de Centrale Balie van het gemeentehuis, ingang
Swaluëstraat 2.
Op verzoek kan een mondelinge toelichting
worden verkregen. Het kantoor is geopend op
maandag t/m donderdag van 09.30 tot 16.00 uur
en op
op\vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur. Destuk1
'•-- ligge-""ken
liggen tijdens
de
' openingsuren ook ter inzage
bij
de
Openbare
Bibliotheek, Prinsesse. • Dij
weg 34.
Tot 16 september 1996 kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen
wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit.
Het besluit wordt op 16 september 1996 van
kracht tenzij gedurende de beroepstermijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Grayenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Zandvoort, 5 augustus 1996.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag om bouwvergunning is bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96079B Tjerk Hiddesstraat 12 + 12a vergroten woningen
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schrifteliik hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
96044B Blinkertweg 2a
uitbreiden
verdieping
96051B van Stolbergweg 5 vergrotenwoning
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. .Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk
bezwaartegen een verleende vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wefyia het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4.
INSPRAAK NIEUWE VERORDENING VOORZIENINGEN
GEHANDICAPTEN 1996
In de commissievergadering en de raadsvergadering van september 1996 wordt de nieuwe
verordening voorzieningen gehandicapten 1996
behandeld. Alvorens de verordening wordt vastgesteld, wordt een ieder in de gelegenheid
gesteld te reageren. De conceptverordening en
de bijbehorende stukken liggen tijdens de
inspraakperiode ter inzage bij de Centrale Balie
van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat 2), telefoonnummer(023) 57401 00.
De inspraaktermijn loopt van 1 t/m 23 augustus 1996.
Gedurende deze periode kunt u schriftelijke
reacties sturen aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. dhr. M. v.d. Tas, afdeling BZ/DB.

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u
anoniem luisteren naar
talloze serieus ingesproken advertenties
van lezers die een serieuze partner of gewoon
een vriend of vriendin
zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.
Uiteraard kunt via 06350.15.15.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
ll.OOgpm)

Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

na 17.00 uur.

l

• Glazenwasserij
• Specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

Het Station
Circus Zandvoort

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

WORDT METEENISÜIKEJR
OF EEN REGELNEEF;..?

ERKENDE
VERHUIZERS

Een kompleet wrzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3,145,-Sluit een natiira-uit^^t^erzëkering
bij UitvaMcentrum Haarlem;

C

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
w«i'|ll>
Een ntitiird-tiitvtuirtverzekerinfj.
d<mr heb je tvtit tuin.

"Dal heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste y,ory yer
precies xoals mijn man zich dat had voorgesteld.
Ja, tlexe uilvunrÉverxekerintf is mijn
vertrouwen meer dun tvaurd.
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).

HBR AdviesCentrum

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

HYPOTHEEKSPECIALISTEN

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

HBR Adviescentrum, Postbus 54. 2060 AB Bloemendaal
Korte KJeverlaan 34, Bloemen^iaal en Passage 36-40, Zandvoors
assurantiën, pensioenen, hypotheken, financiële dlenstverlfing en administraties, lid NVA

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).

'ƒ*#

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

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Mobil

WEKELIJKS EUROPA

Tel. 57 14 764/57 14 090

Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

Wit Verhuizingen

Leeftijd v.a. 15 jaar
Prima verdiensten,
gratis krant.
4 x per jaar bonus van ƒ 72,50.
Kerstgratificatie.
Bel voor info:
023-5635295

Bel (023) 571 2460 voor uw hypotheek

ADVERTENTIES

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED U

BEZORGERS M/V

Pakveldstraat 19/hoek Lippleintje

Zandvoorts Nieuwsblad

Verhuizen is vakwerk l
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

vraagt met spoed

wegens vakantie gesloten van
2 t/m 18 augustus.

*Ook onze coffeecorner is tijdens deze periode helaas gesloten.

VERHUIZEN?

Zandvoort
Dagblad De Telegraaf

VERSTEEGE's IJZERHANDEL

Kathleen Keur
Zandvoort, 29 juli 1996

De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de Centrale
Balie van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat).
Openingstijden: ma. t/m do.: 08.30 tot
16.00 uur; vrij.: 08.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.

Geen gele bloemen.

Opgewekt en nimmer klagend
nooit vragend, altijd stil dragend,
moedig ging je door, steeds weer.
Je wilde nog zo graag,
maar het ging niet meer.
Dag lieverd.

In het kader van de herinrichting van het remiseterrein:
- Remiseterrein Kamerlingh
Onnesstraat 20
8 bomen
- Teunisbloemlaan 18A, Bentveld 1 boom
- Zandvoortselaan 3
1 boom

- Teunisbloemlaan 10, Bentveld

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

in de leeftijd van 51 jaar.

Rob de Boo

De volgende aanvragen zijn ontvangen:

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht oen schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040
AA Zandvoort.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Kathleen Mary Keur

Sonja
Maarten en José
William en Anneke
Ed en Annemarie
Charles en J olanda

Hoe bespaart
u ruiitôe, tijden
geld op uw
krantenarchief?

A. LAVERTU

op de leeftijd van 35 jaar.

De begrafenis heeft woensdag plaatsgevonden.

i 50 m

Tel. 023-5712668/5730252

Lieve mams en oma
Hartelijk gefeliciteerd
toegewenst.

Intens verdrietig en verslagen geven wij u kennis
van het plotseling overlijden van mijn lieve zoon,
onze broer, zwager en oom

Correspondentieadres:
A. Bosdriesz
Lijsterstraat 4 flat 19
2042 CJ Zandvoort

te huur gevraagd
2

WERKPLAATSRUIMTE.
Alie, Frans, Danny, Linda, Laura

A. Bosdriesz
Janneke & kinderen
Cas + Ria & kinderen
Dick-Rens-Paul
Denny & Peter

Op 11 juni 1996 heeft de raad besloten tot het nemen van een nieuw delegatiebesluit. In dit delegatiebesluit is opgenomen dat
de raad bepaalde bevoegdheden delegeert aan
het college. Tot voor kort werden deze delegatiebesluiten afzonderlijk in de raadsbesluiten opgenomen. Deze afzonderlijke raadsbesluiten worden nu allemaal opgenomen in één delegatiebesluit.
Het nieuwe delegatiebesluit ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis. Openingstijden:
ma. t/m do. 08.30 tot 16.30 uur, vrij. 08.30 tot
12.30 uur.

(Oïfcvnclcx er» lor-ïcU

J. A. Paap-Jacobs

R. C. Dirks
A. N. S. Dirks-van der Heijde
Patrick
Shelley

NIEUW
DELEGATIEBESLUIT

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

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

AKTUEEU: RENTE BELANSHYPOTHEEK

naam:

5 jaar: 5.15%*
10 jaar: 5.90%*
15 jaar: 6.15%*

straat:

* Spaarhypotheektarieven met NHG

l
l

posteode/woonplaats:
r~^

O

Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

nian/vrouw

• j-j

telefoon:
leeftiid(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer
318,2000 WC Haarlem.
ra n

|
•

r
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De rubriek Strandkorrcls haalt het
kleine, grappige of ontroerende
nieuws naar boven dat anders misschien nooit In de krant zou komen.
Deze nieuwtjes kunnen zich afspelen
op het strand maar ook In het dorp.
Heeft u tips of suggesties, bel 57.18G48.

Populair
In komkommertijd ontdekken
de landelijke media Zandvoort
ook. ATV wordt regelmatig gesignaleerd, het jongenstijd-,
schrift Webber zocht vorig
weekend het strand op en bij
de Tros was donderdagavond in
het programma 'Vermist' te
zien hoe de Reddingsbrigade
een Duits jongetje wist te vinden. Een wandelaarster in de
Kerkstraat moest onlangs
dankzij televisie-opnamen onverwijld een winkel inschieten.
Ze werd anders door rondvliegend bier getroffen. Dat doet
het volgens sommige televisiemakers blijkbaar erg leuk op
de beeldbuis.

Vader zoek
i

Meestal raken kinderen zoek
op het strand, maar zondagmiddag ging het om een vader.
Hij had zijn echtgenote en kind
bij het zebrapad voor de Rotonde uit de auto gezet met de mededeling 'Gaan jullie maar vast,
ik kom wel als ik de auto geparkeerd heb'. De vrouw wachtte
een half uur, een uur, maar
geen spoor van haar man. Ten
einde raad klopte ze bij de
Rode Kruispost aan met geen
cent op zak en half in paniek.
Daar kreeg ze wat drinken en
de raad zich goed zichtbaar op
de Rotonde op te stellen op een
bankje. Na tweeënhalf uur had
ze veel mensen voorbij zien komen. Alleen niet haar man. De
politie moest eraan te pas komen om het gezin te herenigen.

Direct contact
De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft dit seizoen voor het
eerst rechtstreeks contact met
de ambulance die in Zandvoort
gestationeerd is. Dat heeft volgens Mike van de post 'Ernst
Brokmeier' veel voordelen.
„Vooral voor het naaktstrand is
het handig, want daar kan de
ambulance niet komen. Maar
ook op de rest van het strand is
het fijn. Wij halen de slachtoffers op en kunnen nu direct
aan de ambulance vertellen bij
welke strandafgang de wagen
klaar moet staan."

Dolfijn
Zondag is een dode dolfijn aangespoeld op het Noordstrand.
De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft samen met Bloemendaal het aangevreten dier van
het strand verwijderd. Een dag
later rukte de redders van de
post 'Piet Oud' opnieuw uit. Ze
hielpen mee om een catamaran
met een gebroken mast te hergen.

Communisme is weg, maar armoe is gebleven'

Ze zijn een paar decimeter
korter dan hun Nederlandse
leeftijdgenoten en ze wegen
een schijntje. Veel van de
kinderen hebben een oogafwijking, een loopt er met
een poliep in haar neus rond
en een ander heeft vreemde
rode buitjes over haar hele
lijf. De twintig Poolse kinderen die in Zandvoort logeren, zijn echter al binnen
een paar dagen niet meer
van de schoot van hun gastouders weg te slaan. „Ze komen zoveel te kort thuis.
Voedsel maar ook liefde en
aandacht," vertelt Rien Couvreur van de Stichting 'Een
hart voor Polen'. „Het communistisch regime is verdwenen, maar de armoede is
gebleven."

C

HORZOW IS EEN guur
industriestadje. Telkens
als Rien Couvreur er
komt, ziet hij dat weer taevestigt. Voor de omwenteling lag
er niets in de winkels, nu ligt er
genoeg maar kunnen veel mensen het niet betalen. „Ik ken
een vrouw die rond moet komen van tweehonderd gulden
per maand," vertelt Couvreur.
„Als je dat naar Nederlandse salarissen omrekent, zou ze dus
tweeduizend gulden per maand
krijgen, terwijl het vlees zeventig tot 130 gulden per kilo zou
kosten. Alleen brood is goed-

Tromp voor het eerst opzette,
heeft zoveel contacten tussen
Zandvoort en Chorzöw opgeleverd, dat er op 14 december een
reünie is in Polen. Daarbij zijn

dat één van de agenten de taxi
had geroepen, want de chauffeur stopte. De aanhouder deed
groepje op de stoep toereed en de rechtervoorportier open en
stopte, veronderstelde ik dat de stapte in. Daarna wurmden ook
agenten wisten waar ze naar de andere vier zich op de achtoegingen. De twee agenten terbank, op een manier zodat
stapten uit en liepen op het stel zelfs de achterportieren ook
dicht konden; hoewel de jontoe.
gens niet echt dik waren, leek
Ik verbaasde me op dat mo- me dat toch een hele prestatie.
ment over de houding van de Om ongeveer half vier reed de
jongens. Als wij vroeger iets taxi weg richting Heemstede,
hadden uitgehaald en we in de gevolgd door de politie-auto. Of
verte een politieman zagen aan- dit als escorte of bescherming
komen (lopend, dan wel op de van de taxichauffeur was befiets), zorgden we er wel voor doeld, of omdat ze toevallig dedat we wegkwamen, om zo- zelfde kant op moesten, weet ik
doende een vervelende con- natuurlijk niet. Ik vond echter
frontatie te voorkomen. Deze wel dat ze de zaak netjes opgelui deden echter net alsof het lost hadden. Gezien de vele nehen niet aanging entalevenrus- gatieve berichten die je tegentig zitten. De ene zelfs op de woordig over de politie leest,
afvalbak. Ik vroeg me af hoe de mag dit echter ook wel eens
agenten dit zouden oplossen. In worden gezegd. Een pluim voor
eerste instantie werd er alléén dit optreden.
F. Henrion Verpoorten
gesproken en ik kon natuurlijk
absoluut niet horen wat er gezegd werd. Op een gegeven moment pakte één van de jongens
de bak en liep er mee de bosjes
Leny en Jaap Roos zijn het
in, waarna hij een aantal zaken niet
eens met Torn Hendriks,
in de bak gooide. Daarna pro- die vorige
week in deze rubriek
beerde een paar om de bak schreef dat
campers op een
weer aan de paal te bevestigen. camping thuishoren.
Door de eerdere vernielingen,
Wij vragen ons af of een cambleef hij wel hangen, maar niet ping
wel zo blij is niet de heen
op de goeie manier. Ook de dek- en weer
rijdende campers. En
sel werd er weer opgeplaatst. zijn ze daar
wel op ingericht. De
Hierna demonstreerde één van gemeente Zandvoort
het
de vijf met een imitatie van de goed met een speciale doet
karatetrap van Van Gaal hoe de plaats tegen 25 guldencamper24
bak van de paal was losgeko- uur. Dit is een voorbeeldpervoor
men. Ik veronderstelde dat de heel Nederland.
politieauto wel weer zou verTwintig jaar trekken wij als
trekken; maar de agenten ble- wildkampeerders door Europa
ven staan praten.
Even later kwam er een lege
taxi aanrijden, die door de slimste van de jongens op de zebra
werd aangehouden. Ik vermoed'
ZANDVOORT - Wandelvereniging Eendracht Maakt Macht
houdt zondag 28 juli de welbekende 'Knoissie's-tocht'. Het
vertrek van de wandeltocht is
vanuit de kantine van de handbalvereniging ZVM/Rabo aan
de Duintjesveldweg.
• De wandeltocht wordt in de
prachtige natuurgebieden in de
omgeving van Zandvoort gehouden. De wandelaars kunnen
kiezen uit een wandeling over
Tussen de zalm en vijf, tien, 15 en 25 kilometer. De
tournedos speelden de start van de 25 kilometer is tusacteurs van Real Life sen half tien en 11 uur, terwijl
Theatre Productions de start van de overige afstanzaterdagavond
ge- den kan plaatsvinden tussen
woon door in restau- half tien en twee uur. De kosten
rant Mpllie en Co.
bedragen 2,50 gulden. InlichtinEigenlijk zou het thea- gen: Th. ter Wolbeek, 023terdiner op het terras 5712620.
plaatsvinden,
maar
het weer gooide roet in
het eten

en we kunnen gebruik maken
van de vele accomodaties die
voor ons zijn aangepast. Wij
hebben dat zien groeien. Duitsland heeft een speciale landkaart met driehonderd plaatsen. Noorwegen geeft een dito
kaart gratis uit. Veelal zijn ze te
vinden bij tankstations en is er
ruimte voor tweehonderd campers. Wij hebben onlangs een
lange reis gemaakt naar Griekenland zonder enkel pro-

boontjes. En als je ze dan ook
nog als toetje een ijsje geeft,
hebben ze om zeven uur weer
honger."
Het 'bijvoederen' is een belangrijk doel van de vakantie,
maar niet het enige. Het programma voor de kinderen is
net als andere jaren erg afwisselend: nieuwe kleren uitzoeken,
een beer krijgen, een dagje
strand, een tocht met de Johanna Louisa (één van de reddingsboten van de KNRM), een spelletjesdag met picknick, feestelijke kerkmissen, een dagje
naar een manege, een disco-avond, op de foto in een Volendams kostuum, optreden van
een goochelaar en als klapper
op de vuurpijl: een bezoek aan
de Efteling. „Al die activiteiten
worden door bedrijven en particulieren gesponsord. Dat is ontzettend fijn," vindt Couvreur.

Vermaler verboden
ZANDVOORT - De gemeente
en het hoogheemraadschap
Rijnland waarschuwen dat
voedselrestvermalers in de
gootsteen wettelijk verboden
zijn. Zij signaleren dat keukeninstallateurs deze gootsteenmolens steeds vaker verkopen.
Ze zijn echter verboden, omdat
ze de riolen extra belasten. Bovendien blijft na zuivering
meer slib over dan normaal.
Dat moet gestort worden.
Groente en fruit horen volgens
de gemeenten en het hoogheemraadschap thuis in de
GFT-bak. Wie al een gootsteenmolen heeft, wordt aangeraden
zo snel mogelijk terug naar de
winkel te gaan en geld terug te
vragen.

Aquarellen

ZANDVOORT - Greet Verwey
exposeert sinds zaterdag haar
in hotel Queenie in
Tussendoor proberen de aquarellen
Kerkstraat. De Zandvoortse
gastouders ook tijd te vinden de
andere de Herom hun tijdelijke kinderen te heeft onder
Kerk geschilderd. Boknuffelen. „Ze wennen zo snel vormde
heeft zij een schilderij
aan je," vertelt een vrouw met vendien
van de oude en de
twee kleintjes op haar schoot. gemaakt
„Gisteravond riepen ze om nieuwe watertoren.
mijn man bij het naar bed gaan.
Ze zijn nu al gek op hem en ze
bekogelden hem met knuffels
toen hij binnenkwam. Dolle
ZANDVOORT - Zandvoorpret, natuurlijk. Misschien was ters
op vakantie naar Zeehet wel wat lawaaierig voor de land die
kunnen in Middelbuurt. Nou, dat mag van mij burg gaan,
foto's bekijken van hun
wel voor een keertje. Ze zijn dorpsgenote
Didi Koppe. Haar
maar een keer op vakantie in foto's van Israël
hangen sinds
Nederland."
vorige week maandag in de
Wandelkerk, onder de toren
van de abdij. De foto's zijn nog
te zien tot begin september.

Foto-expositie

bleem. Zelfs de veerboot heeft
het bovendek ingericht voor
campers, waar wij gedurende
de overtocht mochten verblijven. De landen om ons heen
werken hard aan een gastvrije
camper-opvang. De plaatsen
worden uitgebreid. Wij hebben
in die jaren een eigen kaartsysteem op kunnen bouwen. Laat
Zandvoort zijn goede camperopvang behouden.
Leny en Jaap Roos
Heemstede

Funfestival
ZANDVOORT - Wie zaterdag
bij het casino naar de straatartiesten bij het casino zocht,
kwam bedrogen uit. Het casino
heeft het jaarlijkse Punfestival
verschoven naar 21 augustus.
Van twee uur 's middags tot
middernacht treden in en om
het casino allerlei clowns, acrobaten, poppenkastspelers, toneelspelers en een lepelkunstenaar (Mr. Spoon) op.

Klaar voor de Tour

Campers in opmars

Wandeltocht

'Eettheater'

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op woensdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing.
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koop." Geld voor vakantie is er leuke weken te bezorgen, komt
al helemaal niet.
elk jaar een andere groep kinOm een paar van de vijfhon- deren naar Zandvoort. Dit jaar
derd kinderen uit het indus- is het de zevende keer. De bijtriestadje Chorzöw toch wat zondere vakantiereis, die Cathy

Midden in de nacht hoorde F. De rubriek Meningen staat
Henrion Verpoorten lawaai op open voor reacties op artikestraat en ging eens kijken. Een len die recentelijk in de krant
aantal vandalen was aan het ke- hebben gestaan. De redactie
ten, totdat de politie kwam.
behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn
Toen ik in de nacht van zon- dan 300 woorden kunnen wordag op maandag rond de klok den ingekort. Anonieme brievan kwart over drie even op- ven plaatsen we niet.
stond om een glaasje water te
drinken, hoorde ik plotseling Stuur uw brief naar
op straat een dof rommelend het Zandvoorts Nieuwsblad,
geluid. Het was net alsof er lege Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
dozen of iets dergelijks van een of lever uw brief af op de redactie
auto vielen. Daar ik geen pie- aan het Gasthuisplein 12 in
pende remmen en ook geen Zandvoort.
klap had gehoord, dacht ik niet
direct aan een aanrijding; maar
toen het gerommel aanhield,
ging ik wel even kijken.
In eerste instantie zag ik
niets bijzonders, of het zou van een cabriolet (met ook op
moeten zijn dat een vijftal opge- dit uur een open dak) kon hem
schoten jongens aan de over- met moeite ontwijken en wilde
kant van de straat te zien wa- stoppen om zich hierover te beren. Eén stond in de goot te klagen. Toen hij echter het aanplassen, terwijl een ander acro- tal jongelui zag, besloot hij toch
batische toeren aan het uitha- maar gewoon door te rijden.
De 'acrobaat' haalde nu de
len was op de zebra op de Hogeweg tegenover de VSB-taank. bak weer van straat en wierp
Dit leek me niet ongevaarlijk, hem met een ferme zwaai tusdaar er 's nachts op de Hoge- sen de bosjes bij de VSB. Een
weg nogal eens hard wordt ge- kameraad probeerde nu de losreden, zowel door automobilis- se deksel over de bosjes heen
ten als bromfietsers. De ande- op de Grote Krocht te gooien,
ren stonden of zaten op de maar dat mislukte half. Daar ik
toch wel benieuwd was hoe dit
stoep een sigaretje te roken.
Net toen ik wilde weglopen, nou moest aflopen, omdat de
hoorde ik het rare geluid weer. jongens geen aanstalten maakNu zag ik waar dat vandaan ten om te vertrekken, bleef ik
kwam. De afvalbak, die op de nog even staan kijken. Eén van
hoek aan een paal bevestigd de vijf haalde nu de bak weer
hoort te zijn en waarin sommi- uit de bosjes tevoorschijn en
ge buurtbewoners hun overtol- ging er op zitten. Even later
lig huisvuil deponeren om geen kwam er een politiewagen met
vuilniszakken te hoeven kopen, grote snelheid aanrijden. Daar
lag op straat. De bestuurder deze gedecideerd naar het

Zandvoorts
Nieuwsblad

Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal; ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,9.5.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.8211.
Bezorgklachten: donderdag 09.0012.00 uur. tel. (023J-5717166

Foto Eriek van Cleef

Politie gaat goed met vandalen om

De brand van restaurant De
Uitkijk op het Kopje van Bloemendaal werd maandagmorgen zelfs in Zandvoort gesignaleerd. Vanaf het strand waren
de rookpluimen goed te zien.
De keuken van het restaurant
brandde helemaal uit.
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12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
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De dingen die voor Zandvoortse kinderen zo normaal zijn, zoals knuffels en voedsel, zijn voor de
Poolse kinderen iets heel bijzonders

Hij is druk bezig met de organisatie ervan, maar tot 10 augustus maakt hij zich vooral
druk over de kinderen die nu in
Nederland zijn. „De reis was
erg deze keer," vertelt Couvreur. „Zo warm. En als kinderen dan na twintig uur een zweterige boterham met bedorven
ei eten, kun je wel raden wat er
gebeurt. Bovendien hadden
veel kinderen frisdrank met
bubbels plus snoep en chocoladekoekjes op. Toen we Haarlem in reden waren we nog aan
het dweilen." Hij trekt een vies
gezicht. „Inmiddels zijn ze gelukkig weer opgeknapt. Wel
hebben er een paar last van
heimwee."
Als hij even later op zijn fluitje blaast, kijken de kinderen
maandagmiddag eerst een beetje verbolgen op. Ze zitten net
lekker te kletsen op de strandbedden bij paviljoen Jeroen of
volleyballen met een paar volwassenen. Bij het woord 'fritky'
(friet) komen ze echter meteen
in beweging en klaren de gezichten op.
Volgens gastmoeder Minke
van der Meulen is dat typerend
voor de meeste kinderen. „De
twee meiden die bij mij logeren,
eten bijvoorbeeld samen 15
aardappels met een flinke pan

MENINGEN

" Rookpluimen

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/eindred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Mulder, Andrê Stuyfersant. Systeemredacteur Hero Blok.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.

alle kinderen en gastouders van
de afgelopen zeven jaar weikom, zegt Couvreur die nog
sponsors voor dit evenement
zoekt.

Zandvoorts
Nieuwsblad

168 kinderen, 45 vrijwilligers en een stuk of zes
vrachtwagens van Ome Joop's Tour stonden vrijdagmorgen klaar om te vertrekken na het startschot van burgemeester Van der Heijden. Wie een
uurtje later over de Zandvoortselaan reed, kwam
de hele karavaan vervolgens tegen onder politiebegeleiding. Ome Joop's Tour, een groots opgezet
fietskamp voor kinderen, logeerde nameijk donderdagnacht in de Pagéehal. De karavaan kwam
donderdag vanuit Hoorn. „Een leuke rit, maar het
laatste stuk moesten we klimmen. Dat was minder," vertellen Ferry en Miquel, twee deelnemers
donderdagavond. „Ze zeggen altijd dat het minder lang fietsen is," klaagt een vermoeide Mirjam.
Vrijdag hebben de deelnemers echter geluk, ze
hoeven maar een klein stukje te fietsen want een
groot deel van de tocht naar Strijen gaat per bus.
Ome Joop's Tour lijkt op een soort Tour de France
voor kinderen uit heel Nederland. Ze kunnen

bijvoorbeeld een Gele trui of een Groene trui
krijgen, alhoewel ze hun punten verdienen met
spelletjes en goed gedrag in plaats van hard fietsen. De Tour, die vernoemd is naar de oprichter
Joop Legerstee, bestaat inmiddels 46 jaar. „Ook in
het verleden zijn we een keer in Zandvoort geweest," zegt Marcel Legerstee, donderdagavond
terwijl de kinderen net op weg zijn naar een
demonstratie van de Zandvoortse Reddingsbrigade op het strand. „We kiezen elk jaar andere
plaatsen uit en passen de activiteiten voor 's
avonds daarop aan. Alleen de Efteling dat is een
'must'." Mirjam en haar vriendin Rilana uit Velp
zouden echter ook tevreden kunnen zijn zonder al
het fietsen en de activiteiten. „Het keten 's
nachts. Dat is het absoluut leukste," vinden ze.
Foto Eiïck van Cleef

Big foot
Foto André Lieberom

Gratis film
3500 strandgangers bekeken zaterdagavond
op een doek van twintig bij 14 meter de film
The Mask.
Organisator Verseveld
is zo tevreden met dit
aantal bezoekers dat
hij nog drie gratis
films wil vertonen op
het strand. Als de gemeente het goed vindt,
draait French Kiss op
3 augustus om 22.00
uur voor paviljoen
Akersloot, Loaded Weapon op S augustus
tussen Nautique en
Tim Klijn en Four
Weddings and a funeral op 15 augustus bij
Akersloot
Foto Ërick van Cleef

ZANDVOORT - Voor liefhebbers van spektakel is er op 6 en
7 augustus een show van trucks
met enorme wielen. Deze Big
Foots laten stunts zien op het
parkeerterrein bij het circuit.
De show begint op beide dagen
om half negen.

Avondwandeling
ZANDVOORT - Op woensdag
7 augustus is er een zomeravondwandeling door de Kennemerduinen. De start is om half
acht bij Parnassia (linksaf bij
de kop van de Zeeweg). Opgeven via tel. 5257484.

Jeugdorkest
ZANDVOORT - Het Noord-Holland Jeugdorkest treedt op
zaterdag 31 augustus op in de
St. Agathakerk (Grote Krocht
45) met werken van Nielsen,
Tsjaikovsky en Balakirev. Het
orkest, dat bijna 35 jaar bestaat,
heeft een bezetting van tachtig
jonge mensen. Om kwart over
acht begint het concert.

Drie VVD-ers proberen de stoelpoten onder het college weg te zagen
lluslratie Mmv cli- BOLT

woensdag 31 juli 1996

Weekmedia 17

Meubelboulevard Amsterdam-Diemen is
makkelijk bereikbaar. Auto's nemen de
ringweg. Trampassagiers lijn 9. Tot zo!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.

ÜÜnders meu^J-

Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot 17 30 uur

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur

~V~^

• • -m

van|<eeuwi)k
Beeid en geluid
Eenmalige stuntpnjzen nwe overjarige topkl hifi goud/zwart

**Harman/Kardon hifi: 25-55% korting!**
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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CARIDAX HIFI, Adm deRuijterw 131 A'dam-W, 020 6837362

Hoi jongedame1 Ik ben Tommy, 36 jaar, heb zwart haar,
ben 1 88 m en heb een goed
figuur' Heb jij zin om met mij
uit te gaan, laat dan een reac-1
tie achter op mijn box1
06-35015156, 1gpm Box-1
nummer 372768

Monet Strijkservice

Opleidingen/cursussen

DEUTSCH INTENSIV
IM

Goethe-lnstitut

Een eigen bedrijf starten?

Een pruik als het
nodig is!

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huii of m
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
herentmgatjwerken

Dmsdogs gesloten.

• Hoera, wij hebben een
neefje' Kusjes voor Jasper
van Miranda en Jonck
In Limburg hoorden wij van
je succes in de Purmer Kathy
gef met je G V B. N-W
Jan en Brigitte, gefeliciteerd met jullie zoon Jasper'
Frank en Truus

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Nu comfortabel ;
:hurén. .
Weekpakketten al
\ v.a. 2stuks ;'."'
Corn.SlegefSstraat2b
Tel. 023-5712070
Kunst en antiek

TAFELS
300 m voorraad
antiek, klem,
groot, dik, dun

Jan Best
Keizersgracht 357,
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie
Tel 023 - 5715541

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 023-5718812/5715619

Haarlem hoi, ik ben Debbie
en kom uit Haarlem Ik wil
graag een keer een leuk
avondje met iemand gaan
stappen' Ik ben 1 70 m en
heb blond haar, blauwe ogen
en weeg 55 kilo Als het jullie
wat lijkt, dan hoor ik het wel"
Bel me maar» 06-350 15 15 6,
1gpm Boxnummer 400992

••:•.-'•' DesperaidQ^;

24 u/p d 100 cpm

Dolores Claiborne
Severi
AceVentüra:
When nature calls

Ik (man) zoek een eerlijke en l
betrouwbare relatie, iets wat]
Herengracht 470 Amsterdam 020 6230421
tot nu toe nog steeds niet l
isi
06-350.15 15 6, |
12 t/m 22 aug m 2 weken een lespakket van 3 maanden gelukt
1gpm Boxnummer 366812
versch niveaus Tevens nieuw cursusprogr m i v sept

Verwacht volgende
' •

Dangerous Mjrids

761.023-5712070
Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 0345611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste) 24 uur per
dag, 7 dagen per week
Cupido erkend, voordelig en
een van Nederlands grootste
relatie-organisaties

Correspondentieen contactclubs

Amsterdam mijn naam is
SWINGING SINGLES
Zoekt u ruimte voor vergade Agnes Ik ben een slanke
zaterdag feest1 in het
ring, feest, club of partij' blonde vrouw van 49 Ik heb
vernieuwde trefcentrum,
Komt u dan eens praten me brede interesses, waaronder Lmdenlaan 52 A Amstelveen
lezen, uitgaan, reizen, zon en
mij, A J v d Moolen,
Leden gratis entree,
zee Ik ben op zoek naar een
Gemeenschapshuls, tel
introducee ƒ 10,man met een goed niveau,
0235714085 of 5719652
Aanvang 20 00 uur Info
die er ook nog eens goed
030 6932954/06-53485628
uitziet Ben jij die man?
Auto's en
06-35015156, 1gpm Boxauto-accessoires
nummer 301242
Onroerend goed

en woonruimte
R'dam hallo, met Gerda Ik
WIKA
zoek iemand uit de buurt van
Heemstedeslraat28
te
huur gevraagd
Autoruiten en kentekenpla R'dam Ik ben zelf een gezelliïevr interieurverzorgster
b h Hoofddorpplein
ten Lijsterstraat 18
nkele dagen p w 9 00 11 00
Amsletdam
ge meid van 44 en heb 2
Tel + fax 023 - 5731613
uur Hotel Queeme, vr nr
kinderen (18 en 20) Ik ben Dierenarts-ass 51 jr zoekt geTel 0206157107
mw Holleman Tel 5713599
met moeilijk en erg ruimden- stoff kam Tel 023-5714941
Nederlands-lndie,
antieke
kend Dus lijkt het je wel wat? vr naar Manon
Rijles
auto's
meubelen en antiek-look 700
Bel me dan maar" Altijd reacTechnisch personeel stoelen, div modellen tafels,
en motoren
Financien en
tie
terug'
06-350 15 15 6,
gevraagd
ook met marmer, kasten,
1gpm Boxnummer 408825
handelszaken
banken, vitrines, bureaus,
Alblas Verkeersscholen
Rotterdam ik ben Monica Ik
decoratie enz JAN BEST,
Op zoek naar werk in de
heb heel lang mooi donker
Keizersgr 357, 0206232736
techniek? Bel of kom dan
haar en blauwe ogen Ik ben
Showr Mr J Takkade 30,
UW RIJBEWIJS
langs bij Techmcum Uitzend22 jaar en woon in de omgeV A ƒ75 - DORSMAN
Aalsmeer, 0206412137
Nieuwkoop, 01724-8361
buro Ceintuurbaan 312 in
ving van Rotterdam Bel me
blijft toch goedkoper1
S Andre het leven begint bij A'dam Tel 020 - 676 76 56
snel als je zin hebt in een
Bel nu 023 - 5714534
40 maar de aftakeling ook'
Kennismaking
afspraakje"
06-35015156,
Moed houden hoor Imka
1gpm Boxnummer 438216
Verhuizingen
06-Nummers
s Andre, je ziet er geen dag
Spontane vrouwen zoeken
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
ouder uit dan 40 En dat al 4
X Y Z B V verhuizingen en Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, een serieuze relatie'
dagen Willem Claudia
00 245 292 777 Het telef nr
06-350 444 58 (75 cpm)
transport kamerverhuizingen 7 dagen per week Wat moet u doen?
dat alle 06 sexnummers over* Help de Polen Stuur n Voll verz Dag-nachtservice 1 Kies een leuke advertentie
Utrecht
met
Babette,
wat
ik
bodig maakt (200 cphm)
voedselpakket1 Wij hebben 0206424800 of 0654304111 2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
zoek, is een beetje gezelligevt n adres 02907 5235
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie heid, vriendschap, mensen 06 320*323*66 Dikke negerin
van uw keuze
om me heen, lol trappen Ik Tietsia ligt mef d'r benen omB Papa je bent een knappe
Onderhoud,
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
houd van uitgaan, lekker eten hoog te wachten 1 gpm
veertiger Lisa
reparatie,
1
en nog veel meer Lijkt dit je 069744 1gpm Annie verA'dam
met
Chantal
Ik
ben
Hallo,
wij
zijn
meisjes
van
B Paulien en Clemens, nog 2
doe-het-zelf
een meisje van 26 jaar Ik ben jaar en wij zoeken een leuke wat? Spreek dan een reactie pleegster Ze trekt je slip uit,
weekjes geduld hoor1 Maaike
1 70 m en heb bruin lang haar jongen in de buurt van op mijn box m Groetjes van begint met 'n mondmassage'
06350.15156,
B Rini jij moet trots zijn op
DE KLUSSENBUS
en bruine ogen Ik ben op Utrecht We zijn 1 76 m lang Babette'
06-9813 Xtra vagant Bizarre
Herman i v m zijn GVB Wij Voor iedere klus, bellen dus zoek naar een leuke jongen 56 kilo en hebben blond haar 1gpm Boxnummer 931975
sex, Spanking, Trio, Bi-sex
ook Hart gef Wim, Nico
Tel 023 5713780
om een keer een avondje tot aan onze billen Spreek Vele vrouwen zoeken
paren, Travestie, SM, 1gpm
mee te gaan stappen' We snel wat in, dan maken we mannen voor een avondje uit Keihard, gn taboes, alles kan1
SCHILDER heeft nog tijd v
zien
wel
wat
er
van
komt
Ik
snel een spannende af- 069810 (80 cpm)
Uitgaan
binnen- en buitenwerk Vnjbl
zou zeggen Bel maar1
069870 De SNELWIPLIJNi
spraak»
06-35015156
prijsopgave
Vrouwen geven tel nrs voor Zorg dat je 'm gereed hebt
0635015156, 1gpm Box 1gpm Boxnummer 438120
Bellen na 18 00 uur 5719800
serieus kontakt (geen sex) staan EffemSmin live 1gpm
nummer 404205
BUITEN VLOOIENMARKT
Hoi, ik ben Mandy Ik ben 11', 06 97 01 (80 cpm)
A DAM OSDORP
Amsterdam Met Karin ik ben m lang en heb lang blonc
1 gpm 06 95 09 Soms laat ze
zondag 4 aug 10-17 uur
34 jaar Ik zoek een leuke man haar Ik ben op zoek naar jou' Vrouwen uit Amsterdam zoe- je bij haar thuiskomen docenparkeerterrein Sportpark
tussen de 35 en 40 jaar om Reageer op mijn box en we ken een serieuze relatie
te Sonja, dan krijg je SEXLES'
Ookmoer (Troelstralaan)
een leuke en gezellige af gaan er voor, helemaal tot hel 06-97 01 (80 cpm)
(95 cpm) haar eerste
Midland BV, 0334751167
spraak mee te maken Ge- einde
0635015156 Vrouwen van 25 tot 75 jaar GANG-BANG met drie man
woon een avondje lekker 1gpm Boxnummer 438241
GROTE VLOOIENMARKT
zoeken een serieuze relatie 06-320 322 29
stappen en veel lol maken'
A DAM / BOS EN LOMMER |
(geen sexgesprekken)
Dus MANNEN, aarzel niet, Hoi, ik ben Richard Hebjijzin Bel 06 95 33 (80 cpm)
?ondag 11 aug 10 17 uur
om een keer gezellig uit te
maar
reageer
SNEL»
9
Jan van Galenhal
Ze vertellen over zichzelf,
0635015156, 1gpm Box gaan Ik ben blond, heb blau- Vrouwen van 25 tot 75 jaar
Midland BV, 0334751167
we ogen en ben 1 86 m lang zoeken serieuze relaties'
nummer 452666
geven hun adres en
jij ook spontaan en Bel ook 06-95 10 (75 cpm)
SNUFFELMARKT UITHOORN)
telefoonnummer,
1 Ben
Hallo
mannen,
ik
ben
Brenda
spreekt mijn advertentie je
elke zaterdag 9-16 uur
wachten tot jij ze belt1
Ben
jij
die
ene
lieve,
leuke
aan, reageer dan op mijn boxKraamhuur
ƒ25,
entree!
06 - 96 85
man, dan moetjij reageren1 Ik nummer Je krijgt altijd beƒ 2 5 0 Industneweg 4
24 u /p d 100 cpm
Woningruil
Corn. Slegersstraat 2b
ben
34
jaar
en
heb
een
zoonncht terugi 06-35015156
Info 0297 532354
Geopend dagelijks
tje van 12 jaar' De rest vertel 1gpm Boxnummer 993207
Doorschakel-SM" Hard/soft'
13.00-21.00uur
ik je later wel' Bellen»
• Rubrieksadvcrtontie9 Zio|
Beluister hun boodschap
Amsterdamse
vrouwen
zoe
750
RUILADRESSEN
0635015156, 1gpm Box
voor adres en/of telefoonnr
Kies 'n meesteres voor live
in
A'dam
Inform
bijWBVHet
ken
een
relatie
m
A'dam
•023-5712070"
nummer 335425
de colofon in deze krant
qespreki 1gpm 0632032166
Oosten Tel 0204873315
06 98 28 (80 cpm)

KOLONIAALSTIJL

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

in 5 dagen

Tel. 5713529

Autoverzekering

Videotheek

Öombö
NIEUW!
NU 7 films
hele week

ƒ25,-

ANONIEME sexafspraakjes HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Sexkontaktlijn Amsterdam
Apart met een hete jongen1
06-320 330 79 (75 cpm)
06-98.78 (60 cpm)

De nieuwste
dagfilms

FairGarnei

Ik ben Ruud en ben hartstikke l
gek en onverantwoord1 Ik]
zoek iemand die mij wil heropvoeden of die mij m bedwang wil houden1 Je moet
wel van goede huize komen11
Durf
jij*?
06-350 15 15 6,
1gpm Boxnummer 378964

Amsterdamse vrouwen ge- Homo-kontakten
mannen
ven hun tel nrs voor sex
zoeken mannen Datmg + Di06-97 37 (80 cpm)
rekt Aparti 06 95 18 (75cpm)

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Shöwgïrls ; S

Beter onder dak bij de

Videotheek

• Hiep, Hiep, Hoera, Roortje
wordt zoveel jaar H g , kluifje
volgt Nico, Wim

DCDIV||O

Hoi met Martin, ik heb een
leuke, sportieve baan en ben
Kleding
op zoek naar jou1 Ben jij rond
de 45 en heb je serieuze bedoelmgen? Bel eens op het
06 nummer1 Alleen is maar |
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
alleen' 06-35015156, 1gpm
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Boxnummer 914488
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
Ik ben 1 90 m lang, blond,
zaamheden Voor info 023 - 5717177 of 5715021
groen/blauwe ogen Hou van
natuur, sport en mensen met |
een open en spontaan karakter Ik (man) zoek een slanke, l
donkerharige
vrouw
met
boks en brams, die zeker niet
oppervlakkig is Ik hoop je via j
GRATIS OP WOON T V UW HUIS VERKOPEN?
1
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u service) deze weg te vinden
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN 0635015156, 1gpm Box-1
nummer 339303

Lijkt het je wat om eens kóntakt op te nemen met mij, een
Vanaf 1996 een stuk eenvoudiger met de nieuwe midden slanke, avontuurlijk vrouw van
Di' sliiiliiii^tijden gelden vooi pl.i.u^in^ in dc/rlfde
standsopleidmg AOV Avondopl in diverse steden Examen 32 Zo ja, laat dan een boodu eek
in eigen klas Voor ml + broch Instituut Bernel 023-5325491 schap achter en wie weet
\ (nu de betaling ont\angt u een acceplgiiok.iart
klikt
het
06-350 15 15 6,
ASTROLOGIE opl 'Jupiter'
1gpm Boxnummer 388070
Dans- en
Folder 020 - 6384148
Noord-Holland hé, met Anja"
balletlessen
Ik ben een leuke, blonde,
Felicitaties
Oproepen
spontane en jonge vrouw van
Mededelingen
Salsa danscursus Gratis fol- 42 jaar, 1 72 m Ik zoek een
• Ankie Claudemans ziet
der Academia de Salsa, tel leuke vriend om samen te geSarah zondag 4 augustus
0297-261336 Div plaatsen
meten van de leuke dingen in
Van harte Veel liefs xxx Rein
het leven' Spreek maar wat in
•;'•';••.' voor een -.-V.
en wie weet spreken we el• Cathy, we zijn trots op je
Zalenverhuur
kaar' 06-350 15 15 6, 1gpm
met het behalen van het
gezellig avondje.
Boxnummer 327992
G V B Rini en Herman
• Herman heeft zijn GVB
Gefeliciteerd ermee
Rmy,
Cathy en Marjon

VideotKeek

Op de Sniep, Diemen

ADRESSEN

06 - 98,50

Hoogtepunten 30 vrouwen
komen in 1 min Ze gebruiken
van alles 06 9858 1 gpm

HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met hele
hete knul uit Amsterdam'
Bel nu 06-96 13 (Nu 60 cpm)

Vele vrouwen geven echt
tel nrs voor sex'
Bel NU 06 95 80 (75 cpm)

Vrouwen (40+) willen snel
S&M-Llve Onderdanig aan je SEXKONTAKT Direkt a/d lijn
Bel NU 06-96 63 (80 cpm)
meesteres' 06 96 26
pm 1g 069626
Vrouwen (40+) willen snel
SEX" DIREKT APART'
SM-VOOR-2 direkt apart
voor dominant sexkontakt Bel nu 06-9633 (1 gpm)
06-320 329 99 (75 cpm)

"Wat voel je lekker zacht,
SM-voor-2 Direkt Apart voor ik wil alles voelen'" Petra en
Ciska, lesbisch en heet' Meis'n streng SEXkontakt' Bel"
jesgeheimen' 06 96 08 pm 1 g
06-95 37 (80 cpm)
Kerels gezocht voor SEX met Snel Direct & Discreet De Wilde vrouwen geven tel nrs
dames (40+) Bel 06-9705 vrouwen wachten thuis op jou voor sex bij hen thuis
06 97 80 (80 cpm)
(75 cpm)
om samen tot een leuk
te komen" 069588, 1gpm Ze is chique maar ook heel
Lekker VLEZIGE vrouwen1
g ' Rijpe dame wil jou iets
Rijp, dik en dominant1 Bel ze SNEL-DOORSCHAKELLIJN
nu thuis op1 Zo genoot je nog hete negerinnen echt opbel- leren' 0632032038 pm 1g
nooiti 06-96.94 pm 1g
len 06-98 80 (80 cpm)

JONGE mannen gezocht om
dames, 40+, te verwennen
06-9709 (75 cpm) Vrouwen
bel gratis 06-49 01

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.
Dames geheel privé!
Leuke vrouwen, rond 27 jaar,
06 - 96.88
goed figuur. Voor heerlijk sexbel je ons Super
24 u./p.d. 100 cpm contact
sexy en strak 06 9585,1gpm
Dominante vrouwen geven
tel nrs voor SM-kontakt Bel
NU 06-320 325 80 (1 gpm)
Doorschakelsex1 53 dames
voor 'n heet Live gesprek1 Ze
[ wachten op je' 06 9779 pm 1g
Effe Snel Grieks1 Gn voorspel
gelijk achterlangs 1 gpm
Staat ie al' 069505 Vlugge'
Effe Snel Live1 Meiden zitten
naakt om jou m 5 min te laten
komen' 06 320 320 63 pm 1g
Er kan er maar een de beste
zijn' TELEWIP' Nog steeds de
lekkerste meiden, het snelst
een HRi Live1 06 95 06 1gpm
Gluren bij de buurvrouwtjes'
Ze wilen jou tot een hoogtepunt brengen 06 95 26 pmlg
GRIEKS' 0695911- Pak meisjes 18 jr achterlangs Onder 't
rokje naakt' Glij maar' 1 gpm

Diverse clubs
Snelsex' Hier liggen ze naakt
klaar om te komen Je mag 5
min met haar 06.9838 pm 1g 2 warme STUDENTES privé,
STUDENTES
geven
hun massage, relax, trio Middenweg 89A A'dam, 020-6925183
Linda 30 jr zkt mannen voor tel nrs thuis voor SEX'
telef sex Ik wil 'n hoogtepunt BEL 06-97 06 (75 cpm)
BETTY'S ESCORT
Thuis privé 069840 (1gpm)
STUDENTES geven sex op 020-6340507, dag v a 19 u
Meisjesvingers (v a 18 jr)
hun kamer
BLONDE ESTER van 25 jaar
Ze knielt Harder en harder1 Bel NU' 06-96 03 (80 cpm)
komt naar u toe op escort
Zaligi 1gpm 0632032066
STUDENTES geven telnrs Tel 020 - 6912749
Nadie kan nog wel wat an- voor hete sex bij hen thuis
Genieten dat doe je bij
ders dan steno1 Zij wil haar Bel 06-9601 (1 gpm)
BARBARA en nw j sexv
baas verwennen' luister mee'
Kom gezellig
SUPERSNELLIVE' Ze gaan te vriendinnen
Ook live' 06-96 93 1 gpm
keer en brengen jou in 3 min langs, maak kennis met ver1
Nieuw' Geen wachttijden Dl- tot 'n hoogtepunt Gn door- schillende dames voor uw
RECT 'n vrouw live a/d lijn11g schakellijn Ze liggen naakt sexplezier, open sex is onze
pm 069560 Doorschakelsex klaar' 1 gpm 0632032065 specialiteit
Drankjes vrij
Haarlemmermeerstr 150 hs,
Nieuw1 Gluur door de ramen TOP-S&M' Zwepen, boeien, A'dam bij Hoofddorppl Open
van Esther en Peter en beleef rubber 1 gpm 06320331 13
wo-vr 13-24, za-zo 14-02
mee wat ze met oppas Anja
TRIOSEX 'n vrouw of 'n man Luxe pnvehuis' 12 meisjes,
doeni 06-320 323 13 pm 1g
extra m bed Sexkontakten' ƒ 125,- p u
Bubbelbaden,
Nieuw hete meisjes uit
Bel nu 06-98 44 (75 cpm)
sauna's 10 00-1 00 SarphatiGroot Amsterdam"
Vele mannen gezocht voor park 118 A'dam 020-6723022
06-350 23 020 (1 gpm)
ECHTE SEX met dames 35+ Privé A'dam, 9 top-meisjes
Oudere
vrouwen
geven 06-9620 (80 cpm) Vrouwen
Ook heerlijke trio's v a 10 u
tel nrs voor direkt SEXkon- bel ECHT gratis 06-4999
Overtoom 443, 020-6188677
takt Bel 06-9511 (1 gpm).

GRIEKS'
Rijpe
vrouwen'
Thuis privé achterlangs of
REGIOSEXDATING vrouwen
luister 06 9592 (95 cpm)
(20-45) uit jouw regio willen
GROEPSEXBOX Live' 1gpm sex' 06-95.17 (80 cpm)
Rijp, jong (18) & negerinnen
Rijpe vrouwen (20+)
wachten' 06 95 93 Grieks'
willen snel SEXKONTAKT
Heerlijk DISCREET apart met 06-9811 (80 cpm)
hete vrouwen uit Amsterdam
Rijpe vrouwen (35+) willen
06-32032211 (75 cpm)
SEXKONTAKT Direkt a/d lijn'
HEET 35+ sexkontakt Dl- 06-96 68 (slechts 60 cprn')
REKT APART met 'n oudere
Rijpe Zwarte Vrouwen' Je
vrouw Bel 06 9567 (80 cpm)
hebt 5 min voor een live geVrouwen bel gratis 06-4633
sprek' 06 96 86 Live' 1 gpm
HETE vrouwen (35+) willen
SEXtelefoonnrs van studen
direkt sexkontakt
tes, ze geven echt hun num06-350 442 52 (75 cpm)
mer 06-95 01 (75 cpm)

Mi(Ws

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

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S
voor de particulier:
3 regels gratis

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

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij ajn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
recht voor zonder
Micro's moeten worden mgele- °P8ave van redenen
te k te
verd ,bijf een aanleveradres
. f op
" te? nemen.
™>'?ea °{
,
, ^ ,,„
niet
uiterlijk vrijdag tot 16 00 uur
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17 00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16.18
t/m 10 regels ƒ 17,98
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen
Voor de particulier maximaal 3 regels giatis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van ccn advertentie
per week Ook zondei vermelding viaagpnjs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis ,irlvei teren. Alle pnjzen zijn incl 17,5% BTW.
Naam:
Adres
Postcode
Telefoon:
S v p in rubriek

Plaats.
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Ik ben zelf ook dol op strand'

aan.

D

AT ZE BIJ de Hollandse
uitvoering van Baywatch
werkt, daar gaat het gesprek maar niet meer over. Dat
heeft ze vorig jaar al te vaak
moeten aanhoren. Ze is immers
al diverse keren geïnterviewd
en verschijnt regelmatig op de
foto in allerlei kranten en tijdschriften. Voelt Glenda Hulshof zich beroemd? Ze lacht.
„Welnee. Soms staat mijn
naam er ook niet bij hoor."
Samen met zo'n 15 anderen
houdt ze het strand in de gaten
op zomerse dagen. Als de wind
en regen op de ramen van de
strandpaviljoens beuken, zoals
tijdens het interview, hoeft ze
niet van haar woonplaats naar
Hoofddorp te fietsen. De beachwatchers mogen dan thuisblijven. „Wel jammer, want dan
verdien ik dus ook niets." Glenda probeert namelijk met deze
baan een deel van haar studie
aan de sportacademie te bekostigen.
„Na de HAVO had ik vorig
jaar werk nodig. Ik zat een beetje lui in de Viva te lezen en zag
opeens een verhaaltje over Beachwatch in Bloemendaal. Zo
ben ik aan mijn vakantiebaan
gekomen," vertelt Glenda. Ze is
er zeer tevreden over, het betaalt goed (tientje per uur netto) en ze vindt het prettig werk.
„Ik hou van het strand. In
mijn vrije tijd lig ik graag in de
zon. En je bent de hele dag buiten, dat is ook heerlijk. Bovendien heb je als beachwatcher
veel met mensen te maken."
„De kinderen vind ik het
leukste trouwens. Vorig jaar
was er bijvoorbeeld een jonge-

de badplaats door

met

Zandvoort en de toerist, dat
zijn twee handen op een
buik. Wat bindt deze twee
handen eigenlijk aan elkaar? De mensen die ten
dienste staan van de bezoekers en daar hun brood mee
verdienen. Zoals de Zandvoorter die de toerist als
gastheer ontvangt in het
restaurant, de bejaarde souvenirverkoper, het manusje
van alles in een strandpaviljoen of de vrouw achter de
kassa in de ijssalon. En
waarom meldt een 19-jarige
zich aan als beachwatcher?
In een korte zomerserie besteedt het Zandvoorts
Nieuwsblad daar aandacht

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Langer perron De NS en de gemeente onderhandelen over verlenging van het perron. Een langer
perron is nodig omdat de grotere treinen 's zomers eigenlijk nauwelijks station Zandvoort
kunnen bereiken.
Dood geschoten Een 25-jarige Zandvoorter is om
het leven gekomen tijdens een schietpartij in de
Haltestraat. De man werd per ongeluk geraakt.
Er was wel een ruzie, maar daar had hij niets
mee te maken.
Nieuwe velden De sportvelden van Zandvoortmeeuwen zijn klaar. Het voetbalcomplex is binnenkort pas open voor het publiek.
Zomermarkt De nieuwe organisator van de zomermarkt wil een andere opzet van de braderie.
Er moet meer leven in de brouwerij komen,
vindt Henk Vermeulen. Hij volgt Henk Oonk op.
Zwerfkatten De directie van Nieuw Unicum is
verbaasd over de beschuldiging dat op het terrein katten afgeschoten zouden worden. Wel is
onlangs besloten dat zwerfkatten niet meer gevoerd mogen worden.
Funfestival Het vijfde funfestival heeft weinig
bezoekers getrokken. Vermoedelijk kozen de
meeste toeristen dit jaar voor het strand vanwege het mooie weer.

Kunst terug Alle in maart gestolen kunstschatten zijn terug. De recherche van Zandvoort en
Haarlem heeft de tinnen voorwerpen, het Deli'ts
Blauw, de klok, de schilderijen plus de Chinese
vazen gevonden in Tilburg.
Ruzie Cenav en Hordo ruzieën nog altijd over de
overname van het aandelenpakket van Bouwes
Palace. Hordo heeft nog geen aandeel gezien.
Desondanks houdt Cenav vol dat de overname
heel goed verloopt.
Jeugd De Zandvoortse jongeren treuren om de
sluiting van De Nachtuil. Ze hebben geen eigen
plek meer, vinden ze. De vroegere discjockeys
van De Nachtuil willen een nieuwe disco opzetten in de vroegere discotheek Estoril.
Zon Na een maand afwezigheid schijnt eindelijk
weer de zon in Zandvoort.
WV-kast Theo Hiltaers, directeur van het VVV,
heeft een vitrinekast bij de muur van Graftdijk
op het Raadhuisplein laten ophangen. Daar komen mededelingen in over activiteiten in het
dorp.
Naar de Veluwe Fietsers kunnen voortaan met
een routebeschrijving van Zandvoort naar de
Veluwe fietsen.
Jazz Het Jazz behind the beach bestaat vijf jaar.
Toertocht 59 fietsers hebben de 150 kilometertocht van Olympia volbracht.

B

Op zomerse dagen houdt Glenda Hulshof het strand in de gaten
Foto Erick van Cleef

tje dat zijn moeder kwijt was.
Hij hing een uur of drie rond
mijn toren rond, voordat zijn
moeder hem kwam ophalen. 'Je
bent mijn mama niet,' zei hij
tegen zijn moeder. Hij wees
naar mij en riep: 'Dat is mama.'
Ik schaamde me rot, maar
vond het ook wel heel lief. Alle
volgende dagen kwam dat jongetje vervolgens bij mij spelen."

uit mijn toren. De reddingsbrigade kwam erbij en wij moesten de mensen op afstand houden. Dan ben je weer bezig,
maar het is vooral het moment
waarop je hoort dat er iemand
verdrinkt waarop je schrikt."

Maar lang niet iedereen is
even aardig. Dat ligt ook wel
aan de rol die Glenda heeft.
Soms moet ze mensen met een
hond waarschuwen, omdat die
alleen op het strand naar de watersportvereniging mogen lopen. „Laatst was er een vrouw
met een teckel, die we al heel
vaak gewaarschuwd hadden. heeft het vermoeden dat de poMaar ze wilde niet luisteren. litie daar dit jaar zelfs strenger
Tja, in zo'n geval melden we dat in is dan voorheen.
aan de politie, die vervolgens
een bekeuring uitdeelt." Ze
„Een keer ben ik ontzettend

geholpen?
geschrokken," vertelt Glenda.
„Een collega waar ik veel mee
optrok, kreeg een melding binnen dat er iemand aan het verdrinken was. Ik sprong direct

Ontroerend was de vrouw die
laatst de weg kwijt was op het
strand en zich vreselijk geneerde voor Glenda. „Je denkt zeker
dat ik dement ben," zei ze tegen
me. Ze schaamde zich rot. Toch
gebeurt het vaker. Volwassenen en kinderen komen soms
op een andere plek uit zee dan
ze erin gegaan zijn en dan lijkt
alles op het strand zo ontzettend op elkaar. Daarom zijn
onze torens en palen een handig herkenningspunt. Sommige ouders lossen het anders op,
die schrijven met viltstift het
nummer van het paviljoen op
de arm van hun kind. Slim."

UITEN BULDERDE de
storm en kwam de zee
.met het schuim op de bek
naar het paviljoen rollen. Binnen speelden zes kerels hartverscheurende blues voor het
kleine groepje enthousiastelingen dat wel de barre tocht ondernomen had. Twee zangers
probeerden zich behoorlijk aan
hun tekst te houden. Want
blues is geen jazz, maar blues.
Heerlijk om de kommer en
kwel over je heen te laten komen van anderen. Dat gaf me
de mogelijkheid om even weg te
dromen en na te denken over de
VVD-crisis. Wat moet je daar
nu mee aan? Meehuilen met de
honden?
Want wat gebeurde er: Rita
de Jong kondigt aan dat ze tijdens haar vakantie over haar
aftreden wil nadenken, omdat
haar man te ziek is om haar
politieke carrière te ondersteunen. Op straat wordt dat al snel:
„De J.ong treedt af, want ze motten d'r in de raad al een tijdje
niet."
De Jong vertrekt naar haar
vakantie-adres in Zweden. De
telefoonrekeningen
van
VVD-ers lopen op. De achtergebleven drie VVD-raadsleden

gaan in conclaaf en konkelfoezelen flink over de brief die ze
naar de rest van de raad gaan
sturen. Het dorp roddelt door
over de tegenwerking die De
Jong wel of niet van haar zwager en VVD-lid Jos van der Drift
zou hebben ondervonden binnen de partij.
Van Caspel brengt op een
strategisch moment de gewraakte brief naar buiten, namelijk vlak voordat De Jong terugkomt van vakantie. In die
brief staat dat de VVD-fractie
zich terugtrekt uit de coalitie
omdat het huidige college disfunctioneert. De brief is ondertekend door Van Caspel 'namens de VVD-fractie'. Daar valt
De Jong ook onder. Ze is ontstemd, want zij wil dat de rest
van de wethouders wel blijft zitten. Het duurt niet lang of het
gonst weer in Zandvoort. Het
verhaal gaat dat er een extra
raadsvergadering geweest zou
zijn en dat het college van bur-

gemeester en wethouders volledig uit elkaar ligt.
Deze keer worden ook de landelijke media wakker. Vrijdagmiddag krijg ik een verslaggever van NRC Handelsblad aan
de telefoon. Hij heeft op het
ANP-net (een soort landelijke
berichtenservice voor het geval
kranten geen eigen correspondent in een bepaald gebied hebben) gelezen dat het rommelt in
Zandvoort. Waar het over gaat,
vraagt hij zich af. En of ik zo
snel mogelijk alle verhalen over
de VVD op de fax zou willen
zetten. Maar hij vraagt niet of
ik het telefoonnummer van
Van Caspel of De Jong heb.
Het blijft nog onduidelijk of
ze nu wel of niet opstapt, alhoewel ze op het gemeentehuis niet
beter weten of ze gaat weg. Een
ontslagbrief is echter nog nergens te vinden. En als ik De
Jong aan de telefoon heb, zegt
ze pinnig: „De VVD-fractie is
als een hyena op mij gedoken."
En: „Gaan er stemmen op dat
het merkwaardig is als ik toch
zou blijven? Ach, mensen zeggen zoveel." Inderdaad mensen
zeggen zoveel. Vooral over anderen.
Monique van Hoogstraten

j Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

3/4 augustus
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. Dondorp
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: dhr. T. Noort.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: gastvoorganger.
Zondag 10.30 uur: pastor C. v.
Polvliet.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Geen dienst tot en met 18 augustus.

j Weekenddiensten

Speelweek van l t/m 7 Augustus
De disneyhlt van 1996
. Poww UoHn

LET OF
iSO-

Nederlands
gesproken
Versie !

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsrege-'
ling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's

H Burgerlijke stand [j
A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L
Dagelijks
19.00

16 Jaar
Dagelijks
21.30

Programma

Lord of Hlusiohc
Hellraiaer: Bloodline
Hïtfeaway
: '/".•:-. • - ; ' . : ; ' ! .
'
Lawnmowerman 2: Beyond
CybCMWpace
-.:, • • • • , ' . • , •;' • ;

JM» voó* rawonw mfoimimnm am paocMUMMmua
•.KHMWMeMM au vut «OMOOP
:
GASTHWSPLEJN 5, 2CK|2 JW 7ANPVOORT, TEL: Q23-571ÖÓÖÓ

In ondertrouw: Johan Jan van
der Veen en Annette Theresia
de Rijk.
Getrouwd: Jacobus Gerardus
Burggraeve en Nadine Martine
Elisabeth van der Reijden.
Torn Keur en Cindy Jansen.
Geboren: Carine Aagje, dochter
van Willem Jan Molenaar en
Petronella Gertrudis Maria
Cox. Peter, zoon van Peter Post
en Sanne Maria Toenbreker.
Dave, zoon van Anton Gerrit
Paap en Elisabeth Maria Denkers. Romy, dochter van Robert Willem van der Laarse en
Nicole Mackaij. Jasper Jan
Stephanus, zoon van Jan Draijer en Brigitte Berendina Wilhelmina Maria Burgering.
Overleden:
Hendrika Johanna Ritzen-Olthof, oud 91 jaar.
Cornelis Johannes Heijnis, oud
75 jaar.
Jan Jacobs, oud 50 jaar.

nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
10.30-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging1 EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

René de Vreugd peinst wat af,
thuis in zijn 'Onda'. Dat is een
ontwerp van Durbino en Lanozzi. Het model herinnert aan een
klassiek ontwerp van Le Corbusier. Dat was wat vierkanter,
maar had ook een stalen buizenframe. „Het nadeel van de bank
van Le Corbusier was echter dat
die niet zo lekker zat. De rugleuning was te laag. Je ziet het vaker bij klassieke ontwerpen: ze
zijn mooi maar ze zitten niet altijd even goed. De stoel van
Rietveld is daar ook een voorbeeld van."
Maar 'Onda' heeft een hogere
rug en een aparte vorm. Als je

Design
ervoor staat lijkt het net of het
glimmende Inoxstaal de bovenste helft van een romantisch
hart in zijn koele greep houdt.
Het kussen is bekleed met
nappa, een leersoort met een
grove structuur waardoor het
zachter aanvoelt. „Schapeleer is
bijvoorbeeld heel anders. Dat
heeft een kleine nerf en is stug
maar sterk."
Meubelkenner De Vreugd signaleert dat kunststof, zowel

Programma Rekreade

Kinderen van vier tot en met twaalf jaar hoeven zich in de vakantie
niet te vervelen. Tijdens de jaarlijkse Rekreade (tot en met 2 augustus) is er voor hen van alles te doen bij 't Stekkie (Celsiusstraat) of in
het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk (Kerkplein). De activiteiten
zijn niet alleen voor Zandvoortse kinderen, maar ook voor kinderen
die hier vakantie vieren. Meedoen kost een gulden per activiteit, 1,50
gulden voor een lang spel van vier uur. De poppenkastvoorstellingen
zijn gratis.
't Stekkie (Celsiusstraal 1HO)
* Woensdag 31 juli: 10-12 uur Perrie
Skerrie (speurtocht), 15-17 uur Beangstigend (creatief spel), 18.30 uur
Volksdansen en poppenkast bij winkelcentrum Noord. Als het regent in
het Stekkie.
* Donderdag l augustus: 10-14 uur Het
bal van de nacht, 4-uurs programma
met veel spannende avonturen en een
superpicknick (boterham meenemen).
* Vrijdag 2 augustus: 11-14 uur Slotfeest van de Rekreade: Santekraampie
op het Jan Snijerplein (met knutselen,
pannekoeken bakken, volksdansen,
poppenkast, grimeren enz.). Toe-

gangsprijs 2,50 (in de voorverkoop 2
gulden).
.leuRdgebouw (Kerkplein)
* Woensdag 31 juli: 10-12 uur Staartje
ziet niet zitten (spelletjes), 15-17 uur
Daar zal Bille van opkijken (knutselen), 19.15 uur Volksdansen en poppenkast op het Jan Snijerplein (bij regen in het Jeugdgebouw).
* Donderdag l augustus: 10-14 uur De
Verre van mijn brilshow, bijzonder
vieruursprogramma (brood meenemen voor de picknick).
* Vrijdag 2 augustus: 11-14 uur Slotfeest van de Rekreade: Santekraampie
op het Jan Snijerplein (met knutselen,
pannekoeken bakken, volksdansen,
poppenkast, grimeren enz.l. Toegangsprijs 2,50 (in de voorverkoop 2
gulden).

voor de bekleding a's het onderstel, op zijn retour is in de meubelindustrie. „Hout en leer komen terug. Op dit moment is
paars bij de voorhoede van de
ontwerpers populair. Er is bovendien een hang naar de jaren
vijftig."
Zelf is De Vreugd een liefhebber van staal, chroom, glas en
spiegels in zijn huis. Hij wisselt
nog al eens van meubels, maar
zijn 'Onda' blijft voorlopig nog
wel staan. Hij heeft zelfs nog
een tweede exemplaar.
Kom André l.ieberom

Aqenda
Wijzigingen voorbehouden.
Vrijdag 2 augustus
* Trainingen van autocoureurs
op het circuit. Van 9.00 tot
17.30 uur.
Zaterdag 3 augustus
* Kwalificatie races op het circuit. Van 9.00 tot 17.15 uur. Met
demonstratie van Jos Verstappen om 13.15 en 16.20 uur.
Zondag 4 augustus
* Races op het circuit. Bustour
om 8.00 uur, Marlborough
Masters of Pormula 3 van 14.40
tot 15.40 uur, demonstratie Jos
Verstappen om 16.25 uur.
* Beach Bop, jazz bij paviljoen
De Zomer (Bloemendaalse
strand). Optreden van Nuclarity, dj KC Funkaholic. Tussen
17.00 en 13.00 uur.
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uwt 'Duitse Opel voor Azië
ENERAL MOTORS, het moederbedrijf van Opel,
i gaat 750 miljoen US dollar in Thailand investe! ren. In een geheel nieuwe fabriek zal een Opel
personenauto worden vervaardigd, die in Duitsland is
ontworpen en ontwikkeld. Vanuit Thailand zal niet
alleen de binnenlandse markt worden verzorgd, maar
ook export naar andere landen in Zuid-Oost Azië
plaatsvinden. Hiermee is Opel het eerste Europese
automerk dat een exportprogramma binnende
Aziatische regio op poten zet. De start van de produktie in Thailand staat voor begin 1999 gepland.
De nieuwe Opel-fabriek gaat
gebouwd worden in de omge-

ving van Rayong in het oostelijk kustgebied, ten zuiden van

Bangkok. Bij de produktie zal
gebruik worden gemaakt van
zogeheten „slanke" produktiemethoden, gebaseerd op het
succesvolle modulaire concept van General Motors. De
fabriek krijgt een eigen plaatwerkperserij, carrosserieassemblage en een lakstraat.
In de eind-assemblage worden kwaliteitscontroleruimten
geïntegreerd. Wanneer de
fabriek volledig in bedrijf is,
levert dit werkgelegenheid op
voor 2.000 man.

^aihatsu vestigt record in Japan

De jaarlijkse produktiecapaciteit zal 100.000 auto's bedragen, met een uitbreidingsmogelijkheid tot 150.000 auto's
per jaar. Tot 80% hiervan zal
worden geëxporteerd naar de
belangrijkste afzetgebieden in
de regio, inclusief Japan en
Australië.
De vestiging van de nieuwe
fabriek betekend een aantrekkelijke uitdaging voor een flink
aantal lokale toeleveranciers.
Bovendien verwacht GM van
meer dan 30 vaste toeleveranciers, dat zij een stevige
bijdrage leveren aan de plaatselijke werkgelegenheid en
meehelpen om technologie
van wereldklasse in Thailand
te introduceren.
De „Opel! voor Azië" wordt
ontworpen en ontwikkeld in
het Technisch Ontwikkelings
Centrum van Opel in het
Duitse Rüsselsheim. De nieuwe auto beschikt over de
modernste techniek en wordt
in het lagere middenklasse
segment gepositioneerd. In
Azië is dit ook op langere termijn het grootste en meest
stabiele marktsegment, waarin 30% van alle nieuwe personenauto's wordt verkocht.

, INDS DE introductie van de Move
.in september vorig jaar zijn er tot
'en met april meer dan 100.000
stuks van dit model verkocht. Dit betekent een record, want nog nooit is een
merk in Japan erin geslaagd om in zo'n
korte tijd meer dan 100.000 stuks van
hetzelfde type aan de man te brengen.
Op zich is dit succes niet zo verwonderlijk gjezien het unieke concept van
deze auto; een combinatie van een
geweldige binnenruimte met zeer
geringe buitenafmetingen en een leuke
opvallende vormgeving.
Bij de Nederlandse imorteur die hoopt tegen
het einde van dit jaar deze auto op de
Nederlandse markt te lancere, reageerde men

niet echt verrast. Een recentelijk onderzoek
heeft aangetoond dat er ook hier geweldige
belangstelling is voor deze revolutionaire ruimte auto in de compacte klasse.
Volgens de heer E. J. Jurgens van Daihatsu
Holland B.V.: „We worden dagelijks gebeld
door mensen die meer informatie willen en
sommigen waren zelfs bereid zijn om honderden kilometers te rijden om ergens opeen
internationale autobeurs een prototype te kunnen zien. We ontvangen zelfs brieven van
dames die zeggen niet meer te kunnen slapen
omdat ze helemaal verliefd zijn op de unieke
vormgeving van deze auto."
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij
Daihatsu Holland B.V. (tel.no. 0347-370505) en
worden dan op een mailinglijst geplaatst,
waardoor zij te zijner tijd automatisch alle
informatie ove dit unieke produkt ontvangen.

geeft u meer!
Bijzondere aanbieding!

SIMM 8Mb
72 pins

Donald T. Sullivan, president
van G M Asian and Pacific
Operations: „Op termijn willen
wij in deze regio een marktaandeel van 10% bereiken.
De investering van 750 miljoen dollar in deze nieuwe
fabriek geeft duidelijk aan, dat
wij vastbesloten zijn om dat
doel te halen. Thailand heeft
in de afgelopen 20 jaar een
lange periode van stabiliteit
en groei doorgemaakt. Dit
heeft de juiste sfeer
gecreëerd voor het aantrekken van investeringen, vooral
vanuit de auto-industrie. Ik
ben dan ok vol vertrouwen,
dat GM een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de Thaise
auto-industrie binnen de
Aziatische regio."

Ronald D. Frizzell werd
onlangs benoemd tot directeur van GM Thailand. Zijn
commentaar als direct verantwoordelijke voor dit project:
„Thailand biedt Gm een
prima basis voor export in de
Aziatische regio. Belangrijke
voordelen zijn de betrouwbare
infrastructuur, de goed ontwikkelde toelever-industrie en de
sterke binnenlandse automarkt. De nieuwe fabriek zal
de mogelijkheden van GM
binnen Zuid-Oost Azië aanmerkelijk versterken, aansluitend op de huidige auto- en
motorenproduktie in Australië
en auto-assemblage in
Indonesië en Taiwan. Positief
is oo de komst van nieuwe
onderdelenleveranciers van
wereldklasse. Dit versterkt de
reputatie van Thailand als één
van de belangrijkste centra
van auto-expertise in Azië."
Generale Motors Asian and
Pacific Operations realiseerde
in 1995 een verkoopstijging
van 14%. In totaal verkocht
GM inde regio 623.550 nieuwe auto's, vergeleken met
546.850 stukts in 1994. Deze
resultaten zijn inclusief de verkopen door de Japanse fabrikant Isuzu Motors, waarin GM
een aandeel van 37.5% heeft.
Het aantal verkochte personenauto's in de regio bedroeg
201.000 stuks. Een toename
van 12% vergeleken met
179.600 stuks in 1994. Opel
op zich boekte zelfs een stijging van 46%: 75.000 stuks,
in vergelijking met 51.200 in
1994. In Japan werd de GM
groep vorig jaar de grootste
importeur in Japan, waarmee
een bijzondere prestatie werd
geleverd.
In de bedrijfswagen-sector
bedroegen de verkopen door
de GM groep vorig jaar
422.550 stuks. Vergeleken
met 367.250 in 1994 is dit een
toename van 15%. De meeste
van deze bedrijfswagens werden door Isuzu geproduceerd.

Nissan technici leren deukjes
goedkoop verwijderen
ET EEN nieuwe
techniek kunnen
de Nissan dealers
binnenkort op goedkope
wijze kleine deukjes uit
auto's verwijderen. De uit
Japan overgewaaide
techniek heet
Momidashi, hetgeen
staat voor glad masse-

MI
ren.

Het principe van Momidashi is
eenvoudig: met behulp van de
bolling aan het einde van
lange, dunne stangen wordt
de deuk van binnenuit gedul-

020 - 489 00 77
Haarlem
Kruisweg 61.
023-5322597

f 425,-

HARTEVELT
JONGE JENEVER
HELE LITER
ELDERs2Qï45'

f 425,Alle prijzen zijn inclusief 17,5% BTW

GELDIG IN DE WEEK 31+32 BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

AiUMIMUM SCHUlFDeURSYSTIEM VAN 14 MM SPCGEL DEUREN

Speciaal voor de lezers van deze krant is er m samenwerking met Fast Flymg Ferries een fantastische aanbieding Bij aankoop van een ticket een half uur voor
vertrek bij Rederij Naco, De Ruyterkade Steiger 7 (achtet Centraal Station) in Amsterdam ontvangt u tegen
inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
f 5,00 korting Deze aktie is geldig van 31 juli tot en met
l september 1996 Voor meer informatie kunt u bellen
met Fast Flymg Ferries. tel. 0527-683407

Tarieven
Enkele reis Hoorn/Lelystad f 15,00
Kinderen knjgen f 5,00 korting
Hetour Hoorn/Lelystad f 25,00
Kinderen krijgen f 5,00 korting
Enkele reis Kampen f 25,00, retour Kampen f 45,00
Kinderen krijgen f 5,00, resp f 10,00 korting
Reserveren is helaas niet mogelijk

Voor een onzichtbaar resultaat is wel een behoorlijke
technische vaardigheid noodzakelijk. Nissan Motor nederland biedt alle Nissan dealers
de gelegenheid om hun technische medewerkers de benodigde intensieve trainingen te
laten volgen.

DE
CONTACTLIJN

Amsterdam
Kinkerstraat 51.

HP DeskJet 600

Wat kunt u bezoeken met de Prins Willem-Alexandei
- vanuit Amsterdam naar Hoorn
11 30 uur heen, aankomst 12.30 uur
15 45 uur terug, aankomst ca. 17.30 uur
- vanuit Amsterdam naar Lelystad
11 30 uur heen, aankomst 13.00 uur
1515 uur terug, aankomst ca 17.30 uur
- vanuit Amsterdam naar Kampen
heen 11.30 uur, aankomst 14 05 uur
terug om 14.15 uur, aankomst ca. 17 30 uur

Als deze schade op de
bestaande manier gerepareerd moet worden, kost dat

nu gewoonlijk vele honderden
guldens. Met Modiashi kan
dat veel goedkoper, voor F
150,-tot ƒ 175,-.
De besparing vloeit voort uit
het feit dat aan deze techniek
geen uitdeukhamer of spuitwerk te pas hoeft te komen.

Soundblaster
AWE32

Vliegensvlug over het
IJsselmeer

Vanaf zaterdag 29 juni vaart van dinsdag t/m zondag
dagelijks de draagvleugelboot Prins Willem-Alexander
van Kampen naar Lelystad en Amsterdam Het is een
fantastische belevenis om met een snelheid van ± 65
km per uur over het IJsselmeer naar je bestemming te
vliegen De draagvleugelboot is m 1992 in Rusland
gebouwd en is ingrijpend opgeknapt en aangepast aan
Westerse normen. Schepen van dit type varen niet
alleen m Rusland, maar in geheel Europa, zoals tussen
de Griekse eilanden. De draagvleugelboot is bijzonder
wendbaar en kan uitstekend manoeuvreren. De maximum snelheid van de draagvleugelboot is 65 km per
uur

dig bewerkt tot het oppervlak
weer volkomen vlak is.
Hiervoor is een zeer hoge
graad van vaardigheid noodzakelijk. Niet voor niets heeft
Nissan Motor Nederland het
woord Momidashi als merknaam geregistreerd.
De methode is bijzonder
geschikt om kleine deukjes
onzichtbaar te maken, die bijvoorbeeld ontstaan op parkeerterreinenof als een fiets
tegen een auto valt.

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld. Een 2-deurs front 160 cm bfecd.
l spiegel-en l paneeldeur kamerfioog

f. 1145?

Een hang-en leg-indeling

f.

520."

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt hel aantal deuren. 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dal kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats

VCKH documentatie en prijzen bok 020-6101040
THE DOORS Jan Rebelstraat S Amsterdam
(tussen Osdorperfaan en OoktmerwegJ
Geopend ma-vr 9.00-17.00 uur, za 10 00-13.00 uur

Er is een nieuwe efficiente manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u
anoniem luisteren naar
talloze serieus ingesproken advertenties
van lezers die een seneuze partner of gewoon
een vriend of vriendin
zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de mgesproken advertenties
door een leuke reactie
m te spreken.
Uiteraard kunt via 06350.15.15.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
k u n t u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.

atne&x
Brabant* SUt

6 FLESSEN MET
GRATISGVAS

SIEBRAND
PINA COLADA
0,7 LITER
ELDERsl2ï95'

JANNEKE
BRABANTS BIER

AA DRINK
HIGH ENERGY
FLES 0,33 LITER

Perfection of Old

SCOTCH WHISI

Perfection of Old

SCOTCH WHISKY

Met beste ttô<tel$
BEAUJOLAIS EDUARD
DECOGNEVILLE

TEACHER'S WHISKY
0,7UTER-ELDER&2fc95j

Tussen Macon en
Lyon ligt de wijnstreek ' Beaujolais"
Daar bezochten wij
monsieur Eduard de
Cogneville een
charmant wijnboer
die verrukkelijke
wijnen produceert
Wij kochten
van hem zijn
Beaujolais van
het oogstjaar
1994, gemaakt
van de Gamaydruif

BEAUJOLAIS
BLANC
Uit de Beaujolais.
welke in Nederland
bekend is om zijn
rode pnmeurwijnen,
komen ook zeer
fraaie witte wijnen.
Wij vonden voor u
m het zuidelijke
deel van de
Beaujolais een
voortreffelijke
witte wijn.
Deze is voor
100% uit de
edele, met de
hand geplukte,
Chardonnay
druif gevini-

Voor nog meer reacties
k u n t u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.

BORDEAUX
MORGON CRU DE
BEAUJOLAIS PELLERIN
Letterlijk en figuurlijk
bezweken wij voor
de nu door ons aangeboden Morgon
Een wijn die behoort
tot de absolute top
van de Beaujolais
Sterker nog, een
wijn die zich
kan scharen
onder de beste
wijnen van
Frankrijk. De
gehele bescheiden voorraad werd door l

ELDERS iM^T

Wille wijn kan gemaakt worden van
zowel wille als rode
druiven Blancde
Blancs slaat voor
wttle wijn van
witte druiven
Wi| vonden
zo'n Blanc de
Blancs
Bordeaux, een
sublieme iets
droge witte
wi|n Eenechle
zomerse aanrader

ons gekocht

eSSs-""1

Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
ge k rege n.
ll.OOgpml

BLANC SEC
PALAIS ROHAN

ELDERS

«leut: tfeekgeel
bouquet: fns
smaak: ürooo.
serveertemp: W ^
aanbevolen bi|. visgetecrUen

ELDERSJ5r95'

9

98] 198
*lei *®

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon ontvang ik f 5,00 kortmg en bezoek ik met de draagvleugelboot Prins
Willem-Alexander (bestemming invullen).

Naam

....

Woonplaats.
Dalum.

.. Aantal personen: .

geeft u meer!

DE PRIJSWINNAARS
VAN DE ACTIE
C\
DOELTREFFERS
WORDEN OP 21 AUGUSTUS
IN DEZE KRANT BEKEND GEMAAKT

CAMPABl
BITTER
0,7 LITER
ELDERS.2335

heeSt alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
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Vier dagen paraat metpleisters

Jos Verstappen
demonstreert

Tijdens het jaarlijkse gratis raceweekend, de Marlborough Masters, zijn er niet alleen toeschouwers en coureurs op het circuit. Ruim dertig vrijwilligers van het Rode
Kruis en de brandweer houden alles onder controle. Een
botsing, een brand of een toeschouwer met hoofdpijn.

'H

ET IS VERGELIJKBAAR met de Grand
Prix van vroeger, zo
druk is het op het circuit met
de Marlborough Masters," vertelt Elly Keur van het Rode
Kruis een paar weken voor het
jaarlijkse gratis racespektakel.
Twee dagen lang stroomt het
publiek het circuitterrein op en
vooral zondag kun je waarschijnlijk over de hoofden lopen. Normaal gesproken zijn er
vijftigduizend bezoekers op
zondag, maar circuitvoorlichter Dirk Buwalda verwacht er
deze keer tienduizend meer
omdat Jos Verstappen een demonstratie met zijn Formule I
wagen geeft.
Achter de schermen werken
ruim dertig vrijwilligers van
het Rode Kruis en de brandweer. Een deel van de twintig
Rode-Kruismedewerkers loopt
door het publiek en de rest zit
'standby' in de Rode Kruispost.
Elly: ,,Er kan immers plotseling een auto-ongeluk gebeuren. Bovendien kunnen toeschouwers
met kleine en
grote gezondheidsproblemen terecht
bij onze polikliniek achter
de post. We
hebben pleisters, verbanden, een bed
om bij te komen of een paracetamolletje."
Zo gauw er
een botsing plaatsvindt op de
racebaan, zwaaien de circuitmedewerkers met een gele of
een rode vlag. De rode vlag betekent: een ernstig ongeluk. De
wedstrijdleiding mag op dat
moment alleen nog maar door
de mobilofoon praten, de zogeheten 'rescue marshalls' van
het circuit rijden met water en
schuim naar de plek des on-

heils en de artsen rukken uit.
„Als het nodig is," zegt Elly,
„worden wij erbij geroepen om
de slachtoffers op te halen met
onze ambulance. Ze gaan dan
eerst naar de gespecialiseerde
behandelruimte van de polikliniek."
„Tegenwoordig is het gebruikelijk om slachtoffers eerst
eventueel een infuus of zuurstof te geven voordat ze naar
een ziekenhuis vervoerd worden," vertelt verpleegkundige
William van Diemen. „Vroeger
was het 'inladen en wegwezen',
terwijl het heel lastig was om in
een rijdende auto nog wat te
doen."
Het laatste grote ongeluk is
echter alweer weggezakt in de
herinnering van de beide RodeKruismedewerkers. Een van
hun collega's, Ab Teijken, herinnert zich een motorongeluk
twee jaar geleden. „Die jongen
is nu invalide. Tja, motorrijders
zijn gewoon een stuk kwetsbaarder. Dat geldt ook wel voor
mensen die zo eens een keertje
de baan opgaan. Die denken dat hard
rijden op de
snelweg hetzelfde is als
scheuren op
het
circuit.
Maar hier zitten toch verdraaid vervelende bochten
in." Teijken
lacht en ver- telt even later
een mop en
een anekdote over de 'big boss'
van de Formule I.
„De onderlinge sfeer is goed,"
meent Elly. „Vooral tijdens
zo'n evenement als de Marlborough Masters. Dit jaar duurt
dat voor het eerst voor ons van
donderdagmorgen tot en met
zondagavond. Sommigen van
ons blijven hier daarom zelfs
slapen." Ze glimlacht. „Ja, en

'Meeste
ongelukken
gebeuren
juist niet
met
grote races'

Dubbel succes
voor tennisser
Vlada Stojanovic
ZANDVOORT - Het Opentennistoernooi,
georganiseerd door de Tennisclub
Zandvoort, is een groot succes geworden. Op tennispark De Glee werden zo'n
350 partijen gespeeld. Veel
succes was er voor de spelers van de plaatselijke tennisclub.
Vlada Stojanovic werd winnaar in het herenenkelspel BI
door de Brederodespeler Wever in drie sets te kloppen, 6-2,
2-6, 6-3. Stojanovic won samen
met Pascal Kemp ook het dubbelspel. In drie spannende sets
bleef het Zandvoortse koppel
Lugthart en Minnee met 6-4, 46, 6-3 de baas.
In diverse klassen vonden
spannende partijen plaats,
waarbij Zandvoortse tennissers
een hoofdrol vertolkten. In de
B2 won Zandvoort speler Maarten Visser van clubgenoot Dennis van Dijk met 6-2, 6-3, terwijl
Nicky Muller in de Cl met tweemaal 6-4 won van Floris Minnaert. In de Dl bleek Torn Dear
te sterk voor Frank Weel, 6-1 en
6-4. Ook de D2 werd een Zandvoorts succes. Steven Sterk
versloeg zijn opponent met 2-6,
7-6 en 6-3.
Ook de Zandvoortse dames
waren succesvol. Sandra de
Groot won met 7-6 en 6-4 en in
de Cl ging de zege naar Anique
Lubberdink, die Manja van der
Klaauw met 6-3,2-6 en 6-2 terugwees. In de Dl won Femke
Stobbelaar van Helen van Sohngen met 6-4 en 6-0.

(per 01-06-1996)

ZAND VOORT - Tijdens de Marlborough
Masters van 2 tot en met
4 augustus geeft autocoureur Jos Verstappen
een demonstratie met
de auto die hij ook gebruikt bij de Grand Prix
voor de wereldkampioenschappen. Wat hij allemaal met zijn Footwork-Hart kan, is te
zien op zaterdag om
13.15 uur en om 16.20
uur, plus op zondag om
16.25 uur. Behalve Verstappen zijn ook oudgedienden te bewonderen
in een Formule-1-race.

Er gebeuren niet zo vaak grote ongelukken op het circuit, maar als ze plaatsvinden helpen de vrijwillige brandweer en het Rode Kruis om de slachtoffers te
bevrijden

dat is dan je hobby."
Ook voor de brandweerlieden
is de hulp tijdens de races een
hobby. Ze komen van korpsen
uit de buurt en uit Zandvoort.
„Ze tekenen er speciaal voor
in," vertelt beroepskracht Jan
Termaat, die een enkele keer
zelf ook wel eens inspringt. „Ik
heb het voor 1975 ook veel gedaan. Maar op een gegeven mo-

Olympia houdt fietstocht over 150 km
ZANDVOORT - Rijwiel Toerclub Olympia organiseert zondag 11 augustus de traditionele fietstocht over 150 kilometer.
De rit start in Zandvoort vanaf strandpaviljoen nr. 8, Trefpunt.
De fietstocht wordt in groepsverband gereden achter zogenaamde voorrijders, die de tocht zullen rijden in een verantwoord tempo voor geoefende fietsers. Gestart wordt 's morgens om acht uur vanuit de vaste vertrekplaats van Olympia,
te weten strandpaviljoen nr. 8, Trefpunt. Vanaf zeven uur kan
hier worden ingeschreven.
De organisatiekosten bedragen vijf gulden. Deelnemers in
het bezit van een Fietstoerkaart van de NTFU krijgen 1,50
gulden korting. Deelnemers die een fraaie herinnering aan
deze tocht willen overhouden betalen vijf gulden extra.
De route is als volgt: Vogelenzang-Leimuiden-De KwakelUithoorn en Abcoude waar na ongeveer zestig kilometer
fietsen de eerste rust zal zijn. De route wordt daarna vervolgt
via Muiden-Ilpendam-Purmerend. Daar wordt na 105 kilometer de tweede rust gehouden. Vervolgens gaan de laatste
kilometers via Wormerveer-Assendelft-Beverwijk-Velsen en
Overveen terug naar Zandvoort. Inlichtingen: K.J. Koper,
023-5714833.

Schaken in open lucht
ZANDVOORT - Het zomerprogramma van de Chess
Society Zandvoort is in volle gang. Vorige week vrijdag
acteerden zo'n acht schakers van Chess op het Raadhuisplein, terwijl een dag later tien schakers en twee
schaaksters de strijd aanbonden in de aangename
temperatuur op het terras
van het strandpaviljoen van
Wilma en Krijn Kerkman.
Dat was vorige week zaterdag
de tweede editie van het strandschaak van dit seizoen. Maar
liefst tien heren en twee dames

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

'Footwork-Hart'

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

Maandag tot en met donderdag
ZFM Nonstop service
0.00 l/m 18 00
Mu?iekboulevard
18.00 l/m 20.00
20.00 t/m '22 00
Power Play
Tussen Eb & Vloed
22.00 t/m 24 00
Vrijdag
0.00 t / m l l 00
ZFM Nonstop service
11.00 t/m 12 00
ZFM I'lus lien programma speciaal voor de senioren
Watertoren (met tussen 12 en l de gemecntcvoorlichtcr)
12 00 t/m 14 00
14.00 t/m 18 00
ZFM Nonstop service
Miuiekboulevard
18.00 t/m 20 00
20.00 l/m 24 00
Power Play
22 00 l/m 24 00
BHM
Zaterdag
().()() l/m 02.00
NiKhlflight. Ken programma voor de Rock-hefliebber
2.00 l/m 08.00
ZFM Nonstoo service
8.00 l/m 10 00
Broek ophalen
10 00 l/m 12 00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 l/m 14 00
Hand in hand
14.00 t/m 16 00
Badmuts
lüurobreakdown
16 00 t/m 18 00
18.00 l/m 19 00
ZFM Sport (Live vanuil Yanks Café)
19.00 l/m 20 00
Getetter aan Zee fl ive vanuit Yank Cale)
20.00 l/m 24 00
de Kustwacht
Zondag
ZFM Nonstop service
0.00 l/m 9.30
de Duinroos Een levensbeschouwelijk programma
9.301/m 10 00
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14 00
Kffe Brunchen m e t . . .
14 00 t/m 1600
Badtnuls
Zandbak
16.00 t/m 18 00
Muziekboulev.il d
18 (K) t/m 20 00
20 00 t/m 24 00
de Kustwacht

Polo Bjorn Weijpreolu

ment had ik het wel gezien. Bovendien werd ik toen beroeps."
De Zandvoortse brandweerman Gerard Koper houdt echter nog altijd van de races. „Die
sensatie bij de start, ja dat heeft
wel wat hoor. Van mij mag er
ook wel eens een ongelukje met
wat blikschade gebeuren, maar
zet dat maar niet in de krant.
Vakinhoudelijk is het trouwens

ook interessant om hier dienst
te hebben. Soms moet je mensen uit een wrak knippen en het
is ook altijd opletten wat de
magnesiumvelgen doen als ze
vlam vatten."
Gemiddeld is er vijf keer per
jaar brand op het circuit of zit
er een slachtoffer bekneld,
schat Termaat. Men zou dus
verwachten dat de brandweer-

lieden het grootste deel van de weg te gooien en wham, het is
tijd uit hun neus zitten te eten gebeurd."
en zich dood vervelen. „Nee,
Monique van Hoogstraten
hoor. Je verveelt je hier nooit,
Het Rode Kruis is bijna altijd aamvewant we lopen rond en wisselen zig bij qrote evenementen, zoals de raelkaar af in de toren van waar- ces op het circuit. Dat kan niet zonder
uit je de baan kunt overzien. vrijwilligers. Wie zich aangesproken
door het w erk van het Rode Kruis
Het is belangrijk om te blijven voelt
van harte welkom. Voor hen die nog
opletten. Overal staan immers isgeen
EHBO-diploma hebben, verzorgt
jerrycans met benzine. Er hoeft het Rode Kruis cursussen. Meer informatie
Wlllem van der Mije 5715544
er maar een achteloos een peuk of Lia bij
Sol 5714110.

TC Zandvoort draait goed mee
in eredivisie tenniscompetitie
ZANDVOORT - Na de
tweede wedstrijd, die vrijdagmiddag om één uur
wordt afgemaakt, doet Proger-Ellesse/Zandyqort goed
mee in de eredivisie van de
tenniscompetitie. Na vier
partijen is de stand in evenwicht tegen het sterke Thor
RW, 2-2. In verband met de
kwalificatieronden van het
Open Kampioenschap van
Nederland kwam de Georgiër Vladimir Gabrichidze
niet in actie.
Op tennispark De Glee werden zondag vier goede en spannende partijen tennis gespeeld.
De Zandvoortse dames beten
zoals gewoonlijk de spits af. En
dat werden lange en eneverende partijen. Seda Noorlander
zorgde voor een 1-0 voorsprong
maar moest diep gaan om Eva
Haslinghuis te verslaan. De eerste set ging naar de Zandvoortse speelster met 6-4 doch door
een 3-6 nederlaag in de tweede
set was er volop spanning.
Noorlander had echter in de
derde set het beste van het spel
en stelde het eerste punt voor
Zandvoort veilig door met 6-2 te
winnen.

Esmir Hoogendoorn had het
moeilijk mede door een blessure. Het leek een snelle nederlaag te worden gezien het 1-6
verlies in de eerste set. In de
tweede set kwam Hoogendoorn
sterk terug en had geen moeite
om Amanda Hopmans door
een 6-1 zege een derde set af te
dwingen. In die derde set ging
de strijd gelijk op. Fraaie en
lange rally's lieten beide tennissters zien doch uiteindelijk
bleek de speelster van Thor
RW de sterkste zenuwen te

fouten maken. Toch was het
een wedstrijd die leuk was om
te zien alhoewel dat niet aan de
uiteindelijke cijfers te zien was.
Sander Hommel kwam snel
met 0-2 achter, doch leek in de
derde game grip op de strijd te
krijgen. Met een paar goed geplaatste ballen werd die game
gewonnen. Tegenstrever Belgraver bleef echter zeer geconcentreerd tennissen en maakte
de set vlot af, 2-6.
De tweede set gaf hetzelfde
beeld te zien. Een rustig spelen-

Andrea van der Hurk
speelt sterk

in de dubbel Andrea van der
Hurk inzetten voor de geblesseerde Esmir Hoogendoorn.
En daar heeft Schmidt geen
spijt van gehad, want het jeugdige Zandvoortse talent speelde een hele sterke partij tennis.
Met Seda Noorlander begon
Van der Hurk geheel vrijuit.
Geen spoortje van nervositeit
was er te bekennen bij de Zandvoortsen. Met sterk spel werd
de eerste set met 6-4 gepakt.
In de tweede set stokte de samenwerking tussen Noorlander en Van der Hurk. Daar profiteerde Thor RW van door de
set met 3-6 in te pikken. Het
Zandvoortse tennisduo was
echter niet aangeslagen en herstelden zich in de derde set
voortreffelijk. Noorlander en
Van der Hurk begrepen dat er
gewonnen moest worden om
Proger-EHesse/Zandvoort m de
race te houden Dat gebeurde
ook met een fraaie 6-2 zege
waardoor een voorlopige 2-2
stand op het formulier kwam.

meldden zich midden in de vakantie om op één van de weinige mooie dagen van dit jaar te
hebben en won met 5-7, waar- de Belgraver, die vaak de slicestrijden op de 64 velden. Eerst
door de partij in evenwicht backhand hanteerde waarop
werd er een halve competitie
Sander Hommel zich meestal
gespeeld in één grote groep.
kwam, 1-1.
versloeg, kende geen pardon en
Olaf Cliteur, Ben de Vries en
De Zandvoortse hoop was ge- nam een ruime voorsprong. De
Jacob de Boer deden daarin
De resterende twee partijen,
vestigd op Sander Hommel die Hagenaar besloot de wedstrijd
weinig voor elkaar onder en
aantrad tegen Martijn Belgra- in stijl met een knalharde ace, het enkelspel van Gabrichidze
scoorden allen 9 uit 11.
Na afloop van deze competiver. Hommel kwam echter 1-6. Het team van coach Hans en het mannendubbel Homgeen moment in de wedstrijd. Schmidt kwam daardoor op mel/Gabrichidze wordt vrijdagtie werd besloten nog een finale
middag op tennispark De Glee
Belgraver toonde veel meer ge- een 1-2 achterstand.
zeskamp te spelen, waarvoor
De Zandvoortse coach moest aan de Kennemerweg gespeeld.
behalve De Vries, Cliteur en De
duld en liet de Zandvoorter de
Boer ook Kees Koper, Hans
van Brakel en Hans Drost zich
plaatsten. Hans van Brakel
toonde aan het schaken duidelijk niet verleerd te zijn. Zo had
hij in de voorronde direct Jacob de Boer verrast. De totale
eindzege ging uiteindelijk naar
Ben de Vries, die in een barrage Jacob de Boer met 2,5-0,5
verschalkte.
Ben de Vries toonde daarmee wederom aan tot zijn beste prestaties te komen in een
ontspannen sfeer. Op zaterdag
17 augustus zullen de schakers
van de Chess Society de laatste
ronde van het strandschaak
van dit seizoen verspelen. De
plaats van handeling is vanzelf sprekend strandpaviljoen
24.
De vrijdagavond voor het
strandschaak konden weer diverse voorbijgangers van uiteenlopende nationaliteiten het
op het Raadhuisplein opnemen tegen een achttal leden
van de Chess Society. Het
werd een gezellige avond,
waarbij zelfs een schaker afkomstig uit Iran achter één
van de borden plaatsnam.
Vrijdagavond 2 augustus zal
het openluchtschaak op het
Raadhuisplein
nogmaals
plaatsvinden. De aanvang is
rond de klok van half acht en
het eindp wordt natuurlijk bepaald door de invallende duisternis. Iedereen kan langskomen om op zeer vrijblijvende
wijze een partijtje schaak te
spelen met een van de leden
van Chess. Bij slecht weer
wordt het evenement uitgesteld. Informatie over het
openluchtschaak: Hans Drost, Sander Hommel toonde te weinig vorm om het Thor RW speler Martijn Belgraver lastig te maken
I'nto L j u k \.in C k'ol
5718430.

Het grootste race-evenement van het jaar, dat ook
nog eens gratis toegankelijk is, duurt drie dagen. Op
vrijdag zijn de trainingen,
op zaterdag strijden 46 Pormule-3-coureurs om 32
startplaatsen voor de wedstnjden op zondag.
Onder de inschrijvingen
bevinden zich koplopers
van eerdere wedstrijden m
Engeland, Duitsland, Italië
en Frankrijk, zoals Ralph
Firman, Jarno Trulli, Soheil Ayari en Andrea Boldrmi. Bovendien debute
ren de Nederlanders Tim
Coronel en Donny Crevels
m de Formule 3. Tim vervangt zijn tweelingbroer
Torn, die in Japan is.
Bezoekers kunnen vrijdag en zaterdag terecht van
9.00 tot 17.30 uur. Op zondag begint de racedag om
8.00 uur met een bustour
over het circuit voor mensen die een kaartje van het
openbaar vervoer kunnen
tonen. Een coureur geeft
tijdens deze rit uitleg over
het circuit. Om 12.00 uur
start de warming-up ronde
Om 17.25 uur is de laatste
race.

Kruipertje
valt
dieren lastig
ZANDVOORT - „Honden
en katten lopen weer ernstig
gevaar," waarschuwt hondentrimster en -trainster Ellen Cats. Het 'hordeurn murinum' (het kruipertje) bedreigt de gezondheid van
huisdieren die door de duinen en de berm lopen. Het
'kruipertje' zorgt voor ontstekingen tussen de tenen,
in de huid en de oren.
„Elke zomer is het raak, ook
nu weer," vertelt Cats. Ook die
renarts Dekker merkt dat m
haar praktijk. Zij krijgt veel dieren met ontstekingen in haar
praktijk. Het 'kruipertje' ziet
eruit als de are van een tarweplant. De zaden zitten dicht bij
elkaar en zijn vrij ruw zodat ze
makkelijk aan de vacht of aan
de kleding blijven vastzitten
Als ze terecht komen tussen de
tenen van dieren of m de oren,
kruipen ze als het ware steeds
verder door. Dat is erg pijnlijk
voor dieren.
Cats: „Ik raad mensen altijd
aan om elke dag hun huisdier te
controleren en vaak doe ik het
ook wel voor hen Met een pincet kun je zo'n kruipertje verwijderen als je het bijtijds ontdekt. Lukt dat niet, dan wil een
sopje van Biotex-groen ook wel
helpen. Bij ontstekingen is het
erg belangrijk dat de dieienartb
ernaar kijkt. Als je er niets aan
doet, tja, dan wordt het dier de
dupe. En dat is met eerlijk "

Sport en spel
ZANDVOORT - Voor kinderen van zes tot 12 jaar is er
binnenkort sport, spel, film
en theater in buurthuis 't
Stekkie. Op donderdag 8 en
vri|dag 9 augustus worden
m samenwerking met CASCA uit Heemstede de Doe-dagen gehouden. Kinderen
kunnen zich tot en met
woensdag 7 augustus opgeven bij 't Stekkie (Celsiusstraat 190, tel. 5717113).
Op donderdagmorgen treedt
jeugdtheater De Wip op met de
voorstelling 'Stamppot, een
sprookjesmix ' 's Middags kun
nen kinderen hun eigen panne
koek versieren. Vrijdagmorgen
is er een spelcircuit en 's mid
dags wordt de film 'Dmmehjntje' gedraaid.

Geslaagd
ZANDVOORT - Diederik Bi]lsma is geslaagd voor zijn studie
Commerciële Economie aan de
HEAO in Haarlem. Deze Zandvoorter heeft onder andere U)
dens zijn opleiding een jaar in
de Verenigde Staten "estudeerd en in de Verenigde Staten
stage gelopen.

woensdag 31 juli 1996
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Citroen

15 st XM Benz. 1 diesel, Ipg Mazda 626, '92, APK juli '97,
metallic blauw, el. schuifd.
ƒ 9000 Tel. 020 - 6369612.
5 st. Xantra Benz + Diesel
va 18500
30 st BX Benz + Diesel
v a ƒ3500
CX Break '86 ƒ 3 750
121 SED GLX 1 3i-16v
'92
VISA Garage B V
121 SED LX 1.3i-16v
'94
Houtmankade 37
121 SED GLX 1.3i-16v
'94
Amsterdam
020-6278410
323 ESTATE GLX 1 6i
'92
'88
CITROEN AX (weg. verhuiz 323 HB GLX 1.5
'89
USA). Bouwj. '91, 80 000 km, 5- 323 HB LX 1.3
323 HB LX 1.3i
'93
drs., ƒ8000 0297-288454
323 HB Altis 1.3i-16v
'94
CITROENSPECIALIST
323 SED COSMO 1 3
'88
TIMO DE BRUYN
323 SED GLX 1.3
'88
Occasions, reparaties, APK, 323 SED GLX 1.3
'89
schade en laswerk.
323 F GLX 1.6i-16v
'92
Verkoop onderd. nwe/gebr
323 F GLX 1.6i-16v
'92
Tel. 020-6320190 fax 6343433. 323 F GLX 1 6i-16v
'93
'95
EENDEN, div bouwjaren en 323 F GLX 1 5i-16v
'93
kleuren, ook alle onderdelen, 626 SED LX 1 8i-16v
'94
nieuwe daken ƒ 295 Ad van 626 SED LX 1 8i-16v
'91
der Horst, tel 0492 • 464914. 626 HB GLX 2.0i
626 HB LX 1.8i-16v
'92
Ruime keuze m 2 CV occasions ANDERE OCCASIONS
alle leeftijden De EendenspeFord Escort CLX 1.6
'90
cialist Leende 040-2061528
Ford Escort CLX 1.6
'91
Ford Sierra Azur 1.6
'91
Opel Kadett 1.4:
'91
Nissan Primera LX 1.6
'90
Fiat Tipo Diesel, m. 90., in pr.
staat, 5-drs.. / 6950 • Inruil
DRAAIERWEG 10
garantie. Tel. 020 4824640
AMSTERDAM-NOORD

Occasions
Van Vloten Car

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vri|dag verschijnt in Hel Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia l w : Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorls Nieuwsblad

Suzuki

Renault

Rijscholen

Amstelstein - Suzuki

PER OPBOD TE KOOP:
RENAULT 5 1.7 GTX

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

SPORTIEVE AUTO!
MINIMALE PRIJS: ƒ8.000
3 DEURS, DONKERBLAUW, 1989
APK GEKEURD, 75.000 km!

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.10 motorrijlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ37.50 per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!

Mazda

v a / 16500

1-7

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brenqen)
Suzuki Vitara J.L.X., grijs kent,,
APK 2-'97, wit, soft top + vele
extra's, ƒ 22500, 0297-362939.

Volvo

Peugeot

12 VOLVO STATIONS '85-'94,
245, 745, 945 en 855
ANWB-gek. Tel. 0492-464495

Theorie op CD-I GRATIS
TELEFOON: 0252 • 422519
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
240 DL 2.3 Sedan LPG '90, 740
RENAULT AMSTERDAM
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
GLE sedan LPG '90, 460 Turbo
Top occasions met 1 jaar
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
AUTO l-IN-3 MINI'S?
120 PK zwart/leer '91, 440 GL
garantie
mj, grijs '92, 440 1.8 rood '90,
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, lel. 020-6138473.
3 regels
ƒ 44,00
Wibautstraat 224
MINOR MOTORCARS
440 GL LPG '89, 460 GL mj.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
020-561 96 11
voor elke extra regel
f 14,85
35,000 km dec. '91.
Sloterkade 43/44
NIEROP de Vrienden van uw Teg. handelsprijzen, v. 1e eig.:
Amsterdam
Rijbewijskand. in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeersmm-pn|S
ƒ
9,20
VOLVO, Vancouverstraat 2-12, R19,1.8,16 V, rood, lm. wielen, Tel. 020 - 6177975/6158022 school met behulp van de gratis rijles-mfogids. Tel. 020-6633773.
mm-pri|s met vignel
ƒ
9,20
A'dam-West. 020 - 6183951.
st. bekr. 11/91, ƒ 16.500.
Rover-dealer voor
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ10,90
Autorijschool Dolfijn
R 21, TL, 4-drs., LPG 10/92, Amsterdam, Amsteveen e.o. 1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.;
850
TSR
Estate
6/95
|AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
ƒ9500.R
21
GTS,
4-drs„
1/9C
850 GLT, 2.5
5/92
vervolglessen ƒ 40 p/u
met breder dan twee kolommen).
Autosloperij De Liede.
740 GL, aut., 2.3
5/90 ƒ 6750.- R 21 GTL, LPG, 10/91
Info: 020-6839193 / 6187330.
ƒ7250.-,
R
18
GTX,
Stat.
LPG,
INKOOP
740 CL, aut., 2.3
1/90
autotel. 06-52656690
Loop + Sloop auto's
Alle pri|zen zi|n excl. l 7,5°o BTW.
S 40 1.8
4/96 9/85 ƒ 1950.- BEREBEIT, AmOCCASIONCENTRUM
BOVAG VERKEERSSCHOOL
Verkoop onderdelen
25,
020 - 6627777,
ZUID-OOST
440 DL 1.8
3/95 steldijk
Gewone advertenties [breder dan twee kolommen), taVERONICA
R.D.W. vrijwaring
Dond. geopend tot 20.00 uur.
440
Escape
1.8
6/93
nei op aanvraag.
De 1e 5 lessen ƒ25 per les
Renault Clio 1.2 RL, zwart
Geen voorrijkosten
440
Escape
1.8
12/92
T.k. Renault 25 GTS b.j. '86,
Peugeot 106 ACE, diesel, '93,
Lespakket de 1e 20 lessen
020-6198691
Voor meer informatie of advies, bel
3/95 nwe APK, i.g.st. Vr.pr. ƒ 1950. Renault Twigo Sport
i.z.g.st., 90.000 km, rood, 440 DL 1.8
incl. examen ƒ 930
Renault 19 1.9 D
023-5353685
440
Holiday
1.8
LPG....4/94
Ideale vak.auto' 020 • 6450633, Subaru Legacy 2.0 GL
/ 15.000,- Inl.: 020 - 6148498
Inl.
020
6656955.
460 DEMO Luxury
3/96
Grote sortering ONDERDELEN
Subaru Mini Jumbo
460 1.8
1/94
Maandagavond 5/8/1996 start van alle schade-auto's, alle
PEUGEOT ZUIDWIJK
Audi 80, Turbo Diesel
440 Airco 1.6
3/95
de nwe snelcursus theorie per- merken, alle bouwjaren.
Audi 100, 2.3 CD
Autobedrijf DICK MUHL
106 Accent v.a. bw.jr. '93
sonenauto voor alle rijbewijs- GEBR. OPDAM B.V.
Honda Civic 1.5 LSi
Opel Corsa 1.4i Sedan, LPG,
OFF VOLVO DEALER
205 Trophy 1.1i '92 53.000 km
kandidaten uit A'dam e.o. Te- Tel.r 023-5845435.
Honda Civic 1.3 16V
24 UURS-SERVICE !
robijnrood, juli 92, schadevrij,
Nijverheidslaan 1, WEESP
205 Accent 1.1 i '93 39,000 km
lef, reserveren Verkeersschool
Suzuki Swift GTi 1.3
dealer-onderh Vrpr. /12.500,
205ForEver 1.11'94 63.000km
Tel.: 0294-418200/418008
NELEN A'dam 020 - 6633773. Het HOOGSTE BOD?? Bel
Fiat Cinq. 900 iE
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
GARAGE ECONOOM
inkl. gar. APK Zuidwijk' Tel
205 XR 1.4i '93 .. 29.000 km
Volvo
340
DL
S6,
bwjr
1987,
Peugeot 205 Ace 1.1
RIJSCHOOL ROLF
Loop-, sloop- en schadeauto's
020-6629517
205 GTI 1.9 '87 ..110.000 km
Alle onderhoudsbeurten
wit, g. st., km.stand 80.700.
Nissan Micra Super 1.3 S
Rijden bij Rolf is een begrip in m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Koppeling en Remrevisie
Van 1e eig. Tempra 1 6 IE, APK Nissan Micra, bouwjr. 86, punt- 306 XR 1.4i '93 .. 52.000 km Vr.pr. ƒ3.500. 071 - 3313526.
Nissan Sunny 1.4 LX
Amsterdam. Met een goed
305 GL Break '85 177.000 km
Schadeherstel en -taxatie
apr. '97, 1991, elektr. deuren + gaaf, Nieuwe Apk. ƒ 1950.Opel Astra 1.6 GT
team instructeurs geven wij op RDW Erkend auto-demontage305 GT 1.6 '85 ...190.000 km
Uitlaat en Schokbrekers
ramen, alarm, radio-cass., trek- Tel. 020 - 436 35 43.
Mazda 323 LX 1.3
een psychologische manier in- bedrijf STRIJDONK. Inkoop
406
ST
1.8/16V
'95
17.000
km
Banden en Uitlijnen
haak ƒ8500. tel. 0299-645929. T.k. goed onderhouden, roestOpel Astra 1.4
tensief les en nog leuk ook! van sloop- en schade-auto's.
APK en VVN Keuringen
GRATIS PARKEREN!!
vnje Nissan Micra '84, APK
V.W. Polo Coupé
T.k. Volkswagen Caddy, grijs
Hoog slagingspercentage en Tev. verkoop van onderdelen.
Tel.: 020-6233220
5/97, / 1650. 020 - 6315354.
V.W. Golf 1.8 GL, 5-drs„
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. Gratis gehaald. Meteorenweg
Minervalaan 86, A'dam - Zuid kenteken, automaat, bezine,
V.W. Golf Variant 1.8
afneembare huif op laadbak,
Tel.: 020-6868063/6332405 of 381, A'dam, 020 - 6319802.
Tel. 6629517/6791864
Ook op zaterdag open !
Ford Escort Bravo 1985, blauw
V.W. Golf 1.8 CL
imperiaal, zonnedak, radio06-54633678. P.S. Ook 8-weekmet., nwe banden, schuifdak,
oass., net voor open laadbak, APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- V.W. Golf 1.4 CL
se cursussen en examenroutes
APK '97, ƒ 1450. 020 - 6386904.
bouwjaar 1990, APK maart
DIESELSERVICE
rijden is vanzelfsprekend.
Korting fl. 500.brandstofpompen; verstuivers
1997. Vraagprijs ƒ7000,-.
Ford Escort m. 85, puntgaaf,
Wilt
u een goede en niet te
FAMILY CARS
voor inwoners uit Diemen
Tel.: 074 - 2777855.
cil.koppen vlakken. Garage/
Wij hebben keus uit
nwe Apk., / 1450.dure rijopleiding?
v
tot
en
met
vrijdag
2
aug.
motorenrevisie
FEENSTRA
meer
dan
10
Automaten
Perf Saab 900 T 16 Cabriolet, Tel. 020 - 436 35 43.
De specialist in ruimte-auto's
VW Golf '87 nw model bj. 87,
Industneweg 27, Duivendrecht (vlg. wk voor Duivendrechters) Bel dan Ferry 020 - 6127187.
v.a. ƒ 3.500lederen interieur ABS,
i.pr.st., Nwe Apk., ƒ2950.Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-,
Altijd 30
Studenten 10% korting
GOLF CABRIOLET 1 6, b.j '83, SAAB SERVICE MOLENAAR
Tel. 020-6980639
GOLDCAR B.V. Amstelveen, Johan Boom, Zuid. Akerweg 83
daarna alle lessen ƒ 35,-.
7-pers. auto's m voorraad
APK 5-'97alum velg cd wiss., Hoofddorp 023-5614097
bestel-, vracht- en
Van der Madeweg 21
Tel. 020 • 6433733.
A'dam
Osdorp
020-6105478
APK
KEURINGEN
ƒ
70,
20
lessen
+
examen
ƒ950,-.
centrale vergr Vr pr ƒ 6250
personenauto's, bussen
(Bij de Macro)
FAMILY
CARS
klaar
terwijl
u
wacht.
TE
KOOP
GEVRAAGD.
020 - 6647260 of 06 • 5932370-; Suzuki Vitara JLX Carbno,
020-6794842, 020 6908683
Daewoo / Occasioncentrum
Garage West-Center:
LADA's bouwjaar '84-'93
Sysjesbergweg 4
rood, bull-bar side bare, 30.000
Zie ATS telet pag. 888
Tel.: 665 01 31
020-6122476
(zonder
afspraak)
correcte
afhandeling
0495
•
Afslag:
AMC,
Amsterdam
km, 10-93, in nieuwstaat,
DE LUGT luxe en bestel vanaf
T.k.
diverse
inruilauto's
tegen
2e
Helmersstraat
15,
A'dam.
496607
b.g.g.
06
536993153
/ 22.500,- NIEROP DAIHATSU
Tel. 020 - 400 17 05
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Inruilprijzen: Renault 21 GTL,
A'dam-west. 020-6183951
Autobedrijf CRYNSSEN
LPG, 10/91, ƒ7250.- 21 GTS, AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Crynssenstraat 10-14
Klaar terwijl u wacht.
Peugeot 106/306, Renault LaLPG, 1/90, ƒ 6750.-21 TL, LPG,
Tel.: 020-6184402.
Ruilstarters en dynamo's.
guna, Vracht + bestelwagens.
10/92 ƒ9500.- 18 GTX, stat.,
Kadett, Diesel Stat. m. '89, in Voor een perfecte SAAB 99
SUBARU MINI JUMBO
APK-keurstation, reparaties
Valkenburgerstraat 152.
LPG, 7/85, ƒ 1950.- Citroen BX
RENT A BRIK
1992, blauw, 56000 km, Nieuw T k Canadese Chevrolet Gele- pr. staat ƒ 4950 - Inruil mogelijk 90, 900, 9000 ook Royal Class
alle merken en schaderegeling. 14 TE, 6/89, ƒ5750.- BX 14 TE,
Tel.: 020-6240748.
Personenbus ƒ 89,- p. dag
bnty station 2.8 V 6, automaat, Tel. 020 - 482 46 40.
APK VVN gekeurd ƒ 12 250.9/90,
ƒ7250.BX
14
TE,
11/89
SAAB SERVICE
Grote sortering ONDERDELEN Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag
P SmitAutoserv 020-6719154. benzine, electr. ramen en deu- Opel Corsa, m. 85, puntgaaf,
ƒ 6250.- BX TZD Turbo Diesel van schade-auto's, alle
MOLENAAR
Mitsubishi Colt bj. '84, punt- Adverteren in deze rubriek
All-in. KM-vrij!
ren, stuurbekrachtigmg, airco nieuwe Apk., ƒ 1450.ABS,
5/90
ƒ
8250.Volvo
480
merken, alle bouwjaren.
gaaf, nwe Apk. ƒ950.Tel.: 020-6922930
Tel. 020 - 665.86.86
(te vullen), orig. imperiaal, aut. Tel. 020 4824640
HOOFDDORP
ES,
3/87,
ƒ
7950.Rekord
2.0
GEBR. OPDAM B.V.
Johan Boom, Zuid. Akerweg 83
FAX 020 - 665.63.21
radiocass, bouwj. 1986, APK
AUTOLAS: 0756-314 618
Aut. LPG, stuurbekr. 6/87,
Tel.: 023-5845435.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
juni 1997 Ideaal voor grote ge- Opel Kadett 12S, groen metal- Onderhoud, reparatie, APK. A'dam Osdorp 020-6105478
ƒ2750.Kadett
1.7
D,
4/89,
Zelf sleutelen of auto spuiten
Eigen revisiewerkplaats
zinnen of vakantie. Vraagprijs lic, m zeer goede staat, APK
voor Saab motoren
doe je bij HEINING HOBBY- ƒ6950.- Alfa 33 1.3 S, 9/87
eind '96. ƒ 2000. 0297 - 274072.
Kies voor echt vakantiegenot
ƒ2750,-. Tel.: 074-2777855.
ƒ 2250.- Peugeot 205 GTi, 6/84
en versnellingsbakken.
HAL. 020-4976999 A'dam,
Dus zekerheid. Kies dus
Peugeot 106 XN 1.1 i Ace, 3ƒ5250.Toyota
Celica
Coupé,'
Tevens verkoop van nieuwe
Sloterdijk 3.
A-POINT voor nieuw/gebruikt,
Te koop wegens beëindiging hobby:
2.0,
4/83
ƒ750.Kadett
1.6570
BESTËLAUTO'S
en
pers.
drs , fel groen met. 39.000 km.
en gebruikte onderdelen
van eerste eigenaar
inruil en verhuur van VWdrs., Stat. 4/84 ƒ 1250.- Golf, busjes v.a. ƒ3500. Garage
ƒ 15 650 - Cobussen, Baarsjes023-5614097
campers. Tel. 020-4301647.
911 Carera 4 Pon auto, '90.
Daihatsu
6/81 ƒ450.- Mercedes, 207 D Rijsenhout, lid Bovag.
weg 249, A'dam, 020-6121824.
124.000 km, kl steingrau, zw
SAAB DEPOT
't AMSTERDAMMERTJE
personenbus 10/79 ƒ6500.- Meer dan 50 jaar gevestigd: VW camper 2 Itr. 11/82, rook
18.000 km, tot 1997 fabneksgarantie, zwart/gnjs/geel,
led. bekl. Alle opties + autotel. Verkoop van nieuwe en gebr.
«Auto te koop9 Plaats in deze
Amstel 340-342
BEREBEIT
Amsteldijk
25, Bennebrpekerweg 17, Rijsen- silv. met. 150.000 km, zeer
incl.
Givi
kofferrek
+
grote
afneembare
koffer.
DE
HOOGSTE
PRIJS
voor
elk
Abs. nw st. Vaste pr. / 65.000 onderdelen. Tevens revisie, ontegenover Carré
rubriek U zult verbaasd staan
A'dam. 020 - 6627777. Donder- hout bij Aalsmeer, 0297- compl. ƒ11.950.- Van Aalst
Onderhoudsboekjes
aanwezig,
keuring
toegestaan.
merk
auto
a
cont.
met
vrijwar.
derhoud, rep. 0412-636737.
over het resultaat.
A'dam-C Tel. 020-6236491. Tel. 0343 - 453899.
dags tot 20.00 uur geopend 324229. Ook t.k. gevraagd.
Citroen Mijdrecht 0297-272828
Vraagprijs ƒ 20.000. Tel. 023 - 5633789.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
106 XN 1.1 i. Ace, 93J 15.650
106 XN 1.1 i. Ace, 93,ƒ 15,750
205 1.1 div. modellen
v.a
ƒ 8.950
309 XR 1.3, '88, 3-d. ƒ 5.900
309 GR 1.3, '88, 5-d. ƒ 6.500
306 5-drs 1.6 XT '93 ƒ23.200
405 GRi 1.9 Aut. '90 ƒ13.900
405 GR diesel '92
ƒ 18.450
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v,a. Postjesweg

Rover

Autosloperijen

Algemeen

Fiat

f\ff\ên f*f*ir* O^P* ftf*
020-665
86 86

Service en
Reparatie

Tel. 020 - 6365052
Nissan

Volkswagen

Ford

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

Family Cars

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Autoverhuur

Automaten

OUKEBAAS
niet duur!!!

Lada

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

Accessoires
en Onderdelen

Mitsubishi

Opel

Chevrolet

GOLDCAR MITSUBISHI

Saab

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

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

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

Campers

Motoren/Scooters

Bedrijfsauto's

Porsche

Daihatsu

Auto's te koop
gevraagd

HONDA CBR 1000 F '95

Jackpot Postcode Loterij op maximum

7 MILJOEN!
De Mega Jackpot van de Nationale
Postcode Lotery is by een stand van 6
miljoen gulden gevallen op lotnummer 2676 XC 132. Het lot bleek niet
verkocht te zyn. Daardoor stijgt de
Jackpot naar de maximale stand van
7 miljoen gulden.

UITSLAG TREKKING JULI1996
Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van juli verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint-tot 3.000 gulden -dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1001

De hoofdprijs van deze maand, de ton,
kwam terecht in Rijswijk, op lotnummer 2285 AZ 076. Voor de overige deelnemers in deze postcode bracht Reinout
een troostprijs van 1.000 gulden per lot
mee. En natuurlijk vielen deze maand
ook vele andere deelnemers in de prij/en. Kijk gauw in de prijzentabel op
deze pagina, met een beetje geluk staat
ook uw postcode daar genoemd.
Het kan zijn dat u hiernaast uw postcode
aantreft, maar dat u nog niet meespeelt
in de Postcode loterij. Dat is natuurlijk
heel jammer, maar nog geen ramp. Wat
pas echt jammer is: naast de Mega
Jackpot grijpen. Stel dat de Jackpot op
liw lotnummer valt. En dat u niet meespeelt. Grijp daarom deze maand niet
mis. Vooreen tientje per maand speelt u
al mee.

Mega Jackpot 7 miljoen
De notaris trekt elke maand een lotnummer voor de Mega Jackpot van de
Postcode Loterij. Alle loten trekken
mee. Als het lotnummer waarop de
Jackpot valt niet verkocht is, kan de
Jackpot niet worden uitgekeerd. De
prijs hl ij 11 dan slaan en de Postcode
Loterij verhoogt hem met l miljoen gulde n.
Als de Jackpot de stund van 7 miljoen c,rijpnuuwkansop7miljoen. Voormaar
gulden heelt bereikt, wordt de prijs ééntientje perlot!
;

29 JU Lf

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

7 miljoen

lilïè'sïariidyan die"

gegarandeerd uitgekeerd. De notaris
trekt in dat geval door tot hij een verkocht lotnummer treft. En dat is dus
deze maand het geval!
Daarom: vul vandaag nog de bon in om
(extra) loten te bestellen. De 7 miljoen
gaat er gegarandeerd uit! Grijp die
kans!! B

• De overige Bingoprijzen:
Getal22t/m36

GetaMt/m21
17
42
06

28
45
29

10
08 j 22
36
11
35
31
34
41 i 27 i 14 ! 03

44
19
01

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
TSiuisbingo
/25.OOO,Zetfoulen voorbehouden

18
20
39
40
05
02
23
37
26

ƒ10.000,ƒ1.000,ƒ500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,-

24
43
25
15
38
30

ƒ10,/9.ƒ8,ƒ7.ƒ6,ƒ5,-

De BMW: 1422 SG OO9 in Uithoorn

Camping Het Grootslag
Artdijk

4 augustus
Camping De Zwarte Bergen
Luycksgestel

7 augustus
Braderie
Harderwijk

1015
1052
1053
1055
1057
1058
1066
1067
1071
1071
1074
1077
1079
1082
1093
1095
1102
1102
1106
1107
1107
1131
1131
1161
1171
1183
1221
1222
1271
1276
1334
1338
1338
1354
1398
1403
1411
1412
1427
1432
1443
1447
1462
1531
1541
1546
1562
1562
1662
1716
1722
1723
1741
1759
1777
1783
1788
1791
1815
1816
1824
1824
1827
1829
1852
1862
1862
1901
1902
1911
1921
1965
1991
1991
1991
2031
2035
2035
2036
2133
2143
2181

JL 10O,NK 1OOO,GV 100,TZ 10O,DM 50,HP 25,JT 500,CT
25,WE 50,ER
50,GG 25,XP 500,LP
25,ZZ
50,KS ÏOO,TE
25,KE 500,VD 700,WV 50,SH 25,KL
25,VX
50,DH 700,LT
25,NK 500,XK
25,GC 25,CW 25,GX 25,TD 1000,BH 25,CA 500,TL
50,2H
25,CC 25,CH 25,GD 50,VT
50,HB 25,A2
25,CZ 1OOO,BB
25,JN
50,XL
50,GD 50,VW 25,LA 100,GM 700,SH
25,BG 7OO,W
50,HC 700,KE
25,ZR 700,GH 700,GM 5OO,BH 25,LM 1OOO,AH
50,CE 25,XE
25,TE
50,VD 700,EJ 7OO,XS
5O,GC 25,AK
25,HP
25,SN
50,CA 7OO,SC
50,AC 5OO,BM 50,BK
25,JX
25,SN
25,BC 7OO,CE
50,VB 7OO,GD 50,CS
25,CC 25,VR
25,-

2231
2241
2253
2264
2271
2272
2283
2286
2286
2289
2324
2331
2352
2353
2361
2401
2411
2481
2513
2518
2522
2531
2533
2544
2552
2552
2562
2564
2566
2572
2582
2582
2583
2584
2587
2596
2597

ZV
25,MV 25,XV
25,KJ
50,VG 25,XE 500,XM 25,AA
50,TB 500,AJ
5O,BK 25,H D 25,CA 50,VR 25,ET 25,PK 7OO0,JZ
25,KB 25,EZ ÏOO,AR 5O,ME 25,BA 50O,KX 5OO,XP 7OO,DC 5O,JR
50,NB 25,BG 25,MR 5O,TV
50,HG 50,HP 25,TP
25,GB 7O0,XE 50O,VC 7OO,VC 25,-

5142
5151
5152
5165
5213
5224
5235
5242
5246
5253
5256
5266
5282
5283
5311
5321
5341
5344
5375
5384
5384
5397
5409
5462
5582
5583
5591
5611
5613
5616
5625
5632
5643
5643
5643
5654
5654

HM 25,ND 25,RC 25,KP 25,AX 50,TT 500,EE 5OO,KB
50,AN 50O,BX 25,BH 7OO,AX 7OO,TG 25,WH 25,BA 50,NC 5OO,LK
50,SC 25,KX 700,GX 5O,LA 7OO,AV 70O,SZ
25,AR
5O,JJ
7OO,XV
50,TV
50,JD
50,GJ 700,LC 70O,XH 700,GD 25,DB 25,JJ
50,WH 5O,AA
25,RG7OOO,-

5674
5682
5684
5684
5706
5737
5737
5751
5764
5821
5831
5912
5912
5981
en voor iedere deelnemer in de postcode
5991
2285 AZ een troostprijs van ƒ 1 .000,6005
6026
6026
2611 VR 500,- 3524 AH 700,- 4698 AJ
25,- 6045
2613 EW 25,- 3527 JJ
50,- 4701 CL 70O,- 6086
2625 KA
25,- 3533 ER 25,- 4812 AE
50,- 6093
2628 VE
25,- 3555 EL
5O,- 4813 LD
25,- 6118
2641 XN 700,- 3561 CS »OO,- 4816 CX 50,- 6129
2645 AR
50,- 3581 MJ 25,- 4817 GL 700,- 6131
2678 KC 70O,- 3583 AP
50,- 4818 BJ 500,- 6135
2681 LS
50,- 3607 KT 25,- 4818 BL 500,- 6161
2691 BR 50,- 3631 AB 50,- 4844 VC 50,- 6164
2691 DR 25,- 3645 VT
25,- 4851 CV 25,- 6171
2691 R J
25,- 3648 BS 50,- 4854 LH 7O00,- 6181
2771 SB 25,- 3702 AG 25,- 4872 AH 50,- 6211
2807 MC 50.- 3707 AM 25,- 4874 J P
50,- 6227
2811 AB
25,- 3712 AG 7OO,- 4881 JA
25,- 6281
2922 BR 25,- 3712 BN 700,- 4904 PW 25,- 6321
2931 AE 25,- 3738 XH 7OOO,- 4926 SL
50,- 6363
2964 CV
50,- 3741 SK 25,- 5025 WS 50,- 6365
2983 BB
25,- 3742 AM 25,- 5038 EA
50,- 6367
2985 VA
50,- 3742 GK 25,- 5051 KJ
50,- 6372
3012 HR 25,- 3752 ZC 700,- 5052 RB 50,- 6374
3015 CP 500,- 3769 JZ 700,- 5061 DJ
50,- 6412
3022 LC
25,- 3769 TD
50,- 5066 BE
50,- 6414
3039 MH 7OO,- 3771 JA 50O,- 5101 AR
50,- 6414
3043 LE
25,- 3812 MC70OO,- 5102 VH 50,- 6432
3043 TL
50,- 3813 RK 25,- 5104 CZ
50,- 6438
3044 AV
25,- 3818 NN 70O,- 5111 NC 700,- 6441
3051 SX 50,- 3823 WT 50,- 5121 HH 25,- 6466

NJ
25,GG 5O,JB 7000,JP
25,VA
25,JA
25,RA 25,VP 25,RL 500,AE 25,KS 25,BS 25,CP 25,EW 25,XG 50,NK 7OO^CW 50,SC
5O,EX
25,CG 50,EE 5OO,CW 50,GH 25,HX 50,HA 5O,BW7OOO,CP 50,NA 5O,JC
25,SE 25,XT
5O,AL
25,GE 25,BX
25,AC
5O,XX 25,VA 25,BG 500,CA 25,VC 25,VW 25,CJ
25,KT
50,HL 50,KG 50,-

3073
3078
3079
3112
3117
3117
3118
3131
3132
3134
3136
3136
3137
3141
3141
3151
3204
3204
3225
3232
3232
3267
3295
3311
3312
3318
3328
3363
3432
3436
3444
3448
3466
3481
3515
3521
3522

CK 50,JR
25,VJ 70OO,AK 7OO,ER 25,NT 25,KD 5OO,WX70OO,RX 25,G J 50O,BC 7OO,GE 50,ZC 50,AJ
50,KS 50,HC 25,CT
50,TP 7OO,RJ
50,SH 7OO,TA
25,BJ
50,XC 25,TT
5O,RD 5O,EE 25,RE 25,XJ
25,EN 25,XL 7OO,BD 70OO,CL
25,NC 7OO,VA 7OO,EG 50,XX 25,HL
25,-

3831
3831
3831
3842
3844
3862
3871
3871
3902
3931
3931
3956
3962
3972
4013
4024
4043
4051
4054
4101
4142
4176
4245
4254
4261
4311
4315
4352
4413
4421
4431
4524
4543
4551
4613
4693
4695

EL 700,HM 500,XH 25,XX 50,JB 50O,XE
25,KB 25,RR 25,ZN
25,KK 7000,RW 50,GH 25,HC 25,JM
50,NM 50,BK
50,KR 25,DC 25,ML
5O,NW 700,CV 5OO,BK 25,JS
50,ER 25,TC 25,HZ 25,AS 700,JC
25,CM 700,EN 50,BT 50,EG 25,AP
50,GH 70O,BB 50,PJ 700,BN
5O,-

2285 AZ 076

HOOFDPRIJS

ƒ 100.000

cece
ODOD

RC
D
C

e/1
DC/,-

6523
6524
6536
6561
6581
6591
6591
6601
6601
6601
6604
6605
6613
6662
6681
6703
6717
6741
6822
6823
6828
6831
6843
6882
6903
6961
7004
7009
7041

7061
7081
7091
7104
7131
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STUUR IiX
14 AUGUSTUS!
ffi'U A, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
Q ƒ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

LJdhr.[

Adres:
Postcode:
Plaats:
Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,-Tel.
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:
i
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Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 31 juli 1996

De tweede spoorwegmaatschappij
van Nederland draait zich warm
Bij rederij lovers die van de
rondvaartboten, ontwikkelen ze graag nieuwe ideeën,
van museumboot tot watertaxi. Maar dat ze nog eens
een spoorlijn zouden exploiteren, hadden ze nooit kunnen dromen. Als het meezit
gaat de Kennemer Strand
Express half augustus van
Amsterdam naar Umuiden
rijden. Directeur Peter Sul:
„Het heeft wel wat om de
tweede spoorwegmaatschappij van Nederland te
zijn."

Peter Sul,
hier bij
het eindpunt in
IJmuiden: 'Bijna heel
Nederland
vindt het
een goed
plan'
Bram de
Hollander
Fotografie

,ETER SUL (38), de kersverse directeur van Lovers, heeft er zin in, ook
al is het wel erg snel gegaan. „In maart hebben we de
eerste gesprekken gevoerd, en
nu hebben we de vergunning al
binnen. De eerste wagons zijn
ook besteld; die komen uit Belgie, met veel pluche. Het hangt
nu alleen nog op het beveiligmgssysteem,
en op de vraag
of de NS ons
daaraan wil
helpen."

„Je mag ook in de trein blijven zitten, maar met die muziek willen we mensen alvast in
de sfeer brengen. Ik heb dat
idee in Brazilië opgedaan, want
daar is een land van ritmes,
mooi weer en ontspannen mensen. Ik denk namelijk dat reizigers hier best wel met elkaar
willen praten. Ze kijken nu
vaak stuurs voor zich uit, maar
kijk
maar
eens hoe dat
omslaat als er
een vertraging
optreedt. Oh
ja, en die zeeZeg
nou
lucht,
daar
eens
eerlijk,
zijn we nog
wiens jongens- ----- ----- mee bezig.
droom was het
Ons
eerste
om so'n opgeheven lijntje naar luchtje rook naar wc-verfrisser,
Umuiden weer nieuw leven m te maar nu krijgen we iets dat
blazen?
naar zeewier ruikt."
„Ik kom zelf uit Velsen, ben
praktisch aan het spoor geboOp welk publiek mikken jullie
ren. Dat lijntje is in '83 opgehe- met de nieuwe verbinding?
ven. Maar er gaan nog steeds
„Op forensen, maar vooral op
Amsterdammers naar IJmui- mensen die er even uit willen.
den om een visje te eten. Ze Umuiden is niet alleen een viskomen ook voor de zeelucht en mekka, met fish & chipszaken
de vissersschepen. Bovendien en restaurants, maar het strand
is er de laatste jaren een echt is een mooi alternatief voor
strand en een jachthaven bijge- mensen die de jongerenhoreca
komen, dus het heeft me altijd van Bloemendaal aan Zee of
verbaasd dat er geen trein meer Zandvoort zijn ontgroeid. Ook
naar toe gaat. Ja, je hebt een kun je op een mooie zomerabus, maar dan moet je eerst vond een wandeling langs de
naar de Marnixstraat, en nog jachthaven maken."
ben je een uur onderweg."
Maar dat geldt voor de zomer.
Is dat een geintje dat jullie in Hoe moet dat nou in de winter?
de trein Braziliaanse muziek
„We mikken niet alleen op
willen draaien, zeegeruis laten strandgasten, waarvoor webushoren en zeegeur verspreiden. sen laten rijden en een horecaWaarom zou je dan nog naar het voorziening neerzetten, maar
strand gaan?
we denken ook op natuurliefhe-

'Umuiden voor
wie Zandvoort
is ontgroeid'

bers. Er komt een aparte wagon
voor fietsen, zodat je vanaf
Driehuis-Westerveld via de duinen naar Parnassia kunt fietsen. Of een historische route
kunt volgen: via Spaarnwoude
terug naar Amsterdam. En verder denken we aan bunkertochten en tripjes naar het forteiland, zeg maar het Pampus van
Umuiden. Dat we boottochtjes
kunnen organiseren zal je
niet
verbazen."

beveiligingskasten te leveren.
Die heb je nodig om de trein te
laten stoppen als de machinist
onwel wordt. Die ATB-kasten
worden nu vernietigd, omdat
de NS altijd het nieuwste van
het nieuwste wil. (...) Ja, natuurlijk kunnen we zelf ook
nieuwe kasten kopen, maar dan
moeten we een jaar wachten.
En we willen zo snel mogelijk
de slag."
Waar beleef
je het meeste
plezier aan?
„Aan het enthousiasme
dat we overal
----- ontmoeten.
Oude
seinwachters, die aanbieden om
een baanvak schoon te maken.
Heel veel mensen komen met
raadgevingen en adviezen,
want eigenlijk is het spoor van
ons allemaal, dus iedereen
draagt het een warm hart toe.
Kortom, heel Nederland vindt
het een goed plan; nou ja, bijna
heel Nederland."

'NS beschouwt
ons als scheur
in hun broek'

De NS heeft
elke medewerkmg
geweigerd en heeft
zelfs de Duitse
Spoorwegen onder druk gezet
om niets aan jullie te verkopen.
Enig idee wat daar achter zit;
tenslotte gaat het hier om een
lijntje waar ze zelf geen brood in
zien.
„Aan alles merk je dat ze zijn
overdonderd door deze nieuwe
concurrentie. De NS beschouwt ons als een scheur in
hun broek. Hebben ze letterlijk
zo gezegd. Bovendien behoort
het traject Amsterdam-Haarlem tot hun hoofdnet, en daar
gaan wij ook over rijden. Maar
eerlijk gezegd snap ik hun
angst niet, want wij zien onszelf
vooral als aanvullend vervoer.

Gaan de NS dat beveihgingssysteem nu wel of niet leveren9
„Nu de minister van Verkeer
en Waterstaat ons een vergunning heeft gegeven, hoop ik dat
ze bijdraaien. We hebben de NS
gevraagd, om ons tweedehands

Honing: „In Artis maak je veel mee. Zo werd er eens een zwerver die een tijger wilde aaien gebeten" Foto Bram de Hollander

A

L op 14-jarige leeftijd
kwam Honing in de
hoofdstedelijke dierentuin terecht. „Ik zat
toen nog op school maar daar
had ik helemaal geen zin meer
in. De muren kwamen zogezegd
op me af."
In de pauzes ging hij vaak
naar Artis, omdat de vader van
een vriendje daar werkte „Ik
was gek op dieren en het was
een jongensdroom van me om
in de dierentuin te werken. Ze
namen toen veel jongens aan en
daar hoorde ik ook bij. De besten mochten blijven. Gelukkig
kwam ik door die proeftijd
heen," vertelt Honing.
Hij begon zijn loopbaan als
leerling-dierenverzorger bij de
fazanterie. Na korte tijd werd
hij voor het aquarium gevraagd. „Dat werd niet geloofd
in de tuin. Het aquarium had
toen namelijk nog een aparte
status omdat er veel met Latijnse woorden werd gewerkt en er
weinig doorstroming van personeel was," zegt Honing met
lichte trots.

Zijn vissen niet echt dieren
om contact mee te krijgen, in
het amfibarium waar Honing
ook een jaar werkte lukte dat
wel. „Ik voerde de kikkers altijd kakkerlakken uit de hand.
Zo weet je zeker dat ze genoeg
hebben en bovendien krijg je zo
een band met de dieren," legt de
ex-dierenverzorger uit.
Dat niet alle dieren zo lief zijn
als ze er uitzien ondervond de
Haarlemmer aan den lijve. HoArnoud van Soest ning: „Ik was eens in het nijlpaardenhuis toen er plotseling
een dwergnijlpaard voor me
stond. De jutezak die ik in mijn
hand had, hield ik voor me en
het beest liep rustig achteruit.
Wanneer de eerste trein naar IJmui- Toen kwam de nijlpaarden verden gaat rijden is nog niet zeker. Voor- zorger eraan rennen met een
lopig wordt op half augustus gemikt.
De rit gaat 36 minuten duren en een bezem. Het dwergnijlpaard viel
retourtje zal rond de 13 gulden kosten. hem aan. Ik was direct van het
Tegenover de NS-loketten in het CS idee af dat het een troeteldier
komt een loket voor de Kennemer
Strand Express. Na de zomer zal de is."
trein alleen in de weekends rijden,
maar na april 1997 hoopt men dagelijks op Umuiden te rijden.

Dat krokodillen niet altijd zo

Niet alle dieren
zijn zo lief als
ze er uitzien
Werken in een dierentuin, wie wil dat nou niet? Voor de
meeste mensen blijft het een stille wens, voor Ben Honing
(54) kwam de jongensdroom uit. Zijn hele leven werkte hij
bij Artis. Van dierenverzorger werd hij hoofdportier. Op l
augustus gaat hij na veertig jaar met de vut om van zijn
vrije tijd te genieten. Tevreden blikt hij terug op zijn loopbaan, met een tikkeltje melancholie.
sloom zijn als ze lijken merkte jas om zijn arm gewikkeld en
Honing toen hij eens moest in- hield die tegen z'n borst. Ik
vallen in het reptielenhuis. vroeg hem wat hij onder zijn jas
„Toevallig moesten de kroko- had. Hij haalde het kledingstuk
dillen net die zondagmiddag ge- weg en toen zag ik dat zijn hand
voerd worden. De beesten had- helemaal open lag. De lappen
den zo'n honger dat ze wild te- vlees hingen eraan, je zag het
gen het hek opsprongen waar ik bot gewoon.
langs liep. Met angst in m'n
schoenen heb ik ze gevoerd.
Wat bleek? Zijn hand was geBlijkbaar was dat te zien want grepen door een tijger, die hij
een jongetje riep: kijk die man, wilde aaien. De man had zijn
hij is nog banhand teruggeger dan wij!"
trokken."
Toen HoHoewel HoningnalS jaar
ning en zijn
collega's net
zo'n
beetje
alle diersooreen ehbo-curten had versus hadden gevolgd ging dit
zorgd werd gevraagd of hij
karweitje hen
portier wilde
boven de pet.
worden. „De ------ ---^-^- Een team veroude portier
plegers moest
ging met pensioen en er was er aan te pas komen om de
dus iemand nodig. Ik zou hier hand te verbinden en de man
betere carrièrekansen hebben naar het ziekenhuis te vervoeen een beter salaris dus heb ik ren.
de kans gegrepen."
Honing heeft m de afgelopen
Dat Honing nu niet meer da- veertig jaar veel zien verandegelijks met de dieren te maken ren in Artis. „Toen ik hier
had betekende niet dat hij op kwam was er echt een wedloop
een saaie werkplek terecht met andere dierentuinen en
kwam. „Wij, de portiers, zaten ging het erom welke de grootste
eens bij elkaar aan de hoofdm- collectie had. Nu is er veel meer
gang toen er een zwerverstype samenwerking en worden dieaan kwam lopen. Hij had zijn ren uitgewisseld om de voort-

Hoofdportier
Artis gaat na
veertig jaar
met de VUT

In de nazomer van 1911 beleefde de stad Haarlem een
sensatie. Ene Anthony Fokker, die een aantal jaren tevoren
de hbs in Haarlem verlaten had omdat hij met meer toewijding werkte aan stoommachientjes en het uitdenken van
een anti-plofband dan aan zijn huiswerk, verzorgde vier
dagen lang demonstraties met zijn eigen vliegtuig. Daarbij
vloog hij onder meer rondjes rond de St. Bavo-kerk. 'Uit alle
hoeken en gaten liepen de mensen uit om dat wonder te
zien,' meldde de Nieuwe Haarlemse Courant in een verslag.
'En het was een wonder, inderdaad! De trams stonden stil,
de keukenmeiden lieten de biefstukken aanbranden en de
zieken in de ziekenhuizen kropen naar de ramen om hem
3 te zien.'
~" N VLIEGTUIGMUSEUM
Aviodome is momenteel de
tentoonstelling '85 jaar Fokker' te zien, waar de Spin uit die
dagen een trots onderdeel van
uitmaakt. Fokker zou zijn
roem overigens de eerste jaren
| vooral in het buitenland opbouwen, vooral met zijn activitei| ten in Duitsland.
=1 „Anthony Fokker was al jong
' gefascineerd door de Amerikaanse gebroeders Wright en
de activiteiten van Franse vliegI tuigbouwers," vertelt Jos Sloj t] e, vrijwillig medewerker van
•i de Aviodome en specialist op
! het gebied van de vroegste pe| node van Fokker tot omstreeks
\ 1920. „Hij brak de hbs voortij| dig af en wist onder de militaire
dienstplicht uit te komen. Toen
hij twintig was ging hij naar
Duitsland en maakte hij zijn
ouders wijs dat hij in opleiding
j °mg bij een automobielbedrijf.
j Anthony Fokker was in werke\ hjkheid echter meer geïnteres^eerd in de afdeling vliegtuigbouw en de pilotencursus van
de school."
Jos Slotje heeft zich zeer in
tensief met Fokkers vroege pej'iode beziggehouden. In 1982
kwam hij bij het bedrijf in
dienst na jaren in München bij
BMW
te hebben gewerkt. Slotje
p
,ing bij de vliegtuigbouwer aan
de slag als technisch illustra'or, waarbij hij onder meer
j opengewerkte tekeningen van
j vliegtuigen maakte.
j1 t; Slotje: „Ik kwam bij de Mili*ry Support Group, de klanten
ondersteuning voor de Konmklijke Luchtmacht. Daar
Werkte toen iemand aan onderdelen voor een replica van de

driedekker die Fokker bouwde
in de Eerste Wereldoorlog. Ik
vroeg toen hoe hij aan tekeningen van die onderdelen kwam.
Het bleek toen dat er wel wat
materiaal uit de Eerste Wereldoorlog werd bewaard, maar dat
er geen behoorlijk archief was.
Ik ben toen overal in archieven
gaan zoeken naar materiaal uit
de vroegste periode van Fokker
en heb sindsdien veel bij elkaar
gesprokkeld. Omdat mij thuis
de ruimte ontbrak om al het
materiaal op te slaan, heb ik dat
ter beschikking gesteld van de
Aviodome, ook om het voor geïnteresseerden toegankelijk te
maken."
Uit zijn vele ordners blijkt
dat Anthony Fokker zijn eerste
vluchten maakte bij de Duitse
vliegtuigbouwer Jacob Goedecker in Mainz, bij wie de Hollander toen in de leer was. „Fokker
ging naar Duitsland omdat er
in Nederland weinig animo bestond en omdat omstreeks 1910
de ontwikkeling van de luchtvaart in Engeland en Frankrijk
al veel verder was dan in Duitsland. Daardoor lagen er voor
hem juist in Duitsland kansen."
Welnu, die kansen heeft Fokker uitstekend benut. In december 1911 vestigde hij een fabriek in Berlijn Johannisthal,
wat toen dé plaats was voor de
vliegtuigbouw in Duitsland, en
later in Schwerin. Fokker
slaagde erin de aandacht van
militaire autoriteiten te vestigen op zijn ontwerpen. „Die
hielden toen regelmatig rondvluchten, waarmee zij nagingen
hoe aangeboden typen vliegtuigen zich in de praktijk hiel-
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Uit alle hoeken kwamen de
mensen om het wonder te zien'
den," vertelt Slotje. „Zo scheidden zij het kaf van het koren.
Vliegtuigen moesten in die tijd
goed vervoerbaar zijn per auto
of trein en ter plekke snel in
elkaar kunnen worden gezet. In
die tijd waren er nog nauwelijks vliegvelden en moesten
vliegtuigen per auto naar een
geschikt veld worden ge-

bracht." Ook Fokker deed mee.
„Wat de Duitsers vooral nodig
hadden, waren verkenners,
tweepersoons vliegtuigen met
een piloot en een waarnemer
om foto's te maken. Aan het
begin van de Eerste Wereldoorlog vochten vliegtuigen nog
niet. Dat kwam later, toen men
het vervelend ging vinden dat

er steeds vliegtuigen van de tegenpartij over de eigen linies
vlogen. Eerst gingen er pistolen
en geweren mee, later kwamen
er mitrailleurs. „Fokker ontwikkelde een mechanisme
waarmee je door een draaiende
propeller kon schieten. Men mstalleerde toen al wel mitrailleurs waarmee men op goed ge-

luk door de propeller schQot,
maar de kogels ketsten vaak af
of beschadigden de propeller.
Dankzij Fokkers mechanisme
vuurden mitrailleurs alleen op
het moment dat zich geen propellerblad voor de loop bevond.
Fokker verwierf er een patent
op en tal van vliegtuigbouwers
pasten dit mechanisme later

toe Voor de
produktie ervan bouwde
Fokker zelfs
een speciale
fabriek."
Tijdens zijn
naspeuringen
ontdekte Slotje dat Fokker
m
oktober
Jos Slotje
1917 een offibij
de
Fokker
ciele samenwerkingsoverSpin, die
ondereenkomst afsloot met de
deel
is
van
de
Duitse vliegtentoontuigbouwer
stelling
Junkers om
'85 jaar
samen vliegFokker'
tingen te ontwerpen Een
in
de
soort FokkerAviodoDASA avant la
me
Biam de
lettre? „Niet
Hollandei
helemaal."
meent Slotje
Fotogiafie
„De samenwerking heeft
uiteindelijk
ook met veel opgeleverd. Junkers was echt een heertje, terwijl Fokker een vrije vogel was,
die met iedereen overweg kon
Junkers was een theoreticus,
Fokker vooral een doener."

planting te bevorderen. De beschermmg van dieren die met
uitsterven worden bedreigd
staat nu meer centraal. Er zijn
minder soorten, maar per soort
wordt meer voor de dieren gedaan. Verder zijn er natuurlijk
meer activiteiten bijgekomen
zoals de musea en het planetanum."
Ondanks regelmatig terugkerende bezwaren tegen het fenomeen dierentuinen gelooft Honing in het belang ervan in deze
tijd. „Dieren die anders misschien uitsterven kunnen zo
beter beschermd worden. Bovendien kun je in dierentuinen
dieren zien die je anders met
gauw zou tegenkomen." Dat
Honing hieraan door zijn werk
een bijdrage heeft kunnen léveren, stemt hem dan ook zeer
tevreden. „Eigenlijk heb ik niet
te klagen: zonder diploma heb
ik een redelijke positie gekregen. Mijn werk is ook nog heel
belangrijk: je verkoopt iets
waar 150 mensen voor werken,
je bent dus het visitekaartje van
de dierentuin. We moeten aan
het publiek, de gasten, service
verlenen en tegelijkertijd de belangen van Artis behartigen."
Hoewel de hoofdportier al die
jaren met plezier heeft gewerkt,
verheugt hij zich op zijn vertrek. „Werk is erg leuk maar er
gaat veel vrije tijd m zitten,"
gniffelt Honing. Bang om zich
te vervelen is hij niet. Hobby's
genoeg: Honing wandelt graag
m de buurt van zijn woonplaats
Haarlem, hij houdt van tumieren en heeft zijn eigen mini dierentuin met konijnen, duiven
en andere vogels.
Zijn naderend afscheid betekent niet, dat hij nooit meer op
zijn oude werkplek komt. Homng: „Ik zal regelmatig terugkomen om de dieren te bezoeken. In het begin zal ik wel het
gevoel hebben dat ik met vakantie ben, maar dan zal ik beseffen: het is een vakantie voor
altijd!"
Incs Jonker

van giganten als Boeing en Anbus Industrie vandaag Fokker
beschikte toen over enkele grote vliegtuigfabrieken in Amerika. In de loop van de jaren dei tig verloor Fokker die positie
en werd hij weer teruggewor
pen op Nederland. In de Aviodome is er van alles over te
zien

Na de Tweede Wereldoorlog
werd de fabriek in AmsterdamNoord herbouwd en latei verhuisde deze naar Schiphol,
waar de succesvolle F27
Fnendship m produktie werd
genomen. Thans is Fokker failïiet, maar nog steeds leeft er
hoop op een nieuwe herrijzenis
Slotje werd in eerste instantie
bij Fokker ontslagen als gevolg
van het faillissement, maai hij
vocht dat aan en ontving recent
tot zijn eigen verrassing een
brief waarin gemeld werd dat
hij terug kon komen
Of dat ook betekent dat Fokker herrijst? „Die vraag moet ik
toch wel positief beantwoorden, denk ik," zegt Slotje. ,.Er
wordt nu gewerkt aan een constructie waarbij toch weer twintig vliegtuigen kunnen woiden
gebouwd. Het gaat bij Fokker
om een goede technologie, het
enthousiasme is er en de klanHet einde van de Eerste We- ten staan in de rrj Ik denk dat
reldoorlog maakte verdere sa- Fokker toekomst heeft en dat
menwerkmg ook zeer moeilijk, men ermee verder gaat."
want voor Fokker was het toen
Kené de Leeu\\
over in Duitsland. Hij keerde
terug naar Nederland en vestigde een fabriek in AmsterdamNoord, maar Nederland werd
spoedig opnieuw te klein voor Dl1 tentoonstelling'S5.la.ir 1'oKkri . die
hem. In de jaren twintig en be- onder meer tien liNtorisclu» 1'oUki-igin dertig had hij vooral succes \lleivtuiiten onu.it, K d.igrll|ks tneüiintit-n uur 's mori'piis tol \ i j t
met verkeersvliegtuigen, waar- kolljk's \an
mldd.ius en duurt tot en met l>
bij zijn toenmalige marktposi- uur
l.uuurl. Inlichtingen \ U telet'nnnnumtie vergelijkbaar was met die nier MMl.'UI.
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KENNISGEVING

WET BODEMBESCHERMING
Melding en ontwerp-beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat
zij op 8 juli 1996 een melding ingevolge de Wet bodembescherming hebben ontvangen van de gemeente Uithoorn
met betrekking tot het voornemen om op een drietal watergangen te Uithoorn de waterbodem gedeeltelijk te saneren.
Bij de melding zijn de volgende rapporten gevoegd:
- "Verkennend waterbodemonderzoek naar de kwaliteit van het
slib in diverse watergangen in de gemeente Uithoorn";
•
- "Verkennend waterbodemonderzoek langs Provincialeweg te
Uithoorn";
- "Peilingen klasse 3 en 4 specie De Kwakel Uithoorn";
- "Peilingen klasse 3 en 4 specie Thamerdal Uithoorn";
- "Waterbodemsaneringsdraaiboek voor baggerwerken op:
Diverse locaties te Uithoorn".

BREDERODESTRAAT 35

Gevraagd is een oordeel te geven of er sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging en zo ja, tevens de urgentie en
het tijdstip van de sanering te melden.

Halvrijstaand woonhuis met tuin voor en
achter, vlakbij de duinen en nabij centrum
dorp gelegen.
Achtertuin op het zuid/oosten met stenen
schuur.

MARTINUS NIJHOFFSTR 49
Goed onderhouden woonhuis met tuin voor en
achter, tuinhuisje met achterom. Gelegen in
kindvriendelijke buurt. 5 min. lopen v. centrum
en 10 min. van strand.
Indeling:
beg. gr: entree/hal, woonkamer met open keuken.
1e verd: overloop, 3 slaapkamers, badkamer m.
douche, toilet en aansluiting wasmachine.
. vaste trap naar 2e verd: 1 kamer.
bouwjaar 1991
hardhouten ramen met dubbele beglazing
mechanische ventilatie in keuken badkamer
en toilet
c.v. gas combiketel
opp: ca. 125 m2
ƒ 295.000.-

INDELING:
beg.gr: entree, ruime hal, kelder, toilet,
woonkamer met serre, 2 slaapkamers, keuken.
1e verd: 2 slaapkamers, 2e toilet, douchekamer, balkon.
2e verd: losse trap naar vliering.
* gaskachelverwarming
* grondopp: 237 m2
ƒ 398.000,-

Tevens is bij de melding ter goedkeuring een saneringsplan gevoegd:
- "Saneringsplan inzake de baggerwerkzaamheden van een drietal
watergangen met klasse IV slib binnen de gemeente grenzen van
Uithoorn".
Het college van Gedeputeerde Staten heeft het voornemen hierover een beschikking te geven.
Inzage
De melding, ontwerp-beschikking en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 tot 30 augustus 1996 ter inzage:
- bij de dienst Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland, kamer 2090, Houtplein 33 te Haarlem;
- in het stadhuis van de gemeente Uithoorn,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn van maandag tot en met
donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30
tot 12.00 uur.
Bovendien liggen de stukken, na kantooruren, ter inzage:
- in het stadhuis van Uithoorn, echter uitsluitend na een
telefonisch gemaakte afspraak, tel: 0297 54 32 23.
Bedenkingen
Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikking tot
30 augustus 1996 schriftelijk bedenkingen indienen bij
Gedeputeerde Staten .van Noord-Holland, meldpunt bodemsanering, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. De indiener van een
bedenking kan (bij indiening) verzoeken om zijn/haar persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Voor een verzoek om een
gedachtewisseling, waarbij u indien gewenst bedenkingen kunt
inbrengen, kunt u contact opnemen met de dienst Milieu en
Water, de heer J.S. Rem tel: 023 5 1 4 3 7 1 3 .

Corn. Slegersstraat 2a, multifunctionele
bedrijfsruimte in centrum van Zandvoort.
Totale opp. plm. 140 m2, hoogt 4.30 m.
Eventueel mogelijkheid voor realiseren appartementen.
Vr.pr. ƒ 219.000,-k.k.
Eventueel te huur voor ƒ 1.750,- p.m.

Ruime 4 kamerhoekflat pp 2e verdieping aan
zee gelegen met balkon, in gebouw met lift.

INDELING
soust.: kelder
beg.grond: entree/gang, toilet, grote voorkamer,
studeerkamer, tussenkamer, achterkamer, keuken, doche, tuin oost met achterom 1e verd:
overloop, 2e toilet, kamer en-suite, voorkamer,
achterkamer, balkon oost
' direkt achter boulevard gelegen
* vrijstaande houten schuur
" bouwjaar 1990
* C.V. gas
* grondoppervlakte 299 m2
ƒ 475.000,-

INDELING:
entree/hal, gang, toilet, ruime woonkamer met
rondom ramen, zijkamer, 2 slaapkamers, moderne witte keuken, nette badkamer met Iigbad
en wastafel. Berging op de begane grond.
• gedeeltelijk kunststof kozijnen met dubbel
glas
* voorzien van C.V.
' aan zee gelegen
" servicekosten ƒ 388,46 per maand inclusief
stookkosten
ƒ 205.000,-

izen

NIC BEETSLAAN 9

CORT VD LINDENSTRAAT 40
2 onder 1 kap vila met vrijst. gar. met fraai
aangelegde zonnige voor- en achtertuin.
Schitterend uitzicht over de zuidduinen.
INDELING: tpeg.gr: entree/hal, toilet, L-vorm.
living, plavuizen vloer met vloer-verw., moderne keuken met appar. 1e verd: 2 ruime
slaapkam., waskam. luxe badk.m.bad,
douche, 2e toilet, dubb.wastafel, 2 balkons.
2e verd: 3 kamers, bergruimte
perfekte staat van onderhoud
fraaie tuin met 3 zonneterrassen
2 min. loopafstand van zee
rondom dubbele beglazing
verplichte overname r.z. 20.000.c.v. gas(HR ketel 1995)
grondopp: 326 m2
ƒ 598.000.-

INDELING:
soust: waskamer, hobbykamer/berging met
toegang tot achtertuin beg.gr: entree/gang,
toilet, doorzonkamer m.open keuken en laminaatvloeren, bergkast.
1e verd: zeer ruime ouderslaapkamer, logeerkamer, badkam. m. Iigbad, toilet
* 5 min lopen van centrum en 10 min van
het strand
* bouwjaar 1991
* c.v. gas combiketel
* grondopp: 117 m2
ƒ329.000.

.L,

... als Cense & van Lingen
weer voor u scoort!
BURG V FENEMAPLEIN 8A3

SWALUESTRAAT 22

Direkt aan zee gelegen 3 kamerappartement op
de 8e verdieping van het gebouw 'Palace Hotel'
met fraai uitzicht over zee en land.

Karakteristiek woonhuis met een voormalig
vissershuisje als schuur.

INDELING:
entree/hal, woonkamer met verbinding naar
voormalig slaapkamer, thans ingericht als eetkamer, ruime slaapkamer aan de landzijde,
keuken, moderne bakamer met douche en wastafel, apart toilet, 2 ruime balkons, één aan zeeen één aan landzijde.
" badkamer voorzien van marmeren tegels
* centraal gelegen en vlakbij het N.S. station
" c.v. blokverwarming
ƒ 269.000,-

de krant helpt
u op weg

ren
NVM

MAKELAAR,

CENSE&
'N LINGEN

INDELING:
beg.gr: woonkamer, voprslaapkamer, achterslaapkamer, eenvoudige keuken met onderliggende kelder, voormalige visserswoning, thans grote schuur.
1e verd: zolderruimte met dakkapel.
" met achtertuin
* met achterom
.*' vele originele details
ƒ 295.000.-

V
A

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

Marisstraat 38, direct achter de boulevard
gesitueerd semi vrijst. woonh. met garage.
Royaie voor- en achtertuin. Ind. hal; toilet;
doorzonkamer; keuken; 1e et. badk. met
toilet en douche; 3 si.k.; balkon; vliering.
Grotend, v.v. kunststof kozijnen en dubb.
begl.
Vr.pr. ƒ 495.000,- k.k.
Ir. Friedhoffplein 10, vrijst. villa met garage op steenworp afstand v.h. strand en
de duinen. Grondopp. plm. 450 m2. Ind.:
vestibule; hal; L-vorm. woon-/eetk. (50 m2)
met open haard; toilet; keuken; bijkeuken;
1e et 4 si.k.; toilet; balkon; badk. met wastafel en Iigbad; vliering.
Vr.pr. ƒ 549.000,- k.k.

VAN GALENSTRAAT 60

Uit 3 verdiepingen bestaand royaal woonhuis met tuin voor en achter. Gelegen in
kindvriendelijke buurt aan zeer rustige laan.
Ruime parkeergelegenheid.

Burg. van Alphenstraat 61/36, driekam.hoekapp. met fraai uitzicht en 2 balkons. Ind. hal; ruime woonk.; keuken met
inb.app.; badk. met douche en wastafel; 2
si.k.; toilet. Grotendeels v.v. dubb.glas.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Burg. Engelbertsstraat 7 rood, in dorpskern gesitueerde bovenwon. Helft van
vrijst. woonh. Recent geheel gerenoveerd.
Ind. beg. gr.: hal; berging; 1e et.: hal; riante
woon-/eetk. met balkon zuid;luxe open
keuken met app.; toilet; 2 si.k.; luxe badk.
met wastafelmeubel en iigbad; zolder bereikbaar via vlizotrap. Geheel v.v. kunststof
kozijnen met dubb. begl. C.v.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.
Passage 3/11, Royaal driekam.app. op 3e
et. met uitz. op zee, gelegen nabij strand,
station en centrum. Opp. plm. 120 m2. Ind.
ruime hal; woonk. (50 m2) met balkon
west; keuken met balkon oost; 2 si.k.; toilet; badk. met wastafel en Iigbad.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.
Fahrenheitstraat 33, goed onderh. tussenwon. met vrij uitzicht. Voor-, achtertuin
en achterom. Ind. hal; garderoberuimte;
toilet; royale uitgebouwde doorzonwoonk.;
open keuken met inb.app.; 1e et. 3 si.k.;
badk. met wastafel en douche; 2e et. zolderk. met 2 dakkapellen.
Vr.pr. ƒ 315.000,-k.k.

MARISSTRAAT11
Nabij zee en duinen gelegen vrijstaande villa
'Zee en Duinzicht' met rijke historie.

130
soorten

50

soorten
vleeswaren

vlees

Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u Maar.
Amsterdam (020-562.3076)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (023-571.7166)
' Bron: NIPO Appreciatie Onderzoek, oktober 1995

Wij zijn voor u de onbetwiste
BARBECUE-SPECIALIST
Elke week het dagelijks nieuws!

of

FUGANIDEAtl

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

DE CONTACTLIJN
VAN

MAKELAAR QG.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
«r» Projekten/Adviezen/Hypotheken/
bid
Assurantiën
NVM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in c-omad te komen rnet
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Conuictlijn. Op de Contactlijn
06-350.15.15.6 kunt u anoniem luistcren naar talloze serieus ingesproken advertenties van Icxcrs die een
serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direet reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.

Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

Run

tflahke
Schnitzels

1 kilo

1 kilo

Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
ll.OOgpm)

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

Grote Krocht 5-7 Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
Zandvoort
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Tel. 5719067
Wij zijn zondags weer geopend

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

UitCSlVrije Tijd

Vips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17
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'Ruik je die groene zeep? Heerlijk toch!'
Weet je nog?

D

E PRINS Willem-Alexander is in 1992 als Russisch
schip te water gelaten. Hij
.ruist nu echter niet meer over
Ie Oostzee, maar vaart onder
•lag van een maatschappij uit
jrk tussen Kampen, Lelystad,
toorn en Amsterdam. Eennaai buiten de Oranjesluizen
teekt de draagvleugelboot de
<op hoog in de wind en jaagt
net meer dan zestig kilometer
jer uur naar Hoorn. Aan bakjoord passeren de stompe toen van Ransdorp en, even laer, de vuurtoren van Marken.
Het is guur, deze dag. De
ivind blaast schuimkopjes op
e golven. Bij de pantry ligt een
.ussisch-Nederlands woorden'oekje. Ongetwijfeld bedoeld
m het gesprek van de Holland;e stewardessen aan boord met
tie Russische zeevaarders enige
tliepgang te geven. Na een uurtje 'vliegen' ontscheep je bij de
gevangenis Oostereiland in
hartje Hoorn. Veel toeristen
randaag. Bonte regenjacks
wandelen in blote benen rond.
l De ontkerkelijking heeft
[hard toegeslagen. Dat zie je in
Iele Grote Kerk, waar Kien een
[iliaal heeft geopend. Maar uit
cle toren klinkt nog het werk
van een beiaardier. Een paar
straten verder voert de Koepelkerk, gewijd aan de heiligen Cyriscus en Franciscus, verwoed
hctie om een dergelijke teloorgang te ontlopen. Met verkoop
i-an tweedehands boeken en
inet in Westfriese stijl opgetrokken vogelhuisjes.
' Hoorn is de stad van paarden
(deze woensdag trippelen er pony's door de straat) en van
Blokker. Hier is de oude Blokker in 1896 begonnen met het
bouwen aan een middenstandsimperium. In het Museum van
de Twintigste Eeuw aan de
Bierkade is een expositie aan
het eeuwfeest gewijd. Met prociukten van toen.
j De oude Hoover-wasmachine
inet bovenop gemonteerde
pringer roept bij een 'taezoekpter levendige herinneringen
pp aan de tijd dat ze de was voor
het gezin van acht personen
inoest doen. Met net zo'n Hoo|'er. „Ik voel het- nu weer in
mijn maag." En moetje kijken,
ciaar staat zo'n oude ketel met
peck-flessen. En daar, wij hadjien ook van die beschuitbusEen. En... Een Rotterdamse bezoekster schreef in het gastenboek: „Ik dacht dat ik nog niet
•f o oud was, maar wat zeg ik hier
'biteeds: O ja, weet je nog?"
| Een kritische geest: „Het lijkt
f en beetje op het Waterlooplein
|n Amsterdam.' Wel origineel
om van die 'spullen' (die je over'al ziet) eens een museum in te
-lichten. Maar is het de naam
^museum' waardig?"
i De collectie in het voormalige kaaspakhuis bevat ook een
jhoekje met schoolwandplaten
pan Jetses, inclusief mijn favojriet, de man met het aapje. En
sr is een hoekje met de eerste
jOnhandige prodükten uit dit
pomputertijdperk. De zolder is
jhelemaal in bezit genomen
,cloor Paulus de Boskabouter.
[Net als bij de Hoover en het
|rood-zwarte
Tomadorekje
[klinkt er: „Weet je het nog?"

E

Vergeten

EN AUTHENTIEK ingerichte vleeschhouwerij,
klaslokalen uit 1910, een
heerlijk geurende stoomwasserij en een tbc-huisje dat met de
zon mee kan draaien, het is
maar een kleine greep uit het
nagebouwde Zuiderzeedorp nabij Enkhuizen, dat deze zomer
weer te bezoeken is.
Zonder de concurrentie, in
dit geval het openluchtmuseum bij Arnhem, af te kraken,
vindt Klaas Busstra, voorlichter van het Zuiderzeemuseum,
het een sterk punt van het buitenmuseum dat het allemaal zo
compact is. „We tonen 130 woningen, winkels en werkplaatsen, die laten zien hoe er rond
de Zuiderzee werd geleefd, tot
het in 1932 werd afgesloten en
IJsselmeer werd. Maar we doen
ook veel aan demonstraties,
ambachten en levende geschiedenis, en dat allemaal op korte
afstand van elkaar, zodat je in
korte tijd veel kunt zien."
Bezoekers worden met een
bootje naar het Buitenmuseum
gebracht. Dat is eigenlijk uit
nood geboren, omdat het oude
stadje Enkuizen zoveel auto's
niet kan verwerken, maar het
blijkt ook goed uit te pakken.
„Je vaart over een stukje Zuiderzee, langs een oud stadje,
wat het makkelijker maakt om
stapje terug in de tijd te zetten."
De activiteiten die het museum voor kinderen ontplooit,
zijn daar eveneens op afgestemd. „Zo hebben we een verkleedkist. Natuurlijk vindt elk
kind het leuk om zich te verkleden, maar je leert ook spelen-

den met de op kolen gestookte
stoommachine. Het klotst en
stoomt dat het een lieve lust is.
„Ruik je die groene zeep? HeerE VERGEET ALTIJD v/at.
lijk toch!"
Bij elk plan, elk project, hoe
Maar het schooltje uit Kolgroot of hoe klein ook, is er
lum, met nostalgisch oude iets dat je over het hoofd ziet. Al
schoolbankjes en Aap-Noot- zit je er van tevoren met tien,
Mies-taordjes, laat hem ook niet twintig man over na te denken.
onberoerd. „Je kunt hier regel- Neem de komst van de Schotse
Hooglanders naar het Amsterdamse Bos. Die harige koeien
gaan vanaf eind augustus een
flink eiland in het zuiden van
het Bos begrazen. Daardoor
krijg je meer variatie in de plantengroei, want koeien maaien
veel slordiger dan mensen en ze
leveren nog gratis mest ook. Allerlei vlinders, vogels en muizen zullen van hun activiteiten
profiteren.
matig schoonschrijflessen volDat eiland is geen echt eiland.
gen, zowel kinderen als volwas- Er zijn vier bruggen met fiets-,
senen. Het valt niet mee om voet- en ruiterpaden. De menmet mooie halen te schrijven. sen moeten op het eiland kunWie
vroeger
linkshandig nen, maar de koeien mogen er
schreef, werd meteen gestraft. niet af. Er kwamen paaltjes om
Soms werden je handen op de het hele eiland met een draadje
rug gebonden. Slechts een klei- erop, om te voorkomen dat de
ne groep kon zowel links- als koeien naar de overkant zwemrechtshandig schrijven. Daar men. Dat draadje mocht maar
Authentiek ingerichte vleeschhouwerij
Zuiderzeemuseum Enkhuizen komt het woord bijdehandje een halve meter van de kant om
vandaan."
de vissers niet in de weg te zitderwijs wat mensen vroeger ren; daar woonden hele gezin- ook zien hoe er vroeger werd
„IJsselmuiden was beroemd
ten. Boswerkers Frank, Hervoor kleren droegen, en hoe het nen in. Bovendien overstroom- gewerkt. Zo kan men zich in om zijn wasserijen; tot in AmArnoud van Soest
man en Ton timmerden bij alle
voelt om op klompen te lopen. de de boel één a twee keer per een authentiek ingerichte kap- sterdam en Den Haag lieten ze
bruggen fraaie hekwerken, van
Daarnaast hebben we nog oud- jaar, zodat het huisraad naar salon laten scheren, en gade- daar hun was doen. Zo'n goede
hout uit het Bos. Met klaphekHollandse spelletjes als hoepe- boven moest gesleept. En je slaan hoe zeilen en houten kui- reputatie had men. Het aardige Vanaf NS-station Enkhuizen vaart een jes erin, daar snappen wandelen en op stelten lopen."
staat even stil wat voor werk pen voor het opslaan van vis, van deze stoomwasserij is dat museumboot naar het buitenmuseum, laars wel de werking van, maar
dat tot eind oktober elke dag van tien koeien niet. Fietsers willen
Gevraagd naar wat hem aan het was om alles weer schoon te werden gemaakt. Maar ronduit je hem in vol bedrijf kunt zien, tot
vijf uur is geopend. De boot doet
de geschiedenis van de Zuider- maken, wanneer het water was verliefd is de voorlichter op de compleet met bleekveld."
ook het parkeerterrein aan. Entree: 15 geen klaphekjes dan moeten ze
zee het meeste opvalt, zegt hij: gezakt. Het is ook niet voor stoomwasserij uit IJsselmuiKlaas troont de verslaggever gulden (volwassenen), 10 gulden (kin- afremmen. Dus kwamen er op
tot en met 12 jaar) of 12 gulden de fietspaden, zwaarmetalen
„Je beseft hoe hard mensen niets dat de Zuiderzee uiteinde- den, die voorloper van de he- mee naar binnen, waar trom- deren
(senioren). Kinderen onder de vier
voor hun brood moesten wer- lijk is afgesloten."
dendaagse wasserette kan wor- mels draaien, die middels drijf- jaar
en houders van een lUuseumjaar- wildroosters. Daar durven fietken en hoe klein die huisjes waHet Zuiderzeemuseum laat den gezien.
riemen en stangen zijn verbon- kaart betalen niets.
sers wel overheen, maar koeien
niet.
Dus: wandelaars door de
klaphekjes, fietsers over het
wildrooster. Niets vergeten.
Daar gaat de telefoon. MeWie in het Zuiderzeemuseum het Urker buurtje eens oenige vragen, hoor. 'Eten jullie nou de hele
vrouw Rutten uit Amstelveen.
bezoekt, loopt grote kans de weduwe Marretje dag, of doen jullie dat voor de toeristen,'
„Leuk hoor die wildroosters
Romkes-Korf tegen het lijf te lopen, één van de vroeg iemand laatst. 'Wij eten de hele dag door,'
maar hoe moet dat nou met de
vijf personnages die door vrijwilligers tot leven zei ik, 'net als u.' Dan hoor je ze mompelen: 'Hier
padden? Die beesten vallen
wordt gebracht. Marretje leeft in 1905, en heeft kom ik niet meer, dat zijn zulke onaardige mendoor de spijlen heen in de beman en zoon op zee verloren, 't Is maar dat u het sen.' Ze proberen je natuurlijk wel eens uit je
tonnen bak eronder en kunnen
tent te lokken. Zo hebben we wel eens een kliekje
weet.
er dan niet meer uit! Vanmorover en dan vragen ze: "Stoppen jullie dat in de
gen heb ik er al zo'n twintig uit
„Kinderen geven me wel eens een kwartje en magnetron'. 'Kwee-nie waarover je het heb,' zeg
zo'n bak gevist." Ai. Even niet
vinden het zielig dat ik zo arm ben," vertelt ik dan maar. En als ze héél vervelend worden,
aan gedacht dat er ook van die
Marretje. „Want 1904 was zo'n slecht visjaar, dat zeg ik gewoon gedag. En laat ze verder staan."
kleinere dieren rondlopen dan
veel mensen wegtrokken. Aan de hand van zo'n „Maar je maakt ook ontroerende momenten
koeien, dieren die wel van het
kwartje kan ik ze mooi naar mijn tijd halen. Dan mee, zoals een echtpaar dat tot tranens toe geeiland afmogen. Gelukkig is de
laat ik ze mijn geld zien, waarop koning Willem roerd was vanwege de nostalgie, die zo'n klein
oplossing eenvoudig. LoopIII staat afgebeeld. Ze willen van alles weten. huisje uitstraalt. En in het begin kregen we nog
plankjes van de bodem van de
Waarom ik geen elektriek heb, bijvoorbeeld. wel eens echte Urkers op bezoek. Sommigen
betonnen bak naar de rand toe.
Nee, dat hebben we niet; hoe zou dat moeten op beginnen dan echt Urks te praten, met zo'n trots
Padden die tussen de spijlen
zo'n eiland? Je kunt toch geen draadje onder de gezicht van: 'Dat verstao je niet, hè.' Dan zeg ik
doorvallen, gebruiken die
zee laten lopen. En waar m'n tv is. Die hebben we dat m'n moeder me altijd leerde dat je gewoon
plankjes feilloos om weer uit de
nog niet. Bovendien zouden we daar toch niet Nederlands moet praten als mensen je dialect
bak te klimmen. Probleem opgelost.
naar kijken, want we hebben hier zelf al kommer niet verstaan, en dat het anders onbeleefd is.
en kwel genoeg!"
Dan werden ze wel eens pissig. Maar de meeste
En nu maar hopen dat we
„En af en toe koken we hier, op de vuurduvel. Urkers zijn trots dat hun leefgemeenschap
niets anders vergeten zijn. We
Meestal grauwe erwten, aardappelen en uitge- wordt uitgebeeld. Zelf vind ik het ook héél leuk Kinderen kunnen zich in klederdracht steken er oud-Hollandhebben nog maar een paar weZuiderzeemuseum Enkhuizen
bakken spek met uien. Je krijgt af en toe wel om te doen; ik ben er gewoon aan verslingerd." se Spelletjes Spelen
ken. Want de Hooglanders komen op vrijdag 23 augustus.

J

Zuiderzeemuseum
roept
verleden op

'Ik ben er gewoon aan verslingerd'

Remco Daalder

Fietsen, varen en picknicken in het Groene Hart

Fietsen door de natuur van de
Randstad kan verrassend ontspannend zijn. In de polders,
tussen vogelgeluiden en beestjesgezoem, vindt menige stadsbewoner zijn broodnodige rust.
Daarbij zorgen molens, landhuizen en rivierdijken voor een
passend decor in Oudhollandse
stijl. In deze entourage verzorgt
Jan Maarten Pekelharing Oad Cycletours volledige fietsdagtochten voor bedrijven, families en verenigingen, eventueel te combineren met een
Ue draagvleugelboot vertrekt tot en bootreisje.
ji'H't l september dagelijks behalve

jiuaandag om half 12 van steiger 1 ach|t<r Anisterdam-CS naar Hoorn. Ue[tinir 25 gulden (deze week staat een
|ii"rtingsbon in de krant). Informatie:
jl'nst Flying Ferries, telefoon 0527]W407. Museum van de Twintigste
jKi'uw, Bierkade 4, Hoorn. Open: dagelijks behalve maandag van tien tot vijf
mir. Telefoon 0229-214001.

Zippo-Collectors
In navolging van verzameljclubs van Zippo-aanstekers in
jArnerika, Zwitserland, Italië,
jEngeland en Japan is nu ook in
jons land een verzamelclub opjgericht van de legendarische
aansteker: de Zippo Collectors
Club.
De vereniging is opgericht
door American Original Magazine. Een halfjaarlijks tijd[schrift, dat verkrijgbaar is bij
[alle gespecialiseerde verkoopiPunten van lectuur. Het kost
feeven gulden 95. Voor meer in'formatie: telefoon 0346-213690.

BOES

W

IE WEL EENS een
dagje uit organiseert
voor zijn familie of
collega's, weet hoe moeilijk
het is om iets origineels te
bedenken. Wellicht is een
dagje fietsen, niet al te ver
van Amsterdam, een aardig
en bovenal gezond idee.
Oad Cycletours, een Amsterdamse fietsvakantiespecialist,
organiseert fietstochten over
de hele wereld, en dus zeker in
de Randstad. Groepen van minimaal dertig personen kunnen
hier inschrijven voor een geheel verzorgde fietstocht door
het Groene Hart van de Randstad.
Zo is er een route uitgestippeld langs de historische waterwegen rond Amsterdam. Men
begint dan bij het Amstelstation, waar de fietsen reeds

De fietstocht kan desgewenst afgesloten worden met een boot- De meerijdende gids kan alles vertellen over de historische en
natuurrijke omgeving
tocht
klaar staan, en rijdt naar de
bossen en polders langs de Amstel, Oude Waver, Angstel, Gein
en Gaasp. Een routebeschrijving ontbreekt niet en ook de
meerijdende gids kan van alles
over de omgeving vertellen. Op
die manier maken de deelnemers langs de rivieren onder
meer kennis met de Hollandse
Waterlinie.
Paul Hendriks werkt bij Oad
Cycletours. Volgens hem tonen
de fietsers zich in veel gevallen
aangenaam verrast door het
landschap. „We krijgen hoofdzakelijk mensen uit Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Die

zijn er vaak niet van op de hoogte hoe mooi het fietsen is tussen de grote steden in."
Uiteraard zou men voor zijn
bedrijf of kennissen ook op eigen gelegenheid een fietstocht
kunnen organiseren. Maar
wanneer het om grote groepen
gaat - Oad Cycletours heeft
meer dan duizend fietsen - is
het erg handig om niet zelf de
rijwielen links en rechts te hoeven huren. Bovendien krijgen
de fietsers een uitgebreide picknick aangeboden in de 'middle
of nowhere', zoals Hendriks dat
noemt, waar ze 'u' tegen kunnen zeggen.

„Wij serveren een complete
Bourgondische picknick met
alles erop en eraan: soep, thee,
melk, haring op roggebrood,
heerlijk fruit en witte en bruine
broodjes. Dat kan, omdat wij
gespecialiseerd zijn in fietsvakanties door de hele wereld,
óók in de Sahara. Daar zetten
wij dan een tent neer, met tafels
en banken."
In het waterrijke Holland,
waar praktisch elk gebied met
een schip te bereiken is, kan
men desgewenst de dag afsluiten met een boottocht. De historische U-veren XI en XII, of
een tot hotelschip verbouwde

rijnaak, haalt de mensen dan
op een afgesproken plek op.
Hendriks: „Als je stopt bij de
Schellingwouderbrug, kun je
de fietsen inleveren bij de sluis.
Die gaan met onze trailers weer
terug naar de fietsenstalling.
De mensen gaan de boot op en
dan varen we met zo'n klassiek
schip Amsterdam in. Als we 's
ochtends begonnen zijn bij het
Amstelstation, kunnen we via
het IJ terugvaren naar een café
aan de Amstel."
Jan Pictcr Ncpvcu
Voor meer Informatie: Oad Cycletours
afdeling specials. Keizersgracht 181.
Amsterdam. Telefoon K26.2(i01.

Week van het Landschap

D

E WEEK VAN het Landschap is dit jaar van zaterdag 21 tot
en met zondag 29 september. De 12 Provinciale Landschappen heten op deze bijzondere week bezoekers van harte
welkom op hun natuurterreinen.
Onder het genot van een gratis kopje koffie vertellen de beheerders hoe het met de natuur in de provincie gesteld is. Verder
worden er tijdens deze speciale week tal van excursies gehouden
en er zijn veel activiteiten, uiteenlopend van huifkartpchten en
theatervoorstellingen tot speciale tentoonstellingen. Bij sommige
landschappen wordt bezoekers gevraagd om daadwerkelijk mee
te helpen met beheerswerkzaamheden, het in stand houden van
de natuur.
De jeugd kan zich uitleven (en spelenderwijs kennis opdoen) bij
het volgen van een educatief-pad of met het maken van bijvoorbeeld vogelhuisjes of tekeningen.
Wie een bezoek wil brengen aan een van de natuurterreinen
treft in een speciale informatie-krant een volledig overzicht aan.
De krant is aan te vragen onder telefoonnummer 0411-623.225.

geeft u meer!
VICTORIA CHAPLIN & JEAN-BAPTISTETHIERRÉE
LE CIRQUE INVISIBLE
Kort na hun huwelijk
in 1971 richtten
Victoria Chaplin en
Jean-Baptiste
Thierrée het Cirque
Bonjour op, waaraan
dertig artiesten, een
groot orkest en talrijke
roofdieren meewerkten. Op zoek naar
nieuwe vormen volgde uiteindelijk het
legendarisch geworden Le Cirque Invisible. Nooit spreken Chaplin en Thierrée over wat
ze doen op het toneel. Een optreden van Le Cirque Invisible met
woorden beschrijven is dan ook onmogelijk. Ze creëren een ongrijpbare sfeer waarin de verbeelding niet wordt begrensd, waar magie wordt
afgewisseld met mime, illusie en dans. Thierrée is een meester in het
oproepen van het absurde. Om beurten is hij clown, goochelaar en
illusionist. Hij heeft de lachers op zijn hand als met zijn brede Groucho
Marx-grijns konijnen uit een fonduepan laat springen, de tengere schone met het lange haar laat zweven of tegen onzichtbare storm worstelt. Daarentegen is het optreden van de gracieuze Victoria Chaplin in
haar zelf ontworpen kostuums helemaal op de verbeelding en illusie
gericht. Met een paar handgrepen zweeft ze als een engel door de
ruimte of laat ze haar accordeon een koppel ganzen zingen. Om hen
heen de beesten van hun circus: konijnen, eenden en duiven.
Voor alle leeftijden.
Deze voorstelling is te zien in de grote Zaal ^an de Stadsschouwburg
Amsterdam, Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam, van donderdag 1 t/m
zaterdag 3 augustus en van dinsdag 6 t/m zondag 11 augustus.
Première: 1 augustus.
Tegen inlevering van de onderstaande volledig ingevulde bon bij het
bespreekburo van de Stadsschouwburg Amsterdam, Leidseplein 26,
ontvangt u f 5,- korting op de eerste, tweede en derde rangskaarten
voor Le Cirque Invisible. Normaal kosten kaarten f 40,-, f 35,- en f 30,. Tegen inlevering van een volledig ingevulde bon aan de kassa van de
Stadsschouwburg Amsterdam betaalt u slechts f 35,-, f 30,- en f 25.-.
Telefonisch reserveren kan tussen 10.00 en 18.00 uur onder nummer
020-6242311.
Deze aanbieding geldt alleen voor de voorstellingen van Le Cirque
Invisible op 1, 2 en 3 augustus. De korting geldt niet in combinatie met
andere kortingen (P65, CJP)

Bon voor onze lezers
Naam:
Adres:
Postcode / plaats:
Datum voorstelling:
Telefoon:
Aantal kaarten:

OTEEÏ

(maximaal 4)

geeft u meer!

SONY MINI HIFI SYSTEEM
MET 5 CD-WISSELAAR
MHCC33 Versterker 2x35 Watt
digitale tuner/timer dubbel auto
reverse cassettedeck, dolby
B 1 Bit 5 CD-wisselaar
muziekkalender mkl
3 weg luidsprekers en
afstandbediening
Adviespri|s"l 110 -

SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A Grootbeeld Black
Line beeldbuis teletekst met
groot geheugen Adv '3295

TR650 Beste Koopi perfekt
Hl B beeld HiFi stereo '2780

^1449.SAMSUNGCAMCORDER

/l
SAMSUNG M613ÏT0"
MAGNETRON OVEN

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degeli|ke uitvoermg met vriesvak
Officiële garantie

E807 VideoS Adv '1199

ARISTONA 63CM KTV
63TA5211 63cm Black-Line
S stereo teletekst Adv '2795

759.-

145 LITER KOELER

HI-8 STEREO STUNT!

WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

12xmotorzcom afstandbediend

Isilll in

Luxe digitale magnetron oven
1000
Watt vermogen en
eenvoudige bediening Met
Quartz grill en crisp-funktie
, Adviesprijs"999 -

PHILIPS MATCHLINE SONY STEADY SHOT
100 HERTZ KLEUREN-TV TR565 Met beeldstabih
PT820 Black LmeSbeeldbuis
stereo tblPtekst Adv '2795

sator HiR geluid Adv '2200

i «se* i

PT

^
520 T Stereo Teletekst
j Afstandbediening Adv 1395

GROOTBfflD KLEUREN-TV
70cm donkere flat square beeld
buis 40 Watt stereo teletekst
Easy Logicatstandbed '1895-

M875 Digitale Image Sta
bihzer 24x digitale zoom
afstandbed Adv '2395

Adv

O

a. 3

O O

nrejjfr TOQ

FM1515,17 Liter 5 standen,
draaiplateau Adviespnjs'399 -

239.-

WHIRLPOOL AVM617

BAUKNECHT KAST

LUXE 800 TOEREN SHARP KOMBI

KT18R01 , Adviespnjs'948 -

o'" «IJ

TypeFL700 Adviesorns'949-

TypeAWG719 Adviespnp'1079-

SIEMENS 180 LITER

*

729.-

BOSCH KOELKAST

TR750 TOPKLASSE' met
stabilisator HiFi stereo digitale
zoom Ichtnpwirht Ariv'^110

'1345

179.189.

SHARP R2V14

ZANUSSI WASAUTOM. M O U L I N E X STUNT

Met vriesvak Adv '699 IJrtfey / £.Vfmm
rrgA QGE
ij-in? uuUa" WHIRLPOOL
WASAUTOM.

SONYHI-BSTEADYSHOT

PHILIPSSTEREOTXT
21PT440A

ZANUSSI KOELKAST

3-sterren vriesvak Adv '749 -

1549.-

Voorlader centrilugegang
1200trn/mm rvs trommel,
Adviespnjs'1199-

INDESIT Adviesprijs'749

ES*
/JLRli
l^fty *ÜJÖB"

PHILIPSHI-8 STEREO
PHILIPS STEREO KTV

275.325.

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en
ontdooien Uilneembaar
draaiplateau Adv '279

17litennhoud Adviespnjs'599 -

249.-

D i g i t a l e 2 m 1 kombi
met 900 W a t t q u a r t z
grill Adviespri|S'599

INDESITWASAUTOM.
Type 2596

349.-

Adv '799 -

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
/

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

Ruime 24 liter inhoud, snel
Ie 900 Watt magnetron,
vele kookfunkties Adv "699 -

Ideaal voorin deautoofop
de camping

PANASONIC NN8550
Digitale 3 m 1 kombi magnetron Adviesprns "949 -

55 CM STEREO KTV
TA4310 Flatsquarebeeldbuis teletekst Adv '1345

599.-

SPEKTAKEL

MIELE 1100TOEREN WHIRLPOOL AVM

TypeW697LW Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviesprijs '2299 -

PHILIPS MATCHLINE
51 CM KTVTELETEKST VR
7 lopmodel
OftNed Philipsgarantie '895 -

HIFI Stereo Videorecorder
4 koppen Showview en PDC

EXTRA KORTING
OP ALLÉ
CAMCORDERS

Jog & Shuttle * 1545

PHILIPS TELETEKST
PT155A Adviespnjs'725

. excl. advertentiemodellen
ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT

PHILIPSHiFiSTEREO
VR632 TURBO DRIVEvideo

PHILIPS PORTABLE 4 koppen longplay Adv '1295
A f s t a n d b e d i e n d "545 -

BAUKNECHT KOELKAST

SONY HiFi VIDEO: E800

Tafelmodel met royale inhoud
automatische ontdooiing Deur
links- en rechtsdraaiend te
monteren Adviesprijs"639 -

Europese videorecorder
van het jaan Showview +
PDC Adviesprns '1670

999.-

'N 01

LUXE 1400' TOEREN
230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
***• sterren invnescapaciteit
Adviespnjs'1099 -

509.-

KVX21 55cmHi-Black Tnnitron platte beeldbuis Adv'1440-

Koel/vries kombi Adv "985 -

599.599.-

SLVE70, Tn-Logici Stereo
4 DA-PRO (knappe) kop
pen longplav Adv '1780

RTV71 6, Showview PDC
longplay Adviespnis'1199

779.-

, mi in illl'P

649.-

jVCCD-SP^ER

SONY55CMKVM2100

SONY VIDEORECORDER l
E11; Afstandbediening. *650.- [

Hl BlackTnnitron Adv '1000-

SONYPORTABLEKTV
M1400 Afstandbediend '780-

INDESIT FORNUIS
Type KN3400WO, Adv '849 -

765,

Wassen en drogen in 1 machme, 1000 toeren Adv '1549-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410, Gas elektro fornuis
mkl grill, draaispit en klok
Adviespnjs'1275 -

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven,
mkl grill en kookwekker
Adviesprijs "1510 -

Type KE3100, Elektronisch regeibaar, 3 vnesladen "1849-

1000
TOEREN
BOVENLADER

c

599.-

Gas-elektro fornuis met
KEMA-keur Adv "949 -

WAS/DROOGKOMBINATIE ETNA FORNUIS 14.01

BOSCH SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

SONYKVM25 TELETEKST SONY LONGPLAY VIDEO

E250, Tn-Logic, dual shuttle
mkl Showview + PDC "1000-

795.-

BAUKNECHT WAHoog centnfuge-toerental
Adviespnjs'1349 -

999.-

DUBBELDECK

639.-

Hi-BlackTrimtron monitorlook Adviespri|S '1440-

Adviespnjs'1348 -

Type KG31, Flexibele mdelmg, 3 vnesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviesprijs"1498 -

VSG705 Intelligent HO
voor een perfekt beeld, ste
reo 4 koppen Adv '1098

KVX2501 Hi-Black Tnmtron
stereo teletekst Adv '1770-

SIEMENS WASAUTOM. STUNT! GAS-ELEKTRO

SIEMENS 310 LITER
KOELA/RIESKOMBINATIE

SONY72CMKVC2921 AKAI HiFi VIDEO STUNT |

SONY 63 CM STEREO KTV

769.849.-

MIELE K1321S LUXE

KVE Superplatte beeldbuis
fantastisch HIFI stereo geluid JVC HIFI STEREO VIDEO
Teletekst met groot geheugen HRJ600 4 koppen longplay
Hl Spec Drive Adv '1189
\ *3550
^^_

Stereoenteletekst Adv '2550-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen 1 Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding 9 Type
LAV536,Adviesprijs'1499 -

K/V kombmatie met 3 laden
Adviespnjs"1149 -

BLAUPUNKT HIFI VIDEO

E3&1HQCI
_
IV.'Wy i V V V B

995.-

AEG LAVAMAT RVS

ZANUSSI KOEL/VRIES
BAUKNECHT KGC

SONY 100HzSUPER!

RVS kuip en trommel '1499-

WHIRLPOOL ARG647

SONY HiFi VIDEO+PDC
SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
encrisp Adviesprijs '999 -

ccessoires.

779.-

WHIRLPOOL 850 TRN SUPER KOOKPLAAT
TOEREN BOVENLADER 4-pitsgaskookplaat "298-

439.-

Type AWG089, Adv '1435-

178.-

849.-

PANASONIC VIDEO

NVSD22 "Beste koop' 2 kop- |
pen afstandbed Adv "734 -

AEGTURNAMAT "

489.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud komr.wi««nan;»uto-. pakte afmetingen Adv "849 -

'SHARP

S H O W V I E W VIDEO
VXK326 VHS-HQ shuttle,
afstandbediening Adv "699 -

iCYB.'* *

PENTIUM MINITOWER

399.-

STUNTi Adviesprijs"749 -

„

1999.-

Adviesprijs "260 -

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen
Adviesprijs "135 -

,

IBM APTIVA

339.-

1249.-

ZANUSSI 2-DEURS

kleurenmonltor, W 95, 1 jaar
garantie aanhuis Adv '2999 -

VSG221, Afstandbed '498

LAV275, 1000 toeren '1699-

^-.

P75 8 MB intern, 1 GB schijf, l

AKAI VHS-IHQ VIDEO

ATAG WASEMKAP
AEG BOVENLADER WH155 Luxe 3 standen

SIEMENS 2-DEURS

P586/1 00 Mhz, 8 MB intern, 635
MB schijf, kleurenmonltor,
Wmdowssoftware Adv '2699 -

235 liter Adviesprijs'985 -

003310:

2299.-

OPRUIMING;

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242 Turbo Drive VHS
LCD afstandbed '895 -

479.-

GRUNDIG100HZKTV
ST70-160 70cm grootbeeld perfekt beeld stereo 'eletekst Adv '2995 -

198.-

l:l**J;lH+

M<«I;J.W» 419."
CANON BUBBLEJET
r.T<«jj;i».-»

JVC VIDEO SHOWVIEW

Inkl

BAUKNECHT TRA961

3 vakken Adviespnjs'448 -

KONDENSDROGER

o *m
379.-

WHIRLPOOL AFB594

Geen afvoer nodig

MF2HD, Formatted 10 voor

|v

J.50

yveic "*

.

BOSCH VRIESKAST

WHIRLPOOLAWG912

~L: •

TypeGSD1300 Adv '848-

Kondensdroger Adv '1549 -

WHIRLPOOL 243 LITER

AEG TYPE 520

a f s t a n d b e d i f nmq

299.-

BLAUPUNKT 51 CM

Met 6 vnesladen en 2 accu s Adviespnjs'1 165

PHILIPSCOMBI55CM
PT351 55cm f lat beeldbuis m
gebouwde VHS videorecor
der 2tuners Adviespnjs'1895

10-KOPS.

divt

STUNTÜ VRIESKISTÜ

De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

37CM TVCR COMBI

37crn afstandbed '399

90 LITER VRIESKAST

MAXELL DISKETTES

HRJ225 LCD afstandbediend

T51 b40 TELETEKST '1099

PORTABLE KTV

Type TD52, Reverserend
Adviespnjs "649-

Printer mkl cartndge Adv'479-

_

STUNT! VHS-HQ VIDEO

37 CMTV+TELETEX

549.'

Inlqetpnnterinkl sheetfeeder'499ji4f\

JVC VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG51 CM KTV

Afstandsbediening

Handigi 50 liter Adv'595 -

OPZETVRIESKAST ^

HEWLETT PACKARD

GRUNHIG 63 CM KTV

PM51 TELETEKST ' 6 9 9 -

ZANUSSI WASDROGER

OKI LASERPRINTER
OL400, 4 PPM, Windows '1163_^_.
f* M n

2SB47 Turbo-Drive LCD
afstandbediening Adv '945 -

HRJ200 Afstandbedienina

ST63 650 Monitorlook STE
REO TELETEKST Adv '1829

249.-

Stereo radiorecot

ARISTONA VIDEO
S H O W V I E W + PDC

GRUNDIG70CM KTV
STEREO TELETEKST
ST70 650 Adviespnjs"1949

vanvdiverseUcM;

TOPMERKWASDROGERl
Wasdroger Adviesprijs"495 - '

Portable 37cm ktv met ingebouw
devideo afstandbediend '999

579.-

S

129.' H09«P«
1

Oi' vu**1* .*: - ^ ••

Kondensdroger Adv "1449 -

999.-

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv '1699-

Ijffi?
1099-"
MIELE DROGER T349
298.114JÏ.-

LUXE VAATWASSER
Nederlandstopmerk 3programma s, 12 couverts
Adviespnjs'899 -

EH^KO® l
Efrft? ötÖB-l
BOSCH VW SPS1012
BAUKNECHT VW3PR
SIEMENSAQUASTOP
Superzumig Adv '1348 -

SONY AUTORADIO CD-SPELER

CDX5030;4j15 Watt, digitale tuner,
I-Bit CO-speler. Ail»iespri|s.*770.-

SONY CD-COMPO

Radio cassetterecorder, digitale inner,
1-Bit CO-speler. Adviespri|s*370.-

449.199.-

'TEFAU

BRAUN

MIELE VAATWASSER

Watt. ».r«og.n.

MERKCENTRIFUGE G570
| 2800 toeren Adv '249 -

TOPKLASSE
Adviesprns '1849

149.DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
J S?S^-^-VtóiS:igi
•"•• .".•••-•• ^"^ dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur

Aanvraaa-f older in d* winkel!!

(

BEVERWIJK
SUPERSTORE 11OO m'
Bréestraates

l BADHOEVEDORP
ALKMAAR
(AMSTELVEEN ZOETERWOÜDE
l DEN HAAG
HILVERSUM

" ''
Fl PKTRO.^IIDFRQ

zaterdag 9 tot 5 uur
Badhoevedorp-vrijdag

m wc B «MIVBT A n
IN De RANDSTAD

Maarssénbro.k vrijdag „......; 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ....7 tot 9 uur

KOOPAVOND
7 tot 9 uur

In ZANDVOORT regent het guldens
met de LINKED JACKPOT in onze speelzaal

Amusementscentrum
>rf^-^R
*KV?.
•(.-.-~\

F3*
.-;"j

"'-" 6

JWfLSP&ü

fSF É U ^èëi É É B

ln i

Boulevard Garnaart 18
Toegang yénM t8 jaari speel gerust maar bewust!

Bezoek ook eens ons amusementscentrum met de allerleukste
videogames en flippers waar alle spelletjes één gulden kosten
Toegang: alle leeftijden
Voor kwaliteit en gezelligheid op de
Boulevard Bar naart 18

jjjdjj^^
Noordzee

nr. 18

Tot ziens in Zandvoort
De koffie staat klaar
Ons centrum is

Oplage: 8.400

I&

augustus 1996

Manneke van de/ Heijden, de*
vrouw van de bürgemeester, is dol op jazz. |
'Van dixie houd ik het |
meest.' In deze derde
|
^mërkra^iti een uitgave vaiï; het
;Zandvoort::Nieüwslïïad. /•< ; - ; - . ' . • ' ; ' .
.
< . .
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Foto:
J Andre Lieberom
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„De MAZZELMARKT"
altijd lage prijzen

(*) geldt voor hetzelfde produkt, op vertoon van gespecificeerde
kassabon. Maximaal 2 artikelen per klant.
The cosiest, and besides that, the cheapest, shop in Zandvoort
Every week something new, and every week something excitmg.
Sunburn lotion against absolute minimum prizes.
Our shampoo's, bafhfoam, creams and luxury bathpresents are always
the cheapest.
And quess wat?? If you can buy the same article, somewhere else for
less, than we will pay back the difference in cash.**
(*) this only counts after showing us, a specified receipt
With a maximum of 2 articles per person.
Ook voor al uw zonnebrand-artikelen elke dag open
van 10.00-17.00 uur

„DE MAZZELMARKT"
Haltestraat 27
Zandvoort

HAIRWAVE
Yvonne
dames- en herenkapsalon

si D v o «o R. TT
Hét multifunctionele gebouw m hartje Zandvoort ademt de sfeer
van een echt circus, maar biedt meer. Het herbergt
een indoor lunapark (Familyland), een kadoshop, kansspelautomaten,
een foyer, een zeer stijlvolle bioscoop en nog veel meer'
DE ENTREE IS GRATIS

WIN EEN BEER !!
Bij inlevering van deze bon maakt u in Familyland

DIRECT KANS
om een prachtige beer te winnen.
Deze aktie is geldig tot l O augustus 1 996,
maximaal één bon per persoon

ALLE VORMEN VAN VERMAAK ONDER EEN DAK
Circus Zandvoort. Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, Tel. 023 - 5718686

Provisievrij wisselen bij

CHqnge-Expr^ïs

-Verzilveren van cheque's,

uitsluitend op

Schwimmen
Ist das Seewasser (noch) zu
kalt9 Besuchen sie das beheizte
Hallenbad, auch fui Sauna und
Sonnenbank Sonneveld
Spoiüng, Burgemeestei Van
Fenemaplem 2 Odei bei Gian
Doiado, Vondellaan 60 lm Gian
Doiado Fenenpaik gibt es auch
die Moglichkeit Tennis und
Squashplatze odei
Bowlingbahnen zu mieten
Fui noch mehi Spoiüvitat empfehlen wir ihnen den Cncuitpaik
Zandvooit Neben dem Besuch
von Rennen, die legelmassig
stattfmden, ist es auch moglich,
selber ans Steuei zu sitzen,
sowohl m emem Go-Kait als
auch m emem echten Spoitwa
gen Falls sie den Rennwagen
bevotzugen, mussen sie erst
emen Tag 'Fahrschule' besuchen
bei der 'Dutch Racing School'

Zu bestimmten Zeiten kann dei
Cncuit auch mit dem eigenen
Auto befahren werden Es besteht auch die Moglichkeit,
Schleudeikurse m Rob
Slotemakers 'Anti Shpschool'
mitzumachen, zu finden hmtei
dem Eingang des Cncuits

Kultur
Diejemgen, die es etwas tuhiger
mogen, weiden es interessant
finden die vei schiedenen
Ausstellungen in den diveisen
Galei len zu besuchen wie auch
die offenthche Bibhothek am
Pnnsesseweg 34, die sehr
sehensweit ist Undnatuihch
das Kultuielle Zentium
Zandvooits am Gasthuisplem
9b, welches von Mittwoch bis
und mit Sonntagjeweils
Nachmittags giatis zu besichti
genist Doit weiden sie neben
abwechslungsi eichen
Ausstellungen alleilei interessante Dinge ubei Zandvooits
Geschichte erfahien Zum
Beispiel ein Zimmei von fruher
mit antiken Mobeln und damahgen Gebiauchsgegenstanden,
die Emblick ins fiuheie Leben
gewahren Dei 'Bomschuiten
Bauclub Zandvooit' hat
Gebaude, alte Tiams, Boote und
viele andeie Sachen aus veigangenen Tagen als Miniaturen
nachgebaut Ein Teil dei
Sammlung ist hier zu sehen

Gegenubei des kultui ellen
Zentrums befmdet sich der
'Circus' der schon wegen seiner
ausgefallenen Architektur auffallt Darm sind verschiedenste
Spielautomaten anzutreffen, im
Unteigeschoss Spezielle fur
Kinder Vielleicht leizt es sie
mal, ihr Gluck bei emem
Spielenen zu vei suchen
Ansonsten besteht im selben
Gebaude auch die Moglichkeit
im 100 platzigen Kino eme
Filmvorfuhiung zu besuchen

Spazieren
Fur Spazieigangei ist das
Gebiet um Zandvooi t mit seinen
Natui schonheiten wundeibar
geeignet Sei es nun am Stiand
oder m den weiten Dunen Zum
Beispiel durch die Amsteidamer
Wasseileitungsdunen, dei en
Eingang sich an dei Zandvooit
selaan gegenubei 'Nieuw
Unicum' befmdet Dort sind
maikieite Fussgangeiwege von
einer Stunde und mehr angegeben Emtnttskai ten sind im
Bui o des WV's (Fremdenveikehisveiem) am Schoolplem
erhaltlich, zusammen mit emei
Karte des Gebiets Doi t sind
auch allerlei Informationen uber
Fahi i adwege dei Umgebung voi
handen
In der Wasseileitungsdunen
sindFahnadei nicht erlaubt In

Provisionsfreier Umtausch
bei Cheihgé^|xpresf
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Wer nun billig auslandisches Geld umtauschen mochte, muG zu Change-Express
in Zandvoort kommen Denn bei Abgabe des Gutschems unten m dieser
Anzeige zahlen Sie keme Provision (Mindestumtausch NLG 300,-) Die meisten
Fremdwahrungen sind nicht nur aus Vorrat heferbar, sondern Sie konnen zu
Change-Express Zandvoort naturlich auch fur andere Geldgeschafte kommen

8 bis 11 August
* Jazz Behmd the Beach Auf \ er
schiedenen Podien m Zand\oort tre
ten Jazzmusiker auf
* Fahrradtour uber 150 Kilometer
orgamsiert \ om Verein OH mpia
Treffpunkt Ab 7 00 Uhr beim
Stiandpavillon Nr8 (Trefpunt)

den Kennemerdunen, nordhch
von Zandvoort, daif behebig geradelt wei den Die beiden
Eingange finden sie am Zeeweg
m Richtung Overveen
An veignughchen Abendstunden soll es nicht fehlen, dank
der reichen Auswahl von Cafés
in Zandvoort, dem Cncus, Gran
Dorado, odei dem Holland
Casino Zandvooit lm Casino
kann sowohl mit Automaten
oder ti aditionellen Spielen
(Blackjack, Roulette) das Gluck
vei sucht werden

Festivals
Regelmassig werden
Musikfestivals una vergleichbale Aktivitaten oigamsieit
Informationen darubei finden
sie im Zandvooitei Nieuwsblad,
dasjeden Mittwoch in ihrem
Zeitschnftenhandel eihaltlich
ist, oder direkt im Buro diesel
Zeitung Gasthuisplem 12 in
Zandvooit Fur mehi
Informationen uber die veischiedenen Aktivitaten und
Sehenswuidigkeiten wenden sie
sich bitte an das Regionale
Fiemdenveikehrsbuio WV
Zuid-Kennemerland,
Schoolplem l Die Offnungszeiten sind von Montag bis
Samstag von 10 00 Uhr bis 12 30
Uhi, und Nachmittags von 13 30
Uhr bis 17 00 Uhr

Montag, 12 August
* Beach Tennis beim Strandpa\ illon
Club Nautique (bis 188)
Mittwoch, 14 August
* Ausrufer Wettbe\\erb Finale \ on
14 30 bis 16 30 Uhr aufdem
Raadhuisplem
Samstag, 17 und Sonntag 18
\ugust
* Tischfussball auf dem Strand
nesiges Spielfeld und Menschen als
Kickei bei den Süandpa\illons
Tijn Akei sloot und Ha\ana
Mittwoch, 21 August
* Funfesti\al Stiassentheater \on
14 00 bis 24 00 Uhr beim
Spielkasmo
Sonntag, 25 August
* Flohmarkt \on 11 00 bis 17 00 Uhr
am Pmibesseweg und dei Louis
Davidstiaat
Freilag, 30 August
* Teenagerdisco im Jugendzentrum
t Stekkie (CelsiusstraatlDO) \on
20 00 bis 23 00 Uhi
* Zand\ooit goes Bntish englische
Autos fahren \on 17 OObis 17 30 Uhr
durch Zand\oort und sind ab 18 30
Uhi auf dem Keikplem zu besichti
gen
* Heissluftballon Festauf der
Rennstrecke (Eingang
Keesomstraat) zu Gunsten \on
Nieuw Unicum \on 17 00 bis
19 OOUhr
* Konzert des Nord Hollandischen
Jugendorchesters m der Sankt
Agatha Kirche (Grote Kocht 45)
Anfang 20 15 Uhr

7; htis itóle \v-eek f 25,3 films^le ^ek ƒ 15 *2 Mltïïs helê^eek^
Dagfilms 8^50 p|jr dag
Corri. Sfëgerssia*aat 2B
' :.U> . Vi,; :;i: - ; : ' - : '' Y':'::-' 'i'.--' - •':'.•-'ƒ••-••-

-Einlosen von Schecks,

-Contant geld op alle gangbare creditcards,

-Bargeld fur alle gangigen Kreditkarten,

afspraak en
-(Last Minute) Reisverzekeringen, zelfs voor een dag,

-(Last Minute-) Reiseversicherungen, sogar fur nur einen Tag,

met produkten
-Telefoonkaarten voor binnen en buiten Nederland

van

Bleiben wn noch kurz am
Stiand Wem in dei Sonne liegen und schwimmen nicht
genug ist, der kann auch
Windsuif- und Catamaran-SegelKuise besuchen odei Wellen-ieiten Ealls sie an diese Spoi tarten
mteiessiert sind, wenden sie
sich an das Wasserspoitzentrum
Tim Klijn am nordlichen Stiand,
am Boulevard Bai naart, m dei
Nahe des nordlichen Postens dei
Zandvooitei Rettungsbngade

Aenderungen vorbehalten aktuelle
Information erhalten Sie beim
Fremdem erkehrsverem Zand\ oort
(WV) Schoolplem l Tel 5717947

.i- \••:•• !i-;."' : \: '-.v^v; :-.-'.ft . * - ; ; > • : . - : • ; ' • ' • ' -

Wie nu buitenlands geld goedkoop wil wisselen, moet naar Change-Express in
Zandvoort komen Want na inlevering van de coupon onderaan deze advertenhe betaalt u daar géén provisiekosten (wissel minimaal ƒ 300,-) Niet alleen zijn
de meeste vreemde valuta uit voorraad leverbaar, u kunt bij Change-Express
Zandvoort natuurlijk ook terecht voor andere (geld)zaken

Wij werken

Veranstaltungskalender fur
Zandvoort

ANDVOORT IST vor
allem bekannt um seinen Strand, ob sie nun
Sonnenbaden oder die
Abkuhlung suchen an der
Nordsee Das ist aber nicht
alles was der Badeort zu bieten hat Sondern im kulturellen (zum Beispiel
Ausstellungen) so auch im
sporthchen Bereich werden
viele Aktionen unternomrnen

(Be)spaar
guldens
Koop bij de
gezelligste winkel
van Zandvoort

De gezelligste en bovendien goedkoopste winkel van heel Zandvoort,
elke week wat nieuws, elke week wat spannends.
Zonnebrand tegen absolute bodemprijzen.
Shampoo's, badschuim, crème's en luxe badkado's altijd het voordeligst.
En u weet het, krijgt u hetzelfde artikel elders goedkoper, dan kri|gt u van
ons het verschil uitbetaald (*)

augustus 1996

-Telefonkarten rui die Niederlande und furs Ausland
ZAN DVOORT

Sebastian
>•&-

m^jsmmsy^K

Gutsene i n

Profiteei de hele maand van spetterende akties in onze winkels
op de Gran Place
De gehele zomercollectie: 2 halen is l betalen

Geopend:

Tegen inlevering van deze coupon wisselt u zonder piovisie buitenlands geld bij
Change-Expiess Zandvooit U betaalt contant met een bankpas met pm-code of
niet gegaiandeeide betaalmiddelen (wissel minimaal ƒ 300,-) Deze aanbieding is
t;eldit; t/m 31 decembei 1996

Hceihjke zomeise jeneveis van De Kuyper in de smaken
appel, kersen, pruimen en citioen
vanaf 12,95
Een sixpack Coca Cola van 5,95 vooi 3,95
Alle winkels (supermaikt, Boulangene, kadoshop. kiosk, slijterij en
mode/bijoutei ie zijn 7 dagen pei week geopend (ook op ieestdagen)

di t/m zat
van 9 00-17 30 uur

Gegen Abgabe dieses Gutschems tauschen Sie ohnen Piovision auslandisches
Geld bei Change-Expiess Zandvooit um Sie bezahlen bar mi t emem Bnnkpass
mit Idenhfikahonsnummer odei
mit garantieiten Zahlungsmitteln
(Mmdestumtausch NLG 300 -) Dieses Angebot gilt bis zum 31 Dezember 199o

Halrebtraat lOa Zandvoort Tderon (023) 57? O? w
Oftnun^/citen laqlich \on i>00 2 2 0 0 b l n

Haltibtraat lOa Zandvoort Telefoon (023) =573 O' QS
Geopend dadelijk 1 , \an b 00 22 00 uui
00'

Tot ziens bij Gran Doudo Zandvoort
Voor mloimatie telcioon 023-5720000

BALLONNEN VOOR NIEUW UNICUM
31 AUGUSTUS 1996 VANAF 17.00 UUR
OP HET CIRCUIT ZANDVOORT
Waarom?
Op dit moment wordt bij Nieuw Unicum een hydrotherapiebad gebouwd. Het bad heeft als
belangrijkste gebruiksdoel het met de lichamelijk gehandicapte bewoners uitvoeren van therapeutische oefeningen.
Met de aanschaf van een aantal recreatieve voorzieningen zal het therapiebad ook gebruikt
kunnen worden om bewoners buiten de oefenuren zelfstandig te laten zwemmen.
Op het recreatieve vlak biedt het de bewoners een goede gelegenheid om aan sport te doen en
aan hun lichamelijke conditie te werken.

Daarom!
heeft Nieuw Unicum onder het motto „Gooi uw geld in ons water" dit jaar aan bedrijven, fondsen,
overheid en particulieren gevraagd om een bijdrage voor deze voorzieningen. En met succes!
Het project „Ballonnen voor Nieuw Unicum" is een onderdeel van deze fondsenwervingsaktie en
tegelijkertijd het spectaculaire sluitstuk.
Tien door bedrijven geadopteerde heteluchtballonnen zullen op 31 augustus a.s. rond 19.00 uur
het luchtruim kiezen op het Circuitpark Zandvoort, ingang Keesomstraat.
Iedereen is vanaf ± 17.00 uur van harte welkom! Toegang is gratis!

HEEL VEEL DANK ZIJN WIJ VERSCHULDIGD AAN:
AUTOWEEK
- hét verstand van autorijden
AUTOLOCK
- autobeveiliging
HOLLAND JAVA
- importeur autoaccessoires
PROFAS
- personeelsadviesbureau
VAN RHEENEN
- auto-onderdelen (nieuw pand aan de Verspronckweg in Haarlem,
ROTARY
SONAX CAR CARE

naast Wickes)
- Zandvoort
- auto-onderhoudsmiddelen

Losse vaarplaatsen zijn geadopteerd door:
Bleekemoolen Indoor Cart, Boehringer Ingelheim, Madeleine v.d. Brom, E G M Architecten,
winnaar puzzie nieuwSunicum, Laatste nieuwe personeelslid Nieuw Unicum (via
Pers.zaken N.U.), Fam. Voorn en twee bedrijven die niet met naam genoemd willen worden.
Het Circuitpark Zandvoort stelt haar terrein beschikbaar en Rob Wiegers Ballonvaarten maakt
het spektakel mogelijk!
Cramer Tervoort Groep/Taxi 13000 vervoert gratis alle bewoners.
CPC/Knorr neemt een deel van de catering voor haar rekening.
Beach Net Internet Café & Provider zorgt gratis voor een wereldwijde bekendheid.
U kunt ons van ± 27 juli tot 1 oktober 1996 vinden op:
Internet: www.beachnet.nl/unicum/E-mail: unicum@beachnet.nl
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Het Zandvoortse jazzgevoel
e hebt mensen die
jeugdtrauma's hebben
overgehouden aan het
radioprogramma NOS-Jazz.
Maar het lijkt wel of dat er
steeds minder worden. Jazz
is populair en zeker van 8
tot en met 11 augustus. Dan
swingt Zandvoort de pan uit
tijdens het jaarlijkse Jazz
behind the beach-festival.

J

(45 jaar), secretaresse van de
Stichting Zandvoort Promotie.
„Ik weet niet hoe het komt,
maar ik ga altijd meebewegen.
Vooral de saxofoon, dat is echt te
gek. Die rampestampmuziek
van Radio 3 hoeft voor mij niet.
Ik zal wel tegen wat schenen
aantrappen, maar house kun je
wat mij betreft afschaffen."
„Jazz associeer ik met het
Mississippi-gevoel, met negers
die strijden om de slavernij af te
schaffen. Of ik van dixie hou?
Nou, beslist. Rond mijn twintigste begon ik daarnaar te luisteren. Ik had een plaat met krassen van David Brubeck, maar
die is helaas een keer kwijt
geraakt. Wacht, ik kijk even in
de kast welke cd's ik nu heb.
Het Deep River Kwartet, Rudi
Brink. Kortom, zeg maar klassieke jazz."

*Van Dixie houd
ik het meeste'
Hanneke van der Heijden (49
jaar), vrouw van de Zandvoortse
burgemeester, had in haar jeugd
het grote voordeel dat ze op het
vooruitstrevende Daltonlyceum
in Voorburg zat. Pim Jacobs en
Rita Reys kwamen daar rond
1965 een middag langs om de
jazzgeschiedenis uit te leggen.
„Ik herinner me dat nog heel
erg goed. Sinds die tijd vind ik
het een plezierige muziekvorm,
die bij mij makkelijk in het
gehoor ligt omdat ik iets weet
over de achtergrond. Thuis hielden mijn ouders van Vera Lynn,
heel gebruikelijk in de jaren na
de oorlog."
„We woonden in Den Haag en
toen het North Sea Jazzfestival
daar voor het eerst gehouden
werd, lagen we uren in de rij
voor kaartjes van Shirley Bassey.
Dat is wel geen echte jazz, maar
toch. Van dixie houd ik trouwens
het meeste. Latijnsamerikaans
komt op de tweede plaats en
improvisatiejazz vind ik ook wel
leuk."
Het Zandvoortse Jazzfestival wil
ze liever niet missen, want de
sfeer vindt ze zo prettig. „We
maken meestal een rondje en
gaan in elk geval zondagmorgen kijken. Het is anders dan
bij andere evenementen.
Misschien is het een kwestie van
leeftijd?"

'Geef mij daarom
maar free-jazz'
Elisabeth Blass komt uit het
Duitse plaatsje Alzey en is pas
16, maar ze houdt van jazz als
geen ander. Dit jaar stemt ze
zelfs haar vakantie in Zandvoort
hierop af. „Jazzmuziek is voor
mij uniek, want alleen bij jazz
wordt er ontzettend veel geïmproviseerd. Geef mij daarom
maar free-jazz."

Zand voort; s
Nieuwsblad

'Jazz uit ZuidAmerika is zonnig'
Het Gasthuisplein is de populaire plek van Hanneke van der Heijden
en Marjolein Lotte tijdens het Jazzfestival
Foto Archief Weekmedia

Een festival heeft volgens haar
bovendien als voordeel dat je er
veel mensen leert kennen, zeker
in een dorp waar bijna iedereen
open staat voor een praatje.
„Met sommige mensen van
vorig jaar heb ik nog steeds contact. Met Duitsers die ik vorig
jaar in Zandvoort tijdens de

vakantie ontmoet heb," verduidelijkt ze. „Een heerlijk dorp. De
mensen, de cafés, het strand. Ja,
wirklich ganz toll."

'Op maandag lig ik
voor pampus'
Voor Marjolein Lotte (39 jaar)
uit Zandvoort staat het als een
paal boven water. Zij gaat niet
op vakantie tijdens het jazzfestival. Ze woonde zelfs tot voor
kort in de Kruisstraat en dat is
maar enkele meters van één van
de podia vandaan. „Ik lag 's
morgens in mijn bed al te swingen. Geen enkel probleem."
„Al zolang als het bestaat, zorg
ik dat ik erbij ben. Drie dagen
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Zomermarkt

lang feest. Nee, ik geloof niet dat
de opzet in de loop der jaren nu
zo veranderd is, ook al organiseren telkens andere mensen het."
Ze somt op: „De muziek, de
ambiance, de gezelligheid. Even
babbelen, een drankje drinken,
je sociale contacten bijhouden,
dansen."
Zaterdagavond kun je haar steevast vinden op het
Gasthuisplein. „Daar staan dan
meestal de beste bands. Wat ik
het beste vind?
Zuidamerikaanse jazz, geen
dixie want dat is zo nerveus."
En maandag? „Dan lig ik voor
pampus. Ik neem die dag altijd
vrij om bij te komen."

'Swingender dan
popmuziek'
Toen de Zandvoorter Rob
Knotter (31 jaar) puber was.
hield hij al van jazz. En dat vonden zijn vrienden maar vreemd.
Jazz was voor oude mannen,
meenden ze. „Ze vinden je
gewoon een ouwe lul, dat merkte
ik regelmatig. Maar daar trok ik
mij weinig van aan. Jazz is
prachtig. Niet zo commercieel,
vrijer en swingender dan popmuziek."
„Het is bovendien heel divers.
Je hebt acid jazz die in de top 40
staat, maar ook combinaties van
muziek uit Zuid-Amerika of van
Rita Reys en Pim Jacobs," vertelt Knotter. Hij verdient zijn
brood in een platenzaak en weet
zelfs een notoire jazzhater soms
met een cassette van Diana
Reeves te overtuigen van de
schoonheid van zijn favoriete
muzieksoort.
„Voorheen luisterde ik naar jazz
vanuit een bepaalde nostalgie,
maar tegenwoordig zie ik jazz
meer als een artistiek vak.
Goede artiesten bespelen ook
het publiek als heuse kunstenaars. Op het North Sea
Jazzfestival merk je dat."
Hij bezoekt de beroemde
Schevemngse evenknie van Jazz
behind the beach elk jaar. „Het
is jammer dat er in Zandvoort zo
weinig echte jazz tijdens het festival te horen is."

'House kun je
beter afschaffen'
Het jazzgevoel precies tien jaar
geleden

Foto Archief Weekmedia

„Mijn ziel wordt er altijd opgewekt van," vertelt Toos Bergen

„Of ik er nou verstand van heb,
nou dat durf ik niet te zeggen."
Toch kan strandpachtster Sheila
Toonen (46 jaar) het niet laten
om elk jaar tijdens één van de
spaarzame rustige momenten
even uit de keuken te piepen om
naar Nippy Noya te luisteren.
„Ze spelen al jaren bij ons, elke
keer in een andere samenstelling. Gelukkig is er altijd één
nummer speciaal voor het personeel. Dat kondigen ze dan ook
zo aan. En dat is maar goed ook,
want in de keuken vang je alleen
flarden op." Latijnsamerikaanse
jazz trekt haar het meeste. „Niet
van die banjo-, dixie- of Pim
Jacobs-jazz dus. Dat is me te
zoetsappig. Maar jazz uit ZuidAmerika is swingend en zonnig."
Monique van Hoogstraten

De ene braderie is de andere niet. Op 25 augustus is er
een groots opgezette zomermarkt op de Prinsesseweg
en de Louis Davidsstraat.
Behalve de gebruikelijke
verkopers heeft de lokale
ondernemersvereniging ook
12 standwerkers uitgenodigd. Zij proberen zo ludiek
mogelijk hun artikelen te
verkopen. In het voorjaar
leverde dit standwerkersconcours een leuk tafereel
met veel humor op.
Kinderen rennen vast direct
naar de grimekraam of de
kinderboerderij. Voor Ajaxfans staat de ABN Amro
Ajax-bus klaar. Greenpeace
en de Koninklijke Noord- en
Zuidhollandse
Reddingmaatschappij hebben hun eigen informatiestand. Hoog boven het
publiek troont een kleurige
steltloper en tussen de wandelaars bevindt zich de
swingende band 'Peace of
Cake'.

Standwerker in actie
Foto Archief Weekmedia/Andre
Lieberom

Agenda
Donderdag 8 augustus
* Jazz Behind the Beach. Vier
dagen lang jazzmuziekfestival in
het dorp. Met diverse podia (tot en
met 11 augustus). Van 20.00 tot
01.00 uur.
* Groot tafelvoetbalspel bij strandpaviljoen Woodstock
(Bloemendaalse strand).
* Gratis openluchtfilm 'French
Kiss' tussen paviljoen Naulique en
Tim Klijn (Noordstrand). Om 22.30
uur.
Zondag 11 augustus
* Fietstocht van Olympia, 150 kilometer. Start strandpaviljoen 8
(Trefpunt), vanaf 7.00 uur
* Beach Bop, jazz bij paviljoen De
Zomer (Bloemendaalse strand).
Optreden van de Duitse band Point
Blank, dj Jo Jo. Tussen 17.00 en
23.00 uur.
Maandag 12 augustus
* Beach Tennis tot en met 18
augustus bij strandtent Club
Nautiquc.
Woensdag 14 augustus
* Dorpsomrocpcrsconcours. Door
het dorp lopen doi psomroepers.
Finale van 14 30 tot l(i HO uur op
het Raadhuisplem.
Donderdag 15 augustus
* Gratis openluchtfilm 'Fourweddmgs and a funeral' tussen paviljoen Nautique en Tim Klijn
(Noordtrand) Om 22 30 uur.
Zaterdag 17 augustus
* Finale van het levensgrote tafelvoetbalspel. Bij stiandpaviljoen
Tijn Akersloot en Havana
Zondag 18 augustus
* Finale van het levensgiotc tafelvoetbalspel. Bij strandpaviljoen
Tijn Akersloot en Havana.
* Beach Bop, jazz bij paviljoen De
Zomei (Bloemendaalse strand)

Optreden van New Cool Collective,
dj Graham B. Tussen 17.00 en 23.00
uur.
Woensdag 21 augustus
* Kinderinstuif in 't Stekkie
(Celsmsstraat 190). Van 14.00 tot
16.00 uur.
* Funfestival. Gratis straattheater
van 14.00 uur tol 24 00 uur in en
om hot casino.
* Poppentheater in bezoekorscentrum De Kennemerdumen
(Zeeweg, t.o de watertoren) om
14.00 uur. Opgeven op tel. 5257484.
Zaterdag 24 augustus
* Kinderdisco in "t Stekkie
(Celsmsstraat 190). Van 19.00 tot
21 00 uur.
Zondag 25 augustus
* Bradenc m het dorp. met standwerkers en kinderboeidenj. Van
11 00 tot 17.00 uur op de
Pi insesseweg en de Louis
Davidsstraat.
Vrijdag 30 augustus
* Tienerdisco in 't Stekkie
(Celsiusstraat 190) Van 20.00 tot
23.00 uur.
Zaterdag 31 augustus
" 'Zandvoort goes Bntish'. Engels
sfeertje in het dorp (o.a. doedelzakspelers) en op het cncuit. Van 17 00
tot 17.30 parade van Engelse
auto's. Vanaf 18.30 uur auto's te
bezichtigen op het Kerkplein.
Tevens races op zondag.
* Hete-luchlballonnenfestijn op
het circuit ten behoeve van Nieuw
Unicum, (ingang Kcesomstraat).
Van 17.00 tot 19 00 uur.
* Concert Noord-Hollands
Jeugdorkest in St. Agathakerk
(Grote Krocht 45). Aanvang 20.15

9661 snisnBne
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JAZZ BEIIIND THE BMCI1
ZANDVOORT
l 996
8 - 9 - 10- 11

AUGUSTUS

Opening donderdag 8 augustus (20.00 uur) in Nieuw Unicum
met o.a. Heineken Jazz Band en Riverboat Jazzband
Lokatie

vrijdag 20.00-01.00 uur

Podium Gasthuisplein
gesponsord door:
Circus Zandvoort
Wapen v. Zandvoort
Sesto Senso

20.00-21.15
21.30-22.45
23.00-01.00

DeGiganties
Fleurine plus f ive
Irek Dudek symfonia

18.00-19.45
20.00-21.00
21.15-22.45
23.00-01.00

Samsonite Five
Rocq-e Harrel
Beets Brothers
Calvin Owens &
his Big Orchestra

Podium Haltestraat:
(bij café Neuf)
gesponsord door:
Café Buddy's
Café Neuf
Chin Chin

20.00-21.30
21.45-01.00

Saska Laroo & Salsa Bop
FraFra Sound

20.00-21.45
22.00-01.00

De Broeders
De Domino's

Podium Haltestraat:
Café La Bastille

20.00 uur

Ruud Jansen

20.00 uur

Heineken Jazz en
Blues band

Podium Raadhuisplein:
gesponsord door:
Nederlof Repro
Molley & Co

20.00 uur

Biggles Big Band

20.00-21.30
21.45-01.00

Louis Schuurman
A.T. Big Band

Podium Dorpsplein:
Yanks

20.00 uur

Too hot to handel

20.00 uur

Backstreet

Podium Kerkplein:
Scandals

20.00 uur

Full Circle

20.00 uur

Soul Shadow

Hotel Bad Zandvoort

20.00 uur

Stable roof jazzband

20.00 uur

The Seat Cats

Café de Harlekijn

20.00 uur

Biggles Big Band &
Toby Rix

20.00 uur

Josef Lam's Hotlips

DeWurf
Strandpaviljoen 12
16.00-20.00 uur

16.00-20.00 uur

Will Flekzer Quartet

16.00-20.00

Rob Hoeke

Take Five
Strandpaviljoen 5,
14.00-18.00 uur

14.00-18.00

Nippy Noya & Friends

Paviljoen 24
Kerkman
14.00-18.00 uur

14.00-18.00

* Beryl Bryden

Gebouw de Krocht
20.00 uur

20.00 uur

zaterdag 18.00-01.00 uur

zondag 12.00-24.00 uur
12.00-14.00 uur

Kerkdienst met:
Ds. Boeyinga
The David Livingstone
Jazz Messengers
Milly Scott
Centrum Dorp:
Streetparade
14.00-18.00 uur
gesponsord door:
Ondernemers Zeedijk
Amsterdam

Biggles Big Band

* The Stable Mates
* Remco en Roland Verstappen
You name it

OPENING JAZZFESTIVAL bij
NIEUW UNICUM
DONDERDAG 8 AUGUSTUS VAN 20.00-24.00 UUR
Op donderdag 8 augustus a.s. is het weer zover!
Dan zet Nieuw Unicum haar deuren weer wijd open voor de opertingsavond
van Jazz Behind the Beach.
De Werkgroep Evenementen van Nieuw Unicum is er best trots op dat zij er
ook dit jaar weer in is geslaagd twee onbetwiste topbands te contracteren, nl.

De Riverboat Jazzmen
en
De Heineken Jazzband
Het is weer „super" genieten van fantastische muziek in een goede sfeer.
Op het overdekte plein „De Brinck" is iedereen weer van harte welkom. Niet
alleen de jazzliefhebbers, maar ook diegenen die eens kennis willen maken
met Nieuw Unicum aan de Zandvoortselaan 165.
Tot ziens op Nieuw Unicum.

9661- snjsnSne
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IJs met een vleugje nostalgie
EN BEL KLINKT op
het Zandyoortse
strand. Kinderen
laten spontaan hun zandtaartjes in de steek en rennen op de ijskar af. Het
paard krijgt een knuffel en
voor een gulden likken de
kleintjes even later aan hun
ijsje. Zo gaat het al generaties lang.

E

De familie Driehuizen verkoopt
sinds begin jaren dertig ijs.
Eerst met een handkar en later
met een paard voor de kar. „Ik
geloof dat mijn opa zelfs met
emmers ijs aan een juk liep,"
vertelt de Zandvoorter Leendert
Driehuizen. Vader Driehuizen,
die tijdens het gesprek in de
schuur aan het Duinpieperspad
binnen komt vallen, herschrijft
echter de familiegeschiedenis.
„Nee, oma had een juk met
melkemmers. En zij was de eerste die de ijshandkar het strand
op sjouwde. Zo zit het in elkaar."
In elk geval blijkt er de afgelopen vijftig jaar weinig veranderd. „Als je een foto van mijn
vader of mijn opa ziet toen zij zo
oud als ik waren, zou je die bijna
kunnen inwisselen voor eentje
van mij vandaag. De kar is
namelijk nog steeds hetzelfde
en ook het ijs smaakt nog altijd
even lekker. Alleen de gezichten
en de boulevard op de achtergrond zijn anders," vertelt de 45jarige Leendert.
Ook zijn naam is trouwens van
de ene op de andere generatie
overgegaan, want behalve hijzelf, zijn vader en zijn opa heet

zijn zesjarige zoon eveneens
Leen. Deze Leentje is nu nog
een beetje te jong, maar zijn
nicht Diny van 16 ziet het wel
zitten om straks met hem het
bedrijf over te nemen. Die staat
nu ook al 'op de kar'. Er is zelfs
een film waarop ze met een
strooien hoedje als dreumes
voor op het paard zit.
„Dit vakantiebaantje is een
stuk leuker dan vakken vullen
en je krijgt nog een mooi kleurtje ook," giechelt Diny. Haar
vriendin Denise lacht mee. Ze
zijn allebei gek op paarden.
„Bovendien kunnen wij 's ochtends lekker uitslapen," zegt
Denise. Diny: „We lachen heel
wat af, want met paarden weet je
het nooit. Dan tikt zo'n toerist je
op je rug en zegt heel bedremmeld: 'Mevrouw, uw paard heeft
mijn balletje opgegeten.'"
Dat het weer deze zomer tegenvalt, vinden ze wel een probleem. „Vorig jaar zat ik .in een
goed ritme, maar nu werken we
De familie Driehuizen: 'Je bent eigen baas en dat geeft een hoop vrijheid'
soms een paar dagen achter
elkaar niet," klaagt Diny.
„Elke keer weer is het moeilijk
houden, want we maken elke
nostalgisch probeert te houden
om de beslissing te nemen of we dag vers ijs."
omdat toeristen dat net zo waarwel of niet het strand op gaan,"
Leendert klinkt wat zorgelijk
deren als het paard voor de kar.
vertelt Leendert. „Het is moeilijk om 's morgens in te schatten
hoeveel badgasten een ijsje gaan
kopen. Als de thermometer
onder de 22 graden zakt, wordt
het sowieso niks die dag. En
ach, als we dan al eenmaal op
als hij vertelt over het steeds
Onlangs heeft de gemeente
het strand staan en het betrekt,
grotere gevecht om het hoofd
bovendien een vergunning verdan delen we gewoon grotere
boven water te houden. Alles
leend aan een tweede ijscoman.
porties uit aan de klanten. Je
wordt steeds duurder, terwijl de
Ook een rechtzaak kon dat niet
verhinderen. Of de volgende
hebt er niets aan om ijs over te
familie Driehuizen de prijzen

'Moeilijk in te schatten 's morgens
hoeveel badgasten een ijsje kopen'

Foto Andre Lieberom

generatie nog zijn brood met het
ijs kan verdienen, vraagt hij zich
daarom ten zeerste af.
Toch geniet ook hij van het
werk. „Je bent eigen baas en dat
geeft een hoop vrijheid." Zijn
vader, die zo nu en dan 'op de
kar' staat, vult aan: „Het doet
me goed als er een oma met
haar kleinkinderen naar me toe
komt die ik nog ijs heb verkocht
toen ze een jong meiske was."
Monique van Hoogstraten

'Zeewind slecht voor het groen'
het zo belangrijk, dat ik weet
waar de mensen hun tuin hebben. Iemand die ik niet ken,
staat dan ook altijd wel even gek
te kijken als ik plotseling vraag:
'Waar woon je?' Als ik twijfel, ga
ik - of mijn broer Paul - liever
eerst even ter plaatse kijken,
dan dat we zomaar planten meegeven. Zandvoort is wat dat
betreft een apart dorp."

TT TIE DOOR EEN
\ƒ\/ DORP aan zee wanV V delt, komt andere
planten tegen dan in
Amsterdam of Arnhem. De
zeewind bepaalt welke plant
het wel of niet doet. Dat kan
zelfs per tuin verschillen.
Nu kun je de potten naast je
caravan nog wel verplaatsen, maar voor een tuin gaat
dat niet op.
Kweker Jan van Kleeff, misschien wel de meest aparte
Zandvoorter, weet echter precies
wat de juiste vegetatie is. Als je
planten bij hem koopt, vraagt hij
eerst waar je woont. En je moet
ook niet gek staan kijken als de
plantjes, die je zojuist hebt uitgezocht, linea recta weer door de
46-jarige Zandvoorter worden
teruggezet. „Doet het bij jou niet
lieverd, neem maar wat anders."
Al heb je voor tweeduizend gulden handel in je karretje staan,
als Jan van Kleeff er niet achter
staat, dan krijg je zijn planten
niet mee.
Jan kent bijna ieder tuintje van
Zandvoort. En van de meeste
hoekjes en plekjes weet hij of
een bepaalde plant er nu wel of
niet gedijt. Sommige klanten
gaan er nog wel eens lekker fel
tegen in. En ook Jan schuwt een
fikse discussie niet. Tot een
ruzie komt het echter nooit.
Het zestig jaar oude familiebedrijf Van Kleeff aan de Juliana
van Stolbergweg kan zich zo
langzamerhand rekenen tot een
van de oudste bedrijven van het
dorp. Vroeger lag de kwekenj
nagenoeg in het duin. In de loop
der jaren is het langzaam maar
zeker ingesloten door huizen,

Jan van Kleeff: 'Een plant die het bij jou in de tuin goed doet, kan bij de buurman net kapot gaan'
Foto Andre Lieberom

straten en bomen. Wie niet weet
te stekken. Met zijn kont in een
Zandvoort. „De draaiwinden in
dat dit bedrijf bestaat, zal het
grote houten plantenbak.
Zandvoort zijn vaak sterk. Dat
dan ook niet snel vinden.
Die jarenlange ervaring komt
heeft een enorme invloed op de
Jan is er
begroeiing.
altijd. Hij
a
hoort net zo
^^_______^^^^^^^____^^^_^^__!_^_^^^^^_^____^ twee meter
bij de kwekerij als de wortel bij een plant.
verschillen. Geen tuintje of
Oudere klanten herinneren zich
de Zandvoorter nu goed van pas
hoekje in Zandvoort is hetzelfde.
'dat kleine eigenwijze ventje'
Als geen ander weet hij niet
Een plant die het bij jou in de
nog wel. Net twee jaar oud zat
alleen alles over planten, maar
tuin goed doet, kan bij de buurhij al 'op zijn manier' geraniums ook over het klimaat van
man net kapot gaan. Daarom is

'Planten moeten bij je tuin passen'

ka n werper

Naast de draaiwinden is de zeewind volgens Jan het tweede
grote probleem: „Zandvoort
heeft heel vaak te maken met
westenwind, pal over zee. En
zeewind is een zoute wind. Het
zout wordt dan ook rijkelijk door
de wind meegevoerd en slaat
neer op het groen. Dat is heel
erg slecht voor een plant. Zout is
namelijk een kristal. Het werkt
als een vergrootglas wanneer de
zon gaat schijnen. Hierdoor krijg
je gauw verbrandingsverschijnselen, waardoor de plant geel
wordt. Ik zeg dan ook altijd:
Zandvoort is het filter van de
zoute zeelucht Daarom adviseer
ik mijn klanten altijd om zoveel
mogelijk de planten af te spoelen."
Voor de eigenaren van stacaravans en appartementen vlak aan
zee heeft Jan ook nog wel een
tip: „Een tuintje aanleggen is
daar niet gemakkelijk. Het kan
echter ook anders. Plaats je
planten in potten en maak er
een wandelend tuintje van. Als
het erg waait, dan kun je ze
namelijk lekker uit de wind zetten. Voor de rest adviseer ik nog:
veel bidden en water geven, dan
komt het wel goed. Maar dat is
vast, omdat ik rooms ben."
Martha Burger
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BLOEMENDAALSE
STRAND
CLUBCOPACABANA
BloemendaaLt strand

7 dagen geopend
ook 's avonds

Woodstock
Bloemendaal
- geen goed personeel

Zondag
LIVE MUZIEK
verwarmd strandpaviljoen
uitgebreide menukaart

Onbeperkt Tong

23.50

Onbeperkt Spare ribs

19.50
OoJc het juiste adres voor het geven
van uw bruiloften, recepties of

anderefeesten

- altijd rommel

j. van campen
schoenreparatie
ERKEND

VOOR AL UW
SCHOENREPARATIE
ORTHOPEDIE
SLEUTELSERVICE
HANG- EN SLUITWERK
ALARMINSTALLATIE
KENTEKENPLATEN

HERSTELLER

J. v. Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 5715449

- verschrikkelijk
commercieel

Stichting Erkenningsregeling Schoenherstellers

/r

- liever lui dan moe
- lauw bier
- bijna niks te eten

8

En af en toe gezellig en
een klein beetje muziek

Tel 0235260349 0235328888

Grote Krocht 22, Zandvoort

Dames- en Herenschoenen, Sandalen,
Slippers, Alle soorten gympen

v.a. 7.50
Strandpaviljoen De Zomer, Bloemendaalse Strand,
telefoon 023-5260029

* zondags geopend van 13.00 - 17.00 uur

DRUGSTORE
ZANDVOORT

de zomerspecialist

Wilt u kennis maken met tennis, badminton of squash, maar heeft u geen
racket of indoorschoenen 9
Heeft u al ervaring met tennis, badminton of squash maar bent u uw matenalen vergeten9
BIJ Gran Dorado Zandvoort kunt u tegen inlevering van de/e advertentie
in de maanden augustus en september één baan huren inclusief materiaal
(rackets, schoenen en ballen) voor maximaal 4 personen
Tennis

29,50 per uur

Squash

15,00 per half uur

Badminton

18,50 per 50 minuten

SHISEIDO
BIODERMAL
BIOTHERM

Reserveren is gewenst
Telefoon 023-5720000, toestel 1040 of 1041

LANCOME

Deze aanbieding is niet geldig samen met andere kortingen

LANCASTER

Wedden dat u meer koopt
dan alleen een fiets?

ROC

MARBERT
AMBRE
SOLAIRE

Dat is nou het verschil tussen een Kopra
winkel en ti n andere, fietsi nv< rkoptr bij ons
begint het werk pas n i d it wi een fiets
\( rkoeht hebben D in /eirgen \u voor een
juiste afstelling extra servie< beurten een
goede garantii < n e< n fietsvi r/ekenng I n
moeht i r ooit iets nu t uw fiets /ijn het
v ikkundige Kopr i personec l st i it iltijd kla ir
voor alle mogelijke reparaties

.TRIATHLON

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

DELIAL
NIVEA
WIELERSPORT

HALTESTRAAT 31 - 2042 LK Z^NDVOURT - Tel 0235714499 - FAX 0235716385

CLARINS

DROGERIE
PARFUMERIE SPEZIALGESCHAFT
auch fürlhre Artzneimittel
DRUGSTORE AND PERFUMERYSHOP
also for your medicins
DE ZONNECRÈMESPECIALIST
VAN ZANDVOORT

U vindt ons
midden
in het
gezellige
centrum

ZWITSAL

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

PIZ BUIN

Kerkstraat 31
Zandvoort

j. l
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BEHIX1) THE BMCH
/ A N 1) V O O K T
l 9 9O
VRIJDAG 9 AUGUSTUS
20.00-01.00 UUR

Podium jicuxcLhutspLetn
2O.OO tiur>

Btqqles Btq Dana

Podium 6astkaisf)[an
20.00-21.15 uur

* De Glgawtjes

Podium Kerkplein

SCANDALS
20.00 uur

FULL CIRCLE

21.30-22.45 uur

* Fleurlne plus Five

gesponsord door:
Nederlof Repro
Mollie & Co

23.00-01.00 uur

Full Circle is een groep \ an \ ijf musici, die zich heeft
toegelegd op het spelen van een breed repertoire, gebaseerd op de popmuziek vanaf de jaren zestig tot nu Ze is
%oortgekomen uit de Ruud Jansen Superband

Irek Dufeed Symfonia
podium J")<xLresrrcuxi:
Ccxfe Lcx DcxstriLLe
2O.OO

VXVl^

cic jiuua Icxnsen

Dcxna
De Ruud Jansen Superband is een groep
van vijf musici, die zich heeft toegelegd op
het spelen van klassiekers uit de pop- en
rockmuziek vanaf de jaren zestig tot nu. De
groep draagt de naam van Ruud Jansen uit
Beverwijk, een rijkelijk begaafd toetsenman
en zanger, die tevens de gitaar niet schuwt.

Gesponsord door:
Circus Zandvoort
Wapen van Zandvoort

Sesto Senso

4 dagen
Podium -Waltestraat
(bij café Neufl
20.00-21.30 uw

Jasbla Largo'

in Zandvoort
Hotel Bad Zandvoort
20.00 aar

21.45-01.00 uur

Stable Roof Jazzband

FRCl FRtt Sound

Deze opzwepende meidenband speelt pop/housecovers, die veelal als medley uitgevoerd worden, onze
kracht zit dan ook m het feit dat elk nummer het pu
bliek meer en meer laat swingen, dit
door onze zeer
sterke ritme-sectie1
So, Better Préparé Yourself
'"

Gesponsord door:
Buddy's Café
Café Neuf
Chin Chm

Ruud Peerdeman
Hans Hooijmans
Hans Herwarth
Jan de Jong
Ben Wever
Cees Heegstra

trompet - zang - arrangementen
clarmet
trombone
banjo - gitaar - bandleider
contrabas sousafoon
drums
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JAZZ ISEIILM) THE BMCII
ZANDVOORT
1996
'L A T E K. B A G 10 A IJ G U S T IIS
18.00-01.00 WK

Jazz-entertainment

Wfll Flekzer
Quartet

Podium
Gasthuisplein

Podium Kerkplein
SCANDALS
20.00 uur

18.00-19.45 Samsonite Five
20.00-21.00 Rocq-e Harrel
21.15-22.45 Beets Brothers

SOUL SHADOW

23.00-01.00 uur
Calvin Owens & His Big Orchestra

Deze allround partyband bestaat uit vijf muzikanten,
eventueel aangevuld met een saxofonist tot een zespersoons formatie.
Het warme jazzy soulful stemgeluid van zanger Marcel is
mede bepalend voor eigenzinnige uitvoeringen in nummers van onder anderen: Lou Rawls, Bill Withers, Tom
Jones, Sinatra, Lionel Richie, George Benson, Stevie Wonder en Barry White.
Bezetting:
Marcel
- zang en percussie
Koos
- drums en zang
Humphrey
- keybpards en zang
Rob
- gitarist en zang
Kees
- basgitaar en zang
Elbert
- saxofoon (eventueel)

Vanaf 16:00
tot 20:00

Podium Dorpsplein

Hotel BAD ZANDVOORT
20.00 uur

Gesponsord door:
Circus Zandvoort
Wapen v. Zandvoort
SESTO SENSO

YANKS
20.00 uur

Backstreet
Dansband met uiterst swingend optreden
met alle elementen die in de jazz thuishoren.

CAFÉ DE HARLEKIJN
20.00 uur

THE SCAT CATS
Oude-stijljazzorkest The Seat Cats werd
in 1972 opgericht in Breda, toen met als
uitgangspunt de muziek van de musici,
die rond 1940 begonnen met het opnieuw spelen van de klassieke jazz uit de
jaren twintig.
The Seat Cats: een opgewekt en zeer gevarieerd repertoire.

Podium
Haltestraat
LA BASTILLE

Biggles Big Band

en
Toby Rix

Bergit Lewis - vocals
Antoon Tolsma - percussie
Marcel Dornbos - gitaar
Cyril Directie - drums
Arjen Mooyer - toetsen
Miron Komarnicky - basgitaar
****
De leden van Backstreet hebben hun sporen ruimschoots verdiend bij o.a.
Candy Dulfer - Sinister Project, Jamento,
Tineke Schouten, Gordon, Thijs v. Leer,
André v. Duin en Living Blues.

Podium Raadhuisplein
20.00-21.30 uur

Podium Haltestraat
(bij Café Neuf)

* LOUIS SCHUURMAN

20.00-21.45

21.45-01.00 uur

De BROEDERS

* A.T. BIG BAND

20.00 uur
HEINEKEN JAZZ
en
BLUES BAND
22.00-01.00 uur

DE DOMINO'S
IKZIEJEINDEBASTILLE

Gesponsord door:
Buddy's Café
Café Neuf
Chin Chin

gesponsord door
Nederlof Repro
Mollie & Co
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Dorpsomroeper en vraagbaak
OIT WAS ZANDVOORT
een klein dorpje waar een
waker de vissers 's morgens wekte met een slag op een
koperen klink. Als er dan iets bijzonders aan de hand was, kreeg
het dorp dat luidkeels te horen.
Die gewoonte groeide uit tot een
lange traditie van dorpsomroepers met klinkende namen als
'De Puur' en 'Lange Jan'. Totdat
'De Zeebeer' er in 1925 mee
ophield.

O

Inmiddels is de Zandvoortse folkore
echter terug van weggeweest. Klaas
Koper, een geboren en getogen
Zandvoorter, loopt deze zomer voor de
derde keer regelmatig in het centrum
rond als dorpsomroeper. En op 14
augustus is hij zelfs niet eens de enige.
Dan vindt voor het eerst in Zandvoort
het Dorpsomroepers Concours plaats.
Koper is een opmerkelijk persoon. Hij
wordt door de lokale bevolking op handen gedragen vanwege zijn verdiensten voor het dorp en hij werd dan ook
niet voor niets door de lezers van
Zandvoorts Nieuwsblad en de luisteraars van omroep ZFM gekozen tot
Zandvoorter van het jaar 1995.
Ondertussen blijft hij daar zelf tamelijk rustig onder. Behalve wanneer u
hem als dorpsomroeper tegenkomt.

Bij mooi weer weet je zeker dat er op
het Kerkplein mensen op de terrassen
zitten."
Klaas is makkelijk herkenbaar, want hij
draagt een ouderwets visserspak: een
zwarte broek, zwarte hes, rode blouse en
zwarte pet waar zijn grijze haren en
glimlachende markante kop onderuit
komt.
Zijn illustere voorgangers die nog te
bewonderen zijn in het Cultureel
Centrum op het Gasthuisplein, hadden
vaak veel hardere gezichten. „Maar die
hadden dan ook geen eenvoudig leven.
Bij storm en wind liepen ze buiten." Ze

'Belgen beginnen
over hun Belleman'
gebruikten de klink die eveneens in het
Cultureel Centrum hangt. Klaas draagt
de replica bij zich die de Zandvoortse
folkorevereniging De Wurf enkele jaren
geleden van de plaatselijke Rotary-afdeling heeft gekregen.
Hij had verwacht dat de oudere
Zandvoorters er drie jaar geleden in eerste instantie negatief tegenover zouden
staan, omdat die zich immers nog de
echte dorpsomroepers herinneren.
„Maar het tegenovergestelde is het
geval. Op het Raadhuisplein willen de
oude Zandvoorters altijd dat ik het nog
een keer omroep als ze het niet goed
verstaan hebben."
gn ^e toeristen? O ja die reageren

„Vooral kinderen springen nog wel
eens op als ik een flinke klap op de
klink geef. Dat is grappig om te zien.
Klaas Koper: 'Ik kies zelf uit welke evenementen ik
Maar meestal waarschuw ik de moeomroep'
Bram de Hollander Fotografie
ders van kleine kinderen of slapende
Qver h(jt 3^™^ 'heel |euk ^ ik
omroep. De Belgen beginnen soms over
baby's even van te voren. Het is natuurhun 'Belleman'. Vaak ben ik ook een lopen„Ik kies zelf uit welke evenementen ik
lijk niet de bedoeling dat die zich lam
omroep. In elk geval kun je me een dag voor de vraagbaak voor toeristen. Hoe laat het is,
schrikken. Bovendien sla ik dan wat zachvragen ze dan terwijl ze onder de kerktoren
de jaarmarkt op 25 augustus wel verwachter," vertelt Klaas die in het centrum te vinstaan."
den is zodra er een klein of groot evenement ten. Waar ik loop? Ik heb zo mijn vaste
Monique van Hoogstraten
aangekondigd moet worden.
rondje door de Haltestraat en de Kerkstraat.

Eerste Concours
Dorpsomroepers
Klaas Koper organiseert 14
augustus het eerste
Zandvoortse
Dorpsomroepers Concours.
Op die dag wandelt een
groep dorpsomroepers in
klederdrachten door het
centrum van Zandvoort. Ze
komen uit diverse windstreken, zoals Oosterend in
Friesland, Ravenstijn,
Zwolle, Blokzijl en
Enkhuizen. Sommigen zien
eruit als heraut,
's Middags vindt het concours zelf plaats, maar 's
ochtends zijn de omroepers
al even te zien. Tussen 10.50
en 11.00 uur kan men even
een glimp van ze opvangen
tussen het
Gemeenschapshuis en het
raadhuis, waar de burgemeester ze ontvangt. Van
12.45 tot 13.00 uur lopen ze
al roepend van het raadhuis
naar de watertoren.
Om 14.30 uur is op het
Raadhuisplein de eerste
'roep', zoals dat heet. Het
publiek kan dan horen hoe
mooi Zandvoort is. Een uur
later bezingen de omroepers hun eigen woonplaats
tijdens de tweede 'roep'.
Wie deze twee ronden het
beste uit de verf komt, ontvangt om 16.30 zijn prijs uit
handen van de burgemeester, tevens juryvoorzitter.
Wie toevallig tussen 17.00
en 19.00 uur in strandpaviljoen De Wurf eet, ziet hoe
het bonte gezelschap in klederdracht de maaltijd
gebruikt.

HEMA
Zandvoorf
Aanbieding:
in onze koffieshop

Coupe roomijs
met keuze uit:

HALTESTRAAT 56 B • 2042 LP ZANDVOORT
THE NETHERLANDS « PHONE 023-5720479

* aardbeien
* vruchten
* kersen
* of mocca

3,95 0/4,95
geopend:
di t/m vrij
maandag
zat.
zond.

9.00-21.00 uur
10.00-21.00 uur
9.00-18.00 uur
12.00-17.00 uur

lip^
||^
ïfKKip.^!:i^f'i---:ft'yyS;i-:^;K-S--:!f^.(^ffis,^W^^-!W^;3ï,Jirf^--rrt
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uit in lonivo
KOFFIECLUB CAFÉ
PETIT
RESTAURANT
Gezellig tafelen bij
Priet Praat
Wij hebben een nieuwe kaart
met vele specialiteiten
* o.a. de bekende champignon
hoedjes met knoflooksaus
* favoriete sandwiches
* warme maaltijden a ƒ 15,50
* wisselend 3-gangen menu a ƒ 25,00

Grieks |~ij'|
specialiteiten p;
restaurant :::.i

Lekker even
Internetten!!

R „SYMPOSION"

fi'
G.
fi:
E

Haltestraat 57 - Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712690

c?

Zeestraat 38, tel. 5713758
De traditionele
Griekse keuken.
Nu ook voor
LTJ
GROTE PARTUEN
[i;
Dagelijks geopend
Keuken van
17.00 - 23.00 uur

i

Mieke en Jürgen Lange

3

11

Internet Café & Provider
1 uur internetten kost maar ƒ 12,50. Daarna ƒ 5,- per 1/2 uur.
Haftestraat 61 • Zandvoort • 023-5730749

Voor reserveringen tel.
023-5713758
U bent
van
harte
welkom

Ie Pierrot
Speciaal diner
ƒ 20,- p.p.
Nasi Rames
of
Bami Rames
met portie saté ajam
en krupuk

THUISBEZORGING

JAZZ
Behind the Beach

tussen 17,00 en 21.00 uur,
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoorfen buiten Zandvoort ƒ 5.00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

8 - 9 - 1 0 - 1 1 augustus

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Opening 8 augustus
20.00 uur Nieuw Unicum

voor:

gezellig eten
gezellig borrelen
en een prettig avond
bent u bij ons aan het goede adres
geopend woensdag t/m maandag

van 16.00 tot 01.00 uur
De keuken geopend van 17.30-22.30 uur
tel 06-53184966

THE MEXICAN RESTAURANT
Gasthuisplein 10
tel. 023-5714638

Mexican Restaurant
& Steakhouse
Geniet van echt Mexicaans eten,
Amerikaanse grilleerechten en de beste cocktails.
Zandvoortselaan 187
Zandvoort

tel. 023-5712401

U weet wel:
de gezelligste stek
van Zandvoort
Wij heten u van harte welkom.

MODI- OIIJOIIUIIG
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Z O N D A G 11 A U G U S T U S
12.00-24.00 UUR

PODIUM
GASTHUISPLEIN

DE WURF
STRANDPAVILJOEN 12
16.00-20.00 uur

14.00-18.00 uur

Strandpaviljoen Tqke Five
Nipppy Noya & Friends
Bezeiling:

Feny van Leeuwen
Jaap de Jonckheere
Bobby van den Berg
MichelvanSchie
Ad van de Ree
RudydeQueljoe
NippyNoya
LulukPurwanto

vocals/gitaar
vocals/gitaar
Keyboards
basgitaar
drums
sologitaar
percussie/wavedrum/
timbala's
viool

12.00-14.00 uur

„JAZZattheCHURCH"
met

„DE KROCHT"
Grote Krocht 41
Vanaf 20.00 uur

trio YOU NAME IT!
met zangeres

Lydia van Dam
Voor vele jazzliefhebbers is YOU NAME IT! inmiddels een begrip. Pianist JOHAN CLEMENT, slagwerker HANS BETHS en contrabassist ERIC TIMMERMANS vormen alweer enige tijd dit zeer succesvolle trio. Welke jazzsolist hebben zij inmiddels
niet begeleid?
De gast voor deze avond is de bekende

jazz-zangeres LYDIA VAN DAM.

Dominee Boeyinga
The David Livingstone
Jazz Messengers
en
Milly Scott
gesponsord door
Circus Zandvoort
Het Wapen van Zandvoort
Sesto Senso

Centrum dorp

Streetparade
14.OO-18.00 uur

CAFÉ
DE HARLEKIJN

Bïggles Big Band

ZANDVOORT
1996
KERKMAN
PAVILJOEN 24
14.00-18.00 uur
* BERYL BRYDEN
(TheQueenof JAZZ)
* The Stablemates
* Mare Daniels
* Remco en
* Roland Verstappen

20.00 uur
JOSEF LAM'S
HOTLIPS

Behind
the Beach

gesponsord door
ondernemers Zeedijk
Amsterdam

Presentatie: Ans Gooyers
Geluid: Henk Kuiper
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Bruna Balkenende
Grote Krocht 18, Zandvoort
Boeken, books, Bücher, livres
kranten, newspapers, Zeitungen,
journaux, tijdschriften, magazines,
Illustrierten, magazines
telefoonkaarten
Turkish, Arabic, Spanish newspapers

ZANDVOORT

SPETTERENDE ZOMERAKTIESÜ
Gedurende de maanden augustus en september
krijgt u op vertoon van onderstaande bon bij het kopen van een entreebewijs voor ons subtropisch Malibubad één
GRATIS HAMBURGERMENU BESTAANDE UIT:
*
*
*

portie frites
frisdrank naar keuze
hamburger

FL 8,50
per dag

Tot ziens bij Gran Dorado Zandvoort!!

SCOOTERS
FL 55,=
per dag

Verlengde Haltestraat

Zomeraanbieding!

Zandvoort

57 31 303

Bij aankoop van een entreebewijs voor het Malibubad
van 16,50 een gratis Hamburgermenu.
db
Maximaal 4 personen per bon en niet geldig samen
met andere kortingen.

hondenkapsalon
Zandvoort
Achterweg 1, tel. 023-5730068
Tevens puppy-training en genoorzaamheictstraining.
Inl. + opgave 023-5713368.

Uw kleurenfoto in 1 uur afgedrukt.
Natuurlijk op KODAK papier.
Standaard 10x15 Vergroting 13x18
in 1 uur 15x21
20x30
Foto Focus Superieur in Kwaliteit en Service
Want onze zaak is bekroond met het
KODAK CERTIFICAAT voor de Beste
Kwaliteit en Optimale Service
__________

Waarde Bon

' ' DUBBELPRINT '

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

in 1 uur
(Alleen
geldig bij
,,•••"••»--•»
--j het
••- inleveren
_.^._..

J

l

Postcode/Plaats:
Telefoon.

Gratis film
bij het ontwikkelen
en afdrukken
van uw volgeschoten
kleurenfilm

i
i

i

de 2e foto

|

Giio/Banknr.:

voor 22 cent

j

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 halfjaar ƒ 33,90

Origineel
weggevertje
voor

j
J
|

familie en vrienden i

Foto Focus Kwaliteit, Service en Vakmanschap
Haltestraat 37, Zandvoort - tel. 5715810
Vanaf heden vrijdag en zaterdag open tot 21.00 uur, zondag tot 20.00 uur.

|

l

l

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
,„,,..,.„,.,.„ ,.,
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371017003

.J
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Historie
Wie meer wil weten over de
historie van Zandvoort, kan
het beste even binnenlopen
bij het museum op het
Gasthuisplein. Officieel
heet dit museum 'Cultureel
Centrum', maar die naam is
misleidend. Op zolder is er
een expositie over het
Kostverlorenpark. Beneden
laten een stijlkamer, miniatuurgebouwen en foto's iets
zien van het vissersverleden
van Zandvoort. Het
Cultureel Centrum is van
woensdag tot en met zondag
geopend van één tot vijf

Kostverlorenpark
foto Stichting Behoud KostverlorenparK

Jeugdorkest

Met een BMW op het circuit. 'Op de openbare weg pas je je aan. Op een circuit rijd je zo snel mogelijk je eigen race'

Fotoburo Luuk Gosewehr

De fascinatie van snelheid
M

IJN HOOGSTE
BOETE voor te hard
rijden bedraagt
zevenhonderd gulden. Dus
dat ik ooit op het circuit een
race-poging zou ondernemen, ligt voor de hand.
Maar op deze dag lijkt alles
wat ik aanraak te veranderen in gruis. Ten eerste
staan we met de BMW 316 i,
bouwjaar 1985, vast in de
Haarlemse flessenhals. Ten
tweede parkeren we de auto
in het duin. Zo onhandig
dat circuit-voorlichter Dirk
Buwalda de wagen met zijn
four-wheel-drive uit het
rulle zand moet trekken.
„Hoe kun je hem hier nou
neerzetten." Buwalda
schudt zijn hoofd.
Racen is ook alleen mogelijk in
mijn eigen auto. De eerste raceintroductiedag van de Dutch
Racing School is pas op 20
augustus. Dus rijden we de
ronde van 2519 meter in de
BMW. „Rijden op het circuit is

misstaan. Sindsdien rijden de
coureurs in Zandvoort over het
puin van in de oorlog afgebroken huizen, hotels en restaurants.
Na het rechte stuk rijden we af
op de Tarzan-bocht. „Een van de
bekendste bochten ter wereld.
Vroeger was dit een landje, een
aardappelveldje dat weg moest.
De bocht is genoemd naar de bijnaam van de eigenaar, Tarzan,
die nogal flink was. Maar volgens de eerste directeur
Hugenholtz heette de stoomwals
die het circuit heeft gerold
Tarzan. Deze bocht is een ideale
plaats om te passeren. Maar jij
houdt je stuur helemaal verkeerd vast."
De tweede bocht is genoemd
naar de huisarts Gerlach die m
1956 op het circuit verongelukte.
Hij reed wedstrijden op nationaal niveau. „De derde bocht,"
zegt Buwalda, „ligt onder de
Hunserug en heet de
Hugenholtz-bocht. Hij was van
1947 tot 1973 directeur. Een
stukje eerbetoon. Als een bocht

kunstmatige duin." En hij voegt
mij nog even toe: „Altijd met
twee handen sturen."
Hierna volgen drie bochten
genoemd naar sponsors. „Na de
Toyota- en Nissan-bocht kon de
Mitsubishi-bocht natuurlijk niet
ontbreken. De Nissan-bocht is
een dubbele bocht. Je ziet de
enorme verkanting, daardoor is
de wegligging beter en kunnen
de auto's sneller rijden."
„We rijden nu trouwens op het
interim-circuit. Uiterlijk in 1998
gaan we het circuit uitbreiden
en wordt de lengte 4,5 kilometer.
Dan hopen we de Formule Iwagens terug te krijgen. Deze
winter gaan de pitboxen tegen
de vlakte. Er komen vip-lounches en een nieuwe tribune."
Na de laatste bocht Bos-Uit
(„Het bos is door een of andere
vreemde meikever opgevreten,
maar de bocht is altijd zo blijven
heten") zitten we weer op het
lange rechte stuk. De BMW evenaart bij lange niet de snelste
rondeüjd die op naam staat van
Jan Lammers. Die reed tijdens

gefundeerde maatschappij niet
kan volgen: hij verdwijnt al snel
in de kaartenbak van het
arbeidsbureau. Wie in het bijbelse verhaal Job omkeek, veranderde tenminste nog in een
zoutzuil. In de film Speed mag
de autobus niet onder de snelheid van vijftig mijl per uur
komen anders ontploft er een
bom. De vooruitgang dendert
voort, met positief denken als de
laatste nieuwe loot aan de stam.
Het wat verlopen circuit in
Zandvoort is bepaald geen reservaat, eerder een laboratorium en
speeltje van de grote autofabrikanten.
Snelheid fascineert ook
Buwalda. „Grenzen zoeken. Dat
sprak me zo aan m de rallysport.
Zelf heb ik nooit willen racen.
Maar wel een wedstrijd organiseren. Bij de Grand Prixs in
Zandvoort ontving ik zo'n achthonderd tot duizend journalisten
uit de hele wereld en was daar
een heel jaar mee bezig."
Als we over de Zeeweg terug
naar huis rijden, denken we
niet anders dan op de weg,"
onwillekeurig aan speedzegt Buwalda. „Alleen heb
freak Jules Deelder die
je hier geen tegenliggers,
pleit voor het instellen van
geen verkeer van rechts en
een een nnnimumsnelheid
hoefje niet op je eigen
•~~•~
~~~•~ van 120 kilometer per uur.
weghelft te blijven die bovenWe zoeken de ideale lijn op, pakdien groter is. Op de openbare
naar je genoemd wordt, mag je
een demonstratierondje met een ken de binnenkant en laten de
weg pas je je aan. Op een circuit daar wel trots op zijn. In het dal- Formule I-wagen 52 seconden
wagen uitlopen aan de buitenrijd je zo snel mogelijk je eigen
letje heeft hij wijnranken neerIk klok twee minuten. Op het
kant. Jammer dat die radarconrace. Je moet de ideale lijn volgezet. Hij wilde druiven telen,
lange rechte stuk halen de
troles net zijn ingevoerd.
gen. Als je de clippy point volgt,
maar dat is nooit gelukt. Wel bot- raceauto's met gemak driehonWellicht over twee weken weer
voel je niet dat je door een bocht telde deze directeur wijn en
derd kilometer per uur. Mijn tel- post van het Justitieel Incasso
gaat. Zoek de binnenkant op en
zette op de etiketten
ler haalt net de 130. „Maar je
Bureau. Thuis blijkt de waterlaat de auto uitlopen naar de
'Hugenholtz-bocht'. Marketmgkoppeling slipt," zegt Buwalda.
pomp lek Maar hier geen pit
buitenkant."
technisch was dat geen goede
Snelheid daar draait het natuur- waar we even snel m kunnen njElke bocht heeft zijn geschiede- naam. Die wijn is ook nooit wat
lijk om Niet alleen op deze
den.
nis, zegt Buwalda. Ook het lange geworden. Nee, dat was geen
betonnen snelweg. Records moerechte stuk is memorabel.
grap van hem."
ten ook op beurs- en werkvloer
De race-introductiedagen van de
Burgemeester Van Alphen („nee,
„De Hunserug is genoemd naar worden gebroken. Informatie
Dutch Racing School zijn op 20, 21 en
die was niet fout in de oorlog")
een van de mensen die het tracé gaat al veel sneller de wereld
22 augustus, 2, 3,4,17 en 18 september
maakte de Duitsers wijs dat een
hebben ontworpen. Je moet op
rond dan voor een racewagen
en op 12 oktober. Inlichtingen: 023mooie Paradestrasse voor als de
een circuit hoogteverschil hebooit mogelijk is. Wee degene die
5740790.
oorlog werd gewonnen, niet zou
ben Daarom dit dal en het
het tempo in deze op winst
Ton van Doorn

Het Noord-Holland
Jeugdorkest treedt op zaterdag 31 augustus op in de St.
Agathakerk (Grote Krocht
45) met werken van Nielsen,
Tsjaikovsky en Balakirev.
Het orkest, dat bijna 35 jaar
bestaat, heeft een bezetting
van tachtig jonge mensen.
Om kwart over acht begint
het concert.

Foto-expositie
Van macaber decor tot
nieuwe natuur, een jaar na
de duinbrand. Zo heet de
expositie die in het bezoekerscentrum van de
Kennemerduinen te bewonderen is. Dit bezoekerscentrum is dagelijks geopend
van negen tot half vijf. Het
is te vinden bij zwemmeer 't
Wed aan de Zeeweg.

Supersoccer

'Op een circuit moet hoogteverschil zijn'

Tafelvoetbal is meestal
meer een spel dat in jongerencentra wordt gespeeld.
Zo niet in Zandvoort. Op 17
en 18 augustus zijn de fïnales van het Radio 10
Supersoccer bij de paviljoens Havana en Tijn
Akersloot. In dit levensgrote
opblaasbare tafelvoetbalspel
zitten de spelers vast aan
een stang. Dat geeft het
voetballen een extra dimensie om te doen en om naar
te kijken.
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"Nieuw
op de markt"

Woensdag • visdag *%
bij Blokhuis op de markt

kipfilet
l kilo

LEI OP/

markt slagerij

*

Edward v. d. Pol
voor al uw vlees en
vleeswaren
Vraag naar onze BBC folder

5

13,95

elke week
3 warm
gebakken
KABELJAUW

gegrilde
pootjes
p. stuk .L j l O
. 10 stuks

'5'-

alle soorten verse en gerookte vis bij
onze kraam
TOT ZIENS OP WOENSDAG

tel. 033-4720792

POELIERSBEDRUF

15,00 TonOveres

Dieren speciaalzaak

Dier-Plezier
voor een
ledere tratyatie
voor de hond

033-2985602

De Jong's Drop
Elke week volop aanbiedingen.
Groot assortiment drop en snoep.
Prachtige Belgische roombonbons plm. 25 soorten.
Vele soorten
chocolade en volop kinderzakjes

van

VAN ROON S
Groentenhoek:f!
Aardappelen-Groenten-Fruit •
Conserven en Diepvries
•'.. •

anders vindt u ons in onze zaak
op de Grote Krocht

V, 1,50 en 2,50
Kom. Kijk en Profiteer!

„•;

Fruitmanden

VISHANDEL
RUIZENDAAL
De Santekraam

Gebakken
kabeljauwfilet
2.00 p. st.

Honing
kruiden
div. thee soorten
dieet produkten
volop produkten zonder
suiker en andere toevoegingen

GEZOND
EN LEKKER
atuurvoeding

3st.5<00
Eigenlijk houdt moeder Inge Paap er niet zo van, om
met een foto in de krant te staan. Maar als je gesnapt
wordt op de m a r k t . . .
Dochter Maaike heeft net een leuk kadootje gekocht
voor haar verjaardag. Haar verjaardagsgeld werd uiteindelijk omgezet in een mooi rugtasje. Dat gaat binnenkort mee op vakantie. Moeder Inge voelt zich altijd
heerlijk thuis op de markt. „Je hebt hier alles zo lekker
bij de hand. Ik ben blij dat ze er iedere week weer zijn."

ede voet met

*
Voor al uw

kousen en sokken

voor verse bloemen
tegen een lage prijs
kunt u terecht bij

KLUFT's ^
U vindt ons aan de centrumkant
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Brits sfeertje
Onder de noemer
'Zandvoort goes British'
waait er op 31 augustus en l
september een Engels zeewindje door het dorp. Niet
alleen de etalages van de
lokale middenstanders zijn
versierd met Engelse vlaggen en voorwerpen, ook op
straat is de Britse invloed te
merken.
Een groep van twintig doedelzakspelers brengt
Schotse muziek. Klaas
Koper (in Zandvoort erg
bekend als dorpsomroeper)
loopt als Beafeater rond.
Vanaf vijf uur rijdt er zaterdagmiddag een stoet met
oude en nieuwe Engelse
sportauto's van het circuit
naar het dorp. 's Avonds zijn
die auto's op het Kerkplein
te bezichtigen. Wie zich liever laat rijden, kan een
Engelse taxi nemen of in
een rode bus stappen.

Stereotype badplaatsarchitectuur aan de Poststraat

EEFT ZANDVOORT
EEN eigen stijl, een
herkenbare architectuur? Eigenlijk niet, het is
een badplaats zoals er meer
zijn. Maar er valt een hoop
te vertellen over karakteristieke panden die tevens de
historie van het dorp een
beetje uit de doeken doen.

H

badplaatsarchitectuur genoemd
kan worden, dan zijn het deze
panden wel.
Wanneer je van de Grote Krocht
doorloopt naar het
Raadhuisplein moet je je als toerist toch ineens in een heel
ander dorp wanen. Een plein
heeft een functie als openbare
ruimte, al wordt dat ook in veel
andere gemeenten de laatste tijd
steevast ontkend. Het
Raadhuisplein is meer een voor
het verkeer noodzakelijke rotonde, geen verblijfsplek. Een geldautomaat bij de hand is wel handig, maar een op zichzelf nietlelijke bank zo prominent aan
een plein voegt er niets aan toe.
Even verderop, in de Louis
Davidsstraat, kun je hetzelfde
zien. Albert Heijn heeft er z'n
achtergevel, die feitelijk een

Foto's: Archief Weekmedia/André Lieberom

dan is het Gasthuisplein een
goed startpunt. Het is het oude
centrum van de badplaats waar
je het Cultureel Centrum niet
kunt missen. Gebouwd in 1897
heeft het tot in de jaren zeventig
dienst gedaan als gemeentelijk
verzorgingstehuis voor bejaarden. De ingang - geflankeerd
door muurlantaarns - was aan
het Gasthuisplein nummer 9b;
de oude keuken op 9c is bij het
museum getrokken.

IJssel-klinkertjes die al in de 17e eeuw gebruikt werden. Ze
dienden als ballast voor de schepen van de Verenigde
Oostindische Compagnie (VOO
en je kunt ze tegenkomen op
Curagao, maar ook in het
Begijnhof.
Vlak naast het Cultureel
Centrum, op nummer 3 in de
Swaluëstraat, stuit je op het vissersverleden van Zandvoort. Het
oude visserswoninkje dateert uit
circa 1880 en huisvestte destijds
zes of meer bewoners.
Het hoekje om tref je op
Achterom 7 een opmerkelijk
monument aan, al ziet het er
niet al te best uit. Het is de zogenaamde voermanderij met hooihuis, dat waarschijnlijk onder
meer van aangespoeld hout is
gemaakt. Een voerman zorgde
destijds voor het vervoer tussen
Zandvoort en Haarlem door
paard en wagen te verhuren. De
enige voermanderij die er nog in
Zandvoort is, bestond op de
begane grond uit een wagen- en
paardenstalling. Op de eerste
verdieping was plaats voor hooi
en stro. In de directe omgeving
van Achterom zijn nog meer
bezienswaardigheden: de smederij van Dorsman met ernaast
het later aangebouwde woonhuisje (Achterom la) of het
kleinste huisje van Zandvoort
aan de Rozenobelweg
10 dat vier bij vier
meter meet. En dan
hebben we het nog niet
~_ eens over hedendaagse
architectuur gehad: het
casino, het circus, het
raadhuis, hoe omstreden ook. Aan de architectuur kun je de ontwikkeling van
Zandvoort aflezen van
vissersdorp naar badplaats. Maar dan moet
niet al het oude gesloopt worden. Of zoals
architect Chris
Wagenaar onlangs
opmerkte: „Naar de
man die het mooiste
pand van Zandvoort.
het Gasthuis, gesloopt
heeft, is een straat vernoemd. Zo gaat dat in
dit dorp."

Perfect in de verf, vreselijk verwaarloosd, net opgeknapt, lelijk
hersteld. Wanneer je over de
Zandvoortselaan het dorp binWie oog heeft voor details ontnen rijdt, kom je een allegaartje
waart op de eerste verdieping
aan woningen tegemoet dat
van het hoofdgebouw zogeheten
typisch is voor het hele dorp.
kapspanten, die overigens pas
Tijdens de oorlog is een deel
tijdens de verbouwing in de
met de grond gelijkgemaakt;
jaren zeventig zichtbaar werden.
van de oorspronkelijke bebouDe zogenaamde mansardekap
wing die overeind is gebleven,
verwijst naar Jules Hardoin
verschilt de staat waarin de panMansart, die in Versailles voor
den zich bevinden sterk.
het eerst een dak ontwierp met
De vrijstaande huizen aan de
Zandvoortselaan zijn over het
algemeen goed in de verf gezet,
maar het blokje woningen in
Amsterdamse-Schoolstijl ziet er
wel een beetje treurig uit. Wie
rommelt met kunststof kozijnen
en verschillende kleuren stenen
aanfluiting voor de straat is: één een bijna vlak bovendek en steil
en voegsel kan niet trots zijn op
lange, dichte wand waar je als
afvallende kanten.
het resultaat.
passant niets te zoeken hebt.
En als we het dan toch over
Hetzelfde geldt eigenlijk voor
Een gemiste kans om er samen
details hebben: de steentjes voor
de voor een badplaats zo kenmet het plein iets van te maken. de ingang van het Cultureel
merkende huizen met een serre
Wil je ook wat over de historie
Centrum (aan de Swaluëstraat)
of veranda, waar Zandvoort etvan Zandvoort te weten komen.
zijn geen gewone stenen, maar
hele mooie van heeft. In de
Poststraat bijvoorbeeld. De
vier woningen op nummer
4-6a in het midden van het
oude dorp zijn tot 1930 een
pension geweest. Een gevelsteen naast nummer 6 geeft
aan wanneer de eerste steen
is gelegd: 17 november
1898. In de nog goed uitziende bakstenen gevels
zijn zo'n beetje alle ramen
en deuren op hun oorspronkelijke plek. Typerend voor
meer woningen in
Zandvoort zijn de
Jugendstil-versiersels.
Wie van het laatste houdt,
komt aan de Grote Krocht
helemaal aan zijn trekken.
Rond 1900 zijn de vier villa's gebouwd op de nummers 33, 35, 37 en 39. Late
Jugendstil-kenmerken zoals
ontlastingsbogen zijn te
herkennen en een decoratie
in een rood zogeheten
Op Achterom 1a is dit woonhuisje te zien, dat destijds naast de smederij van Dorsman'
j
Q;?
Verblend-steentje. Als er iets is gebouwd

Wandelen langs belangrijkste
monumenten Zandvoort

Eduarfl Herkes '•*

Op het circuit staan er trainingen en wedstrijden op
het programma met historische toerwagens, de MG
Competitions, Morgan Club,
TVR Challenge en Healy's
en twee races die meetellen
voor het Engels
Kampioenschap.
Tussendoor kunnen de
bezoekers meerijden met
Engelse automobielen over
het Zandvoortse circuit of in
een ritje maken in een originele Engelse taxi. Op beide
dagen is het circuit open
van tien tot vijf uur.

Ballonshemel
Op zaterdag 31 augustus is
de lucht boven Zandvoort
hoogstwaarschijnlijk gevuld
met tien hete-luchtballons.
Dan organiseert het gehandicaptendorp Nieuw
Unicum in samenwerking
met het circuit en ballonvaarder Rob Wiegers een
ballonsfestival om geld in te
zamelen voor de aankleding
van een nieuw therapeutisch zwembad.
Om een uur of vijf beginnen de voorbereidingen.
Afhankelijk van het weer en
de wind gaan de ballons ook
daadwerkelijk omhoog rond
een uur of zeven. Ze worden
in elk geval opgeblazen. De
toegang tot het circuitterrein is gratis. De ingang
naar het 'ballonsveld' zit
aan de Keesomstraat.

'Fun' op straat
Het jaarlijkse Funfestival,
het gratis straattheaterfestival van het Casino, beleeft
zijn tiende editie op 21
augustus. Van twee uur 's
middags tot middernacht
treden in en om het casino
allerlei clowns, acrobaten,
poppenkastspelers, toneelspelers en een lepelkunstenaar (Mr. Spoon) op. De
leukste artiest krijgt "s
avonds een prijs.
Tussen twee en half drie
loopt de 'street parade' door
het centrum, van half drie
tot vijf uur zijn er optredens
op het podium naast het
casino en bij strandpaviljoen De Wurf (nummer 12).
Van half acht tot middernacht treden artiesten op in
de speelzaal van het casino
en op liet podium buiten.
Om 12 uur 's nachts is de
pr'osuifrökïhg:"~"-'"'
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Strandpaviljoen
Trefpunt 9{p. 8
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Zandvoort - Holland
Telefoon 023-5716119
Zandvoort
(. 023-5716406
De gezelligste strandtent met de
lekkerste vis, vlees en
vegetarische menu's.
Poffertjes en 25 verschillende
overheerlijke Pannekoeken
Wij verzorgen graag uw receptie, feest of
barbecue in en om ons strandpaviljoen

strandpaviljoen -4
Zandvoort O23-571 3-431
reserveringen

tot

De meest swingende strandtent
van Zandvoort!
De gelegenheid bij uitstek voor
barbecues, feesten of gewoon
een gezellig etentje.
Sheila & Gert Toonen

BEACH CLUB 7 ZANDVOORT
Ph: OW - CS73 17»70
FAR-OÜT GESCHIKT VOOR
FEESTEN EN PARTYEN
LIGGEND ACHTER CASINO
HAVEFUNAT FAR-OÜT

BBQ ? FEESTJE ?
Gewoon of ongewoon! i
Lekker hoor, terwijl je de
ZON in de ZEE riet zakken!

Strandpaviljoen 14, Zandvoort
Tel. 023-5715203

STRANDPAVILJOEN 21

Overdag lekker m de zon liggen bakken
's Avonds de zon m de zee zien zakken
En voor diegenen die 't nog niet weten
BIJ ons kun je heel lekker eten
De keuken is tot 21 00 uur zeker open
Parkeren is dichtbij, dus je hoeft niet ver te
lopen
Dus waar moet je voor een gezellige
stranddag zijn
BIJ strandpaviljoen J2A Sky £,//?©
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„JAC. DRIEHUÏZEN"

STRANDPAVIUOEN 9 - ZANDVOORT
TELEFOON: 023-5718888

Telefoon 023-5715524
Zandvoort.

wensen u een
ig seizoen
paviljoen
JL
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Voor een gezellig
terrasij e
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Restaurant - Strandpauiljoen la

Gewoon doen!

ledere dag geopend
08.00 tot 24.00 uur

Attentie collega's, nachtbrakers en liefhebbers

Drintë Restaurant

Fneddu & Paul

Boulevard Paulus Loot ZANDVOORT Tel. 023-5716959

is tijdens de ,,zomer"-maanden
het enige Zandvoortse nachtrestaurant
De keuken is dan open tot na middernacht
(Laatste bestelling 00 30 uur)
Haltestraat 75 2042 LLZandvoort
Tel 0 2 3 - 5 7 18949
STRANDPAVILJOEN 10-ZANDVOORT
STRANDPAVILJOEN

lO

ZANDVOORT

tel. O23 -571 32 OO

I8S

Voor feesten en partijen
een caribisch plekje
op het Zandvoortse strand
TH£ (S) PUCEFOR ©PEOPLE!

Geldautomat & Geldwechselautomat.
24 Stunden pro Tag,
7 Tage pro Woche.

currency In 20
Cash Dispenser & Currency
Exchange Machine.
24 hours a day, 7 days a week.
e^fi «?f op?
in 20

for sea, sun andfun
ook het adres voor feesten,
partijen, barbecues

Geldautomaat &
Vreemde Valuta Wisselautomaat.
24 uur per dag, 7 dagen per week.

tel. 023-5715707

•*
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UW VOLKSWAGEN EN AUDI DEALER

off. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

Woensdag 7 augustus 1996

Man verdronken

Ondernemers
tegen werk
aan riolerin:

ZANDVOORT - Een 33-jarige man uit Hillegom is
maandagmiddag vermoedelijk verdronken in zee. Drie
mensen'van de Reddingsbrigade op het Noordstrand
hebben de man uit het water
gehaald nadat een paar
zwemmers het slachtoffer
ontdekt hadden. Reanimatie hielp niet meer.
Of de man inderdaad verdronken is of op een andere manier overleden is, weet de politie nog niet. De Hillegommer
kwam rond 12 uur met vrienden op het strand aan en ging
enige tijd later de zee in met een
bal terwijl zijn vrienden op het
strand bleven.
Volgens een woordvoerder
van de Reddingsbrigade zijn de
drie redders binnen de groep
opgevangen. „We zijn een hechte familie en als het echt nodig
is kunnen we hulp van buiten
krijgen voor dit soort gevallen.
Drenkelingen opvissen is afschuwelijk, al hoort het bij ons
werk."

ZANDVOORT - De politie
onderzoekt de mishandeling van een 52-jarige man
uit Ede. Het slachtoffer liep
een gebroken jukbeen, oogletsel, mondletsel, gekneusde ribben en vermoedelijk
ook inwendig letsel op.
Duizenden mensen probeerden de file te omzeilen en namen de trein

Gewonden
ZANDVOORT - Bij diverse
verkeersongevallen zijn een
fietser, een voetganger en twee
autopassagiers
gewond geraakt. Het ernstigste raakte
zondagavond op de Boulevard
Barnaart een 58-jarige voetganger uit Utrecht gewond die op
het fietspad aangereden werd
door een dronken motorrijder
uit Umuiden. De man liep een
gecompliceerde beenbreuk op.

De politie zette vijftig man personeel in
om de verkeersstromen deze keer in betere
banen te leiden dan voorgaande jaren. Dat
lukte volgens een woordvoerder van de politie echter maar gedeeltelijk, doordat de
drukte nog groter dan verwacht was. „De
hele dag kwam er verkeer binnen en dat
moest er natuurlijk ook weer uit. Dus liep
het toch vast, ondanks onze extra voorzorgen om het verkeer via de Zandvoortselaan
en de Zeeweg beter te splitsen. We wilden

voorkomen dat mensen net als vorig jaar
midden op de weg gaan keren, omdat ze
denken dat ze dezelfde weg naar huis moeten als ze gekomen zijn."
De massale uittocht deed oude Grand
Prix-tijden weer herleven. Vanaf vijf uur
verlieten de meeste mensen de poorten van
het circuit. Een groot deel trok als een
wiebelend lint richting station. Daartussen
stonden verhitte automobilisten te wachten in de file. Op het station waren de hal,
de trap en de twee perrons volgepakt met
mensen. Een paar echte racefans hielden
tot de draad toe versleten race-banden stevig vastgeklemd in de armen.
Ondapks de hectische toestanden op het
station bleef de sfeer bijzonder goed, mede
door de aanwezigheid van de spoorwegpolitie. Voor de reizigers die de trein wilden
verlaten, was het echter wel een probleem.
Zij konden er nauwelijks uit. Sommigen
klauterden via het stootblok naar de uitgang.
Lange dubbeldekstreinen van de NS re-

Ergernis over house-muziek

Veel badgasten ergerden zich
groen en geel aan het gedreun
van de muziek en waren na een
aantal uren de geluidsoverlast
meer dan zat. „Het is de hele
week al raak," aldus een vrouw
boos. Ik lag hier bij de reddingsbrigade altijd voor m'n rust,
maar dat kan ik vanaf nu wel
vergeten."
Ook het bestuur van Water(ADVERTENTIE)

Gigantische
': aanbieding^
in luidsprekers
Haltestraat 62A
Tel. 023-5719892

Beroofd

sport Vereniging Zandvoort
werd het zondag te gortig. Zij
diende officieel een klacht in
bij de politie. Twee agenten
luisterden vervolgens vanaf het
balkon van reddingsbrigade
Ernst Brokmeier naar de muziek. Zij vonden het inderdaad
nodig om in te grijpen. Om vijf
uur kreeg de eigenaar van Body
Glove dan ook de opdracht om
zijn muziek flink te temperen.
Volgens politiewoordvoerder
Jaap Hage zijn er daarna geen
klachten meer over de strandtent binnengekomen.
Indien een strandtent geluidsoverlast blijft veroorzaken
dan kan de politie zonodig de
geluidsinstallatie in beslag nemen.

den af en aan. Elke trein die wegreed werd
door het wachtende publiek met gejuich,
geklap en liederen uitgezwaaid. Aankomende treinen werden steeds weer met een
enorme ovatie ontvangen. Sommige reizigers probeerden stiekem via de zijkant de
rails over te steken om voor te dringen.
Hun strafwas meedogenloos. In koor zong
'het gehele station' op zo'n moment: Het...
is... een
hondenlul, het is een hondenlul....!
Op de Zandvoortselaan en de Zeeweg
stonden zowel 's ochtends als 's avonds
lange files. In het dorp begonnen die files
al. De sfeer onder de automobilisten was
echter goed, volgens een bewoner uit
Noord die zondagavond even een kijkje op
de Van Lennepweg nam. Automobilisten
schudden elkaar de hand, Zandvoorters
maakten een praatje met circuitbezoekers
en wie hoge nood had, mocht bij diverse
bewoners een bezoek aan het toilet brengen.
Zie ook pagina 3

(ADVERTENTIE)

JAZZ BEHIND THE BEAC.'
MNDVOOKT 1006
8-»-10-11 AUGUSTUS
opening donderdag 8 augustus (20.00 uur) in
Nieuw Unicum met o.a. Heineken Jazz Band en
Riverboat Jazzband

Zie ons uitgebreide programma in
de „ZOMERKRANT" van deze week.

„De brief van de gemeente is
als een bom ingeslagen bij de
ondernemers," aldus Schut.
„Het hoofdriool in de Kerkstraat dient vervangen te worden tussen de Bakkerstraat en
het Badhuisplein. In het kader
van de werkzaamheden moet
de bestrating in de Kerkstraat
op die plaats geheel worden
verwijderd en wordt de straat
afgesloten. Maar zoiets doe je
toch niet begin september al?
En dat duurt dan nog twee
maanden lang."
Schut vreest een enorme inkomstenderving. „De mensen
kunnen in september en oktober slechts via planken door
dat deel van de Kerkstraat lopen. Ook gas en water wordt
afgesloten, want de nutsbedrijven voeren tegelijkertijd werkzaamheden uit. Hoe kan ik nog
draaien met mijn visrestaurant? Dat is toch onmogelijk?
We zijn niet bereikbaar door
die rommel. Mijn terras en
zaak kunnen in dat geval wel
dicht, mijn kosten gaan echter
wel degelijk door."
Paul Olieslagers, bestuurslid
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort, toont zich een
beetje verbaasd over de reactie
van de ondernemers. „Wij wisten dat de brief van de gemeente zou komen. De datum van
aanvang van de werkzaamheden is echter nog niet definitief.
De brief is dan ook meer een
vooraankondiging. We zijn nog
in overleg met de gemeente en
de aannemer is ook nog niet
bekend."
Te laat kan de gemeente echter ook weer niet beginnen met
de werkzaamheden, zegt Olie-

Antoinette
al 25 jaar
bij Rekreade
Pagina 3

ZANDVOORT - Van big
bands tot vrouwen met een
wasbord en van de jazzmaestro Calvin Owens tot en
met de Nederlandse smartlappenzanger Mare Daniels.
Dat zijn de ingrediënten
voor het jaarlijkse gratis
Jazz behind the beach festival van 8 tot en met 11 augustus. Op minimaal 13 verschillende plaatsen zijn optredens. Weliswaar klinkt
hier en daar ook wat andere
muziek, de hoofdmoot is uiteraard jazz alhoewel het
programma soms anders
doet vermoeden.

Monk, maar was er niet zo van
gecharmeerd dat ze een andere
tekst zong. Fleurine liet zich
niet uit het veld slaan. Ze stuurde hem vervolgens een bandje
toe dat ze opnam in het damestoilet. Sickler was er zo kapot
van, dat hij haar inmiddels een
cd heeft laten maken met het
neusje van de New Yorkse
zalm."

De Zandvoorter Louis Schuurman is tijdens het Jazz behind
the beach festival ook te zien met zijn Strings '92. Hij treedt
zaterdagavond op het Raadhuisplein op
nen de jazzscene wordt hij als
een genie gezien, omdat zijn
trompet een verlengstuk van
zijn lichaam lijkt," aldus Aker.
Zijn muziek doet sterk denken
aan het zuiden van de Verenigde Staten in de jaren veertig.
Aker: „Zeg maar, de muziek
van de Cotton Club."
Een andere tppact op het
Gasthuisplein zijn de Beets
Brothers, die zogeheten 'hardpop' spelen. Marius, Alexander
en Peter Beets vormen op dit
moment de 'hottest jazzband
van Nederland'. Ze hebben ons
land volgens Aker onlangs yertegenwoordigd in Austen bij de
belangrijkste muziekbeurs van

de wereld en slepen de ene na
de andere prijs in de wacht. „Zo
hebben ze de Gouden Notenkraker en het Prinses Christina
Concours gewonnen. In Zandvoort zijn ze te zien met Angelo
Verploegen, Rob Deflos en
Joost Patoka."
Zijn de gebroeders Beets inmiddels flink doorgedrongen
tot het jazzpubliek, dan geldt
dat zeker ook voor Fleurine.
„Haar verhaal lijkt op een
sprookje," vertelt Aker. „Ze
zong een liedje van wijlen Thelonius Monk en haalde zich
daarmee de woede van jazzproducent Don Sickler op de hals.
Sickler beheert de liedjes van

Voor Beryl Bryden en Milly
Scott is het zeker niet de eerste
keer dat zij optreden in Zandvoort. Bryden, de Engelse koningin van de trad-jazz, neemt
zondagmiddag haar wasbord
mee naar paviljoen Kerkman.
Merkwaardig genoeg is die
middag ook de Nederlandstalige zanger Mare Daniels die
middag te horen bij het 24-e paviljoen. Hij zingt behalve zijn
eigen repertoire ook een nummer met Bryden. Volgens programmeur Bernard Bekkers is
het de bedoeling om juist op
deze manier mensen met jazz
kennis te laten maken, die anders nooit met deze muzieksoort in aanraking zouden komen. Milly Scott flankeert zoals elk jaar dominee Boeyinga
zondagmorgen op het Gasthuisplein tijdens de jazzkerkdienst.
Wie meer van big bands
houdt, kan het beste een kijkje
nemen op het Raadhuisplein.
Daar valt de All Time Big Band
op door het aantal spelers (18)
en moeten Zandvoorters even
opletten als Louis Schuurman
met zijn Strings '92 het podium

'Vroeger
feestten we
met de gasten'

slagers. „Het gaat twee maanden duren en voor je het weet,
zitten we alweer met de Sinterklaasoptocht in december en
beginnen de feestdagen. Daarom kunnen we het niet tot eind
oktober uitstellen. OVZ wil wel
proberen om de werkzaamheden in overleg met de gemeente
nog wat uit te stellen. Tevens
probeert zij of de termijn van
twee maanden werk kan worden verkort door bijvoorbeeld
de inzet van meer werklui."

Pagina 5
OVZ gaat binnenkort weer
met de gemeente en de aannemer om de tafel zitten. „In overleg met de aannemer wordt dan
pas de definitieve planning gemaakt. Tevens wordt er naar
gestreefd om de overlast voor
bewoners en ondernemers zo
klein mogelijk te houden. Zo
wil men contactpersonen aanwijzen, zowel voor de bewoners
als voor de ondernemers, voor
een goede communicatie tijdens de werkzaamheden. OVZ
Sportpagina
is tot nu toe uiterst tevreden
over het overleg, dat wij met de
gemeente hierover hebben."
Vragen over bezorging?
Ook de bewoners uit de omdonderdag 9-12 uur
liggende straten zijn inmiddels
te). 571.7166
door de gemeente via een brief
Advertenties: lel. 571.7166
op de hoogte gesteld van de geRedactie: tel 571.8648
plande werkzaamheden. Ook
in de Buureweg en op het
Dorpsplein wordt de bestrating
opengebroken en het riool vervangen. De nutsbedrijven gaan
tevens leidingwerkzaamheden
verrichten in het overige deel
van de Kerkstraat, het Kerkplein, Raadhuisplein en PostZANDVOORT - Van de 9751
straat. Bij deze werkzaamheden worden alle huisaansluitin- automobilisten die de afgelopen week op de Zeeweg gecongen vervangen.
troleerd zijn, kregen er 587 een
bekeuring wegens te hard rijden. Dat betekent dat gemiddeld nog maar 6 procent de
snelheidslimiet overtreedt. De
snelste automobilist reed 134
kilometer per uur.
Volgens de politie gaan de
controles voorlopig nog even
door. Ze vinden plaats op veren dronkelappen. Rini Cappel schillende tijdstippen en verzegt echter dat het Beach- schillende plaatsen op de ZeeHet doel van de controles
watch-project tot nu toe goed weg.
is het veiliger maken van de beloopt. Wel geeft hij toe dat er in ruchte
weg naar Zandvoort.
de afgelopen periode niet altijd
op de gebruikelijke wijze is ge(ADVERTENTIE)
controleerd. „Normaliter staat
iedere toren bemand. Er is echter een week geweest, waarin
wij te maken kregen met het
wisselen van twee ploegen. Dat
wisten we in het begin van het
jaar al, maar het kon even met
anders. Je zult altijd zien, dat
het dan juist net de mooiste
week van het jaar is."
Desondanks is de beveiliging
volgens Cappel steeds goed geBel
weest. De Beachwatchers verdeelden zich zo goed mogelijk
donderdagmorgen
over de stukken strand. Ze kovóór 12 uur
zen ervoor om over het strand
te patrouilleren, te voet en met
tel. 5717166
de Kawasaki en in die periode
niet op de torens te staan.

Schuurmannen
zeilen naar
wereldtitel

6 procent
rijdt te hard

'Beachwatchers wel
degelijk opstrand'
ZANDVOORT - „Ondanks het feit dat de toren
niet altijd bemand is, zijn de
Beachwatchers
tijdens
mooi weer wel degelijk op
het strand van Zandvoort
aanwezig." Dat zegt coördinator Rini Cappel.
Bezoekers van het strand en
enkele strandpachters hadden
geklaagd. De torens zouden te
vaak leeg staan, meer dienen
als klimrek voor de jeugd en
vooral 's nachts een aantrekkelijk object zijn voor vandalen

Trompet Owens is verlengstuk van zijn lichaam

ZANDVO9RT - Twee Duitse
toeristen zijn zaterdagmorgen
beroofd op de parkeerplaats bij
Parnassia. Onder bedreiging
van een mes moesten ze hun
portemonnee met 120 gulden
en 120 mark afgeven.
De toeristen werden wakker
doordat iemand op hun ruit tikte. Hij drong zijn hand door het
raam zodra dat openging, opende Gigantjes. Die zijn
de de deur, dreigde met een bijNeem
het grote publiek waarlang mes en vroeg in het Engels schijnlijk
vooral bekend als
om geld.
rock 'n roll band, maar sinds
een tijdje kun je ze ook in de
jazzhoek tegenkomen. Op het
allerlaatste moment kon programmeur Rita Aker ze boeken
voor het Zandvoortse festival.
Datum
HW
HW LW
LW
07 aug 10.24 06.15 22.53 18.41 „Ze komen net terug van hun
08 aug 11.56 06.55
19.46 tour door Europa. Buiten Ne09 aug 00.26 08.05 13^15 20.44 derland heten ze trouwens Roy10 aug 01.36 09.40 14.15 22.16 al Giants, omdat niemand hun
11 aug 02.40 10.56 15.04 23.10 naam kon uitspreken."
Met Calvin Owens en zijn
i 12 aug 03.24 11.46 15.56
tienkoppige orkest krijgt Zandl 13 aug 04.05 00.01 16.29
voort zaterdagavond volgens
04.40 00.25 17.06 12.57
aug
iü
i5 aug 05.06 00.54 17.28 13.10 Aker een jazzmusicus van formaat te zien op het Gasthuisplein. De 66-jarige Owens is een
Vaanstand:
van de weinige coryfeeën die
NM wo 14 aug 9.24 uur
Hoogwater: do 15 aug 5.06 uur nog steeds optreedt nadat hij 45
jaar over de hele wereld concerNAP + 113 cm.
Laagwater: zo 11 aug 23.10 uur ten gegeven heeft. Hij begon als
trompettist bij BB King. „Bini NAP . 81 cm.

Waterstanden

Foto André Lieberom

'Marlboro Masters' leidt tot grote chaos
ZANDVOORT - De Marlboro Masters race, de jaarlijkse publiekstrekker van het circuit, heeft dit jaar zoveel bezoekers getrokken dat het verkeer op de wegen in en om Zandvoort
tot laat in de avond volledig vast
stond. Het recordaantal van 82.500 bezoekers plus de vele strandgangers
leidden ook op het station tot een chaos. Vooral 's avonds, toen iedereen
naar huis wilde, was het raak.

ZANDVOORT - Afgezien
van het personeel en de
klanten van strandtent
Body Glove, was niet iedereen even gelukkig met de
house-muziek, die zondag
de gehele dag keihard over
het strand schalde.

DEZE WEEK;
20 PAGINA'S

ZANDVOORT - Een aantal ondernemers uit de Kerkstraat is met spoed een handtekeningenactie gestart. Zij
zijn fel gekant tegen de rioleringswerkzaamheden die de
gemeente met ingang van 9 september wil laten plaatsvinden. Ook gas- en waterwerkzaamheden staan pp het programma. „Een ramp voor de ondernemers uit de Kerkstraat," aldus Schut, eigenaar van het gelijknamig visspecialiteitenrestaurant. „September is nog een hele goeie
maand voor ons, dat is jarenlang bewezen."

Zwaar mishandeld

Zelf wilde het slachtoffer, die
door twee mannen maandagmiddag in de Mezgerstraat
zwaar mishandeld werd, geen
aangifte doen. Hij weigerde
eveneens om met de ambulance mee naar het ziekenhuis te
gaan. Waarom hij categorisch
alle hulp weigerde, is onbekend. Volgens politiewoordvoerder Jaap Hage wilde de
man überhaupt niets zeggen.
De politie zoekt daarom getuigen van de mishandeling (tel.
5713043).

Oplage: 5.400

56-e jaargang nummer 32

Los nummer ƒ1.95

betreedt. De Zandvoortse vioolspeler Schuurman was vroeger
betrokken bij de organisatie
van het jazzfestival. De afgelopen jaren mocht hij twee keer
als gast meespelen. „Ik sjouw
altijd mijn viool mee, want je
weet nooit. Deze keer sta ik
echt op het programma," vertelt Schuurman. „Voor mij is
het ontzettend leuk om in
Zandvoort te spelen. Eén grote
reünie met al die vrienden en
familieleden voor mijn neus."
Zijn muziek hangt tegen Django Reinhardts 'gipsy jazz' aan.
Het hele festival begint donderdagavond volgens traditie in
Nieuw Unicum met de gelegenheidsformatie de Heineken
Jazz Band. Ook Rob Boeree,
deze keer als aanvoerder van de
Riverboat Jazzmen, speelt op
de openingsavond.

Uw krant
niet
ontvangen?

r
die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

J L
Naam: (m/v) l
Adres:
l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
| L
J L
Giro/Ban knr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75
half jaar ƒ 33,90

Derde
Zomerkrant
U vindt deze week bij
het Zandvoorts Nieuwsblad de derde Zomerkrant van dit jaar. In
deze bijlage staat onder
andere informatie over
het Jazz behind the beach festival, een reportage over het circuit,
een architectuurwandeling en interviews met
Klaas Koper, de ijscofamilie Driehuizen en
kweker Jan van Kleeff.

J

L

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8"710371"017003"i

|

l
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woensdag 7 augustus 1996

FAfVÜLIEBERICHTEN

NOORD

Paviljoen 12
De Wurf

KOFFIECLUB CAFÉ
PETIT
RESTAURANT
Gezellig tafelen bij Priel Praat

AUGUSTUS MENU

Bedankt voor het
Happy Hour

Kipcocktail Mona Lisa

R.A.D. + P.S.D.

gelegenheid

* * medaillons
*
Varkenshaas
met champignonroomsaus
geb. aardappeltjes, groente,
gemengde salade
* *
*
Coupe
Picasso
* **

27,50
'\\\'[ i \ f I I t k ilCV.'CIlït
Cv c / /

Wij mogen het warmste ijs
van de wereld verkopen

\'t!ll

Jc-itkfc

Keuken geopend woensdag t/m maandag
van 9.30-19.30 uur
Voor menureservering tel. 023-5712690
Haltestraat 57 - Zandvoort

Mieke en Jürgen Lange

ZANDVOORTSE WINT BRUNA-PRIJS:
ƒ 500,00 GRATIS WINKELEN
Mevr. Tonny Drost uit Zandvoort heeft één van de hoofdprijzen
gewonnen van de landelijke Bruna-Maaslander-Radio 10 gold aktie.
De cheque werd dinsdag 30 juli jl. uitgereikt aan de tevens jarige
Tonny Drost door Sjaak Balkenende van de Bruna winkel.

Woningbouwvereniging EMM biedt te koop aan
onder voorbehoud goedkeuring van de Gemeenteraad Zandvoort:

f n f l c vroede dinsdagochtend is van ons wegge;-;•;•[:;n mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoe-

{'••r en oma

MARISSTRAAT 30
ZANDVOORT

Johanna Maria Josephine
Luijt-Lodewijk
/;; rf« droomwereld van onze gedachten
zullen wij haar nooit vergeten.

Groente en Fruit
Grote Krocht 25,
tel. 5714404

janna en Herbert
Jacobeyn
Ixxlewijk

Bij gelijke bieding geschiedt de toewijzing in de
volgende volgorde:
1. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur
tot ƒ 600,- per maand. Selectie vindt plaats
op basis van de langste bewoningsduur.
2. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur
boven ƒ 600,- per maand. Selectie vindt
plaats op basis van de langste bewoningsduur.
3. Zij die een overige huurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten.

Haarlem. 30 juli 1996
Correspondentieadres:
j. C. Luijt
\Viihelminaweg 32
20-12 N P Zandvoort

Bel (023) 571 246& voor uw hypotheek

HBR AdviesCentrum

„U schiep de mens, maar U schiep ook de liefde;
die niet te stuiten aandrang om van onszelf het
beste iveg te schenken, het innigst^ van ons ik."
(uit „Het lied van de tuin" van Michel van der Plas)

heeft ons troost gegeven en vertrouwen in de dag van
morgen.
Heel hartelijk dank, ook voor de vele bloemstukken,
kaarten en brieven.
Zij hebben ons bevestigd in de overtuiging dat hij een
warm plekje innam in het hart van velen.

AKWEEL1: RENTE BALANSHYPOTHEEK
OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis:

5 jaar: 5.15%*
10 jaar: 5.90%*
15 jaar: 6.15%*

Voor uw warme blijk van medeleven ons betoond tijdons de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man

Theodoras Wilhelmus Lemstra
Theo

- dinsdag 13 augustus 1996,20.00 uur-commissie maatschappelijk welzijn
- woensdag 14 augustus 1996, 20.00 uur commissie bestuurlijke zaken
- donderdag 15 augustus 1996, 20.00 uur commissie ruimtelijke ordening

* Spaarhypotheektarieven met NHG

v.'il ik u hartelijk danken.
Me! heeft mij bijzonder gesterkt en getroost dat u zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uil aller naam:
E. H. Lemstra-van Deursen
Zandvoort, augustus 1996

f

i

|f||^^

or uw hartelijke blijk van medeleven ons betoond na
overlijden van mijn lieve zuster en onze lieve tante

.v'ïaria Catharina van Duivenboden
uk;<.-n wij 'u onze welgemeende dank.
aanwezigheid, vele brieven, bloemen en concloléan'. waren voor ons een zeer grote troost.

06 - 022 45 35 of vul de bon in.

N a m e n s ons allen:
J. C. van Duivenboden

Een natiira-iiltvaar
(laar heb je ivat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte
kosten, maar net /,<> helangrijk was de
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste xorg geregeld,
preeiex y.oals mijn man y.icli dat had voorgesteld.
'Ia.
<lexe uitvaartverzekering «.* mijn
vertrimtven meer dan trtinrd.

huisarts
Wegens vakantie afwezig van
16 augustus t/m 8 september
Waarneming van 08.0017.00 uur
De Huisartsen

JagtenbergTel. 5713358
Araderson Teï. 5712058
's avonds en weekend
Tel. 5730500
ADVERTENTIES
"

JM-

-C5MSÏBHII

* Hen kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel x.o'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

?
>het;yerzorgeh van èen:;t>egrafeiiis J
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
,ï>irekt hulpjrij ëën^tejrfgéva).
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
Jil, ik \vil vrijblijvend meer informatie over de natura-iiitYMrtverzckering
ontvangen. Ik heb de jj.irnnrie dat ik nou, nergens aan gebonden ben.
naam:

1

^'J kennemerland bv

- .p f

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Daarbij helpt u oudere en/pf zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden sedurende minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal
12 uur per week.
Momenteel zijn er plaatsingsmogelijkheden in ons gehele werkgebied.
Het salaris is ƒ 14,87 netto per uur voor 23-jarigen en ouder. Er
geldteen minimum leeftijd van 18jaar.
Belangrijk!
Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 7.600,- per jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de partner
de dubbele belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

Van Lennepweg l, 2111 HT Aerderihqut. Telefoon .023-5213421

Zandvoort, augustus 1996

F, WEENÏNK

ÏALPHAHELPENDE

SflGHtlNG -THUISZORG KENNÉMERtAND iUID

assurantiën, pensioenen, hypothoken, financiële dlenstveri?"ing en administraties, lid NVA

Namens de familie:
Joke Versteege-Soeting

DOKTERSBERICHTEN

Dat kan. Als

HBR AdviesCentrum, Postbus 54, Z06O AB Bloemendaal
Korts Klevcriaan 34, Bloemendaal en Passage 36-4O, Zandvoort

Kees Versteege

gusius 1996
•. P. N. Qiuirles van Uffordlaan 28
!2 PR Zandvoort

Een leuke bijverdienste...?
Voor langere tijd...?
;pok üyirwerktijden in overleg te regelen ...?

MAKELAARDIJ o.g.
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Tel. 023 - 571 5531

HYPOTHEEKSPECIALISTEN

De overweldigende, massale belangstelling op de begrafenis van mijn lieve man, onze onvergetelijke vader en
fijne opa

De Stichting Thuiszorg Kennemertand
Zuid is werkzaam in de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort De organisatie biedt
gezlns- en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
wonen.
Er wordt nauw samengewerkt met het
Kruiswerk en andere zorgaanbieders in
het werkgebied.

Vraagprijs ƒ 198.000 k.k.

Jan en Sybille
Michiel
Matthijs
Lisette

i)e begrafenis heeft op vrijdag 2 augustus op de
begraafplaats Westerveld plaatsgevonden.

Het was voor de Bruna winkel al de 2e keer dit jaar dat zij een
prijswinnaar in de winkel konden begroeten. Enkele weken geleden
viel er ook al een grote prijs van de Lotto.

Hoekwoning met schuur, gelegen op een steenworp afstand van het strand en nabij centrum
dorp.
Indeling: gang, woonkamer, keuken, toilet, provisiekelder.
1e etage: drie slaapkamers, douchecabine.
Het pand dient gerenoveerd te worden.

op de leeftijd van 83 jaar.

J. C. I.uijt

Tonny Drost was erg blij met deze prijs en heeft inmiddels voor
ƒ 500,- gratis kunnen winkelen.

fnan/vrouw

straat:
pc >stvode/\v( K inplaats:
telefoon:
leeftijd! en):
Bon in envelop /onder post/.egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

De commissievergaderingen worden gehouden
in de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat).
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie vergadert donderdag
15 augustus 1996 orn 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

HERZIENE PARKEERNOTA
TER INZAGE
Naar aanleiding van de inspraakreacties is de
parkeernota herschreven. De nota zal in decommissie financiën van 19 augustus worden behandeld. Om u ruim de gelegenheid te geven om de
herziene parkeernota in te zien ligt deze vanaf de
publicatie van dit bericht ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis. U kunt als u wilt de
nota ook kopen bij de Centrale Balie. De kosten
hiervoor bedragen f 2,50.
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 16.00 uur; vrij.: 08.30 - 12.30 uur.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in
het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route met
enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde
tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 13 augustus 1996
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 - 10.00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15 - 11.00 uur
Tolweg
11.15 - 12.00 uur
Sophiaweg
12.45 - 13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45 - 14.30 uur

)GEMÜNTE

Prof. v.d. Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)

14.45-15.30 uur
15.45- 16.30 uur

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr. 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld in art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben
Burgemeester en Wethouders besloten tot:
-Aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats in de Keesomstraat t.h.v. nr. 465 te Zandvoort.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaarwordt gemaakt en degrondenvan het
bezwaar.

ART. 15 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor:
- het uitbreiden van de woning op het perceel
Zandvoortselaan 54.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
9 augustus 1996 gedurende zes weken ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.
Het Raadhuis is geopend van ma. t/m dond.:
08.30 -16.00 uur en op vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ART. 50 LID 5 WONINGWET
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 50 lid 5 van de Woningwet vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- het oprichten van een bijgebouw op het perceel Diaconiehuisstraat 6.
- het oprichten van een duivenhok op het perceel Diaconiehuisstraat 14.
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 9 augustus 1996 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.
Het Raadhuis is geopend van ma. t/m dond.:
08.30 -16.00 uur en op vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen

schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Teunisbloemlaan 18a, Bentveld
- Zandvoortselaan 3, Zandvoort
- Binnenterrein Julianaweg/
Kostverlorenstraat
- Tollensstraat 67, Algemene
Begraafplaats

- 1 boom
- 1 boom
-6 bomen
-8 bomen

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat).
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 16.00 uur, vrij: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publicatie van dit bericht een
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96 080 B H. Heijermansplaatsen doorweg 73
loop gang
96081 B Haarlemmerstraat 9 vergroten schuur
en Balkon
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouw-/sloopvergunningen
96 007 B Rozenobelplaatsen dakstraat 12/14
kapellen
96 028 B Potgieterstraat 22 vergroten woning
96 025 B Celsiusstraat 193 plaatsen dakkapellen
96 036 B Van Stolbergweg 7 vergroten woning
96 043 B Boul. Barnaart 18 veranderen
speelautomatenruimte
96 045 B Boul. Paulus
vergroten woning
Loot 57
96071 S Mr. Troelstrastraat slopen achter62-19 t/m 62-27 wanden cv.-kasten
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na het verschijnen van dit
weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende vergunning indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040
AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn weFvia het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

woensdag 7 augustus 1996

'Na 25 jaar vind ik kinderennog steeds leuk'
ZANDVOORT - De laatste dag van de Rekreade is altijd
erg feestelijk, maar dit jaar kreeg 'Santekraampie' een
extra vrolijk tintje. Antoinette van der Linden werd op het
Jan Snijerplein in het zonnetje gezet, omdat zij al 25 jaar
als vrijwilliger meehelpt tijdens de jaarlijkse zomeractiviteiten voor kinderen.

Familie
Arie de la Court raakt er niet
over uitgepraat: de oma van
7ijn vrouw Jacoba Helena Molenaar stond vorige week In het
Zandvoorts Nieuwsblad en In
het boek 'Ik ben vanmorgen In
•/.cc geweest'. Arentje Molenaar,
de bekende visloopster, werd
namelijk in 1870 op de foto gezet. Schrijfster Mariëtte Polman vond die foto terug tot groIe vreugde van Arie de Ia Court,
die een hele stamboom van de
familie van zijn vrouw gemaakt
heeft. Waarschijnlijk zal de
krantenfoto nu op reis gaan,
want Arie wil zijn twee kinderen in Canada ook hun betovergrootmoeder laten zien.

Lege accu
Het zal je maar gebeuren. Sta
je middenin de Waterleidingduinen en is de accu van je
elektrische rolstoel leeg. Aan
de bomen en het duinriet kun
je geen stroom vragen, dus dat
is even paniek. De Zandvoorter
die het overkwam had echter
geluk, want er liep toevallig
een boswachter langs in het
door de week vaak zo verlaten
gebied. Die boswachter kon
brandweerman Jan Termaat
waarschuwen die met zijn terreinwagen de onfortuinlijke
Zandvoorter terug naar huis
bracht.

Toch een podium
Dick Hoezée van café De HarleUijn vond het maar een beetje
vreemd. Hij organiseert al vijf
jaar concerten met het jazzfestival en nu mocht het opeens
niet meer omdat hij geen lid
van de Stichting Zandvoort
Promotie was. De Harlekijn
heeft echter toch een podium,
want Hoezée heeft apart een
vergunning aangevraagd voor
Biggles en Josef Lam. „De burgemeester vond het goed, want
hij houdt van jazz en hij komt
altijd bij ons even kijken. Dit
jaar dus zeker, denk ik," aldus
Hoezée.

Helikopter
Het regende zondag klachten
over de politiehelikopter die zo
laag vloog. Dat had echter een
reden: de politie probeerde zo
nauwgezet mogelijk een gaatje
te vinden voor de ambulance.
En dat gaat het makkelijkste
vanuit de lucht.

Kwijt
Een vrouw en een man raakten
elkaar zondagmiddag kwijt op
het naaktstrand. De man was
een eind gaan wandelen richting Noordwijk, maar kon het
strandpaviljoen niet terugvinden waar zijn vrouw zat te
wachten. Zes uur later, na een
belletje naar huis en een zoekactie van de Reddingsbrigade
kon het echtpaar elkaar opgelucht bij het busstation in de
armen sluiten.

Ook al doet Antoinette al 25
jaar mee, ze is nog net zo enthousiast als in het begin. „Ik
ben dit jaar weer voor de zoveelste keer getrouwd. Dat
blijft lachen." Ze begon als stagiaire bij de Rekreade en het
beviel zo goed dat ze gebleven
is. „Het leuke is dat je de hele
dag kinderen om je heen hebt.
Kinderen blijven kinderen, met
al hun grappige en ontroerende
momenten. Bovendien werken
we elk jaar ongeveer met dezelfde groep volwassenen, zodat
het een soort vriendenclub is."
Antoinette, die sinds 1975 op
een gele en een blauwe klomp
rondhopst en vrijdag bij de
verfkraam staat, signaleert dat
er eigenlijk maar een ding de
afgelopen 25 jaar veranderd is.
„Tegenwoordig hebben we
meer contact met de ouders,
omdat er vroeger meerdere
projecten tegelijk liepen. Dan
zag je die ouders dus minder.
Sommigen van hen heb ik nog
als deelnemer meegemaakt.
Dat is wel erg leuk om te zien,"
zegt Antoinette terwijl ze met
een schuin oog naar de groep
volksdansende kinderen kijkt.
Het volksdansen ligt haar na
aan het hart. Even later hup-

pelt ze vrolijk mee met de konijnenpolka.
Het aantal deelnemers wisselt van jaar tot jaar, vertelt
coördinatrice Nel de Waard.
Dankzij het koelere zomerweer
waren er deze keer 982 klanten
meer dan vorig jaar. Een groot
deel daarvan heeft meerdere
dagen aan de activiteiten in het
Jeugdhuis of bij 't Stekkie meegedaan. „De meeste deelnemers komen uit Zandvoort.
Van de week sprak een kind me
trouwens aan in de supermarkt. We hebben zo leuk samen 'gehoust', kreeg ik te horen. Dat is leuk."
Ook vrijdagmiddag is het enthousiasme groot. De negenjarige Abel kijkt stralend zijn gele
ballon achterna. Even later
staat Gerard met een blauwe
(want dat is zijn lievelingskleur) te aarzelen. Zal hij wel,
zal hij niet... „Misschien vliegtie wel naar Timtaoektoe." Dat
lijkt Gerard het verste weg.
„Van de hele wereld," voegt hij
eraan toe.
Bij een rustig kraampje zit
vrijwilligster Yvonne onverstoorbaar bruine boterhammen te smeren. Normaal ge-

Ik moest die middag voor
mijn werk in Amsterdam zijn
en kwam in de vroege avond
terug. Ik bereikte Zandvoort
om circa 19.33. Reeds bij de
laatste spoorwegovergang zag
ik dat er iets mis was, want
zelfs aan die kant probeerden
zo'n honderd mensen het perron op te komen. Toen wij het
station inreden leek het wel op
een tafereel uit een oorlogsfilm
in Calcutta. Het perron was
stampvol mensen waar geen
speld tussen te krijgen was.
Door het raam konden wij de
woelende massa naar voren
zien dringen en hoorde ik het
gillen van een ongeveer achtjarig meisje dat door de menigte
werd neergedrukt. De trein
stopte en toen de deuren open
gingen, hoorde ik de mensen
achter mij zeggen: „Oh shit!"
De deuren gingen open. Ik
stond daar als eerste om uit te
stappen, maar de menigte op
het perron probeerde mij naar
achter te duwen; er was zelfs
geen ruimte voor één persoon
om eruit te komen, laat staan
de mensen uit de volle trein
achter mij. Ruim de helft van
de menigte was luidruchtig,
ruw, baldadig en beschonken
met bierblikjes in hun hand.
Een dronken vent probeerde
me de trein in te duwen; met
een 'You fucking idiot' gaf ik
hem een flinke opstopper in de
ribben - ik heb gelukkig wat
karate geleerd - waarop hij half

achteruit viel en ik vlug door de
opening uit de trein sprong,
maar ik was als de dood dat ik met mijn nauwe rok en op hoge
hakken - tussen het perron en
de trein geduwd zou worden.
De mensen achter mij waren
zelfs weer de trein ingeduwd. Ik
kon het kind op het perron nog
horen gillen, maar zag haar niet
meer. Ik moest mij al stompend, duwend en schreeuwend
door de vooruit stromende
massa heen vechten.
Er was hier op het perron
nergens een conducteur of politie te bekennen. Pas toen ik uiteindelijk de barrière bereikte,
zag ik een viertal NS personeelsleden en drie politieagenten die zich verontschuldigden
dat zij niets konden doen, omdat zij onderbemand waren en
hier al met de grootste moeite
de geweldige massa mensen die
buiten de barrière stond probeerden tegen te houden.
Toen ik achter mij keek naar
de trein die ik net verlaten had,
zag ik dat een groot aantal mensen erin slaagde de trein binnen
te gaan, maar dat nog steeds
bijna geen van de terugkerende
Zandvoorters uit de trein had
kunnen komen. Overal was het
een luidruchtig gewoelend geduw van jewelste. Voor mij was
de trap naar het stationsgebouw en de zijtrap voor zo ver
ik maar zien kon stampvol
mensen. Ook de hellende afrit
aan de Noordkant en de fietsenstalling zat stampvol.
Ik ben woedend dat er nooit
iemand bij het Zandvoortse college of bij de NS is die de aansprakelijkheid voor een dergelijk wanbeheer op zich neemt;
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anders te doen. Ik vind dit ontzettend leuk. Elk jaar mogen de
kinderen bij mij tijdens Santekraampie naar de wc. En het zijn
keurige kinderen, hoor. Af en

Foto Enck \an Cleef

toe ga ik wel even kijken of er daar zijn ze nu te oud voor. Geniets naast ligt, maar dat valt lukkig kan ik er voor mijn deur
reuze mee. Vroeger waren mijn nog lekker van genieten."
kinderen eveneens fanatieke
Rekreade-deelnemers, maar
Monique van Hoogstraten

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

welke heren geven voor dergelijk waanzin een vergunning.
Denkt u werkelijk dat dit het
regelmatige Zandvoort-toerisme bevorderd? Alleen het circuit en de gemeente verdienen
hier grof geld aan.
dorp een voorloper is van het
Susanne Severeid, strand. Toe Gran Dorado, u
Zandvoort
kunt ons echt niks, maar dan
ook niks meer proberen wijs te
maken. U had dat, in de jaren
dat het park bestaat, allang
voor de bewoners een oplossing
moeten vinden. De naam Gran
Dorado is hier dan ook beslist
niet op zijn plaats. Wij zijn ook
verbaasd, dat burgemeester
Van der Heijden zegt niet te weEnkele omwonenden van Gran ten dat wij behoefte hebben aan
Dorado zijn het niet eens met de een gesprek. Hier hebben wij
oplossingen die de directie van meerdere malen op aangedronhet bungalowpark de afgelopen gen.
E. Paap, B. Keur,
weken voorgesteld heeft.
familie Terol, Koper,

'Gran Dorado
kan ons niets
meer wijsmaken'

Van Duin en Visser,

Geen tegenwerking
Jos van der Drift reageert onder andere op de column die
vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad stond over de
WD-perikelen. Als voorbeeld
werd het verhaal genoemd dat
Jos van der Drift zijn schoonzuster wethouder Rita de Jong
wel of niet zou tegenwerken.
Na lang aarzelen heb ik, na
met naam en toenaam genoemd te zijn in de Zandvoortse media, gemeend deze brief te
moeten schrijven. De manier
waarop mijn naam genoemd

Gran Dorado wil met spoed
Zandvoort
muilkorfjes voor luiddruchtige
toeristen, een muziekbunker
en een parkeerkelder. Maar
wanneer zal de directie van
Gran Dorado nu eindelijk eens
in de gaten krijgen dat, hoe de
wind ook waait, er altijd een
wijk is die muziekoverlast blijft
houden? Het blijkt wel, dat dieZANDVOORT - Voor den in de Prinsessehal gegene die 's avonds de leiding
heeft de volumeknop niet durft sommige scholen ziet het pompt. In de Pageehal kunnen
aan te raken.
nieuwe schooljaar er hoop- de kinderen straks eveneens op
vol uit. In een mooiere zaal een nieuwe vloer sporten. De
Dat Gran Dorado door mond- gymen, aan een nieuwe kap- Mariaschool krijgt voor ruim
tot-mond-reclame van de jeug- stok je jas ophangen en 36 duizend gulden een andere
dige vandalen (lekker herrie- straks in de winter de ka- kachel. Bovendien kan de Beattrappen kan daar immers) een chel kunnen aanzetten. Dat rixschool op nieuwe kapstokwat verkeerd publiek aantrekt, staat sommige Zandvoortse ken en een ingang voor rolstoelmag duidelijk zijn. Dat ze ook schoolkinderen vermoede- gebruikers rekenen. Dat blijkt
uit diverse raadsvoorstellen die
denken dat het parkeerterrein lijk te wachten.
de politiek volgende week tijvan het park een oefenracebaan
Als het aan de gemeente ligt, dens de commissievergaderinis voor een coureur in opleiding
en de toevoersweg naar het wordt er toch 230 duizend gul- gen bespreekt.
De gymzaal op de Prinsesseweg is hard aan een opknapbeurt toe. Niet alleen ouders,
leerkrachten en de gemeente
vinden dat, maar ook de onderwijsinspectie. Alhoewel de hal
al jaren op de nominatie staat
om gesloopt te worden en
Het door Chess Society
plaats te maken voor bijvoorZandvoort georganiseerde
beeld woningen, wil de gemeenopenluchtschaak op het
Raadhuisplein is een geanimeerde aangelegenheid geworden. Vier leden van
Chess Society speelden
tientallen schaakpartijen
tegen vele voorbijgangers
en toeristen. Volgens
Chess-secretaris Hans
Drost was het een internationaal gebeuren. Behalve
de Hollandse jeugd namen
vooral veel Duitsers, Engelsen en zelfs schaakliefhebbers uit Bosnië plaats achter de schaakborden. Bij
het invallen van de duisternis werden de schaakstukken opgeborgen. Volgend
seizoen zal Chess wederom
enige keren het schaakspel
op het Raadhuisplein gaan
promoten

wordt als factor in de huidige
politieke verwikkelingen, doet
een 'eer' vermoeden, die mij geheel met toekomt. Gezien het
feit dat ik niet in de VVD-fractie
zit en al sinds juni 1995 geen
bestuursfunctie meer bekleed
binnen de partij en ook niet
werkzaam ben binnen de gemeente Zandvoort, lijkt het mij
voor ieder weldenkend mens
heel duidelijk dat er van tegenwerking van welke wethouder
dan ook geen sprake kan zijn.
Als deze geruchten slechts
ontstaan zijn door het stellen
van een zakelijke vraag op een
VVD-ledenvergadering (de enige democratische invloed van
een gewoon lid) dan zou ik van
verschillende mensen m de politieke sfeer, alsmede van de
Zandvoortse media mogen verwachten dat zij in staat zijn politieke zaken en familiezaken te
scheiden. Iets waar ik zelf bij
mijn optreden altijd vanuit gegaan ben.
Jos van der Drift
Zandvoort

Toch is Buwalda nog niet hèlemaal tevreden en zijn er ver
schillende puntjes die hij met
de politie en de NS na de zomer
wil bespreken. „Gezien de chaos op het station en de files
moeten we blijkbaar nog creatiever worden. Bijvoorbeeld de
Zeeweg plus Zandvoortselaan
afsluiten voor bezoekers van
buiten. De mensen kunnen we
op het industrieterrein bij
Haarlem laten parkeren en ze
verder met bussen vervoeren."
Ook voor de NS heeft hij enige suggesties: „Marlboro heeft
geprobeerd geld in het opentaaar vervoer te pompen, maar
dat mocht niet vanwege overheidsregels. Jammer, dat zou
namelijk de NS misschien kunnen helpen," vindt hij. De protalemen op het perron na afloop
neemt hij zeer serieus. „Als reizigers de trein niet kunnen verlaten, mag dat natuurlijk niet.
Laat ze desnoods al uitstappen
bij de spoorwegovergang."
Een woordvoerster van de
NS vindt dat echter geen goed
idee. „Dat is strikt verboden,
want daar is geen perron." Dat
de uitstappers nu in het gedrang kwamen, schuift ze af op
de mentaliteit van de Nederlandse bevolking. „We kunnen
alleen omroepen op het perron
dat mensen afstand bewaren.
Het is verder onze verantwoordelijkheid met."
De NS zette veel extra treinen
en materieel in. Zes keer per
uur (in plaats van twee keer)
reed er een trein tussen Haarlem en Zandvoort. Daarnaast
waren er sowieso zeven extra
treinen op de drukste momenten. De treinen waren langer
dan normaal en er werden acht
dubbeldekkers ingezet.

Dansen aan zee
ZANDVOORT - 'Spontaan
dansen aan zee'. Zo heet de
dans- en meditatiecursus die
Ada Sinmge vijf ochtenden op
het strand gaat geven. Voor 160
gulden per persoon leren cursisten van 12 tot en met 16 augustus de 'kwaliteit van de dagen van de week in relatie tot de
planeten' te waarderen door
middel van dans en meditatie.

Aanpassingen gymzalen en scholen
nog voor het nieuwe schooljaar

Geanimeerd
openluchtschaak
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sproken maakt ze foto's, maar
deze keer wilde ze weer eens
wat anders doen.
„Nee," schudt bewoonster
Joke Rijnders, „ik hoef niets

Gelijk een oorlogsfilm in Calcutta
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De Rekreade-kinderen schilderen enthousiast met Antoinette mee

Meningen
Zandvoort beleefde zondag de
drukste dag van het seizoen.
Voor Susanne Severeid was het
een levensgevaarlijke en letterlijk verpletterende ervaring.

Circuit wil
overleg met
NS en politie
ZANDVOORT - Een dag na
de Marlboro Masters kijkt circuitvoorlichter Dirk Buwalda
met genoegen terug „We had
den natuurlijk niet gerekend op
dertig duizend mensen meer
dan normaal. Wel op iets meer
vanwege de bekende autocoureur Jos Verstappen Zijn demonstratie vond ik absoluut
een hoogtepunt. Het program
ma liep als een klok. De gratis,
rondritten met coureurs over
de baan voor mensen met een
kaartje van het openbaar vervoer waren ook een groot suc
ces. Die houden we er absoluut
volgend jaar in."

Antoinette begeleidt
Rekreade al 25 j aar
De rubriek Strandkorrels haalt het
kleine, grappige of ontroerende
nieuws naar boven dat anders misschlen nooit In de krant zou komen.
1)676 nieuwtjes kunnen zich afspelen
op het strand maar ook In het dorp.
Heeft u tips of suggesties, bel 57.18648.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Aanmelden kan via telefoonnummer 033-4616669 (tussen
7.30-7.45,
12.30-13.00
en
18.30-19.00 uur) of op 12 augustus bij het verzamelpunt (Restaurant Parnassia) om zeven
's morgens. Ook bij regen
te nu toch geld uittrekken voor uur
de gymzaal. De gemeente is gaat de cursus door.
echter bang ruzie te krijgen
met het openbaar onderwijs als
de kinderen in de andere sportZANDVOORT - De VVD-lehallen moeten gymen. Daarom den
komen op dinsdag 20 aukrijgt de Prinsessehal onder an- gustus
acht uur extra bij
dere een andere vloer, nieuwe elkaar inom
de Bodaan om te prakozijnen en dakranden. De rest ten over de
perikelen binnen de
van het dak wordt niet ver- partij. Tijdens
de vergadering,
nieuwd.
openbaar is, moet blijken of
De vloer van de Pageehal die die
De Jong inderdaad
te glad is geworden en te veel wethouder
Bovendien wordt tijglimt, krijgt een nieuwe top- opstapt.
de vergadering hoogstlaag. Om lekkages te voorko- dens
waarschijnlijk
hoe
men wordt ook naar het dak het verder moetbesproken
met
de
coalitie
gekeken. De opknapbeurt kost en de onderlinge verhoudingen
72 duizend gulden.
de partij. Onlangs
De aanpassingen van de Beat- binnen
stuurde VVD-fractievoorzitter
rixschool zijn een stuk goedko- Van
Caspel een brief naar de
per. Voor vijfduizend gulden gemeenteraad
dat de VVD uit
heeft de school nieuwe kap- de coalitie stapt
Dat is hem
stokken en kunnen rolstoelge- niet door iedereen in
dank afgebruikers er ook naar binnen.
nomen.

VVD vergadert

Foto: Enck van Cleef

ZANDVOORT - „Dear Sir/Madam, I have been tracing my ancestors for many
years and now I am trying to
locate distant relations to
write to." Zo begint de brief
die de Zandvoortse bibliotheek onlangs ontving met
een opmerkelijk verzoek: Of
de bibliotheek een stukje telefoonboek wil opsturen.
Aan de andere kant van de
wereld, in de Nieuwzeelandse
stad Rotorua, is Eric Diekerhof
namelijk op zoek naar familie
van zijn Zandvoortse betovergrootouders Kornelis Duiven-

Nieuwzeelander zoekt
verre familieleden
voorden en Jannetje van Velzen. Hij is al een heel eind gekomen, want Diekerhof weet inmiddels dat Kornelis van 1815
tot 1889 in Zandvoort leefde.
Zijn vrouw Jannetje werd in
hetzelfde jaar geboren en ging
vier jaar eerder dood.
De Nieuwzeelander wil graag
contact opnemen met verre familieleden in Zandvoort. Daar-

om heeft hij aan de bibliotheek
gevraagd om een fotocopie van
de bladzijden uit het telefoonboek met de families Duivenvoorden en Van Velzen. Duivenvoordens zijn er genoeg
(16), maar het telefoonboek
vermeldt helaas geen Van Velzen meer.
Een van de bibliotheekmedewerksters heeft inmiddels een

blik geworpen in een oud adressenboek van 1918, maar ook
daarin staan alleen Duivenvoordens. Het boek vermeldt
wel hun beroep: voerman, arbeider en weduws.
Bij de bibliotheek keken ze
overigens vreemd op van de
brief, alleen al omdat het adres
op de envelop onvolledig was.
'De plaatselijke bibliotheek,
Zandvoort,
Noord-Holland,
Holland' stond erop. Toch
heeft de brief er slechts tien dagen over gedaan, wat net zo snel
Jezus liep over het water, treinpassagiers die aankomen in Zandvoort na afloop van de Marlboro
is als anders.
Wie Erlc Dickcrhof wil hchrlj\en, kan Masters moeten een andere creatieve oplossing zien te vinden om het station te verlaten
post sturen naar: 14a Deere Avenue,
Itotcmui :»201. New ZeaUnd

JVC HIFI MINI-SYSTEEM
MXS6, Versterker 2x60 Watt, zeer uitgebreide elektronische equalizer/analyzer, digitale tuner 40 pre-sets, timer, CD-speler 32 tracks programmeerbaar,
cassettedeck dubbel auto-reverse, dolby B/C, afstandbediening, mkl motorgestuurde Panoramic Surround speakers Adviespri|s"1799 -

•tfy
v* ^

SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A Grootbeeld Black
Line beeldbuis teletekst met
groot geheugen Adv '3295

TR650 "Beste Koopi perfekt
Hl Sbeeld HiFistereo '2780

63TA5211 63cm Black-üne
fa stereo teletekst Adv '2795 -

HI-8 STEREO STUNT!

ARISTONA 63CM KTV

1245.-

PHILIPS MATCHLINE
100HERTZKLEUREN-TV
PT820 Black Line S beeldbuis
stereo teletekst Adv "2795

1795.-

759.-

145 LITER KOELER

ZANUSSIWASAUTOM.
ZANUSSI KOELKAST

SONY STEADY SHOT

Met vriesvak

TR750 TOPKLASSEi met
stabilisator HiFi stereo digitale
zoom lichtnpwirtit Arli/"VMO-

BAUKNECHT KAST

tl 549.-

PHILIPSSTEREOTXT

785.-

TA4310 Flatt square
square beeldbuis teletekst
st Adv
Adv'1345
"1345 -

Ruime koelkast met
230 liter inhoud
Koelgedeelte 168
liter, automatische
ontdooiing, variabele
indeling
Vriesgedeelte, 2 vakken met
****-sterren invriescapaciteit Deur linksen rechtsdraaiend te

PHILIPS MATCHLINE
VR 7 Topmodel
HIFI Stereo Videorecorder
4 koppen Showview en PDC

Jog & Shuttle * 1545

11 179.PHILIPSHiFiSTEREO
VR632 TURBO DRIVEvideo

SIEMENS 180 LITER

Type 2596, Adv "799 -

A f s t a n d b e d i e n d "545 -

KVX21 55cmHi Black, Trinitron platte beeldbuis Adv "1440-

849.-

SONY HiFi VIDEO: E80Ö
Europese videorecorder
van het jaar' Showview +
PDC Adviesorns "1670

SHARP
KOMBI MAGNETRON
R3G50, Snelle 900 Watt magnetron Eenvoudige, digitale
bediening Met quartz-grill om
te grillen en gratmeren

599.-

Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviesprijs "2299 -

Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
encrisp Adviesprijs "999 -

649.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS k jip en trommel "1499-

KOEL/VRIES

995.-

KOMBI

RTV716 Showview PDC
longplay Adviespri|s"1199

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewondereni Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding 9 Type
LAV536, Adviespnjs"1499 -

\v

SIEMENS WASAUTOM. STUNT! GAS-ELEKTRO

BAUKNECHT WAHoog centrifuge-toerental
Adviespnjs'1349 -

Gas-elektro fornuis met
KEMA-keurAdv '949-

448.

INDESIT FORNUIS
Type KN3400WO, Adv "849 -

765.-

478.498.-I

WAS/DROOGKOMBINATIE ETNA FORNUIS 14.01
Wassen en drogen m 1 machme,1000toeren Adv "1549 -

779.

995.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

wende naz°r9._
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VSG705 Intelligent HQ
voor een perfekt beeld ste
reo, 4 koppen Adv "1098 -

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en klok
Adviespnjs"1275 -

Type KG31, Flexibele m
deling, 3 vnesladen, auto
matische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs"1498 -

798.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven,
mkl grill en kookwekker
Adviesprijs "1510 -

BOSCH SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

898.-

TypeKE3100, Elektronisch regelbaar, 3 vnesladen "1849 -

1000
TOEREN
BOVENLADER

SONYKVM25
>5 TELETEKST SONY LONGPLAY VIDEO

E250, Tn-Logic, dual shuttle,
mkl Showview + PDC "1000-

899.-

779.-

SONY55CMKVM2100
MKVM2100 SONY VIDEORECORDER

WHIRLPOOL 850 TRN SUPER KOOKPLAAT
TOEREN BOVENLADER 4-pitsgaskookplaat "298-

Hl BlackTnnitron
Iron Adv "1000"1000 - E11; Afstandbediening. *650.-

399.-

m

MIELE 1100TOEREN WHIRLPOOL AVM

K/V kombmatie met 3 laden
Adviesprns'1149 -

1049.-

M1400 Afstandbediend
idbediend "780
"780--

m^Ëm^m

Digitale 3 m 1 kombi magnetron Adviesorns "949 -

BAUKNECHTKGC

Hi-Black Tnnitron,
KVX2501 Hi-Black
stereo teletekst
ekst Adv "1770-

SONY PORTABLEKTV
1TABLEKTV

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

PANASONIC NN8550

795.-

SONY 63 CM
M STEREO KW
KW

599.-

479.-

Adviespri|S"1348

779.-

649.-

iitron.momtorHi-BlackTnnitron,
monitorlook Adviesprijs
sprijs "1440 -

INDESITWASAUTOM.

IJ'Jf L9

Koel/vries kombi Adv "985 -

BLAUPUNKT HIFI VIDEO

SONY72CMKVC2921 AKAIHiFiVIDEOSTUNT

Digitale 2 in 1 kombi
met 900 W a t t quartzgnll Adviespnjs"599 -

Ideaal voor m d e a u t o o f o p
de camping

SLVE70 Tn-Logic1 Stereo
4 OA-PRO (knappe) koppen.longplay Adv "1780-

SONY 100Hz SUPER!

1199.-

249.-

WHIRLPOOL ARG647

KVE Superplatte beeldbuis
fantastisch HIFI stereo geluid JVC HIFI STEREO VIDEO
Teletekst met groot geheugen HRJ600 4 koppen, longplay
HiSpecDrive Adv "1189
*3550 -

Stereoen teletekst Adv "2550 -

17liler inhoud Adviespnjs'599 -

Ruime 24 litermhoud, snelle 900 Watt magnetron,
velekookfunkties Adv '699 -

SONYHiFiVIDEO+PDC

SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

FM1 51 5, 1 7 Liter, 5 standen,
draaiplateau Adviespnjs'399 -

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

Koelgedeelte met automatischeontdooimg Vnesgedeelte met 2 vakken en
*•** sterren invriescapaciteit
Adviesprijs"1099 -

PHILIPS PORTABLE 4 koppen longplay Adv '1295

375.-

rrgai CTO
r^fff u/3.-

ITALIAANS
TOPMERK
KOELVRIES
KOMBINATIE

55 CM STEREO
CEREO KTV

445.-

MOULINEX STUNT

LUXE 800 TOEREN SHARP KOMBI

3-sterrenvnesvak Adv '749 -

KT18R01, Adviespnjs'948 -

llü.

WHIRLPOOL AVM617

TvpeAWG719,Adviespn)S'1079-

21PT440A Adv '1345

PT155A Adviespnjs'725 -

litiiw

PHILIPS HI-8STEREO

70cm donkere flat square beeld
buis 40 Watt stereo teletekst
Easy Logic afstandbed '1895-

PHILIPS TELETEKST

729.-

WHIRLPOOL
WASAUTOM.

1399.-

SONYHI-8STEADYSHOT

Off Ned Philipsgarantie
jsgarantie '895 -

TypeFL700 Adviesorus'949 -

Adv "699 -

TR565 Met beeldstabili
sator HiR geluid Adv '2200

GrXXDlTmDKLEUREN-TV

695.575.-

729.-

INDESIT Adviespriis'749 -

1199.-

PT 520 a Stereo Teletekst
Afstandbediening Adv 1395

51 CM KTVTELETEKST
TELETEKST

SHARP R2V14

12xmotor2oom afstandbediend

M875 Digitale Image Stabilizer, 24x digitale zoom
afstandbed Adv '2395

PHILIPS STEREO KTV

Fraaie en degelijke uitv o e r m g met v r i e s v a k
Officiële garantie

SAMSUNGCAMCORDER
E807 VideoS Adv '1199 -

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel,
Adviespri]s"1199-

1-DEURS KOELKAST

1449.-

1945.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adv "279 FTgal
-I«7Q

Type AWG089, Adv "1435-

PANASONIC VIDEO
NVSD22 Bestekoopi"2koppen, afstandbed Adv "734 -

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv "849 -

S H O W V I E W VIDEO
VXK326 VHS-HQ shuttle,
afstandbediening Adv "699 -

ZANUSSI

ATAG WASEMKAP
AEG BOVENLADER WH155, Luxe 3 standen
LAV275,1000 toeren "1699-

1249.-

2-DEURS

STUNTi Adviespnjs"749 -

Adviesprijs "260 -

148.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE 3-standen
Adviesprijs '135 -

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG221, Afstandbed "498-

SIEMENS

2-DEURS

235 liter Adviesprijs"985 -

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242 Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed "895 -

TOPMERKWASDROGER l

ARISTONA VIDEO
SHOWVIEW + PDC

ZANUSSI WASDROGER

Wasdroger Adviespnjs*495 -

249.-

GRUNDIG100HZKTV
ST70-160 70cm grootbeeld perfekt beeld stereo teletekst Adv "2995

2SB47 Turbo-Drive LCD
alslandbediening Adv '945 -

GRUNDIG70CM KTV
STEREO TELETEKST
SJ70650 Aoviespnjs"1949 -

369.-

G R U N D I G 6 3 C M KTV

GRUNDIG51 CM KTV
T51 640 TELETEKST "1099

H
HNmiHEWLETT
=T"£
mffn^niJTTTiJiJTrrF^IBTfaïffl
PACKAR

HandigiSOhter Adv "595

>.T«MiJ:<H.-» 549.- 1BCOPRJJSBP
HEWLETT PACKARD ESSSiïEjjöj

BHi^Hi

lnkjetpnntermklsheetfeeder'499- •WBEBBB^Hc

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200 Afstandbediemna

ST63 650 Monitorlook STEREOTELETEKST Adv "1829

OPZETVRIESKAST ~

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ225 LCD afstandbediend

i:ï-t4im+

90 LITER VRIESKAST

419.- K^CPKIJVH

3 vakken Adviesprijs'448 -

aaallriiHMRn&B2£^HliÉiiJMWi"u*lRWHU»Pa UMNUIX
nlniarirTTffrT
mTOffflt^^
CANON DUDDLCJCI
BUBBLEJET BUi
K'.ii^litia'ilTïi

799
^^E^Ir^T^^EEl SS'
r"':."^379
'' IH^S
^S^EJSI^^^^^
IjPraiP

im$m$^%^ -. H,;;II, _ 379,
96

I n k l a l stand bediening

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 300, Adv "848-

SËW^ ...------"- ^-lB^dWï ^iHH^BiiHlil^n^BHHR^S

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vnesladen en 2 accu's Adviespnjs'1 165 -

PHILIPS COW(BI55CM

548.348.- ~ 1199.278.-

37 CMTV+TELETEX
V+TELETEX

Afstandsbediening
ening

PT351 55cmtlatbeeldbuis in
gebouwde VHS videorecor
der 2tuners Adviespnjs'1895

STUNT!! VRIESKIST!!
De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

37CM TVCR COMBI

PORTABLE
L E KKTV
TV

37cm afstandbed
:andbed '399 -

i3%!7]ÊY

vJÏlïi

IJ;JM 579."
WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv "1549 -

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv "1449 -

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk, 3 programma's 12 couverts
Adviespnjs"899 - ,

549.-1
729.-

Elektronisch Adv "1699 -

BOSCH VW SPS1012
MIELE DROGER T349

Portable 37cm ktv met ingebouw
deideo afstandbediend '999

1149.-

BAUKNECHT V W 3 P R
Jjlrjl"^^

^ i

fï

Kleuren-tv, 51 cm beeldbuis,
On Screen Display. Ingebouwde
VHS-videorecorder. Afstandbediening.
Ideale 2e tv! Adviesprijs*1098.-

PIN-CODE

SIEMENS AQUASTOP
Superzumig Adv "1348-

WHW 949."
MIELE VAATWASSER

149.-

Electronisch betalen
zonder extra kosten

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
BEVERWIJK

BADHOEVEDORP

ALKMAAR

j5

i Jjjj •

M E R K C E N T R I F U G E G570
TOPKLASSE
2800 toeren Adv '249 - Adviesprijs '1849 •

BCcTRiJ^fliifl IBCCPRIJS

•i Meer budget door de gratis
|)BCC-cardf
Aanvraaa-folder in d« winkel!

zolang de voortaa

m

Geen afvoer nodig

BLAUPUNKT 51 CM
PM51 TELETEKST '699

BAUKNECHTTRA961

KONDENSDROGER

479.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Type TD52, Reverserend
Adviespnjs "649-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .......... 9 tot 5.30 uur
zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
overige filialen donderdag ....

"•\L

i

woensdag 7 augustus 1996

Weekmedia 17

6

Vroeger deden we gek met de gasten'
Zandvoort en de toerist, dat zijn
twee handen op een buik. Wat
bindt deze twee handen eigenlijk
aan elkaar? De mensen die ten
dienste staan van de bezoekers en
daar hun brood mee verdienen. Zoals de Zandvoorter die de toerist
als gastheer ontvangt in het restaurant, de bejaarde souvenirverkoper, het manusje van alles in een
strandpaviljoen of de vrouw achter
de kassa in de ijssalon.
En waarom drijft iemand al meer
dan 25 jaar een pension? In een
korte zomerserie besteedt het
Zandvoorts Nieuwsblad daar aandacht aan.

met
Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Extra duur Voor toeristen wordt Zandvoort extra duur. Als het aan de gemeente ligt, moeten
toeristen voortaan met alleen strandstoelbelasting betalen maar gaan ook de parkeertaneven
omhoog.
Monument Burgemeester Van der Heijden heeft
samen met ambassadeur Bawly en rabbijn Jacobs uit Amersfoort het joodse monument onthuld op de J. van Heemskerckstraat. De steen is
gemaakt door de Zandvoortse steenhouwer Lavertu.
Debuut De Zandvoortse tennissers hebben hun
debuut in de eredivisie gewonnen. TC Zandvoort
won van Popeye Gold Star uit Amsterdam.
Parkeeroverlast De bewoners van de Paradijsweg zijn het zat. Er staan te veel auto's in hun
straat, terwijl er notabene een parkeerverbod
geldt. Ze zijn daarom vooral boos op de politie,
want die doet er niets tegen, vinden ze.
Raadhuisplein Bruynzeel wil het Raadhuisplein
een ander aanzicht geven. Hij gaat grootscheeps
verbouwen.

Bouwes en circuit Het college van taurgemeestei
en wethouders schrijft m een brief aan Hordo, de
Canadese eigenaar van onder andere Bouwes
Palace, dat het circuit en Bouwes niet op een
hoop gegooid moeten worden De sanering van
het circuit en de opknapbeurt van het hotel
moeten volgens b en w los van elkaar staan
Politie De nieuwe korpschef van de politie, H
Menkhorst, wijst bezuinigingen met per defmi
tie af Bovendien wil hij meer democratisering
binnen zijn korps.
Woonerf' De bewoners van de Zuiderstraat zijn
teleurgesteld Zij wilden dat de gemeente van
hun straat een woonerf maakt, maar daar voelt
de gemeente mets voor. Pas als de straat aan de
beurt is voor nieuwe klinkers kan er ovei ver
keersdrempels of een woonerf gepraat worden
Brand Dankzij een tip van een voorbijganger kon
een brand m een restaurant in de Passage op tijd
geblust worden. Een defecte thermostaat van
een frituurpan was volgens de brandweer de
oorzaak van de brand in 'De Gastronoom'

K

Wordt
„Het grappige is dat de helft van mijn gastenboek over het lekkere eten gaat, terwijl we juist
helemaal niet zo lekker konden koken," vertelt pensionhoudster Hannah Eggerding
Foto Andre Lieberom

geholpen?
Z

ANDVOORT ZOU Zandvoort niet zijn als er geen
pensions waren. Zo drijft
Hannah Eggerding al meer dan
25 jaar pension Irma Louise in
de Engelbertstraat. „Toch kennen waarschijnlijk niet zo veel
Zandvoorters mijn pension. Ik
val niet zo op en dat hoeft voor
mij ook niet."
Ze heeft een gastenboek uit
de beginjaren vol met foto's, tekeningen en zelfs een paar gedichten. „Het grappigste is nog
dat ze het destijds bijna allemaal over het lekkere eten hadden, terwijl dat nooit zo goed
geweest kan zijn. Mijn zusje en
ik konden nauwelijks bijzondere gerechten klaarmaken. In de
soep vond je dan ook wel eens

een botje," vertelt ze. Inmiddels serveert ze alleen nog
maar ontbijt.
De sfeer onder de gasten was
in de jaren zestig heel anders.
„Je ging veel meer 's avonds
met elkaar om, want er was nog
geen televisie op de kamers.
Soms was het elke avond feest
met bowl en muziek, dat vond
ik ook wel eens een beetje vermoeiend. Maar over het geheel
genomen genoot ik er meestal
wel van." Hannah vertelt enthousiast hoeveel plezier ze
had van de Trio Trackgrammofoon.
„Kijk," zegt ze bij een foto uit
1966, „dat waren twee Amerikaanse journalisten die vanwege de Grand Prix naar Zand-

voort kwamen. Mijn zus en ik
mochten bij hen achterop de
motor en we kregen vrijkaarten
voor het circuit. Ze hielden zo
van 'The Swingle Smgers' dat
we ze na hun vertrek verrasten
met een foto waarop we ons samen met de andere gasten verkleed hadden als de leden van
die groep. Ik weet nog dat we
voor de heren met servetten
een witte boord onder hun jasjes maakten. Want het moest er
natuurlijk wel een beetje echt
uitzien."
Vroeger stonden de jongetjes
die bij haar logeerden met hun
neus aan de overkant tegen de
ruit van garage Davids gedrukt.
„Ze wilden een glimp opvangen
van de race-auto's die daar
stonden. Soms belden er ook
mensen aan, omdat ze dachten
dat er beroemde coureurs in
mijn pension verbleven. Dan
wees ik een gast aan en zei met
een stalen gezicht 'Dat is 'm,
ken je hem niet?' Ach, dat soort
gekke dingen deden we toen

(ADVERTENTIE)

met gasten. Ik zeg wel eens tegen mijn zus, wat hebben we
vroeger een hoop gelachen."
„Het is nu allemaal wat zakelijker geworden, alhoewel ik
moet zeggen dat ik vooral de
laatste jaren hele prettige gasten heb. Ik heb zelden gedonder
in huis. Ze zijn netjes, de jongeren doen 's avonds bij terugkomst zachtjes als je dat van te
voren vraagt. Maar je kunt niet
meer aankomen met een lekkend dak, waar de gasten een
melkfles onder moesten zetten
als het regende. Dat is uit de
tijd."
Ze heeft nog wel gasten die al
24 jaar bij haar komen logeren.
Die neemt ze mee voor een wandeling door de Waterleidingduinen en een pannenkoek na
afloop. „Dat is echt voor hen
het hoogtepunt van de vakantie. Soms verbaas ik me er trouwens over wat toeristen onder
een ideale vakantie verstaan.
Dan hebben ze 14 dagen niet
meer dan alleen het strand en

het dorp gezien en voelen ze
zich geweldig uitgerust. Tja,
zelf wil ik juist zoveel mogelijk
bekijken in mijn vakantie.
Maar iedereen is anders, zeg ik
dan maar."
„Hoe ik in dit vak terecht ben
gekomen? De één gaat dit doen,
de ander dat. Ik ben er bij toeval via een kennis ingerold. Die
wist dat Irma Louise te koop
stond. De naam vond ik wel aardig, dus die heb ik aangehouden."
Tegenwoordig is het moeilijker om een pension te beginnen, realiseert ze zich. De
brandweer stelt bijvoorbeeld
strenge eisen als er meer dan
vier bedden verhuurd worden.
„Toch ken ik er wel een paar
die een groot huis in Zandvoort
kopen, het opknappen en dan
kamers gaan verhuren. Dus het
gebeurt nog wel. Mijn zus, mijn
zoon en iemand die ik kende bij
een kledingzaak m Amsterdam
werden zo enthousiast dat ze
nu ook een pension hebben."

ENNISSEN KWAMEN
deze week opgewonden
bij me binnenstormen.
Hun huis is door de gemeente
definitief tot monument gebombardeerd. Dat was even
schrikken en slikken voor het
stel. Die waren m de veronderstelling dat ze eerst nog even
netjes antwoord zouden krijgen op de vele vragen die ze
schriftelijk over dit onderwerp
gesteld hadden. Pas dan wilden
ze bij wethouder Versteege op
de hoorzitting komen. Anders
viel er toch niets te praten?
Nou is het bepaald geen achterlijk stel en dat was via de brief
duidelijk te merken. De vragen
logen er met om en het stijltje
was tamelijk scherp. Te hoog
niveau waarschijnlijk en dat is
al snel gevaarlijk. Ik denk dat
de brief te veel gemeentelijke
bureaus heeft gehad en uiteindelijk ergens een enkele reis
prullenbak kreeg.
Toch weer een staaltje van
bureaucratische lulligheid. Het
onderwerp is immers belangrijk genoeg. Een ander beslist
toch zomaar even over je eigen
huis. Bovendien heb ik al van
fanatieke tegenstanders vernomen, dat er - als je huis tot monument is verklaard - ook heel
wat verandert waar nog geen
hond aan heeft gedacht. Zo zou
de verzekeringspremie van je
'monumentje' in de toekomst

nu eerlijk zijn, waar kijkt u het
liefst naar als u ergenb m Nederland een gezellig 'durpie'
binnenkomt'' Toch niet naar
de winkelstraten? Die zijn gad
siedarne zo langzamerhand
overal hetzelfde
wel eens drastisch omhoog
Net terug van een fietsvakan
kunnen schieten. Want als je
tie in Nederland en met mijn
prachtige 'huppeldepup-luihoofd nog vol met prachtige
ken' of 'dwarsgebakken kera13-e eeuwse boerderijen en
mische pannen' nu na een
kerkjes uit de Achterhoek ga ik
storm door de lucht vliegen,
dan kan de monument-bezitter mijn eigen dorp ook weer even
met andere ogen bekijken Wat
het natuurlijk niet zomaar
hebben we toch eigenlijk een
even op zijn boerenfluitjes reschitterend raadhuis - gezien
pareren. Daar moeu een vakvanaf de oorspronkelijke voormannetje bij en het 'momukant - en een prachtige Hermentale' reparatiemateriaal
vormde Kerk En wat ligt dat
vind je echt niet in de schapGasthuishofje er toch mooi en
pen van de Kwantumhallen of
Wickes. Gepeperde rekeningen vredig bij Ik moet eerlijk bekennen, op zo'n moment ben
dus'
ik blij, dat ons historisch en
Bovendien, alles watje aan
de buitenkant verandert, moet cultureel erfgoed toch emgszins wordt beschermd. Alleen
eerst worden overlegd. Schrifmag daar wat mij betreft wel
telijk hoogstwaarschiinlijk,
misschien nog wel in drievoud. iets tegenover staan voor alle
momumenten-bezitters- gratis
En een speciale commissie
deskundig advies, goede subsimoet dan eerst toestemming
dies en de verzekering van een
geven... over jouw huis. Ik
goede en snelle afwikkeling
word al opstandig als ik eraan
van alle bouwaanvragen Maar
denk. Dat is te veel voor mijn
dat kost extra geld en voor zoanarchistische geaardheid.
ver ik heb vernomen is dat pot(Goddank gingen ze aan ons
je in Zandvoort nog kleiner
huisje voorbij.)
Toch ben ik wel degelijk een dan het portemonneetje van
liefhebber van oude en ook mo- oom Dagobert Duck
numentale huizen en gebouMartha Burger
wen. Het liefst zie ik heel Zandvoort ermee vol. Want laten we

Kerkdiensten
augustus
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds N. Paap (SOW)
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk, ds N. Paap.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mevr. Bleijs en mevr. Wassenaar.
Zondag 10.30 uur: mevr. Bleijs en mevr. Wassenaar.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Geen dienst tot en met 18 augustus.

Weekenddiensten

Speelweek van 8 aug. t/m 14 aug.
Een waanxfnnhjtt dlgllalo trip'
'Een mijlpaal In de ftlmgeichledenli'
'Do dliney-hll van 1096'

Nederlandse
versie.

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

16 jaar
Dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT
ERASER
MISSIONIMPOSSIBLE
CRITICAL DICISIQN
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, P. Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471. dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
10.30-17.00 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelnr.
technische
dienst: (023-) 5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

i§ Burgerlijke stand
Getrouwd: Gerard Johan Baart
en Ingrid Bakker.
Geboren:
Jurre, zoon van Peter Stiekel en
Rozalia Maria Geertruida Aarsen.

Gijs Jan, zoon van Joost van
Dam en Anna-Mane Schuijlenburg.
Trjl Martin Cornehs, zoon van
Augustinus Petrus Blurjs en
Geertuida van Duin.
Overleden:
Franciscus Jacobus van der
Groep, oud 84 jaar.
Marcus Innocentius Maria Al,
oud 35 jaar.
Kathleen Mary Keur, oud 51
jaar.

Op de reservebank is het meest-

al geen vrolijke bedoening.
Comfortabel is de houten bank
in de stenen dug-out allerminst.
Het is er 's winters ook nog eens

erg koud, je tenen bevriezen onder de dekens. Soms kunnen al-

leen moonboots enige verlichting brengen. Wie daar zit, hoopt
bovendien op het verlossende
seintje dat hij toch het veld in
mag.
„Nou, bij ons valt de stemming; wel mee, hoor," zegt Ferry
Nanai, de 27-jarige reservekeeper van Zandvoortmeeuwen.

„Ja koud is het wel. Maar verder

Reserve
vind ik het best gezellig. Zelf
ben ik tamelijk rustig, maar de
andere reservespelers springen
regelmatig op als het spannend
wordt."
Niettemin kijkt hij toch met
enige gemengde gevoelens terug naar het afgelopen seizoen.
Hij stapte van Zandvoort '75

naar Zandvoortmeeuwen over
en zat vervolgens elke week in
de dug-out doordat de vaste keeper Serge van Lent terugkwam.
„Ik mag het eigenlijk niet zeg-

gen, maar ik hoopte soms dat
Serge een blessure kreeg zodat
ik eindelijk een kans had."
Voor het niemve seizoen heeft
hij meer hoop. „Serge is steeds

meer tijd kwijt met zaalvoetbaïlen. Ik heb juist extra tijd om te
trainen, want ik heb een andere
baan. Ik word vrachtwagenchauffeur."

De eerste training is trouw ens
inmiddels voorbij. Als het allemaal goed loopt, kan Ferrj dus
straks vrolijk vanaf het veld

naar andere slachtoffers in het
hokje zwaaien.
Foto Andre Lieberom

j Agenda
Wijzigingen
voorbehouden.
Donderdag4 8 augustus
* Doe-dagen bij 't Stekkie (voor kinderen van zes tot 12 jaar)
* Levensgroot tafelvoetbalspelbij strandpaviljoen Woodstock (Bloemendaalse strand)
* Jazz Behmd the Beach. Drie dagen langjazzmuziekfestival in het dorp Met diveise podia Van
20.00 tot 01.00 uur.
Vrijdag 9 augustus
* Doe-dagen bij 't Stekkie (voor kinderen van zes tot 12 jaar).
* Levensgroot tafelvoetbalspel bij strandpaviljoen Woodstock (Bloemendaalse strand)
* Jazz Behmd the Beach. Drie dagen langjazzmuziekfestival in het dorp. Met diverse podia Van
20.00 tot 01.00 uur.
Zaterdag 10 augustus
* Jazz Behmd the Beach. Drie dagen langjazzmuziekfestival in het dorp. Met diverse podia Van
20.00 tot 01.00 uur.
Zondag 11 augustus
* Fietstocht van Olympia, 150 kilometer. Start strandpaviljoen 8 (Trefpunt), vanaf 7 00 uur
* Jazz Behmd the Beach. Drie dagen langjazzmuziekfestival in het dorp. Met diverse podia Van
20.00 tot 01 00 uur.
* Beach Bop, jazz bij paviljoen De Zomer (Bloemendaalse strand) Optreden van de Duitse band
Point Blank, dj Jo Jo. Tussen 17.00 en 23.00 uur.
Maandag 12 augustus
* Beach Tennis tot en met 18 augustus bij strandtent Club Nautique.
Woensdag 14 augustus
* Dorpsomroepersconcours Door het dorp lopen dorpsomroepers. Finale van 14 30 tot l G 30 uur
op het Raadhuisplem.

woensdag 7 augustus 1996

"weekmedia 11-12-13-14-15-17

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Tiouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w • Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020.60586.86 Fax 020-665 63.21.
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraal 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakanloren.
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

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

ƒ 44,00
ƒ l 4/85
ƒ 9,20
ƒ 9,20
ƒ10,90

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

I-665 86 86

illliii;

Honda

Peugeot

Honda CRX 1987, 1.6, zwart,
oxtra schuifd., sprtstuur, nwe
bndn, alu velgen, verlaagd,
96000 km, / 7000, 020-6331627

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930

GRANDIOZE PRIJZEN!!!
U moet echt komen kijken
uw aankoop thuisbrengen,
hoort bij onze service
AUDI
80 1.9TD3/94

13-13

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

ƒ26.900
Ren, Esp 2.0 GTX U 9 9/89
BMW
Citr. BX 1.4 i Can U 9 6/91
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
525 E Aut. 5/87
ƒ 6.300
Mazda 626 HB,
20 autonjlessen + examen ƒ 1.000.ƒ24.000
2.0i GLX Ipg
5/90 520 i 12 V 7/92
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Hyundai Excel 1,5 GL m. '92 Peugeot
CITROEN
Motornjlessen ƒ 55.- per 60 min.
sedan, perfect ƒ7950 Johan 106 XN 1.1 i Ace 3-drs 8/93 AX 1.1 E 11/89
ƒ 6.400
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Boom, Kanaalweg 30, Lands- 205 XS 14 S 6
11/87 BX 1.6 Deauville 6/92 ƒ 8.900
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!
meer Tel. 020 - 4363543
309 XR 1.3 3-drs
10/88 BX 1.9 TGD break 1/93/ 14.900
Theorie op CD-I GRATIS
309
GR
1
3
5-drs
10/88
BX
1.9
TD
4/92
ƒ
9.200
Hyundai Scoupe 1 5 GTi sportNu ook examengarantie (herexamen gratis)
1/94 BX 1.9 TGD break 1 /92 ƒ 10.600
model zwrt leren bekl. okt 92 306 XR 1 4i 5-drs
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
306 XT 1.6 5-drs
6/93 XM 2.0 i Comfort 3/91/ 10.800
ƒ 19.500. Tel. 020 - 6182295
405 GR Dsl st.bekr. 11/92 Xanti 1.8X5/93
ƒ15.900 Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Xanti 2.0 i SX 7/93
ƒ 20.400 Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Baarsjesweg 249-253
ZX 1.8 Funo 6/93
ƒ15.700
Amsterdam 020-6121824
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Direct bereikb. v.a. Postjesweg FIAT UNO
TE KOOP GEVRAAGD
Autorijschool Dolfijn
1.4 IE 5/91,
ƒ 8.400
LADA's bouwjaar '84-'93
Peug 405 Grand-Royale GR,
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
correcte afhandeling 0495
5 versnell., '89, nieuwe APK, FIAT TEMPRA
vervolglessen ƒ 40 p/u
496607 b g.g 06-536993153
Autosloperij De Liede.
ƒ6750. A'veen 020-6921652. 1.9 D ong. Van 6/93 ƒ11.400 Info: 020-6839193 / 6187330.
INKOOP
1.9TDS 11/91
ƒ 9.500 autotel. 06-52656690
Peugeot 205, m 86, i.pr.st., nw 2.0 D 4/92
Loop + Sloop auto's
ƒ 9.800
APK ƒ 1950. Johan Boom,
RIJSCHOOL ROLF
Verkoop onderdelen
FIAT TIPO
Rijden bij Rolf is een begrip in
Lancia THEMA 20 Ie, 147000 Zuiderakerweg 83, A'dam
R.D.W. vrijwaring
1.7 D 6/91
ƒ 6.900 Amsterdam. Met een goed
Osdorp.
Tel.
020
6105478.
km, b.j.'89, grijs metall, trekh.,
Geen voorrijkosten
2.0 GT IE 3/91
ƒ 9.600 team instructeurs geven wij op
cv, el dak+ramen, uitst on020-6198691
PEUGEOT ZUIDWIJK
FIAT CROMA
een psychologische manier inderh„/7450.Tel 071-5171378.
023-5353685
2.0 IE 4/92
ƒ 10.900 tensief les en nog leuk ook!
106 Accent v.a. bw.jr. '93
Grote
sortering
ONDERDELEN
Hoog slagingspercentage en
205Trophy 1.11 '92 53.000 km Fiat FIORINO
van alle schade-auto's, alle
toch
1e
10
lessen
ƒ37,50
p.u.
1.6
D
Van
9/90
ƒ
6.900
205 Accent 1.1i '93 39.000 km
Mazda 323 1 3, HB '93
Tel.: 020-6868063/6332405 of merken, alle bouwjaren.
205ForEver 1.1i'94 63.000km FORD
rood 30.000 km
ƒ18500
06-54633678. P.S. Ook 8-week- GEBR. OPDAM B.V.
205 XR 1.4i '93 .. 29.000 km Escort 1.8 CLD
323 1.5 HB '87 . . . ƒ 7500
se cursussen en examenroutes Tel.: 023-5845435.
205 GTI 1.9 '87 ..110.000 km Laser 11/94
ƒ13.900
323 1.3 Estate VAN
Het HOOGSTE BOD?? Bel
205 GTI 1.9 '93 .. 25.000 km Onon 1.8 D CLX 3/92 ƒ 9.800 rijden is vanzelfsprekend.
26.000 km, als nieuw ƒ 2.750
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
306 XR 1.4i '93 . . 52.000 km Thund.bird LX 5/91 ƒ 19.400
Theoriespoedcursus
m
Daihat. Cuore '86, .. ƒ 3.750.
Loop-, sloop- en schadeauto's
305 GT 16 '85.. .190.000 km FORD MONDEO
1 weekend in A'dam,
Autobedrijf
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
406 ST 1.8/16V '95 17.000 km 2.0 CLX HB 10/93
Den
Haag,
Utr.,
ƒ
175
all
in.
ƒ 18.400
'tAmsterdammertje,
InterCursus
Rijscholen,
GRATIS
PARKEREN!!
RDW Erkend auto-demontage1.8 TD CLX 10/93
ƒ18.800
Amstel 340 t.o. Carré,
hoofdkantoor 035-5260578.
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
tel. 020-6236491,
Minervalaan 86, A'dam - Zuid FORD SCORPIO
ma. t/mvr. 8-18 u. zat 10-16 u
2.0 CLX Wagon 5/92 ƒ 16.900 Wilt u een goede en niet te van sloop- en schade-auto's.
Tel. 6629517/6791864
Tev. verkoop van onderdelen.
2.0 CL 1/92
ƒ13.700 dure rijopleiding?
Occasions VAN VLOTEN CAR Peugot 504 diesel, b.j '83, beiBel dan Ferry 020 - 6127187. Gratis gehaald. Meteorenweg
AMSTERDAM, Jarmuiden 31, 1046 AC, Tel. 020 - 6145339
HONDA
Mazda 121
'92, '93, '94 ge, APK '96, in nette staat,
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, 381, A'dam, 020 - 6319802.
lnternet:http://ujwu).sa[e.nl E-mail:pr@safe.nl
:ivic
1.3
DXI
3
d.
7/93
ƒ
16.900
Mazda Estate Van
'92 vr pr. ƒ 3 250,-. 0297-322045.
daarna alle lessen ƒ35,-.
MAZDA
Mazda 323 F
'92, '93
20 lessen + examen ƒ950,-.
121 1.3 Benneton
Mazda 323 F, nw model '95
LX 7/93,
ƒ 12.900
Mazda 626 HB 2 Itr GLX '91
626 1.8 LX Wagon 4/90/ 10.400
OPEL CORSA m. '84, i.pr.st., 626 1.8 LX HB 2/94 ƒ20.400
DRAAIERWEG 10
24 UURS-SERVICE
n w APK ƒ950. Johan Boom,
AMSTERDAM-NOORD
Kanaalweg 30, Landsmeer. MITSUBISHI
Tel. 020 - 6365052
GARAGE ECONOOM
ialant 1,8GLTD9/90/ 7.600
Tel 020 - 4363543
Lancer 18 D. 2/86
ƒ 1.900
Alle onderhoudsbeurten
AUTOLAK
Opel Corsa m. '86, i.pr.st., nw
Koppeling en Remrevisie
APK ƒ 1950. Tel. 020-6105478. NISSAN
Schadeherstel en -taxatie
Mini Mayfair, b.]. '88, APK Johan Boom, Zuiderakerweg Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 4.500
Uitlaat en Schokbrekers
Micra 1.2 LX aut. 11/90/ 8.100
alle kleuren
1/4/97, 73.000 km, i.z.g.st. 83, A'dam Osdorp.
Banden en Uitlijnen
~nm. 1.6 LX Sed. 6/92 ƒ 12.400
ƒ5.300,020- 6818141.
APK en VVN Keuringen
OPEL KADETT diesel station,
'rim. 1.6 HB, 4/94
ƒ17.400
ook m spuitbussen
m. '89, i.pr.st. ƒ 4950.
Sunny 2.0 D LX
Tel.: 020-6233220
Ford Transit kamp.auto, '81,
Tel. 020 - 4824640.
Stat. 10/91
ƒ 9.400
AUTOLAS: 0756-314 618
178.000 km incl. bustent.
Otto Nieuwenhuizen bv
Ook op zaterdag open !
Nissan Micra, m. '84, puntgaaf, Te koop Opel Corsa 1.4. swing, OPEL
ƒ4.500,-. 053-4330626.
Zelf sleutelen of auto spuiten
Overtoom 515, Amsterdam
nw APK ƒ950. Johan Boom,
zwart, okt. '94, vr. pr. ƒ 17.000. Astra 1.6 GL HB, 3/93/16.400
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- doe je bij HEINING HOBBYKies voor echt vakantiegenot
Astra 1.4 GL 12/92 ƒ12.900
Zuiderakerweg 83, A'dam
0297 - 566547.
DIESELSERVICE
HAL. 020-4976999 A'dam,
(020) 6129804
Kad. 1.7 D Stat. 11/90/ 8.200
Dus zekerheid. Kies dus
Osdorp. Tel 020 - 6105478.
brandstofpompen; verstuivers Sloterdijk 3.
A-POINT voor nieuw, gebruikt,
Studenten 10% korting
cil.koppen vlakken. Garage/
OPEL OMEGA
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
inruil en verhuur van VWbestel-, vracht- en
motorenrevisie FEENSTRA
2.3 GL, dsl 1/93
ƒ 14.900
Klaar terwijl u wacht.
campers. Tel. 020-4301647.
personenauto's, bussen
Industrieweg 27, Duivendrecht
2.0 Travel. 10/93
ƒ15.400
Ruilstarters en dynamo's.
020-6794842, 020 6908683
Tel. 020-6980639
Rode J5 PEUGEOT, diesel, bj.
OPEL VECTRA
Valkenburgerstraat 152.
Zie ATS telet pag. 888
'84, g.st, APK tot 7/97. Luxe
1.6 GL 9/89
ƒ 8.400
Tel.: 020-6240748.
APK KEURINGEN ƒ70,
Gevraagd jonge auto's v.a. DE LUGT luxe en bestel vanaf ingericht. Vr.pr.: ƒ9500. 020 1.7 D GL 1/92
ƒ12.900
klaar
terwijl
u
wacht.
6222822 / 6634088.
1990 a contant. Belt u voor inl. ƒ50,- per dag excl. BTW.
1.8 i GLS Diam. 2/92 ƒ15.900 Grote sortering ONDERDELEN Garage West-Center:
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
0341-419354 of 0652-977028.
1.8GL2/94
ƒ15.200 van schade-auto's, alle
020-6122476
(zonder
afspraak)
T.k.
kampeerauto MB100D '92,
merken, alle bouwjaren.
Peugeot 106/306, Renault LaPEUGEOT
2e Helmersstraat 15, A'dam.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk guna, Vracht + bestelwagens. eenv. inger. RDW gek., BPM
GEBR. OPDAM B.V.
205 1.1 GL5/91
ƒ 8.500 Tel.: 023-5845435.
bet., vr.pr. ƒ35000,-. Goverts
merk auto a cont. met vrijwar.
Autobedrijf CRYNSSEN
205 1.8 GRD 8/92
ƒ10.700
RENT A BRIK
010-4462523 pnv. 06-54745608.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Crynssenstraat
10-14
Mitsubishi Colt diesel, m. '88,
3061.4 XN 8/93
ƒ13.500 Adverteren in deze rubriek
Personenbus ƒ 89,- p. dag
Adverteren in deze rubriek
Tel.: 020-6184402.
puntgaaf ƒ 1950. Johan Boom,
Adverteren in
309 1.9 GLD Sel. 5/92/11.600
Tel. 020 - 665.86.86
Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag
APK-keurstation, reparaties
Tel. 020 - 665.86.86
Zuiderakerweg 83, A'dam
deze
rubriek
309
1.9
XRD
Van
7/91
ƒ
3.500
FAX
020
665.63.21
All-in. KM-vrij!
RENAULT AMSTERDAM
FAX 020 - 665.63.21
alle merken en schaderegeling.
Osdorp. Tel. 020 - 6105478.
FAX:
020
665.63.21
405
1.4
GL
1/94
ƒ14.600
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 020-6922930
Top occasions met 1 jaar
Postbus 156, 1000 AD A'dam
405 1.6 GLXi br. 5/92/14.200
garantie
Mitsubishi Lancer m. '87 diesel
405
1.6
GLS
6/94
ƒ16.900
Wibautstraat 224
station 5-drs, nw APK ƒ1950.
405 1.9 GLXD 1/92 ƒ13.900
020-561 96 11
Tel. 020 - 4824640.
405 1.9 GLD Br. 1/93/15.900
Mitsubishi Spacewagon, 8-'93, RENAULT EXPRESS '91, aan 405 1.9 GLSD Br. 5/94/22.400
130.000 km, LPG, trekhaak, te- gep. v. gehandicapte achterin 605 2.1 SLD 3/93
ƒ 19.800
lefoon, ƒ 31.500. 020-4904831. inrijdbaar. Inl 074-2669112.
RENAULT
19 1.4 GTR 4/89
ƒ 6.500
MINOR MOTORCARS
19 1.8 16V 1/93
ƒ21.400
Sloterkade 43/44
21 Nevada Van 8/90 ƒ 7.400
Wij hebben keus uit
Amsterdam
21 Nevada GTS
meer dan 10 Automaten
Tel. 020 - 6177975/6158022
manager 6/92
ƒ 13.900
v.a. ƒ 3.500.25 TX 5/92
ƒ 10.400
Rover-dealer voor
GOLDCAR B.V. Amstelveen Safrane 2.2 RN 2/93 ƒ 19.800
Amsterdam, Amstoveen e.o.
Tel. 020 - 6433733.
U kunt de Mega Jackpot van de
SEAT
Postcode Loterij winnen door
biza 1.2 i XL 1/91
ƒ 8.900
mee te spelen. Voor maar één
Toledo 1.9 Tb
ƒ 15.900
tientje per lot. Een unieke kans
12 VOLVO STATIONS '85-'94, Voor een perfecte SAAB 99 D GL. 5/93
dus! Gebruik de bon op deze
245, 745, 945 en 855
90, 900, 9000 ook Royal Class SUZUKI
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
pagina om uw (extra) loten te
Swift 1.3 GL Sed. 3/93/13.900
Aanbieding voor de zomer. Swift 1.3 GL Sed. 3/92/11.700
bestellen. Hoe meer loten u
340 automaat, bj. '87, 52.000
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet TOYOTA
heeft, hoe groter uw kans op de
km, 1e eig., bl. met., nieuwlederen interieur, ABS
Corolla 1.8d Stat 4/91 ƒ 9.000
staat ƒ 4800. Tel.: 0317-425431.
7 miljoen. Stuur wel snel in, de
bon moet op 15 augustus bij ons
VOLVO
SAAB SERVICE
850 TSR Estate
6/95
440 GL 9/90
ƒ 8.900
binnen zijn. B
MOLENAAR
850 GLT, 2.5
5/92
440 DL 1/93
ƒ12.600
740 GL, aut, 2.3
5/90
HOOFDDORP
440 1.8 Gü 4/92
ƒ12.400
740 CL, aut., 2.3
1/90
Caroline legt het u nog eens uit.
460 DL Turbo D 3/94 ƒ26.400
S 40 1.8
4/96 Onderhoud, reparatie, APK
De Jackpot gaat nu zeker valEigen revisiewerkplaats
440 DL 1.8
3/95
VOLKSWAGEN
len!Bestel snel uw (extra) loten!
voor Saab motoren
440 Escape 1.8
6/93
iDLFI 1.6Cabr. 7/82 ƒ 7.800
en versnellingsbakken.
440 Escape 18
12/92
iolf II 1.3 CL 3/90
ƒ 9.200
440 DL 1.8
3/95 Tevens verkoop van nieuwe Golf I11.3 CL f unc. 4/92/11.900
en gebruikte onderdelen
440 Holiday 1.8 LPG ...4/94
Golf III 1.4 i Cl 5/93 ƒ16.900
023-5614097
iolf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
460 Luxury 18
3/96
8 augustus
460 1.8
1/94
iolf III 1.9 TD
Camping Westerborgon
SAAB DEPOT
Variant 3/94
ƒ 23.900
440 Airco 1.6
3/95
Echten
Verkoop van nieuwe en gebr,
Autobedrijf DICK MUHL
'assat 1.8 CL 8/93 ƒ15.600
onderdelen. Tevens revisie, on
OFF VOLVO DEALER
Vento 1.6 CL 4/93
ƒ15.500
1
O
augustus
derhoud, rep. 0412-636737.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Vento 1.9 CLD 5/93 ƒ18.400
camping Flevo-natuur
Tel.: 0294-418200/418008
Zee wo l d e
AUTOBEDRIJF
NIEROP de Vrienden van Uw
EURO SNELWEG SERVICE BV
13 augustus
VOLVO b.a. 940 GL 2.3 aut.
INDUSTRIETERREIN
camping de Krnbbeplaat
'91, 740 GLE 2.3 LPG'90, 240 SUZUKI ALTO, bj. '86, autom.
"DE
SLENK"
DL 2 3 LPG '90, 460 Turbo div. puntgaaf, nw APK, ƒ 2450.
Brielle
CANNENBURGERWEG
26
extra's '91, 460 GL mj., km Tel. 020 - 4824640.
'S-GRAVELAND
35.000 dec. '91, 440 1 8 KPD
Deze maand gebeurt het! De eruit. Deze maand zal de notaris
TEL.: 035 - 6564444
rood, km 87000 '90, div. 340
rijkste prys van Nederland een definitieve winnaar trekken
aut. '87 t/m '90
Johan Boom, Zuiderakerweg
gaat eruit: de 7 müjoen van van deze onvoorstelbare prijs. U
NIEROP de Vrienden van uw ± 50 auto's APK gek. Den83, A'dam Osdorp. Tel. 020 de Nationale Postcode Lote- kunt die winnaar zijn.
VOLVO, Vancouverstraat 2-12,
6105478. + 300 auto's v.a.
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
A'dam-West 020 • 6183951
rij. Wordt u de nieuwste mulHaarlemmerweg bij molen. ƒ400 tot ƒ15.000. Door grote
HfJ A, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
omzet stuntpnjzen. Garantie al
ti-miyonair van Nederland? Als Probeert u zich wel eens voor te
020-6844079. Tevens Inkoop.
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
v.a. ƒ 1000. Donderdag koopHenny Huisman by u aanbelt stellen hoe het is om multimiljoIk machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
avond Geop. dagelijks van 9
Olthof B V. biedt aan
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
is
het
raak.
nair
te
zijn?
Vast
wel.
En
vraagt
tot
19
uur,
tevens
inkoop
elk
4X4
met ANWB/BOVAG garantie
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
u zich wel eens af of zoveel nulLandcruiser 106000 km, bj.' en een laag rentende fmanc.. merk auto a contant.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
De
Mega
Jackpot
van
de
len
wel
op
een
bankafschrift
'88, ƒ 16.500 06-54687182
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
OCCASIONCENTRUM
Opel Kadett 1.8 Frisco, 9/91,
Nationale
Postcode
Loterij
is
bij
passen?
Dat
dat
past
kunnen
we
ZUID-OOST
ƒ 12.950
Toyota Starlet m. 88, puntgaaf 77.000 km. rood
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
de laatste trekking niet gevallen. u nu wel vertellen. Maar hoe dat
nwe APK, ƒ3950.- Johan Peug. 309 14 GR, 11/91,
D ƒ 10,- (één lotnummer)
Citroen
AX
1.1.
Kway
89
G
ƒ
30,(drie
lotnummers)
Hij
staat
nu
op
zijn
top
met
7
er
precies
uitziet,
dat
moet
je
Boom, Kanaalweg 30, Lands 71.000 km. l.gr. met. ƒ11.800 Renault Twigo Sport
94
miljoen gulden! En dus moet hij gewoon meemaken. En dat kan!
Ford Escort 1 6 CLX 10/90
meer. Tel. 020 - 4363543
95
55.000 km. gr. met. ƒ 10.500 Renault 19 1.9 D '
Subaru Legacy 2.0 GL
92
Naam:
D dhr. G mevr.
Van 1e eig Toyota Celica 2 0 Rat Uno 45 S 9/90
92
XT, '84, perfect onderh , punt- 114.000 km. wit
ƒ 8.250 Subaru Mini Jumbo
Audi 80, Turbo Diesel
92
gaaf, APK 7/97, nwe accu, uit- Fiat Panda 1000 1/90,
Adres: ...
90
laat en banden, radio, 193.000 75.000 km zwart
ƒ 5.950 Audi 100, 2.3 CD
Elke
maandag
21
.OO
uur
op
RTL
4:
Seat Ibiza Chrono1.2
93
km, f5500 020- 6997174.
Postcode:
de Postcode Loterij Record Show
Honda Civic 1.3 16V
91
Isolatorweg 40, A'dam.,
Suzuki Swift GTi 1.3
91
Sloterdijk (afslag S 102)
Plaats: —
De overige Bingoprijzen:
Stand Mega Jackpot:
Tel 020 6823520
Fiat Cinq. 900 lE
94
70 BESTELAUTO'S en pers.
Peugeot 205 Ace 1.1
94
Bel mij bij een prijs
Getal 23 t/m 36
busjes v a ƒ3500 Garage T k. diverse inruilauto's tegen Nissan Micra Super 1.3 S 95
boven ƒ 10.000,-Tei.
inruilprijzen, Renault 21 GTL Nissan Sunny 1.4 LX
Rijsenhout, lid Bovag.
92
15
04
ƒ20,ƒ1.000,Meer dan 50 jaar gevestigd LPG, 10/91, ƒ7250.- 21 GTS Opel Astra 1.6 GT
92
De
Bingocijfers:
Banknummer:
Postbanknummer:
32
ƒ 500,- 05 ƒ10,Bennebroekerweg 17, Rijsen- LPG, 1/90 ƒ 6750.-21 TL, LPG Mazda 323 LX 1.3
91
42
ƒ 100,- 06
Getal 1 t/m 22
hout
bij Aalsmeer, 0297- 10/92, ƒ 9500.- 18 GTX Station Opel Astra 1.4
ƒ9,9:
LPG, 7/85, ƒ 1950.- Citroen BX V.W. Polo Coupé
324229. Ook t.k. gevraagd.
90
ƒ50,- 29
ƒ8,14 TE, 6/89, ƒ 5750.-BX 14 TE V.W. Golf 1.8 GL, 5-drs., 89
14 03 38 17 13 12 41 44
01
26
ƒ40,ƒ7,9/90 ƒ7250.- BX 14 TE, 11/89 V.W. Golf Variant 1.8
Datum:
94
33 40 45 31 36 27 09 25
ƒ 6250.- Volvo 340 1.7 GL, 8/86
ƒ30,- 34
ƒ6,150.96.08
Handtekening:
V.W. Golf 1.8 CL
92
20
18
21
37
16
02
35
ƒ3250Volvo
480
ES,
3/87
19
ƒ25,- 07
ƒ5,Fiat Panda lOOOLie, wit, okt 89,
V.W. Golf 1.4 CL
92
Maakt
u
uw
kaart
vol
met:
ƒ7950.Rekord
20
S
Aut.
erg mooi en goed onderhoust.b., LPG, 6/87, ƒ 2750.Straatpriis:
39
den, ƒ5500. 0318 - 572159
Korting fl. 500.Kadett 1.7 D„ 4/89, ƒ6950.' voor inwoners uit Duivendrech'
dan wint u de
ƒ 3.OOO,Fiat Uno Turbo, m. '86, punt-Alfa 33 1.3 S., 9/87, ƒ2250.
tot en met vrijdag 9 aug.
Thuisbingo
gaaf, nwe APK ƒ2450.- Johan Peugeot 205 GTi, 6/84, ƒ 5250.'
2982 N B
Bon uitknippen en in een envelop
(vlg. wk voor Amstelveners)
Boom, Kanaalweg 30, Lands- Kadett 1 6, 5-drs., Station, 4/84
ƒ 25.OOO,Extra Prijs ƒ 25.000,(zonder postzegel) opsturen naar:
meer. Tel. 020 - 4363543
ƒ 1450.- Mercedes 207 D., pers,
Nationale Postcode Loterij,
2982 NB 004
Van der Madeweg 21
Zetfouten voorbehouden
bus 10/79/6500.- BEREBEIT
Antwoordnummer 19503,
(Bij de Macro)
UNO SPECIAL, b.j jan. '94
Amsteldijk
25,
020-6627777
2501 ZV Den Haag.
Daewoo / Occasioncentrum
33.000 km, ƒ16500,06Donderd tot 20.00 uur geop
Tel. 665 01 31
54687182.

Hyundai

Lada

Autosloperijen

Lancia

Mazda

Opel

Accessoires
en Onderdelen

Service en
Reparatie

T H E

Mini

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

Nissan

Campers

Autoverhuur

OUKEBAAS
niet duur!!!

Mitsubishi

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Fiat Panda, korengroen, maart
88, ƒ3.950- Schadevrij,
Showroomnieuw, Dealer
Zuidwijk Tel 020-6629517

Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
lederen interieur ABS,
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023-5614097

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

SUZUKI Vitara JLX cabrio (grijs
kent.) rood, bull-bar side bars,
alarm roof-rek, km 30.000,
nw.st. 10-'93, ƒ 22.500,NIEROP-DAIHATSU, Amsterdam-west, 020 - 6183951.

Seat Terra, (bestel), 6/89,
75000 km, geel kentek. geschikt voor rolstoel., 1e eig.,
inkl. gar. en Apk ƒ 6.500 - Dea- Wegens vertrek buitlnd Alfa
ier Zuidwijk Tel. 020 - 6629517 164 TD '90, grijs, electr. ramen,
centr. deurvergr., 4 hoofdst.,
schuif/dak, I.Z.G.ST., ƒ 10.500,
tel. 033 - 455.66.25.

Alfa Romeo

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

Audi

Opel Corsa 1.4i Sedan + LPG, Audi 80 2 O E, 6/92, LPG, APK
robijnrood, juli '92, schadevrij, tot 7/97, blauw, alarm, trekhaak
1e eig. vr.pr ƒ 12 500.- inkl. gar ƒ 13.900. Tel. 0297 - 286382.
en APK Dealer Zuidwijk. Tel.
020 - 6629517/6791864

BMW

SUBARU MINI JUMBO
5-drs., '92, wit, 45.000 km. Sun- BMW M 635 CSI, ong. M-power
286 pk, grijsblauw met., leder
,oof, APK/VVN gek. ƒ 12.500
P Smit Autoserv. 020-6719154. inter., airco, 9/84. 2 x BMW 325i
Cabriolet, 86/87. BMW 320i,
grijs met., aut., st.bekr., ong.
leder inter, el. schuifd./ramen,
l.m. wielen. 9/85.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam. 020-6627777; Donderdags tot 20.00 uur geopend.
u
an 1e eigen. Renault Espace
20 GTX, U 9 groen met, •Auto te koop' Plaats m deze
145.000 km. ƒ 14.900.rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.
Cobussen, 020-6121824.

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

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.. 297-561212.
(Op cfspraak gratis halen en brengen)
Chrysler Le Baron Cabno '90,
90000 km, rood, zwarte kap,
Alle opties, perfect ƒ22500.
Tel. 070 • 3870950

Adverteren in
deze rubriek
Tel 020 - 665 86.86

Citroen
XM TD Br Airco '94 ƒ 42 500
XMTDsl Aut. ABS'94 ƒ 35.000
XM TD Amb Airco '93 ƒ 29 500
XM TD Amb 92
f 24 500
XM 20i Break '92
ƒ 22.500
XM 20i Comfort '94 ƒ 24 500
XM Comf Air Lpg '92/ 16500
'M Comf '93
ƒ 18 500
Xantia Turbo D '94
ƒ 27 500
Xantia Diesel '94
ƒ 22 500
Xaniia 20i SX LPG '94 ƒ 24.900
Xantia 18i SX LPG '93 ƒ 18 900
BX TGD Break '92
ƒ 13 500
BX RD Break '89
ƒ 7 500
BX RD Break '87
ƒ 2 950
30 stuks BX 14, 16, 19
ook L P G vanaf
ƒ 1 500
2 st 2 x Diesel '93 ƒ 14 500
OX Break 86
/ 3 750
VISA Garage B V
Houtmankade 37
Amsterdam
Tel 0206278410

Motoren/Scooters
Yamaha VX 535, prijs ƒ 4000,-,
bouwj 87 Tel 0299 • 683467
of 06 53268493

Daihatsu

Auto's te koop
gevraagd

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Renault

Jackpot Postcode Loterij

Automaten

Volvo

BX TD, bouwjaar medio 1990,
APK 3-1997, prijs ƒ7250
Telefoon 023 - 5651634.
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p st Testen is GRATIS.
Tel 03463-51150
CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk
Verkoop onderd nwe/gebr
Tel 020-6320190 fax 6343433
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende 040-2061528.
T k CITROEN AX AXION, bj.
mrt '91, rood, 120 000 km, vr.pr
ƒ 7400. Tel. 023 - 5248681.

Seat
SEAT IBIZA Crono, m '91
puntgaaf, nw APK, ƒ 5950. Tel
020 - 4824640

Volkswagen

CUORE TS/TX 10x v a. '86 t/m
95 Charade TS/TX 10/13 '87
i,m '94 NIEROP-DAIHATSU, VW Golf 1,6, bj. '87, ipr.st,
Vancouverstraat 2-12, A'dam- nw APK, ƒ2950. Johan Boom,
Zuiderakerweg 83, A'dam
west, 020 • 6183951
Osdorp. Tel. 020 - 6105478
Daihatsu
VW Golf cabriolet Karmann.
't AMSTERDAMMERTJE
Uitv. parelm blauw '91, 74.000
Amstel 340-342
km. VW GTI '89, zwart, full optegenover Carré
tions Info 072 - 5062866
A'dam-C. Tel. 020-6236491

oen

Pak dié

Saab

Roadshow

Suzuki

Algemeen

BX 19 TZI, part, 11-'92, zw„
i z.g s t , trekhaak, LPG. Vr. pr.
ƒ11.250 Tel 0317-616333.

deze maand eruit!
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7 miljoen
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De BMW: 3886 MN 070 in Garderen
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Weekmedia 17

Jos Verstappen vestigt nieuw baanrecord
Maar liefst 85.000 tocschouwers bezochten zondag het
Circuit Park Zandvoort. Behalve de prestigieuze Marlboro Masters of Formula 3
waren Formule l coureur
Jos Verstappen en Zandvoorter Jan Lammers de
grote publiekstrekkers van
dit race-evenement. De Belg
Kurt Mollekens dicteerde
de Formule 3 en won zoals
hij wilde het Zandvoortse
race-evenement van het
jaar.

H

ET RECORDAANTAL
toeschouwers (62.000)
van de Grand Prix van
Nederland 1978 werd
ruimschoots gebroken. De toeschouwers zijn volledig aan
hun trekken gekomen met het
voorgeschotelde programma.
Of die toeschouwers ook zo gelukkig waren met de urenlang
durende files tijdens de afvoer
van het verkeer richting Haarlem wordt sterk in twijfel getrokken.
Maar het schijnt de moeite
waard geweest te zijn om vooral Jos Verstappen aan het werk
te zien in de Formule l demonstratie met zijn Footwork-Hart.
En Verstappen maakte zijn
komst meer dan waar door een
nieuw baanrecord te vestigen
in 51,684 seconden, hetgeen een
gemiddelde snelheid betekende
van 175,458 kilometer per uur.
Ook plaatsgenoot Jan Lammers wilde scoren en deed dat
ook. Met een Williams FW06
won Lammers de historische
Force Formule l race. De Zandvoorter was van pole vertrokken maar kwam door een pitstop in de achterhoede terecht.
Voor eigen publiek voerde Jan
Lammers toen een fraaie show
op, door iedereen in te halen en
als eerste te finishen.
Kurt Mollekens, die dit sei-

Een recordaantal bezoekers genoot van de demonstratieronde van Jos Verstappen
zoen in Engeland zijn eerste
Formule 3-race won en op de
derde plaats staat in het Britse
kampioenschap,
domineerde
de Marlboro Masters volkomen. De Belg was niet alleen de
snelste op beide trainingsdagen, maar controleerde ook de
32 ronden lange race en zette
tevens de snelste wedstr ij dr on-

Inschrijven om deel te nemen kan zondagmorgen vanaf
half elf geschieden bij de VBR
aan de kop van de Zeeweg naast
restaurant Les Piramides. De
kosten hiervan bedragen voor
leden van Reddingsbrigades
Nederland vijf gulden en voor
niet leden 7,50 gulden. De start
van het evenement is voor de
wedstrijdzwemmers om een
uur en de prestatiezwemmers
starten vijf minuten later.
Deelnemers aan de hele zeemijl moeten vijftien jaar oud
zijn, de minimumleeftijd van
de halve mijl is twaalf jaar.
Mocht het weer spelbreker
zijn komende zondag dan
wordt de zeemijl verzet naar 18
augustus.
Inlichtingen bij de VBR, 0235252320.

4

Programmering Z-FM
(per 01-06-1996)

een in het zand naast de baan
en de pacekar werd ingezet.
Brokken waren er echter nog
niet genoeg want in de vier ronden durende neutrale fase werd
Jarno Trulli van achteren aangereden. De als tiende gestarte
favoriet voor het Duitse kampioenschap reed ondanks een
kromme achtervleugel een zeer

sterke race.
Trulli kwam met nog een ronde te gaan op een tweede plaats
terecht maar riskeerde te veel.
Hij vergaloppeerde zich en
kwam in de bandenstapels tot
stilstand. De Belg Mollekens
was al niet meer in te halen,
doch de Brit Jonny Kane profiteerde van de misstap van Trul-

li en eindigde als tweede. De
Duitser Nick Heidfeld werd
derde. Beste landgenoot werd
Donny Crevels. De als 26-e gestarte Crevels, handhaafde zich
op een verdienstelijke dertiende plaats. Tim Cornel wist zich
niet te kwalificeren voor de
race.
De strijd in de Citroen Saxo

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play
.•:
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service
11.00 t/m 12.00
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
12.00 t/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gemeentevoorlichter)
14.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
Power Play
22.00 t/m 24.00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
Nightflight. Een programma voor de Rock-liefhebber
2.00 t/m 08.00
ZFM Nonstop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Eurobreakdown
18.00 t/m 19.00
ZFM Sport (Live vanuit Yanks Café)
19.00 t/m 20.00
Getetter aan Zee (üve vanuit Yank Café)
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Effe Brunchen met...
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

'Z'TATERDAG WAS onze be-

slissende dag," vertelt
Sander
Schuurman.
„Serge en ik verbleven deze
week in een pension achter de
duinen. Om acht uur 's mprgens ging de wekker. De vorige
dag hadden we van tien uur 's
morgens tot kwart over negen
's avonds gezeild, <lus echt vlot
kwamen we er niet uit. Maar we
stonden als tweede in het klassement en de gedachte dat we
die dag wereldkampioen zouden kunnen worden, was gewoonweg opwindend."
Het ontbijt viel de broers op
de laatste dag vlak voor die beslissende race in Noordwijk
dan ook niet zo goed. Zenuwen
op de maag speelde hen behoorlijk parten. De witte bolletjes,

die normaliter snel werden
'weggewerkt', gingen nu in een
zakje mee. Op het strand aangekomen lagen al zo'n honderd
boten klaar. De broers waren
stil, tuigden de boot op en voeren de zee op. Een persbopt,
zich bewust van het feit dat hier
twee mogelijke wereldkampioenen voeren, volgde de twee
op de voet en foto's werden van
de heren in actie genomen.
Sander: „De hele week was
het al 'rommelig' geweest met
het weer. Deze laatste dag begon ook alweer helemaal verkeerd. We probeerden de boot
wat uit, hingen even in de trapeze en probeerde hem op een
drijver te krijgen. Ondertussen
draaide de wind plotseling en
de lucht werd dreigend. Het begon te regenen. Ondanks onze
dikke pakken hadden we het
echt koud. Weer moest de race
worden uitgesteld. Pas om
twaalf uur klaarde het op en
kon er gestart worden."
Sander en Serge waren super
geconcentreerd. „We waren erg
gebrand op de overwinning. We
wisten door onze tussenklassering dat die kans heel groot
was. Slechts twee zeer snelle
Nacra's van het SE-type - de
enige catamarans in onze startgroep die nog bedreigend voor
ons konden zijn - moesten we
tijdens deze laatste twee wedstrijden zien uit te rangeren.
Het waren de nummers l en 3
van het klassement op dat m.oment. En daar zaten wij met
onze tweede plaats tussenin."
De broers hadden uitgerekend dat ze - rekening houdend
met de handicapcijfers - zes
minuten achter deze boten kónden eindigen om toch nog het
wereldkampioenschap te kun-

ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Cluta organiseert zaterdag 17 augustus in
samenwerking met strandpaviljoen nr. 5 Take Five een
groots zomer Rapidtoernooi.
De lokatie van het strandpaviljoen van Sheila en Gert
Toonen is aan de Zuid-Boulevard ter hoogte van de Watertoren. Het toernooi staat niet alleen open voor schakers uit
Zandvoort maar de toernooileiding verwacht ook veel aanmeldingen vanuit geheel Nederland. Ook de tijdelijk in Zandvoort verblijvende toeristen
zijn van harte welkom. Iedereen die een beetje de regels van
het schaakspel kent, -kan meedoen.
De deelnemers spelen in totaal vijf partijen van twintig minuten per persoon. De partijen
hoeven niet genoteerd te worden maar er wordt wel gespeeld
met een schaakklok om een ieder zo'n gelijk mogelijke kans
te geven. Er wordt geschaakt in
groepen van zes deelnemers
van gelijke sterkte zodat ook de
jeugd en huisschakers duidelijk aan hun trekken komen.

Opgave om deel te nemen
kan tot uiterlijk vrijdag 16 augustus zes uur via de volgende
telefoonnummers:
Edward
Geerts 023-5717978, John Ayress 023-5714120, Jan Berkhout
023-5715023 of RuudSchiltmeijer 023-5717272. De kosten bedragen slechts vijf gulden.
De eerste ronde vangt aan zaterdagmorgen om half twaalf
en rond de klok van vijf uur is
het toernooi afgelopen. Alle
deelnemers ontvangen na afloop een herinneringsvaantje
en onder de groepswinnaars zal
een
dinerbon verloot worden,
Rob Knotter
die is aangeboden door Sheila
Cup leverde een overwinning en Gert Toonen.
op voor Duivenvoorde uit
Noordwijkerhout. Hij bleef de
Duitser Wagner net aan voor.
De zege in de Renault Clio Cup
ZANDVOORT - Voor het
ging naar Bastiaans uit Maas- eerst
draait er in Zandvoort een
tricht, die na een fel gevecht De maand
lang elke woensdagVos uit Enspijk naar een twee- avond een
Duitse film. De filmde en Haarlemmer Van Riet club Simon
Collem heeft
naar een derde plaats verwees. samen met devan
Stichting Nederlands Duitse Dialoog april 1997
bestempeld tot Duitse Filmmaand.
„Het is de bedoeling om vooral nieuwe Duitse films te vertonen. Welke dat zijn, bekijk ik de
maanden," vertelt
Zoals boven reeds vermeld komende
Ockersen van de filmclub.
komt vandaag koploper Am- Thys
Dorothée Gassen,
stelpark, met nationale toppers Volgens van
de Stichting NeDennis van Scheppingen en Mi- voorzitter
Duitse Dialoog, kan
riam Oremans, naar tennis- derlands
zo'n filmevenement het contact
park De Glee. Met ook in het tussen
Nederlanders en Duitweekend nog twee zware wed- sers bevorderen.
Haar stichstrijden op het programma zal ting, die regelmatig
discussieZandvoort punten moeten pak- bijeenkomsten in Nederland
en
ken.
Duitsland organiseert, streeft
Op de ranglijst is het onder- daar namelijk naar.
linge verschil, op koploper Amstelpark na, vrij gering.
ZANDVOORT - Er is wat geharrewar geweest over de juiste
locatie, dag en tijd voor de films
op het strand, maar nu heeft
het Varend Billboard toch een
akkoord bereikt met de geeen paar zware vluchten was
meente. Het filmdoek van 20 bij
het de eerste vlucht voor de
14 meter wordt weer opgesteld
jonge duiven die goed verliep
tussen paviljoen Nautique en
en bijna geen verliezen kenTim Klijn op donderdag 8 aude.
gustus en op donderdag 15 augustus. De films beginnen om
Uitslag: Hans Heiligers l, 2,
22.30 uur en de toegang is gra3, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 25. John
tis.
Romkes 4, 7, 10, 16, 19. Hans
Morgenavond draait 'Loaded
Gaus 5,14. Ruud en Theo SinWeapen', een parodie op 'Letnige 6. Rook Driehuizen 8.
hal Weapen'. Donderdag 15 auPeter Koopman 11, 24. Wim
gustus is 'Four weddings and a
en Jaap Koper 12, 23. Fred
funeral' te zien. Deze typisch
Spronk 13. Gerrie en Jaap
Engelse romantische komedie
Harteveld 17. Erwin en Arie
is geschreven door Richard
Paap 37.
Curtis, de vaste collega van Rowan Atkinson (Mr. Bean en
Blackadder).

ZANDVOORT - Na de uiteindelijke 2-4 nederlaag,
door twee ver liespartijen op
vrijdag, knokte het tennisteam van Proger-Ellesse
Zandvoort zich zondag naar
een zeer verdienstelijk 3-3
gelijkspel tegen De Manege.
Vandaag speelt de plaatselijke tennisclub thuis tegen
koploper Amstelpark en zaterdag komt Popeye Gold
Star op bezoek. Beide wedstrijden beginnen om elf
uur.
Nadat de Georgiër Vladimir
Gabrichidze ook in de achterstallige wedstrijden tegen Thor
RW niet kon overtuigen en een
forse nederlaag leed, besloot de
leiding maar zonder deze vermeende topper verder te gaan.
Zondag moest Glen Schaap
daardoor aan de bak. Het vrouwelijke gedeelte van het team
onderging eveneens een wijziging maar dat was noodgedwongen. Esmir Hoogendoorn
kampt nog met een rugblessure
en Andrea van der Hurk speelde een internationaal toernooi.

Kilsdonk het proberen. In haar
eerste set tegen Hanneke Ketelaars beet Kilsdonk flink van
zich af. Met 7-5 werd nipt verloren. In de tweede set was de
Zandvoortse tennisster echter
kansloos, 1-6. Seda Noorlander
blijft echter onverstoord haar
puntjes pakken. Ook in de
strijd tegen Els Gallens was
Noorlander de betere en bleef
deze competitie ongeslagen, 5-7
en 4-6.
Glenn Schaap en Sander
Hommel konden geen punt veroveren voor de Zandvoortse
equipe. Hommel bood fel verzet tegen John van Lotturn
maar ging in drie sets ten onder, 6-4, 5-7, 6-1. Door een 6-4 en
6-3 nederlaag van Glen Schaap
tegen Torn Kempers keek Proger-Ellesse Zandvoort tegen
een 3-1 achterstand aan.

In de dubbelspelen herstelde
het Zandvoortse team zich uitstekend. Met een enorme dosis
wilskracht wonnen Seda Noorlander en Kim Kilsdonk hun
partij van Gallens en Ketelaars.
Het Zandvoortse duo bracht,
door met 5-6 en 2-6 te winnen,
TC Zandvoort heeft echter de achterstand terug naar 2-3.
nog een jeugdig talent achter de De mannen Hommel en Schaap
hand en daarom mocht Kim kregen nu de niet eenvoudige

taak de stand in evenwicht proberen te brengen. In de eerste
set leek de strijd snel in Zandvoorts nadeel gestreden te zijn
gezien de 6-1 nederlaag. Schaap
en Hommel knokten zich in de
tweede set terug. Via een gewonnen tiebreak werd een derde set noodzakelijk. Hierin lieten de mannen van coach Hans
Schmidt het beste spel zien en
wonnen, zodat de Zandvoorters
alsnog met een 3-3 gelijkspel
huiswaarts keerden.

Duitse films

nen pakken. .„De eenheid op
onze boot was uniek. Samen
voelden Serge en ik ons supersterk. Tijdens de start gingen
wij er als een speer vandoor.
'De Schuurmannen are going'
gilden we voor de grap nog tegen elkaar. We zeilden als gekken en lieten onze gezamenlijke 25 jaar zeezeilervaring op de
boot los."
De eerste race kwamen San:
der en Serge slechts drie mint
ten na hun concurrenten binnen. Ze wonnen dan ook op
handicap. De laatste race werd
hun beste performance: „We
voelden dat de zege nabij was
en we konden opnieuw met een
zeer scherpe start wegspuiten.
Door een gunstige windschifting kwamen we heel voordelig
uit bij de boei. Voor de wind
gingen we helemaal te gek. Zodoende wonnen we dit keer
heel overtuigend."
In de Palmentuin van het
Oranje Hotel in Noordwijk zaten die avond zo'n tweehonderd
mensen.
Wereldkampioenen
Serge en Sander Schuurman
werden gehuldigd en namen
hun prijs dolblij in ontvangst.
Het geluk kon die avond niet
op. Tijdens een loting wonnen
de twee ook nog een reis naar
Aruba, waar de 'Aruba Regatta
Race' binnenkort wordt gehouden.
„De reacties van familie,
vrienden, collega's en medeclubgenoten waren die avond
fantastisch," aldus Sander.
„Een lid van Watersport Vereniging Zandvoort bood zelfs
aan om het verdere seizoen
mijn zeiltas te dragen. Daar zal
ik hem zeker aan houden."

Film op het strand

Snelste duiven Hans Heiligers
ZANDVOORT - Hans Heiligers was de grote winnaar bij
Postduiven Vereniging Pleines. Hij scoorde met zijn duiven de eerste drie plaatsen.
De duiven werden zaterdagmorgen om kwart over acht
gelost in Chimay voor een
vlucht van 259 kilometer.
De duiven kregen te maken
een zwakke west-noordwesten wind. De eerste duif van
Heiligers haalde een fraaie
snelheid van 78 kilometer per
uur en werd om drie minuten
over half twaalf geklokt. Na

Samen voelden Serge en ik ons supersterk'

Een week lang zeilden Sander en Serge Schuurman in
Noordwijk. Daar werden de
wereldkampioenschappen
Nacra gehouden. 135 boten
van dit type verschenen in
vijf verschillende klassen
aan de start. In het begin
van de week stond er weinig
wind. Maar op woensdag
stond er zelfs windkracht 7
met golven van drie en een
halve nieter hoog. Op vrijdag en zaterdag (in juli) zeilden de twee broers echter
op hun Nacra 5.7 de races
van hun leven en verzamelden zij punt na punt. De
twee leden van Watersport
Vereniging Zandvoort wonnen tot hun grote vreugde
de Wereldkampioenschappen Nacra in Noordwijk en
lieten hun concurrenten beteuterd achter.

Schaaktoernooi

TC Zandvoort knokt naar gelijkspel

(ADVERTENTIE)

Zeenüjl van
Bloemendaal
ZANDVOORT - De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade
organiseert
zondag voor de veertigste
keer de Zeemijl van Bloemendaal. Dit is een zwemwedstrijd en prestatietocht
voor de Bloemendaalse
kust over een afstand van
een hele zeemijl (1852 meter) of een halve zeemijl.

de neer. „De eerste vijftien ronden moest ik er hard aan trekken om een kleine voorsprong
op te bouwen, maar in de tweede racehelft kon ik de gebeurtenissen aardig controleren," aldus de zuiderbuur.
De eerste ronde van de F3race was uiterst spectaculair.
Drie coureurs belandden met-

Zandvoorts
Nieuwsblad

Sander en Serge Schuurman met hun catamaran: 'Een lid van Watersport Vereniging Zandvoort bood zelfs aan om het verdere
Foto L. Scluiurmun
Martha Burger seizoen mijn zeiltas te dragen. Daar zal ik hem zeker aan houden'

Sport en spel
ZANDVOORT - Voor kinderen van zes tot 12 jaar is er binnenkort sport, spel, film en
theater in buurthuis 't Stekkie.
Op donderdag 8 en vrijdag 9 augustus worden in samenwerking met CASCA uit Heemstede de Doe-dagen gehouden.
Kinderen kunnen zich tot en
met woensdag 7 augustus opgeven bij 't Stekkie (Celsiusstraat
190, tel. 5717113).
Op donderdagmorgen treedt
jeugdtheater De Wip op met de
voorstelling 'Stamppot, een
sprookjesmix.' 's Middags kunnen kinderen hun eigen pannekoek versieren. Vrijdagmorgen
is er een spelcircuit en 's middags wordt de film 'Duimelijntje' gedraaid.

Nieuwe brasserie
ZANDVOORT - Café brasserie Del Mar, zo heet de nieuwe
zaak van Else Blankenstein en
Frank de Visscher. Zij zijn nu
niet alleen eigenaar van Rosarito maar ook van de voormalige
patisserie Thomas in de Haltestraat. „De naam is afgeleid van
een zaak op Ibiza," vertelt
Frank. „Daar gaan we altijd
naar toe op vakantie." De Zandvoortse versie van Del Mar is
zaterdag open gegaan. „Het was
heel gezellig en dankzij de races
op het circuit en het mooie
weer hebben we meteen goed
gedraaid."

Beach Dance
ZANDVOORT - Bij strandpaviljoen Sunset wordt op zaterdag 17 augustus een 'Beach
dance party' gehouden. De
soul/jazzband Hit the boom.
die in 1995 de Heineken Cross
Over Award won, treedt op en
dj Dr Tiong zorgt voor de overige muziek. De toegang is gratis.
De dance party begint om vijl'
uur.

woensdag 7 augustus 1996
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Beter onder dak bij de

Verpleeghuis

Slotervaart
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen
Stichting 1940 - 1945 organiseert gespreksgroepen voor
Kinderen van Verzetsdeelnemers In september 1996 start op
een middag bij voldoende deelname in het district Amster
dam/Noord-Holland een gespreksgroep Voor nadere mfor
matie en/of aanmelding kunt u de afdeling Maatschappelijk
Werk van het Districtskantoor bellen op maandag, dinsdag
donderdag en vrijdag tussen 1000 en 1200 uur tel 020 •
660 1945 Aanmelding voor 24 augustus a s
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakketi Wij hebben
evt n adres 02907-5235

Verloren en
gevonden

H Nu nog 9 dagen, dan knj
gen we eindelijk
weer eens • Ketting met kinderkopje
een feest1
(Mano), erg verdrietig, was
herinnering 023 5712224 El

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

Felicitaties
Oma is gisteren 86 geworden Nog gefeliciteerd, van
alle aanhang XXXX

Uitgaan

Openlucht-vlooienmarkten
10 en 11 augustus Evenemententerrein Hamseweg te Amers
foort, 17 en 18 augustus Maasboulevard te Schiedam, 31 aug
en 1 september 1e Gedempte Haven te Bergen op Zoom
Org Hensen, tel 023 5402334 b g g 06 - 53147728
GROTE VLOOIENMARKT
A'DAM / BOS EN LOMMER
zondag 11 aug 10-17 uur
Jan van Galenhal
Midland BV, 033-4751167

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Ziekenverzorgende worden??
Een uitdaging!!

Ja, zeker Het is een uitdaging Je krijgt te maken met de zorg
Onroerend goed
voor oudere mensen, die zowel lichamelijk als geestelijk
en woonruimte
tulpbehoevend kunnen zijn Deze zorg omvat tevens het
welbevinden van de bewoners en het geven van aandacht
te huur
voor hun leefomgeving Je zult begrip moeten hebben voor
aangeboden
wat het voor mensen betekent om in een verpleeghuis te
moeten wonen Ook met de familie zul je regelmatig contact
T h KAMER in CENTR met
hebben
gebr keuken, vanaf 1-9-'96,
Het is dus een boeiend en veelzijdig vak En, af en toe kan het voor studente Tel 5719541
aest zwaar zijn Maar, je staat er niet alleen voor Je werkt
altijd met anderen samen, in team verband En natuurlijk hoef
Woningruil
ie ook niet alles meteen te kunnen

Ziekenverzorging is een vak!
Dat moet je leren!

Op zoek naar werk in de
techniek? Bel of kom dan
H T k Maxi-Cosi en Maxi Taxi, langs bij Technicum Uitzend
z g a n ƒ200, Tel 023
buro, Ceintuurbaan 312 m
5719880
Adam Tel 020 6767656

Horecapersoneel gevraagd
Gevr MEISJE of JONGEN die het leuk vindt om 'zelfstandig'
een keuken van steengnll/fondue restaurant te doen Een
beetje keukenervanng zou makkelijk zijn Baan is voor het
hele jaar Heb je zin om een beetje creatief bezig te zijn,
bel dan 023 - 5712092 voor een afspraak

(Para)medisch personeel gevraagd

Verpleeghuis

Slotervaart
Verpleeghuis Slotervaart maakt deel uit van de Stichting
Verpleeghuizen Amsterdam en biedt plaats aan 275 bewo
ners (100 somatische en 175 psychogeriatrische) en 20
psychogeriatrische bezoekers van de dagbehandeling Met
veel kennis en enthousiasme wordt zowel binnen- als buiten
de muren van het verpleeghuis gewerkt aan een eigentijdse
ouderenzorg
Het team Activiteitenbegeleiding zoekt een energieke,
enthousiaste collega

Activiteitenbegeleider m/v
"WIE DURF DEZE UITDAGING AAN?"
Het betreft een vacature op een intensieve zorg psychogena
tnsche afdeling, waar gemiddeld 30 bewoners verblijven
Activiteiten die worden aangeboden n a v individuele bege
leidingsplannen, zijn zowel individueel als groepsgericht
Hierbij ligt de nadruk op zintuiglijke activering Daarnaast
vragen wij van deze collega dat deze de activiteiten verder
ontwikkelt en een actieve rol speelt m het multidisciplinair
/orgoverleg

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Auto's en
auto-accessoires

WIKA
750 RUILADRESSEN
Autoruiten en kentekenplanA'dam Inform bijWBVHet ten Lijsterstraat 18
Oosten Tel 020-4873315
Tel + fax 023 • 5731613

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

Jan Best

Hoi, leuke jongens, jullie spreken met Karin Ik ben een hele
gezellige en leuke meid Ik
ben op zoek naar hele gezellige jongens, om met mij te
gekke dingen te gaan doen"
Zie je dit wel zitten? Reageer
dan heel SNEU 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 375381

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste) 24 uur per
dag, 7 dagen per week
Cupido erkend, voordelig en
Opleidingen/cursussen
Hoi, met Inge1 Ik ben een iets een van Nederlands grootste
te spontane meid Kun jij bij relatie-organisaties
mij af en toe de handrem
gooien en mij
temmen'7
Dieren en
Vanaf 1996 een stuk eenvoudiger met de nieuwe midden- erop
1
Bel
me
dan
snel
standsopleidmg AOV Avondopl in diverse steden Examen 06-350 15 156 1 gpm Boxdierenin eigen klas Voor ml + broch Instituut Bernel 023-5325491
nummer 363291
benodigdheden

Een eigen bedrijf starten?

Programma Najaar 1996 '
Talen - Algemene Kennis
Creativiteit - Doe Zelf-school
Vanaf 5 augustus verkrijgbaar
ook bij Bibliotheken, Stadsdelen
en bij de Boekhandels
Start inschrijving 12 augustus
dagelijks 10-16 uur
vanaf 15 augustus t/m 26 september
donderdags ook open van 17 18 30 uur
Open Dag zaterdag 31 augustus
10 16 uur
Rapenburgerstraat 73
1011 VK Amsterdam
tel (020) - 6261626

Werken in de beveiliging
Begin met opleiding bij de BON
VNV Beveiliging organiseert i s m het opl mst BON een
informatiebijeenkomst over de opleiding Basisdiploma Beveiliging en het werken in de beveiliging op 14 en 21 aug in
Hotel Belfort Sunnameplein 53, Amsterdam Voor info en
aanmelding 030 - 6961832 (kant uren)
ASTROLOGIE opl 'Jupiter'
Folder 020 - 6384148
Engels v beginners + half
gev / 5 p u Begin 19, 20, 22
aug Progress 020 - 6738412

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Hotel Hoogland

ZO SOLLICITEERT U
Stuur uw schriftelijke sollicitatie, binnen 14 dagen na verschij
nmg m dit blad naar Verpleeghuis Slotervaart, t a v de afdeling Personeelszaken, Louwesweg 10 1066 EC Amsterdam

in 5 dagen

Je reactie...

PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J Bak
ker, Botticellistr 38 II, A'dam
(bij Olympiapl), 020 6751664
• Rubrieksadvertentie opWAT WIJ VAN U VRAGEN
geven? Zie voor adres en/of
Voor deze functie vragen wij een gediplomeerde MBO AB-er telefoonnummer de colofon U kunt bij ons al v a ƒ 270,
voor het eerste halfjaar
(of een gelijkwaardige opleiding) met ervaring m het werken in deze krant
een goede piano huren
in een verpleeghuis Inzicht hebben in de problematiek van
het dementieproces is een vereiste Zelfstandig kunnen wer
Zalenverhuur
ken en een flexibele houding ten opzichte van bewonersgroe
pen interne en externe werklocatie? Dan bent bent u degene
Amsterdamseweg 202
die wij zoeken
AMSTELVEEN
020-6413187
voor uw feest,
ONZE ARBEIDSVOORWAARDEN
party of receptie
Het dienstverband is m eerste instantie een contract voor een
Tel 023 - 5715541
Financien en
jaar voor 30 uur per week, verdeeld over 4 dagen Het salaris
voor deze functie is ingedeeld m FWG 35, conform de CAO
handelszaken
7iekenhuiswezen
MEER INFORMATIE?
Bent u geïnteresseerd in deze functie, maar wilt u eerst nog
wat meer informatie? Belt u dan met mevrouw A BleizeBoelen, Hoofd activiteitenbegeleiding Zij vertelt u hier graag
meer over Het telefoonnummer is (020) 614 18 05

Alblas Verkeersscholen

In verpleeghuis Slotervaart start de fulltime opleiding in 1996 op de volgende
data: 19 september en 28 november.

Monet Strijkservice

gevraagd

Rijles auto's
en motoren

Op de opleidingsschool krijg je vakken als ziekteleer, verpleegkunde en omgangskunde Tijdens mtegratiedagen krijg
Kennismaking
je begeleiding om de theorie te vertalen naar de praktijk Hoe
je moet verzorgen, leer je m de praktijk op de afdelingen
Spreekt dit alles je aan, dan is onze opleiding zeker iets voor REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE1?
jou
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen9
Je kunt de full-time opleiding volgen, die ruim 2'/2 jaar duurt 1 Kies een leuke advertentie
Je moet minimaal 16 jaar en 8 maanden zijn met een Mavo-4 2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
diploma of een opleiding op LBO-niveau met minimaal 2 3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
vakken op C-niveau en 4 vakken op B-niveau Gedurende de
van uw keuze
opleiding ontvang je een salaris
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Amsterdam mijn naam is
Spontane vrouwen zoeken
Agnes Ik ben een slanke, een serieuze relatie'
blonde vrouw van 49 Ik heb 06-350 444 58 (75 cpm)
brede interesses, waaronder
lezen, uitgaan, reizen, zon en Utrecht hoi, met Anita Ik ben
zee Ik ben op zoek naar een secretaresse van beroep Ik
man met een goed niveau, ben 26,1 59 m, heb lang donWil je meer informatie, bel dan met Verpleeghuis Slotervaart die er ook nog goed uitziet ker haar en zie er goed uit
en vraag naar de praktijkopleiding Ons telefoonnummer is Ben jij die man'
Ik zoek een leuke, goed uit(020) 6141805
06-35015156 1 gpm Box- ziende man (geen bril/
baard/snor) Ik zoek geen
nummer 301242
wanhopige mannen' Gewoon
Amsterdamse vrouwen zoe- een avondje uit'
Je kunt je ook schriftelijk opgeven voor onze informatiedag ken een relatie in A'dam
06-350 15 156 1 gpm Boxop woensdag 14 augustus of 11 september a s om 13 30 uur 06-98 28 (80 cpm)
nummer 451419
Ons adres is Verpleeghuis Slotervaart, t a v de afdeling
Ben jij een mannelijke kanjer Vele vrouwen zoeken
PO & O, Louweswea 10 1066 EC Amsterdam
tot circa 65 jaar? En hou jij van mannen voor een avondje uit
de natuur, uitgaan en gezel- 06-98 10 (80 cpm)
Divers personeel
Kunst en antiek
ligheid thuis? 06-350 15 156
gevraagd
1 gpm Boxnummer 371687 Vrouwen geven tel nrs voor
serieus kontakt (geen sex)
Gezocht hoofdrolspeler voor 06-97 01 (80 cpm)
1
Heer 67 jr (academicus),
film BLIND-DATE Jij,
antieke de
slechtziend, zoekt jonge m/v Nederlands Indie,
mannelijk/intelligent, ong 30, Vrouwen uit Amsterdam zoemeubelen
en
antiek-look
700
ken een serieuze relatie
voor ass bij boodschapp,
goed uiterlijk en sportief
autoritten etc, voor enige stoelen, div modellen tafels, Tegenspeelster heeft half- 06-97 01 (80 cpm)
dagd p w tegen verg Br o ook met marmer, kasten, lang donker haar, blauwVrouwen van 25 tot 75 jaar
banken, vitrines, bureaus,
nr 716-32033 v d blad
ogen 1en veel uitstra- zoeken een serieuze relatie
decoratie enz JAN BEST, groene
hng Reageer Wie weet win- (geen sexgesprekken)
TUINMAN GEVRAAGD
Keizersgr 357, 020-6232736 nen wij de Oscar'
1 x per week
Showr Mr J Takkade 30, 06-35015156 1 gpm Box- Bel 06-95 33 (80 cpm)
Tel 023 5731825
Aalsmeer, 020-6412137
Vrouwen van 25 tot 75 jaar
nummer 380541
zoeken serieuze relaties'
Haarlem hoi, ik ben Debbie Bel ook 06-95 10 (75 cpm)
Onderhoud,
en kom uit Haarlem Ik wil
300 m voorraad
reparatie,
graag een keer een leuk Welke kanjer wil met mij het
antiek, klem,
avondje met iemand gaan avontuur opzoeken? Ik ben
doe-het-zelf
groot, dik, dun
stappeni Ik ben 1 70 m en een blonde meid van 23 Ben
heb blond haar/blauwe ogen je benieuwd? Reageer' Ik
DE KLUSSENBUS
en
weeg 55 kilo Als het jullie zoek een spannende date'
Keizersgracht
357,
Voor iedere klus, bellen dus
wel wat lijkt, dan hoor ik het 06-350 15 156 1 gpm Box020-6232736
Tel 023 - 5713780
11
nummer 321201
wel Bel me maar1
Showroom
SCHILDER heeft nog tijd v
06-350 15 156 1 gpm Box- Welke leuke meid heeft zin
Mr J Takkade 30,
binnen- en buitenwerk Vrijbl
Aalsmeer 020-6412137
nummer 400992
om te gaan stappen met een
prijsopgave
Hoi, ik ben Richard Heb jij zin leuke jongen? Ik ben 22 jaar,
Bellen na 18 00 uur 5719800
Verhuizingen
om een keer gezellig uit te 1 85 lang en heb blond haar
gaan? Ik ben blond, heb blau- en blauwe ogen' Als het je
SCHILDERSDUO
wat lijkt, reageer dan op mij'
voor al uw schilderswerk
X Y Z BV verhuizingen en we ogen en ben 1 86 m lang 06-35015.156 1 gpm Box06-59594986
kamerverhuizingen/transport Ben jij ook spontaan en nummer 351721
• Zie de colofon voor opga- Voll verz Dag-nachtservice spreekt mijn advertentie je
ve van uw rubieksadvertentie 020-6424800 of 06-54304111 aan, reageer dan op mijn boxnummer Je krijgt altijd beRelatie/
ncht terug i 06-350 15 156
bemiddelingbureaus
Kleding
1 gpm Boxnummer 993207

Gevr interieurverzorgster
SNUFFELMARKT UITHOORN enkele dagen p w 9 00 11 00
elke zaterdag 916 uur uur Hotel Queenie, vr nr
tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Kraamhuur
ƒ25,
entree
mw Holleman Tel 5713599 Wij Geen
halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
ƒ2,50 Industneweg 4
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
Info 0297 - 532354
Technisch personeel
zaamheden Voor info 023 - 5717177 of 5715021

Baby-artikelen

GRATIS OP WOON T V UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u service)
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

Party-service
PELIKAAN

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 0235718812/5715619
Zoekt u ruimte voor vergade
ring, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mi], A J v d Moolen
Gemeenschapshuis, tel
0235714085 of 5719652

Autoverzekering
V A /75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 - 5714534
• Wij behouden ons hè
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Hoi, met Martin Ik heb een
sportieve baan en ben op
zoek naar jou' Ben jij rond de
45 en heb je serieuze bedoeImgen? Bel eens op het
06-nummer' Alleen is maar alleeni 06-350 15 156 1 gpm
Boxnummer 914488

Goed tehuis gezocht voor
mooie cyperse katjes, 12 juni
geboren, mogen nu gratis afgehaald worden Wie neemt
de zorg van onze lieve poezemoeder Lotje over?
Tel 023-5717206/5716276

Huisje, boompje beestje, dat
Te koop
hebben wij al Wij, 2 meiden
van 29 en 4, zijn op zoek naar
aangeboden
een man die daar nog tussen
diversen
past Denk je dat jij dat bent?
Bel ons dan meteen'
06-350 15 156 1 gpm Box- • Te koop elektr stnjkpers
nummer 995421
ƒ50,- Tel 023- 5716516
Ik ben Ruud en ben hartstikke
gek en onverantwoord' Ik
Rijwielen,
zoek iemand die mij wil
motoren,
heropvoeden of die mij in bebromfietsen
dwang wil houden' Je moet
wel van goede huize komen'
Durf jij? 06 350 15 1561 gpm • Te koop kinder city-bike
Boxnummer 378964
Gazelle ƒ135,- Tel 023
Ik speel m mijn vrije tijd de 5717413
saxofoon in een groep' Nu • Rubneksadvertentie? Zie
zou ik het leuk vinden een voor adres en/of telefoonnr
vriendin te hebben die hier de colofon in deze krant
ook van houdt' 06 350 15 156
1 gpm Boxnummer 361166
06-Nummers
Loop jij ook liever over het
strand dan over het ijs? Ben
je een leuke, slanke, actieve 00 245 292 777 Het telef nr
man? Laat dan iets leuks van dat alle 06 sexnummers overje horen' 06 350 15 156
bodig maakt (200 cphm)
1 gpm Boxnummer 397956
06-9813 Xtra vagant Bizarre
Ondeugende blauwe kijker- sex, Spankmg, Trio, Bi-sex
tjes, goed figuur, gezellig,
paren, Travestie, SM, 1gpm.
romantisch, 1 80 Denk je Keihard, gn taboes, alles kan'
dat je dat aankunt, spreek
dan een leuke boodschap in'
En ik (man) reageer weer op
Dames geven hun adres
jou box' 06-350 15 156 1 gpm
en tel nr (100 cpm)
Boxnummer 305481
06 - 96 85
R'dam hallo, met Gerda Ik Amsterdamse vrouwen ge
zoek iemand uit de buurt van ven hun tel nrs voor sex
R'dam Ik ben zelf een gezelli- 06-97 37 (80 cpm)
ge meid van 44 en heb 2
kinderen (18 en 20) Ik ben ANONIEME sexafspraakjes
niet moeilijk en erg ruimden- Sexkontaktlijn Amsterdam
kend Dus lijkt het je wel wat? 06-320 330 79 (75 cpm)
Bel me dan maar" Altijd reactie terug 06 350 15 156
1 gpm Boxnummer 408825
R'dam mijn naam is Pamela
Ik zoek een leuke, toffe man
tussen de 19 en 25 jaar oud
Zelf ben ik 18 jaar Het liefst
24 u /p d 100 cpm
omgeving Rotterdam" Ik
hoop dat je me belt Je zult
HEET
35+ sexkontakt Dl
er geen spijt van krijgen"
REKT APART met 'n oudere
Bel me vandaag nog'
0635015156 1 gpm Box- vrouw Bel 06-9567 (80 cpm)
Vrouwen bel gratis 06-4633
nummer 399143

ADRESSEN

BEL DAMES THUIS
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30
115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

SG35
130,135,140,150,195,210225,230,265,295,330,-

SG40
145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

SG45
165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
DONDERDAG KOOPAVOND

Lattenbodems
Rolbodem
Eenzijdig verstelbaar
Dubbelzijdig verstelbaar
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.
Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

Fabriekswinkel

Latex

65.35.95.125.650.-

Grandioze speciale aanbieding
Alleen bij ons
; kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk doorgestikt 16 cm dik

90x200 ................ 98.DONDERDAG KOOPAVOND

SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
PRIJS

Echt

1-pers.
175.-

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)

Rijpe vrouwen (20+)
willen snel SEXKONTAKT
06-9811 (80 cpm)

100% schapenwol, 2 delen

wollen
DEKBED

Diverse clubs

2-pers.
225.-

litsjumeaux
295.-

1 pers. dekbed
v.a. ƒ 34,50

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-6172535

BETTY'S ESCORT
020-6340507, dag v a 19 u
Geef uw avond een
EROTISCH tintje'

Rijpe vrouwen (35+) willen Genieten dat doe je bij
SEXKONTAKT Direkt a/d lijn' BARBARA en nw j sexy
06-9668 (slechts 60 cpmi).
vriendinnen Kom gezellig
Tel 020 - 6191292
SEXtelefoonnrs van studen- langs, maak kennis met vertes, ze geven echt hun num- schillende dames voor uw • ANNULERINGEN van uw
sexplezier, open sex is onze advertentieopdrachten kunt u
mer. 06-95 01 (75 cpm)
specialiteit
Drankjes vrij UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
SM-VOOR-2 direkt apart
Haarlemmermeerstr 150 hs, richten aan Centrale OrderafDominante vrouwen geven voor dominant sexkontakt A'dam bij Hoofddorppl Open deling Weekmedia, Postbus
el nrs voor SM-kontakt. Bel 06-320 329 99 (75 cpm).
ma-vr 12-24, za-zo 14-02
156, 1000 AD Amsterdam
NU 06-32032580(1 gpm)
SM-voor-2 Direkt Apart voor
GEEN 06-KOSTEN'
'n streng SEXkontakt' Bel"
Direkt Apart met een
06-95 37 (80 cpm)
euke of ondeugende vrouw
Snel, Direct & Discreet De
010 - 294 61 41
vrouwen wachten thuis op jou
Heerlijk DISCREET apart met om samen tot een leuk
iele vrouwen uit Amsterdam
te komen» 06-9588, 1gpm
06-32032211 (75 cpm)
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
HETE vrouwen (35+) willen hete negerinnen echt opbellen 06-98 80 (80 cpm)
direkt sexkontakt
06-350 442 52 (75 cpm)
STUDENTES geven hun
tel nrs thuis voor SEXi
HOMO-KONTAKTEN
BEL 06-97 06 (75 cpm)
Direkt apart met hele
hete knul uit Amsterdam1 STUDENTES geven sex op
Bel nu 06-96 13 (Nu 60 cpm) hun kamer
Homo-kontakten
mannen Bel NU' 06-96 03 (80 cpm),
zoeken mannen Datmg + Di- STUDENTES geven telnrs
rekt Apart' 06-95 18 (75cpm) voor hete sex bij hen thuis
HOMO-voor-2, SNEL Direkt Bel 06-9601 (1 gpm).
Apart met een hete jongeni TRIOSEX 'n vrouw of 'n man
06-98 78 (60 cpm)
extra in bed Sexkontakten1
JONGE mannen gezocht om Bel nu 06-98 44 (75 cpm).
dames, 40+, te verwennen Vele mannen gezocht voor
06-97 09 (75 cpm) Vrouwen ECHTE SEX met dames 35+
bel gratis 06-4901
06-9620 (80 cpm) Vrouwen
Alle merken
Kerels gezocht voor SEX met bel ECHT gratis 06-4999
Gashaarden en gasfornuizen
dames (40+) Bel 06-97.05 Vele vrouwen geven echt
75 cpm)
Ook voor uw sanitair.
tel nrs voor sex'
Inrichting en renovatie bad en douche.
Leuke vrouwen, rond 27 jaar, Bel NU 06-95 80 (75 cpm)
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
goed figuur Voor heerlijk sex- Vrouwen (40+) willen snel
contact bel je ons Super SEXKONTAKT Direkt a/d lijn
enz.
sexy en strak 06-9585,1 gpm Bel NU 06-96 63 (80 cpm)
Deskundig advies.
Nieuw hete meisjes uit
Vrouwen (40+) willen snel
Groot Amsterdam!'
SEX» DIREKT APART'
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
06-35023020(1 gpm)
Bel nu 06-9633 (1 gpm)
Werkplaats Schelpenplein
Dudere
vrouwen
geven Wilde vrouwen geven tel nrs
tel nrs voor direkt SEXkon- voor sex bij hen thuis.
takt Bel 06-9511 (1 gpm)
06-97 80 (80 cpm)
REGIOSEXDATING vrouwen
'20-45) uit jouw regio willen (95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man
sexi 06-95 17 (80 cpm)
06-320 322 29

AMA's eyes

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S

Fa. Gansner & Co*

MICRO'S

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

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. vel. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht voor zonder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingeleverd bu een aanleveradres
^ te neme
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas met opnemen
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van écn advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen met boven t 300,-) kunt u met giatis advcrteren Alle prij/.en zijn incl. 17,5% BTW.
Naam
Adres'

...

Postcode.
Telefoon:
S.v.p in rubriek.

. Plaats

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

woensdag 7 augustus 1996

1-9

Ilperveld: varen over grillige
watergangen tussen muren van riet
Iets ten noorden van
Amsterdam, om precies te zijn een half
uurtje gaans per flets
of een kwartiertje met
de auto, ligt Nederlands eigen 'Waterworld'; het Ilperveld,
een overblijfsel van
Hollands landschappelijk verleden. Grillige watergangen en
muren van riet, drijvende weilanden met
grazende schapen en
een drassig bos. Een
verleden dat niet versteend, maar springlevend is en een schitterend decor vormt voor
vele water- en weidevogels.

Gouden randjes

Machtige
buizerd
glijdt
geluidloos
door de
lucht

I

N DE 11-e en 12-e eeuw
werd het woeste veengebied boven Amsterdam
zo goed en zo kwaad als het
kon geschikt gemaakt voor
akkerbouw. Het zompige
veen werd ontwaterd door
vaarten en kleine dijkjes
(gouwen) aan te leggen.
Echter, door de ontwatering
zakten de akkertj es, die eigenlijk niet meer waren dan
vette veenkussens, geleidelijk in.

Eeuwenlang werd het gebied
slechts voor wat veeteelt gebruikt en van de zilte, nietgraasbare weiden werd turf gestoken ten behoeve van de bewoners van de steeds groter
wordende stad. Tot aan het einde van de vorige eeuw is er heel
wat veen weggehaald van het
Ilperveld.
In het begin van de 19-e eeuw
werd de waterhuishouding in
Noord-Holland
grootschalig
aangepakt: de Beemster, Purmer en Schermer werden ingepolderd en de Zuiderzee werd
afgesloten. Het Ilperveld liep
daardoor niet langer het gevaar
om bij extra hoog water overstroomd te worden door het
zoute Zuiderzeewater. Het gei bied bloeide op: 'vaarboeren'
] (de koeien, 'het hooi, de melk;
j alles werd met een bootje vervoerd) onderhielden de wei-

De volhardende natuurliefhebber kan het Ilperveld alleen via het water bezoeken
landjes. Voor een rendabele bedrijfsvoering was het natte
veenweidegebied echter ongeschikt. Bovendien bleef de bedrijfsvoering kleinschalig. In
de loop der jaren trokken de
boeren dan ook weg, een doolhof van watergangen, sloten,
vaarten en eilanden achterlatend.
Echt toegankelijk is dit gebied niet. En eigenlijk is dat
maar goed ook. Want het Ilperveld wemelt van de water- en
weidevogels, waarvan sommige
behoorlijk zeldzaam zijn. En
vogels hechten veel waarde aan
hun rust. Een'broedende weidevogel is niet erg gesteld op
busladingen vol joelend publiek. Voor de volhardende na-

tuurliefhebber zit er dus maar
een ding op: een roeiboot (of
een kano) huren.
Vanaf het water openbaart
zich een prachtig landschap.
Het ruisen van het riet verdringt het achtergrondgeluid
van de grote stad, die aan de
horizon nog goed zichtbaar is.
Alleen het roepen van de vogels, het geblaat van een schaap
en het regelmatige geplons van
de riemen in het water zijn
hoorbaar.
De stilte komt de jagende vogels goed van pas, en die zijn er
dan ook in vele varianten te
aanschouwen: visdiefjes, een
torenvalk die staat te bidden,
een bruine kiekendief die onder de wolken cirkelt, de mach-

Foto: De Groot

tige gestalte van een buizerd die
geluidloos door de lucht glijdt.
In het riet leven rietvogels zoals
de zwartgekopte rietgors, de
rietzanger en de kleine karekiet. Je hoort ze wel, maar ziet
ze niet, want ze houden zich
goed verscholen tussen de ontelbare hoge stengels. Wie geluk heeft ontwaart een lepelaar,
of op zijn minst toch een van de
vele aalscholvers.
De beheerders van dit waterrijk proberen de weide-eilanden zonder al te veel ingrijpen
te beheren. Daartoe heeft Het
Noordhollands
Landschap
Schotse Soay-schapen ingeschakeld, schuwe grazers die
geheel zelfstandig zomer en
winter in het veld overleven en

Gouden stoet trekt door Brugge
D

E SOMBERE zomer
heeft al veel last-minute-boekers naar de zon
gedreven. Toch bleef menigeen in eigen land, hopend op
beter weer. In deze rubriek
dus zowel wat tips voor
dichtbij als voor een zonnig
ver weg.
De gouden boomstoet wordt
maar eens in de vijfjaar georganiseerd. Op 24 en 25 augustus is
het zover en trekt de optocht
door Brugge om te herdenken
dat in 1478 Karel de Stoute met
Margareta van York trouwde.
Een fleurig, Bourgondisch
feest vol legendes en historie.
Alleen al in de stoet lopen zo'n
tweeduizend mensen, zes koren en zeven muziekkorpsen
mee. Informatie 023-534.4434 of
rechtstreeks met Brugge 00 32
50 448686
Strijd
tussen ferrymaatschappijen en Le Shuttle en
stunten met prijzen is in deze
tijd voor de consument uiterst
aantrekkelijk. North Sea Ferries heeft een aantrekkelijk tarief naar Huil vanwaar de
meeste Nederlanders naar
York of Yorkshire rijden. De
'andere kant op' richting Lincolnshire is minder bekend,
maar je vindt er veel moois zoals de kathedraal van Lincoln,
de oude stad Stamford en het
sprookjesachtige, bloemrijke
dorpje Tealby, bekroond als
mooiste van de streek. Informatie: Brits Toeristenbureau,
020-685.5051.

BOES

De kathedraal van Lincoln

Foto: Leni Paul

Goedkoop is nu een retourtje wich vervoerd naar Liverpool
Londen als je inhaakt op de zo- Station, hartje Londen, waar
meractie van de Nederlandse deze zomer erg veel is te doen.
Spoorwegen en Stena Line. Alleen al een bezoek aan de tenVoor 148 gulden kun je op elk toonstelling 'Mysteries van oud
station instappen, in Hoek van China' (tot 13 september) in het
Holland de boot nemen en voor Brits Museum is de moeite
die prijs word je vanuit Har- waard.

ervoor zorgen dat het weiland
grasland blijft, door beginnende boompjes weg te eten.
Als de natuur er ongehinderd
zijn gang gaat, ontstaat er op de
dikke veenlaag een bos van onder andere berken, wilgen,
krenteboompjes, lijsterbes en
hulst. Op één plek staat ook
zo'n bos, waarschijnlijk uit de
tijd van voor de schapen. Het
bos draagt de wat bizarre naam
'kattendarmenbos'. Door dit
berkenbroekbos is een pad van
berkenstammetjes aangelegd,
het 'knuppelpaadje'. Zo'n stevig paadje is wel nodig ook,
want de grond beweegt onder
de voeten. Het is een kwetsbaar
bos: de bomen staan niet erg
stevig in de drassige bodem en

H

Hampstead is een elegant
deel van Londen met sjieke huizen en hotels. Toch kun je er
voor een leuke prijs logeren via
de Bed & Breakfastformule en
dat kan zowel in een sjiek penthouse als in een eenvoudige behuizing.
Informatie
020685.5051.
Imkers, dagelijks bezig met
bijen, maken er in het bezoekerscentrum Het Zandspoor
van
Staatsbosbeheer
in
Schoorl een potje van tijdens
de heideweken die van 10 tot en
met 25 augustus op de Schoorlse Oorsprongweg la worden gehouden (telefoon 072-509.3352).
Er zijn demonstraties door de
imkers, er kan door de heidevelden worden gewandeld en er
zijn potten honing te koop.
Avontuurlijk zijn ze wel, de
Jeep Wilderness Adventuresreizen van NBBS waarbij de ongerepte natuur van Canada
wordt verkend. Er wordt overnacht in tenten, lodges en boerderijen. NBBS heeft ook nog
Oldtimertrips in zijn USA & Canada-brochure, waarin men
rijdt in een klassieke Amerikaanse auto uit de jaren vijftig
of zestig. Informatie: 071568.8688.
Safari Beekse Bergen is vernieuwd. Onder meer de Wandelroutes zijn verlengd, zodat
je drieëneenhalve kilometer
langs uitgestrekte
vlaktes
komt, met onder meer de 'nieuwe' dieren zoals het wrattenzwijn, de Perzische kropgazelle. Informatie: 013-536.0035.

bij een flinke westerstorm
waaien er altijd wel een paar
om. Dit prachtige gebied, dat
door de Stichting Het Noordhollands Landschap wordt beheerd, is niet 'zomaar' op een
zondagmiddag te bezoeken. Natuurliefhebbers die het Ilperveld in al zijn pracht en praal
willen zien, hebben een aantal
mogelijkheden. Maar de allereerste voorwaarde is dat je goed
met roeiboot overweg kunt en
datje over enig uithoudingsvermogen beschikt.
Er is groene route met de nadruk op natuur. Deze begint
vanaf de werkschuur van Het
Noordhollands Landschap. Als
je lid bent van de Stichting (25
gulden per jaar en als je dat nog

niet bent, is dit een mooie gelegenheid: 0251 - 65.96.96) kun je
gratis gebruik maken van de
paar aanwezige roeiboten. Reserveren is absoluut noodzakelijk, bellen op werkdagen tussen 8.15 en 9.15 uur naar (020)
482.5520. De route voert langs
ekkels en dellen, het Braamstuk (veenmosrietland), het
Kattedarmenbos
(berkenbroekbos) en is vijf kilometer
lang, voor geoefende roeiers ongeveer twee uur varen.
De blauwe route is een landschapsroute van 11 kilometer
lang (er kan een stuk worden
afgesneden en dan is de route
nog maar zeven kilometer) en
begint bij jachthaven Robinson
in Landsmeer, waar roeiboten
gehuurd kunnen worden (twintig gulden per dag, telefoon
(020) 482.1346).
De werkschuur van Het
Noordhollands Landschap ligt
aan de Kanaaldijk 32 te Landsmeer: dat is aan de westelijke
oever van het Noordhollands
Kanaal, recht tegenover het
witte kerkje van Watergang. De
werkschuur is het beste te bereiken vanuit Buiksloot, per
fiets langs de dijk (aan de westelijke kant!). In het najaar
opent
Het Noordhollands
Landschap een splinternieuw
bezoekerscentrum aan de Kanaaldijk.
Wolthoorn & De Groot

Schotse Hooglanders zoeken naam
ET Amsterdamse

en je geboortedatum naar Ste-

Bos

krijgt er op vrijdag 23 au-

delijk Beheer Amsterdam, Pu-

blic Relations, ter attentie van
G.W.J. van der Voort, Wibaut-

gustus, in het kader van

een zogenaamd begrazingsproject, zes nieuwe bewoners
bij. De Schotse Hooglanders,
zoals de officiële benaming
voor de koeien is, staan op dit

huis, kamer

7014, Wibaut-

moment nog in een wei in Al-

straat 3, 1091 GH in Amsterdani.
Wanneer je één van de prijswinnaars bent, krijg je auto-

mere-Buiten, maar verhuizen

matisch bericht over de prijs.

binnenkort naar een terrein

ten oosten van de camping in

Winnaars mogen bovendien
op vrijdag 23 augustus om vijf

het Bos. Er is echter nog één
probleem: de koeien hebben

uur samen met de Amsterdamse wethouder Guusje ter

nog geen naam. Daarom doet
de afdeling Public Relations

Horst de koe zelf dopen. Het
terrein waar de runderen komen te grazen, is ruig begroeid
met hoge distels, zuring en
koolzaad. De begroeiing vormt
het wintervoedsel voor de nog

van Stedelijk Beheer Amster-

dam een oproep aan alle kinderen in de leeftijd van vijf tot
11 jaar: bedenk een naam voor
één van de koeien die straks in

het Amsterdamse Bos rondlopen. Stuur voor donderdag 15
augustus jouw suggestie op
een briefkaart, met je volledige naam, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer

naamloze koeien.

Amsterdammers en Kudelstaartse
strijden om beste bronwaterfontein

B

ADENDE ENGELEN waterspuwende dolfijnen en
spuitende
klokwerken;
Nederland lijkt massaal gehoor
te hebben gegeven aan de prijsvraag van bronwaterfabrikant
Sourcy. De 29-jarige Kudelstaartse Ilka van Houwelingen
is samen met 24 andere deelnemers één van de genomineerde
voor de Sourcy Fontein Ontwerpwedstrijd die in de lente
van dit jaar werd uitgeschreven.
Haar ontwerp heet Shamrock, wat Engels is voor klaverblad. „Tot voor kort had ik nog
nooit aan een wedstrijd meegedaan. Toen ik dat laatst wel
deed won ik meteen een prijs.

Leni Paul

Dus besloot ik ook hieraan mee
te doen. Vooral omdat ik net
veel fontein-inspiratie had kunnen opdoen tijdens een bezoek
aan Rome." aldus de Kudelstaartse die in het dagelijks leven studiomanager is.
De 47-jarige Wendela Gevers
Deynoot is één van de vijf Amsterdammers die genomineerd
zijn. Haar ontwerp -drie onophoudelijke overlopende emmers op opengeklapte laddersheeft zij de suggestieve titel 'De
Druppel' meegegeven. „Een typisch Hollands tafereel. Mensen denken vaak als ze het
woord fontein horen aan de uitbundige mediterrane spuiters
zoals je die veel in Italië tegen-

komt. Maar zoiets zou in Nederland niet passen. Misschien
zijn we er te calvinistisch voor
maar het heeft er ook mee te
maken dat we eeuwenlang
strijd hebben moeten leveren
met het water." De overige vier
Amsterdamse genomineerden
zijn: D. Zuiderveld, S. Gianotten-Calkins, V. van Looveren en
E. Bezemer. In totaal zijn er
zo'n 25 inzenders, van de ruim
650 ontwerpen die ingestuurd
zijn, genomineerd. In september zal de uiteindelijke hoofdprijswinnaar bekend worden.
Het ontwerp wordt vervolgens
uitgevoerd in een nog nader bekend te maken stad in Nederland.

ET IS uitermate populair:
H
wandelen. Net als fietsen.
Het lange-afstandspad van Pie-

terburen bij de Waddenkust tot
de Sint-Pietersberg onder
Maastricht is een topper geworden. Vooral in het weekend
kom je er tal van berugzakte
groepjes wandelaars tegen. Met
de prima routebeschrijving van
de dames Goorhuis en Jens in
de hand. Maar ook dichter bij
huis zijn we massaal aan het
lopen geslagen. In 't Gooi bijvoorbeeld, in Boswachterij De
Vuursche. Je hoort ze aankomen, de altijd druk pratende
wandelaars. Wat moeten ze een
boel beleven dat ze al die lange
kilometers zoveel te bepraten
hebben. Hoewel: het is vaker
een monoloog van een dame die
de meelopers zwijgend ondergaan. Maar toch.
Ook van verre hoor je gewoonlijk de veelkleurige trossen racefietsers naderen. Ze banen zich als een tank ganzen
ruim baan in het verkeer. Luid
roepend jagen ze het langzamer
verkeer de berm in. Er zijn ouderen die zich niet meer op bepaalde fietspaden wagen op de
dagen dat racefietsers in groten
getale worden gelost. Waar je ze
niet in groepen hoort langsflitsen, is op het Jaagpad tussen
Vrouwenakker en Bilderdam.
Vrouwenakker is een dommelend buurtschap tussen Uithoorn en Nieuwveen. Vooral op
zomerse dagen is het heerlijk
fietsen over het Jaagpad met
zicht op het drukke gedoe op de
uitloper van de Amstel. Bij de
sluis wil het op zaterdag en zondag vaak een drukte van jewelste zijn. Amateur schippers
blaffen hun partners onverstaanbare commando's toe tot
vermaak van de omstanders.
Vooral van de fietsers die even
op een bankje voor het schouwspel pauzeren.
Ook een mooi stuk is de route
langs de Kromme Mijdrecht.
Te beginnen in Vrouwenakker
en dan langs de zuidkant van de
Amstel naar het dorpje De
Hoef. Je kronkelt fietsend
langs boerenhoeven, in de weilanden hoor je grutto's vrolijk
naar elkaar roepen, en laatst
zag ik er heel wat kieviten.
Meerkoeten zwemmen, duiken
en maken ruzie alsof ze kampen met een te hoge bloeddruk.
Nee, dan de fuut. Die schrijdt
als het ware door de Kromme
Mijdrecht en speelt jolig verstoppertje met het aantuffende
Ons Genoegen, Vriendschap of
hoe al die met veel liefde amateuristisch in elkaar getimmerde varende tuinhuisjes ook mogen heten. Bij de brug in De
Hoef doet een ijscoman goede
zaken.
Dit zijn de gouden randjes
van het Groene Hart van Holland. NOS wel.
Jan Maarten Pekelharing

Bromeliashow
Museum Broeker Veiling
presenteert tot en met 31 augustus een bromeliashow. Cornelis Bak uit Assendelft, de
grootste bromeliakweker in de
wereld, stelde honderden planten beschikbaar voor deze tentoonstelling. Verder vindt in de
Broeker Veiling deze maand,
elke maandag om twee uur, een
demonstratie
palingroken
plaats. Na het roken, dat ongeveer vijf kwartier duurt, kan de
bezoeker een portie (warme)
paling kopen.
Op alle maandagmiddagen
van half twee tot vijf uur en op
de dins-, woens- en vrijdagen
van half 11 tot vijf uur geven de
leden van de Vereniging Behoud Westfries Kostuum wisselende demonstraties zoals
spinnen, kantklossen, hullen
plooien en kralen breien.
Museum Broeker Veiling is t;eopentl
van mn.iruhii; lot en met vrijdag; van
tien tot \ ijf uur. Op zaterdag en '/ondaj:
\an l '2 tot vijf uur. Toegang is /even
Stilden vijftig voor volwassenen en \ ier
trilden vijftig voor kinderen van drie
tot en met H jaar.

Zeeliederenfestia!
Vanuit het
kroontje dat
bovenop het
ontwerp
'Shamrock'
geplaatst is
moet het water
rustig over
de bladen
lopen, zo
de bekkens
in waar
het wordt
opgevangen
en weer
omhoog gepompt

Het jaarlijkse Zeeliederenfestial is een van de populairste
evenementen van het Nederlands
Scheepvaartmuseum
Amsterdam. Dit jaar vindt het
festival plaats in het weekend
van 17 en 18 augustus. Zoven
verschillende
shantykoren.
waaronder de Franse groep
'Les Souilles de Fond de Cali?'
verzorgen in totaal 22 optredens op de binnenplaats en de
steiger van het museum.
Tegen betaling van de normale entreeprijs, die ook toegang
geeft tot het museum en hot
VOC-schip 'Amsterdam.' kan
men het festial bijwonen.
Voor meer informatie: telefoon O-On2:t.2222. liet adres van liet museum is
KatleiiliiirgerpliMn l in Amsterdam.
Bereikbaar met luis ~2 en It2 van ('entraal Station (vijf mimiten).
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DE VLOER DIE BIJ JE PAST
LIGT BIJ SAMTAMA.
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Heel verstandig: volg bij de keuze van vloerbedekking je eigen
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hart. En laat je uitvoerig voorlichten door de echte specialist. Santana
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dus. De grootste in kurk, laminaat en parket.
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Met deskundig, persoonlijk advies van een ervaren verkoopstaf

k t

die alle tijd voor u neemt. Met een onvoorstelbare keus: meer dan
500 vloeren in kurk, laminaat en parket in alle mogelijke dessins,
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kleuren en combinaties, overzichtelijk gepresenteerd.

VOORDELIGE ZOIUIERFINALE.

Hevea natuur 19 x 219 cm

Mexico plavuis, naturel

lpokettLife20x120cm

30 x 60 cm. 4 mm dik.

Beuken 3 strooks

5 x gelakt + gehard

Roomwit van f 59,- voor f 49,- nr

van f 39,-voor f 29.50 m!

van f 79,- voor f 56,- m!

Een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf
leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden. Kom snel langs
en let dan ook even op onze tijdelijke superkortingen.
U

vindt

Santana

op

de Anthony

Fokkerweg

(afslag A10,

Sloten/Schinkel) tussen Carpet-land en Praxis, 020 - 6695823, wij zijn
maandagochtend gesloten.
||PJ||!!p!i|li^

-
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ES AAN PARKET.
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50O VLOEREN ONDER 1 DAK
/" De natuur kent de mens.

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

50
soorten
yfeeswaren

130
soorten
vlees

DlT W E E K E N D EEN
„JAZZY" BOEKET
NATUURLIJK VAN

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vr//fc///Vencf offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

BtQEMSIERKUNSr

Wij zijn voor u de onbetwiste
BARBECUE-SPECIALIST

JölujjS
HALTESTRAAT 65 TEL. 5712060
ZANDVOORT
Voor de nieuwe

ENDURA
KRASVASTE
en MONODEK van
HISTORverf
naar:

Voor onze filialen in Amsterdam en omgeving zijn wij op zoek naar
een team van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers m/v.
WIJ zoeken:

KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

Zandvoorts Nieuwsblad
apSv.®
^®.sf,:;:
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fSSs«

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Wij zijn zondag's weer geopend

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuispleinl 2, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Bruna Balkenende

Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Mobil

U k u n l als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladcn van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

Haltestraat 22, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

De Vonk

DE CONTACTLIJN

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

Er is (.'.en nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
06-850.15. l 5.6 k u n t u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze parlner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.

Het Station
Circus Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.

Dixons bv is één van de
snelst groeiende
elektronikaketens van
Nederland.
De Dixons filialen
bieden keus uit een
breed assortiment in
fotografie, personal
audio.telecommunicatie,
(spel)computers en
software.
De formule van ons

SIMM 8Mb
72 pins

Amsterdam
Kinkersuaat 51,
020 • 489 00 77.
Haarlem
Kruisweg 61,
023 • 532 25 97.

Soundblaster
AWE32

ƒ 425,HP DeskJet 600

Probeer het direct.. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(J.OOgpmJ

M/V

M/V

Kerkstraat 12. Zandvoort

Fa. P. Klein

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

ASSISTENT
BEDRIJFSLEIDERS
FULL-TIME VERKOPERS

ƒ415,8 speed CD-ROM Goldstar

ƒ 185,Alle pri|zen zijn inclusief 17.5% BTW.
. GELDIG IN WEEK 32+33 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Voor de functie van assistent bedljfslelder zoeken wij
kandidaten met:
• een opleiding op MBO-niveau
o leeftijd van ca. 20 tot 35 jaar
• verkoopervaring, aantoonbare leidinggevende capaciteiten en
goede contactuele eigenschappen
Voor de functie van f uil-time verkoper wij kandidaten met:
• een opleiding op MBO-niveau
• verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van fotografie,
personal audio, telecommunicatie, (spel)computers en software.
Dixons bv stelt daar het nodige tegenover:
• prima basis salaris
• premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw
inkomen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u Interesse In bovengenoemde functie,
stuurt u dan uw sollicitatiebrief o.v.v. ADAM aan:
Dixons bv,
t.a.v. Mevr. l. Rustige, Personeelsfunctionaris,
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.

kelijk assortiment,
deskundige informatie
en bovenal een
klantgerichte service.

je komt ogen en oren tekort

^ I J&ursussen
^^ ^rs
ZIE ELDERS IN DEZE KRANT
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Regen geen
spelbreker
jazzfestival

DEZE WEEK;
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ZANDVOORT - Ondanks de slechte weersvoorspelling is
het bezoekersaantal tijdens Jazz behind the Beach zeer
groot geweest. Organisatoren Rita Aker en Lou Koper en
hun vele medewerkers zijn zeer tevreden. Zij werden dit
weekend bijgestaan door politieagenten, te voet en te
paard. De sfeer was prima en er deden zich geen calamiteiten voor.
Op donderdag werd de opening van het Jazzfestival bij
Nieuw Unicum gehouden met
de Riverboat Jazzmen en de
Heineken Jazzband. Op het
overdekte plein De Brinck was
de sfeer als vanouds. Vrijdag
was het centrum van Zandvoort aan de beurt. Het weer
was warm en droog. Daarentegen klaagden veel bezoekers
over zwermen muggen en vliegende mieren. De 'sterke arm
der wet' was trouwens ook
hoog in de lucht aanwezig. Via
een reclame-vliegtuig) e werd er
met een tekst rond de dorpsgrenzen gevlogen: 'Snelheidscontrole Zeeweg' stond er in
grote letters te lezen. „Shit, dat
wordt Spa drinken," mompelden bezoekers bedremmeld.
Vooral op het Dorpsplein zat
de sfeer er vrijdag al vroeg in.
Geen jazz, wel Too hot to Handle, een vrouwengroep, die volgens de enthousiaste fans aldaar de sterren van de hemel
speelden. Ook de Biggles Big
Band op het Raadhuisplein, die
overigens in een 'too little' tentje gepropt zat, oogstte veel
waardering. Op het Gasthuisplein viel vooral na 11 uur de
groep Irek Dudek Symfonia op
door de combinatie van zang
met acht strijkers en zijn bijzondere jazzy klanken. Maar
ook de overige punten in het
dorp hadden ieder zo hun eigen
publiek. Het was duidelijk, dat
de horeca flink in haar muziek
had geïnvesteerd.
Zaterdag werd ondanks de

Opknapbeurt
station gestart
ZANDVOORT - Met de
bouw van een steiger zijn
deze week de werkzaamheden begonnen aan het station Zandvoort. Een ingrijpende opknapbeurt moet
het station tot een plek maken waar het aangenamer
toeven is.
De verbouwingswerkzaamheden bestaan uit een volledige
renovatie van de stationskap,
het verwijderen van de perronkap en het realiseren van een
inrichting van het perron, waar
een nieuwe horecagelegenheid
een plek moet krijgen. De stationskap wordt compleet gerenoveerd. Dit houdt in het stralen en aansluitend schilderen
van de spanten en het vervangen van de huidige dakbedekking.

ZANDVOORT - De fractievoorzitter van de VVD, F. van
Caspel, gaat er niet vanuit dal H. de Jong aanblijft als
VVD-wethouder. Zijn fractie is ronduit ontevreden over
het functioneren van het college, „en daar wil de VVD niet
debet aan zijn door er deel van uit te maken," aldus Van
Caspel. Dinsdag 20 augustus mogen de leden van de VVD
zich uitspreken over de ontstane situatie.

plagerige buien toch 'een klapper' voor de Zandvoortse horeca. Dit keer liep het publiek
zich overigens niet vast in de
straten. Er werd veel heen en
weer gelopen van punt naar
punt. De muziek werd over liet
algemeen zeer gewaiideerd.
Toch klaagden eer aantal mensen over de gelijktijdige pauzes,
die niet goed op elkaar waren
afgestemd. „Ik loop hier nu al
een half uur, maar nergens
hoor ik muziek," was zaterdag
een veel gehoorde klacht.
Op het Raadhuisplein luisterden veel Zandvoorters naar
hun eigen idool, de violist Louis
Schuurman, en op het Gasthuisplein hing volgens de bezoekers toch nog de beste jazz-sfeer. Zeer professioneel speelde daar op zaterdagavond Calvin Owens and His Big Orchestra.
Maar
ondanks
de
aankondiging dat zij tot een
uur zouden spelen, hield het orkest het om tien over half een 's
nachts opeens voor gezien.
Dick en Loes Hoezee van café
de Harlekijn pakten het dit
weekend op een geheel eigen
manier aan. Het pleintje voor
hun café veranderde in een gezellige arena, met op zaterdagavond de Biggles Big Band met
in het middelpunt de eeuwig
jeugdige Toby Rix, de man die
door zijn toeters en bellen in
menig televisieprogramma de 'Gigant' Rob Kruisman in actie
Foto Andre Liebcrom
harten van Nederland beroerde. Zo ook die avond op het
„Kijk, voor zo'n man wil ik mer 'Koekoeroekoekoe' en- voet tegen de bekkens en lacht
plein, waar vele Zandvoorters me nu tot de draad toe nat laten thousiast. Ondertussen geeft Dick Hoezee nog het hardst van
een vleugje nostalgie opsnoven regenen," aldus de uitbat r . an de 76-jarige Totay Rix nog eens iedereen.
van deze artiest van formaat.
het Busstation tijdens het num- even een flinke schop met zijn
Martha Burg-er

„Het gaat niet om mijn persoonlijke positie. Van belang is
nu de eenheid binnen de VVD
te bewaren, dat is het enige
waar het om gaat," reageert
wethouder H. de Jong. Haar
aanblijven is discutabel geworden sinds de VVD-fracüe medio
juli in een brief aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt
met verder te willen met het
huidige college. De VVD is ontevreden over het functioneren
van CDA-wethouder G. Versteege. Daarnaast spelen ook nog
persoonlijke problemen bij
VVD-wethouder De Jong. Vanwege ziekte van haar man overwoog ze deze zomer of ze zou
aanblijven of niet.
Volgens de VVD-fractie is dit
voornemen door De Jong heel
wat harder gesteld. De fractie
het hierop ook een brief volgen
met de aankondiging van het
vertrek van De Jong. „Ik weet
niet beter dan dat ze eerst heeft
medegedeeld te zullen aftreden
en daarna een notitie met dezelfde strekking heeft geschreven," reageert fractievoorzitter
F. van Caspel. De Jong wil op
dit punt niet reageren: „Het
heeft nu geen zin meer over het
verleden te praten, dat werkt
alleen maar verwarrend. Of ik
me zou beraden of niet, dat is
alleen een kwestie van nuances."
Het enige dat De Jong kwijt
wil, is dat de eenheid binnen de
VVD voorop staat. „Mijn positie is van minimaal belang." Of
haar positie niet oc'.t een rol
speelt in de kwestie wuift ze

'Spookpinner' jaagt Elly Paap stuipen op het lijf
ZANDVOORT - Schrik,
wantrouwen, verdriet, gelatenheid en tot slot woede. In die volgorde schoten de gevoelens de afgelopen maand door Els Paap
heen. Ze ontdekte bij terugkomst van haar vakantie dat er in totaal 1100
gulden met haar pinpas
van haar bankrekening is
gehaald, terwijl ze zelf in
Portugal zat. De bank
heeft inmiddels te kennen
gegeven niets meer te kunnen doen voor de Zandvoortse, maar daar neemt
ze geen genoegen mee.

juni tot en met 6 juli op vakantie in Portugal. De pasjes hadden we thuis gelaten en ergens
heb ik wel mijn pincode liggen,
maar dat weet niemand. Die ligt
ook op een plek waar je nooit
achter kan komen."
Een inbraak? „Nee, we hebben geen braaksporen gevonden. Bovendien was mijn oudste dochter thuis met een vriendin op de dag dat er tot tweemaal toe geld van de rekening is
gehaald. Nee, zij heeft het niet
gedaan. Dat zegt ze en ik geloof
haar. Ook mijn andere dochter
is met de schuldige. Het vervelende van zoiets is, dat er natuurlijk toch heel lang een duiveltje in mijn hoofd daarover
doorzeurde. Ik heb het onze
„We hebben een afschuwe- dochters keer op keer gelijke tijd doorgemaakt," ver- vraagd. Maar ze blijven ontkentelt Paap. „Wij waren van 28 nen en ik geloof ze. Kijk, als ze

nou gokverslaafd of aan de
drugs waren, ja, dan was het
wat anders."
De Zandvoortse heeft direct
bij de Rabobank, waar ze haar
bankrekening heeft, aan de bel
getrokken. De bank heeft de
pas onderzocht en ontdekt dat
inderdaad deze pas is gebruikt
om op 2 juli om drie uur vijfhonderd gulden en om half tien
nog eens zeshonderd gulden op
te nemen. Dat valt te lezen op
de digitale informatiestrook
van de bankpas. Het is dan ook
uitgesloten volgens G. Boon,
manager Particulieren van de
Rabobank, dat iemand met een
neppas geld uit de muur gehaald heeft.

ra of over de schouder heen afgekeken heeft. Volgens Koen
van Tankeren, voorlichter van
de consumentenbond, zijn er
gevallen bekend waarbij dat gebeurd is. In dit geval lijkt dat
volgens Boon dus zeer onwaarschijnlijk.
Wat er wel aan de hand is,
weet hij niet. „We vinden het
heel vervelend voor deze mevrouw. Maar de eindconclusie
is dat ons huidige systeem bijzonder veilig is."
Die conclusie kreeg ook Elly
Paap te horen. Ze voelde zich
machteloos. „Toen pas werd ik
eigenlijk echt boos. De bank beslist dat de zaak over is en daar
moet het dan maar bij gelaten
worden?" Inmiddels heeft ze
Op zo'n neppas kan de pinco- een aangetekende brief gede gezet worden, nadat iemand stuurd naar de klachtendienst
die bijvoorbeeld met een came- van de Rabo, waarvan ze na

flink zeuren het adres heeft
losgepeuterd.
Boon ontkent dat er zo'n
dienst bij zijn bank bestaat.
„Meestal wordt dat via de afdeling voorlichting van Rabo
Nederland afgedaan. Voor dit
soort gevallen is er wel een
Geschillen Commissie Bankzaken, maar dat is een landelijke instelling. Als deze mevrouw geen genoegen met
onze reactie neemt, kan ze
daar aankloppen." Dat raadt
Van Tankeren van de Consumentenbond haar ook aan.
Paap laat het er in elk geval
niet bij zitten. „Misschien
ben ik zelfs niet de enige die
het slachtoffer geworden is.
Ach, over die 1100 gulden komen we wel heen. Maar dat
wantrouwen is veel vervelender."

De perronkap van het station
j wordt verwijderd. Het biedt de
mogelijkheid de nieuwe, moderne perronbeschutting van
zitgelegenheid te voorzien. Op
het perron komt een nieuwe horecavoorziening met een frisZANDVOORT - De zware
drank- en snoepautomaat. De onweersbui die zondagmidNederlandse Spoorwegen wil dag over Zandvoort trok,
op deze wijze van het station maakte in een klap een eineen schone en veilige plek ma- de aan de feestelijke jazzken.
-stemming die vier dagen
lang het dorp beheerste.
De looproutes worden hierbij Binnen korte tijd veranderwel vrijgehouden, zodat het sta- den straten in rivieren,
tion vanuit alle ingangen toe- spoot het rioolwater met
gankelijk blijft. Begin 1997
moeten alle werkzaamheden grote kracht uit straatkolken en liep het verkeer tusafgerond zijn.

Ineens veranderden straten inrivieren

(ADVERTENTIE)

Heuse stèreosét
';\:•. • • vanaf ? " . . . .''"'
RADIOPEETERS
Haltestraat 62A,
Tel. 023-5719892

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
H aug 04.40 00.25 17.0612.57
15 aug 05.06 00.54 17.2813.10
16 aug 05.36 01.25 18.01 13.24
17 aug 06.09 01.45 18.31 14.05
18 aug 00.38 02.23 19.01 14.46
19 aug 07.16 03.05 19.3515.14
20 aug 07.47 03 40 20.09 15.56
21 aug 08.26 04.15 20.5516.25
22 aug 09.20 04.44 21.4417.25
Maanstand:
EK do 22 aug 5.26 uur
Hoogwater: zo 18 aug 6.38 uur
NAP + 120 cm.
Laagwater: ma 19 aug 3.05 uur
NAP - 82 cm.

Nu heb je
meer contact
met klanten
Pagina 3

Onzekere
toekomst
voor campers
Pagina 5

Witte neushoorn
mag de gnoes
graag jennen
Uit&Vrije Tijd
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Centrale balie in 1997
ook 's avonds geopend
ZANDVOORT - Het college van B en W wil de centrale balie in het raadhuis op
donderdag ook in de avonduren openstellen. Dat moet
met ingang van l januari
1997 ingaan. Het gaat om
een experiment voor de
duur van een jaar.

aantal diensten die donderdags
tot acht uur 's avonds verleend
kunnen worden. Het gaat om
de uitgifte van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels van
het bevolkingsregister etc.
De proef gaat in op l januari
1997 Aan de hand van een evaluatie zal bekeken worden of
het dienstenpakket eventueel
Het college wil hiermee in- verder uitgebreid kan worden.
spelen op maatschappelijke Met de avondopenstellmg van
ontwikkelingen. Steeds vaker de centrale balie is een bedrag
wordt dienstverlening m de gemoeid van vijftigduizend gulavonduren aangeboden en de den
gemeente Zandvoort kan hierbij niet achterblijven, oordeelt
het college. Vanwege het pnjskaartje dat eraan hangt denkt Kinderwagens weg
het college aan een beperkt
ZANDVOORT - Twee gezinnen zijn zondag danig gedupeerd geraakt toen zy door diefstal hun kinderwagens waren
kwijtgeraakt Zij waren allebei
vakantie aan het vieren m een
bungalowpark. Ze hadden de
wagens bij het bezoek aan het
zwembad achtergelaten m de
hal van het complex Bij terugkomst bleken de wagenb, taeide
Bel
van het merk Bebe, te ^ijn °cdonderdagmorgen
stolen De twee gezinnen, aikomstig uit Weert en Honsevóór 12 uur
laai-sdijk, hebben hun vakantie
voortijdig afgebroken
tel. 5717166

Uw krant
niet
ontvangen?

Natuurlijk,

die krant m< et ik hebben.
Omdat ik graag wil welen wat rich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

sen rondzwervende putdeksels vast. Zandvoort kampte
opnieuw met een van haar
grootste problemen: wateroverlast.

De onweersbui was kort
maar hevig en bereikte tussen
twee en half drie haar hoogtepunt. Een groot gedeelte van
Zandvoort stond binnen korte
tijd blank. Vooral op de Koninginneweg, de Van Ostadestraat,
de Haarlemmerstraat en achter
de flats op de Van Lennepweg,
stond veel water op straat. Op
de Cort van der Lindenstraat
konden bewoners zelfs een
kano zien varen. De Schoolstraat en omgeving had geen
noemenswaardige problemen.
Bij Gran Dorado was dat anders. Twee huisjes, de nummers 151 en 152 liepen onder
water. In een van de huisjes
vierde een familie uit Veenendaal juist de tachtigjarige verjaardag van oma, mevrouw
Gunther, toen een enorme
vloedgolf vanaf hoger gelegen
gebied met kracht naar binnen
stroomde.
Vervolg op pagina 3 De wateroverlast zondag op de Koninginneweg

weg als 'met belangrijk' Fractievoorzitter Van Caspel wil
zich duidelijk ook niet wagen
aan een voorspelling van hetgeen de ledenvergadering gaat
opleveren. „Nee, daar heb ik
ook geen idee van, het is aan de
leden."
Van Caspel verwacht eigenlijk geen lastige positie van De
Jong tijdens de ledenvergadering „Dat hangt natuurlijk van
de wethouder af, maar nee, ik
verwacht geen moeilijke situatie " Hij zegt intussen een bevredigend gesprek te hebben
gehad met zijn wethouder.
„Over de inhoud wil ik mets
kwijt, wel dat we eruit zijn." De
Jong beaamt het opbouwende
gesprek. „We hebben goede en
constructieve communicatie
gehad." Meer willen beiden er
met over kwijt.
Een gegeven is wel dat de
VVD m feite niet verder wil met
het huidige college. „Dat
klopt," beaamt Van Caspel.
„We hebben eerder aangegeven
wat eraan mankeert, maar dat
is niet verbeterd. De VVD wil
niet debet zijn aan het disfunctioneren van het college, dan
trekt zij zich terug." Van Caspel
geeft toe dat er een hele rare
situatie ontstaat wanneer De
Jong wel wil aanblijven als wéthouder. „Ik ga er niet vanuit, ik
hoop dat het verstand toeslaat.
Anders hebben we een scheiding binnen de VVD."

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam: (m/v)
Adres
l l l l l
Postcode/Plaats: L
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i
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l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
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* Voor postabonnces gelden andere tarieven.
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opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
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Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken. 8 "71037 ï H7003"
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FAMILIEBERICHTEN

Hoewel hij nog net 35 lijkt, heeft

Leo
vandaag de 50 jaar bereikt!
Gefeliciteerd...
Veel liefs
ƒ~
van je duifje, Sandor & Jolanda,
Peter & Mandy, Ichelle
& baby in spe.

Dankbetuiging
Dank u voor de liefde, warmte, bloemen en overweldigencle belangstelling die wij van u hebben ontvangen na
het heengaan van

VERHUIZEN?

Ben Goemans

Verhuizen is vakwerk!

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Uw reacties waren hartverwarmend en zo talrijk dat wij
niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken.
Uw belangstelling was voor ons een grote steun.
Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar.
Corrie en Fleur
Cornel en Renske
en verdere familie
Zwaanshoek, augustus 1996
Langs deze weg wil ik, mede namens mijn dochters,
iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van mijn man en onze vader

- maandag 19 augustus 1996, 20.00 uur - commissie financiën

De commissievergadering wordt gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis (ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang Swaluestraat).
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62. Tijdens de vergadering
zijn exemplaren van de agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een onderwerp dat op de agenda staat
het woord te voeren.

GROENBAKKEN SCHOONGEMAAKT

CIG WIT Verhuizingen

De GroenBakken worden in de komende week (week 19 t/m 23 augustus) op de
ophaaldag schoongemaakt.

Simon Berkhout
Paula Berkhout-Geusebroek

Vrijdag 16 augustus
trouwen om 15.00 uur
onze kinderen

WEKELIJKS EUROPA

DOKTERSBERICHTEN

ERKENDE
VERHUIZERS

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

Clemens Groot

Nadat de bakken door de ophaaldienst zijn geleegd, komt een speciaal reinigingsvoertuig door de straat om ze schoon te spoelen. Van de bewoners wordt
verlangd dat ze de GFT-emmers na het legen aan de straat laten staan, totdat
het schoonmaken heeft plaatsgevonden.
De vuilnisman zal, na het legen, de emmer voorzien van een kaartje, dat weer
wordt ingenomen door de schoonmaakploeg na het schoonmaken van de bak.
Men dient er rekening mee te houden dat het reinigen van de rolemmers
mogelijk kan uitlopen tot na 17.30 uur.

en

Nadere informatie: (023) 574 02 52.

F. WEENINK

Paulien van Paridon
veel liefde en geluk gewenst
Bob, Els, Piet en Trutis

VERLEENDE KAPVERGUNNING

huisarts

ovz

Wegens vakantie afwezig van
16 augustus t/m 8 september
Diep bedroefd en verslagen geven wij U kennjs
dat op 90-jarige Jeeftijd toch nog onverwacht is
overleden mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Derk Stobbelaar
A. Stobbelaar-Paap
S. Stobbelaar
N. Stobbelaar-Brand
A. Stobbelaar
S. Stobbelaar-Brand
A. Stobbelaar
M. Stobbelaar-Balledux
E. Stobbelaar
E. Stobbelaar-de Vlieger
en kleinkinderen
6 augustus 1996
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 14
2042 PR Zandvoort
De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels te
Zandvoort plaatsgevonden.

De Kerkeraad van de Nederlandse Hervormde
Gemeente te Zandvoort heeft met droefenis kennis genomen van het overlijden op 90-jarige leeftijd van de heer

D. Stobbelaar
In zijn lange werkzame leven is hij zo'n vijf en
twintig jaar lid geweest van onze raad, die hij
diende als diaken en als ouderling-kerkvoogd.
Zeer consciëntieus heeft hij jarenlang de vrijwillige bijdragen bij de gemeenteleden opgehaald,
voordat overgegaan werd op incasso via de aktie
Kerkbalans. In gezelschap van twee vrienden was
hij steeds actief in de kerktuin bezig, totdat verval
van krachten hem dat belemmerde.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
Met een onvergetelijke herinnering aan zijn grote
zorg en liefde voor de Hervormde gemeente en
kerk hebben wij op maandagmorgen 12 augustus
1996 tijdens een dienst in de Hervormde Kerk
afscheid van hem genomen.
mevrouw M. van der Meulen-Heijink,
praeses,
mevrouw A. Uspeert-Drost,
scriba.
Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.
Bedroefd geven wij U kennis dat van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Wilhelmina Gerardina
Paap-den Otter
in de leeftijd van 89 jaar.
Ans Keur
Wim en Wil Paap
Klaas en Janny Paap
en kleinkinderen
10 augustus 1996
Correspondentieadres:
Van Lennepweg 73
2041 LD Zandvoort
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Waarneming van 08.00-17.00 uur
De Huisartsen

20-8-96

Arie Jan van IJzendoorn
Al weer 5 jaar van ons weg.
Maar nog elke dag in ons hart.
Je kinderen:
Je kleinkinderen:
Carla
Palrick
Marian
Nathalie
Gerard
Roy
Willy

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na publicatie van dit
bericht een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

BOUWVERGUNNINGEN

ü Nieuweblad

De volgende aanvragen bouwvergunning zijn bij het college van Burge-

meester en Wethouders ingediend:

„ZANDVOORT GOES BRTTISH"

DEdANla VOOR IHET HEERlijkE diNEETJE

Toerkoop Reisburo Zonvaart

VOOR M'N 7ÜSTE VERJAARCJAq.

HET WAS qEWEldiq, ook NAMENS MAMA.

2e t/m 4e prijs
Whiskey Trial tw.v. 60,6 soorten whiskey gratis proeven
aangeboden door

TÉ qek, Té qek, TÉ qek
AllEMAAl bedANkr VOOR ONZE
TÉ qekke vmjqEZEÜENAVONcl
HET WAS qRANdioos

Onze promotiedames delen
zaterdag 31 augustus
Engelse drop uit verzorgd door de

NOTA VOORWERPEN OP DE WEG/
HET TROTTOIR GEWIJZIGD
In de nota Voorwerpen op de weg/het trottoir wordt onder andere het door de
gemeente gevoerde beleid ten aanzien van terrassen beschreven. De hierin
geformuleerde eisen op grond waarvan een terrasvergunning wordt verleend
zijn als volgt gewijzigd:

HEMA

xxxx

Zandvoort, Raadhuisplein.

ovzm

10O JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Ondernemers Vereniging Zandvoort

A. LAVERTU

- De minimale breedte die beschikbaar moet zijn voor het exploiteren van een
terras is 1,20 meter. Met breedte van hetterras wordt bedoeld het gedeelte van
het terras dat evenwijdig aan het perceel ligt.

Nieuwsblad

- De terrasvergunning wordt alleen afgegeven ten behoeve van een horecainrichting zoals vermeld in de APV Zandvoort en/of de Drank- en Horecawet.
Hieruit volgt dat een terrasvergunning niet kan worden afgegeven voor een
standplaats.

Een ijzersterke combinatie

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

- Het terras moet direct voor de horeca-inrichting en direct tegen de gevel
worden geplaatst, tenzij in het belang van de veiligheid yan de voetgangers
een voetpad van minimaal 1,20 meter tussen de tafeltjes en stoeten vrijgehouden dient te worden.

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvooit

De Vonk
Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

Studioadres: Oranjestraat 12 Tel. 5719701

'/ Aerobics
diverse lessoorten...

Stefs
ook combinatielessen...

Bodyshape

ook 's middags les...

.;• .Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen yan één begrafenis
:'.; -••'óf crematie. "
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt
hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
HMUBH^MHMMBiMM
i P a r k l a a n 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
-^£

EMet/Aerobics
voor de jeugd.

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

natnra-uitvaartverzekerinfj,
daar heb je wat aan.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Zandvoorts Nieuwsblad
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GEMEENTE

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verxekering dekte alle'
kosten, maar net xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste xorg geregeld,
precies xoals mijn man xich dat had voorgesteld.
•fa. dexe uitv€iartverr,ekerintj is mijn
rerlroim'en meer rlan ivaarrf.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Super Noord

De nieuwe nota Voorwerpen op de weg/het trottoir ligt vanaf de publicatie van
dit bericht ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis. Openingstijden:
ma. t/m dond.: 08.30 -16.00 uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.

( BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in,
Een

Fa. P. Klein

De reeds verleende terrasvergunningen die niet voldoen aan het nieuwe beleid
blijven geldig tot het moment dat de inrichting wordt overgenomen door een
nieuwe ondernemer die een terrasvergunning aanvraagt. Blijkt de aangevraagde terrasvergunning-of een deel daarvan-niet te voldoen aan het nieuwe
beleid, dan wordt de vergunning (gedeeltelijk) geweigerd.

Eeii kortifö
tfw
Sluit e^iïat^
b

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Wilhelminaweg 28

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit register kan
worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden.

Haltestraat

CI.EEM EN PAU U E N

96 08 3B

vergroten leveranciersingang fietsenstalling
vergroten zolder

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na het verschijnen van dit weekblad,
schriftelijk bezwaar tegen een verleende vergunning indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Scotch Inn

DikkE kus

Burg. v. Fenemaplein 2

Verleende bouw-/sloopvergunningen
96 00 7S
Stationsplein 4
slopen perronkap, restauratie en wachtruimte
96 03 5B
Stationsplein 4
plaatsen en vernieuwen perronbeschutting
96 05 4B
Oosterparkstraat 5 plaatsen tochtportaal

Grote Krocht

PAPA VAN DuiJN

96 08 2B

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

1ste prijs weekend LONDON
voor 2 pers.
Beschikbaar gesteld door

Hoi liEVE kiNdEREN EN

Bruna Balkanende

20-8-91

Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 -16.00 uur; vrij.: 08.30 - 12.30 uur.

en

ADVERTENTIES

- 8 bomen

De bij de verlening behorende stukken liggen ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluestraat).

organiseren in de krant van 28 augustus een puzzel

Lourens Gerardus Lever

In liefdevolle herinnering

- Remiseterrein Kamerlingh Onnesstraat 20

Ondernemers Vereniging Zandvoort

C. Jagtenberg Tel. 5713355
J. Anderson Tel. 5712058
's avonds en weekend
Tel. 5730500

Te vroeg voor ons begrip, maar dankbaar dat hij
onze vader en grootvader was, delen wij U mede
dat op 69-jarige leeftijd is overleden
11 augustus 1996
2 januari 1927
Joke en Herman Westenberg-Lever
Jennifer
Cynthia
Lisa Lever
Gerard en Vicky Lever-Kardia
Gerard
Robert Lever
Correspondentieadres:
G. Lever
De Rijpstraat 10
1972 PW IJmuiden
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het uitvaartcentrum aan de Poststraat te
Zandvoort, op woensdag 14 augustus en donderdag 15 augustus van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene
begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort
op vrijdag 16 augustus om 10.30 uur.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben een kapvergunning verleend voor:

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

I

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekeiïng
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
rn
pq naam:
man/vrouw
hH
f_,

I2

En verder: Slide, body-bar, dynaband, checks,
sportmassqge) circuit-training etc. etc.

straat:

postcode/woonplaats:

ledere doordeweekse ochtend
les met kinderopvang!!

l pjj telefoon:
O

Stationsplein 6, Zandvoort

IZ

Gasthuisplein 5, Zandvoort

• HH

[T(

leeftijd(en):

15<>n in envelop /onder post/.egel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

•

Bel voor info 5719701

Weekmedia 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 14 augustus 1996

Dansende paraplu's tijdens Jazz at the Church
ZANDVOORT - Na een uur 'Jazz at the Church' barstte
om een uur 's middags op het Gasthuisplem dan toch die
regenbui los „Volgens mij vindt hij hierboven, dat het nu
lang genoeg geduurd heeft," zei dominee Boeymga aan
het eind van deze jaarlijks op zondag terugkerende openluchtkerkdienst gevat. Maar daar hadden de vele trouwe
bezoekers geen oren naar Tot een uur of twee dansten
honderden paraplu's nog mee op het ritme van de band
The David Livingstone Jazz Messengers en zongen de
verzamelde mensen uit volle borst mee met hun idool,
Milly Scott

De rubriek Str.mdkorrels haalt het
kleine, prappige of ontroerende
nieuws naar hoven dat anders mis
••.chlen nooit in de Itrant /ou komen
Deze nieuwtjes kunnen zich afspelen
op het strand maar ook In het dorp
Heeft u tips of suggesties, bel 57 18d48

Watertemperatuur
Op meerdere manieren valt te
ontdekken hoe koud het zeewater is. De meest ouderwetse
methode is gewoon een
teen m
het water te steken1. Tegenwoordig leven we echter in een
moderne tijd. Daarom heeft de
provincie Noord-Holland een
speciale Internet-pagina over
de kwaliteit en de temperatuur
van het zwemwater. Zandvoorters en badgasten met een Internet-aansluiting kunnen een
kijkje nemen bij http://valley.mteract.nl/projects/NDW/BINNENW. Overigens ligt de
temperatuur van het zeewater
volgens metingen van de provmcie nu op bijna 18 graden.

dit evenement - dat voor de
meeste mensen ook meteen
als afsluiting geldt voor Jazz
behmd the Beach - steeds
weer een echt dorpsgebeuren
is
Aanvankelijk
kwam de
dienst wat schuchter op gang
Milly Scott, dit jaar haar 'vrou
wenvleugels' opnieuw uit
slaand over Zandvoort, kamp
te in het begin met slecht ge
luid Ook de David Livingstone
brachte tumstoelen „Mag ik Jazz Messengers leken tijdens
vragen wie er dit jaar voor het het eerste nummer van de
eerst is'" vroeg Boeymga voor kerkdienst wat uit hun doen
af nieuwsgierig De vijf opge- De muziek liep niet synchroon
stoken handen verbaasden en de bassist leek even een ei
hem niet Het is duidelijk dat gen deuntje te gaan spelen

Jazz at the Church kan elk
jaar weer rekenen op een vaste
bezoekersschare Ruim een
half uur voor de dienst zaten
de meesten van hen al te wach
ten op klapstoeltjes en meege

Milly's professionaliteit wist
het echter goed op te vangen
Tijdens de overige nummers
werd de samenwerking beter
en kwam de swing er pas goed
in Het publiek klapte op de
handen en zong gezamenlijk
mee Die saamhorigheid is iets
dat ook dominee Boeymga tij
dens Jazz at the Church altijd
weer zo goed aanvoelt Zijn
toespraken zijn kort, zijn
preek is er altijd een uit het
leven gegrepen En hoe goed
de smoezen over zijn kleding
ook zijn, dan is het weer te
warm, dan regent het weer te
hard iedereen weet, dat de
dominee een hekel heeft aan

een colbeitje Maar het pu
bliek ziet hem net zo lief in een
overhemd met stropdas en
raakt in paniek wanneer zijn
microfoon de woorden te
zacht naar het publiek zendt

het wooncentrum Nieuw Um
cum De regen beheerste oven
gens een groot deel van Jazz
Behmd the Beach Op het
strand zijn de sessies op /on
dag zelfs volkomen verwaterd

'Harder Boey' We1 kunnen je
niet goed verstaan ' Naast Mil
ly Scott is de charmante domi
nee een persoon, waar de
Zandvoorters massaal van
houden Dit jaar werd de inza
meling tijdens de dienst ge
houden voor de chronisch zie
ken en bejaarden van Zand
voort De giften zi)n bestemd
voor de jubileum ontmoe
tmgsdag, op 5 november bij

Dure artiesten' zoals Nippy
Noya en Rob Hoeke moesten
zich terugtrekken in de sttand
tent of speelden vanonder een
zeildoek Afgezien van de echte
fans heten de toeschouwers
het massaal aiweten Weder
om een teleuistelling voor de
strandtenthouders die toch
maar flink gemvesteeid had
den in dit evenement

'Nu meer
contact met
klanten dan
vroeger'

Politiek café verzet
ZANDVOORT - In verband
met alle perikelen binnen de
VVD en de vergadering daar
over op dinsdag 20 augustus, is
het op die dag geplande politiek
café een week verschoven Dit
houdt in dat het nieuwe politiek cafe-seizoen wordt ge
opend op dinsdag 27 augustus
m de zaalruimte van danceclub
Yanks aan de Grote Krocht 7

EHBO-cursus
ZANDVOORT Het Nederlandse Rode Kruis organiseert
weer een cursus EHBO voor
volwassenen Vanaf 2 septem
ber wordt iedere maandag
avond van acht tot tien uur les
gegeven in het gebouw van het
Rode Kruis aan de Nicolaas
Beetslaan 14 Het cursusgeld
bedraagt 150 gulden Voor mformatie Willem van der Mije,
5715544, of Lia Sol, 5714119

Een onvermijdelijk proces. Vaste gezichten verdwijnen na
verloop van tijd. Evert van der Werff trekt op 20 augustus
echter voorgoed de deur achter zich dicht van het postkantoor. Hij heeft dan bijna veertig jaar postzegels verkocht.
Eerst achter tralies, enige tijd in een halfopen loket, vervolgens heel lang achter glas en sinds anderhalfjaar aan een
moderne open balie. „Ik hen ontzettend blij dat ik dat nog
net heb mogen meemaken. Want nu heb ik veel meer contact met de klanten." Een PTT-er in hart en nieren. Hij
heeft zijn vrouw er zelfs leren kennen en zijn zoon werkt
eveneens op een postkantoor.
t

O

FFICIEEL MAG hij ei vrouw die opgelucht consta
genlijk pas op 27 septem- teerde 'Wat fijn dat u er nog
ber met pensioen, maar bent' Ze had jaren m het buivanwege de vele vrije dagen die tenland gewoond en je zag haar
hij nog tegoed heeft verlaat gewoon opklaren toen ze Evert
Evert van der Werff eerder de zag"
Ze voegt eraan toe „Evert
PTT Niet met een grootse re
ceptie, gewoon met een etentje wekt vertrouwen bij mensen
met de collega's „Van mij hoeft Als mensen zich moeten legiti
al dat gedoe met zo," zegt Van meren en geen paspoort bij zich
der Werff, die zijn vrije tijd gaat hebben, zeggen ze vaak 'Vraag
opvullen met extra trainen voor het maar aan hem, hij kent me
de marathon
wel' Dat kan dus straks met
Sommige klanten denken dat meer" Van der Werff knikt
hij nu al weg is „Laatst," begint „Zo ging het vroeger ook toen
een van de andere loketmede- ik een van de jongsten was "
werkers, „kwam er een me
Hij is op zijn 17-e m het oude

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren Anonieme brieven plaatsen we niet
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplem 12 in
Zandvoort

Pluim voor politie
-\

De politie verdient een pluim
voor het begeleiden van ambulances door alle drukte heen,
vindt Heert Jan van Keulen.
Het was de afgelopen zondag
erg druk en alle wegen waren
overvol Maar als er wat ge
beurt
een aanrijding of ie
mand die onwel wordt - moeten
de ambulances toch met hun
patiënten naar een Haarlems
ziekenhuis Ik heb zelfs een
foto gemaakt van twee ambu
lances die tegengesteld op de
Zandvoortselaan Zandvoort uit
worden geleid door vier motor
agenten En dit was niet de em
ge keer die dag De politiemen
sen van de regio Kennermerland hebben een hoop werk
moeten verzetten en dat is best
een pluimpje
waard
w

v

. . .

Abonnementsprijzen ƒ 18 75 per
kwartaal ƒ 33 90 per half jaar ƒ 5 9 2 0
per laar Vnor postahonnees gelden
andere tarieven Losse nummers ƒ
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc ma t/m vr 08 30-17 uur tel
(020) 562 6211

oezorgklachten donderdag 09 00
12 00 uur tel (023)5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941

Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP)

*

Evert van der Werff trekt na veertig jaar in een postkantoor te hebben gewerkt de deur definitief achter zich dicht
postkantoor op de hoek van de dit kantoor veel te groot, maar
Haltestraat en het Raadhuis ja, destijds wisten ze natuurlijk
plein (waar nu Jupiter zit) be nog niet dat er een automatise
gonnen als lokettist Een baan ringsgolf overheen zou ko
voor het leven „Zo ging dat men"
vroeger bij de PTT, nu is het
anders Ik weet zelfs niet eens
Met de meest recente vertaou
of ik wel vervangen word "
wing van het postkantoor is hij
Aan zijn begintijd denkt hij erg blij „Het is prachtig gewor
met veel plezier terug „Dat den Bovendien hebben we nu
oude postkantoor was wat een open balie Echt een verbe
knusser dan dit gebouw Ik tering Achter glas was het al
moest er m 1963 erg aan wen tijd zo moeilijk om mensen te
nen toen we verhuisden Nu is verstaan Dat de klanten tegen

woordig een nummertje moe
ten trekken, heeft ook voorde
len Ik hoef nooit meer te horen
dat ze in de verkeerde rij
staan "
In de loop der jaren is er so
wieso veel veranderd „Ik heb
nu veel meer met bedrijven te
maken en minder met particu
lieren die geld komen halen
Dat halen ze namelijk uit de
muur helaas Vroeger ging alles
handmatig De kas opmaken
doen we nu via de computer

Toen ging dat met lange lijsten
aan het einde van de dag Al
thans, officieel Wij deden dat
ook nog wel eens tussendoor
zodat we 's avonds sneller naar
huis konden Maar dat had dl
recteur Van de Water meestal
meteen in de gaten en dan
kwam hij boos aanrennen Nee
dat mocht absoluut niet want
het zou toch eens gebeuren dat
klanten moesten wachten tot je
uitgerekend was Ach, ja dat
was toen "

Vervolg van voorpagina
„Het was een nachtmerrie,"
aldus een familielid, „We zagen
hoe een rivier zich plotseling
vormde De stroom liep vanaf
een hoger gedeelte via de dui
nen en een deel van de straat

regelrecht naar ons huisje, dat
een aantal meters lager ligt We
zijn met z'n allen als gekken
bezig geweest om het water te
weren Niets kon de enorme
modderstroom echter tegen
houden "

Promenade
Berichten en tips voor deze rubriek met Zandvoorts
zakennieuws kunt u sturen naar de redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad Postbus 26 2040 AA m Zandvoort
of inleveren bij het kantoor opGasthuisplem 12

Telefoon:023 - 57178648. Fax: 023 - 5730497

Racefan wint AH-wedstrijd

Gehuld in regenjassen, de
broekspijpen opgerold en op
blote voeten, staan de famihele
den buiten nog bibberend en
uitgeput na te praten , Voor
ons is het heel vervelend, zoiets
verwacht je met op je vakantie,
maar voor oma vind ik het nog
het allerergst," zegt een doch
ter met tranen in haar ogen De
jarige oma Gunther is door het
gebeurde echter niet van haar
stuk gebracht Ze is vooral boos
op de directie van Gran Dora
do „Wat een bende en het
stinkt nog ook," aldus de kras
se dame „Een van de managers
bood ons net een drankje aan in
het Grand Café Ik heb hem ge
zegd dat we op z'n minst een
dmeetje verwachten Want la
ten we eerlijk zijn, mijn hele
verjaardag is toch maar mooi m
het water gevallen "
Volgens Rene RuigroK alge
meen manager van Gran Dora
do, komt de overlast vooral
door het verval tussen boule
vard en het bungalowpark dat

zeven meter lager ligt „Het is
iets dat elk jaar wel gebeurt Ik
geloof niet dat het dit keer erger
was dan anders Ons hoofd
technische dienst is met vakan
tie, dus het fijne weet ik er niet
van ' Het is overigens met de
eerste keer, dat huisjes uit het
Gran Dorado park tijdens zwa
re onweersbuien kampen met
wateroverlast
Medewerkers van de gemeen
te hebben ook de afgelopen da
gen snel gereageerd op de over
matige regenval Tijdens de re
genbuien werden de straten al
afgezet Het speciale calamitei
tenplan voor wateroverlast dat
Zandvoort sinds koit heeft
functioneerde zondag en ook
de andere dagen goed Het ver
keer werd veelal geregeld door
toegesnelde politieagenten en
anders ook wel door viijwilli
gers die uit zichzelf kwamen
toegesneld Alles verliep door
deze maatiegelen ordelijk Bin
nen een klem uuitje was het
water zondag weer gezakt

ZANDVOORT Op 25 augus
tus is weer een groots opgezette
zomermarkt op de Pnnsesse
weg en de Louis Davidsstraat
Deze keer is de Ondernemers
Vereniging Zandvoort van plan
de verkopers allemaal van te
voren te laten betalen, zodat ze
ook beslist komen Tijdens de
voorjaarsmarkt ontstonden na
mehjk gaten op de markt „Ik
heb liever een wat kleinere
markt, dan een met gaten " al
dus Peter Tromp van de OVZ
Verder is hij wel tevreden
over de opzet van de voorjaars
markt Het programma is dan
ook bijna hetzelfde Er zijn bij
voorbeeld weer standwerkers
uitgenodigd Zij proberen zo lu
diek mogelijk hun artikelen te
verkopen
Kinderen rennen vast direct
naar de grimekraam of de kin
derboerderij Voor Ajaxfans
staat de ABN/AMRO Ajaxbus
deze keer wel klaar Green
peace en de Koninklijke Noord
en Zuidhollandse Redding
maatschappij hebben hun ei
gen informatiestand Hoog bo
ven het publiek troont een kleu
rige steltloper en tussen de
wandelaars bevindt zich de
swingende band 'Peace of
Cake'

Ballonnen
ZANDVOORT Nieuw Um
cum organiseert op 31 augus
tus m samenwerking met het
circuit en ballonvaarder Rob
Wiegers een heteluchtballon
nenfestival om geld in te zame
len voor de aankleding van het
nieuwe therapeutisch zwem
bad Alle ballonnen zijn mmid
dels door sponsors geadop
teerd
Om een uur of vijf beginnen
de voorbereidingen Afhanke
lijk van het weer en de wind
gaan de ballonnen ook daad
werkelijk omhoog rond een uur
of zeven Ze worden in elk geval
opgeblazen De toegang tot het
circuitterrein is gratis De in
gang naar het ballonnenveld'
zit aan de Keesomstraat

Kinderinstuif
ZANDVOORT Vrljwilhgeis
van het mstuifteam van 't Stek
kie staan vanaf 21 augustus,
weer klaai om kinderen van
viei tot en met 12 op een ot
andere wijze te vermaken Op
geven hoeft niet Vooi mforma
tie t Stekkie Celsiusstraat 190
5717113

Heert Jan van Keulen
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Ambulances m de weer

M

'Dit verwacht je niet op je vakantie'

MENINGEN

ZANDVOORT
De politie
heeft maandag een 57 jarige
Zandvoorter op de Haarlemmerstraat aangehouden die on
der invloed achter het stuur
zat Een ademtest wees uit dat
de man dermate veel op had dat
zijn rijbewijs is ingevorderd

Redactie Gasthuisplein 12 Zand
voort tel 023-5718648 Postadres
postbus 26 2040 AA Zandvoort Bi|
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red chef) Ton van Doorn
(adj chef/emdred ) Monique van
Hoogstraten Eduard Herkes
Vormgevmg/Opmaakredactie Oick
Piet (chef) Willem Bleesmg Paul Bus
se Pieter Hendal Theo van der Lm
den Yvonne Mulder Andre Stuyfer
sant Systeemredacteur Hero Blok
Redactiepromotie Trudy Steen
kamp

Sinds half juli /ijn luim aei
tig snelheidscontroles uitge
voerd Van de 26 032 gecont i o
leerde automobilisten zi]n ei
2082 bekeurd wegens te haid
rijden Daai zaten volgens de
politie wel flinke uitschieters
bij Op 8 augustus is no° een
bestuurder bekeurd die met
153 kilometer pei uui langs
kwam waar de toegestane snel
heid tachtig kilometei is Wie
overigens nog geen bekeuiing
in de bus heeft gekregen, kan
deze nog ontvangen want nog
met alle overtredeis hebben
daarvan bericht in de bus ge
had Het ontwikkelen van de
geschoten foto's en de admini
stratieve verwerking vergt em
ge tijd

Zomermarkt

Onder invloed

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT De fanelheids
conti ole op de Zeeweg 'veipc
vruchten at zo vindt de politie
Een eerste tussenstand van hc t
pioject dat 15 juli is gestait
wi]st uit dat 20 procent van de.
automobilisten mindet haid
rijdt

Afgezien van waarschuwmgs
boiden heeft de politie op 9 en
10 augustus ook een reclame
vliegtuigje ingezet om automo
bihsten te wijzen op de snel
heidscontroles

Doorgereden
ZANDVOORT
De politie
heeft zondag een 34 jarige Am
sterdammer aangehouden die
ervan verdacht wordt kort
daarvoor op de Dr C A Gerke
straat een aanrijding te hebben
veroorzaakt met een geparkeerde auto en op de boulevard
tegen betonnen paaltjes te zijn
gereden De man bleek onder
invloed van alcohol te zijn,
maar weigerde zijn medewer
king aan een blaastest Hij werd
ter ontnuchtering ingesloten
De volgende ochtend verklaar
de hij met meer te weten wat er
was gebeurd, wellicht omdat
hij was mishandeld door drie
mannen Hij wist zich slechts te
herinneren dat hij daarna m
zijn auto was gestapt en dat hij
weer bij zijn positieven was ge
komen in de politiebus Zij rij
bewijs is ingevorderd en tegen
hem wordt proces verbaal op
gemaakt

Automobilisten
rijden minder
hard op Zeeweg

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(per 01-06-1996)
Maandag tot en met donderdag

O 00 t/m 18 00
18 00 t/m 20 00
20 00 t/m 22 00
22 00 t/m 24 00
Vnjdag
O 00 t/m 1100
11 00 t/m 12 00
12 00 t/m 14 00
14 00 t/m 18 00
18 00 t/m 20 00
20 00 t/m 24 00
22 00 t/m 24 00
Zaterdag

ZFM Nonstop service
Muziekboulevard
Power Play
Tussen Cb & Vloed

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

ZTM Nonstop service

ZFM Plus Een programma speciaal voor de senioren
Watertoren (met tussen 12 en l de gemeentevoorlichter)
ZFM Nonstop service
Muziekboulevard

Power Play
BPM

O 00 t/m 02 00
2 00 t/m 08 00
8 00 t/m 10 00
10 00 t/m 12 00
12 00 t/m 14 00
14 00 t/m 16 00
16 00 t/m 18 00
l K W t 'm 19 00
1900t/m2000

Niehtflight Een programma voor de Rock liefhebber
ZFM Nonstop service
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Hand m hand
Badmuts
Eurobreakdown
ZTM Sport (Live vanuit Yanks Café)
GetetteraanZee (Live vanuit Yank Café)

20 00 t/m 24 00
Zondag

de Kustwacht

O 00 t/m 930
9 30 t/m 10 00
10 00 t/m 12 00
12 00 t/m 14 00
14 00 t/m 16 00
16 00 t/m 18 00
18 00 t/m 20 00

ZFM Nonstop service
de Duinroos Een levensbeschouwelijk programma
ZFM Jazz
Ene Brunchen met
Badmuts
Zandbak
Muziekboulevard

20 00 t/m 24 00

de Kustwacht

Edwin Paap viel in de prijzen door het baanrecord \ an .los Verstappen bijna te raden

ZANDVOORT - „Ik heb het
circuit gebeld om te horen
wat de snelste tijd was en
daar ben ik iets onder gaan
zitten," verklapt Edwin
Paap, winnaar van de Jos
Verstappenwedstrijd die de
Albert Heijn rondom de
Marlboro Masters orgamseerde
Woensdag kreeg deze Zand
voorter onder andere een auto
radio met originele handteke
nmg van de bekende autocou
reur Jos Verstappen, omdat hij
het baanrecord bijna raadde
Verstappen reed tijdens de
Marloboro Masters in 51 68 se
conden ovei het circuit Paap
zette 51 6 op zijn wedstrijafor
muher
Zelf kon Verstappen met bij

de uitreiking zijn, want hij zat
alweer m het buitenland Toch
is Paap blij met zijn prijs
„Want ik win nooit wat dus ik
was erg ven ast " Bovendien is
hij een racefan
Aan de AH wedstrijd deden
15 mensen mee „Zo'n driehon
dei d mensen pakten een wed
stujdformuher, maar we heb
ben er helaas weinig terugge
kregen," vertelt bedrijfsleider
Lucas Schoonebeekeeihjk Hij
deelde de prijzen uit aan D
Zonneveld, D de Mumck, P Ja
cobs en D van Houten
De hele winkel heeft imm
twee weken vol gestaan met af
beeldingen van Vei stappen „Ik
had ze voor veel geld kunnen
verkopen " lacht Schoonebeek
„Nooit verwacht dat onze kaï
tonnen Josjeb zo populair zou
den zijn "

Zuurstofflessen en /wemvhe?en bij de hand houden' Er dreigt nog meer regen te \ allen
dc/e \veek
U I I M I uu M n

i
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Voor inlichtingen en reserveringen
kunt u contact opnemen met de
advertentie verkoop van Weekmedia
Amsterdam: tel, 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

verzorgt voor ca 9000 leerlingen
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randstedelijk

Hef Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen

opleidingen
deeltiidberoepsopleidingen en onentatiecentrum

schakelprogramma's

centrum

Wat heb je liever,
Wit of bruin?
Bak ze alle twee in de basisopleiding voor

Banketbakker of
B rood-Banketbakker
(4 a 5 dagen per week theorie en praktijk op school)

Doe/groep:
Jongens en meisjes die de middelbare school niet hebben afgemaakt en werkzoekenden
die bij het arbeidsbureau staan ingeschreven. Je moet full-time beschikbaar zijn.

Doel van deze opleiding:

Leer rap voor de
snelle hap!
Werk je graag in een snackbar, eetcafé, lunchroom, cafetaria of
croissanterie? Volg dan bij ons een deeltijd-opleiding voor

Reserveer snel: 0523-683000 22,00 uur

Fastfood-specialist

Bel voor meer informatie naar het Randstedelijk Opleidingen Centrum, afdeling Horeca,
tel: 020-4878689 en vraag naar Ellen of Karina.

CIRCUS ZANDVOORT
Circus Zandvoort is een amusementscentrum waarin men onder professionele begeleiding terecht kan voor behendigheids- en/of kansspelen. In ons
team is een vacature ontstaan voor

Het is iedere dag
feest!

INTERIEURVERZORGER M/V
Functie-informatie:
De functie bestaat uit het schoonmaken van alle bedrijfsruimtes, spelapparatuur en machines. In overleg met de leiding worden dagelijkse en periodieke schoonmaakprogramma's opgesteld.

Als je de deeltijd-opleiding volgt voor

leeftijd: 16 tot 26 jaar
toelatingseisen: minimaal 2 jaar Voortgezet onderwijs, toestemming
van het arbeidsbureau.
duur van de opleiding: minimaal 1 jaar
Bel voor meer informatie naar het Randstedelijk Opleidingen Centrum,
afdeling Brood en Banket
tel: 020-5219352 en vraag naar Wijnand van Ijzendoorn.
Je kunt ook langskomen op het volgende adres:

Gastheer/Gastvrouw

Functie-eisen:
* U heeft ervaring met interieurverzorging;
•k U beschikt over een goede gezondheid i.v.m. de lichamelijke belastbaarheid van de functie;
* U beschikt over o.a. een flexibele instelling (i.v.m. wisselende werktijden);
•*• Uw leeftijd is tussen de 25 en 45 jaar;
•*• U bent woonachtig in de regio.

(één dag in de week naar school,
vier dagen werken in een restaurant)
minimum leeftijd: 17 jaar
toelatingseisen: V.B.O. of MAVO en
werk in een erkend leerbedrijf
duur van de opleiding: 2 jaar
Bel voor meer informatie naar het
Randstedelijk Opleidingen Centrum,
afdeling Horeca,
tel: 020-4878689 en vraag naar
Ellen of Karina.

Wij bieden u:
•Ar Een arbeidsovereenkomst voor de duur van eenjaar (daarna voortzetting in een vast dienstverband bij goede beoordeling);
-k Een bruto-maandsalaris van ƒ 598,08 bruto per maand;
-k Een 10-urige werkweek (5 werkdagen per week; maandag t/m vrijdag);
-k Een algemene arbeidsvoorwaardenregeling waarin de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen zijn opgenomen.

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam

SIMM 16Mb EDO
60 N.SEC. 72 pins

Amsterdam
Kmkerrtraat S1,

020 - 489 00 77.
Haarlem
Kruisweg 61,
023-5322597.

ZIP Drive 100 Mb

ƒ 365,GERDA SIEMER COLLEGE

10 speed CD ROM
Stingray

•
•
•
•

SCHOONHEIDSVERZORGING
VOETVERZORGING
ONDERNEMERSOPLEIDING (A.O.V.)
VISAGIE/MANICURE

Informatie en sollicitatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u op werkdagen
telefonisch contact opnemen met de personeelsadministratie onder telefoonnummer: 023-5719535 en vragen om een sollicitatieformulier. In verband met de voortgang van de procedure, ontvangen wij uw sollicitatie
graag binnen l week na het verschijnen van deze krant.

ƒ 225,-

Erkend door het Ministerie van Onderwijs voor
zover de opleiding onder de W.E.O. valt

Opleidingen:

, , , "8*eP«.
» *-14-1s
*0-2i.

(één dag in de week naar school, vier dagen werken in een erkend leerbedrijf)
minimum leeftijd: 17 jaar
toelatingseisen: V.B.O. of MAVO en werk in een erkend leerbedrijf
duur van de opleiding: 1 a 2 jaar

Basisvaardigheden leren om zodoende werk te kunnen krijgen in een bakkersbedrijf en
door te kunnen stromen naar de gewone opleiding.

'n Avontuurlijk weekend
met een pony voor je deur,
vlakbij Ponypark Slagharen
Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!
U kunt reserveren voor een 3-daags weekend-arrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Ponypark Slagharen.
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n vele attrakties
zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende wildwest shows,
het circus, zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
* genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* bij elk vakantiehuisje een rijpony als speelkameraad voor uw kinderen.
* vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur tot zondagavond 19.00 uur.

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

r <i n cl s t c d e / / / k
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Alle prijzen zijn inclusief 17.5% BTW

GELDIG IN WEEK 33/34 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ

DAG- EN AVONDDEELTIJDOPLEIDINGEN
er d a Sietner
C

O

Lid VAKOS en VOV

L

E

G

E

Of

bel direct voor de brochure
Keizersgracht 790, Amsterdam
(tussen Utrechtsestraat en Amstel) Tel.: 020-624 68 67

oC
%>

L

Kom naar onze INFO AVOND
DINSDAG 20 AUGUSTUS
; 18.30 -21.OO uur
/voor alle informatie

randstedeli/k

Hef Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen

opleidingen
deeltiidberoepsopletdingen en orientatiecentrum

Ben je binnenkort geslaagd?
Wil je aan de slag in de handel?
Het Randstedelijk Opleidingen Centrum verzorgt opleidingen in het
leerlingwezen voor de detailhandel en de groothandel. Bij een opleiding
in het leerlingwezen combineer je leren met werken. Gedurende één dag in
de week volg je de theorielessen bij het Randstedelijk Opleidingen Centrum,
je praktijkopleiding volg je onder begeleiding van een consulent op een
werk- of stageplek.

De afdeling handel verzorgt de volgende opleidingen:

BI
B
E!
H
B
B
El

Volleybal

schakelprogramma's

De handel zoekt goed
opgeleid personeel!

BI
Q
BS
ü
EJ

2 APPARTEMENTEN
te huur, Kerkplein 5 Zandvoort, boven Febo. Zeer goed ingericht voor permanente
bewoning. Grote kamer met keuken, badkamer met ligbad, Ge- of ongemeubileerd
naar keuze. KI. huisdier toegestaan.
ƒ 900,- p.m. en geen verdere kosten.
Info: tel./fax 020-6733330

Aankomend Verkoopmedewerker
Verkoopmedewerker
Eerste Verkoopmedewerker Midden- en Kleinbedrijf
Verkoopspecialist Grootwinkelbedrijf
Afdelingschef Grootwinkelbedrijf
Filiaalbeheerder Grootwinkelbedrijf
Afdelingschef Kassa Grootwinkelbedrijf
Ondernemer Midden- en Kleinbedrijf
Magazijnmedewerker
Magazijnchef
Commercieel Medewerker Binnendienst
Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV)
(opleiding voor zelfstandig ondernemersschap)

Voor informatie en inschrijving kun je terecht op
dinsdag 20 aUgUStUS om 14.00 uur aan de
Wilhelmina Druckerstraat 3
1066 AA Amsterdam
telefoon: 020-4878686
Bereikbaar mei tram 2, bus 18, 79, 23, 64 en 68

sport van de jaren '90

SPORTING OSS
in competitieverband
en recreatief
Voor inlichtingen bel:
5715556 of 5281764 of
5623663 of 5634579
Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Internetten met ISDN
vanaf f280,-

Belangstelling voor Internet, of al een heavy user? Dan hebben we goed nieuws. Want nu is er het ISDN Pakket
Internet! Een pakket waarbij de ISDN-aansluiting al inbegrepen is. Samen met een abonnement op bijvoorbeeld
PLANET Internet, kunt u tegen lokaal tarief de elektronische snelweg op via het supersnelle ISDN-net.
Het ontvangen van informatie, foto's en videobeelden en het downloaden van software en spelletjes gaat met ISDN
Daar zit u dan Een heerlijk huis op't oog.
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want

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

twee tot vijf maal zo snel als via een modem op het gewone telefoonnet. Bovendien hebt u met ISDN standaard twee
telefoonlijnen. U kunt dus op uw gemak surfen over het Web, terwijl u bereikbaar blijft en uw huisgenoten of collega's
gewoon kunnen bellen of faxen. Het ISDN Pakket Internet is te koop vanaf f 280,- (incl. BTW). Bij aanschaf ontvangt
u nu, zolang de voorraad strekt, een leuke attentie. Meer weten over deze aanbieding?
Bel dan gratis Primafoon (06-0402) of Business Center (06-0403). Of kom even langs.

ptt telecom

woensdag 14 augustus 1996

3\/eekmedia 17

lampers gaan onzekere toekomst tegemoet
Vanaf 15 oktober kunnen campers niet meer
terecht op het speciale
terrein aan de Boulevard. Pachter Hendriks
kreeg onlangs bericht
van de gemeente Zandvoort. In het kader van
de nieuwe Wet op de
Openluchtrecreatie is
zijn vergunning om campers te stallen beëindigd. „Voor mij houdt
het op," aldus Hendriks.
„Mijn contract wordt
niet meer verlengd.
Maar een alternatief
voor deze mensen is nog
niet genoemd. Ze zullen
wel weer her en der over
Zandvoort verspreid
gaan staan."

de badplaats door

met
Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Verzet. Bewoners van de Schoolstraat en de
Louis Davidsstraat verenigen zich tegen de plannen van Jupiter-eigenaar Bruynzeel. De omwonenden voelen zich overvallen door de plannen
voor een winkelgalerij tussen Raadhuisplem en
Schoolstraat.
Belasting. De gemeenteraadsfracties hebben
zich voor het grootste gedeelte achter de nota
'Belasten dagtoerist' geschaard. Wethouder Ingwersen verdedigde de nota met de stelling dat de
Zandvoorter te zwaar belast wordt door de kosten die het toerisme met zich meebrengt.
Toptennis. Ruim driejaar geleden werd de stichtmg Toptennis Zandvoort opgericht om tennis
op een zeer hoog niveau naar Zandvoort te brengen. En het toptennis is daadwerkelijk in de
badplaats te aanschouwen.
Terugfluiten. De politie is vorige week opgetreden tegen ondernemers die uitstallingen tegen
de regels in, op het trottoir hadden geplaatst. De
gemeente heeft de politie echter teruggefloten.
Zij werd geadviseerd te wachten met ingrijpen
totdat de nota 'Voorwerpen op de weg/het trottoir' is vastgesteld.
Schade. Onlangs zijn van een 34-jarige Zandvoortse vrouw cheques gestolen. Tien van de
cheques zijn in Spanje uitgeschreven voor een
bedrag van 468,80 gulden per stuk 0e totale
schade bedraagt nu 4688,80 gulden.

Op vingers getikt. In de raadsvergadering van 25
mei 1981 is de raad akkoord gegaan met de nieu
we afvalstoffenverordenmg zoals die volgens de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten is vast
gesteld. De punten over het gescheiden aanbie
den van bepaald huisvuil heelt de raad ge
schrapt Gedeputeerde Staten stellen dit standpunt niet op prijs en vinden dat de bedoelde
bepalingen alsnog worden opgenomen
81-jarige 7Avemstcr. Ook dit jaar weer waren er
bloemen van deze krant voor de oudste deelneemster aan de zwemvierdaagse, en ook dit jaai
weer was dat mevrouw Arendje Koper Dit jaar
was het weer wel aanmerkelijk beter dan het
voorgaande jaar toen het extreem koud was
Bouwes. Dinsdag 11 augustus was het dan zover
Wat de laatste weken in Zandvoort het gespi ek
van de dag geweest, kan dan eindelijk met eigen
ogen worden aanschouwd, de face-lift van het
Bouwes hotel
Zwart. „Ik zie de toekomst zwarter dan zwart,"
zei commissielid Fhermga tijdens een vergadering over de financiële situatie van Zandvoort
Volgens wethouder Aukema is deze slecht' „Ik
voorzie botsingen "
lepziekte. In het kader van de bestrijding van de
lepziekte wordt door de dienst Openbare Werken tijdens het groeiseizoen wekelijks een mspectieronde gemaakt langs de gemeentelijke en
zo mogelijk langs particuliere iepen Het is gebleken dat verschillende bomen m Zandvoort
door de lepziekte zijn aangetast

H
Het terrein aan de boulevard waar de- campers weg moeten
Hendriks berust in zijn lot.
lij is nog wel een keer bij wetlouder Flieringa geweest maar
Sie zegt dat het niet anders kan,
|Ik kan daar niet tegen vechten
n doe het ook niet," aldus de
achter, die alle parkeerterreilen aan de Boulevard, vanaf de
totonde bij het Beach-Hotel
ot aan Café Restaurant Riche,
acht. „Maar wat ik niet be;rijp, is dat er geen maatregeen worden genomen voor deze
jasten. Ze weten nog helemaal
•an niks. Waar moeten ze heen
n de toekomst?"
Per jaar komen er heel wat
tezinnen met een camper naar
ïandvoort. Op het speciale
camper-terrein van Hendriks
cunnen er maximaal 45 gekaatst worden. „Daar wordt
veelvuldig gebruik van genaakt. Er zijn dagen dat ik er
;elfs 120 heb staan. Als dit ter•em vol is, dan mag ik ze nameijk ook aan de overkant naast
Ie Shell-pomp zetten."

Een plaats kost 24,50 gulden
per dag. Daarvoor krijgt de
camper-gast een schitterend
uitzicht op zee, vers water en de
mogelijkheid tot het deponeren
van vuilnis in een speciale container. Daarnaast staat er een
apart depot voor het legen van
het chemisch toilet. Niet alleen
strandgasten en Duitse badgasten, ook veel bezoekers van het
circuit weten het camper-terrein van Hendriks jaarlijks te
vinden. Volgens de pachter
staan de campers hier 'op het
mooiste stukje van Europa'.
Zeven jaar geleden werd de
locatie uit nood geboren. De
campers zouden her en der in
Zandvoort verspreid staan en
voor te veel overlast zorgen.
Vooral de Boulevard, de Gort
van der Lindenstraat en de
Frans Zwaanstraat waren altijd
geliefde plekken voor de 'luxe
wildcampeerders'. Bewoners
uit de omgeving ergerden zich
echter groen en geel aan de da-

gelijkse stoeltjesparade, de
stank van de barbeque en het
legen van het (af) was water en
het chemisch toilet aan de rand
van het duin. Vandaar deze tijdelijke oplossing. Bij het in gebruik nemen van het camper-terrein zou de gemeente ondertussen uitkijken naar een andere locatie.
„Zeven jaar later is deze nog
steeds niet gevonden," aldus
Hendriks. „De campings kunnen de campers niet herbergen.
Die hebben tegenwoordig alleen nog maar vaste plaatsen
voor stacaravans, hooguit nog
wat tenten kunnen ze er bij hebben. Zelf mag hij zich niet aanpassen aan de wet. Ga ik er een
toilettengroep en douches neerzetten, dan lijkt mijn terrein
volgens de gemeente weer te
veel op een camping en dat willen ze blijkbaar niet. Nee, voor
mij is het over."
De pachter voorziet echter
wel dat oude tijden in Zand-

(ADVERTENTIE)

Foto Rob Knotter

voort weer gaan herleven. En of
dat nu wel zo best voor de bewoners en het milieu is? Om
over de ongastvrijheid van
Zandvoort ten aanzien van deze
toeristengroep niet eens te
spreken.
Roei van Veen, jurist en medewerker van de gemeente,
houdt zich momenteel bezig
met de wet op de Openluchtrecreatie. Van Veen: „Vroeger
was er een Kampeerwet, deze
heeft echter nooit goed gefunctioneerd. Voor deze wet komt
een nieuwe in de plaats. Tot
1997 is er nog een overgangsbepaling van kracht. Hierna vallen alle kampeerterreinen officieel onder de nieuwe Wet op
de Openluchtrecreatie. Via
deze wet krijgen de gemeenten
meer beleidsvrijheid wat betreft het kampeergebeuren tainnen de gemeente. Zo moeten
alle kampeerterreinen in Zandvoort aan een nieuwe vergunning. Het camper-terrein aan

de Boulevard voldoet met aan
deze eisen, dus is er geen nieuwe vergunning afgegeven."
Van Veen is aangetrokken
door de gemeente om te kijken
naar de recreatiemogelijkheden binnen de gemeente Zandvoort en op basis daarvan een
beoordeling te geven. Binnen
twee maanden hoopt hij zijn
onderzoek te kunnen afronden
en ook voor de camper-toeristen eventuele alternatieven te
noemen. „Hierna zal ik een advies geven aan het college van
Burgemeester en Wethouders.
Zij kunnen dan eventueel hun
beleid hierop afstemmen."
Hoewel de gemeente vooruitstrevende plannen heeft op toeristisch gebied, heeft zij volgens van Veen altijd rekening te
houden met de belangen van de
provincie. „In het kader van de
ruimtelijke ordening kan de
provincie het beleid van de gemeente Zandvoort namelijk
doorkruisen."

Weekenddiensten
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Nederlandse
versie.

Elke tiende
bezoeker
gratis

TOY STORY
verrassing

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

16 jaar
Dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT
UP CLOSE AND PERSONAL

MISSIONIMPOSSIBLE
ERASER
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

sprekend voor de badplaats
kiest. Een harde kern zal altijd
over de Zeeweg naar het strand
karren, maar het gaat om al die
anderen. Politiek en bedrijfsleven moeten eraan trekken wil
Zandvoort met achterblijven.
Datje in de file staat na een
evenement als de Marlboro
Masters, nouja Maar na een
zomerse dag wil ik snel naar
huis en met vast staan - om
welke reden dan ook. Om maar
iets te noemen.

veel aan veranderen? Een
dienstregeling uit 1938 klinkt
misschien wel nostalgisch,
maar ja, om over dat stukje
vanaf Amsterdam nou bijna
twee uur te doen, lijkt mij
maar een eenmalige zaak
Maar datje als Zandvoorter
afgunstig naar zo'n strandexpres kijkt, kan ik me heel goed
Maar er is veel meer datje
voorstellen - zeker sinds er
als badplaats m de gaten moet
geen directe verbinding meer
houden, wil de entourage zo
is met Amsterdam. De eerste
treinrit zondag naar IJmuiden zijn dat de toerist er op af
heeft een heel hoop publiek ge- komt. Ik vind het zelf nog altijd een gemiste kans dat van
trokken en alleen al op de publiciteit kun je stinkend jaloers het Raadhuisplein niet een
echt plein is gemaakt. Een
worden. Want als er iets gaande is de laatste jaren, dan is het soort scharnierpunt dat Kerkstraat en Haltestraat werkelijk
wel een concurrentieslag om
met elkaar verbindt. Het is nu
de toerist. Zelfs Amsterdam
met meer dan een loze ruimte
moet zich bezinnen op haar
die vooral voor het verkeer een
presentatie, anders verliest ze
functie heeft. Een echt plein
de slag van een stad als Edinburgh, blijkt uit onderzoek van voor iedereen dat van het centrum een middelpunt maakt.
de VVV. Dat zegt genoeg.
En dan komt de sfeer vanzelf
Ook de ondernemers in
Zandvoort moeten merken dat wel.
Eduard Herkes
de toerist met meer vanzelf-

Kerkdiensten
18/19 augustus
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Jullanaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds G. Germans.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Geen dienst tot en met 18 augustus.

Speelweek van 15 t/m 21 aug.

EEFT U OOK een Zandvoorter met een scheef en
wat afgunstig oog naar de
tv zien kijken dit weekend. Wat
een feest zeg, daar in IJmuiden. Krijgje zo maar een treintje aangereikt om nog iets van
die badplaats die geenbadplaats is te maken. Niet dat ik
iets tegen IJmuiden heb. Als
kind ben ik er zeker zo vaak geweest als m Zandvoort. Kijken
naar de boten die voorbij kwamen of lagen te wachten in de
grootste sluis ter wereld. Mijn
vader had ooit de zee voor de
wal verruild, maar aan zijn
portie zeevaart moest-ie toch
komen.
Het is juist de scheepvaart
die IJmuiden zo'n apart karakter geeft. Er is altijd wat te
zien, zeker vanaf de pier. Maar
om het nou een badplaats te
noemen, nee dat zou niet zo
snel in me opkomen. Daar kan
de aanleg van een glimmende
jachthaven met veel aan veranderen. Een kennis van me exploiteert al langer een eettent
op het strand en ik begrijp dat
de drommen toeristen nog niet
erg willen komen. Zou dat
treintje van rederij Lovers daar

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagteriberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is met nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor inforrnatie, advies en hulp tel. (023-)

5717373, op alle werkdagen van
10.30-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

B Burgerlijke stand {j

Pratend
oud worden
Dirk en Rein kennen zelfs elkaars achternamen waarschrjnlijk niet eens. Zoals de oude
Zandvoorters altijd op de bankjes bij Jupiter zitten, zo strijkt
een groep van zo'n tien ouderen
uit allerlei windstreken neer op
de banken op de Rotonde. Dirk
uit Ouderkerk aan de Amstel en
de Zandvoortse Jordanees Rein
horen bij die groep. Ze keuvelen
met elkaar over zaken waarover
de meeste ouderen keuvelen.
De dood, het leven, de gezondheid en het weer. Hun leeftijd
blijft schimmig. Rond de 75, dat
is het enige dat zeker is.
„Normaal gesproken is mijn
vrouw er ook bij, maar ze is naar
een braderie in Schagen. Mijn
heup is niet zo goed meer, dus ik
ging liever naar Zandvoort,"
vertelt Dirk. „Heerlijk hier. Die
zeelucht. Dat doet een mens
goed. Ik ben vroeger Rijnvaartschipper geweest. Dus de zee
trekt me."
Rein woont al 17 jaar in Zandvoort en wil er niet weg, al ligt
een deel van zijn hart in de Jordaan. Want daar is hij geboren
in een keldertje. Hij zingt een
liedje van Johnny Jordaan.
„Maar mijn stem is niet zo best
meer. Ik bokste vroeger en heb
te veel klappen op mijn strottehoofd gekregen."
De bank bij het windscherm is
het meest favoriet. Ambtenaar
Jan Heitköning heeft dat
scherm er ooit laten plaatsen in
de jaren zeventig. Op verzoek
van andere oude bankzitters.
Tenminste, zo luidt het verhaal.

Op de een of andere manier
houden jongeren het minder uit
op de bankjes op de Rotonde.
Zelfs de twintiger Geert met een
Brabants accent en een kegel
heeft geen zitvlees. „Ik moet
weer, want mijn vrienden roe-

pen," zegt hij met dubbele tong.
Dirk en Rein blijven achter.
Dirk trekt een gezicht van 'laat
maar waaien' en Rein heeft een
sterk verhaal over boksen en de
Jordaan.
I ulo Midi e l icbeinm

Agenda

Donderdag 15 augustus
* Beach Movie: Four weddings and a funeral is om 22 30 uur te zien op het Nooi d-Strand bij Club
Nautique. De voorstelling is gratis
Vrijdag 16 augustus
In ondertrouw:
Alexandre Gilbert Oord en •* In uitgaanscentrum Yanks (Kosterstraat) is een Hot Summer Party, waarbii gewaagde kleding op
Katerine Johanna Sabme An- prijs wordt gesteld. Aanvang om 22 uur.
Zaterdag 17 augustus
sems.
•"• Bij Sunset (strandpaviljoen 14) vindt de Camel Beach Danceparty plaats Het gratis toegankelijke
Geboren:
Kevin Robert, zoor. van: Fre- evenement staat in het teken van funk, soul en jazzdance De optredens, onder meer van Hit the
derikus Johannes Antomus Boom, beginnen om 17 uur.
Daane en Ilonia Maria Johanna Zondag 18 augustus
* Beeltenissen van onder meer Miles Davib en Frank Zappa van de hand van kunstenaar Steven zijn
Grapendaal.
te zien bij kunstuitleen Beeldend Gesproken aan de Brederodelaan 10 in Bloemendaal. Olieverf,
Overleden:
Herbert Gerard Veth, oud 76 potlood en airbrush bepalen het kunstwerk.
* De 150 jaar bestaande medisch/psychiatrische collectie van Provinciaal Ziekenhuis Santpoort it,
jaar.
Simon Petrus Berkhout, oud van half twee tot half vijf te zien in Museum Meerenberg Het museum is te vinden op het terrein van
het voormalige PZS.
66 jaar.
Derk Stobbelaar, oud 90 jaar. Woensdag 21 augustus
Ibrahim Gamal Abdelnasir, * Het hart bonkt, een familievoorstelling die om 19 30 uur te zien it, m het Openluchttheater
Bloemendaal. Volwassen popmuziek in het Nederlands voor kinderen vanaf zes laar
oud 34 jaar.

woensdag 14 augustus 1996

Weekmedia 17
Voor inlichtingen en reserveringen
kunt u contact opnemen met de
advertentieverkoop van Weekmedia
Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

GIJSBRECHTVANAEMSTEL

CIRCUS ZANDVOORT

BESSENJENEVER
HELE LITER

Zandvoort
Dagblad De Telegraaf

Circus Zandvoort is een amusementscentrum waarin men onder professionele begeleiding terecht kan voor behendigheids- en/of kansspelen. In ons
team is een vacature ontstaan voor

BEZORGERS M/V
Leeftijd v.a. 15 jaar
Prima verdiensten,
gratis krant.
4 x per jaar bonus van ƒ 72,50.
Kerstgratificatie.

Functie-informatie:
De functie bestaat uit het schoonmaken van alle bedrijfsruimtes, spelapparatuur en machines. In overleg met de leiding worden dagelijkse en periodieke schoonmaakprogramma's opgesteld.
Functie-eisen:
* U heeft ervaring met interieurverzorging;
•k U beschikt over een goede gezondheid i.v.m. de lichamelijke belastbaarheid van de functie;
* U beschikt over o.a. een flexibele instelling (i.v.m. wisselende werktijden);
-*• Uw leeftijd is tussen de 25 en 45 jaar;
•*• U bent woonachtig in de regio.

MARTINI
VERMOUTH
blanco of rosso

CHABDONNA

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

ALPHAHELPENDE
Momenteel zijn er plaatsinssmoselijkheden in ons gehele werksebied.
Het salaris is ƒ 14,87 netto per uur voor 23-jarigen en ouder. Er
geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Belangrijk!
Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 7.600,- per jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is), terwijl de partner
de dubbele belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

OPEN HUIS
Passage 3/11, zat. 17/8 van 12.00-14.00
uur.
Zeer riant driekam.app. op 3e et. met uitzicht op zee en balkon op het westen. Ind.
hal; woonkam. (50 m2) met balkon west;
keuken met balkon oost; 2 si.k.; toilet;
badk. met wastafel en ligbad. Het app. is
recent van binnen geschilderd en wordt gestoffeerd aangeboden.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

RICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout. Telefoon 023-5213421

Smaakvolle opleidingen

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

veer dejhoreca . . .

^

Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste j^'j^"/. L°°^ " !?e.?taurc!l?ll'>edT'i*'"
Wijncertificaat
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

Hef Randstedelijk Opleidingen Centrum

ELDERS

heeft alle dranken!

VAN

uiaaanbaangan t\ni t)ek*9

Gratis naar Marco Borsato!
RADIO 10 GOLD EN DUYVIS
PRESENTEREN DE SUPERFUIF
Op 14 september a.s. organiseren
Duyvis en Radio 10 Gold het feest van
het jaar in de Jaarbeurs in Utrecht Een
keur van nationale en internationale
topartiesten trakteren het publiek op
een waanzinnige avond.

SCHAIK

Gaynor laten met een
stortvloed van discohits
de jaren tachtig herleven
en Marco Borsato zal met
een zinderend concert
van een uur de avond
afsluiten. De Radio 10
Gold
Dance
Classics
Show zorgt dat het met
de grootste dance hits
aller tijden ook tussen de
optredens door een groot
feest blijft.

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

verzorgt voor ca. 9000 leerlingen
deeltijdberoepsopleidingen en oriëntatieschakelprogramma's

Gek op mode?
Zet de schaar er in!
Meld je aan voor de opleiding

Kleding en Mode

'Liefde op het eerste gezicht'

NOORD
Grcilis
j-uime
pgrkècrgelegenheid

Oriëntatie en schakel

c/?/m?

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

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

Daarbij helpt u oudere en/pf zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden sedurende minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal
12 uur per week.

opleiding

De uit de Povlakle afkomstige
Lambruscoislichtin
alcohol, en kleur, lichtzoet
van smaak, en heerlijk fris en
bruisend. Heerlijk als zomerse
dorstlesserl

FLESSEN

Fa. Gansner & Co.

Dat kan. Als

&

JohanCramp stichtte
in 1847 zijn eerste
wijngaard in de
Barossa Valley In
Australië en noemde
deze Jacob's Creek.
Wij kozen voor u de
Jacob's Creek Shiraz
Cabemet. Deze
bijzondere wijn zal
iedere lie"iebber in
vervoering brengen.

-,—'—1 DOOS 6 FLESSEN 45.00 -,

Een leuke bijverdienste...?
Voor langere; tjjd...?
Ook uw werktijden in overleg te regelen ...?

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 5219329

y

Deze sublieme
Kirkwood Chardonnay
is een van de mooiste
witte wijnen van
Moldavië, gelegen
ten noord-oosten van
Roemenië.
De wijn is voor 100%
gemaakt van de
beroemde
ChaVdonnay-druil die
oorspronkelijk uit
Frankrijk werd
geïmporteerd.

HELE LITER

De Stichting Thuiszorg Kennemerland
Zuid Is werkzaam In de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort De organisatie biedt
gezlns- en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
wonen.
Er wordt nauw samengewerkt met het
Kruiswerk en andere zorgaanbieders In
het werkgebied.

training

SINAASAPPEL
LIMONADE

Bel voor info:
023-5635295
na 1-7.00 uur.

Informatie en sollicitatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u op werkdagen
telefonisch contact opnemen met de personeelsadministratie onder telefoonnummer: 023-5719535 en vragen om een sollicitatieformulier. In verband met de voortgang van de procedure, ontvangen wij uw sollicitatie
graag binnen l week na het verschijnen van deze krant.

• Management *
opleidingen

A ORANGINA
LITERFLES
ELDERS Iï69'

raanenevei

Wij bieden u:
~k Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar (daarna voortzetting in een vast dienstverband bij goede beoordeling);
-k Een bruto-maandsalaris van ƒ 717,69 bruto per maand;
•k Een onregelmatigheidstoeslag van 20%;
* Een 12-urige werkweek (3 werkdagen per week);
* Een algemene arbeidsvoorwaardenregeling waarin de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen zijn opgenomen.

Bel voor informatie:

RED LABEL-0,7 LITER
ELDERS^SS"

vraagt met spoed

INTERIEURVERZORGER M/V

ra Horeca Ondernemersvaardigheden ^ *' %pj3 ~* m Koken
m Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
'"'
•ffS"-1^'^ m Serveren

JOHNNIE WALKER

Supersterren
Gerard Joling verzorgt het
eerste optreden waarbij
natuurlijk al z'n grote hits
te horen zijn, Candy
Duif er zal met haar charmante verschijning in
combinatie met zwoele
saxofoonmuziek
menig
hart sneller laten kloppen,
Sister Sledge en Gloria

Gratis kaarten
En nu komt het....toegangskaarten voor de
SuperFuif zijn helemaal
gratis. Radio 10 Gold en
Duyvis trakteren iedereen
op het feest van het jaar!

Marco zingt 'Als Geen Ander'

unieke code. Het enige
dat je hoeft te doen is de
SuperFuif-lijn te bellen,
deze code in te toetsen
en twee vragen te beantwoorden. Binnen enkele
dagen krijg je bericht of je
één van de gelukkige winnaars bent van twee toegangskaarten voor de
SuperFuif.

Want iedereen die de
Super-Fuif-lijn
heeft
gebeld, kan zo maar live

SuperFuif-uur
op Radio 10 Gold

Deze opleiding duurt 1 jaar.
Je gaat 3 dagen per week naar school.
Voorwaarden:
- je staat ingeschreven bij het arbeidsbureau
- je bent 16-28 jaar

Wil je meer informatie
kom dan naarde voorlichting op:
Woensdag 21 augustus om 13.00 uur
R.O.C Elandsstraat
Afdeling Kleding en Mode
Elandsstraat 175
1016 SB Amsterdam
tel: 020-5219352

Vanaf
maandag 19 augustus
staan wij weer opgewekt, uitgerust en vol
goede moed voor u
klaar.

VERSTEEGE'S
IJZERHANDEL

Get 'Lost in Muslc' met Sister Sledge

'Big Girl' Dulfer

Hoe kom je aan gratis
kaarten? Ga snel naar de
dichtstbijzijnde supermarkt en koop een aktieverpakking Duyvis pinda's of knabbelnoten. Aan
de binnenzijde van deze
verpakking staat een

Elke werkdag zendt Radio
10 Gold tussen 'fuif en
zes . uur' het
Duyvis
SuperFuif-uur uit. In dit
programma wordt natuurlijk veel aandacht besteed
aan de SuperFuif, hoor je
de grootste hits van de
optredende artiesten en
maak je kans op prachtige Radio 10 Gold/Duyvisprijzenpakketten.

Gloria 'Queen of The Discos' Gaynor

in de uitzending bij Radio
10 Gold komen. Radio 10
Gold is in heel Nederland
via de kabel in FM stereo
te ontvangen en via de
middengolffrequentie AM
675 op elke radio in
Nederland.

Zandvoor'cs
Nieuwsblad
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'Olympische Spelen
blijven uniek'
ZANDVOORT - Onder de
enige honderden Nederlanders, die actief waren tijdens de Olympische Spelen
in Atlanta, was ook een
plaatsgenoot. Hoewel er
sprake was van een slechte
organisatie heeft Maarten
Koper, fysiotherapeut van
de nationale honkbalploeg,
het fantastisch naar zijn zin
gehad. „Het is en blijft een
unieke gebeurtenis."

Nadat de Zandvoortse fysiotherapeut vier jaar geleden de
Olympische smaak al te pakken had gekregen bij de spelen
in Barcelona, wilde hij er ook
wel voor de tweede maal bij
'zijn. En als het aan Maarten
Koper ligt, is hij ook present in
het begeleidingsteam van de
honkballers in Sydney in 2000.
Wat prestaties betreft, viel de
honkbalploeg tegen. Tweemaal
wonnen de Nederlanders hetgeen toch nog goed genoeg

bleek te zijn voor een vijfde
plek. „We maakten te veel fouten," stelde Maarten Koper.
„De pitchers waren niet in
vorm en ik denk dat de spelers
de spanning van het grote stadion met 25.000 toeschouwers
niet aankonden."
De Nederlandse honkballers
waren dus na ruim een week
spelen klaar en zodoende kreeg
onze plaatsgenoot tijd genoeg
om vele evenementen te gaan
bekijken. Van de vaak gehoorde kreet dat de organisatie
slecht was daarvan kan Maarten ook nog wel een paar voorbeeldjes noemen. „Vooral de
vervoersproblemen
waren
groot. Vaak moest je uren
wachten op een bus. Zo liep
veelal de voorbereiding op een
wedstrijd geheel in de war. Ook
bij de opening moesten we drie
uur wachten en tenslotte moesten we nog een volle sprint maken om op tijd te komen voor
de ceremonie."

Motorrijders strijden
om Nederlandse titel
ZANDVOORT - MAC
Zandvoort organiseert samen met het Circuit Park
Zandvoort op 24 en 25 augustus wegraces voor het
Open Nederlandse kampioenschap voor motoren.
Voor bezoekende motorrijders hebben de organisatoren een aantrekkelijk
pakket samengesteld.
Even hing het doorgaan
van de wegraces op Zandvoort aan een zijden draadje.
Na intensief overleg met de
Koninklijke
Nederlandse
Motorrijders
Vereniging
(KNMV) heeft het Circuit
Park Zandvoort besloten
toch het financiële risico te
nemen.
Het programma van de
KNMV Dutch Open Road
race op zondag 25 augustus
behelst de volgende wedstrijden: Battle of the Twins, Supersport 400 en 600, 50cc Junior Cup, Superbikes Unlimited en MuZ-Skorpions. De

aanvang is 12 uur. De toegangsprijzen zijn 25 gulden
voor duinen en tribune, terwijl het rennerskwartier een
tientje extra kost. Zaterdag
24 augustus zijn de diverse
trainingen van negen tot half
zes waarvoor 12,50 entree
moet worden betaald.
Op zondag tussen acht uur
en kwart over 11 's morgens
kunnen motorfietsbezitters
gebruik maken van het 'vrijrijden-pakket'. Met de eigen
motor kan men onder toezicht van marshalls, 15 minuten over de baan van het Circuit Park Zandvoort rijden.
Tevens ontvangen deelnemers een toegangskaart voor
het rennerskwartier en een
parkeerbewijs voor Paddock
2 voor de motorfiets. Het aantal plaatsen is beperkt.
Slerhts 350 motorrijders
kunnen vanwege de beschiktaare tijd van de speciale actie
gebruik maken. De prijs van
het vrij-rijden-pakket bedraagt zestig gulden.

Toch kon dat het verblijf in
Amerika voor Maarten Koper
niet verkorten. Gingen vele
sporters of leden van de taegeleiding huiswaarts toen ze uitgespeeld waren, er vielen genoeg sportieve evenementen te
bezoeken. En daar heeft hij
driftig gebruik van gemaakt.
„Ik begrijp niet datje als sportliefhebber weggaat. Als je sportliefhebber bent dan kan je zoveel genieten van andere sporten. Met alle sporters vorm je
op zo'n Olympische Spelen één
grote familie. Ik heb veel contact gehad met collega's en
sporters zoals de roeiers en de
hockeyers. Iedereen leeft ontzettend met elkaar mee. De
saamhorigheid onder de Nederlanders was heel erg groot. Ook
het bekijken van de sportevenementen was de moeite waard.
De finales van de Hockeyers en
de volleyballers had ik niet willen missen. Het waren echt
prachtige gebeurtenissen."
Het meeleven van de Nederlanders leverde genoeg stof op
tot een discussie. Vooral Prins
Willem Alexander en staatssecretaris Terpstra stonden constant in de schijnwerpers. „Dat
was totaal geen probleem," gaat
Koper verder. „We hebben ge-

ZANDVOORT - Door de resultaten van' de laatste drie
wedstrijden is de positie
voor Proger-Ellesse Zandvoort op de ranglijst niet erg
florissant geworden. Het
Zandvoortse
tennisteam
moet met de laatste competitiewedstrijd van vandaag
de positie in de eredivisie
veiligstellen. Gezien het te
spelen programma moet dat
kunnen lukken.
De formatie van trainercoach Hans Schmidt kwam
deze week driemaal in actie en
dat leverde zes punten op. Tegen koploper Amstelpark viel
de 1-5 nederlaag te verwachten.
Seda Noorlander zorgde voor
het enige punt door de hoog op
de
internationale-ranglijst
staande Miriam Oremans te
vloeren in drie sets, 2-6,6-3 en 16. De overige vijf partijen werden verloren.
Toch had er misschien wat
meer in gezeten. Esmir Hoogendoorn gaf Nicole Muns erg
goed partij maar ging met 4-6 en
6-7 ten onder. Ook Glen Schaap
gaf tegenstander Fernon Wi-

Fraaie prestatie
duif van Paap
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines doen het dit jaar
heel erg goed. Niet alleen in
de afdeling Haarlem maar
ook in geheel Noord-Holland. Dit bleek ook nu weer
met een uitstekende prestatie van de duif van de combinatie Paap.
Links Maarten Koper die
de door Andre Agassi gewonnen tennisfinale bijwoonde met
Eric de Bruin,
aanvoerder
van het honkbalteam

De vlucht ging vanat hoi
Franse Peronne over een ai
stand van bijna driehonderd kilometer. Voor de Zandvoortse
duiven was de zuidoosten wind
bijzonder gunstig. Om half ell
kozen de duiven de vrijheid en
om 13.28.33 uur werd de eerste
duif geklokt door de combina
tie Paap. Dit taleek later de wmnaar te zijn in de afdeling Haarlem en de vierde duif van geheel
Noord-Holland, hetgeen een
fraaie prestatie genoemd ma»
worden.
Uitslag:

noten van de prins en van Terpstra. Willem Alexander bleek
een heel gewone jongen te zijn.
Met hun gedrag hebben ze
enorm veel good-will gekweekt
bij de sporters. Heel leuk was
ook het bezoek van de prins
aan een honkbalwedstrijd. We
hebben ontzettend gelachen
toen teamarts Frank Nusse de
Antilliaanse spelers vertelde

dat de prins aanwezig was.
Deze spelers waren in de veronderstelling dat popster 'Prince'
de wedstrijd bezocht."
De Zandvoorter heeft zoveel
meegemaakt dat een bladvulling zeker mogelijk zou zijn geweest. Over de bomaanslag kan
hij kort zijn want daar heeft hij
gelukkig niets van gemerkt. „Ik
belde naar Zandvoort om mijn

dochter met haar verjaardag te
feliciteren. Zij vertelde toen dat
er een bomaanslag gepleegd
was, maar wij hebben daar in
het Olympische dorp niets van
gemerkt."
Behalve de Nederlandse successen kan toch niet onvermeld
blijven dat uit het rijtje hoogtepunten hem het ontsteken van
de vlam door Mohammed Ali

TC Zandvoort nog niet veilig
op laatste competitiedag
bier goed partij. Helaas ging
ook deze strijd verloren met 6-7
en 3-6. Het damesdubbel Noorlander/Hoogendoorn bood de
Amstelparkers Oremans en
Muns heel goed partij. Pas in de
noodzakelijke derde set sloeg
Amstelpark toe, 5-7, 6-2, 1-6.
Het programma voor de
Zandvoorters loog er niet om,
want na de koploper kwam
nummer twee Popeye Gold
Star op bezoek. Al snel keek
Proger-Ellesse Zandvoort tegen een 0-1 achterstand aan. Esmir Hoogendoorn verloor haar
eerste set, maar herstelde het
evenwicht door de tweede set
met 6-4 te winnen. Jammer genoeg raakte Hoogendoorn in de
derde set geblesseerd waardoor
de partij verloren ging.
Voor het Zandvoortse team is
Seda Noorlander van ongekende waarde. Noorlander bleef

voor de vijfde keer op rij ongeslagen en zou dat ook in de zesde wedstrijd blijven. Kim de
Weille werd in drie sets naar
een nederlaag gespeeld, 6-7, 6-4,
6-1. De Zandvoorters namen
vervolgens een voorsprong
door een verrassende en vlotte
overwinning van Glen Schaap.
Schaap had geen probleem met
Edwin Kempers, 6-4, 6-4. Sander Hommel was dicht bij het
derde Zandvoortse punt, doch
liet Grant Doyle in de derde set
ontsnappen. Na een spannende
partij verloor Hommel met 3-6,
7-5 en 4-6.
In het damesdubbel verving
Petra Janssen de geblesseerde
Esmir Hoogendoorn. Samen
met Seda Noorlander was Janssen kansloos tegen de tennissters van Popeye Gold Star, 1-6,
1-6. Ook het herendubbel kon
het niet bolwerken. Schaap en

Hommel boden goed partij
maar zagen de winst toch naar
Doyle en Oosting gaan, 3-6, 4-6.
Na de 1-5 en 2-4 volgde vervolgens een keurige 3-3 tegen De
Mets. Deze mede degradatiekandidaat werd vlot op een 0-3
achterstand gezet. De Zandvoorters begonnen sterk en leken zich definitief veilig te stellen. Andrea van den Hurk nam
de plaats in van de nog steeds
geblesseerde Esmir Hoogendoorn. Het jeugdige talent kende geen pardon met Claudia
Reimerink van De Mets. Met
uitstekend tennis zorgde Andrea van den Hurk voor een
snelle Zandvoortse 0-1 voorsprong, 2-6, 0-6.
Het spel van Seda Noorlander is in elke wedstrijd goed
voor een punt. Mareze Jaubert
maakte het Noorlander wel
moeilijk, doch uiteindelijk

het meest indrukwekkend was
overgekomen. „Daarbij was
ook de ontmoeting met tenniswmnaar Andre Agassi en enige
Zandvoortse supporters heel
erg leuk. Nogmaals ik heb een
heel gezellige tijd gehad met onver getelijke
gebeurtenissen.
Over vier jaar wil ik er, voor de
derde keer, weer bij zijn. Het is
echt schitterend."
kwam Proger-Ellesse Zandvoort op een 0-2 voorsprong
door een drie sets zege, 3-6, 6-2,
5-7. De luxe voor het Zandvoortse team kon niet op nadat Sander Hommel uithaalde en Martij Bok geen schijn van kans
gaf, 4-6, 1-6, hetgeen een 0-3
voorsprong voor Zandvoort betende.
Glen Schaap kon helaas het
voorbeeld van zijn teamgenoten niet opvolgen. Wel was
Schaap dicht bij een zege na
een eerste setwinst, 6-7. In de
tweede set kwam opponent
Standaart beter in het ritme en
werd Schaap met 6-2 geklopt.
In de derde set was het verweer
van de Zandvoort-speler snel
gebroken, 2-6. De Zandvoortse
dubbels konden het geheel niet
bolwerken. Zowel de dames- als
herendubbels werden weggespeeld, waardoor de strijd in
een 3-3 gelijkspel eindigde.
Vandaag vallen de beslissingen in de tenniscompetitie. De
Zandvoortser hebben nog een
paar puntjes nodig om zich veilig te stellen. Dat moet gebeuren in de uitwedstrijd tegen
Holland Ridderkerk.

Schaken op strand
ZANDVOORT - Schaakliefhebbers kunnen zich
nog steeds inschrijven voor
het door de Zandvoortse
Schaak Club georganiseerde strandschaaktoernooi
dat zaterdagmiddag wordt
gehouden. Inschrijven kan
tot vrijdagmiddag zes uur.
Het toernooi, dat wordt gehouden in strandpaviljoen nr. 5
Take Five aan de Zuid-Boulevard, staat nu reeds in een grote
belangstelling. Het hangt van
de weersomstandigheden af of
het toernooi op de terrassen of
in het strandpaviljoen van Take
Five wordt gehouden.
De deelnemers kunnen zich
aanmelden via de telefoonnummers 5715023, 5717272, 5717978.
De deelnemers dienen zaterdag
om half twaalf aanwezig te zijn
en een inschrijfgeld van vijf gulden betalen.
Voor iedere deelnemer is er
een vaantje en onder de poulewinnaars wordt een waardebon
verloot, goed voor een diner
voor twee personen en beschikbaar gesteld door de eigenaren
van Take Five.

geeft u meer!

geeft u meer!

geeft u meer!

Combinatie Paap l, 21, 25
R.Driehuizen 2, 17. H.Gaus 3.
Gebroeders Harteveld 4, 6, 9,13
R. en Th.Sinnige 5. H.Heiligers
7, 10, 11, 14, 19, 23. J.Romkes 8.
12, 22, 24. Combinatie Koper 15,
16, 18. P.Koopman 20.

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN WEEKMEDIA

MET FAMILIE OF VRIENDEN VOORDELIG NAAR SCHOTLAND

5-daagse kennismakingsreis naar WHITLEY BAY

5-DAAGSE HOLIDAY HOMES VAKANTIE

Al vanaf ƒ 289,- per persoon

met z'n vieren slechts v.a. ƒ 235.- p.p.!

Bon voor onze lezers
Geef onderstaand uw keuze aan.
Wij reserveren voor:
O 5-daagse hotelreis
auto
O 5-daagse hotelreis
busvervoer
O 5-daagse vakantie
O 5-daagse vakantie
Bay

naar Whitley Bay - eigen
naar Whitley Bay - met
Holiday Homes - Seton Sands
Holiday Homes - Wemyss

deelnemer 1:
leeftijd:
adres:
postcode:
Scandinavian Seaways biedt lezers van Weekmedia de
gelegenheid een gecombineerde cruise/hotelvakantie
naar Noord-Engeland te maken. Uw vakantie begint in
IJmuiden, vanwaar u de overtocht maakt naar de levendige stad Newcastle. U overnacht in de typisch Engelse
badplaats Whitley Bay, op nog geen 20 minuten rijden
van de terminal in Newcastle. Uw eigen auto vaart gratis mee, maar u kunt deze reis ook met inbegrepen busvervoer reserveren.

KING OF SCANDINAVIA

Uw vakantie begint en eindigt met een ontspannen zeereis op de ruim 150 meter lange cruiseferry 'King of
Scandinavia'. Tijdens de 15-uur durende overtocht is er
van alles te doen en te beleven. Het schip is ondermeer
uitgerust met zonne- en promenadedekken, een bioscoop, een zeer uitgebreide taxfree-winkel, diverse bars
en lounges met volop zeezicht. Voor een goede maaltijd
kunt u terecht in het self-service Scandic Café of in het
Seven Seas Restaurant, waar u onbeperkt kunt genieten
van het feestelijke dinerbuffet of zelf uw menu d-lacarte kunt samenstellen, 's Avonds speelt het scheepsorkest in de Columbus Club of kunt u gezellig meezingen
bij onze pianobar. Alleen de reis van IJmuiden naar
Newcastle is al een hele belevenis op zich.

ENGELS DORPSLEVEN,
VLAKBIJ NEWCASTLE .

In het hart van de provincie Northumbria ligt het
gemoedelijke Whitley Bay, ongeveer 15 km ten noorden
van Newcastle. Er zijn tal van bezienswaardigheden,
zoals de karakteristieke mïnes van de Tynemouthburcht, het speelgoed- en het spoorwegmuseum.
Bovendien heeft Whitley Bay een gezellige promenade
langs de zee. Gebruik hier de typisch Engelse thee of
drink een pint in de gezellige en soms historische pubs.
Whitley Bay is een uitstekend uitgangspunt voor allerlei
excursies. U kunt een bezoek brengen aan een van de
vele kastelen die Northumbria rijk is, zoals het Alnwick
Castle, het Warkworth Castle of het Cragside House.
Wandelaars kunnen hun hart ophalen langs Hadrian's
Wall, de muur die keizer Hadrian liet bouwen om het
Romeinse rijk af te bakenen en He Romeinen af te scheiden van de barbaren. In het natuurgebied rond Kielder
Water kunt u terecht voor een interessante wandeling,
een fietstocht of een boottochtje (per kano of zeilboot) op
het meer.
Een bezoek aan Newcastle mag tijdens uw verblijf

natuurlijk niet ontbreken. U vindt hier interessante overdekte markten, zoals de Graingermarket, Eldon Square
en het multishopping Metro Centre met zo'n 360 winkels
en 50 restaurants.

woonplaats:

U logeert in het Ambassador-, Marlborough of het Rex
Hotel; alledrie goede middenklasse hotels, gelegen in of
vlakbij het centrum van Whitley Bay. Uw kamer heeft
douche of bad en toilet, tv, telefoon en de mogelijkheid
koffie of thee te maken. In de hotels vindt u verder een
gezellige lounge/bar en een restaurant.

deelnemer 2.

Vertrekdata:
in periode I:
in periode II:

Reisschema:

september 4, 8, 12, 16, 24
september 26
oktober
2. 6, 10, 14, 18, 22, 26

telefoon:

Scandinavian Seaways biedt lezers van Weekmedia
een zeer voordelige najaarsvakantie naar Schotland.
Uw vakantie begint in IJmuiden, vanwaar u de overtocht maakt naar de levendige stad Newcastle. U overnacht in een comfortabele stacaravan m het Holiday
Homes park Seton Sands, 190 km van Newcastle, of
Wemyss Bay, 320 km van Newcastle

Vertrekdata:

leeftijd:

KING OF SCANDINAVIA

deelnemer 4:

Uw vakantie begint en eindigt met een ontspannen zeereis op de ruim 150 meter lange cruiseferry 'King of
Scandinavia'. Tijdens de overtocht is er van alles te
doen en te beleven, (zie beschrijving reis hiernaast).

Vertrek IJmuiden
18 00 uur
Aankomst Newcastle
09 00 uur
2 overnachtingen in een stacaravan in het park van uw
keuze
Vertrek Newcastle
18 00 uur
Aankomst IJmuiden
10 30 uur

leeftijd:
..m/v

deelnemer 3:

. m/v

leeftijd:

Vertrek IJmuiden
18.00 uur
Aankomst Newcastle
09.00 uur
2 overnachtingen in een 2-pers.kamer in Whitley Bay
Vertrek Newcastle
18.00 uur
Aankomst IJmuiden
10.30 uur

datum Ie keuze

Prijzen per persoon:

kenteken auto

in periode I:
in periode II:

hoogte auto

reissom ƒ299,reissom ƒ 289,-

Inbegrepen:
- retourpassage IJmuiden-Newcastle, incl. overnachting
naar keuze in een 2-persoons binnenhut met wastafel
of in een luxe 4- of 3-persoons hut met privé douche/
toilet (toeslag voor 2-persoons hut douche/toilet)
- vervoer van uw personenauto (max. 1.85 m hoog) of
busvervoer van Amsterdam CS - terminal IJmuiden en
busvervoer terminal Newcastle - hotel in Whitley Bay
v.v.
- twee overnachtingen in een 2-pers.kamer met bad of
douche en toilet, inclusief ontbijt
- toeristische documentatie
Toeslagen per persoon:
- 2-persoons hut met douche en toilet ƒ 60,- retour
- halfpension (2 x diner) in hotel in Whitley Bay ƒ 60,- 1-pers. kamer Whitley Bay ƒ 30,- maaltijden aan boord (2 x diner-buffet en 2 x ontbijtbuifet) ƒ 98,-

geeft u meer!

..m/v

HOLIDAY HOMES OP Z'N SCHOTS

datum 2e keuze
merk auto

reisverzekering
annuleringsverzekering

ja/nee

(ƒ 2,75 p.p., per dag)

ja/nee

(4,82% van de reissom)

De Britten hebben het bij stacaravans over 'Holiday
Homes' wat een veel betere benaming is voor deze populaire manier van vakantie vieren Elk park beschikt
over een zwembad, een speeltuin, een winkel, een restaurant en een wasserette. Uw hohdayhome is ruim en
gezellig ingericht met een aparte woonkamer, zithoek
en TV. De caravan heeft twee slaapkamers met royale
bedden en veel kast- en garderoberuimte U beschikt
over een volledig ingerichte keuken, voorzien van alle
gemakken. Er is warm- en koud stromend water en de
caravan is voorzien van een douche en toilet Kies zelf
uw bestemming'
Dit park ligt slechts 20 km ten oosten van Edmburgh
Het is een uitstekende lokatie, waar u 'leisure and pleasure' kunt combineren met een bezoek aan Edmburgh
In Seton Sands kunt u golfen (12-holes), windsurfen,
fietsen huren en genieten van de zandstranden Er is
een verwarmd buitenzwembad en u kunt er tennissen
en ponyrijden

Voor meer informatie kunt u GRATIS bellen met
Scandinavian Seaways: 06 - 022 78 80

WEMYSS BAY

WEEl

september 4, 8, 12, 16, 25
september 26
oktober 2. 6, 10, 14, 18. 22, 26

Reisschema:

Prijzen per persoon

Periode I Periode II

Wanneer u met 4 personen reist

ƒ 265 -

ƒ 235,-

Wanneer u met 3 personen reist

ƒ 286.-

ƒ 250 -

Wanneer u met 2 personen reist

ƒ 330,-

ƒ 280 -

Kmdeien van 4 t/m 15 jaar KORTING ƒ 100 -

ƒ 95,-

SETON SANDS

hutakkommodatie aan boord:
O 4-persoons hut douche/toilet
O 3-persoons hut douche/toilet
O 2-persoons hut met wastafel
O 2-persoons hut douche/toilet (uitsluitend
mogelijk bij Whitley Bay)

Reserveren uitsluitend met deze bon.
Insturen aan:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM

in periode I.
in periode II

Schitterend gelegen holidaypark aan een mooie baai ui
Zuid-West Schotland. Ideaal voor een kennismaking
met de ruige westkust van Schotland of een bezoek aan
de stad Glasgow. In Wemyss Bay is een verwarmd bmnen- en buitenzwembad en kunt u pony- en paardrijden, pijl en boogschieten en fietsen huren. In de omgevmg zijn vele golf- en vismogehjkheden

geeft u meer!

Inbegrepen:
- retouipassage IJmuiden-Newcastle, incl oveinachting
in een 4 of 3-persoons hut met privé douche en toilet of
m een 2-persoons hut met wastafel
- vervoer van uw personenauto (max l 85 m hoog)
- Iwee overnachtingen in een stacaravan in het paik
van uw keuze op basis van zelfverzorgmg (lakens en
slopen meenemen)
- 2-peisoons hutten met douche en toilet zijn niet
beschikbaar Reist u met twee personen, dan kunt u
kiezen voor een indeling in een 4-persoons hut met
douche/toilet (dames en heren gescheiden) ol voor een
2-persoons hut met wastafel

geeft u meer!

Combfkoelkast

Frlgldalre
koelkast

• netto inhoud koelgedeelte 183 liter
• netto inhoud vriesgedeelte 87 liter
• automatische ontdooiing koelruimte
• regelbare
thermostaat
• voorzien van 2
controlelampjes

Bauknecht
wasautomaat

Philips oplaadbaar j
scheerapparaat

• netto inhoud koelruimte 118 liter
• netto inhoud vriesruimte 20 liter
• regelbare
thermostaat
• druktoetsontdooiing
• krasvast kunststof
bovenblad

• 1000/800/600 toeren
per minuut
• 15 wasprogramma's
• varioschakeling voor
vrije temperatuurkeuze
• verbruik 58 liter water
• 1,1 kWh
• 105 minuten

• 3-kops scheerapparaat
• omschakelbaar van
240 naar 110 Volt
• 8-uurs oplaadsysteem
• incl. uitschuif bare
tondeuse
en opbergtasje

van 1399.-

van 499.-

van 699.-

Bosch vrleskast

MEENEEMPRIJS

• netto inhoud
koelgedeelte
176 liter
• netto inhoud
vriesgedeelte
47 liter
• automatische
ontdooiing koelruimte
• regelbare
thermostaat in koelruimte
• invriescapaciteit 3,5
kg/24 uur

l

Zanussi
combikoelkast
• netto inhoud koelruimte
216 liter
• netto inhoud vriesruimte
79 liter
• automatische ontdooiing
koelruimte
• energieverbruik 1,5
kWh/24 uur
• dooiwaterafvoer
diepvriesruimte
• afmeting (hxbxd)
170x59,5x60 cm

centrifugetoerental 1200
elektronische besturing
18 wasprogramma's
regelbare thermostaat
regelbaar toerental 6001200 tpm
• RVS-kuip voorzien van
schokbrekers

van 1099.-

van 799.-

voor
van 189.Samsung magnetron
• oveninhoud
17 liter
• vermogen
750 Watt
• ronddraaiend
plateau 290 t
mm door- ;
snede
• vermogen
instelbaar
op 10 niveau's
• autodefrost
• digitale klok

van 349
Inventum
waterkoker

condensdroger
• tijdgestuurde
condensdroger
• inhoud 4,5 kg
• RVS-trommel
• timer 120 minuten
• 2 warmtestanden
• af koelfase laatste
10 minuten
• reverserende trommelbeweging

Bosch stofzuiger
• elektronische zuigkrachtregeling
• traploos van 250 tot
1000 Watt
• energiezuinige
Eco-stand
• tweedelige metalen
zuïgbuis
• 3-voudige
hygiënefiltering
• automatische snoeroproller

van 599

•
•
•
•
•

• netto inhoud 92 liter
• invriescapaciteit 11
kg/24 uur
• 3 diepvries schuifladen
• optisch alarmsignaal
• thermometer in
binnendeur

Dubbeldeurs
koelkast

1149;

voor
Blue Air
wasmachine

OPLAADBAAR

• de afneembare kan maakt vullen en schenken gemakkelijk
• 1 liter water in nog geen
4 minuten aan de kook
• automatische afslag
• met droogkookbeyeïliging
• met handig waterhiveau
indicator

?
BESTE KOOP
CONSUMENTENGIDS
FEBRUARI '96

van 799

Broun Slik Epil

KOOP NU, BETAAL
IN4TERMUNEN!
AKTIE GELDT VOOR ALLE
ARTIKELEN VANAF FBOO»
VRAAC NAAR DE VOORWAARDEN IN HET FILIAAL

ALMERE: SCHRIJVERSTRAAT 8 AMSTERDAM: KINKERSTRAAT 208-222 - CEINTUURBAAN 77-79 BIJLMERPLEIN 556A AMSTELVEEN: PLEIN 1960 NR 37A HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 116

van 1199:

• epileerapparaat en
ladyshaver in één
• met silk-épil select
opzetstuk en
lady-style opzetstuk
• voor het epileren
van de beenhaartjes
• en voor het
scheren van oksels
en bikinilijn

van 179.-

Aanbiedingen zijn geldig tot en met 24 augustus 1996. Zolang de voorraad strekt. Prijs- en zetfouten voorbehouden.

Jackpot Postcode Loterij deze maand eruit l

oen

Haal met 5 gulden
op je sloffen
125 gulden binnen

Thuis komen van vakantie en
meteen ZEVEN MILJOEN winnen. Zou dat geen prachtige
afsluiting van de zomer zijn?
Het kan! Als u meespeelt in de
Nationale Postcode Loterij. Deze maand staat de Mega
Jackpot namelijk op zijn top.
En dus gaat de zeven miljoen er
zeker uit. Stelt u zich eens
voor... ZEVEN MILJOEN!
De Mega Jackpot van de Postcode Loterij is de rijkste prijs van
Nederland. Nergens anders kunt
u voor maar één tientje zo'n gigantische prijs winnen. En het
enige dat u hoeft te doen om hem
te winnen is meespelen. Maar er
is nog meer.
Elke week en elke maand maakt
u bij de Postcode Loterij kans op
tienduizenden grote en kleine
prijzen, zoals de maandhoofdprijs van een ton, de bingoprijzen, de postcodeprijzen en de
wekelijkse BMW's.
Daar komt bij dat de totale netto

Vijfentwintig maal

Ü
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je komt ogen en oren tetert

<£>•
T

zoveel binnenhalen a/s
je hebt uitgegeven, dat is zelfs de

€t. knapste beursspeculant nog nooit
gelukt. Maar jij doet het op je sloffen.

VROOM & DREESMANN

Danl<zij de Actie Clubkas van NOC*NSF

M
i
i
i
i
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S
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en de regionale bladen, waaronder
die van Weekmedia.

opbrengst van de Postcode Loterij naar zeven fantastische goede doelen gaat die keihard werken aan een rechtvaardige en
schone wereld voor iedereen.
En ook dat is pure winst.
Wilt u ook kans maken op de miljoenen uit de Mega Jackpot en
alle andere prijzen én meewerken
aan een betere wereld? Vul dan
vandaag nog de bon op deze pagina in en doe hem direkt op de
bus. Doe het nu! •

Roadshow
15
Camping Ruighenrode
Lochem

"l 6 augustus
Allemans mort
Horst

1 8 augustus
Vakantietnarkt

Se ve n u m

Hoe gaat de actie in zijn werk? Je
koopt via de leden van een van de deel-

WIN-TO'TT-MILJOEN-BON

nemende sportclubs voor 5 gulden een
Actie Clubkas-kaart. 4 Gulden daarvan

ffl\J A, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

komt direct ten goede aan de clubkas.
De Actie Clubkas-kaart bevat kortingcoupons van de grootste winkelketens van

het land. Met alle coupons kun je in totaal maar liefst 125 gulden korting krijgen. Dat is alles. Zo simpel is het om met 5 gulden 125 gulden
binnen te halen. En zo eenvoudig is het ook voor bestuurders van de
club om de kas te spekken. Want ook voor de club

DE UITSLAGEN VAN 12 AUGUSTUS

Bel voor informatie over de Actie Clubkas,

Actie Clubkas.
Wie meedoet wint.

D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,-(drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,-(één lotnummer)

Naam:

•.•>•'••

geldt: wie meedoet wint!
Weekmedia, Hans v.d. Pol, tel. 020-562.2285.

Ook de Jackpotmeter op de Euromast staat op zijn top. Wordt
Uden win 7miljoen!

N Of * N S F

Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

7 miljoen

De overige Bingoprijzen:

24
12
04
Getal 1 t/m 22
17 19 39 42 44 18 32 10
30
15 14 45 07 11 23 09 37
43 40 27 38 05 16 28 35
De Bingocijfers:

Getal 23 t/m 3 6
ƒ1.000,- 06 ƒ20,/ 500,- 41 ƒ10,ƒ 100,- 25
ƒ9,ƒ50,- 08
ƒ8,ƒ40,- 34
ƒ7,ƒ30,- 36
ƒ6,ƒ5,ƒ25,- 29

Maakt u uw kaart vol met getal
33
dan wint u de

. Straatprijs:

Thuisbincjo
ƒ 2B.OOO,-

5361 KD
Extra Prijs ƒ 25.OOO,-

Zetfouten voorbehouden

5361 KD 018

:

Adres: .
Postcode:
Plaats:
Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,- Tel. .
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

ƒ 3.OOO,-

De BMW: 2225 XK 206 in Katwijk

D dhr. D mevr.

Bon uitknippen en in een envelop
(zender postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

15U.96.08

NATIONALE
LOTERIJ

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam

Vechtse fietstocht
De Toer Club Expres houdt
op zaterdag 17 augustus de
Vecht en Vuursche-tocht. Deelnemers hebben de keuze uit het
fietsen van drie afstanden, te
weten 55, 75 of 130 kilometer.
Begin- en eindpunt is bij de
Nieuwerdammerkade 15 in
Amsterdam-Noord. De langste
fietsroute voert naar Weesp,
Breukelen, Utrecht, Groenekan
en via de Bilt, Hilversum, Huizen, Oud-Valkeveen, Muidertaerg en Muiden weer terug
naar Amsterdam. De aanvangstijd voor 130 kilometer is tussen acht en negen uur en voor
de overige afstanden tussen negen en 11 uur.
De kosten zijn vier gulden
zonder of acht gulden vijftig
met herinnering. Alle routes
worden door pijlen aangegeven
en voor eventuele pechgevallen
zijn twee calamiteitentausjes
oproepbaar.

Vrije Tijd
Woensdag 14 augustus 1996

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-

Witte neushoorn mag gnoes graag jennen
Last van natuur

J

De afstand met de trein van
Amsterdam naar Emmen is
186 kilometer. Dat lijkt veel,
maar je spaart daarmee een
wereldreis uit, want in het
Noorder Dierenpark wandel
je eenvoudig van Azië naar
Voor meer Informatie over de toch- Afrika en Amerika. Kijk
ten, telefoon 020-631.7297.
daarbij niet vreemd op
wanneer je dartelende
vlinders, kuddes olifanten,
Fleurig '96
aanstormende
Het Landgoed Kernhem in en
Ede is de locatie voor de tuin- neushoorns tegen komt.
manifestatie 'Fleurig '96' die tot
E DIEREN IN het
en met donderdag 22 augustus
Noorder Dierenpark
is geopend. Bloemen, bloeiende
planten en vijftig modeltuinen
lijken er met plezier te
zijn onder andere te zien. Zo is wonen. Hier treft men geen
er een Indonesische Kampong giraffes die zich door een
op authentieke wijze nage- laag deurtje moeten wurbouwd en deze vormt het decor men, of tijgers die onrustig
voor oosterse plantensoorten ijsberen achter tralies. Alle
en tuinen.
dieren hebben veel ruimte,
Kinderen krijgen speciale
ze zich natuurlijk geaandacht. Een deel van het ex- zodat
dragen.
positieterrein is ingericht als
Het Dierenpark is een partispeelplaats en er is een speciale
Suske en Wiske-puzzeltocht culier initiatief geweest van
uitgezet. Op verschillende loca- Willem Oosting uit Emmen.
ties zijn cateringpunten inge- Die liet het in de jaren dertig
aanleggen in de tuin van zijn
richt.

De Afrikaanse
savanne
en 'Vlinderstad'
zijn
de
grootste
trekpleisters van
het Noorder

Pop-up-boeken
De tentoonstelling 'Boek in
beweging' is van 31 augustus
tot en met 3 november te zien in
de Verweyhal in Haarlem. Er
zijn tal van zogenaamde Popup-boeken te zien. Boeken waar
bij het openslaan een drie-dimensionale voorstelling verschijnt. Tevens zijn er boeken
met diverse andere vormen van
het beweegbare boek: boeken
met luiken en deuren, met
draaischijven of peepshows.
Tijdens de tentoonstelling worden op vier zondagmiddagen (l,
8, 15 en 22 september) demonstratierondleidingen gegeven.
Openingstijden: maandag tot en met
zaterdag van 11 tot vijf uur, zondag van
een tot vijf uur. Informatie Frans Halsmuseum, telefoon 023-516.4200.

Die-

renpark

D

De openingstijden zijn dagelijks van
tien tot 11 uur. Op zondag is de manifestatie gesloten. Volwassenen betalen
12 gulden vijftig en kinderen v(jf gulden. Kinderen tot vier jaar hebben gratis toegang. Voor het parkeren van uw
auto betaalt men drie gulden vijftig.
De route naar het langoed toe is aangegeven.

1-13

Foto's: Noorder Dierenpark

Voor natuurlijk gedrag is het
nodig dat de dieren voldoende
leefruimte hebben. Minstens zo
belangrijk is het samenleven
met dezelfde soorten als in het
wild. Vandaar dat men in het
Noorder Dierenpark gekozen
heeft voor een continentale indeling. Volgens De Koo is dat
een wezenlijk kenmerk van het
Noorder Dierenpark. „Vroeger
had je een leeuw, tijger en pan-

'Ontsnapte doodshoofdaapjes komen
tegen etenstijd vanzelf terug'
ouderlijk huis. Dorine de Koo,
kleindochter van de oprichter,
vertelt dat haar grootvader altijd al directeur had willen worden van Artis, maar dat het
daar nooit van gekomen was.
Dus was hij zelf maar een dierentuin in Emmen begonnen.
Het park trok meteen veel bezoekers, maar in de jaren zestig
kwam er de klad in. Oosting
raakte teleurgesteld en deed
het park over aan zijn dochter
en schoonzoon. De Koo: „Die
waren beiden, 't klinkt eenbeetje vreemd, fel tegen dierentuinen. Ze hadden een bioloog als
vriend en die gaf talloze argumenten waarom ze er vooral
niet aan moesten beginnen. Zij
besloten om het daarom anders
aan te pakken, en de dieren te
laten zien zoals ze zich in de
natuur gedragen."

' (ADVERTENTIE)

ter, allemaal opgesloten in een
roofdierenhuis, en de apen,
waar ook vandaan, zaten in het
apenhuis."
„Wij zijn echter vrij snel begonnen om de dieren die van
nature bij elkaar leven, hier
ook samen te huisvesten. Onze
Afrikaanse savanne is daar een
goed voorbeeld van. Wij willen
de dieren zo laten zien datje bij
wijze van spreken niet alleen
weet dat een zebra strepen
heeft, maar dat je ook leert hoe
die z'n benen gebruikt."
De Koo wandelt mee naar de
Afrikasavanne. Dit jaar is daar
een jong van de witte neushoorn geboren: Kapamba. Met
zijn ouders zien we hem lopen
tussen de impala's, giraffes, zebra's en struisvogels. „Ze zijn
de dieren een beetje aan het jennen," constateert De Koo. „Dat
doen ze wel vaker. Kapamba
vooral, houdt van ruzie maken
met de gnoes."
De witte neushoorn is een
zeer bedreigde diersoort. Het

gebeurt zelden dat jongen in
een dierentuin geboren worden. De Koo: „We hadden eerst
slechts twee neushoorns, een
mannetje en een vrouwtje. Die
vonden elkaar wel aardig maar
verder dan dat kwam het niet.
Toen zijn we in de boeken gedoken en hebben met andere dierentuinen gesproken. We concludeerden dat neushoorns
heel sociale dieren zijn en dat
we er meer moesten hebben,
wilden ze goed functioneren.
We hebben toen een extra wijfje
laten komen. Het mannetje
wist niet wat er gebeurde: de

dames werden jaloers op elkaar
en gingen strijden om de aandacht. Toen is hij losgekomen,
zeg maar."
We gaan op een bankje bij de
savanne zitten, vanwaar we de
dieren goed kunnen bekijken.
Terwijl achter ons een kudde
olifantenkoeien
voorbij
stampt, en in de verte een nijlpaard een poel inplonst, slaan
op de savanne een stuk of 15
impala's op hol. Een neushoorn die bij een heuveltje onder een eikeboom stond te
dommelen, wordt alert. Maar
wanneer hij ziet dat het een

storm is in een glas water, suft
hij weer door.
Achter het eikenbosje zwabbert een geel gestreepte kop
met de grote oren van een giraf fe. Opeens rent vanachter het
heuveltje een neushoorn recht
op ons bankje af. „Neushoorns
halen wel veertig kilometer per
uur," zegt De Koo. Nogal angstaanjagend, maar hij stopt bijtijds voor een greppel en maakt
rechtsomkeert.
Een nieuwe attractie in het
Noorder Dierenpark is het
overdekte Amerikaanse oerwoud AmeriCasa. Tussen de

Monumenten kijken bij de buren in Mechelen

M

exotische planten en bloemen,
door hoveniers van het Noorder Dierenpark zelf uit ZuidAmerika gehaald, leven klauwaapjes samen met luiaards,
klokvogels, en vele andere dieren. In een vijver zwemmen
honderden piranha's, volgens
De Koo bijzonder mooie vissen.
Dat mag zo zijn, maar je kunt
hun scherpe driehoekige tandjes net even te duidelijk zien.
„Voor de televisie heb ik wel
eens een biefstuk tussen de piranha's gegooid, dat is dan in
één keer weg. Maar normaal
krijgen ze net als goudvissen
korrels, en gaat het er niet zo
woest aan toe," stelt De Koo
gerust.
Een mooie ervaring is het lopen over de smalle paadjes in
de Zuid-Amerikaanse vliegkooi. Terwijl de mensen op de
tegels moeten blijven, hebben
fraai gekleurde vogels als flamingo's, en een vreemd beestje
dat over het kroos loopt, vrij
spel.
De vlindertuin van het Noorder Dierenpark is een bezoekje
meer dan waard, sinds enige
tijd noemt Emmen zich naar
aanleiding van deze trekpleister zelfs Vlinderstad. Zo'n 15
honderd gele, rode en blauwe
vlinders fladderen tussen het
publiek van bloem naar bloem.
In een zogenaamde poppenkast
zitten vlinders in drie levensfasen: rups, pop en vlinder.
De vlinders die zich op een
gegeven moment ontpoppen,
kan men later in de vlindertuin
aanschouwen. Eventuele spinnewebben vormen voor deze
vrije vlinders echter een groot
gevaar. Hier heeft het Noorder
Dierenpark iets op gevonden in
de vorm van de kolibrie. Dit
kleine razendsnelle vogeltje
houdt namelijk erg van spinnen, en verorbert ze met web en
al.
Aan het eind van de dag, op
weg naar één van de restaurants, zien we zo maar
doodshoofdaapjes
onbelemmerd tussen de boomtoppen
slingeren. Kennen de dieren in
Emmen dan echt helemaal
geen grenzen? De Koo: „Jawel,
Remco Daalder
dit mogen ze eigenlijk niet.
Maar doodshoofdaapjes zijn
echte gezelligheidsdieren en
Milieu
ontsnappen steeds van hun
In
het
Pieter
Vermeulen Mueiland. Elke avond tegen etens- seum in IJmuiden
is de komentijd komen ze gelukkig vanzelf de maanden de tentoonstelling
weer terug."
'Thuis in het milieu' te zien.
maken een wandeJan Pieter Nepveu Bezoekers
ling door het gehele huis en leHet Noorder Dierenpark ligt op tien ren op welke wijze zij thuis
minuten lopen van station Emmen en (meer) bewust met het milieu
is opgenomen als rail-idee in de Er-op- kunnen omgaan.
Uit gids van de NS. U koopt in één keer
voordelig uw treinkaartje en het toegangsbewijs voor de dierentuin. Honden worden niet toegelaten. Openbaar
ven-oer reisinformatie: 06 - 9292 (50
cent per minuut). Telefoon Noorder
Dierenpark: 0591-618.800.

van de Nieuwe Zakelijkheid uit
1934 en de voormalige woning
van architect J. Chabot gooien
voor deze gelegenheid de deuren open.
In Mechelen pakt men het
thema, 'Zorg en Zin voor
Kleur,' van de Open Monumentendag in Vlaanderen op door
de kleurrijke afwerking van
muren en plafonds te tonen en
door de kleurvariatie te laten
zien in gebruikte materialen als
bijvoorbeeld marmer en glas.
Na de rondleiding kan je de
middag op eigen houtje door
Mechelen dwalen en op een ter-

rasje een Gouden Carolus, écht
Mechels bier, proeven. Tegen
zes uur vertrekken de bussen
weer richting Amsterdam.
Voor wie liever dichter bij huis
blijft: op zaterdag 14 september
voltrekt zich in Nederland de
Open Monumentendag - dan al
voor de tiende keer.
Voor 'Monumenten kijken bij de buren' moet men zich schriftelijk aanmelden (kosten 45 gulden) bij de
ANWB, afd. Marketing en Communicatie onder vermelding van OMD-Bus
Vlaanderen, postbus 93200, 2509 BA
Den Haag. Fax: 070-314.7207. Voor inlichtingen: Stichting Open Monumentendag, telefoon (020)- 627.7706.

Op zaterdag 24 augustus om tien uur 's morgens vertrekt
vanuit Amsterdam een nostalgische salonveerboot van het
Gemeentevervoerbedrijf naar Hoorn voor een tocht met als
thema:

Lagune in Dolfinarium tentoonstelling uitgelegd. Ver- Zaanstad officieel van start. In

opend. Toegangsprijs volwassenen
twintig gulden, kinderen van vier tot
en met 11 jaar en houders van CJP
betalen 15 gulden. Informatie: VVV Ijmuiden, telefoon 0255-515.811.

scheepjongens
van Bontekoe'

ECHELEN IS EEN
Vlaamse stad die betrekkelijk weinig toeristen lokt. Het is (nog) geen publiekstrekker als Gent of Brugge, maar daarom niet minder
een bezoekje waard.
Vorig jaar waagde men in het
kader van de Open Monumentendag voor het eerst een uitstapje naar de buren in België.
Toen reden er bussen naar Antwerpen. Dit jaar is de bestemming Mechelen. Tenminste
voor wie in Amsterdam opstapt. Van Utrecht gaat de tocht
naar Brussel, van Den Haag

Wie alles te weten wil komen
over de Lagune die Dolfinarium Harderwijk aan het bouwen is, kan nu terecht in het
informatiepaviljoen 'Little Bighouse' van het zeedierenpark.
Het paviljoen, dat vanwege de
indiaanse thematisering van de
Lagune in de vorm van een traditioneel indiaans 'bighouse' is
gebouwd staat direct naast de
Lagune in aanbouw. Volgend
seizoen moet het nieuwe onderkomen, dat gebaseerd is op de
noordwestkust van Canada,
klaar zijn.
Aan de hand van bouwtekeningen en 'artist impressions'
kunnen bezoekers zich een
beeld vormen van hoe de Lagune eruit gaat zien. Verder komen de toekomstige bewoners
aan bod. Ook het sonar-systeem van dolfijnen wordt in de

BOES

E KOMT ZE nog wel eens
tegen. Van die mensen die
denken dat het slecht gaat
met de natuur. Welnee! Het
gaat veel te goed met de natuur.
Het loopt de spuigaten uit.
Vraag maar aan die grachtenbewoner die me laatst opbelde
en vertelde dat hij last had van
meerkoeten.
„Last van meerkoeten'? Hoezo," vroeg ik, want agressieve
koeten die argeloze voorbijgangers in de kuiten bijten, autoruiten onderpoepen of belletje
trekken, daarbij kon ik me weinig voorstellen.
„Die beesten maken de hele
dag een enorm lawaai en daardoor kan ik niet werken!"
„Oh, maar dat zijn dan waarschijnlijk de jonge koeten en..."
„Klopt. En die beesten zeuren de hele dag om eten."
„...En daar bent u dan over
een paar weken vanaf, dan zoeken die jongen zelf hun voedsel."
„Ja, maar dan heb ik dat gedonder volgend jaar natuurlijk
weer. En dat komt door die
woonbootbewoners, die leggen
vlotjes neer en daarop maken
die koeten hun nest. Is daar
nou niets aan te doen?"
„Nou nee, de meerkoet is wettelijk beschermd en het verstoren van vogelnesten is sowieso
verboden. Maar een beetje natuur in de stad is toch leuk?"
„Tuurlijk is een beetje natuur
leuk, maar deze natuur geeft
gewoon teveel lawaai. Weet u
wat ik doe, ik zet vannacht hard
muziek op en mijn ramen open.
Weten die woonbootbewoners
ook eens wat herrie is."
Nu zeuren grachtengordelbewoners over het algemeen wat
meer dan andere Amsterdammers. Deze meneer is echter
geen uitzondering. Stadsecoloog Martin Melchers, bepaald
geen grachtenbewoner, had
eens een groene kikker in zijn
tuinvijvertje in AmsterdamOost. Op de eerste avond dat
het beest kwaakte ging er meteen een raam open: „Kan dat
ding niet uit?"
De natuur de stad in krijgen
is niet zo moeilijk. Maar de
stadsbewoners aan natuur laten wennen is veel lastiger.

naar Tongeren en van Delft
naar leper. En de zuiderburen
brengen een tegenbezoek aan
die steden hier. Vorig jaar was
Amsterdam, vanzelfsprekend,
de topper.
Zondagmorgen 8 september
om half acht vertrekken de bussen van Amsterdam naar Mechelen, waar een plaatselijk comité ter verwelkoming gereed
staat. Deskundigen verzorgen
een excursie door de stad. Monumenten als de Sint-Romboutskathedraal,
een 16-e
eeuws 'diephuis', maar ook bijvoorbeeld een fraai exemplaar

der geeft de expositie meer in- 1977 is het driehonderd jaar geformatie over de andere zeedie- leden dat Peter de Grote zich in
ren die in de Lagune komen te het Zaanse kwam verdiepen in
scheepsbouw. Hij woonde in
wonen.
het 'Tsaar Peter-huisje' en
werkte zelf als timmerman
mee. De festiviteiten starten zaterdag 7 september met de aankomst van de 'tsaar' per boot.
Het VOC-schip De Amsterdam
kan bij die gelegenheid worden
bezichtigd en er is een vloot van
Oudhollandse schepen. In de
avonduren rijdt het verlichte
Het Dolfinarium Harderwijk is tot bloemencorso Aalsmeer voor
en met zondag 18 augustus dagelijks deze gelegenheid naar de bingeopend van tien tot zeven uur. Tussen
18 augustus en de laatste officiële ope- nenstad van Zaanstad. Zondag
nlngsdag op zondag 27 oktober is het 8 september is er een speciale
Dolfinarium van tien tot zes uur open. markt, zijn er tentoonstellingen en veel muziek.

Peter de Grote

Aardse paradijzen

Het Frans Halsmuseum in
Haarlem heeft onder de naam
'Aardse paradijzen' een tentoonstelling over beeldende
kunst in de tuin door de eeuwen heen. Er zijn prenten en
schilderijen te zien, evenals tapijten en serviesgoed gedecoreerd met tuintaferelen. Van 14
september tot en met 24 november staat de periode van de
15-e tot de 18-e eeuw centraal.
Volgend jaar volgt een nieuwe
tentoonstelling, dan over de peVoor meer informatie: VVV Zaandam. telefoon 075-616.2221. Vanaf be- riode 18-e tot 20-e eeuw.
Frans Halsmuseum, dependance De

gin september is er bij de VW's in Vleeshal, Grote Markt Ki, Haarlem.
Het Tsaar Peter de Gróte-jaar Noord-Holland een krant met het pro- Geopend
maandag tot en met zavan de openlngsmanit'estatie terdag vanvan
gaat op 7 en 8 september in gramma
11 tot vijf uur. Zon- en feestverkrijgbaar.
dagen van 12 tot vij l' uur.

Hiswa te water 96

Gemalendag

Hiswa te water wordt voor de
tweede keer gehouden in jachthaven Seaport Marina in IJmuiden. Ruim driehonderd
zeil- en motorjachten met een
minimumlengte van zeven meter zijn er te bewonderen. Er is
onder meer een nagebouwde
Groninger tjalk uit 1800 te zien.
Dit schip van 24 meter is op
particulier initiatief gebouwd
volgens oud (nostalgisch) model. Een primeur is de nieuwste
Sunseeker, de 24 meter lange
Predator 80. Er is speciale aandacht voor aluminium scheepsbouw. Een symposium over
communicatie en veilig navigeren wordt in het kader van deze
Hiswa te water op vrijdag 6 september om twee uur gehouden.

Haarlemmermeer
organiseert zondag 8 september een
Gemalendag. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in Museum Cruquius, Stoomgemaal
Halfweg, Gemaal Lijnden en
het Historisch Museum Haarlemmermeer. Historische bussen onderhouden een pendeldienst tussen de diverse locaties. In de bus en op de locatie
geven gidsen achtergrondinformatie. De VVV heeft een fietsroute uitgezet. De route is bij de
VVV Hoofddorp en bij de musea gratis verkrijgbaar.

Hiswa te water 96 is van 3 tot en met
8 september van tien tot zes uur ge-

Uitsluitend op 8 september kunnen
bezoekers een passe-partout en een
buskaart kopen bij de balie van het
Historisch Museum, kosten respectlevelljk tien gulden en een rijksdaalder.
De musea zijn tot vijf uur geopend.
Informatie: WV Hoofddorp, telefoon
023-563.3390.

Tentoonstelling van 27 september
tot 7 januari. Het Pieter Vermeulen
Museum Is te vinden aan het Moerbergplantsoen 20 in IJmuiden. telefoon 0255-537.62(>.

geeft u meer!

'De

De boot vaart over de voormalige
Zuiderzee langs de Noordhollandse Scheepskist VOC
kust en passeert de beroemde
Foto: Collectie Westfries
vuurtoren 'Het paard van Marken'.
Museum
Tijdens de tocht wordt voorgelezen uit
het boek 'De scheepsjongens van Bontekoe' van Johan
Fabricius terwijl er anijsmelk en een kaneelbeschuitje geserveerd worden.
Op de kade in Hoorn staat een gids klaar om met de deelnemers een korte stadswandeling te maken, met als sluitstuk een
bezoek aan het Westfries Museum.
Bij het NS-station in Hoorn wacht een comfortabele autobus op
de deelnemers om ze, zo'n drie uur na aankomst in Hoorn,
terug te rijden naar Amsterdam. De rit veert onder meer door
het bekende Zuiderzeestadje Monnickendam.
De terugkomst op het Centraal Station zal om ongeveer half
zeven zijn.
Op vertoon van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
opstapplaats De Ruyterkade, steiger 8 (middenuitgang achterzijde CS) betalen lezers van Weekmedia voor deze tocht 37,50
gulden (normale prijs 52,50 gulden) en kinderen van vier tot en
met 11 jaar 27,50 gulden (normale prijs 42 gulden).
Telefonische reservering is verplicht bij de GVB-evenementenlijn op werkdagen van negen tot 12 uur 's middags: 020683.1691.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:.

WEE!

geeft u meer!
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woensdag 14 augustus 1996
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-;id\ rrtrnliri kiiiillrti wordm ^r/rt o \ r r l of l! koimnmrii lircnllc in diverse let Irrfjnmllen.
l',irliruli<>rrii \ rr\s ij/.rri \\i\ muil' «Ir sprrialr jion op ilr

AKW voor onderhoudswerkzaamheden van A tot Z, in en
ondom
uw huis. Net werk
r
oor een redelijke prijs.
el.: 023 - 5718917.

Beter onder dak bij de

Gepensioneerde
schilder
GRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
heeft nog wat vrije tijd voor
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)
schilder- en timmerwerk.
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN
Tel.: 023 • 5718248.

SCHILDER heeft nog tijd v.
DE KLUSSENBUS
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Voor iedere klus, bellen dus. prijsopgave.
Tel.: 023 - 5713780
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

Onroerend goed
te koop aangeboden

(Ki^iiii . . M I C H U ' S " .
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VINKEVEEN

Kleding

Monet Strijkservice

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
A/eer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstel werk Te koop in Zandvoort Centr.,
nabij NS station en strand:
zaamheden. Voor info: 023 - 5717177 of 5715021.
goed onderh. woonhuis met
garage. Geschikt voor verluur of dubbele bewoning,
Opleidingen/cursussen
nfo: 023 - 5716420.

Een eigen bedrijf starten?
Vanaf 1996 een stuk eenvoudiger met de nieuwe middenstandsopleiding AOV. Avondopl. in diverse steden. Examen
n eigen klas. Voor inl. + broch.: Instituut Bernel 023-5325491.

Werken in de beveiliging
Begin met opleiding bij de BON

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Te koop
aangeboden
diversen

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

VWO Marktonderzoek zkt in
A'dam e.o. vrouwen met en
zonder kinderen, die het leuk
vinden om (tegen financiële
vergoeding) in een kort interview hun mening te geven
over 'huidverzorging'. Belt u
voor info: 026 - 3815036.
Ot/5. .. maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

Felicitaties

SWING-SINGLES
rlke zaterdag dansparty's in
't Trefcentrum, Lindenlaan
52-A, A'veen. Aanv. 20 uur.
030-6932954 / 06-53485628.
ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.

Party-service
PELIKAAN

Ook gespecialiseerd in
heren(mqat]werken

!insdags gesloten,
Heemstedeslraat 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Mare + Ellen ten Broeke.
Hoera, ons neefje Robin
wordt vrijdag alweer 3 jaar.
Gefeliciteerd!
Dikke kus, Mare en Ellen.
• Lieve Robin, hartelijk gefeliciteerd met je derde verjaardag. Kus! 'Oma Jits'.

Tel. 020-6157107

B Lieve Robin, veel plezier op
je verjaardag! Groetjes Niek
en Marije.

Uitgaan

GROTE VLOOIENMARKT B Rini, Herman h.g. 19-8 en
A'DAM / BUITENVELDERT volgend jaar??? Prettige dag.
zondag 25 aug. 10 17 uur Nico, Wim, Beso.
Universitair Sportcentrum.
Boelelaan 46. Organisatiebur.
Therapieën
Midland BV. 033-4751167.
SNUFFELMARKT UITHOORN
elke zaterdag 9-16 uur.
Kraamhuur
ƒ 25,
entree
f2,50. Industrieweg 4.
Info: 0297 - 532354.

Acupunctuurpraktijk
OudWest helpt bij veel klachten
Info 020 - 684.85.53. Goed
opgeleide acupuncturist.

Huishoudelijk personeel gevraagd
Als U een ervaren en betrouwbare Huishoudelijke Hulp zoekt
zoek niet verder. Bel ons: 020-6426831 (9.30 - 16.30 uur).
STICHTING DIENSTVERLENING THUISWONENDEN
Gevr. interieurverzorgster
enkele dagen p.w. 9.00-11.00 Technisch personeel
uur. Hotel Queenie, vr. nr.
gevraagd
mw. Holleman. Tel. 5713599.
« Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Op zoek naar werk in de
techniek? Bel of kom dan
langs bij Technicum Uitzendburo, Ceintuurbaan 312 in
A'dam. Tel.: 020 - 676.76.56.

Divers personeel gevraagd

Oproepkracht gevraagd
voor de verkoop van vers vlees en vleeswaren
op de woensdagmarkt in Zandvoort.
Ervaring gewenst, maar niet vereist.
Reakties op tel. 023 - 4720792 (na 19.00 uur).

Oppas gevraagd/aangeboden
B.z.a.: ervaren, niet rok. Dabyoppas met referenties, 2 of 3 Wij zoeken een betrouwbaar
dagen per week, niet op ma. persoon v.a. 16 j-, niet rok.,
die ca. 1 avond p.w. op ons
of di. Tel: 023 - 5720353.
zoontje van 11 mnd. wil pasOppas gevr. voor 2 kind. voor sen in omg. Tranendal. Graag
2 variabele dagen p w in bellen met: 023 • 5715471.
Zandvoort. Tel. 023-5718321.

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

300 in voorraad
antiek, klem,
groot, dik, dun.

Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng. Spinnerij 33,
Amstelveen, 020 • 6473004.

Verhuizingen

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Dans- en
balletlessen

T.k. Jeep Cherokee Chief, 28
Itr, 6 cilinder, bj. '86, pr.
ƒ 14.000. Tel.: 023 - 5716489.

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
CHARLOTTE COIFFURES
• Clemens en Pauline, een 7 dagen per week. Wat moet u doen?
EN HAARWERKEN
hele fijne dag vrijdag!!!
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
ARNHEM: ik ben Wim, 50 Ik zit op de hotelschool en wil
jaar, ik heb kort haar en blau- graag in contact komen met
we ogen. Mijn hobby's: sport, een leuke, aardige jongen die
muziek, motorrijden, dansen, humor heeft! Zullen we sanatuur en knuffelen. Ik ben men uitgaan of naar een coneen gezondheidsfreak, ro- cert gaan van bv. Van Dik
mantisch en optimistisch in- Hout of de Dijk? Groetjes van
gesteld! Ben jij het die ik Wendy!
06-350.15.15.6,
zoek? 06-350.15.15.6 1 gpm. 1gpm. Boxnummer 932620.
Boxnummer 370351.
Leuk dat je me gaat bellen! Ik
Ben jij (man) een kanjer tot ben 35, leuk en spontaan. Ik
circa 65 jaar? En hou jij van de z.k.m. een ondernemende
natuur, uitgaan en gezellig- leuke man die vooral veel wil
heid thuis? 06-350.15.15.6, 1 lachen! Vertel wat over jezelf,
gpm. Boxnummer 371687.
ik reageer zeker terug!
DEN HAAG: ik ben Dennis, 25 06-350.15.15.6, 1 gpm.
jaar. Wie wil er een avond met Boxnummer 395452.
mij stappen?? Ik ben 1.70 m Lieve meid van 23 jaar oud is
lang, heb donkerblonde krul- op zoek naar een jongen die
len en bruine ogen. Als je zin met haar op stap wil!! Ben jij
hebt in een leuke avond, rond de 30 jaar oud en kom je
spreek dan een voorstel in op uit Noord-Holland? Reageer
mijn box en wie weet...
dan snel!!! 06-350.15.15.6,
06-350.15.15.6 1 gpm. Box- 1gpm. Boxummer 349145.
nummer 371678.
Lijkt het je wat om eens kónHallo, met Wendy. Ik ben 20 takt op te nemen met mij, een
jaar, bruine ogen en halflang slanke, avontuurlijke vrouw
bruin haar. Wil jij verwent wor- van 32. Zo ja, laat dan een
den via de telefoon. Lekker boodschap achter en wie
kletsen of fantasieën uitwis- weet klikt het. 06-350.15.15.6,
selen?? Ik ben overal voor in. 1gpm. Boxnummer 388070.
Groetjes en een kusje van
Wendy waar jij hem hebben Loop jij ook liever over het
wilt. Tot snel. 06-350.15.15.6, strand dan over het ijs? Ben
1 gpm. Boxnummer 909772. je een leuke, slanke, actieve
Hoi, ik ben Richard. Heb jij zin man? Laat dan iets leuks van
horen! 06-350.15.15.6
om een keer gezellig uit te je
gaan? Ik ben blond, heb blau- 1gpm. Boxnummer 397956.
we ogen en ben 1.86 m lang.
Ben jij ook spontaan en R'dam: hallo, met Gerda. Ik
preekt mijn advertentie je zoek iemand uit de buurt van
aan, reageer dan op mijn box- R'dam. Ik ben zelf een gezellinummer. Je krijgt altijd be- ge meid van 44 en heb 2
richt terug! 06-350.15.15.6 kinderen (18 en 20). Ik ben
1gpm. Boxnummer 993207. niet moeilijk en erg ruimdenkend. Dus lijkt het je wel
Hoi leuke jongens, jullie spre- wat? Bel me dan maar!! Altijd
ken met Karin. Ik ben een hele reactie terug! 06-350.15.15.6
gezellige en leuke meid. Ik 1 gpm. Boxnummer 408825.
oen op zoek naar hele gezellige jongen, om met mij te gek- R'dam: mijn naam is Marjan.
dingen te gaan doen!! Zie Ben 34, 1.60 m en 60 kilo. Ik
ie dit wel zitten? Reageer dan heb blond haar en bruine
heel SNEL! 06-350.15.15.6, ogen. Ik ben ongebonden en
1gpm. Boxnummer 375381.
heb een vaste baan. Wat
Hoi, met Frank. Ik heb ontzet- zoek ik? Een goed uitziende
tend zin in een blmd-date. Jij man die van uitgaan houdt en
ook? Dan moet je even bellen een avondje thuis en die eeren je hoort gelijk wie ik ben en lijk is!! Bel me maar snel!
1gpm.
zo. 06-350.15.15.6 1 gpm. 06-350.15.15.6,
Boxnummer 979954.
Boxnummer 984877.
k ben Ruud en ben hartstikke
gek en onverantwoord! Ik
zoek iemand die mij wil
leropvoeden of die mij in bedwang wil houden! Je moet
wel van goede huize komen!
Durf jij? 06-350.15.15.61 gpm.
Boxnummer 378964.
Rotterdam/Spijkenisse: hoi
met Jannie. Ik ben 25 jaar
long. Ik zoek een lieve en eerlijke jongen tussen 25 en 30
jaar. Houd jij net als ik van
film, muziek en dieren7 Dan
moet jij zeker reageren! Liefst
omg. Rotterdam of Spijkenisse! 06-350.15.15,6, 1 gpm.
Boxnummer 451388.

Samen genieten van een warme vriendschap of lat-relatie
met een intelligente man die
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport. Salsa danscursus. Gratis fol gezellig is in de omgang? Dat
der:
Academia
de
Salsa,
tel
wil ik! 06-350.15.15.6 1 gpm.
Voll. verz. Dag-nachtservice.
020-6424800 of 06-54304111. 0297-261336. Div. plaatsen. Boxnummer 388992.

Waar zijn alle leuke, charmante vrouwen gebleven, die
graag een vrolijke en onderhoudende relatie willen? Als jij
dit bent, bel dan en ik vertel je
over mijzelf. 06-350.15.15.6
1 gpm. Boxnummer 941253.

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

Wij zijn voor u de onbetwiste
BARBECUE-SPECIALIST
JVlalse runder

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Te koop aangeboden

tuinhuisje incl. tuin
Amsterdam Noord
Tuincomplex Liergouw
Tel.: 020 - 490.49.75.

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.
• Wij behouden ons het
rechtvoer zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

06-Nummers
00 245 292 777 Het telef.nr JONGE mannen gezocht om
dat alle 06 sexnummers over- dames 40+ te verwennen:
06-97.09 (75 cpm).
bodig maakt (200 cphm).
Kerels
gezocht voor
60 CPM! Kerels gezocht voor
SEX met dames (40+)!
sex met vrouwen. 06-9678.
Bel 06-97.05 (75cpm)
(95 cpm) haar eerste
Kerels gezocht voor
GANG-BANG met drie man
wilde sex met dames (40+).
06-320.322.29.
06-98.11 (SOcpm)
Kerels gezocht voor lekkere
sex met hete dames 40+.
Dames geven hun adres
06-96.01 (1gpm).
en tel.nr (100 cpm)
06 - 96.85
Mannen gezocht om hete
ANONIEME sexafspraakjes. vrouwen (30+) te verwennen,
06-95.80 (75cpm)
Sexkontaktlijn Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm).
Naar bed met hete
getrouwde vrouwen thuis.
Bel 06-97.80 (SOcpm)
06-96.03 (SOcpm)
voor sex met
hete STUDENTES!
Nieuw: hete meisjes uit
Groot Amsterdam!!
06-350.445.20 (75cpm).
Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs voor direkt SEXkontakt. Bel: 06-95.11 (1 gpm).

ADRESSEN

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.
Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

REGIOSEXDATING: vrouwen
(20-45) uit jouw regio willen
sex! 06-95.17 (80cpm).
SEXKONTAKT: vrouwen
(25+) willen sex. Direkt a/d
lijn! 06-96.63 (SOcpm)
SEX-OPROEPEN van
de heetste vrouwen (20-45)
06-97.37 (SOcpm)
SEXtelefoonnrs van studen
tes, ze geven echt hun num
mer. 06-95.01 (75 cpm).

SM-VOOR-2: direkt apart
Dominante vrouwen geven
tel.nrs voor SM-kontakt. Bel voor dominant sexkontakt.
NU: 06-320,325.80 (1 gpm). 06-320.329.99 (75cpm).
GAY-kontakten: mannen zoe- SM-voor-2: voor 'n streng of
ken mannen. Dating + Direkt onderdanig SEXkontakt!
Bel: 06-95.37 (SOcpm).
Apart! 06-9518 (75cpm).
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
GEEN 06-KOSTEN!
Hete negerinnen echt opDirekt Apart met een
leuke of ondeugende vrouw. bellen. 06-98.80 (SOcpm).
010 - 294.61.41
TRIOSEX: 'n vrouw of man
Heerlijk DISCREET apart met extra in bed. Sexkontakten
hete vrouwen uit Amsterdam. Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
06-320.322.11 (75 cpm).
Vele mannen gezocht voo
HEET 35+ sexkontakt: direkt SEX met dames 35+. 06-9620
apart met een oudere vrouw. (SOcpm). Vrouwen bel ECH
Bel! 06-9567 (80 cpm). Vrou- gratis 06-4999.
wen bel gratis 06-4633.
Vrouwen (40+) willen sne
Hete vrouwen (35+) willen SEX!! DIREKT APART! Bel nu
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn! 06-96,33 (1gpm).
06-96.68 (slechts 60 cpm!).
VROUWEN-lijn:
Ze willen meteen en
HETE vrouwen (35+) willen
veel sex! 06-97.06 (75cpm)
direkt sexkontakt.
06-350.442.52 (75 cpm).
"HOMO-KONTAKTEN**
Direkt apart met hele
HOMO-voor-2, SNEL Direkt
hete knul uit Amsterdam!
Apart met een hete jongen!
Bel nu 06-96.13 (Nu 60 cpm)
06-98.78 (60cpm).

Diverse clubs
BETTY'S ESCORT
ANGEL'S ESCORT!!!!!!!!!
Gewillige meisjes met grote 020-6340507, dag. v.a. 19 u
borsten. 020-6919312.
Geef uw avond een
EROTISCH tintje!
** JOLLY's ESCORT**
Leuke, sexy meisjes. Geen
chauffeur aan de deur, v.a.
Tel. 020 - 6191292.
f200.- per uur. 020-6912749.

AM A's eyes

5OO gr.

LAMSBÖtTT
Kogelbiefstuk
Lamsschouder
Lamsshóarma
Lamsburgers
Lamsspare ribs
Lamsstoofschotel

kg
kg
kg
kg
kg
kg

29.95
14.95
17.9S
14.95
12.95
W5

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

.

Lamslapjes
kg 17.05
Lamsgehakt
kg 14.95
Lamsrüg
•kg;'"32.^
Lamsribstuk •kg::i;27.95;
Lamsworstjes kg lè.9?
Lamsrollade
kg 27.^:

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOUCHERIE

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 9,00 tot 17.00 uur

Wij zijn zondag's weer geopend

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN

Autoverzekering

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
WIKA
Tel.: 023-5718812/5715619. Autoruiten en kentekenplaZoekt u ruimte voor vergade- ten. Lijsterstraat 18.
ring, feest, club of partij? Tel. + fax: 023 - 5731613.
Komt u dan eens praten met
Zie ook de pagina's
mij, A.J. v.d. Moolen,
SHOWROOM
Gemeenschapshuis, tel.:
in deze krant.
023-5714085 of 5719652.

Kennismaking

soorten
vleeswaren

• T.k. Bauknecht centrifuge,
n prima staat, ƒ75,-.
Tel.: 023 - 5716290.

020-562 62 71

Hotel Hoogland

130
soorten
vlees

50

Aan Vinkeveenseplas, Abcoudezijde. Vrijstaand huis aan
water, met aanlegsteiger, ligging tussen jachthaven Winkeloord en de plas, ± 1900 m2 grond, 3 slaapkamers, nieuwe
neuken, nieuwe badkmr. Aanvaarding per direct. Vraagprijs
ƒ479.000 k.k. Inl.: Peter Bruin Makelaardij, 020-6768022.

T.h. KAMER in CENTR. met
gebr. keuken, vanaf 1-9-'96,
\iii-prii/.rin-\i-i. iT.r.Vr irr\\
VNV Beveiliging organiseert i.s.m. het opl.inst. BON een voor studente. Tel. 5719541. Aank. filosofie student zkt per
l kunt de h-k>t \ ;m nu Mic-ro-adxerltMiiifcoiiiliiiialir /
direct woonr. in A'dam, max.
nformatiebijeenkomst over de opleiding Basisdiploma Beveiƒ400,-. Tel.: 0515 - 41.86.27.
iging en het werken in de beveiliging op: 14 en 21 aug. in
Vakantie
Hotel Belfort, Surinameplein 53, Amsterdam. Voor info en
Rustig gezin (M, V, 1 kind)
buitenland
aanmelding:
030
6961832
(kant.uren).
zoekt tijdelijke huurwoning of
lilil nummer i-nirl ioor lic/oi^klui-lili-ii) iif «•mi
oppashuis in Z'vrt. Br. o. nr.
Alirro's \Vrrkm«'<liH
ASTROLOGIE opl. 'Jupiter'. STRESS! De vakantie voorbij.
763-33020 v.d. blad.
l'o-llin- 151,- KHII» Al) Ani-Icnlain
Folder: 020 • 6384148.
Alles weer bij het oude! Han- T.h. of t.k. in Collioure, in
teren
van
spanningen
kun
je
!)c slnilin^i jjilrn ^t'lilcn voor |ilaal.sin<: in ilt
Z-Frankrijk, villa van standing,
«cck.
Engels v. beginners + half- leren!
(SELF-)HEALING alle comfort, tuin, uitzicht op
Woningruil
\ oor de het al in^ out Milist n ccn acceptgirokaart.
gev. / 5 p.u. Begin: 19, 20, 22 d.m.v.
chakra-energiewerk zee. Tel.: 020 - 6426296.
aug. Progress: 020 - 6738412. cursus: Energie & Bewustzijn.
Een effektief en boeiend ge750 RUILADRESSEN
Vakantie
in A'dam. Inform. bij WBV Het
FRANS LEREN door Parisien- beuren! Sept.-dec.'96 A'dam.
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Binnenland
ne, 20 jaar ervaring, op uw Open les: 25/8. Folder: 020Oproepen - Mededelingen
niveau, verzekerd snelle re- 6653070 of 0570 - 641028.
sultaten. Tel.: 020 - 6426296.
Financiën en
T.h. uniek gelegen, vrijstaan*Help
de
Polen.
Stuur
'n
Zalenverhuur
de zomerhuisjes in de bossen
Dames/heren gevraagd,
handelszaken
NLP
cursus
6
avonden
leren
Wij hebben
Dij Ommen (Ov.). Vrij vanaf
25-35 jaar, die mee willen voedselpakket!
en oefenen, bel voor folder
10/8. Ook weekend en middoen aan een marktonder- evt. 'n adres: 02907-5235.
Vlatching: 026 - 3214488.
week. Tel.: 0529 - 452277.
zoek. U krijgt hier een vergoe- B Oh, wat verheugen wij ons
ding voor. Inl.: 020-6654447. op vrijdag 15.00 uur.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
voor uw feest,
De Feestgangers.
Correspondentieblijft toch goedkoper!
party of receptie.
Auto's en
Tel.: 023 - 5715541.
Bel nu: 023 - 5714534.
en contactclubs
auto-accessoires

Een pruik als het
nodig is!

10

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's
LAAT ONS
UWPRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
• DAT MAG WEL IN DÉ KRANT. ;

MICRO'S

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

SPECIALITEITEN

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u
anoniem luisteren
.naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bun v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aunsprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
recht voor zonder
Micro's moeten worden ingele- °P8ave van redenen
verdbüeenaanleveradres
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

2;anc|voorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38

t/m 9 regels/ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven l'300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

wëekmedia 11-12-13-14-15-17

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ
9,20
ƒ
9,20
ƒ 10,90

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

020-665 86 86

CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Div. inruilers VW Passat CL
autom., mrt '83, groen met. Tel. 020-6320190 fax 6343433.
ƒ 1750. Austin Montego 1600
LS '89, wit, ƒ 2500. Mitsubishi XM T D Au.'. ABS '94 ƒ 35.000
Galant 1600 GLX, '83, blauw, XM TD Amb. Airco '93/ 29.500
/1500.
Bovag
autobedrijf XM TD Ambiance '92 ƒ 24.500
ƒ22.500
CRYNSSEN,
Crynssenstraat XM 20i Break '92
10-14, 1058 XW A'dam. Tel.: XM 20i Break aut.'92 ƒ26.500
020-6184402 of 06-53376650. XM 20i Airco LPG '92 ƒ 15.500
XM Comfort '93
ƒ 18.500
Hyundai Pony GLS 1.5 '87 XM Comfort LPG '94 ƒ 24.500
ƒ2500.Xantia Turbo D '94 ƒ27.500
Nierop Daihatsu
Xantia Diesel '94
ƒ22.500
Tel. 020 - 6183951.
Xantia 20ISX LPG '94/24.900
Xantia 181 SX LPG '93/ 18.900
BX TZD '91
ƒ 9.950
BX Turbo D '90
ƒ 9.950
BX Diesel '93
ƒ 12.750
BX RD Break '89
ƒ 6.950
BX RD Break '88
ƒ 5.950
BX RD Break '87
ƒ 2.950
Seat Terra, (bestel), 6/89, BX 19 TZi '92
ƒ 13.500
75.000 km, geel kentek., m. BX 19 TZi LPG '91 ƒ 9.950
uitn. achterbank, 1e eig., inkl. BX 19 TZi '90
ƒ 8.950
gar. en Apk ƒ6.500.- Dealer BX 19 TRS '87
ƒ 3.950
Zuidwijk. Tel. 020 - 6629517
BX 16 TZi '93
ƒ 14.500
BX 16 TZi LPG '89 ƒ 4.950
Volvo 240 DL, Sedan '88
BX 16 Bearits '89
ƒ 5.950
blauw ƒ 6.500.ƒ 9.950
NieropB.V. Tel. 020-6183951. BX 14 TGE '92
BX 14 TGE '91
ƒ 8.950
BX 14 TE '90
ƒ 5.950
BX 14 RE '87
ƒ 1.950
CX 20 RE Break '87 ƒ 3.750
C 15 Diesel '90
ƒ 5.500
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37
Opel Corsa 1.4i Sedan + LPG,
Amsterdam
robijnrood, juli '92, schadevrij,
Tel. 020-6278410
1e eig. inkl. gar. en APK. Dealer
Zuidwijk: 020-6629517/6791864

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

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

Bouw tweede Toyota-fabriek
in Groot Brittannië gestart
ANAF EIND
1998 zal, net
als de Toyota
Carina E, ook de
populaire Toyota
Corolla 'Made in
Britain'zijn. Toyota
Motor
Manufacturing
(UK) Ltd. is kortgeleden gestart
met de bouw van
een ultramoderne
fabriek voor de Corolla, vlakbij de enkele jaren geleden
geopende fabriek in
Burnaston waar de Carina E
wordt gebouwd.

D

E OPEL Corsa heeft als Eco 3 de Innovation
Prize '96 gewonnen tijdens de ECO Tour of
Europe. De prijs werd aan de Cirsa toegekend
voor het ongekend lage brandstofverbruik en de
reële gebruiksmogelijkheden voor de nabije toekomst.

Toyota's Europese activiteiten worden uitgebreid met een nieuwe
assemblagefabriek die dichtbij de
huidige Toyota-fabriek in Burnaston,
Derbyshire, wordt gebouwd.

Met dit grootschalige nieuwe project onderstreept Toyota opnieuw
haar ambities om steeds meer
auto's te bouwen die speciaal ontwikkeld zijn voor Europese automobilisten en die ook in Europa worden gebouwd, met behulp van
Europese toeleveranciers en onderdelen.

In december 1992 ging daar de
produktie van de Carina E van
start. De produktie in 1993 bedroeg
er 37.000 auto's, afgelopen jaar
werden er 88.500 Carina E-modellen gebouwd en inmiddels zijn er in
Burnaston al meer dan 250.000
Toyota's gebouwd.

Het is de bedoeling dat in het jaar
2000 zo'n 40 procent van alle in
Europa verkochte Toyota's hier
wordt gebouwd. Een opmerkelijke
groei, vanaf de 1% in 1990.

De auto's die er nu van de band
lopen bestaan voor 80% uit
Europese onderdelen. Opzet is dat
ook bij de produktie van de Corolla
het percentage 'local content' op 80
uitkomt. De eerste in het Verenigd
Koninkrijk gebouwde Toyota
Corolla's zullen eind 1998 van de
produktielijn komen.

Dr. S. Toyoda, voorzitter van de
Raad van Bestuur van Toyota Motor
Corporation, zegt over de plannen
van de onderneming: ,,ln 1995
werd 58% van de in totaal 2,5 miljoen auto's die wij buiten Japan verkochten, ook buiten Japan geproduceerd. Dat aandeel willen we laten
groeien tot 65% in 1998, als ook de
produktie van de Toyota Corolla in
Groot Brittannië van start gaat."

Van de 110.000 Carina E's die dit
jaar zullen worden gebouwd, wordt
ongeveer 95% in Europa verkocht.
In januari van dit jaar is Toyota UK
met de export naar andere werelddelen gestart, en circa vijf procent
van de totale produktie vindt inmiddels zijn weg buiten Europa.

Mitsubishi

Volvo

GOLDCAR MITSUBISHI

TE KOOP

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
T.k. Pajero 2.5 turbodiesel, korte wielbasis, '88, ± 96.000 km,
i.z.g.st. 0541-552379/351606.

Mazda
Tegen handelsprijs: van 1e eig.
Mazda 626 1.8 GLX Stationwagon, LPG-o.b., roofrack 2/92,
ƒ16.500.- Mazda 323 F. 1.8i
GLX, kl. zwart, elektr. schuifdak, stuurbekr. 2/92, ƒ 15.500.BEREBEIT
Amsteldijk
25,
020-6627777. Amsterdam.

Mini
T.k. Mini 1.0 b.j. '81 kl. goudbruin rad/cass., vr.pr. ƒ2500.
020-6647260 / 06-59323705.

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Seat

Peugeot

Seat Marbella, b.j.'91, apk t/m
juni'97, 40.000 km, zwart, sp.
405 1.9SRI, aut. '91, zw.m./gr. velgen, ƒ4500: 020-6201573.
leer, stl verw., airco, elec r
sch.k.dak. Tel. 0294 - 264778.

Saab

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer

Voor een perfecte SAAB 99
sinds 1930
90, 900, 9000 ook Royal Class
Citr. BX 1.4 i Can. U 9 6/91
Maz. 626 HB 2.0i GLX Ipg5/90 Aanbieding voor de zomer:
Peugeot
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
106 XN 1.1 i Ace 3-drs
8/93
lederen interieur, ABS
205 XS 1.4 S 6
11/87
SAAB SERVICE
309 XR 1.3 3-drs
10/88
MOLENAAR
309 GR 1.3 5-drs
10/88
306 XR 1.4i 5-drs
1/94
HOOFDDORP
306 XT 1.6i 5-drs
6/93
Charade TS, rd.nw. mod.) '94
405 GR Dsl. st.bekr.
11/92 Onderhoud, reparatie, APK.
Charade 1.3 TX, rood '89
Eigen revisiewerkplaats
Baarsjesweg 249-253
Cuore '86 t/m '94 v.a. ƒ 3.500.voor Saab motoren
Amsterdam 020-6121824
Charade 1.0 '87 ƒ 3.950.en versnellingsbakken.
Direct bereikb. v.a. Postjesweg
NIEROP-DAIHATSU,
Tevens verkoop van nieuwe
Vancouverstraat 2-12, A'dam
en gebruikte onderdelen
PEUGEOT ZUIDWIJK
west, 020 - 6183951.
023-5614097
106 Accent v.a bw.jr. '93
Daihatsu
SAAB
DEPOT
205Trophy 1.1i '92 53.000 km
't AMSTERDAMMERTJE
205 Accent 1.1 i '93 39.000 km Verkoop van nieuwe en gebr.
Amstel 340-342
205 For Ever 1.1 i'94 63.000 km onderdelen. Tevens revisie, ontegenover Carré
derhoud, rep. 0412-636737.
A'dam-C. Tel. 020-6236491. 205 XR 1.4i '93 . . 29.000 km
205 GTI 1.9 '87 ..110.000 km
306 XR 1.4i '93 . . 52.000 km
305 GT 1.6 '85 . .. 190.000 km
Wij hebben keus uit
CINQUECENTO
'93, zuinig, 406 ST 1.8/16V '95 17.000 km
meer dan 10 Automaten
45.000 km, groen, vaste prijs
OOK VOOR INKOOP!!!
v.a. ƒ 3.500.ƒ8.750. Tel. 020- 6174650.
Minervalaan 86, A'dam - Zuid GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Weg. omst. Rat Panda CLX 1.1
Tel. 6629517/6791864
Tel. 020 - 6433733.
Selecta automaat, zwart m.,
'94, si., 9000 km, als nieuw.
ƒ 14.900: 0182 - 372028.

Daihatsu

Renault Espace 2.0 GTX, U 9
> groen metall., 2 sunroofs
j 145.000 km. ƒ 14.900.j Cobussen, 020-6121824.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,D

erf. Saab 900 T 16 Cabriolet
ederen interieur ABS,
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097.

BMW

Automaten

Fiat

j BMW M 635 CSI, orig. M-power
j 286 pk, grijsblauw met., leder
j mter., airco, 9/84. 2 x BMW 325i
j Cabriolet, 86/87. BMW 320i,
j prijs met., aut, st.bekr., orig.
' 'eder mter., el. schuifd./ramen,
m wielen. 9/85.
3EREBEIT, Amsteldijk 25,
. A dam. 020-6627777; Donder- Tegen handelsprijs:
gs tot 20.00 uur geopend. Scprpio 2.91, GL Autom., antr.
grijs metall, schuifdak, LPG,
1/91 ƒ 12.950.BEREBEIT Amsteldijk 25,
A'dam,
020-6627777.
]
Van part. BUICK Regal
uit '90, 58.000 km, NAP.
Van particulier: Ford Esc. 1.4
Nw.. ƒ86.000, vr.pr.: ƒ 18.000. inj., 3-drs., 1991, blauw metall.,
T
el„ 020 - 6464749.
incl. pincode beveil. syst., radio, i.g.st., 29.500 km., APK 797, ƒ 16.800. Bet. uitsl. contant
op postkant./bank in bijzijn
j Citroen AX GTi, 6/90, mooi d, aanbieder. Idem regeling vrijw.
jSnjs 90.000 km. Tax.rap. aanw bew. op postk. Alleen serieuze
gegadigden. Tel.: 020-6327343
| ^[fr. ƒ7.950. 020-4199710.
(zo. en ma. 14 tot 16 u.)
irne keuze in 2 CV occasions
al|
e leeftijden. De Eendenspe"'ahst Leende.: 040-2061528.

Ford

Buick

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
T.k. met BOVAG-garantie, van
1e eig. Suzuki Swift 1.3 GS, 3drs, 11/93, ƒ 15.500.- incl. BTW.
VWGolf 1.8. GT'93,3 drs, gas,
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
1e eigen., m. alic lak, i.z.g.s.
Amsterdam 020 • 6627777.
ƒ 25.850. Tel.:020-6431012.

Volkswagen

Citroen

VW Passat CL, b.j. '84, trekhaak, groen metall., i.g.st., APK
7-'97, ƒ3.250. 020-6314049.

Niet alleen de personeelsleden van
de Europese Toyota-fabrieken en
de vele toeleverende ondernemingen profiteren van Toyota's investeringen in produktie-faciliteiten binnen Europa, maar ook individuele
autokopers. Toyota kan nu immers
beter en sneller reageren op wensen van Europese klanten.

Motoren/Scooters

Family Cars

UTOSCHADE VEBA, gevestigd aan de
Industrieweg 27-31 in Duivendrecht, mag zichzelf aanduiden als KZS-gecertificeerd autoschadeherstelbedrijf.

A

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Raderstoomboot
'De Nederlander' in Rotterdam mocht de directie van Autoschade VEBA als één van de eerste 32 gecertificeerde bedrijven het officiële KZS-certificaat in ontvangst nemen uit handen van FOCWA-voorzitter de heer W. Posthuma.
De letters KZS staan voor Kwaliteitszorg Schadeherstel, dat
onlangs officieel werd goedgekeurd en erkend door de Raad
voor de Accreditatie.De KZS-systematiek is ontwikkeld op initiatief van de FOCWA, in nauwe samenwerking met een aantal grote opdrachtgevers zoals autoverzekeraars en leasemaatschappijen.
De FOCWA is de centrale belangenvereniging van ondernemers in de carrosseriebranche, waarbij ca. 1600 autoschadeherstelbedrijven zijn aangesloten. Ruim 1000 hiervan zijn
tevens deelnemer in de Stichting FOCWA Garantiefonds en
zijn bekend onder de naam FOCWA Garantiebedrijf.
Deze FOCWA Garantie-bedrijven zijn met een marktaandeel
van ca. 63 procent verreweg de belangrijkste groep autoschadeherstelbedrijven in het land.

HOE VERKOOP JE
EEN PIEPJONG
PALMPJE

in zeer goede staat, bouwjaar '66, LPG,
veel extra's, APK juli '97. vr.pr. ƒ 18.000.
Tel.: 020 - 642.74.53.

340 DL spec. 5-drs., automaat
90 en 91.340 DL 1.7,3-drs.'88.
240 DL Sedan 2.3 LPG '90.
740 GLE Sedan, Lpg, sch.d '90
460 Turbo, div. extra's '91.
340 aut. '87 en '88.
440 1.8 rood. km. 88.000 10/90.
440 GL, LPG. '89. NIEROP de
Vrienden van uw VOLVO,
Vancouverstraat 2-12, A'damWest. 020 - 6183951.

Kwaliteitszorgcertificaat
voor Autoschade VEBA

In februari jl. werd bij voorbeeld een
gefacelifte versie van de Toyota
Carina E geïntroduceerd, die ten
opzichte van het voorgaande model
qua ontwerp en uitvoering op zo'n
800 punten werd verbeterd. Deze
verbeteringen omvatten onder
andere een nieuwe turbodieselmotor en de toepassing van dubbele
airbags.

VOLVO AMAZON 122S
12 VOLVO STATIONS '85-'94,
245, 745, 945 en 855
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Met een behoorlijke gemiddelde snelheid verbruikte het lichtgewicht prototype met zestienkleps, direct ingespoten dieselmotor, slecht 2,69 liter per 100 kilometer tijdens de etappe van
Turijn naar Monte Carlo
De twee Opel Corsa Eco produktie-auto's eindigden op de
derde plaats in hun respectievelijke klasses. De Corsa met
1.2i benzinemotor realiseerde een brandstofverbruik van 4,49
liter per 100 kilometer, terwijl de Corsa 2.5 TD met een verbruik van 3,86 liter per 100 kilometer ruim onder de 4 liter
grens bleef. Beide auto's, ruim voorzien van een veiligheidspakket zoals twee airbags en flankbescherming, kwalificeerden zich voor de ECO Tour of Europe '96 Fuel Saver Prizes
voor het gunstige brandstofverbruik.
De zuinigheidswedstrijd was georganiseerd door het Duitse
ADAC en de Oostenrijkse ÖAMTC, de equivalenten van de
ANWB. De route bestond uit 5 etappes met als startpunt
Bonn, waarna via Maastricht, Luik, Luxemburg, Nancy,
Genève en Turijn het eindpunt Monte Carlo werd bereikt.

De uitbreiding brengt een totale
investering van 200 miljoen
Engelse Ponden met zich mee. De
totale investering van Toyota UK
komt daarmee, sinds de oprichting
van de onderneming in december
1989, op meer dan 1 miljard Pond.
Momenteel bestaat het personeelsbestand ruim tweeduizend medewerkers, en de nieuwe fabriek zal
nog eens duizend nieuwe banen
opleveren.
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Algemeen
± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Rijscholen

OCCASIONCENTRUM
ZUID-OOST

Autosloperijen

Autoverhuur

OUKE BAAS

Autosloperij De Liede.
'95
INKOOP
94
Loop + Sloop auto's
95
Verkoop onderdelen
92
R.D.W. vrijwaring
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e o.
92
Geen voornjkosten
Studenten 10% korting
20
autorijlessen
-f
examen
ƒ
1.000.92
020-6198691
850 T5R Estate
6/95
bestel-, vracht- en
10
motorrijlessen
+
examen
ƒ835.90
023-5353685
850 GLT, 2.5
5/92
personenauto's, bussen
Motorrijlessen
ƒ
55.per
60
min.
'94
740 GL, aut., 2.3
5/90
020-6794842, 020 6908683
Autorijlessen ƒ37.50 per les, ook automaat-lessen
91
Grote sortering ONDERDELEN
740 CL, aut., 2.3
1/90
Zie ATS telet pag. 888
Vrachtwagen-rijlessen
speciaal
tarief!
'92
van alle schade-auto's, alle
S 40 1.8
4/96
DE LUGT luxe en bestel vanaf
94
merken, alle bouwjaren.
440 DL 1.8
3/95
Theorie op CD-I GRATIS
ƒ 50,- per dag excl BTW
94
GEBR. OPDAM B V
440 Escape 1.8
6/93
Nu
ook
examengarantie
(herexamen
gratis)
Tel. 020-6161388 of 6890374
95
Tel. 023-5845435
440 Escape 1.8
12/92
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Peugeot 106/306, Renault La92
440 DL 1.8
3/95
Proefexamen
theorie
dag.
van
9.00
2000
uur
a
10.per
keei.
Het
HOOGSTE
BOD''''
Bel
guna, Vracht + bestelwagens.
92
440 Holiday 1.8 LPG
4/94
voor
vrijblijvende
prijsopgaaf
91 Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel 020-6138473.
460 Luxury 1.8
3/96
RENT A BRIK
Loop-, sloop- en schadeauto's
92
460 1.8
1/94
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Personenbus ƒ 89.- p dag
m. vrijwaring Tel. 020-6754193
90
440 Airco 1.6
3/95
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p. dag
89 Rijbewijskand. in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeers- RDW Erkend auto-demontageAutobedrijf DICK MUHL
All-in KM-vrij1
94 school met behulp van de gratis rijles-mfogids. Tel. 020-6633773 bednjf STRIJDONK
Inkoop
OFF VOLVO DEALER
Tel.' 020-6922930
92
van sloop- en schade-auto's.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Theorie spoedcursus in
92
Tev. verkoop van onderdelen. • Bewijsnummers van een
Tel.: 0294-418200/418008
Autorijschool Dolfijn
1 weekend in A'dam,
Gratis gehaald. Meteorenweg geplaatste advertentie m deze
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 mm.) Den Haag, Utr., ƒ 175 all-in.
rubriek krijgt u alleen
Korting fl. 500.381, A'dam, 020 - 6319802
vervolglessen ƒ 40 p/u
InterCursus
Rijscholen,
toegezonden als u dat bij de
vooi inwoners uit Amstelveen
Info: 020-6839193 / 6187330.
hoofdkantoor
035-5260578
Te
koop
gevraagd
loopen
opgave van de advertentie
tot en met vrijdag 16 aug.
autotel.
06-52656690
sloopauto's.
Hoge
prijs.
Met
kenbaar maakt. De kosten
(vlg. week voor Uithoorn)
Wilt u een goede en niet te
vrijwaring
en
eigen
ophaaldaarvoor bedragen ƒ4.50
RIJSCHOOL ROLF
dure rijopleiding''
24 UURS-SERVICE !
dienst
Kila-sloperij
Van der Madeweg 21
Rijden bij Rolt is een begrip m Bel dan Ferry 020 • 6127187.
023-5333742
06-52838400
(Bij de Macro)
Amsterdam. Met een goed Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-,
GARAGE ECONOOM
Daewoo / Occasioncentrum
team instructeurs geven wij op daarna alle lessen ƒ35,-.
Alle onderhoudsbeurten
Tel.: 665 01 31
een psychologische manier m- 20 lessen + examen ƒ950,-.
Koppeling en Remrevisie
tensief les en nog leuk ook!
T.k. diverse inruilauto's tegen
Gevraagd jonge auto's v a
Schadeherstel en -taxatie
Hoog slagingspercentage en • De advertentie-afdeling bemruilprijzen:
Uitlaat en Schokbrekers
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. houdt zich het recht voor ad- Kies voor echt vakantiegenot 1990 a contant Belt u voor ml
Vectra
2.0
GL,
4-drs.,
wit,
0341-419354 of 0652-977028
Banden en Uitlijnen
Tel.: 020-6868063/6332405 of vertenties eventueel zonder
Dus zekerheid Kies dus
schuifdak, stuurbekr., l.m.
APK en VVN Keuringen
06-54633678. P.S. Ook 8-week- opgaaf van redenen te weige- A-POINT voor nieuw, gebruikt. DE HOOGSTE PRIJS voor elk
wielen, LPG, 12/88, ƒ 8950,se cursussen en examenroutes ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel.: 020-6233220
inruil en verhuur van VWmerk auto a cont met vnjwar
Renault 21 GTS,
rijden is vanzelfsprekend.
advertentiewezen).
campers Tel. 020-4301647
bewijs Tel 020-4824640
LPG, 1/90
ƒ6750.Ook op zaterdag open !
21 TL, LPG, 10/92, ƒ 9500.APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- Citroen BX 14 TE, 6/89 ƒ 5250.BX 14 TE, 6/89, ƒ5250.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers BX 14 TE, 9/90 ƒ 7250.cil.koppen vlakken. Garage/ BXTE, 11/89 ƒ 6250.Volvo 480 ES 3/87. ƒ7950.motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht Rekord 2.0 S Aut.,
Stuurbekr., LPG, 6/87 ƒ 2750.Tel. 020-6980639
Peugeot 205 GTi, 6/84 ƒ 5250.Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie m
APK KEURINGEN ƒ 70,
Kadett 1.6, 5-drs.,
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
klaar terwijl u wacht.
Station, 4/84, ƒ 1450.SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
Garage West-Center:
Mercedes 207 D.,
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
020-6122476 (zonder afspraak) Personenbus, 10/79 ƒ 6500.Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO MN-3MINTS is daarmee
2e Helmersstraat 15, A'dam. BEREBEIT Amsteldijk 25,
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/Al'TO l-IN-3 MINI'S verschijnt
A'dam, 020-6627777.
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag i n d e
Autobedrijf CRYNSSEN
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
Crynssenstraat 10-14
•Auto te koop'' Plaats in deze
i^^^imimm*m^^mmmmmmmmmm^mmmm^mmmm*m*amtmtmamm^**m*mi^imtmm*mmmmmmmmmm*^^i
Tel.: 020-6184402.
rubriek. U zult verbaasd staan
APK-keurstation, reparaties
over het resultaat.
alle merken en schaderegeling.
Daihatsu Valera 1.5 l
Renault Twigo Sport
Renault 19 1.9 D
Subaru Legacy 2.0 GL
Subaru Mini Jumbo
Audi 80, Turbo Diesel
Audi 100, 2.3 CD
Corsa 1.4 l GLS, spec.
Honda Civic 1.3 16V
Toyota Corolla 1.6 GLi
Fiat Cinq. 900 iE
Peugeot 205 Ace 1.1
Nissan Micra Super 1.3 S
Nissan Sunny 1.4 LX
Opel Astra 1.6 GT
Mazda 323 LX 1.3
Opel Astra 1.4
V.W. Polo Coupé
V.W. Golf 1.8 GL, 5-drs.,
V.W. Golf Variant 1.8
V.W. Goif 1.8 CL
V.W. Golf 1.4 CL

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor ai uw rijbewijzen

niet duur!!!

Service en
Reparatie

Campers

Auto's te koop
gevraagd

Met een advertentie in SHOWROOIAUTO l-IN-3

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. .

Grijs verh. dak
-f montage 995 ex

Accessoires
en Onderdelen

AUTOLAS: 0756-314 618

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

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 020-4976999 A'dam,
Sloterdiik 3.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
70 BESTELAUTO'S en pers.
VW-Polo 1.6, 5-drs, airbag, sty- busjes v.a. ƒ3500. Garage GEBR, OPDAM B.V.
Diverse Honda Shoppers
Tel.: 023-5845435.
v.a. 250 cc. t/m 700 cc. en een Imgpakk., b.j. sept.'95, ƒ5000 Rijsenhout, lid Bovag.
onder nieuwprijs: 075-6161661. Meer dan 50 jaar gevestigd:
Yamaha Virago 700 cc.
Autobedr. Berebeit, Amsteldijk
Bennebroekerweg 17, Rijsen25, A'dam. Tel. 020 • 6627777.
hout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.
Perfecte
BMW
R
100
GS,
'88,
TE KOOP GEVRAAGD:
37.000 km, ideale machine Citroen CX 22 RS Familial 'f
MERCEDES bus MB100D 1989 Groene Saab 96 b.j. apr. '72
*M V6 Ambiance, incl. airco +
LADA's bouwjaar '84-'93
C(
180.000 km, 8 pers. in zr goede in pr. staat, ƒ 16.000, APK '97 zorgv. onderh. bij Saabdealer.
xie-alarm, b.j. juni '92, groen correcte afhandeling 0495 • voor een avontuurlijke reis.
m
staat ƒ 9500.- 023- 5621509,
Vr.pr, ƒ8300. 023-5276419
015 - 2138748.
et. ƒ 19.500. 020 - 6458184
496607 b.g.g. 06 • 53699315: Tel.: 050 - 5420599.

Lada

Opel Corsa
Eco 3
wint innovatieprijs

V

, SUBARU MINI JUMBO
5-drs., '92, wit, 45.000 km. SunCharade TS, rd.nw. mod.) '94
roof, APK/VVN gek. ƒ 12.500
P Smit Autoserv. 020-6719154. Charade 1.3TX, rood '89
Cuore '86 t/m '94 v.a. ƒ 3.500.Charade 1.0 '87 ƒ 3.950.NIEROP-DAIHATSU,
Vancouverstraat 2-12, A'damwest, 020 - 6183951.

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

13-13

woensdag 14 augustus 1996

Bedrijfsauto's

Klassiekers
en Oldtimers

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Schrijf hier in bloklencrs

uw tekst, l lelter p?r

51.7(1

en lusfenruimlcn tellen

3
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voor l letter. Minstens 3
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regels beschrijven. Aan
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de hand van de daarnaast
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hokje. Cijfers, leestekens

«eplaalste tarieven kun! u
zelf uitrekenen wal uw
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Handtekening

l/-12

PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A Groolbeeld Black
Line beeldbuis teletekst met
groot geheugen Adv '3295

ARISTONA 63CM KTV
63TA5211 6 3 cm Black Line
S stereo teletekst Adv '2795

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT820 Black üne S beeldbuis
stereo teletekst Adv "2795

PHILIPS STEREOKTV
PT 520 a Stereo Teletekst
Afstandbediening Adv 1395

GROOTBEELD KLEUREN-TV
70cmdonkereflat squarebeekJ
buis 40 Watt stereo teletekst
Easy Logicafstandbed "1895

SONY HI-8 TRAVELLER
TR650 "Beste Koopi perfekt
Hl Sbeeld HiFistereo '2780

NEDERLANDSTOPMERK
VAATWASSER

PHILIPS BREEDBEELD
KLEUREN-TV STEREO TELETEKST

Luxe afwasautomaat, geschikt voor
12 couverts 3 afwasprogramma s
en eenvoudige eenknopsbediening Adviespri|s"899 -

24PW6301; Ultra platte 16 9 Black-line beeldbuis,
automatische overschakeling van normaal beeld naar
Wide Screen, 70 voorkeuzezenders, menubesturing,
teletekst met uitgebreid geheugen,
2x25 Watt stereo geluid
Adviespnis*2495 -

1449.-

SAMSUNGCAMCORDER
E807 VideoS Adv '1199

759.-

HI-8 STEREO STUNT!
12xmotorzoom afstandbediend

1199.

SONY STEADY SHOT
TR565 Met beeldstabil
sator HiFi geluid Adv '2200

1399.-

PHILIPS HI-8 STEREO
M875 Digitale Image Sta
bilizer 24x digitale zoom
afstandbed Adv '2395

ARISTONA TOPKLASSE HIFI
STEREO VIDEORECORDER
TURBO-DRIVE MET
SHOWVIEW EN PDC

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met v r i e s v a k
Officiële garantie

145 LITER KOELER
INDESIT Adviespnjs"749 -

ZANUSSI KOELKAST

6SB47, Snelste videorecorder ter
wereld 1 Perfekte beeld- en geluidskwaliteit, 4 koppen met de mogelijkheid voor long-play (dubbele speelduur1), showview- en PDC voor snel
en simpel programmeren Afstandbediening
met
LCD-display
AdviesprijS'1445 -

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm rvstrommel,
Adviespnjs'1199-

729.729.-

455«-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vnesvak Adv '749 -

1549.-

SIEMENS 180 LITER
KT18R01, Adviesprns'948 -

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750 TOPKLASSE' met
stabilisator HiFi stereo digitale
zoom lichtnpwirht Artv "1110 -

II699.-

MOULINEX STUfNi
FM1515,17 Liter, 5 standen,
draaiplateau Adviespnjs"399 -

WHIRLPOOL
WASAUTOM.
TypeAWG719 Advesprjs"1079 -

WHIRLPOOL AVM617
17litermhoud Adviespnjs"599 -

749.-

LUXE 800 TOEREN

579.-

575.-

375.-

479.-

449.-

MIELE 1100TOEREN
TypeW697LW Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviesprijs "2299 -

PHILIPS MATCHLINE
VR 7 Topmodel
HIFI Stereo Videorecorder
4 koppen Showview en PDC

§§1999."

1149.

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
***• sterren mvriescapaciteit
Adviespnjs"1099 -

PHILIPS HiFi STEREO
VR632 TURBO DRIVEvideo
4 koppen tongplay Adv '1295

749.-

SONY HiFi VIDEO: E80Ö
Europese videorecorder
van tiet jaar' Showview +
PDC Adviesprus '1670-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv '985 -

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70 Tn-Logic> Stereo
4 DA-PRO (knappe) kop
pen longplav Adv '1780

779.-

BAUKNECHT KGC
K/V kombmatie met 3 laden
Adviespnjs'1149 -

BLAUPUNKT HIFI VIDEO
RTV716 Showview PDC
longplay Adviespnis"1199 -

AKAIHiFi VIDEO STUNT
VSG705. Intelligent HO
voor een perfekt beeld, ste
reo 4 koppen Adv "1098 -

5
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2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv "849-

478.-

ETNA FORNUIS 14.01

498.- 1

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispitenklok
Adviespri]S*1275 -

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven,
mkl grill en kookwekker
Adviesprijs '1510 -

WHIRLPOOL 850 TRN
TOEREN BOVENLADER
Type AWG089, Adv "1435-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat "298-

AEG BOVENLADER
LAV275,1000 toeren "1699-

ATAG WASEMKAP
WH155, Luxe 3 standen
Adviesprijs "260 -

1249.-
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Z A N U S S I 2-DEURS
STUNT' Adviesprijs"749 -

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen
Adviesprijs "135 -

OO

SIEMENS 2-DEURS
235 liter Adviespnjs"985 -

OOa

Ka r C PRIJ*.

OPRUIMING

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242, Turbo-Drive VHS
LCD-afstandbed "895

TOPMERKWASDROGER l
Wasdroger Adviespnjs"495 -

MilJMSiBILlifl'1'.F
ARISTONA VIDEO
S H O W V I E W + PDC
2SB47 Turbo Drive LCD
afstandbediening Adv '945 -

249»"

OPZETVRIESKAST
HandigiSOhter Adv "595 -

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs"448 -

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200 Afstandbedienmo.

ZANUSSI WASDROGER
Type TD52, Reverserend
Adviespnjs "649 -

349.-

BAUKNECHT TRA961

or
lolangdevopnw

KONDENSDROGER

GRUNDIG S3 CM KTV
ST63 650 Monitorlook STE
REOTELETEKST Adv "1829-

JVCVIDEOSHOWVIEW
HRJ225 LCD afstandbediend

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 640 TELETEKST'1099

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening

Geen afvoer nodig

BOSCH VRIESKAST
TypeGSD1300 Adv "848-

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vriesladen en 2 accu s Adviespnjs'1165 -

PHILIPSCOMBI55CM
PT351 SScmflatbeeldbuis m
gebouwde VHS videorecor
der 2tuners Adviespnjs'1895

STUNT!! VRIESKIST!!
De topmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

Afstandsbediening

PORTABLE KTV
37cm afstandbed '399

448.-

INDESIT FORNUIS
Type KN3400WO, Adv '849 -

PANASONIC VIDEO
NVSD22, Beste koopi"2koppen afstandbed Adv "734 -

uUÉMiMi . , , . 1 . . . .

37 CMTV+TELETEX

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
KEMA-keur Adv "949 -

779.-

HTTr'^J MB schijf, klcurenmomtor, KKMJlRmïïa
HMntllB Windows sottware Adv "2699- E^Ö«ö'""''Jc

BLAUPUNKT 51 CM
PM51 TELETEKST '699

995.-

V

TOEREN
BOVENLADER

TT|1nji|jffl P586/100Mhz,8MBIntern,63S Ba^CBM»!
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SONY LONGPLAY VIDEO
E250, Tn Logic dual shuttle
mkl Showview + PDC "1000-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG221, Afstandbed "498-

GRUNDIG70CMKTV
STEREO TELETEKST
ST70650 Adviesprijs" 1949-

895.-

BOSCH SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
TypeKE3100, Elektromschregelbaar, 3 vnesladen "1849 -

S H O W V I E W VIDEO
VXK326 VHS HO, shuttle
afstandbediening Adv "699 -

M

BAUKNECHT WAHoog centnfuge-toerental
Adviesprijs" 1349 -

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31, Flexibele mdelmg, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviesprijs"!498 -

899.-

GRUNDIG100HZKTV
ST70-160 70cm groot
beeld, perfekt beeld stereo teletekst Adv "2995

995.-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs"1348 -

WAS/DROOGKOMBINAT1E
Wassen en drogen m 1 machine,1000toeren Adv "1549-

SONY VIDEORECORDER
SONY55CMKVM2100
Hi BlackTnmtron Adv "1000 E11; Afstandbediening. *650.-

SONY PORTABLEKTV
M1400 Afstandbediend "780

995.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding' Type
LAV536,Adviespnjs"1499 -

795.-

SONY 63 CM STEREO KTV
KVX2501 Hi-Black Tnmtron,
stereo teletekst Adv "1770-

SONYKVM25TELETEKST
Hi Black Trinitron, monitor
look Adviesprijs '1440

649."

LUXE 1400 TOEREN
R VS k j ip en trommel "1499-

SONY 100HzSUPER!
E Superplatte beeldbuis
jfantastisch HIFI stereo geluid, JVC HIFI STEREO VIDEO
ITeletekst met groot geheugen HRJ600 4 koppen longplay
Hl Spec Drive Adv "1189
1*3550-

[SONY72CMKVC2921
Stereoenteletekst Adv "2550-

599.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 m 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
encnsp Adviesprijs "999 -

Jog & Shuttle * 1545-

999.-

SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
KVX21 55cmHi-Black Trimtron platte beeldbuis Adv'1440

349.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle 900 Watt magnetron,
vele kookfunkties Adv "699 -

PANASONIC NN8550
Digitale 3 m 1 kombi magnetron Adviesorns *949 .

PHILIPS TELETEKST
PT155A Adviesprijs'725

PHILIPS PORTABLE
A f s t a n d b e d i e n d "545

249.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi
met 900 W a t t quartzgrill Adviespnjs'599 -

Type 2596, Adv "799

55 CM STEREO KTV
TA4310 Flat square beeld
buis teletekst Adv '1345

51 CM KTVTELETEKST
Off Ned Philipsgarantie '895

239.-

INDESITWASAUTÓV

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT
Ideaal voor in de auto of op
de camping

PHILIPS STEREO TXT
21PT440A Adv '1345

179.d u AC A

SHARP R2V14

ZANUSSI WASAUTOM.
TypeFL700 Adviesonis'949 -

Mei vriesvak Adv "699 -

BOSCH KOELKAST

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adv "279 -

37CM T V C R COMBI
Portable 37cm ktv met ingebouw
de video afstandbediend '999

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv "1549 -

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv "1449 -

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv "1699-

1099.11

PTgjifr KA\
ifm? UHr

!-- \£m?
i^

mmmE^êiïm

J

PHILIPS KTV-VIDEO COMBI
TVCR240; 37cm ktv + videorecorder *1195.
BLAUPUNKT STEREO KTV
'M5515; 55cm monitorlook, teletekst. *799

MERKCENTR
RIIFl
FUGE
2800 toeren Adv
,dv "249
•; -

JVC HiFi STEREO VIDEO
HBJ828; Showview + PDC. Adviespr.*1319 -

piN-CODE
Electroniseh betalen
rnetuwPIN-code
zonder extra kosten
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IN DE BANDSTAD

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Rivièradreer 37

l BEVERWIJK
l SUPERSTORE 11OO m=
Breèstraat 65

l BADHOEVEDORP
ALKMAAR
(AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
l DEN HAAG
HILVERSUM

149.-

549.-1
729.-

BOSCH VW
W SPS1012

MIELE DROGER T349

3?

i Meer budget door de gratis
J BCC-cardf r :•;•;-,.;-' : • - v . - . • < ' •
Aanvraaa-folder in d« winkel!

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk 3programma s 12 couverts
Adviesprijs"899 - ,

BAUKNECHTVW3PR
PTgjA "7QQ

IÏJÏJ."

SIEMENS AQUASTOP
Superzumig Adv "1348-

MIELE VAATWASSER
G570
TOPKLASSE
Adviesprijs "1849

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag 9 tot 5 uur
KQOPAVOND
Badhoevedorp vrijdag ........... 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur

kansen
Cursussen

~en
ZIE ELDERS IN DEZE KRANT

Woensdag 21 augustus 1996

Los nummer M.95

56-e jaargang nummer 34

Sloop
station in
volle gang

VVD stapt uit
college, leden
zijn pissig

Waterstanden
Datum
HW
LW HW UW
21 aug 08.26 04.15 20.5516.25
22 aug 09.20 04.44 21.4417.25
23 aug 10.29 05.34 23.1618.26
24 aug 11.55 07.05 -.- 19.24
25 aug 00.29 08.15 13.1020.44
26 aug 01.39 09.55 14.2022.15
27 aug 02.39 11.04 15.1223.20
28 aug 03.28 11.44 16.01 ----29 aug 04.1600.0616.4514.32
Maanstand:
VM wo 28 aug 19.42 uur
Hoogwater: do 29 aug 4.16 uur
NAP + 132 cm.
Laagwater: di 27 aug 23.20 uur
NAP - 75 cm.

op haar beslissing terug te komen en eigenlijk als wethouder
aan te willen blijven. Tenminste, als de leden dat ook zagen
zitten. Tot een uitspraak hierover kwam het niet dinsdag,
omdat de fractie al aangaf niet
verder te willen met dit college.
En het bestuur steunde de fractie, zolang deze zich als een eenheid zou opstellen.
Die eenheid in de fractie kan
wellicht nog komen, maar is er
nu in ieder geval niet, zo bleek
dinsdag nog eens. „Stel dat
fractievoorzitter Van Caspel
een motie van wantrouwen jegens Versteege indient, zou u
deze dan steunen," vroeg Fransen aan De Jong. „Nee, die zal
ik niet ondersteunen," reageerde de wethouder.
Het VVD-bestuur deed aan
de verdeeldheid zelf ook mee
door een verklaring voor te lezen over vermeende betrokkenheid van Van Caspel en het Circuit dat nieuwe leden zou 'ronselen', terwijl de secretaris, I.
Hakhof, hiervan niet in kennis
was gesteld. „Ik beraad me inderdaad op mijn positie," zei
Hakhof, toen ze hiernaar gevraagd werd.
De fractie en met name voorzitter Van Caspel, ooit al eens
wetnouder geweest, moesten
het vooral ontgelden bij de leden. „Is dat aftreden wel zo'n
goede zet," vroeg een lid zich af.
Een ander had een veel harder
oordeel: „Van Caspel mag geen
wethouder worden. Hij zou er
goed aan doen zonder gezichtsverlies uit de politiek te vertrekken, dat is het beste."
„Hoe geloofwaardig is de
VVD nog," vroegen verschillende leden zich af. „De liberalen
zijn al eens uit een college gestapt. Andere partijen zullen de
VVD als een onbetrouwbare
partner zien," klonk het.
Hoe het verder moet, is inderdaad de vraag. „Geen normaal
mens stapt in dit college," beantwoordde Han van Leeuwen
de vraag of zijn D66 oren naar
het pluche heeft. „En zelf zal
het zeker niet opstappen."

'Zandvoort heeft
een hit nodig'
ZANDVOORT - Wat
Zandvoort nodig heeft, is
een hit. Een nummer dat
stukgedraaid wordt en
een hele hoop publiciteit
over de badplaats losmaakt. Met dat idee loopt
Eugene Weusten, medewerker van café Yanks, al
een tijdje rond.

„Tien jaar geleden had je de
Pasadena Dream Band met
de hit 'He, ga je mee naar
Zandvoort aan de zee'. Zoiets
zouden we nu weer moeten
hebben," vindt Weusten. Hij
loopt zelf al eenjaar met het
plan rond om een concours te
houden. „Dat idee is in een
vergevorderd stadium. In
maart moet dat concours
plaatsvinden. Ik denk aan
drie voorrondes met acht
bands, zangers of zangeressen of ook dj's die elk hun
eigen nummer mogen brengen. Met als hoofdprijs een
cd en de publiciteit natuurlijk."
Weusten vindt het vooral
van belang dat weer eens aandacht wordt gevestigd op
Zandvoort. „Je moet gewoon
aan de weg timmeren, proberen iets extra's te brengen.
Daar komen mensen op af."
Artiesten kunnen meedoen
door een demo of bandje naar
Eugene Weusten te sturen
(voor
informatie:
tel.
5716636). „Ik wil het niet beperken tot Zandvoort. Wat
mij betreft mogen kandidaten uit het hele land komen."
Volgens Marcel Meier, eigenaar van 'Het Wateiluopleintje' uit de Bakkerstraat is
het idee van een Zandvoorts
lied overigens niet nieuw.
„Er zijn dit jaar al drie Zandvoortse liederen gecomponeerd. De bekende Zandvoortse zanger en tekstdichter 'Roberto El Girigorie'
heeft onlangs twee hele leuke
liedjes geschreven en gecom-

poneerd, met het doel om
Zandvoort weer in de lift te
krijgen. Girigorie komt oorspronkelijk uit Curagao,
maar woont al zo'n kleine
veertig jaar in Zandvoort.
Een liedje gaat over de zee.
Het andere lied gaat over de
sfeer op het Kerkplein, over
de komende en gaande mensen." Meier is momenteel bezig met bevriende relaties om
deze liederen op cd uit te
brengen. De onderhandelingen zijn al in een vergaand
stadium.
Daarnaast heeft toneelvereniging Wim Hildering afgelopen winter een schitterend
toneelstuk op de planken gezet, waarin een heel mooi
Zandvoorts lied ten gehore
werd gebracht. Meier: „Dat
lied sloeg toen zo goed aan bij
het publiek, dat de zaal spontaan begon mee te zingen. De
reacties van de Zandvoorters
waren zo leuk, dat we willen
proberen om ook dit lied op
cd uit te brengen." Daarover
zijn Meier en regisseur Ed
Franssen in onderhandeling.
Er worden nog enkele sponsors gezocht.
Meier is overigens bezig
met het ontwikkelen van
plannen om een leuke en orginele afsluiting te maken
voor het seizoen. „Dat idee
zit al twee jaar in mijn hoofd.
Ik heb al een aantal mensen
verzameld die me willen helpen, want iedereen die het
hoort is meteen razend enthousiast. Het wordt een
feestavond met alleen maar
Zandvoortse artiesten: toneel, zang, clowns, goochelaars, elke creatie moet die
avond kunnen. Daar gaat veel
organisatie in zitten, dus dit
seizoen red ik het helaas niet
meer. Maar het volgend jaar
kunnen de Zandvoorters bij
de afsluiting van het seizoen
1997 genieten van een echt
Zandvoorts feest," verzekert
hij.
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Gemeente maakt
winkelcentrum
Noord kapot

ZANDVOORT - De VVD maakt geen deel meer uit van
het college van B en W. Zonder dat de leden dinsdagavond
een uitspraak deden - de opzet van de vergadering - was al
duidelijk dat wethouder T. de Jong zonder de steun van
haar fractie niet verder kon. Fractie en bestuur vinden dat
de VVD uit een college moet stappen dat niet functioneert.
Bij verschillende VVD-leden
wilde de gang van zaken dinsdagavond er niet in. „Dus eigenlijk moet de conclusie zijn dat
een wethouder - Versteege - het
niet goed doet en dat daarom de
VVD eruit stapt. Dat is toch de
kolder ten top," vond E. Fransen. „Dit gaat leden en straks
kiezers kosten," reageerden andere leden.
Tot een echte stemming
kwam het dinsdagavond in de
Bodaan niet, terwijl juist de leden zich zouden uitspreken
over de toekomst van de VVD
in het college van verder CDA
en GBZ. Die toekomst werd penibel toen het VVD-bestuur,
volgens fractievoorzitter F. van
Caspel, de fractie verzocht wat
te doen aan het slechte functioneren van het college. Het ging
en gaat vooral om wethouder G.
Versteege, die niet op zijn taak
berekend is, aldus de VVD.
„Er zijn gesprekken gevoerd
met de andere collegepartijen,
maar dat haalde niets uit," aldus Van Caspel. „Omdat het
toch een zootje bleef, heeft de
fractie in juni geoordeeld dat
het beter is te stoppen." Toen in
dezelfde maand ook VVD-wethouder De Jong door privé-problemen aangaf te wilen opstappen, schreef de fractie aan de
gemeenteraad een brief met het
exit van de VVD.
De Jong maakte de hele gang
van zaken gecompliceerd door
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Wie zich in het
station begeeft,
ziet een wirwar
van steigers. Dit
markeert het begin van de werkzaamheden die
het station een
nieuw en vriendelijker aanzien
moeten
geven.
De kap van het
station en het
perron, die momenteel worden
gedemonteerd,
krijgen
onder
meer een opknapbeurt en er
komt een nieuwe
horecagelegenheid. Begin 1997
moet het nieuwe
station klaar zijn
Foto Anclie Liebeiom

'Deze parkeernota is
ZANDVOORT - De leden
van de commissie Financiën hebben maandag de
nieuwe versie van de parteernota van tafel geveegd,
.erwijl Zandvoorters en ondernemers vanaf de publieke tribune hun ongenoegen
over de nota laten blijken.
Een pensionhoudster uit de
Zuidbuurt, één van de wijken
die op de nominatie-lijst staat
voor afsluiting van verkeer,
heeft voor afsluiting geen goed
woord voor over: „Hoe moeten
mijn klanten naar het pension
komen?" Een andere Zandvoorter stelt voor te gaanbarbecuen: „Dit heeft toch allemaal
geen zin? De verschillende parkeerzones worden in verschillende kleurtjes geschilderd.
Maar als er vervolgens geen
controle plaatsheeft, dan kunnen die schilders beter op het
strand gaan zitten. Ieder jaar
moet alles opnieuw worden geschilderd. Wie betaalt dat?"
De doelstelling van het toe-

komstige parkeerbeleid is het
laten verdwijnen van de overlast. Zandvoort-centrum is dan
ook het eerste gebied waarop
de gemeente het in de nota omschreven parkeerbeleid wil loslaten.
Extra parkeerplaatsen, betaald parkeren, gratis parkeren, verschillende tarieven
voor verschillende gebieden,
vergunningen, abonnementen
en ontheffingen zijn enkele
steekwoorden die in de nota de
revue passeren. In grote lijnen
ziet het huidige voorstel van de
gemeente er als volgt uit: voor
de beste plaatsen moet het
meest worden betaald, een aantal gebieden wordt afgesloten
van verkeer, de 'verblijfstoerist'
schaft een vignet aan voor de
duur van het verblijf en alle
maatregelen gaan, los van seizoensinvloeden, het hele jaar
gelden.
Wederom blijkt het echter
niet mogelijk om de neuzen van
de commissieleden in dezelfde
richting te krijgen. Daarvoor

gaan sommige onderdelen van
de parkeernota de commissieleden te ver. VVD-er A. van
Marie dirigeert de parkeernota
linea recta richting prullenmand. Hij wil dat de gemeente
eerst een onderzoek instelt
naar de huidige parkeersituatie
in de verschillende wijken. Volgens hem is de nota bovendien
financieel slecht onderbouwd.
„Daar valt of staat alles mee. De
dekking is drijfzand. Ik zie
niets in deze nota."
Ook fractievoorzitter G.J.
Bluijs van het CDA kan met
deze nota niet uit de voeten. „Je
moet als Zandvoorter kunnen
gaan en staan waar je wilt. Ik
zie geen reden om bepaalde gebieden af te sluiten." Hij wijst
erop dat de parkeerproblemen
seizoensgebonden zijn. Derhal ve moet de gemeente naar seizoensgebonden
oplossingen
zoeken. Bovenal mag volgens
Bluijs het parkeerbeleid niet
ten koste gaan van de portemonnee van de Zandvoorters.
Verschillende fracties willen

een parkeerbeleid voor heel
Zandvoort omdat het voorgestelde parkeerbeleid voor het
centrumgebied een 'uitwaaiereffect' heeft naar de omliggende wijken. Voorzitter Flieringa
verweert zich. „Ik wil ook het
liefst in één keer voor heel
Zandvoort één parkeerbeleid,
maar ik kan geen ijzer met mijn
handen breï.^r.. Het is techmsch niet te mannen."
Een Zandvoortse heeft zo
haar eigen mening over de hele
kwestie. „Met parkeerbeleid los
je het probleem met op. Dan
komen de toeristen met de
trein, dat is toch ook niet
goed?" fluistert ze tegen haar
buurvrouw in de raadszaal.
„Rust roest," meent de ander.
„Het hele beleid heeft nu al miljoencn gekost, daar hadden ze
beter een parkeergarage voor
kunnen neetzetten," is een andere dame van mening.
De fractievoorzitter van D66,
Han van Leeuwen, oogst applaus wanneer hij vaststelt dat
de voorzitter geen antwoorden

geeft op de aan hem gestelde
vragen. „Dat irriteert me, het
schiet niet op. Ik wil een nieuwe inspraakronde want de acceptatie van het publiek voor
het voorgestelde beleid is minimaal. Misschien krijgen de
sprekers gelijk die zeggen dat
het niet tot een nieuw beleid
komt." „Mogen wij even klappen voor die meneer?," vraagt
een Zandvoortse.
Voorzitter Flieringa schudt
aan het einde van de vergadering het hoofd. „Wij doen er
verstandig aan de hele problematiek met een betere onderbouwing op een rij te zetten.
Maar ik ben niet van plan nog
een inspraakronde te houden.
Dat geeft geen snelle oplossing
van het probleem. Deze nota
moet worden gewijzigd en dan
komt hij nog een keer in de
commissie."
Op de vraag op welke termijn
Zandvoort eindelijk een parkeerbeleid heeft, heft hij de
handen boven het hoofd. „Ik
weet het niet," zegt Flieringa.

ruimte die ik pacht staat daarin
omschreven."
Mary en Kees groeven de
strijdbijl weer op en belden hun
advocaat maar weer eens voor
de zoveelste keer. Kees: „Die
had ons dossier nog niet afgesloten, dus dat ging in een ruk
door. Hij wees Servex meteen
op ons contract tot 2004 en zei
dat het ze flink wat geld ging
kosten." Mary: „Ik was heel
nerveus. Ik dacht die geven ons
een handdruk, een flinke schop
en zeggen 'wegwezen jullie'. Ze
willen immers van alle zelfstandige ondernemers af. Maar met
die kiosk kou ik toch echt geen
genoegen nemen."
Een aantal spannende maanden ging voorbij. De slopende
tijd was de twee aan te zien.
Deze week kregen Kees en
Mary echter tot hun grote
vreugde een schets te zien van
een prachtige nieuwe btationsrestauratie En de mededeling
van de regiomanager dat ze er
in ieder geval zelfstandig mogen blijven zitten tot 2004. Hierna mag Mary in loondienst bij
de NS, tenminste als ze dat zelf
wil.
„De verbouwing is nu taegonnen," aldus Kees. „Wy draaien
echter gewoon door voor onze
klanten. Eerst wordt de kap
van het eerste gedeelte van het
perron langs de rails verwijderd. Daarna wordt de nieuwe
restauratie zo snel mogelijk gebouwd. Als dat klaar is, gaan we
twee dagen dicht en verhuizen
in een keer de hele boel naar
het nieuwe gebouw, dat overigens nu wel 'kiosk', annex 'petit-restaurant' zal gaan heten.
Daarna breken ze de oude stationsrestauratie af, ook de overkappmg daarboven. Op die plek
komen twee abri's en automaten voor snoep en iris."
Volgens de plannen gebeurt
dat allemaal nog voor het eind
van dit jaar. De nieuwe stationsrestauratie zal een flink
eind naar voren worden verplaatst. Do ingang komt dichtbij de trap, die vanaf de stationshal naar het perron leidt.
De grote kap aldaar blijft overi-

gens bestaan. „En wat een
nieuwtje is, de toegang van de
nieuwe restauratie is weer voor
iedereen toegankelijk. Het hek,
vanwaar de toegangsbewijzen
gelden, zal namelijk pas achter
het gebouw worden geplaatst.
Zo krijgt het nieuwe petit-restaurant ook nog een buurtfunctie."
Mary: „Ik dacht op het laatfat,
ik kom nooit in die nieuwbouw
terecht. Maar met deze voormtzichten en de goede behandeImg van Servex, zien we de toekomst weer met vertrouwen tegemoet."

Kees en Mary mogen koffie
ZANDVOORT - Kees en
Mary van Loon blijven
werkzaam in de nieuwe stationsrestauratie van de NS
op het station van Zandvoort. De bekende Zandvoortse uitbaters dreigden
hun zelfstandigheid te verliezen. „Samen met de advocaat, onze boekhouder en
het Nederlands Horeca Gilde hebben we keihard gevochten voor onze zaak," aldus de twee. „Maar naar het
zich nu laat aanzien, kunnen wij de Zandvoorters nog
tot het jaar 2004 - als zelfstandige ondernemers - van
koffie, thee, krantjes en
broodjes voorzien."

moeten denken, dat ik dat had
kwijtgeraakt."
Mary en Kees en hun medewerkster Tineke hebben dan
ook een heel spannende tijd
achter de rug. „Neem onze advocaat bijvoorbeeld," zegt Kees
olijk. „Die draait al vijfjaar met
ons mee. We hebben heel wat
geprocedeerd m de afgelopen
jaren. De NS wilden van alle
landelijke zelfstandige ondernemers af, maar daar hebben
we ons indertijd flink tegen verzet. Drie jaar geleden hebben
we dat gevecht gewonnen en
kregen we een vast contract
van tien jaar. We mochten tot
het jaar 2004 als zelfstandige
ondernemers blijven zitten."
Een nieuwe onzekere periode
brak echter voor de twee ondernemers aan. „Eerst zou er in
1990 een grote renovatie van de
restauratie komen. Dat ging
opeens met door, aangezien de
tent in 1992 zou worden afgebroken. Toen kreeg het gebouw, dat hier evengoed ai
tachtig jaar staat, een opknap-

beurt. Maar toen 1992 om was,
hoorden we helemaal niets
meer. De dreiging van die afbraak van ons bedrijf, het invoeren van de pendeltrein en de
onzekerheid over onze toekomst maakten ons behoorlijk
nerveus."
Op 25 maart van dit jaar kregen Mary en Kees dan eindelijk
een gesprek met Servex. Mary.
„Ze duwden ons een schets onder de neus. Wat denk je? Stond
er alleen een kiosk op de tekening, met een uitgifteluik Daar
sta je dan, pacht je 140 vierkante meter stationsrestauratie,
heb je een contract tot 2004 en
dan schepen ze je opeens af met
een hokkie van dertig vierkante
meter. Ik was witheet, vond het
idee van een kiosk op het station van Zandvoort ronduit belachelijk. Zeker met de wetenschap in mijn achterhoofd, dat
hier straks ook nog eens een
nieuwbouwwijk met 550 woningen komt. Ik zei de heren van
Servex dan ook meteen: Ik hou
jullie aan je contract, want de

Op vrijdagmiddag zitten
Kees en Mary nog na te puffen
van een heftig onderhandelingsgesprek met Servex, de onderhuurder van de NS, die over
de stationsrestauraties gaat.
Vanmorgen konden ze haast
niet eten van de zenuwen. Nu,
na het gesprek en met het kersverse goede nieuws in het achterhoofd, smaakt de zelfgemaakte hot-dog weer als vanpuds. „Ik wist niet wat ik zojuist hoorde," aldus Mary uitgelaten. „De heer Terhngen,
regiomanager van Servex zei
mij zojuist: Mevrouw van Loon,
31 december mag u het lint van
de nieuwe stationsrestauratie
van Zandvoort doorknippen.
Het wordt een prachtig gebouw."
ledere morgen is Mary al om
zes uur te vinden in de keuken
achter de balie. De meeste
treinreizigers kennen haar wel.
Om kwart over zes kloppen de
eerste vaste klanten zelfs al tegen haar raam, bietsen ondeugend een krantje en koffie. Officieel gaat Mary pas om half zeven open, maar meestal hebben
ze toch wel succes. „Om kwart
over zes komt de eerste trein al
binnen. De mensen die daar uitkomen, snakken \aak naar een Kees en Mary: 'We zien de toekomst weer met vertrouwen
bakkie. Het werk vind ik heer- tegemoet'
lijk en met de klanten heb ik
Folo Andte l.iebetom
goed contact. Ik zou er niet aan

Martlia Burger

Slechts een
enkeling wil
niet betalen

Pagina 5

Immens Finland
heeft zeeën
van ruimte
Uit&Vrije Tijd
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Actie van politie
na vele ongevallen
met snorfietsen
ZANDVOOET - De politie
houdt zaterdag een preventieve
keuring van brom- en snorfiet
sen. Cijfers over 1995 wijzen uit
dat bijna tweehonderd taromsnorfietsers betrokken waren
bij een verkeersongeval. Vooral
16 en 17-jarigen sprongen er
met 62 procent uit. De politie
vindt dat dit percentage veel te
hoog is en wil er middels deze
keuring aandacht aan geven
Op zaterdag 24 augustus houdt
de politie van tien tot vier op de
parkeerplaats van het poliliebureau aan de Kerklaan 61 te
Heemstede voor de hele regio
een preventieve keuring. Bezoekers wordt verteld wat er
aan de brom-snorfietsen man
keert.
(ADVERTENTIE)

Bel
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graaf? wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam: (m/v)
Adres:

J

J

L

_L

__L_J

l

L_1_J

Postcode/Plaats: l l l l l i l l l l j
Telefoon:
l l l l ! l l l l l l „ v ,„ „,„„„,, ,»,„„ „K)
Giro/Banknr.:
l l l l l l l l L l
Daarna word ik abonnee en betaal |)er
kwartaal ƒ 18.75 halfjaar ƒ 33,90 jaar ƒ 59,20
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
_
_
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "?ÏÖ37'Ï"Ö17ÖÖ3"

L
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Yeekmedia 17
He langrijk is niet
de weg, die je gaat
maar het spoor
dat je achterlaat

NATUURBESCHERMINGSWET
De minister van LNV heeft met toepassing van artikel 7 in samenhang
met artikel 9 van de Natuurbeschermingswet het gebied behorende
bij de Amsterdamse Waterleidingduinen als beschermd natuurmonument aangewezen.

Bedroefd om zijn heengaan, maar met dankbare
herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken, geven wij U kennis dat van ons is
heengegaan mijn lieve man, on/e vader, schoonvader, opa, broer en zwager

Jakob Moll
12 januari 1921

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na afloop van de tervisielegging hun
bedenkingen schriftelijk kenbaar maken bij het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, t.a.v. Afdeling rechtsbescherming en andere juridische zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

15 augustus 1996

Uyna Moll-Keur
Wim en Monika
Gabriëlla en Gery
Reinier
Marianne en Amar
Lilia, Karim
Ciijs en Marieke
Maurice
Alie en Ole
Niels-Peler, Anne-Sofie, MarieLouise
Nelly en Dick
Serina, Amber, Remco
Hansen Jacqueline
Marleen, Susanne

ART. 18A WRO

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 23 augustus 1996 gedurende 14 dagen
ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluestraat) te
Zandvoort.
Het Raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30 tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30
tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn van de tervisieiegging kan een ieder tegen voormelde
bouwplannen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

96084A
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DOCHTER VAN CERARd EN AlNqEÜNA
ZUSJE VAN STEfAN KRAAlJENOOtid
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OMA KRAAiJENOcmd

KOgelbiefstuk
Ljamsschpiider
• Lamsshöarina ;
Lamsbürgers
; Lainsspare ribs
Lamsstóöfschotël

AANLEGVERGUNNING
De volgende aanvraag om aanlegvergunning is bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:

De begrafenis heeft op dinsdag 20 augustus op
de Algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

EERST EEN kUiNZOON NU EEN
ZE NEET

JVlalse rundler

oprichting van een bijgebouw op het perceel Boulevard Paulus Loot 55.

Potgieterstraat 31
2041 PB Zandvoort

EEN dnooM is unqEkoMEN.

Wij zijn voor u de onbetwiste
BARBECUE-SPECIALIST

Het college is voornemensom met toepassing van artikel 18A va n de Wet op de
Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwtoestemming te verlenen voor:

en verdere familie

2

Heimanstraat

standplaats voor woonwagens

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

cp

Chcn"b *Keur en

Unieke manier van goedkoop autorijden.
Bijv. U rijdt al 4 jaar Golf
TDI incl. verzekering/
belasting en onderhoud
voor ƒ 18.000 inclusief
UI BTW.
Vraag vrijblijvend informatie bij uw autorijderspecialist
SVO Management.
Tel. 06-53178738

in
90. 2051 IC OïcrVccn.

S De natuur kent de mens.

>

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

gefeliciteerd met je nichtje.

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

m

;

ZATERDAG
24 augustus

vtxr» l T/rr> 10 seprremper"

LIVE IN

BtOEMSCRKUNST

JöluJJS
Haltestraat 65,
Zandvoort, tel. 5712060
R • E -S -T - A • U - R - A • N - T

Voor ieder die onze huwelijksdag tot iets onvergetelijks moois hebben gemaakt, ouders,
Torn, Claire, familie, vrienden en vriendinnen
(prachtige collage meiden).

vanaf 20.00 uur

Cleem en Paulien

SJFÏ SM7SS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een ïi « i u ra-u itvatirtverxelcerintj,
duur helt je ivat tuin

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

* Hen kompleet vcr/orgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel /o'n f5.000,-).

uitvaartverzorging
kennemerland bv

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

^
^
UITVAARTCENTRUM HAARLEM

?;i'Dag?ën^riacht-bereitóaaHybor:."..
\heï;vereqrgen;yan een begrafenis;^
.
n ^terfgeyah •

/TV,\VV7

l
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8 SPEED CD-ROM r= W4krrrn1
GOLDSTAR
SIMM D16Mb. EDO
72 Pms

ƒ195,-

195,-

Zip Drive 100 Mb.

ƒ 365,AllP prijzen zijn inclusief 17,5°o BTW

IGELDIG INWEEK34O5iTEGEN INLEWERINGiVAN DEZE'BPN:

Steps

ook combinattelessen .. .

Bodyshape

ook 's middags les...

Ballet/Aerobics
voor de jeugd.
En verder: Slide, body-bar, dynaband, checks,
sportmassage, circuit-training etc. etc.
ledere doordeweekse ochtend
les met kinderopvang!!
Bel voor info 5719701

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Nieuwsblad
organiseren in de krant van 28 augustus een puzzel

„ZANDVOORT GOES BRTTISH"

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Toerkoop Reisburo Zonvaart

Zandvoorts Nieuwsblad

2e t/m 4e prijs
Whiskey Trial t.w.v. 60,6 soorten whiskey gratis proeven
aangeboden door

Kerkstraat 12, Zandvoort

Grote Krocht

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Scotch Inn

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Haltestraat

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
Amsterdam

diverse lessoorten...

Deskundig advies.

Fa. P. Klein

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

l Zandvoort 5715351 of 023-5331975

'^Aerobics

1ste prijs weekend LONDON
voor 2 pers.
Beschikbaar gesteld door

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Wij zijn zondag's weer geopend

Passage 6-10, Zandvoort
tel. 023-5719538

"Dat lid) ik toen wel ondervonden
Natuurlijk, de verxekering dekte alle
kosten, maar net 7,0 belanyrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste y.ory aeregeld,
precies y.oals mijn man zich dal had voorgesteld.
uitvaurtverzekerinfi in mijn
»ƒ«.
meer <f«n tvaard. "

Wij genieten en denken aan jullie;
vakantiegroetjes

|

Armando

ii^^
C

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

MH3IN

ij 2:ijn

c*.

9.00 tot 18.00 uur.

Studioadres: Oranjestraat 12 Tel. 5719701

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
V Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

u*

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van

NIEUW

)GEMEENTE

EDWIN

Lamslapjes
Laimsgehakt
-Lamsrug
Lamsribstük
I^ahisworstjès
Lamsrolladé

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

plaatsen dakkapel
veranderen tuinhuis
plaatsen dakkapel

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit register kan
worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden.
Receptie \'an 17.00 uur tot 10.30 uur

29."5
14.95
17.^
1412.»5
19.*

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na het
verschijnen van dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

2.1 miQustiis zn

kg
kg
kg
kg
kg
kg

BOUCHERIE

BOUWVERGUNNING
De volgende bouwvergunningen zijn door het college van Burgemeester en
Wethouders verleend:
96008M Burg. Engelbertstraat 12
96038B Brederodestraat 17
96063B Max Euwestraat 51

P c? cp cp cp c? cp c? cp cp cp cp c? cp cp cp cp cp cp cp cp

C'

soorten
vlees

soorten
vleeswaren

Het Raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30 tot 16.00 uuren op vrij. van 08.30
tot 12 30 uur.

drager van het Verzetsherdcnkingskruis '4(K45
erelid L.K.G.

130

50

Het betreffende besluit met bijlagen ligt met ingang van 23 augustus 1996 ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluestraat) te Zandvoort.

AKO

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Onze promoiiedames delen
zaterdag 31 augustus
Engelse drop uit verzorgd door de

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

Ja, ik \ \ i l vrijblijvend meer informatie over de natura-uirvaarner/ekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

HEMA

naam:

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Zandvoort, Raadhuisplein.

straat:

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

postcode/woonplaats:

Shell Geerling

telefoon:

De Vonk

leeltijd(en):

Mobil

man/vrouw

Bon in envelop /onder nostx.egel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

Het Station
H

Circus Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad

v. Lennepweg 4, Zandvoott
Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoor

Een ijzersterke combinatie

Zandvoorts
Nieuwsblad
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'U maakt hele winkelcentrum in Noord

Beach-Soccer
Op het strand bij Beach-Soccer
was het leuk, maar niet zo druk.
Bij Tijn Akersloot had men het
gevaarte - een opblaasbaar voetbalspel - in de grond gegraven.
De vorige keer konden de toeschouwers niet over de rand kijken. Toeschouwers konden zich
nu verzamelen op het ontstane
zandeiland, dat met kunstpalmboompjes was gedecoreerd. Een
leuk gezicht. Vooral de hinderen vonden de zandberg erg
leuk.

Verboden
Zaterdagavond ging het feest bij
strandtent Sunset plotseling
niet door. Daar was behoorlijk
in geïnvesteerd. De politie had
echter bezwaren.

Lawaai
Strandtent Body Glove zorgde
zondag weer voor veel geluidsoverlast. Er was een volleybal-toernooi. Veel mensen op het
strand klaagden over keiharde
house-muziek. Ook zitten er
volgens hen veel mensen cocaïne te snuiven op het terras. Ze
zeggen dat ze de politie hebben
gebeld, maar dat deze niet
kwam. Er zijn de laatste tijd
meer klachten over geluidsoverlast.

Speedboten
Steeds meer speedboten varen
langs de kust. Hoogstwaarschijnlijk vanuit de jachthaven
van Umuiden. Veel strandgangers balen ervan.

Vliegjes
Zondag zwermden een aantal
uren lang wolken van kleine
vliegjes op het strand. Ze zaten
overal (in) en kriebelden vrij
opdringerig. Na een paar uur
waren ze weer weg.

Jerk
Zondagmiddag- en avond zong
de zanger Jerk op het Dorpsplein, bij café Yanks. Dat gaf
een enorme drukte en een leuke sfeer. Het waren allemaal
'Amsterdamse rampestampers'
en de mensen liepen polonaise
over het plein. Een oud vrouwtje van het Gasthuishofje
(grenst aan het plein) had ook
staan luisteren. Ze vond het
leuk, maar ze had wel even haar
gehoorapparaatje
uitgedaan.
Het was een bijzonder sfeertje.

Politiek café
ZANDVOORT - De actuele
zaken in de Zandvoortse politiek staan centraal tijdens het
eerste politieke café na het zomerreces dat op dinsdag 27 augustus m dance club Yanks
wordt gehouden. R. van Liemt
(afdelingsvoorzitter van de
WD), J. Jongsma (idem van
GBZ), J. Termes (raadslid van
D66) en P. Kuijken van de PvdA
zullen het panel vormen, dat
aan het eind van de avond tijdens een vragenronde aan bod
komt. Het politiek café begint
om acht uur 's avonds.

ZANDVOORT - Zeven
jaar lang is de heer Bouwens, eigenaar van de supermarkt in het winkelcentrum Nieuw Noord al bezig
met uitbreidingsplannen.
Zeventigduizend gulden aan
tekenwerk ligt inmiddels
'als oude kranten' opgestapeld. Ondanks al zijn inspanningen, berekeningen
en voorstellen aan de gemeente is zijn laatste bouwplan opnieuw in de ijskast
gezet.
„Als u zo doorgaat, maakt u
het hele winkelcentrum in
Noord nog eens kapot," zei de
ondernemer donderdag boos
tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening. Opnieuw moet Bouwens wachten
met de zo gewenste uitbreiding
van zijn zaak, terwijl de welstandscommissie al een positief advies had gegeven.

De supermarkt ligt namelijk
midden in een gebied, het winkelcentrum Nieuw Noord,
waarvoor herinrichtingsplannen zijn. Verkoop van gemeentegrond aan Bouwens voor uitbreidmg van zijn zaak, zou die
toekomstige plannen en ontwikkelmgen eventueel kunnen
doorkruisen, stelt het college.
Daarom wil het bureau van Hezik en Partners eerst nog een
stedebouwkundig
onderzoek
laten verrichten, alvorens een
bouwvergunning aan Bouwens
af te geven.
Van Leeuwen (D66) en Van
de Meij (CDA) nemen het voor
de supermarkteigenaar op. Ze
vinden het een kwalijke zaak,
dat de ondernemer nu opeens
weer wordt geconfronteerd met
nieuwe onderzoeken. „Deze
man heeft al zoveel inspannmgen gedaan, kan zijn verbouwing nu zoveel invloed hebben
op de herinrichting van het
winkelcentrum?", vroeg Van

ZANDVOORT - De commotie rond het wel of niet
aanblijven van VVD-wethouder T. de Jong heeft
voor een rel gezorgd tussen
het Ondernemersplatform
Zandvoort en D66. Volgens
het platform staat deelname
van D66 aan het college gelijk aan een ondernemersonvriendelijk klimaat.
De ondernemers schrijven
dit aan het VVD-bestuur omdat
ze 'met verbazing' kennis hebben genomen van het feit dat de
VVD zich terug wil trekken uit
het huidige college. „Wij betreuren dit in hoge mate en
dringen er bij uw bestuur en
leden op aan de fractie te bewegen op haar schreden terug te
komen," aldus het platform als
voorzet op de WD-ledenvergadering afgelopen maandag,
waarover elders in deze krant
meer.
De ondernemers zien bij terugtreden van De Jong niets in
deelname van D66. „Het ondernemersplatform vreest dat bij
aantreding van een college gevormd door de heer Van Caspel
(VVD), mevrouw Van Westerloo (PvdA) en de heer Van
Leeuwen (D66) er wederom een

Promenade
Berichten en tips voor deze rubriek met Zandvoorts
zakennieuws kunt u sturen naar de redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA m Zandvoort
of inleveren bi] het kantoor opGasthuisplein 12

Telefoon:023 - 57178648. Fax: 023 - 5730497.

Tafel reserveren via Internet
ZANDVOORT - Wie met
z'n tijd mee wil gaan, moet
iets met Internet doen. Dat
dacht Café Neuf ook en
daarom is het mogelijk
sinds twee weken via Internet een tafel te reserveren.
„Internet is een hot item en
daar wilden we wat mee doen,"
vertelt Andries Filmer van Café
Neuf. „Vandaar dat we bezig
zijn geweest om onze eigen pagina te creëren." Op de eigen
homepage van Café Neuf zijn
tal van wetenswaardigheden
over het café-restaurant te vin-

den. Wie er werken bijvoorbeeld. „We hebben ook een
soort gastenboek
gemaakt
waar men kritiek kwijt kan
over Café Neuf. Onder de mensen die dat doen, verloten we
iedere week een etentje."
Het aantal mensen dat via Internet gereserveerd heeft, is
vooralsnog beperkt. „Het was
er eentje bij die alleen al voor
150 mensen reserveerde," aldus
Filmer. De familie Bossink is in
ieder geval de eerste die in de
prijzen is gevallen.
Het Internet-adres van Café
Neuf is: www.euronet.nl/cafeneuf

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel 023-5718648 Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj chef/eindred ), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant Systeemredacteur: Hero Blok
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp

1,95

Opgave abonnementen, verhuizmgen,etc: ma t/m vr 08 30-17 uur, tel

(020)-5626211

Bezorgklachten: donderdag 09 0012 00 uur. tel (023)-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit

1941

Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

ook de dupe van, dat het gemeentebestuur op dit moment
gebrek aan inzicht heeft m deze
materie. Hij pleitte ervoor om
de snelheid van het onderzoek
te bevorderen om zo snel mogelijk tot stedebotiwkundige ontwikkelmgen te komen. Van der
Meij hield zijn stem voor en
leek zich wat genegeerd te voelen ten opzichte van ondernemer Bouwens. Van Caspel
(VVD)
echter verdedigde het
collegevoorstel weer. Hij wees
nog eens nadrukkelijk op het
ambtelijk advies waarin problemen verwacht worden, indien
de bouwvergunning voor de supermarktuitbreiding zonder
voorafgaand onderzoek wordt

afgegeven.
Wethouder Versteege zegde
toe om contact op te nemen
met bureau VHP teneinde de
snelheid van het onderzoek te
bevorderen Het stedetaouwkundig onderzoek zal gericht
zijn op het meer kwaliteit brengen m de wijk Nieuw Noord
Specifiek voor het wmkelcentrum denkt men aan: versterkmg van de woonfunctie, verbc
tering van de uitstraling en
structuur van het winkelcentrum, versterken van de woonkwahteit en herinrichting van
openbare ruimten en straten in
dit gebied. De bestaande parkeerplaats zal verkleind worden Naar verwachting zullen
het onderzoek, de advisering en
vervolgens de besluitvorming
zeker nog vijf maanden duren.
Bouwens verliet zeer gedesillusioneerd de vergadering. Volgens de ondernemer wil de gemeente alleen gemeentegrond
aan hem verkopen, als hij bo-

ven zijn winkel woningbouw
pleegt. „Ik moest voor die plan
nen eerst mi] n hele supermarkt
afbreken, dat is, een miljoen
gulden
kapitaal vernietiging
Vervolgens zou ik een noodwinkel moeten aanschaffen van
350 000 gulden. Dan heb ik het
nog met eens over de nieuwbouw gehad "
Bouwens werd ei tureluurs
en ziek van Hl] gaf zijn plannen
drie ]aar geleden al uit handen
aan een beleggingsmaatschappij Deze adviseerde om zeven
tig woningen bovenop de super
markt te bouwen, teneinde het
project rendabel te kunnen maken. „Ik ben een levensimddelenverkoper, maar zo langzamerhand maken ze een projectontwikkelaar van je," aldus de
ondernemer gelaten. Volgens
Bouwens gaat het wat hem
betreft - slechts om het kopen
van een stuk gemeentegrond
van 250 meter

Dorpsomroeper in stijl

ZANDVOORT Veel mwo
ners van Zandvoort klat^on
weer over vliegen in de ^roen
bak Tijdens warm en broeiei 1°
weer zijn dit plekken waar ai
hun oitjus graa^ deponeien
Rottend voedsel m een groen
bak ifa namelijk een geliefde
'kraamkamer' voorde vlieg Uit
de eitjes komen maden, kiemc
witte woimpjes Bij hitte ko
men ze uit
„Bij extreem weei adviseien
wij bedertelijke spullen m de
afvalbak te deponeten, die hel
eerst geleegd wordt," zegt Petei
den Boer, hoofd afdeling Ge
nieenteremiging In dit geval
mag een uitzondering gemaakt
worden met het scheiden van
het afval Vlees en visatval kan
men het beste eerst in een
krant wikkelen Het is aan te
bevelen om de gft bak nog eens
extra schoon te spuiten en deze
een plek in de schaduw te ge
ven Een oude krant op de bodem van de bak helpt ook "

Bruynzeel koopt
pand Burgerzaken

ondernemersonvriendelijk klimaat zal ontstaan, hetgeen de
relatie gemeente en ondernemers onder grote druk zal zetten en de totstandkoming van
het toeristisch recreatief beleidsplan in gevaar zal brengen."
Oud-wethouder Van Caspel
krijgt eveneens de wind van voren van de ondernemers. „Door
Van Caspel is bij voortduring
obstructie gepleegd tegen het
college waarin nota bene de
VVD participeert. Wij kunnen
ons niet aan de indruk onttrekken dat frustratie - omdat hij
zelf geen wethouder is geworden - daaraan ten grondslag
ligt en niet zozeer het door het
college gevoerde beleid."
Volgens Han van Leeuwen
klopt de bewering van de ondernemers niet. „D66 heeft als
eerste fractie al in '94 gewezen
op de hoge legeskosten voor
wat betreft de brandveiligheidsverklaring voor pensions.
Ook pleit D66 sinds '94 al voor
het inhuren van extra politie
Menige toerist zie je gek opkijken wanneer Klaas Koper als een ware dorpsomroeper een slag op z'n koperen klink geeft en wat om te
voor het handhaven van de roepen heeft. Ooit was de dorpsomroeper in Zandvoort degene die de vissers 's morgens wekte en als er iets gebeurd was, dan werd dat
openbare orde. Nog in juni heb- meteen meegedeeld. Klaas Koper deed dat vorige week zo vakkundig dat hij met de eerste prijs naar huis ging tijdens het eerste
ben we overleg gehad met het Dorpsomroepers Concours dat in Zandvoort gehouden werd
Foto Andre Lieberom
platform en Leo Heino en er
bestond op geen enkele punt
een meningsverschil."

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op woensdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred J M Pekelhanng
Hoofd commercie J F. Sas
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andere tarieven Losse nummers f

der Meie zich publiekelijk af.
Van Leeuwen ging een stap
verder, hoewel hij de noodzaak
van een onderzoek niet afwees.
Hij verweet het college onbehoorlijk bestuur. „Onze fractie
heeft al in 1994 voor de herinrichtingsplannen m de wijk
Nieuw Noord gepleit. U had
toen meer studie moeten doen.
Het gaat hier niet alleen om de
belangen van een individuele
ondernemer, maar ook om de
belevingswaarde van een hele
woonwijk. Dat vraagt om een
beleidsvisie. Ik verwijt u dan
ook dat u die visie met in 1994 al
heeft ontwikkeld."
Bouwens is er volgens de
fractievoorzitter van D66 dan

Ondernemers en
D66 vliegen
elkaar in de haren

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Ondernemer ziet bouwplan
weer in ijskast belanden

'Afval hoeft niet
in groenbak
bij warm weer'

Politiepaard op
hol door centrum
ZANDVOORT - Wilde
taferelen hebben zich in
de nacht van zondag op
maandag in het centrum
afgespeeld toen een op hol
geslagen paard vanuit de
Westerparkstraat de Oosterparkstraat inliep. Het
dier is uiteindelijk bij het
Badhotel vastgepakt. Volgens ooggetuigen is het
paard afkomstig van een
agent die een beschonken
vrouw een ritje wilde laten
maken.
„Ik dacht: ik ben gek, ik
droom," vertelt mevrouw
Jongejan uit de Westerparkstraat. „Ik hoorde ineens een
paard. Ik liep mijn balkon op
en zag daar een meisje liggen
en dat zag er met best uit. Ze
zei dat ze van het paard gevallen was." De ambulance en
de politie werden door haar
en haar man gebeld. De 42-jarige Zandvoortse bleek na
aankomst in het ziekenhuis
twee ribben en een been te
hebben gebroken en nekletsel te hebben opgelopen.
Hans Janssen zag vermoedelijk even later het paard
door de Oosterparkstraat
rennen. „Ik dacht: wat zielig

voor dat beest. Ik wilde er
achteraan m mijn auto toen
ik een agent zag rennen, dus
ik zeg tegen die man: stap in,
dan gaat het sneller. Bij het
Badhotel hebben we het
paard uiteindelijk vastgepakt."
Volgens ooggetuigen kwamen twee bereden agenten
rond tien voor een op een
melding van geluidsoverlast
af m de Hogeweg. Tegenover
het benzinestation werd een
feestje gevierd en dat gaf een
hoop herrie. Een van de twee
agenten moet een aangeschoten vrouw op zijn paard hebben laten zitten, waarna deze
ervan door is gegaan, met de
vrouw er nog op Vlakbij het
kleine straatje omhoog de
Westerparkstraat in is de
vrouw van het paard gevallen
en met haar voet nog in de
stijgbeugel blijven steken.
Volgens de politie zou de
vrouw haar verwondingen
hebben opgelopen toen ze
schrok van de twee paarden
die een scooter achtervolgden. Voor voorlichter Jaap
Hage is het in ieder geval reden een nader onderzoek te
starten. Hij vraagt ooggetuigen zich te melden bij rechercheur Gernts, tel. 5713043.

Werk aan riolering
verschuift
naar eind september
ZANDVOORT - De werkzaamheden aan riolering,
gas- en waterleidingen m de
Kerkstraat beginnen niet
begin maar eind september.
Dat heeft overleg opgeleverd tussen de Ondernemers Vereniging Zandvoort
(OVZ) en de gemeente.
De ondernemers zelf m de
Kerkstraat zijn er niet hélemaal happy mee. „Ik wilde net
met een handtekeningenlijst
rondgaan om te horen hoe men
erover denkt, toen de OVZ mij
belde met de mededeling dat
die datum van eind september
vast ligt. Dat was door de OVZ
en de gemeente besloten, zonder dat verder iemand om advies is gevraagd," zegt R. Samsin van Schut visrestaurant.
Echt blij met het besluit is
Samsin ook niet en het tekent
de onmin die tussen de winkeliers en de OVZ bestaat
C. Andersen, hoofd van de afdehng Civieltechmek, kan niet
garanderen dat met de feestda-

gen alles achter de rug zal zijn
„Door het uitstellen van de
werkzaamheden met drie weken zal het met mogelijk zijn
om voor de sinterklaastijd de
pleinen en straten weer verhard te hebben. De verwachting
is dat omstreeks 6 december
het werk afgerond is," aldus
Andersen.
Een paar weken geleden ontstond onder ondernemers grote commotie toen de gemeente
in een bewonersbrief liet weten
op 9 september met de werkzaamheden te willen beginnen
„Hoe haal je zoiets in je hoofd,"
reageert Samsin van Schut visrestaurant nog altijd kwaad
Hij beaamt dat het overleg met
de gemeente eigenlijk een taak
voor de Ondernemers Veremging Zandvoort (OVZ) is, maar
wat hem vooral steekt, is de
houding van zijn collega's. „De
fut is eruit, men redeneert ach,
het gebeurt toch wel. Dat is
jammer Niemand prikte een
datum en daarom wilde ik door
zo'n
handtekeningenlijst het
initiatief nemen "

ZANDVOORT - Cees Bruynzeel, de ondei nemer die plannen heeft om een wmkelcen
trum te bouwen in het dorps
centrum, gaat het voormalige
pand Burgerzaken aan de
Schoolstraat 6 kopen De oom
missie Ruimtelijke Ordening
ging deze week unaniem ak
koord. Het pand wordt verkocht voor 374 810 gulden, mclusief de grond De totale op
pervlakte van het terrein is 591
vierkante meter Als de grond
wordt bebouwd, zal een aantal
bomen worden gekapt. Er is
door de commissieleden niet
gesproken over herplantmgsphcht
Al jaren huurt Bruynzeel het
gebouw voor wmkelbestemming Naast de afdeling Burgerzaken, was hier later tijdelijk
'gas- en water' gehuisvest Oor
spronkelijk was het gebouw
een schoenenfabriek De gemeente verkoopt tevens een
stuk grond van 120 vierkante
meter op het Raadhuisplein
voor 153.000 gulden en het ei
gendomsrecht op de grond onder het pand Haltestraat 14. In
totaal vangt de gemeente
564.910 gulden voor deze grond
transacties met 'Jupiter'

Hele dorp in
Britse sfeer
ZANDVOORT - Het weekend
van zaterdag 31 augustus en
zondag l september staat hélemaal in het teken van het Bntish Race Festival. Om m Zandvoort zelf ook een Brits sfeertje
te creëren rijden er zaterdag de
hele dag Engelse taxi's rond en
een typisch Engelse dubbeldekker. Promotiedames van het
OVZ zullen Britse lekkernij uit
delen. In het raadhuis is de hele
dag een stand met informatie
over Engeland. Vanaf vier uur
zal een zogenaamd looporkest
door het dorp toeren om de
stemming erin te brengen. Vanaf vijf uur is het de bedoeling
dat honderd oude Engelse
sportauto's rond zullen rijden,
waarna ze in het centrum te
bewonderen zijn

Sandevoerde
kampioen soccer
ZANDVOORT - Sandevoerde
is Nederlands kampioen supersoccer geworden In een zinderende finale versloeg het Zand
voortse team De Schreeuw uit
Callantsoog met 4-1 Het hele
team gaat geheel verzorgd op
reis naar een Zuideuropese be
stemming Supersoccer werd
gespeeld op een opblaasbaar ta
felvoetbalspel van Radio 10
Gold, dat viei weken lang langs
tal van badplaatsen toerde Na
iedere competitiedag plaatste
de dagwmnaar zich vooi de fi
nale Van de 12 finalisten was
Sandevoerde de sterkste.

'Oneerlijke concurrentie9

De familie Bossink aan de Internet-maaltijd

Konst presenteert nieuwe Twingo
kleuren, met namen als Jaune
Paille en Rouge Coquelicot, geïnspireerd op de Franse impressionisten.
Nieuw is verder de automatiDeze derde generatie van de sche versnellingsbak, de TwinTwingo heeft nieuwe, opvallen- go Matic, die verder is uitgerust
de carrpsseriekleuren waar- met onder meer elektrische
mee de rijder zich waant m een ruitbediening en centrale por- Ronduit oneerlijke concurrentie vindt Manfred de Leerman de
schilderij van Van Gogh, aldus tiervergrendeling.
mensen die met sieraden en tal van leerartikelen op de boulevard
Autocenter Konst is te vin- te vinden zijn. „En ik niet alleen, je hoort allerlei winkeliers klagen.
Renault. De Twingo is leverbaar m vijf nieuwe metallic den aan de Curiestraat 10.
Toeristen komen van het strand, kopen wat en geven in het
centrum niets meer uit." Volgens de afdeling Voorlichting- van de
gemeente zijn de straatartiesten en dienstverleners legaal bezig,
wanneer ze tenminste 24 uur van tevoren hun komst hebben
aangekondigd. „De afspraak volgens een nieuwe verordening is
wel dat ze niet in het dorp komen. Zo mogen masseurs zich alleen
ZANDVOORT - Op het Zuid Strand 02 wordt zaterdag een op het strand begeven. Door' de gemeente wordt wel gecontroleerd
groots feest gehouden. Beach Club Next brengt dan onder meer of de spullen die te koop worden aangeboden ook door de mensen
beachvolleybal, wet T-shirt contest, een optreden van Europa's zelf zijn gemaakt." De politie heeft dit weekend ook nog controles Een nieuwe trend op het strand: paddestoelen die te koop zijn, al moet je nou niet aan
beste male stripper en een drive-in show. Ook bij slecht weer gaat uitgevoerd, maar verschillende verkopers waren in het bezit van champignons denken
iiiusti.itK M.IK ik> Hm i
een vergunning
het feest dat om twee uur 's middags begint, door.

ZANDVOORT - Autocenter Konst presenteert de
Twingo Nouvelle Collection.

Beach party
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Smaakvolle opleidingen

De Stichting Thuiszorg Kennemertand
Zuid Is werkzaam In de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort De organisatie biedt
gezlns- en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
wonen.
Er wordt nauw samengewerkt met het
Kruiswerk en andere zorgaanbieders In
het werkgebied.

voor de horeca . . .

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne

training &

WERKKRACHT

*• Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over de opleiding bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of Verzorgende OVDB.
Hebt u geen diploma maar wel ervaring in de verzorging dan kunt u zeker ook reageren. Wij bieden u dan
de gelegenheid om een vakopleiding in de thuiszorg
te volgen.

adverteer in de krant

•*• Er zijn mogelijkheden voor zowel functies overdag, 's
avonds als in het weekend.
Voorwaarde is dat u minimaal 16 uur per week beschikbaar bent.

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
^>

deelti/dberoepsopleidingen en oriëntatie

centrum

schakelprogramma's

AOVF De basis
voor je eigen zaak!

Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek graag een sollicitatieformulier toe.

STICHTINGtHUISZORGÏ KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout.
Telefoon 023-5213421

verzorgt voor ca 9000 leerlingen

verzorgt voor ca 9000 leerlingen

opleidingen

Uw salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring
- maximaal ƒ 3300,= per maand (bij een fulltime dienstverband). Onregelmatigheidstoeslag komt daar nog bovenop.

t a n d s t e d e 11 \ k

randstedelijk

OC

•*• Wij bieden u afwisselend en zelfstandig werk dat veel
voldoening geeft.

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

opleiding

EEN KERSVERSE

HEBT U INTERESSE?

T.a.v/öhr. J. Kroo
èrestraat 2
CL Zandvbort

"

HOE WIN JE

Door uw inzet kunnen onze klanten zeven dagen per
week de zorg ontvangen die zij nodig hebben.

n jij degepe die:
werklus
netje
zelfstandig en
y^rantwoordeJifk is, en dienen soed ga>theerschap
aandel draaqt?
Dan kunnejrwij jou biejfén:
- een goéa salaris
- een/leuke werksfeer
gezonde crfnsevms
-/één goede opleiding in eeti groeiend Kedrijf.
preekt diUé aan, schn'jfxfan even een briefje naa

"

Elandssfracrt 175, J016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 93 29

Uw werk bestaat uit verzorgende, begeleidende en huishoudelijke
werkzaamheden,
zoals:
helpen
met
wassen/douchen, steunkousen aan- en uittrekken, ontbijt
klaarmaken en in- en uit bed helpen.

-

v.^(-A3 ~^ • Koken
»"'
• Serveren

, Bel voor informatie:

Onze zorsteams in Zandvoort hebben versterking nodig.
Wij zoeken daarvoor flexibel inzetbare MEDEWERKERS
die zelfstandig in de wijk willen werken.

(ervaring niet vereist)

,

Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste j.
L^L.,,^!, h°?L " *****vranlbedrtif
. • • • / * s i
j
L
L
°e oearijhtak horeca. m Wiincertificaat
vestigingseisen.
Ook voor andere
branches.
«WIHH.ÜIHH..UMI
• Management

HEBT U ERVARING IN
VERZORGEND WERK?

s een beorijf dat visjnacks vertóopt met 3/mobiele
restaurants in Zandvoort, waarvan/wee op de/ooulevardSyOm het
team odrnpleet te rpdKen, zoeken wij een

EoPlD

opleidingen
deeltiidberoepsop/eidingen en oriëntatie
centrum

de opleiding voor het ondernemersdiploma

schakelprogramma 's

AOV betekent Algemene Ondernemers Vaardigheden. Het is de nieuwe

"S?

naar een baan!

manier om te voldoen aan de eisen die de vestigingswet stelt. In september

Diploma
Directiesecretaresse

start het ROC met de AOV-opleiding in haar gebouw aan de Wilhelmina
Druckerstraat 3 in Amsterdam. Wilt u zich vestigen als zelfstandig ondernemer en heeft u interesse in deze opleiding?
Kom dan naar de voorlichtinsavond op maandag 26 augustus om

_
heef t de beste

Kies dan voor de metaal

19.00 uur aan de Wilhelmina Druckerstraat 3,
1066 AA Amsterdam, tel; 020-4878674
Start van de cursussen: September 1996

In samenwerking met het arbeidsbureau organiseert het Randstedelijk
Opleidingen Centrum voor mensen met onvoldoende vooropleiding een
schakelcursus naar de primaire beroepsopleidingen in de metaal.
Schoevers biedt een ruim aanbod cursussen en beroepsopleidingen in deeltijd aan die volledig zijn afgestemd op de eisen
die de moderne arbeidsmarkt aan u stelt.

duur: 1 jaar 4 dagen per week (theorie en piaktijk)
vooropleiding: mimrraal 2 jaar voortgezet onderwijs
voorwaarde, ingeschreven staan bi| hot arbeidsbureau en een geldige verblijfsvergunning

''.'•". Stadhouderskade 60: o
: " :i072AC Amsterdam^.
Telefoon (020) 6 62 71 56

* 1 jarig maandagavond ƒ 995,-

fe Start:;.? september •

* 1/2 jaar donderdag overdag ƒ 1395,-

Vanaf september gaan m Amsterdam onderstaande opleidmgen en cursussen weer van start Wilt u ook de beste papieren?
Vul dan snel de bon m. U ontvangt de gratis studiegids met het
rooster. Of bel voor meer informatie:
(020)6627156.

oc
^

Schoevers Opleidingen,
Stadhouderskade 60, Amsterdam.

Westerstraat187
1015 MA Amsterdam

BON VOOR DE BESTE PAPIEREN

tel : 020-5356868

S v p opleiding of cursus van uw interesse aankruisen

vraag naar de heer J. van Heun

Cursussen:
0 Steno Nederlands
[j Toetsenbordtraming
r
j Ontvangst- en telefoontechniek
r
j Inleiding office management
p Persoonlijke effectiviteit
n Post- en archiefbeheer
H Time management
1
1 Sollicitatietechmek
L Notuleren
1
] Basiscursus Nederlands
r. Algemene correspondentie
Nederlands Frans, Duits,
Engels en Spaans
: ] Bedrijfscorrespondentie
Nederlands, Frans, Duits.
Engels en Spaans
, i Commercieel Frans, Duits en
Engels l en II
L i ESA Frans, Duits en Engels
[ j Spreekvaardigheid Engels l
~ Cambndge Advanced English
1
i Cambndge First Certificate
Cambridgp Proficiency
Spreekvaardigheid Spaans
l en II
] Basiscursus Toerisme
, ]SEPRIenll
[ ] IATA/UFTAA Standard Level
i ] Werken met Galileo
l WorldTravel System
i Basiscursus Management
'Middenmanagement

Het P.inAfede/if*. Opleidingen Centrum
veisoijt voor ca 9000 leerlingen

iniien en onentatie-

Me/d /e aan voor de opleiding

ig en
Oriëntatie en schakel
Deze opleiding duurt 1 |aar.

Beroepsopleidingen in deeltijd:
Directiesecretaresse
i i Secretarieel medewerker
Receptioniste
i i PR assistent
! Managementtissistent
] Toeristisch management
assistent

[j Basiscursus Personeelsbeleid
L] Basiscursus Logistiek management
[ i Basiscursus Projectmanagement
Q Marketing Nima A
H Basiscursus Marketing
i i Telemarketing
Basiscursus Public relations
Nima-PRA
[ j Evenementenorganisatie
l; Bedrijfsadministratie en economie
D Middenstand/AOV (blok) l, II en
III
[j Basiskennis boekhouden (BKB)
n PDB Boekhouden
C ]PDB Handelskennis
QPDBBedryfscalculatie
Q Computercursussen
C] Introductie PC en v/erken met
DOS en Windows
[ ] Introductie 95
U Werken met WordPerfect 5 l
IA en IB
U Werken met WP 6 Windows
IA en IB
l ] Werken met Word 6 voor
Windows IA, IB en II
O Werken met dBase IV
[ j Werken met Lotus 1-2-3
Applicatiecursussen:
l ] Medisch secretaresse
i i Juridisch secretaresse
l ] Office management
f i Management

Se gaat 3 dagen per week naar school.

Ja, stuur mi| geheel vrijblijvend de studiegids 'Avondopleidingen
19961997'

Voon'' ] ; / ( / ( n

Naam

- je staat ingeschreven bij het arbeidsbureau

Voorletters

- je bent 16-28 jaar

Adres

Wil je me_er_jnformatie

Postcode
Woonplaats

l<om_dan_naar_de yoorJichting op.

Telefoon

Woensdag_2„8_augustus om 13 00 uur
R.O.C Elandsstraat

_

—
- —

_
-

—

—

Do7t- bon kunt u in em onpefrankoenle envelop Muren naar
Scliopvcrs 0(ilcii1inf>eii Antwoordnummer ? 150,
34.10 VB Woerden

overleg ƒ 1395,(prijs is incl. lesmateriaal)

randstedelijk

opleidingen

Meer informatie en aanmelding

* 1 1'2 jaar dinsdagavond met extra uitvoerig

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen
deelti/dberoepsopletdingen en orientatie-

centrum
schakelprogramma's

Het meest complete
onderwijsaanbod in de
metaal en werktuigbouw

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit jri-i'ii oriirjndr tfHuijjschrifU'n bij
uw sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor ec'n paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren!

Ben je werkzaam in de metaal of werktuigbouw?
Wil je de nieuwste technologische ontwikkelingen
bijhouden? Kies dan in overleg met je (toekomstige)
werkgever één van de volgende opleidingen:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Machinaal verspanende beroepen
Montage/Onderhoudsberoepen
Constructie- en Plaatwerkberoepen
Constructie- en Apparatenbouw
Monteur algemene machinebouw
Monteur industrieel onderhoud
Bediener numeriek bestuurde verspanende machines (CNC)
Scheepsmetaal bewerker
Werktuigbouwkundig CAD tekenaar
Lasberoepen
De NIL lasopleiding
- technieken BE
- MIC/TIG
(laservaring niet noodzakelijk)

Vooropleiding- VBO-B diploma of gelijkwaardig
Duur: 2 jaar gedurende 1 dag of 2 avonden m de week
Leeftijd voor de avondoplciding minimaal 20 jaar
Diploma landelijk erkend diploma van de stichting
opleidingen metaal (SOM)

Wie kapper wil worden
begint hier te knippen.
Knip de bon uit en siuur die naar Nederlandse
Kappcrsakadcmic en je komt alles te weten over de
kappcrsopleiclmg, de studiefinanciering, de O V-kaart en
nog veel meer

Cursusplaats: Amsterdam,
Start: september 1996.

|

Kenmerken van de opleiding overdag of 's avonds,
kort, praktijkgericht, de nieuwste technieken, betrokken en
deskundige docenten, up-to-daie studiemateriaal.
En' uiterst betaalbaar
Stuur de bon m een envelop zonder postzegel naar
Nederlandse Kappersakadcmic,
Antwoordnummer 3741, 3000 \VB Rotterdam
Je kunt ook hellen 010-4111315

_
i

Naam

vestigingen in Amstelveen en Amsterdam.

Adres ___

tel.: 020-6474726 (vraag naar dhr K. Vreeken)

Postcode .

- Woonplaats

Telefoon .
Ik \\ il inlomutic o\cr *d.ijV.uond opleidingen
*" umurküi:!!
uimirkilcn \\.ii
u.it uil
vul mi;il wntill
wnti

Afdeling Kleding en Mode
Elandsstraat 175
1016 SB Amsterdam
tel: 020-5219352

^v

Westerstraat 187, 1015 MA Amsterdam
tel.: 020-5356868 (vraag naar dhr J. van Heun)

l

adres: Weteringschans 167

Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht bij onze
Startbaan 26, 1187 XR Amstelveen
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'Slechts een enkeling wil niet betalen'

met

Zandvoort en de toerist,
dat zijn twee handen op een
buik. Wat bindt deze twee
handen eigenlijk aan elkaar? De mensen die ten
dienste staan van de bczoekers en daar hun brood mee
verdienen. Zoals de Zandvoorter die de toerist als
gastheer ontvangt in het
restaurant, de bejaarde souvenirverkoper, het manusje
van alles in een strandpavtljoen of de vrouw achter de
kassa in de ijssalon. En wat
te denken van de toiletjuffrouw in het station? In een
korte zomerserie besteedt
het Zandvoorts Nieuwsblad
daar aandacht aan.

ormaal houdt ze wel van
een beetje drukte, maar
van de Marlboro Masters heeft zelfs Ans Davids twee dagen moeten bijkomen. „Ik kon geen mens meer
zien. Van 's ochtends half zeven tot 's avonds half 11 was ik
in de weer geweest. Toen had
ik het wel even gehad." Drie
jaar nu is Ans te vinden bij de
toiletten in het NS-station. Een
interview in het NS-blad De
Rails en het verschijnen in een
Tros-programma dat binnenkort wordt uitgezonden, heeft
haar al bijna de status van bekende Nederlander opgeleverd.
De sfeer van Ans en haar tafeltje heeft nog het meeste weg
van een huiskamer; een ouderwetse, uit de Jordaan wel te
verstaan. ledere bekende heet
schat en voor een babbel is iedereen welkom. En om die gezelligheid is het Ans ook om te
doen. „Ik moet iets te doen
hebben, ik kan niet de hele dag
zitten. Die reuring, daar gaat
het me om."
Driejaar geleden kreeg haar
man Jopie er lucht van dat mevrouw List er na 36 jaar een
puntje achter wilde zetten. „Ik
ging toen net in de vut en
dacht: dat lijkt me wel wat
voor ons, want wat moetje anders de hele dag?" Bovendien
waren en zijn de toiletten voor
Ans en Jopie dichtbij huis,
want wat vroeger de restauratie was, boven in het station, is
al 14 jaar hun huis. Voor Jopie spoormens in hart en nieren zat er ook nog een andere kant
aan: hij zou na dertig jaar Ne-

N

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden.

Voorpui eruit. Het vuillaadstation aan de Van
Lennepweg is voorlopig onbruikbaar. Met een
vuilniswagen die hier vrijdagochtend werd ge[eegd, is de hele voorpui weggetrokken. Daardoor dreigt instortingsgevaar.
Onrust. Onder de parkeerterreinpachters is onrust ontstaan over plannen van de gemeente.
Deze wil het betaald parkeren 'anders' gaan regelen. De gemeente zal mogelijk vanaf volgend jaar
de terreinen in eigen beheer nemen met geldautomaten of de parkeertarieven met een aanzienlijk hoger bedrag verhogen. De pachters voelen
hier niets voor.
Dorpspomp. De pomp op het Gasthuisplein is
stuk. Amper twee maanden na de ingebruikname door burgemeester Van der Heijden is zij al
vernield. Er moet grof geweld aan te pas zijn
gekomen om de pomp kapot te krijgen.
Oude smidse. De verbouwing van de oude smidse in de Gasthuisstraat vordert gestaag. Vrijdag
bereikte het gebouwtje het hoogste punt. Bij de
verbouwing worden zoveel mogelijk oude materialen gebruikt. Ook de dakpannen zijn origineel.

Weerstand. Het plan om twintig woningwclwoningen te bouwen op het terrein van de kleuterschool Klimop heeft bij omwonenden en speciaal bij bewoners van de Dr. de Visserstraat
gezorgd voor onrust. Men vreest waardevermindering van de eigen woningen met een aantal
woningwetwoningen voor de deur.
Prcmiekoop. Wanneer alle procedures naar
wens verlopen, zal binnen afzienbare tijd begonnen worden met de bouw van 15 premiekoopwoningen aan de Hogeweg op het terrein van het
huidige hotel Sandra. Het gaat om woningen
voor een- en tweepersoonshuishoudens.
Prindle. Het grillige Nederlandse klimaat maakt
het voor de zeilverenigingen niet gemakkelijk.
Tijdens de Europese kampioenschappen Prindle was er de ene dag bijna geen wind en stuwde
een dag later de wind de golven op tot vrij grote
hoogte.
Kansloos. In verband met het veerigjarig jubileum van Zandvoortmeeuwen speelden 11 jeugdteams tegen die van Ajax. Het werd een geweldige happening met als grote winnaar Ajax; alle
wedstrijden werden kansloos door Zandvoortmeeuwen verloren.

D

Toiletjuffrouw Ans Davids: „Het is dankbaar werk"

geholpen \
derlandse Spoorwegen nog een
beetje contact houden met z'n
collega's.
En met dat laatste is niets te
veel gezegd: van elke trein die
binnenrolt komt de machinist
wel even een babbeltje maken.
„Waar ga je heen? Maastricht?
Daar heb ik net een brief vandaan gehad met telefoonkaarten." Voor de machinist in

kwestie is het overbodig te zeggen dat Ans dit soort kaarten
spaart, want dat weet toch iedereen inmiddels? Hun eigen
ruimte naast de toiletten hangt
vol met foto's van ex-collega's
van Jopie, ooit als geintje begonnen. „Je moet met mensen
om willen gaan, daar moetje
plezier in hebben, anders kun
je beter ophouden," vindt Ans.

(ADVERTENTIE)

de badplaats door

E AFBRAAK VAN de stationsoverkapping - op het
perron naast de rails - is
in volle gang. Stevige kerels
Foto: Erick van Cleef staan daar 'als wilden' de hele
boel te ontmantelen. De statige
ijzeren spijlen verdwijnen binMag de drukte met de MarlOver haar toiletten waakt ze.
nen korte tijd naar de schroot.
boro Masters wat te veel van
„Over het algemeen is het
De rest van de houten kap is
dankbaar werk, een enkeling is het goede zijn geweest, de zomer vindt Ans de leukste perio- nog te slecht om te branden.
zo kinderachtig om niet te beDe sloop is geen gemakkelijke
de. „Die drukte vind ik het getalen. Maar die krijgt dat ook
klus en beslist niet ongevaarwel van me te horen en gezien- zelligst. Ja, af en toe vlucht ik
naar boven als het te erg wordt, lijk. Maar waarom hebben die
ten kan ik heel goed onthouwerklui allemaal een valhelm
den," zegt Ans haast dreigend. 's Winters komen er eigenlijk
alleen maar wandelaars, soms op en mogen wij treinreizigers
Jopie wordt ook wel eens gek
tien op een dag, dan denk ik:
daar tijdens die werkzaamhevan 'die bezopen types' die zo
den met ons 'blote pannetje'
nodig in die bulldozer voor kin- wat doe ik hier eigenlijk."
onderdoor? Er hangen nergens
deren moeten kruipen. „Soms
vangnetten of schotten uit veiJammer vinden ze het wel
zegje er maar niets van, zo
dat het station vergeleken met ligheidsoverwegingen. Tenminagressief zijn sommige gasvroeger nog zo weinig te bieden ste, ik heb ze niet gezien.
ten." Dat zijn ook meteen de
Als ik zo iets zie, gaat mijn
heeft. „Een lift is er niet meer.
enige minpunten, vindt Ans.
„Eigenlijk is het altijd gezellig. Vroeger had je rangeerders en fantasie meteen op volle toeren
werken. Voor optimisme heb
bewakers voor de fietsenstalEn je ziet wat passeren: paars
ling, maar die zijn er ook alleik echter een drie, dus u behaar, rood haar, noem maar
maal niet meer. Bagagekluizen grijpt welke scène ik deze week
zijn er dan wel, maar borden
voor me zag. Tien tegen een,
Niet dat ze het allemaal voor waar je ze kunt vinden, ontbre- datje dan echt nooit meer last
hebt van een whiplash.
ken. Zo zou een plattegrondje
niets hebben gekregen. Alles
van Zandvoort heel handig
Over staalconstructies en
zat onder de derrie toen ze erfantaseren gesproken. Hoe zou
mee begonnen, zeker het open zijn. Ga jij een Engelsman of
een Fransman of een Duitser
urinoir. Ans: „Jopie heeft er
maar eens uitleggen waar het
een deur ingezet, zodat ze er
VW-kantoor is. Dat is niet te
niet meer kunnen slapen. En
doen. Eigenlijk zou het
hij heeft een baby-afdeling geVW-kantoor in het station gemaakt en een invalidentoilet.
vestigd moeten zijn. In AmsterMoetje kijken, het ziet er
prachtig uit." Jopie: „Ja, ik ben dam zit de VW toch ook tegenover het Centraal Station?"
de playboy bij de pisbak."

deze vergunning misschien wel
krijgt.
Aan de ene kant vind ik het
een schitterend idee, aan de andere kant angstig genoeg. Zal
mijn gezellige houten strandhet strand er over een paar jaar tentje dan ook inderdaad van
uitzien? Zouden alle houten
het strand verdwijnen? Ik
strandtenten dan inmiddels
hoorde dat er nu al zakenmenzijn ingeruild voor containers
sen zijn, die naar de 'tweedeof ingewikkelde staalconstruc- hands houten strandtenten'
ties die de winterse stormen
van Zandvoort op zoek zijn.
kunnen doorstaan? Er zijn na- Die willen ze opkopen, in een
melijk serieuze plannen om de vrachtwagen laden en ergens
paviljoens voortaan het gehele op een stuk strand in 'Verwegjaar door op het strand te laten gistan' of aan de Oost-Duitse
staan. Nu is het op l oktober
kust weer in zijn geheel neernog 'inpakken en wegwezen'
zetten. Mijn fantasie slaat alweer op hol.
voor die jongens.
Bestaat er in het jaar 2000 inDe strandpachtersvereniging derdaad een 'Zandvoort-Beach'
is echter flink aan het ondermet futuristische paviljoens op
palen en moderne computerbehandelen over vaste standplaatsen. Ze praten met de gestuurde apparatuur? Mismeente, de provincie en met
schien lopen wij tegen die tijd
wel weer in badbakken met
Rijkswaterstaat, die de Zeereep overigens beschermt zopijpjes en stevige, puntige, koals een kloek haar jong. Maar
ninklijke 'cups'. Tjeempie, wat
ik hoorde dat er een grote kans is fantaseren toch eigenlijk
in zit, dat wij volgend jaar de
spannend, niet?
eerste kustgemeente zijn, die
Martha Burger

Kerkdiensten
24/35 augustus
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen (HA).
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer.
Zondag 10.30 uur: pastor F. Meijer.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: J. Broström-Bruin.

Weekenddiensten

Speelweek van 22 t/m 28 Aug.
(oi woanilMli» JlgltoU trip'
Een alllpwd In 4* m«gtKW«d«ili
•D» dlmyhll van 1996'

Nederlandse
versie.

Elke tiende
bezoeker
gratis
TOY STORY
verrassing

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

12jaar
Dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT
UP CLOSE AND PERSONAL

ERASER
INDEPENDENCE DAY
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel; 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens f eestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kenneinerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzljnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor inforrnatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
10.30-17.00 uur. Schriftelijk:

U

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand |j

Friet

De frietbankjes. Zo noemen hun
moeders de twee modern vormgegeven exemplaren voor het
nieuwe oranje raadhuis. Stef vis wordt vooral gewaardeerd
(vijf jaar), Wim (zeven jaar) en door hun moeders. Het drietal
Mike (negen jaar) smullen er re- komt uit Amsterdam. Maar
gelmatig van hun patat mét. Zandvoort kan er ook mee door,
Wim heeft de meest uitgebreide vinden ze.
patat, uit te spreken als 'frietZe hebben de bank waar ze op
sambalmayonaise'. Zijn vriend
Mike, pardon, beste vriend zitten eigenlijk nog niet zo goed
Mike, eet overigens liever spare bestudeerd. „Zit wel goed,"
meent Stef. „Hoort bij dat ding
ribs.
„Altijd als we naar het strand hierachter," voegt Mike eraan
gaan, halen we patat op het toe. Hij leest op verzoek de reKerkplein en eten het hier op. gels op het metalen plaatje voor:
Want hier zit je leuker," vertelt „Ter gelegenheid van de opeWim. Het uitzicht is redelijk, de ning van het raadhuis geschonbloembak met de Zandvoortse ken op 14 december 1995 door

Thunissen, Deerns, ABT, Valkenberg, Kropman, Homrij,
Technisch Bureau Eindhoven
en Hubert-Jan Henket." De laatste is de architect van het nieuwe raadhuis.
Zelf zouden de drie jongens
nooit een metalen bank in hun
huis zetten. „Wij hebben nu een
donkerblauwe leren bank," vertelt Wim. „Ook wel mooi, maar
ik wil later een bank met koeievlekken." Mike is niet voor niets
zijn beste vriend. Het is een
slimme suggestie van Wim. „Ja,
een bank in de vorm van een
dier. Dat zou mooi zijn."
Foto Anciré Lieberom

• Agenda
Woensdag 21 augustus
* Het Holland Casino houdt het tiende Fun Festival met om twee uur een streetparade als opening
op het Casinoplein. Tot vijf uur is er muziek, terwijl op het strand tot half vijf van alles te doen is. In
het casino en op het plein staan vanaf half acht tal van optredens op het programma en vanaf negen
de introductie van een nieuw kaartspel, red dog geheten.

Zaterdag 24 augustus
* Shadow Dancing is de titel van het programma dat Margriet Eshuijs brengt in het Openluchttheater te Bloemendaal. Verstild, melancholiek, fluisterend, maar ook uitgelaten en stevig wordt haar
In ondertrouw:
Christian Willem Jan de Joode muziek getypeerd. Het concert begint om half negen 's avonds in het theater aan de Hoge Duin en
en Monique Frederike Antoi Daalseweg 2.
nette Bijster. Paulus Basilius
Maria Goosen en Maria Anna Zondag 25 augustus
* Het IVN houdt een zomerzwerftocht door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Het is dagvullenGeertruida van Schaik.
de ontdekkingstocht door het zuidelijke deel van de duinen. Vertrek om negen uur bij de Zilk
Getrouwd:
Clemens Franciscus Groot en (Zilkerduinweg); de tocht duurt tot vier uur 's middags. Voor informatie; Jan-Willem van Velzen,
Paulina van Paridon.
tel. 5291207.
* Saxofonist Peter Guidi is te gast in de Summer Jazz In Session in het Wapen van Kennemerland
Geboren:
Noah, zoon Mark van Drommel aan de Ramplaan te Haarlem. Guidi is leider van een aantal bigbands en wordt begeleid door het trio
en Miralda Catharina Kok. You name it. Het gratis toegankelijke concert begint om zes uur.
Daan Frits, zoon van Wilfred * Op de Prinsesseweg en de Louis Davidsstraat wordt een groots opgezette zomermarkt gehouden.
Johan van den Berg en Josette Standwerkers zullen op een ludieke wijze hun waar aan de man brengen. Voor de kinderen is in
plaats van een kinderboerderij - de dieren zijn ziek - een luchtkasteel in de vorm van een
Slagveld.
Overleden:
piratenschip.
Wilhelmina Gerardina Paap- Donderdag 29 augustus
-den Otter, oud 89 jaar. Lourens * Een volksdansgroep uit Hongarije geeft van drie tot half vier een optreden op het Kerk- of
Raadhuisplein. Om vier uur volgt een optreden bij strandpaviljoen De Wurf.
Gerardus Lever, oud 69 jaar.
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+ 50 auto's APK gek. Den
Brielstr 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Algemeen
OCCASIONCENTRUM
ZUID-OOST
SHOWROOM/AUTO -l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vri|dag verschi|nt m Hel Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertie Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaosperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
2000 uur Tel 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk. Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Waf kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ 9,20
ƒ 9,20
ƒ 10,90

voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

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

Daihatsu Valera 1.5 l
Renault Twigo Sport
Renault 19 1.9 D
Subaru Legacy 2 O GL
Subaru Mini Jumbo
Audi 80, Turbo Diesel
Audi 100, 2.3 CD
Suzuki 1 3 GTI
Seat Ibiza 1 2 sp
Toyota Corolla 1.6 GLi
Fiat Cmq. 900 lE
Peugeot 205 Ace 1.1
Nissan Micra Super 1.3 S
Nissan Sunny 1.4 LX
Mazda 323 HB
Mazda 323 LX 1.3
Opel Astra 1.4
V W. Polo Coupé
V W, Golf 1.8 GL, 5-drs.,
V.W. Golf Variant 1.8
V.W. Golf 1.8 CL
V.W. Golf 1.4 CL

'95
94
95
92
92
92
90
'91
'92
'92
94
94
95
92
'91
91
92
90
89
94
92
92

Korting fl.500,voor inwoners uit Uithoorn
tot en met vrijdag 23 aug.
(vlg week voor A'dam Z.O.)
Van der Madeweg 21
(Bij de Macro)
Daewoo / Occasioncentrum
Tel.: 665 01 31

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

020-665 86 86

Audi

Citroen

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

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

BMW

Klassiekers
en Oldtimers

Chrysler

Chrysler - Amstelveen

Daihatsu

Fiat

Hyundai

Mercedes-Benz

Ford

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

T.k. diverse inruilauto's tegen
nruilpnjzen: Vectra 2.0 GL, 4drs, wit, schuifk.dak, stuurbekr., Lm. wielen, LPG, 12-'88,
ƒ8950. Ren. 21 GTS, LPG, 1'90, ƒ 6750. 21 TL, LPG, 10-'92,
ƒ 9500. Citroen BX 14 TE, 6-'89,
ƒ5250. BX14TE, 9-'90,/7250.
BX 14 TE, 11-'89, ƒ6250. Volvo
340 1.7 GL, 8-'86, ƒ 3250. Volvo
480 ES, 3-'87, ƒ 7950. Rekord
2.0 S Aut., st.b., LPG, 6-'87,
ƒ2750. Peugeot 205 GTi,6-'84,
ƒ 5250. BMW 318i Aut., st.bekr.,
7-'81, ƒ 3250. Mercedes 207 D Voor een perfecte SAAB 99
personenbus, 10-79, ƒ6500. 90, 900, 9000 ook Royal Class
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 Aanbieding voor de zomer:
6627777. Do. tot 20u. geopend. Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,

Vraag vrijblijvend offerte.

geeft u meer!
Wegens enorm succes

Vliegensvlug over
het IJsselmeer

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Saab

lederen interieur, ABS

Mazda

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Volkswagen

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

MAZDA 323 Sedan 1.6 IN J.
GLX, 1990, 93.000 km, grijs.
Tel.: 020 - 6623707.

Automaten

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Volvo
TE KOOP

VOLVO AMAZON 122S
m zeer goede staat, bouwjaar '66, LPG,
veel extra's, APK juli '97. vr.pr ƒ 18000
Tel.: 020 - 642.74.53.
850 T5R Estate
6/95
850 GLT, 2.5
5/92
740 GL, aut, 2.3
5/90
740 CL, aut., 2.3
1/90
S 40 1.8
4/96
440 Escape 1.8
6/93
440 Escape 1.8
12/92
440 DL 1.8
3/95
440 Hohday 3.8 LPG....4/94
460 Luxury 1.8
3/96
460 1.8
1/94
440 Airco 1.6
3/95
Autobedrijf DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel.: 0294-418200/418008

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.. 020-6233220
Ook op zaterdag open !

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
15 VOLVO STATIONS '85-'94, cil.koppen vlakken. Garage/
Sedans 740, 940 en 360.
motorenrevisie FEENSTRA
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
340 DL spec. 5-drs., automaat
90en91.340DL1.7,3-drs.'88.
APK KEURINGEN ƒ70,
240 DL Sedan 2.3 LPG '90.
klaar terwijl u wacht.
460 Turbo '90
Garage West-Center:
460 Turbo, div. extra's '91.
020-6122476 (zonder afspraak)
340 aut. '87 en '88.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
440 GL, LPG. '89. NIEROP de
Vrienden van uw VOLVO,
Autobedrijf CRYNSSEN
Vancouverstraat 2-12, A'damCrynssenstraat 10-14
West. 020 - 6183951.
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Subaru

Volvo 340 L, autom. 1e eig., Legacy 2.0 GL, Stat.wagon '92,
87.000 km incl. Apk ƒ9500.- airco, met. lak, enz. ƒ 22.500.HETO B.V. Tel. 020 - 6463390. Heto Z.O. bv. 020 - 6968841.

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Kies voor echt vakantiegenot
Dus zekerheid. Kies dus
A-POINT voor nieuw, gebruikt,
inruil en verhuur van VWcampers. Tel. 020-4301647.
Zomershow bij CAMPERLAND
op vrij. 23, za. 24 en ma. 26
aug. Ned. grootste showroom
120 campers. Hymer, Dethleffs
en Arca-dealer. Inruil mog. Ook
campers gevraagd voor
verkoop. Ind.terrein Warmoe'
ziersweg Bergschenhoek 010 •
5221515. BOVAG/RDW en
ANWB erkend.

Accessoires
en Onderdelen

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen

Auto's te koop
gevraagd

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhang w. en carav.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldig PTT vrijwaring. Tel.
035-6835858 of 06-53331964.
Wij komen vrijblijvend langs.

(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Gevraagd jonge auto's v.a.
1990 a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Autoverhuur

OUKEBAAS
niet duur!!!

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
• Bewijsnummers van een.
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
oegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

RDW Frkend auto-demontage70 BESTELAUTO'S en pers. bedrijf STRIJDONK. Inkoop
busjes v.a. ƒ3500. Garagevan sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen.
Rijsenhout, lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd: Gratis gehaald. Meteorenweg
Bennebroekerweg 17, Rijsen- 381, A'dam, 020 - 6319802.
hout bij Aalsmeer, 0297Te koop gevraagd loop- en
324229. Ook t.k. gevraagd.
sloopauto's. Hoge prijs. Met
9
• Auto te koop Plaats m deze vrijwaring en eigen ophaalrubriek. U zult verbaasd staan dienst. Kila-slopenj:
023-5333742 / 06-52838400.
over het resultaat

Naam: .
Woonplaats:

,

Datum:

De twee Gouden Bingoprijzen van
8 ton komen bovenop de normale
bingoprijzen die u in de Record
Show kunt winnen. Wie op de
maandagen 14 oktober en 11
november als eerste een volle bingokaart heeft valt dubbel in de
prijzen.

Extra verwennen

Deze twee extra prijzen zijn nog
maar het begin van een seizoen
waarin de Postcode Loterij opnieuw met de ene verrassing na de
andere zal komen. Dus niet alleen
de grote geldprijzen die u al kent,
maar ook andere 'verwenprijzen'.

Rover

Bedrijfsauto's

ting met de draagvleugelboot Prins Willem-Alexander
(Amsterdam-Hoorn v.v.)

De Nationale Postcode Lotery
begint het nieuwe seizoen met
een paar rake klappers. Om te
beginnen gaat deze maand nog
de Mega Jackpot eruit by een
stand van 7 miljoen gulden. En
direct daarna kunt u by de
Postcode Loterü Record Show
twee extra bingoprijzen verdienen van maar liefst 800.000
gulden!

Renault

Autosloperijen

Bon
voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon ontvang ik ƒ 10,00 korAantal personen:.

geeft u meer!

Nog meer pril zen!

Autorijschool Dolfijn
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
vervolglessen ƒ 40 p/u
RENAULT 25 TXi '92 LPG, zeer
Info: 020-6839193 / 6187330.
goed onderhoud., luxe uitv.
autotel. 06-52656690
Vr.pr. ƒ 12.950, tel 0229-249849
RIJSCHOOL ROLF
RENAULT AMSTERDAM
Rijden bij Rolf is een begrip in
Top occasions met 1 jaar
Amsterdam Met een goed
garantie
team instructeurs geven wij op
Wibautstraat 224
een psychologische manier m020 - 561 96 11
tensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en Twigo Easy, bwjr. 95, km.
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u. 25.000, rood met., aut.
Tel: 020-6868063/6332405 of H8.995.-020 - 6968841.
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.
MINOR MOTORCARS
Wilt u een goede en niet te
Sloterkade 43/44
dure rijopleiding''
Amsterdam
Bel dan Ferry 020 - 6127187.
Tel. 020 - 6177975/6158022
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-,
daarna alle lessen ƒ35,-.
Rover-dealer voor
20 lessen + examen ƒ 950,-.
Amsterdam, Amsteveen e.o.

106 Accent v.a. bw.jr. '93
106 XN dies. .. . 68.000 km
205Trophy 1.1 i '92 53.000 km
205 Accent 1.1i '93 39.000 km
205 For Ever 1.11 '94 63.000 km
Autosloperij De Liede.
205 XR 1.4i '93 . . 29.000 km
INKOOP
205 XS 1.4i '90 . . 49.000 km
Loop + Sloop auto's
205 GTI 1.9 '87 . .110.000 km
Verkoop onderdelen
306 XR 1.4i '93 . . 52.000 km
R.D.W. vrijwaring
306 XT 1 6i '93 .. 52.000 km
Geen voorrijkosten
3305 GT 1.6 '85 190.000 km
020-6198691
406 ST 1.8/16V '95 17.000 km
023-5353685
605 SV 3 O '91 .. 93.000 km
Grote sortering ONDERDELEN
OOK VOOR INKOOP!!!
van alle schade-auto's, alle
Mmervalaan 86, A'dam - Zuid merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 6629517/6791864
Tel.: 023-5845435.
Peugeot 309 XL Profil, m. 1987
Het HOOGSTE BOD"" Bel
in goede staat, APK 6-1997
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
ƒ2900. Tel/ 020-6920249.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u contact
opnemen met Rederij FFF, tel. 0527-683407.

Het nieuwe seizoen bij de Postcode Loterij

Rijbewijskand. in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeersschool met behulp van de gratis njles-mfogids. Tel. 020-6633773.

Ibiza CLX 1.2. l bwjr. '93,
sunroof, alarm, blauw ƒ 10.995.HETO Z.O. bv 020 - 6968841.

Reseveren is voor deze week verplicht.

Tel.: 020-6922930

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

PEUGEOT ZUIDWUK

De normale prijs voor een retour naar Hoorn, inclusief
koffie + gebak bedraagt ƒ 31,- per persoon, maar deze
laatste week kunt u genieten van een spetterende korting (met onderstaande volledig ingevulde bon) van
ƒ 10,- per persoon. Alleen deze laatste week betaalt u
slechts ƒ 21,- voor een retour Hoorn, inclusief
koffie + gebak.

adverteer in de krant

ƒ 425,-all-in km vrij

Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.

Seat

De draagvleugelboot zal om 12.00 uur vertrekken vanaf
steiger 7, achter het CS in Amsterdam. Nadat we de
Oranjesluizen zijn gepasseerd zal het schip over het
Markermeer naar Hoorn vliegen. Op het Markermeer
zal een maximum snelheid van circa 65 km per uur worden gehaald. Zodra het schip zich op de vleugels
bevindt, serveren onze stewardessen u koffie met
appelgebak. Om 13 uur zal er in Hoorn worden afgemeerd, alwaar u 2V2 uur de tijd heeft om een bezoek te
brengen aan bijvoorbeeld Het museum van de 20e
eeuw, het West Fries Museum, of u kunt lekker gaan
winkelen in Hoorn. Om 15.30 uur varen we weer terug
naar Amsterdan, waar we om 16.30 uur weer aan zullen
komen.

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ

RENT A BRIK autoverhuur
ZOMERAANBIEDING
30 aug. t/m 16 sept.

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.10 motorrijlessen + examen.ƒ 835.Motornjlessen ƒ 55.- per 60 min.
Autonjlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!

Peugeot

Op 3,4, 5 en 7 september zal de draagvleugelboot 'Prins
Willem-Alexander' voor het laatst dit seizoen vanuit
Amsterdam naar Hoorn uitvaren.

Campers

VW GOLF II, 1.6 D, '87, km:
210.000, goede st., nw. apk, AUTOLAS: 0756-314 618
ƒ4950. 020-6735419, na 19 u. Zelf sleutelen of auto spuiten
Weg. emigratie t.k. VW Golf) doe je bij HEINING HOBBYmei '93, 2-drs zw., veel extra's', HAL. 020-4976999 A'dam,
Sloterdijk 3.
Pr. n.o.t.k. 072 • 5818573.

Onderhoud, reparatie, APK.
MAZDA 626, 1.8-16V SEDAN,
Eigen revisiewerkplaats
aubergine-metallic,
jan.
'94,
GRANDIOZE PRIJZEN!!!
Wij hebben keus uit
voor Saab motoren
46.000 km, alarm, get. glas,
meer dan 10 Automaten
en versnellingsbakken.
AUDI
ƒ21.500,-. Tel.:020-6172110.
v.a. ƒ 3.500.Tevens verkoop van nieuwe
80 1.9 TD 3/94
ƒ26.900
GOLDCAR B.V. Amstelveen"
en gebruikte onderdelen
BMW
Tel. 020 - 6433733.
023-5614097
520 i 12 V 7/92
ƒ24.000
Adverteren m
SAAB DEPOT
Manta 1.8S GT HB, bj. 85, wit,
CITROEN
deze rubriek
Verkoop van nieuwe en gebr.
Ipg,
apk
6-'97,
trekhaak,
dakr.,
AX 1.1 E 11/89
ƒ 6.400
FAX: 020 - 665.63.21'
onderdelen. Tevens revisie, onget.
glas,
vraagprijs
ƒ3750,-.
BX 1.4 E 9/89
ƒ 4.200
derhoud, rep. 0412-636737.
BX 1.6 Deauville 6/92 ƒ 8.900 Tel. 071 - 3415764.

BX 1.9TD 9/91
ƒ 7.000
BX 1.9TD2/92
ƒ 9.500
XM 2.0 i Comfort 3/91 ƒ 10.800
Xantia 1.6 i X 2/94
ƒ15.900
Xantia 1.8 i 8/93
ƒ14.200
Xantia 2.0 i SX 7/93 ƒ 20.400
ZX 1.8 Furio 6/93
ƒ15.700
FIAT UNO
1.4 IE 2/91,
ƒ 8.400
FIAT TEMPRA
1.9 D ong. Van 6/93 ƒ11.400
1.9 TDS 11/91
ƒ 9.500
20 D Stat. 6/91
ƒ10.500
FIAT TIPO
1.7 D 6/91
ƒ 6.900
2.0 GT IE 3/91
ƒ 9.600
FIAT CROMA
2.0 IE 4/92
ƒ 10.900
Fiat FIORINO
T.k. Audi 80 Quattro bw.j. '95, 1.6 D Van 9/90
ƒ 6.900
km 6700. Prijs ƒ42.000,-. Voor
Hyundai Pony GLS 1.5 '87 ml. bel 020 - 6263428 of na FORD
Escort 1.8 CLD
/ 2 500.21.00 uur tel. 020 - 6256320.
Laser 11/94
ƒ13.900
Nierop Daihatsu
Orion 1.8 D CLX 3/92 ƒ 9.800
Tel. 020 - 6183951.
FORD MONDEO
ƒ 18.400
AX 10 Furore 3 drs
'94-06 2.0 CLX HB 10/93
ƒ18.800
AX 11 First 5 drs
'93-03 1.8 TD CLX 10/93
ƒ15.600
AX 11 TRE 3 drs
'88-01 1.6 CLX 7/93
BX 14 Deaiwille
'92-09 1.8 TD CLX Wag.11/93/18.400
BX Break TZ Diesel
'90-04 FORD SCORPIO
Peugeot 205 XL '89, wit, 94.500 BX1.6Chic
ƒ 13.700
'91-10 2.0 CL 1/92
km, APK mei '97. Sunr., r./cass. XM 2.0 Amb. Airco
ƒ 14.600
'90-04 2.0 i CL HB 3/93
ree, ƒ8000. 010 - 2203380.
XM 2.0 i
'92-01 HONDA CMC
ZX 1.4 Avantage 5 drs '93-04 1.3DXI3-d.7/93
Volvo 240 DL, Sedan '88
ƒ16.900
ZX 1.6 Aura 5 drs
'92-05 1.5 DX i 4-d 6/93
blauw ƒ 6.500.ƒ13.900
'95-01
Nierop B.V. Tel. 020 - 6183951. ZX Break 1.9 Diesel
MAZDA 626
1.8LXHB2/94
ƒ20.400
OTO // ICI CITROEN
1.8 LX Sed. 2/93
ƒ 15.700
Hogeweyselaan 21 Weesp
MITSUBISHI
Tel. 0294 - 416661
Galant 1.8 GL TD 9/90/ 7.600
CHYPARSE, Soesterberg vult NISSAN
Opel Corsa 1.4i Sedan + LPG, uw Citroen-veerbollen voor Blueb. 2.0 E HB 1/90 ƒ 4.500
robijnrood, juli '92, schadevrij, ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. Micra 1.2 LX aut. 11/90/ 8.100
Prim. 1.6 HB, 4/94
ƒ 17.400
1e eig. inkl. gar. en APK. Dealer Tel.: 03463-51150
Zuidwijk: 020-6629517/6791864 Citroen C15club, 1.4E benz., Prim. 2.0 SLX
Wagon 9/92
ƒ 15.900
7'93, geel kent., 5 zitpl., 57000 Prim. 2.0 LX D HB 8/93/ 16.600
SUBARU MINI JUMBO
km,
ƒ
14.900:
035
6913622.
5-drs., '92, wit, 45.000 km. SunSunny 2.0 D LX
roof, APK/VVN gek. ƒ 12.500
Stat. 10/91
ƒ 9.400
CITROENSPECIALIST
P Smit Autoserv. 020-6719154.
TIMO DE BRUYN
OPEL ASTRA
Occasions, reparaties, APK, 1.4 i Tailgate 5/92
ƒ11.900
schade en laswerk.
1.6 GL Stat. 9/92
ƒ13.750
Verkoop onderd. nwe/gebr. 1.7 D GL Stat. 2/92 ƒ13.600
Tel. 020-6320190 fax 6343433. 1.8iGT8/93
ƒ16.400
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet, Ruime keuze in 2 CV occasions OPEL KADETT
alle leeftijden. De Eendenspe 1.7 D Stat. 11/90
ƒ 8.200
lederen interieur ABS,
ƒ 6.900
SAAB SERVICE MOLENAAR cialist Leende. 040-2061528. 1.8 GT HB 1/88
Hoofddorp 023 - 5614097.
OPEL OMEGA
X M T D Aut. ABS '94 ƒ 35.000 2.3 GL, dsl 1/93
ƒ 14.900
XM TD Amb. Airco '93/ 29.500 2.0 i 4/92
ƒ 13.400
XM TD Ambiance '92 ƒ 24.500
OPEL
VECTRA
XM 20i Break'92
ƒ22500
BMW 316i, bj. juli '93. Vrpr.
ƒ 10.300
XM 20i Break aut.'92 ƒ 26.500 1.6 i GL Sed. 6/91
ƒ 27 500. Onderh.boekje beƒ18.700
XM 20i Airco LPG '92 ƒ 15.500 1.7GLD2/94
schikbaar. Tel. 020 - 6006137.
XM Comfort '93
ƒ 18.500 1.8 i GLS Diam. 2/93 ƒ 15.900
ƒ 15.200
XM Comfort LPG '94 ƒ 24.500 1.8 GL 2/94
BMW R 75/5, zwart, '73,
Xantia Diesel '94
ƒ 22.500 PEUGEOT
perfecte machine, ƒ 8500
Xantia 20i SX LPG W 24.900 106 1.4 XSi 8/92
0181 - 312012.
ƒ14.600
BX TZD '91
ƒ 9.950 106 1.5 XRD Ace 4/94 ƒ 16.900
BX Turbo D '90
ƒ 9.950 306 1.4 i XN 4/93
ƒ13.900
BX Diesel '93
ƒ 12.750 309 1.9 XRD Van 7/91 ƒ 3.500
BX RD Break '89
ƒ 6950 309 1.9 XRD 1/89
ƒ 6.900
BX RD Break '88
ƒ 5 950 405 1.4 GL 1/94
ƒ14.600
Citroen DS Special jan '72, BX RD Break '87
ƒ 2 950 405 1.6GLXI Br. 5/92 ƒ 14.200
bordeaux rood, nieuw staat' BX 19TZi '92
ƒ13500 405 1.6 GLS 6/94
ƒ16.900
ƒ 19.000 Tel 0224 - 582884. BX 19TZi LPG '91 ƒ 9950 405 1.8 SRi 2/93
ƒ13.900
BX 19TZi '90
ƒ 8950 405 1 9 GLXD 1/92 ƒ 13.900
DS Advies b a alle typen
BX 16 TZi '93
ƒ 14.500 405 1.9GLD Br. 1/93/15.900
Citroen DS in abs roestvr.
(opstaat m. lage km.st Tev. BX 16 TZi LPG '89 ƒ 4.950 405 1 9 GLSD Br. 5/94/ 22.400
ƒ 5.950 605 2.1 SLD 1/93
ƒ 17.900
onderh , lease en verk v. gebr. BX 16 Beants '89
ƒ 9950 RENAULT
+ nwe onderd Oslofjordweg BX 14TGE '92
ƒ 8950 19 1.8 16V 1/93
24, A'dam-Nrd, 020-6331566. BX 14TGE '91
ƒ21.400
BX 14 TE '90
ƒ 5950
ƒ 6.000
Fiat 124 sportcojpe 1800, CX 20 RE Break '87 ƒ 3.750 19 TR 3-drs. 3/91
21 Nevada Van 8/90 ƒ 7.400
blauw met, b j. '73, bonnen C 15 Diesel '90
ƒ 5500 21 Nevada GTS
repar ter inzage Info na 18 u.
VISA Garage B.V
manager 6/92
ƒ 13.900
020 - 6479890
Safrane 22 RN 2/93 ƒ19.800
Houtmankade 37
Adverteren m
Clio 1.2 RL 7/92
ƒ 9.200
Amsterdam
deze rubriek
Twmgo 1.2 Easy HB
Tel.
020-6278410
Tel 020 - 665 86 86
4/94
ƒ 16.900
SEAT
Ibiza 1.2 i XL 1/91
ƒ 8.900
Cordoba 1.6 CLX 4/94/17 900
SUZUKI
Alto GL 11/89
ƒ 7.400
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Swift 1 3 G L S e d . 3/93/13900
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
TOYOTA
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel. 297-561212.
Corolla 1.8D Stat 4/91 ƒ 9.000
(Op afspraak gratis halen en brengen )
VOLVO
440 DL 1/93
ƒ12600
440 20 i GL 11/92 ƒ12400
Charade TS, rd.nw mod ) '94 Punto 75sx, 3-drs, juni '95, 460 DL Turbo D 3/94 ƒ 22.750
15000 km, d.groen metall., VOLKSWAGEN
Charade 1 3 TX, rood '89
Cuore '86 t/m '94 va ƒ3.500.- prijs n o.t k. 0172 - 4 4 4 4 3 3
GOLF l 1 6 Cabr. 7/82 ƒ 7.800
Charade 1 O '87 ƒ 3 9 5 0 Golf II 1.3 CL 3/90
ƒ 9.200
NIEROP-DAIHATSU,
Golf II 1 6 D CL 5/91 ƒ 9.800
Vancouverstraat 2-12, A'damGolf III 1.4 i Cl 5/93 / 16900
west, 020 • 6183951
Pony 1.5 GLS autom , 5-'88, Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ19.800
i.z g.st., APK, 93 000 km, gasp Golf III 1.8 i GT 7/92 ƒ17.900
Daihatsu
re + li ƒ4.100 0294-283884. Golf III 1.9 TD
't AMSTERDAMMERTJE
Variant 3/94
ƒ 23.900
Amstel 340-342
Jetta 1 6 CLD 3/92 ƒ 10.900
tegenover Carré
Passat 1 8 CL 8/93 ƒ 15.600
A'dam-C Tel 020-6236491.
Vento 1.6 CL 4/93
ƒ15.500
300 Diesel automaat, bj '87, Vento 1.9 CLD 5/93 / 18.400
blauw metallic, electr ramen/
AUTOBEDRIJF
schuitdak, 8-gaats velgen, achTegen handelspr. Scorpio 2.9i
terspoiler, vraagprijs ƒ15500. EURO SNELWEG SERVICE BV
GL Autom , antrac. grijs me- Tel 0416 - 691341 of 693983.
INDUSTRIETERREIN
tall schuif/k.dak, LPG, 1-'91,
"DE SLENK"
MERCEDES
190
diesel,
b.j
'86
/ 12 950 BEREBEIT, AmstelCANNENBURGERWEG 26
dijk 25, A'dam, 020 • 6627777, wit goed onderhouden, ƒ 8500
'S-GRAVELAND
Tel 020 - 6815489
geopend tot 20.00 u
TEL. 035 • 6564444

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

WONINGSTOFFERING

Opel

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's tussen
ƒ 4.000.- tot ƒ 6.000.-,
Met 1 jaar APK.,
Daihatsu Cuore
1987
VWPolo
1988
Seat Marbella GLX 1992
HetoZ.O B.V. 020 - 6968841.

SCHILDERWERK

In de Postcode Loterij Record
Show hoort u er meer over.
Ook in het nieuwe seizoen is
Martijn Krabbé uw gastheer bij de
Postcode Loterij Record Show. De
show begint vanaf maandag 2 september wel een half uurtje eerder
dan u gewend bent: om 20.30 uur
op RTL 4.

Meer loten, meer kans

Deze maand 7 miljoen en komende maanden nog 2 x 800.000 gulden extra? Dat kan alleen in de
Postcode Loterij. Speel dus mee.
Of neem extra loten voor meer
kans. Gebruik de bon op deze
pagina om vandaag nog uw loten
te bestellen.!

Postcode Loterij
op locatie
25 augustus
Braderle

Malden

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Martijn Krabbé zorgt voorde bingogetallen en dat betekent
elke week kans op een klapper in uw huiskamer.

DEÜiTSLAGEN VAN 19AUGUSTUS
Elke maandag 21 .OO uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

7 miljoen
De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 22
39 43 10 11 42 26 06
22 15 28 09 05 01 31
20 32 03 14 12 45 18
Maakt u uw kaart vol met getal

O4
dan wint u de

Thuisbingo
f 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

De overige Bingoprijzen:
Getal 23 t/m 36

24
30
35
02
41
38
29

33 ƒ20,13 ƒ10,44
ƒ9.25
ƒ8,37
ƒ7,23
ƒ25,- 27
ƒ5!-.
Straatprijs:
f 3.OOO,6085 BE
Extra Prijs ƒ 25.0OO,ƒ1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30.-

6085 BE 010

De BMW: 1357 CE 011 in Almere

Q ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

D / 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode:
Plaats: Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,-Tel. .
Postbanknummer:

Banknummer:
1
1

Datum:
Handtekening:

• Bon uitknippen en in een envelop
• (zonder postzegel) opsturen naar:
l Nationale Postcode Loterij,
l Antwoordnummer 19503,
J2501 ZV Den Haag.

1
1

1
1

1
1

1
1

1
t

1
1

150.96.08
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Sterke vlucht
jonge duif van
Hans Heiligers
ZANDVOORT - Voor de j onge duiven van Postduiven Vereniging Pleines stond de laatste
vlucht van de eerste tour op het
programma. Vanuit het Franse
Chantilly moesten de duiven
een afstand van 382 kilometer
afleggen. De beste duif, van
Hans Heiligers, taleek in topvorm te zijn en won fraai.
Behalve de eerste plaats van
Zandvoort leverde de duif van
Hans Heiligers een klasseprestatie met een plaats bij de eerste vijf in Noord-Holland, ook
gezien het aantal duiven dat hij
bij de eerste 25 duiven had. Zaterdagochtend werden de duiven om acht uur gelost met een
variabele wind. Om 's middags
zes minuten voor één klokte
Heiligers zijn eerste duif, die
een snelheid van 1297 meter per
minuut gevlogen had. Volgende
week begint de tweede tour
voor de jonge duiven.
De uitslag: H. Heiligers l, 3,4,
7, 9, 12, 13, 14, 17, 18. Combinatie Paap 2, 8, 19. Gebroeders
Harteveld 5,16,25. J. Romkes 6,
20, 21, 22. R. Driehuizen 10, 11.
F. Spronk 15. R. en Th. Sinnige
23. Combinatie Koper 24.

Veel nieuwe tegenstanders

Tropisch schaakgevecht op strand

ZANDVOORT - De voetbalclubs zijn volop in training ter voorbereiding op
een nieuw seizoen. Behalve enige oude bekende
clubs krijgen de Zandvoortse voetbalverenigingen te maken met veel
nieuwe
tegenstanders.
Vooral TZB, ingedeeld in
de zesde klasse KNVB,
krijgt een nieuwe uitdaging. Behalve Heemstede
ontmoet TZB geen teams
uit de naaste omgeving.

ZANDVOORT - Het door
de Zandvoortse Schaak
Club georganiseerde rapid
schaaktoernooi op het
strand is zo'n succes geworden dat voorzitter Jan Berkhout in zijn openingsspeech
liet doorschemeren dat er
volgend jaar een tweede editie zou volgen. Maar liefst 47
deelnemers knokten op de
terrassen van strandpaviljoen Take Five om de eerste
plaats in de acht groepen.

Het team van Zandvoort'75
dat degradeerde en nu uitkomt in de derde klasse
KNVB van de zaterdagcompetitie, krijgt de meeste
teams uit de regio. Behalve
het Amstelveense NFC zouden de overige teams bezocht
kunnen worden per fiets.
SMS, Hoofddorp, Aalsmeer,
SIZO, KHFC, SCW, VEW, IJmuiden, EDO en Bloemendaal zijn de overige tegenstanders.
Het naar de vierde klasse
gedegradeerde zaterdagteam
van
Zandvoortmeeuwen
krijgt het aan de stok met een
aantal teams uit Amsterdam

en moet zelfs naar Almere
om daar de plaatselijke AS'80
te bestrijden. De overige tegenstanders zijn De Geuzen,
SVJ/Energie,
Legmeervogels, DVVA, Sporting Noord,
Buitenveldert,
Waterloo,
DCO, NAS, Flamingo.
De zondagvoetballers van
Zandvoortmeeuwen komen
wederom uit in de derde klasse KNVB. Ook nu weer tegenstanders uit de Haarlemse regio, maar ook oude bekenden
zoals Purmersteyn uit Purmerend en WFC uit Wormerveer. Verder ontmoet Zandvoortmeeuwen, Beverwijk,
KHFC, Haarlem, Geel Wit,
IVV, SVA, Schoten, Velsenoord en De Kennemers.
TZB komt eindelijk weer
uit tegen standaardteams.
Door de nieuwe competitieindeling zijn de Zandvoorters
ingedeeld in de zesde klasse
KNVB met geheel nieuwe en
onbekende tegenstanders. Alleen Heemstede is een vertrouwde tegenpartij. Behalve
Waterwij k uit Almere krijgt
TZB te maken met Swift,
AGB, Over Amstel, Sporting
Marok,
Sloterpark/AGS,
FIT, DEVO'58 en TOG.

de achtste groep te winnen.
Behalve de prijzen kregen
alle deelnemers een vaantje in
de Zandvoortse kleuren. De
spanning onder de groepswinnaars was nog niet verdwenen,
want Sheila en Gert Toonen, de
eigenaren van Take Five, stelden een dinerbon van honderdvijftig gulden ter beschikking.
Na loting bleek dat Gerard Determan uit Abcoude de gelukkigste was en de bon in zijn zak
kon steken.
De deelnemers die behalve
uit Zandvoort ook uit Maarsen,
Lelystad, Sliedrecht, Haarlem
en Amsterdam kwamen, waren
allen zeer te spreken over het
schaakevenement. Reeds nu
heeft de Zandvoortse Schaak
Club de tweede editie gepland
en wel op 18 augustus 1997 op
dezelfde lokatie.
Voor de leden van de Zandvoortse Schaak Club start het
nieuwe seizoen op donderdag 5
september in het Gemeenschapshuis met een ledenvergadering. Donderdag 12 september zal de eerste ronde gespeeld worden voor de interne
competitie. Nieuwe leden of belangstellenden in de schaaksport kunnen informatie inwinnen via de telefoonnummers:
5715023, 5717978, 5714120 en
5717272.

Opvallend dat de Zandvoortse schakers zich in geen enkele
groep tot winnaar konden laten
huldigen. In de eerste poule
ging de zege naar de Amsterdammer Roy Dieks met een
fraaie score van 5 uit 5. K. de
Kruif, eveneens uit Amsterdam, legde in groep twee beslag
op de overwinning met 4,5 uit 5
partijen. Winnaar van groep 3
werd A. Naaren terwijl B. Terlouw zegevierde in groep 4.
De winst in groep 5 was voor
A. Spaargaren met 4 punten uit
5 wedstrijden en met eenzelfde
score won G. Determan de zesde groep en R. Bakel in groep
zeven. Een fraaie prestatie leverde het neefje van de wedstrijdleider, de 11-jarige Olmo
Schiltmeijer, door met 4 uit 4 in

Programmering Z-FM
(per 01-06-1996)

Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service
11.00 t/m 12.00
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
12.00 t/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gemeentevoorlichter)
14.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
Power Play
22.00 t/m 24.00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
Nifihtflight. Een programma voor de Rock-liefhebber
2.00 t/m 08.00
ZFM Nonstop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m a8.00
Eurobreakdown
18.00 t/m 19.00
ZFM Sport (Live vanuit Yanks Café)
19.00 t/m 20.00
Getetter aan Zee (Live vanuit Yank Café)
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
dt Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
EneBrunchenmet...
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

Olieverf en beelden
ZANDVOORT - In galerie
Aeckerstijn is tot en met 7 september werk te zien van de
Franse kunstschilder Flaye en
de beeldhouwer Sias Fanoembi. De olieverfschilderijen en
beelden zijn van donderdag tot
en met zondag van twee tot vijf
uur te zien. Aeckerstijn is Ie
vinden aan de Grote Krocht 29.

't Stekkie
DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PRODUKTIE

ZANDVOORT - Stichting Activiteitencentrum 't Stekkie
heeft al een heel winterprogramma klaar om de kleintjes
te vermaken. Er is een tekenen schildercursus, zelfverdediging voor meisjes, een toneelen een bakclub. Ook voor
Onder fraaie weersomstandigheden speelden 47 deelnemers club
senioren zijn er tal van activieen partijtje schaak op het strandterras
teiten en cursussen waar aan
Foto: André Lieberom
kan worden
deelgenomen.
Voor informatie: 5717113.

ER ZUNNOö 12082
WACHTENDEN VOOR U

t staat in de krant
iedere week weer

ZANDVOORT - Door een
zeer verdienstelijke 4-2 nederlaag tegen de latere
landskampioen TV Ridderkerk/Halfweg, stelde Proger/Ellesse Zandvoort het eredivisieschap veilig. Het
Zandvoortse
tennisteam
eindigde ruim voor De Mets
en Hoorn die moeten degraderen.
De strijd in Spijkenisse begon niet erg hoopvol. De tot dan
toe ongeslagen Seda Noorlander leed haar eerste nederlaag.
Na een 4-1 voorsprong, in de
eerste set, ging de setwinst alsnog naar Maaike Koutstaal met
7-5. Noorlander kwam in de

Twingo
krijgt
nieuw
jasje

opgeluchte indruk. „Ik ben blij
dat we ons gehandhaafd hebben. Ik vind wel dat er meer in
gezeten had. We hadden, een
beetje pech met de blessure van
Esmir en ook Andrea was niet
altijd als vervangster aanwezig.
Bovendien bleek de Georgiër
totaal toevoegen. Hommel en jammergenoeg geen succes te
Snijders leden een 7-5 en 6-3 ne- zijn."
derlaag.
Het team van coach Hans
De rangschikking: 1. AmstelSchmidt kwam toch op een to- park 7/36-6,2. Ridderkerk Halftaal van twee punten omdat de weg 7/25-17, 3. Gold Star 7/22vrouwen uitstekend presteer- 20, 4. TC Manege 7/21-21, 5.
den. Seda Noorlander en An- Thor RW 7/21-21, 6. Proger/Eldrea van der Hurk maakten er lesse Zandvoort 7/17-25, 7. De
een klassepartij van door Kout- Mets 7/14-28, 8. Hoorn 7/12-30.
staal en Perez met 6-3 en 6-1 van Na de gespeelde play offs werd
de baan te spelen.
Ridderkerk Halfweg verrasHans Schmidt maakte een send kampioen van Nederland.

Zandvoort handhaaft zich na
nederlaag toch in eredivisie
tweede set niet meer in haar
spel en verloor snel met 6-1. De
1-0 achterstand werd echter gelijkgetrokken door Andrea van
der Hurk.
Van der Hurk verving de nog
steeds geblesseerde Esmir
Hoogendoorn op een meer dan
voortreffelijke wijze. De zeker
niet zwakke Noelia Perez werd
door Van der Hurk met tweemaal 5-7 aan de kant gezet. Dit
seizoen moest het vooral van de

Zandvoortse vrouwen komen.
De mannen scoorden erg matig
en konden niet overtuigen.
Ook in dit laatste competitietreffen was er geen winst wéggelegd voor Sander Hommel en
Glen Schaap. Raemon Sluiter
bleek te sterk voor Hommel en
won met tweemaal 6-3 en
Schaap werd door Ralph Kok
met tweemaal 6-2 geklopt. Ook
in het herendubbel kon TC
Zandvoort geen punt aan het

Pontiac Firebird als cabrio
M

ET DE introductie van de
Pontiac Firebird Cabriolet heeft
de opvallende sportwagenlijn
van GM DS Cars een interessante uitbreiding ondergaan. De Firebird is
beslist een bijzondere vogel, die het
beste van veel werelden in zich verenigt. Aan de ene kant alle denkbare
luxe en gul Amerikaans comfort voor
vier inzittenden, aan de andere kant
de aantrekkingskracht van sportieve
prestaties in een flitsende uitmonstering.Tel daarbij de mogelijkheid van
volmaakt open rijden plus de power
van de nieuwe 3,8 liter V6 met bijna
200 pk op de achterwielen, en het is
duidelijk dat de Firebird Cabrio een
stralende toekomst voor zich heeft.
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ENAULT GAAT de po-pulaire
Twingo na de zomer voorzien
van een nieuwe garderobe (nieuwe carrosseriekleuren en nieuwe
bekledingen) en een groot aantal technische nieuwigheden: nieuwe moderne en zuinige motor, automatische
versnellingsbak en extra veiligheidsdetails. Sterk punt van de Twingo
Nouvelle Collection is zijn prijs, die
onveranderd blijft ondanks alle verbeteringen. De nieuwe Twingo is leverbaar vanaf ƒ 19.995,-.

j
!
\
j

De nieuwe 60 pk/42 kW sterke 1.2-motor kenmerkt zich door veel souplesse en trekkracht
bij lage toerentallen. In vergelijking met de
oude motor levert de nieuwe krachtbron bete-

]

Open dag bij
hockeyclub
ZANDVOORT - De Zandvoortse Hockeyclub (ZHC)
houdt zaterdag een open dag.
Het evenement begint om een
uur en zal om ongeveer vier uur
eindigen.
Op deze middag zullen diverse spelletjes en een partijtje
hockey gehouden worden.
Daarbij zijn diverse leuke prijsjes te verdienen via de kleurplaten-actie van deze week op de
Zandvoortse scholen. Iedereen
is welkom, ook senioren en veteranen kunnen kennis maken
met de enige hockeyclub in
Zandvoort.
De hockeysport staat momenteel volop in de taelangstelling, mede door de fantastische
successen tijdens de Olympische spelen in Atlanta. Reeds
diverse nieuwe leden hebben
zich aangemeld. De velden van
ZHC zijn gelegen aan de Duintjesveldweg in het voormalige
circuitgebied.
Informatie:
5716815, 5716414 en 5714087.

(ADVERTENTIE)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fin
en
Kabel: 105.0 fm

Zandvoorts
Nieuwsblad

De Nouvelle Collection is standaard uitgerust
met een derde remlicht en een systeem om
bij een ongeval de brandstoftoevoer te onderbreken. Voor meer comfort is het verwarmings- en ventilatiesysteem nu voorzien van
een luchtrecirculatiemogelijkheid.

de bedieningsorganen toegepast dat samen
met het nieuwe vloertapijt een chiquere uitstraling geeft aan het interieur van de auto.
De prijzen van de Twingo Nouvelle Collection
zijn ongewijzigd. Het gamma start bij
ƒ 19.995,- voor het basismodel. De Twingo
Comfort kost ƒ 20.995,-. Dit model is standaard voorzien van centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, elektrische ruitbediening vóór en twee elektrisch bedienbare
buitenspiegels.

Het assortiment carrosseriekleuren is volledig
vernieuwd. De Twingo is voortaan leverbaar in
drie niet-metallic kleuren (rood, blauw en
zwart) en vijf metallic kleuren (geel, groen,
rood, blauw en grijs). Passend bij de nieuwe
bekledingsstoffen wordt de tint 'naturel' voor

De Twingo Easy - met handgeschakelde versnellingsbak zonder koppelingspedaal - staat
voor ƒ 22.695,- in de prijslijst. De geheel nieuwe Twingo 'Matic met automatische versnellingsbak en variabele stuurbekrachtiging kost
ƒ 25.495,-.

re prestaties en meer rijplezier.
Daartegenover staat dat de Twingo nu nog
economischer is door een lager verbruik en
grotere onderhoudsintervallen.

De Firebird Cabriolet wordt aangedreven door
de nieuwe 3,8-literV6 krachtbron (144
kW/196 pk). Ten opzichte van de tot nu toe
gebruikte 3.4 liter zescilinder betekent dit een
winst van maar liefst kW/34pk. Het motorvermogen wordt standaard gekoppeld aan een
handgeschakelde vijfversnellingsbak.
Naar believen is ook
een automati-

sche vierversnellingsbak beschikbaar.
De standaarduitrusting van de Firebird is zeer
uitgebreid. Op veiligheidsgebied zijn bijvoorbeeld twee full-size airbags, een anti-blokkeer
remsysteem en een sperdifferentieel aan
boord. Maar de Pontiac Firebird is ook ongekend comfortabel. Zo ongeveer alle denkbare
accessoires horen tot de standaarduitrusting,
inclusief zaken als elektronisch geregelde airconditioning, snelheids-afhankelijke stuurbekrachtiging, elektrisch te bedienen spiegels,
cruise-control, en een uitgebreid radio-cassettesysteem met elektrische antenne. Die radio
is overigens te bedienen met druktoetsen in
het stuurwiel. De zijramen zijn elektrisch te
bedienen, waarbij die aan de bestuurderszijde
extra snel omlaag gaat.
Convertible biedt aan vier volwassenen de
uiterst verleidelijke combinatie van open rijden, de luxe en het comfort van een
Amerikaanse sportwagen en prestaties van
een ras-

echte sportieveling. De topsnelheid van deze
cabrio pur sang ligt boven de 200 km per uur.
De kap is van hoge kwaliteit en uiteraard elektrisch te bedienen. De achterruit is van echt
glas en voorzien van verwarming. De standaard airconditioning is krachtig genoeg voor
een uiterst koel interieur, zelfs in de brandende zon. Het koetswerk van de Cabrio is extra
versterkt om de stijfheid van de body te verhogen. In de deuren bevinden zich speciaal
verstevigde balken om de inzittenden extra
bescherming te bieden.
Bij de Firebird is er een ruime keuze aan lakkleuren en iedere carrosseriekleur kan
gecombineerd worden met een interieur in
grafiet, grijs of beige. Voor de stoelbekleding
is er een keuze tussen stof en leder.
De Firebird 3.8 V6 Cabriolet staat voor
ƒ 95.950,- vermeld in de prijslijst van de officiële dealers van GM US cars. De versie met
automatische versnellingsbak is drie mille
duurder. Er is overigens al een Pontiac
Firebird leverbaar vanaf ƒ 64.900,-.

Toyota Carina E winnaar in internationale consumententest
W;
4
FAT MILJOENEN tevreden
Toyota-rijders over de
hele wereld al lang
weten, is zojuist nog weer
bevestigd tijdens een uitgebreide consumententest van het
Belgische tijdschrift
'Testaankoop Magazine', een
omvangrijk kwaliteitsonderzoek
'n Frankrijk en een grondige vergelijking door de Duitse ADAC.
Overal scoorden de Toyota
Corolla en de Toyota Carine E
als de meest betrouwbare en
kwalitatief allerbeste auto's.
voor het internationale onderzoek

waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het Belgische maandblad
Testaankoop Magazine' werden de
meningen verzameld van 37.000 automobilisten in vijf Europese landen, met
een auto in de leeftijd tussen 6 maanden en 6 jaar.
Zij vulden een vragenformulier in, dat
werd verspreid via consumententijdschriften. In totaal konden daardoor 89
modellen in 285 verschillende uitvoeringen worden beoordeeld, op onder
meer rijcomfort, wegligging, lak- en
roestproblemen, betrouwbaarheid en
de belangrijkste oorzaken van eventuele storingen en defecten. De Toyota

V

Corolla en de Toyota Carine scoorden
op alle punten uitzonderlijk goed, en in

het eindklassement behaalde Toyota
met verve de onderscheiding van 'het

meest betrouwbare merk', terwijl ten
opzichte van de directe concurrenten
ook het beste resultaat werd behaald
op het gebied van klantentevredenheid.
In het Franse maandblad L'AutoJournal worden 60 modellen vergeleken van een groot aantal merken in de
compacte klasse, de middenklasse en
de categorie middelgrote zakenauto's.
Het ging om de meest verkochte
modellen in Frankrijk, met een leeftijd
tot 5 jaar. Toyota werd in het onderzoek
vertegenwoordigd door de Corolla
(compacte auto's) en door de Carina E
en de Toyota LiteAce personenbus
(middenklassers). In zijn klasse eindig-

de de Corolla als tweede; de Carina E
voert met een ruime marge de klasse
'routières' aan.

De koploper in Frankrijk, de Carina E,
werd ook in Duitsland uitgeroepen tot
de absolute topper op het gebied van
kwaliteit en betrouwbaarheid. De
ADAC (de Duitse ANWB) publiceerde
de resultaten van een gebruikerstest
waarbij 13.400 ADAC-leden in totaal
zo'n 425 miljoen kilometers aflegden
en daarvan verslag uitbrachten. Het
onderzoek betrof twaalf auto's in wat in
Duitsland de middenklasse heet. inclusief modellen die wij een of twee klassen hoger inschalen.

In de vergelijkingstest ging het met
name om de betrouwbaarheid respectievelijk pechgevoeligheid, het brandstofverbruik en de onderhoudskosten.
Een van de twaalf was de Toyota
Carina E. die met de zuinige, schone
en krachtige 1.6i burn-motor een nipte
tweede plaats behaalde op verbruiksgebied, en qua betrouwheid en lage
onderhoudskosten met vlag en wimpel
alle andere passeerde.
Voor zijn verbruik werd de Carina E
gehonoreerd met een plus, en op alle
andere onderdelen in de vergelijking
behaalde hij als enige louter dubbele
plussen.

woensdag 21 augustus 1996

Weekmedia 17

Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
heeft alles. Inclusief een tramhalte voor
de deur. Neem lijn 9 en je zit er zó!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17 30 uur
Zaterdag tol 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21.00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
TRAM

9

Ltjn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

jl
(Para)medisch personeel gevraagd

Stichting
Bejaardenzorg
Amstelveen

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
\Iicro-;nKrr(nilM's kunnen \vonK-n j;tvt'l o\rr l of 2 koloinnirn lircc«!tr in <li\ri"><' Irttrrfiroollcii.

De Stichting Bejaardenzorg Amstelveen exploiteert 2 verzorgingshuizen
'T HUIS AAN DE POEL (146 bewoners + 29 aanleunwoningen) en DE
OLMENHOF (97 bewoners).

PiirliciiHrrrn \cr\tij/4Mi wij Miuir dr sprciak* bon op do
[>;i^in;i ..M K lUO'S".
l'IiuilMMfi is mogelijk in de willende editie:
X \ M ) \ O O K ' r S . M K r \ V S I 5 L \ Ü ƒ0.31
SlniiiiifMijd: (Mn-d;i» 12.00 uur.

[MT millimeter.

1) kunt uw u-k^l teU-foniseh opgt'\en: 02.'i-5717166 of
.if»even/7.enden a;m:
* Ziindvonrl* .Nieuwsblad. Castlmi.xplein 12. 2042 J M
X;in»Uonrl:
PI.Kil-.intr is ook mogelijk in de tolkende coiubinatif:
\\'2./.ind\norls Nieuwsblad. AinsieKeens Weekblad,
l itboornse ('ouranl. de Konde Vener. AaUme<'rder
Courant, alle editie.s \aii bel Amsterdam» SliuUblad. ƒ5.112 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag l .").<)() uur.
"A"

Informatie over on/.e o\erifje aantrekkelijke advertenliecomhiiiatie.s in de Micro's zijn op aanvraag op
on/e kantoren verkrijgbaar.

"A" Voor brieven ouder nummer wordt I rept-1 extra in
rekening "ebraelit, alsmede fi\,~- mlm.kosten.
"^T Hij plaatsing in de Micro's worden £e'in bowij.siiunimei> \erslnitrd. Op \er/oek wordt aan adverleercicrs buiten bet verspreiding.s};ebie.d één krant vcrstuurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebraebt.
AllepriJ7eue\el. 17,5% BTW
l! kunt «Ie tekst van uw Micro-advertentiecombinatie 'L
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor be/orgklachteii) of zenden aan:
Micro'* Woekmeclia
I'o-tliu» 156 - 1000 AD AniMerdain
De *Iiiitingstijdcn gelden voor plaatsing in dezelfde
\veek.
Voor <le betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Op korte termijn zoeken wij voor 't Huis aan de Poel, voor één
an de afdelingen groepsverzorging psycho-geriatrie, waar 12
lewoners worden verzorgd, een

a. ziekenverzorgende/
bejaardenverzorgende m/v
voor 32 uur per week volgens wisselend rooster.
'ereisten:
diploma bejaardenverzorgende/ziekenverzorgende
recente en ruime werkervaring in de psycho-geriatrie

b. medewerker
groepsverzorging
psycho-geriatrie m/v
voor 32 uur per week verspreid over 5 dagen.
Vereisten:
aantoonbare kennis van activiteiten-begeleiding/ inrichtingswerk op MBO-niveau;
recente werkervaring in deze richting;
bereidheid tot het werken op afwijkende uren.
Voor beide functies geldt salariëring conform CAO-verzorgingshuizen, schaal 6 (maximaal ƒ 3.459,- bruto per maand
op full-time basis).
Voor inlichtingen kunt u op werkdagen terecht bij het hoofd
bewonerszorg, de heer F.W.O. Wolff tussen 10.00 -12.00 uur
en 14.00 -16.00 uur, telefoon 020-6419351.

Uitgaan

Openlucht-vlooienmarkten
31 aug. en 1 sept. Gedempte Haven te Bergen op Zoom;
14 en 15 sept. Kuipterrein Holterweg te Deventer; 21 en 22
sept. Evenemententerrein t.o. Centrum Woensel te Eindhoven. Org. Mensen, tel. 023 - 5402334 b.g.g. 06 - 53147728.
CARAIBISCHE DANSAVOND
Oproepen
v. alleengaanden v.a. 30 jr.
Donderdag 22 aug. weer zo'n
Mededelingen
heerlijke tropische dansavond in 'De Ossestal', Nieuwelaan 34-A, Osdorp, v.a. 20 *Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
uur. Gratis CD-loterij.
evt, 'n adres: 02907-5235.
EENMALIG:
BOOTTOCHT
NAAR AVIFAUNA vr. 23/8, Iedereen heeft het gehoord,
met salonboot Koningin Julia- Nico heeft voortaan handicap
na. Vertr. 10.00 uur Sloterka- 21. Gefeliciteerd.
de 164, A'dam, 19.00 uur teB Paulien en Clemens,
rug, ƒ40,- p.p. incl. entree. jullie feest was fantastisch.
071-5170112/0180-621489. Bedankt! De Feestgangers.
GROTE VLOOIENMARKT
A'DAM / BUITENVELDERT
zondag 25 aug. 10-17 uur
Universitair Sportcentrum.
Boelelaan 46 Organisatiebur.
Midland BV. 033-4751167.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Brieven vóór 2 september a.s. richten aan:
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN,
Populierenlaan 21,1185 SE Amstelveen, t.a.v. de directie.

Kleding

Monet Strijkservice
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
zaamheden. Voor info: 023 - 5717177 of 5715021.

Opleidingen/cursussen
AANVANG: Yoga/ademhaling-speciaal(4x)/Tarot/massagecursus. Prospect FRED VAN BEEK. Uiterwaardenstr. 40, tel.
020-6421619. 41 jr erv. Gratis proefabon. op 'Het Parool'.
_ees mijn boek 'Even op adem komen'. Ook cassettes/CD.

Een eigen bedrijf starten?
Vanaf 1996 een stuk eenvoudiger met de nieuwe middenstandsopleiding AOV. Avondopl. in diverse steden. Examen
in eigen klas. Voor ml. + broch.: Instituut Bernel 023-5325491.

ASTROLOGIE opl. 'Jupiter'.
SNUFFELMARKT UITHOORN
Folder: 020 - 6384148.
elke zaterdag 9-16 uur.
Kraamhuur
ƒ 25, entree
OPEN
LES: cursus Energie &
o Zie de colofon voor opgaƒ 2,50. Industneweg 4.
Bewustzijn, 25 aug. 14-17 uur.
ve
van
uw
rubieksadvertentie
Info- 0297 - 532354.
'Phoenix', St. Jacobstr. 9-11,
A'dam, nabij CS. Entree
VLOOIENMARKT. 14/15 sept.
ƒ 7.50. Tel. 020-6653070.
Dieren en
J. Edenhal Amsterdam.
0481 - 422112 / 423363.
PIANOLESSEN
dierenKlassiek en modern
Vlooienmarkt: zondag 15/9,
benodigdheden
door gedipl. lerares.
Wijdewormer,
Tennishal
Tel.: 023 - 5718486.
Neckslag.
Zondag 29/9;
Haarlem-Europawijk, Tijbb- Te koop aangeb.: 2 jonge
sporthal, alleen 2e hands, van Agapornissen (dwergpapeDans- en
9 00-16.00 uur. 0320 - 256656. aaai). Tel.: 023 - 5714695.

Tel. 5713529

balletlessen

Verenigingsnieuws

Technisch personeel
Salsa danscursus. Gratis folgevraagd
der: Academia de Salsa, tel.

Welke vereniging zoekt nog
0297-261336. Div. plaatsen.
zaalruimte voor bi|v klaverjas- Op zoek naar werk in de
sen, darten enz. 023-5718812. techniek? Bel of kom dan
Zalenverhuur
Gunstige voorwaarden.
langs bij Technicum Uitzendburo, Ceintuurbaan 312 in
A'dam Tel.: 020 - 676.76.56.
Verloren en
gevonden
voor uw feest,
Horecapersoneel
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.
gevraagd
a Wie nee:' 17/8 portemonnaie gevonden? W.R. Halder
rnan tel 5713168. Beloning.

Eetcafé Santé

Te koop: BANKSTEL, grijs gestoff., als nieuw, ƒ500; wasdroger, i.g.st., ƒ250; koelkast
ƒ 150; spiegelwand van flexi
bel rookglas, 4 schuifdeuren
250 cm x 100 cm -t- 1 losse
spiegel 225 cm x 150 cm, prijzen n.o.t.k. Tel.: 020-6169091,
na 17.30 uur (evt. antw.app.).

Pergo Laminaat
Beuken - Eiken, ƒ 59 p.mtr.
incl. ondervloer en punt.
ƒ79 p.mtr. compl. gelegd.

Multi-vloer A'dam
Nieuw adres: Helmholtzstr. 58
(Winkelcentr. Chr. Huygens
plein). Tel. 020 - 6936640.

Hotel Hoogland

Muziekinstrumenten

Party-service
PELIKAAN

PIANO
SPELEN

vraagt met spoed personen uw adres voor koud buffet
voor m de bediening en achen bittergarnituur.
ter de bar, Passage 46-48 Tel.: 023-5718812/5715619.
Tel.: 023 - 5719213.
Peter, van harte met ]e
Zoekt u ruimte voor vergade(hou je vast) 50ste verjaardag
ring, feest, club of partij?
Jan-Jannie-Pnscilla-Fioris
Divers
personeel
Komt u dan eens praten met
Wodan-Dusty-Cleo etc.
gevraagd
mij, A.J. v.d. Moolen,
a Peter ziet Abraham, gefeliGemeenschapshuis, tel.
citeerd, Hanno, Netty, Amy.
023-5714085 of 5719652.
ƒ 150 per avond als
CONSULENTE bij Miranda's
Onderhoud,
Huishoudelijk
Cosmetica en ook nog een
reparatie,
personeel
auto. Dat kan, bel snel voor
doe-het-zelf
info: 0297 - 59.39.55.
gevraagd
BIJVERDIENSTE. Verk. gebr
DE KLUSSENBUS
art. Stuur gefrank env. me! Voor iedere klus, bellen dus.
Gevr interieurverzorgster
naam,
adres,
woonpl.
naai
enkele dagen p w 900-11.00
Tel.. 023 - 5713780
uui. Hotel Queenie, vr. nr Servimex, Pb 825, 5700 AV
Gepensioneerde
schilder
Helmond
of
bel
0492-555169
mw Holleman. Tel. 5713599
heeft nog wat vrije tijd voor
schilder- en timmerwerk.
Personeel aangeboden
Tel.: 023 - 5718248.
SCHILDER heeft nog tijd v.
Als U een ervaren en betrouwbare Huishoudelijke Hulp zoekt binnen- en buitenwerk. Vnjbl.
zoek niet verder. Bel ons- 020-6426831 (9.30 - 16.30 uur). prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
STICHTING DIENSTVERLENING' THUISWONENDEN

Felicitaties

Woninginrichting

U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,
voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Verhuizingen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transporl
Voll. verz. Dag-nachtservice
020-6424800 of 06-54304111

Auto's en
auto-accessoires
WIKA
Autoruiten en kentekenpla
ten. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

vanReeuwijk
Beter onder dak bij de

K J j J! 'j ,

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

m^QJ

06-Nummers

Op de Sniep, Diemen
**HOMO-KONTAKTEN**
Direkt apart met hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-96.13 (Nu 60 cpm).

00 245 292 777 Het telef.nr
dat alle 06 sexnummers over- HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Apart met een hete jongen!
bodig maakt (200 cphm).
06-98.78 (60cpm).
60 CPM! Kerels gezocht voor
JONGE mannen gezocht om
sex met vrouwen. 06-9678.
dames 40+ te verwennen:
(95 cpm) haar eerste
06-97.09 (75 cpm).
GANG-BANG met drie man
Kerels
gezocht voor
06-320.322.29.
SEX met dames (40+)!
Bel 06-97.05 (75cpm)
Kerels gezocht voor
Dames geven hun adres
wilde sex met dames (40+).
en tel.nr (100 cpm)
06-98.11 (SOcpm)
06 - 96.85

HEET 35+ sexkontakt: direkt
apart met een oudere vrouw.
Bel! 06-9567 (80 cpm). Vrouwen bel gratis 06-4633.

SEXtelefoonnrs van studentes, ze geven echt hun numGRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
Afsluitbare
ruimte
van
±
mer. 06-95.01 (75 cpm).
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)
3
50
m
voor
opslag
meubels.
^EVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN
SM-VOOR-2: direkt apart
Tel.: 023 - 5719427.
voor dominant sexkontakt.
Hallo,
ik
ben
een
nette
5de06-320.329.99 (75cpm).
Kennismaking
jaars student en zoek WOONSM-voor-2: voor 'n streng of
RUIMTE in ZANDVOORT. Alle
onderdanig SEXkontakt!
reacties welkom. Tel. 020 REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Bel: 06-95.37 (SOcpm).
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 6433080 (Aernout).
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
7 dagen per week. Wat moet u doen?
Te huur gevr. garage voor opHete negerinnen echt op1. Kies een leuke advertentie.
slaq. Tel.: 023 - 5717207.
bellen. 06-98.80 (SOcpm).
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
ANONIEME sexafspraakjes. Kerels gezocht voor lekkere TRIOSEX: 'n vrouw of man
Woningruil
van uw keuze.
sex met hete dames 40+.
Sexkontaktlijn Amsterdam.
extra in bed. Sexkontakten!
4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie.
06-96.01 (1gpm).
06-320.330.79 (75 cpm).
Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
750 RUILADRESSEN
Tdam: mijn naam is Marjan. Amsterdam: mijn naam is AgMannen
gezocht
om
hete
Bel
06-97.80
(SOcpm)
Vele
mannen gezocht voor
3en 34, 1.60 m en 60 kilo. Ik nes. Ik ben een slanke blonde in A'dam. Inform. bij WBV Het
vrouwen (30+) te verwennen. SEX met dames 35+. 06-9620
voor sex met
neb blond haar en bruine vrouw van 49. Ik heb brede Oosten. Tel.: 020-4873315.
06-95.80 (75cpm)
hete STUDENTES!
(SOcpm). Vrouwen bel ECHT
ogen. Ik ben ongebonden en nteresses, waaronder lezen,
gratis 06-4999.
Naar
bed
met
hete
neb een vaste baan. Wat uitgaan, reizen, zon
Financiën en
getrouwde vrouwen thuis.
zoek ik? Een goed uitziende en zee. Ik ben op zoek naar
handelszaken
06-96.03 (SOcpm)
man die van uitgaan houdt en een man met goed niveau,
Diverse clubs
een avondje thuis en die eer- die er ook nog eens goed
Nieuw:
hete meisjes uit
uitziet.
Ben
jij
die
man?
ijk is!! 06.350.15.15.6, 1 gpm.
Groot Amsterdam!!
06-350.15.15.6 1 gpm, boxBoxnummer 979954.
BETTY'S ESCORT
06-350.445.20 (75cpm).
V.A. ƒ75 - DORSMAN
nummer 301242.
020-6340507, dag. v.a. 19 u.
Rotterdam: hallo onbekende!
blijft toch goedkoper!
Oudere
vrouwen
geven
24 u./p.d. 100 cpm.
k ben 24, heb lang donker- ARNHEM: ik ben Wim, 50
Geef uw avond een
Bel nu: 023 - 5714534.
tel.nrs voor direkt- SEXkonalond haar en ZIE ER GOED aar, ik heb kort haar en blauEROTISCH tintje!
takt. Bel: 06-95.11 (1 gpm).
we
ogen.
Mijn
hobby's:
sport,
JIT! Mijn hobby's zijn: zwemRijwielen,
muziek,
motorrijden,
dansen,
REGIOSEXDATING: vrouwen
men, aerobics en tennissen.
(20-45) uit jouw regio willen
Tel. 020 - 6191292.
Op deze manier hoop ik een natuur en knuffelen. Ik ben
motoren,
:en
gezondheidsfreak,
rosex!
06-95.17 (SOcpm).
euke jongen te ontmoeten in
bromfietsen
Lief
meisje, 28 jr, wil nette
mantisch en optimistisch inde omg. van Rotterdam.
SEXKONTAKT: vrouwen
heer ontv. + verw. teg. fin.
06-350.15.15.6, 1 gpm.'Box- gesteld! Ben jij het die ik
(25+) willen sex. Direkt a/d verg. Hyg. + discr. verz. Br. o.
zoek? 06-350.15.15.6, 1 gpm.
Te koop meisjesfiets CITY
nummer 437864.
lijn! 06-96.63 (SOcpm)
nr. 795-34010 v.d. blad.
Boxnummer 370351.
BIKE/135. Tel. 023-5717413.
Samen genieten van een war- 3
me vriendschap of lat-relatie, etten: vrolijk zijn is voor mij
Rijles auto's
met een intelligente man die geen kunst. Ik ben altijd vrogezellig is in de omgang. Dat ijk, lief en spontaan. Ook ben
en motoren
Dominante vrouwen geven
wil ik! 06-350.15.15.6 1 gpm, k sportief! Ik ben 21 en ik
tel.nrs voor SM-kontakt. Bel
zoek iemand met wie ik een
Boxnummer 388992.
NU: 06-320.325.80 (1 gpm).
Alblas Verkeersscholen
euke relatie op kan bouwen.
Jtrecht: hé, met Jolanda. Ik Ben jij diegene en ben je al
GAY-kontakten: mannen zoe:>en 35, heb donker haar, don- nieuwsgierig geworden? BEL
ken mannen. Dating + Direkt
UW RIJBEWIJS
<ere ogen, weeg 60 kilo en zie SNEL: 06-350.15.15.6, 1 gpm.
Apart! 06-9518 (75cpm).
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
er leuk uit. Wat zoek ik? Een Boxnummer 915466.
Heerlijk DISCREET apart met
euke vriend!! Ik hoop dat jullie
hete vrouwen uit Amsterdam.
dit zien en mij zo SNEL moge- R'dam: mijn naam is PAMECaravans
06-320.322.11 (75 cpm).
ijk bellen! Dit was mijn be- LA. Ik zoek een leuke, toffe
Vouwwagens
richtje, ik hoop tot gauw!! man tussen de 19 en 25 jaar
SEX-OPROEPEN van
06.350.15.15.6, 1 gpm. Box- oud. Zelf ben ik 18 jaar, het
Tuin/zomerhuisjes
de heetste vrouwen (20-45)
iefst omgeving ROTTERnummer 341797.
06-97.37 (SOcpm)
DAM!! Ik hoop dat je me
Utrecht: met Babette. Wat ik belt... Je zult er geen spijt van
Hete vrouwen (35+) willen
zoek, is een beetje gezellig- krijgen!! BEL me VANDAAG
Direkt a/d lijn!
heid, vriendschap, mensen nog!! 06-350.15.15.6, 1 gpm.Voor caravans, vouwwagens SEXKONTAKT.
06-96.68 (slechts 60 cpm!).
om me heen, lol trappen. Ik Boxnummer 399143.
boten, auto's etc.
loud van uitgaan, lekker eten
HETE vrouwen (35+) willen
Binnen en buiten.
en nog veel meer... Lijkt dit je
direkt sexkontakt.
Relatie/
wat? Spreek dan een reactie
06-350.442.52 (75 cpm).
op mijn box in. Groetjes van bemiddelingbureaus
Vrouwen
(40+) willen snel
Babette! 06.350.15.15.6,
SEXÜ DIREKT APART! Bel nu:
Inl. Jan van den Broek,
1 gpm. Boxnummer 931975.
CUPIDO brengt u bij ejkaar! tel. 020-6132310 tot 18.00 u. 06-96.33 (1gpm).
Welke kanjer wil met mij het Indien gewenst reeds binnen
VROUWEN-lijn:
avontuur opzoeken? Ik ben 1 week uw eerste contact. • Rubrieksadvertentie? Zie
Ze willen meteen en
voor adres en/of telefoonnr.
een blonde meid van 23. Ben Vraag gratis en vrijblijvend
veel sex! 06-97.06 (75cpm)
e benieuwd? Reageer! Ik de folder aan: 0345-611486 de colofon in deze krant.
zoek een spannende date! (automatisch) of 0345-631364
06-350.15.15.6, 1 gpm. Box- (telefoniste). 24 uur per
nummer 321201.
dag, 7 dagen per week.
3en jij een kanjer tot circa 65 Cupido: erkend, voordelig en
Y? En hou jij van de natuur, één van Nederlands grootste
uitgaan en gezelligheid thuis? relatie-organisaties.
06-350.15.15.6 1 gpm, boxnummer 371687.
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolCoupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
Kunst en antiek
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
Hoi, ik ben Kim, 1.65 lang en
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
melding van uw postcode naar F 8,00 EXTRA
slank! Ik zoek een leuke,
(u dient er rekening
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeons kantoor:
spontane, knappe, intelligente houden dat bij
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
te man met een goed figuur, Nederlands-lndie,
Micro's Weekmedia, Postbus mee
antieke
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die goed gekleed is!
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06-350.15.15.6, 1 gpm. Box- stoelen, div. modellen tafels,
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
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ben 1.78 groot, heb halflang decoratie enz. JAN BEST,
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Gasthuisplein 12,
zwart haar en een donkere Keizersgr. 357, 020-6232736.
staan door onduidelijk
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
2041 JM Zandvoort
huidkleur. Ik zie er goed uit. Showr.: Mr. J. Takkade 30,
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1 gpm. Boxnummer 388070
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Autoverzekering

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.
Dames geheel privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

AMA's eyes

in 5 dagen

STALLING

7 dagen per week
halen en brengen

MiCRO's

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S
voor de particulier:
3 regels gratis

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

• Jan Best
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Wegdromen bij oude foto's
Z

ANDVOORT IS flink veranderd in de loop der jaren.
Menige oude Zandvoorter zucht vast nog wel eens,
omdat de Passage verdwenen is en de vrouwen geen
brede hoeden meer dragen. Maar af en toe bestaat de
mogelijkheid om even weg te dromen bij oude foto's. Het
boek 'Ik ben vanmorgen in zee geweest, Zandvoort aan zee
van vissersdorp tot badplaats' bevat veel afbeeldingen die
de meeste Zandvoorters nog nooit gezien hebben. Auteur
Mariëtte Polman, tevens kunsthistorica, diepte ze op uit
het archief van het Cultureel Centrum, het Rijksarchief
Noord-Holland en het Gemeentearchief Haarlem. Het boek
is uitgegeven door De Vrieseborch Haarlem en kost 25 gulden. Het is verkrijgbaar bij het Cultureel Centrum (Gasthuisplein) of de Bruna (Grote Krocht).

In 1900 werd er een 'bodega' voor het Hotel Groot Badhuis geplaatst. Tegenwoordig zouden wij
dat een strandpaviljoen noemen

Kulo

Gemeentearchief Haarlem

Bileekneusjes uit Amsterdam logeerden in Groot Kijkduin in de
Kostverlorenstraat
Foto Cultureel Centrum

Badgasten in 1908 meerijden met de 'babbelkoets'

Foto Gemeentearchief Haarlem

De lang\verpige Passage stond in 1924 vlakbij het tweede Kurhaus. Het eerste Kurhaus werd in 1913 overigens gesloopt

De plaats van het huidige casino stond tot 1987 Hotel Bouwes, waarvan de bar in 1960 een voor
tijd erg moderne inrichting had

Zaïidvoort

Foto Gemeentearchief Haarlem

Station H. Y. S. M.

'

Lange rokken, brede hoeden. De gouvernantes en moeders reisden in 1908 in keurige kleding
naar Zandvoort. Op de achtergrond het station, dat er nu nog steeds staat
Foto Gemeentearchief Haarlem

!

In de beroemde Passage was het in 1905 aangenaam verpozen. Er waren winkels, cafés en lunchrooms. Bovendien vond er bijna
elke dag een concert plaats
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ACTIE DOELTREFFER5
aiJDENS EEN feestelijke bijeenkornst werden vorige week donderdag de eerste t/m de vierde
prijzen van de Actie DoelTreffers uitgereikt door Han Sas, hoofd commercie Weekmedia. Voor de 1e prijs werd
hij bijgestaan door Rainier Zweep,
marketing manager van SieMatic, die
namens Van Keulen Keukenstudio's in
Amsterdam de prijs uitreikte.

1e prijs:
M. van Grevenhof uit Heemskerk won
een cheque ter waarde van ƒ 12.500,voor een SieMatic keuken.

Italian Sports Design
Almere.
5e prijs:

N.M. Wink-Carton - Diemen
W. Nieman - Amstelveen
B. van Deudekom - Amsterdam
S. Tokovic - Amsterdam
G.J.W. Hibbel - Diemen
Mw. Drieling-Kemp - Amsterdam
A.F. de Bouter-Jungen - Amsterdam

8e prijs:

Acht originele leren 'knikkers' ofwel Lotto
voetballen "Bal Stadia" ter waarde van
ƒ 139,95 zijn gewonnen door:

Acht EK t-shirts, zoals je die alleen van
Lotto kent, ter waarde van ƒ 29,95 zijn
gewonnen door:

H. Kapteyn - Amstelveen
C. Sturk - Beverwijk
N. Kogak - Amsterdam
J. Broekkamp - Beverwijk
V. v.d. Lee - Diemen
N. Smelt - Diemen
P. Weijer - Amstelveen
D. van Beem - Amsterdam

familie Schelvis - Schagen
R. Nierop - Amsterdam
T. Uitermark - Amsterdam
familie Mudde - Diemen
S. Reitsma - Purmerend
B. Post - Aalsmeer
E. Smit-Man - Zaandijk
H.R. de Best-van Domburg - Amsterdam

6e prijs:
Acht stevige Lotto sporttassen "Bag
Milan" met veel opbergvakken ter waarde
van ƒ 69,95 zijn gewonnen door:
B. Waas - Diemen
l. Kempers - Aalsmeer
A.S. Cowl - Amsterdam
G. Post - 's Hertogenbosch
A. Eijgensteijn - Amstelveen
C.J. v.d. Klooster - Aalsmeer
C.J. Selie - Amsterdam
A. Drost - Diemen

- SurÜParks
2e prijs:

Alle gelukkige winnaars van de eerste tot en met de vierde prijs bijeen.

EHKS9 6

7e prijs:

9e prijs:

Acht Lotto sweatshirts van 100% katoen
in de maat XL ter waarde van ƒ 69,95
zijn gewonnen door:

Vijftig sweatshirts van Weekmedia ter
waarde van ƒ 29,95 zijn gewonnen door:

E. Sturk - Beverwijk

E. Cosman - Amsterdam
H.A. Slemmer - Amsterdam

Een bungalow-cheque ter waarde van
ƒ 900,- voor een weekend of een midweek in SunParks werd gewonnen door
de heer of mevrouw Heijman uit Wilnis
en door H. Nobel uit Amsterdam.

3e prijs:
Een bungalow-cheque ter waarde van
ƒ 800,- voor een weekend of een midweek in SunParks werd gewonnen door
de heer of mevrouw Kroon uit Wilnis, J.
Daams uit Amsterdam en R. Dol uit
Amsterdam.

4e prijs:
Een bungalow-cheque ter waarde van
ƒ 700,- voor een weekend of een midweek in SunParks werd gewonnen door
N.G. Swart uit Amstelveen, F. van Veen
uit Amsterdam en de familie Meyer uit

Rainier Zweep (SieMatic Van Keulen Keukenstudio's} overhandigt de waardecheque ter
waarde van f 12.500,- aan mevrouw Van Grevenhof
Foto: Bram de Hollander

PA. de Graaf - Heemskerk
M. Spannenburg - Diemen
M. Reints - Amsterdam
l. v.d. Weijden-van Egmond - Uithoorn
B. Jansen - Amsterdam
W. van Midden - Amsterdam
R. Posthuma - Koudekerke
B. Beuning - Diemen
J.H.J. Amende - Amsterdam
N. de Hulst - Badhoevedorp
familie F.J. Croese - Amsterdam
M. v.d. Zalm - Amsterdam
W. Kranenburg - Mijdrecht
S. Kuerten - Amsterdam
M.S.P. Boorsma - Amsterdam
B. Bijlhouwer - Amsterdam
familie Sneeboer - Amsterdam
B.A. Voorthuysen - Amsterdam
l. de Jongh - Diemen
P. Klein - Blaricum
J. Karnekamp - Diemen
K.C. Piening - Diemen
H. van Gooi - Diemen
L. Zeilmaker - Zandvoort
J.P.F. Genet - Amsterdam
W. Mooijen - Beverwijk
N. Bootsma - Naarden
J.J.C, van Straaten - Amsterdam
G. Breebaart - Overveen
J. Zagt - Diemen
familie J. Lageveen - Amsterdam
V. Daversa - Amsterdam

Foto: Bram de Hollandi

J. Veenstra - Amsterdam
B.G. van Staveren- Diemen
C. Booister - Amsterdam
G. Breet - Amsterdam
N. Mevaca - Amsterdam
T. Zwiers - Amsterdam'

De hoofdprijs: de nieuwe Charade

S. Hansman - Amsterdam
l. Schouten - Diemen
M.A. van Staveren - Diemen
S. Geprge - Amsterdam
N. Smith - Diemen
A. Bakker - Amsterdam
M. Faedi - Diemen
K. Meyer - Diemen
l. Grit - Amsterdam
W. Misdom - Amsterdam

van Daihatsu ter waarde van ƒ 21.995,
is gewonnen door A. de Vree te
's-Hertogenbosch.

uurlljk weekend
- In Caravan City
@p Ponypark Slagharen
Ja, dat kan! Luxueus vakantie vieren op Ponypark Slagharen.
U kunt reserveren voor een 3-daags weekend arrangement:
* 2 overnachtingen in een luxe stacaravan op het Ponypark.
De caravan is voorzien van alle comfort en kleurentelevisie.
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n
vele attrakties zoals de wildwaterbaan, de looping, het circus,
wildwest shows, zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
* genieten van een oergezellige familie-avond en de vele kinderprogramma's.
* vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur tot zondagavond 19.00 uur.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!

Slaap-zitcomfort in Oase boxsprings!
Naar uw eigen wensen,
geen probleem bij Oase!
Hoofd en voetbord keuze in vorm en stofdessin
Stofkeuze ook verkrijgbaar als gordijnstof
Boxspring verrijdbaar - uitschuifbaar of vaste opstelling
Breedte en lengte van boxspring in vele maten
Boxspring met in hoogte verstelbare poten
In vrijwel iedere bestaande slaapkamer in te plaatsen

22,00 uur

HOCKEY?
ZANDVOORTSCHE HOCKEYCLUB
OPEN DAG OP 24 AUGUSTUS A.S
vanaf 13.00 uur,
met tal van aktiviteiten..

De boxspring levert u optimaal slaapcomfort door een geniaal principe; de veerkracht en
stabiliteit van een goede matras wordt versterkt door een ondersteunende boxspring.
Deze stijlvolle en eigentijdse boxspring is leverbaar in kerse met toilettafe! en nachtkastjes

Doorsnede boxspring

Keuze in slaap - zitcomfort

•*,''. "'f,"
Lever de bon in t i j d e n s de o p e n d a g of s t u u r deze op
naar ZHC: P o s t b u s 455
2 O4O AL Za nd v o o r t
U w o r d t dan al lid v a n a f s l e c h t s f l ÏVS,- p.p en t e v e n s
o n t v a n g t u een H o c k e y s t ick t . w . v . fl 3 5 ^ = G R A T I S .
Voor m e e r i n f o r m a t i e b e l : O 2 3 - 5 7 1 6 4 1 4 o f
5714O87 of 5716815.

Slaapkamer Speciaalzaken
" Oase " het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

Tot z i e n s op cl e O P E N DAG!
Uw a d r e s g e g e v e n s :
NAAM:
STRAAT:
WOONPLAATS
TELEFOON:

Vestigingen op de Woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel* - Den Bosch* - Diemen* - Enschede - Groningen - Heerlen - Sliedrecht - Son* (Eindhoven)
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk* Hoefweg 137.
*Koopavond op vrijdag andere vestigingen op donderdag

Is en suggesties: Redactiesecretariaat Weektnedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17
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Grote onderbroeken
mogen weer
ITGELACHEN WORDEN omdat je nou
T T toevallig grote onderbroeken lekkerder
\**) vindt zitten dan tangaslips, is verleden
tijd. Je bent namelijk erg in wanneer je
onderbroeken aantrekt die tot over de taille
vallen. De zogenaamde maxislip is dé
nieuwkomer in de ondermode voor de
herfst/wintercollectie.
De push-up beha met uitneembare
kussentjes is sinds vorig seizoen een
modetopper. Evenals de pantyslip
met afneembare jarretels. De billen, zowel van de dames als de
l
heren, krijgen extra aandacht van
de fabrikanten. Zo zijn er slips
met nauwsluitende pijpjes op de
markt gebracht die door geraffineerde naden en overeenkomstige molding het zogenaamde
'shape it up'-effect geven. En
voor degene die al die hulpmid• deltjes nog lang niet nodig heeft,
is er de zogenaamde stringbody.
Een slip die, zoals in menige discotheek de laatste tijd te zien is,
de billen geheel onbedekt laat.
Het belang van comfort telt ook bij
de keuze van het materiaal voor lingerie: een zachte hoogelastische
microvezel, stretch satijnen, stretch
velours. Het kleurenspectrum is opval. - lend breder geworden. Naast de traditionele kleuren zijn tinten als cognac-bruin,
aubergine, hazelnoot en framboise in
opkomst. Hoewel de ondermode voor de man
dit seizoen iets kleurrijker is dan voorheen,
blijft de zwart/wit combinatie toch nog favoriet.

aterzooi

der

A'ALEND DOOR Brugge
hoor je eigenlijk alleen
inde talen, in Gent klinkt
•r Vlaams. Soms zo sappig
je er geen woord van ver. Zoals van die opgeschpongens die op het terrasje
de Vrijdagmarkt geheel opnden raakten van een iniaad zeer gezette dame. Die
•neerd aan het eten sloeg.
t gooit zijn ziel minder
:Kelijk open voor de toerist
Brugge, dat af en toe doet
ken aan een open-luchtmun met de plaatselijke bevol,' als figurant. Gent weigert
met huid en haar aan de
isten te verkopen.

Foto Hunkemöller

dat een groepje Italianen
Ik zou het niet weten, ik
ta er geen woord van,' zei
iame die het terras aan de
van het Belfort bediende.
ze vroeg hen in het Vlaams
ze blief den. Bier natuurlijk,
café.
j de receptie van het hotel
rmeerde een gaste naar inssante bezienswaardighevan deze dag. De receptioe meende zich te herinnedat er iets verderop een
rt rommelmarkt was, 'maar
int beter even langs het Buvoor Toerisme lopen.'
ij de kerk op het grote
n rechtsaf.
i de Sint-Niklaaskerk, ook
iet grote plein, hangt onder
.-r groot geschreven:
de stad willen de mensen
. Ze zoeken er werk en welrt, ontspanning en vertier. In
•itad wordt gebouwd en geiwd. Er is van alles te krijgen
e beleven.'
!n even verder staat:
n de rand van de stad schilfede huizen aj en zijn de voet'en hobbelig. Verlaten werk•itsen en krottige woningen
>-den schaars verlicht. Aan de
d van de stad hokken allerlei
nsen samen. (...) Er zijn er
den die, door mensen of
ir omstandigheden, naar de
roe van de samenleving gereven worden. Aan de rand
i de stad vinden we de margivan onze maatschappij
'.en.'
lat is wel iets heel anders
s als Haagse bluf opgeklopte
lertaal voor kauwende en
.iwelende toeristen.

Foto Triumph International B.V.

Foto Intermodis B.V.
Foto Valisere

Hyavaa huomenta, goede
morgen, zegt ze. De serveerster
in het meer dan honderdvijftig
jaar oude restaurant
Sundmans kijkt me lachend
aan, als ze me die ochtend in
het restaurant de kaart
overhandigt. Ik dank de hemel
dat al het aangeboden lekkers
in kleurige plaatjes is
afgedrukt, want van het Fins
kan een niet-Fin nauwelijks
iets begrijpen en in
'juustovoileipa' had ik niet
direct een broodje kaas
ontdekt.

)ie vrijdagavond was het in
immense Raadskelder onde Lakenhal leeg, op twee
en, zeven Duitse dames en
i tafeltje na. Zo te zien koos
ereen het streekgerecht met
ing in het groen en Gentse
:erzooi. Het bleef deze avond
in wat ooit het warmklopE ZIJN IN Helsinki, geid hart van de Nederlanden
lokt door Pinnair, die
, geweest. Vele tientallen
ons op zo'n miezerige
s tafeltjes, met honderden Hollandse
regendag deze zo)ggevouwen roze papieren mer verleidde
met de brochure
vetten, wachtten op de gas- met aantrekkelijke
stopoverdie niet kwamen.
aanbiedingen. Een weekendje
een paar dagen naar
'n toch is Gent zeer de moei- Parijs,
'even' naar Londen, het
-vaard. Wie 'van alles wil be- Praag,
geworden. Het
:n,' moet alleen de weg zien is gemeengoed
populaire stedentrips kan
'Inden in deze weerbarstige rijtje
worden uitgebreid met oni En dat lukt ongetwijfeld. nog
der meer Brussel, Berlijn en
Kopenhagen. Maar Helsinki?
Helsinki is duur, koud en de
Jan Maarten Pekelharing

W

(ADVERTENTIE)

ITY THEATER

Even
een

bevolking wordt pas vrolijk na
veel alcohol. Vooroordelen, die
na een weekend Helsinki toch
moeten worden opgeruimd,
want de werkelijkheid is toch
anders.
Sinds de devaluatie van de
Finse mark met zo'n 30 procent, wijken de prijzen nauwelijks af van de onze. Koud is het
er wel in de winter, doorgaans
kouder dan bij ons, maar de
droge kou is niet onaangenaam. De zomer is droger, zonniger en beslist ook warmer
dan bij ons. En het sombere
karakter van de Fin valt ook
wel mee.
In een weekend Helsinki
krijg je maar een glimp te zien
van het immense land dat met
zijn vijf miljoen inwoners zeeën
van ruimte heeft. Ook in Helsinki, met zo'n half miljoen inwoners, valt op dat men in 'de
witte stad van het noorden' zoals de Finnen hun hoofdstad
noemen, niet op een metertje
grond hoeft te kijken.
Alvar Aalto, de grote Finse architect, heeft hier op diverse
plaatsen zijn visitekaartje achtergelaten. En zelfs aan de onvermijdelijke hoogbouw heeft
men iets aardigs weten mee te
geven: een bijzondere kleurstelling van de muren hier, een
fraai gevormde daklijst daar en
".S**
vooral de locatie.
Waar je ook kijkt zijn er taomen, jonge en oude bomen,
weelderig groen en keurig onderhouden perken met kleurige borders.
In de stad is een bezoek aan
de Helsinki Kathedraal op het
Senaatsplein aan te bevelen.
Geen overdadige barok, geen De kathedraal van Porvoo heeft een rococo-interieur
glimmer en glitter, maar een
opvallende soberheid met in de
Aan te raden is direct daarna thodoxe kerk, de grootste in de
grote witte ruimte alleen het al- de TJspenski-kathedraal te be- Westerse wereld en van verre
taar, het orgel, de afbeelding zoeken. Van een cultuurschok zichtbaar met zijn uivormige
van Luther (Finland is overwe- te spreken is wat overdreven, koepels, brengt je wel in een
gend Luthers) en enkele Finse maar in de in 1868 gebouwde, andere sfeer. Een letterlijk en
hervormers.
aan Maria gewijde Russisch-or- figuurlijk schitterend interieur

BOES
J|;ï; Het compleet gerenoveerde theater biedt u: ; •
..J!;! : 7 Moderne zalen Wand tot wand projektie
|96:;Cónjfortabe/e fauteuils Digitaal geluid
'
iftfr^:'.'; Airconditioning • Diverse bars . ' " • ' • • ' ; • . : . ' " . ] ' . .

Helsinki begint
ongerept gebied

met een ikonenwand waar de
Russische kunstenaar Tsiltsov
zijn uiterste best op heeft gedaan.
Wie langer de tijd heeft zou
eens aan de interessante kloostertours kunnen denken door
Fins en Russisch Karelia. Behalve hotels vindt men hier
goede overnachtingsmogelijkheden in boerderijen waar men
kan mee eten met de boer en
boerin, al zal dan de conversatie hier en daar dan beperkt
blijven tot wat handgebaren.
Finnen houden van muziek
en het aantal festivals in de zomer is indrukwekkend. Een
groot deel speelt zich af in de
door Alto ontworpen, 25 jaar
oude Finlandiahal. Dat de muziek van Sibelius, de grote Finse componist, hier vaak klinkt,
ligt voor de hand, maar ook
voor jazz en moderne muziek
draait men de (muzikale) hand
niet om.
Na de cultuur de natuur, die
Finnair ons in zijn Stopovertips had beloofd. Je hoeft maar
een half uurtje vanaf Helsinki
te rijden of je bent er in een
woest, ongerept gebied, een ongekende belevenis voor ons,
randstedelingen, waar filevorming en vertraging tot de dagelijkse beslommeringen behoren. Neem het Nuuksio Nationale Park, waar sinds het IJstijdperk valleien en rotsen een
grillig landschap vormen en
waar men in het pas twee jaar
geleden tot Nationaal Park verklaarde gebied aan het Muuksiomeer een goed beschermde
flora en fauna aantreft.
Ook voor golfliefhebbers is er
genoeg ruimte, evenals voor
vissers, zeilers en paardrijders.
Het leuke is dat je je, op nog
geen uurtje afstand van Helsinki, aan het einde van de wereld
kunt voelen. Trots is men ook
op Porvoo, zo'n tachtig kilome-

ter van de hoofdstad en een oud
stadje met een rijk verleden.
Veel rode vissersschuren, huizen in zoete kleuren en een kathedraal met een rococo-interieur.
Dichters en schrijvers hebben zich altijd aangetrokken
gevoeld tot dit stadje aan de
Ponvoonjoki-rivier die Porvoo
doormidden deelt. Porvoo is
echter wel op weg een toeristentrekker te worden met alle gevolgen van dien. Maar gelukkig
zijn er ook nu nog stille door
oude bomen omzoomde laantjes te vinden en een bezoek aan
het huis van de nationale dichter Runeberg, die ook in Porvoo
begraven ligt, is zeker de moeite waard.

Bagage-systeem

Omdat zware boodschappen
lastig zijn om mee te nemen op
de fiets, ontwikkelde de firma
Steco het Clic-Pac-systeem.
Door middel van een basisframe met een beugel dat op de
bagagedrager bevestigd wordt,
kan men bijvoorbeeld een
boodschappenbox gemakkelijker meenemen.
De beugel haakt onder het
frame en klikt aan de voorkant
in een haak met een veer. De
bagage is weer los te koppelen
door op een knopje te drukken.
Met een hangslot door de haak
is de bagage te beveiligen. Het
bagage-kliksysteem is te verbij de fietsvakhandeLeni Paul krijgen
laar voor 59 gulden 95.

Informatie over Finland: Fins Verkeersbureau, telefoon: 020-671.9876 en
Finnair, telefoon: 020-622.7474.

Voor meer informatie: Steco, telefoon
0342-441441.

geeft u meer!
Op zaterdag 24 augustus om tien uur 's morgens vertrekt
vanuit Amsterdam een nostalgische salonveerboot van het
Gemeentevervoerbedrijf naar Hoorn voor een tocht met als
thema:

'De
scheepjongens
van Bontekoe'
De boot vaart over de voormalige
Zuiderzee langs de Noordhollandse Scheepskist VOC
kust en passeert de beroemde
Foto: Collectie Westfries
vuurtoren 'Het paard van Marken'.
Museum
Tijdens de tocht wordt voorgelezen uit
het boek 'De scheepsjongens van Bontekoe' van Johan
Fabricius terwijl er anijsmelk en een kaneelbeschuitje geserveerd worden.
Op de kade in Hoorn staat een gids klaar om met de deelnemers een korte stadswandeling te maken, met als sluitstuk een
bezoek aan het Westfries Museum.
Bij het NS-station in Hoorn wacht een comfortabele autobus op
de deelnemers om ze, zo'n drie uur na aankonst in Hoorn,
terug te rijden naar Amsterdam. De rit voert onder meer door
het bekende Zuiderzeestadje Monnickendam.
De terugkomst op het Centraal Station zal om ongeveer half
zeven zijn.
Op vertoon van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
opstapplaats De Ruyterkade, steiger 8 (middenuitgang achterzijde CS) betalen lezers van Weekmedia voor deze tocht 37,50
gulden (normale prijs 52,50 gulden) en kinderen van vier tot en
met 11 jaar 27,50 gulden (normale prijs 42 gulden).
Telefonische reservering is verplicht bij de GVB-evenementenlijn op werkdagen van negen tot 12 uur 's middags: 020683.1691.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen: •
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yindtalle adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemasin de GOUDEN GIDS.

HEB

geeft u meer!

17-12
JVC HIFI MINI-SYSTEEM
MXS6, Versterker 2x60 Watt, zeer uitgebreide elektronische equahzer/analyzer digitale tuner 40 pre-sets, timer, CD-speler 32 tracks programmeerbaar,
cassettedeck dubbel auto-reverse, dolby B/C, afstandbediening, mkl motorgestuurde Panoramic Surround speakers Adviespnjs'1799 PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A, Grootbeeld BlackLine beeldbuis, teletekst met
groot geheugen Adv '3295-

>1945.-

ARISTONA ÖCM KTV
63TA5211 63cm Black-üne
S stereo teletekst Adv '2795 •

Ml

1245.-

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT82OBIack üne S beeldbuis
stereo teletekst Adv '2795

'1?95„-

K
6

PHILIPS STEREOKTVl
PT 520 a Stereo Teletekst
Afij(qndbediening Adv 1395-

SONY HI-8 TRAVELLER
TR650, "Beste Koopi",perfekt
Hi-8beeld,HiFistereo '27801-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitv o e r m g met v r i e s v a k
Officiële garantie

1449.-

SAMSUNGCAMCORDER
E807 VideoS A d v ' 1 1 9 9 -

759.-

145 LITER KOELER
INDESIT Adviesprijs"749 -

HI-8 STEREO STUNT!
12xmotorzoom,afstandbediend

ZANUSSI WASAUTOM.
ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv '699 -

SONY STEADY SHOT
TR565 Met beeldstabilisator HiFi geluid Adv '2200 -

PHILIPSH1-8STEREO
M875 Digitale Image Stabilizer 24x digitale zoom,
afstandbed Adv '2395 -

BAUKNECHT K A S T
3-sterren vnesvak Adv "749 -

1549.-

GROOTBEaD KLEUREN-TV
70cmdonkereflat squarebeeldH buis 40 Watt stereo teletekst
Easy Logicafstandbed '1895-

n

SIEMENS 180 LITER
KT18R01, Adviespnjs'948 -

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750 TOPKLASSE' met
stabilisator HiFi stereo digitale
zoom, lichtnpvwht M\J "M 1 o -

11699.

,i
ti
n
CM KTV TELETEKST
fi 51
Off Ned Philips garantie '895

S75.-

PHILIPS MATCHLINE
VR 7 Topmodel
HIFI Stereo Videorecorder
4 koppen Showview en PDC

Jog & Shuttle * 1545-

PHILIPS TELETEKST
PT155A Adviespnjs'725 -

n

WHIRLPOOL
WASAUTOM.
TypeAWG719,Adviespn|S"1079-

WHIRLPOOL AVM617
17lrtermhoud Adwespnjs'599 -

749.-

LUXE 800 TOEREN

PHILIPS PORTABLE
| A f s t a n d b e d i e n d '545 -

375.-

*
*ft
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PHILIPSHiFISTEREO
VR632,TURBO-DRIVEvideo,
4 koppen, longplay Adv '1295 -

749.-

^T>
1

SONY HiFi VIDEO: E800
Europese videorecorder
van het jaar 1 Showview +
PDC Adviesprns '1670-

999.-

SONY KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
KVX21 55cmHi-Black,Tnmtron platte beeldbuis Adv '1440-

849.-

KOMBI MAGNETRON
R3G50, Snelle 900 Watt magnetron Eenvoudige, digitale
bediening Met quartz-gnll om
te grillen en gratmeren

479.-

1999.-

SONY72CMKVC2921
Stereoenteletekst Adv "2550 -

R
ft

B •!*IJLf
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™

449 -

995.795.-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs"1348 -

BAUKNECHT WAHoog centrifuge-toerental
Adviespnjs'1349 -

895.-

995.-

AKAI HiFi VIDEO STUNT
VSG705, Intelligent HQ
voor een perfekt beeld stereo, 4 koppen Adv "1098

^.P.lPr IMiBHm

639.-

EB"»

SONY LONGPLAY VIDEO
E250, Tn-Logic, dual shuttle,
mkl Showview + PDC "1000-

599.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
en cnsp Adviespri|s "999 -

649.-

579.-

\

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met
KEMA-keur Adv * 9 4 9 -

448.-

INDESIT FORNUIS
Type KN3400WO, Adv '849 -

478.-

ETNA FORNUIS 14.01

498.-1

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en klok
Adviespnjs*1275 -

798.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven,
mkl grill en kookwekker
Adviesprijs "1510 -

BOSCH SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Elektronisch regelbaar, 3 vnesladen "1849 -

1349.-

*\ \OOOOQ

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen1 Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg' Type
LAV536, Adviespnjs'1499 -

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31, Flexibele mdelmg, 3 vnesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs'1498 -

948.1000
TOEREN
BOVENLADER

779.-

SONY VIDEORECORDER
SONY55CMKVM2100
E11; Afstandbediening. *BSO.Hl BlackTnmtron Adv "1000-

SONYPORTABLEKTV
M1400 Afstandbediend "780-

~~ 995.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine,1000toeren Adv '1549-

779.-

SONY 63 CM STEREO KTV
KVX2501, Hi-Black Tnnitron,
stereo, teletekst Adv "1770-

SONYKVM25TELETEKST
Hi Black Trinitron momtorlook Adviesprijs "1440 -

KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
.... sterren mvnescapaciteit
Adviesprijs"1099 -

BAUKNECHTKGC
K/V kombmatie met 3 laden
Adviesprijs" 1149 -

[ S O N Y 100HzSUPER!
ÏKVE Superplatte beeldbuis,
ïfantastisch HIFI stereo geluid JVC HIFI STEREO VIDEO
HTeletekst met groot geheugen HRJ600,4 koppen longplay
HiSpecDrive Adv '1189 1*3550 -

349.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle 900 Watt magnetron,
vele kookfunkties Adv '699 -

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuipen trommel '1499-

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70,Tn-Logici Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen.longplav Adv'1780-

779.-

249.-

SHARP KOMBI
D i g i t a l e 2 m 1 kombi
met 900 W a t t q u a r t z gnll Adviespri|s'599 -

^^T*»B
PANASONIC NN8550
Digitale 3 m 1 kombi magnetron Adviesorns *949 -

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviesprijs '2299

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv '985 -

BLAUPUNKT HIFI VIDEO
RTV716, Showview, PDC,
longplay Adviespnjs'1199 -

239.-

INDESITWASAUTOM.
Type 2596, Adv '799 -

TOPMERK
KOELVRIES
KOMBINATIE
Ruime koelkast met
230 liter inhoud
Koelgedeelte
168
liter, automatische
ontdooiing, variabele
indeling
Vriesgedeelte, 2 vakken met
****-sterren mvnescapaciteit Deur linksen rechtsdraaiend te
monteren
Adviespnjs'1099 -

189.-

Type FL700, Adviesprns'949 -

ITALIAANS
55 CM STEREO KTV
TA4310, Flat square beeldbuis teletekst Adv '1345 -

SHARP R2V14

M O U L I N E X STUNT
FM1515,17 Liter, 5 standen,
draaiplateau Adviespnjs'399 -

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT
Ideaal voor in de auto of op
de camping

PHILIPSSTEREOTXT
21PT440A, Adv '1345 -

h
'h
ti
iï

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min .rvstrommel,
Adviespnjs'1199-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adv '279 -

WHIRLPOOL 850 TRN
TOEREN BOVENLADER
Type AWG089, Adv "1435-

439.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298-

178.-

849 -

PANASONIC VIDEO
NVSD22, 'Beste koopi"2 koppen, afstandbed Adv "734 -

w^r'VB
AEGTURNAMAT

479.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakle afmetingen Adv "849 -

SHOWVIEW VIDEO
VXK326.VHS-HQ, shuttle,
afstandbediening Adv "699 -

PENTIUM MINI TOWER
P7S; 8 MB Intern, 1 GB schijf,
kleurenmonitor, W 95, 1 jaar
garantieaan huls Adv '2999 -

399.AKAIVHS-IHQVIDEO
'

C *****v S
AEG BOVENLADER
LAV275,1000 toeren "1699 -

1249.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT' Adviespnjs'749 -

MI IBM APTIVA

339.-

148.-

ETNA WASEMKAP
A V A N C E , 3-standen
Adviesprijs "135 -

ia i.r-r-i.T.ni^. *1QQQ •

VSG221, Afstandbed "498-

ATAG WASEMKAP
WH155, Luxe 3 standen
Adviesprijs '260 -

SIEMENS 2 - D E U R S
235 liter Adviespnjs"985 -

PS86/100 Mhz, 8 MB Intern, 635
MB schijf, kleurenmonitor,
Windows software. Adv '2699-

2199.- P^TOifft
PHILIPS VIDEO + PDC
VR242, Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed "895 GRUNDIG100HZKTV
* S T 7 0 - 1 6 0 70cm groot1
beeld perfekt beeld stereo teletekst Adv "2.995

ft!

GRUNDIG70CMKTV
STEREO TELETEKST
SJ70650 Adviespnjs'1949-

GRUNDIG63CMKTV
ST63 650 Monitorlook STEREOTELETEKST Adv '1829 -

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495

249.a

479.

ARISTONA VIDEO
S H O W V I E W + PDC
2SB47 Turbo-Drive LCD
afstandbediening Adv '945 -

479.
369.-

OKI LASERPRINTER

OPZETVRIESKAST ~
Handig'50 liter Adv "595-

OL400, 4 PPM, Windows '1163.-

549.'

ïïmFaMHnru •.oEic r n"'C17ïïi>ifïïni HEWLETT PACKARD rjRmsil»
BSMl*itó^lSf«E5SSi Inkie.pnntennk.sr^^M*,. IMjffi

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200 Afstandbedienma

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs*448 -

CANON BUBBLEJET
Printer inkl cartridge Adv/479-

329.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ225 LCD atstandbediend

WHIRLPOOL AFB594

448.-

MAXELL DISKETTES
MF2HD, Formatted 10 voor

\:i<Mnam .7.50 gjgT|ijs
GRUNDIG 51 CM KTV
T51 640 TELETEKST'1099

BLAUPUNKT 51 CM
PM51 TELETEKST '699 -

548.-

37 CMTV+TELETEX

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 300, Adv "848 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl a f s t a n d b e d i e n i n g

~~ 299.-

WHIRLPOOL 243 LITER
Met 6 vnesladen en 2 accu's Adviespnjs'1 165 -

PHILIPS COMBI 55CM
PT351 55cm flat beeldbuis ingebouwde VHS videorecorder 2tuners Adviespnjs'1895 -

STUNT!! VRIESKIST!!
De (opmerken leverbaarm
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

Afstandsbediening

PORTABLE KTV
37cm afstandbed '399

37CM TVCR COMBI
Portable37om ktv met ingebouw
devideo afstandbediend '999 -

278.-

BAUKNECHT TRA961

099.KONDENSDROGER
Geen afvoer nodig

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv "1549 -

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv '1449 -

999.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk, 3 programma's, 12 couverts
Adviespnjs'899 -

1099.-

BOSCH VW SPS1012

BOSCH WTL4573
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv "1699 -

MIELE DROGER T349
BAUKNECHT V W 3 P R

579.-

SHARP KOMBI MAGNETRON

A fc ft

3-in-1.900
. Watt vermogen. Adviespri|s*63i.

™V W i

AEG WASAUTOMAAT

4

R7E46; Hete-lucht oven, grill en magnetron,

ZANUSSI WASDROGER
Type TD52, Reverserend
Adyiespnjs "649-

rTJTTTTy

f Jj-tl
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SIEMENS AQUASTOP
Superzumig Adv '1348 -

u H *i

MIELE VAATWASSER
MERKCENTRIFUGE
2800 toeren Adv '249 -

LAVAMAT; 1000 toeren centrifuge. 16 pro- l
gramma s, RVS trommel en kuip. Adv.M549.- B
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Aanvraaa-folder in de winkel!

Electronisch betalen
met UW PIN-code
zonder «xtra kosten

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
l SUPERSTORE 11OO m2
l Breestraat 65

l BADHOEVEDORP
ALKMAAR
l AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
l DEN HAAG :
HILVERSUM
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DERILAIMD
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*Cl Clf TDrt CIIDEDC
»i n^ n WVin^« n
IN DE RANDSTAD

G570,
TOPKLASSE
Adviesprijs '1849 -

OPENINGSTIJDEN:
;
maandagmiddag..
1 tot 5.3O uur
dinsdag t/m vrijdag .......... 9 tot 5.30 uur f
zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur;
Maarssenbróek vrijdag ;
7 tot 9 uur i
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur

l
bflljtefeü ',jlii\i'
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wastunnel en doe het zelf wascenter
31 augustus kennismakingsdag
_ Zie onze
£--. adv. oppag.lQ

Woensdag 28 augustus 1996

Motorrijder
verongelukt

Los nummer f 1.95

56-e jaargang nummer 35

Hoog maar niet droog

ZANDVOORT - Op het circuit is zondagmiddag een motorcoureur uit Bussum verongelukt. Een tweede coureur
raakte daarbij ook gewond.
De motorcoureur uit Bussum raakte in een bocht de
macht over het stuur kwijt. Hij
viel en kwam in de vangrail terecht. Hij kreeg de motor van
de andere coureur, die eveneens van zijn motor viel, tegen
zich aan.
Het Rode Kruis probeerde
het slachtoffer te reanimeren,
maar dat mocht niet meer baten. De andere coureur moest
behandeld worden vanwege
brandwonden aan zijn been.

Dat een VVD-er haar plaats
inneemt naast Flieringa (GBZ)
en Versteege (CDA), blijft volgens
VVD-fractievoorzitter
Prits van Caspel uitgesloten.
De VVD-fractie heeft vorige
week immers duidelijk gemaakt dat de VVD niet verder
regeert. Geruchten dat zijn gematigde fractiegenoot Van
Marie toch misschien kandidaat voor de post is, verwerpt
Van Caspel ten stelligste.

Geen wapen
ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagnacht drie mannen in een auto gearresteerd
die ervan verdacht werden dat
ze een pistool of revolver bij
zich hadden. Ze beschikten
echter niet over een vuurwapen, al had een van de mannen
tijdens een woordenwisseling
met voorbijgangers in de Oranjestraat wel het woord 'gun' gebruikt. Het drietal mocht na
verhoor weer weg.

Een college met de VVD geniet bij Jan Jongsma, voorzitter
van de grootste partij van Zandvoort (GBZ) echter wel de voorkeur. „Mijn persoonlijke mening is dat we met deze coalitie
van CDA, VVD en GBZ moeten
doorgaan," zei Jongsma gisteravond tijdens het Politiek Café.
„Ik ben voorstander van een

Gepakt na botsing

Te veel op
ZANDVOORT - Een 26-jarige
Haarlemse dronken automobiliste heeft zaterdagnacht bijna
een politieman op een fiets en
twee voetgangers omver gereden. De vrouw reed weg uit parkeerstand zonder op de fietser
te letten. Vervolgens reed ze
ook nog een stuk over de stoep,
zodat de wandelaars opzij Steltloper Maxi Million trok zondag de meeste
Ondanks het slechte weer was het toch tamelijk
moesten springen. De politie aandacht op de jaarmarkt. Sommige kinderen druk
op de zomerbraderie. Er waren zeventig
heeft haar rijbewijs ingenomen. wisten
niet wat hun overkwam als hij hen plotse- kramen, iets minder dan tijdens de voorjaars-

Graafmachine

ling omhoog tilde. Nat werden ze overigens even
goed.
Met hoed is Maxi Million 3.30 meter lang. De
OVZ (Ondernemers Vereniging Zandvoort) is zo
enthousiast dat Maxi Million mogelijk gevraagd
wordt om tijdens de kerstmarkt als steltkerstman
rond te lopen. Ook de schminckkraam en het
springschip sloegen aan bij veel kinderen.

markt omdat de OVZ alleen maar handelaren
toeliet die van te voren betaald hadden. Dat de
OVZ een gelimiteerd aantal textielverkopers toeliet, schoot een enkele Zandvoortse ondernemer
in het verkeerde keelgat. Bij de kraam van Zandvoort Promotie kwamen er echter van de bezoekers juist veel complimenten over het beperkte
aantal textielhandelaren binnen André Lieberom

ZANDVOORT - De Zandvoortse Doofpot is deze maand
voor Rie en Huig Molenaar, de
beheerders van het toilet bij de
Rotonde. Dat heeft de maker
ervan, Ton Timmermans, gisteravond in het Politiek Café
bekendgemaakt.
„Onder vaak niet al te ideale
omstandigheden verlenen zij
de 'klanten' van ons allemaal
service door het interieur en
het sanitair zuiver te houden,"
zegt het rapport van de geheime jury. „Een prima en vooral
positief voorbeeld voor een ieder in onze geestelijk iets vervuilde toeristenplaats Zandvoort. De service zou eigenlijk
verleend moeten worden op
vele manieren. Van het gemeentebestuur tot de beheerders van het openbaar toilet.
Aan de top (de gemeente) is
men wel doordrongen van die
taak, maar de uitvoering roept
wel eens vraagtekens op. Het
tegendeel is het geval aan de
voet van de Zandvoortse toerisilsche piramide, want daar klaren Rie en Huig Molenaar hun
klus met veel enthousiasme."

j Waterstanden B
Datum
HW
LW
HW LW
28 aug 03.28 11.44 16.01 --.-29 aug 04.16 00.06 16.4514.32
30 aug 05.02 00.39 17.2915.18
31 aug 05.46 01.25 18.1316.01
01 sep U6.Ü9 02.20 18.5514.36
02 sep 07.16 03.04 19.3715.30
03 sep 07.59 04.05 20.2516.14
04 sep 08.4504.5621.0916.55
05 sep 09.34 05.46 22.0317.56
Maanstand:
LK wo 4 sep 20.56 uur
Hoogwater: zo 1 sep 6.29 uur NAP
+ 132 cm.
Laagwater: ma 2 sep 3.04 uur NAP
- 88 cm.

ZANDVOORT - De autoraces van de Marlboro Masters verschuiven op verzoek
van de strandpachtersvereniging mogelijk van begin
augustus naar het voorjaar
of het najaar. Op welke datum de belangrijkste Zandvoortse races voortaan
plaatsvinden is nog niet bekend, omdat het circuit rekening moet houden rnet
andere wedstrijden elders
in Europa.

sen gingen naar de races en niet
naar het strand. Bovendien was
de verkeerscirculatie erg
slecht. Het is toch wel erg opvallend dat er op parkeerterrein Zuid nog vierhonderd lege
plaatsen waren."
Toonen heeft er tijdens een
gesprek met het circuit inmiddels voor gepleit zo'n groot evenement als de Marlboro Masters te verschuiven naar een datum buiten het zomerseizoen.
Daar heeft het circuit ook wel
oren naar. Dirk Buwalda, voorlichter van het circuit, neemt
De strandpachters klaagden de klachten van de strandpachna afloop van de zeer drukbezochte zondag van de Marlboro
Masters dat zij veel te weinig
klandizie hadden, terwijl het
wel mooi weer was. Op het
Noordstrand waren redelijk
wat badgasten, maar op het
Zuidstrand was het erg rustig.
„Te rustig," vindt Gert ToonZANDVOORT - Dit jaar
en, voorzitter van de strand- hangt er met kerst wel spepachtersvereniging. „De men- ciale verlichting in de Halte-

'Af en toe
een moeilijke
film mag wel'

op dat gebied veel ervaring."
Niettemin gaat ook de voorkeur van Bluijs uit naar voortzetting van de oude coalitie.
„En anders een college samen
met D66 of Partij van de Arbeid."
Deze vrijage met de oppositie
lijkt op het eerste gezicht koren
op de molen van Han van Leeuwen en Jan Termes van D66. Zij
zeggen in een verklaring aan de
D66-leden met „elke partij over
een oplossing van de bestuurscrisis die Zandvoort al zo lang
teistert te willen praten. Geen
enkele partij sluiten we op
voorhand uit." Toch schuilt er
een addertje onder het gras.
„We verbinden aan de onderhandelingen over een hernieuwd college een voorwaarde: ook de nog zittende wethouders zullen hun zetels ter beschikking moeten stellen."
De Partij van de Arbeid denkt
daar ongeveer hetzelfde over.
„We lopen niet weg voor de verantwoordelijkheid en sluiten
niets op voorhand uit," zegt
PvdA-er Pim Kuijken. „Maar
dat houdt zeker met in dat we
er zo instappen."

pagina 3

'Geen saaie
nieuwbouw
bij station'
pagina 5

Trainers
kijken naar
nieuw seizoen

maatschap aangegaan met notaris Gielen. Van der Valk
was al ruim drie jaar kandidaat-notaris bij Gielen.
Dat Zandvoort er een nieuwe
notaris bij heeft, is tamelijk
uniek. Notarissen worden benoemd per Koninklijk Besluit
nadat hun aanvraag een lange
weg heeft afgelegd. De Centrale
Standplaatsen Commissie en
de Kamer van Toezicht moeten
eraan te pas komen. Het heeft
dan ook anderhalfjaar geduurd
voordat de benoeming van Van
der Valk rond was.

de notaris groter. „Gielen heeft
nu wat meer de tijd om ook
gesprekken met cliënten te voeren," vertelt Van der Valk. Hij
heeft inmiddels veel ervaring,
want hij is op zijn 22-e na een
voltooide studie aan de Vrije
Universiteit als kandidaat-notaris begonnen.
„Het leuke van Zandvoort is
dat het een hele gevarieerde
praktijk is. De nadruk ligt natuurlijk op ondernemersrecht,
Doordat notaris Gielen het maar ik behandel ook testasteeds drukker gekregen heeft, menten en hypotheekakten,"
werd de behoefte aan een twee- aldus de 33-jarige notaris.

sportpagina

ters serieus. „Het zou bovendien voor ons ook prettiger zijn
als de Marlboro Masters buiten
het seizoen plaatsvinden, want
dan is er makkelijker hotelaccommodatie te regelen."
Er is echter nog wel een probleem volgens Buwalda. Circuit Park Zandvoort kan de datum niet zelf bepalen. Het
hangt af van andere races. Zo
wordt tijdens het laatste weekend van augustus een Grand
Prixwedstrijd in België gehouden. „September of juni, die
maanden komen het meest in
aanmerking," aldus Buwalda.

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

Korting voor
strandpachters

ZANDVOORT - De strandpachters hoeven minder achterstallige strandstoelbelasting
te betalen. De gemeente rekent
maar zeventig cent in plaats
van een gulden over de jaren
1991 tot en met 1995. Voor 1996
geldt wel een gulden.
Over de hoogte van de achterden van de OVZ weigerde dat stallige betaling is lang gestegbedrag te betalen. Het Platform geld.
stelt dit jaar het geld beschikbaar. De koepelorganisatie
heeft volgens een woordvoerder van het Platform meer financiële armslag.

Deze kerst hangen er wel
lampen in winkelstraten

Van der Valk benoemd Reuze zonnebloem groeit
dankzij 'begoniavoedseP
tot nieuwenotaris

ZANDVOORT - Op de Zeeweg is bij Parnassia een geel
met blauwe graafmachine van
veertigduizend gulden gestolen. De graafmachine verdween
in de nacht van woensdag op
ZANDVOORT - Frank van der Valk is benoemd tot de
donderdag.
nieuwe Zandvoortse notaris. Hij is begin deze maand een

Doofpot voor
schoon toilet

meerderheidscollege." Daarmee leek hij te willen zeggen
dat hij er geen voorstander van
is dat zijn eigen partij een tweede wethouder levert. Dan zou
het namelijk een college zijn
van maar twee partijen.
Als het aan fractievoorzitter
Piet Keur ligt, blijft de opvolger
van De Jong nog onbekend tot
de raadsvergadering van volgende dinsdag. Zijn eigen naam
circuleert inmiddels in de wandelgangen. Hij ontkent niet dat
hij wat voelt voor de wethoudersportefeuille Welzijn en Onderwijs. Hij wil het echter evenmin bevestigen. Keur vindt het
nog te vroeg voor een reactie.
Voor het CDA is Keur beslist
aanvaardbaar volgens Gert-Jan
Bluijs (CDA-fractievoorzitter).
„Hij zou geschikt zijn. Zeker op
de post Welzijn, want hij heeft
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Races Marlboro Masters gaan
wellicht naar na- of voorjaar

ZANDVOORT - Een 28-jarige
Duitse automobilist is zondag
aangehouden na een tip van een
ooggetuige. De automobilist
botste tegen een verkeerszuil
op de Engelbertsstraat en reed
door. Toen de politie hem aanhield weigerde hij mee te werken aan een ademtest. Daarom
moest hij zijn rijbewijs inleveren.

ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdag een 27-jarige man
uit Haarlem opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij een
fiets uit een tuin van de Zandvoortselaan heeft gestolen.

Keur zegt geenja en
geen nee tegen
ZANDVOORT - WD-wethouder Rita de Jong heeft dinsdagmiddag haar ontslagbrief afgeleverd op het gemeentehuis. Vorige week bevestigde ze al dat ze haar wethoudersstoel beschikbaar zou stellen. Toen werd tijdens een woelige vergadering duidelijk dat ze aftreedt onder druk van
haar fractiegenoten en vanwege de gezondheidstoestand
van haar echtgenoot. Wie haar gaat opvolgen is nog niet
bekend. De gedoodverfde opvolger Piet Keur (fractievoorzitter GBZ) hult zich in stilzwijgen.

Na het dodelijk ongeval zijn
de overige wedstrijden afgelast.
Uit getuigenverklaringen en videobeelden is duidelijk geworden dat de overige coureurs
geen blaam treft.

Fietsdief gepakt

Oplage: 5.400

ZANDVOORT - Op het zakje met zaad stond dat
zonnebloemen maar zestig centimeter hoog worden,
maar bij Hans Sidar uit de Van Speijkstraat blijven de
zonnebloemen maar door groeien. Inmiddels heeft hij
er een van drie meter en een van drie meter twintig.

„De buren, die een hoge schutting hebben, kunnen nu ook
genieten van onze bloemen," glimlacht hij. „Het is allemaal
begonnen omdat ik dacht dat een paar bloemen achter het
huis wel leuk zouden zijn. Ik had een strookje van nauwelijks
tien bij tien centimeter grond. Dat is niet zo veel, dacht ik.
Maar tot mijn verbazing kunnen we nu vanuit de kamer van
mijn dochter de knop bijna aanraken."

straat en de Kerkstraat. Dat
heeft het Ondernemers
Platform Zandvoort, de
overkoepelende organisatie
van middenstanders, horeca en strandpachters, dinsdagmiddag besloten. Er is
voldoende geld in kas om
voor tienduizend gulden
kerstverlichting te huren.

Vorig jaar moesten de twee
winkelstraten het zonder extra
lampen stellen vanwege geldgebrek bij de Ondernemers Vereniging Zandvoort. Ook een
noodoproep om nog eens eenmalig 150 gulden te storten,
hielp niet. Een deel van de le-

Uw krant
niet
ontvangen?

Verder heeft het Platform afgesproken dat er weer muziek
en reclameboodschappen van
ZFM, de lokale omroep, rond
kerst te horen zijn. Vorig jaar
leverde dat soms bizarre momenten op. Op de vroege morgen schalden soms popmuziek
en smartlappen boven de hoofden van een paar verdwaalde
wandelaars.
Het is nu de bedoeling dat er
in elk geval kerstliedjes klinken als de straat leeg is.

Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
MET EEN ABONNEMENT
ZIT JE BETER

Pensionhouder Sidar, die zijn vrienden en gasten nu steevast meetroont naar zijn reusachtige zonnebloem, wijt het
succes aan een flacon plantevoedsel voor begonia's. „Het lijkt
wel een wondermiddel. Elke dag vul ik mijn gieter met water
en wat spul voor begonia's. Voorlopig blijf ik dat nog even
doen, want volgens mij kunnen de zonnebloemen nog iets
groeien "

9

'Minder hoog water, maar wel in groter gebied
ZANDVOORT - Veel inwoners van Zandvoort denken, dat de watersnoodproblemen zijn verergerd. „Dat
is niet waar," zegt Frans
Smits, hoofd sector Eigendommenbeheer van de gemeente naar aanleiding van
de buien die in juli en augustus Zandvoort regelmatig
blank zetten. Het water
staat echter tegenwoordig
niet alleen in het centrum
maar ook in andere delen
van het dorp hoog.
Smits: „Vroeger liepen de woningen in het dorpscentrum
meteen onder tijdens hevige regenbuien. Nu is er - afgezien
van water op straat - geen noemenswaardige schade in het
centrum van Zandvoort geweest bij de bui van twee weken
geleden."

ving en de Haarlemmerstraat.
Deze straten behoren tot het
hoger gelegen gebied van Zandvoort. Ze hadden vroeger minder last van wateroverlast. Nu
zien de bewoners echter tot
hun stomme verbazing, dat na
een hevige regenbui het water
zich pijlsnel in hun straat verzamelt.
„Hoewel het lijkt, alsof het
probleem wateroverlast zich in
Zandvoort heeft verergerd, is
dit toch echt minder geworden," zegt ingenieur Frans
Smits nadrukkelijk. „De riolering van het centrum, het lager
gelegen gebied, is namelijk
sinds kort volledig afgekoppeld
van het hoger gelegen gebied.
Dat is de grootste verbetering
geweest. Daarnaast zijn er nog
wat kleine aanvullende maatregelen getroffen. Maatregelen,
die toch zin hadden. Dat is nu
gebleken."

'Water op straat' wordt echter wel in een veel groter gebied
waargenomen: in de Gort van
der Lindenstraat bijvoorbeeld,
de Koninginneweg en omge-

Het betekent volgens Smits
echter wel, dat water op straat
zich in het hoger gelegen gebied
eerder manifesteert. „De fatale
zondag van twee weken geleden

liet eigenlijk heel goed zien, dat
we - hoewel het probleem niet is
opgelost - toch al succes hebben geboekt in de bestrijding
van de wateroverlast in Zandvoort. Op 11 augustus viel er in
een half uur 24 mm water. Dat
is heel erg veel. Vroeger zou dat
in het gebied Schoolstraat en
omgeving voor gigantische problemen hebben gezorgd. Nu
was er niets aan de hand, hooguit water op straat. Het probleem is dus niet groter geworden, alleen vindt de wateroverlast daar plaats waar het minder schade kan aanrichten."
Eind volgend jaar hoopt de
gemeente te beginnen met de
realisering van een bergingsbasin, een bufferkelder voor overtollig rioleringswater op de
Prinsesseweg, onder het Zwarte Veld. Als deze gebouwd is de kosten bedragen zo'n acht
miljoen - zal het risico op wateroverlast in het laaggelegen
gebied zijn beperkt tot een risicofactor van eens in de 25 jaar.
Smits is wel geschrokken van
het grote aantal spelende kinderen op straat, tijdens de wa-

teroverlast. „Het is rioolwater
waar de kinderen in spelen en
dat is zeer onhygiënisch. Daarnaast is er ook sprake van een
zeer gevaarlijke situatie: door
de kracht op het riool, kunnen
de putdeksels worden afgeschoten. Als kinderen door het

water waden en plotseling in
zo'n open put vallen, dan vind
je ze niet meer terug. Ik verzoek de ouders, maar ook alle
voorbijgangers om daar goed
op te letten en hier bewuster bij
stil te staan. Bij wateroverlast
geen kinderen op straat."

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik jjraau ui! weten wat /idi in
mijn omitevmu alspeelt. 'l'ei kennismaking ontvang ik het
Zamlvoorts \ieu\\sblad

13 weken voor maar ƒ 13,50
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OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 3 september 1996 in het openbaar De vergadering wordt gehouden in de
raadzaal m het Raadhuis vanaf 20.00 uur.

Studioadres: Oranjestraat 12 Tel. 5719701

Aerobics

& 'X

diverse lessoorten . . .

Stefs
ook combinatielessen . . .

Waai veel gezworven,
mik gi'^toi ven
De duinen,
G/xi's tuinen

Bodyshape
J

ook s middags les.. .

Vooi uw w.11 me bi'lanKsti'llinjr ons betoond bij hc>t plolsclini; overlijden van

Marco Al

EMet/Aerobics

betuigen \vij U on/c opi echte dank
Namens de familie
A Bosdi lesz
Zdndvoort, düjjuMus 19%

voor de jeugd.

En verder: Slide, body-bar., dynaband, checlts,
sportmassage, circuit-trtiining etc. etc.

Enige en algemene dankbetuiging.
Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling, in welke vorm ook betoond, tijdens haar laatste
levensjaren en na het onverwacht overlijden van onze
lieve moeder en zuster

Iedere doordeweekse ochtend
les met kinderopvang!!

Elisabeth Dorothea
Keesman-Halenbeek

Bel voor info met
Anja. v. d. Voort
5719701

betuigen wij U onze oprechte dank.
De Zilk.
Aad en Claudia
Zandvoort:
M. H. Mooy-Deetman
2191 XC De Zilk, augustus 1996
Breelandll2

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda ligt ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluestraat) Openingstrjden: ma. t/m do.: 08.30 - 16.00 uur; vrij.:
08.30- 12.30 uur.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

44l&rbij wil ik oüe. medewerkers
voa Ket 44uis in de Duinen. kortelij t bedanken, voot de goede zotg
tydens mijn verblijf in de wijkverM, Janssen-Bucwda

WÏf Verhuizingen
UJJ uitvaartverzorging
kennemerland bv
WEKELIJKS EUROPA

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

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

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- Doorgifte Sport 7,
- Verordening winkeltijden,
- Schenking twee speeltoestellen,
- Procedure architectenbureau Ir C J Wagenaar
en gemeente,
- Vervanging IBM AS400 computer,
- Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 1995,
- Krediet ad f 45 000,- voor afdeling Dienstverlenmg Bevolking
- Kredietadf36 872aanMana-enNicolaasschool
voor onderhoud,
- Verordening Seniorenraad,
- Overdragen taken en bevoegdheden i h k van
Wet Educatie en Beioepsonderwijs aan het
gewest,
- Structureel krediet voor uitbesteding taken
woonruimteverdeling,
- Krediet ad f 5 030,-- voor onderhoud Beatnxschool,
- Verkoop perceel grond Zandvoortselaan 113,
- Krediet ad f 230 000,--1 b v vervangen sportvloer en onderhoud Prmsessehal,
- Krediet ad f 72 000,- t b v vernieuwen toplaag sportvloer en dakonderhoud Pageehal,
- VoorbereidmgsbesluitenDr C A Gerkestraat 105,
Dumdoornlaan 29 te Bentveld, Teunisbloemlaan 22 te Bentveld,
- Vrijstelling oprichten kunstwerk Swaluestraat 2,
- Bestemmingsplan ' Paviljoen Zuid" en ongegrond verklaren bezwaarschrift Stichting Duinbehoud,
- Niet aankopen bungalows en hotelappartementen Gran Dorado,
- Bekrachtiging voorlopig opgelegde geheimhoudmg

ERKENDE
VERHUIZERS

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende
week m het Raadhuis
- woensdag 4 september 1996, 18.30 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- woensdag 4 september 1996, 20.30 uur commissie Maatschappelijk Welzijn
- donderdag 5 september 1996, 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening
N.B.! Let op gewijzigde aanvangstijden.
De commissievergaderingen worden gehouden
m de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie m het Raadhuis (ingang

GEMEENTE

JAARREKENING 1995 GEMEENTE EN WONINGBEDRIJF
Onlangs is de jaarrekening 1995 voor het
woningbedrijf en de gemeente behandeld m de
commissies Op 3 september wordt de jaarrekenmg ook m de raad behandeld Beide jaarrekeningen inclusief accountantsrapporten liggen vanaf 20 augustus 1996 voor eenieder ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluestraat)
Openingstijden: ma. t/m do. 08.30 - 16.30
uur, vrij. 08.30 -12.30 uur.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 20 augustus vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 34 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 27 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2

PLATTEGROND ZANDVOORT
Onlangs zijn er nieuwe plattegronden van de
gemeente Zandvoort huis-aan-huis verspreid
Indien u deze niet ontvangen hebt dan kunt u
gratis een exemplaar afhalen bij de Centrale
Balie van het Raadhuis (ingang Swaluestraat)
Openingstijden: ma. t/m do.: 08.30 -16.00
uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.

KGA
Indien u Klein Gevaarlijk Afval (KGA), ook wel
bekend als Klem Chemisch Afval (KCA), m wilt
leveren heeft u de mogelijkheid dit te doen op
de remise aan de Kamerlmgh Onnesstraat Het
is echter noodzakelijk dat u dit doet tijdens de
specifieke openingstijden Alleen op de genoemde tijden is er een gediplomeerd medewerker aanwezig die het afval in ontvangst kan
nemen
Openingstijden KGA-depot: woensdag
13.00- 15.30 uur.
Tevens is er de mogelijkheid om het KGA bij een
ecocar af te geven Deze komt iedere 2e dmsdag van de maand en doet dan verschillende
standplaatsen aan De tijden en plaatsen worden tijdig aangegeven in de gemeentelijke advertenties

KINDEROPVANG
In het kader van het werkgelegenheidsbeleid
heeft de gemeente Zandvoort kmderopvangplaatsen ingekocht Te weten
- drie plaatsen bij kinderdagverblijf Pippeloentje,
- drie plaatsen na-schoolse opvang bij de Boomhut m 't Stekkie in Zandvoort-Noord
Deze plaatsen zijn beschikbaar voor alleenstaande ouders die een bijstandsuitkering ontvangen en die levenswerken of scholing volgen
of dit willen gaan doen Dit kan zowel full-time
als part-time zijn

NOORD

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

NB Het gaat echter niet alleen om bijstandschenten van deze gemeente Ook andere alleenstaande ouders die een inkomen hebben
op of rond het sociaal minimum kunnen eventueel voor deze kinderopvang in aanmerking
komen
Er zijn voor u in principe geen kosten aan
verbonden
U dient snel te reageren, het aantal plaatsen is
beperkt

ART. 18AWRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwtoestemming te
verlenen voor
- de oprichting van een bijgebouw op het perceel Wikkelaan 9 te Bentveld,
- de oprichting van een kas op het perceel
Wikkelaan 13 te Bentveld
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 30 augustus 1996 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort
Het Raadhuis is geopend van ma t/m do 0830
- 16 00 uur en op vrij van 08 30 - 12 30 uui
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag bouw/sloopvergunning is bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
96085S Brederodestraat 207, slopen van een
Boulevard Paulus
woonhuis en
Loot
paviljoen
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de
beoordelijng van de aanvraag betiokken Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlenmg van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouw/sloopvergunningen
95074B Dr C A Gerkestraat 57 zwart
95102B Zandvoortselaan 185
95105BC van der Lindestraat 6

uitbreiden
woning
bouwen garage
bouwen garage

U kunt deze vergunningen inzien bij decentrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk
bezwaar tegen een verleende vergunning indienen bij het college van burgemeester en wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden

JEANS, BLACK & KHAKJ

2 VOOR F 100,=

Met deze advertenties haakt u in op de thema-advertentie,
die in 'Profile', 'Auto in Bedrijf' en 'Volkswagen Magazine' wordt geplaatst.
U versterkt daarmee het nieuwe, ijzersterke imago van Euromobil.
En dus de zuigkracht naar uw zaak!

WORKER V.A. F 79,95 SKATE BROEK V.A. F 69,95

BEACH HIM KERKSTRAAT 13

gelegenheid

Emtóni^
of creatie voor sfc

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

SMt eeii natt^

Te huur
in Centr.
v. l pers.

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

.^'Jfeij'U^

gem. bov.won.
Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Door deze opvang worden zij in staat gesteld te
blijven werken of naar school te gaan

MODEL 501

EURO
MOBIL

A. LAVERTU

Bedrijf:
Kamerlmgh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over
de punten die op de agenda staan Telefoon
(023) 574 01 62
Tijdens de vergadenng zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens
de commissievergadering het recht om over
een onderwerp dat op de agenda staat het
woord te voeren

C

bov. discotheek.
K.D.T. + TV aansl.
800,- p.m. incl.
g.l.w. l mnd borg.
Tel. 023-5714095 of
06-53344660.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle<
kosten, maar net Y.O belangrijk was de hulp\f
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld
precies xoals mijn man zich dat had voorgesteld
«•ƒ«. tlcze iiitvtHirlverxekeriny is mijn
vertrouwen meer dun tvaard.'

. gaan met VAKANTIE van
2 september tof 16 september
Postagentschap is elke morgen open

van 9.00 tot 10.00 uur
/•*ticeu voor
vuur iru:>iuu:>:!
Alleen
Postbussen

Poststukken, girobetaalkaarten enz
dens onze vakantie af te halen
Postkantoor
Zandvoort, L. Davidsstraat.
i _ . _
i
l
nirni
Postagentschap
Pazsteurstraat l 4
Tel 0 2 3 - 5 7 1 7 1 7 2
2040 EA Zandvoort

TE HUUR
per l september

ETAGE
in centrum

ƒ 1.000 p.m.

all-in.

Tel. 5719291

Huur uw auto om de hoek. Kies bij ons een tiptop
gecontroleerde huurauto voor een messcherpe prijs.
Euromobil is de naam, het verhuurnet van VW en Audi
dealers. Wij zitten 'om de hoek'. Bovendien verhuren
wij onder BOVAG huur en verhuurvoorwaarden.
Per slot huurt u bij een kwaliteitsdealer. Prettig gevoel!

(DIO
DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

British"

Fisherman's friend
3 halen 2 betalen

div. Engelse geuren
voor spectaculaire prijzen

Kerkstraat 31, Zandvoort

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
,„.,,/
Een ntituru-uitmiartverzekci int]
daar heb je tvaï aan

iURO
MOBH

Euromobil. A la minute te huur, niet duur.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

'/Uu

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Ja, ik \\ il \ njblijvend meer informatie o\er de natura-uit\ aam er/ekering
ontungen Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam

* informeer naar de voorwaarden
UW V O L K S W A G E N EN AUDI DEALER

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023-5714565

Dag en nacht bereikbaar voor; !jj
het verzorgen yah een .begrafenis';
:' v •"•!••': V~::..ofcrematie., ••^/'•/-•^
Direkt hulp bij een sterfgeval. ' •

man/\iou\\

straaf
postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(e'.i)Bon in envelop /onder post/egel /enden aan:
Uit\aa!tcentru:n Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.
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'Groep Zandvoorters houdt van betere film

ZANDVOORT - Bij de dolle
tocht vorige week zondag van
een politiepaard door het centrum van Zandvoort was geen
beschonken vrouw betrokken,
zoals m deze krant te lezen
stond. „We zaten te geinen met
die agenten en toen ben ik op
dat paard geklommen voor een
foto. Maar dronken was ik
niet," vertelt W. Heierman, de
vrouw waar het allemaal om te
doen is. Het paard is wellicht
van de flits geschrokken en
daardoor op hol geslagen. Mevrouw Heierman is er vanaf gcvallen, waarbij de stijgbeugel
voor een ernstige vleeswond
heeft gezorgd. Een been heeft
ze niet gebroken, zoals het politierapport meldde, maar twee
ribben wel. „Het is gewoon m'n
eigen stomme schuld, maar beschonken was ik niet."

Thys Ockersen van Filmclub Simon van Collem is zo
tevreden over het eerste seizoen dat hij in september
opnieuw start met wekelijkse filmvertoningen in het
Circus. „Er is heslist een groep Zandvoorters die van
goede films houdt. Dat mag af en toe een moeilijke film
zijn, maar hoeft niet per se."

De rubriek Strandkorrels haalt het
kleine, grappige of ontroerende
nieuws naar hoven dat anders misschien nooit in de krant zou komen.
Deze nieuwtjes kunnen zich afspelen
op het strand maar ook in het dorp.
Heeft u tips of suggesties, hel 57.18IM8.

1RvanMOETEN
in een dorp
15 duizend inwo-

'E

ners toch meer dan 106
liefhebbers van goede films
zijn. Dat kan niet anders." Thijs
Ockersen, initiatiefnemer van
de vorig jaar gestarte filmclub
Internet
van Collem, is ervan
De provincie Noord-Holland is Simon
„Misschien weet geer achter gekomen dat het in- overtuigd.
nog niet iedereen het of is
ternetadres dat zij in haar pers- woon
drempel te hoog om het Cirberichten heeft vermeld bij de de
cus binnen te lopen op woensgegevens over de waterkwaliHet kan ook liggen
teit, niet helemaal klopte. Het dagavond.
de avond, op woensdag is er
adres is veel langer. Wie wil we- aan
wel eens voetbal."
ten of hij nog veilig kan zwem- nog
Over het eerste seizoen is hij
men in de zee, kan nu terecht niettemin
behoorlijk tevreden,
op http://valley.interact.nl./
al varieerde het aantal bezoeprojccts/ndw/binnenw/Noord- kers
sterk. Bij 'Burnt by the
hol/
sun' zat de zaal bomvol maar
zwemwat/nhzwemwat.htm
bij een experimentele film van
Een hele mond vol.
Soekorov
bleef
Ockersen
slechts met vier anderen over
aan het einde van de voorstelSnelle camera
ling. Toch draaide de filmclub
De strijd om reality-tv woedt
en heeft Ockersen inmidook in Zandvoort. Vrijdagavond quitte
dels al 17 films geboekt.
spoelde er een lijk van een
Het zijn films die in Amstervrouw aan tussen Langevelderslag en de Post Zuid van de reddingsbrigade. De cameraploeg
van het SBS6-programma 'Hart
van Nederland' was er sneller
bij dan de politie. De reddingsbrigade hield de camera echter
op afstand om de gevoelens van
de nabestaanden van de vrouw
te beschermen.

Body Glove
Door een ongelukkige gang van
zaken is vorige week een berichtje over geluidsoverlast en
cocaïnegebruik bij strandtent
Body Glove in deze rubriek terecht gekomen. De redactie betreurt dit. Bij de politie is één
klacht over geluidsoverlast bekend, maar niet over cocaïnegebruik. Volgens een medewerker van Body Glove doet de
strandtent er alles aan om de
overlast zo beperkt mogelijk te
houden. „En gebruik van cocaïne tolereren wij niet. Als wij
dat zien, moeten ze er uit."

Nog levend
De 42-jarige vrouw die zondagnacht bij Riche op het strand
gevonden werd, heeft het overleefd. Ze wordt nog wel in coma
gehouden omdat ze te veel water in haar longen heeft. De
doktoren zijn bang dat ze alsnog daardoor zou verdrinken.
In eerste instantie dacht de
reddingsbrigade van de Post
Noord overigens dat ze al overleden was. Maar haar hart
klopte nog.

Zo heeft Ockersen de humoristische, typisch Engelse film
'The madness of King George'
geboekt voor 30 oktober, waarin Nigel Hawthorne overeind
probeert te blijven als koning
George. Met kerst kan Zandvoort wegglijden bij een geromantiseerde film over het leven
van Chaplin. Wat moeilijker is
'Haut, bas, fragile' (13 november) van Jacques Rivette, die bij
het filmen niet te veel op zijn
horloge kijkt en evenmin bang
is voor een ode aan de vroegere
revolutionaire filmmakers van
Nouvelle Vague.
Maar ook sociaal drama's
schuwt de filmclub niet, zoals
'La Haine', een film over migratieproblemen in een Parij se
buitenwijk (27 november) en
'Once we were warriors' (16 oktober) over het leven van de hedendaagse Maori's in Nieuw-Zeeland. Opmerkelijk is uiteraard 'Nixon' van Oliver Stone
(20 november). „Vooral leuk
voor mensen die het begin van
de jaren zeventig bewust meegemaakt hebben."
Wie vaker naar de film gaat,
heeft 'Trois Couleurs Blanc'
van Kieslowski misschien al gezien. Maar voor wie deze zware
film over een Poolse kapper gemist heeft, kan alsnog in Zandvoort deze film gaan zien op 4
december.
Nieuw is de samenwerking
met Dorothée Gassen 'van de
Stichting Nederlands Duitse dialoog. Zij heeft Ockersen aan
zijn jasje getrokken voor een
Duitse filmmaand in april.
Maar voordat het zover is,
zijn er nog vele andere films te
zien. De eerste filmmaand is gevuld met zeer uiteenlopende
films. Het seizoen begint op 4
september met 'Mighty Aphrodite' van Woody Allen. „Je moet
ervan houden, dat is waar. Het
leuke is dat we vorig jaar ook
met een film van hem begonnen zijn. Als Woody Allen nou
elk jaar een film uitbrengt,
maak ik er een traditie van." In
'Mighty Aphrodite' gaat Woody
Allen op zoek naar de ouders
van zijn geadopteerde kind.
'Things to do in Denver when
you're dead' (11 september)
Nigel Hawthorne (links) en Helen Mirren (rechts) zijn op 30 heeft humor en spanning. De
oktober te zien in 'The madness of King- George'
film is sterk beïnvloed door

ZANDVOORT - De auto's
op het circuit mogen geen
tweede keer meer te veel lawaai maken. Anders trekt
Loos alarm
de provincie de gedoogverDe reddingsbrigades rukken re- gunning in en kunnen er
gelmatig uit voor surfers die al- nauwelijks meer races geweer op het droge zitten. Zowel houden worden.
zaterdagavond als maandagavond was het raak en moesten
de Post Zuid en de Post Noord
in actie komen terwijl het loos
alarm was.

dam te zien zijn in bioscopen
als Desmet, De Uitkijk of The
Movies. „In Zandvoort kun je
dergelijke films niet een hele
week in het Circus op het programma zetten, omdat er daarvoor niet genoeg toeschouwers
zijn. Een avond lukt echter wel,
want er blijkt een groep Zandvoorters te zijn die van de wat
betere films houdt," zegt Ockersen.
„Er is een groot aanbod, dus
ik heb gelukkig ruimschoots de
kans om wat geschikte films uit
te kiezen. Ik let erop of het interessante films zijn. Ze mogen af
en toe wel moeilijk zijn, maar
ze moeten wel goed zijn. Niet té
obscuur. Want ik wil niet dat
mensen al bij voorbaat wegblijven." De Zandvoortse filmer let
bovendien op diversiteit. Dus
niet elke week een klassieker
als dr. Zhivago.

werd het geluidsniveau met
vier decibel overschreden. De
provincie heeft dat zeer hoog
opgenomen. „Het is hartstikke
ernstig. Dit kan niet," zegt gedeputeerde Friso de Zeeuw. Het
Op 2 augustus, tijdens de trai- circuit heeft dan ook inmiddels
ningen van de formule 3 auto's een officiële waarschuwing gevoor de Marlboro Masters, kregen.

Zestig jaar samen
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Gotcha

„We betreuren dat zeer," reageert circuitvoorlichter D. Buwalda.
„Op grond van gegevens van
vorig jaar hadden we de verwachting dat het geluid niet te
hard zou zijn. Maar het bleek
dat de organisator van de Marl-

Tien ballonnen in de lucht
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Pulp Piction. Het gaat over een
gangsterbaas die de minnaar
van zijn dochter per ongeluk
laat doodschieten. „Een beetje
film noir, morbide en over de
zelfkant van het gangsterleven
waarbij het meestal slecht afloopt. Treat Williams speelt op
zeer humoristische wijze een
domme bokser."
In 'Smoke' (18 september)
Eugène Weusten
draait het om een sigarenwinZANDVOORT - Eugène
kel. Paul Auster, die samen met
Weusten is geen medewerker
Wayne Wang regisseert, heeft
van café Yanks, zoals we vorige
de verhalen over de mensen die
week meldden. Hij organiseert
bij die winkel binnenlopen omwel een politiek café in Yanks;
gevormd tot een leuke, dramaen nu dus ook een concours
tische film volgens Ockersen.
voor liedjes over Zandvoort.
De bekende acteur William
Hurt speelt ook mee in 'Smoke'.
Kunstcircus
De Franse acteur Gerard DeZANDVOORT - Het Kunstpardieu is te zien op 25 septemcircus wordt zaterdag 7 sepber in 'Tous les matins du monspectaculair op het
de'. Zijn zoon debuteert in deze 'In een dorp met 15 duizend inwoners zijn toch wel meer dan tember
strand
geopend.
Zondag kunliteraire Franse film over het 106 liefhebbers van goede films?" vraagt Thys Ockersen zich af nen kunstliefhebbers zich verKoto Andie Licberom
ware kunstenaarschap.
gapen aan werk van tientallen
Wat meer achtergrondinforkunstenaars.
matie geeft Ockersen altijd aan
Op en rond het Gasthuisplein
het begin van de voorstelling.
staan diverse tenten met kunst.
„Ik merk dat het publiek dat
Bovendien exposeren sommige
inderdaad heel leuk vindt. Ik
schilders in etalages van Zandprobeer bewust wat verbanden
voortse ondernemers en zet het
te leggen tussen films die menZandvoorts Palet de deuren
sen misschien eerder hebben
van het atelier in de voormalige
gezien. Weet je over tien jaar
Mariaschool (Koninginneweg)
weten ze vast net zo veel van
open. Daar zijn schilderijen en
film als ik."
objecten te zien, plus een schilDe filmclub Simon van Collem draait
derij van de Italiaanse schilder
van september tot en met mei elke
woensdagavond een film in het Circus
Antonio di Padua. Hij maakte
op het Gasthuisplein. Filmliefhebbers
een schilderij dat op Zandvoort
kunnen voor 25 gulden per jaar lid
geïnspireerd is.
worden. Het tweede gezinslid betaalt
Het Cultureel Centrum heeft
15 gulden. Leden krijgen vijf gulden
korting op de normale toegangsprijs.
een overzichtstentoonstelling
Bij het Circus kan men zich als lid
van de vorig jaar overleden
opgeven.
schilder Chris Tonbreeker. Hij
maakte werk met een surrealistisch tintje. Dirk Stigter opent
Filmprogramma
de tentoonstelling zaterdag 7
04 sep. Mighty Aphrodite
september om vier uur.
11 sep. Things to do in Denver
when you're dead
18 sep. Smoke
25 sep. Tous les matins du monZANDVOORT - Leden van de
de
bekende groep Gotcha treden
02 okt. Richard 3
vrijdagavond 31 augustus op tij09 okt. Mediterraneo
dens de 'Goodbye summer par16 okt. Once we were warriors
ty' in Dance Club Yanks, in sa23 okt. Shanghai Triad
menwerking met Ten Pro30 okt. Madness of King George
ducts. De Gotcha-muzikanten
06 nov. La Cérémonie
staan op het podium met onder
13 nov. Haut, bas, fragile
andere H'lem Doublé A, Nicoti20 nov. Nixon
ne en Funkface. Bovendien is
27 nov. La haine
er een act van Brotherhood met
04 dec. Trois couleurs blanc
zijn percussie. Moola & Gas
11 dec. Cyclo
Universe, bekend van disco18 dec. Les miserables
theek Roxy, draaien de platen
Robert Donney jr. speelt Chaplin met kerst
24 dec. Chaplin
en cd's. Vanaf negen uur is de
zaal open. Voorverkoop via tecipe van de 'lawaaidagen'. „Dat lefoonnummer 5719299.
zou betekenen dat men zelfs
een straaljager vanaf het circuit Hongaarse dans
zou mogen laten opstijgen. BoZANDVOORT - Op uitnodiboro Masters andere uitlaten deputeerde Friso de Zeeuw. vendien gelden ze officieel niet ging van het VVV treedt don„Dat is achteraf bidden. Het cir- meer sinds een uitspraak van derdag 29 augustus de Hontoeliet dan vorig jaar."
Het circuit heeft 19 dagen la- cuit mag dat wel vooraf aanvra- de Raad van State van 1990."
gaarse volksdansgroep Tanceter de provincie voorgesteld om gen, zoals het circuit voor de
twee keer op. De groep
Daar denken de provincie en gyüttes
een van de vijf 'lawaaidagen', zaterdag en de zondag van de
is 's middags van drie tot half
dagen waarop het geluidsni- Marlboro Masters keurig ge- het circuit anders over. Het cir- vier te zien op het Kerkplein of
veau hoger mag zijn, voor 2 au- daan heeft. Achteraf kan het cuit heeft vijf van deze dagen het Raadhuisplein. Van vier tot
volgens zowel Buwalda als een vijf treden de dansers op bij
gustus in te leveren. Die vlieger niet."
ambtenaar van de provincie. strandpaviljoen De Wurf. De
gaat echter met op volgens geDe provincie verrichtte de Buwalda laat zelfs gedocumen- groep bestaat uit 47 dansers en
metingen op verzoek van eerde- teerd per fax weten dat de Raad zeven muzikanten.
re klachten van de Stichting van State op 27 februari 1990
Geluidhinder Zandvoort, die het circuit de vijf 'lawaaidagen'
Fun bij
zegt namens vier- tot vijfhon- toebedeeld heeft. „Eind sep- Paula viert feest
derd Zandvoorters en diverse tember zijn er opnieuw FormuBENTVELD - Paula's Cockcasino
milieu-organisaties te spreken. le 3 races en waarschijnlijk zet- tail Kledingverhuur bestaat op
Woordvoerder C. Bleijs is het ten we er dan nog twee in," al- 31 augustus eenjaar. Om dat te
sowieso niet eens met het prm- dus de circuitvoorlichter.
vieren krijgen vaste klanten
een presentje als ze langskomen op de Zandvoortselaan.
„In het begin stonden sommige mensen er wat sceptisch teZANDVOORT - Een luchtballon trekt meestal al wat aandacht, genover om hun kleding te humaar om tien luchtballonnen kan niemand meer heen. Zaterdag ren, maar nu hebben we veel
klanten," vertelt eigenais de hemel gevuld met gesponsorde ballonnen. Ze gaan waar- vaste
schijnlijk tussen zes en zeven de lucht in vanaf het circuit. Vanaf resse Paula Paternostre. Bij
haar bedrijf kunnen klanten
vier uur is er echter al van alles te zien, want dan worden ze ook
hun kleding laten stomen
opgeblazen.
De
opbrengst
van
de
gesponsorde
ballonnen
gaat
Ko Sleutel probeerde de kindeen hun schoenen of kleren lanaar
de
aankleding
van
het
nieuwe
hydrotherapiebad
van
Nieuw
ren met zijn vrolijke muziek te
ten repareren.
vermaken op het plein voor het Unicum.
casino. De opkomst bij het tiende Funfestival viel wat tegen
doordat de organisatie verzuimd had veel publiciteit aan
het evenement te geven

Provincie tikt circuit op vingers over lawaai

Arend Keur en Neeltje Keur•Keesman zijn zestig jaar bij elkaar. Gisteren vierden ze samen met familie en vrienden
hun bijzondere bruiloftsfeest.
Een diamanten bruiloft volgens de Enkhuizer Almanak.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor- 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes
Vormgeving/Opmaakredactie: Diok
Piet (chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal. Theo van der Lmden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant Systeemredacteur: Hero Blok.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp

'Vrouw zat niet
dronken op paard'

Foto Anciru Liebeiom

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

Jongeren mogen ideeën
spuien over Zandvoort
ZANDVOORT - Moeten er voorzieningen voor skeelers
komen, meer speeltuinen of moet het kinderdagverblijf
uitbreiden? De gemeente gaat jongeren vragen naar hun
belevingswereld. In de loop van 1997 wil de gemeente
namelijk vaststellen welk jongerenbeleid zij gaat voeren.

gelopen maanden met belangOp 7 september mogen de kinderen tussen zeven en 12 jaar
stelling uw escapades gevolgd.
U bent zelf wethouder geweest. tijdens de kinderdisco in buuurthuis 't Stekkie hun mening geWaarom zit u niet meer op de ven.
De jongeren van 13 tot en met 25 jaar krijgt een enquêteformuwethoudersstoel? We kunnen
nu een heel lang oeverloos ge- lier toegestuurd, die ze tot 10 september kunnen terugsturen.
A. van Kcimpcma reageert op leuter opzetten, maar daar heb- Twintig van hen krijgen nog een keer de kans hun ideeën mondede perikelen binnen de VVD. ben we totaal geen behoefte ling toe te lichten. Maar kinderen van nul tot en met zes jaar
Hij heeft vooral een boodschap aan. Een goede raad van ons: worden geacht hun mening door te geven aan hun ouders, want de
voor fractievoorzitter Frits van Ga voortaan eens de eendjes gemeente benaderd hen alleen maar.
Caspel.
voeren. U kunt bij mij een zakje
Daarnaast zijn er inmiddels diverse lokale en regionale insteleendenvoer ophalen.
Geachte meneer Van Caspel
lingen benaderd die zich bezighouden met jeugd. Zij hebben
A. van Keiinpema eveneens hun visie op de belevingswereld van Zandvoortse jongeNamens de Zandvoorters die alVVD-.stemmer
tijd op de VVD stemmen, wil ik
Zanilvuurt ren gegeven.
u dit zeggen: We hebben de af-

Van Caspel ga
eendjes voeren

Hans Sidar moet straks misschien wel hele rare fratsen uithalen om zijn rcuzezonneblocmcn
water te geven
iilustuitio M.HC' do HWI
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KINKEL

een mooie winkel vol kwaliteit

Burg. Engelbertsstraat 90 - Zandvoort - Telefoon: 023-5731615

Tevens dealer van o.a.

...een stel vrienden.

SBS SLOTEN & BEVEILIGINGSSERVICE
onze kwaliteit is uw veiligheid
Brand en Inbraakbeveiliging voor particulier en
bedrijf
Bouwkundige beveiligingen
Toegangscontrole en cctv systemen
Bel voor een vrijblijvend gesprek

/)/ƒ ;> ^ U u /y / JI/Ï/IN /1» /; n/j( u i n ^t ui*
lt(t.tt in mini GiLttnn ml t i n tn{ilt>(tl!i](
tinnlI'iiiUn h] \lonul

Com. Stegerssf raat 2 2042 GP Zandvoort
tel 023-5715449 of fax 023-5720284

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

Smaken jcnihillcn wut Monld
Daarom bibben ^e nog 70 n
76S moderne klassieke en
romantische bankin ritgroipcn
en fankils in leer en stof
Precies die u?oe(t

van MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM TEL 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag Donderdag koopavond
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• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen

Buureweg 1-3 tel 5715736

e Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

,*The finishing touch

TORINO
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Montel bij van Reettwtjk - Sniep 7 - Meubelboidevard Amsterdam/Dtemen - Tel 020-6 99 4111 Ringweg AIO - afrit S113

Doe mee aan onze puzzel:

„Zondvoott goes
Brtttsk"
Wat u doen moet.

To the pomt

GOED NIEUWS
VOOR
VERENIGINGEN

bv

VAN IDEE TOT UITVOERING !
COPY-SERVICE
"""'pH p

Heeft u een aktiviteit b.v.
klaverjassen, bingo, dansavond,

zwart/wit en kleur ^
A4 per stuk vanaf 0,09
A3 per stuk vanaf 2,25

muziekuitvoering o.i.d.

Zoek m de advertenties m deze krant de

mag u in het

bolhoedjes en plaats de gevonden letter op de

'S

Zandvoorts Nieuwsblad een

aangegeven plaats

GRATIS micro plaatsen,
(max. 3 regels)

Stuur of breng uw oplossing uiterlijk a s naar het
kantoor van

U kunt uw micro inleveren tot uiterlijk

full color printen • reklamebelettering
relatiegeschenken • lichtreklame (neon)
drukwerk • lithografie
ontwerpen - dtp
óók bedrukken wij textiel.
T-shirt, caps, sweaters etc.

dinsdags 11.00 uur op ons kantoor,

Zandvoorts Nieuwsblad

Gasthuisplem 12 Zandvoort
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

ooooo
ooo
ooo
oooooo
oooo
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10 11 12
1 3 1 4 1 5 1 6 17 18 19 20 21
OOOO

OOOOOOOO

22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33

Deze oplossing inleveren vóór 7 sepf. a.s.
Naanr
Adres*
Postcode + Plaats*

Kleine Krocht 2
2042 JN Zandvoort
fel 023-5720212
fax 023-5716460

maandag t/m vnjdag
van 9 00 tot 1800 uur

en zaterdag van
10 00 t/m 17 00 uur

Zo, nu eerst een
proefrit. /
f 1.900,- voprdèel

weekend LONDON voor 2 pers.

1ste prijs:

Beschikbaar gesteld door

Toerkoop Reisburo Zonvaart
Giote Krocht

Whiskey Trial t.w.v. 60,-

2e t/m 4e prijs:

6 soorten whiskey
gratis proeven
aangeboden door

Scotch Inn Haltestraat
Onze promotiedames delen zaterdag 31 augustus
Engelse drop uit verzorgd door de

HEMA
Zandvoort, Raadhuisplem

en

ts
Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

De Polo Happy Hours. met o a grote bumpers m kleur van de carrosserie
in hoogte verstelbare sportstoelen voor in delen neerklapbare achterbank hoofdsteunen achter
en radiovoorbereidmg met vier luidsprekers
Het is Happy Hours in onze showroom Dat be
tekent heel veel voordelige extra s Neem nou de
Polo Nu met een Happy Hours pakket dat u
normaal f 2 900 zou kosten maar
waarvoor u slechts f 995 betaalt
•*
Een Polo Happy Hours is er al vanaf
f 24 990
En voor f 1 495 extra
heeft u m met handbediend glazen
schuif kanteldak Er zijn trouwens
aantrekkelijke aanbiedingen op alle
Volkswagens Zoals een bestuurders air
bag voor f 395
En voor slechts f 995

heeft ook uw passagier een airbag De veiligheid
van ABS zit al voor f 1 995 op elk model Kom
dus nu bij ons langs Voor een proefrit met ver
rassing en als u zin heeft een fris
>
_
maltbiertje De Happy Hours (georganiseerd i s m VVN en Bavaria Malt)
beginnen overigens al bij u thuis
Want op Internet kunt u op de spe
ciale Volkswagen alcoholtestpagma
ervaren wat voor invloed een paar glazen
alcohol hebben op uw rijgedrag Adres
http //alcoholtest volkswagen nl

PRJS S VANAF PR JS INCL BTW EN BPW EXCL VEFMUDER NGS B JDRAGE EN KOSTEN RÜKLAAR MAKEN WJZIGINGEN GOK IN UITVOERINGSDETA IS VOORBEHOUDEN

Auto Strijder B.V.
Burg van Alphenstraat 1 0 2 - 2 0 4 1 k P Zandvoort-Telefoon 023-5714565

een ijzersterke combinatie

woensdag 28 augustus 1996
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Doordat zes architecten in de stationsvallei aan de slag gaan, verrijst er straks volgens de nieuwe stedebouwkundige een andere soort buurt dan de doorsnee
nieuwbouwwijk
Folo André Lieborom

Wie een dakkapel op zijn
huis zet of zijn oude woning
voor een nieuwe wil vervangen, krijgt sinds kort met
haar te maken. De nieuwe
stedebouwkundige Nike

G

ODIN VAN DE overwinning, dat betekent de
Griekse naam Nike, legt
ze aan het einde van het gesprek uit. Voor het tellen van
overwinningen lijkt het echter
Ruijter beoordeelt namelijk
nog wat vroeg. De 24-jarige stealle grote en kleine bouwdebouwkundige Nike Ruijter
voorstellen die bij de geheeft pas op l april de stoel
meente binnenkomen als ze overgenomen van Maurits Kabuiten de bestemmingspenga, die naar Tilburg verplannen vallen. Ze is boventrokken is.
Zandvoort is Ruijters eerste
dien met haar neus in de bobaan na de TU Delft. Ze speciater gevallen, want er staan
twee grote projecten pp sta- liseerde zich in het ontwerpen
op stedelijk en regionaal nipel: een nieuwe wijk in de
veau. Haar afstudeerscriptie
stationsvallei en een ander
ging over stadsvernieuwing en
gezicht voor het centrum.
toerisme. „Tijdens mijn studie
„Ik vind het belangrijk dat
heb ik veel kennis opgedaan in
ik altijd in mijn achterverschillende gebieden, maar
hoofd hou dat ik plannen
gelukkig leerde ik ook hoe ik
maak voor andere mensen
een ontwerp moet opzetten en
en niet voor mezelf. Zij
uitwerken. Dat komt nu goed
moeten er wonen of wervan pas in Zandvoort. Natuurken."
lijk is elke stad anders. De basis
is echter hetzelfde. Het is be-

langrijk om de uitgangspunten
aan te passen. Je kunt geen
nieuwe wijk ontwerpen voor
een buitenlandse stad waar je
nooit geweest bent."
Zelf woont ze echter niet in
Zandvoort, maar in Weesp.
„Nee, dat is geen handicap. Ik
werk hier en alles is op loop- en
fietsafstand. Als ik moet beoordelen of een dakkapel in een
bepaalde straat niet storend is
en ik ken de situatie niet, dan
ga ik er even naar toe."
Soms heeft dat grappige effecten, vertelt ze. Ze had namelijk nooit verwacht dat ze ook
zomaar op straat aangehouden
zou worden door burgers die ze
eerder heeft gesproken over het
een of ander. „Ze komen ook
regelmatig voor me aan de balie. Dat is heel leuk," glimlacht
ze.
„Mijn werk is ontzettend afwisselend. Intern heb ik natuurlijk veel contact met colle-

ga's. Als ik een advies over een
taouwaanvraag heb gedaan,
kijkt de jurist van de gemeente
er bijvoorbeeld naar om te bepalen wat de juiste procedure
verder is."
„Maar ook extern overleg ik
veel. De ene dag bepraat ik met
de PTT waar een telefooncel
neergezet moet worden en de
volgende dag buig ik me over de
nieuwe wijk bij het station samen met collega's en externe
deskundigen." Deze wijk moet
volgens Ruijter niet zo saai
worden als de gemiddelde
nieuwbouwwijk uit de jaren zeventig of tachtig. „In veel steden zie je dat dezelfde stempel
honderd keer afgedrukt is."
„Daarom mogen zes architecten zich uitleven op Zandvoorts
laatste grote nieuwbouwproject. Of dat geen allegaartje veroorzaakt? Dat valt wel mee zolang er een duidelijke structuur
is en eenheid in materiaalge-

bruik. Zo houden we de hoogteverschillen in stand en krijgen
de straten lichte klinkers. Heldere kleuren passen namelijk
bij Zandvoort."
Dat geldt volgens de stedebouwkundige ook voor de planten. „Helmgras groeit hier veel
beter. De landschapsarchitect
is dan ook met het idee gekomen om langs de spoorlijn een
smalle duinenrij te laten staan
en er komen ook wat schelpenpaden."
Haar stokpaardje, luisteren
naar de doelgroep, probeert ze
ook in deze nieuwe wijk te verwezenlijken. „Nou ja, stokpaardje," relativeert ze. „Die
heb ik nog niet echt. Maar ik
vind het wel heel belangrijk dat
ik me realiseer voor wie ik ontwerpen maak. De mensen die in
de wijk moeten wonen, mag ik
niet vergeten. Dit is dus eigenlijk een heel sociaal vak."

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Schietpartij De verdachte van een schietpartij in
de Haltestraat, heeft bekend. De man werd aangehouden in Amsterdam. Hij schoot, een 26-jarige Zandvoorter neer, die levensgevaarlijk gewond raakte. De verdachte zei dat hij zich bedreigd voelde.
American Kuiulay De American Original Sunday
heeft zeventigduizend bezoekers getrokken. Er
waren relatief weinig files na afloop. Na acht uur
was de verkeersdrukte verdwenen. Veel taezoekers kwamen met de trein. Bovendien was het
niet zo mooi strandweer.
Toch betalen Gran Dorado wil toch het laatste
stuk grond betalen. Do gemeente heeft namelijk
toegezegd een geluidswal aan te leggen die Gran
Dorado graag wilde.
Vluehlstrook Op de Linnaeusstraat is een
vluchtstrook aangelegd voor overstekende kinderen. De gemeente is hiermee tegemoetgekomen aan een verzoek van de Nicolaasschool.
Schoolstraat (i De gemeente gaal, het oude pand
van het gasbedrijf en daarvoor van Burgerzaken
verhuren aan ondernemer Bruynzeel.

Solo.ven Uuim vierhonderd solexen tuften door
hel centrum lol groot vermaak van omstanders.
Vooral een kip op een strobaal en een onigt 1 houwdi-i Fiat zorgden voor hilariteit.
(«rand i'rix Volgens circuitdirecteur J. Bcerepoot kan alleen het publiek de Grand Prix nog
redden. Hij bekent ruiterlijk dat het circuit in
financiële moeilijkheden verkeert. Doordat B.
Ecclestone (FOCA-voor/.itter) alle film- en t.ol<>visierechten naar zich toegetrokken heeft, loopt
het circuit een paar ton mis. „Ook als het slecht
weer was, wisten we tot nog loe y.eker dat v/e dat
geld kregen. Maar dat valt dus nu weg." aldus
Beerepool.
SurIVr gered De reddingsbrigade heeft een surfer
gered. De agenten van do politiepost op de Rotonde zagen de in moeilijkheden verkerende surfer als eerste. De mast. van zijn plank was gebrnken.

OUD TERUG VAN vakantie en mijn sproeten
zijn nu al verbleekt. Wat
een heisa binnen de VVD over
het al dan niet aftreden van
wethouder Rita de Jong. Zo'n
openbare ledenvergadering in
de Bodaan is spannender dan
de meeste doorsneefilms op televisie. Buiten barstte het onweer los, binnen knalde het
eveneens.
Wat wil je ook als voorzitter
René van Liemt al aan het begin een verklaring over de recente ledenwinst voorleest namens het hele bestuur en de secretaris blijkt er niet van op de
hoogte. Dat is behoorlijk pijnlijk, zeker als secretaris Irene
Hakhof niet achter de inhoud
van de verklaring kan staan.
„Het komt op me over als
een nudistenvereniging waarbij de voorzitter zegt 'zo, nu
moeten we allemaal bloot zijn'
en de secretaris vervolgens
haar zwembroek aanhoudt,"
merkte een VVD-er snedig op.
Pas veel later snapte ik waarom Hakhof er buiten gehouden
is. Ze steunt de meerderheid
van de fractie en niet het bestuur van de VVD. De raadsleden Van Marie, Van Vilsteren
en Van Caspel wilden niet ver-

Nieuwe lichting Thom van Erp (D'GG) vindt riat,
de jongeren het nu over moeten nemen. De poli
tictis verlaat op (ui-jarige leeftijd de raad.

Nieuws van de Dag, terwijl de
betreffende journalist hem nier
gebeld heef t'.
Ik belde wel even. Kreeg a!
leen geen helder antwoord op
de vraag of hij 'ja' zegt als hij
gevraagd wordt. Hij probeerde
moeizaam een zin op te fonnuder met CDA en GBZ in een
leren na een lange stilte: „Wancollege regeren, terwijl het beneer in de gesprekken de ontstuur het eigenlijk nog te vroeg wikkcling zich voordoet dat..."
Tweede poging: „Binnen het
vond voor een definitieve
breuk. Uiteindelijk legde het
kader dat ze niet verder gaan ...
bestuur zich erbij neer, met
Nee, schrap die zin maar." Het
uitzondering van Hakhof want kwam erop neer, dat hij vond
die dacht er dus sowieso andat een antwoord weer tot
ders over.
nieuwe insinuaties zou leiden.
Bovendien is er volgens hem
En hoe moet het nu verder?
Van Caspel weigert de gipskaformeel nog geen lege plek, al
heeft De Jong nog zo duidelijk
mcr in orde te maken. Eerst
publiekelijk in de Bodaan verVersteege eruit, dan pas mag
de breuk weer helen, benaklaard af te zullen treden.
drukte hij tijdens de roemMaar Keur weet van niets en
ruchte Bodaanvergadering. De wacht af. ,,Dat is hel beste in
rest (DG6 en PvdA) staat vbldeze zuurkool van onzinniggens mij ook niet echt te sprin- heid," zei hij.
Ik kijk nu al met kromme tegen. Dus richten de blikken
nen en uitgegomde sproeten
zich op GBZ en CDA. GBZ is
uit naar de slijlbloempjes van
de grootste partij dus...
wethouder Keur. Tenminste,
Maar wie Piet keur (fractievoorzitter GBZ) de gedoodverf- als de nochtans eventueel voorgedane kans zich opwerpt in de
de opvolger noemt, kan rekestamppot van het politieke genen op een sikkeneurige reactie van de hoofdpersoon zelve. beuren.
Hij baalt ervan dat zijn naam
Monique van Hoogstraten
zomaar genoemd is in het

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

31 aug./l sept.
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds H. vd
Tempel-Boonstra.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds W. Knoeff
(HA).

Zaterdag 19.00 uur: gastvoorganger.
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves (met kinderkoor).

Vrijzinnige
Gcloot'sgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd door eigen leden, (thema:
Roomskatholieke Kerk, Grote dromen met beide benen op de
Krocht 45:
grond.)

Weekenddiensten

Speelweek van 29 aug. t/m 4
Nederlands gesproken
Versie l

A.L
Dagelijks
13.30

WlwnAWomôn
Lom A Man
Hl| U lief.
Hij i» brutaal.
Hij li «en aap.
En hli zet een
vijf-sterren hoto)
op stelten.

UP CLO
8c PERSONAL

A.L
Dagelijks
15.30

A.L
Do. t/m di.
19.00

16 Jaar
Do. t/m di.
21.30

Filmclub Simon van Coüein start op woensdag
4 september om 19.30 uur het nieuwe seizoen
met de vertoning van de film:

Regie: Woody Allen
Wet: Woody Allen, Wra Sorvino en Olynpia Dukakis

Gasthuisplein 5, 2O42 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11. 5717373, op alle werkdagen van
In andere gevallen: tel. (023-) 10.30-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zand5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer voort.
06-11. In andere gevallen Belbus: Om van de belbus (voor
023-5159500 of - voor info over- bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer dient men zich 24 uur van te
06-11. Anders: tel. 023-5319191 voren op te geven bij Huis in de
(ongevalllen), Centrale Post 'Duinen, tel. (023-) 5713141, tusAmbulancevervoer (CPA) Ken- sen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
nemerland.
HUISARTSEN: De volgende Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
bgg
023-5320464.
huisartsen hebben een geza- 5713459
menlijke
waarnemingsrege- Spreekuur op werkdagen van
ling: J. Anderson, B. van Ber- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
gen, C. Jagtenberg, Hermans, P. afspraak.
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Telef. Meldpunt Sexueel Gcme, F. Weenink. Informatie weld: tel. 023-5340350 op werkdaarover tijdens weekend, dagen 12.00-14.00 uur en maan+
donderdagavond
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én dagtijdens feestdagen via telefoon- 19.00-21.00 uur.
nummer (023-) 5730500. De Telef. meldpunt Ouderen Misspreekuren van de dienstdoen- handeling: 023-5159700, van
de arts zijn zowel op zaterdag 08.30 tot 17.00 uur.
als zondag van 11.30 tot 12.00 Zandvoortse Vereniging van
uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretaritandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
theek, H.B.A. Mulder, tel.287, 2040 AG Zandvoort.
(023-)5713185. openingstijden Woningbouwvereniging EMM:
(alleen voor recepten): zater- Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 technische
uur, zondag 11.30-12.30 en 5717577.
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Storingsnummer gas buiten
ningstijden informatie over de kantooruren: tel. 023 - (5)235100
regeling via tel.nr. (023-) (nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- 5235123
vallen is het Kruiswerk Zuid- Taxi: tel. (023-) 5712600.
-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te be- Openbare bibliotheek: Prinsesreiken via de doktersinforma- seweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
de Boer-Burgh en/of mevr. vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
A.C.M. Gombert en/of P.J. van u., zat. 10-14 uur.
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Burgerlijke stand
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Periode: 20 - 2fi augustus
der dieren (023-) 5714561, Ver- Getrouwd:
missingsdienst
023-5383361, Olaf Ben Roselaar en Irene
Asiel Zandvoort (tevens pen- Roswitha Herlaar.
sion) (023-) 5713888. Stichting Geboren:
Regionale Dierenambulance: Joost, zoon van Robert Jan
023-5363476 of alarmnummer Houtgraaf en Maria Margrietha
Steetskamp.
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst Sander, zoon van Norman SanHaarlem e.o.: 023 - 5471471, dag der Scheffer en Petronella
en nacht bereikbaar voor een Snoek.
Overleden:
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort: Jakob Moll, 75 jaar.
Willemstraat 20, Voor informa- Johanna Maria Koning-Dee. 93
tie, advies en hulp tel. (023-) jaar.
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Nu het nieuwe schooljaar begonnen is hebben de kinderen
van De Duinroos in Zandvoort-Noord extra de kans om te genieten van bun bank op het
schoolplein. Een maand voor de
grote vakantie verscheen de
bank samen met zijn boom
opeens. „We hebben ook nog
nieuwe speelhuizen, paaltjes en
tien tegels gekregen," vertelt
Elonka (12 jaar). Zij noemt de
bank een 'boombank', maar
haar klasgenoot Nima (11 jaar)
doopt hem 'rotondebank'.
„Jammer dat de boom puntige
hoeken heeft, ook al is 'ie rond,"
vindt Nima. Ilja (11 jaar) had

Zitten onder de
helikopterboom
trouwens liever een witte bank
willen hebben, in plaats van een
bruine.
Waar r/.c op de bank meestal
over praten? Wat een rare
vraag, vinden de kinderen. 7.e
giechelen. Een weet wol wat.
„Over de vakantie naar Poriugal met groep acht. \Ve sehrijven namelijk met een school in
dat land," vertelt Elonka. „En
we eten soms snoep van do bakkcr in het winkelcentrum," /egt

een ander. Wat de magere boon»
boven hun hoofd voorstelt, daar
•/.ijn /i- het evenmin over eens.
Fabit'-iine (12 jaar): „Een he\ikopU'vbooiii. want er vallen h-.-.
likop'.ert.jos uit." Twee meesters
moeten eraan te pas komen.
Maar ook /.ij weten bet niet met
oen. Uiteindelijk komen ze uK
O[) een Europese esdoorn. maar
dat gaat een beetje verloren in
het gewoel. Want over een paai'
minuten gaat de bel en iedere;1:'
op het schoolplein wil ook op do
foto mot de boom en de bank.

AGENDA
Wijzigingen voorbehouden.
Donderdag 20 augustus
* Hongaarse volksdansgroep
treedt van drie tot half vier op
het Badhuisplein op en van
vier tot vijf bij strandpaviljoen
De Wurf (nummer 12).
Vrijdag 30 augustus
* Tienerdisco in buurthuis 't
Stekkie (Celsiusstraat 190).
Van 20.00 tot 23.00 uur.
* Gotcha treedt op bij Dance
Club Yanks (ingang Kosterstraat) tijdens 'Goodbye stun-

merparty'. Vanaf 21.00 uur.
Zaterdag 31 augustus
* 'Zandvoort goes British'. Engels sfeertje in het dorp (o.a.
doedelzakspelers) en op het
circuit. Van 17.00 tot 17.30 parade van Engelse auto's. Vanaf
18.30 uur auto's te bezichtigen
op het Kerkplein.
* Ballonnenfestijn op het circuit tbv Nieuw Unicum, (ingang Keesomstraat). Van 17.00
tot 19.00 uur.
* Concert Noord-Hollands

JeugcUirkest in St. Agathakerk
(Groi e Krocht 45). Aanvang
20.15 uur.
' Nederlands Kampioenschap
Windsurfen. Vanaf 10.30 uur"
voor Tim Klijn op zee.
Zondag
l september
:
'Zandvoort goes British'. Races op het circuit van 10.00 tot
17.00
uur.
;
Nederlands Kampioenschap
Windsurfen. Vanaf 10.30 uur
voor Tim Klijn op zee.
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DE VLOER DIE BIJ JE PAST
LIGT BIJ SAIMTAMA.
Heel verstandig: volg bij de keuze van vloerbedekking je eigen
hart. En laat je uitvoerig voorlichten door de echte specialist. Santana
dus. De grootste in kurk, laminaat en parket.

TIJDELIJK VAN/VOOR.
SANTANA KURKPLAVUIZEN (5 JAAR GARANTIE)

Afmeting: 300 x 300/300 x 600 mm.
Roomwit
van f. 79,50 voor f 49,- p.m.2
Ivoorwit
van f. 77,5O voor f 47,-p.m.2
B.K.B. 3 STROOKS LAMELPARKET 1 E KEUS(5 JAAR GARANTIE)

"""**j

5 voudig gelakt en gehard, kant en klaar.
Dikte 14 mm, lengte 2190 mm, breedte 190 mm.
Hevea
van f. 76,- voor f. 56,- p.m.2
Beuken natuur
van f. 99,- voor f. 79,- p.m.2
Eiken natuur
van f. 99,- voor f. 79,- p.m.2
IPOKETT-LAMINAAT
Eiken - Beuken - Berken - Maple

Van f. 39.50 voor f. 29.50 p.m.2
Een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf
leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden. Kom snel eens
langs en let dan ook even op onze tijdelijke superkortingen.
U vindt Santana op de Anthony

Fokkerweg (afslag A10,

Sloten/Schinkel) tussen Carpet-land en Praxis, 020 - '6695823, wij
zijn maandagochtend gesloten.

5OO VLOEREN ONDER 1 DAK

HOTELDEBOTEL
OCCASION-AANBIEDING:

^OORDEEL/
We begrijpen het best hoor, wanneer u een beetje
van de kaart bent. Per slot van rekening is het al
moeilijk kiezen met al die prachtige tip-top occasions in onze showroom. Maar alsof dat nog niet
genoeg is, geldt nu voor elke occasion óók nog
eens een waanzinnige aanbieding. En wat voor een
aanbieding. Duizenden guldens voordeel op een
pakket schitterende accessoires! U bent kennelijk
niet de enige die de kluts kwijt is. Wij stellen wij u
nu bij aanschaf van een occasion voor een
moeilijke keuze...

•Nieuw: TOTAAL FITNESS
(het ideale fitnessprogr. met LICHAAM en GEEST in
BALANS!)
•fr Trainingsdpel: ontwikkelen coördinatie lichaam en
geest, genieten van de opbouw naar een betere
gezondheid, algehele conditie en vermindering
van stress
-Ar Gemak = sleutel tot succes
^r Voor recreant en wedstrijd/top sporter
•A- geschikt voor jong en oud (70+)

Een pittig pakket sportieve accessoires:
• aluminium velgen plus nieuwe banden
• radio/cd-speler • set matten • derde rernlicht
• Sonax-pakket. Van 3.385,- voor maar 995,-.
Of, met luxere velgen voor Audi
80/Avant, van 4.308,- voor
slechts 1.195,-

Verder:
© FITNESS DAMES & HEREN
© CARDIO-FITNESS
©AFSLANKPROGRAMMA
© AEROBICS
© CALLISTHENICS
o STEPS
® STRETCHING

® RUGPROGRAMMA
© BEDRIJFSFITNESS
©KONDITIETRAINING
® ONTSPANNINGSOEF.
® SAUNA + TURKS BAD
©ZONNESTUDIO
©VOEDINGSSUPPLEMENTEN
ALLE AKTIVITEITEN ZIJN ONDER PROFESSIONELE
GEDIPLOMEERDE BEGELEIDING
PARADUSWEG 1 (T.O. POLITIEBUREAU)
ZANDVOORT

Een stijlvol pakket
comfortabele accessoires:
• radio/cd-wisselaar • Classic matten
• elektrisch schuifdak
• derde remlicht • Sonax-pakket. Van
3.037,- voor slechts 995,-

TELEFOON (023) 5717742

Inderdaad, stapelzot. Profiteer er nu van!

DEMONSTRATIEAUTO'S
HOGE KORTINGEN!!!
1995
1995

47.000,28.200,-

AudiA41.85V125pk
VW Golf CL 1.6 75 pk

ANWB GEKEURDE OCCASIONS
1994
Een nieuw seizoen, een nieuwe mode.
Verrassend veelzijdig. Opmerkelijk
aktuecl. Wij nodigen u graag uit om
c/cze "nieuwe oogst" voor uw garderobe
bij ons te komen bekijken, bewonderen
en te passen.

1992
1991
1989
1989
1987
1994

Grote Krocht 19,

2042 LT Zandvoort

1993 VW Golf GTi 3-drs., kleur rood, gasinst.,
radio/cass., km.stand 106.696
1993 VW Golf CL 1600 cc., 75 pk, 3-drs., dusty
mauve met., km.stand 85.060
1991 VW Golf Cl 1600 cc., 3-drs., blauw met.,
sportvelgen, grille dubb. lampen, radiovoorb. Pasadena-uitv., km.stand 113.350

22.900,16.400,-

1991

VW Golf CL 1800 cc, 90 pk, kleur zwart,
Madison uitv., sportv., grille, dubb.
39.500,lamp., a.klepspoiler, radio voorber.,
km.stand 77.879
32.500,1990 VW Golf CL Turbo diesel, 75 pk, kleur
wit, 5-drs. uitv., sch.dak, Manhattan
18.300,uitv., km.stand 174.260
VW
Golf CL 1300 cc, 55 pk, blauw met.,
1990
9.700,zonnedak, Manhattan uitv.,
km.stand 58.963
11.400,1990 VW Golf CL, 3-drs., uitv. 1600 cc, grijs
met., sportvelgen, grille dubb. lampen,
6.300,zonnedak, km.stand 78.716
1990 VW Golf CL 1300 cc, 3-drs., kleur wit,
29.300,Madison-uitv., km.stand 97.241
(Het Sport- of Comfort-pakket wordt gemonteerd, mits technisch uitvoerbaar.

Audi 80 5 cil. 133 pk, rood met.,
km.stand 56186
Audi 80 TDi, kleur blauw,
km.stand 120.000
Audi 80 1.8 S 90 pk, zwart met., radio
voorber., km.stand 137.769
Audi 80 Turbo Diesel, kleur wit, trekhaak,
km.stand 242.870
VW Passat CL 1800 cc. 90 pk, metallic
km.stand 144.765
VW Passat CL diesel 4-drs., kleur zwart
met., km.stand 262.000
VW Golf GL 1800 cc, 90 pk, 3-drs, Atlanta pakket, metallic, km.stand 53.330 ...

26.800,-

17.200,13.300,13.900,-

13.900,13.500,-

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023-5714565

Audi

l
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Country Fair

De beurs Is geopend op alle dagen
i van Hen tot zes uur. Hel adres Is BInj ncnweg 10 in Eefde (bij Zutphen).

1-21

Haarlem ontdekken in uurtje varen
Een rondvaart door
Haarlem betekent
een uurtje varen in
ongedwongen stemming. Kerken, hofjes, trapgevels en
bruggen: de boot
komt er langs en als
passagier hoef je alleen maar te kijken
en te luisteren.
Haarlem is een Oudhollandse stad waarover de kapitein veel
vertellen kan, tenminste als zijn enthousiaste toehoorders even stil zijn.

Voedselautomaat

i

H
Vele aspecten van het buitenleven komen op de Country Fair
tot leven

Klikgids
Wie is wie in het alternatieve
circuit? Op deze vraag tracht
Amsterdammer Siebren van
Hoog, als samensteller van de
Klikgids, het antwoord te geven.
Van de A van Ademtherapie
tot en met de Z van Zen treft
men verschillende disciplines
aan in het 'Personenkatern' van
de Klikgids. In dit katern stelt
men zich voor met een pasfoto
en een tekst waarin credo, opleiding en ervaring, ter sprake
komen. In het 'Centra- en Opleidingenkatern' staan prestaties van centra, (beroeps) opleidingen, podia en (groeps)praktijken. Verder is er een uitgebreide adressenlijst van alle
deelnemers en beroepsorganisaties op alfabet en postcode.
De Klikgids is te bestellen of te koop
voor 12 gulden vijftig bij elke boekhandel (ISBN 90-74726-04-6) of door 15 gulden te storten op gironummer 3555248
ten name van Klikgids, Saxen-Weimarlaan l te Amsterdam.

Paulus de Boskabouter
In het Musuem van de-Twintigste Eeuw in Hoorn vindt momenteel een expositie plaats
over de beroemdste creatie van
de schrijver en tekenaar Jean
Dulieu: Paulus de Boskabouter.
Dulieu maakte zijn Paulus
verhalen om zijn interesse voor
de natuur aan kinderen over té
brengen. Hij maakt in de afgelopen vijftig jaar duizenden
stripafleveringen, poppenkastverhalen, boekillustraties en tekenfilms. Op de tentoonstelling
zijn diverse originele Paulus
Poppenkast-poppen te zien samen met zijn vriendjes Oehoeboeroe, Rein de Vos en Gregorius. Verder zijn te zien originele
filmstroken, Paulusboeken en
kunnen de bezoekers de Paulus
films bekijken.
De expositie is tot en met 27 oktober te
zien. Het adres van het museum is
ISierkade 4 in Hoorn, telefoon 022921.40.01. Openingstijden dinsdag tot en
niet zondag van tien tot vijf uur.
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Woensdag 28 augustus 1996

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Wat is er mooier dan in een
landelijke sfeer tussen paarden, honden, koeien en vele andere diersoorten de verschillende aspecten van het tauitenleven te bekijken. Van 10 tot en
met 12 september wordt rondom Huis De Voorst het eveneinent Country Living Fair 1996
gehouden.
Op de beurs komen vele aspecten van het landelijke leven
aan bod. Buitenkleding, woondecoraties, country cooking,
home made pudding, jam, chutney en pancakes zijn slechts enIcele voorbeelden. Er wordt verjcler uitgebreid aandacht bei steed aan het hedendaagse boeirenbedrijf en de zorg voor de
j veestapel en er is informatie
i over vrije tijd en hobby's. Ook
j zijn er activiteiten bij te wonen,
waaronder een demonstratie
i tweespan door wereldkampioej ne Mieke van Tergouw.

••

Vrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam

ET GAAT ER op de
'Pieter Teyler' gemoedelijk aan toe. Voordat kapitein Joop Woltheus
de rondvaartboot afduwt,
slaat hij nog snel wat spijkertjes tussen het raam en
de sponning. Niet dat de
boot op het punt staat te zinken, maar het raam gaat anders zo hinderlijk trillen.
Woltheus heeft 13 jaar lang
gevaren door de grachten
van Amsterdam. Maar toen
zijn werkgever zes jaar geleden iemand voor Haarlem
zocht, greep hij zijn kans.
Sindsdien vervoert hij duizenden vakantiegangers en
dagjesmensen door zijn
'prachtige stad Haarlem.'
In afwachting van het vertek,
vertellen de mensen in de boot
elkaar al heel wat over Haarlem. Een moeder, op stap met
haar dochter, laat luid en duidelijk blijken dat ze al jaren in
de hoofdstad van Noord-Holland woont. Niet minder luidruchtig jengelt achterin de boot
een kind. Een man en een
vrouw komen over de kade aanfietsen en gebaren nog mee te
willen. Woltheus meert de boot
nog even af, maar steekt iets
later dan toch definitief van
wal.
Tegenover de vertreksteiger
aan het Spaarne staat het beroemde Teylers Museum. Dat
werd In 1784 geopend en zou
het oudste museum in Nederland zijn. Volgens Woltheus
valt dat nog te bezien. „In feite
schijnt de Prins Hendrik Galerij in Den Haag ouder te zijn.
Daarover wordt nu getwist,
want, zo zeggen de Haarlemmers, een galerij is een galerij
en geen museum."
Hoe dan ook, al meer dan
twee eeuwen kunnen bezoekers
in het Teylers Museum hun
(ADVERTENTIES)

tï^j&^m
oodschappert
ant
voor nieuwe produkten
en acties
A

Kapitein Joop Woltheus met op de achtergrond Teylers Museum

hart ophalen aan fossielen, mi- wonnen Haarlemmers met de
neralen, penningen, en natuur- ruggen tegen elkaar gebonden
kundige apparaten als de 'elek- in de rivier laten werpen. Hij
triseermachine'. Teylers bezit' wijst de plaats aan waar ze onbovendien een verzameling der luid gejammer zijn verprenten en tekeningen van Ita- dronken. Een algemeen gruliaanse, Franse en Nederlandse wen gaat hoorbaar door de
schilders als Rafaël en Rem- boot.
Met gemengde gevoelens verbrandt.
De rondvaartboot wendt zijn laten we vervolgens het Spaarsteven naar de Gravestenenbrug over het Spaarne, een houten brug die als twee druppels
water lijkt op de Magere Brug
over de Amstel in Amsterdam.
Interessant is vooral de dubbele trapgevel ernaast, waarachter vroeger bierbrouwerij 'De
Oliphant' gevestigd was. „De
stad kende vroeger meer dan
honderd bierbrouwers," vertelt
Woltheus, „niet omdat de
Haarlemmers zo'n dorst had- ne bij de Koudenhorn kazerne.
den, maar vanwege het mooie Destijds gebouwd als tehuis
schone water dat hier te krijgen voor armen en wezen, fungeert
was. Verder is het u misschien het thans als politiebureau. De
opgevallen dat de gevels voor- laatste maanden stond het erg
over staan. Dat heeft niks met in de belangstelling van de meverzakken te maken. Ze zijn ex- dia vanwege de IRT-affaire.
Haarlem is van oudsher een
pres zo gebouwd, want anders
stroomde bij een harde bui de stad met veel hofjes, tegenwoordig bestaan er nog een
regen naar binnen."
Overigens dist Woltheus tij- stuk of twintig. Zoals het Hofje
dens de tocht op het Spaarne van Noblet dat we passeren aan
ook nog een akelig verhaal op. de Nieuwe Gracht. „In het grote
Tijdens de tachtigjarige oorlog huis woonden ooit een Haarheeft namelijk de wrede hertog lemse dame met een Amstervan Alva een grote groep over- damse heer. Toen die waren

overleden, mochten tien Amsterdamse en tien Haarlemse
dames met geld uit de nalatenschap een hofje bouwen in de
tuin. Het is een heel kleintje
geworden, maar wel heel gezellig."
De Nieuwe Gracht zelf is in
de 17e eeuw gegraven. De bestuurders van toen hebben zich

Tochtje met 'Pieter Teyler'
is zien en horen tegelijk
laten inspireren door Amsterdam. Als het aan hen had gelegen, had de gracht Nieuwe Herengracht genoemd zijn. Maar
de bevolking hield het gewoon
bij 'Nieuwe Gracht.' „Dat kwam
waarschijnlijk omdat de Haarlemmers en de Amsterdammers elkaar niet zo best lagen.
Ze wilden helemaal niets met
Amsterdam te maken hebben,"
geeft Woltheus als een mogelijke verklaring van deze halsstarrigheid.
Niettemin lijkt de gracht volgens Woltheus toch een beetje

Bram do Hollander Fotografie.'

op de Amsterdamse Herengracht, alleen zijn de huizen
een étage lager. Maar net als in
Amsterdam vestigden zich hier
de rijken uit de Gouden Eeuw.
Nu zie je er statige kantoren,
waaronder het voormalige provinciehuis en het paleis vanbisschop Bomers.
Wie met de trein van Haarlem naar Leiden reist, ziet hem
in de verte staan: de Nieuwe
Sint Bavo, een enorme basiliek
met een groene koepel. De
rondvaartboot vaart er vlak
langs. Deze kerk is, net als de
Sint Nicolaaskerk bij het Centraal Station in Amsterdam, gebouwd aan het eind van de vorige eeuw. De katholieken hoefden zich toen niet langer in
schuilkerken te verstoppen.
„Deze bisschopskerk is gebouwd door Jos Cuypers, de
zoon van de grote Pierre die het
Rijksmuseum in Amsterdam
heeft neergezet, vertelt Woltheus. „Jos Cuypers is de hele
wereld afgereisd en als je goed
kijkt zie je in de Sint Bavo de
Parij se Sacré-Coeur en Notre
Dame terug. En de kleine torentjes, die lijken wel een beetje
Moors."
„De Nieuwe Sint Bavo werd
in 1898 in gebruik genomen. Later, in de jaren dertig, heeft de
bisschop twee vierkante torens

Doop acht Schotse Hooglanders in Bos
Geen Betsy of
Clara één en Clara twee. De namen
van
de
Schotse
Hpoglanders die sinds
vrijdag in het
Amsterdamse
Bos staan zijn,
Bloempje,
Silvester
Mckoe,
Whisky, Bonny,
Scrumpy, Moira,
Heather
en
Schoog. De prijswinnaars
zijn
Laurens Nolet,
Jeroen
Aldenkamp,
Sanne
Senft,
Maurits
Sommer, Petra
van der Lelie,
Heather
en
Ewen Rentpn en
Joop Boilinger.
In totaal reageerden zo'n zestig
kinderen op de
oproep, om een
naam te verzinnen voor de nieuwe be'woners van
het Bos.

Bram de Hollander
Fotografie

BOES

erbij laten bouwen, de vrouwen- en de mannentoren. Hij
moest daarvoor geld ophalen,
waarbij hij merkte dat de dames meer gaven dan de mannen. Daarom is de vrouwentoren, waar de klok in zit, mooier
van uitvoering dan de mannentoren. Daardoor lijkt de basiliek misschien uit een allegaartje van diverse stijlen te bestaan, maar het blijft een prachtige basiliek in de prachtige
stad Haarlem."
We krijgen nog veel meer te
zien, teveel om hier op te noemen. We varen terug langs de
Stadsschouwburg, de Proveniershof (een brug vol met
spinnen), het Frans Hals Museum en grote landhuizen langs
het Spaarne. Dat Haarlem een
vrij
koopkrachtig
publiek
trekt, is te merken aan het winkelbestand. Een paar minuten
lopen van de aanlegsteiger zit
men middenin het centrum
met veel leuke en originele winkeltjes. Op de Grote Markt zijn
verschillende terrassen waar
men iets kan eten of drinken.
Jan Pieter Nepveu

De rondvaarten zijn tot en
met 30 september, dagelijks
om 11. één en drie uur. Vertrek van het Spaarne tegenover Teylers Museum. Duur
zeventig minuten, kosten negen gulden. Inlichtingen: Rederij Noord Zuid, telefoon
023-535 7723.

J<] EN BERICHTJE van enige
tijd geleden alweer. Een reiger werd aangereden en lag zieltogond op de weg. Een vrouw
die hem wilde helpen kreeg
stank voor dank: de reiger pikte
haar in het oog, dat onherstelbaar beschadigd raakte.
Veel mensen reageerden geschokt op dit krantenberichtje.
Dat mensen elkaar overhoop
steken of dood schoppen, daar
zijn we aan gewend, maar als
dieren nu ook al beginnen is het
einde zoek. Dieren zijn immers
veel betere wezens dan mensen,
krijg je nog wel eens te horen.
Maar helaas, dat is niet waar.
Goed, reigers steken hun middelvinger niet op als ze geen
voorrang krijgen en eenden
overvallen geen oude dametjes,
maar onder elkaar zijn dieren
net zo als mensen, ze worden
door dezelfde lusten gedreven.
Meerkoeten knokken keihard
om het bezit van een stukje
gracht. Reigers maken elkaar
soms gewoon af bij gevechten
om een goede nestplek. Ook
zwanen kunnen vechten tot de
dood erop volgt. Mieren voeren
al miljoenen jaren systematische oorlogen tegen andere
mierenvolken, waarbij de overwonnenen nog worden opgegeten ook, dat krijgen wij mensen
niet voor elkaar.
Niets menselijks is dieren
vreemd, ook opportunisme
niet. Als u de eendjes viert zien
die u niet, dankbaar, als aardige
meneer of mevrouw. Ze zien u
gewoon als voedselautomaat,
als wandelende snackbar waar
af en toe wat uitrolt. En ze weten verdraaid goed dat sommige van die voedselvoorzieners
zich opeens kunnen ontpoppen
tot belagers. Nog niet zo lang
geleden schoten we zoveel reigers als we maar konden uit de
bomen, en eenden zijn nog
steeds een begeerde jachttauit.
Hoe tam ze ook mogen lijken,
dieren houden een gezond wantrouwen tegenover de mens en
dat komt naar buiten als ze in
een hoek gedreven worden.
Die aangereden reiger kon
geen kant meer op. Kon niet
meer vliegen, kon niet meer lopen. De mensen hadden hem te
pakken. Zijn laatste verdediging was een snavelhouw en reigers kunnen heel goed mikken
als ze vinden dat hun leven
wordt bedreigd.
Dieren in nood helpen is
prachtig, maar bedenk wel dat
dieren u niet als redder, maar
als aanvaller zien. Vogels met
scherpe snavels als futen, reigers en aalscholvers kunnen
dan gemeen uithalen. Bel de
dierenambulance. En als u het
echt niet kunt laten: zorg dan
eerst dat u een hand om de nek
van het dier heeft, vlakbij de
kop en hou die gevaarlijke snavel ver van u af. En blijf verder
gewoon de eendjes voeren natuurlijk. Die vinden een snackbar net zo leuk als u.
Remco Daalder

geeft u meer!
Het is inmiddels vier jaar geleden dat oprichter en directeur van
de Tornado-fabriek, Jan van derTogt, de deuren opende van
het Amstelveense

van
Het museum, gelegen in de oude
dorpskern van Amstelveen, heeft een
collectie die is opgebouwd uit drie
deelverzamelingen: glaskunst, beeldhouwvverken en schilderkunst. Tot
deze laatste collectie behoren ondermeer schilderijen van de bekende
Amerikaanse abstract-expressionist
Sam Francis en de Israëlische pop-art
kunstenaar Yaac Agam.
De beelden zijn onder meer van
Zadkine en Verschoor.

De drie gratiën van
Ossip Zadkine
Coflec'iü Jnn van der Tofit

Met name de collectie van hedendaagse glaskunst vormt een
bijzonder onderdeel in het museum. Zo is er Tsjechisch werk te
zien van de kunstenaars Cigler. Elias en Vasicek. Maar ook het
Nederlandse werk van Copier. Frijns en Heesen is vertegenwoordigd.
Bovendien hangen er op dit moment werken van de
Amstelveense kunstenaars Harry VVich (acryl op doek en
paneel) en RiaTensen (figuratieve olieverfschilderijen en aquarellen).
Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september krijgen lezers
van deze krant, tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon. gratis toegang (normale prijs drie gulden) in
het Museum van der Togt. Het museum is gelegen aan de
Dorpsstraat 50 en op beide dagen geopend van één tot vijf uur.

Bon voor onze lezers
Naam:

Woonplaats:.

Aantal personen:.
(max. twee per bon)

geeft u meer!
a u HiUlOJX

woensdag 28 augustus 1996

Weekmedia 17

Road to Success

Opleidingen/cursussen

MATRASSEN

Jong en enthousiast team ?oekt per direct versterking

3 vertegenwoordigers m/v
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M H I O .iilvi-rNMil»", ktmiu-n uonlfli gc/rl ovrr l uf 2 kolommrn lircriltr in <h\rrsr li'tlrrfjrootlrn.

l'.irtirulifrrn MTHIJ/CII wij n.i.ir ilp sjM'eialc bon op <ïc
PLi.iKmg is mogelijk in <tr \<>l^cii(if editie.

/ \M)VOOKTS Mi:ilW.SHL\n ƒ0,51 j>cr niilliiiu-trr.
^linhnptiji! ilmsildgl.! 00 uur.
( kunt uw t< k>t i< li'fimis< h op£f\cn
.ifpr\i ri//cn<irn .1.111
*

02 1-57 17166 of

AuuÏMMMt-. "WiivribUl. G.i-lhnivj.|.-m 12, -IOUJM
X.imKoorl,
1

IM.i.itsin<{ is ook mogelijk ui ih* vol^n»!» lorntnnalir
Vt -i /.imUoort» Nieuwsblad, \miirl\rrni ^rt'khKid,

l n hoornat.' CiHirant. ilr Koiulc Wnrr, \.ilinifei<!rr
('(inr.iiit. «lic c'ilitii's \un het Xnistt-rtidma Sluds-

t)I.i<] ƒ5, JU per millimeter.
Sluitingstijd nm j rul. i ^ 15. (K> uur.
Vr

InfotniJtir o\rr onze overige .lantreltki-lijk*- advcrlcnli*'t<milmialit's m de Micro's /ijn op iiantraag op
on/i* k.mtorrn virknjpb.i.u

«

\ ooi hrirvfii onder mimrm r wordt l reg«'l extr.i in
rrki nui£ ^( bracht, alsmede ƒ8," .idm kosten.

«

liij pla.ilMiif; i» de \1u ro'i wonirn geen liewijsnnninu i > \ r r s t u n r d Op vcrvoi k noidl aan .id\ertrerdrrs huilrii het \erspicidin^x^fbifd (en krant vrr-luurd
Hiervoor wordt /6.10 in rekemnp pe!>i.i< hl

\lle pr.j/en ,-s., l 17.1rr ÏH \\

Wi] bieden
een gedegen interne opleiding
optimale begeleiding
goede verdiensten en bonussen
werk in een leuk tearn
Wij zoeken mensen mot
- een flinke dosis werklust
een eigen auto
goede contactuele eigenschappen
Bel voor een afspraak Fa Velzen 0252 • 621051

AANVANG Yoga/ademhaling-speciaal(4x)/Tarot/massagecursus Prospect FRED VAN BEEK Uiterwaardenstr 40, tel
)20 6421619 41 jr erv Gratis proefabon op 'Het Parool'
_ees mijn boek 'Even op adem komen' Ook cassettes/CD

Een eigen bedrijf starten?
Vanaf 1996 een stuk eenvoudiger met de nieuwe middenstandsopleiding AOV Avondopl in diverse steden Examen
n eigen klas Voor ml + broch Instituut Bernel 023-5325491

Scapino Dansschool
"ai Chi/Chi Kung, Pentjak Silat en diverse bewegmgslessen,
zie rubriek sport/spel Inlichtingen 020 - 6990784 (9-13 uur)

Wegens drukte zoeken wij voor
de woonsdagmarkt te Zandvoort een

goede hulp
die van aanpakken weet
voor onze vers vlees + vloeswarenafdelmg
Leeftijd onbelangrijk ervaring geen vereiste
Reacties na 1900 uur 0334720792 of 0652922292,
vragen naar Edward v/d Pol
ƒ 150 per avond als
CONSULENTE bij Miranda s
Cosmetica en ook nog een
auto Dat kan bel snel voor
info 0297 - 59 39 55

I k u n l d t I« k -l \ a n uw M K 10 ,td\ei Ir-nlirt omliin.it ie /
If l* fumsi II op^evt-n

BIJVERDIENSTE Verk gebr
art Stuur gefrank env met
naam, adres, woonpl naar
Servimex, Pb 825, 5700 AV
Helmond of bel 0492-555169

Woninginrichting

020-562 62 71

Programma Najaar 1996 i
Talen Algemene Kennis
Creativiteit - Doe-Zelf-school
Vanaf 5 augustus verkrijgbaar
ook bij Bibliotheken, Stadsdelen
en bij de Boekhandels
Start inschrijving 12 augustus
dagelijks 10 16 uur
vanaf 15 augustus t/m 26 september
donderdags ook open van 17-1830 uur
Open Dag zaterdag 31 augustus
10-16 uur
Rapenburgerstraat 73
1011 VK Amsterdam
tel (020)- 6261626

Operazanger

Is Uw bankstel niet meer om aan te zien7 Of wilt u gewoon ASTROLOGIE opl Jupiter'
Folder 020 - 6384148
eens iets anders9 Wij hebben de oplossing1
(staats gediplomeerd) geeft
VH ro'n ^ i-fktiH'dia
GNOSIS
kennis van het hart, PRIVE-ZANGLES aan ge1',-il.n- IV.- 1000 \!> \Mixl.-rdnin
door de gnostische beweging vord en talentvolle beginl'( -l 1 1 il 1 1 v-I i j<l< n p MMI v ooi pla.Hsin-: in d t /elfde
die als een tweede huid om Uw bankstel zitten
op do 2000 uur, start 5-9, ners Tel 020 - 465 42 12
Wl.k
Prijzen v/a ƒ 140 fauteuil Keuze uit ca 50 prachtige dessins 'nnsengracht 200, A'dam
\ *mi <|> l K i,i 1 1 n» onlv.in^t u < t n a' i epl^tinka.n l
Bel voor info (tot 10 uur 's avonds) CAPRICE 023-5623258, als Toegang gratis 020 6684781 NLP cursus 6 avonden leren
het antw app aanstaat, bellen wij U zo snel mogelijk terug
en oefenen, bel voor folder
MANNELIJK NAAKT, stil Ie- Matching 026 - 3214488
Te koop BANKSTEL, grijs ge- T k
2-persoons bed, ven, portret, enz Tel 020
stoff, ± 3 mnd oud, ƒ400, 120x190, 1 jr oud ƒ500
67221 21 Vincent van Oss SPAANSE les m Zandvoort
V Lennepweg 16 2
Oproepen
Gediplomeerd
docente
Verenigingsnieuws wasdroger, i g s t , ƒ 200
spiegelwand van flexibel
PIANOLESSEN
SPAANS geeft les aan groeMededelingen
rookglas, 4 schuifdeuren 250 T k weg overcompl 2
Klassiek en modern
pen beginners en gevorder
door gedipl lerares
D Klaverjasver „De Zwarte cm x 100 cm + 1 losse spie- schuimrubb matras, 80x200,
den Bel voor informatie mw
Tel 023 - 5718486
Bende heeft nog plek op gel 225 cm x 150 cm, prijzen ƒ30 pst in 1 koop 5714175
Dames'heren gevraagd,
H Pennings, tel 5717359
n o t k Tel 0206169091, na
25 tot ± 50 jaar die mstant- vrij , Hotel Faber 5719178
1730 uur (evt antw app)
koffie gebruiken en mee wil
Dans- en balletlessen
en doen aan een markton
Felicitaties
derzoek U krijgt hier een ver
Kunst en antiek
goeding voor 020 6654447
:LAUDIO GOMES DANCE SCHOOL open huis 7 september,
B Fam Vossen bedankt voor B Ingnd, Ted samen gezellig
gratis workshop SALSA beginners 20-21 u , gev 21-22 u ,
een te gek verjaardagskado, met Milan in bed Van harte
SAMBA demonstratie, daarna vrij dansen Donker Curtius
om nooit te vergeten Yv
straat 9 (v Hallstraat) Tel Claudio 06 - 54633461,
Hans en Ciska
020 - 6839646 of Aart 06 - 52819351
* Help de Polen Stuur 'n B Marja, hartelijk gefelicivoedselpakket' Wij hebben teerd Hoe oud/jong ben je nu O a antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten, veel
kleingoed enz enz Op maandag 2 en dinsdag 3 september,
evt 'n adres 02907-5235
geworden?'
aanvang 19 30 uur Kijkdagen vrijdag 30 augustus 140021 00 Creatieve dans voor ouderen U hoeft niet bijzonder fit of
n Marja we gaan het toch uur Zaterdag 31 aug en zondag 1 sept van 1000-1600 uur enig te zijn om deze lessen met veel dansplezier te kunnen
vertellen je mag er weer een Spinnerij 33, Ind terrein Legmeer A'veen 020 - 6473004
volgen Leeftijd vanaf 50 jaar Inl 020 - 6990784 (9-13 uur)
jaar bntellen'
Salsa danscursus Gratis tolTAFELS
» Wij behouden ons het KOLONIAALSTIJL
der Academia de Salsa, tel
300
m
voorraad
recht voor zonder opgave van Nederlands-lndie
0297 261336 Div plaatsen
antieke
antiek, klein,
redenen teksten te wijzigen meubelen en antiek-look 700
groot, dik, dun
of niet op te nemen
stoelen, div modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
Keizersgracht 357,
Uitgaan
decoratie enz JAN BEST,
020-6232736
Keizersgr 357, 020 6232736
Showroom
Showr Mr J Takkade 30,
Mr J Takkade 30,
Nederlands Grootste
Aalsmeer, 0206412137
Aalsmeer, 020-6412137
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
31 aug 1 sept 9-17 uur
Computerapparatuur en software
Eindeloos Groot
Org v Aerle 0492 525483
dlil niminii t i> niet \noi li<vor^kl<ir lit( n) of /rnden ,1.111

Schitterende bankstelhoezen

* Veilinggebouw Amstelveen *
September-veiling

Scapino Dansschool

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

Jan Best

SNUFFELMARKT UITHOORN
elke zaterdag 916 uur
Kraamhuur
ƒ 25
entree
ƒ 2 50 Industneweg 4
Info 0297 - 532354

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Computer Discount Center
"SUMMERSALE"

v a zaterdag 30 augustus zolang de voorraad strekt'
Gevr interieurverzorgster
Harddisks v a ƒ 60,- mcl BTW
enkele dagen p w 9 00-11 00
Printers v a ƒ30,- mcl BTW
uur
Hotel
Queenie,
vr
nr
Vlooienmarkt zondag 15/9,
Monitoren v a ƒ 60,- mcl BTW
mw
Holleman
Tel
5713599
Wijdewormer,
Tennishal
QUANTUM Fireball 2 1 GB HD ƒ470, mcl BTW
Neckslag
Zondag
29/9, Huish hulp gevr die netjes Tornado 180Watt speakers (als beste getest') ƒ 70,- mcl BTW
Haarlem Europawijk, Tijbb- en zelfst kan werken, voor
Tornado 28k8 intern modem ƒ 280,- mcl BTW
sporthal, alleen 2e hands, van vrijdagochtend 023-5713894
Tornado 28k8 extern modem ƒ 340,- mcl BTW
900 16 00 uur 0320 256656
Tornado M WAVE 28k8 intern DSVD ƒ 365 - mcl BTW
Zelfst, huishoud hulp gevr
Tornado ISDN pcc intern ƒ265,- mcl BTW
voor ma en do, 900-1200
CD ROM spelers v a ƒ 30,- mcl BTW
® Zie de colofon voor opga- uur Bellen tussen 1800-1900
Modems v a ƒ30- mcl BTW
ve van uw rubieksadvertenlie uur, tel 023 - 5713219
Mamboards v a ƒ 15,- mcl BTW

Wij zijn een slagerij in Amsterdam Zuid Onze klanten zijn
particulieren en instellingen Wij zoeken op korte termijn een
SLAGER PRODUCTIEMEDEWERKER M/V, leeftijd 18 tot 21
jaar goed salaris zaterdags vrij Wij verwachten jouw telefoontje na 1900 uur op tel 0226 353908

de TORNADO PARIS DAKAR JEEP staat zaterdag klaar'
Keienbergweg 35, Amsterdam z/o
email cdcadam@cdc nl Tel 020-6914500

Quantum Fireball 2.1GB

Technisch personeel gevraagd
Op zoek naar werk m de
techniek? Bel of kom dan
langs bij Technicum Uitzend
buro Ceintuurbaan 312 m
Adam Tel 020 6767656

Horecapersoneel gevraagd

Computer Discount Center
Amsterdam

Keienbergweg 35

Nog steeds op zoek naar do juiste persoon (m'v) voor onze
keuken Heb je in'eiesse om zelfstandig de keuken van een
tteengnil fondue restaurant te doen geef dan een belletje
Tol 023 571209?

't Familie Restaurant
/ookt afwashulp tot + 21 jaar
voor de avonden on in het weekend
Inlichtingen tel 023 5712537

Divers personeel gevraagd

NECKER

ANN

REIZEN

De ccesvolle internationa'e reisorganisatie ïoakt voor de
ifdi'Nnq reserveringen auto en vliegreizen te Diemen enthou
<astc' mpdework(st)ers die voor een beperkt aantal uien per
lag of per ,vcek op oproepbaSiS werkzaam willen zijn als

020 691 45 00

Kleding

Monet Strijkservice
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
zaamheden Voor info 023 5717177 of 5715021

Verhuizingen
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport
Voll verz Dag nachtservice
020 6424800 of 06 54304111

SG40
145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

SG45
165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Lattenbodems
Rolbodem
Dubbelzijdig verstelbaar
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166
Hoi, leuke jongens, jullie
spreken met Karin Ik ben een
iele gezellige en leuke meid
k ben op zoek naar hele gezellige jongens, om met mij te
gekke dingen te gaan doen11
Zie je dit wel zitten7 Reageer
dan SNEU 06-350 15 156
1 gpm. Boxnummer 375381
Ik ben 1 90 m lang, blond,
groen-blauwe ogen Hou van
natuur, sport en mensen met
een open en spontaan karakter Ik zoek een slanke, don<erhange vrouw met looks en
brams die zeker niet oppervlakkig is Ik hoop je via deze
weg te vindeni 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 339303
Ik ben Ruud en ben hartstikke
gek en onverantwoord1 Ik
zoek iemand die mij wil
heropvoeden of die mij in bedwang wil houden1 Je moet
wel van goede huize komen1
Durf jij? 06-350 15 1561 gpm
Boxnummer 378964
Leuk dat je me gaat bellen' Ik
ben 35, leuk en spontaan Ik
z k m een ondernemende,
leuke man, die vooral veel wil
lachen' Vertel wat over1jezelf,
ik reageer zeker terug
06-350 15 156 1 gpm Boxnummer 395452
Lijkt het je wat om eens kóntakt op te nemen met mij, een
slanke, avontuurlijke vrouw
van 32 Zo ja, laat dan een
boodschap achter en wie
weet klikt het 06-350 15 156
1 gpm. Boxnummer 388070

voor uw feest,
party of receptie
Tel 023 - 5715541

Party-service
PELIKAAN

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis, tel
023-5714085 of 5719652

o ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
uw adres voor koud buffet UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafen bittergarnituur
Tel 023-5718812/5715619 delmg Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam

Kennismaking

Fabriekswinkel

Latex

Grandioze speciale aanbieding .
'•''•'.";. Vv-" Alleeri bij ons
•"•"""
kwaliteits LATEX MATRAS
Damasttijk doorgestikt 14 em dik

90x200.............. 320.-

SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
595.nm ie»
PRIJS
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)
65.35.125.-

Echt
100% schapenwol, 2 delen
wollen

DEKBED
1-pers.
175.-

2-pers.
225.-

litsjumeaux
295.-

1 pers. dekbed
v.a. f 34,50

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-6172535

Ondeugende blauwe kijkertjes, goed figuur, gezellig,
romantisch, 1 80 Denk je
dat je dat aankunt, spreek1
dan een leuke boodschap m
En ik (man) reageer weer op
jouw box' 06-35015 156
GRATIS OP WOON T V UW HUIS'VERKOPEN?
1 gpm Boxnummer 305481
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u service)
Sportieve vijftiger zoekt een TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN
lieve, spontane vrouw tussen
de 50 en 55 jaar Ik rook niet
Onroerend goed
en gebruik geen alcohol Wil
jij ook samen leuke dingen
te koop aangeboden
ondernemen en hou je van
gezelligheid, neem dan kóntakt met mij op1 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 365084
VINKEVEEN
Utrecht met Babette, wat ik Aan Vinkeveense Plas, Abcoudezijde Vrijstaand huis aan
zoek, is een beetje gezellig- water, met aanlegsteiger, ligging tussen jachthaven Winkelheid, vriendschap, mensen oord en de2 plas, per voet te bereiken via Jachthaven Bon,
om me heen, lol trappen Ik + 1900 m grond, 3 slaapkamers, nieuwe keuken, nieuwe
houd van uitgaan, lekker eten badkmr Aanvaarding per direct Vraagprijs ƒ479 000 k k
en nog veel meer Lijkt het je Inl Peter Bruin Makelaardij, 020-6768022
wat? Spreek dan een reactie
op mijn box in Groetjes van
Onroerend goed
Onroerende
Babette1 06-350 15 156
en woonruimte
1 gpm Boxnummer 931975
goederen te koop

Beter onder dak bij de

Utrecht met Mananne Zijn er
nog van die goed uitziende,
langharige mannen, die net
als ik van hardrock en blues
houden? Andere muziek?
Geen probleem' Hoe maakt
niet uit of je groot/klem bent,
maar niet dik' Ik ben 1 68 m
en 53 kilo, 33 jaar.
06-350 15 156 1 gpm. Boxnummer 442080
Welk meisje van rond de 20
jaar zou het leuk vinden om
vanavond met mij naar de film
te gaan? 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 374521

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 0345-611486
(automatisch) of 0345 631364
(telefoniste) 24 uur per
dag, 7 dagen per week
Cupido erkend, voordelig en
een van Nederlands grootste
relatie organisaties

te huur
aangeboden

gevraagd

Heeft u plannen uw huis te
verkopen? Nu of volgend jaar Te huur 2-kamerapp, Uitpr.kl ca ƒ 350 000 Belt u dan hoorn, gemeub , van 1-10-'96
tot 1-4-'97 Tel 0297 - 532526
023- 5719624 na 1800 uur
(overdag 020 - 562 2370)

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

Te huur tot 1-5-'97 3-kamer
flatje, ƒ 1050 per maand mcl
Telefoon 023 - 5719357

750 RUILADRESSEN
in A'dam Inform bijWBVHet
Oosten Tel 0204873315

Te huur. vak app voor ± 6
maanden Tel • 023 - 5716122
Tijdelijk t.h tot 1 april
1-kamerapp J P Heijestraat
ƒ400excl p m 020-6719349.
Z'voort, voor 1 werk pers
1-kmr app, ca 29 m2, met
kitchenette,
eigen d/t,
ƒ784,39 p.m. Waarborgsom
ƒ 1 000,Contractkosten
ƒ350,- Cense & van üngen
Makelaars o g . 023-5715715

WOLVEGA aangeb huis met
tuin, 3 kmrs Gevr huis in
Z'voort Tel 023 - 5715219

Bloemen, planten
en tuinartikelen

T h kantoor/winkelruimte, 60
m2, J P Heijestraat, A'dam
ƒ2000 ex p m 0206719349

Woningruil

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of Voor creatieve vijvers/aquantelefoonnummer de colofon ums, SIERGRIND div kleuren
en afm , ook MOLENSTENEN
m deze krant
e.d , bel 020 - 6368328

voor de particulier:
3 regels gratis

Scapino Dansschool

Hotel Hoogland

inclusief 17,5% BTW

SG35
130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

Sport, spel en ontspanning

Zalenverhuur

ƒ 470,-

SG30
115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

Noord-Holland hé met Anja'
Ik ben een leuke, blonde,
spontane en jonge vrouw van
42 jaar, 1 72 m Ik zoek een
leuke vriend, om samen te
genieten van de leuke dingen
in het leven! Spreek maar wat
in en wie weet spreken we
elkaar' 06-350 15 156 1 gpm
Boxnummer 327992

Jaarcursus Tai Chi/Chi Kung, Pentjak Silat en diverse
bewegmgslessen, waaronder stretch Start september
Lokatie Nieuwezijds Voorburgwal 292, Amsterdam Korting
met stadspas Inlichtingen 020 6990784 (9-13 uur)

2160MB opslag
10.5ms
PIO Mode 4
4500 rpm

Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

Loop jij ook liever over het
strand dan over het ijs? Ben
je een leuke, slanke, actieve
man? Laat dan iets leuks van
je horeni 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 397956

VLOOIENMARKT 14/15 sept
J Edenhal Amsterdam
0481 - 422112 / 423363

Winkelpersoneel gevraagd

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoons Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 legels • alleen vooi particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f300.- uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
vooi iedeie lettei, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder wooid. punt ot komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw adveitentie eer betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giio)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaait.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opstuien
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JMZandvooit

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
u\v opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij u» tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten onlstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht voor zonder
Gratis Micro's en betaalde
Micio's moeten worden ingele- opgave van redenen
te k sten c
verd bij een aanlevei adres
.;
' "'^8™ of
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur. mc' op te Ilemen'
Betaalde Micio's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot viijdag 17.00 uur.

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
a Wie wil met mij Rippo's rui' 3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
len? Tel 023 5715489, vra
van uw keuze
gen naar Johan
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

Hobby's en
verzamelingen

ARNHEM ik ben Wim, 50
jaar, ik heb kort haar en
blauwe ogen Mijn hobby's
SCHILDER heeft nog tijd v sport muziek, motorrijden,
DE KLUSSENBUS
Om "oor do?e functie m aanmerking te komen moet u Voor iedere klus bellen dus binnen en buitenwerk Vrijbl dansen, natuur en knuffelen
prijsopgave
Ik ben een gezondheidsfreak,
lOldoon aan de vo'gcndo oisen
Tel 023 5713780
Bellen na 18 00 uur 5719800 romantisch en optimistisch in
Gepensioneerde
schilder
gesteld' Ben jij die ik zoek?
' conmoruole on dienstverlenende instelling
heeft nog wat vrije tijd voor « Rubneksadvertontie? Zie 06350 15 156 1 gpm Box
• grote mato van zelfstandigheid en stressbestendigheid
schilder
en
timmerwerk
voor
adres
en/of
telefoonnr
nummer 370351
• affiniteit met hot toerisme
de colofon m deze krant
Tel 023 5718248
• een prettige tclcfoonstem
' beieidhcid op /aterdagen te werken
Ben jij een kanjer (man) tot
circa 65 jaar? En hou jij van de
VVi] bieden u oen uitdagende functie m een enthousiaste en
natuur, uitgaan en gezellig^vondige werkkring binnen een jonge organisatie Uiteraard
heid thuis? 06350 15 156
s het salaris m overeenstemming met de functie en zijn er
1 gpm Boxnummer 371687
unina arbeidsvoorwaarden Bovendien krijgt u een korte
interne opleiding voor do/e functie
Den Haag ik ben Patricia uit
Den Haag en ben 20 jaar, 1 72
ENTHOUSIAST VOOR EEN JOB BIJ
m lang Verder heb ik donker
NECKERMANN REIZEN?
lang haar en bruine ogen Wil
len jullie meer over mij weten,
Fn voldoe jo aan de bovengenoemde eisen schrijf dan nu je
of iets leuks over jezei' vertel
sollicitatiebrief en stuur dc/c met jo curriculum vitae binnen
len, spreek dan wat op mijn
14 dagen naar
box in, wie weet BEL'
06350 15 156 1 gpm Box
Neckermann Reizen
nummer 946044
tav dhr A J van Rijn Postbus 12060 1 100 AB Amsterdam

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

reserveringsemployee m/v

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Hallo, wij zijn meisjes van 18
jaar en wij zoeken een leuke
jongen m de buurt van
Utrecht We zijn 1 76 m lang,
56 kilo en hebben blond haar
tot aan onze billen Spreek
snel wat m, dan maken we
een spannende afspraak"
06350 15 156 1 gpm Boxnummer 438120
Hoi, hier is Fleur Ik hou van
sporten en muziek luisteren
En ik heb zin om met een
goed uitziende spontane
jongen gezellig iets te gaan
doen Ga je mee?
06-350 15 156 1 gpm Boxnummer 343927
Hoi, ik ben Kim, 1 65 lang en
slank' Ik zoek een leuke,
spontane, knappe, intelligente man met een goed figuur,
die goed gekleed is'
06350 15 156 1 gpm Boxnummer 344618

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m

7 regels ƒ 12,58

t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m

9 regels ƒ 16,18

t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 icgels gratis, niet vooi de zakelijke markt, lot een maximum van één advertentie
pei week Ook /onder vei melding viaagpiijs (aitikelen te zamen niet boven f300,-) kunt u niet giati.s adveiteren. Alle prij/en /.ijn incl. I7,57o BTW
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S v p. in rubnek'

Plaats'

(<iih iiiinlii)

Vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus en zondag l september.

Aerobics

'Sv^^fi-^^-W^^^jy^V'^ni^

Fitness
HL t i l .ind cii|oy it" de hjlsprcuk
in hel gloednieuwe Amslelpark
i t e Slyle Cenlei Du litncss cenuni onderscheidt /ich van andcie
nu de positieve uitstraling van de
Hi|d aanwc/ige begelcideis en de
nideinste appaiatuui Amslelpaik
i l e Style Centci kan daaidooi
plimaal aan de wensen en
ehoelien van de klant tegemoet
uilen iedere spoitei is anders en
t e l t /ijn ol haai eigen doel in de
tness/aal Vooidat ei begonnen
oidt met trainen vinden er eerst
n aantal kleine tests en een
intake gespiek plaats om de
sieke conditie en het doel \an de
u n i n g te bepalen Daarna volgt u
\ e L mstiuktielessen om een goed
t b i u i k van de apparatuur en juiste
itvoeung van de oefeningen te
iiandcien Veivolgens gaat u aan
' t slag met uw op maat gemaakte
iinimisschema

Amstelpaik Lile Style Center
weikt met unieke apparatuur \an
Lite Fitness Het "Life Circuit", 12
toestellen die door een computer
gestuurd woiden, mag gerust revolutionair worden genoemd De/e
toestellen meten eerst uw kracht
door de beweging eenmaal uit te
voeren, waarna u direkt dooi gaat
met de oefening Het bij/ondere is
dat u /owel tijdens de positieve als
de negatieve beweging weerstand
voelt /odat het tiamingsrendement
\eel
hoger ligt
Bovendien
onthoudt de computer uw bewegingsuitslag
belangrijk
bij
beperkingen en grote of kleine
mensen De kans op blessures is
nihil bij het Life Circuit terwijl de
effectiviteit /eer groot is
Daarnaast is er ook conventionele
krachttraining-apparatuur en een
scala aan cardio apparaten 7odat u
uw kracht en uithoudingsvermogen

Hel miw\ane\i Li/c Ciicmt
goed en ge\ ancerd kan trainen
Fietsen en hglietsen (goed voor uw
mg) loopbanden stcppeis en 1001ergomcters - alle /i)n uitgciust met
haitslagmeters (de meeste / e l l s
met een handsensor wat onh>giemsche banden om uw borst
oveibodig maakt)
Het mag duidelijk /ijn Amstelpark
Lite Style Center biedt u een totaal
kvvahteitspakkel
van tilnesstacihteiten aan waaidoor u ei positiet tegenaan gaat en bli|tt gaan
Maak gebiuik van on/e aanbieding du weekend om u/elf te overtuigcn'

Zwcmband]c sinaasapjielhenen ol
gewoon een paar pandjes mce-i '
En u bent het /al om LLII slap en
hongeiig gevoel te hebben ti|dens
(alvveei) een dieet'
Wacht dan niet met goede vooinemens tot l |anuaii maar stait nu
met ons Anuiseei je Slank piogramma Tijdens dit K-wcLkse programma verbrandt u vet op
gevaneeide vvij/e gaat uw lichaam
er stiakker uit/ien dooi spierversterkende oetcnmuen en leen u

De open dagen op de
als volgt gepland:
- vrijdag
- zaterdag
- zondag

v e r a n t w o o r d omgaan met voeding
Omdat liLl PIOL.Ianima is opge/el
m n a u w e s a m e n v v e i k i i u mei
Weight Witcheis en litness spe
c i a h s t c n van het t o p i n c i k I i l e
I itness bent u v e i / e k e i d v m een
goed o n d e r b o u w d l i a i n i n g s e o n
eepl dal stap vooi stap de /o nodige vciandeimgen in uw l e v e n s s t i j l
aanbiengt Hl /ijii vvoidt /odoende
lang/amcihand a v v a v o l l i l e w a t
de enige ma'iiei is om het bekende
jo-jo-efleel tegen te gaan

l i e t lant il t i a i i l i n j c n pel week is
i l h a n k c l i j k van uw doel LI vvoiclt
i n t e n s i e l begeleid en als u du
w e n s t ook goed in de gate'n
gehouden Ook k i i ] g l u een m i p
met het p i o g i i m m a inloinialie
mee /i.id U u a l t i j d een houv ist
heell Vi.iagl u on/e begcleidcis
naai het Amuseei |e Slank pui
g i a m m a / i j \ e i t e l l c n u ei graag
meel ovei U k u n t ook hellen vooi
meei m l o i m a l i e 020 3010701
tussen S 2^ iiin C) 17 w e e k e n d s )

In de l u i l i i e h e h l e aeiobie/aal
hlcdl Amslc'lpaik l lle S t v l e Celllel
d a g e l i j k s een v n i e t e l t uiil lessen
op ihvelse M I V L . I L I S Steps high en
low impact hi id v g v m en bod v
shape / i j i l vooi v e l e n bekende tel
men Maai vooi dagenen die nog
niet pieeies w e t e n vv.it / i j leuk v i n
dell / I j i l LM de me'dleV pioctIcssen vva.mn geduieiule dnc
k w a i t i e i ol een u u r v e l e vormen
i in bod komen I i j d e n s de' O[)en
D igeil /i|n el een aantal medlev

lessen e'il andc'ic gialis p r o e f l e s s e n
(/ie se hem.i e 1de is op de/L p i _ m i )
/odal u een joed beeld k u n t k i i | _ u i
wat on/e i n s i i u k t e u i s in hun m u-.
hebben Vooi de pi ijs boeit u hel
niet te laten ( n l / 90 pel m i ind
ol / 2s() pei k w a i l a il v i i i
onbe'peikt aeiobies i i i c l u s i e l IIL!
gebiuik van sauna en / v v e n i h i d i
maai WL o v e i l u i j e i i u u a i _ oot
van de k w a l i t e i t van on/e lessen en
hel enthousiasme dat de i n s t i n k
teuis uilslialen

Ie verdieping van Tenmscentrum Amstelpark zijn
16:00 - 24:00 uur
09:00 - 19:00 uur
09:00 - 19:00 uur

Iedereen is tijdens deze uren vrij om in de fitnesszaal verschillen.de
toestellen uit te proberen of licht te trainen
Ook kan men gratis gebruik maken van de squashbanen, ei zal een
instrukteur aanwezig zijn om vragen aan te stellen en tips te verkiijgen
Het lesrooster voor aerobics voor dit weekend ziet er als volgt uit
-vrijdag 18 00-19 00 uur
medley (mix)
19 00 - 20 00 uur
high impact
20 00 - 21 00 uur
steps
- zaterdag l O 00 - 11 00 uur
medley (mix)
13 00 - 13 45 uur
medley (mix)
H 00-14 45 uur
steps + body shape
15 00 - 15:45 uur
aerobics + benen, billen, buik
-zondag
10 0 0 - U 00 uur
medley (mix)
13 00-13 45 uur
medley (mix)
14 00-14 45 uur
steps + body shape
-l5.00-15 45 uur
aerobics + benen, billen, buik
Iedereen kan hier gratis aan meedoen1
Het Sun. en Beauty Center is het hele weekend open om u voor te lichten over behandelingen, gebruik van produkten en de vijf snelbruiners
En natuurlijk mag u niet vergeten een kijkje te nemen in het zwembad'

Running Center A dam
'U Amsterdamse Bos is ook het
i miei n van vele dui/enden lopers
i andeie spoiteis Daarom is erop
a Amstelpark Tenniscentrum de
udloopspeciaalzaak
Running
eiitei Amsterdam gevestigd Een
mkel waai de seiicu/c hardloper
les van /ijn ol haar gading kan
inden D m v een looppalroonuKse waar de i n d i v i d u e l e
iclalvvikkelmg wordt vastgesteld,
oidt uit het uitgebieide assortileiit de juiste schoen voor de
] nstc voet gevonden Tijdens de
Ven Dagen krijgt u bij aankoop
n waaidebon t w v 10% van het
stede bedrag voor een volgende
nkoop

,
|

l R u n n i n g Centei Amsterdam
jen kaaitjes die de be/oekers
n de Open Dagen kunnen mullcn Ondei de invullers worden

twee 2-daagse reizen verloot naar
de 20km van Parijs op 20 oktober
a s mcl startbewijs, l w v ƒ 229 per stuk De winnaars/winnaressen
krijgen thuis bericht
Hardloopschool Amsterdam
De Hardloopschool Amsterdam
ver/orgt v a n u i t het Amstelpark
Tenmscentrum (loop)trainmgen
voor iedereen in het Amsterdamse
Bos In het pakket 7itlen fitnessvvalkmg, conditie-cursussen en
loopgroepen Tijdens de Open
Dagen kunt u alle informatie over
de Hardloopschool Amsterdam
knjgen Bovendien is er een loopIramei beschikbaar vooi het geven
van individueel adv lesover Iraimngen trammgsschemas e d en wel
op vri|dag 19-21 uur zaterdag en
/ondag 13-15 uur Dus, ook de
haidloper is van harte welkom op
het Amstelpaik Tenniscentrum

Open Dagen Tennis
Heiaaid velgelen we met
lai
we
vandaan
komen /ijn ook
01 de lennisis oigamscn we Open
1
it.cn m de
urn
van
i oei lessen
votcei
de
leende dala
l v ast m uw
eiula vvoens1
u 18 seplembei S".
Heen jeugd) vnj1
1.; 20 /ateidag 21 en

Squash

/ondag 22 september, en kijk
CC

'

twee

komende
buurlUlt naar e
^
A m s te lp a i k
Tennis Nieuws
pagina
Op
de/e pagina
bevindt zich
een bon vooi
een
gratis
proefles
U
kunt nu ook
alvast telefonisch
inschrijven belt u
020-3010700 (8-23 uur)
in uu

Twaalf schitterende vvedstiijdba
nen lond een eigen bai met ge/cllige /ithoekjes geven aan dat
squash een belangii|ke plaats heelt
veioverd
op
Tenniscentium
Amstelpark
U bent van haite welkom om de
knusse sleei /ell te pioeven ti|dens
on/e Open Dagen en neemt u
genist uw laekel mee Geduiende
de Open Dagen is ei een N'edei
kindse toppci e q le'iaai aanvvevig
die u van de nodige tips kan
voor/ien en ei v i n d e n ook d i v e i s e
elmies plaats vv aai aan icde'iecn
gi atis mag deelnemen Raekets /i|n
te leen ti|dens de Open Dagen Let
u ei wel op dat u geen schoenen
met /vv ai te /olen dia.igl' Ook
kmdeien /i|n van haite welkom

Sun & Beauty Center
Tussen al het hsieke geweld
bevindt /ich een oase van rust en
ontspanning m het Sun & Bcautv.
Centei lliei kunt u /es dagen pei
week lei echt voor een /onnekuur
op een van de vijl snelbrumeis Ot
u laat /ich v e r w e n n e n dooi on/e
specialistes met een schoonheids-

behandehng In n a u w e samenw e r k i n g met Lancastei is een
totaalpakket aan behandelingen
opge/el waai mee hel gehele
lichaam v ei 701 gd kan vvoubii Ook
vooi kleine behandelingen /oals
het harsen van benen of het v ei v en
van v v i m p c i s en w e n k b r a u w en

k u n t u bij Vnistelpaik Sun &
Beaulv Cenlei leieeht c v e - n a l s
vooi kiinslnagels ol een manicuie
\ooi uw dagelijkse v e i / o i g i i i ü
kunt u kie/en uu een iinin assoitimeiu piodukien van Laneastei Om
u een beeld te' geven van wat het
Sun 6e Beautv Cenlei u ie bieden
heell volgt luei een ü'eep uu de
velschillende behandelingen
- icinigende beliandcling
- totale make-up behandeling
- \\impeis wenkbiauvve'n v ei v en
geviehtsmassage manueel
- lichaamsmassage
- mamcuien mei lak
- Schleitl behandeling
- ge/iehlsmodellage
Kom langs en maak k e n n i s met
Sigud en Lsihei /i| le-gjen u giaay
uit wat de behandelingen jiieeies
inhouden Ook k u n t u advie's
i n w i n n e n ovci w e l k e snclhuniici
het meest geschikt is vooi uw huid
tv pe

Lcn Mijik s m \(}/U ttciiij U IHIU \iin huilt uilkoiu om li/ikn\ de open (lai;en \cnchilliiidc k'\\i'n te pi abt i ui

Sauna & Zwembad
Ongelofelijk maar echt waai ol u
nu kiest vooi squash litness ol aeiobics of gast bent van het Sun \.
Beautv Centei de tiaaie /vvenibadiuimte met tiopische uitstialing
staat tot uw beschikking
Naast het /vvembad en het bubbel
bad /i|n ei twee sauna s aanvve/ig
een gemengde sauna en eLii apaite
sauna vooi dames Ook is LM een

Tui ks bad aanvv L/ig vv aai na u k u n t afkoelen in het
dompel bad
Aan de bai kunt u een
diank|c bestellen Zowel
buiten als binnen /i|n er
ligstoelen om te iela\en
Heeili|k ontspannen na het
inspannen v i n d e n vvi| met
nieei dan veidiend

?£#;!3ss^r.v*fe*j^*^^^

Routebeschrijving nieuwe Tenniscentrum Amstelpar

l e n n i s e e l H l l l l l l \lllslelp.llk is joed beleikbaai / o v v e l mei ÜL auto op de l l e t s als niet he't openbiai V L I V O C I
l l l l _ V V e g \IO llsl ig S I O S ( \ l l l s t e l v e e l l ) \Illslelv LL llsevv e'- tol ingang \lllsleldamseBos leellls loloilde K e i l !

- bushalie koeiiLiikide iHiiniiieis 70 I 2 s 147 l d"! 170 171 172 19^
bushalte \ a n den Boechoiststi uu n u n i m e i s (il)S d9 l ft 1 )
s n e l t i a m l u l t e \ l I i n s t s t i i i t I I J I K I I •> en s l en d in s m i n u t e n lopen t / i e k a a i t )

Amstelpark Racketsports C.V.
uw tennis- & squash speciaalzaak
met 24-uurs bespanservice
tel 020-3010760

Voor al uw
hangen sluitwerk

Stammerhove 5
Diemen
020-6982121

Scholte

de Vries

De Waal 22 Postbus 306 5680 AH Best Tel 0499-366466
Amsterdam

Weekmedia 17

woensdag 28 augustus 1996
Rijles auto's
en motoren

Vaar/surfsport
Te koop nieuwe stalen roeiboten, 4 m lang, met roeispanen, prijs ƒ 1150. 035-5823978

Te koop
aangeboden
diversen

Vakantie
buitenland

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
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BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98,50

06-Nummers
00 245 292 777 Het telef.nr
dat alle 06 sexnummers overbodig maakt (200 cphm).

24 u./p.d. 100 cpm.

60 CPM! Kerels gezocht voor
sex rnet vrouwen. 06-9678.

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
24 u./p.d. 100 cpm.

(95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man
06-320.322.29.

GAY-kontakten: mannen zoeKerels gezocht voor
ken mannen. Dating + Direkt wilde sex met dames (40+).
Apart! 06-9518 (75cpm).
06-98.11 (SOcpm)

SEX-OPROEPEN van
de heetste vrouwen (20-45)
06-97.37 (SOcpm)

• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Heerlijk DISCREET apart met Kerels gezocht voor lekkere
hete vrouwen uit Amsterdam. sex met hete dames 40+.
36-320.322.11 (75 cpm).
06-96.01 (1gpm).
HEET 35+ sexkontakt: direkt
Mannen gezocht om hete
apart met een oudere vrouw. vrouwen (30+) te verwennen.
Bel! 06-9567 (80 cpm). Vrou06-95.80 (75cpm)
wen bel gratis 06-4633.
Naar bed met hete
Hete vrouwen (35+) willen
getrouwde vrouwen thuis.
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
06-96.03 (SOcpm)
06-96.68 (slechts 60 cpm!).
Nieuw:
hete meisjes uit
HETE vrouwen (35+) willen
Groot Amsterdam!!
direkt sexkontakt.
06-350.445.20 (75cpm).
06-350.442.52 (75 cpm).

SEXtelefoonnrs van studentes, ze geven echt hun nummer. 06-95.01 (75 cpm).

Diverse clubs

SM-VOOR-2: direkt apart
voor dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75cpm).

2 warme STUDENTES privé,
massage, relax, trio. Middenweg 89A A'dam 020-6925183.

SM-voor-2: voor 'n streng of
Amber Escort: 020 - 6328686
onderdanig SEXkontakt!
v.a. 19 u. GEZELLIG! Discreet
Bel: 06-95.37 (SOcpm).
geen chauffeur a.d. deur.
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Lief
meisje, 28 jr, wil nette
B TG koop: jongensfiets,
Hete negerinnen echt opCaravans
Dames geven hun adres
heer ontv. + verw. teg. fin.
Gazelle, prijs ƒ 150.
bellen.
06-98.80
(SOcpm).
Financien en
Bedrijf sen tel.nr (100 cpm)
Vouwwagens
verg. Hyg. + discr. verz. Br. o.
Telefoon: 023 - 5716815.
06 • 96.85
TRIOSEX: 'n vrouw of man nr. 795-34010 v.d. blad.
handelszaken
onroerend goed
Tuin/zomerhuisjes
vrouwen
geven extra in bed. Sexkontakten!
HOMO-voor-2, SNEL Direkt Oudere
ANONIEME sexafspraakjes.
te koop - te huur
Luxe privéhuis! 12 meisjes,
Apart met een hete jongen! tel.nrs voor direkt SEXkon- Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
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takt. Bel: 06-95.11 (1 gpm).
Auto's en
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Dominante vrouwen geven 06-98.78 (60cpm).
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sauna's. 10.00-1.00. Sarphatiboten, auto's etc.
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ex.
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gratis
06-4999.
06-97.09
(75
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Bel nu: 023" - 5714534.
hete STUDENTES!
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u.
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"HOMO-KONTAKTEN**
SEXKONTAKT:
vrouwen
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gezocht
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Vrouwen
(40+)
willen
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Overtoom 443/020-6188677.
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Zie ook de pagina's
Autoruiten en kentekenplaDirekt apart met hele
VROUWEN-lijn:
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willen
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Direkt
a/d
SEX
met
dames
(40+)!
SEX!!
DIREKT
APART!
Bel
nu:
voor adres en/of telefoonnr.
ten. Lijsterstraat 18.
SHOWROOM
Inl. Jan van den Broek,
hete knul uit Amsterdam!
Ze willen meteen en
Zin in een striptease?
lijn!
06-96.63
(80cpm)
Bel
06-97.05
(75cpm)
06-96.33
(1gpm).
de colofon in deze krant.
in deze krant.
Tel. -t- fax: 023 - 5731613.
tel. 020-6132310 tot 18.00 u. veel sex! 06-97.06 (75cpm) Bel nu 06-96.13 (Nu 60 cpm).
Bel: 020 - 6191292.
Nazomer Dordogne, zomerh.
i T p koop: wit hoekbad, 85 10 dgn ƒ495,- all in, incl.
zwomb., tennis. 020-6312004.
m a. ƒ50, 023 - 5720243,
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SHOWROOM
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Dames geheel privé!
06 - 96.88
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IN TE LEVEREN BU
BESTEDING VAN EEN
8EDMG VANAF/ICO,-,
GELDIG VAN 26 AUGUSTUS
T/M 7 SEPTEMBER 1996
lEXPERT-FLAPPERARÏlKEL

WAARDE ƒ 25,-

MET EXPERT-GELD
Met de Flappen hiernaast kunt u van 26 augustus tot en met 7 september
1996 echt betalen bij Expert. Bij één artikel van f 100,- of meer betaalt u
". met de Tien-Gulden-Flap, U krijgt dan f 10,- korting, Bij f 250,- betaalt u
met de Vijf-en-Twintig-Gulden-Flap voor f 25,- korting. Bij f 500,met de Vijftig-Gulden-Flap voor f 50,- korting. Bij f 750,- met de
Vijf-en-Zeventig-Gulden-Flap voor f 75,- korting. En bij f 1000,met de Honderd-Gulden-Flap voor zelfs f 100,- korting.
Dus knip uw korting en kom snel langs.

IN TE LEVEREN BU
BESTEDING VAN EEN
BEDRAG VANAF ƒ 250...
GELDIG VAN 26 AUGUSTUS
W 7 SEPTEMBER 1996
IEXPERMAPPER ARTIKEL
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Eén Expert-flap per artikel. ' _ l

IN TE LEVEREN BU
BESTEDING VAN EEN
BEDRAG VANAF/500.-.
GELDIG VAN 26 AUGUSTUS
T/M 7 SEPTEMBER 1996
1EXPERT-FLAPPER ARTIKEL
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WHIRLPOOL AWM 275
WASAUTOMAAT

:25

Uitstekende wasresultaten
met de laagste verbruikswaarden, De hoeveelheid
water wordt zelfs aan uw
wasgoed aangepast. Met
extra grote vulopening.
Centrifugeert 1000 toeren.
GRATIS HALF JAAR ARIEL!
ADV.4249>

IN TE LEVEREN BU
BESTEDING VAN EEN
BEDRAG VANAF ƒ 750,-,
GELDIG VAN 26 AUGUSTUS
; T/M7 SEPTEMBER 1996
t EXPERT-FLAPPER ARTIKEL

(7"

WAARDE / l 00,-

ZAEVUSSI LUXE 295 LITER KOMBIKAST

IN TE LEVEREN BU
BESTEDING VAN EEN
BEDRAG VANAF ƒ 1000,GELDIG VAN 26 AUGUSTUS
T/M 7 SEPTEMBER 1996
1 EXPERT-FLAPPER ARTIKEL

Schitterend design met afgeronde
deuren. Netto inhoud koelruimte
maar liefst 216 liter, met automatische ontdooiing. Netto inhoud
vriesruimte 79 liter met 3 laden.
ADV. 1249;-
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GRUNDIG GV 5400 STEREO VIDEORECORDER

Extra iage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis eenjaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
l?'

PANASOiyiCTX25MD2
DIGITALE STEREO-TV

Gratis Video-onderhoud bij iedere
videocamera en -recorder. ..><*\

z r v oorhet cherpste
°ï
j
beeld.cEenvoudige

Betaalgemakmetde ^
Expert Creditcard.
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Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van al uw apparatuur.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.
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VOOR

VIDEO VAN HET JAAR 1996! Met Megalogic: de perfekte
Min Expert-flap
kommunikatie tussen TV en video, voor o.a. automatische
zenderinstelling. Showview én PDC voor optimaal
^programmeergemak.ADV. 1099T^ /^, ^

63 cm (eff. 59 cm) Quintrix beeldbuis. Totaal 40 Watt
Hifi-stereo geluid. Teletekst met 100 pagina's geheugen.
Dedigitaletechniek
VOOR
1399-

bediening.
Inkl. afstandsbediening.
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ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Hartendorp, Gen. Cronjestraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

,
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.
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Keur mogelijktrainer/speler
ZANDVOORT - De aftrap van een nieuw voetbalseizoen
staat voor de deur. De voorbereiding is in volle gang, de
trainers en spelers hebben er weer zin in. Een seizoen dat
vooral in het begin erg onduidelijk zal zijn gezien de vele
nieuwe tegenstanders, door de nieuwe'herindeling van
gewesten en klassen. Wat zal dit jaar voor resultaten geven? De trainers van Zandvoortmeeuwen, Zandvoort'75 en
TZB doen bijna geen voorspelling, de kracht van de meeste
tegenstanders is te vaag, dus afwachten maar.
Trainer van de zondagtak
van Zandvoortmeeuwen, Pieter
Keur, gaat voor het vijfde jaar
aan de slag met zijn selectie.
Aangezien Keur tevens trainer
is van het tweede team van AZ
is hij er in de voorbereiding niet
altijd bij. „Engel Koper, Harry
Schutte, Rob Kanger, Jan van
der Leden en Nanfred Bakels
vangen mijn afwezigheid uitstekend op. Aan de trainingsopkonist is het niet te merken dat
ik er vaak niet ben, die is echt
perfect. Daar sta ik van te kijken, zo goed is die opkomst.
Tijdens de competitie zal ik er
echter weer zijn. Bij de voorbereiding is het altijd erg druk,
vooral als je twee teams traint."
De 35-jarige Zandvoorter, die
geen contract meer heeft als
voetballer bij AZ, zou het spelletje graag nog blijven beoefenen. Daarom heeft Zandvoortmeeuwen de bond een verzoek
gedaan om hem als speler/trainer te laten optreden bij de
Zandvoortse club. „Ik wil graag
nog een jaartje voetballen.
Krijg ik dispensatie van de
bond dan kan ik meedoen. Dat
zal niet meer zijn als invaller
als het nodig is."
Behalve deze versterking
heeft Zandvoortmeeuwen er
een aantal spelers bijgekregen
waardoor de selectie breder en

sterker is geworden. Reinier
Kreuger, Jan Willem Luiten,
Paul Longayroux en Ferry
Boom zijn een paar namen uit
de ruime aanwas van spelers.
„Aan het spel en de resultaten
van de eerste oefenwedstrijden
was niet veel te merken van de
verbreding en versterking.
Doch de laatste wedstrijd was
echt een verademing, toen werd
er prima gevoetbald."
Dat geeft Pieter Keur echter
geen zekerheid over de prestaties in de competitie. „Het is
afwachten. Door de nieuwe indeling, moeten we niet alleen
verder reizen, maar is ook de
tegenstand vrijwel onbekend.
Zo'n zes clubs ken ik niet, dus
valt er weinig van te zeggen.
Uitspraken van hoe het zal
gaan doe ik echter toch nooit.
We zien het wel."
Zandvoort'75 heeft een moeilijk jaar achter de rug met als
gevolg degradatie. De nieuwe
indeling plaatste het team van
trainer Harry Talsma in de derde klasse met nieuwe maar
toch wel bekende tegenstanders uit de regio. Om de terugval bij Zandvoort'75 een halt
toe te roepen moest er wat gebeuren. „Op zich is er niet veel
veranderd, alleen train ik nu
het eerste team dat bestaat uit
een selectie van zeventien spelers. Een paar spelers van deze

groep hebben de schouders er
onder gezet waardoor er nu een
hechte en goede groep is ontstaan."
In samenwerking met begeleider Joop Paap zal de ploeg
gaan proberen het verloren gegane terrein te herwinnen. De
begeleiding zag wat jeugdige
spelers afhaken, maar kreeg
versterking door de terugkeer
van Rotain Castien en Philip
van den Heuvel. „Dat zijn zeker
geen verkeerde spelers," stelt
Talsma. „De opkomst van de
training is heel erg goed. Dat is
niet te vergelijken met vorig
jaar. Het is een kleinere groep
met een bepaald doel. Deze
groep wil wat bereiken. Als we
deze ploeg bij elkaar houden
dan denk ik dat het beter in
elkaar zit dan vorig jaar."
Ondanks de andere indeling
met nieuwe teams ziet Harry
Talsma het seizoen redelijk optimistisch tegemoet. „Er zijn
sterke tegenstanders bij. Ik
denk toch dat een plaats in de
middenmoot haalbaar moet
zijn en als het zonnig loopt dan
moeten we een periodetitel proberen te pakken. De sfeer is prima, er wordt hard gewerkt dus
daaraan zal het niet liggen."
Door de herindeling is TZB
dit seizoen in de zesde klasse
KNVB terecht gekomen. Nadeel is het reizen naar onder
andere Almere, maar voordeel
is dat de Zandvoorters uitkomen tegen standaardteams.
Trainer Willem Koning, die
zijn eerste elftal selectie voor
het vijfde jaar onder zijn hoede
heeft, heeft daar geen bezwaar
tegen. „Ik vind het juist leuk
om alleen maar tegen eerste

teams te spelen," aldus Koning.
„Het is een nieuwe uitdaging en
het is beter dan 's morgens
vroeg tegen DEM 4 of ADO'20 8
te spelen."
De selectie van Koning is taehoorlijk versterkt met de
komst van zeven spelers. En
die selectie heeft er veel zin in.
„De opkomst is echt vreselijk
goed. De oefenwedstrijden lopen geweldig en voor de bekerstrijd hebben we pas nog met 60 gewonnen. Nee, ik zie het helemaal zitten."
TZB ontmoet dit seizoen
teams als Sporting Marok, Sloterpark, Waterwijk en ADE.
Ook hier onduidelijkheid wat
het nieuwe seizoen zal brengen.
„We zijn versterkt, maar ik
weet niets van die ploegen. Ik
ken de kracht van de tegenstanders dan ook niet dus valt er
weinig over te zeggen hoe we
het zullen doen. Op zich voelen
we ons een stuk beter dan vorig
jaar. De sfeer is goed, de nieuwe
mensen passen zich goed aan,
dus denk ik toch wel dat we
aardig mee kunnen draaien. Je
moet echter geen blessures of
schorsingen krijgen, maar anders zal het wel behoorlijk lopen."
De zaterdagvoetballers van
Zandvoortmeeuwen zijn door
de degradatie in de vierde klasse KNVB ingedeeld. Deze voetballers gaan het dit jaar wat
vrijblijvender doen. De selectie
van trainer John van der Zeijs
traint maar een keer per week
en de coaching zal geschieden
door Fred van'Rhee. „Het is een
echt vriendenteam, dat lekker
vrij wil spelen, maar toch wel
voor de winst gaat," aldus Van
der Zeijs.

Duiven van Bol en
Romkes slaan toe
ZANDVOORT - De Zandvoortso duivenmelkers heb
ben wederom hard toegeslagen De duiven van PÏeines
vlogen eerst een vlucht vanuit Trnyetj met een overwin
nmg vooi John Roniket. en
vervolgens won Peter Rol de
vlucht vanuit Kapellen

De jeugdige Marcel Paap is ook dit jaar weer van de partij
Het team dat enige goede spe- Nu ik volop met de A junioren
lers zag vertrekken, heeft de bezig bon neemt Fred van Rhee
sfeer en gezelligheid hoog in de coaching voor zijn rekening.
het vaandel. „Dat is natuurlijk Het zal best wel goed gaan met
best leuk, maar ik voel daar het zaterdagteam."
weinig voor omdat ik altijd hel
resultaat voorop stel. Toch zag
De indeling heeft ook hier
ik in de oefenwedstrijden dat er veel onduidelijkheid geschabest aardig gevoetbald werd. pen. Na de degradatie van vorig

jaar is Zandvoortmeeuwen ingedeeld met vooral Amsterdamse teams. ,.Dat zal heel
moeilijk worden," gaat Van der
Zeijs verder. ,,Die gaan er lel
tegen aan. Nee, hoge verwachtmgen heb ik niet, maar clan zal
je altijd zien dat het goed gaat.
Daar hoop ik wel op."

Hans Drost sterkste strandscliaker
ZANDVOORT - Hans Drost heeft op
overtuigende wijze de laatste editie
van het strandschaken van deze zomer op zijn naam geschreven. Hoewel
een aantal toppers zoals Ben de Vries,
Olaf Cliteur, Jacob de Boer en Kees
Koper om diverse redenen op het appèl ontbraken, een prestatie van formaat.
Als de schaakcompetitie uitsluitend uit
partijen met een korte bedenktijd zou bestaan dan zou de secretaris van Chess Society, Hans Drost, al lang een vaste plaats
in de hoofdmacht veroverd hebben. Dit
bewees hij ook tijdens het strandschaken
dat traditioneel bij het gezellige paviljoen
van Wilma en Krijn Kerkman verspeeld
werd.

Topwindsurfers strijden om
Nederlands Kampioenschap
ZANDVOORT - Windsurfvereniging Zandvoort organiseert onder auspiciën van
het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond het
zesde evenement rond het
'O'Neill Nederlands Kampioenschap Windsurfen 1996'.
De lokatie is bij het windsurfpaviljoen van Tim Klijn
aan de Noord-Boulevard.
In een serie van zes evenementen langs de Nederlandse
kust en een op het IJsselmeer
m de discipline Race en Wave
Performance wordt om de titel
Nederlands
Kampioenschap
Windsurfen 1996 gevaren. Na
Scheveningen,
Monnickendam,
Hoek van Holland,
Noordwijk en Hargen doet het

windsurfcircuit nu Zandvoort
aan.
De finale wordt in het laatste
weekend van september gehouden in Scheveningen. De start
van de eerste wedstrijd is zaterdagmorgen om half elf, mits de
windsnelheid 12 knopen haalt.
Het publiek kan een prachtig
en duidelijk evenement aanschouwen. Vanaf de boulevards zijn de leiders in het klassement exact en duidelijk te
zien in de fel gekleurde hesjes
die zij dragen. Speciale 'pits'
worden gebouwd van waaruit
de toeschouwers eveneens een
uitstekend uitzicht hebben op
het windsurfgebeuren.

Het windsurfen bestaat uit
twee disciplines. De serie A
Race en de Serie A Wave Performance. Op basis van deze
twee disciplines wordt een algemeen klassement opgemaakt.
er onvoldoende wind
ZANDVOORT - Vier Maar- Indien
voor de officiële races
sense kunstenaars exposeren staat
er een Lowwind-race gem atelier/galerie Paulus Loot wordt
varen,
die niet meetelt voor het
(Boulevard Paulus Loot 21).
Kampioenschap
Anna de Groot, Wilma de Rosa Nederlands
maar een eigen klassement
Spiering, Marlies Ransdorp en kent.

Groepsexpositie

zen, onder andere de prijs van
de Koninklijke Talens. Zij laten
zich bovendien regelmatig bijscholen.

Kunst in bieb
ZANDVOORT - Op zaterdag
•31 augustus vindt om half 11 de
opening van een expositie van
Michael Weber plaats in de bibliotheek op de Prinsesseweg.
Weber is een kunstenaar die
•'.ich gespecialiseerd heeft in
moderne schilderijen, grafieken en objecten.

Gehandicaptensport
ZANDVOORT/HAARLEM Op zaterdag 31 augustus organiseert de Haarlemse handbalvereniging Concordia een toernooi voor verstandelijk gehandicapten.
Het toernooi wordt gespeeld
op het veld aan de van Oosten
de Bruynstraat/hoek Jasmijnstraat. De wedstrijden beginnen om half 11.

Ook wordt er gestreden om
de Wave-titel. Het is de bedoeling om tijdens de wedstrijdserie een aantal waves te organiseren. Dit kampioenschap telt
tevens mee voor het NK Windsurfen. De Wave moet altijd op
zee gevaren worden in de branding. Een windsurfer moet
vechten om een goede golf te
bemachtigen. Op een goede golf
dan de surfer zijn kunsten vertonen. Er wordt gescoord op
drie onderdelen, Transisions,
Jumping en Surfing. Jumping
vormt daarbij het spectaculairste onderdeel van de Wave Performance.

(ADVERTENTIE)

Jazz optreden
ZANDVOORT - Het Barend
Middelhoff Kwartet treedt zondag l september vanaf zes uur
op in strandpaviljoen De Zomer. De toegang is gratis. Het
Barend Middelhoff Kwartet
speelt mainstreamjazz.

Het Nederlands Kampioenschap Race, dat dit jaar onder
de naam O'Neill Serie A Race
wordt gevaren, is een discipline
waarin de oudere disciplines,
course, slalom en marathon
zijn samengevoegd. Deze drie
vormen zijn terug te vinden in
de racing discipline als Upwind, de meest tactische vorm
van racing, en Down-wind, de
meest spectaculaire vorm en
Long Distance Racing, de lange
afstandstochten.

Programmering Z-FM
(per 01-06-1990)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm

Maandag tot en met donderdag
j»~,
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,
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12.00 l/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de Kcmeentcvoorlichler)
14 00 l/m 18.00
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18.00 l/m 20.00
Mu/iekboulevnrd
20.00 t/m 24.00
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22.00 t/m 24.00
BI'M
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O (K) l/m 02.00
NighlfliKlil. Een programma voor de Roek-liefliebber
2.00 t/m 08.00
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8.00 l/m 10.00
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10.00 l/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (l.ive vanuil Café Ncuf)
12.00 t/m 14 (W
Hand in hand
14.00 l/m 16.00
Badmulb
16 00 l/m 18 00
Emobreakdown
18.001/ m 19.00
ZFM Sport (Live vanuit Yanks Café)
19.00 t/m 20.00
Celetter aan Zee (Live vanuil Yank Café)
20.00 t/m 24 00
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Zondag
0.00 t/m !).:!()
ZFM Nonslop service
9.30 l/m 10.00
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
10.00l/ml200
ZFM Ja//;
12.00 l/m 14.00
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14.00 l/m Ki.OO
Badmuts
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Zandbak
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Muziekboulevard
20.00 t/m 24 00
de Kuslwachl

Hans Drost was op dreef en greep meteen zijn kans en hield Chess l spelers Nico
Huijboom en Jako Otte van zich af. Otte
schopte het nog het verst door na de dubbelrondige competitie evenveel punten te
vergaren als Hans Drost. In de noodzakelijke barrage had Otte echter geen schijn
van kans en moest inzien dat er met meer
inzat dan een tweede plaats. Voor de terechte winnaar Hans Drost was het niet
het eerste en zal het zeker niet het laatste
succes op snelschaakgebied zijn. Hij toonde immers reeds vaker aan snel een goede
zet te kunnen bedenken.
Vrijdagavond 6 september start het
schaakseizoen bij de Chess Society Zandvoort. Traditioneel zal dit op deze avond
gebeuren met de Algemene Ledenveragdering. De week daarna beginnen de diverse

Engelse race-auto's
en -motoren op circuit

ZANDVOORT - Voor de
derde keer organiseren de
Historische Auto Ren
Club, het Circuit Park
Zandvoort en de Eenhoorn Federatie een geheel Engels georiënteerd
racefestijn. Het wordt een
interessant weekend met
races, demonstraties en
een concours voor historische Engelse race-auto's
en motoren.

Het programma begint op
zaterdagochtend om tien uur
met de officiële trainingsessies. Om vier uur is de eerste
race van het weekeinde. Op
zondag gaat de eerste race
van start om twaalf uur. Er
zijn races voor Triumph
Competitions, Engels Historische Morgan Challenge, International Healey Competitions en de zeer spectaculaire
Dunlop Rover Cup waarin 35
identieke Rovers 200 Turbo
Coupe's voor vuurwerk zullen gaan zorgen. Daarnaast is
er de Snap-On race voor historische toerwagens en de
GT's waaraan ook niet-Engelse auto's deelnemen.
Op zondagmorgen bestaat
er voor kopers van een Paddockkaart de mogelijkheid

Begin van
handbalseizoen

om op de baan mee te rijden
met een race-auto en er zullen die dag nog verschillende
demonstratieritten worden
verreden. Bovendien is er op
de Paddock een Engelse
markt en diverse Engelse
merkenclubs zullen aldaar
hun mooiste exemplaren tentoonstellen. Ook het befaamde Concours d'Elegance zal
niet ontbreken. Deelname
hieraan is gratis voor bezitters van een in topstaat verkerende Engelse klassieker
tot en met bouwjaar 1973. Inlichtingen of aanmeldingen:
023-5846578 of fax 023-548566.
Op de zaterdag na de traimngsessies is er onder het
motto 'Zandvoort goes British' een parade van deelnemende voertuigen door het
dorp van Zandvoort, deze
worden dan tentoongesteld
in het centrum. Ook worden
er 's middags op het circuitterrem vanaf vier uur heteluchtballonnen opgelaten.
Een dagkaart voor duinen
en tribune kost 15 gulden.
Voor het weekeinde is dat 25
gulden. Voor veertig gulden
is het hele weekeinde het rennerskwartier toegankelijk.
Kinderen tot twaalf jaar betalen de helft.

competities weer en bekampen de leden
elkaar m een snelschaak-, rapid- en een
klassement met gewone partijen.
Bovendien zal het eerste achttal van de
Chess Society een Zandvoortse primeur
beleven in de eerste klasse. Het uiterst
succesvolle team kon immers m zes jaar
tijd driemaal de kampioensvlag hijsen.
Chess 2 zal wederom gaan strijden in de
derde klasse. Een klasse waarin de reserves zich reeds driejaar goed weten te handhaven.
Liefhebbers van het schaakspel zijn weikom bij Chess of kunnen inlichtingen verkrijgen bij secretaris Hans Drost, 5718430.
Ook kan men vrijblijvend langskomen op
de ledenvergadering van vrijdagavond 6
september, acht uur m het Gemeenschapshuis.

ZANDVOORT Het
schaakseizoen van de Zandvoortse Schaak Club begint
volgende week donderdag.
De lokatie zal evenals voorgaande jaren weer de voortreffelijke ruimten van het
Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat zijn.

tie werden dezelfde namen in
de top drie genoteerd, maar dan
wel in een andere volgorde. Edward Geerts werd eerste, gevolgd door Lindeman op de
tweede en Ayress op de derde
plaats.
Het
clubkampioenschap
snelschaken eindigde zeer verrassend m een emdoverwmHet seizoen wordt geopend nmg voor Wim Oude. Van de
met een ledenvergadering. Op dertig partijen won Gude er
die donderdagavond zal het be- maar liefst 21. Tweede werd
stuur rekening en verantwoor- John Ayress, terwijl voorzitter
ding afleggen aan de leden over Jan Berkhout de derde plaats
het afgelopen jaar. Veel schok- opeiste
kende mededelingen zullen de
leden vermoedelijk niet te hoBij de jeugd heeft practisch
ren krijgen van het bestuur. het gehele jaar Remco de
Het teruglopende aantal jeugd- Roode de scepter gezwaaid. In
leden baart het bestuur van de de interne- en laddercompetitie
Zandvoortse Schaak Club ech- toonde Remco de Roode zich
ter wel zorgen. Het bestuur veruit de sterkste De in de sedenkt dat dat een landelijke moren-competitie meestnjdentendens is, maar heeft er toch de jeugd boekte aardige resultahet volste vertrouwen in dat op teii. Öe Roode werd 15-e, Edkorte termijn herstel zal intre- ward Hendrikse eindigde op
een 20-e plek en Dmitri Herders
den.
Tijdens de ledenvergadering werd 21-e.
Nieuwe leden, zowel hinsvan volgende week donderdagavond, die begint om half ne- sehakers, jeugd en senioren
gen, zullen de kampioenen van kunnen vanaf volgende week
vorig seizoen worden gehul- donderdagavond aanschuiven
digd. John Ayress werd club- in het Gemeenschapshuis. na
kampioen met Edward Geerts iiüoop van de ledenvergadeop een uitstekende tweede i ing. Informatie: Jan Berkhout
plaats. Goed was eveneens de 5715023.
Edward
Geeits
derde plek van Hans Linde- 5717978, John Ayress 5714120 ol
man. Ook bij de rapidcompeti- Ruud Schiltmeïjer 5717272

D c1 vlucht vanuit Tnnos \\as
een nation.Ue vltifht \ooi '4('
heel Nederland, waai alleen
]oni>e duiven met een speciale
ring aan mee mochten doen De
duiven vertrokken 's moment,
om hall acht mot een harde
/utdwesten wind Om zeven minu l en over twaalf klokte John
Romke.s 7\}n eeiste duit bin
non No« gpen minuut later be
groette Romkes ook zi)n tweede dtnl De twee duiven bleken
de snelste m geheel Noord Ho!
land en de eerste duif \ an Rom
kes was /ells de snelste van «e
heel Nederland Voorwaar een
prachtige prestatie
Ook de tweede tour vooi jon
ge duiven leverde Zandvoorts
succes op. Deze duiven werden
zaterdagmorgen om kwart voor
acht gelost vanuit Kapellen
voor een vlucht over 113 kilometer Peter Bol, die al een paar
weken geen duiven had meegegeven omdat het met zo best
ging, sleepte maar liefst de eerste vier plaatsen in de wacht m
Zandvoort. Later werd Bol gebeld door de commissie in
Haarlem met de mededeling
dat hij ook in de gehele afdeling
de eerste vier plaatsen had opgeéist. De eerste duif klokte Peter Bol om tien minuten voor
negen.
Uitslag- Peter Bol l, 2, 3, 4, 10,
15, 20. John Romkes 5, 7 Gebroeders Harteveld ö, 11. 12, 13,
16, 17, 21, 22, 24. Peter Koopman 8, 18. Rook Dnehuizen 9.
Combinatie Paap 14, Fred
Spronk 19. Hans Heiligers 23,
25. H.Terol 28 H.Gaus 37. Koper-Koper 75.

Jeroen Blijlevens
en Bart Voskamp
even in Zandvoort
ZANDVOORT - Vandaag zal
de Ronde van Nederland Zandvoort even aandoen. De etappesuccessen in de Ronde van
Frankrijk heeft de belangstel
ling m Nederland voor de wielersport weer doen toenemen
Ook tijdens de deze week te njden Ronde van Nederland worden vele duizenden toeschouwers langs de route verwacht.
Een goede vi]f minuten zal
het peloton, bestaande uit 120
deelnemers, over enige wegen
van de badplaats rijden. Beken
de landgenoten zijn de etappewinnaars uit de Tour de France Jeroen Blijievens en Bart
Voskamp. Buitenlandse vedetten zi]n eveneens te bewonderen De Oosterburen Olaf Ludwig, Enk Zabel en Jan Ulrich
behoren tot de favorieten maar
ook de Italianen zijn zoals ge
woonlijk in de voorste gelederen te zien. Fabio Baldato. Marco Pantani en Nicola Mmah
gaan zeker meedoen voor de
eerste plaats
De etappe van vandaag ua,i'
van Haarlem naar Almere eu
voert de renners om on«eveei
tien minuten voor t waal: de
Zandioartselaan bij Bentveld
op. Via de Kostverlorensli nat
de Sophuuveg, de Van Lennep
ue« en de Van Alphenstraai
verlaten de renneis zo'n vi;f mi
nuten later Zandvooit via de
Boulevaid Barnaart

Conditie- en
spiertest
op Fitgames
ZANDVOORT Fitness F.ua
clise 01 'laniseei t /.Ueidim lü ok
t ober om Uvaali uur aan rte Fa
radi]sve» l de Fitness Paradu-e
Fitsames 19.% De Fil games
j testen de conditie on spioi
l kracht. Zowel aames als luien
mogen meedoen

Het handbalseizoen van de
vereniging ZVM-Rabobank
werd zaterdag geopend met het
traditionele 'Oude Knarrenhandbal'. Vele oudgedienden
waren weer present om het
jaarlijkse toernoohveekend
luister bij te zetten. Dit jaar
kwamen er drie dames- en twee
herenteams in actie. Snel ging
het allemaal niet meer, maar
het gebrek aan snelheid werd
ruimschoots gecompenseerd
door de geslepen manier waarop de bal van hand tol hand
ging. De uiteindelijke uitslag
was niet belangrijk, maar wel
het spelplezier en het geanimeerde vervolg in de kantine
van de handbalvereniging. Met
dit gebeuren kan met het seizoen en hopelijk een sportief en
succesvol seizoen aangevangen
worden
Folo Andre Lieborom

Zi] krijgen ze\en ondei delen
te vei werken De heren moet en
tien minuten loeien op de ere,"
meter, doen push ups. uaan tien
minuten steppen op de cardio
j stepmachine en trekken /ich
j op aan de lekstok Veivolaens
wordt er tien minuten geiietst
volgen de clips en wordt tie
t>tii]d besloten met een sti and
loop over een atstand van \ iel
kilometer
De dames krijsen vrijwel de
/.ellde onderdelen te venvei
ken. Alleen worden de dipt., hei
verticaal opdrukken en armen
sti ekken vervangen door de sit
ups en is de sti andloop een ki
lonieter koiter Na ledei condi
tie onderdeel is er vijf minuten
rust en na ieder krachtond'Tdeel windt drie minuten.
Inschrijving bij Remy Draaijer \ a n Fitness Paradise. Paia
dijsweg 1.023-5717742 Ook toe
schouwers /,ijn welkom
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± 50 auto's APK gek. Den
Bnolstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bi| molen.
020-6844079 Tevens Inkoop
GRANDIOZE PRIJZEN»!

020-665 86 86
Hyundai

Te koop
HYUNDAI PONY 1500 XP
5-deurs, bouwjaar 1987
apk goedgekeurd tot aug. 1997
Prijs: ƒ2.850,Inlichtingen, tel. 020 - 6961702.
Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Citroen

Rover

"CV 6 1983 rood, apk tot eind
|jr 97, vr pr ƒ 1500,~P' 020 6933433

ALFA ROMEO
33
1.3

0889

850 GLT ..
740 GL 2 3

.

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
!-,< 89 90 000 km, apk mei 97,
Tel 020 - 61779756158022
•i.ve banden in perfecte staat,
Rover-dealer voor
08/93
ƒ 13.700
/5000 lel 020 6424620
Amsterdam, Amsteveen e.o. Escort 1.8 CLD
BX 1 9 TD 07- '90, APK 03- 97
Laser 11/94
ƒ13.900
trokh . nwe uitlaat, prijs ƒ 6950
Renault
Onon 18 D CLX 3/92 ƒ 9.800
Telefoon 023 - 5651634
Renault 25 TS, b] '86, rechter- FORD MONDEO
CITROENSPECIALIST
1.8 TD CLX 10/93
ƒ18.800
voorscherm licht schade, grijs,
TIMO DE BRUYN
1 6 CLX 7/93
ƒ 15.600
Occasions, reparaties, APK, apk,/ 1475 Tel. 0547 - 363266. 1 8 TD CLX Wag.11/93/ 18.400
schade en laswerk
RENAULT AMSTERDAM
FORD SCORPIO
Verkoop onderd nwe gebr
Top occasions met 1 jaar
2.0 CL 1/92
ƒ 13.700
Tel 020-6320190 fax 6343433
garantie
2.0 i CL HB 3/93
ƒ 14.600
Wibautstraat 224
Ruime keuze in 2 CV occasions
HONDA ACCORD
0 2 0 - 5 6 1 96 11
ane leeftijden De Eendenspe2.0 EX Aut. 06/91
ƒ 10.900
cialist Leende. 040-2061528
Adverteren in deze rubriek
HONDA CIVIC
Tel 020 - 665.86.86
1.5 DX i 4-d 6/93
ƒ13.900
FAX 020 - 665.63.21
XM T D Aut ABS 94/35000
XM TD Amb Airco '93/ 29 500 Postbus 156, 1000 AD A'dam MAZDA 323
1.7 D Wagon VAN 09/88/ 3.200
XM TD Ambiance '92 / 24 500
XM 20i Break '92
ƒ 22.500
MAZDA 626
XM 20i Break aut. '92 ƒ 26.500
1.8LXHB2/94
ƒ20.400
XM 20i Airco LPG '92/15500 COBUSSEN AMSTERDAM
1.8 LX Sed. 2/93
ƒ15.700
XM Comfort LPG '94 ƒ 24 500
2.0 GLX HB 10/92
15.700
Peugeot dealer
Xantia Diesel '94
/ 22.500
MITSUBISHI
sinds 1930
Xantia 20i SX LPG '94/ 24 900
Galant 1.8GLTD9/90/ 7.600
BX TZD '91
/ 9 950 106 XN 1 1 i Ace 3-drs 8/93
BX Turbo D '89
ƒ 4 250 205 XS 14 S 6
11/87 NISSAN
BX Diesel '93
ƒ12750 309 XR 1 3 3-drs
10/88 Blueb 2.0 E HB 1/90 ƒ 4.500
ƒ17.400
BX RD Break '89
ƒ 6 950 309 GR 1.3 5-drs
10/88 Prim. 1.6 HB, 4/94
BX RD Break '88
ƒ 5.950 306 XR 1.4i 5-drs
1/94 Prim. 2.0 SLX
ƒ 15.900
BX RD Break '87
ƒ 2.950 306 XT 1.6i 5-drs
6/93 Wagon 9/92
BX 19 TZi '92
ƒ13500 405 GR Dsl. st.bekr.
11/92 Prim. 2.0 LX D HB 8/93/ 16.600
BX 19 TZi LPG '91 ƒ 9950 Citr. BX 1.4 i Can. U 9 6/91 Sunny 2.0 D LX
ƒ 9.400
BX 19TZi '90
ƒ 8950 Maz. 626 HB 2.0i GLX Ipg5/90 Stat. 10/91
BX 16 TZi '93
ƒ 3.750
OPEL ASTRA
BX 16 TZi LPG '89 / 3.750
Baarsjesweg 249-253
1.4 i Tailgate 5/92
ƒ12.900
BX 16 Beants '89
ƒ 5950
1 6 GL Stat. 9/92
ƒ 13.750
Amsterdam 020-6121824
BX 14 TGE '92
ƒ 9.950 Direct bereikb. v.a. Postjesweg 1 7 D GL Stat. 2/92 ƒ 13.600
BX 14 TGE '91
ƒ 8.950
1.8iGT8/93
ƒ16.400
PEUGEOT ZUIDWIJK
BX 14 TE '90
/ 5.950
OPEL KADETT
CX 20 RE Break '86 ƒ 3.750
1.61 Aut. HB 07/90 ƒ 7.400
C 15 Diesel '90
ƒ 5.500 106 Accent v.a. bw.jr. '93
ƒ 8.200
106 XNDiesel '93 . 68 000 km 1.7 D Stat. 11/90
VISA Garage B.V
ƒ 6.900
205Trophy 1 1T92 53.000 km 1.8 GT HB 1/88
Houtmankade 37
205 Accent 1.1T93 39.000 km OPEL OMEGA
Amsterdam
205Forever 1.1T94 63.000 km 2 3 D stat. 04/92
ƒ13.900
205 XR 1.4i '93 . . 29.000 km 2,3 GL, dsl 1/93
ƒ 14.900
Tel. 020-6278410
205 XS 1.4i '90 . 49.000 km 2.0 i 4/92
ƒ 13.400
Adverteren in deze rubriek 205 GTI 1.9 '87 .110.000 km OPEL VECTRA
306 XR 1.4i '93 . 52.000 km 1 6 i GL Sed. 6/91
ƒ 10.300
Tel. 020 - 665.86.86
306 XT 1.6i '93 . . 52.000 km 1 7 GLD 2/94
ƒ 18.700
FAX 020 - 665.63.21
305
GT
1.6
'
8
5
.
.
.190.000
km
1 8 i GLS Diam. 2/93 ƒ 15.900
Postbus 156, 1000 AD A'dam
406 ST 1 8/1 6V '95 . . . DEMO 1 8 GL 2/94
/ 15.200
605 S V 30 '91 . . 93.000 km
PEUGEOT
OOK VOOR INKOOP en
FSO
106 1.4 XSi 8/92
ƒ14.600
STALLINGRUIMTE
106 1.5 XRD Ace 4/94 ƒ 16.900
FSO station, gr. kenteken, b j.
306 1.4 i XN 4/93
ƒ13.900
87, APK t/m eind '96, 1e eig., Mmervalaan 86, A'dam • Zuid 306 1.9 XND 06/94
ƒ18.900
Tel
6629517/6791864
ƒ800.-. Tel. 020 - 6610197.
309 1.4 GL Profil 08/90ƒ 6.700
Adverteren in
309 1.9 XRD Van 7/91 ƒ 3.500
deze rubriek
309 1.9 XRD 1/89
ƒ 6.900
Tel. 020 - 665 86 86
405 1.4 GL 1/94
ƒ14.600
405 1.6 GLXi Br. 5/92/14.200
ƒ16.900
Volkswagen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 405 1.6 GLS 6/94
405 1.8 SRi 2/93
ƒ13.900
Klaar terwijl u wacht.
GOLF DIESEL 1985, ƒ3700,
405 1.9 GRD 04/91 ƒ10.900
Ruilstarters en dynamo's.
APK tot 8-'97, geen roest,
405 1.9GLXD 1/92 ƒ13.900
Valkenburgerstraat 152.
tel 033 - 4945010.
405 1.9 GLD Br 1/93/15.900
Tel.. 020-6240748.
405 1.9 GLSD Br. 5/94/22.400
Adverteren in
Grote sortering ONDERDELEN 505 2.2 GR Break Aut.
deze rubriek
van schade-auto's, alle
08/87
ƒ 4.400
FAX 020 - 665 63 21
merken, alle bouwjaren.
605 2.1 SLD 1/93
ƒ 17.900
GEBR. OPDAM B.V.
Adverteren m deze rubriek
606 2.1 SLD 10/92
ƒ 17.400
Tel.. 023-5845435.
Tel. 020 - 6658686
RENAULT
FAX 020 -6656321
19 1.8 16V 1/93
ƒ21.400
Postbus 156. 1000 AD A'dam
19 1.9 RN GTD 07/93/13.200
21
2.1
GTD
Manager
OCCASION CENTRUM
01/93
/12.900
ZUID-OOST
21 Nevada Van 8/90 ƒ 7.400
Seat M 36000 km, wegens
'95 21 Nevada GTS
omstandigheden, prima staat Daihatsu Valera 1 5 1
ƒ 13.900
Renault
Twigo
Sport
94 manager 6/92
ƒ 7000. Tel. 020 • 6389708.
ƒ 7.900
Renault 19 1.9 D
95 25 TXE 11/90
25 2.2 TX 01/92
/ 10.400
Subaru
Legacy
2
0
GL
92
3 Bewijsnummers ^an een
5 TD 01/88
ƒ 3.900
Subaru
Mini
Jumbo
92
geplaatste advcrtei'ic in de/e
Audi 80, Turbo Diesel
92 Safrane 2 2 RN 2/93 ƒ 19.800
rubriük krijgt u a. ce'i
ƒ 9.200
90 Clio 1.2 RL 7/92
loerjcrondcn ais u dat bi] de Audi 100, 23 CD
'88 Twingo 1 2 Easy HB
cogavo van d'; afi.G'tüntie Fiat Panda 750 L
ƒ 16.900
'92 4/94
t-enbaar 'naak! De kosten Seat Ibiza 1 2 sp
Toyota Corolla 1 6 Gü
'92 SEAT
OcWvOor bedrag-;" / 4 50
Citroen AX
'89 Cordoba 1.6 CLX 4/94 ƒ 17.900
Peugeot 205 Ace 1.1
94 SUZUKI
Nissan Micra Super 1 3 S 95 Alto GL 11/89
Toyota
ƒ 7.400
Nissan Sunny 1 4 LX
92 Swift 1.3GLSed. 3/93/13.900
91
Toyota CAMRY stat wag . 1 8 Mazda 323 LX 1 3
92 TOYOTA
XL b i '88, kl. met grijs, km st Opel Astra 1.4
'94 Corolla 1.8D Stat 4/91 ƒ 9.000
150000. schuifd , verstb stuur, V W Polo 1.3 Coupe
90 VOLVO
2o eig , rek ter inzage, vr pr V W Polo Coupe
ƒ 12.600
94 440 DL 1/93
'7500,- 020-6760415, na 19 u V.W Golf Variant 1.8
V.W. Golf 1 8 CL
92 4402.0 i GL 11/92 ƒ12.400
W Golf 1 4 CL
92 460 DL Turbo D 3/94 ƒ 22 750
Personenbusjes VVolvo
340. Aut
'90 VOLKSWAGEN
GOLF l 1.6Cabr. 7/82 ƒ 7.800
'/W CARAVELLE Carat 2 Ci,
Korting fl 500 •
Golf II 1.3 CL 3/90
ƒ 9200
ó-p zeer luxe allerduurste uitv ,
voor inwoners uit A'dam Z O Golf II 1 6 D CL 5/91 / 9.800
eind 86 ƒ 12500 070-3866015
tot en met vrijdag 30 aug
Golf III 1 4 i Cl 5/93 ƒ 16.900
(vlg week voor A'dam West ) Golf III 1 6 i CL 1/94 ƒ 19.800
Saab
Golf III 1 8 i GT 7/92 ƒ 17.900
Van der Madeweg 21
Golf III 1 9 TD
Voor een perfecte SAAB 99
(Bij de Macro)
ƒ 23.900
00, 900, 9000 ook Royal Class Daewoo Occasioncentrum Variant 3/94
Jetta 1.6 CLD 3/92 ƒ10.900
Tel. 665 01 31
Kever 1303 CABRIO Custom
Aanbieding voor de zomer
ƒ 12.750
Purf. Saab 900 T 16 Cabriolet, T k diverse inruilauto's tegen 1973
lederen interieur, ABS
mruilpnjzen Omega 20i LS, Golf i' 13 CL Function
ƒ11.900
stuurbekr , LPG, 1-'90, ƒ7950. 04/92
SAAB SERVICE
Vectra 20 GL, 4-drs, wit, Golf i| 1 6 D CL 05/90/ 9.500
MOLENAAR
schuifdak, stuurbekr , Lm. wie- Passat 1.8 CL 8/93 ƒ 115.600
Vento 1 6 CL 4/93
ƒ 5.500
len. LPG. 12-'8S, ƒ7.950
HOOFDDORP
Kadett 20 GSi, stuurbekr., Vento 1 9 CLD 5/93 ƒ 13.400
Onderhoud, reparatie, APK
open dak 10- '87, ƒ7250
AUTOBEDRIJF
Eigen revisiewerkplaats
Ren 21 GTS, LPG, 1-'90,
voor Saab motoren
ƒ6250 Ren. 21 TL, LPG, 10- EURO SNELWEG SERVICE BV
INDUSTRIETERREIN
en versnelhngsbakken
'92, f 10 500 Ren 5 Turbo Van
"DE SLENK"
Tevens verkoop van nieuwe 6-'87, ƒ 4 7 5 0 Citroen BX 14
en gebruikte onderdelen
TE, 6-'89, ƒ5250 BX 14 TE, 9- CANNENBURGCWEG 26
'S-GRAVELAND
023-5614097
90. ƒ7250 BX 14 TE, 11-'89,
TEL 035 • 6564444
SAAB 96GL V4, b.j '80, bruin, ƒ6250 Volvo 340 1.7GL, 8- '86,
l30000km,APK7-'96, i z g s t , ƒ2950 OpelRekord2.0S Aut.,
stb.,LPG,6-'87,/2750. Kadett oDe advertentie-afdeling beƒ6950,-. 033 • 4941312.
Station, 12-'85, ƒ 1950 Peugeot houdt zich het recht voor adSAAB DEPOT
205 GTi, 6- '84, /5250 Mitsubi- vertenties eventueel zonder
Verkoop van nieuwe en gebr. shi Colt, LPG, 6- '88, ƒ4250.
opgaaf van redenen te weigeonderdelen. Tevens revisie, on- BEREBEIT, Amstcldi|k 25, 020 - ren (Art. 16 regelen voor het
derhoud, rep 0412-636737
6627777 Do tot 20 u geopend advertentiewezen)

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek Tel. 0492-464495.

Autoverhuur

Rijscholen

Amstelstein - Suzuki

OUKE BAAS

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 • 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

1992-1993 Excl. Volvo 240 GL sedan, '8
1990 LPG. Vr.pr. ƒ 9 500,-.

sportwagen 740 GL 2.3 Estate
...1988
ƒ 5.300 740 Sedan 23, autom. . 1986
460
1991/1994
ƒ 26.900 440 automaat . 1990 t/m 1992
440
1989 t/m 1995
ƒ24.000 240 Estate 2.3 LPG .'88/1992
Peugeot 405 GRi
1990

AUDI
80 1 9 TD 3'94
BMW
520 i 12 V 7/92
CITROEN
AX 1 1 E 11,89
/ 6400
BX
19
TGD
Break
01-93
ƒ14900
BX 1.9 TRD 05/89
/ 4.800
BX 1.4 E 9/89
ƒ 4.200
BX 1 6 Deauville 6/92 / 8 900
XM 2 O i Comfort 3/91 ƒ 10.800
Xantia 1 6 i X 2/94
ƒ 15.900
Xantia 1 8 i 8'93
ƒ 14.200
Xantia 2 O i SX 7/93 / 20 400
ZX 1.8 Funo 6'93
ƒ15.700
FIAT UNO
14 IE 2,91,
ƒ 8.400
FIAT TEMPRA
1 6 IE 12,92
ƒ 9.800
1.9 D orig. Van 6/93 ƒ 11.400
1.9 TDS 11/91
ƒ 9.500
20 D Stat. 6/91
ƒ10.500
FIAT TIPO
1 7 D 6'91
ƒ 6.900
2 O GT IE 3/91
ƒ 9.600
FIAT CROMA
2 O IE 4/92
ƒ10.900
Fiat FIORINO
1.6 D Van 9/90
ƒ 6.900
FORD
Escort
1.8
CLD
5-drs

Suzuki

Volvo

Van Vloten
Amsterdam

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
340 DL spec. 5-drs , automaat
90 en 91.340 DL 17, 3-drs.'88:
240 DL Sedan 2.3 LPG '90.
460 Turbo '90
460 Turbo, div. extra's '91
340 aut '87 en '88
440 GL, LPG '89 NIEROP de
Vrienden van uw VOLVO,
Vancouverstraat 2-12, A'damWest. 020 - 6183951

Tel 050 - 4031247.
• Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voornjkosten
020-6198691/6149557
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.' 023-5845435.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
240 2.3 Estate
1/92 Loop-, sloop- en schadeauto's
740 GL, aut., 2.3
5/90 m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
740 CL, aut., 2.3
1/90 RDW Erkend auto-demontageS 40 1.8
4/96 bedrijf STRIJDONK. Inkoop
440 Escape 1.8
6/93 van sloop- en schade-auto's.
440 Escape 1.8
12/92 Tev. verkoop van onderdelen.
440 Holiday 1.8 LPG . 4/94 Gratis gehaald. Meteorenweg
460 Luxury 1.8
3/96 381, A'dam, 020 - 6319802.
460 1.8
1/94
Citroen ZX Aura 1.8 .. .4/93 Te koop gevraagd loop- en
sloopauto'r. Hoge prijs. Met
Autobedrijf DICK MUHL
vrijwaring en eigen ophaalOFF VOLVO DEALER
dienst. Kila-sloperij:
Nijverheidslaan 1, WEESP
023-5333742 / 06-52838400.
Tel.: 0294-418200/418008
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Service en Reparatie

niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag. 888

APK + grote beurt v.a. ƒ299.APK KEURINGEN ƒ 70,
DIESELSERVICE
klaar terwijl u wacht.
brandstofpompen; verstuivers DE LUGT luxe en bestel vanaf
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak) cil.koppen vlakken. Garage/ ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
motorenrevisie FEENSTRA
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Industneweg 27, Duivendrecht Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
Autobedrijf CRYNSSEN
Tel. 020-6980639
Crynssenstraat 10-14
RENT A BRIK autoverhuur
Tel.: 020-6184402.
Automaten
ZOMERAANBIEDING
APK-keurstation, reparaties
30 aug. t/m 16 sept.
alle merken en schaderegeling.
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
Tel.: 020-6922930
v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Adverteren m
Tel. 020 - 6433733.
deze rubriek
AUTOLAS:0756 - 314618
Tel. 020 - 665.86.86
Zelf sleutelen of auto spuiten
Bedrijfsauto's
doe je bij HEINING HOBBYAuto's te koop
70 BESTELAUTO'S en pers.
HAL. 020-4976999 A'dam,
gevraagd
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Sloterdijk 3.
Rijsenhout, lid Bovag.
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Meer dan 50 jaar gevestigd: Lada's, vrachtw., busjes, ter24 UURS-SERVICE !
Bennebroekerweg 17, Rijsen- reinw., aanhangw. en carav.
hout bij Aalsmeer, 0297- Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
GARAGE ECONOOM
324229 Ook t.k. gevraagd.
met geldig PTT vrijwaring. Tel.
Alle onderhoudsbeurten
035-6835858 of 06-53331964.
Koppeling en Remrevisie
Wij komen vrijblijvend langs.
Klassiekers
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Gevraagd jonge auto's v.a.
en Oldtimers
Banden en Uitlijnen
1990 a contant. Belt u voor inl.
APK en VVN Keuringen
Ruska Classica (op VW-onder- 0341-419354 of 0652-977028.
Tel.: 020-6233220
stel), b.j., '69, met APK.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Kap iets beschadigd, ƒ 8.750,-. merk auto a cont. met vrijwar.
Ook op zaterdag open !
Tel. 0570 - 521323.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

ƒ 425,-all-in km vrij

Amsterdam - Almere • Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen-ƒ 1.000.10 motornjlessen + examen ƒ835.Motornjlessen ƒ55.- per 60 mm.
Autorijlessen ƒ37.50 per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tol. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Rijbewijskand. in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeersschool met behulp van de gratis rijles-mfogids. Tel. 020-6633773.
Wilt u een goede en niet te
Autorijschool Dolfijn
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.) dure rijopleiding'
Bel dan Ferry 020 - 6127187.
vervolglessen ƒ40 p/u
Info: 020-6839193 / 6187330. Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-,
autotel. 06-52656690
daarna alle lessen ƒ35,-.
20 lessen + examen ƒ 950,-.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Campers
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op Camper Fiat Ducato/Burstner
een psychologische manier in- 90/91. In zeer goede staat. Half
tensief les en nog leuk ook! integraal, 4 slaappl., zr comHoog slagingspercentage en pleet. Prijs ƒ39.500,-. Den
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. Ham (Ov). Tel. 0546 - 672403.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-week- Kies voor echt vakantiegenot
Dus zekerheid. Kies dus
se cursussen en examenroutes
A-POINT voor nieuw, gebruikt,
rijden is vanzelfsprekend.
inruil en verhuur van VWWeekend spoedcursus theorie campers. Tel. 020-4301647.
in Amsterdam ƒ 130,- incl. ex.
Subaru minibus (1 pers. camRijschool InterCursus
pertje), feb. '93, 115.000 km,
Tel. 06 - 52713140.
ƒ8.950,-. Tel.: 036-5228714.

Peugeot

Galant Diamond met airco
De Galant l .8 GLi met 16 kleppen (126 pk) en een zeer
complete uitrusting met ondermeer stuurbekrachtiging,
centrale deurvergrendeling, hoofdsteunen voor en achter. 4 speakers en een antenne. Normaal ƒ 37.995,-.
Nu als Diamond incl. airco
t.w.v. ƒ 3.499,- en ƒ 2.000,zomerkorting al v.a.
J

Accessoires
en Onderdelen

Space Runner Cosmos
De Space Runner 1.8 GLi met standaard o.a.
stuurbekrachtiging, roofrails, elektrisch bedienbare
rechter buitenspiegel en in hoogte verstelbaar stuur.
Normaal ƒ44.745,-.
Nu als Cosmos met ƒ 2.000,zomerkorting al v.a.
J

Algemeen

Seat

Space Wagon Cosmos
De Space Wagon 2.0 GLXi met standaard o.a. 7 zitplaatsen. roofrails, centrale deurvergrendeling, elektrisch
bedienbare en verwarmde buitenspiegels, elektrische
ramen, toerentelleren luxe bekleding. Normaal ƒ49.995.-.
Nu als Cosmos met ƒ 2.000,__
y.omerkorting al v.a.
J *9i •

zijn op korte termijn, maar wel beperkt lever-

Vakantie-tijd, dure tijd? Maak dat nu
in één keer goed bij de Mitsubishi dealer.
Met één van bovenstaande 'Welkom-Thuis' zomeraanbiedingen. Deze speciaal geprijsde uitvoeringen

baar*. Dus trekt u er snel nog één keer
op uit. Richting Mitsubishi dealer.
....

.... T
•
,
, .
Mitsubishi.
Je eigen
karakter.

MITSUBISHI

MOTORS

Summertime bij Mitsubishi!
1

/.oh/ut; tic vniii'i'iititl sin'U. Deze aanbiedingen :i/n field/g hij aankoop van ccn nieuwe Mitsubishi Galant Diamond, Space' Runner Cosmos, Space Runner Apollo, Space Wagon Cosmos of Space Wa^on Apolln,
Pnj:cit uu I. liPM/iïnv. i:\cl. ver\\'i/ileriiit;xl>ijdniifC. kosten rijklaar maken. afSa>.\enlieiin. Wijzigingen voorbehouden. Mei 3 jaar Multigarantitllmer-Eum Service. Imp.: Hun Nihhrig A Greeve !!.\'.. Sassenhcim,
(0252) 2(> (il II. Mitsuhixlii Dealer Lease. (070) 5/5 // <SV. Dea/eraclrcxxen in ile Gouden Gids -f PTl Gids.
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Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zaterdog in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
on Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00
f 14/85
ƒ 9,20
ƒ
9,20
f 10,90

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

BMW M635 CSI, orig. M-power 286 pk, grijsblauw metall.,
leder interieur, airco, 9-'84.
'BMW 325i Cabrio, diam. zwart
met beige leder inter., l.m.
wiel., 9-'86. *BMW 325i Cabrio,
wit zwart leder M-inter., l.m.
wielen, 4-'87. 'BMW 325 E 2.7
Baur TC Cabrio, wit, l.m. win.,
6-'86. *BMW 316 1.8 Autom.,
st.bekr., grijs met., 11-'85.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 0206627777. Do. geop. tot 20 u.

Daihatsu
Charade TS, rd.nw. mod.) '94
Charade 1.3 TX, rood '89
Cuore '86 t/m '94 v.a. ƒ3.500.Charade 1.0 '87 ƒ 3.950.NIEROP-DAIHATSU,
Vancouverstraat 2-12, A'damwest, 020 - 6183951.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Fiat
FIAT PANDA, bj. 1987, kleur
wit, i.z.g.st, APK gek. april '97,
vr.pr. ƒ 2250. 020 - 6866240.
PANDA, rood, bouwjaar '88,
goede
staat, 75.000 km,
ƒ4200. Tel. 020-6433206.

Mazda
MAZDA 323 Sedan 1.6 INJ.
GLX, 1990, 93.000 km, grijs. Vr.
pr. ƒ 9500. Tel.: 020 - 6623707.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Hyundai Pony GLS
; 1.950.Nierop Daihatsu
Tel. 020 - 6183951.

1.5 '87

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

Volvo 240 DL, Sedan '88
blauw ƒ 6.500.NieropB.V. Tel. 020-6183951.
T.k. Mini 1.0 bj '81, bruin, rad/
Adverteren in
r.ass APK 7-'97. Vr.pr. ƒ2250.
deze rubriek
020-6647260 / 06-59323705.
FAX: 020 - 665.63.21

H

EEL DROOGJES gesteld,
wordt de Fiat Tempra over
twee maanden opgevolgd
door de geheel nieuwe Fiat
Mazda 626 HB. 2.0 inj. GLX, Marea en Marea Weekend. Maar
LPG, lichtblauw metall.
zoals we de afgelopen tijd al
5/90, ƒ 11.650.van een hele serie nieuwe Fiatübussen, 020-6121824.
modellen gewend zijn, is het
Opel Corsa 1.4i Sedan + LPG, verhaal daarmee natuurlijk nog
robijnrood, juli '92, schadevrij, lang niet verteld. Niet voor niets
1e eig. incl. gar. en APK. Dealer
Zuid wijk: 020-6629517/6791864 is bij de Marea en de Marea
Weekend voor een andere
Auto's te koop naam gekozen. Het gaat hier
om twee auto's van de
boven ƒ 20.000,- immers
nieuwe Fiat-generatie. Ze gaan
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet, naast de Ulysse ruimtewagen
en boven andere succesnumlederen interieur, ABS,
SAAB SERVICE MOLENAAR
mers als de Punto, Bravo en
Hoofddorp 023 - 5614097.
Brava een heel belangrijke rol
in de top van de Fiat-modellenBMW
lijn spelen.

Opel
Kadett 1.7 D, wit, 4-drs, trekh.,
nwe uitl. + remmen, APK 7/'97,
ƒ 6.500. Tel. 0299 - 435773.
OPEL CORSA 1.2, b.j. 1984,
APK 5/97, i.z.g.st., ƒ2200,Tel.: 020 - 6696490.
Opel Corsa Swing, 1992,
33.000 km. Vr.pr. ƒ 10.500.
Tel.: 020 - 6314829.

De eerste 850
met een benzineverbruik
van nul komma nul.

Veel primeurs
Fiat Marea en

gloednieuwe
Weekend

Wat hun design betreft, treden de
Marea en Marea weekend duidelijk in
de voetsporen van de andere nieuwelingen in de Fiat-lijn: modern, duidelijk
van Italiaanse snit. en vooral heel
strak van lijn. Met een Cw-waarde van
0.32 behoren ze tot de top in hun
klasse.
Overigens zijn Marea en Marea
Weekend als zelfstandige modellen
ontwikkeld. Vanaf de voordeuren zijn
het twee totaal verschillende auto's
die waarschijnlijk ook andere doelgroepen zullen aanspreken.

De Fiat Marea en zijn ruimte-variant
Marea Weekend mogen op het eerste
gezicht dan ongeveer even groot zijn
als hun voorgangers, maar dat neemt
niet weg dat ze door hun moderne
concept qua gebruiksmogelijkheden
en comfort een forse stap vooruit
betekenen. Ze zijn een stukje breder
geworden en hun interieur krijgt een
heel doordacht ontwerp mee. Dat is
na het instappen goed te merken aan
de opvallend grote zitruimte en chique
uitstraling.
De Marea en Marea Weekend
beschikken over een uitgebreide veiligheidstechniek, onder andere met
een airbag in het stuurwiel, automatische gordelspanners, hoogteversnelleing van de gordels, veiligheidsklep

in de brandstoftoevoer, een zeer uitgebreid ventilatiesysteem en hoofdsteunen voor- en achterin. Maar bijvoorbeeld ook kind-veilige details aan
de centrale deurvergrendeling en -

vanaf de ELX - de elektrische raambediening.
Uiteraard behoren zaken als stuurbekrachtiging, elektronische startblokkering, hoogteversnelling van de voor-

stoelen en het stuurwiel, warmte
werend glas en een toerenteller er
ook steeds bij.
De Marea Weekend biedt nog meer

Nissan introduceert vo
e nieuwe Nissan Primera
beleeft tijdens de
Autosalon van Parijs in
oktober 1996 zijn officiële
debuut. Voor Nissan is de tweede Primera generatie de meest
belangrijke nieuwe auto die
vóór de eeuwwisseling wordt
geïntroduceerd. De nieuwe
Primera speelt een centrale rol
op de Europese markt, waar
Nissan al sinds 1975 het meest
verkochte Japanse automerk is.
Ondanks de uiterlijke overeenkomsten met zijn voorganger is
de Primera in bijna alle opzichten nieuw.
De gelijknamige voorganger van de
nieuwe Primera heeft een uitstekende

bagageruimte (500 liter) dan de toch
al fors bemeten Marea (430 liter).
Beide krijgen een in delen neerklapbare achterbank mee. De Weekend is
standaard uitgerust met een dek over
de bagageruimte. Hij krijgt tevens een
handige tweedelige achterklep mee.

reputatie opgebouwd, mede dankzij
zijn hoogwaardige, dynamische kwaliteiten. Met de nieuwe Primera verlegt
Nissan de normen naar een nog
hoger niveau.
De nieuwe Primera zal vanaf zijn
introductie leverbaar zijn als vijfdeurs
hatchback en als vierdeurs sedan.
Vrijwel alle versies zijn standaard uitgerust met airconditioning. Deze door
Nissan ingezette trend krijgt inmiddels
volop navolging.
De vijfdeurs versies (die naar verwachting het merendeel van de
Europese verkopen voor hun rekening
zullen nemen) zijn voorlopig enkel in
Europa leverbaar. De vijfdeurs hatchback-carrosserie werd in het Nissan

European Technology Centre (NETC)
nabij Brussel ontworpen. Hij wordt
vervaardigd in het Britse Sunderland
en zal op termijn ook worden geëxporteerd naar Japan. Beide carrosserieversies van de nieuwe Primera
staan op .een langere wielbasis, waardoor het rijcomfort verbeterd en bruikbare binnenruimte (vooral achterin)
vergroot werden. Hoewel de nieuwe
Primera uiterlijk zeker verwant is aan
zijn voorganger, beschikt hij over een
vlotter en meer herkenbaar uiterlijk
waarin de Nissan-identiteit beter naar
voren komt.
De nieuwe Primera onderscheidt zich
van zijn voorganger door een verder
uitgebreid en verfijnd motorenprogramma. De twee zestienkleps benzi-

Ook technisch gezien, vallen er wel
primeurs te noteren. Zo krijgt de
Marea een compleet nieuwe seriemotoren mee. Naast de 1.6- en de 1 O
zestienkleppers komt er een 2.O-liter
vijfcilinder. Ze zijn respectievelijk goed
voor 103, 113 en maar liefst 1-17 pk.
Dat de Marea naast perfecte rij-eigenschappen ook duidelijk zakelijk aspiraties heeft, mag wel blijken uit hel feit
dat er naast drie benzinemotoren niet
minder dan drie ultramoderne turbodiesels komen. Lopend van de 1.9liter „soft turbo" TD (75 pk), via de
100 pk sterke 1.9TD tot een 2.4-liter
vijfcilinder TD met 124 pk.
De nieuwe Fiat Marea en Marea
Weekend zijn vanaf 20 september in
ons land leverbaar.

nieuwe
nemotoren werden op tal van punten
verbeterd; ze zijn soepeler, stiller, zuiniger én schoner dan de krachtbronnen die ze vervangen.
De exclusief voor Europees gebruik
ontwikkelde, nieuwe turbodiesel levert
circa twintig procent meer vermogen
en 34 procent meer koppel dan de
eerder gebruikte, ongeblazen diesel.
Hierdoor staan de prestaties op een
aanzienlijk hoger niveau. Het toegenomen rijplezier wordt ook hier gecombineerd met meer verfijning en emissies.

bestuurdersairbag (45 liter inhoud),
pyrotechnische gordelspanners vóór,
stoelen met anti-duikvoorziening en
grote hoofdsteunen, en Nissans slimme A/ELR (Automatic/Emergency
Locking Retractor) achtergordels
waardoor kinderzitjes zonder speciale
aanpassingen optimaal kunnen worden geïnstalleerd. In de nabije toekomst zal Nissan de nieuwe Primera
tevens gaan uitrusten met zij-airbags.
De airbag voor de passagier is standaard gemonteerd op de SE en optioneel leverbaar op alle andere modellen.

Tot de veiligheidsvoorzieningen van
de nieuwe Primera behoort een op
alle versies standaard gemonteerde

De geheel nieuwe Nissan Primera is
in Nederland vanaf eind september
leverbaar. De prijzen zijn nog niet
vastgesteld.

De ontwikkelingen binnen liet Volvo concern .slaan nooit

details op uw persoonlijke wensen al te stemmen. Maar ook

stil. Constant zijn we op /.oek naar bijzondere innovaties. Op het

met één opmerkelijk verschil: de/c Volvo 850 gebruikt geen

gebied van veiligheid, prestaties en comfort. Vandaar de/e nieu-

druppel hen/.ine. Hel is dan ook een 850 Tdi! De eerste 850

\vc Volvo 850. Net zo dynamisch als alle andere 850 modellen.

met een direct ingespoten 2.5 liter turbo dieselmotor.

Met exact de/elfde sportieve rijstijl. Met hel identieke

Gemaakt voorde lange afstand. Voorde kilometervreter

comfort en nu al roemruchtige prestige. Met de mogelijkheid om

pur sang. Voor de sportieve econoom. Kortom: voor de auto-

door de Volvo-Lines het uitrustingsniveau tot in de kleinste

mohilisl die slechts «enoeüen neemt met een V'olvo 850.

De Volvo 850-serie v.a. ƒ 62.950,-. Nu compleet met de 850 Tdi. vanaf/75.200.-.
• B V. |'....iK';-. l;,.-U.Vi/.dlUTMl, lll'-ISKiSSSSS. (•.iiiMiiiK-ilk-ii|ini/L-niiifl HTW.cvcl. l 'U'S.- kiMnn rijktar nukcn. f -15.- U-nlckciikiiMi'iu-i] l 2fU.- vmMiilmili:-hi|Ji.i2L- NVii/iuinci-inonrlvhiunk-i! l .cjM.-urli.-l '\iil\n X5M \ an.il' l l •«(..- f.mikl .CM-IIIMCI 11 \'\\. ,'p KIM- >.in l uil ()|vi.ili.ni.il l f
-ISrn.Miiili.-ii.JI).(HH)kin|i/jiiar. Voni mcci infiimulii: kiml n h j A- \\il\n-.lrak-r li-rcclil "l 'M lijjcns k.niltunuivn ik- V,.lu> UM-clijn: lll.MS l dS S7 S(I.V'i.i;i;j ook n.ui Volvo'- imn-kc ;iulowi/i-kcniiï Ani.i/on Al'.uclvckk- .11110 i- inljviiiM nu-uvn \.m ilc V.iho l in.-.

U-MERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL.: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL.: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL.: 020-6906811»
\MSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL.: 020-6623979 • HAARLEM. AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V.. LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
1

VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL.: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.
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Het is Happy Hours in onze showroom. Dat betekent: heel veel voordelige
extra's op alle modellen uit de Happy Hours Collection. Ook de Polo, de Golf
en de Vento zijn er, zoals u ziet, in een speciale Happy Hours-uitvoering.
Er zijn trouwens aantrekkelijke aanbiedingen op alle Volkswagens. Zoals
een bestuurdersairbag voor l 395,-. En voor slechts f 995.- heefl ook uw
.
passagier een airbag. De veiligheid van ABS
•*
*
zü al voor f 1.995,- op elk model.
Kom dus nu bij ons langs. Voor een proefrit
met verrassing en als u zin heeft, een fris
maltbiertje.
De Happy Hours (georganiseerd i.s.m. VVN
*
en Bavaria Malt) beginnen overigens al bij u
De Golf CL Happy Hours: met o.a. stalen velgen, sportstoelen vóór.
thuis. Want op Internet kunt u, op de speciale Volkswagen-alcoholtestpagina, ervaren wat voor een invloed een paar glazen alcohol hebben op uw
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en gedeeltelijk donkere achterlichrijgedrag. Adres: http://alcoholtest.volkswagen.nl
ten.
Er is al een Golf CL Happy Hours vanaf f 31.290,-.

w:-:••'.;, vrije arm
Efcklroruscïic !.neiliciü>n:gclln

Schuim: naihistand
Naaii 10 bijert dikke stof

« 10stcc!'pAii'i>ot;n-.v.o. -i slretchstckcn • 3 jaar garantie
' •6Sl£t& OP iJOKÖïftJJAÖ 5, VniiDAC 6 EN ZATERDAG TiÊPTEMSSG 'fü
De Polo Happy Hours: met o.a. grote bumpers in carrosseriekleur,
in hoogte verstelbare sportstoelen vóór, in delen neerklapbare
achterbank, hoofdsteunen achter en radiovoorbereiding met vier
luidsprekers. Er is al een Polo Happy Hours vanaf f 24.990.-.

De Vento Happy Hours: met o.a. lichtmetalen velgen, speciale
bekleding, in hoogte verstelbare stuurkolom, in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel en waarschuwings- en instapreflectoren. Er is al een Vento Happy Hours vanaf f 33.285,-.

r^CL BTW b'N BPM EXCL VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RÜKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN. OOK IN UITVOERINGSDETAILS. VOORBEHOUDEN

Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort -Telefoon 023 - 5714565

wint 7
Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van augustus verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijhfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

Ei
&^^.^.?,:y
^MS^'
V

De rijkste prijs van
Nederland is gevallen. De
i'iïega J a c k p o t van de
Nationale Postcode Lotei ij moest e r u i t bij zijn
hoogste stand van 7 milj>;tn gulden. De nu steenrjjke eigenaar van het
•vliinende
lotnummer
•.ï;;;)-ide ;n Rotterdam.
maand o p n i e u w mai II dLt-lnemers van de
t ei (.'L l otcrij kans op de
m e n d s t e prijs v a n
k. l mJ dit kan oplopen
_ io! 7 miljoen gulden.
i i ii is t r e k t u i t a l l e
nU re lolen, dus het is
'ijl; dat hel winnende
ii \i_rU cht is. in dat
l _ at de jackpot mei
i

t t n LLH miljoen gulomiioog tot een maxia n 7 miljoen gulden.

i s UK! mo'.'t hij eruit.
\ i.tJ \\ is het xover.
mi i s % e r r i c h t t e de
i l h ) l SL t'ekking. Tusn al die t i e n d u i z e n d e n
i was de M e ga
>- < opnit-iiw een spann ^ u p u n t . Ook de
e r u i t . Die kwam
in in l . e i d s c h e n d a m .
r was v e e l m e e r .
HM in de laatste maanden
d ' 1 1 ir _,aan er hij de

2051
2104
2104
2105
2126
2132
2134
2153

Hele wijken blij
In de trekkingslijst op de/e
p a g i n a z i e t u dat er h e l e
wijken in de prijzen z i j n
gevallen. Een eigen geldjc
van tien gulden viel op een
hele reeks postcodecij.'ers,
zonder letters. Dat zijn dus
steeds honderden w i n n a a r s .
Kijk snel o i' u er hij h e n l !
De wijkprijzen k u n i u ook
de rest van het jaar w i n n e n .
maar er komt m e e r ' Veel
meer.

Gouden Bingo

1

In o k t o b e r , n o v e m b e r e: .
december k u n ! -,j c !!-.--•
m a a n d de G o u d e n H.Jni.Ti
w i n n e n van SOO.OOO !.::;:den! K i j k d a a r v o o r c i k c
maandag naar de l'ostcodc
Loterij Record Show. LJC...
er komen miljoenenvi j r:';issingen aan. maar d a a r o v e r
leest u b i n n e n k o r t meer bij
uw post. Let dus op de liriovenlvjs!

Speel mee!
Als u nog geen lii' brut v a n
de Postcode L o t e r i j i.1. M'i t
hel moment oni ile <••\>•} \\•• (\:
vullen en mee te
len Met il d IL t r i
i
(
z 11 n u vi \ i n s 11 i i i k

2
GetaJ 1 t/m 22
3 0 . 0 4 ; 22 i 0 1 j 23 10
(S 05 ; 37 [ 33 45 39
£0 02 28 32 l 08 i 36
/b;:l;i u uw kaart vol met getal

t e n voor e e n schonere e n
i u - t e i e w e r e l d . En dat is
winsl voor ons allemaal. In
de Postende Loterij k u n t u
di;s n i e t verlie/cn! É

TC
TW
NB
EK
JR
NA
NL
AW
RD
XH
ZX
CX
AW
WT
EJ
GS
LA
JN
HR
NW
NE
GB
CL
CT
AE
VR
PS
WN
KK
PA
AS
AH
NH
HA
MH
CP
NB
BN
GA
RG
GE
DC
TM
WG
XX

2034 MP

2222
2224
2224
2225
2241
2241

NE
TC
RB
DR
PX
CH
BH
AD
CA
VN
TA
TP
VD
CB

2242
2243
2254
2273 BC
2285 VA
2286 HP

03
dan wint u de
Zetfouten voorbt?houii<?n

^e BMW: 3551 HA 002 in Utrsch

.

komende maanden groter
dan ooit. Daar komt noi; bij
dat de hele netto opbrengst
van de N a t i o n a l e Postcode
L o t e r i j n a a r / e v e n j.uiet'e
doelen gaal die /.k li i n / e t -

£ff

K&J!

Postcode Loterij heel wat
extra prijzen uit.

Postcode Loterï] Record

Thussfoingo
ƒ 25.QOO,-

l)t' 7miljouti run tic Mi'giï Jfukj'ot is eruit, en dus zakt
ook du Jitckpotiuclcr uiui th' l-iiroinnyt. Klnar voor een
uiciiii't' /nckfot runilc, te hcginncii met 2 miljoen!

1011
1011
1025
1033
1034
1034
1035
1042
1052
1053
1053
1054
1055
1069
1070
1071
1072
1102
1104
1150
1133
1183
1200
1200
1211
1216
1221
1223
1261
1351
1364
1383
1398
1432
1436
1443
1452
1474
1502
1503
1507
1511
1601
1625
1703
1774
1777
1791
1811
1814
1822
1823
1825
1847
1852
1901
1941
1944
1962
1973
1985
2012
2016

HR
SH
KX
2405 GA
2408 TL
2311
2311
2312

25,25,25,25,25,50,25,70,25,10,100,100,100,10,10,25,25,25,25,10,10,25,10,10,25,25,25,100,100,25,10,25,100,100,10,50,10,100,10,500,50,25,10,500,25,10O,25,100,25,25,50,100,25,10,100,25,10,100.50,50,10,10,10,50,25,10,25,25,10.25,50,50.25.25.25.50,25,500,50.25.10,100,50,1000,25,25.50.25.50.-

2515
2522
2522
2562
2563
2564
2571
2571
2583
2583
2595
2610
2622
2628
2635
2671
2675
2681
2712
2717
2718
2723
2742
2771
2802
2804
2805
2825
2831
2841
2871
2S04
2922
2951
2964
2969
2983
2986
3024
3025
3032
3037
3052
3145
3145
3192
3192
3193
3203
3206
3232
3233

PN
RM
ZH
EM
SC
BH
CL

RZ
TB
VZ
HK

AL
CA
XJ
CG
KH
HN
AN
VL
KS
GM
LA
AG

AT
CA
EL
TK
AG
CX

XR
RW
BX
CT
NH
CK
JG
NC
TJ
CW

25,- 3521
CH
100,- 3524 HS
25,- 3552 TD

50,25,50,100,500,25,50,50,70,70,7000,50,25,700,700,70,50,50,50,10,25,25,50,50,10,7000,25,25,25,70,7000,700,70,70,70,50,700,70,70,50,50,25,25,25,25,70,70,25,700,-

3561
3561
3562
3584
3641
3708
3741
3755
3755
3771
3812
3812
3828
3842
3853
3881
3905
3941
3981
3994
4002
4020
4063
4064
4133
4143
4175
4184
4231
4233
4268
4271
4300
4301
4325
4351
4352
4382
4415
4431
4435
4441
4441
4453
4456
4463
4493
4501
4521

CS
EH
WE

BC
WB
XJ
BD
W
WE
HN
CL

25,25,50,10,25,50,70,50,10,50,-

4907
4956
5037
5042
5045
5056
5063

5071
5102
5104
700,- 5125
500,- 5126
500, 5133
50, 5151
25, 5165
50, 5212

25,
AB 7000,
NJ
25,
BT
50,
HV 500,
HJ
25,
BS
25,
70,
10,
10,
10,
10,
GR
50,
10,
CJ
50,
100,
AJ
50,
HD
10,
BV
100,
10,
XB
50,
10,
10,
JC 700,
HB 500,
AJ
25,700,ND

70,25,25,50,25,-

AS
BD
BD
AP
VW
AM

700,500,-

RE

70,25,-

DX
DH
PG
GG
AS
BJ

BR
TE
AR

5223 HV
5258 JZ
5271

BM

5282
5283
5305
5306
5345
5345
5364
5375
5384
5388
5403
5410
5432
5469
5481
5501
5505
5509
5552
5554
5554
5590
5595
5612
5622
5684
5700
5702
5704
5754
5812
5820
5831

SC
HR
VD
AA
BW

NV
AG
TB
AB
PB
ER
BZ
AC
TG
LE
HE
KA
PX
CV
MD
GX
HG
HV
LB
EA
GP

25,10,25,500,25,500,70,50,70,70,70,50,70,500,70,25,25,25,700,25,50,25,25,70,7000,50,50,50,25,50,70,10,50,50,25,25,50,25,500,50,70,25,25,700,50,70,50,25,700,70,70,25,-

6191
6219

6224
6225
6245
6267
6277

AR

KN

GM
BR
NE
6291
HH
6333 BH

6336
6343
6367
6367
6372
6373

W
CD
JK
DD
NV

6412 ZS
6413 MP

6438
6463 CB
6466 JJ
6469
6471 AH

6534
6535
6542
6546
6562
6566
6577
6577
6628

LE
RW
RD
AL

6661 XG

6678 BZ
6681 BX

6684
6703 BR
6841 AJ
6861 BG

6903 CG
6923
6931 BP

6974
6986

AN

CS
MC
XG

TW
ES
BG
CL
DG
GX
XA
KN
XB
CB

10,25,70.70.10,50,25,25,70,700.70,10.50,25,50,25,50,25,25,50,25,-

4554
4584
4614
4625
4641
4670
4695
4701
4702
4714
4724
4730
4731
4744
4761
4812
4819
4824
4827
4834
4875

RX
BE

HG
AT
NL
BM
DR
BV
XP
EA
CN
RC
AJ
TA

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

5831

JN

5854 ER
5913
5914

HG

5932 ST
5966 TD
5991

PK

6004 HP
6014

6024
6031

ST

6039
6042 XJ
6061

CJ

6077 BR
6081
6116
6129
6130
6136
6151

GG
AV
HM
AZ

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

6991

CS

7020
7031

7054 BW
7090
7101 LK
7117
7150
7156
7214

7233

7833
7852
7884
7894
7905
7906
7916
7921
7926

50,70,25,70,10,70,50,25,70,-

GH

PP
MZ

RJ
EW
CD
CW
TR

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

70,50,50,70,70,8244
8265 GT ' 25,70,8276
8277
70,70,8370
8371
70,8387
70,8414 MN
25,8421 RD
50,25,8440 AE
8442 CL
50,8446 BC 700,25,8454 KZ
8489
70,70,8490
70,8501
8501 AC 700,8534
70,70,8534
8602 XD
25,8604 ZS
25,50,8606 AZ
50.70,- 8606 BG
700,- 8607 BK
25,70,- 8622
70,50,- 8651 BJ
50,50,- 8896
70,70,- 8911 DM
25,700,- 8916 EB
50,70,25,- 8922
50,- 8924
70,25,- 8931 DA
50,70,50,- 9024
70,- 9024 EP
25,8161
8161
8162
8167

NB
VH

JC
KK

NK

VZ
CH
LM

70,- 7929
70,- 7951 MB
25,- 7955
25,- 8011 TM
50,- 8014 PS
70,- 8017
70,- 8031 EN
70,- 8105 BG
7000,- 8111 BB
70,- 8112 AD
25,- 8121 GL
25,- 8148

9044
9101
9174
9203
9219
9250
9251
9254
9264
9281
9312
9351
9359
9458
9483
9514
9523
9529
9531
9531
9561
9563
9574
9615
9625
9628
9641
9642
9712
9841
9921
.9934
9944
9981

NL
DJ
CR
PS
PK
CJ
PE

HX
ED
TE

CM
HX
JK
EJ

CB
PA

25,70,70,50,70,70,50,10,70,25,25,25,70,70,25,70,70,70,70,25,700,25,70,70,70,50,500,25,700,70,70,70,25,25,-

°'~ |
70,70,- i
25,- n
25,- •
5°.- i
70,25,-H
25,-|
50,-.
25,-B
25,-H
7000,- "
25,-i
25,-1
10
' B
25,-l

DÏ?'-'^V ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
f 40,- (vier lotnummers)
f 30,- (drie lotnummers)
Naam:

G ƒ 20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 10,- (één lotnummer)

;

ö dhr. [7] mevr.

Adres:

70,-|
10,-1 Postcode:
25,-B
70,-j Plaats:
70,- B
s

°i- H Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel

70,-

700,- H
10.-1
70,-g Postbanknummer:
70,-B

g
Banknummer.

70,-

10,-.

10,-a

7241

7245 TZ
7261

25,- 7607
25,- 7623
70,- 7623
50,- 7631
50,- 7642
700,- 7683
50,- 7696
50,- 7700
70,- 7722
50,- 7738
JOOO,- 7798
70,- 7823
50,10,-f
500,- J "
25,-i
700,25,1

6843 DZ
6845 JB

3253
3264
3312
3313
3317
3318
3328
3334
3355
3362
3373
3380
3402
3417
3435
3435
3435
3471
3474
3481
3514

DW

70,-B

6822 HG

en voor iedere deelnemer in de postcode
2263 TW een troostprijs van ƒ 1.000,-

7535
7543
7544
7545
7552
7571
7587
7596
7597

gevallen in: Rotterdam

6811 CH

2263 TW 021

70,25,500,70,25,7000,700,25,500,-

XP

7300
7326 VD
7335 GM
7411 SK
7413 TV

7423 GH
7461

7496
7513 BG
7521 CL
7534 GB

25,-1 Datum:
100,- " Handtekening:
70,-B
50,-B
500,- •
50,-1
50,-1

70 B ^on u ' t ' <n 'PP en en 'n een envelop
tg', (zonder postzegel) opsturen naar:
50,- B Nationale Postcode Loterij,
700^-1 Antwoordnummer 19503,
50,- , 2501 ZV Den Haag.

g
150.90.09 '
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Weekmedia 17

woensdag 28 augustus 1996

de énige échte drukkerij in Zandvoort

FA DEODORANT
keuze uit fresh,
beauty of for men

van Petegem

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

15

^ MODIEUZE
^WESLEGG/NG

SPRAYBUS
125 ML.

TRANSPARANTE

Kerkpad 6
Tel7Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

HUISHOUDFOLIE
hecht uitstekend, aroma
beschermend

ZIGZAG
WATTEN

EXTRA KWALITEIT
KUNSTSTOF
WASKNIJPERS

pluizen niet

EXTRA GROTE
ZAK 200 GRAM

ELDERS

GROTE OVEN BRAADSLEE
30 x 22 cm, met onverwoestbare anti-

aanbaklaag, kleuren rood en zwart

met gegalvaniseerde
veer tegen roestaanslag

GROTE ZAK
100 STUKS

-338-

HOLSBEEFBROKKEN
PAK
2,5 KILO
ELDERS

ELDERS

435
Grote Krocht 22, Zandvoort

col: mk<jt f

,
WAARDEBONNEN
Burg. Engelbertsstraat 7 rood, in Zandvoortse
dorpskern gelegen recent verbouwde bovenwoning.
Helft van vrijst. woonhuis.
Ind. hal; inpandige berging; kelderkast; 1e et. hal;
riante woon-/eetkam. met balkon op het zuiden; open
keuken met inb. app.; modern toilet; slaapk.; hobbykam.; badk. met wastafelmeubel en ligbad. Zolderberging bereikbaar via vlizotrap. De gehele bovenwoning
is voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing. c.v.
Vr.pr. ƒ 269.000,- k.k.
Marisstraat 38, direct achter de boulevard gesitueerd
semi-vrijst. woonh. met garage en oprit. Royale vooren achtertuin. Ind. hal; toilet; kelderkast; doorzonkam.; keuken; 1e et. badk. met toilet en douche; 3
slaapkam.; balkon. Het woonhuis is grotendeels v.v.
kunststof kozijnen met dubb. begl. c.v.
Vr.pr. ƒ 495.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 47, goed onderh. vrijst. sfeervol
woonhuis met voor- en riante achtertuin en zomerhuis. Vrij uitzicht. Ind. vestibule; hal; toilet; doorzonwoonk. met parketvl.; keuken met app.; 1e et. 3
slaapk. waarvan 1 met balkon zuid; badk. met wastafel, ligbad en toilet, c.v. Ind. zomerhuis: entree;
woonk. met open keuken; douche/toilet; slaapk.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.

YAZOO MAGERE
DRINK YOGHURT
AARDBEI

S1SI

GOUDA'S GLORIE

ORANGE

ZONNEPOND
HALVARINE
KUIP 500 GRAM
ELDERS \M

CALVE SAUZEN
STATUBES LEI-S
keuze uit:
ketchup,
fritessaus,
curry of
mayosaus
ELDERS

ML

zonder prik

1,5 LITER
BONDUELLE
DOPERWTJES/
WORTELTJES
EXTRA FIJN
BLIK 400 GRAM

NUTROMA
KOFFIEMELK
ROMIG

^
\,.._

PAK 500 G RAM
ELDERS 2^HT

r

ELDERS

= ^ . TROPISCHE
J>J FRUITCOCKTAIL
op lichte siroop
(ananas, papaya,
guave en banaan)
BLIK 820 GRAM

CHOCOLADE
BOLLEN

ZASr

royaal met
slagroom gevuld

Koninginneweg 43, in Zandvoortse dorpskern gelegen riant, goed onderhouden vrijst. woonh. met 2 opritten en 2 garages. Uitermate geschikt voor combinatie wonen en werken. Ind. hal; gang; 2 slaapk. met
wastafel; toilet; ruime kelder; royale woonk.; woonkeuken met vloerverwarming en inbouwapp.; 1e et.
overloop; 2 x douche/toilet; 5 slaapk. met wastafel en
kastruirnte, waarvan 3 met balkon. Het pand is v.v.
hardhouten kozijnen en grotendeels v.v. dubb. beglazing. c.v.
Vr.pr. ƒ 695.000,- k.k.
Kostverlorenpstraat 119, prima onderhouden vrijst.
villa met oprijpad en garage. Dit stijlvolle pand uit
1912 is onlangs, met behoud van sfeer en karakteristieke details, geheel gerenoveerd. Ruime voor- en
achtertuin met optimale privacy. Grondopp. 789 m2.
Ind. ruime karakteristieke hal; kelder; toilet; riante
woon-/zitkam. (85 m2) met open haard, erker en glas
in looddeuren; luxe keuken met inb.app.; 1e et. ouder
si.k. met aangrenzende marmeren badk. met wastafel, toilet en ligbad; slaapk.; slaap/werkkam. met balkon; toilet; douche. 2e et. 3 royale zolderkam.; toilet.
Hobbyruimte/atelier in achtertuin.
Vr.pr. ƒ 975.000,- k.k.

VRUCHTEN
:

VLA

•

•« ~.

f *
ELROY HUZAREN
RUNDVLEES
SALADE
KILOBAK

Tjerk Hiddesstraat 33, tweekam.app. (v.h. 3) op 2e
etage. Parkeerpl. op eigen terrein. Ind. hal; royale Lvorm. woonk. met ruim balkon; halfopen keuken met
inb.app.; slaapk.; toilet; badk. met wastafel en ligbad.
Vr.pr. ƒ 177.500,- k.k.

BRUIN BROOD

MONA FRANSE
MAGERE KWARK
KUIP 450 GRAM

ALMHOFER KASE
heerlijk als broodbeleg

KUIP 200 GRAM

OVENVERS
KAAS/UIEN
STOKBROOD

Seinpostweg 4/12, direct aan boulevard gesitueerd
2'/2 kamerapp. op 5e etage. Prachtig uitzicht over zee
en dorp. Ind. hal; L-vorm. woonk. met 2 balkons; keuken; toilet; badk. met wastafel en douche; slaapkam.
met inb.kast.
Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 61/36; driekam. hoekapp.
met 2 balkons en fraai uitzicht. Ind. hal; ruime woonk.;
keuken met inb.app.; badk. met douche en wastafel; 2
si.k.; toilet. Grotendeels v.v. dubb. begl.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Van Galenstraat 42, prima gesitueerd vierkam. hoekapp. op 2e et. met balkon zuidwest en fraai uitz. over
boulevard, strand en zee. Ind. hal; L-vorm. woonk.
met houten vloer; keuken met inb.app.; 2 slaapk.
waarvan 1 met kastenwand; toilet; luxe badk. met
wastafel en bad. Het app. is v.v. kunststof kozijnen en
dubb. begl.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.
Oranjestraat 4b, in het centrum gelegen zeer riant en
luxe app. op 1e et. met zonneterras (plm. 50 m2) op
het westen. Afsluitbare garage in het souterrain. Ind.
hal; living (82 m1) met schuifpui; keuken met inb.app.;
bijkeuken; toilet; moderne badk. met
ligbad, toilet, douchecabine en dubb.
wastafel; 2 si.k. Het app. is v.v. massief
houten parketvloer. Audio/video- installatie.
Vr.pr. ƒ 525.000 k.k.

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schatlplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclntenslraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostveilorenhol
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
w»
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
yy
Assurantiën
INVM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Grote Krocht 18, Zandvoort
VOETBALKAARTEN
Ook voor: STAATSLOTEW
LOTTO/TOTO
KRASLOTEN

geopend vanaf 1 september a.s.
ma. t/m vrij. 9.00-18.00 uur
zat. 9.00-17.00 uur
zond. 13.00-17.00 uur

Ja, dat kan! Luxueus vakantie vieren op Ponypark Slagharen.
U kunt reserveren voor een 3-daags weekend arrangement:
* 2 overnachtingen in een luxe stacaravan op het Ponypark.
De caravan is voorzien van alle comfort en kleurentelevisie.
3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n
vele attrakties zoals de wildwaterbaan, de looping, het circus, de spannende
wildwest shows, zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
* genieten van een oergezellige familie-avond en de vele kinderprogramma's.
* vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur tot zondagavond 19.00 uur.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!

Reserveer jnel: 0523-683000 22,00 uur

l
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Nu airco

OLIFANT
JONGE JENEVER
HELE LITER

op de

ELDERSJ2235

SANDEMAN
SHERRY
medium dry of dry seco
ELDERS

AFRICAN DRINK
FLES 0,7 LITER

MANSION HOUSE
SCHOTSE WHISKY
FLES 0,7 LITER
ELDERS.2235"

Mégane
Hatdiback
voor maar
f990,-*!

UVÉEAUSTflAlE
Ruim dertig jaar geleden werden nieuwe uit
Frankrijk geïmporteerde druiven stokken geplant.
Mede hierdoor maakt men nu wijnen die mier
nationaal door kenners worden geroemd.
Voor een nadere kennismaking selecteerden
wij voor u de Reserva Cabernet Sauvignon
Oriachpvitza. afkomstig uit het centrum van
Bulgarije; een schitterende, volle rode wijn,
gerijpt op nieuwe amerikaanse eikenhouten
vaten. Overtuigt uzell van de meer dan
voortreffelijke kwaliteit, waar zelfs de
Fransen jaloers op zijn

HELE LITER-35% ALCOHOL
VERGELIJKBARE PRIJS

., „., ^ - -

Frankrijk kent vele wijngebieden, groot en klein,
waar uitstekende Vin de Pays wijnen vandaan
komen. Onze inkopers gingen speciaal naar de
Languedoc Roussillon en kochten daar de Cuvée
Australe Rouge en Blanc. Beide wijnen _ijn
origineel gebotteld en bij de vinificatie werd
bovendien gebruik gemaakt van de kennis en
het vakmanschap van één van de bekendste
wiinmakers uit Australië.

smaaK: elegant «.«.».«•«"_

de Mégane Hatcliback ti|deli|k voor maar f

VOS LIMBURGS
AMBERKLEURIG BIER
FLES 30 CL

RENAULT

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.

EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

mi

rA
II

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Koffieclub, Café
Petit restaurant
Haltestraat 57

SEPTEMBER MENU
Pasteitje Royal
(pasteitje met ragout van garnalen
en champignons)
Kalkoen medaillons Fleurie
(kalkoenborst omwikkeld m. bacon, geserv. m.
verse groente, geb. aardappelen en salade)

(vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur)

Profiterol (soesje gev.**
m. vanilleijs en geserv.
m. warme chocolade en slagroom)
In de weekeinden is de keuken
geop. tot 19.30 uur
Menu's liefst reserveren
Tel. 023-5712690
Mieke en Jürgen Lange

27.50

(tevens voor uw boot, caravan en motor)

geeft u meer!

WEEl

Wegens enorm succes

Vliegensvlug over
het IJsselmeer
*mHmmmn,t£iii >»,».ftl

AMSTERDAM, Jarrnuiden 31, 1046 AC, Tel. 020 - 6145339.
lnlemel:hllp:llwww.safe.nl E-mai'/.-prt&sa/e.n/

Tegen inlevering van
Op 3, 4, 5 en 7 september zal de draagvleugelboot 'Prins
Willem-Alexander' voor het laatst dit seizoen vanuit
Amsterdam naar Hoorn uitvaren.
De draagvleugelboot zal om 12.00 uur vertrekken vanaf
steiger 7, achter het CS in Amsterdam. Nadat we de
Oranjesluizen zijn gepasseerd zal het schip over het
Markermeer naar Hoorn vliegen. Op het Markermeer
zal een maximum snelheid van circa 65 km per uur worden gehaald. Zodra het schip zich op de vleugels
bevindt, serveren onze stewardessen u koüie met
appelgebak. Om 13.00 uur zal er in Hoorn worden afgemeerd, alwaar u 2'/2 uur de tijd heeft om een bezoek te
brengen aan bijvoorbeeld Het museum van de 20e
eeuw, het West Fries Museum, of u kunt lekker gaan
winkelen in Hoorn. Om 15.30 uur varen we weer terug
naar Amsterdan. waar we om 16.30 uur weer aan zullen
komen.

1
lL0./JL
A JOL
WM7A
IITWIT
WW*r!LJUJL A AlfJL JL
*99

De normale prijs voor een retour naar Hoorn, inclusief
koffie + gebak bedraagt ƒ31,- per persoon, maar deze
laatste week kunt u genieten van een spetterende korting (met onderstaande volledig ingevulde bon) van
ƒ 10,- per persoon. Alleen deze laatste week betaalt u
slechts ƒ21,- voor een retour Hoorn, inclusief
koffie + gebak.
Reseveren is voor deze week verplicht.
Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u contact
opnemen met Rederij FFF, tel. 0527-683407.

Bon voor onze lezers

wastunnel programma
doe het zelf wascenter
Auto Strijder b.v.
Burg. v. Alphenstr. 102
2041 KP Zandvoort
tel.:023-5714565
openingstijden:
ma. t/m vrij. 07.00-18.00 uur
zaterdag
08.00-18.00 uur
zondag
GESLOTEN

Tegen inlevering van deze bon ontvang ik ƒ 10,00 korting met de draagvleugelboot Prins Willem-Alexander
(Amsterdam-Hoorn v.v.)

do doos

Naam:
••««•,-^ff

-*+*r^i**fiimr*-r

«•-'•H

«*MW v_*«^ v^>

^««i-

nieuw-noord

«««rtemp-:'ö-'a " , ffel ,

=ffi££«-4s=ss^r

Woonplaats:
Datum:

WEEZ&

Aantal personen:

geeft u meer!

TEXACO

t.w.v. 10,50 voor

Weekmedia 17
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THI'IMMHIS
QPMAATGEMAAKT

KASTEN MET EXTRA RUIMTE
MUMJMUMSO1UIK*URSY5TIEMVAN UMMSPtCïlDeLKlEN

50

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

130
soorten
vlees

soorten
vleeswaren

Haltestraat 37a Zandvoort
Tel.: 023-5715810

ZONDAG OOK OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Wij zijn voor u de onbetwiste
BARBECUE-SPECIALIST

GRATIS: 2e AFDRUK.
UW FOTO'S IN EXPRESS-TIJD KLAAR ÉN EEN GRATIS
TWEEDE AFDRUK VAN AL UW FOTO'S ALS U NU UW FILMPJE
LAAT ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN.

GRATIS

Een voorbeeld: Een 2-deurs front 1 60 cm breed.
l spiegel- en 1 paneeldeur kamertioog
f. 1145;
Een hang- en leg- indeling
f.

f. 1665.Uw kostindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten von uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze weHeploals.

vergroting
van uw leukste
vakantiefoto!
Bij ontwikkelen en afdrukken van een
kleurenfilm (24 of 36 opn.), ontvangt u
een gratis vergroting van 15 x 21 cm.
Zo wordt uw leukste vakantiefoto een
mooie herinnering.
AKTIE GELDT TOT 3O-9-1996

zijn met Vakantie
l tl m K september

Wat kost zo'n THE DOORS kost na eigenlijk?

Fa. Gansner & Co.

Voor documentatie m prijien btb 020-6101046
1046
THE DOORS Jon R«belstroat S Amsterdam
(tussen Osdorperban «n Odumrweg)

H

" l

dopend- mo-vf 9 00-17.00 uur, za 1000-13.003 uu
uur

maar . .
bloemen

JPH

f'r om
BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

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

V

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

Haltestraat 65,
Zandvoort, tel. 5712O6O

"erica"
Bloompnmaga/ijn sinds 1908

Grote Krocht 24

- Zandvoort

Telefoon 023 - 5712301

Voor inlichtingen over en reservering
van advertenties kunt u contact opnemen
met de advertentie verkoop van Weekmedia

tt"<*'r

SCHRIFTELIJKE OPLEIDING
BELASTINGCONSULENT

2 APPARTEMENTEN
te huur,

I

Vanaf september gaan m Amsterdam onderstaande opleidmgen en cursussen weer van start. Wilt u ook de beste papieren'
Vul dan snel de bon m. U ontvangt de gratis studiegids met het
rooster. Of bel voor meer informatie:
(020) 6 62 71 56 .

j

Kenmerken van de opleiding overdag of 's avonds,

kort, praktijkgericht, de nieuwste technieken, betrokken en
deskundige docenten, up-to-date studiemateriaal

Schoevers Opleidingen,

En uiterst betaalbaar
Stuur de bon m een enselop zonder postzegel naar
Nederlandse Kappersakademie,
Antwoordnummer 3741, 3000 WB Rotterdam
Je kunt ook bellen 010-4111315

. Woonplaats
Teleloon
Ik \M| informant uur 'J.iiy.iuind opliidini;in
' '

( V ]
\/~\y

irlim.il «nrili

nederlandse kappersakademie
Amsterdam - Rotterdam - Den haag

Stadhouderskade 60, Amsterdam.
BON VOOR DE BESTE PAPIEREN

GOETHE-INSTITUT
l
l

DUITS CULTUREEL CENTRUM
Herengracht 470 Amsterdam 020-6230421
in september starten de nieuwe cursussen

DEUTSCH

l
'

10 niveaus/speciale cursussen/
duits voor handel en industrie

\/: ^••i^9W\'••••:•:•

.. .met een baan in
de detailhandel of groothandel!
Diverse beroepsopleidingen op verschillende niveaus
Toch meteen een baan, mét een inkomen
Mogelijkheden om hogerop te komen
Ik wil graag meer informatie

Interesse?
Bel de OVD Groep m Zaandam,
telefoon (075)631 1868

s

Je kunt ook de antwoordcoupon
opsturen naar de OVU Groep
Plaats

Telefoon.
Werkgever
Geboortedatum

Datum

G

R

U kunt de antwoordcoupon sturen n.l.ir OVD Groep.
Antwoordnummer 2211, 6710VB Ede Et n postzegel is niet nodig

Cursussen:
D Steno Nederlands
n Toetsenbordtrammg
O Ontvangst- en telefoontechmek
Q Inleiding office management
O Persoonli|ke effectiviteit
n Post-en archiefbeheer
Q Time management
Q Sollicitatietechmek
O Notuleren
O Basiscursus Nederlands
n Algemene correspondentie
Nederlands, Frans, Duits,
Engels en Spaans
Q Bedri|fscorrespondentie
Nederlands, Frans, Duits,
Engels en Spaans
D Commercieel Frans, Duits en
Engels l en II
O ESA Frans, Duits en Engels
D Spreekvaardigheid Engels l
O Cambndge Advanced English
D Cambndge First Certificate
Cl Cambndge Proficiency
Q Spreekvaardigheid Spaans
l en II
O Basiscursus Toerisme
D SEPR l en II
DIATA/UFTAA Standard Level
ö Werken met Galileo
O WorldTravel System
O Basiscursus Management
O Middenmanagement

G Basiscursus Personeelsbeleid
D Basiscursus Logistiek management
O Basiscursus Proiectmanagement
D Marketing Nima-A
D Basiscursus Marketing
Q Telemarketing
D Basiscursus Public relations
ONima-PRA
Q Evenementenorganisatie
D Bedrijfsadministratie en econo
mie
D Middenstand/AOV (blok) l, II en
III
Q Basiskennis boekhouden (BKB)
DPDB Boekhouden
O PDB Handelskennis
D PDB Bedrii'scalculatie
n Computercursussen
O Introductie PC en werken met
DOS en Windows
D Introductie 95
D Werken met WordPerfect 5 l
IA en IB
D Werken met WP 6 Windows
lAenlB
D Werken met Word 6 voor
Windows IA, IB en II
D Werken met dBase IV
D Werken met Lotus 1-2-3
Applicatiecursussen:
Q Medisch secretaresse
D Juridisch secretaresse
Q Office management
Q Management

Ja, stuur mij geheel vrijblijvend de studiegids 'Avondopleidmgen
19961997'

Naam

Postcode

S v p opleiding of cursus van uw interesse aankruisen

Beroepsopleidingen in deeltijd:
Q Directiesecretaresse
O Secretarieel medewerker
O Receptioniste
p PR-assistent
G Managementassistent
Q Toeristisch managementassistent

i

om verder te komen m de Q detailhandel
Q groothandel

Hoebespaah
uruimte,tijden
geld op u w
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562,2485

SIMM 8 Mb. 72 Pins

ƒ85,8 SPEED CD-ROM

ƒ 185,Alle prijzen zijn inclusief 17 5° o BTW

GELDIG IN WEEK 35/36 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

Woningbouwvereniging E M M (Eendracht Maakt Macht), gevestigd te Zandvoort, is een
vereniging in beweging.
Het bedrijf heeft 19 medewerkers en beheert ruim 2800 woningen, garage's, parkeerplaatsen,
bergruimtes en bedrijfsruimtes.
Bij de afdeling financiële en algemene zaken is een vacature ontstaan voor

MANAGEMENT-ASSISTENT/E
Schoevers biedt een ruim aanbod cursussen en beroepsopleidmgen m deeltijd aan die volledig zijn afgestemd op de eisen
die de moderne arbeidsmarkt aan u stelt.

adres: Weteringschans 167

« Naam _
\ Adres _

Schoevers
heef t de beste
papieren

(15/16 jr.)
voor de zondagen en tijdens
vakanties.
Interesse? Bel dan voor het maken
van een afspraak 023-5716123 en
vraag naar Henry of Wil.

Amsterdam
Kinkerstraat 51
020 4890077
Haarlem
Kruisweg 61
023 5322597

Diploma
Directiesecretaresse

Astent

parttime kracht

Knip de bon uu en stuur die naar Nederlandse
Kappersakademie en je komt alles te weten over de
kappcrsopleidmg, de studiefinanciering, de O V-kaart en
nog \ee] meer

Start: september 1996.

H .

In onze Parf.-Drogisterij hebben wij
plaats voor een enthousiaste

Wie kapper wél worden
begint hier te knippen.
Cursusplaats: Amsterdam.

M

'Parfumerie - 'Orogisterij - Schoonheidssalon

Tel. 070 367 37 30, Fax. 070 367 79 09

S!MM4Mb,
72 Pins

Kerkplein 5 Zandvoort,
boven Febo.
Zeer goed ingericht voor
permanente bewoning.
Grote kamer met keuken,
badkamer met ligbad,
Ge- of ongemeubileerd naar keuze.
ƒ 900,- p.m. en geen verdere kosten.
Info: tel./fax 020-6733330

Moerenburg

voor het examen Belastingconsulent van het Nederlands College van Belastingadviseurs (CB).
Kennis van boekhouden op PD-nivo vereist.
Cursusduur 20 mnd/examens in januari en juni.
Vraag de studiegids aan bij het:
Fiscaal Studie- en
Documentatiecentrum, Den Haag

Wij zijn zondag's weer geopend

Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

,

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9 00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

enz.

JöluflS

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

De management-assistent/e verleent secretariële ondersteuning aan het management. De
doelstelling die moet worden bereikt is dat besprekingen, vergaderingen van het managementteam en van de vereniging goed zijn voorbereid en adequaat kunnen worden afgehandeld en
de postbehandeling op de juiste wijze plaatsvindt.
De functie:
- U bewaakt de agenda's en regelt afspraken.
- U neemt telefoongesprekken aan en handelt deze zelfstandig af.
- U verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen en besprekingen, bereidt deze administratief voor en bewaakt afspraken en actiepunten.
- U redigeert brieven.
- U behandelt ingekomen post, zet op grond daarvan acties uit en bewaakt het verloop
daarvan.
- U verzorgt en bent verantwoordelijk voor de archiveringswerkzaamheden.
- U vervangt de telefoniste/receptioniste tijdens vakantieperiodes.
E
-

M M vraagt:
Een dynamische persoonlijkheid met overtuigingskracht en „doe-mentaliteit".
Interesse en enthousiasme om zaken op te pakken.
Kennis van secretariële werkzaamheden op MBO-niveau.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van brieven en verslagen.
Minimaal 5 jaar werkervaring in secretariële ondersteuning en kennis van standaardsoftwarepakketten ten behoeve van tekstverwerking (o.a. WP).

E M M biedt:
- Een uitdagende baan voor 32 uur per week (4 werkdagen per week), binnen deze 4
werkdagen zal voor het notuleren van de avondvergaderingen verlegde arbeidstijd worden
gehanteerd.
- Een enthousiast team dat met grote inzet en overgave werkt aan het behalen van resultaten.
- Een organisatie die zich kenmerkt door zijn ongedwongen sfeer en korte communicatielijnen en een eigen identiteit in de regio.
- Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, daarna voortzetting in een vast
dienstverband bij goede beoordeling.
- Een aanvangssalaris van ƒ 3.278,- met een uitloop naar ƒ 4.217,- per maand bij een
volledige werkweek van 36 uur. Inschaling vindt plaats afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Is dft uw uitdaging:
Voor nadere inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met de heer F. M. Scheffers, tel.:023-5717741.
Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te zenden aan de
directeur van Woningbouwvereniging E M M, postbus 505, 2040 EA Zandvoort.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G
groente en fruit speciaalzaak

Naam
Voorletters'.

Aart Veer

Adres
Postcode _
Woonplaats

vraagt

Telefoon
Deze bon kunt u m een ongefrankeerde envelop sturen naar
Schoevers Opleidingen, Antwoordnummer 2150,
3 3440 VB Woerden

t4 fofrt de, ombtite,, wy- hdfen, u. op tieff'!

E M M

part-time verkoopster
2 a 3 dagen per week
"23 A winkelerv. gewenst.
O \, Tel. inl. 5714404
of b.g.g. 5712888

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigf net zo goed!
Hou lul orijjineel dus altijd /rit. al^ u
solliciteert. Raakt dat \\TJJ, dan k u n n e n wij
\seinijj \oor u dom.
Tip \eel boekhandels In'bbm tegenij* een kopieerapparaat.

f-'\ti

STEREO 51 CM
KLEUREN-TV
SONY Hi-8 TRAVELLER
PHILjdS 70CM STEREO
P S B R t . E D B E E L D KTV

N
N
B

PWG30A: Topklasse Black-Line
1 6 9 beeldbuis, teletekst, afsUindbeciicnmg Adv. '3295.-

Donkere getinte
51cm beeldbuis,
full-stereo, teletekst, autom. zenderzoeksysteem,
40 voorkeuzezenders, On Screen
Display, scart, afstandbediening.
Adviesprijs*799.-

teletekst

TR470; Perfekt Hi-8 beeld,
HiFi stereo geluid. Adv.'1999.-

PHILIPS Hi-8 STEREO
M870; Camcorder, digitaal
steady-shot, 24x zoom.
HiFi stereo. A d v . '2495.-

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT82Ü: Black-bne S beeldl>uii,.;>ter(.:0, teletekst. Adv."2795.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbare centrifugegang,
regelbare thermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
pomp. Adviesprijs'1199.-

749.-

SONY. STEADY SHOT

ZANUSSIWASAUTOM.

TR565; Met beeldstabilisator. HiFi geluid. Adv.'2200.-

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

729.-

Hi-8 CAMERA STUNT!
Camcorder, HiFi stereo, 12x motorzoom, afstandbediening.

WHIRLPOOL WASAUTOM.
AWM800; 15programma's,
milieuvriendelijk, deurbeveiliging. Adv. '1079.-

BLACK-LINE-S 63CM
TA5211: Pcrfekte taceldkwali:eil. steir-xj. teletekst. Adv/2795.-

LUXE VAATWASSER

699.-

SAMSUNG CAMCORDER
E807; VideoS. Adv. '1199.-

INDESIT WASAUTOM.
PHILIPS GROOTBEELD
P M 5 1 1 : 7 0 c m (fat-square,
stereo, iclelekst Adv.'1645.-

p/vl
b/w

SONY Hh8 STEADY SHOT
TOPKLASSE! met beeldstabilisator. HiFi stereo, digitale
zoom, lichtgewicht. Adv. '3110.-

PHILIPS STEREO KTV

PT52GA: Black-line. monilorM Icok.
teletekst. Adv. '1395.-

EjtjTvv; PHILIPS
i i 111-11 w STEREO
oi
<y
TXT
£j PT440A;Advii esprijs'1345:-

WN400; 15 programma's,
4,5 kg inhoud. Adv. "799.-

SONY MINI HIFI
SYSTEEM

8T «i FT—

PU
1*1
II

Geentna^^*n^^ n £ n «èèt^^ te nina^ tennl 6t,go

_^^^.

KV24WS1: Super Trinitron.
63cm. stereo,teletekst.'2440.,

SONY 72 CM TRINITRON
KVC2921; Stereo. TXT. '2550.-

599.-

i «f «3'•""

Italiaanse vormgeving,
• «••sterren invriescapaciteit. Adviesprijs'899.

SN23000; Vaatwasser RVS
b i n n e n z i j d e . Lage v e r bruikswaarden. Adv.'1348.-

ZANUSSI KOEL/VRIES SIEMENS AQUASTOP

629.-

MIELE KOELKAST

MIELE VAATWASSER

K1321S;270literinhoud,CFKen HFK-vrij. Adv. '1399.-

G570; TOPKLASSE! 6 programma's, 12couverts, waterontharderen waterstop. Adv.'2099.-

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien. Adv."279.-

SHARP MAGNETRON
R2V14; 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek.

LUXE 1400 TOEREN
18 prog. Regelbare thermostaat en centrifuge.

AEG LAVAMAT RVS

Portable KTV + ingebouwde
videorecorder. Adv. '999.-

Lavamat610. 850 toeren,
waterbeveiliging, zuinigen
stil. AEG meerdere malen
best getest! Adv. "1449.-

lü^n

PHILIPS MATCHLINE

ö SONY BREEDBEELD

BAUKNEOÏÏVAATWASSER
GSF341; 3 programma's, variabele indeling. Adv. '1099.-

W697LW; TOPKLASSE!
Volelektronische besturing,
zuinig, stil en milieuvriendelijk. Adviesprijs*2299.-

TV/VIDEO COMBINATIE

n^^^M

"' KVE2561;SuperplatteTrini| tron. PIP, Digital Scan, stereo. teletekst. Adv;. '2970.-

WHIRLPOOL KOEL/VRIES

WHIRLPOOL AVM260

1095.-

s>i.uHaB«agaBaaa
BrnSÜRCcpRlIsi
l SONY 100Hz SUPER!

SPS1012; R VS interieur, 4
sproeiniveaus. Adv/1179.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv. '949.-

MIELE 1100TOEREN

$J PHILIPS TELETEKST
jafësj PT155A: Adviesprijs'725
|^j TTr^SÏ.
.« ^a'Es»

BOSCHVAATWASSER

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

f*|rr?
%S W

Kleuren-tv51cm, On Screen
Display, ingebouwde VHS
videorecorder. Ad v.'1098.-

Koelgedeelte met automatische
ontdooiing. Vriesgedeelte met
2 vakken en •••* sterren invriescapaciteit. Adv. '1099.-

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/HFK-vrij. '1849.-

&™£&ZZ~
*&££&**££&
STUNT! TV/VIDEO COMBI

VR7; Topmodel Hi'Fi stereo
videorecorder, Turbo-Drive,
4 koppen, jog & shuttle,
SHOWVIEW + PDC/1545.-

19L magnetron, eenvoudige bediening. Adv. '599.-

SHARP DIGITALE KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi magnetron met 1000 Wattquartz-grill.

995.-

SIEMENSWASAUTOM

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WM21000; RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregeling, bespaartoets.*! 348.-

2-DEURS KOELKAST
BAUKNECHTWASAUTOM
WA-; Hoog centrifuge-toerental, waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'l 349.-

PHILIPS HiFi STEREO

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. "849.-

385.-

ZANUSSI 2 - D E U R S

V R 6 3 2 ; TURBO-DRIVE,
4 koppen, longplay. '1295.-

ÈiWBHfeöll"" i^
SONY HiFi VIDEO: E80

WAS/DROOG KOMBINATIE

210 liter inhoud, automatische
ontdooiing. Adviesprijs. "749.-

Wassen en drogen in 1 machine. 10OOtoeren. Adv*1549.-

Europees videorecorder
van het j a a r ! 4 koppen,
,SHOWVIEW + PDC."1670.-

995.-

Snelle 900 Watt, magnetron
24 liter inhoud, makkelijk
te reinigen. V e l e kookfunkties. Adviesprijs.*699.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil. Adv. "985.-

PANASONIC KOMBI
NN8550; Digitale magnetron,
hete-lucht oven en grill, automatische programma's. '949.-

WHIRLPOOLAVM
Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
en crisp, Adviesprijs"999.-

l SONY 63 CM STEREO
KVX2501: Hi-Black Trinitron,
stereo, teletekst. Adv. '1770.-

SONYHiFi.VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen. longplay, Adv. '1780.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

SONY 55CM KVM2100
Hi-BlackTrinitronAdv.'1000.-

SONY KTV STEREO TXT
KVX.21:55cmHi-BlackTrinitron, platte beeldbuis. '1440.-

SONY PORTABLEKTV

PANASONIC STEREO
HD600; Super.-Drive, 4 koppen, SHOWVIEW+PDC."! 299.-

800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv"1099.-

BLAUPUNKT HIR VIDEO

OT LM^^J^ ^^^^

RTV745; 4 koppen, longplay, showvigw, PDC. '1199.-

1S| PENTIUM MINI TOWER Kj^^mM

699.899.-

rfrtffl| P75; 8 MB intern, 1 GB schijf, HH| |l™tglOLBfll'niB WHIRLPOOL 850 TRN
UMg kleurenmonitor, W95, 1 jaar HW«W»~?MV5BfflBbK AWG089; Bovenlader." 1435.-

Ml 400; Afstandbediend. '780.-

JVC HIR STEREO VIDEO

BM«H|

H'RJ600; 4 koppen, longplay,
HiSpec Drive. Adv. "1189.117

naronliAa^nhuic

AH» « O Q Q Q _ HO(T" f" P R l J *J^HHwMHH

IBM APTIVA PC
f^

, 'i.

_^^~

' ^

^HH P586/100
DCDC/-I nn Mhz,
*«i-.-» 8
o MB
MUD ;intern,
Hi^?^DPl J5 JH^^CA^H
n»n^n

635 MB schijf, kleurenmonitor,
Windows software. Adv.*2699.-

i-r-rjo-Jii-k.

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met aparte
centrifuge-éénheid. Adv*1699.-

AEG BOVENLADER

VR357; Turbo-Drive, VHS,
SHOWV1EW+PDC'.'945.-

uinjciiJMiiLci, oiicciictnjcr. **yy.~ ^KX

f.-MJ.W» 399.-fe
CANON BUBBLEJETR
Printerinkl.cartridge.Adv.'499.- I*

PHILIPSVIDEO + PDC

H3jEpZ>299.-1

VR242; Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed. Adv. '895.

1-DEURS KOEL
Fraaie en degelijke uitvoering
met vriesvak. Officiële garantie.

TOPMERK KOELER
INDESIT. Variabele indeling. Adviesprijs. "749.-

GASZANUSSI KOELKAST ELEKTRO
Met vriesvak. Adv. "699.FORNUIS

91QQ .

PHILIPS 3 KOPS VIDEO

L A V 2 7 5 ; 1000 t o e r e n
centrifuge, zuinig en stil,
waterbeveiliging. Adv."1649 -

1249.-

BOSCH KOELKAST

Gasfornuis met elektronische
oven, verlichting, sierdeksel
ennatuurlijkGI\/EG-keur.*949.-

Met vriesvak. 140 liter. "729.-

INDESIT FORNUIS
BAUKNECHT KAST

Dubbele ovenruit.*849.-

478.-

140 liter inhoud, automatische onldooiing. Adv."749.-

ETNA GASFORNUIS
1401;

SUPERSTUNT! "898.-

SIEMENS 180L KOELKAST
BLAUPUNKT72CMKTV

PHILIPS TURBO-DRIVE

ST70-25:- Flat & square,
STEREO TELETEKST. '1599.-

VHS-videorecorder, afsiandbediening. Adv. '645.-

GRUNDIG 63 CM KTV

ARISTONA VIDEO

ST63-650: Momtorlook,
STfEREOTELETEKST."1829.-

2SB47; Turbo-Drive, LCD,
SHOWVIEW + PDC. "945.-

KT18R01; Topkwaliteit! "948.-

PELGRIMLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

rrDK
DOG zz.SONY UX90 32.IMAXELLSXLII 35.K^~-

'-

"'"ÏW

Tijdklok, pluizenfilter. "495.-

249.-

Links-enrechtsdraaiend "649.-

PANASONIC KTV TXT

SONY VIDEORECORDER
Ei 1; Afslandbediening.'SSO.-

4 **tii'iisS'^oS'n
BLA'UPUNKT 51 CM

P A N A S O N I C VIDEO

349,

KONDENSDROGER
Geen afvoernodig! RVS trommel.

PM51:.TELETEK9T.Adv"699.-

579.-

N VSD22; "Beste koop!" 2 koppen. afstandbed. Adv.'734.-

BAUKNECHTDROGER
TRA961; Kreukbescherming. Adviesprijs'949.-

m STEREO TELETEKST
Afstandbediening.Adv.'799.-

JVC VIDEO SHOWVIEW

599.-

HRJ225; LCD-afstandbediend.

AEG WASDROGER
KTV37CMTELETEKST

m PORTABLEKTV37CM
Afstandbediening. Adv.'399.-

Type 520; Kondensdroger
Adviesprijs. '1449.-

A K A I V H S - I H Q VIDEO
VSG221; Afstandbed. '498.-

999.-

MIELE WASDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

TypeT349; Elektronisch, RVS
trommel. Adviesprijs'1799.-

I n k L a f standbediening'.

Regelbare onder- en bovenwarmte en infraroodgrill. "1025.-

TOPMERK WASDROGER

ZANUSSI WASDROGER
. T X 2 1 : 55cm f l a t & square,
teletekst. Adviespnjs'849.-

1199.-

ATAG GAS-ELEKTRO
OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv. "595.-

90 LITER VRIESKAST

FK055; Fornuis met elektrische oven en grill."1450.-

898.

3 vakken. Adviesprijs"698.-

WHIRLPOOL KAST
AFB594; """capaciteit,CFK-vrij.

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. "298.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300;3laden,11kginvriescapaciteit. Adv. "848.-

178.-

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar in ATAG WASEMKAP
alle soorten en maten. Er WH155; Luxe 3 standen.
is al een vrieskist vanaf: Adviesprijs. "260.-

298.-

148.-

H
i
i
l
l
l
l
l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND ^.J^^ggg^g^g
^TAanvraaa-foldetin de winkel! l

• ^
. • \ : ' : ' • ' ,'•'.•••/•
Electronisch betalen
met UW PIN-code,
zonder extra kosten

fi

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

$s^J TA4310; Flat square beeld$.% buis, teletekst. Adv. "1345.-

iffiSS OH.Ned.Philipsgarantie.-895.-

m TO

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

849.-

MHC501; Versterker
2x30 Watt; equalizer;
digitale tuner, 20 presets; dubbel cassettedeck; programmeerbare
CD-speler, muziekkalender, shuffle play; 2-weg
.luidsprekers en afstandbediening.
Adviesprijs*780.- •

i^f55 CM STEREO KTV

l**4 Lfc
p/t| 51 CM KTV TELETEKST

Ned. topmerk; 3 programma's, 12couverts. Adv.'899.-

" "',""
' '"
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Winkelcentrum "Schalkwijk'!
R'v'èradreef 37
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l BEVERWIJK
;
l BADHOËVEDORP
ALKMAAR I ,••- mm ft EKTUrt QIIDPDQ
l SUPERSTORE 11OO m'..-.. (AMSTELVEEN ZOETERWOUDE l 1 f '.••*• ^.lJPM,',!=S.5..ïL
l Br^estréat 65
..
l DEN HAAG
HILVERSUM l • * IN DE RANDSTAD

KOOPAVOND
zaterdag 9 t o t 5 uur
Badhóevedorp vrijdag ..i...
7 tot 9 uur}
Maarssenbrbek vrijdag i..;.;... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur

m
m t*-;

Auôi
UW VOLKSWAGEN EN AUDI DEALER

AUTO STRIJDER BV
off. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

Woensdag 4 september 1996

Los nummer ƒ1.95

56-e

jaargang nummer 36

Wind houdt ballonnen beneden

Oplage: 5.400

Weekmedia

College zwicht
niet voor piek

JL
ZANDVOORT - De burgemeester en de wethouders hebben gisteravond de uitgestoken hand van D66, VVD en
PvdA links laten liggen. Het lijkt ze weinig te kunnen
schelen of ze nu één gulden of 39.000 gulden uit hun eigen
portemonnee moeten betalen. Dat heeft burgemeester Van
der Heijden tijdens de raadsvergadering laten doorschemeren. Een formeel besluit heeft de raad dinsdagavond
niet genomen. Vermoedelijk gebeurt dat volgende week
tijdens een extra vergadering.
Als het aan Van der Heijden
ligt, beslist de Kroon, het hoogste rechtsorgaan van Nederland, sowieso op 25 september
over het terugbetalen van het
bedrag dat de collegeleden in
1994 buiten de raad om aan een
externe adviseur voor de woonwagenproblematiek
zouden
hebben betaald. Dat bedrag is
39.000 gulden. „Of de raad nu
besluit om ons een gulden of
veertigduizend gulden terug te
laten betalen, ik zal altijd pogingen ondernemen om dat besluit te laten vernietigen, want
het is überhaupt niet juist," aldus de burgemeester.
De D66-ers Van Leeuwen en
Termes, de VVD (met uitzondering van wethouder De Jong) en
de gehele PvdA willen voorkomen dat de Kroon zich laat beïnvloeden door de hoogte van
het bedrag. Ze vrezen dat de
Kroon het misschien niet fair
vindt om de Zandvoortse collegeleden zo zwaar persoonlijk te
treffen.

Messentrekker
ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdag een 35-jarige
Zandvoorter op de Sóphiaweg
gearresteerd die zijn 54-jarige
buurman probeerde te steken
met een mes. Hij bedreigde zijn
buurman en vernielde diens
voordeur. Het tweetal had ruzie, omdat de kinderen van de
35-jarige Zandvoorter te veel
herrie maakten volgens de
buurman.

Kopstoot
ZANDVOORT - Een 20-jarige
Zandvoorter heeft vrijdagnacht
op het Kerkplein tijdens een ruzie met zijn voormalige baas
een kopstoot gekregen. Daarbij
liep de twintigjarige man een
beschadigde neus op.

Daarom probeerden ze gisteravond voor te stellen het bedrag te verlagen naar een symbolische gulden. „Het gaat ons
er niet om de burgemeester en
Hoger dan de lage duinenrij langs de oude circuitbaan kwam de wethouders te raken, maar
deze luchtballon zaterdag niet. Er stond te veel wind, zodat de om de Kroon een principiële
andere negen ballonnen eveneens aan de grond bleven. Nieuw beslissing te laten nemen," legUnicum liet de ballonnen sponsoren om het nieuwe therapiezwemZANDVOORT - De Zandvoortse kunstenares Marianne bad aan te kleden. Dat geld (zeventigduizend gulden) is binnen,
Rebel beschilderde een vaas, meesterkok Gas Spijkers mede dankzij Thomas van Gameren en Frank van Wamden.
Deze twee kinderen hielden spontaan een collecte voor Nieuw
plaatste vorige week hoogstpersoonlijk zijn handtekening
erop en de Zandvoorter die er tijdens het Lekkerste Week- Unicum. Zij waren zaterdag dan ook eregast. Eind september of
end het meeste voor biedt, mag het pronkstuk straks na 6 begin oktober mogen de sponsors alsnog met vijf ballonnen per
keer de lucht in. Het zwembad gaat trouwens een maand later open
oktober thuis neerzetten.

Tv-kok Spijkers signeert

Foto André Lieberom

Op de zondag van het Lekkerste Weekend wordt namelijk een
veiling gehouden om de uitbreiding van het Ronald MacDonald
Huis in Buitenveldert te bekostigen. In het Ronald MacDonald
Huis logeert de familie van kinderen die met kanker in het
ziekenhuis liggen.
Behalve de vaas van het duo Rebel/Spijkers worden ook een
beschilderde motor van Astrid Engels, een beeldje van de beroemde Zandvoorter Kees Verkade, enkele reproducties en door Zandvoortse kinderen gemaakte schilderijen geveild.
Zij hebben bovendien de mogelijkheid om voor het goede doel
oud speelgoed te verkopen. Daarvoor kunnen ze zich opgeven bij
Bart Schuitenmaker (5719105).

(ADVERTENTIE)

ZONDAG
COMBINATIEDAG
De ideale dag om een bezoekje aan

(ADVERTENTIE)

Geen REM-race

uw schoonmoeder te combineren

ZANDVOORT - Vanwege de
hoge golven is de jaarlijkse catamaranrace naar het REM-eiland zondag afgelast. Een catamaran die zich later op de dag
wel op zee waagde brak zijn
mast. De
Reddingsbrigade
vond de boot met twee opvarenden 750 meter uit de kust.

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

aanstaande zondag geopend

Meter weg

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - S 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

van 10.00 tot 17.00 uur.

ZANDVOORT - Op de Boulevard Paulus Loot is in het weekend een parkeermeter gestolen.
In de meter zat ongeveer driehonderd gulden volgens de politie. Een andere Zandvoortse
parkeermeter heeft de politie
zondag teruggevonden in Zaandijk.

ra CENSE&
"NÜNGEN

met het uitzoeken van vloerbedekking en gordijnen.

NVM

Carpet-land in Amsterdam is

.MAKELAAR,

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

Boot gestolen

carpet-land
H E T L A N D W A A K | F G R E N Z E L O O S K U N T CO M B l N E IU' N.
Amstelveen. Zijdelweg 21. Tel. (0297) 58 29 29. Amsterdam, Stadhouderskade 93. Tel. 662 51 51. Klaprozenweg 40.
Tel. 636 85 75. Valschermkade 3. Tel. 617 61 19. Spaklerweg 44b. Tel. 665 02 00. Haarlemmerweg 337. Tel. 688 10 00.

RADIO PEETERS
Haltestraat 62A
Tel. 023-5719892

09.34 05.46 22.03 17.56

sportpagina

Kunstvloed
overstroomt
Gasthuisplein

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

Kunstveiling

waarschijnlijk klaar.

In Park Duijnwijk worden
528 huizen gebouwd: 120 woningen met een huur van circa 740
en 840 gulden per maand, 47
sociale koopwoningen van 167
duizend gulden, 249 huizen tot
drie ton en 111 woningen tussen drie ton en zes ton.
De huurwoningen zijn bestemd voor mensen die een
huurhuis in de regio Zuid-Kennemerland achterlaten. Of dat
ook geldt voor de huizen tot
drie ton, moet de gemeenteraad
nog bepalen. Zandvoorters
voorrang laten geven kan niet,
omdat de gemeente gebonden
is aan afspraken met de regiogemeenten.
De zes architecten van Park
Duijnwijk presenteren zich binnenkort ook. Zij zijn bekend
van andere projecten in Nederland of in Zandvoort. Zo ontwerpt de Zandvoorter Hans
Wagner na De Meeuwen nu ook
een deel van Park Duijnwijk.

C. Visser heeft nog
grotere zonnebloem

Waterstanden
06 sep 10.50 06.25 23.2418.37
07 sep 12.45 07.25 -.-19.45
08 sep 01.1008.3513.5621.30
09 sep 02.1510.2614.4522.46
10 sep 03.0511.1615.3023.30
11 sep 03.39 11.54 16.06 --.-12 sep 04.09 00.16 16.3612.25
Maanstand:
IK wo 4 sep 20.56 uur
Hoogwater: do 12 sep 4.09 uur
NAP + 112 cm.
Laagwater: di 10 sep 23.30 uur
NAP - 77 cm.

Hoekstra
wint
NK-surfen

Tot afkeuring van het publiek overigens. Dat was eigenlijk grotendeels afgekomen op
de beloofde discussie over het
ontslag van VVD-wethouder De
Jong. Die ging echter niet door
omdat het evenmin een officieel agendapunt bleek te zijn.
CDA-er Bluijs deed nog wel een
aftrap, maar werd de mond gesnoerd. Hoe het nu verder moet
met het Zandvoorts bestuur
kon hij na afloop niet zeggen.
„We beraden ons nog," zei hij
met een raadselachtige blik.
„Maak je geen zorgen, ze hebben alles toch al in kannen en
kruiken," voegde Jeannette van
Westerloo (PvdA) daar aan toe.

Kees Christiaanse, die boulevardwoningen langs de Van
Speijkstraat mag ontwerpen,
heeft naam gemaakt in Rotterdam. Hij is daarnaast hoogleraar aan de TU van Berlijn.
Wie in Haarlem over de Gedempte Oudegracht langs de
voormalige brandweerkazerne
rijdt, ziet de stadswoningen van
Bart Duvekot in de steigers
staan. Hij maakt in Zandvoort
de rijtjeswoningen.
Roeleveld en Sikkes tekenen
voor de twee onder een kapwoningen en de patiohuizen.
ONX, tevens ontwerper van de
nieuwe winkel van Jupiter,
heeft zich gestort op de sociale
koopwoningen. ONX is daarnaast bekend als ontwerper van
het DHL-gebouw in Hoofddorp.
Tot slot richten Claus en
Kaan zich op het hof middenin
de nieuwe wijk, terwijl ze ondertussen de vernieuwing in de
Bijlmermeer in de gaten nouden. Want daar hebben ze ook
een groot project.
Zie ook pagina 3

Iraanse schrijver
ZANDVOORT - De Iraanse
schrijver en Volkskrant-j ournalist Kader Abdollah houdt
maandag een lezing voor Amnesty International in de bibliotheek (Prinsesseweg). Aanvang: 20.00 uur. De toegang is
gratis.

(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v)

05 sep

pagina 3
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ZANDVOORT - Oude tijden
herleven als Simon en Jaap Waterdrinker zondagmiddag om
ZANDVOORT - Park Duijnwijk, zo gaat de laatste grote vijf uur een veiling houden op
nieuwbouwwijk van Zandvoort heten. Dat heeft wethou- het Gasthuisplein ter afsluiting
der Versteege vrijdagmiddag bekendgemaakt bij de pre- van het Kunstcircus. ledere
sentatie van het voorontwerp bestemmingsplan voor de Zandvoorter kan zijn kunstnieuwe buurt bij het station. De eerste paal gaat in het werken laten veilen door de bevoorjaar de grond in. De laatste woning is in het jaar 2000 kende veilingmeesters.

De aflevering over Zandvoort in de documentairereeks 'Naar
zee' is echter een week opgeschoven. Het programma staat nu op
vrijdag 6 september om 21.59' uur gepland.
De uitzending van het programma was sowieso lang onzeker.
Diverse Zandvoorters hadden al een gesprek met Tros-medewerkers gehad toen de aflevering over Zandvoort geschrapt werd.
Vervolgens ging het programma toch door, alleen met andere
regisseurs: Peter de Bie en Kees Colenbrander.
Zij belichten het bloot op het strand vanuit een serieuze invalshoek. „We zijn bij drie paviljoens gaan kijken die elk een andere
sfeer hebben en waar mensen heel anders met hun lijf omgaan,"
aldus De Bie. „Het is geen snel filmpje met veel blote billen."

Wij hebben zoyeel. . .
Kom maar kijken!

HW
LW HW LW
08.45 04.56 21.09 16.55

Zandvoorts
laatste
nieuwbouwwijk

ZANDVOORT - Wie vrijdagavond om twee minuten voor
half 11 de televisie aanzette, zag Ivo Niehe in gesprek met
Tros-coryfeeën. Eigenlijk had op dat moment het Zandvoortse strand het beeld moeten vullen.

(ADVERTENTIE)

Datum
04 sep

16 PAGINA'S

de Van Caspel (VVD) uit. GBZ,
CDA en D66-dissident Koper
vonden de vrees van de andere
partijen onnodig. „Als de
Kroon zich laat beïnvloeden
door het bedrag, dan is er wat
mis met ons rechtssysteem,"
aldus Koper.
Het voorstel van D66, VVD en
PvdA leidde tot een zeer chaotische vergadering. Eerst mocht
het voorstel niet op de agenda.
Toen het er wel op stond was
zelfs een leespauze en een
schorsing onvoldoende volgens
de burgemeester om er een besluit over te nemen. De discussie verzandde in geharrewar
over de vergaderorde.

Nieuwe wijk heet
Park Duijnwijk

Toch film over strand

Muzikale bobby's

ZANDVOORT - Vrijdagnacht
is een boot met buitenboordmotor plus trailer gestolen vanaf de Boulevard Barnaart. De
trailer stond zowel vastgeketend aan de vangrail als aan een
tractor.

DEZE WEEK:

ZANDVOORT - De 3,5 meter hoge zonnebloem van H.
Sidar is al een bezienswaardigheid, maar C. Visser uit de
Boerlagestraat meldt dat hij een paar zonnebloemen heeft
die nog een meter langer zijn.
„Ik moet de trap van de buren lenen om de snijbonen te plukken
die rondom de stam groeien," vertelt de 76-jarige Zandvoorter. Die
snijbonen zijn eigenlijk de reden waarom hij zonnebloemen in
zijn achtertuin heeft gezet. „Dan hoef ik geen stokken te kopen."
Sidar gebruikt begoniavoedsel, Vissers wondermiddel is groen»^>?ï« te-afval
met duivemest. „Daar spit ik de grond mee om, verder doe
In het dorp en op het circuit hing dit weekend een Brits sfeertje dankzij deze muzikale bobby's. Wie
zaterdagmiddag buiten was, ontdekte een stoet Engelse auto's met enige Beefeaters voorop. Diverse ik niets." De duivemest komt van duivenvereniging Pleines, waar
winkeliers hadden bovendien hun etalage versierd met kartonnen bobby's, beafeaters en Engelse hij 43 jaar lid van geweest is.
vlaggen.

Foto Rob Knotlcr

Adres:

;.

L.J

L _i

L. J

Postcode/Plaats:
Telefoon:

; . . . ; _ .\ .....

_.„;

Giro/Baiiknr.:

KI

L..J
j

i

Daarna word ik abonnee en belaal per
kwartaal ƒ 18,75 half jaar ƒ 33.90

jaar ƒ 59.20

* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "? 103 71 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw, onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en mijn overgrootmoeder

Alida Cornelia
Beekhuijs-van Duijn
in de leeftijd van 67 jaar.
A. Beekhuijs
Gijs en Armeke
Sebastiaan
Richard
Simon en Monika
Sascha
Nico
Katja
Corry en Roy
Jacqueline en Abdel
Kevin - Winot
Natascha en Marcel
Raymond
2 september 1996
Brederodestraat 45
2042 BB Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag van 19.0X3 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 6 september om 10.30 uur op de Algemene Begraafplaats
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.
Dankbetuiging
Zo veel gegeven
Zo weinig genomen
Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, in welke vorm
ook betoond, na het heengaan van mijn lieve echtgenoot
en vader

Jan Jacobs
betuigen wij U onze oprechte dank.
Het heeft ons bijzonder getroost te bemerken, dat hij
ook voor U veel betekend heeft.
J. P. Jacobs-Dirks
Martijn
Zandvoort, september 1996

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m donderdag van 08 30 tot 16 30 uur,
vrijdag van 08 30 tot 12 30 uur

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING

3 september de "Verordening Seniorenraad"
vastgesteld Op grond hiervan dient een
seniorenraad te worden ingesteld Deze raad
zal het college van B&W en de gemeenteraad
adviseren over een aantal beleidsterreinen die
van belang zijn voor ouderen
De Verordening ligt vanaf 6 september gedurende een maand ter inzage bij de Centrale
Balie van het Gemeentehuis tijdens openingstijden

De volgende commissie vergadert volgende week
in het Raadhuis
- maandag 9 september 1996, 20.00 uur commissie Financien

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 27 augustus vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 35 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 3 september vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 10 september 1996.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 • 09 00 uur
Schuitengat
09 1 5 - 10 00 uur
Brederodestraat/
friedhoff plein
1 0 1 5 - 11 00 uur
Tolweg
1 1 1 5 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 45 • 13 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
1 3 4 5 - 1430 uur
Prof v d Waalstraat
1 4 4 5 - 1530 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 - 16 30 uur

bestuursrecht

BOUWVERGUNNINGEN
Devolgende aanvragen bouwVsloopvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend
96086B Patrijzenstraat 10
plaatsen dakkapellen
96087S Stationsplein
slopen opslagloodsen
96088B Kostverlorenstraat 61 plaatsen serre
96089B Helmerstraat 26
vergroten
woning

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

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

De volgende aanvraag is ontvangen
In het kader van de herinrichting van het remiseterrein
- Julianaweg 3a - 3 bomen
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluestraat)
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Deze reacties zullen bij de
beoordeling van de aanvraag worden betrokken

RECTIFICATIE
BIJ de publicatie van de sloopvergunning voor
Paviljoen Zuid (nr 96 085s) is vorige week abusievelijk een nummer weggevallen Er wordt
een sloopvergunning verleend voor Brederodestraat 207/209.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

VERORDENING
SENIORENRAAD
De gemeenteraad van Zandvoort heeft op

ART. 19 WRO JUNCTO ART. 50
LID 5 WONINGWET
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en 50, lid 5 van de Woningwet vnjstelling en bouwvergunning te verlenen voor
het veranderen van de achtergevel en het oprichten van twee dakkapellen en een balkon op
het perceel Burgemeester Engelbertstraat 58

GEMEENTE
DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson
huisarts
afwezig van 9 tot 23 september
Waarneming
van 08.00-17.00 uur
de huisartsen C. Jagtenberg
tel. 5713358
F. Weenink tel. 5712499

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Verleende bouw-/sloopvergunningen ,
96008B Frans Zwaanvergrotenwonmg
straat 86
96016B Haltestraat 26
wijzigen winkel
tot café
96017B Teunisbloemlaan 26 verbouwen
garage
96057B Burg Nawijnlaan 30 plaatsen dakkapellen
96065B K Onnesstraat 20 plaatsen opslagloods
96072B Max Euwestraat 55 plaatsen dakkapel
96076B Grote Krocht 38
veranderen kantoorruimte

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden

Super
NOORD

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

5730500

Hoera

Petra en Berry
25 jaar getrouwd.

willen hierbij iedereen
HÉÉL HARTELIJK
BEDANKEN
voor de belangstelling,
bloemen, kado's enz.
bij hun 60-jarig huwelijksfeest.

SCOUTING? Natuurlijk!
THE BUFFALO'S
vanaf 4 jaar.
Gefeliciteerd en welkom thuis.
Rene, Linda, Joke, Peter,
Roei, Jan, Elly, Cockey, Cees,
Annemieke, Torn, Anke

Inschrijving vanaf heden tijdens opkomst op zaterdagmiddag tussen 14
en 17 uur. Boven 16 jr. om 19.00 uur.

EURO-FLOOR
PARKETHANDEL
Kolienbergweg 2
Amsferdam-Z.O.
(Bulïewijk) ,
Tel. 020-6917554

dinsdag
. woensdag
donderdag
vrijdag
ztterdag

Openingstijden:
van 10.00-18.00 uur
van 10.00-13.00 uur
van 10.00-21.00 uur
van 10.00-18.00 üür
van 10.00-16.00 uur

Gratis
ruime
parkeergelegenheid

Domeinen verkoopt bij openbare inschrijving:
diverse

goederen:

gereedschappen;

Info tel. 5715533
of 5715556
Van harte gefeliciteerd met jullie
25-jarig huwelijk op 9 september
a. s. en welkom thuis.
Pa en Ma Looyer
en
Sylvain

kantoormeubilair;

speelautomaten;

industne-atehermachines restaurant-inventaris; foto- en

BMW 520 I; Mercedes 190 D; Renault Escape turbo diesel;
v r a c h t a u t o ' s : Mercedes Benz 217; Renault 8150.
B e z i c h t i g i n g : donderdag 12 september 1996 van 830 tot
1600 uur bi| regio-eenheid Amsterdam, Zuiderzeeweg 8, Amsterdam.

Postagentschap is elke morgen open
van 9.00 tot 10.00 uur

huisraad;

Alleen voor Postbussen

boeken; draagbare tv; etc.

B e z i c h t i g i n g : donderdag 12 september 1996 van 9.00 tot
16.00 uur bij de Belastingdienst, afd. Deurwaardeni, Drs F. Bi|lweg i,
Den Helder.

Poststukken, girobetaalkaarten enz.
tijdens onze vakantie af te halen
Postkantoor Zandvoort,
L. Davidsstraat.

i slijpmachine

incompleet

B e z i c h t i g i n g : donderdag 12 september 1996 van 9.00 tot
12 oo uur en van 13.00 tot 16.00 uur bij Rijkswerf Den Helder, Nieuwe
Haven, Den Helder.

Postagentschap
Pasteurstraat 14, 2040 EA Zandvoort
Tel. 023-5717172

4

kantoorunits

'Fort'

gekoppeld

samen

11,55 * 6,12 meter.

ccf/e geldig van J leplembcr l/m M tepfembcr 1196

Regenjas v

o

,

o o r

f 15,00

ort/t itIJig mn Uteptcmbir f/m II itfriembtr 1916
|e goed als nieuw bij Paltho

Corrie Bot
is vandaag 65 jaar.

Palthe
I T O M I f t l J I N

U kunt voor deze aanbiedingen terecht bij al onze Paltho Stomerijen
Pallbt khnttnl!in:J>6-On3433 (grot!,)

VOORZITTER EN LEDEN VAN DE
SENIORENRAAD M/V
De Seniorenraad zal bestaan uit een voorzitter en minimaal 8 en maximaal 11 leden
Namens de ouderenbonden en de bewonerscommissies van de plaatselijke
verzorgingstehuizen zullen 6 leden zitting hebben in de Seniorenraad In verband met
het voeren van een integraal ouderen- en gehandicaptenbeleid is m de Seniorenraad
eveneens een plaats ingeruimd voor een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie Nieuw Unicum 3 Leden en de voorzitter zullen op voorstel van Burgemeester
en Wethouders door de gemeenteraad worden benoemd

FUNCTIE-EISEN:
Zowel de voorzitter als de leden dienen m ieder geval te voldoen aan de volgende
criteria
- beschikken over kennis en deskundigheid op het terrein van het ouderenbeleid,
- m principe de leeftijd van 55 jaar bereikt te hebben,
- woonachtig zijn in Zandvoort
PROCEDURE:
De sollicitatiegesprekken zullen in oktober plaatsvinden Indien mogelijk zal de
commissie m december 1996/januan 1997 van start gaan
NADERE INFORMATIE EN SOLLICITATIES.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer J F S Berkhout, voorzitter
van de Werkgroep Seniorenraad, tel 571 50 23 of bij mevrouw A de Muinck,
beleidsmedewerkster van de afdeling Welzijn/Onderwijs, sector Bewonerszaken,
bereikbaar onder telefoonnummer 574 01 23
Sollicitaties kunnen binnen veertien dagen na het verschijnen van deze advertentie
worden ingezonden aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Op de linkerbovenhoek van de enveloppe s v p vermelden
"Sen Raad"

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.l^tS^--;.;.-'
Sluit een naüm^
bij Uitvaartcentrum Haarlem.
f Bit GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

V,,/

Een natura-nitvtiartverzekering,
daar heb je tvat

videocamera's etc.

Wij zijn met VAKANTIE
tot 16 september

PALTHE AANBIEDING
Broek ™ ~!)*$(„„ f 7,50

De gemeenteraad van Zandvoort heeft onlangs de "Verordening
Seniorenraad" vastgesteld Op grond hiervan dient een Seniorenraad te
worden ingesteld
Deze raad zal het college van Burgemeester en Wethouders en de
gemeenteraad adviseren over een aantal beleidsterreinen die van belang
zijn voor ouderen De gemeente zoekt nu kandidaten Gevraagd

assimilatielampen;

p e r s o n e n a u t o ' s : w.o. Chevrolet (type Corvette)

Petra en Berry

GARAGES IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor
verhuur:
Garage Keesomstraat 25 A, huur ƒ 123,21 per maand
en garage Celsiusstraat Y, huur ƒ 123,21 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage
Keesomstraat 25 A hebben de huurders van de woningen aan de Keesomstraat met de nummers 25 t/m 147
Voorkeur bij de toewijzing van de garage
Celsiusstraat Y hebben de huurders van de woningen
aan de Pasteurstraat en de Van Leeuwenhoekstraat.
Toewijzing van de garages vindt plaats op basis van
het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garages door een briefje met
uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M,
Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 11 september 1996
om 12.00 uur, in ons bezit te zijn.

GEMEENTE

Te koop:
diverse goederen en
motorvoertuigen

Clubhuis gelegen tussen Gran Dorado
en DuintjesveTd eind Jac. P. Thijsseweg, voor de hockeyvelden links.

Iedereen

kan

kopen

bij Domeinen
Domeinen verkoopt
gebouwen, gronden
en roerende zaken
van de njksover
heid Er wordt ver
kocht aan handel,
bedrijf en particu
tier
Domeinen is onder
deel van het Minis
tene van Financien
en vertegenwoordigt
de Staat als eigenaar

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

Aan de Seniorenraad wordt jaarlijks een bedrag ter beschikking gesteld voor secretariaatskosten Aan de individuele leden van de commissie (inclusief de voorzitter)
worden geen vergoedingen verstrekt

's avonds en weekend tel.
ADVERTENTIES

H .

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na het vei schijnen van dit weekblad, schriftelijk
bezwaartegeneenverleendevergunningmdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

KNA

Arend en
Neeltje Keur-Keesman

M

Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet
(Awb)

De commissievergadering wordt gehouden m de
commissiekamer in het Raadhuis (ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
de Centrale Balie m het Raad huis (ingang Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht
voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 6 september 1996 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluestraat) te Zandvoort
Het Raadhuis is geopend van ma t/m do 0830
tot 16 00 uur en op vrij van 08 30 tot 12 30 uur

B e z i c h t i g i n g : donderdag 12 september 1996 van 9oo tot
16.00 uur bij Ri|kswaterstaat Dienstkrmg Noordzeekanaal,
De Wetstraat i, Umuiden.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte ulleï
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp*
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.^
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,^
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
•Ju, dexe uitvatiriverxekering is mijn
vertrnnu'cn meer tlnn ivaartl.
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

ÜiÜ

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
' • ' • ' . . • of crematie.
;
Dirckt hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
l EN OMSTREKEN
B e z i c h t i g i n g : donderdag 12 september 1996 van 8.30 tot
l Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
15 oo uur bi| Schremer Air Target Services BV, Dumweg 21, mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm •
• •~i •
Grote Keeten
Z Ja, ik wil vnjblijvcnd meer informatie o\ei de natiiuvuitvaamei/ekeiing
n O ontvangen. Ik heb do gaiantie dat ik nog ncigens aan gebonden ben
partij vliegtuigschroot

DOMEINEN

M l Nl S T ER l l
V A N

" fS

naam:

man/M ou\\

F I N A N C I Ë N

O p e n b a r e i n s c h r i j v i n g : donderdag 19 september
1996 om 10.00 uur bij Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn
Henn Dunantlaan 6, postbus 9043, 7300 GD Apeldoorn
C a t a l o g u s is verkrijgbaar tijdens de bezichtiging op genoemde
locaties.

stiaat:
I r_|j postcode/woonplaatsM

l 3 telefoon:
O
P*4

I2

• M

leeftijden)'

Bon in envelop /onder post/egel /enden aan:
Uitvaartcentium Haailem, Antwooicinummer 318,2000 WC Haailem

B

|

.
"
B
B

l

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 4 september 1996

Weekmedia 17

Park Duijnwijk is antwoord op Gruijters' vloek
Een paar kinderen rennen
elkaar achterna op het
eiland in de hofvijver, een
opa voert samen met zijn
kleindochter de eendjes.
Verderop in de wijk zoekt
een verhuiswagen behoedzaam naar het juiste huis.
Dat blijkt makkelijk herkenbaar, want de verfis
nog nat. Nu is zo'n tafereeltje nog toekomstmuziek en
in 1975 was het zelfs ondenkbaar. Maar in 2000 ligt
het anders. Na drie bouwrondes wordt in dat jaar
hoogstwaarschijnlijk de
laatste woning van Park
Duijnwijk opgeleverd.

De rubriek Strandkorrels haalt het
kleine, grappige of ontroerende
nieuws naar boven dat anders
misschien nooit In de krant zou
komen. Deze nieuwtjes kunnen zich
afspelen op het strand maar ook In
het dorp. Heeft u tips of suggesties,
bel 57.18648.

Goede zomer
Voor het dierenasiel was 1996
wel een goede zomer. „Onze
dieren zijn de zomer zonder
vervelende ziekten
doorgekomen. Onlangs was er
wel een kleine brand in het
asiel, maar dankzij de hulp van
onze buren van het
Keesomplein, de manege en de
brandweer werd die snel
geblust," aldus beheerder Irene
Mudde.
Ze is overigens sowieso een
tevreden mens, want vorige
week kregen negen katten een
nieuw tehuis. En een poedel
kwam onverwacht terecht bij
zijn broertje.

Van bovenaf is goed te
zien waar de
sportvelden en de
spoorlijnbocht liggen.
Die maken straks plaats
voor 528 huizen

Strandfeest
Op het Zuidstrand organiseert
Beach Club Next in
LS MINISTER Gruijters
samenwerking met Club Time
in 1975 een ijzeren ring
Out zaterdagmiddag vanaf vier
om de Zandvoortse beuur de Bad Weather Party. Het
bouwing legt, lijkt de kans op
feest gaat dus ook met slecht
grote nieuwbouwprojecten verweer door.
keken. Zandvoort mag niet
meer bouwen in de duinen die
het dorp omringen. Bovendien
Geslaagd
legt Gruijters de bevolkingsgroei aan banden. Voortaan is
Diverse leden van de
Reddingsbrigade zijn geslaagd 18 duizend inwoners het maxivoor hun strandwachtexamen mum.
Eerst probeert de gemeente
B. Bovendien heeft de 21-jarige
die beslissing nog aan te vechPatricia Spolders sinds kort
haar diploma van het Grafisch ten. Maar het protest is teverLyceum. Ambtenaar Yolanda geefs, want er waait een milieuvriendelijke wind door NederVersteege heeft haar
land. De duinen moeten nastaatspraktijkdiploma SPD l
tuurgebied blijven, anders veren 2.
andert ons land nog voor de
eeuwwisseling in een steenwoestijn.
Dankzij creatief nadenken
komt
er toch een oplossing
ZANDVOORT - Liefhebbers
de nijpende woningnood.
van oude munten, poppen, tele- voor
de verplaatsing van Zandfoonkaarten, miniatuurauto's Met
in 1991 naar de
en andere verzamelobjecten voortmeeuwen
bij het circuit komt er
kunnen op zondag 8 september duinen
nieuwbouw vrij,
weer terecht op de verzamel- ruimte voor
dat het besluit van
beurs. De beurs, die vanaf sep- zonder
Gruijters geweld aan gedaan
tember maandelijks gehouden wordt.
in de duiwordt, vindt van tien tot vijf nen zijnSportvelden
immers
geen
gebouuur plaats in het Gemeen- wen.
schapshuis (Louis DavidsDe wijk 'De Meeuwen' verstraat 17). Schuin voor de deur rijst
vrij snel tussen de Van
stoppen bus 80 en 81.
Lennepweg en de Nicolaas
Beetslaan. Met de financiering
daarvan loopt het wat minder
lekker. Er dreigt eerst een teZANDVOOET - Het Zand- kort
van vijf miljoen, maar lavoorts Vrouwenkoor treedt ter blijkt
slechts een milzondag 8 september op tijdens joen te zijn.het
De verplaatsing van
de eucharistieviering in de St. de sportvelden
is eveneens een
Agathakerk. De dienst begint dure grap en twee
gulom half 11. Op het programma den wordt dan ook miljoen
doorgeschostaan werken van Mozart, Han- ven naar het volgende
nieuwdel en gospels.
bouwplan. Inmiddels is het bedrag dankzij de rente opgeklommen naar 2,8 miljoen gulZANDVOORT - Zandvoor- den.
De verplaatsing van de Pelliters mogen donderdagavond 5 kaanhal
wordt in het begin van
september hun mening geven de jaren negentig
nog even in de
over de streekbussen van de koelkast gezet. Om
het nieuNZH en Midnet die in de regio we plan weer op tebij
duiken. Na
rijden. Aan de orde komen on- een afgewezen voorstel
van de
derwerpen als frequentie, aan- supermarktketen Dirk van
de
sluitingen en comfort. De bij- Broek om beide te laten intreeenkomst wordt van half acht greren kiest de gemeenteraad
tot half tien gehouden in het in het voorjaar van 1996 definiprovinciehuis (Dreef 3 in Haar- tief voor het verplaatsen van de
lem). Opgeven bij A. Wepster of hal naar het Duintjesveld. De
P. Bierkens (030-2348604).
rest van het nieuwe plan voor

A

Verzamelbeurs

Vrouwenkoor

Praten over de bus
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de laatste nieuwbouwwijk van
Zandvoort is dan al in voorbereiding.
En nu heeft dat abstracte
plan opeens duidelijke vormen
aangenomen. Morgenavond beslist de politiek of de Zandvoorters hun zegje mogen doen over
het voorontwerp bestemmingsplan van Park Duijnwijk, zoals
de wijk inmiddels gedoopt is.
Het bestemmingsplan geeft
onder andere aan dat de lange
straten richting zee lopen en de
korte van noord naar zuid, net
als in het grootste deel van
Zandvoort. Dus geen ronde
straatjes en doodlopende stegen, zoals in veel nieuwbouwwijken uit de jaren tachtig. Alleen het hof gooit de symmetrie
in de war, een deel daarvan
loopt in een flauwe bocht. Volgens projectleider Peter van
Delft is dat een knipoog naar de
kromme spoorlijn die er nu nog
ligt. „We wilden daarmee teruggrijpen op de oud.e, situatie."
Tussen de maisonnettesk die
samen het hof vormen ligt een
grote vijver. Als alles meezit,
komt daar een eiland in met
speeltoestellen voor kinderen.
„Waar we de andere speeltuinen inrichten en hoe die eruit
gaan zien, weten we nog niet.
Het is verstandiger om dat met
de toekomstige bewoners te bespreken," zegt Van Delft.
Kinderen kunnen in de nieuwe wijk volgens de projectleider veilig op straat spelen, want
auto's mogen niet harder dan

dertig kilometer per uur rijden.
Bovendien moeten ouders hun
bolide in garages of op hun oprit parkeren.
Is Van Delft dan niet bang
voor het Bijlmereffect: parkeergarages waar geen mens 's
avonds nog durft rond te lopen?
„Het is waar dat parkeren onder de grond tot sociale onveiligheid kan leiden," geeft hij
toe. „Maar er zijn natuurlijk

Engelse drop

wel oplossingen denkbaar om
dat op te lossen. Nu hebben we
in het plan verwerkt dat er kleine garages zitten tussen de
trappen vanaf de Van Speykstraat naar beneden."
De gemeente rekent er trouwens op dat de bewoners maar
één auto bezitten. „Dat is be-

wust beleid dat ook aansluit op
de wens van de rijksoverheid.
We willen dat de mensen niet
oneindig veel auto's aanschaffen en vervolgens alle straten
ermee volzetten. Bovendien
wonen ze vlakbij het station,
dus is de noodzaak voor een
auto minder groot."
Voordat volwassenen in Park
Duijnwijk op de fiets stappen,
naar het station wandelen, hun

enige auto parkeren, kinderen
op straat voetballen en eenden
in de hofvijver kwetteren,
duurt het echter nog even. De
bouw van de eerste huizen taegint in het voorjaar van 1997. De
bouw is in drie fasen verdeeld.
De huizen tegen het spoor aan
worden als eerste gebouwd,
daarna de boulevardwoningen
langs de Van Speijkstraat en
het hof en plus de huizen daaromheen als laatste. In het jaar
2000 krijgt de laatste bewoner
waarschijnlijk zijn sleutel. Dan
is het laatste grote nieuwbouwproject van Zandvoort een feit,
maar blijft de banvloek van minister Gruijters boven het
helmgras zweven.
Monique van Hoogstraten
Als de commissie Ruimtelijke Ordening morgenavond akkoord gaat, kunnen Zandvoorters tot 11 oktober hun
mening geven over het voorontwerp
bestemmingsplan. Op 26 september is
er volgens wethouder Versteege bovendien om acht uur in het gemeentehuis
een inspraak- en informatieavond.

Gemeente: 'Vervuiling valt mee'
De vervuiling van de grond van Park
Duijnwijk is volgens de gemeente niet
ernstiger dan in willekeurig elke andere
plaats in Nederland waar gebouwd wordt.
Een deel van de vervuiling wordt weggehaald, een deel blijft zitten en wordt geïsoleerd.
De meeste en ernstigste vervuiling is aangetroffen op de voormalige voetbalvelden van
Zandvoortmeeuwen. De bovenlaag van de velden is volgens een rapport van Wareco matig
tot ernstig vervuild met zink en enigszins met
lood en poly-aromatische koolwaterstoffen
(PAK's).
Projectleider Van Delft: „De velden van
Zandvoortmeeuwen zijn eindjaren dertig aangelegd met een laagje compost van de gemeentelijke vuilnisbelt. Dat was m die tijd vaak
vervuild met zink en lood doordat men indertijd bijvoorbeeld het water door loden leidmgen liet stromen."
Gevaar voor de volksgezondheid is er volgens Wareco niet. Van Delft: „De jeugd van

Zandvoort heeft er jaren op gevoetbald en er
was nooit wat aan de hand." Om te voorkomen
dat de vervuiling zich verspreidt, moet er echter wel wat aan gedaan worden.
De zmkvervuiling van de bovenlaag wil de
gemeente inpakken met een laag zand. Dat is
vele malen goedkoper dan afgraven en vervangen. Volgens het Warecorapport is volledig
afgraven bovendien tegenwoordig niet meer
noodzakelijk, zeker met als het om lood gaat.
„Er is landelijk het besef ontstaan dat het
saneren van elke verontreiniging maatschappelijk niet meer verantwoord is," aldus het
rapport. De provincie steunt de oplossing die
de gemeente gevonden heeft. Inmiddels is er
een beschikking afgegeven voor het isoleren.
Het puin tussen de velden, dat uit bakstenen, sintels, kooltjes en glas bestaat, moet wel
weggehaald worden volgens Wareco. Dat
wordt tijdens het bouwrijp maken van het
terrein gedaan. Bovendien wordt de lichte vervuihng op het spoorwegemplacement uitgezeefd volgens Van Delft.

Welzijnscentrum viert feest
ZANDVOORT - Het ruikt er nog een heel klein beetje
naar nieuwe vloerbedekking, maar daar let alleen een
kniesoor op. Het Welzijnscentrum is trots op de verbouwde bovenverdieping van het Gemeenschapshuis
en viert dat deze week.
Donderdag bekrachtigen wethouder De Jong en het PvdA-kamerlid S. Noorman-den TJyl de fusie van de Stichting
Welzijn Ouderen (SWOZ) en het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening (CvVH) tot de Stichting Welzijnscentrum
Zandvoort. Zaterdag hebben alle Zandvoorters de kans om er
een kijkje te nemen tijdens de landelijke Open Vrijwilligersdag.
Het CvVH zat al op de bovenverdieping. Maar volgens
coördinator Mini de Wolf was het wel nodig dat het onderkomen verbouwd werd, zeker nu de medewerkers van de SWOZ
erbij gekomen zijn. De indeling van de kamers is dan ook
veranderd, overal ligt nieuwe blauwgrijze vloerbedekking, de
muren zijn roze en de keuken is helderwit. Bovendien kunnen mensen die slecht ter been zijn met de nieuwe traplift
naar boven.

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
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Nieuwe bewoners mogen
maar één auto hebben
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De straten lopen
volgens het
Kostverlorenprincipe:
de lange straten gaan
richting zee, de korte
van Noord naar Zuid en
omgekeerd. De enige
uitzondering is de
kromming bij het hof

Wie nieuwsgierig is, kan zaterdag tussen twee en vier binnenwandelen. „Dat we de deuren openzetten heeft nog een
tweede doel," vertelt voorzitter Peter Huijskes. „Onder het
mom van 'neem een andere vrijwilliger mee' proberen we
nieuwe mensen te krijgen. We zijn namelijk van plan om een
vacaturebank op te richten voor alle vrijwilligersinstanties in
Zandvoort."

Vanwege de Britse week deelden de promotiemeiden van het
Zandvoorts Nieuwsblad en de OVZ zaterdag Engelse drop van de
Hcma uit aan het winkelend publiek en aan Manon Rooyers
(Toerkoop Reisbureau Zon vaart), Marcel van der Scheur (Hema)
en Alex Filmer (Scotch Inn). Toerkoop en Scotch Inn stellen de
prijzen beschikbaar voor de puzzel van het Zandvoorts Nieuwsblad en de OVZ
Foto André Lieberom

Sommige instellingen zitten volgens Huijskes namelijk te
springen om vrijwilligers. Ook het Welzijnscentrum is hard
op zoek naar mensen die maaltijden willen rondbrengen voor
Tafeltje Dekje of regelmatig ouderen willen bezoeken.
„Ik ben van de week een keer meegeweest met Tafeltje
Dekje," vertelt De Wolf. „Dan merk je hoe leuk dat is. De
mensen staan soms al bij de deur te wachten op hun maaltijd
en vertellen je hoe lekker ze het eten vinden."

Tv-kok Cas Spijkers heeft op geheel eigen wijze een vaas gesigneerd die tijdens het Lekkerste
Weekend wordt geveild.
Illubtratie Maic de Boer
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Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

DISNEY K« .,
BAD/DOUCHE
SCHUIM of
SHAMPOO

PRACHTIGE
KWALITEIT
FLANEL
DAMESNACHTHEMD

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

EXTRA KWALITEIT KADOPAPIER
sterke kunststof
BESTEKBAK

met de bekende
Looney Tunes figuren

GROTE ROL
70 x 300 CM

die hoort in elke keukenla,
m diverse vrolijke kleuren

Beach-Him
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KERKSTRAAT 13

LENOR PLUS
WASVERZACHTER
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VOOR KATTEN
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j EDO 72 Pins
10 SPEED CD-ROM

ƒ 225,SIMM16MbEDO
72 Pins

ƒ 190,Alle prijzen zijn inclusief 17.5% BTW.
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HONIG

APPELSIENTJE

ZELFRIJZEND

• Jaloezieën
• Lamellen
Rolgordijnen
• Zonneschermen
• Rolluiken

BAKMEEL

1 LITER
ELDERS

GRAM

OOK STERK IN MAATWERK

ELDERS

SHOWROOM

Gierstraat4, HAARLEM
tel.: 023 - 5318383
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EXTRA
GROOT PAK
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natuur kent de mens.

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.
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Fa. P. Klein
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Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort
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Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissen berg
Fa. Veldwijk

.MTE^uT
BAKKER
THEEWORST
100 GRAM

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
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Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkanende

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermaikt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

s

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

MONZESUPRSLAGERIJ

Vondellaan 1A, Zandvoort

Mobil

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Circus Zandvoort

£RS
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Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

dagverse
hollandse
VANILLE
VLA
LITERPAK

\ 4 QCT \Hi ^™

VAN DEN BROEK

Gasthuisplein 5, Zandvoort

*^r>
Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN. Winkelcentrum Hannie Schaltpleln • HOOFDDORP: Markllaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG' Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Heinekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord). ÉN BINNENKORT OOK IN ZAANDAM

En de makelaar weet van wanten en kranten.

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

mam

OED

Op 11 september verschijnt in een oplage van meer dan
500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer
verwarming, isolatie en tuinonderhoud.

Op 16 oktober verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

Meer informatie over adverteren
in deze bijlagen:

Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel. 020-6451515.
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Rijdende fietsenmaker plakt band subiet

met

Al vijftig jaar bestaat de wegenwacht van de ANWB.
Zandvoort heeft echter de landelijke primeur voor een
'fietsenwacht'. Sinds vorige week maandag rijdt Juul
van Paassen op zijn brommer rond om banden te plakken, kettingen te verwisselen en handremmen uit de
knoop te halen.

K HEB OCTROOI AANGEVRAAGD op de rijdende fietsenmaker, want
deze uitvinding bestond nog
niet," vertelt Van Paassen, die
tot voor kort bij de fietsenmaker op station Haarlem werkte.
„Eigenlijk wel gek, want het
lijkt zo voor de hand liggend.
Met mooi weer zijn er heel wat
fietsers op de weg. Als ze een
lekke band krijgen, hebben ze
een probleem. Want meestal is
het nogal ver naar de fietsenwinkel of daar kunnen ze niet
meteen geholpen worden."
Hij heeft tot nog toe alleen
positieve reacties van opgeluchte
fietsers
gekregen.
„Laatst was er een meneer die

T

EHBO-cursus
ZANDVOORT - Wat moet er
gebeuren als iemand zijn enkel
kneust, als op straat een voetganger onwel wordt of wanneer
een kind dreigt te stikken in
een snoepje? Het antwoord op
deze vragen wordt gegeven tijdens de EHBO-cursus voor volwassenen. De cursus is maandag begonnen, maar er is nog
voldoende plek.
De cursus vindt wekelijks
plaats in het Rode Kruisgebouw (Nicolaas Beetslaan 14)
op maandagavond van acht tot
tien en kost 150 gulden. Informatie bij Lia Sol (telefoon
5714119) of WillemvanderMije
(telefoon 5715544).

al vier kilometer gelopen had
met zijn fiets aan de hand. Hij
was op weg naar Halfweg. Ik
kon hem blij maken met een
nieuwe binnenband."
Dat hij misschien beter in het
voorjaar had kunnen beginnen,
beaamt hij. „Maar het idee is
nog niet zo oud. Overigens verwacht ik niet dat ik in de winter
werkloos zal zijn. Er fietsen
toch altijd wel mensen rond.
Zelfs nu er veel regendagen tussen zitten heb ik werk. Er zat
nog geen dag tussen dat ik niets
te doen had. Het voordeel is dat
ik goedkoop kan werken. Ik
heb een klein magazijn waar ik
de spullen vandaan haal en verder reken ik weinig arbeidsloon. Een fietsband plakken
kost maar vijf gulden. In de
winkel is dat veel duurder."
Van Paassen is eenvoudig
herkenbaar aan zijn gekleurde
hesje met reflecterende strepen. Hij is bovendien de enige
bromfietser met een kist achterop. Daar zit gereedschap en
reseryemateriaal in. Veel heeft
hij niet nodig, want de meeste
fietsers kampen met een lekke
band. Als er een nieuw wiel op
de fiets moet, sjeest Van Paassen naar zijn magazijn of naar
een fietsenwinkel.
„Je komt me vanzelf wel een
keer tegen, want ik rij acht keer
per dag over alle Zandvoortse
fietspaden met mijn brommer," aldus de rijdende fietsenmaker.
Een lekke band? Juul van Paassen lost dat probleem binnen tien minuten op Foto André Lieberom

j Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

de badplaats door

en

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Bouw veel duurder De woningen op de voormalige sportvelden tussen de Van Lennepweg en de
Nicolaas Beetslaan kosten drie miljoen meer
dan de gemeente van te voren had berekend.
Volgens wethouder Van Caspel kan de gemeente
deze strop zelf opvangen of de verplaatsing van
de sporthal uitstellen.
Terrassen De meeste kleine terrassen mogen
blijven als de gemeenteraad akkoord gaat met
een nieuw voorstel hierover. Voetgangers moeten volgens dit voorstel over een stoep van minimaal 1.20 meter kunnen lopen.
Geluidswal TNO is tot de conclusie gekomen dat
het circuitlawaai bij Gran Dorado meevalt. Het
lawaai blijft binnen de wettelijke normen. Een
geluidswal lijkt dan ook niet noodzakelijk. De
gemeente is blij met deze conclusie, want dat
betekend dat zij de geluidswal niet hoeft te bekostigen.
Speeltuin De speeltuin achter de Lorentzstraat
staat nog steeds op de 'wip'. Er is wel materiaal
beschikbaar, maar de gemeente wacht op bewoners die willen meehelpen om de speeltuin op te
knappen.
Chemisch toilet Volgens de strandpachters van
het Noordstrand lozen camperbezitters hun chemisch toilet achter de strandpaviljoens.
Geen collectes meer De Nierstichting stopt na
twintig jaar met collecteren, omdat er te weinig
Zandvoortse collectanten zijn.

Duinen De Stichting Duinbehoud trekt aan de
noodrem. De duinen moeten beter in de gaten
gehouden worden. Met een demonstratieve fietstocht heeft de stichting dat duidelijk gemaakt.
Vooral het circuit is de Stichting Duinbehoud
een doorn in het oog.
Klimop De buurtbewoners van de Klimopschool
zijn tegen de nieuwbouwplannen. De gemeente
wil woningwetwoningen op die plaats laten bouwen. Het schoolhoofd van de Klimop vindt de
commotie maar vreemd. „De kleuters zijn er nog
niet eens uit en nu al staan de omwonenden op
hun achterste benen."
Vlicgerweek De traditionele Fly Away Vliegerweek vindt plaats op parkeerterrein Zuid. Deelnemers kunnen vier dagen achter elkaar hun
vlieger oplaten om een medaille te verdienen.
Emancipatie De provincie Noord-Holland geeft
tijdelijk voorrang aan vrouwen. De provincie
heeft dat vastgelegd in 'jen nieuwe emancipatienota. Als vrouwen even geschikt als mannen
zijn, genieten vrouwen de voorkeur.
Alain Prost De bekende autocoureur heeft de
Grand Prix gewonnen. De dertigste Grand Prix
leverde nauwelijks spectakel op.
Fietspad Tussen het strand en Spaarnwoude komen nieuwe fietspaden. Althans, dat is de bedoeling van het nieuwe Regionale Fietspadenplan.
Zo zou er een fietsroute vanaf Zandvoort-Noord
via het Kraansvlak naar Overveen moeten komen.

A LS DE ACTIEVE mede_/-\_ werkers en aanverwanten
van Nieuw Unicum een
feestje organiseren dan zijn ze
niet bang om wat uit de kast te
halen. Tien enorme luchtballonnen, een tent van ruw geschat honderd meter lang,
twee bandjes, een zalig buffet,
een grappige beveiligingsbeambte met een nepsnor en een
legertje genodigden met een
hoog bobogehalte registreerde
ik op de oude baan van het circuit. In de tent ontwaarde ik
tussen veel blauwe blazers burgemeester Rob van der Heijden die stond te genieten van
de koude salades. Hij was ppmerkelijk genoeg gekleed in
een sportief rood jack, terwijl
ik bijna zou zweren dat hij met
zijn donkerblauwe pak 's
nachts in bed stapt.
Maar het moest voor hem
dan ook een bijzondere dag
worden, want hij mocht samen
met naamgenoot Rob Weij
(presentator van het ZFM-programma Goedemorgen Zandvoort) de lucht in. Tenminste,

dat was de bedoeling maar de
wind hield de ballonnen op de
grond en het gewaagde avontuur ging dus niet door.
Grappig hoe beiden zich toch
anders op zo'n luchtdoop voorbereiden. De ene Rob zorgde
voor extra kilo's voor het geval
er te weinig zandzakken aan
boord zouden zijn. Rob Weij
hield zijn conditie op peil door
beurtelings in de tent en op het
veld andere bobo's een microfoon onder hun snufferd te duwen. Live de lucht in was wat
te veel gevraagd, want het
mengpaneel van ZFM is dankzij kortsluiting vurig ten onder
gegaan. Het nieuwe mengpaneel was zaterdag helaas nog
niet operationeel. ZFM zendt
de opgenomen interviews dan
ook pas een week later uit,
kreeg ik van drie ZFM-vrijwilligers te horen. En ergens daar
tussenin flaneerden ook gewo-

ne Zandvoorters. Soms op het
vertederende af.
Zo zag ik een klein verlegen
Zandvoorts kleutertje. Ze cirkelde van een veilige afstand
zaterdag om Frangois Boulanger heen. Was hij het nou wel
of toch niet? Wanneer
schreeuwde hij nou eens eindelijk Lingooooo. Dan wist ze het
tenminste zeker. Beroemdheden moeten zich wel aan hun
rol houden, anders wordt het
leven te ingewikkeld.
Haar vriendinnetje lette al
lang weer op de andere gigantische blauwe zak die allengs
groter werd, omdat een enorme ventilator er lucht in stond
te blazen. Dat er spoedig een
overeenkomst tussen beiden
zou zijn, viel de kinderen niet
op. Boulanger evenmin, trouwens. Als een clown met geldingsdrang huppelde hij op het
verlegen meisje af, boog zich in
al zijn breedheid voorover en
riep met orkaankracht: Halloooo. Soms ben je ook niet
veilig als gewone Zandvoorter.
Monique van Hoogstraten

l

7/8 sept. .
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen en ds C. vd Vate (SOW).
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer.
Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves met Zandv.Vrouwenkoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dr S. van der Meer.
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j Weekenddiensten

Speel week van 5 sept. t/m 11 sept.

KINGPIN T l ULIJ l E
Nederlands gesproken
Versie !

A.L
Dagelijks
13.30

•iinninu

Van de
Hij Is Del.
Hl) U brutaal.
Hl] Is een aap.
En hij zet e«n
vijf-stonen hotel
op stellen. ,'

iiinnnnmir

idiote
makers van
DUMB
AND

DUNSTON

DUMBER

A.L
Dagelijks
15.30

A.L
Do. t/m di.
19.00

Checks In

12 Jaar
Do. t/m di.
21.30

Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag I I september om I9.3Ouur

THINGS TO DO WHEN
IN DENVER WHEN YOU'RE DEAD
Regie: Gary Weder
Met: Andy Garcia, Uma Thurman en
Christopher Walken

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Hulsartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de , eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kenneraerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens ,tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp' tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
10.30-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zand-

voort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur. di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Balledux een bank restaureert,
Een bank bekleden is niet 'even
zet hij de veren op spanning.
een ander stofje erop naaien'.
Met een zogeheten 'koppeltouw'
Dat is een vak volgens de 71-jarige Nico Balledux, bekend van „Ik moet er wel heil in zien. maakt hij de veren vast aan elde wooninrichtingszaak in de Soms is een bank zo gammel als kaar en aan het houten frame.
Haltestraat. Zijn huidige werk- een sinaasappelkistje en dan Hij vult de zitting op met krijn,
plaats oogt zoals een ambachte- raad ik de mensen aan een an- kruidig geurend gras uit Afrika.
Voor het afdekken gebruikt
lijke werkplaats hoort te ogen: dere te kopen." De moderne
gereedschap, een werkbank, meubels zijn van veel slechtere hij wel twee nieuwerwetse uitlapjes stof, een geel gordijn met kwaliteit dan vroeger. „Ze wor- vindingen: een kunststof watkringen voor een kast niet onge- den gemaakt om stuk te gaan, tendekentje en een niettang.
twijfeld nog veel meer gereed- mevrouw. Dat is vanwege de „Als h'ït hout te hard is, spijker
schap en stoffen. Een Philips- werkgelegenheid. Vroeger gin- ik alles vast met gruis, maar dat
radio laat klassieke muziek ho- gen ze jaren mee. Ik neem af en kost meer tijd."
Balledux leerde zijn vak bij
toe een bank of een fauteuil van
ren.
„Ik doe het voor mijn lol. Als honderd jaar onder handen. drie verschillende bedrijven
ik zou willen, zou ik nog steeds Maar ja, over vroeger mag je voordat hij thuis in de zaak
{§ Burgerlijke stand
mocht komen. „Mijn broer Bervan acht tot zeven kunnen wer- eigenlijk niet praten."
Aan het binnenwerk valt goed tus en ik moesten van onze vaken. Maar daar heb ik geen zin
Getrouwd:
meer in. Ik neem alleen nog te zien wat de leeftijd van een der eerst ervaring elders opTon Sanders en Margaretha Jo- klussen aan die ik leuk vind." stoel of bank is. Banken met doen. Ja, in die tijd verdienden
hanna van Toor.
ledere bank onderwerpt hij platte veren zijn jong, spiraal- we 2,60 per week. Niet te geloFoto André Lieberom
Johan Jan van der Veen en An- dan ook eerst aan een keuring. veren betekenen ouderdom. Als ven, hè?"
nette Theresia de Rijk.
Geboren:
Arlette Johanna Petronella,
dochter van Jochem Alexander
Visser en Sinetta Maria Stiphout. Milan Ruggero, zoon van Wijzigingen voorbehouden.
Theodorus Matheus Albertus Donderdag 5 september
Saunier en Ingrid Mathilde * Inspraakavond over de NZH en Midnet op het provinciehuis (Dreef 3 in Haarlem). Van 19.30 tot
Kraaijenpord. Luna, dochter 21.30 uur.
van Edwin Bonvie en Martine Zaterdag 7 september
Désirée van Soolingen. Glen, * Open Vrijwilligersdag. Het nieuwe Welzijnscentrum zet zijn deuren open voor belangstellenden
zoon van Hendrik Koper en Re- die informatie willen over vrijwilligerswerk of nieuwsgierig zijn naar de resultaten van de opknapbeurt. Tussen 14.00 en 16.00 uur.
nata Rebekka van Hetten.
* Kunstcircus. Opening tentoonstelling Chris Tonbreeker in het Cultureel Centrum op het GastOverleden:
Wilhelmus Johannes
van huisplein. Aanvang 16.00 uur.
Roode, 84 jaar. Hildegard Ap- * Kunstcircus. 'Performance' op het strand om 22.00 uur bij paviljoen 9.
pelboom-Wohlgemuth, 52 jaar. * Bad Weather Party bij Beach Club Next (paviljoen 2) ism Club Time Out. Vanaf 16.00 uur.
Josephine Leonie van de Poel- Zondag 8 september
-Leefers, 93 jaar. Johanna van * Kunstcircus op en rond het Gasthuisplein en de Mariaschool. (zie ook elders in deze krant).
der Lans, 72 jaar. Mariene Len- * Het Zandvoorts Vrouwenkoor treedt op tijdens de eucharistieviering in de RK-kerk op de Grote
sing-Aafjes, 59 jaar. Henri Men- Krocht. Aanvang 10.30 uur.
* Verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat 17). Van tien tot vijf uur.
no Baptist-Fischer, 30 jaar.

Ambachtelijk
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woensdag 4 september 1996

o p l e i d i n g en
centrum

nu je
las-certificaat!
Het Randstedelijk Opleidingen Centrum en Stichting Opleidingen
Metaal organiseren vanaf september de volgende lascursussen die
afgesloten worden meteen NIL-examen:

* AutOgeen
BMBE

niveau 1,2
niveau 1,2, en 3

* MIG/MAG niveau 1,2, en 3
l Ivj

niveau 1, 2, en 3

Cursusavonden: maandag- en/of dinsdag van 18.30 tot 22.00 uur
Cursusduur: 16, 20 of 24 avonden (afhankelijk van het niveau)

KAREL DOORMANSTRAAT 18

JAN STEENSTRAAT 10

VAN SPEIJKSTRAAT 3

BURG VAN ALPHENSTR 61/7

Royale 2-kamerflat met uitzicht op zee
Gelegen vlakbij centrum dorp.
INDELING:
entree/hal, toilet, douche,
L-vormige woonkamer met parket en open
haard en tuin/terras op het westen, keuken
met apparatuur, slaapkamer, kastenkamer.
* vlakbij het N.S.-station
* servicekosten ƒ 273,-- per maand
incl. voorschot verwarming
ƒ 179.000.-

Gerenoveerd woonhuis met tuin op het oosten en zomerhuis, gelegen nabij centrum
dorp.
INDELING:
beg.gr: entree/hal, toilet, kelder, woonkamer
met erker, keuken, bijkeuken.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, moderne
luxe badkamer.
zomerhs: entree/keuken, woonkamer, slaapkamer, douche/toilet.
* aangebouwde stenen schuur met achterom
* ruime betegelde tuin o.h. oosten
•* woonhs: c.v. gas; zomerhs: verwarming
via gaskachel
* grondopp: 156 m1
ƒ 298.000.»

Halfvrijstaand woonhuis gelegen vlakbij het
strand en vlakbij het N.S.-station.
INDELING
beg.grond: entree/gang, toilet, kelder, Lvormige woonkamer (50 m2) met open
haard, semi-open keuken, hobbykamer.
1e verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer
met ligbad, douche, 2e toilet en wasmachineaansluiting, balkon.
* open haard
* laminaatvloer in woonkamer
* tuin op het westen
* c.v. gas-combiketel
* grondopp: 128 m2
ƒ 379.000.-

Compleet gestoffeerd 4-kamerhoekappartement, verbouwd tot 3 kamers. De flat is gelegen op de 2e verd op de zuidwesthoek v.
gebouw Sandhorst.
INDELING: entree/hal, toilet, woonkamer,
keuken, 2 slaapkamers, badkam. m.
douche, balkon zuid en balkon west, berging
i.h. souterrain.
* vlakbij zee gelegen
•* gebouw is voorzien van lift
* servicekosten ƒ 456.- per maand, incl
voorschot verwarming
ƒ 179.000.-

Kosten: afhankelijk van techniek en niveau, vanaf ƒ 2100,Meer informatie op de informatie-avond maandag 9 september
19.00 uur aan de Westerstraat 187 1015 MA Amsterdam
telefoon 020-535 68 68
Voor informatie en aanmelding:

Een bord in uw tuin
plaatsen kan iedereen.

SOM cursussen b.v.
Postbus 83
3440 AB Woerden
telefoon 0348-435616,
de heer Wilfred Boers

H

*
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Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

randstedeli/k

OC

verzorgt voor ca. 9000 leerlingen

opleidingen

deeltijdberoepsopleidingen en onentatiecentrum

schakelprogramma's

Spreekt de geur
van hout je aan?

/-""v-n

CORT V. D. LINDENSTRAAT 40

WESTERPARKSTRAAT 31

2-onder-1-kap-villa met vrijst.gar. met fraai
aangelegde zonnige voor- en achtertuin.
Schitterend uitzicht over de zuidduinen.
INDELING: beg.gr: entree/hal, toilet, L-vorm.
living, plavuizen vloer met vloerverw., moderne keuken met appar. 1e verd.: 2 ruime
slaapkam., waskam. luxe badk.m.bad,
douche, 2e toilet, dubb. wastafel, 2 balkons.
2e verd.: 3 slaapkamers, bergruimte
* perfecte staat van onderhoud
* fraaie tuin met 3 zonneterrassen
* 2 min. loopafstand van zee
* rondom dubbele beglazing
•*• verplichte overname r.z. 20.000.* c.v. gas (HR ketel 1995)
* grondopp: 326 m2
ƒ 598.000.-

Halfvrijstaand woonhuis met aan 3 zijden
tuin, vlakbij de duinen, nabij centrum dorp
gelegen en op loopafstand van het strand.
Oprit voor 2 auto's met stenen garage.
INDELING:
BEG.GR: entree/hal met origineel tegelwerk,
gang, trapkast, toilet, L-vormige woonkamer,
ruime keuken. 1e verd.: kamer met wasmachineaansluiting, 2 kamers met dakkapel,
douche.
vaste trap naar 2e verd.: zolder met mogelijkheid tot kamer.
* 2 marmeren schouw in woonkamer
•*• verwarming thans via gaskachels
* grondopp: ca. 230 m2
ƒ 398.000.-

Kies dan voor een korte opleiding

meubelmaken/interieurbouw,
werkplaatstimmeren of bouwtimmeren

Alleen de werkzaamheden er voor en er na gelden!
Voor een optimale begeleiding gaat u naar
Cense & van Lingen...

Het gaat hierbij om opleidingen in het leerlingwezen. Gedurende één dag in
de week volg je een theorie-opleiding bij het R.O.C. De praktijkopleiding
volg je op een werk- of stageplek onder begeleiding van een consulent.
Vooropleiding: diploma VBO-B timmeren of gelijkwaardige opleiding
Duur: 2 jaar
Lokatie:

Startbaan 26 1187 XR Amstelveen
telefoon: 020-6474726

daarnaast verzorgen wij een

Praktische cursus meubelmaken
Vooropleiding: niet van toepassing

ZANDVOORTSELAAN 8

PASSAGE 3/24

Karakteristiek woonhuis m. voortuin en 10 m
diepe achtertuin zuid.
INDELING:
SOUT.: 1 gr. kamer, badkamer met ligbad, 2
bergingen, toegang tuin. beg.gr: vestibule,
gang, trapkast, toilet, gr. woonkamer m. zonneterras o.h. zuiden en serre voorzijde, keuken met balkon.
1e verd: 4 slaapkamers met vaste wastafels,
balkon.
* modern sanitair
* diepe achtertuin met schuur
* gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
c.v. gas-combiketel
* grondopp: 178 m2
ƒ 429.000.-

Royaal 2-kamer appartement op 5e et. op
de zuidoosthoek van het gebouw Passage
3. Het gebouw is gelegen in het centrum van
het dorp, fraai uitzicht over dorp, duinen en
zee.
INDELING:
entree/hal, toilet, woonkamer, keuken, 1
zeer ruime slaapkamer, badkamer met ligbad, wastafel en aansluiting voor wasmachine. Balkon op het zuiden en het oosten.
Berging in het souterrain.
•*• incl. stoffering
* zeer nette, zonnige flat
* gebouw voorzien van lift
* servicekosten ƒ 358,75 p.maand
incl. verwarming en warm water ƒ 198.000.-

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

Duur: 1 avond per week gedurende 1 jaar
Kosten: ƒ 1200,Lokatie:

Startbaan 26 1187 XR Amstelveen
telefoon- 020-6474726

De mooiste oplossing voor
een tekort aan bergruimte.

Meer informatie:
Startbaan 26 1187 XR Amstelveen

telefoon 020-6474726
De heer Stan Vlaar

.. .met een baan in
de detailhandel of groothandel!
n Diverse beroepsopleidingen op verschillende niveaus
B Toch meteen een baan, mét een inkomen
B Mogelijkheden om hogerop te komen
Interesse?
Bel de OVD Groep in Zaandam;
telefoon (075) 631 1868.

Ik wil graag meer informatie
om verder te komen m de Q detailhandel
O groothandel
Naam

Je kunt ook de antwoordcoupon
opsturen naar de OVD Groep.

Adres
Postcode

Heeft u een tekort aan bergruimte en kan uw Interieur wel
een nieuwe impuls gebruiken?
Kom dan naar De Qraaf
Plafonds & Wanden.
Onze showroom is één grote
inspiratiebron. IA komt er op
Ideeën. IA ontdekt er vele
combinatiemogelijkheden. En u
krijgt er deskundig advies.
Onze 'Stijl'-kastwandsijstemen
worden in eigen huis gemaakt.
Op maat. IA heeft keus uit
talloze materiaalsoorten en
kleuren. Modern of klassiek.
En met de vele accessoires
kunt u alles prachtig kwijt In uw
'Stijl'-meubel.

Plaats

Telefoon:

de Graéif plafonds

Werkgever:
Geboortedatum.

Datum:

G

R

O
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U kunt cfc antwoordcoupon sturen naar OVD Groep.
Antwoordnummer 2211, 6710 VB Ede Een postzegel is niet nodig

wonen inde stijl die hij u past.
VLAARDINGEN-AMSTERDAM-ZEIST

Amsterdam Jarmuiden 47. Telefoon 020 - 613 47 75. Open: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur, zaterdag 09.00 - 16.00 uur.
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Voor inlichtingen over en reservering
van advertenties kunt u contact opnemen
met de advertentieverkoop van Weekmedia

f

Amsterdam: tel. 020-5623076, fax, 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

randstedelijk

O

verzorgt voor ca 9000 leerlingen
opleidingen
deeltijdberoepsop/eidingen en oriëntatie
centrum

schakel program ma's

Smaakvolle opleidingen Wat heb je liever,
voor de horeca . . .
<
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oi nl
n nfhffl

• Horeca Ondernemersvaardlgheden ~ " "JjgJU ~ • Koken
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
'"'......g-""5^ B serveren
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste f^^"t t**

soorten
vleeswaren

wit of bruin?

es

* R »<>"«»«rt>edr

vestigingseisen. Ook voor andere branches. de M"lhtak ho™°- - Wijncertificaat
• Management
Bel voor informatie:

training &

130
soorten
vlees

50

opleidingen

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

Bak ze alle twee m de basisopleiding voor

Banketbakker of
Brood-Banketbakker

.

. -

.

:

:

'.óf lekkere roerbksehptël van

«aas

Doelgroep.
De cursus is voor jongens en meisjes die de middelbare school met hebben afgemaakt en
voor werkzoekenden die bij het arbeidsbureau staan ingeschreven. Je moet full-time

O

l

randstedelijk

opleidingen

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

oNi

Leeftijd: 16 tot 26 jaar.

verzorgt voor ca 9000 leerlingen
deeltijdberoepsopleidmgen en onentatie-

centrum

beschikbaar zijn.

schakelprogramma's

Doel van de opleiding:

eenmalig

In deze opleiding leer je alles wat er nodig is om werk te kunnen krijgen m een bakkersbedrijf of een banketbakkersbednjf. Na een jaar kun je eventueel een vervolgopleiding doen.

Commercieel talent?
Vergroot je kans!

De opleiding duurt minimaal een jaar (4 dagen praktijk en theorie op school).

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Toelatingseisen
Twee jaar voortgezet onderwijs en toestemming van het arbeidsbureau.

BOUCHERIE

Er wordt ook een praktijkproef en een toets voor de

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

Nederlandse taal afgenomen.

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Wij zijn zondag's weer geopend

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN
Bel voor meer informatie naar Henk Busse,

Het R.O.C, start binnenkort opnieuw de 1-jarige opleidingen voor:
• Handelsvertegenwoordiger

tel. 020-5219311

Lo^tftfcfe

of vraag naar Wijnand van Uzendoorn,

• Districtmanager/Rayonmedewerker

tel. 020-5219319.

• Accountmanager

Je kunt ook langskomen op het volgende adres:

Onze jaarlijkse introduktiekursus van drie wekelijkse

Elandsstraat 175,1016 SB Amsterdam

dinsdagavonden (20 00-21 45) start op 1 oktober a s

Tijd: 1 avond per week gedurende 32 weken
Lokatie: Wilhelmina Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam
Diploma: Landelijk erkend

Deze kursus staat open voor deelnemers met belangstelling voor de verborgen drijfveren achter ons ge-

SCHRIFTELIJKE OPLEIDING
BELASTINGCONSULENT

kosten: ƒ 995,- (exclusief examen- en boekengeld)

voor het examen Belastingconsulent van het Nederlands College van Belastingadviseurs (CB).
Kennis van boekhouden op PD-nivo vereist.
Cursusduur 20 mnd/examens in januari en juni.
Vraag de studiegids aan bij het:
Fiscaal Studie- en
Documentatiecentrum, Den Haag
Tel. 070 367 37 30, Fax. 070 367 79 09

Meer informatie en aanmelding:
vul de onderstaande bon in en stuur hem in
een enveloppe zonder postzegel op naar
antwoordnummer 10164
1000 PA Amsterdam

drag, de oorzaken van kortsluiting met anderen en
het opdoen van een vleugje levenswijsheid. Kosten:
ƒ 45,- Docenten drs G J Bach, drs C W. Maas, drs J. Vos.
Naast deze kursus nog tientallen andere kursussen en
werkgroepen met speciale ondei werpen. Bel voor het

"Stadhouderskade 60.
1072 AC Amsterdam •
Telefoon (020) 6 62 71 56!

uitgebreide mfo-bulletm: (020) 6764410 (fax 6648195).

Start: 19 september

Joh. Vermeerstraat 19, Amsterdam (bij Rijksmuseum)

Stichting De Vrije Kring

J 3., ik heb interesse in een cursus
QHandelsvertegenwoordiger
ODistrictmanager/rayonmanager

Morton Automotive Safety Products (ASP) stond in de USA aan de wieg van de

QAccountmanager

ontwikkeling van de airbag en investeert veel in toepassingen die de veiligheid van

MORTON STELT HOGE EISEN
We maken veiligheidsproducten die aan de hoogst mogelijke eisen moeten voldoen En dat stelt

bestuurders en inzittenden nog
adres

:

hoge

eisen aan onze medewerkers

verder zal verhogen. Sinds onge-

Daartegenover bieden wij ook het no-

veer twee jaar is Morton ASP ook

dige |e kunt onder andere rekenen op

in

- een aanvangssalaris van

postcode :
plaats

:

telefoon
i

O

\
randstedelijk
\
opleidingen
centrum

Amsterdam

gevestigd.

Hier

ƒ 2 750,- bruto per maand en een uit

geassembleerd voor de Europese

gebreid pakket arbeidsvoorwaarden

markt.

-

Momenteel

hebben

we

2-ploegendienst 0600 tot 1 4 3 0 uur

dit aantal zijn verveelvoudigd. Zo

zult missen, het betekent wel dat je
beschikt over eigen vervoer

lingen. Mannen en vrouwen die

bedrijf met tal van doorgroeimogelijk-

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

passen in een jong bedrijf, mini-

heden en goede toekomstmogelijkheden

verzorgt voor ca 9000 leerlingen

maal 2 jaar werkervaring hebben

omdat

deeltiidberoepsopleidwgen en oriëntatie-

en graag willen groeien. Verder

burgerd raakt en de automobielmdus-

schakel program ma's

moet je tegen een slootje kunnen,

tne constant in beweging is

omdat we veel van je vragen.

- werken in kleine teams en een zeer
schone werkomgeving

gelijke

zeer

Wat we je niet kunnen bieden is een as-

grote nauwkeurigheid omdat je

bak, bij Morton mag beslist niet worden

verbeteringen

en

werkt aan een veiligheidsproduct.

gerookt

Verder ben je in staat nieuwe medewerkers die na jou binnen zullen komen te begeleiden en kun je bij een groeiend bedrijf alle veranderingen bijhouden.

WIL JE SNEL AAN DE SLAG?
Stuur dan onderstaande bon - binnen 14 dagen en met vermelding van Tempo-Team Projecten

In het kort gaat het om de volgende functies. Voor alle functies geldt: je beheerst

op de envHop - naar Tempo Team Projecten/Morton, Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam De
selectie zal worden uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers van Tempo Team Projecten
Overigens, we rekenen op veel reacties van vrouwen 1

MODULE OPERATORS
De airbag bestaat eenvoudig gezegd uit meerdere onderdelen, de intlator en de bag zijn de

Duur: een half jaar, een dagdeel per week

belangrijkste. Als module operator bouw je deze twee delen samen Dat betekent dat je zeer precies

start, september 1996

moet werken en samen met je collega's binnen het team continu let op alles wat de productie nog verder

kosten: ƒ 695,-

plaats: R.O.C., Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam

Woonplaats
INFLATOR OPERATORS

Telefoon

of vul de onderstaande bon in en stuur hem m
Samen met een klem groepje collega's bouw jij het "hart" van de airbag de mflator (het

antwoordnummer 10164

onderdeel dat ervoor zorgt dat de airbag zich ontvouwt) Dal is ook precisiewerk, waarbij je uiteraard

1000 PA Amsterdam

werkt met de modernste apparatuur Ook verricht je 1e-lijns onderhoudswerk (schoonmaken, afstellen,
oplossen van kleine storingen e d ) en doe je voorstellen voor verbeteringen van het productieproces

J cl, ik heb interesse in een cursus zelf kleding maken.

Adres
Postcode

Meer informatie en aanmelding:

een enveloppe zonder postzegel op naar

Naam

kan verbeteren |e vooropleiding - MAVO/LBO-ntveau - ,:> minder belangrijk dan je persoon collegiaal,
gemotiveerd en nooit te oud om te leren

tel: 020-5219352, vraag naar mevrouw de Jager

de airbag steeds meer inge

Allereerst inzet, inbreng bij mo-

kleding maken. Dan maak je volgend jaar je kleren zelf.

Opleiding
Geb datum
Aantal jaren/ soort werkervaring

We vragen een technische opleiding op LTS-niveau, zelfstandigheid en teamgeest Voor deze functie
zoeken we ook een aantal mensen met een MTS-opleiding.

naam
Mijn voorkeur gaat uit naar de functie van
CUSHION OPERATORS
O module operator

(met ervaring op een naai-atelier)
Ook jij werkt m een klem, hecht team Met behulp van verschillende moderne naaimachines
maak jij de 'bag' En ook hier komt het aan op de grootst mogelijke nauwkeurigheid

|e vooropleiding

is niet zo belangrijk We vragen wel enige ervaring met soortgelijk werk (bijvoorbeeld op een naaitelefoon :..

in

- een baan bij een gezond, snelgroeiend

Snel en goedkoop op je eigen naaimachine. Grijp je kans en schrijf in voor de cursus zelf

:..

werkt

en 15 30 tot 24 00 uur) zodat je de files

Leuke, moderne, goed zittende mode maak je zelf.

plaats

(je

tegen het eind van deze eeuw zal

het Nederlands goed en bent bereid in ploegendienst te werken.

postcode :..

werktijden

kers voor diverse productie-afde-

Cursus zelf kleding maken

:..

gunstige

nog zo'n 200 medewerkers, maar

zoeken we nu zo'n 100 medewer-

Gek op mode?
Zet de schaar er in!

adres

maximaal

worden airbags geproduceerd en

atelier) Bovendien ben je een prettige collega die tijdens de teambesprekingen bijdragen levert tot
verbetering van het proces

O inflator opeiator
O cushion operator

SONY HIFI MINI SYSTEEM

WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON

MHC501, Versterker 2x30 Watt, equalizer, digitale
tuner, 20 pre-sets, dubbel cassettedeck, programmeerbare CD-speler, Shuffle Play, luidsprekerboxen
2-weg systeem, afstandbediening Adviesprijs '780,

AVM, Ruime en krachtige magnetron met 30 liter inhoud en
1000 Watt vermogen, 1200 Watt
Quartz grill en crispplaat
Eenvoudige digitale bediening
Adviesprijs "899 -

SONY Hi-8 TRAVELLER
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV

TR470 Perfekt Hi-8 beeld
HiFi stereo geluid Adv '1999 -

PW630A Topklasse Black Line
16 9 beeldbuis teletekst af
standbediening Adv '3295

1479.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 Suporplafle169beeld
bu.s stereo teletekst Adv '2495 -

PHILIPSHi-8 STEREO

Instelbare centrifugegang,
regelbarethermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1 199 -

M870 Camcorder digitaal
s t e a d y - s h o t 2 4 x zoom
HiFi stereo Adv '2495

1479.-

PHILIPS
SNOERLOZE
WATERKOKER

SONY STEADY SHOT
PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT820 Black Line S beeld
buib stereo teletekst Adv '2795 -

TR565 Met beeldstabili
sator HiFi geluid Adv '2200

1399.-

Hi-SCAMERASTUNT!

FL700, 750 toeren centrifuge, RVS trommel, schokdempers Adviespnjs'949 -

729.

WHIRLPOOL WASAUTOM.
AWM800,15 programma's
milieuvriendelijk, deurbeveiligmg Adv '1079 -

BLACK-LINE-S 63CM

699.-

SAMSUNG CAMCORDER
E807 Video 8 Adv '1199

PHILIPS GROOTBEELD
PT4511 70cmflat-square
btereo teletekst Adv '1645

PHILIPS STEREO KTV
PT520A Black line monitorlook teletekst Adv ' 1 3 9 5 -

INDESIT WASAUTOM.

779.-

WN400 15 programma s,
4,5 kg inhoud Adv "799

SONY Hh8 STEADY SHOT

499.-

TOPKLASSE' met beeldstabihsator HiFistereo digitale
zoom lichtgewicht Adv "3110 -

1699.-

PHILIPSSTEREOTXT

Ned topmerk, 3 programma's 12couverts Adv "899 -

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en — sterren mvriescapaciteit Adv "1099-

51 CM KTVTELETEKST
OH Ned Philipsgarantie '895 -

PHILIPS TELETEKST
PT155A Adviespnjs*725 -

GSF341,3 programma's vanabele indeling Adv '1099-

599.-

799.-

Italiaanse vormgeving,
'«•«sterren mvnescapaciteit Adviespnjs"899 -

SN23000 VaatwasserRVS
binnenzijde Lage v e r bruikswaarden Adv '1348 -

ZANUSSI KOEL/VRIES SIEMENS AQUASTOP

629.-

MIELE VAATWASSER

K1321 S, 270 litermhoud, CFKen HFK-vrij Adv "1399-

G570 TOPKLASSE' 6 programma s 12couverts waterontharderenwaterstop Adv '2099 -

849.-

Type KE3100, Digitaal
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen CFrVHFK-vnj '1849-

™f\^^B^m^^ \\*

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnelverwarmen en ontdooien Adv *279 -

18 prog Regelbare thermostaat en c e n t r i f u g e

799.-

1999.-

KV24WS1 Super Trinitron
63cm stereo teletekst "2440 -

1769.-

SONY 72 CM TRINiïRON
KVC2921, Stereo TXT "2550-

1279.-

SONY 63 CM STEREO
KVX2501 Hi-BlackTnnitron
stereo teletekst Adv '1770-

1099.

SONY55CM KVM2100
Hi-BlackTnnitronAdv *1000 -

569.-

SONY KTV STEREO TXT
KVX21 55cmHi Black Tnnitron platte beeldbuis *1440-

SONYPORTABLEKTV
JM1401'met teletekst *660

1095.-

gapsEaSB»?
•BPfl B§3f3^ffff3?ifc"** U

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM
WA-, Hoog centrifuge-toerental, waterbeveiliging,
bespaarprogramma s "1349 -

PHILIPSHiFi STEREO

895,

749.-

WAS/DROOGKOMBINATIE

Europees videorecorder
van het jaar' 4 koppen
SHOWVIEW + PDC *1670-

995.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren Adv*1549 -

SONYHiFiVIDEO:E80

SLVE70, Tn-Logici Stereo,
4 DA-PRO (knappe) kop
pen lonqplay, Adv *1780-

799.-

HD600 Super-Dnve, 4 koppen SHOWVIEW+PDC *1299

800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv*1099-

879.-

BLAUPUNKT HIR VIDEO
RTV745 4 koppen longplay showview, PDC '1199-

l£üE2l&03

zuinig en stil Adv *985 -

encnsp, Adviespnjs"999 -

INDESIT Variabele mdeImg Adviesprijs "749 -

i v III ni

l l w r~i l w

AEG TURNAMAT

P586/100 Mhz, 8 MB intern,
635 lïiu
MB OKIIIJI,
schijf, nivul
kleurenmomtor,
j H t^ -ft ff • woi^
ei iinwi uiwi,
^LJ «o o 11 Windows
Windows software Adv.*2699.i.v_r_fl.i.iir.fc.
O4Ofl

Uniek systeem met aparte
centnfuge-eenheid Adv* 1699-

JMM5a frx HEWLETT
nüVUdiiial Wrm DAPKAnn

599.-

HlÉ593Sl^^S CANÓN"BUBBLEJÊÏ
T*^^l ^KVKTïVlWjlU^UD&WÉfl^^^L^It^BH

479.-

PHILIPS VHS VIDEO
V H S - v i d e o r e c o r d e r afstandbediening Adv "645 -

429.-

r»_. _ & _ _ . . \,\ ^«_«_.^__

AEG BOVENLADER
L A V 2 7 5 , 1000 t o e r e n
centrifuge, zuinig en stil,
waterbeveiliging Adv '1649 -

1249.-

A^., *dnn

325.

GASZANUSSI KOELKAST ELEKTRO
Met vriesvak Adv *699 - FORNUIS

345.-

BOSCH KOELKAST

Gasfornuis met elektronische
oven, verlichting, sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG-keur *949 -

448.-

Met vriesvak 140 liter *729 -

INDESIT FORNUIS
BAUKNECHT KAST

Dubbele ovenruit *849 - l

478.-

140 liter inhoud, automatische ontdooiing Adv "749 -

ETNA GASFORNUIS
1401, SUPERSTUNTi *898 -

SEMENS 180L KOELKAST

~~

S^SilAiüCvrM KïHSMifcfHlCTvr
*ff75npïis^^B?££jBH"?!'^>DiJSMc^ii

KT1 8R01 , Topkwaliteiti *948 -

™^^É^mP

TDK
D60
D60 22.^z:.SONY UX90 32.MAXELLSXLII 35.•L."
=^gHB"Ba»a

Regelbare onder- en boven- [
warmteenmfraroodgnll *1025-

Tijdklok.pluizenfilter '495-

878.-

249.-

ZANUSSI WASDROGER
Lmks-enrechtsdraaiend *649 -

SONY VIDEORECORDER

349.

E11 Afslandbediening '650 -

KONDENSDROGER
1

Geen afvoer nodig RVS trommel

P A N A S O N I C VIDEO

579.-

NVSD22 Beste koop! 2kop
pen afslandbed Adv '734 -

BAUKNECHTDROGER

479.-

T R A 9 6 1 , Kreukbescherming Adviespnjs"949 -

JVC VIDEO SHOWVIEW

599.-

HRJ225 LCD afstandbediend

479.-

AEG W A S D R O G E R
Type 520, Kondensdroger
Adviesprijs "1449-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG221 Afstandbed '498 -

999.-

359.-

MIELE WASDROGER

Inkl a f s t a n d b e d i e n i n g

Type T349, Elektronisch RVS
trommel Adviespnjs'1799 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO

299.-

ATA G GAS-ELEKTRO
OPZETVRIESKAST^
Handigi 50 liter Adv *595-

zonder «*tra kosten

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Riwièradreëf 37
-

BEVERWIJK .
SUPERSTORE 11 OO m'
Breestraat 65

DEN HAAG

HILVERSUM

948.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs"698 -

WHIRLPOOL KAST
AFB594 ""capaciteit, CFK-vnj

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat '298 -

BOSCH VRIESKAST
GSD1300,3laden 11kgirrvriescapaciteil Adv "848 -

VRIESKISTEN!

ATAG WASEMKAP

De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

WH155 Luxe. 3 standen
Adviesprijs '260 -

298.-

148.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
i

FK055, Fornuis met elektrische oven en grill "1450 -

298. "

1199.plN-CODE

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

TOPMERK WASDROGER

499.-

Aanvraaa-foldvr in d* winkel! l

275.-

AWG089,Bovenlader *1435 -

899.-

PROFITEER!!!

Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officiële garantie

:

WHIRLPOOL 850 TRN

.

1-DEURS KOELKAö

P75, 8 MB
MB intern, 1 GB schijf,
kleurenmomtor, W 95, 1 jaar
garantieaan huis Adv '2999-

^V^^^MvB'RtHbTuJl lnkjetpnnter,sneeneeder.'4yy.

ARISTONA VIDEO

Afstandbedienmg Adv *399 -

WHIRLPOOL AVM
SIEMENS„2-pEUR,S .5m^*fe p,mb' mag4
235 liter, vanabelélnBèlfftgr nefron mefnete-lucht,
grill

TOPMERK KOELER

VR357 Turbo-Drive VHS,
SHOWVIEW+PDC *945 -

2SB47 Turbo-Drive LCD,
SHOWVIEW + PDC * 9 4 5 -

PORTABLEKTV37CM

629.-

495.-

699.-

PENTIUM IVIIINI
rcmium
MINI TOWER
luwen

799.

G R U N D I G 6 3 C M KTV

KTV 37CM TELETEKST

210 liter inhoud, automatische
ontdooiing Adviesprijs "749 -

NN8550, Digitale magnetron
hete-lucht oven en grill automatischeprogrammas "949 -

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

PANASONIC STEREO

ST63 650 M o m t o r l o o k
STEREOTELETEKST '1829

Afstandbediening Adv '799

385

ZANUSSI 2-DEURS

459,

PANASONIC KOMBI

649.-

PHILIPS VIDEO + PDC

STEREO TELETEKST

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv "849 -

999.-

VR242 Turbo-Drive VHS
LCD afstandbed Adv *895 -

PM51 TELETEKST Adv 699

2-DEURS KOELKAST

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud makkelijk
te reinigen Vele kookfunkties Adviesprijs *699 -

SONY HiFi VIDEO+PDC

PHILIPS 3 KOPS VIDEO

BLAUPUNKT 51 CM

359.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WM21000, RVS trommel en
kuip aparte temperatuurregelmg bespaartoets '1348 -

^iBB [:M*WW> 2199.-

PANASONIC KTV TXT

Digitale 2 m 1 kombi magnetron met 1000 Watt quartz-gnll

SIEMENS WASAUTOM

VR632 TURBO-DRIVE
4 koppen, longplay "1295-

669.-

TX21 55cm flat & .quare
teletekst Adviespri|b'849

259.-

SHARP DIGiïALE KOMBI

995.-

miHi

HRJ600 4 koppen, longplay,
HiSpecDrive Adv '1189 -

BT70 25 Flat & square
STEREO TELETEKST '1599

19Lmagnetron eenvoudige bediening Adv *599 -

Lavamat610 850 toeren,
waterbeveiliging zuinig en
stil AEG meerdere malen
best getest' Adv "1449 -

JVC HIR STEREO VIDEO

BLAUPUNKT72CMKTV

199.-

WHIRLPOOL AVM260

AEG LAVAMAT RVS

TV/VIDEOCOMBINATIE

1149.-

179.-

SHARP MAGNETRON

LUXE 1400 TOEREN

Kleuren tv 51 cm On Screen
Display ingebouwde VHS
videorecorder Adv "1098 -

Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv '999

SONY BREEDBEELD

W697LW TOPKLASSE'
Volelektronische besturing,
zuinig stil en milieuvriendelijk Adviespnjs'2299 -

R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

STUNT! TV/VIDEO COMBI

VR7 Topmodel HiFi stereo
SONY 100Hz SUPER! videorecorder Turbo-Drive
KVE2561 SuperplatteTrmi- 4 koppen, jog & shuttle
tron PIP DigitalScan ste- SHOWVIEW + PDC '1545 reo teletekst Adv "2970 -

949

MIELE KOELKAST

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

\J T ** • TeWro-re«ilerr"."bSë''^ %£&&&®*• S BCC'!

PHILIPS MATCHLINE

749.-

ARG647, 156 liter koelen
enSOhtervriezen Adv "949-

MIELE 1100TOEREN
TA4310 Flat square beeldbuis teletekst Adv '1345 -

SPS1012 RVS interieur, 4
sproeiniveaus Adv '1179 -

WHIRLPOOL KOEL/VRIES BAUKNECHTVAATWASSER

PT440A Adviespnjs'1345

55 CM STEREO KTV

599.-

BOSCH VAATWASSER

529.-

ZANUSSI WASAUTOM.

HD4379, 1,7 liter mhoud Duidelijk afleesbaar waternivo, automatische afslag
Adviesprijs '109-

Camcorder HiFistereo 12xmotorzoom afstandbediening
TA5211 Perfekte beeldkwali
teit stereo teletekst Adv '2795 -

LUXE VAATWASSER
INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

I

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag..,.
zaterdag . . . . . . . . . .

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

IN DE RANDSTAD l overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Weekmedia 17

woensdag 4 september 1996

Zaterdag, maar vooral zondag gaat het hart van menige
Zaridvoortse kunstliefhebber waarschijnlijk harder kloppen. Dan
vindt het Kunstcircus plaats. Vijfjaar bestaat het Kunstcircus. Elk
najaar overspoelt begin september de kunst Zandvoort. Deze keer
zijn er voor het eerst dichters te horen. Bovendien is er werk te
zien van ruim zeventig kunstenaars, onder wie de Zandvoorters
Chris Tonbreeker, Paul Jansen, Donna Corbani en Ton
Timmermans.

Programma

Zaterdag:
* 16.00 uur: Dirk Stigter opent de tentoonstelling van Chris Tonbreeker in het Cultureel
Centrum (Gasthuisplein 9b).
* 22.00 uur: De voorstelling 'Ku(n)st bij nacht en vallend tij' op het strand ter hoogte van
paviljoen 9.
Zondag:
* Kunstwerken in de ateliers van diverse ondernemers.
* Van 10.00-18.00 uur: Open atelier bij het Zandvoorts Palet in de voormalige Mariaschool
(Koninginneweg). Met objecten en schilderijen van het Zandvoorts Palet, plus een schilderij van de Italiaanse haarkunstenaar Antonio di Padua.
* Van 12.00-18.00 uur: kunst te zien in de Swaluëstraat, het Dorpsplein, de Bodeweg,
Buureweg en in de tenten op het Gasthuisplein.
* Van 13.00-17.00 uur: Cultureel Centrum open.
* Van 14.00-16.30 uur: 'Dichter bij de ku(n)st'. Vijf dichters lezen voor uit eigen werk. Met
om 14.00 uur Liselore Gerritsen, om 14.45 uur Jan Kal, om 15.15 uur Driek van Wissen,
om 15.45 uur Cees van der Pluijm en om 16.15 uur Adriaan Bontebal

y
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n
H

Twee voeten, twee
gezichten. „Bij de
linker heb ik me
laten inspireren
door Picasso's
scheve gezichten,"
vertelt de 33-jarige
Zandvoortse kunstenaar Paul
Jansen, die zichzelf het beeldhouwvak heeft
aangeleerd. Hij
begon ooit als
schilder, maar
heeft zich nu op
hout geconcentreerd.
„Deze twee sculpturen heb ik al
een paar jaar geleden gemaakt. Ze
zien eruit als voeten, maar eigenlijk zijn het
gewoon twee stukken drijfhout. Ik
vind mijn materi'aal dan ook op het
strand. Als ik
begin te schaven
en te schuren, ontstaat het kunstwerk als het ware
vanzelf."
Meestal maakt hij
overigens totempalen. „Ik heb er
nu een van drie
meter hoog
gemaakt. Daar
ben ik best wel
trots op." Enkele
totempalen zijn
tijdens de kunstmarkt te zien op
de 'walkway'
(Swaluëstraat).

Ton Timmermans
vond eerst al een
manier om kunst te
zien en te horen
(dankzij de dichtregels die op zijn schilderijen voorkomen).
Nu heeft hij ook een
manier gevonden om
mensen de kunst te
laten voelen: haarkunst.
Het haar van het
schilderij 'Vaag veld'
steekt werkelijk uit.
Van wie het geweest
is, weet Timmermans
niet. „Ik gebruik
geprepareerd haar,
want dat blijft langer
goed. Maar laatst
vroeg iemand me wel
om haar eigen haar te
verwerken, zodat ze
daadwerkelijk een
heel speciaal schilderij heeft."
Tijdens het
Kunstcircus verkoopt
hij niet alleen zijn
haarkunstschilderijen, maar ook aquarels. Bovendien heeft
hij met de hand tien
boekjes gemaakt met
kleine aquarels. Bij
wijze van unieke
handtekening torst
elke bundel een pluk
haar mee.

'Asking the tree'. Zo heet het schilderij dat Donna Corbani
na een reis door Afrika maakte. „Je kunt het een beetje zien
aan de kleuren, die zijn typisch Afrikaans." Dat geldt ook
voor het thema: „Een boom representeert de natuur. In
Afrika staat de mens dichter bij de natuur." Toch kan wat
haar betreft iedereen wat anders in haar schilderij terugvinden. „Een mens die om vergiffenis vraagt van wat de natuur
is aangedaan. Of iemand die hulp wil hebben van de natuur."
In bijna 'al haar schilderijen komen behalve omlijnde fïguren óók halfronde horizons voor, omdat Corbani op een
Californische klif opgegroeid is. Ze werd daar in 1972 geboren. In New York studeerde ze schildertechniek, kunstgeschiedenis en kleurenleer. Twee jaar geleden kwam ze in
Zandvoort wonen en startte ze de galerie Modern Manners.
„Ik voel me hier thuis. Het doet me aan Californië denken,"
vertelt ze. Ook al regent het zelfs in Zandvoort wel eens.
Maar daar heeft ze een oplossing voor. „Hoe donkerder het
buiten is, hoe zonniger mijn schilderijen."

Surrealisme, de gevoelsmatige interpretatie van de werkelijkheid. Dat hield de vorig jaar overleden schilder
Chris Tonbreeker sterk bezig. Bijna al zijn schilderijen
hebben iets absurdistisch, iets lugubers maar er spreekt
ook passie uit.
Hij had een bijzondere opvatting van kunst. „Je maakt
echte kunst als het je lukt de mensen kwaad te maken,"
zei Tonbreeker volgens de overlevering vaak tijdens discussies over kunst. Als hij een stilleven maakte van aardappels, liet hij ze eerst flink uitlopen totdat er een web
van wortels en verval rondom de eerst zo keurige groenten lag.
Het schilderij 'Overspel' maakt een zegswijze zichtbaar:
'iemand de ogen uitkrabben. Tonbreeker maakte het in
een periode waarin hij woedend was op de wereld om hem
heen.
Het schilderij met de krab is geen uitzondering wat
betreft het thema 'zee'. Tonbreeker hield van de zee en
verwerkte dat vaak in zijn werk. Dat is dan ook te zien op
de overzichtstentoonstelling in het Cultureel Centrum.

woensdag 4 september 1996

Weekmedia 17
VLOOIENMARKT: 14/15 sept.
J. Edenhal Amsterdam.
0481 - 422112 / 423363.
Vlooienmarkt: zondag 15/9,
Wijdewormer,
Tennishal
Meckslag.
Zondag
29/9,
Haarlem-Europawyk, Tijbbsporthal, alleen 2e hands, van
9.00-16.00 uur. 0320-256656.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Huishoudelijk
personeel
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Gevr.: ouderwetse huishoudelijke hulp, voor 3x 3 uur
p.w., met ref. 023 • 5715766.
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Wie wil/kan in ca. 3 uur per 2
weken mijn woning schoonhouden? Tel.: 023 - 5731272.

S l u i l i n ^ s l i j i l : tn.ifinihi^ 15.00 uur.
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Oproepen - Mededelingen

Restaurant „Queenie"
receptie - famihe- of huwelijksdiner
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

f en pruik als het
nodig is!

B ledereen hartstikke bedankt voor alle hulp, kaarten,
bloemen. Wieke Heierman
Sinterklaasfeest? Boek nu
een leuke poppenkastvoorstelling. Bel 020 - 6795916.
o Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

sortering in
haarwerken

en pruiken

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

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mqatjwerken
Dinsdags geslolen

9 Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

H A.s. zat. koppel-klaverjas bi
Z.V.M. Handbal, 19.45 uur.
U bent van harte welkom.
H Klaverjassen op donderdagavond in T STEKKIE.
Info. Erica 5714973.
B Klaverjasver. „De Zwarte
Bende" heeft nog plek op
vrij., Hotel Faber. 5719178.

Felicitaties

Hotel Hoogland

Verhuizingen

reparatie,
doe-het-zelf

Divers personeel
gevraagd

• Annette + Ronald, hartelij
gefeliciteerd met jullie doch
ter. Iris, pap en mam.
• JESSICA alweer 5 jr,
van harte. Veel liefs van on
fam. P. KOPER, Curagao.

AMSTERDAM
JAAP EDENHAL
RADIOWEG 64
zondag 8 september 1996 - van 10.00 tot 17.00 uur
Algemene Verzamelbeurs - Flippo-hoek & ruiltafels aanwezic
Toegang leden ƒ1 - niet leden 3,50 - Stadspas/65+ /2,5(
„De Verzamelaar" Afdeling Amsterdam, tel. 020-6170182

Restaurant „Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag.
Aan de vleugel, m het weekend:
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel. 023-5713599.
SNUFFELMARKT UITHOORrelke zaterdag 9-16 uu
Kraamhuur
ƒ 25,
entre
ƒ2,50. Industneweg 4.
Info: 0297 - 532354.

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Maat en dikte

SG30 SG35 SG40 SG45 Latex

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

Fabriekswinkel

ï-jGrandiQzë*spéciale danbieding
••••^^K^AM
kwaliteits LATEX MATRAS
pamasttijk doorgestikt 14 cm dik

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Lattenbodems
Rolbodem
Dubbelzijdig verstelbaar
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm .

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.

Party-service
PELIKAAN

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

Kennismaking

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
DE KLUSSENBUS
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Voor iedere klus, bellen dus. 7 dagen per week. Wat moet u doen?
± ƒ 1200 p.w. is mogelijk met
Tel.: 023 - 5713780
1. Kies een leuke advertentie.
de huis aan huisverkoop van
Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
schilder 2.
schilderijen in Duitsland. Tot Gepensioneerde
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
35 jr, geen invest. of rijbew. heeft nog wat vrije tijd voor
van uw keuze.
nodig, onkostenverg., ook schilder- en timmerwerk.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Tel.:
023
5718248.
stud. Willems: 020 - 6167638.
SCHILDER heeft nog tijd v. Amsterdam. Met Karin, ik ben Utrecht: hoi, met Anita. Ik ben
ƒ 150 per avond als
CONSULENTE bij Miranda's binnen- en buitenwerk. Vrijbl. 34 jaar. Ik zoek een leuke man secretaresse van beroep. Ik
tussen de 35 en 40 jaar, om ben 26, 1.59 m, heb lang
Cosmetica en ook nog een prijsopgave.
auto. Dat kan, bel snel voor Bellen na 18.00 uur: 5719800. een leuke en gezellige af- donker haar en zie er goed
spraak mee te maken. Ge- uit. Ik zoek een leuke, goed
info: 0297 - 59.39.55.
Voor de Doe Het Zelver: kor- woon een avondje lekker uitziende man (geen bril/
20 mensen nodig. WW Pro- te, betaalbare LASCURSUS- stappen en veel lol maken! baard/snor). Ik zoek geen
motions, reclame- en promo- SEN. Bel VGH 024-356.02.34. Dus MANNEN, aarzel niet, wanhopige mannen! Gewoon
tiebedrijf. Wij openen nieuwe • ANNULERINGEN van uwmaar reageer SNEL!!
een avondje uit!
kantoren en wij hebben nieu- advertentieopdrachten kunt u 06-350.15.156 1 gpm. Box- 06-350.15.156 1 gpm. Boxwe int. klanten. Wij zoeken UITSLUITEND SCHRIFTELIJK nummer 452666.
nummer 451419.
promotie-medewerkers, rek- richten aan Centrale OrderafWaar zijn alle leuke, charmanlame verkopers, distributie- deling Weekmedia, Postbus Amsterdam: mijn naam is
Agnes. Ik ben een slanke, te vrouwen gebleven, die
medewerkers, medewerkers 156, 1000 AD Amsterdam.
blonde vrouw van 49. Ik heb graag een vrolijke en ondervoor de klantenservice, verkobrede interesses, waaronder toudende relatie willen? Als jij
pers, die direct kunnen beginlezen, uitgaan, reizen, zon en dit bent, bel dan en ik vertel je
nen. Ervaring niet noodzakeKleding
zee. Ik ben op zoek naar een over mijzelf. 06-350.15.156
lijk. Bel voor afspraak tussen
man met een goed niveau, 1 gpm. Boxnummer 941253.
9-17 uur tel.: 020 -4215500.
T.k. bijna nieuwe dames- en die er ook nog eens goed
BIJVERDIENSTE. Verk. gebr. kinderkleding. Kostverloren- uitziet. Ben jij die man?
Dmgeving A'dam: met Ton. Ik
art. Stuur gefrank env. met straat 85 achter.
06-350.15.156 1 gpm. Box- Den 1.85 m lang en ben 31
naam, adres, woonpl. naar
nummer 301242.
aar. Heb blond haar en blauServimex, Pb 825, 5700 AV
we ogen. Ik woon dus in omg.
Hallo,
wij
zijn
meisjes
van
18
Helmond of bel 0492-555169.
Baby-artikelen
jaar en wij zoeken een leuke A'dam. Het lijkt me hartstikke
KINDERMODELLENBURO
jongen in de buurt van euk om op deze manier in
'POUR ELLE' zkt KINDEREN T.k.a. Perego kinderwag. + Utrecht. We zijn 1.76 m lang, sontakt te komen met jou!
van O t/m 14 jr, i.v.m jaarboek bijbeh. pastei kleurtjes ƒ 250. 56 kilo en hebben blond haar Lijkt het je wat? Spreek dan
'96-'97. Info. 0344 - 615355. Tel.: 023 - 5715766.
tot aan onze billen. Spreek wat in en ik bel terug!
snel wat in, dan maken we 06-350.15.156 1 gpm. BoxLijkt het u leuk om te werken
snel een spannende af- nummer 940271.
als visagiste of hairstyliste?
Muziekspraakü 06-350.15.1561 gpm. Rotterdam/Spijkenisse: hoi,
Bel dan voor info Instituut
Boxnummer 438120.
instrumenten
met Jannie. Ik ben 25 jaar
V.I.P. 0344 - 65.22.21, ook
's avonds bereikbaar. OpleiHoi, ik ben Mandy. Ik ben 1.72 ong. Ik zoek een lieve en eerding in eigen regio. Niet leefm lang en heb lang blond ijke jongen tussen 25 en 30
tijd gebonden, m/v.
haar. Ik ben op zoek naar jou!! :aar. Houd jij net als ik van
Reageer op mijn box en we ilm, muziek en dieren? Dan
Wil je werken als mannequin,
gaan ervoor, helemaal tot het moet jij zeker reageren! Liefst
dressmen of fotomodel'' Wij
einde... 06-350.15.156 1 gpm. omg. Rotterdam of Spijkeniszoeken voor het komende
se! 06-350.15.156 1 gpm. BoxBoxnummer 438241.
seizoen nieuwe gezichten.
nummer 451388.
Opleiding mog. in eigen omg.
Hoi, met Debby. Ik ben een
Erv. niet noodzakelijk. Ook U kunt bij ons al v.a. ƒ 270, meisje van 19 jaar en woon in Samen genieten van een wargrotere confectiematen. Info:
voor het eerste halfjaar
Zoetermeer. Ik heb lang me vriendschap of lat-relatie,
'POUR ELLE': 0344-631061.
een goede piano huren.
blond haar, blauw/groene met een intelligente- man, die
ogen en ben op zoek naar gezellig is in de omgang. Dat
een leuke sportieve jongen uit wil ik! 06-350.15.156 1 gpm.
Woninginrichting
de omgeving. 06-350.15.156 Boxnummer 388992.
Amsterdamseweg 202
1 gpm. Boxnummer 402715. • Reflectanten op advertenAMSTELVEEN
Te koop: BANKSTEL, grijs ge:ies onder nummer gelieven
Holl., hetero j.man, 33 jr,
020-6413187
stoff., ± 3 mnd. oud, ƒ400;
1.73 m, 70 kg, z.k.m hetero, ervoor te zorgen dat het numwasdroger, i.g.st., ƒ 200;
Holl. stel, tot 33 jr, voor vriend- mer in de linker-bovenhoek
spiegelwand van flexibel
Dieren
en
schap/erotiek, in A'dam e.o. op de envelop staat vermeld
rookglas, 4 schuifdeuren 250
Br. o. nr. 755-36031 v.d. blad. en dat de brief geadresseerd
dierencm x 100 cm + 1 losse spiewordt aan: Centrale OrderHuisje, boompje, beestje, dat afd. Weekmedia, Postbus
gel 225 cm x 150 cm, prijzen
benodigdheden
hebben wij al. Wij, 2 meiden 156, 1000 AD Amsterdam. Dit
n.o.t.k. Tel.: 020-6169091, na
van 29 en 4, zijn op zoek naar voorkomt vertraging in de be17.30 uur (evt. antw.app.).
Gevr.: verzorgpony of een man die daar nog tussen handeling.
• T.k. overcompl.: 2 schuim- •paard,
voor enkele dagen past. Denk je dat jij dat bent"
rubb. matras., 80x200, ƒ30 p.w., 6 jr rijerv. 023-5713204. Bel ons dan meteen!
p.st. Lfst in 1 koop. 5714175
06-350.15.156 1 gpm. BoxRelatie/
nummer 995421.
T.k.a.: mahonie houten dresbemiddelingbureaus
Beeld en geluid
soir, 3-deurs + 3 laden
Ik ben een 25-jarige muzieki.z.g.st., ƒ350. 023-5716185.
liefhebber! Ik zoek een meisje, die net als ik van muziek CUPIDO brengt u bij elkaar!
• T.k.a.: wit + zwart Teckno • Philips kl. beeld ktv,
bureau, metaal, ƒ 150 per 12 kanalen, mooi beeld ƒ 100 houdt of misschien wel een Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
instrument bespeelt!
Tel.: 023 - 5717357.
stuk. Tel.: 023 - 5716185.
06-350.15.156 1 gpm. Box- Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
nummer 359503.
. Opleidingen/cursussen
(automatisch) of 0345-631364
Ik ben Mariska en ben 19 jaar, (telefoniste). 24 uur per
Ik heb bruin haar en bruine dag, 7 dagen per week.
AANVANG: Yoga/ademhaling-speciaal(4x)/Tarot/massage- ogen. Ik houd van avondje Cupido: erkend, voordelig en
cursus. Prospect FRED VAN BEEK. Uiterwaardenstr. 40, tel uit en nog veel meer
één van Nederlands grootste
020-6421619. 41 jr erv. Gratis proefabon. op 'Het Parool' dingen... O ja, ik hou ook van relatie-organisaties.
Lees mijn boek 'Even op adem komen'. Ook cassettes/CD lekkere jongens! Dus ben ji
die lekkere jongen?? BELLEN
NAAR: 06-350.15.156 1 gpm
Te koop
Boxnummer 438092.
aangeboden

MATRASSEN
130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

Sportartikelen

65.35.125.-

595.-

SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
PRIJS

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)

Echt

100% schapenwol, 2 delen

wollen
DEKBED
1-pers.
175.-

2-pers.
225.-

litsjumeaux
295-

1 pers. dekbed
v.a. ƒ 34,50

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 075-6172535,

Ik ben Ruud en ben hartstikke
gek en onverantwoord! Ik
zoek iemand die mij wil
heropvoeden of die mij in be
dwang wil houden! Je moe'
wel van goede huize komen
Durf jij? 06-350.15.156 1 gpm
Boxnummer 378964.
Ik heb een PRIMA LEVEN
waarin het mij aan niets ont
breekt. Een creatieve job en
een absorberende hobby
houden mij van de straat.
Nadeel is dat het zo voorspel
baar geworden is. Daarom
zoekt deze late 40-er jou! Een
uitdagende dame. Meer
weten? BEL: 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 358333.

Diverse clubs
Privé A'dam, 9 top-meisjes.
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u.
Overtoom 443, 020-6188677.
Zin in een striptease?
Bel: 020 - 6191292.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

ADRESSEN

auto-accessoires
WIKA
Autoruiten en kentekenplaen. Lijsterstraat 18.
~el. + fax: 023 - 5731613.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Loop jij ook liever over hè
strand dan over het ijs? Ben j
een leuke, slanke, actieve o4-pits gasstel Pelgrim inkl,
man? Laat dan iets leuks van gasslang ƒ 75,-. 023-5720243,
je horen! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 397956. • Gratis! Afhalen bielzen:
schuttinghout, palen + 60 m
Noord-Holland: hé, met Anja terrastegels. 023 - 5717854.
Ik ben een leuke, blonde
spontane en jonge vrouw van • Handsm. kr.luchter ƒ50;
42 jaar, 1 72 m. Ik zoek een sm.ijzer, kapst. ƒ 50; riet. fietsleuke vriend, om samen te stoel ƒ 10. Tel.: 023 - 5713509,
genieten van de leuke dingen • T.k. witte kast 180 hg x 150
in het leven! Spreek maar wa br. x 60 d. ƒ 50,-. Zw/wit T.V
in en wie weet spreken we
elkaar! 06-350.15.156 1 gpm ƒ50,-. Tel.: 023-5719596.
Boxnummer 327992.

Onroerend
Welke leuke meid heeft zin
om te gaan stappen met een
goed te koop
leuke jongen? Ik ben 22 jaar
aangeboden
1.85 lang en heb blond haa
en blauwe ogen! Als ]e da
wat lijkt, reageer dan op mij
06-350.15.156 1 gpm. Box T.k.: garage Fenemaplein
Tel.: 023 • 5715689.
nummer 351721.

06-Nummers

Te koop: Gazelle 16 inch
Dames geven hun adres
iets, grijs, zonder zadel,
en tel.nr (100 cpm).
'40,-. Tel.: 020-5712846.
06 - 96.85
'e koop: Peugeot snorscoo- ANONIEME sexafspraakjes.
er Zenith, met koffer, bj. '95, Sexkontaktlijn Amsterdam.
<m.st. 500, nwpr. ƒ4600, nu 06-320.330.79 (75 cpm).
"2875. 023 -5714490.
Bel 06-97.80 (SOcpm)
voor sex met
hete STUDENTES!
Auto's en

diversen
• ATTENTIE! Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
zwarte-marktspullen; sex/erotische advertenties; geven
van lessen/bijlessen; personeel biedt zich aan; te koop
raskatten/honden
(pups);
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel;
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aangeboden; vakantiebungalow:
o.i.d. te huur aangeboden.
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter. Deze
kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm-tarief.

Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs voor direkt SEXkontakt. Bel: 06-95.11 (1 gprn).
REGIOSEXDATING: vrouwen
'20-45) uit jouw regio willen
sex! 06-95.17 (80cpm).

Autoverzekering

2 warme STUDENTES privé,
Zandvoort Racing biedt aan: 00 245 292 777 Het telef.nr massage, relax, trio. Midden<art Blesse Pro-Twin ƒ 3500; dat alle 06 sexnummers over- weg 89A A'dam 020-6925183.
Blesse Promo 95 ƒ 5500.
bodig maakt (200 cphm).
BETTY'S ESCORT
Telefoon: 023 - 5717838.
60 CPM! Kerels gezocht voor 020-6340507, dag. v.a. 19 u.
sex met vrouwen. 06-9678.
Luxe privéhuis! 12 meisjes,
Rijwielen,
(95 cpm) haar eerste
ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden,
motoren,
GANG-BANG met drie man sauna's. 10.00-1.00. Sarphatipark 118 A'dam 020-6723022.
06-320.322.29.
bromfietsen

VAN KERKWIJK

Uitgaan

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden,
v.a. 30 jr 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A, Osdorp, v.a. 20u.

Jan Best

SPELEN

Tel. 020-6157107

Verenigingsnieuws

TAFELS

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).
Hete vrouwen (35+) willen
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
06-96.68 (slechts 60 cpm!).

Frans, 39, zkt woonruimte HETE vrouwen (35+) willen
SEXKONTAKT: vrouwen
voor langere tijd, huur ƒ 500. direkt sexkontakt.
(25+) willen sex. Direkt a/d
030 • 2421588 (antw.app.).
lijn! 06-96.63 (80cpm)
06-350.442.52 (75 cpm).
Zorgzame student zoekt kaSEX-OPROEPEN van
• * HOMO-KONTAKTEN * *
mer in Z'voort, tot ƒ 500.
de heetste vrouwen (20-45)
Direkt apart met hele
Bel Joost: 050 • 5345127.
06-97.37 (80cpm)
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-96.13 (Nu 60 cpm). SEXtelefoonnrs van studenFinanciën en
HOMO-voor-2, SNEL Direkt tes, ze geven echt hun numhandelszaken
Apart met een hete jongen! mer. 06-95.01 (75 cpm).
06-98.78 (60cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart
JONGE mannen gezocht om voor dominant sexkontakt.
dames 40+ te verwennen: 06-320.329.99 (75cpm).
06-97.09 (75 cpm).
SM-voor-2: voor 'n streng of
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
onderdanig SEXkontakt!
Kerels gezocht voor
Bel nu: 023 • 5714534.
Bel: 06-95.37 (SOcpm).
SEX met dames (40+)!
Bel 06-97.05 (75cpm)
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
• De advertentie-afdeling
Hete negerinnen echt opKerels gezocht voor
behoudt zich het recht voor wilde sex met dames (40+). bellen. 06-98.80 (80cpmj.
advertenties, eventueel zon06-98.11 (80cpm)
TRIOSEX: 'n vrouw of man
der opgave van redenen, te
750 RUILADRESSEN
Kerels
gezocht voor lekkere extra in bed. Sexkontakten!
n A'dam. Inform. bij WBV Het weigeren (art. 16 Regelen sex met hete dames 40+.
Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
voor het Advertentiewezen).
Oosten. Tel.: 020-4873315.
06-96.01 (1gpm).
Vele mannen gezocht voor
SEX met dames 35+. 06-9620
Mannen gezocht om hete
Vakantie Binnenland
vrouwen (30+) te verwennen. (SOcpm). Vrouwen bel ECHT
gratis 06-4999.
06-95.80 (75cpm)
Vrouwen (40+) willen snel
Naar bed met hete
'ONYPARK SLAGHAREN
SEX!! DIREKT APART! Bel nu:
getrouwde
vrouwen
thuis.
.ast minute weekend arrangement 20-21-22 sept.,
06-96.33 (1gpm).
06-96.03 (80cpm)
3 persoons vakantiehuisje met TV voor slechts ƒ 298,-.
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, circus,
VROUWEN-lijn:
Nieuw: hete meisjes uit
wild west shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier
Ze willen meteen en
• Groot Amsterdam!!
:n gezellige avondprogramma's.
veel sex! 06-97.06 (75cpm)
06-350.445.20 (75cpm).
Bel PONYPARK SLAGHAREN 0523 - 683000.

PIANO

Heemstedestraat 28
bh. Hoofddorpplein
Amsterdam.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

KOLONIAALSTIJL

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport
Voll. verz. Dag-nachtservice.
Op zoek naar werk in de
:echniek? Bel of kom dan 020-6424800 of 06-54304111
angs bij Technicum Uitzendburo, Ceintuurbaan 312 in
Onderhoud,
A'dam. Tel.: 020 - 676.76.56.

020-562 62 71
lilil immnu-r i- nii-l i oor li<vor»klarhli-n | of xcndi-n aan:
l)i-

PIANOLESSEN
PRIVE-LES Engels, Latijn,
Onroerend goed
Klassiek en modern
Grieks, Dutch lessons, J. Baken woonruimte
door gedipl. lerares.
ker, Botticellistr. 38-II, A'dam
(bij Olympiapl.), 020-6751664.
Tel.: 023 - 5718486.
te huur
aangeboden
rivé pianoles, lichte muziek,
Korte, betaalbare
ook accordeonles,
Nederlands-lndie,
antieke DICO MUSIC 023 - 5714551.
LASCURSUSSEN.
meubelen en antiek-look: 700
Bel VGH 024 • 356.02.34.
» Uw
rubrieksadvertentic
stoelen, div. modellen tafels, MANNELIJK NAAKT, stil Ieunt u zowel schriftelijk als
ook met marmer, kasten, ven, portret, enz. Tel.: 020 - ASTROLOGIE opl. 'Jupiter'. elefonisch opgeven. Zie voor
oanken, vitrines, bureaus,
iet adres en/of telefoonnum672.21.21. Vincent van Oss.
Folder: 020 • 6384148.
decoratie enz. JAN BEST,
mer de colofon op de adverKeizersgr. 357, 020-6232736.
entiepagina van deze krant.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Dans- en balletlessen
Aalsmeer, 020-6412137.
itudio voor 1 werkend, net
pers. t.h. voor ± V? jaar, ƒ 700
CLAUDIO GOMES DANCE SCHOOL open huis 7 september, D.mnd inkl., borg 1 mnd huur.
300 in voorraad
iratis workshop SALSA: beginners 20-21 u., gev. 21-22 u., 'el.: 023-5715566, na 19 uur.
antiek, klein,
iAMBA demonstratie, daarna vrij dansen. Donker Curtius- /anaf 1 okt. a.s. eengezinsgroot, dik, dun.
straat 9 (v. Hallstraat). Tel.: Claudio 06 - 54633461,
won. te huur voor periode van
020 - 6839646 of Aart 06 - 52819351.
± 10 mnd., rustige omg., in
nabijheid van de watertoren.
Keizersgracht 357,
Br. o. nr. 762-36051 v.d. blad.
Zalenverhuur
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Woningruil
Aalsmeer, 020-6412137.

Kunst en antiek

Technisch personeel
gevraagd

Mi<-i>rij/i>n <•\<•!. \-.:,'.; BT\\
l knul df lrk-1 \ ;
Icli-fmii-rli o(i>r<-M-n:

Gevr. interieurverzorgster
enkele dagen p.w. 9.00-11.00
uur. Hotel Queenie, vr. nr.
mw. Holleman. Tel. 5713599.
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Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S

24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!

06 - 96.80
VERNIEUWD
Dames geheel Privé!
06--96.88
24 u./p.d. 100 cpm
Dominante vrouwen geven
tel.nrs voor SM-kontakt. Bel
NU: 06-320.325.80 (1 gpm).

ECHT THUIS!
06 - 350.10.350 (75cpm)
GAY-kontakten: mannen zoeken mannen. Dating + Direkt
Apart! 06-9518 (75cpm).
HEET 35+ sexkontakt: direkt
apart met een oudere vrouw.
Bel! 06-9567 (80 cpm). Vrouwen bel gratis 06-4633.

MiCRO's

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f300,- uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

GOED NIEUWS
VOOR
VERENIGINGEN
Heeft u een activiteit b.v.
klaverjassen, bingo, dansavond,
muziekuitvoering of iets dergelijks
mag u in het Zandvoorts Nieuwsblad
een GRATIS micro plaatsen.
(max. 3 regels)
U kunt uw micro inleveren tot uiterlijk
dinsdag 11.00 uur op ons kantoor,
Gasthuisplein 12, Zandvoort

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het

Gratis Micro's en betaalde
recht voor zonder
Micro's moeten worden ingele- °P8ave van redenen
verd bij een aanleveradres
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99

t/m 6 regels/ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38

t/m 9 regels/ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook x.onder vermelding vraagprijs (artikelen ie zamen niet boven f300,-) kunt u niet gratis adverte
ren. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:'

Sporting Club start
badmintonseizoen
ZANDVOORT - Badmintonvereniging Sporting Club Dirk
van den Nulft begint donderdagavond 5 september het nieuwe seizoen. Vanaf morgenavond tot eind april zal iedere
donderdagavond de Pellikaanhal van half negen tot half elf
haar deuren openen voor de enthousiaste leden van deze vereniging.
De voorzitters Gerrit van den
Nulft en Jaap Enderman hebben de leden van de dertig jaar
oude club weer naar sterkte ingedeeld in de dames-, heren- of
mixeddubbelpoules.
Alle leden worden op de eerste speelavond verwacht om de
shuttle te bespelen. Ondanks
de sterke bezetting binnen
Sporting Club zijn er nog een
beperkt aantal plaatsen vrij
voor nieuwe leden. Liefhebbers
kunnen op de speelavond langs
komen of bellen met Jaap Enderman, 023-5730952 of Gerrit
van den Nulft, 023-5719645.

Koken, vliegers
maken en bridgen
in 't Stekkie

Zandvoortse Schaak Club
begint een nieuw seizoen
ZANDVOORT - De
Zandvoortse Schaak Club
houdt morgenavond de
jaarlijkse ledenvergadering in het Gemeenschapshuis,
waarmee
meteen het schaakseizoen
is geopend.
In deze vergadering wordt
teruggeblikt op het afgelopen
seizoen, maar ook op het komende jaar. De clubcompetitie zal weer belangrijke aandacht krijgen, zowel bij de senioren als de junioren. Zo'n
25 ronden zullen gespeeld
worden.
Niet alleen de strijd om het
clutakampioenschap is belangrijk, ook de strijd in de
externe competitie is een
voornaam gegeven bij deze
vereniging. Vorig seizoen liep
het voor de spelers van het
eerste team niet al te best af
met een degradatie naar de
vierde klasse NHSB. Het
team wil dit seizoen revanche
te nemen.
Als afwisseling over het gehele schaakseizoen zullen er

ZANDVOORT - Van toneelspelen tot vliegers maken en van bloemschikken
tot koken, buurthuis 't Stekkie (Celsiusstraat 190) start
in september met zeer uiteenlopende nieuwe cursussen voor kinderen en volwassenen. Belangstellenden
kunnen zich van dinsdag tot
en met donderdag tussen
tien en vier opgeven of om
meer informatie vragen (telefoonnummer 5717113).
Joke de Jong leidt de cursus
toneelspelen voor kinderen van
acht tot en met 12 jaar. Ze geeft
onder andere tips over stemgebruik en bewegingen. Aan het
einde van de cursus laten de
deelnemers zien wat ze geleerd
hebben. De toneelclub start op
vrijdag 20 september (van vier
tot vijf uur).
Bij muziekexpressie leren
kinderen van vier tot en met zes
jaar spelenderwijs veel over
muziek. Docent Marco Beeldman werkt bij deze cursus met
thema's als 'herfst', 'circus' en
'dierentuin'. Vanaf maandag 16
september zijn er tien lessen
van vijf tot zes uur.
Meiden van tien tot en met 14
jaar kunnen zich na de cursus
van Remco van Poeieren beter
verdedigen en hebben ze waarschijnlijk meer zelfvertrouwen.
Zelfverdediging gaat van start
op dinsdag 17 september (van
vier tot vijf uur).
Zelf een vliegend spook maken. Dat kunnen kinderen van
acht tot en met 12 jaar na afloop
van de vliegercursus. Op donderdag 12 september geeft Wilma Fischer van vier tot vijf de
eerste les.
Striptekenaar Jaap Kloes
maakt samen met de deelnemers aan de cursus striptekenen een eigen krant. Tieners
van 12 tot en met 16 jaar Jmnnen bij hem tien weken lang
vanaf dinsdag 17 september terecht van half zeven tot acht
uur.
Wie alleen maar voor de buis
zit 's middags, heeft de kans om
12 weken lang voor zestig gulden flink te zweten met Ester
Koper. De dance aerobicslessen voor tieners vinden elke
maandag vanaf 23 september
van zes tot zeven plaats.
Bij de tienerkookclub leert
Erna Fremeyer niet alleen
maar hoe je een ei bakt. Ze
heeft recepten uit verschillende landen, zoals Italië en Mexico. Dinsdag 10 september is de
eerste cursusavond van kwart
over vijf tot kwart voor zeven.
Ook voor volwassenen heeft
't Stekkie zeer verschillende
cursussen en activiteiten. Zo
kan men leren bridgen, kalligraferen, aquarelleren, naaien,
koken, bloemschikken en Engels of Frans leren spreken.
Daarnaast heeft 't Stekkie een
yogacursus, een klaverjasclub
en een maandelijkse rommeimarkt.
Het buurthuis richt zich
eveneens op senioren. Op 12
september is er bijvoorbeeld
een lezing over de voordelen
van een goede ademhaling. De
Alzheimer Stichting geeft op 26
september informatie over dementie. Op 10 oktober is er een
spelletjesochtend. Wie van
spelletjes houdt, kan zich ook
aanmelden voor koerstaai.

ZANDVOORT - Voor de duiven van Postduiven Vereniging
Pleines stond er een wedvlucht
van 145 kilometer op het programma. De winnende duif was
dit keer van Hans Heiligers.
De jonge duiven werden in
het Belgische Duffel gelost om
's morgens acht uur. De westnoordwesten wind was niet erg
gunstig voor de Zandvoortse
duiven. De eerste duif van Hans
Heiligers werd om vijftien seconden over tien ingeklokt. De
volgende drie snelste duiven
waren eigendom van Peter Bol.
Uitslag: H. Heiligers l, 22, 24,
25. P. Bol 2, 3, 4, 9, 10, 13, 17, 23.
R.Driehuizen 5,11. P.Koopman
6, 12, 14, 20. J.Romkes 7, 19. R.
en Th. Sinnige 8. Gebroeders
Harteveld 15, 21. F.Spronk 16,
18. Combinatie Koper 27. H.Terol 36. Combinatie Paap 38.
H.Gaus 43.

vier avonden besteed worden
aan het zogenaamde Rapidschaak. Versnelde schaakpartijen van zo'n twintig minuten per persoon. Ook de
spelers, die het nog sneller
willen doen, met bijvoorbeeld het snelschaken, zullen
in een speciale competitie
volledig aan hun trekken komen.
Voor 8 mei 1997, Hemelvaartsdag, staat voor de 17-e
keer het Louis Blok Rapidtoernooi op het programma,
terwijl op 18 augustus een
strandtoernooi wordt gehouden. Op de schaakavonden
van de Zandvoortse Schaak
Club kan gebruik gemaakt
worden van het schaakmateriaal om problemen te proberen op te lossen, waarbij de
computer niet meer weg te
denken valt.
Nieuwe leden kunnen vanaf volgende week donderdagavond aanschuiven in het Gemeenschapshuis. Informatie
bij Jan Berkhout, 5715023,
Edward Geerts, 5717978,
John Ayress, 5714120 of Ruud
Schiltmeijer, 5717272.

Alexander Hoekstra wint
spectaculaire surfwedstrijd
ZANDVOORT - Het zesde
evenement van het O'Neill
Nederlands
Kampioenschap Windsurfen 1996 is
op spectaculaire wijze gewonnen door Alexander
Hoekstra uit Almere. De
weersomstandigheden waren zaterdag perfect voor de
Nederlandse topsurfers.

In tegenstelling tot de vijf eerdere surfwedstrijden om de nationale titel, waren er in Zandvoort ideale omstandigheden.
Windkracht zes zorgde voor
drie tot vier meter hoge golven
en daar moeten de surfers het
van hebben. Eerder in dit seizoen konden er in Monnickendam, Hoek van Holland, Scheveningen, Hargen en Noordwijk geen officiële wedstrijden
gevaren worden, omdat de
wind het af liet weten.
Op zaterdag werd het een
groots surfspektakel voor de lokatie van Tim Klijn. Het vele
publiek dat naar deze wedstrijd

was gekomen, kwam niets te
kort. Op zee vocht de Nederlandse surftop menig fel gevecht uit op de hoge golven.
Door de harde wind was het
hard werken voor de surfers
terwijl hier en daar lichte schades, zoals een afgebroken vin,
te zien was.
In rap tempo werden zes wed-

Zwart een uitstekende tweede
plaats. De derde plaats staat
voorlopig op naam van de Amsterdammer Edwin Junge.
De strijd om het Nederlands
kampioenschap ligt nog geheel Zandvoortmeeuwen
open. Na deze enige geldige offi- in vierde ronde
Een hele goede indruk maak- ciele race gaat de beslissing
te Marcel van der Zwart uit hoogstwaarschijnlijk vallen m van districtsbeker
Haarlem. Ook Van der Zwart de laatste wedstrijd van het seiZANDVOORT - Het zondag
zoen. Die wordt eind september team
van Zandvoortmeeuwen
in Schevemngen gehouden.
is doorgedrongen tot de vierde
om de districtsbeker van
De harde wind bleek voor de ronde
KNVB. Na een moeizame
dames meestal te veel. Slechts de
overwinning op DSC en de Al
een enkeling wist de finish te junioren
van Haarlem werd nu
halen. Tineke van der Knijff, het zaterdagteam
van DEC met
uit Wassenaar, voert de rang- 9-1 opgerold.
boekte drie zeges en werd een- lijst aan voor Corneha van der
maal derde en vierde. De twee- Schilden uit Alphen aan de
Het team van tramer Pieter
de race kon Van der Zwart niet Rijn. Met maar liefst 57 punten Keur
lijkt op tijd in vorm te
afmaken door het knappen van voorsprong heeft Van der zijn. Werd
eerste bekerwedeen vin. In de totaal rangschik- Knijff goede vooruitzichten op stnjd tegendeDSC
nipt met 3-2
king greep Marcel van der de titel.
gewonnen, ook de wedstrijd te
gen de Al-jumoren leverde de
nodige problemen op. Door met
3-2 te winnen werd de volgende
tegenstander DRC, dat uitkomt
in de zesde klasse.
En tegen dat elftal heeft
Zandvoortmeeuwen geen enkel
probleem gehad. Soepel combineerden de Zandvoorters er op
los tegen een veel te zwakke
Bij de rust was
ZANDVOORT - De dLrec- een aantal ronden over het cir- tegenstander.
het al 4-1 en in de tweede helft
tie van het Circuit Park cuit te rijden en de prestaties werd
score regelmatig opgeZandvoort heeft besloten van hun auto's zonder risico op voerd.dePaul
Longayroux, Ferry
boetes
uit
te
proberen.
om met onmiddellijke inBoom, John Keur, Mischa TibCircuit-directeur
Hans
gang een punt achter het
boel en Ruud van Laerebehoor'vrij rijden voor particulie- Ernst: „Vanzelfsprekend be- den tot de schutters.
treuren
wij
deze
beslissing
ten
ren' op de dinsdagavonden zeerste maar zolang de aante zetten.
De secretaris van Zandvoortvraag voor onze nieuwe Wet meeuwen,
Henk Kinneging,
Een belangrijke reden hier- Milieubeheer-vergunning nog hecht
veel waarde aan deze
voor is de recentelijke door de met afgerond en het geluidsa- ruime niet
overwinning. „We speelprovincie Noord-Holland ver- neringsprogramma niet uitge- den best
goed voetbal, maar
zonden brief over het mogelijk voerd is, zullen wij alles in het DRC was geen
partij. Nee, dit
overschrijden van de vastge- werk stellen om discussies met was geen maatstaf,"
aldus Kinstelde geluidsnormen door de de provincie te voorkomen."
neging. „Zondag wordt het pas
circuitexploitant. Het 'vrij rijOver de andere activiteiten belangrijk.
uitwedstrijd teden voor particulieren' werd als zomeravond-competitie en gen WFC isDe
andere koek. Niet
gedurende acht jaar georgani- rijvaardigheidstrainingen in de alleen dat wordt
een zware wedseerd op de dinsdagavonden in avonduren op het Circuit Park strijd maar de gehele
competide maanden mei tot en met sep- Zandvoort zal door de circuit- tie wordt zwaar. We hebben
een
tember. Duizenden particulie- directie op korte termijn met heel leuk elftal, fysiek wat licht,
ren hebben van de gelegenheid de betrokkenen overleg plaats- maar individueel heel goed."
gebruik gemaakt om zelf eens vinden.
het gebruikelijk is m de surfsport dat het slechtste resultaat
mag worden afgetrokken,
kwam de huidige kampioen
met de schrik vrij en behield
zijn eerste plaats.

strijden gevaren. Alexander
Hoekstra was op deze echte
eerste surfwedstrijd van dit seizoen oppermachtig. Driemaal
surfte de man uit Almere naar
een eerste plaats, terwijl hij
tweemaal als tweede werd genoteerd. In de vierde race ging
het nog bijna mis voor Hoekstra. In deze race verscheen
Hoekstra te laat aan de start
waardoor een goede klassering
niet meer mogelijk was. Omdat

Geen vrij rijden
meer op circuit

Zomerdrive groot succes
ZANDVOORT - De jaarlijkse
zomerdrive van de Zandvoortse Bridge Club is weer een
groot succes geworden. In totaal hebben ongeveer 150 spelers gestreden om de overwinning, die uiteindelijk ging naar
de heer Emmen.
Om in aanmerking te komen
voor opname in de eindrangschikking moest minimaal
acht keer deelgenomen worden. De heer Emmen was in
deze zomerdrive heel goed op
Voor het British Race Festival bestond met zo'n 7500 toeschouwers concours voor historische Engelse racewagens. De merken MG, dreef met een score van 538 proveel belangstelling. En die toeschouwers kregen waar voor hun Healey en Rover waren de hoofdschotel van deze fraaie Britse dag cent, hetgeen een gemiddelde
score per speelavond betekengeld.
op het Zandvoortse Circuit
De fraaiste bolides werden getoond in de demonstratieritten en het
Foto. Rob Knotter de van maar liefst 67 procent.
Goede tweede werd de heer Van
der Meulen met 532 procent.

Paviljoen Jeroen wint 14-e
strandpachters-toernooi
ZANDVOORT - Het 14-e
zaalvoetbaltoernpoi voor de
strandpachters is ook dit
keer een groot succes geworden. In sporthal Pellikaan werd op sportieve wijze geknokt voor de oyerwinning, die uiteindelijk ging
naar Strandpaviljoen Jeroen.
Vooral het uiterst sportieve
wedstrijdverloop,
er
viel
slechts één tijdstraf in dertig
wedstrijden, stemde de organisatie tevreden. Nadat er eerste
drie voorronde-avonden werden gehouden, waarvan iedere
avond twee teams doorgingen
naar de finale-avond, bleven er
zes teams over, die streden om

de felbegeerde wisselbeker.
Titelverdediger ZBB was al
na twee wedstrijden, die beide
verloren gingen, kansloos voor
de eindoverwinning. Door de
uitslagen bleef de spanning tot
de laatste wedstrijd verzekerd.
Vier deelnemende teams hielden kans op de titel. Paviljoen
De Zomer leek het toernooi te
gaan winnen maar struikelde
onverwachts over Copa Cabana
met 5-2. Ook Paviljoen Boom
kon het niet bolwerken en leed
tegen Jeroen een 0-1 nederlaag.
De laatste wedstrijd van het
toernooi tussen Jeroen en Lou
Lou, die moest winnen, bracht
de beslissing. Favoriet Jeroen
nam al snel een voorsprong
maar slaagde er niet in om het
taaie Lou Lou van zich los te

schudden. Lou Lou kwam verrassend op gelijke hoogte en
bracht Jeroen daarmee in grote
verlegenheid. Lou Lou rook
zijn kans en nam met nog zeven
minuten te spelen brutaal een
2-1 voorsprong.
Jeroen drong weliswaar aan,
maar kon de juiste richting niet
vinden. Dertig seconden voor
het einde lukte het alsnog. Een
koelbloedig uitgespeelde aanval werd onhoudbaar afgerond
waardoor de eindstand op 2-2
kwam. Door dit resultaat werd

Eveneens knap was de prestatie van mevrouw Spiers, die
beslag legde op een fraaie derde
plaats voor de op de vierde
plaats eindigende heer Heidoorn. De vijfde plaats ging
naar mevrouw Koning. Als afsluiting van het zomerseizoen

Jeroen kampioen en werd Lou
Lou verwezen naar een derde
plaats. Paviljoen de Zomer legde beslag op de tweede plaats,
terwijl Copa Cabana vierde
werd.
De finale-avond werd goed
bezocht. De teams waren vooraf verplicht een dame in het
team op te nemen. Scoorde een
dame een doelpunt dan telde
die voor twee. Als meest waardevolle dame werd uiteindelijk
Anita Reumann gekozen, die
uitkwam voor Paviljoen De Zomer.

ZANDVOORT - Het gaat
goed met de Zandvoortse
deelnemers in de autosport.
Allard Kalff deed goede zaken, met een tweede plaats,

Marco en Jeroen even conrenr

Het werd een zeer spannende
strijd die resulteerde in een
eindstand met onderling kleine
verschillen tussen de eerste vijf
aankomenden. Trotse winnaars werden de heren Bakker
en Brandse met 58 procent, gevolgd door mevrouw Molenaar
en de heer Clement op minder
dan een procent.
Kort daarachter eindigden de
dames Van Ackooij en Drenth
en de heren Emmen en Van der
Meulen op een derde en vierde
plek, terwijl de vijfde plaats
was voor de heren Polak en
Vergeest.
De eerste wedstrijd van het
nieuwe seizoen wordt vanavond gespeeld. Informatie bij
H. Emmen, 5718570, alleen 's
avonds.

Debutant in de racerij Mark
Kroes reed een zeer verdienstelijke wedstrijd. Tijdens de trainmg realiseerde Kroes al een
opvallende 11-e traimngstijd,
hetgeen de hoop op een hoge
klassering deed toenemen. Nadat het starthcht op groen was
gegaan, waren alle coureurs onder aanvoering van Ferry Duivenvoorden goed weg. Ook
Mark Kroes had een goede
start en vestigde zich op de 11-e
plaats.

Voetballer Marco van Basten, oud-Ajaxied en
voormalig speler van AC Milan, was samen met
discjockey Jeroen van Inkel vorige week even op
het circuit van Zandvoort om kennis te maken
met de autosport. In een Citroen Saxo reed Van

Basten eerst een aantal ronden mee met Van
Inkel, die al jaren in deze klasse meerijdt. Daarna
kroop de voetballer zelf achter het stuur nadat hij
nog enige tips had gekregen van Gijs van Lennep,
ex-Formule l coureur
Koto c'ims Si-hounns

Klaverjasavonden
bij handbalclub
ZANDVOORT - De handbalveremging
ZVM-Rabobank
start deze week met de jaarlijkse klaverjasactiviteiten. Elke
eerste zaterdag van de maand
wordt een klaverjasavond georganiseerd te beginnen zaterdagavond 7 september.
Door de commissie worden
zeven avonden georganiseerd
waarvan de twee laagst gespeelde afvallen. Op elke speelavond
kan tot kwart voor acht worden
ingeschreven, terwijl de klaverjasstrijd om acht uur begint.
Het inschrijfgeld bedraagt tien
gulden per koppel, waarbij inbegrepen een kopje koffie.
Het klaverjasspel wordt gespeeld in de kantine van de
handbalvereniging aan de
Duintjesveldweg in het voormalige circuitterrein. Voor de
oudere klaverjassers bestaat de
mogelijkheid om gebruik te
maken van de belbus tegen een
geringe vergoeding van twee
gulden per retour.
Opgave hiervoor bij Joke de
Jong, 5716219 voor vrijdagavond tien uur.
De klaverjasavonden staan
dit seizoen gepland op 7 september, 5 oktober, 2 november,
7 december, 4 januari, l februari en l maart.
Ook voor deze avonden kan
opgave geschieden bij Joke de
Jong.

Chess Society

in de race van het Auto Tra- huldigt kampioen
de Dutch ToerwagenkampiZANDVOORT - Vrijdagoenschap en Mark Kroes
zal het bestuur van
scoorde fraai met een tiende avond
plaats m Pepsi Citroen Saxo de Chess Society de start
van het zevende schaakseiCup.
zoen inluiden. Dit gebeurt
om acht uur m het GemeenDe races op het befaamde TT- schapshuis met de algemecircuit van Assen waren ener- ne ledenvergadering. Ook
verend. De start van de race vindt de prijsuitreiking in
was goed voor Kalff. Twee Duit- de diverse disciplines van
sers met snelle BMW's en Rob het voorbije seizoen plaats.
Karst gingen de Zandvoorter
vooraf, doch dat hinderde met,
zolang de concurrent om de nationale titel Frans Verschuur
maar achterbleef. Allard Kalff
nam geen enkel risico en reed
de wedstrijd rustig uit. Door dit
resultaat is Allard Kalff, met
nog een race te gaan de voornaamste kandidaat op het Nederlandse kampioenschap.

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonslop service
18.00 t/m 20.00
Muaekboulevard
20.00 l/m 22.00
I'owcr Play
22.00 l/m 24.00
Tussen Kb & Vloed
Vrijdag
O 00 l/m 11.00
ZFM Nonslop service
11 00 l/m 12.00
ZFM Plus Ken pioKramma speciaal voor de senioren
12.00t/ni 14.00
Walcrtoicn (mei lussen 12 en l dcgemeentcvooilichtci)
14.00 l/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 l/m 20.00
Muiiekboulcvaid
20.00l/m24.00
Power Play
22.00l/ni24.00
BPM
Zaterdag
O 00 l/m 02.00
NiclitfliKlit. 1-cn prpiïi anima voor de Rock-licfhebber
2 00 l/m 08.00
ZFM Nonstop service
8 00 t/m 10.00
Broek ophalen
10 00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Ncuf)
12.00 l/m 14.00
Hand in hand
14.00 l/m 16.00
Badmuts
16 00 l/m 18.00
Kurobicakdown
18.00 l/m 19.00
ZFM Sport (Live vanuil Yanks Café)
19.00 t/m 20.00
Cielctter aan Zee (Live vanuit Yank Café)
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
de Duim oos Ken levensbeschouwelijk pi OKI .inima
9 30 l/m 10.00
10.00 (/m 12.00
ZFM Ja/,!
120()l/ml4.00
Kffe Brunchen m e t . . .
Badmuts
14.00 t/m Ki.OO
16.00 t/m 18.00
Zandbak
18.0()t/ni20.00
Miuiekbouleviird
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

werd gespeeld om de Chris
Braunbokaal, het officieuze
kampioenschap van Zandvoort. Hiervoor streden de
veertien hoogst geëindigde paren uit de zomerdrive.

Allard Kalf f en
Mark Kroes in
voorste race-gelederen

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

Zandvoorfcs
Nieuwsblad

Nederlands kampioenschap
ligt nog helemaal open

Britse auto's in trek

(per 01-06-1996)

Hans Heiligers
klokt eerste duif
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Door een schuiver van een
voor hem rijdende concurrent
pakte de Zandvoorter even de
zevende plaats. Deze plek kon
Kroes niet vasthouden, maar
de uiteindelijke tiende positie
was een prachtig resultaat.
Over drie weken krijgt Mark
Kroes een nieuwe kans op een
plek bij de eerste tien tijdens de
race op zijn eigen thuis-circuit
m Zandvoort.

Ook bij de Chess Society
wordt teruggekeken op het aigelopen seizoen, maar de bekendi naking van de plannen
voor het komende seizoen zal
meer aandacht vragen. De kampioenen, zoals het eerste team,
dat promoveerde naar de eerste
klasse, zullen eveneens worden
gehuldigd.
De
snelschaakcompetitie
werd winnend afgesloten door
Hans Drost met op de tweede
plaats Mare Kok. De Rapidcompetitie werd een volledige
bestuursaangelegenheid. Voorzitter Olaf Cliteur won, met op
een tweede stek Mare Kok.
Hans Drost was ook hier goed
op dreef en pakte het brons
De belangrijkste titel, die van
kampioen van de interne competitie ging naar de sterk spelende Mare Kok, die Simon
Bosma voorbleef. Nieuwkomer
Jaap Bouma verraste met een
fraaie derde plaats. Kok nam de
titel over van Kees Koper. De
nieuwe competitie start volgende week vrijdagavond.
Geïnteresseerden, schaakmveau doet niet terzake, kunnen
vrijdagavond m het Gemeenschapshuis komen kijken hoe
er geschaakt wordt. Inlichtmgen: Hans Drost. 5718430.

Weekmedia 17

12

woensdag 4 september 1996

&CHRYSLER
ALWAVS DRIUINC FORWARD

Megakoel, Megafris
Megacomfortabel
/

Nu airco
op de
Mégane

Hatchback

Op Internet http //www chryslernl

voor maar

De nieuwe Chrysler Voyager: we hebben uw wensen de ruimte gegeven.

f990,-*!

Uitmuntend zegt de Voyager rijder als het gaat over veiligheid uitrusting en de keuze uit 36 modellen Dat hebben
we niet veranderd Wat dan wel? De nieuwe Voyager oogt compacter, maar is van binnen toch ruimer
Waardoor hij zich als een personenauto gedraagt En wat dacht u van een tweede schuifdeur'
De nieuwe Chrysler Voyager laat weinig te wensen over De Chrysler-dealer stelt u graag aan hem voor

Nu airco voor slechts f 990,-

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8 30 -17 30 uur Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Informeer bij uw dealer naar de levenngsmogehjkheden Prijzen incl BTW af importeur, excl kosten njklaarmaken en
verwijderingsbijdrage Lease vanaf ƒ 1 340, per maand (48 mnd 20 000 km p/j, full operational lease, excl BTW en
brandstof) Wijzigingen voorbehouden Chrysler Import Holland B V Tel 0347 363400
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HAUBER FASHION
presenteert de eerste, nieuwe
herfst/winter modellen.
Buitengewone kombmatiemode
van gebreide en geweven stoffen.
Een individuele stijl in een
hoogwaardige kwaliteit.
Jong, modern en draagbaar . . .
voor U de eerste keus
Dit en nog veel meer, laten
wij U zien op onze

bov discotheek,
K D T. + TV aansl.
800,- p.m. incl.
g l w. 1 mnd borg.

Autocenter Konst Zandvoort B.V.

RENAULT

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort Tel 023-5712424

EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

RENAULT Drive-in Service•;

Tel. 023-5714095
of
06-53344660.

UUR WEER OP WEG

Voor de nieuwe

ENDTJRA
KRASVASTE
enMONODEKvan
HISTORverf
naar

KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel 5712425

't staat in
de krant
iedere week
weer

Na Jackpot nieuwe prijzenr egen bij Postcode Loterij

Tmiljoen eruit!
Samen puffen ze uit op de bank.
Henny en de kersverse miljonairs!
Het kan ook ü overkomen.'

van 14 oktober Kijken en kruisen dus Maar let op de Postcode Loterij Record Show begint nu om 20 30 uur op RTL 4
Dat is een half uur eerder dan
vroeger Houd uw bingokaarten
bij de hand, want ze kunnen nu
meer geld waard zijn dan ooit
tevoren De bingokaarten ontvangt u zodra u zich heeft opgegeven als lid van de Postcode
Loterij Doe dat vandaag nog
met de bon op deze pagina Vul
hem in en stuur hem op Want
voor hetzelfde tientje kunt u de
Mega Jackpot winnen •

MODEFLITSEN
op zaterdag 14 september
van 11.00 tot 16.00 uur.

Cortina Modes

Postcode Loterij
op locatie

Kerkplein 3 Zandvoort
Tel. 5714828

8 september
Jaarmarkt

Alphen aan de Rijn

Stichting School voor FilosofiL
De Stichting bchoil \oor I ilübofii.
stT tic il m l tol hnr xtmlcikn in
NtdLrhnd Ha ucrk \-\n ik School
is ^LbiM-crd op d L LenhudskLdxhU.
/oils \cr\\ oord door de Griekse filo
t>oof I'lato Bovendien ib divi. ten
hcid^gedichtL tcruj,, te \indon in hut
Indische ^cdichtcngocd t_n is erop
gericht de mens IL leren hoc n.n hè!
dtrbc^np over /ich/clf te knjgen
Wij leven in een tijd xol tcgcivUühn
L,en en \cr\\im% teruijl m de
mtuur vin ieder individu een c\en
uichlig leven verborgen ligt In 7ijn
ciL,en stilte vindt men vrede rust
helderheid en vertrouwen Met een
beter begrip over zichzelf 7il men
de reis door het leven m tnhns ver
volgen en dt_ buitenwereld met een
open visie tegemoet treden
De School voor Filosofie richt ?ich
met hnr cursussen voonl op de
priklische elementen v in de filoso
fic \%iirdoor de lesstof tocL,inkelijk
is voor iedereen die v ernuminj, v in
/elfkcnnis \\enst
De School voor l ilu^ofic orginiseert
rmsl de cursiibSen Priktische filo
sofie diverse inden, ittivilutcn U
kunt le/ingcn concerten dins en
toneelutt\oenngen bijwonen Bij de
bchool voor Iilobofic kunt u zich
zelfs verdiepen in het Sinsknet kal
hgrifie schermen beeldende kunst
economie en wiskunde

SCsHQOtivxJÓSEieGSOFIB

Wat is praktische filosofie 7
Door di ciuucn heen heeft di mens zichzelf fundimenlelc levensvragen gesteld als Wie ben ik'
Wit is mijn taak' In di bchool voor Filosofie wordt u al luistcnnd en discussierend gemotiveerd
meer zelfkennis op te doen en dairdoor bewuster te leven Praktische filosofie wordt hierdoor
vooral bruikbaar m de prikhjk vin het leven Dus bij het telifoncren tandenpoetsen denken
lezen en schnjv en in de relaties met anderen thuis op school of op het werk enz In al deze siru
itics bint u zélf de continu aanwezige faktor of persoon Immers niemand kan zichzelf ontlopen
Wil praktische filosofie toepistnar zijn, dan is zelfkennis van belang Met de cursus geeft de
School v oor Filosofie u praktische hulpmiddelen (o a meditatie) voor het vergroten van uw zelf
kennis Hiermee schept u orde in uw geest en uiteindelijk een beter begrip en helderheid over
urclf en uw omgeving In de praktijk van het dagelijkse leven kunt u het verkregen inzicht zélf
tocbin

Gouden Bingo
Binnenkort gaan er drie Gouden
Bmgopnjzen van 8 ton uit' De
eerste valt in de Record Show

De Introductiecursus Praktische Filosofie start vanaf 16 september 1996 m
Amsterdam
Voor nadirc inforrmhe over inschrijving
lokitie en lanvingstijden kunt u bellen
JA, stuur mi) meer gratis informitie over de cursus
Praktische Filosofie
25

Voorletters .
Adres
l Postcode .
• Plaats

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

2 miljoen

Getal 23 t/m 3 6

ƒ 40- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

D / 20, (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

dan wint u de

Th u isb i n g o
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

D dhr Q mevr

Adres
Postcode
Plaats -

Bel mij bij een prijs
boven / 10000, Tel
Banknummer

Getal 1 t/m 22
41 23 09 29 19 04 13
01 35 36 38 07 34 17
26 25 28 06 31 10 14
22

.Hr/Mevr

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 - 677 68 68

De Bingogetallen:

Maakt u uw kaart vol met

Naam

(ook op zondig en s avonds)

WINWÏVZ-MIUÖEN^BON

Naam

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

• De cursus duurt 12 weken en wordt wekelijks één keer op diverse avonden of zatcrdagoch
tends gegeven Vervolgcursussen zijn mogelijk
• De cursuskosten per 12 weken bedragen ƒ 175

Of stuur de bon in een on^cfrankeerde
envelop naar School voor Filosofie,
Antwoordnummer 47040
1070 VB Amsterdam
U kunt ook faxen of inspreken
020 - 644 21 66

De winnaar kwam nog maar net
van zijn werk m de broodfabnek,
waar de cameraploeg van de
Postcode Loterij hem al de hele
dag had gevolgd bij het maken

van een "bednjfsfilm ' Hij wist
nog van niets, hoewel hij eigenlijk de hele fabriek al kon kopen
Wel nog onze excuses aan de
overbuurvrouw van de winnaar
Zij kon het nachtelijk vuurwerk
minder waarderen Begrijpelijk
Maar misschien valt de volgende
Mega Jackpot wel aan haar kant
van de straat'

DE UITSLAGEN VAN 2 SEPTEMBER

Introductiecursus
Jiarlijks v ol^en 2000 mensen de inspirerende cursus Praktische Filosofie
Voor deze cursus is géén vooropleiding vereist

06 - 53 336 254
020 - 642 33 82

Elke prijswinnaar van de
Nationale Postcode Loterij
heeft zo zijn eigen verhaal.
Zaterdag zag u het zelf weer
toen een jonge vader uit
Rotterdam midden in de
nacht de Mega Jackpot van 7
miljoen gulden kreeg uitgereikt door Henrn Huisman.

1509609

Straatprijs
ƒ 5.OOO,3281 XM
Extra Prijs ƒ 25.00O,3281 XM001

De BMW: 106.1 ES 001 in Amsterdam

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag

NATIONALE
LOTERIJ

lïps en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17
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Wandelen over het
Boomkroonpad ook
in herfst belevenis

Langs de Zaan
ligt 'lappendeken
van eilanden'

E SCHOLEN ZIJN
weer begonnen en zo
langzamerhand raakt
iedereen m het gewone dagelijkse ritme. Om niet hélemaal af te kicken van het
prettige
vakantiegevoel
geeft reisjpurnaliste Leni
Paul gevarieerde tips voor
korte vakantietrips.

Cippenvel
K HEB EEN kleine mede'deling,' zegt de schipper
aan boord van de Volharng, 'ik wil zometeen gaan va'ii.' De Volharding ligt aan de
ade in Muiden, met twee andefraaie exemplaren van de
ruine vloot langszij. De stuuri aan boord van de schepen
jgen op het dak van de kajuit
:er om dit probleem te bespreeii. Voor de Zeesluis ligt op
eze zeer zomerse dag een file
et veel chroom en bruine lijen te wachten.

I

Iets verderop langs de Vecht,
ij het Muiderslot, roept een
an naar de kaartjes verkoper:
iet was zeer de moeite waard.'
y pakt zijn racefiets uit het
ek. 'En ze deed het ook echt
:uk.' De terrassen bij de sluis
ipen tegen het middaguur snel
ol. Het is een ideale plek om
et hectische gedoe op de scheen ontspannen te aanschouen. 'Doe mij nog maar een
akkie koffie,' zegt een vrouw
n verschuift haar stoel om be:r zicht te krijgen op het zeeleen.
Over de Noordpolderweg
chter de zeedijk is het goed
etsen naar Muiderberg. Het
Imeer is gepavoiseerd met et>lijke honderden witte zeilen,
erdwaalde windvlaagjes beorgen het spiegelgladde water
ler en daar kippenvel. Als dreierige horzels schieten raceootjes tussen de dobberende
eilschepen door.
Op het grasstrand van Muierberg is het rustig. Drie kineren spartelen joelend in het
f gezette zwemhoekje van het
Jmeer. Buiten de boeien loopt
en duo het water in. Tientallen
leters buitengaats houden ze
un knieën nog droog. In de
erte ligt het eilandje Hooft,
'aarheen zo te zien menigeen
icheep is gegaan. De bossen
jan Flevoland steken tegen de
imder af. Je hoort de trein naar
;6lystad. Wie weet, zfe je over
ien aantal jaren de trein of snelram over het water Tijden,
rant planologen dromen van
en spoorlijn tussen het toelomstige IJburg en Almere.
Nu is de horizon, als je met
enige zorg een bankje op de dijk
uitzoekt, nog weids en open.
poog in de lucht trekken vliegmachines witte condensstrepen. Schiphol beleeft een topdag, zo aan het slot van de va|anties. Een van de aanvlieg^outes loopt via Muiderberg.
Het
zachte vliegtuiggebrom
A
an vandaag zwelt wellicht aan
,ot hinderlijke decibellen inóien een tweede Schiphol in de
Markerwaard komt. Nederland
öikt onherroepelijk steeds
meer in.
Op de terugweg zie ik veel, leurig blik stilstaan op de
rijksweg. De brug over de Vecht
steekt omhoog. Voor een enkel
passerend jacht wordt het razende autoverkeer stilgelegd.
Niet voor lang, want economische groei duldt geen stilstand.
En zeker geen gedoezel van
nietsnutten op een bankje in
Muiderberg.

I

Jan Maarten Pekelharing

Langs de Zaan ligt het Wormer- en Jisperveld, een uitgestrekt veenweidegébied dat bestaat uit honderden
groene eilandjes. Enkele weken geleden voeren we op
deze pagina door het Ilperveld, nu trekken we iets noordelijker het waterland in. Koeien, hooi en andere materialen kunnen in het Wormer- en Jisperveld uitsluitend
per boot vervoerd worden. Weidevogels voelen zich in
het rustige natuurgebied uitstekend op hun gemak.
Koeien, hooi en andere materialen kunnen in het Wormer- en Jisperveld uitsluitend per boot
vervoerd worden
Foto Paulien Dubbeld

NDER DE spreekwoordelijke rook van Amsterdam ligt één van
West-Europa's
grootste
veenweidegebieden. Langs
de sloten in het Wormer- en
Jisperveld broeden elk voorjaar duizenden kieviten,
grutto's, tureluurs en kemphanen, en ook de zeldzame
lepelaar zoekt hier zijn
voedsel.

O

Een groot deel van het gebied
is in handen van de Vereniging
Natuurmonumenten. Vrijwilligers van het informatiecentrum De Poelboerderij geven
voorlichting en organiseren excursies. Volgens medewerkster
en gids Paulien Dubbeld is het
landschap er uniek. „De natuur
wordt tegenwoordig vaak versnipperd, maar het Wormer- en
Jisperveld is een groot gebied
waar je invaart en op een gegeven moment nergens meer
grenzen ziet. Het is een mooie
lappendeken van eilanden die
nog in tact zijn."
Van oudsher werd de veenweide gebruikt door boeren.
Maar op een gegeven moment
was het voor hen niet langer
rendabel om hun brood verspreid over zo veel eilandjes te
verdienen. In de loop der tijden
is het meeste land daarom overgegaan naar Natuurmonumenten.
De bodem en het water Wormer- en Jisperveld zijn brak,
een gevolg van de overstrommgen van de vroegere Zuiderzee.
„Dat is uniek, de invloeden van
het zout zijn nog steeds merkbaar. Je kunt het onder andere
zien aan specifieke plantensoorten zoals echt lepelblad en
moerasmelkdistel." Maar het
meest kenmerkend blijven
toch de grote populaties weidevogels. Ooit waren bijna alle
weilanden in Nederland geschikt om te broeden, maar
ontwatering en intensief agrarisch gebruik maakten daar
een eind aan.
Natuurmonumenten koopt
waar mogelijk terreinen op, en
beheert ze op de oorspronkelijke manier: hooien, grazen en
bemesten. Daartoe wordt Limousin rundvee gebruikt,
roodbruine koeien uit Frankrijk. Dubbeld: „Natuurmonumenten heeft hier ongeveer
honderdvijftig van zulke natuurlijke beheerders. Het doel
is een goede bemesting zodat
het bodemleven actief blijft.
Daardoor leven hier ontzettend
veel vogels."
Na het taroedseizoen is het be-

trekkelijk rustig. „Hoewel, dan
zie je hier evengoed nog zwarte
sterns, lepelaars en bruine kiekendieven. Maar het is nog
eventjes wachten op de wintergasten die het najaar binnentrekken. Dan komen de trek-

kende kemphanen, de wulpen,
nonnetjes, zaagbekken en duizenden smienten."
Tot en met oktober, maar
niet in augustus, vaart vanaf De
Poelboerderij vier keer per
week een excursiêboot door het

natuurgebied. Aanmelden op
telefoon 075 - 621.9100. Dagelijks, behalve op dinsdag, bereikbaar tussen half tien en
vier. De excursie kost 12,50 gulden. Leden van Natuurmonumenten betalen tien gulden,

kinderen tot en met 12 jaar vijf
gulden. De Poelboerderij ligt
aan de Veerdijk 106 m Wormer,
voorbij scheepswerf Bijdam
langs de Zaan.
Jan Pieter Nepveu

Eenvoudige garderobe
Eenvoud dat is de juiste benaming voor de wintermode. Wie met
de trend meegaat, heeft dit jaar een zeer klassieke vrouwelijke garderobe in de kast hangen. Korte (piep)kleine gebreide
truien en strakke broeken met uitlopende pijpen. In plaats
van een jas trekken we deze winter een lang grof gebreid
vest aan. Gebreide kleding, vooral zachte chenille, wordt
sowieso een hot item deze winter. De zogenaamde
twinsets zijn nog steeds populair en ook het beroemde
Jacky O(nassis) jurkje zien we deze winter, gecombineerd met kort of lang colbert, terugkomen. Passend bij
de eenvoud zijn de kleuren dit najaar zeer basic: zwart,
diep donkerbruin en antraciet, vaak gecombineerd met
rood (van donkerrood tot licht oranje-rood). In sterk contrast met de eenvoudige wintergarderobe Is de, met een
knipoog naar de jaren zeventig, zogenaamde 'geo-look'.
Afkomstig van de Italiaanse ontwerpers is dit modebeeld nu
De basiskleur voor de win^termode is_zw,ar| otriiep -.pok voorzichtig doorgevoerd in Nederland.
.,-_ , . .
' *donkerbruin '
Kenmerken: veel biokzwart) met een mooie^
jes, kubussen, cirwarme accentkleur *
kels en ruiten in de
M&S Mode ,
typische jaren
zeventig kleuren.

Een typisch
voorbeeld van
de nieuwe wmtermode.
Eenvoudig en
klassiek. Het
zogenaamde
Jacky O(nassis)jurkje in gecombineerd met een
kort jasje
InWear

geeft u meer!
Hoe is het om als blinde m het dagelijks leven te functioneren' In
een wereld zonder licht en kleur9 De belevingswereld van blinde
mensen blijkt voor zienden altijd een bron van speculaties, raadsel
en verwondering Het raakt zelfs onze verbeelding Met de mamfestatie

; Antraciet kleurige broek met wijduitlopende pijpen. Zowel het jasje als de broek
hebben een bedrukte visgraat. Op de
broek wordt een tricot blouse gedragen
Foto Foxy Fashion

(Geldig t/m
27 oktober '96)

DeBoodschappenKrant

KIJK SNEL IN DEZE

Speciaal voor grote maten. Een
leren gilet gedragen op een
broek met klem krijtstreepje

Iedereen die
aan de kassa
kan tonen dat
hij f zij m T 921
geboren is,
krijgt een gratis
toegangsbewijs
voor 'n film naar
keuze.

(ADVERTENTIE)

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

(ADVERTENTIE)

Viert u ook dit
jaar uw 75ste
verjaardag?

waar samen met de boswachter
van Staatsbosbeheer een ruim
tweeëneenhalf kilometer lang
natuurpad kan worden gevolgd. Gevarieerde plantengroei (onder meer veenmos,
veenbes en zonnedauw), veel
bomen, schilderachtige vennetjes en een overdaad aan libellen en vlinders. Informatie'
0522-472951.
Godfned van Bouillon en
Cultuurgoed Wie omstreeks mountambike. Ogenschijnlijk
7 september in Zwitserland is hebben ze niks met elkaar te
boft. Die dag
is de Europese Dag van het
Cultuurgoed
en in alle delen van Zwitserland zijn
die dag veel
huizen en tuinen open die
doorgaans gesloten blijven.
Boerentumen,
baroken In Oostenrijk viert men intensief de herfst
onder de titel 'Boerenherfst', wat inhoudt dat
kloostertuinen en door er veel eenvoudige boerenkost wordt gegeten
industriëlen
ingerichte parken zoals het maken, maar daar denken ze m
Bally-Park. Verder kastelen en de Belgische plaats Bouillon
landhuizen. Informatie: 020-toch anders over. Van september tot juni worden er driedaag622.2033.
Fïeung Wie meent dat wij se tochten georganiseerd, waarhier het bloemenland bij uit- bij je m groepjes per mountamstek zijn, heeft het mis. Volg bike over terreinen rijdt met
deze maanden maar eens de hoogteverschillen van 120 tot
route van de Villes Fleuries m vijfhonderd meter, 's Avonds
de Zuidfranse streek Les Lan- kan men zwemmen, in de saudes, die je voert door dorpjes en na of iets anders gezonds doen.
historische stadjes die allemaal Alcohol is verboden en aan het
hun best hebben gedaan in een eind wordt een souvenir Godekleurige gids te worden opgeno- froy ofwel Godfried uitgereikt.
men. Vergeet niet Gaujacq dat Informatie: 00 32 61466200.
ook een kasteel en een botamZomerse zon in de winter,
sche tuin heeft. Informatie: 020- veel Nederlanders zullen er on620.3141.
getwijfeld na dit wat druilerige
Wandelen boven de boomtop- seizoen behoefte aan hebben.
pen is een voor Europa unieke In de nieuwste zonnig-gele gids
attractie. Sinds half augustus van Neckermann wordt op deze
kan het Boomkroonpad in de behoefte van veel Nederlanders
bossen bij Borger worden gelo- ingehaakt. Als nieuwe bestempen, een 125 meter lang wandel- ming wordt de badplaats
pad door de boomtoppen. Voor Sharm El Sheikh aan de Rode
kinderen zijn er speciale attrac- Zee in het Sinaigebied aanbevolen. Informatie: 020-569.9999.
ties. Informatie: 0592-373929.
Herfst hoeft niet somber te
Fietsen in het Zwitserse Teszijn en zeker niet als je één van sin. Voor wie dat wil ligt er bij
de 14 plaatsen in het Salzburger Zwitserland Toerisme KoAlpenvorland in Oostenrijk be- ningsplem 11 in Amsterdam
zoekt, waar men intensief de (telefoon 020-622.2033) de broherfst viert onder de titel 'Boe- chure Ticino Bike klaar, waarrenherfst', wat inhoudt dat er in twintig fietsroutes met verveel eenvoudige boerenkost schillende moeilijkheidsgradawordt gegeten, er op romanti- ties staan vermeld. Wie sportief
sche boerderijen kan worden vermaak wil combineren met
overnacht en er voor de liefheb- gastronomisch smullen, moet
bers veel boerenkapellen optre- de route 'Piano di Magadino'
den. Informatie: 00 43 662 66880. volgen, waar speciale streekmeDe natuur in per rolstoel kan nus worden geserveerd.
heel goed in het Nationaal Park
Dwingelderveld bij Dwingelo,
Leni Paul

D

BOES

Dialoog in
het Donker
is een ontmoetingsplaats
gecreëerd voor ziende en
blinde mensen.
'Dialoog in het Donker' vindt
plaats m de volledig duistere ruimten van een schip
Hier is een parcours uitgezet dat bezoekers moeten
volgen Visuele waarnemmgen zijn niet mogelijk .
Ter oriëntatie moeten andere zintuigen (tast, gehoor, reuk en
smaak) worden ingezet Blinde begeleiders wijzen de bezoekers feilloos de weg
De manifestatie is tot en met 29 september te zien m een boot achter het Centraal Station, bij Pier 10 naast de pont in Amsterdam
'Dialoog m het Donker' bestaat uit twee delen een donker deel
waarin blinden zienden rondleiden en er is een overzicht van diensten en organisaties die zich met blinden en slechtzienden bezighouden
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa op de boot, 06-533 69199,
betalen lezers van Weekmedia voor de rondleiding 7,50 gulden
(normale prijs tien gulden) en kinderen vier gulden (normale prijs vijf
gulden) De openingstijden zijn dagelijks van tien tot zes uur (op
maandag gesloten) en zondag van 11 tot zes uur.

Bon voor onze lezers
Naam:

Woonplaats.

Aantal personen

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17

woensdag 4 september 1996

Mitsubishi

Volvo

Algemeen

Bedrijfsauto's

GOLDCAR MITSUBISHI

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

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

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen

020-665 86 86

1-18

Tel. 020 - 6433733.
Opel
ONZE AANBIEDING DEZE WEEK

240 2.3 Estate
1/92
740 GL, aut., 2.3
5/90
740 CL, aut., 2.3
1/90
850 2.5 Estate LPG . . . . 6/94
440 Escape 1.8
6/93
440 Escape 1.8
12/92
460 Luxury 1.8
3/96
460 1.8
1/94
Citroen ZX Aura 1.8 . . . . 4 / 9 3
Renault Espace 2.2
1/92
VWGolf 1.6 CL
2/90
Lancia Thema automaat 6/87
nAutobedrijf DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel.: 0294-418200/418008

OCCASION CENTRUM
ZUID-OOST
Daihatsu Valera 1.5 l
'95
Renault Twigo Sport
94
Renault 19 1.9 D
95
Subaru Legacy 2.0 GL
92
Subaru Mini Jumbo
92
Audi 80, Turbo Diesel
92
Audi 100, 2.3 CD
90
Fiat Panda 750 L
'88
Seat Ibiza 1.2 sp
'92
Toyota Corolla 1.6 GLi
'92
Citroen AX
'89
Mazda 323 GLX 1.6
'92
Nissan Micra Super 1.3 S 95
Nissan Sunny 1.4 LX
92
Mazda 323 LX 1.3
91
Opel Astra 1.4
92
V.W. Polo 1.3 Coupé
'94
V.W. Polo Coupé
90
850 GLT
1992-1993 V.W. Golf Variant 1.8
94
740 GL 2.3
1990 V.W. Golf 1.8 CL
92
740 GL 2.3 Estate
1988 V.W. Golf 1.4 CL
92
740 Sedan 2.3, autom. ..1986 Volvo 340, Aut.
'90
460
1991/1994
440 automaat. 1990 t/m 1992
Korting fl.500.440
1989 t/m 1995
voor inwoners uit A'dam West
240 Estate 2.3 LPG .'89/1992
tot en met vrijdag 6 sept.
Peugeot 405 GRi
1990 (vlg. week voor A'dam Oost.)

Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Accessoires
en Onderdelen

Opel Omega GL, 4 drs, 20i 16V, autom. (nw model) 1994, 53.000
km, mistral grijs
ƒ39.950
Opel Omega GL, 4 drs, 20i 16V, 1995, 29.000 km, polar
blauw
ƒ47.950
AUTOLAK
Opel Omega GL, 4 drs, 20i, 1996,19.500 km, star zilver./ 45.950
Opel Vectra GL, 4 drs, 1.8i, autom., 1995, 32.000 km, aubergine,
Peugeot 205 GTi 1.6 Itr. 1986, Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet stuurbekr. etc
ƒ31.950
alle kleuren
mooi en goed, vaste prijs lederen interieur, ABS,
Bovenstaande Opeis zijn O.K. Quality cars en worden met
ƒ3.950 Nierop A'dam
SAAB SERVICE MOLENAAR 1 jaar volledige garantie verkocht.
ook in spuitbussen
Tel. 020- 6183951.
Hoofddorp 023-5614097.
DOOR INRUIL VERKREGEN
VW Golf Atlantis 1.6i, 1988, 13.900 km, rood
ƒ7.950
Otto Nieuwenhuizen bv
Pontiac Trans Sport 2.3 16V, airco, 1993, 78.000 km, rood
Overtoom 515, Amsterdam
met
ƒ36.950
Nissan 100 NX 1.6 SLX, 1992, 72.500 km, rood . . .ƒ 18.950
(020) 6129804
Aanb: van de week: Fiat Uno 70
Mazda 323 F 1.6i 16V, 1992, 61.500 km, zwart . . . .ƒ 17.950
S.i.e. aug. '91 46.000 km, groen SUBARU MINI JUMBO
Ford
Escort
1.4i
CL,
3
drs,
1992,
38.700
km,
rood
.
.ƒ
17.950
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
met. 5drs, als nieuw. Vr.pr. 5-drs., '92, wit, 45.000 km. Sun- VW Polo coupé Fox 40, 1992, 53.700 km, blauw met../ 14.950
Klaar terwijl u wacht.
ƒ11.500. inkl. APK/gar. dealer roof, APK/VVN gek. ƒ 10.950 Citroen 2X 1.4i Reflex, 1993, 55.500 km, grijs met.
.ƒ 19.950
P.
Smit
Autoserv.
020-6719154
uw Volvo-dealer
Ruilstarters en dynamo's.
Zuidwijk: Tel. 020-6791864
Van
der
Madeweg
21
Seat Ibiza 1.5, 1988, 94.000 km, blauw
ƒ5.950
met persoonlijke service
Valkenburgerstraat 152.
(Bij de Macro)
Opel Senator 30i, autom., 1991,149.000 km, blauw met../ 17.950 Tel. 020 - 6369222, MeeuwenTOYOTA STARLET 1.3 SI
Mazda 626 HB. 2.0 inj. GLX,
Tel.: 020-6240748.
Daewoo / Occasioncentrum
1992, 65000 km, rood, elek Mercedes 300 E, autom., 1990, 107.950 km, grijs met../29.950 laan 128, Amsterdam-Noord.
LPG, lichtblauw metall.
Tel.: 6KS 01 31
ram.
APK
gek.
Nieuw,
ƒ
14.750
Grote
sortering ONDERDELEN
5/90, ƒ 11.650.Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Div. Opel Occasions in voorraad
P. Smit Autoserv. 020-6719154.
van schade-auto's, alle
Cobussen, 020-6121824.
NIEROP, niet voor niets, de
merken, alle bouwjaren.
Vrienden van uw Volvo! Div.
GEBR. OPDAM B.V.
types Volvo 340 met en zonder Suzuki Alto GL dec. '91, 83.000 Tel.: 023-5845435.
automaat, 440 en 460 Turbo, km ƒ 7650. Ope; Kadett C
240 DL 1988,940 GL automaat, Sedan Life 4-'91, 92.000 km
airco 1991. Vancouverstraat 2- ƒ8250. Tel. 0514-563333.
12, A'dam-West. 020-6183951.
Fil.: VAN LENT OPEL ZANDVOORT
Te koop: Suzuki Alto GLS
T.k. Seat Marbella, nov. '91,
Adverteren in
Kam. Onnesstr. 15
(5-drs), maart '94, 40.000 km, zwart. Vr.pr. ƒ 4.500.
deze rubriek
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
2041 CB Zandvoort N.: 023 - 5715646
donkergrijs metallic, ƒ 10.500. Tel. 0297 - 264755.
Tel. 020 - 665.86.86
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.020-4003413 (antw.app.).
10 motorrijlessen + examen ƒ835.Opel Corsa TR 1.0 Sunroof, pri
Motorrijlessen ƒ55.- per 60 min.
ma staat, APK, jan. '97, ƒ 3700.
Autorijlessen ƒ37.50 per les; ook automaat-lessen
020 - 6905291 na 6 u.
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Van Vloten
Amsterdam

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

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Van Lent Opel Heemstede
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH Heemstede: 023 - 5281550.

Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.

Stationcar autom. Opel Omega
20i orig. CD-uitv. type 88 de
meest luxe, als nieuw, ƒ8250.
Tel. 020 - 6330957 of 6315175.

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

T.k. Kadett 1.2 HB, '86, APK 3'97, grijs, trekh., radiocas.,
ƒ2.900,- i.z.g.st. 070-3995196.

Suzuki

Seat

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220
Ook op zaterdag open
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691/6149557

Campers
Kies voor echt vakantiegenot
Dus zekerheid. Kies dus
A-POINT voor nieuw, gebruikt,
inruil en verhuur van VWcampers. Tel. 020-4301647.

Meesterlijk minibusje, Subaru
3'/2Jr, 115.000 km, APK feb.'97
met kampeeruitr., gas, water,
Grote sortering ONDERDELEN licht, verwarming, luifel. Rood
van alle schade-auto's, alle Tel. 036-5228714. Prijs ƒ 8.950.
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's,
Tev. verkoop van onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.

Klassiekers
en Oldtimers

8e HAAGSCHE
OLDTIMERBEURS + Veiling
20 t/m 22 sept. de Uithof.
3 hallen! Info: Pro Mobiel Totaal |
TeL/Fax: 070-3977210
ALFA ROMEO GTJ '74, race-'
uitv., nwe 1600 cc motor, raceklaar. Kent. gesch., ƒ5700
Orig. NL auto. 020 - 61057/4. Pe

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
Auto restaureren?
020-6122476 (zonder afspraak) Te koop gevraagd loop- en
slpopauto's. Hoge prijs. Met
REBUILD
2e Helmersstraat 15, A'dam.
vrijwaring en eigen ophaal0182 • 343168
Autobedrijf CRYNSSEN
dienst. Kila-sloperij:
Mooie Volvo Amazone Combi,
Crynssenstraat 10-14
023-5333742 / 06-52838400.
1965, LPG, overdrive, blauw,
Tel.: 020-6184402.
APK, ƒ15.500. 0515-521110.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Auto's te koop
gevraagd

Grijs verh. dak
ALLE MERKEN AUTO'S:
+ montage 995 ex Gevr.:
Lada's, vrachtw., busjes, terAUTOLAS: 0756 - 314618

reinw., aanhangw. en carav.
Zelf sleutelen of auto spuiten Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
doe je bij HEINING HOBBY- met geldige PTT vrijwaring. Tel.
035-6835858 of 06-53331964.
HAL. 020-4976999 A'dam,
Wij komen vrijblijvend langs.
Sloterdijk 3.

Motoren/Scooters

Gevraagd jonge auto's v.a.
1990 a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag. 888

DE LUGT luxe en bestel vanaf
Z.g.o.h. Honda PC bordeaux- DE HOOGSTE PRIJS voor elk ƒ 50,- per dag excl. BTW.
rood, b.j.
'92. Vraagprijs merk auto a cont. met vrijwar. Tel.: 020-6161388 of 6890374.
ƒ11.250. Tel. 058 - 2675721.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

VOI4VO

lyin
gei
Vla
te
ge\

Rijbewijskand. in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeersschool met behulp van de gratis rijles-mfogids. Tel. 020-6633773. T.k.: Opel Senator 2.5E, 1983
geref. motor., i.z.g.st., APK 6'
Autorijschool Dolfijn
'97. Tel.: 020 - 6324603.
1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
VECTRA 1.8i Frisco '92, blauw,
vervolglessen ƒ 40 p/u
Info: 020-6839193 / 6187330. T.k. Volkswagen Kever Cabrio 94.000 km, APK juni '97, ABS,
trekhaak,
vr.prijs:
autotel. 06-52656690
1978, 1303 Carman, zwart, alarm,
/ 17.500,-. Tel. 030 - 6888026.
ƒ22.500. Tel. 0488-431444.
In september starten weer 3
theoriecursussen
voor rij- VW kever CABRIO, rood, bj '74.
bewijskandidaten in A'dam.
In geheel nieuwe staat. Vr.pr.
Bel voor info 020-6633773.
ƒ15.500,-. Tel. 035 - 6936581.

Volkswagen

Renault

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

VW Kever Oldtimer, bj. 1971,
type 1302, chassis goed, plaatwerk matig, van eerste eigenaar, kmstand 69.000, met
APK tot voorjaar '97, prijs
ƒ4250. Tel.: 0344 - 681718.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

VW Passat CL, b.j. '84, trek- T.k. Renault 5 autom. '85,
haak, groen metall., i.g.st., APK nieuw type, nieuw st, 76.000
7-'97, ƒ 1500: 020- 6314049.
km, wit, APK. Vaste pr. ƒ 4250.
Tel. 075 - 6350059.
VW Passat Variant 1.8 CL, bj.
10/'92, 80.000 km, c.v., st. bkr.,
Wilt u een goede en niet te div. ace. 072 - 5334514.
• Nummerbrieven, die voldure rijopleiding?
Bel dan Ferry 020 - 6127187. gens ons oordeel niet ter
MINOR MOTORCARS
Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, zake doende reageren op de
inhoud van de advertentie,
daarna alle lessen ƒ35,-.
Sloterkade 43/44
20 lessen + examen ƒ 950,-. worden niet doorgezonden.
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Rover

Chrysler

Chrysler - Amstelveen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen

Daihatsu

2 CV 6 Special '82, rood, pr. st., Charade automaat 1994 en
div. extra's, apk mrt '97, ƒ 2550. vele andere Charade's en
Tel. 030-2611000.
Cuore's NIEROP-DAIHATSU,
AX 10 Furore 3 drs
'94-06 Vancouverstraat 2-12, A'damwest, 020 - 6183951.
AX 11 First 5 drs
'91-11
AX11TRE3drs
'88-01
BX 14 Deauville
'92-09
Daihatsu
BX Break TZ Diesel
'90-04
't AMSTERDAMMERTJE
BX Break 1.6
'90-05
Amstel 340-342
XM 2.0 i
'92-01
tegenover Carré
ZX 1.4 Avantage 5 drs '93-04 A'dam-C. Tel. 020-6236491.
ZX 1.6 Aura 5 drs
'92-05
ZX1.8Furio
'
'94-08
OTO // ICI CITROEN

Fiat

Hogeweyselaan 21 Weesp
Tel. 0294 - 416661

Peugeot
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
106
205
309
306
306
405
Div.

XN 1.1 i Ace 3-drs
XS 1.4 S 6
GR 1.3 5-drs
XR 1.4i 5-drs
XT 1.6i 5-drs
GR Dsl. st.bekr.
demonstratie auto's

8/93
11/87
10/88
1/94
6/93
11/92

Citr. BX 1.4 i Can. U 9 6/91
Maz. 626 HB 2.0i GLX Ipg5/90
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postiesweg
PEUGEOT 205 GR, 114.00 km,
APK 8-'97, roestvrij, 1e lak,
ƒ1900. 020-6105774.
PEUGEOT ZUIDWIJK

FIAT CROMA 2.0 T diesel
CHYPARSE, Soesterberg vult bj. 1992, 170.000 km, roodmet.
ƒ 14.900.
uw Citroen-veerbollen voor
FIAT UNO diesel 3 deurs
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
bj. 1994, 58.000 km, zwart.
Tel.:03463-51150.
Citroen BX TGi, 9/93,
69.000, d grijs, met. alu.
velours bekl., trekh.
ƒ 15.800, tel. 023-525 04

APK,
velg.,
enz.
23.

CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433
EENDEN, div. bouwjaren v.a.
ƒ 3.250, nwe daken ƒ 295.
Tel. 0492 - 464914.

106 Accent v.a. bw.jr. '93
106 XNDiesel '93 . 68.000 km
205 Trophy 1.1 i '92 53.000 km
205 Accent 1.1 i '93 39.000 km
205 Forever 1.1 i '94 63.000 km
ƒ 15.900
205 XR 1.4i '93 .. 29.000 km
FIAT TIPO diesel 5 deurs
205 XS 1.4 '87 ...109.000 km
bj. 1989, 142.000 km, wit.
205 XS 1.4i '90 .. 49.000 km
ƒ 7.900.
205 GTI 1.9'87 ..110.000 km
FIAT TIPO diesel SX 5 deurs
306 XN 1.4i '94 .. 15.000 km
bj. 1995, 62.000 km, wit.
306 XR 1.4i '93 .. 52.000 km
ƒ21.900.
305 GT 1.6'85... 190.000 km
. v.d. Wal B.V. Rat Dealer,
406 ST 1.8/16V '95 ...DEMO
Weteringstraat 2, 1431 BC
605 S V 3.0 '91 ... 93.000 km
Aalsmeer. Tel. 0297 - 325230.
OOK VOOR INKOOP en
Fax 0297 - 345479.
STALLINGRUIMTE

Ford

Ruime keuze in 2 CV occasions Escort diesel 1800 CLX, bj. '92,
alle leeftijden De Eendenspe- APK tot 8-'97, 1e eig., i.z.g.st.
ciahst Leende.: 040-2061528. ƒ12.750. Tel. 0251 -312081.

Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864

Saab

aanwezig

Het is zover: de nieuwe Volvo V40 is vanaf
nu overtuigend aanwezig! De auto die inmiddels al door
de complete internationale autopers in alle toonaarden is
bejubeld, staat nu klaar om door u te worden getest.
Ervaar zelf waarom de Volvo V40 wordt gedefinieerd als het zeer geslaagde samengaan van comfort,

Voor een perfecte SAAB 99
design, superieure techniek en veiligheid. Ongeacht of u
FORD ESCORT 1.6 GT, rood, 90, 900, 9000 ook Royal Class
XM T D Aut. ABS '94 ƒ 35.000 b.j. '90, ƒ 10.250. apk 6-'97.
Aanbieding voor de zomer:
de l .8 ol'de 2.0 liter versie aan de tand voelt, de Volvo V40
XM TD Amb. Airco '93/ 29.500
3
Tel. 0297 - 531140.
erf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
XM TD Ambiance '92 ƒ 24.500
lederen
interieur,
ABS
PROBE3.0LX6cyl„
'92,
zwart,
XM 20i Break '92
ƒ 22.500
is een autoconcept dat u vanaf de eerste meter overtuigt.
XM 20i Break aut.'92 ƒ 26.500 airco, automaat, leder bekled.
SAAB SERVICE
XM 20i Airco LPG '92ƒ 15.500 1e eig. ƒ28.500, 036-5318922.
MOLENAAR
XM Comfort LPG '94 ƒ 24 500
De ronduit plezierige prijs doet daar nog
HOOFDDORP
Xantia Diesel '94
ƒ 22.500
Xantia 20i SX LPG '94/ 24.900
Onderhoud, reparatie, APK.
BX TZD '91
ƒ 9.950
Eigen revisiewerkplaats
eens royaal een schepje bovenop. De nieuwe Volvo V40.
BX Turbo D '89
ƒ 4.750 _ancia Dedra 1.8 nov. '91,
voor Saab motoren
BX Diesel '93
ƒ 12.750 zwart,
uitstekende
staat
en versnellingsbakken.
BX RD Break '89
ƒ 6.950 ƒ 13.250 Tel. 020 - 6680698.
Het onderscheid.
Tevens verkoop van nieuwe
BX RD Break '88
ƒ 5.950
en gebruikte onderdelen
BX RD Break '87
ƒ 2.950
023-5614097
BX 19 TZi '92
ƒ 13.500
BX 19 TZi LPG '91 ƒ 9.950
SAAB DEPOT
BX 19 TZi '90
ƒ 8.950
Mazda 323 HB Diesel 12-1991 Verkoop van nieuwe en gebr.
BX 16 TZi '93
ƒ 14.750
perf. cond., APK t/m 07-'97 onderdelen. Tevens revisie, onBX 16 TZi LPG '89
3.750
prijs ƒ 8.950. Tel. 020 - 6595232. derhoud, rep. 0412-636737.
BX 14 TGE '92
9.950
Volvo Neiierland IVr-onciuuio 11 V . |\>sthu\ U>. J! 5 ( /.G Hecsd. IIIU5) 6H UK SH Consnmemciiprijs mei HTW, eu-1 f (05.- kosten njkl.i.ir maken, ƒ 45.- keniekenkosien en ƒ 250.- \erwijderingshijJMgi:
BX 14 TGE '91
/igmpcn UHirhe houden U-aM-Une! Vol\o V40 v.uul ƒ l O.MJ.- p/mrul, i-\cl BTW. oji KISIS van I-nll Ojierat lona l UMM:. 4S maanden. 21) ( X X ) kin p/j.iar Voor nu-cr i n l orm.it te kuiil u hij de VoluvdiMler ivrechi ol hel
8.950
lijden1'de kaniiiororenüe Voho Lc.iH'li|n (OM5}(iS 87 M) Vraag ook naar Volt »'<» unieke .mlouT/ekerinj: Anu/on A t geheelde auto is uitgerust mei éiïn \an de VoUo-Lmes.
BX 14 TE '90
5.950
C 15 Diesel '90
5.500
Wij hebben keus uit
ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.OVISA Garage B.V.
meer dan 10 Automaten
VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL: 020-6966811 • AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID*
v.a. / 3.500.Houtmankade 37
T.k. Nissan Sunny 1.7 Diesel, bj
GOLDCAR B.V. Amstelveen, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21 -27, TEL.: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162'
Amsterdam
87, 4 drs, APK '97, i.z.g.st.
Tel. 020 - 6433733.
TEL.: 0297-281495 « WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL.: 0294-418200.
Tel. 020-6278410
'5.000. Tel. 020 - 6137477.

Lancia

Mazda

De nieuwe Volvo V40. Nu bij de dealer. Vanaf/46.900,-.

Automaten

Nissan
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Voor meer informatie
tel. 023-5717166

Commerciële bijlage van

iNissan Almera GTI: Grote stappen, snel thuis
ET IS EEN VERRADERLIJKE auto, die Nissan Almera
GTI. Hij oogt zo beheerst, maar o wee als bij een
groen verkeerslicht het gas omlaag gaat. Dan gaat hij
"piet het grootste gemak er vandoor, waarbij in de auto een
geschaafd gedempt sportief roffeltje klinkt. Voor je er erg
n hebt, correspondeert de snelheid op de kilometerteller
net die op de borden langs de weg.
Het is dus echt even oppassen
geblazen achter het stuur van de
3TI Wie zichzelf de vrije teugels
gunt en denkt dat best even het
jas verder omlaag kan, die trekt
>oorwaar een stevige wissel op
Ie waarde van zijn rijbewijs Het
niet alleen de uiterst gewillige
notor, maar misschien nog wel
neer de prima weghggmg van
leze Almera die zorgt voor dat
uterst solide en snelle hazewmdlond-effect

test

/Vaar menig prolucent vering en
schokdempmg
btraffer maakt
~~
'om een GTI-waardige weghggmg
te krijgen past Nissan een bijïondere achteras-constructie toe
is getooid met de technische
lenammg 'Multi-lmk beam', een
[vinding die Nissan eerder heeft
'geïntroduceerd op het topmodel
[Maxima QX Opvallend is het dat
te Almera GTI vrij comfortabel is
teveerd, terwijl de koersvastheid

De GTI is de topversie m het
gamma van de Almera Dat zie je
van buiten niet direct, ook al is de
bumper net even wat gepronon-

BMW Service Buzzer

ceerder en staat hij op hchtmetalen velgen Het is wel te merken
aan de uitrusting Deze variant is
een rijdende etalage van de
extra's die op een Almera mogelijk zijn Het is een auto, waarin
we de drie A's ontdekken De eerste staat voor airbags, de tweede
voor een anti-blokkeer-systeem
op de remmen en de derde vertegenwoordigt airconditioning
Vooral deze laatste voorziening
hebben we leren waarderen

De Nissan Almera GTI laat zich herkennen aan de 'dikke' bumper
met een grote keelopening onder de nummerplaat en de standaard mistlampen
omdat het tamelijk warm was
toen we de GTI testten Als
bestuurder blijf je in elk geval lekker alert terwijl menig automobilist om je heen met bezweet overhemd en snel aangebrand onderweg is
Nissan heeft de auto ook uitgerust met een op afstand te bedienen portiervergrendelmg, die is
gekoppeld aan het m eigen
beheer ontwikkelde anti-diefstalsysteem NATS De bestuurder
kijkt uit op een grote toerenteller
en snelheidsmeter en laat de
handen rusten op een met leer

bekleed stuurwiel Ook de versnellmgspook is hiermee bedekt
Het sportieve element m de auto
komt verder tot uiting m de specifiek voor de Almera GTI ontwikkelde sportstoelen met hoge randen die heupen en rug zijdelingse
steun geven Het is nodig m deze
auto die zich werkelijk met zeer
hoge vaart door een bocht laat
sturen
SPECIFICATIES
Nissan Almera 2 O GTI
Motortype Viercilmder m lijn met
16 kleppen

Cilinderinhoud 1 998 cm3
Vermogen 105 kW/143 pk bij
6 4 0 0 t p m Max koppel 178Nm
bij 4 800 t p m
Acceleratie 8 2 sec van 0-100
km/uur Topsnelheid 210 km/uur
Gem verbruik 8 1 ltr/100 km
Prijs ƒ 45 895 BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling stuurbekrach-tigmg elektrisch bediende
zijruiten voor spiegels van bmnenuit verstelbaar spiegels elektnsch verstelbaar stuur verstelbaar achterbank neerklapbaar
getint glas Abs airbag aircondi
tioning

Lachebekje slaaf over op Valera
ET WERKT aanstekehjk, die lachende trek
die Daihatsu enige
maanden terug aan de grille
van de Charade heeft gegeven. De Valera heeft die olijke grimas nu ook en als het
aan dit merk ligt dan gaan
de toekomstige eigenaren
straks ook lachen, omdat de
prijs 'scherper is gesteld'.

H
links staat de Citroen Berlmgo, rechts de Peugeot Partner Ze lijken op de grille na als twee druppels water op elkaar
B9%
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Berlmgo en Partner-zïjrrutt
hetzelfde hout gesneden
S HET NU EEN Peugeot of
een Citroen, als we achter
het stuur van de bestelauto zitten. Op het stuurwiel
prijkt de leeuw, dus dit moet
de Peugeot zijn. Het is even
verwarrend, want beide
Franse merken die al heel
wat jaartjes samenwerken,
hebben nu een besteller uitgebracht die als twee drup3els water op elkaar lijken:
de Partner en de Berlingo.
Rijd je met de een dan weet je
genoeg over de ander Het antwoord is ja, want de verschillen
zijn nauwelijks merkbaar Het
gezegde 'twee weten meer dan
een werpt echter vruchten af
want de Partner en de Berlmgo
koppelen een comfortabel rijgedrag aan geweldig veel mteneur'uimte
Het is net een soort compacte
ruimte-auto als we de Partner de
sporen geven Zo goed is het
zicht rondom en zo groot doet de
auto aan De leuning van de
rechterstoel die van de passa-

gier, fungeert m neergeklapte
toestand als een handige tafel
met uitsparingen voor bekers en
papierwerk Een elastiek houdt
dat op zijn plaats
De lege en daardoor ietwat hol
klinkende laadruimte heeft een
volume van 3 000 liter Daarmee
behoren de Partner en de
Berlmgo tot de grootste m hun
klasse De laadvloer heeft een
lengte van 1 7 meter en een
hoogte van 1,25 meter
Afhankelijk van de uitvoering
varieert het laadvermogen van
622 kilo tot aan 822 kilo
Overigens valt op dat de lege
ruimte wel wat gonst maar dat
neemt echt geen grote proporties
aan De auto is zelfs vrij stil en
erg goed geveerd
Twee auto s op dezelfde leest is
niet nieuw zeker niet bij Peugeot
en Citroen De busjes Jumper en
Boxer en de ruimtewagens
Evasion en 806 zijn ook al m
technisch opzicht eikaars gelijken Alleen m voor- en achteraanzicht verschillen zij door andere

lampen grille en uiteraard merklogos
De Citroen Berlmgo volgt de C15
bij Citroen op De Peugeot
Partner is een uitbreiding van het
bedrijfswagenprogramma bij dit
merk De motoren zijn bij beide
merken identiek De koper kan
kiezen uit benzinemotoren van
1,1 en 1,4 liter die respectievelijk
44 kW/60 pk en 55 kW/75 pk
leveren Verder zijn er diesels van
1,7 en 1,9 liter met vermogens
van 43 5 Kw/60,5 pk en 51 kW/71
Pk
De Partner en Berlmgo zijn ook
te leveren m een variant voor personenvervoer, dus met zijruiten
achter en een achterbank Het is
dan een auto op geel kenteken
zodat de fiscus de Belasting
Personenauto s en Motoren
(BPM) m rekening zal brengen
De prijs zal daardoor m de richtmg van dertigduizend gulden
gaan
In elk geval willen zowel Peugeot
als Citroen de Partner/Berlmgo
begin oktober voor een prijs tussen de 19 000 en 20 000 gulden

De auto moet m de SGi versie
25 495 gulden opbrengen Dat is
in dit segment zeker concurrerend, want de Valera kan de vergehjkmg met menig auto m de
compacte middenklasse aan als
het op de ruimte aankomt Voor
dat bedrag is hij voortaan standaard uitgerust met stuurbekrachtigmg en elektrisch van binnenuit
te verstellen buitenspiegels Wie
meer luxe wenst komt uit bij de
2 500 gulden duurdere SRi met
elektrisch te bedienen zijruiten en
centrale portiervergrendelmg
De Valera kennen we van meet af
aan als een handzame auto met
een grote kofferbak Aan dat concept is gelukkig niets veranderd
Nog steeds past er onder de achterklep 425 liter bagage en met
neergeklapte achterbank wat
uitermate handig is, groeit het
volume naar 1 175 liter Voor wie
dat nog niet voldoende is de
auto mag een geremde aanhanger tot een gewicht van 900 kilo
trekken
Aan de 1,5 liter zestien kleppen
is ten opzichte van het vorige
model niets veranderd Dat was
ook niet nodig, want deze machine loopt gewoon lekker klimt qre-

IT ALLES BLIJKT dat
Volkswagen de Passat
een trede hoger zet
dan het huidige model dat
nu aan zijn laatste jaargang
bezig is. De opvolger is gro, heeft een riantere uitrusting en krijgt een aantal
*notaren die bij een auto
van de topklasse thuis
horen.

Daihatsu heeft de Valera nu ook getooid met het vrolijke gezicht
dat eerder is geschonken aan de dnedeurs Charade.
tig m de toeren en levert een flink
vermogen van 66 kW/90 pk
Bovendien springt hij zuinig met
brandstof om en dat is eigenschap die we kennen van alle
krachtbronnen van dit Japanse
merk
De Valera-motor verstookt een
liter op 17 5 kilometer bij een
constante gang van 90 km/uur
Eerder haalden we een gemiddelde van een liter op veertien
kilometer en dat is een waarde
die nu nog m het geheugen staat
gegrift als opvallend zuinig
Overigens levert Daihatsu voor
495 gulden een airbag m het
stuurwiel Het anti-blokkeer systeem (abs) voor de remmen is
ronduit prettig geprijsd met een
optieprijs van 1 495 gulden
Liefhebbers van een automaat
hoeven deze auto niet de rug toe
te keren Daihatsu levert zelfs

Op motorengebied gebruikt VW
de modernste krachtbronnen uit
eigen stal Het is daarom niet verwonderlijk dat we veel varianten
aantreffen die m de A4 van Audi
reeds zijn geïntroduceerd zoals
de 1 8 liter met vijf kleppen per
cilinder en de TDI diesel
Hagelnieuw is een vijfcilmder
krachtbron van 2 3 liter (VR5)
waarbij de cilinders onder een
krappe hoek in een V-vorm staan
opgesteld Zo is sprake van een
uiterst compacte bouw evenals bij
de grotere VR6 zescilmder van
2 8 liter De VR5 levert een 110
kW/150 pk

Passat meet 4,67 meter lengen is 1,74 meter breed Een
W|
elbasis van maar liefst 2,70
^eter staat garant voor veel mter|
eurruimte Van opzij gezien valt
°P dat is gekozen voor een
gestroomlijnde vormgeving Dat
ert een lage luchtweerstand op
v
an slechts 0,27 Cw
DeVW Passat heeft een sterke stroomlijn gekregen, waardoor hij een lage luchtweerstand heeft wat
zich direct vertaalt m opvallend gunstige verbruikscijfers.
gebied van milieutechnologie en
veiligheid een naam opgebouwd
Airbags voor zowel bestuurder als
passagier zijn dan ook standaard
Voor de bescherming m de flank
zijn de portieren uitgerust met
balken en ze zijn gevuld met een

soort schuim Dat biedt beschermmg en werkt geluidsisolerend
Tevens zijn als extra airbags aan
de zijkant m de rugleuning van de
stoelen te leveren Verder
beschikt de Passat over ABS op
de remmen

In het onderstel past VW een
techniek toe, die we kennen van
de Audi A4 Zo is de voorwielophangmg van hetzelfde principe
de zogenaamde viermaal gelede
vooras Deze schakelt invloeden
van aandrijving en besturing uit,

Acties VW- en Audi-occasions
De Volkswagen- en Audi dealer vestigt tot en met oktober de aandacht
op de occasions van deze merken Op de modellen die vanaf 1990
gebouwd zijn zijn namelijk drie bijzondere aanbiedingen van toepassmg
Om de auto s nog aantrekkelijker te maken heeft de dealer accessoi
repakketten samengesteld die een meerprijs van ƒ 995 - vragen Het
Sport-pakket bevat vijfspaaks lichtmetalen wielen en nieuwe banden
een Philips-radio/cd-speler een set matten een derde remlicht en
Sonax-onderhoudsartikelen Dit pakket vertegenwoordigt een waarde
van ƒ 3 385 - Het andere pakket heet Comfort en bestaat uit een
Philips radio/cd-speler een Classic matttenset een elektrisch
schuif/kanteldak een derde remlicht en een Sonax-onderhoudpakket
(totale waarde ƒ 3 037 )
De tweede aanbieding is een verlenging van de drie maanden
BOVAG-garantie tot twee jaar Dan staat de koper van een VW of
Audi-occasion nog een derde mogelijkheid ter beschikking een uitge
stelde betaling van tien mille over het eerste half jaar na aankoop Er
is over deze periode geen rente verschuldigd

De Volkswagen Golf Golf Variant en Vento hebben een primeur in hun
klasse de modellen zijn vanaf medio oktober uitgerust met zij-airbags
Die zijn leverbaar in combinatie met airbags voor bestuurder en voorpassagier en m hoogte verstelbare stoelen De meerprijs is ƒ 2 190 De zij airbags zitten in de leuning van de voorstoelen die daardoor is
verlengd met 35 mm De voor en zij airbags worden door dezelfde
elektronische centrale eenheid geactiveerd Wel hebben de zij airbags
aparte crash sensoren omdat bij een aanrijding van opzij een beduidend kortere activeringstijd is vereist

zodat een hoge mate van koersvast weggedrag wordt bereikt

te

Er bestaat een grote kans dat de BMW dealer een Service Buzzer
meegeeft wanneer de auto tijdelijk voor onderhoud in de werkplaats
verblijft Dat kan handig zijn als je als klant telefonisch moeilijk bereikbaar bent De dealer kan dan toch een seintje geven als de auto klaar
is of om akkoord vragen als er onverwachte reparaties om de hoek
komen kijken
Met de nieuwe BMW Service Buzzer wil de BMW organisatie nog
klantgerichter werken

Golf eerste in klasse
met zij-airbags

VW Passat bestijgt de ladder

t nieuwe model komt m
november m Nederland op de
markt Dat geldt voor de sedanWvoering In de loop van het
voorjaar volgt de stationwagen
Variant zodat VW al vrij snel een
c
°rnpleet programma van zijn
'opper kan gaan leveren
V
W heeft met name op het

De Corolla is Toyota s meest succesvolle auto zo blijkt uit onderzoe
ken van J D Power m Engeland en de Tuv in Duitsland Om het model
nog aantrekkelijke te maken heeft het Japanse merk de standaarduit
rusting verhoogd zonder dat dit gevolgen heeft voor het prijskaartje
van het model
Voor ƒ 28 995 heeft de Corolla onder meer een airbag gordelspan
ners balken m de portieren stuurbekrachtigmg een soepele 1 3 liter
zestienkleppenmotor en drie jaar garantie De XL modellen beginnen
bij ƒ 30 995 - en hebben onder andere in de kleur gespoten bumpers
een toerenteller en elektrisch in hoogte verstelbare koplampen Het
kan allemaal nog luxer met de GX uitvoering bijvoorbeeld centrale
portiervergrendelmg elektrisch bediende portierruiten voor stuurbe
krachtiging een airbag velours bekleding en een verstelbare lendes
teun m de bestuurdersstoel Deze kost ƒ 31 995 - en voor ƒ 990
extra is er airco aan boord

sterk is en er nauwelijks sprake is
van overhellen Zo benader je
elke bocht met een kriebel m de
onderbuik, want het kan de
Almera bijna niet hard genoeg
gaan
De 2,0 liter motor beschikt over
dubbele bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder HIJ stamt van de krachtbron
die Nissan al monteerde m de
voorganger
Sunny GTI,
alleen is hij
dankzij nieuwe
elektronica een
fractie verfijnd,
waardoor hij even wat feller op
het gas reageert Het is dezelfde
motor als m de Nissan 200 SX
sportcoupe maar m de Almera
stelt hij het zonder turbolader

Meer luxe voor hetzelfde geld

De basis Passat heeft een viercihnder van 1 6 liter (74 kW/101 pk)
en de top is de VR6 met standaard syncro-(vierwiel-)aandri)vmg Het is een sportievelmg In
6 6 seconden accelereert hij van
nul naar honderd kilometer per
uur terwijl het gemiddelde verbruik op een bescheiden waarde
van 9 5 liter over honderd kilome
ter uitkomt

een moderne automatische transmissie met vier trappen en een
brandstof besparende directe
overbrenging wanneer met constante snelheid wordt gereden
Deze transmissie vergt een extra
investering in comfort van 2 575
gulden

Opel koploper in Japan
De verkopen van het aantal import merken m Japan vertonen al 33
maanden lang een stijging De maand juli gaf een toename van 31 6
procent te zien ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder Opel
gaat mee m die opgaande lijn met een verkooptoename van 31 6 procent m de eerste zes maanden van dit jaar De fabrikant is daarmee
koploper van de importmerken Dat succes is grotendeels te danken
aan de Vectra en de Corsa die m het land van de Rijzende Zon Vita
heet

Musso dendert door
H
ET KOREAANSE
SsangYong dendert
ongemerkt het
bescheiden segment van de
vierwielaangedreven terremauto's binnen. Het merk
is nu een jaar m Nederland
aanwezig en heeft zich
ongemerkt opgewerkt naar
de derde plaats m verkopen
achter leider Land Rover en
een sterke tweede: Jeep.

De Musso is tot dusver het enige
model van SsangYong waarvan
Kroymans een jaar geleden de
import in ons land ter hand heeft
genomen G Tax algemeendirecteur beaamt dat de keuze
voor dit Koreaanse merk een
gewaagde onderneming leek
voor een bedrijf dat zich tot dus
ver richtte op het topje van de
automarkt door de import van
vanouds gerenommeerde merken
als Jaguar en Ferrari
Toch is onze keuze geen onbezonnen sprong m het diepe want
SsangYong staat m Korea voor
kwalitatieve hoogwaardige producten van de hogere prijsklasse
Het is ook niet voor niets dat
gebruik wordt gemaakt van de
motoren en de aandrijving van
Mercedes Benz wat voor ons
een reden was om het vertrouwen aan dit merk te geven
Musso staat voor neushoorn en
gek genoeg heeft deze auto ook
de uitstraling van zo n mastodont
De eerste versies uitgerust met
een 2 9 liter diesel van
Mercedes-Benz en de later uitge
brachte Viercilmder 2 3 liter knjgen nu gezelschap van de EX
320 Tijdens de AutoRAl ir, het
voorjaar zullen we een nieuw
model presenteren als een primeur voor Nederland Dat betreft
de Korando die met zijn prijs en

De Musso EX 320 is een mastodont, die de top van de 4x4 markt
moet gaan bewerken met een zeer complete en luxe uitrusting
voor een concurrerende prijs
zijn afmetingen een positie onder
de Musso zal moeten innemen
aldus Tax
Deze EX 320 is eigenlijk de top
oer van de Musso lijn Het blijkt al
uit het kwaliteitsleer waarmee de
stoelen zijn bedekt In de rugleu
nmg prijkt het kenmerk van deze
auto de M waarvan een van de
pootjes als de hoorn van een
neushoorn is geschetst
Onder de imposante motorkap
treffen we een zescilmder m lijn
motor afkomstig van MercedesBenz HIJ heeft een inhoud van
3 2 liter beschikt over vier klep
pen per cilinder en is toegerust
met een modern elektronisch
motormanagement De souplesse
is enorm zo blijkt tijdens een
korte rij-impressie En de krachtbron is heerlijk stil maar dat was
al te verwachten want Mercedes
past de machine ook toe m zijn
personenauto s zoals m de E SE
en SL modellen

Het maximum vermogen
bedraagt 161 kW/220 pk In com
bmatie met de standaard vier
traps automatische transmissie
die eveneens van het merk met
de ster is sprint de gewichtige
Musso toch m 9 8 seconden van
stilstand naar 100 km/uur Op
grijs kenteken komt de EX 320 op
een prijs van 66 366 gulden Dat
is exclusief BTW en BPM Op
geel kenteken komt hij inclusief
deze fiscale heffingen op een
bedrag van 96 980 gulden
Overigens geeft de SsangYong
importeur een garantie van drie
jaar of 100 000 kilometer op de
auto wat illustratief is voor het
vertrouwen dat Kroymans heeft
De komende tijd wordt veel aandacht gegeven aan het uitbouwen
van een net van hoogwaardige
dealers die m staat zijn om een
auto m de top van de markt op
passende wijze met service te
ondersteunen
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BOODSCHAPPEN

HL-K'tf^

WIJZER
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De Boodschappen
Krant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

= Actie

Wat u ook in
Ricettasugo smoort,
't valt zeker in

SUGGESTIE
Mosselen worden door velen
gezien als een echt Hollands
gerecht. Toch kunt u aan uw
mosselmaaltijd gemakkelijk een
exotisch tintje geven. DeBoodschappenKrant selecteerde
voor u een recept voor Mosselen in kerriesaus.

Serveren: dien de rijst en de
kerrie/mosselen-saus apart op.
Carneer de rijst met peterselie.
Eet smakelijk!

22 SUGGESTIE

Jif Active Plus
met bleek

O 19. Frisdranken
O 20. Vruchtendranken
O 21. Snoep en chocolade
O 22; Cocktails
O 23. Snacks en zoutjes
O 24. Toiletpapier en tissues
(§) 25. Schoonmaakmiddelen
O 26. Luiers
(§> 27. Waspoeder
O 28. Afslankmiddelen
@) 29. Lichaamsverzorging
@> 30. Haarverzorging
® 31 Gezondheid
O 32. Dierenvoeding

Jif Active Plus reinigt makkelijker en hygiënisch schoon!

Dove verzorgt nu ook uw gezicht
U kent Dove al als wastablet,
douche-gel, badschuimofpompzeepje. Nieuw van Dove is een
complete lijn gezichtsverzorgende producten. De reinigende
producten zijn een zachte REINlGINGSMELK, een zachte hydraterende TONIC, een zachte FACE
WASH en een zachte SCRUB. Ze
hebben een diep reinigende
werking op uw huid terwijl ze
uw huid tegelijkertijd verzorgen.
De 1/4 hydraterende crème
zorgt dat uw huid zacht en soepel blijft. De verzorgende producten bestaan uit een vloeiba-

re hydraterende DAGELIJKSE
CRÈME en een INTENSIEVE HYDRATERENDE CRÈME. Zij brengen
de vochtbalans van uw huid weer
op peil. Daardoor blijft uw huid
langer zacht en soepel. MELK,
TONIC en FACE WASH kosten elk
fl. 7,95. De DAGELIJKSE CRÈME en
SCRUB staan voor fl. 9,95 in het
schap en voor de INTENSIEVE
CRÈME betaalt u slechts fl. 14,95.
Probeer nu zelf Dove gezicht
met ƒ 3,- retour op uw bank- of
girorekening, verkrijgbaar bij de
Supermarkt of drogist in uw
buurt.

Sneller van
je verstopte neus
af met
Otrivin Menthol!

/OM?

%or volwassenen
«n kinderen l
vanaf 12 |aor

Malibu Caribbean White Rum
with Coconut is al jaren een
populaire jongerendrank. Malibu kan zowel puur als in de mix
gedronken worden. Voor de
mixdrinkers zijn er twee kanten-klare mixen. Deze Malibu
Caribbean cocktails zijn unieke mixen van Malibu Caribbean
White Rum with Coconut en
sprankelende tropische fruitsmaken.

Vlees, vis maar ook kip en kalkoen krijgen voortaan nog meer
smaak met de nieuwe Ricettasugo's van Grand'ltalia. Deze
kant-en-klare smoorsauzen, in
potten van 425 gr., zijn bereid
naar authentiek Italiaans recept
van zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten zonder kleurstof fen en conserveringsmiddelen.
U voegt de Ricettasugo's direct toe tijdens het aanbraden
waarna u het geheel in een paar
minuten op een laag vuurtje
gaar laat worden. Er zijn drie variëteiten. Piemontese voorvleesgerechten; Caprese voor vis en
Ortolana voor gevogelte. De
Ricettasugo's van Grand'ltalia: voor meer variatie binnen
de authentiek Italiaanse keuken.

Italiaans eten op z'n Italiaans.

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiecreamer
O 3. Melk
O 4. Margarine, halvarine
O 5. Bak- en braadprodukten
O 6. Vis
O 7, Kip en gevogelte
@ 8, Groente/concerven
O 9, Brood, beschuit, toast
O 10. Broodbeleg
O H.Ontbijtprodukten
O 12. Pasta
O 13. Pastasauzen
(§> 14. Smoorsauzen
O 15. Yoghurt
O 16. Vla
O 17. Slagroom

<§) 18. Toetjes

U kunt nu voordelig kennismaken met het gemak van Jif Active Plus. Want tijdelijk krijgt u bij
aanschaf de helft van de aankoopprijs plus portokosten retour op uw bank of girorekening.

icoeie mm zo
uit de f8es

Wlalibu Citrus Twist is een
frisse mix van Malibu met
limoen en citroen. Malibu
Tropical Ouencher is een
fruitige mix van Malibu met
passievrucht, mango en ananas.
Beide mixen smaken gekoeld
op z'n best en worden zo uit
het - hersluitbare - flesje gedronken. Malibu Caribbean
Cocktails
bevatten 5 % alcohol en zijn per drie flesjes van elk
20 cl. te koop bij supermarkt en
slijter.

®= Nieuw

Naast de vertrouwde Jif in de
gele en witte fles is er nu Jif Active Plus met bleek. Het is een
vloeibaar schuurmiddel waaraan
een beetje bleek is toegevoegd.
Daardoor maakt Jif Active Plus
nog effectiever en vooral hygiënïsch schoon.
Met minder boenen verwijdert
u in keuken en badkamer zelfs
het meest hardnekkige en lastige vuil, zoals koffie- en theevlekken, zeepresten en kalk. Bovendien maakt het bleekmiddel
in Jif Active Plus het iets dunner,
waardoor het makkelijker afspoelbaar is.

Boc-cisciiappenüjstje
(2 personen): 200 gr.
mosselen zonder schelp, 1
gesnipperde ui, 60 gr. boter of margarine, 3 theelepels kerriepoeder, 2 dl.
bouillon, 1 dl. melk, 60 gr.
bloem, 2 eetlepels witte
wijn, 2 ringen ananas (in
partjes), zout, peper, 2 eetlepels f ijngehakte peterselie, 150 gr. rijst.
Bereiding: Bak de uisnippers in
een hapjespan lichtbruin. Voeg
de kerrie toe. Maak een mengsel van de melk en de bloem en
roer dit door de gefruite ui. Voeg
vervolgens beetje voor beetje
de bou illon en de wijn toe en laat
het geheel op een laag pitje in
ca. 10 minuten indikken.
Voeg nu de mosselen en de in
partjes gesneden ananas aan de
saus toe en laat deze nog eens
5 minuten meewarmen.
Bereidt intussen de rijst.

O = Suggestie

Gratis deksels handige opener
bij triopak Bonduelle
garantie dat de groenten onaanHet openen van zo'n heerlijke
pot Bonduelle groenten is nu wel • geroerd en vers in de pot zitten.
Natuurlijk vindt u in de vierkante
heel eenvoudig. Want bij elk triopot alleen groenten van de allerpak in glas zit tijdelijk een gratis
deksels handige opener. Even
beste, allerfijnste kwaliteit. In
vele nieuwe exclusieve variëteide deksel oplichten en klik: de
ten. Allemaal net even verraspot is open. Overigens heeft de
sender van smaak dan gewone
nieuwe vierkante pot nog meer
verrassingen. Het unieke kwaligroenten. "De verrasssende
teitszegel bijvoorbeeld. Dat is uw
groente van vandaag"

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

l Doseorsprciy
»]
flocon met doseerpomp?"

Nieuw.- verzorgende
Styling uan Nfvea
Probeer nu vernieuwde Omo
Omo is vernieuwd. Met een
uniek vlekoplossysteem, dat de
lastigste vlekken probleemloos
verwijdert. Nieuwe Omo maakt
alles lekker schoon, was na was na
was na was.
Verder vindt u op achterzijde
van de nieuwe verpakking allerlei tips en adviezen over wassen
en het gratis telefoonnummer 06-0085 - van de omo-waslijn.
Daar zit op werkdagen van 9.00
tot 17.00 uur een team voor u
klaar, dat op al uw vragen over

wassen antwoord weet. Ook kunt
u bij hen terecht voor een persoonlijk wasadvies. Zo bereikt u
met vernieuwde Omo altijd het
beste wasresultaat.

Menthol is een natuurprodukt dat vanouds gebruikt
wordt om een verstopte neus
te bestrijden. Menthol geeft bij
inademen direct een f ris gevoel
en maakt de luchtwegen in de
neus vrij. Daarom introduceert
Otrivin, naast de bestaande
neussprays, Otrivin Menthol.
Otrivin Menthol geeft, door
de toevoeging van menthol,
een nog snellere verlichting
van de verstopte neus. Bovendien geeft Otrivin Menthol u
een frisser gevoel.
Uiteraard is Otrivin Menthol
verkrijgbaar in de vertrouwde
doseerspray zodat u altijd verzekerd bent van de juiste hoeveelheid.

donderdag op Euro 7
om 13.50 uur

er verzorgd uitziet TradiHnn ^5Zlten u w r
lukten drogen ?; Sr enelLhalr;Stylin9 Pr°soms uit U krügt de kam ^ hh°2^huiel ecflter
b rstel er dan
nauwelijks doorheen
°
nog

ROTTER

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 19.45,21.45 uur

Perfect in mcWelb
3-ng van vitamine
-rzorgen en

STADSOMROEP
woensdag op
stadsomroep utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

OMROEP,
AMERSFOORT

GRATIS
Babyliss
Silent Volume
Föhn
HUISHOUD-TIP

^irist sn - Hrst eist'
Op vrijwel alle levensmiddelen staat tegenwoordig een
houdbaarheidsdaturn aangegeven. Die moet er voor zorgen dat de producten u in optimale staat bereiken. Ook in de
supermarkt wordt streng op
deze datum gelet. Daar geldt
altijd het uitgangspunt 'f irst in
-firstout'.
Ook in uw eigen voorraadkast
of diepvrieskistmoetu natuurlijk rekening houden met de
houdbaarheidsdaturn. Zelfs in
de diepvrieskist kunt u niet alles 'eeuwig' bewaren. Het is
daarom verstandig uw voorraad van tijd tot tijd te controleren en een apart schapje te
maken voor producten die op
korte termijn moeten worden
gebruikt. Want van levensmiddelen die u in optimale staat
koopt, moet u natuurlijk ook later nog optimaal kunnen genieten.

ifcl-lS iiaSi^l

Het boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of
inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'FunCooking' pakket bestaande uit een Princess Classic Combi Oven, Table Chef, Classic
10-speed Blender, Classic Fondue en Classic Toaster. Bovendien ligt voor iedere
honderdste belier of inzender met het goede antwoord een handige Babyliss
Silent Volume Föhn klaar.

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Om welk product zit er ook nog een
strikje?

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

2. Bij welk product krijgt u een gratis en
deksels handige opener.
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijrï
(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

Profiteroles van Dolce Italia
Bij een heerlijke maaltijd hoort
een lekker toetje. Profiteroles
van Dolce Italia bijvoorbeeld. Een
origineel Italiaans dessert van
soesjes gevuld met banketbakkersroom en bedekt met eenoverheerlijke chocoladesaus.
Van Italiaanse toetjes krijg je
nooit genoeg. Daarom heeft
Dolce Italia voor elke maaltijd een
andere heerlijke Tutti Italiani: Ti-

ramisü, Cappucciojartufo, Mandolato en Crema del Principe. Allemaal volgens de traditionele
Italiaanse receptuur gemaakt,
met de allerbeste ingrediënten.
Je zou het hoofdgerecht zó
overslaan.
De smaken van Dolce Italia
Éénmaal geproefd.
Voor altijd verkocht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoort
Ni
Woensdag 11 september 1996

Oplage: 5.400
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56-e jaargang nummer 37

Los nummer ƒ 1.95

College hanteert
vertragingstaktiek
ZANDVOORT - De burgemeester en de wethouders proberen via uitstel te voorkomen dat ze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat ze vorig jaar
buiten de raad om hebben uitgegeven aan een extern adviseur.
D66, PvdA en VVD keuren die
vertragingstaktiek af. Zij hebben voorgesteld om vóór de beslissing'van de Kroon het bedrag te verlagen van 39.000 gulden naar een symbolische gulden. De Kroon zou dan volgens
de drie partijen een betere afweging kunnen maken. Maar
met negen stemmen voor en
acht tegen besloot de gemeenteraad gisteravond tijdens een extra raadsvergadering pas op 24
september te discussiëren over
het 'piekvoorstel'. Dat is volgens D66, PvdA en VVD te laat,
omdat de Kroon op de 25-e al
een uitspraak doet.
Het college van Burgemeester en Wethouders wil meer tijd
om over het voorstel van de
drie partijen na te denken.
„Dit stuk bevat deels feitelij-'
ke onjuistheden. Om dat goed
te kunnen ontrafelen is extra
voorbereidingstijd
nodig,"
bracht de burgemeester ter ver-

VVV-directeur
wil campers
hier houden
ZANDVOORT - Directeur
P. Sips van het VVV Zuid-Kennemerland wil dat de
camperparkeerplaats op de
boulevard blijft. Hij heeft de
gemeente daarom op hoge
poten een brief naar de gerneente geschreven nadat
hij in het Zaridvoorts
Nieuwsblad had gelezen dat
de
camperparkeerplaats
per 15 oktober verdwijnt.
Sips vindt het „betreurenswaardig dat een belangrijke faciliteit van Zandvoort verloren
gaat. Samen met andere negatieve ontwikkelingspuntjes van
de laatste tijd geeft dit ons geen
prettig gevoel." Hij stelt voor
om in de duinen, bijvoorbeeld
bij het circuit, een vijfsterrencamping met camperfaciliteiten te maken.
„In heel Nederland zijn er
slechts vijf campings die de
ADAC-gids
(gerenommeerde
Duitse campinggids, red.) als
topcamping
aanbeveelt."
Mocht dat volgend jaar nog
geen soelaas kunnen bieden,
dan vindt hij dat de gemeente
tijdelijk een andere plek voor
de campers moet zoeken.

Auto in Kerkstraat
ZANDVOORT - Alleen de
Partij van de Arbeid heeft grote
bezwaren tegen het 's winters
toelaten van auto's in de Kerkstraat. De rest van de politiek
vindt het wel juist dat de gemeente zwicht voor de argumenten van de ondernemers.
Die stellen dat het volledig verbieden van autoverkeer 's winters een zware economische
klap voor de winkeliers in de
Kerkstraat betekent, 's Zomers
hebben ze er geen bezwaar tegen dat de winkelstraat afgesloten is. Op 24 september neemt
de gemeenteraad een definitief
besluit over de herinrichting.

Ruzie om kasgeld
ZANDVOORT - Een 32-jarige
Zandvoortse bedrijfsleider van
een restaurant en een 44-jarige
Zandvoortse directeur hadden
vorige week zulke hooglopende
ruzie om kasgeld en een bedrijfsauto gekregen dat de politie erbij moest komen. De directeur heeft echter de aangifte
tegen zijn bedrijfsleider alweer
ingetrokken. Hij verweet zijn
Werknemer in eerste instantie
dat deze 12.000 gulden plus de
bedrijfsadmininstratie
zou
hebben weggenomen en dat de
man de bedrijfsauto niet wilde
teruggeven. Bij de arrestatie
v
an de bedrijfsleider bleek het
om 2.000 gulden te gaan.

Waterstanden
Datum
11
12
13
14
15
16
17

sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
19
sep
-P.
K

HW

03.39
04.09
04.39
05.09
05.41
06.13
06.48
07.26
08.07

Vaanstand:

LW

HW

LW

11.54 16.06 ----00.16 16.3612.25
00.25 16.5812.44
01.00 17.2813.04
01.30 18.0013.34
02.10 18.3614.15
02.34 19.0714.56
03.15 19.4615.25
03.40 20.2716.16

NM vr 13 sep 0.57 uur

Hoogwater: ma 13 sep 6.13 uur
NAP + 131 cm.

Laagwater:
ma 16 sep 6.13 uur
N
AP . 73 cm.

dediging van de verschuivingstaktiek naar voren. Om welke
foute informatie het gaat, wilde
hij niet zeggen. Opmerkelijk genoeg sprak CDA-er Bluijs hem
tegen. Hij meende gisteravond
dat er juist geen nieuwe feiten
in het voorstel staan. „Daarom
hoeft er voor ons helemaal niet
meer over gepraat te worden,"
zei Bluijs.
Behandeling van het voorstel
was voor D66, VVD en PvdA wel

DEZE WEEK:
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van groot belang, omdat ze eindelijk de andere twee partijen
en het college hadden kunnen
aftroeven. De
wethouders
mochten immers niet mee
stemmen aangezien ze zelf persoonlijk belang bij het onder-'
werp hadden. De burgemeester
mag sowieso niet stemmen. Bij
een stemming zou naar alle
waarschijnlijkheid de eeuwige
stemverhouding negen tegen
acht een keer doorbroken worden. D66 (Van Leeuwen en Termes), VVD en PvdA zouden
met acht stemmen de zes overige raadsleden van CDA, GBZ en
Lou Koper (D66) kunnen overstemmen.

Oude redders
voelen zich
krasse knar
pagina 3

Portugese
kinderen komen
naar Duinroos

(ADVERTENTIE)

Beach-Him
KERKSTRAAT 13

pagina 5

2 spijkerbroeken
ƒ 100,nieuwste wassingen.

SKATEBROEKv.a. ƒ 69,95
WOEKER v.a. ƒ 79,95

Snackbar en kiosk
willen andere plek
ZANDVOORT - De uitbater van snackbar De Oude
Halt en de eigenaar van
kiosk De Vonk voelen zich
gepasseerd door de gemeente. Zij willen hun zaak voortzetten in een nieuw pand
aan de Vondellaan, maar de
gemeente heeft. hen om de
hoek in de A.J. van der
Moolenstraat gepland. Vandaag praten de twee ondernemers met wethouder Versteege over hun nieuwe locatie. De eigenaar van de
bloemenkiosk is al eerder
afgehaakt.

Foto Erick van deel"
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De strandperformance was het hoogtepunt'

ZANDVOORT - „Dames
en heren, dit schilderij kunt
u met gemak op uw eigen
manier ophangen. Wie biedt
er wat voor?" Met de veiling
van de gebroeders Simon en
Jaap Waterdrinker eindigde
het Kunstcircus zondagmiddag op humoristische
wijze.

op het jubileum van het Kunstcircus. „Het was alleen jammer
dat we niet met de 'walkway' op
de Kleine Krocht mochten
staan. Dat is de beste plek ervoor. Volgens de brandweer
zou dat te gevaarlijk zijn, maar
nu leverden de automobilisten
veel gevaar op. Die reden koste
wat het kost door de Swaluëstraat en zetten gewoon het hek
Het vijfde Kunstcircus trok opzij." Wie naar de dichters in
veel bezoekers. De voorstelling de tent op de Swaluëstraat liep,
'Ku(n)st bij nacht en vallend moest dan ook flink oppassen
tij' sloeg misschien nog wel het voor snel rijdende auto's.
meeste aan. Zaterdagavond
stond het zwart van de mensen
bij de Rotonde.

Kunstenaar Ton Timmermans stond met zijn haarkunst
op de walkway. „Het viel me op
dat we een beetje uit de loop
zaten. Op het Gasthuisplein
was het een stuk drukker. Maar
verder alle lof voor de organisatie."

„is de gemeente formeel niet
verplicht om de kiosk en de
Op het Gasthuisplein waren
snackbar te herhuisvesten. Ze
diverse tenten met kunst en
hebben een pachtovereenkon men een kijkje nemen bij
komst voor een jaar." Daar
de expositie van de overleden
staat volgens de twee onderneZandvoortse schilder Chris
mers tegenover dat hun zaak al
Tonbreeker in \--.:.. Cultureel
meer dan vijftig jaar-Ftaat op de
Vondellaan. Schoorl is ook teleurgesteld omdat ze geen verdieping op haar nieuwe zaak
mag zetten. „Die hadden we
„Een spektakel, zeker voor
willen verhuren om uit de kosten te komen. Dat is ons min of Zandvoortse begrippen," vindt
meer ook toegezegd in het ver- toeschouwer Rien Couvreur.
leden." Volgens Van Delft Hij genoot van het uitdagende
druist het echter in tegen het spel tussen beschilderde dansebeleid van de gemeente om in ressen en een vuurspuwende
Op de grasdriehoek in de A.J. Park Duijnwijk te bouwen voor bulldozer. Aan de performance
kleefde ook voor de Reddingsvan der Moolenstraat passen particuliere verhuurders.
brigades een leuk kantje. Zij
ZANDVOORT - „Ouderen spelen als vrijwilliger een
volgens projectleider Van Delft
„Ik laat het er niet bij zitten," mochten nu eens zelf vuurpij- grote rol in onze samenleving. Ze verbinden mensen met
de twee bedrijfjes stedebouwkundig gezien beter in Park zegt Schoorl strijdlustig. „Het len afsteken.
elkaar en vormen het cement van onze samenleving." Dat
Duijnwijk, de nieuwe buurt in liefste zou ik er natuurlijk niet
zei het Tweede-Kamerlid S. Noorman-den Uyl bij de ope„De strandperformance was ning van het stichting Welzijnscentrum Zandvoort.
de stationsvallei. „Je kunt geen om willen knokken. Maar we
paviljoens op de kop van een hebben een advocaat geraad- beslist het hoogtepunt," meent
wijk zetten, dat is geen ge- pleegd, want we willen onze Rita Aker, één van de organisatoren. Ze kijkt tevreden terug
Het in Kennermerland woon- denhuis. Nu komt slechts 7 prozaak niet opdoeken."
zicht."
achtige Kamerlid noemde het cent van de ouderen daar teheel bijzonder dat zo'n honderd recht en dan nog met een leefDe eigenaresse van De Oude
(ADVERTENTIE)
vrijwilligers zich inzetten voor tijd van in de tachtig. In een
Halt, die ook namens De Vonk
hulpbehoevende ouderen. „Dit verpleeghuis komt 3 procent
spreekt, voelt zich blij gemaakt
centrum is een nieuwe impuls van de ouderen terecht, dus vemet een dooie mus. „Vanaf 1991
voor het ouderenwerk." Dat is len blijven zelfstandig thuis wodachten we dat onze snackbar
nodig ook, vindt Noorman, nen. Maar de woningen zijn
een mooie plek zou krijgen,"
want zomers mag het dan goed daar niet op ingericht. Het socivertelt Marcella Schoorl-Van
toeven zijn in Zandvoort, de aal-cultureel werk is daar ook
Kouteren. „Maar nu worden we
winter is voor veel ouderen een niet op ingericht. Dat vraagt
weggestopt. De passanten die
moeilijke periode. „Zo'n belbus van een samenleving grote vervanaf Gran Dorado naar het
poiHï
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is dan heel belangrijk om toch anderingen."
centrum wandelen, zien ons
Een aanzet hiertoe werd donmobiel te blijven."
straks niet meer vanaf de VonDat er voor ouderen de laat- derdag gegeven door het saA.J Ernststraat 601, Amsterdam tel 020 - 661 37 78
dellaan." Van Delft stelt daar
ste jaren veel veranderd is, il- menvoegen van het Centrum
tegenover dat de snackbar er
( bij winkelcentrum Groot Gelderlandplein, Buitenveldert)
lustreerde het Kamerlid aan de voor Vrijwillige Hulpverlening
dankzij de nieuwe wijk vijfhonhand van wat cijfers. „Twintig en stichting Welzijn Ouderen
derd potentiële klanten bij
Openingstijden: di/vr 9.30 -18.00 u. / zat. 9.30 -17.00 u.
jaar geleden ging je als je 65 was in het Welzijnscentrum. De fukrijgt.
samen gezellig naar het bejaar- sie moet een betere inzet van de
„Bovendien," zegt Van Delft,
Donderdag koopavond. Maandag gesloten.
vrijwilligers van beide instellingen tot gevolg hebben, die hulpbehoevende ouderen ten goede
moet komen. Dat hier behoefte
aan is, bewijst het aantal hulpvragen dat afgelopen jaar binnenkwam: 3.500; tien jaar terug
ZANDVOORT - „Ze
waren dat er nog maar zevenmoesten zich diep schahonderd.
men," zegt de Duitse toeris-

4

Centrum. Marianne Rebel zond
bovendien live haar kunstprogramma uit vanuit het Wapen.
Toch liep Couvreur het liefste over de Buureweg. „Absoluut
het gezelligste plekje. Zo intiem
en knus, vooral ook door het
kraampje van bloemiste Hanneke Voit. Ze had een paar gedichten tussen het groen van
haar schoonzoon Marco Termes. Ik wist wel dat die jongen
kon dichten, maar ik wist niet
dat zijn poëtische vaardigheden zo groot waren."

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

Snelheidscontroles

ZANDVOORT - Het aantal
snelheidsduivels op de Zeeweg
daalt, alhoewel het percentage
overtreders
sterk
wisselt.
Maandag reed tussen tien uur
en kwart voor één 16 procent te
hard op het vijftig-kilometerstuk. Een uur later was dat percentage op een ander vijftig-kilometerstuk gedaald tot 2,6 procent. Tussen zeven en half tien
reed 4,9 procent sneller dan de
catiebij het centrum, en niet bij toegestane tachtig kilometer
het sociaal-cultureel werk zoals buiten de bebouwde kom.
nu het geval is. Een ander plan
behelst het opzetten van een va(ADVERTENTIES)
caturebank voor vrijwilligers
voor activiteiten als de belbus,
telefooncirkel, tafeltje dekje, telefonische hulpdienst en sociale alarmering. „Er is een groot
gebrek aan vrijwilligers," aldus
Huijskes, „en zonder hen zou
het snel gedaan zijn met het
ouderenwerk."

Actieve ouderen vormen
cement van samenleving'

DIKIIOOH

op zaterdag 14 september
van 11.00 tot 16.00 uur

Kerkplein 3 Zandvoort
Tel. 5714S28

Wandelaars lachten Lisa (4) na botsing uit

te Iris Rosenetzke. Haar
dochtertje, de vierjarige
Lisa, yiel woensdagavond
dankzij de halsstarrigheid
van enkele wandelaars tegen een paal van de parkeermeter.

Een groot deel hiervan betreft de vraag naar een luisterend oor. Het nieuwe weizijnscentrum wil hierop inspelen
door één ochtend in de week in
het nieuwe pand aan de Louis
Davidsstraat 17 open huis te
houden. „Voor het beantwoorden van vragen, het maken van
een praatje en te horen wat er
leeft onder ouderen," aldus bestuursvoorzitter P. Huijskes.
Andere punten waar het welzijnscentrum zich op wil richten zijn meer huisbezoeken aan
ouderen boven de 75 jaar en het
onderbrengen van ouderenedu-

„We fietsten op de boulevard,
omdat Lisa nog te klein is om
op de straat te rijden," legt oma
Evi Kohs uit.
„Lisa's zijwieltjes zijn nog
maar net van haar fiets gehaald. Omdat er een paar wandelaars met honden breeduit
op de boulevard liepen, belden
we en vroegen we of we er langs
mochten. Ze reageerden echter
heel boos en bleven gewoon
doorlopen. Toen we er één voor
één omheen fietsten, week Lisa
te veel uit en knalde tegen de
parkeermeter."
Haar moeder vult aan: „Godzijdank had ze een helm op en
bleef ze ongedeerd. Maar het
vervelende was dat die mensen
er nog om moesten lachen ook.
Dat is toch afschuwelijk?" Een
dag na het voorval is ze nog
steeds ontstemd. Lisa lijkt haar
botsing met de parkeerautomaat alweer een beetje vergeten.
Naar de politie gaan had volgens de Duitse moeder geen

Hockeydames
starten
meteen goed

Wie biedt er meer? De gebroeders Waterdrinker weten elk kunstvoorwerp tot een gewild object te maken

Natuurlijk,

die kram moei ik hebben.
Omdat ik «raa^ wil weten wat zich in
mijn omgeviiiR afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
Zand voorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam: (m/v)
Adres:

(ADVERTENTIE)

Lisa kan een dag na haar hardhandige kennismaking met een parkeerautomaat wel weer
voorzichtig lachen als ze er met haar moeder en oma langs komt
Foto Eiïck van Cleel'

zin, omdat ze de namen van de
wandelaars niet gevraagd heeft.
„We hadden de indruk dat dit
inwoners van Zandvoort waren
die vaker, daar liepen. Natuurlijk snap ik best dat het niet
leuk is als je als wandelaar telkens opzij moet springen voor
fietsers. We wisten echter niet

dat je daar niet mocht fietsen,
want we zien hier de hele dag
fietsers op de boulevard."
„We komen al twintig jaar in
Zandvoort en tot nog toe bevalt
het ons hier prima," zegt orna.
„Het is ook niet zo slim van
deze mensen om zo raar te rea-

geren, want Zandvoorters verdienen toch ook aan Duitse toeristen?"
Het voorval heeft slechts een
kleine smet op de reputatie van
Zandvoort aangebracht. De familie Rosenetzke-Kohs is volgend jaar van plan om opnieuw
naar Zandvoort te komen.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur.
tel. 5717166
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FAMILIEDERICHTEN

Jawel, ik ben een jongetje.
Op maandag 9 september 1996
ben ik vol verwachting ter wereld gekomen te

Super
NOORD
Gratis <•,-; .

Curaeao.

Mijn naam is:

lan Marten Steven
zoon van Liician en Onno Joustra
p/a Willielm'maweg 'M, 20-12 NP Zandvoort

gelegenheid

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE
De openingstijden van de Centrale Balie zijn:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.00 uur;
Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.

20 EN 27 SEPTEMBER DIENSTVERLENING
BEPERKT
Op vrijdag 20 september aanstaande worden werkzaamheden verricht aan de nieuwe centrale computer.
Hierdoor is het op die dag helaas niet mogelijk om van het systeem
gebruik te maken. De dienstverlening van de Centrale Balie is dan
beperkt tot het verstrekken van informatie. Documenten (paspoorten, uittreksels en dergelijke) kunnen niet worden verstrekt.
Op vrijdag 27 september is de dienstverlening ook beperkt tot het
verstrekken van informatie. Dit vanwege het feit dat op die dag de
medewerkers van de Centrale Balie en van de afdeling Dienstverlenmg een cursus volgen.
Wel zal iemand aanwezig zijn voor spoedgevallen als aangifte van
geboorte of overlijden.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Wij hopen te mogen rekenen op een ieders begrip.
Voor nadere informatie: (023) 574 01 00.

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1996:
GEMEENTEDAG
gemeente houdt open huis
Op zaterdag 21 september 1996 wordt de jaarlijkse landelijke
gemeentedag gehouden. Ook dit jaar doet Zandvoort weer mee.
Op deze dag houdt de gemeente open huis en zullen diverse
presentaties van verschillende afdelingen te zien zijn. Vanzelfsprekend
zullen er medewerkers aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar het thema:
Sport en Recreatie

DDD

Op dit moment wordt hard gewerkt om het programma rond te
krijgen. Het programma heeft alsjmotto gemeente in beweging.
In ieder geval zal in de hal van het Raadhuis een informatiemarkt
worden ingericht. Op deze markt zullen enkele organisaties die met
het thema verbonden zijn zich presenteren. Tevens zijn er presentaties van diverse sporten.
Het is de bedoeling dat het programma voor jong en oud wat te
bieden heeft.
De gemeentedag wordt om 10.00 uur geopend en is om 16.00 uur
afgelopen.
Graag nodigt de gemeente alle inwoners uit om een kijkje te komen
nemen. U komt toch ook?

Lieve Mil
iedere herinnering, foto of film, van vroeger, daar
ben jij.
Stralend zoals altijd, tot het laatste toe.
Wij hebben samen gelachen en gehuild maar
vooral gelachen.
Mil, waar je ook bent, ik weet dat je er weer wat
van zult maken.
Jouw woorden tegen mij, "Ik zal voor jullie allemaal een leuk plekje uitzoeken."
Dat wordt dan ook zeker het gezelligste plekje,
waar het dan ook mag zijn.
Mil, je blijft altijd in mijn gedachten.
Dikke kus,
Ria Obermann

Lieve Mil
Wat een persoonlijkheid!
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
Mary, Dries
Debby, John en Dino

L.

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 19 september 1996
om 15.30 uur. De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2,
Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

INSPRAAK VOORONTWERP
BESTEMMINGSPLAN PARK DUIJNWIJK
(STATIONSOMGEVING).
Conform de Inspraakverordening start op vrijdag 13 september 1996
de inspraakperiode voor het voorontwerp-bestemmingsplan Park
Duijnwijk (stationsomgeving).
Het betreft de totstandkoming van een nieuwe woonwijk.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

nnn
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Lieve Mil
Zo oneerlijk en niet te bevatten.
Zo jong en vol levenslust.
Samen met jou is er een stukje Zandvoort verdwenen, een stukje van onszelf.
Mop, wij houden van jou.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
Jack, Nol
Klaas, Ria
Claudia, Richard
Sylvia, Pim

Het plan bestaat uit een plankaart, toelichting en voorschriften.De
inspraakperiode loopt van 13 september tot en met 11 oktober 1996.
Tijdens deze termijn ligt het plan tijdens openingstijden ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat). Hier is ook een
kleine expositie over het plan ingericht. Het plan ligt tevens tijdens de inspraaktermijn ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Op donderdag 26 september 1996 om 20.00 uur wordt een
inspraakavond gehouden. Aan het begin van de avond zal eerst
enige voorlichting over het plan worden gegeven. Daarna heeft men
de gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties.
De reacties zullen conform de inspraakverordening worden verwerkt.
De inspraakavond wordt gehouden in de Raadzaal van het Raadhuis
(ingang bordes Raadhuisplein).

"\\

Tijdens de inspraaktermijn kan men ook schriftelijke inspraakreacties
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. •

L

Bij de Centrale Balie zijn over het bestemmingsplan een algemene
informatiefolder en een inspraakbrochure gratis verkrijgbaar.

•

GEMEENTE

o

Hoera, morgen wordt onze

Leida

Je zei:
„Doe iedereen de groet en.
Don'tforget me.
Think about me as a nice person.

50 jaar
en je zult het niet geloven, maar deze
lieve Saar zal dan haar laatste sigaret do-

Mil

ven!

wij zullen je nooit vergeten.

Van harte,
Jan, Annemieke, Vincent en Jan

Peter en Mickey
Dax en Sjaakie
en Robin

Gefeliciteerd

Kadastraal
C
C
C
C
C
C

1195
6227 ged.
6270
5927 ged.
5776
2443

C 6225

Geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst (beschikking van het
college van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 juni 1996;
berichtgeving aan de eigenaren op 29 juli 1996);
de volgende onroerende goederen in het centrum van Zandvoort in
particulier eigendom:
Straat

Omschrijving

Achterom 1
Achterom IA
Achterom 4
Achterom 7
Agnetastraat 1-5
Bakkerstraat 1

Hlf.vr.st.wnhs
Hlf.vr.st.wnhs
Eenv. woning
Bedrijfspand
Complex woningen
Pakhuis

Bouwjaar
1775
1800
1880
1875
1947
1910

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

Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!

KINDEROPVANG

IO€S

In het kader van het werkgelegenheidsbeleid heeft de
gemeente Zandvoort kinderopvangplaatsen ingekocht. Te weten:

Ard
De tijd is niet stil blijven staan;
5 jaar zijn er voorbij gegaan.
Géén dag ben je uit onze gedachten
en dat mag iederéén weten.
Ard wij zullen je nooit vergeten.

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Waarneming
van 08.00-17.00 uur
de huisartsen
C. Jagenberg
tel. 5713355
F. Weenink,
tel. 5712499
's avonds en weekend
tel. 5730500

Bouwjaar
Gasthuisplein 9B
1890
Cultureel Centrum
1890
t.o. Gasthuisplein 10 Kastanjeboom
Verenigingsgebouw
1854
Grote Krocht 41
1910
t.o. Kerkdwarspad 10 Kastanjeboom
Voormalige Mariaschool 1920
Koninginneweg 3
Kantoorgebouw
Raadhuisplein 4
1902
gemeente
Raadhuisplein 16
1911
Raadhuis

M1CHA€1,

Liefdevolle herinnering

afwezig van 9 tot 23 september

Omschrijving

Straat

MRRISKR,

15-9-96

huisarts

Geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst (besluit gemeenteraad d.d. 28 maart 1995),
de volgende onroerende goederen in het centrum van Zandvoort in
gemeentelijk eigendom:

Kadastraal
C
C
C
C
C
C

6336/6337
155
6192
154
4749
1782

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag
betrokken. Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen
verplichten.
Verleende bouwvergunning
96030B Brederodestraat 207-209,
Boulevard Paulus Loot

oprichten woongebouw

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na
het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een
verleende vergunning indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen,-zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet
gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op dinsdag 3
september vergaderd. De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 36 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 10
september vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te zien bij de Centrale Balie
van het Raadhuis, Swaluëstraat 2

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f3>145,^
Sluit een nato
bi|TO

Solliciteer niet naar moeilijkheden!

Derk Stobbelaar

J. G. Anderson

De lijst van gemeentelijke monumenten komt in fasen tot stand. Als
eerste fase zijn de panden in het centrum van Zandvoort geplaatst.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn bij het college
van Burgemeester en Wethouders ingediend:
96090B Raadhuisplein 4
veranderen kantoor in woningen
96091B Secr. Bosmanstraat 37
plaatsen dakkapel

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
A. Stobbelaar-Paap
Zandvoort, september 1996

DOKTERSBERICHTEN

MONUMENTENLIJST
Bericht van plaatsing van panden op de gemeentelijke
monumentenlijst.

IIIHff,,^

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn dierbare man, onze zorgzame
vader, schoonvader en opa

75-9-97

Bakkerstraat 5
Woonhuis
1900 C 1538
Dumweg 23
Woning
1904 C 1218
Gasthuishofje 1-27 Complex woningen 1947 C 4755
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Gasthuisplein 4
Eenv! woning
1860 C 459/460
Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te Gasthuisplein 10
Horecapand
1875 C 151
verlenen voor:
Gasthuisstraat 2
Hlf.vr.st.wnhs
1775 C 156
- uitbreiding van de woning op het perceel Dr. C.A. Gerkestraat 105; Grote Krocht 33-35 Dubbel-woonhuis
1906 C 5540/6012
- uitbreiding van de woning op het perceel Duindoornlaan 29, te Grote Krocht 37-39 Dubbele villa
1905 • C 2405/2615
Bentveld;
Haltestraat 16
Viswinkel
1891 C 4912
- uitbreiding van de woning op het perceel Teunisbloemlaan 22, te Haltestraat 45
Winkel/interieur
1897 C (949) 6299
Bentveld.
Hogeweg 47-71/
Oranjestraat 1-19
Woningbouwcomplex 1925 C 4072-4093
Voormelde bouwplannen liggen met ingang van 13 september 1996 Kerkdwarspad 3
Vrijstaand woonhuis 1900 C 2970
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis Kerkdwarspad 5
Hlf.vr.st.wnhs
1890 C 658
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.
Kerkdwarspad 8
Woonhuis
1880 C 647
Het Raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30 tot 16.00 uur en op Kerkepad 3/5
Horecapand
1870 C 1396/1537
vrij. van 08.30 tot 12.30 uur.
Kerkstraat 12-12A
2 winkelpanden
1900 C 4964/6130
Kerkstraat 24
Winkel m. opslag
1890 C 1780
Gedurende de termijn van de teryisielegging kan een ieder tegen Kerkstraat 33
Winkelpand & bowo. 1895 C 709
voormelde bouwplannen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken Kerkstraat 38
Winkelpand & bowo. 1850 C 6335
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 Kostverlorenstraat 2 Vrijstaand woonhuis 1890 C 5838
AA Zandvoort.
Kostverlorenstraat 28 Dubbel
~
woonhuis 1925 C 2290/2291
-30
1918 B 5494
VOORBEREIDINGSBESLUITEN (ART. 22 WRO) Kostverlorenstraat 52 Vrijstaande villa
1903 C 5970/C 1530
De gemeenteraad heeft op 3 september 1996 besloten, dat op grond L. Davidsstraat 1A-15 WoorWwinkelhzn.
C 1529/C5162
van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestem- (m.u.v. onderpui/raampartij op nummer 1A)
C 1527/
mingsplannen worden voorbereid voor:
C6315A1
C6315A2/
- het perceel Dr. C.A. Gerkestraat 105;
C 3793
- het perceel Duindoornlaan 29, te Bentveld;
C 3794
- het perceel Teunisbloemlaan 22, te Bentveld.
Noorderstraat 1-5
Woonh.m.kantoor
1947 C 4749
1947 C 4750
De besluiten liggen met ingang van 13 september 1996 met de Noorderstraat 2-20 Complex woningen
Woonhuis
1875 C 5703
bijbehorende tekeningen, waarop met een rode omlijning de betref- Pakveldstraat 13
Hlf.vr.st.wnhs
187? C 6251 (666)
fende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie op het Poststraat 10
Hlf.vr.st.wnhs
190? C 4521/5422
Raadhuis (ingang Swaluëstraat) te Zandvoort. Het Raadhuis is geo- Poststraat 12
1920 C 6371
pend van ma. t/m do. 08.30 tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30 tot Poststraat 14 (achter) Transformatorst.
Raadhuisplein 1
Warenhuis/horeca
191? C 6399
12.30 uur.
Raadhuisplein 2
Winkel met bowo.
1910 C 2844
Raadhuisplein 3
Horeca met bowo.
1910 C 2845
BESTEMMINGSPLAN Raadhuisplein 4
Kantoorgebouw
1902 C 2443
1880 C 6197
Bij besluit van 3 september 1996 heeft de raad van de gemeente Rozenobelstraat 10 Woonhuis
Schelpenplein 8
1880 C 4144
Eenv. woonhuis
Zandvoort vastgesteld het bestemmingsplan "Paviljoen Zuid".
Schelpenplein 12
Smederij/werkplaats 1950 C 5298
Eenv. woning
1900 C 2305
Het betreffende besluit (met bijlagen) ligt met ingang van 13 septem- Schelpenplein 19
Halfvrijstaand
1900 C 1058
ber 1996 gedurende 4 weken ter inzage bij de Centrale Balie op het Schoolstraat 5
woonhuis
Raadhuis alsmede de openbare bibliotheek aan de Prinsessewpg. Het
Eenv. woning
1880 C 6236
Raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30 tot 16.00 uur en op vrij. Swaluëstraat 3
Swaluëstraat 5
1900 C 147
Eenv. woning
van 08.30 tot 12.30 uur.
Swaluëstraat 45
Houten loods
1875 C 2281
Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft van Ostadestraat 14 Vrijstaand woonhuis 1900 C 2627
1952 C 5299/C 5300
gemaakt, alsmede een belanghebbende, die aantoont, dat hij rede- Westerstraat 1-5/7-11 Complex woningen
lijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig het bepaalde in
C 5301/C 5453
artikel 23 zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan
C 5454/C 5455
gedurende de termijn van de tervisielegging tegen het bestemmings- Westerstraat 4-6
Dubbel woonhuis
1916 C 2431/2432
plan schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Westerstraat 8
1850 C 863
Woonhuis
Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

ART. 19 WRO

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

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

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:

Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort

Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort

Tel. 023-5714168

- drie plaatsen bij kinderdagverblijf Pippeloentje
- drie plaatsen na-schoolse opvang bij de Boomhut in 't Stekkie in
Zandvoort-Noord.
Deze plaatsen zijn beschikbaar voor alleenstaande ouders die een
bijstandsuitkering ontvangen en die tevens werken of scholing
volgen of dit willen gaan doen.
Dit kan zowel full-time als part-time zijn.
Door deze opvang worden zij in staat gesteld te blijven werken of
naar school te gaan.

Een natura-uilvaartverzekeving,
daar heb Je ivat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
»ƒ«, tlexe uitv€turtverxetcertnfj is mijn
vertrouwen meer dan u-aartt.
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
'Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
:'•'•
Direkt hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

N.B.: Het gaat echter niet alleen om bijstandscliënten van deze
gemeente. Ook andere alleenstaande ouders die een inkomen
hebben op of rond het sociaal minimum kunnen eventueel voor
deze kinderopvang in aanmerking komen.

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekcring
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
g
PQ
""
""
l
pq naam:
man/vrouw

Er zijn voor u in principe geen kosten aan verbonden.

5 postcode/woonplaats:

U dient snel te reageren, het aantal plaatsen is beperkt.

HH

B

Ê_i straat:

|

Jvï telefoon:
(en):

GEMEENTE

£?|
• M

H
•

.

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem,

|

g
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woensdag 11 september 1996
douche.
De
reddingspost
Noord had in het begin geeneens een wc, dus ging men bij
strandtent Kerkman naar het
toilet. Ook het licht ontbrak en
met een kraantje aan de zijkant
kwam voor het eerst de luxe
van 'stromend water'. Maar de
diensten waren in die tijd hooguit tot vijf uur 's middags en
dan alleen op zondag.

Oorstrelend concert
met opera en musical
ZANDVOORT - Tijdens
het Lekkerste Weekend
wordt niet alleen de inwendige mens verwend. Op zondag 6 oktober is er van één
tot twee in de tent op het
Gasthuisplein een oorstrelend benefietconcert met
opera- en musicalrepertoire. De opbrengst van het
concert gaat naar het Ronald McDonald Huis voor
de familie van kankerpatiëntjes.
Jan Peter Versteege, Simon
Roberts (beiden uit Zandvoort), Daphne Druif en Kees
Draaijer zingen onder andere
nummers uit Porgy and Bess,
de West Side Story en The
Phantom of the Opera. „Het
feest der herkenning," vat Versteege het samen.
Hij zingt zelf samen met Kees
Draaijer (van het Bach Koor
Holland) het Lied van de Parelvissers. „Een paar jaar geleden
hebben we elkaar ontmoet tijdens een uitvoering van het
Zandvoortse Toonkunstkoor.
Na afloop klikte het zo goed dat
we in Café Koper de Parelvissers zongen. Dat sloeg enorm in
en sindsdien waren we altijd
nog eens van plan dat nummer
nog een keer samen te doen."
Roberts en Druif zijn samen
te horen in een duet uit The
Phantom of the Opera. Beiden
hebben deze musical vaker gezongen. Zo zat Druif bijvoorbeeld in de cast van de Nederlandse opvoering van The
Phantom of the Opera.
Kees Bergman begeleidt de
zangers op de piano. „Hoogstwaarschijnlijk heeft hij een
echte vleugel tot zijn beschikking. Als dat inderdaad lukt, is
dat natuurlijk extra bijzonder,"
aldus Versteege.

Gezamenlijk zijn ze goed
voor zo'n 108 jaar reddingsbrigade-ervaring: Rob Vos
(veertig jaar lid), Torn de
Roode (38 jaar lid) en Eg de
Roode (dertig jaar lid). Van
het woord 'ouwe knarren'
willen ze nog niets weten.
„Hoewel je natuurlijk nooit
weet, wat ze achter je rug
zeggen," aldus de drie lachend.

R

EDDINGSPOST
ERNST
Brokmeier
aan het Zuidstrand is
hun dagelijkse 'honk'.
„Maar in feite zijn we samen
met reddingspost Piet Oud één
grote club," zegt Torn de
Roode.

„Tot vijftien jaar terug rouleerden de ploegen van de reddingsbrigade nog. We zaten
overal verspreid. Je had de post
in Noord, de Rotonde, Zuid, later zaten we zelfs nog een periode op het naakstrand. Voortdurend moesten we ons hele hebben en houwen verhuizen tussen de verschillende posten.
Dat was me een gesjouw van
tassen met rotzooi, kleren, ligstoelen voor de dames, T-shirts Rob Vos en de broers Torn en
die nog te drogen hingen."
Bij de gedachte alleen al
schieten de drie weer in de lach.
Lekker op het zijterrasje van de
post in Zuid, zitten ze met een
biertje nog even na te genieten
van hun zwemtpcht. Door de
kolkende branding zwommen
ze van post 'Piet Oud' naar
'Ernst Brokmeier' toe. Dat
doen de heren 's zomers iedere
dag. Vooral op de post Zuid,
deze ligt wat minder geïsoleerd
dan Noord, voelen ze het strand schikt de reddingsbrigade over
en water dichtbij. Als jongetjes 4 Rigard Inflatable's, rubberen
had de zee al voor hen die bij- boten met een vaste bodem en
ZANDVOORT - Uit de ruim zondere aantrekkingskracht en dertig en vijftig pk motoren."
driehonderd inzendingen voor zaten ze dagen achtereen bij
de puzzel van het Zandvoorts 'Bad Zuid' of 'Termes', de
„Daarnaast hebben we de
Nieuwsblad en Ondernemers strandtenten met het bewaakte Rescue 2, een
Vereniging Zandvoort zijn vier strand in die tijd.
vrij grote polyb
winnaars naar voren gekomen.
De juiste slagzin was: „Tea and
Hun jongere collega's zitten
scone's, Zandvoort goes Bri- binnen achter de computer, de zestig
pk.
tish!'
scanner en naast de mobilo- Naast de vijf
C. Spaans mag samen met foons. „Momenteel bestaat de vletten (roeiboten) is er nog de
een tweede persoon een week- vereniging uit zo'n zestig brandingsboot, voorzien van inend naar London op kosten van strandwacht-leden," zegt Rob. gebouwde mobilofoon en een
Reisbureau Toerkoop Zon- „En natuurlijk zitten we goed motor van veertig pk. Bovenvaart op de Grote Krocht. S. in het materiaal. Maar dat ge- dien beschikken we over twee
Mulder, E. ten Haave en H. voel hebben we altijd gehad. terreinvoertuigen, die zich bij
Brakel kunnen zes whisky's Vroeger gingen we alleen met noodgevalen razendsnel over
proeven bij de Scotch Inn in de een vletje de zee op en moesten het strand begeven. Er zijn verHaltestraat. T. Hartman, E. Ko- we het doen met beperkte appa- rekijkers, mobilofoons, portoning-van Roon en de familie De ratuur. Maar voor die tijd was foons, overlevingspakken, reaJong verdienen een "eervolle dat al heel wat. Momenteel be- nimatieapparatuur enz. Daarvermelding, omdat ze een
fraaie kaart instuurden.

Politiek Café
ZANDVOORT - Op dinsdag
17 september vindt het Politiek
Café plaats in Dance Club
Yanks (ingang Kosterstraat).
Voor het panel heeft gespreksleider Eugène Weusten Gert-Jan Bluijs (fractievoorzitter
CDA), Jaap Brugman (raadslid
Gemeente Belangen Zandvoort) en Jeannette van Westerloo (fractievoorzitter PvdA)
uitgeriodigd. De discussie-avond begint om acht uur.

Nieuwe schaar
ZANDVOORT - De brandweer krijgt van de gemeente
geld om een- hydraulische
schaar aan te schaffen. Met
deze schaar, die tevens materialen uit elkaar spreidt, kunnen
slachtoffers bevrijd worden uit
autowrakken. Onlangs was dat
het geval op het circuit. Met de
huidige schaar van de brandweer bleek het heel moeilijk om
het verstevigde dak van de auto
open te knippen, omdat die een
rechte 'bek' heeft. De nieuwe
schaar kost ruim vijfduizend
gulden maar heeft wel een zogeheten 'papegaaienbek'.
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Eg de Roode in actie. Van het woord 'ouwe knarren' willen ze nog niets weten
Erick van Kleef

Vroeger werd een bebloede
hand gewoon in zee afgespoeld'
e1nm o°tor vin

naast is er de beschikking over
een goede EHBO-ruimte en natuurlijk veel rubberen handschoenen."
„Dat was vroeger wel even anders," aldus Eg. „Vroeger wer-

betekende vrij varen en de bal
betekende 'op het punt' blijven.
We moesten natuurlijk steeds
in het zicht blijven van dat pijlenbord. Als we te ver gingen,
dan waren we het bord kwijt.
En even kletsen en afgeleid zijn gaf
natuurlijk ook
al de nodige
problemen."
„Het oproepen van de leden
na een noodmelding gaat nu via
een pieper. Vroeger was je toevallig net in de buurt, of net
niet. Dan zat je bijvoorbeeld ergens in de Oase bar of zo. Maar
de tamtam werkte perfect. We
wisten elkaar altijd wel ergens
te vinden."
In 1965 kreeg de reddingsbrigade voor het eerst portofoons.

Reddingsbrigade is één grote club
i

den bebloede handen gewoon
onder de kraan of in zee afgespoeld. Voor reddingsacties
hadden we alleen die vijf vletten met een zes pk motortje en
een groot rood pijlenbord op de
post. Dat kon om zijn as draaien. De pijl gaf aan waar de boot
op zee naar toe moest. Je kon
het bord ook omkeren. Dan
stond er een V en een bal op. V

Volgens een verslag uit de
Zandvoortsche
Badcourant
van 1920 heeft dominee Posthumus Meyjes geld onder de
Zandvoorters ingezameld om
God te bedanken omdat Nederland buiten de oorlog bleef. Dat
blijkt uit gegevens die zaterdag
tijdens de Open Monumentendag in de kerk te zien zijn.
Al jaren gaat in Zandvoort het
verhaal rond over de gift van de
Belgische vluchtelingen. Maar
inmiddels heeft een onderzoekster van de universiteit van Leiden het andere verhaal ontdekt.
Zij was op zoek naar een schilderij van George Reuter, die de
afbeelding voor het glas-in-loodraam heeft gemaakt.
„Ze vond de Badcourant en
vertelde mij erover," zegt de
Zandvoorter S. Visser die zelf
ook al jaren onderzoek doet
naar opmerkelijke zaken in de
hervormde kerk. Visser is za-

terdag dan ook een van de mensen die de bezoekers tussen
tien en vijf uur rondleidt in de
kerk.
De kozijnen van de kerk zijn
onlangs overigens in de verf gezet. Daarmee is opnieuw een
deel van de restauratie afgerond. Het is de bedoeling dat
het pleisterwerk aan de binnenkant volgend jaar een opknapbeurt krijgt.
(ADVERTENTIE)

UIT HET ^
LAND VAN
BOSSEN,
FJORDEN
EN DESIGN
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Scandinavische meubelen en kunstmpcrhcid

Meubelboulevard Diemen

Sniep 5 Diemen
Telefoon 020-6956109

Tom: „Natuurlijk hadden we
die niet in iedere boot. En ze
waren ook niet altijd even bedrijfszeker. In die tijd was het
een 27 me systeem en soms had
je dat iedereen erop zat. Daarnaast waren die bakkies heel
gevoelig voor spetters water. Ze
zaten dan ook in een plastic
zak. Tegenwoordig zitten de
mobilofoons zelfs waterdicht
ingebouwd in de boten."
Nu komen de heren pas echt
los: de oude reddingspost aan
de Rotonde was volgens hen
een 'ongezellig koud klere-hok'.
De politie zat op het mooiste
punt, zij ergens in een zijhokkie. Maar d'r was een voordeel,
alleen daar was er een warme

Toeristisch plan

Nieuwe dirigent

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

'Circuit heeft geen
recht op lawaaidagen'
C. Bleijs van de Stichting Geluidhinder reageert op het artikel over het circuitlawaai in het
Zandvoorts Nieuwsblad van 28
augustus. Volgens hem heeft
het circuit geen recht meer op
de vijf 'lawaaidagen'.
'Al is de leugen nog zo snel,..."
In het artikel 'Provincie tikt
circuit op vingers over lawaai'
in het Zandvoorts Nieuwsblad
van 28 augustus heb ik gezegd
De enorme heilbot die Lo Balledux van visrestaurant Schut het niet eens te zijn met het
samen met zijn schoonzoon Marcel vrijdag op de veiling kocht, principe van de zogeheten gesmaakte gegrild erg goed volgens veel gasten. Hij werd eerst luidsvrije dagen ('lawaaidagemarineerd in een Italiaanse marinade, vervolgens gegrild en gen').
Deze dagen gelden echter ofuiteindelijk opgediend met basilicumsauce.
De vis was voordat hij de pan in ging 60 centimeter dik en ficieel niet meer sinds de uitanderhalve meter lang. Hij woog 45 kilo, waaruit afgeleid kon spraak in de bodemprocedure
worden dat de vis ongeveer 43 jaar oud geworden is. „We hebben van de Raad van State van 18
vrijdag heel wat leuke reacties gekregen toen we de vis voor de mei 1990. De woordvoerder van
zaak buiten fileerden," vertelt Marcel. „Of er nog wat over is?" Hij het circuit dacht daar anders
lacht. „Een heel klein beetje. Wie nog wat wil proeven moet snel over en liet zelfs per fax de rezijn"
Foto: M Sam-Sm dactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad weten dat de Raad

Reuzevis
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ZANDVOORT - Arend Bos
krijgt mogelijk toch subsidie
voor zijn boek 'Zandvoort in de
Rob: „We hadden één verre- bezettingstijd/Leven in een
kijker per post en die ging 's spergetaied'. In eerste instantie
avonds met de commandant wees het college van burgemee naar huis. Stel je voor dat meester en wethouders zijn
er werd ingebroken." De man- vraag om een bijdrage af, maar
nen gieren nu van de lach. „En op verzoek van raadslid Van
er was slechts één sleutel. Die Eist heeft wethouder De Jong
moest je halen bij strandtent vorige week toegezegd nog eens
Hollenberg of bij Kerkman." naar de kwestie te kijken.
Bos,
die in Hazerswoude
Tom: „De laatste moest altijd
de sleutel terugbrengen, maar woont maar in Zandvoort opdat werkte natuurlijk voor geen groeide en tijdens de oorlog m
meter. Elke vergadering had- het verzet zat, reageert verden we wéér dat gezeik over die heugd. „Ik ben heel blij verrast,
sleutel die niet terug was ge- want ik heb officieel nog hélebracht. Die werd al gauw door maal mets van de gemeente geiedereen nagemaakt, want dat hoord. Ook niet dat het afgewegeloop naar die strandtent von- zen zou zijn."
Om duizend exemplaren te
den we helemaal niks."
laten drukken moet Bos 3.3.000
Eg keek in die tijd eerlijk ge- gulden investeren. „Dat is een
zegd wel op tegen zo'n com- groot bedrag. Ik hoef zelf niets
mandant, moet hij lachend be- aan dit boek te verdienen, maar
kennen. Toch een hiërarchi- ik wil wel quitte spelen " Het
sche structuur, heel anders dan Genootschap Oud Zandvoort
de ploegleiders en het daarbij heeft inmiddels ook beloofd om
horend democratische sfeertje een bijdrage te overwegen.
van tegenwoordig. Aug van der
Mij e, Maarten Castien, Cees
Visser, Theo van de Koekelt en
ZANDVOORT - GedeputeerMijndert Roozendaal waren bede De Boer evalueert op 2 oktokende namen uit die tijd.
De bevoorrading van de bo- taer samen met vertegenwoorditen is ook verhaal apart. Niet gers van de Zandvoortse onderhet werk, maar vooral dat spe- nemers de maatregelen op de
ciale sfeertje is de mannen bij- Zeeweg. In het voorjaar vergebleven. De jerrycans benzine smalde de provincie de Zeeweg,
werden elke zondag met de bracht een rotonde aan en sloot
fiets, met daarachter een gelast een zijweg af. Dat schoot onder
karretje, gehaald. Later werd andere de leden van Koninkhjhet een Volkswagen Kever. ke Horeca Nederland afdeling
Rob: „Tegenwoordig gaan we Zandvoort in het verkeerde
met de jeep en verstoken we keelgat. Maar ook andere onmet onze zware motoren per dernemers waren er niet blij
dag waar we vroeger een paar mee. De gedeputeerde beloofde
na de zomer te bekijken of de
weken over deden."
verkeersmaatregelen blijven of
Over spectaculaire reddingen weggehaald worden.
of vreemde voorvallen willen
de heren niet al te veel kwijt.
Vooruit, over die ene dan: een
ZANDVOORT - Omdat de gefladderend gevaarte op zee. Het
bleek een weggevlogen ara te meente niet snel genoeg is, bezijn, een grote tamme papegaai. ginnen de ondernemers alvast
met het opstellen van een ToeHij was met een badgast mee ristisch
Economisch Beleidsnaar het strand gegaan en had
plotseling de 'wieken' geno- plan. Over een dag of tien ligt de
men. Maar stortte door zijn on- visie van de ondernemers over
geoefende vliegkunst in zee. de toekomst van toeristisch
Met de vlet werd het beest roei- Zandvoort op tafel. Waarend opgehaald. Tom: „Hij klom schijnlijk is er op 3 oktober een
waarzelf aan boord en het eerste wat discussiebijeenkomst
dat kreng zei was voluit God- voor ook politici uitgenodigd
zijn. Of dat doorgaat is overiverd....We lagen allemaal slap gens
nog onzeker. Volgens een
van het lachen en konden het
eerste half uur alleen nog maar woordvoerder van het Ondernemers Platform Zandvoort
rondjes draaien."
Martha Burger hebben een paar belangrijke
gasten
afgezegd.
Mogelijk
wordt de bijeenkomst uitgesteld tot november.

Meningen

Kerk onthult geheim
over oud gedenkraam
ZANDVOORT - De hervormde kerk dankt haar gedenkraam in de grafkapel
van Paulus Loot niet aan de
Belgen die naar Zandvoort
vluchtten vanwege de Eerste Wereldoorlog.

Misschien wel
subsidie voor
oorlogsboek

Gesprek over Zeeweg
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Winnaars

Zandvoorts
Nieuwsblad

van State op 27 februari 1990
het circuit vijf geluidsvrije dagen heeft toebedeeld zolang er
geen Grand Prix wordt verreden.
Wij hebben de uitspraak van
de Raad van State van 27 februari opgezocht. Die luidt als
volgt: „Indien in 1990 geen
Grand Prixraces en geen dragsterraces worden gehouden,
gelden de voorschriften ingevolge de Wet Geluidhinder met
voor in 1990 te houden internationale auto- en of motorraces
en de daarbij behorende trainingsdagen, gedurende tezamen maximaal vijf dagen."
De Raad van State heeft na
1990 geen toestemming meer
gegeven voor deze geluidsvrije
dagen.
Coen Bit-ijs,
Stichting Geluidhinder
Z.indv oort
Zundvoort

ZANDVOORT - Paul Waerts
dirigeert voortaan elke dinsdagavond in het Gemeenschapshuis het Zandvoorts
Mannenkoor, omdat Frans
Bleekemolen zich meer gaat
richten op zijn koor in Volendam. Hij is twee seizoenen de
vaste dirigent van het Zandvoorts Mannenkoor geweest.
De 29-jarige Waerts is onder
andere organist van de Agathakerk. Hij heeft het conservatorium in Alkmaar gevolgd en
is orgeldocent.

Muziekexpressie
ZANDVOORT - Op maandag
16 september gaat in buurthuis
't Stekkie om vijf uur de nieuwe
cursus muziekexpressie voor
kinderen van vier tot zes jaar
van start. Tijdens de cursus leren de kinderen spelenderwijs
dankzij muziekdocent Marco
Beeldman verschillende soorten muziek herkennen en spelen. De cursus kost zestig gulden per kind. Belangstellenden
kunnen hun kind opgeven bij 't
Stekkie, tel. 517113.

Multiple Sclerose
ZANDVOORT - Op 27 september presenteert de Nederlandse Multiple Sclerose Verenigmg zich in Nieuw Unicum.
Belangstellenden en leden zijn
welkom van half drie tot half
vijf op de Brink.

HBR verbouwt van binnen en van buiten
Promenade • .

Berichten en tips voor
deze rubriek met Zandvoorts
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA m Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12.
Telefoon: 023 - 5718648
Fax: 023 - 5730497

ZANDVOORT - Het
Zandvoortse filiaal van
HBR Adviescentrum en
Van der Reijden Makelaardij heeft een nieuw gezicht.
„Het was eerlijk gezegd een
oude bende. Nu hebben we
tenminste van binnen en
van buiten een modern
pand," vindt Otto van den De voorkant van HBR is volledig vernieuwdFoto Andre Lieberom
Heuvel, een van de vijf vennoten van het bedrijf, na de gegroeid, vooral na de fusie met ken, administratie, pensioenen
grootscheepse verbouwing. Brandenburg & Brandenburg en verzekeringen. Van den
„De meeste Zandvoorters
kennen ons als Van den Heuvel
Assurantiën. Dat bedrijf is mijn
broer Roei in 1985 gestart. Ik
ben er twee jaar later bij gekomen," vertelt Van de Heuvel.
„We verzorgden destijds hoofd
zakelijk verzekeringen."
Inmiddels is het bedrijf fors

en Van der Reijden in 1994. Er
werken in totaal 22 mensen,
acht in Zandvoort op de Passage en 14 in Bloemendaal op de
Korte Kleverlaan.
De vijf vennoten van HBR en
Van der Reijden hebben zich
elk afzonderlijk gespecialiseerd in makelaardij, hypothe-

gementen. „In de praktijk zal
namelijk blijken dat 75 procent
van de huizenkopers ongeveer
op dezelfde hypotheek en verzekeringen uitkomt." In de toekomst biedt HBR sowieso onder een eigen label verzekeringen aan, waarmee het directe
contact en de snelheid verbetert volgens Van den Heuvel.
„Straks krijgen de Zandvoorters een van onze medewerkers
op bezoek met een laptop en
ligt de polis binnen 48 uur in de
brievenbus."

Wintervakantie
ZANDVOORT - Toerkoop
Reisburo Zonvaart heeft de
nieuwe brochures voor deze
winter binnen. Nieuw is bijvoorbeeld de wekelijkse charter naar Noordwegen voor langlaufers. Bovendien zit er bij de
wintersportreizen ook voor het
eerst een reis naar Utah.

Wie de zon op zoekt kan met
Heuvel: „Dat is het voordeel als
een bedrij f groter groeit." Sinds een charter van Air Holland
kort is er ook een fiscaal jurist naar onder andere de Malediven. Eilat en Puerta Vallarta
in dienst.
zijn de laatste jaren steeds poMet het oog op de nieuwe pulairder geworden. Daarom
wijk bij het station zijn HBR en heeft Toerkoop ook reizen naar
Van der Reijden bezig met het deze twee bestemmingen.
De gidsen liggen klaar bij
ontwikkelen van verzekeringspakketten en hypotheekarran- Toerkoop op de Grote Krocht.

WV-directeur Peer Sips neemt de campers op sleeptouw. Hij wil namelijk dat ze absoluut
volgend jaar weer eefi plekje in Zandvoort krijgen
niusu.uif M.uc de H.H.M

woensdag 11 september 1996
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Panadol Plus: makkelijk te slikken pijnstiller
De meeste pijnstillers zijn gemaakt in een ronde,
platte vorm. Deze vorm is ooit gekozen om er zeker
van te zijn dat de tablet niet dwars in de keelholte
kan gaan liggen. Verschillende studies naar het
slikproces hebben deze traditionele vorm achterhaald. Om het slikken te vergemakkelijken is de
keel juist gebaat bij een langwerpige vorm. Daarom
heeft Panadol Plus als eerste een nieuwe, langwerpige tabletvorm geïntroduceerd: de Caplet.

Vergeten'
natuurprodukt
opnieuw populair
Het merendeel van onze kwaaltjes en ziekten zijn
terug te voeren naar een verstoorde spijsvertering of
een slechte stofwisseling. Om de darmflora in goede
konditie te brengen en te houden, gebruiken steeds
meer mensen molke (melkwei). De groeiende populariteit van dit zuivere natuurprodukt dat bij veel
klachten zijn heilzame werking heeft bewezen, lijkt
niet te stuiten.

Molke is afkomstig van de
melk van Zwitserse koeien.
De zuivere alpenweiden waar
zij grazen, zorgen ervoor dat
de kwaliteit van de melk bijzonder hoog is. Molke is de
half vaste massa die overblijft
bij het bereiden van kaas.
Doordat de verse molke binnen enkele uren door Biosana
wordt verwerkt tot poeder en
tabletten blijft het natuurlijke lactosegehalte (melksuiker) behouden, waardoor zij
zoet van smaak is. Verder is
molke arm aan vet en zit
boordevol vitaminen en mineralen.

Biosana Molke
De licht verteerbare lactose in
Biosana Molke wordt in de
darmen omgezet in melkzuur
dat als natuurlijk afvoermiddel werkt. Zo wordt de spijsvertering bevorderd. De reinigende werking van Biosana
Molke op de darmen draagt
er aan bij dat de organen in
ons lichaam (zoals nieren,
milt, galblaas en lever) minder snel overbelast raken. De
stofwisseling wordt verbeterd waarmee de basis van
een gezond lichaam ontstaat.
Een regelmatig
gebruik

zorgt ervoor dat vetten sneller worden afgebroken waardoor de kans op overgewicht
kleiner wordt. Deze eigenschap (ontslakken) maakt het
een ideale ondersteuning bij
vermageringskuren. Bovendien is het een uitstekende
dorstlesser en hongerstiller.
Gratis Molke Boekje

Het belangrijkste aandeel dat
molke levert aan een goede
gezondheid, is de heilzame
werking op de ingewanden.
De veelzijdigheid van molke
is voor sommige gebruikers
reden om het een 'wóndermiddel' te noemen. Biosana
verzamelde alle wetenswaardigheden rondom de samenstelling en werking van
molke in 'Het Molke Boekje'.
Naast achtergrondinformatie
en eigenschappen staan hierin tips voor de Molke-kuur en
worden de meest gestelde
vragen over molke beantwoord.
Biosana Molke en Het Molke
Boekje zijn verkrijgbaar bij de
drogist, apotheek en reformzaak. Tevens is het mogelijk
het boekje gratis te bestellen
via de Biosana Molkelijn:
06-910 910 15 (l g/pm).

Slikken is een beweging die
een mens al in een zeer vroeg
stadium kan maken. Voor
iedereen is het inmiddels zo'n
automatisme, dat niemand
zich realiseert hoe ingewikkeld het slikproces verloopt.
Via de mond wordt het voedsel
naar de keel verplaatst. Zodra
het doorgeslikte voedsel de
keelwand raakt, wordt door
een reflex het strotteklepje
afgesloten. Tegelijkertijd sluit
de huig de neusholte af, zodat
het voedsel alleen nog maar
naar de slokdarm kan. Door
het samentrekken van de

Regelmatige stoelgang

De dikke darm is belangrijk
voor een regelmatige stoelgang. Deze kneedt en stuwt
de darminhoud geleidelijk
voort. Een of enkele malen
per dag trekt de dikke darm
zich krachtig samen. Hierdoor wordt de ontlasting
naar het laatste deel ervan

De meeste mensen houden bij
het innemen van een tabletje
het hoofd achterover. Op deze
manier wordt de slokdarm
min of meer dichtgedrukt, hetgeen het slikken bemoeilijkt.
De juiste houding is om* het
hoofd iets voorover te houden,
de Caplet in de mond te nemen
en een bewuste slikbeweging
te maken.

Bij Panadol is de uitkomst van
het onderzoek naar de ideale
tabletvorm onmiddellijk omgezet in de Caplet. Deze langwerpige tablet sluit perfect aan bij
de anatomie van de keelholte
en slokdarm. Panadol is er in
drie varianten: Panadol Groen,
Panadol Plus (de krachtige
pijnstiller) en Panadol Drink
(lost snel op in water).

verplaatst. U krijgt dan aandrang. Als dit goed verloopt
spreken we van een regelmatige stoelgang.
Natuurlijke hulp

Voor een regelmatige stoelgang zijn actieve darmen
nodig. Een natuurlijk middel
dat dit ondersteunt is Colon
Clean. Het bevat een unieke
combinatie van vezels (psyllium en inuline) en goede bacteriën (Lactobacillus Acidophilus). De psylliumvezels
nemen maar liefst 25 maal
hun gewicht aan vocht op.
Hierdoor versoepelt de darminhoud, die daardoor snel
afgevoerd kan worden. De

al voldoende om van een
gezonde nachtrust te
genieten. Gebruik vlak
voor het naar bed gaan
geen koffie, thee of cola
en probeer 's avonds
laat niet meer te roken.
Zorg ervoor dat ruim
van te voren de avondmaaltijd is genuttigd.
Verschillende oorzaken kun- de familie of op het werk kan Ook is het raadzaam
nen daaraan ten grondslag er daar één van zijn. Vaak aan het einde van de
liggen. Problemen thuis, in zijn eenvoudige maatregelen dag ontspannende dingen te doen, veel mensen maken bijvoorbeeld
een avondwandeling, en
in ieder geval geen werk mee Valdispert Nacht: het natuurnaar de slaapkamer te lijke alternatief voor schaapjes tellen.
nemen.

Draaien en woelen, en de wekker op het nachtkastje
geeft aan dat de ochtend met rasse schreden nadert.
Schaapjes tellen helpt niet en de volgende dag voelt
u zich alles behalve fris of uitgerust. Het is wellicht
een schrale troost, maar op zo'n moment bent u
bepaald de enige niet. Want maar liefst één op de
drie Nederlanders heeft regelmatig last van een verstoorde nachtrust.

Drogisferij Ton Goossens

Valdispert Nacht

Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 5712305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 5712305

Uiteraard kan ook een
natuurlijk middel helpen.
Een middel zoals bijvoorbeeld
Valdispert Nacht, het natuurlij ke alternatief voor schaapjes tellen. Valdispert Nacht is
speciaal bedoeld voor mensen
die lang wakker liggen of
gedurende de nacht vaak
wakker worden. Valdispert
Nacht dragees bestaan uit de
natuurlijke
bestanddelen
valeriaan-extract en hop-

Goed functionerend
bloedcirculatiesysteem ondersteunt
de gezondheid
Caplet

Schaapj es tellen verleden tijd

Specialist in Homeopathie

BUITEN VER/WWmOELIJKHEID VAN REDACTIE WEEMDIA

Houding

Een regelmatige stoelgang lijkt iets vanzelfsprekends. Dit gaat echter niet vanzelf. Een flinke portie
beweging, genoeg drinken en regelmatig en gezond
(vezelrij k) eten is hiervoor nodig. Helaas lukt ons dit
niet altijd.

Vaak gaat het dan om mensen met een zittend beroep,
maar ook voor ouderen en
voor vrouwen die in verwachting zijn is dit herkenbaar.
Een natuurlijke stoelgang is
belangrijk.
Colon Clean
ondersteunt dit op natuurlijke wijze.

^^^P KiDMomiivimmooKomemssfMiMKPOSIBUS 157• 1213K'SCMWAND

kringspieren in de slokdarm
gaat het voedsel
vervolgens
naar de maag1. Deze zogenaamde peristaltische beweging is
zo sterk dat zelfs wanneer je
op je hoofd gaat staan, het
voedsel van de keel naar de
maag gaat.

Colon Clean: voor
een natuurlijke en
regelmatige stoelgang

extract.
Valeriaan-extract
staat bekend om zijn rustgevende eigenschappen, terwijl
hop-extract een gezonde
nachtrust helpt bevorderen.
Valdispert Nacht helpt alleen
op het moment dat het nodig
is: 's nachts. De volgende dag
staat men fris en uitgerust
weer op. Valdispert Nacht is
verkrijgbaar bij drogist en
apotheek.
Voor meer informatie:
VemediaB.V.,
tel.: 0294 - 465905.

GEZONDHEID

Wij krijgen het steeds drukker, een baan, ons gezin.
Dit vergt veel van onze lichamelijke conditie. Om de
lichamelijke conditie op peil te houden is een goed
functionerend bloedcirculatiesysteem van groot
belang.

Panadol pijnstillers zijn zonder recept verkrijgbaar bij drogisterij en apotheek. Lees voor
het kopen eerst de aanwijzin- Gezonde voeding en voldoengen op de verpakking. Pana- de beweging is hierbij essendol niet gebruiken bij overge- tieel, maai' dat is makkelijker
voeligheid voor paracetamol of gezegd dan gedaan. Wie in
een van de andere bestandde- zijn drukke leven geen tijd
len.
heeft om te koken, zal gretig
Voor
meer
informatie: gebruik maken van het aanSmithKline Beecham Consu- bod van de fast-food gelegenmer Healthcare,
heden. Ook voor de nodige
tel.: 020-5 478 378.
lichaamsbeweging en ontspanning nemen we vaak
veel te weinig tijd. Dit heeft
invloed op het goed functioneren van het bloedcirculatiesysteem en de -algehele lichamelijke conditie.

Nieuw:
Biofonn Fytovitaal
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Natuurlijke
Stoelgang
bacterie Lactobacillus Acidophilus zorgt voor een goede
darmflora, terwijl inuline de
groei van deze nuttige bacterie stimuleert. Colon Clean
zorgt op deze wijze voor een
regelmatige stoelgang.
Door de natuurlijke werking
geeft Colon Clean bovendien
geen onverwachte aandrang.
Daardoor wordt u niet in verlegenheid gebracht op ongewilde plaatsen. Het biedt u
dus een maximale bewegingsvrijheid.

naturel en orange. U kunt nu
ƒ 5,- korting krijgen op een
grootverpakking Colon Clean
Naturel (375 gram) of Colon
Clean Orange (39O gram).
Stuur dan een briefkaart, met
een streepjescode van l
grootverpakking naar onderstaand adres. Vermeld op de
briefkaart uw naam, adres,
postcode, woonplaats
en
bank- of gironummer.

Voor een gratis proefverpakking kunt u bellen of schrijven naar:
Gratis proefverpakking
Consumentenservice
en ƒ 5 , - korting
Pharmafood, Antw.nummer
Colon Clean is verkrijgbaar 10196, 2700 VB Zoetermeer
bij drogist, apotheek en (postzegel niet nodig),
reformhuis in de smaken tel. 06-0995522 (gratis).

Om jong en vitaal te blijven,
is het verstandig het bloedcirculatiesysteem in goede conditie te houden. Bioform
Fytovitaal helpt daarbij. Het
is een voedingssupplement
dat het volledige bloedcirculatiesysteem verzorgt. De
ingrediënten in Fytovitaal
hebben een gunstige invloed
op de bloedsomloop. Dit helpt
bijvoorbeeld bij koude handen en voeten, bij het bevorderen van de concentratie, bij
ontsierende aderen, en bij het
verlagen van het cholesterolgehalte.

hersenen bevordert. Ons
bloed heeft namelijk een
beschermingssysteem - de
bloedhersenbarrière - dat
ervoor zorgt dat stoffen selectief tot de hersenen worden
toegelaten. Ginkgo biloba
wordt wél tot de hersenen
toegelaten. Zo kan het zijn
werk ook op deze vitale plaatsen verrichten. Omdat Ginkgo biloba, knoflook en de
andere ingrediënten in Bioform Fytovitaal elkaar aanvullen tot een compleet verzorgend product, blijven
geheugen,
concentratie,
bloeddruk en sportieve prestaties op peil. En dat is essentieel voor iedereen die zich
jong en vitaal wil blijven voelen.
Eén capsule Fytovitaal per
dag houdt het hele lichaam in
optimale conditie. Bioform
Fytovitaal is verkrijgbaar bij
apotheek, drogist en reformzaak.
Voor
meer
informatie:
Kloostervrouw Bickery B.V.,
tel. 035-6560254.

Uitgebalanceerde
samenstelling
De twee belangrijkste ingrediënten zijn knoflook en
Ginkgo biloba. De bloedzuiverende werking en
de gunstige invloed op de
bloeddruk van knoflook
is al van oudsher bekend.
Ginkgo biloba' heeft een
gunstige invloed op de
doorbloeding. Opvallende eigenschap van Ginkgo biloba is dat het ook
de doorbloeding in de

Kyolie, de enige met de kracht van
gefermenteerde knoflook
Dat knoflook goed is voor de gezondheid is al uit vele
onderzoeken duidelijk geworden. Knoflook heeft met
name een gunstige invloed op de bloedsomloop,
houdt de normale bloeddruk in stand en past in een
cholesterolverlagend dieet.

Om van die positieve werking
te kunnen profiteren zijn
dagelijks echter grote hoeveelheden knoflook nodig. Dat
geeft de bekende bezwaren als
de doordringende geur en
hinderlijke oprispingen, maar
ook kan het irritatie geven
van maag- en darmwand.

ondergaan dat al eeuwenlang
in Azië wordt toegepast. Dit
proces verwijdert de doordringende geur van knoflook en
maakt het mild voor maag en
darmen. Bovendien ontstaan
er tijdens dit 20 maanden
durende rijpingsproces tal
van waardevolle bestanddelen
die Kyolic juist sterk geconcentreerd maken. Dat is nu
Unieke gefermenteerde
het bijzondere ervan: de
knoflook
kracht van gefermenteerde
Voor diegenen die van het knoflook.
goede van knoflook willen
profiteren zonder de nadelen Assortiment uitgebreid
ervan is er Kyolic. Kyolic is
een sterk werkend knoflook- Het succesvolle Kyolic-assortipreparaat doordat de gebruik- ment is nu uitgebreid met
te knoflook een koud rijpings- Kyolic Anti-oxidant en Kyolic
proces (fermentatie) heeft One-a-day.

Kyolic Anti-oxidant houdt u
jong.
Wanneer we wat ouder worden is het belangrijk dat we de
natuur een handje helpen.
Aan Kyolic Anti-oxidant is
een ideale combinatie van selenium, vitamine A, C en E toegevoegd. Deze stoffen hebben
een bijzonder sterke anti-oxidant werking en houden het
lichaam dus jong.

extra geconcentreerde dosis
knoflookextract. Daarom is
één capsule per dag al voldoende. Uw weerstand krijgt
een oppepper en u gaat zich
weer fit en gezond voelen.

Kyolic is verkrijgbaar bij
drogist, apotheek en reformhuis. Voor een gratis proefproduct kunt u de afdeling
Consumentenservice
van
Pharmafood bellen,
Kyolic One-a-day bevat een tel: 06-O995522 (gratis).

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Npord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

ic* - Drogisten] -Schoonheidssalon

llalu'stmat l. Zandvoort. tel. 571(> l 23

GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

Bij keelpijn zuigen of gorgelen?
Onze keel heeft twee belangrijke taken. Hier komen in de
eerste plaats voedsel en ingeademde lucht ons lichaam
binnen. Daarnaast heeft de
keelholte een funktie in het
afweersysteem
van
ons
lichaam. Een veelvoorkomende aandoening in de keelholte
is een ontsteking van het
slijmvlies. Het resultaat hiervan kan pijn bij het slikken,
een droge en ruwe keel 'die
aanvoelt als schuurpapier' of
een vieze smaak in de mond
zijn.
Oorzaken

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513

king zijn ze naast
het
ontsmetten
van de keel (gorgelen) ook voor
andere doeleinden
bruikbaar.

In ons ademhalingssysteem is de keelholte van
groot belang. Dit ademhalingssysteem zorgt ervoor
dat we zuurstof uit de lucht opnemen en kooldioxide
uitademen.

De ontsteking kan worden
veroorzaakt via besmetting
door bacteriën en virussen,
blootstelling aan koude dampen, overmatig alcoholge-

bruik en een verkeerde ademhaling (niet door de neus).
Zodra u keelpijn voelt opkomen is het belangrijk zo snel
mogelijk in te grijpen. Alleen
een effectief middel stopt
opkomende keelpijn. Superol
tabletten bijvoorbeeld (werkzame
stof:
oxychinolini
sulfas) ontsmetten de keel en
bestrijden de bacteriën.

Zuigen of gorgelen
Er zijn twee soorten Superol
keeltabletten: zuig- en gorgeltabletten. De eerste moeten
langzaam worden opgezogen
zodat de bacteriedodende
bestanddelen zo lang mogelijk hun werk kunnen doen
in het ontstoken gebied.
Bovendien zorgt het zuigen
voor een grotere speekselpro-

duktie waarmee de keelholte
beter kan worden gereinigd.
De Superol gorgeltabletten
zijn puur ontsmettende middelen, die in water oplosbaar
zijn. Door hun krachtige wer-

Handige hulp
Bij
ontstoken
tandvlees of andere mondaandoeningen zijn de
tabletten ook als
mondwater
te
gebruiken.
Bij
wondjes zorgen ze
in een handomdraai voor een
oplossing om de
plekken te ontsmetten. Bij insectenbeten kunt u
Superol oplossing gebruiken.
Lees voor gebruik kerst de
bijsluiter. Verkrijgbaar bij
drogist en apotheker.
Voor meer informatie:
Tendem, tel.: 038-4217747.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

020-5622618
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Hollandse appel voor Portugese kinderen
Het komt mooi uit. De Duinroosleerlingen halen deze
maand hun eerste oogst van de appelboom binnen en
over twee weken kunnen ze meteen met hun Portugese
leeftijdsgenoten delibereren over de smaak van de Jonagoldappel. Maar dan wel in het Engels met een Portugees of Hollands accent.

M

ET EEN LICHTE aarzeling plukt Marlous
uit groep vijf een appel. Haar klasgenoten
blikken eveneens wat onzeker
naar boven. Ze giechelen. Het
valt niet mee om bij het plukken van de eerste appel te zijn.
De Duinroos kan de eerste
oogst van de Jonagoldboom
binnenhalen nadat de school
driejaar geleden een eigen tuin
kreeg om de biologieles nog wat
aanschouwelijker te maken.
Vorig jaar leverde de tuin al
aardbeien, boontjes en druiven
op, maar appelbomen hebben
wat meer tijd nodig voor ze
vruchten dragen. Het is overigens een mode die hevig woedt
in het onderwijs. Ook de Nicolaasschool heeft sinds een paar
maanden een schooltuin.
Eind september staat de appelboom volgens Duinroosdirecteur Gerard van de Laar nog
een keer in de belangstelling,
want hij wordt in elk geval getoond aan de Portugese kinderen die dan een bezoek brengen
aan Zandvoort.
De Duinroos doet namelijk
samen met een Portugese,
Franse, Spaanse, Griekse en
Engelse school mee aan het Europese samenwerkingsproject
Comenius. Oorspronkelijk was
dit project bedoeld voor leerkrachten, maar inmiddels hebben de uitwisselingsprogramma's zich uitgebreid naar leerlingen.
Via het Comeniusproject
heeft De Duinroos innig contact met een school uit Leiria,
een stad in het binnenland van
Portugal. Van 23 tot en met 30
september logeren 11 Portugese kinderen van deze school bij
de leerlingen uit groep acht van
de Duinroos. In mei is het de
bedoeling dat de Zandvoortse
kinderen naar Portugal gaan.
Wie de kinderen spreekt, hoort
nu al dat ze daar erg naar uitkijken.
Er zijn wel wat verschillen
tussen beide scholen. „Die Portugese school is eigenlijk een
middelbare school en bovendien een stuk groter dan De
Duinroos. Er zitten duizend

leerlingen op in de leeftijd van
tien tot en met zestien jaar,"
vertelt Van de Laar. Hij is er net
als zijn collega Jaap van der
Oord al een keer geweest.
„Maar het zijn hele enthousiaste kinderen, want ze hebben
hun reis zelf verdiend door fancyfairs en dansavonden te organiseren.
„Het leuke," vertelt Van de
Laar, „is bovendien dat de leerlingen elkaar al een heel klein
beetje kennen omdat ze sinds
vorig jaar met elkaar schrijven.
In het Engels, want dat wordt
zowel in Nederland als Portugal gegeven. Hun Engels zal
trouwens wel wat moeilijker te
verstaan zijn," vreest de schooldirecteur. „Ze hebben meer affiniteit met het Frans. Maar het
is voor beide nationaliteiten natuurlijk goed om te oefenen."
Als de Portugezen in Nederland zijn, krijgen ze overdag
een uitgebreid excursieprogramma voorgeschoteld. Ze
gaan onder andere naar de
Zaanse Schans, mogen met de
boot van Zandvoorter Jaap
Kroon op stap, bezoeken het
Scheepvaartmuseum en maken een rondvaart door de Amsterdamse grachten.
Ondertussen zitten hun Nederlandse leeftijdsgenoten echter grotendeels op school. „Tja,
dat kan eigenlijk niet anders,"
zegt de directeur. „We gaan in
het voorjaar met onze kinderen
daar naar toe. Het is wat te veel
van het goede om nu ook een
werkweek voor ze te organiseren. Toch is er nog wel wat geregeld. Zo mogen de kinderen uit
groep acht waarschijnlijk een
keer mee op excursie en we
hebben een familiedag gepland
in de Linnaeushóf. 's Avonds is
er ook voldoende gelegenheid
om elkaar te ontmoeten tijdens
de Hollandse toneelavond, de
vismaaltijd, de disco en de Portugese avond in de aula. "
Vooral de disco wordt een
groot succes, verwacht Van de
Laar. „Want zij hebben negen
jongens en twee meisjes, wij
twee jongens en zeven meisjes."

met

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Crisis Er is een politieke crisis ontstaan. Pim
Kuijken (PvdA) en Piet Flieringa (Gemeente Belangen Zandvoort) eisen het aftreden van wéthouder Frits van Caspel, omdat de bouw van de
nieuwe wijk bij de Van Lennepweg veel duurder
uitvalt dan gepland. Voor wethouder Jongsma is
de kwestie sowieso aanleiding om op te stappen.
Flieringa volgt Jongsma op. Van Caspel en Ingwersen willen blijven zitten.
Bejaardenhuis De laatste bewoners van het Wim
Mensinkhuis verlaten hun bejaardenhuis. Sommigen gaan naar Huis in het Kostverloren en
anderen verhuizen naar Haarlem. Het Wim
Mensinkhuis sluit definitief.
Bezuinigingen De gemeente moet in 1992 een gat
dichten van ruim een miljoen gulden. De onroerendgoed belasting stijgt met 3,3 procent. Bovendien probeert de gemeente flink te bezuinigen op
de uitgaven.
Zomerzotten De Reddingsbrigade heeft het Zomerzottenfestival gewonnen.
Woonwensen Woningbouwvereniging EMM en
de gemeente gaan meer letten op de woonwensen van de burgers. Om te weten wat die wensen
zijn, krijgen 1000 huurders en huiseigenaren een
enquête.
Inbraak Bij een inbraak in het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad is vierhonderd gulden
gestolen.
Gran Dorado Het ministerie van Binnenlandse
Zaken wil de huisjes van Gran Dorado niet mee
laten tellen. De gemeente overweegt om daar
bezwaar tegen aan te tekenen.
Vijftig jaar Zandvoortmeeuwen bestaat vijftig
jaar en viert dat uitgebreid.

Circuit Een zoneringsregeling kan een geluidswal rondom het circuit overbodig maken. D;it
zeggen Gedeputeerde Staten in een brief aan de
gemeente Zandvoort. Er hangen allerlei strenge
geluidsnormen als een zwaard van Damodes
boven het circuit.
Reddingsbrigade De Reddingsbrigade krijgt
22.000 gulden. Het bedrag is bedoeld voor achterstallig onderhoud van de berging in de Marisstraat.
Vijl'miljoen De provincie moet volgend jaar haar
reserves gaan aanspreken om uit de rode cijfers
te blijven. Het Rijk geeft de provincie vijf miljoen gulden minder dan andere jaren. Een deel
van dat bedrag kan de provincie nog wel opvangen door minder uit te geven, maar 2,5 miljoen
gulden moet uit de reserves komen.
Zonder aap Een 23-jarige Zandvoorter mag zijn
aap niet meenemen op reis. De kantonrechter
heeft bepaald dat de aap thuis moet blijven, want
de Zandvoorter heeft zijn huisdier vijf maanden
geleden illegaal meegesmokkeld uit Zuid-Amerika.
Op drie wielen Een automobilist kreeg de schrik
van zijn leven toen hij wilde wegrijden en een
van zijn wielen voorbij zag gaan. Dieven hadden
geprobeerd de banden te stelen, maar waren
blijkbaar tijdens hun werkzaamheden gestoord.
Granaat Tijdens werkzaamheden op de Bentveldweg is er een granaat gevonden. De granaat
is naar het munitiedepot op de Hogeweg gebracht.
Litho Aart van Dobbenburg uit Bentveld heeft
een bijzondere litho gemaakt over mensen in
arme landen.

E

EN VRIEND VAN MIJ
wordt altijd melancholisch van verhuizen. Hij is
al vier keer in driejaar verkast,
dus ik tref hem meestal met
betraande ogen aan. Hij leest
namelijk bij elke verhuizing
zijn liefdesbrieven na. Laatst
vertelde hij dat zijn therapeut
hem had aangeraden een praatgroep op te richten. Die kwam
er zeker zelf niet meer uit.
Ik sta trouwens ook aan de
vooravond van een verhuizing.
Nooit geweten dat daar zoveel
bij komt kijken. Als je student
bent, passen je bezittingen nog
in een bestelbus. Maar in de
loop der tijd heb ik natuurlijk
steeds meer rotzooi verzameld.
Wat moet ik eigenlijk weggooien? De schoenen waarmee je zo
lekker op het strand loopt,
maar die vanwege de verfvlekken niet meer toonbaar zijn?
Zal ik het emmertje, schepje en
zeef j e toch maar eens aan een
neefje schenken? Het staat al
enige tijd stoffig te worden.
De kinderen van de Duinroosschool delen straks hun eerste appeloogst uit aan Portugese
Niet alleen privéspullen,
kinderen
Foto André Lieberom maar ook papieren die eigenlijk op de redactie zouden moe-

ten liggen, ben ik tegengekomen. Weggooien? Maar ja, wat
doe je als je vader je krantenknipsels over Zandvoort toestuurt en er iets grappigs bijzet? Die hang ik liever thuis op
het prikbord. Ik verwacht elk
moment van hem een stukje
uit de Telegraaf over Blanje
Bleu met de laatste mop over
Bols Wessanen.
Ondertussen is de hobbykamer van een ruime balzaal veranderd in een dozen landschap. Poes Dinky heeft de tijd
van haar leven. Ze is niet langer een bedachtzame tijger
maar een klautertijger. Van de
week hoorde ik plotseling 'plof
en miauwde ze angstig. Ze was
door de deksel van een half
open doos gezakt. Daarbinnen
is het dan opeens wel erg donker.
Zo'n verhuizing leidt in ons
dagelijks leven soms tot chaos.

We zijn al twee keer de map
met de plattegrond van het
nieuwe huis kwijt geweest, omdat we telkens een andere plek
bedachten voor de Belangrijke-Niet-Vergeten-Tot-Op-HetLaatst-Beschikbaar-Houden-Papieren. Het is een behoorlijk prettig gevoel als je de map
uiteindelijk weer vindt.
Maar er is één troost. Ik ben
straks niet de enige die deze
verhuisellende meemaakt. In
Zandvoort komen er 528 huizen bij in Park Duijnwijk. Elk
nieuw huis leidt volgens deskundigen gemiddeld tot zeven
verhuizingen, want waar de
een uit gaat trekt de ander in.
Dat betekent dus 3.696 mensen
die zuchtend hun stapels papier uitzoeken, 3.696 gezinnen
die hun hoofd breken over de
kleur van de gordijnen en 3.696
mensen die zich afvragen:
Help, waarom wil ik eigenlijk
verhuizen? Misschien moeten
we toch maar eens een club
van verhuisslachtoffers oprichten.
Monique van Hoogstraten

j Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

14/15 sept.
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: P. vd Smaal en M. Wassenaar.
Zondag 10.30 uur: P. vd Smaal en M. Wassenaar.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Donderdag 15.00 uur: Leerhuis.
Zondag 10.30 uur: ds ds A. in 't Veld (Thema: Vrouwen in verzet
tegen machthebbers).

j Kerkdiensten

Speelweek van 12 t/m 18 sept.

Een beeldschone
en meeslepende
tekenfilm.

[Nederlands gesproken
Versie l

A.L
Dagelijks
13.30

A.L
Dagelijks 15.30
Do. t/m di. 19.00

16 Jaar
Do. t/m di.
21.30

Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag 18 september om 19.30 uur

SMOKE
\Regie: Wayne Wang en Paul Auster
Vfet: Harvey Keitel, Forrest Wliitaker en William Hurt

Gasthuisplein 5, 2O42 JM Zandvoort, teï: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)

5717373, op alle werkdagen van
10.30-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

B Burgerlijke stand
Getrouwd: Timotheus Petrus
Jozef van Dam en Adriana Theodora Maria Elisabeth Wouters. Renateus Jacobus Petrus
Maria Nieuwenhuizen en Monique Bouwman.
Geboren: Marnix, zoon van Willem Jan Evert Beekelaar en
Louise Francisca Wietske Roeloffs.
Overleden:
Albert van den Brom, oud 81
jaar.
Priedrich Karl Schulz, oud 94
jaar.
Alida Cornelia Beekhuijs-van
Duijn, oud 67 jaar.
Hendrika Annetje Lokker, oud
42 jaar.

In de 19-e eeuw wilden de kasteelheren nog wel eens een uiltje knappen na het eten. Daar-

om hadden ze een bank niet een
uitklapbare leuning, waar men
heerlijk het hoofd op kon laten
rusten.
De familie Aukema uit Zandvoort ligt ook regelmatig- languit

op hun kasteelbank, die inderdaad ontworpen is naar een oud
model. „Sommige mensen denken dat ze op de zijkant kunnen

Uit het
kasteel
zitten, maar dan zou de singel

afhankelijk van de streek waar
het kasteel of het slot stond,"
vertelt Aukema. Zijn bank is

echter van rundleer, want dat
wordt tegenwoordig vaker ge-

bruikt.

breken," zegt Simon Aukema.
De singel is op diverse plaatsen
doorgestikt en wie de gouden

Aukema: ,,Het leer is gedompeld in een badje om de stevig-

knop door een van de gaten

heid te verbeteren en te zorgen
dat de kleur langer mooi blijft."
Zijn vrouw besluit: „Met is een
bank die je leven lang meegaat."

steekt, kan de leuning verstel-

len.
„Vroeger waren de meeste
banken van tuig- of bizonleer.

Agenda
Wijzigingen voorbehouden.
Zaterdag 14 september
* Wandeltocht door de Waterleidingduinen van de Lions Club t.b.v. kansarme kinderen. Start om
9.00 uur bij de ingang van de Waterleidingduinen (Zandvoortselaan).
* Races op het circuit.
Zondag lô september
* Wandeltocht door de Waterleidingduinen van de Lions Club t.b.v. kansarme kinderen. Start om
9.00 uur bij de ingang van de Waterleidingduinen (Zandvoortselaan).
* Races op het circuit.
Dinsdag 17 september
* Politiek Café in Dance Club Yanks (ingang Kosterstraat). Gratis toegang. Aanvang 20.30 uur.
Zaterdag 21 september
* MSX Computerdan/Gameconsole Dag in sporthal De Pellikaan (A.J. van der Moolenstraat 5).
Van 10.00 tot 17.00 uur.
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GRUNDIG 55 CM STEREO-TV
55 cm (eff. 51 cm) Flatsquare beeldbuis. Stereo
geluidsweergave. Teletekst en afstandsbediening.

SHARP VIDEORECORDER
Met Showview, dat programmeren net zo eenvoudig
maakt als telefoneren. En met PDC, het systeem dat
opneemt wanneer een programma
echt begint en pas stopt als het
echt eindigt.

PHILIPS BREEDBEELD-TV
Breedbeeld-TV met 61 cm VOOR
2195,(eff, 57cm)superplatte
NU MIN 500,-GEGABlacküne beeldbuis.
RANDEERDE INRUIL
Hifi-stereo geluid. Inkl.
VOOR UW OUDE TV 500,Teletekst en afstandsbediening. ADV.2495T-

4 JVC MX D2 MINISET MET CD-WISSELAAR
2x 55 Watt versterker, tuner, dubbel cassettedeck
en wisselaar voor 3 CD's. Inkl.
^ /p <$?>>,
afstandsbediening en luidsprekers. j^^lJlM^ IS'
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ EXPERT! %Ï^Wlïi;;?'!

Inhoud 92 liter netto, 3 vriesvakken. Laag energieverbruik.
Naar voorkeur links-of rechtsdraaiende deur. ADV.JÊ49;-

een schitterend nieuw design!

PHIOPS1300 WATT STOFZUIGER
1300 Watt Turbo Compressor motor. Elektronische zuigkrachtregeling. Clean Comfort
Cassette. 5 Filtersysteem voor schone

\! 'J 'J

-«p.-

-j

_|

'•••Bgaasg8'^

a^

M|

voordeel kun je
je zak steken!

INDESIT
GAS-ELEKTRO
FORNUIS
Gaskookplaat voorzien
van 4 emaille branders.
Oven met grill, bordenwarmer en kookwekker. Inkl. draaispit.

597,

•HH^^

~~~""~_

,77^ MIj i] j i 'i'Mii[|i'' r^^^ffl^T^nT^^rï?^'

WHIRLPOOL AWM 275 WASAUTOMAAT >
Uitstekende wasresultaten met de laagste verbruikswaarden. Met extra grote vulopening.
- - Centrifugeert 1000toeren. ADV. 124^-v \ ' -- \ r;

gaat niets te irer-

PHILIPS GSM ZAKTELEFOON
METZIZO-PAKKET
Allernieuwste Philips Fizz GSM
zaktelefoon metZiZo-abonnement
a 49,95 per maand. Gesprekskosten
vanaf 0,35 per minuut. EXPERT PRIJS

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van al uw apparatuur.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.
= = i Gratis Video-onderhoud.
Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen.
Betaaigemakmetde
Expert Creditcard.

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

Haarlem*, Expert Hartendorp, Gen. Cronjestraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

BOSCH KGVKOMBIKAST
Koelruimte 195 liter netto, automatische ontdooiing.
Diepvriesruimte 55 liter, 2 laden.
,
. •;..
Zeer laag energieverbruik.
. .^ ;.•

Diverse clubs

'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi,:

Het Rode Kruis, dat bent u. Het Rode Kruis, dat
zijn de vrijwilligers en hulpverleners. Maar ook

Zin in een striptease?
Bel: 020 - 6191292.

SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbellen. 06-98.80 (SOcpm).

SEXKONTAKT: vrouwen
(25+) willen sex. Direkt a/d TRIOSEX: 'n vrouw of man
lijn! 06-96.63 (SOcpm)
extra in bed. Sexkontakten!
Be! nu 06-98.44 (75 cpm).
SEX-OPROEPEN van
de heetste vrouwen (20-45) Vele mannen gezocht voor
06-97.37 (SOcpm)
SEX met dames 35 +. 06-9620
SEXtelefoonnrs van studen- (80 cpm). Vrouwen bellen
tes, ze geven echt hun num- ECHT gratis 06-4999.
mer. 06-95.01 (80 cpm).
Vrouwen (35+) zoeken
mannen voor hete sexrelatie!
SM-VOOR-2: direkt apart
06-98.11 (80 cpm).
voor dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75cpm).
Vrouwen (40+) willen snel
SM-voor-2: voor 'n streng of SEXÜ DIREKT APART!
Bel nu: 06-9633 (1 gpm).
onderdanig SEXkontakt!
Bel: 06-9537 (80 cpm).

2 warme STUDENTES privé, « Wij behouden ons het
massage, relax, trio. Midden- recht voor zonder opgave van
weg 89A A'dam 020-6925183. redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
BETTY'S ESCORT
020-6340507, dag. v.a. 19 u., Luxe privéhuis! 12 meisjes,
geen auto voor de deur.
/ 125,- p.u. Bubbelbaden,
sauna's. 10.00-1.00. SarphatiEén telefoontje is genoeg
park 118 A'dam 020-6723022.
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze. Privé A'dam, 9 top-meisjes.
Probeer het eens en bel
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u.
06-350.222.21 (100cpm).
Overtoom 443, 020-6188677.

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).

u bent het Rode Kruis. Uw steun is onmisbaar.
Omdat de vrijwilligers alleen hun werk kunnen doen,
als ze daarvoor de middelen hebben. Stort daarom
uw bijdrage op giro 6868.

Giro
ELKAAR 6868
HET N E D E R L A N D S E RODE KRUIS

OED
Op 16 oktober verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer oktober als
woonmaand, verwarming en verlichting.
Meer informatie over adverteren in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131 , 1091 GL Amsterdam, tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel. 020-6451515.
Op 13 november verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.
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NAV organiseert
nationale races
ZANDVOORT - De Nederlandse Autorensport Veremging organiseert op zondag 15
september nationale autoraces
op het Circuit Park Zandvoort
Op de voorafgaande zaterdag
worden de kwalificatietrammgen verreden, bepalend voor de
startopstellmgen
Aan de start verschijnen de
Compact Cars welke twee races
rijden, Squadra Bianca, Vege
Sierra Cup, Trofeo Alfa Romeo,
Formule Libre en MG Competitions Spectaculair onderdeel
vormt de Pepsi Citroen Saxo
Cup Deze spannende merkencompetitie rijdt de zesde ronde
van het Nederlandse kampioenschap De toegangsprijs
voor zaterdag bedraagt 12,50
gulden voor alle plaatsen, dus
ook het rennerskwartier Zondag kost een entreebiljet 12,50
gulden voor de duinen en tribu
ne, terwijl een bezoek aan het
rennerskwartier 12,50 gulden
toeslag moet worden betaald
Kinderen tot twaalf jaar, onder
begeleiding van een volwasse
ne, betalen de helft
Programma zaterdag 10 00
16 40 uur kwahficatietrainin
gen alle klassen Zondag 12 00
uur Ie race Compact Cars, 12 40
uur Race Squadra Bianca, 13 20
uur Vege Sierra Cup, 14 00 uur
Trofeo Alfa Romeo, 14 40 uur
Pepsi Citroen Saxo Cup, 15 20
uur tweede race Compact Cars,
16 00 uur Formule Libre, 16 30
uur MG Competitions

Fraaie vlucht
Pleines duiven
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag stond er een mooie
vlucht voor de duiven van Postduiven Vereniging Pleines op
het programma Vanuit het
Belgische Stroombeek moest
een afstand van hemelsbreed
165 kilometer worden over
brugd Peter Bol bleek de snel
ste duif te bezitten met kort
daarachter de duif van Fred
Spronk
Ruim vierduizend duiven werden gelost met een zuid oosten
wind om 's morgens kwart voor
negen Precies twee uur later
vielen de duiven al weer op het
hok bij Peter Bol Het lukte Bol
echter met de duiven snel bin
nen te krijgen Toch slaagde hij
er in de eerste duif te klokken
in zijn vereniging en in de afde
ling Haarlem
Uitslag Peter Bol l, 3, 5, 10, 17
Fred Spronk 2, 6, 7, 8,14, 15, 21,
24, 25 Gebroeders Harteveld 4
Peter Koopman 9 John Romkes 11, 13, 16, 18, 19, 20 Hans
Gaus 12 Hans Heiligers 22
Rook Driehuizen 23 Combinatie Koper 46 Combinatie Paap
52

Pompstation open
ZANDVOORT - Het Pompstation Oranjekom l in de Amsterdamse Waterleidingdumen
is voor het eerst open voor publiek Deze maand kunnen be
langstellenden de architectuur
van het pompstation elk week
end van tien tot vier uur van
binnen en van buiten aanschouwen
Het opmerkelijke aan het ge
bouw is dat de waterkringloop
in allerlei details terugkomt
Zelfs in de trapleuningen is dat
het geval
De openstelling is extra bij
zonder, omdat er ook een expo
sitie van diverse kunstenaars te
zien is Een van hen, stripteke
naar Theo van den Boogaard,
toont de herinneringen aan zijn
jeugd m de Waterleidingdui
nen
Het pompstation is te vinden
aan de oever van het verzamelbekken van de waterleidingen
Wie de ingang de Oase aan de
Vogelezangseweg neemt, komt
daar het snelste Wandelen van
af de ingang aan de Zandvoort
selaan kan natuurlijk ook

Wandelen
ZANDVOORT - Wandelvere
niging Te Voet organiseert op
zaterdag 21 september een kenningsmakmgswandeling in de
Kennemerdumen Vanaf het
station in Overveen is er een
wandeling uitgezet van 18 kilo
meter door de duinen De groep
verzamelt om half elf bij het
station Deelname kost drie
gulden (waarvan twee gulden
toegang voor het natuurreser
vaat)
De wandelveremging wil ove
ngens meer zijn dan alleen een
gezelligheidsclub
Te Voet
streeft naar meer wandelmoge
lijkheden en helpt haar leden
aan wandelmaatjes en overnachtmgsadressen
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Nieuwsblad

ZHC-dames beginnen
ZANDVOORT - Met een 1-0 overwinning
op Hoorn is de start van de hockeycompetitie voor de dames van ZHC heel goed verlopen De Zandvoortse heren verloren in Den
Helder met 4-2 van Hermes Het vertoonde
spel geeft echter hoop voor een goed vervolg van de competitie

Heren verliezen
in Den Helder
van Hermes
Tegen het favoriete Hoorn,
degradant uit de tweede klasse,
heeft ZHC alles moeten geven
om de twee punten in Zandvoort te houden De ZHC dat
versterkt is met enige goede
speelsters, deed in de eerste
helft geenszins onder voor
Hoorn Beide teams speelden
op de aanval waardoor een aan
trekkehjke partij op het Zand
voortse kunstgras werd gelegd
De kansen die zowel Hoorn als
ZHC kregen werden in de eerste helft niet benut
In de tweede helft wist het
team van coach Reiner Slotenmaker steeds meer druk op het
Hoornse doel te zetten De
sterk spelende Miranda Schilpzand ging voorop in de strijd en
stelde na tien minuten Nma
Tump in staat de l O te scoren
Nma Tump kwam vrij in de cirkel en omspeelde de doelvrou
we van Hoorn bekwaam en
plaatste de bal in het doel
Dit was het sein voor Hoorn
om fel m de aanval te gaan De
ZHC defensie kwam onder gro
te druk te staan en Hoorn kreeg
diverse kansen op de gelijkma
ker In het Zandvoortse doel
wist Saskia Elshout van geen
wijken Met knappe reddingen
hield zij de nul voor ZHC vast
In de slotfase kwam ZHC wat
onder de druk vandaan doch

Gelijkspel voor
zaterdagteam ZVM
ZANDVOORT - Het zater
dagteam van Zindvoortmeeu
wen moest in de strijd tegen
Flamingo s genoegen met een 2
2 gelijkspel Bi] de rust leidden
de Zandvoorters nog met 2 O
Zandvoortmeeuwen kwam
flitsend uit de startblokken In
hoog tempo werd de aanval ge
zocht en het Amsterdamse Fla
mingo's werd weggespeeld
Door doelpunten van Feny van
Ehee en Ronald Braamzeel
kwam Zandvoortmeeuwen op
een 2 O voorsprong Met een
beetje meer geluk had de marge
groter geweest
In de tweede heltt bleek
Zandvoortmeeuwen niets meer
over te hebben Flamingo s
speelde feller en bracht de
Zandvoorters m grote proble
men De Amsterdammers had
den een omstreden strafschop
nodig om dichterbij te komen
12 Wat Zandvoortmeeuwen
ook probeerde, de inzet was
goed, het niveau van het ver
toonde spel m de eerste helft
werd met meer gehaald

Een
superstart
van de
competitie is
de
overwinning
van de dames
op Hoorn

Foto
Enck van Cleef

verandering m de stand kwam nmgsoffensief leverde echter
er niet
geen treffer op Het was Her
„Dit is een superstart van de mes dat uit een snelle aanval na
competitie," stelde coach Rei vijf minuten de score opende, l
ner Slotenmaker
„Met de O De Zandvoorters bleven
komst van een aantal speel drukken op het doel van Hersters zijn we aardig versterkt mes In de tiende minuut leverAls we nog iets fanatieker wor de de inspanningen een doel
den dan denk ik dat we in de punt op van Jan Palma, l l In
top mee gaan doen "
het tweede gedeelte van de eer
Tegen Hermes begonnen de ste helft verloor ZHC de greep
heren van ZHC sterk Het ope op de wedstrijd Her mes werd

Onnodig verlies TZB [Topscorer
ZANDVOORT - De eerste confrontatie m de zesde klasse
is TZB, ondanks een onnodige 2-3 nederlaag, goed beval
len In de laatste minuut sloeg Waterwijk uit Almere toe,
waardoor TZB naast een verdiend gelijkspel greep
Voor redelijk veel publiek
speelde TZB en Waterwijk een
stevige maar aantrekkelijke
partij Waterwijk was tech
nisch wat beter doch TZB compenseerde de mindere techniek
met een voorbeeldige inzet Het
lichte veldoverwicht leverde
Waterwijk een O l voorsprong
op Een TZB verdediger hielp
zijn verslagen doelman door de
bal met de hand te stoppen De
scheidsrechter was dat met
ontgaan en de toegekende straf
schop werd door Waterwijk be
nut
Tegen het rustsignaal aan
werd TZB sterker David Ko
nmg zette goed door en zorgde
voor de gelijkmaker, 11 De
stand bij de pauze had er voor
TZB nog beter uit kunnen zien,
maar Stem Metzelaar miste een
met te missen mogelijkheid
In de tweede helft had TZB
de strijd onder controle De
combinaties verliepen beter en
het offensief moest haast wel
een treffer opleveren Een vrije
trap werd door John Schilder

met het hoofd verlengt, door de
doelman weggeslagen, maar
opnieuw en nu raak door Schil
der ingekopt, 2 l TZB drukte
door en schiep zich legio kan
sen op een derde treffer Trai
ner Willem Koning zal de eerst
komende training waarschijn
lijk gebruiken om het afronden
van aanvallen te verbeteren
Waterwijk bleef zodoende ge
loven m minimaal een gehjkspel Mistasten m de Zand
voortse defensie luidde het
noodlot in, 2 2 Een gelijkspel
leek de eindstand te worden,
doch m de laatste minuut kreeg
Waterwijk alsnog de zege in de
schoot geworpen In buiten
spelsituatie mocht de spits van
Waterwijk doorgaan en dat be
tekende 2-3
„Dit was met nodig geweest,"
vond trainer Willem Koning
„Het was een hele leuke wedstnjd waar meer in gezeten
had We moeten echter bij een
voorsprong meer rust opbrengen Toch heeft het begin van
de competitie mij hoopvol ge
stemd "

Kok verdedigt titel bij Chess
ZANDVOORT - De Chess
Society Zandvoort houdt
vrijdagvaond m het Gemeenschapshuis de eerste
wedstrijd in de interne competitie Mare Kok zal zijn
onlangs verworven titel
moeten verdedigen
Afgelopen
vrijdagavond
stond traditioneel de ledenvergadering op het programma
Het bestuur had slechts vijf
kwartier nodig om de agenda af
te werken De leden gingen hè
ver over tot een spelletje
schaak De koers van de laatste
jaren wenst de club voort te zetten
Naast de vele activiteiten, die
op het programma staan, bren

gen de leden van Chess op vrij
dag 27 september een bezoek
aan Nieuw Unicum Daar wordt
net als vorig jaar een feesta
vond gecombineerd met een
clubavond van Chess Society
Door één van de leden van
Chess zal dan onder begelei
ding van muziek simultaan
worden gespeeld
Na de ledenvergadering werd
een snelschaaktoernooitje ge
houden, waarin voorzitter Olaf
Cliteur zich de sterkste toor 'e
Cliteur stond slechts twee
mises af en eiste overtuigend de
eerste plaats op Hans Drost
meldde zich ook in de top Met
vijf punten werd 'de specialist'
tweede, terwijl Peter Kuhn en
Mare Kok de derde plaats deel
den

sterker en nam een 2 l voor later lag de vierde treffer m het
sprong
Zandvoortse doel
Ondanks de achterstand
Het begin van de tweede helft
bleef voor Hermes De Zand bleef ZHC met inzet strijden
voorters konden met tot slui- voor een beter resultaat In het
tende combinaties komen Her laatste kwartier domineerde
mes voerde de stand op naar 3 l ZHC de strijd en middels een
toen een strafbal genomen doelpunt van Jim Gatsomdes
mocht worden, die om onduide werd het 2 4 Het slotoffensief
lijke redenen gegeven was Het leverde de ZHC nog wel enige
elftal van coach Henk van Ga kansen op, maar de stand on
meren was aangeslagen en even dergmg geen wijziging meer

Prima start van ZVM

Paul Longaroux
(ZVM.zon)

Robin Castien
(Zandv.75)

2x

Riek de Haan (ZVM.zon)

1X

John Schilder (TZB)

1 x

Ferry van Rhee

1x

Bekende namen
komen tot scoren
Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen zodat er voor de
voetballers weer nieuwe kansen zijn op het veroveren van de
topscorerstrofee. De vier voetbalteams maakten een goede start
met aardig wat doelpunten. Meteen al zijn er de bekende namen
die tot scoren kwamen Bijvoorbeeld Paul Longayroux die tweemaal scoorde, nu niet voor Zandvoort '75 maar voor Zwandvoortmeeuwen. Robin Castien liet zich eveneens niet onbetuigd en
maakte twee doelpunten.
Ook hij koos echter voor een ander team Vorig jaar scoorde hij
vele keren voor Zandvoortmeeuwen, nu deed hij het voor Zandvoort '75. Zes spelers scoorden eenmaal.

Sterke ouverture Z'75
ZANDVOORT - Na de degradatie van vorig seizoen is
Zandvoort'75 de competitie
sterk begonnen met een 2-0
overwinning op KHFC De
ploeg van trainer Harry
Talsma maakte een gemotiveerde indruk en won terecht
Na een gelijkopgaand begin
werd Zandvoort'75 allengs be
ter KHFC en Zandvoort'75 be
gonnen met een behoudende
taktiek Toen de Zandvoorters
doorkregen met veel te vrezen
te hebben van de Haarlemmers
werd het spel beter en gevaarlij
ker De Zandvoorters kregen
helemaal een overwicht toen
KHFC er Rob Koning wegens
natrappen het veld moest verla
ten
Even later was het al raak
Robin Castien plaatste zich
achter een toegekende vrije
trap en de bal verdween on
houdbaar in het doel, O l De
Zandvoorters behielden het be
tere van het spel De defensie
was in orde en gaf geen moge
lijkheid weg

De tweede helft was geheel
voor Zandvoort'75 Robin Cas
tien was de KHFC defensie me
nigmaal te snel af en scoorde na
een kwartier zijn tweede tref
f er, 2 O KHFC zag het niet meer
zitten, terwijl Zandvoort'75
steeds meer balbezit kreeg Met
goed voetbal werd de defensie
van KHFC uiteengespeeld Met
een beetj e meer overleg en koel
bloedigheid was de score nog
veel groter geworden
„Ik ben uiteraard tevreden
met deze overwinning," stelde
teambegeleider Joop Paap , De
score had hoger kunnen zijn,
maar zo was het ook wel goed
We hebben goed gevoetbald en
lederen hield zich aan de af
spraken Dit geeft weer vertrou
wen voor de komende wedstrij
aen Met dezelfde inzet moet
het zaterdag tegen Bloemendaal ook kunnen Maar, een
zwaluw maakt nog geen zo
mer "
Zaterdagmiddag speelt Zand
voort'75 de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen
Bloemendaal De wedstrijd be
gint om drie uur

- Meeuwenjeugd
opvallend

Computers
ZANDVOORT - Liefhebbers
van computers kunnen zater
dag 21 september terecht op de
MSX Computerdag/Consoledag m sporthal De Pelhkaan
Tijdens de computerbeurs zijn
diverse computers te koop,
waaronder ook spelcomputers
De beurs duurt van tien tot vijf
uur

Lionstocht
ZANDVOORT DeLionscluta
zet op zaterdag 14 en zondag 15
september vijf wandeltochten
uit ten bate van kansarme km
deren Het dichtsbrjzrjnde ver
zamelpunt is de ingang van de
Waterleidingdumen op de
Zandvoortselaan Er zijn afstanden van vijf tot veertig kilo
nieter

„Er zit perspectief in dit
team " meent coach Henk van
Gameren ,We hebben een aan
tal nieuwe spelers, dus moeten
we nog op elkaar ingespeeld ra
ken Het heeft nog even zijn tijd
nodig De sfeer is goed en ieder
een heeft wat voor elkaar over
In deze wedstrijd hebben we in
bepaalde periodes goed ge
speeld Voor de toekomst zie ik
het dan ook hoopvol in "

De voetballende jeugd van
Zandvoortmeeuwen boekte in
het toernooiweekend bij Terras-

vogels een zeer opvallend resultaat. Alle Zandvoortmeeuwen
jeugdteams kwamen als over-

winnaar uit de strijd De A, B, D,
E, en F junioren waren in Santpoort veel beter dan de tegen-

standers. Niet alleen werden de
voetbaltoernooien winnend afgesloten ook in de strijd om de
strafschoppenbokaal
bleek
Zandvoortmeeuwen de beste te
zijn. Op de foto een groot gedeel-

te van de succesvolle voetbaljeugd

toto Click \in Cleel

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen is de competitie in
de derde klasse KNVB vlot gestart In de zware uitwed
strijd tegen WFC boekte de formatie van trainer Pieter
Keur een voortreffelijke 4 2 zege Debutant Paul Longayroux had met twee treffers een belangrijk aandeel in de
overwinning
De strijd in Wormerveer zou
zwaar worden tegen het uit de
tweede klasse gedegradeerde
WFC In de beginfase was daar
weinig van te bespeuren, want
Zandvoortmeeuwen had het
beste van het spel De van buur
man Zandvoort'75 overgeko
men Paul Longayroux gaf met
een zijn visitekaartje af door de
Zandvoorters op een O l voor
sprong te zetten
In het openingsoffensief had
den De Meeuwen verder af
stand moeten remen maar de
scherpte in de afwerking ont
brak nog WFC kwam beter in
het spel en ging op zoek naar de
gelijkmaker, die vlak voor de
pauze dan ook tot stand kwam
De tweede helft werd door de
Zandvoorters sterk opgepakt
Met goed voetbal werd WFC op
eigen helft vastgezet De hard
werkende Paul Longayroux
kreeg loon naar werken en be
nutte een goede kans waardoor
Zandvoortmeeuwen op een l 2
voorsprong kwam
WFC was aangeslagen waar

van Zandvoortmeeuwen profi
teerde Een Wormerveerse ver
dediger sloeg de bal uit het
doel, waarna John Keur de toe
gekende strafschop verzilver
de, l 3 De badgasten schakelde
over naar een lagere versnelling
hetgeen tot gevolg had dat WFC
er weer in begon te geloven Na
de 2 3 werd de Zandvoortmeeu
wen veste zwaar onder vuur ge
nomen WFC kreeg een aantal
goede mogelijkheden doch de
uitvallen van Zandvoortmeeu
wen leverden ook een paar nan
te kansen op
Het slotoffensief van WFC
ebde pas weg toen Zandvoort
meeuwen de marge op twee
doelpunten bracht Invaller
Riek de Haan liet zien het sco
ren nog met verleerd te zijn en
stelde met zijn treffer de zege
veilig, 2 4 Zondagmiddag
speelt Zandvoortmeeuwen de
eerste thuiswedstrijd Purmer
steijn is dan de tegenstander
De aanvangstijd is met ingang
van dit seizoen op twee uur ge
steld

Bijlsma stopt als penningmeester

Met de rug tegen de muur
probeerde Zandvoortmeeuwen
de voorsprong vast te houden
Tien minuten voor het einde
moesten de Zandvoorters bui
gen voor het Amsterdamse
overwicht, 2 2 In de slotfase
ontstonden nog een paar span
nende momenten voor de doe
len, doch de strijd bleef onbe
slist

Bridgers hebben
er weer zin in
ZANDVOORT - De bridgers
van de Zandvoortse Bridgeclub
zijn het nieuwe seizoen met
frisse moed gestart Werd het
vorige seiozen gespeeld in vier
groepen, dit bridgeseizoen is
het aantal groepen terugge
bracht tot drie In totaal spelen
47 paren om het clubkampioen
schap 1996/1997
De regerende kampioenen
de heren Emmen en Van der
Meulen, hadden een prima
start in de A lijn Zij werden
eerste met 59 procent, op korte
afstand gevolgd door de dames
Heidoorn en De Leeuw en me
vrouw Spiers met de heer Hel
doorn Beide paren scoorden 58
procent
De B lijn gaf een overwinning
te zien voor de dames Van der
Meulen en Kinkhouwers met
een mooie score van 61 procent
De dames Boon en Koning leg
den met 58 procent beslag op de
tweede plaats terwijl op een
procent de dames Van Leeu
wen en Slegers voor de derde
plaats tekenden
De eerste plaats in de C lijn
was weggelegd voor mevrouw
Janssen en de heer Santoro met
59 procent Mevrouw Vrolijk en
de heer De Vries scoorden 57
procent, hetgeen goed genoeg
was voor de tweede plaats Op
een knappe derde plaats eindig
den de dames Eijkelboom en
De Post Informatie over de
budgeclub kan verkregen wor
den bij de heer H Emmen tele
foon 5718570 alleen s avonds

ZVM strikt
nieuwe sponsors

ZANDVOORT - Morgenavond start de eerste ronde van de
interne schaakcompetitie bij de Zandvoortse Schaak Club John
Ayress zal zijn titel moeten verdedigen In de vergadering van
ZANDVOORT - Zandvoort
vorige week nam penningmeester Martien Bijlsma afscheid
Bijlsma heeft zo'n tien jaar de penningen van de schaakclub meeuwen maakt zonaag op
beheerd Uit het financieel overzicht van het afgelopen jaar bleek feestelijke wijze een aantal
ook nu weer dat hij een gezond beleid heeft gevoerd Bijlsma werd hoofdsponsors bekend Na een
door de voorzitter Berkout bedankt en kreeg als opvolgei John periode van vijfjaar heeft HBR
Adviescentium besloten met
Atkmson
langer als hoofdsponsor te fun
De vergadering besloot met een opmerkelijk voorstel Om het geren
ledental op te krikken werd besloten een mtroductieprijs m te
Een vereniging kan vrijwel
stellen van 65 gulden voor nieuwe leden Dit komt er op neer dat
voor nog geen twee gulden per avond geschaakt kan worden bij de met zonder goede sponsors
Zandvoortse Schaak Club Schaakmateriaal staan elke dondei Zandvoortmeeuwen is de gehe
Ie zomer in de weei geweest om
dagavond klaar in het Gemeenschapshuls
nieuwe sponsors te vinden
Daarbij werd het idee geoppei d
(ADVERTENTIE)
om met van een hoofdsponsoi
afhankelijk te blijven maai het
te zoeken in meeideie spon
sors Na keihai d werken is het
ZFM Zandvoort
bestuur % an Zandvoortmeeu
wen er mgeslaagd een aantal
is te beluisteren
bedrijven te mteresseien Zon
op
de
Programmering Z-FM
dagmiddag vooi de \\edstnjd
(pu OIOlvWM
tegen Purmersteijn worden de
Ether: 106.9 fm
nieuwe sponsoi s en de meu\\ e
Maandag tot in met donderdag
en
outfit aan het publiek gepi et>en
O 00 t/m IS 00
/I M Nonstop si
teerd
Mu/iikbouliviid
IS 00 i/m 20 00
Kabel: 105.0 fm
20 00 l/m 22 (XI
22 00 t / m 2 1 00
\ njdag
O 00 l/m 11 00
l l O O l / m 1200
12 00 l/m 14 00
14001/m IS 00
IS 00 l/m 20 (X)
200()l/ni2400
22 00 l/m 2100
Ailcrd.ifi
O 00 l/m 02 00
2 00 t/m OS 00
S 00 l/m 10 (X)
1000l/ml200
12 00 l/m 1 1 I X )
111)0 t/m Ui 00
KI 00 t/m l S 00
IS 00 l/m l') 00
l') 00 i/m 20 00
20 00 l/m 21 00
Zondag
OIX) t/m 'l U)
q 10 t/m 10 00
10 00 t/m 1200
12 00 l/m 1400
1400l/ml()00
I h O O t / m l S 00
IS 00t/iii20 00
20 00 t/m 21 00

PimirHn
I iisst. n l b \ \ li i. d

/l \1 Nonstiip smui
/l M Plus l ui proïi i m m i spiuiiKooi (k stimuli
\\ itiiloiui (nul Uisst n 12 in l di j,uiKuiku i l u . h u t )
/l M Nonslop simu
Mu/'iikbouhA ud
l'ow t r l'l n
BI'M
\ii;htflij,ht l e n p i o c i mmmooi (U K uk In dubbel
/l M Nonslop simu
hlOlkoplllllll

Vooi aanvang van deze eerste
thuiswedstrijd die tegenwoor
d:g om twee uur begint zullen
HBR Kioon Vis Hema Chin
Chm en twee niet met name se
noemde bedrijven
\\oiden
voorgesteld
De feestelijke gebeuitenib
wordt muzikaal omlijst met
live muziek

Snuffelmarkt

(lOidimoiitin /imK n u l (l lu \ muil L ik Vul)
H nul m 11 ind
l! idinuts
l uiobii ikdown
/l M Spui l (l lu \ muit "l inks C il )
(teteltei 1111 Ai ( I n i \ muit \ ml C ik)
di Ktistw ulil

ZANDVOORT In de Pelli
kaan spoithal maken de spoi
teis zondag 22 september
plaats tussen tien en vijf uui
vooi snufielaaib

/I \1 Nonstop ser\iee
(li Duinioos l in kunsbisiliouwilijk pi OM uimii
/l M J i//
l Ik l.ruiKhiiiniU
B idniuls
/uulbik
\hi/iikbi>uli\ u d
di kuslw ulil

Op de giatis snuffelmaikt
zijn spullen te vinden afkom
stig van diveise Zandvooitse
zolders Wie overigens nog
geen kiaam heeft gehumd kan
dat nog doen (Inlichtingen \ia
telefoonnummei
5718812
5712355 of 0654616812)
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AlUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN l ó MM SPIEGEL MUREN

BORDEAUX
Chateau Haut-Gaussens '95
Heeft u plannen, om samen met uw buien
oen dakkapel of opbouw te laten plaatsen'
Wij geven dan een aantrekkelijke
project pnjs1

01 wilt ook ruiryitewmst op zolder?
Bel nu

072-5022700, fax

CHATEAU
HAUT-GAUSSENS

072-5022730

of post de bon voor een vrijblijvende

BOURGOGNE

HAUT MEDOC
Chateau L Eghse Vieille '95

BLANC
Relais Des Grand Vins '94
Een verrukke! jke
Bourgogne 1994 gev m
fieerd u t de beroemde
Chardonnay druif Wi
ontdekten deze wijn tn
de kelders van de
bekende LesCompag
nons1 des Muids de
Boy hetgeen letter) jk
betekent De broeders
van de vaten van de
Konng Deze w jn is
koninkljk heerljk (r s

Zó maakten wijkenn s
met ChSteau Haul Gaussens
een rode Bordeajxwjn van
het oogstjaar 1995 De mooi
d eprode kleur een heen jk
geurend bouquet en een
voortrerfel|keutgebalan
ceerde smaak *orgen voor
een werkelijk uitmuntende
topwjn Deze Wjn werd dan
ook begndt jaarophet
Concours Agncole m PanjS
ondersche den met een
zilveren meda He

offerte

De l gg ng van het
Chateau vlakbjdenvierde
G ronde en een kalksteen
achtige bodem zijn de deale
omstand giïeden voor het gedjenvandedruivensoorten
Cabemet Sauvgnon Caber
net Franc °n Merlol Deze
wjn is trad toneel op eHehoutgevmfeerd Een heer
jonge wijn waar men
over dr e ever jaar nog
extra van kan gen eten
Een echte aanrader
voordewinlefhebbers1

BEKROONDE

Kleur icMgeel
bouquet trut9

S»Ss«.

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?

Stuur mij uw documonticie
Naim
Adies
Woonphits
lelefoon

Een voorbeeld Een 2 deurs front 160 cm breed
l spiegel en l paneeldeur kamerhoog

f. 1145?

Een hang en leg indeling

f. 520."
f. 1665.-

Pose de bon zonder postzegel mar
RUITER DAKKAPELLEN
Antwooidnummer 1751
1620 WK URSEM

Uw kostindelmg o( wand bepaalt het aantal deuren 2, 3,
4 of meer Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wi| precies hoe weinig dat kost
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats

Nijverheidsten cm 14
I645VX Utscm
Voor documentatie en prezen beb 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstraat 5 Amsterdam

waas

(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)
Geopend ma vr 9 00 17 00 uur za l O CO l 3 00 uur

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

SCHOTSE
WHISKY

0,75 LITER

onge
NÏEVEK

Beurs Houten
13-14-15 september, Stand 80B

ELDERSuöiSS"

Info: MASA Int.
Tel. 020-6923087
Lid VBO/NéVASO

Verhuizingen

BALLANTINES

ZOEK UIT:
ruby, tawny of white

Schattige cottage in Florida
al vanaf US$ 39.990,-

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips

d© Wit

FEIST PORT

Leuke maisonettes in Spanje
al vanaf ƒ 59.500,-

ELDERS 3&95T

SUNNY BAY

BAILEYS

JAMAICA RUM
wit of bruin
0,7 LITER

CREAM LIKEUR
0,7 LITER

IRISH

BAR.LE-DUC

ORANGE of CITRON

ELDERS Ï£S

ELDERS
WEKELIJKS EUROPA

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

Tweedehands kfedinöboetiek voor dames & kinderen

•
•
i

Glazenwasserij
Specialiteit

heeSt alle dranken !

schoonmaak
van gebouwen
•

Schoonmaak van

HAARLEM. Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

luxaflex
•

Verhuur
tapijtremigers

Tel. 5714 764 / 57 14 090 of 06 52 93 52 93
Drogisterij "BOUWMAN"
G Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel 023-5712327

Fa. Gansner & Co.
INNAME WINTERKLEDING
t/m vrijdag 13 september a.s.
12.00-18.00 uur

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

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

* Drank en Spijshuis

enz

Zandvoortselaan 345 Bentveld
tel. 023-5242464

Deskundig advies
Tel.

dinsdag 17 september a.s.

5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

P100

v.a. 10.00 uur

compleet
systeem

Voor meer info 023-5731712
TE HUUR, Kerkplein 5 boven Febo
Zeer goed ingericht appartement in centrum van
Zandvoort voor permanente bewoning Grote kamer
met baren open keuken, badkamer met hgbad
Geheel of gedeeltelijk gemeubileerd naar keuze
5 mm van NS- en 2 min van busstation

ƒ1750,-

ƒ 850 p.m. mcl gas, lichten water

SIMM 8 Mb EDO
72 pins
f 85,SIMM IGMbEDO
72 pins
ƒ175,-

Wij heten u van harte welkom,

Atle prijzen zijn mclus ef 17 5% BTW

Fam. v. Binsbergen

Geldig in week 37/38 tegen Inlevering van dezefort:

Voor inlichtingen over en reservering
van advertenties kunt u contact opnemen
met de advertentie verkoop van Weekmedia \^ ,

vlees

Wij zijn weer open.
Nieuwe openingstijden:
donderdag t/m maandag vanaf 17.30 uur,
dinsdag en woensdag gesloten.
Voor reserveringen tel. 023-5242464.

Eigen horecabedrijf...

start 'n SEC opleiding

Amsterdam tel 020-5623076, fax 020-5622027
Amstelveen tel 020-6475393, fax 020-6475449
Zandvoort
tel 023-5717166, fax 023-5730497

Wij zijn voor u de onbetwiste
BARBECUE-SPECIAL8ST

;

:

:

£ '.y:; '• - -^ '^"- ;' ^ • '• .-'^ ''' ^: ï;':'

°;V'i '-ü^^

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOVGHER8E
AMBACHTELIJKE KWALITCITSSLAGERIJ

Bel de OVD Groep in Zaandam,
telefoon (075) 631 18 68
Je kunt ook de antwoordcoupon
opsturen naar de OVD Groep

VLEES

VLEESWAREN

EN SPECIALITEITEN

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

volg een opleiding bij ICO

Postcode

KIciiK groepen
V isic dntciilen
Persoonlijke siudn.bcf,tk]ding
1 \jniLntraitiitig
Moduldirt opbouw
instroniLii nioj,cli)k

Acrh
Uilsttk tiidt prijs/
k\V llllL itsMrhmidt 'Jz \ p / | si irt cursus
Di\crs cursuspl i tSLII
Stil

NIMA-A NIMA-B
KLANTGERICHTE 1M*GO

BKM/PMM/AOV

Plaats
Administratieve Opleidingen

PDB/MBA/SPD

Datum

G

R

O

U kunt de antwoordcoupon sturen naar OVD Groep
Antwoordnummer 2211 6710 VB Ede Een postzegel is niet nod g

U Marketing -JMimgunuit
U AdmmistritK
U KLANTCrRICIl! IMAGO iwl>t.tomg
Nutn/\ooil
I'oslL /PI uls
Uk loon
Itl 11 l l l M l l k l l 11 /UlllLM 111 U

ICOOpkidint,ui Ainskidini
Aiituooicliuitt mei 10164
1000 PA AiiistLfthin
020-5279393/52793:4

Werkgever
Geboortedatum

l ƒ\ stuurt u mi) m f b i m i t i e ovci de

Adrts

Management Opleidingen

Telefoon

BON VOOR CURSUSINFORMATIE

volguidt, studierichting

Marketing Opleidingen
Adres

Cursusplaatsen:
Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Hoofddorp,
Purmerend

training & opleiding

Naam

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
VOOR HET MOOISTE

Ik wil graag meer informatie
om verder te komen in de Q detailhandel
Q groothandel

*^

Bel voor informatie

...met een baan in
de detailhandel of groothandel!

Interesse?

SEC is erkend door
c/e bedrijfstak horeca

Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen Ook voor andere branches

^4/^JH--M<i^^

Diver\e beroepsopleidingen op verschillende niveaus
Toch meteen een baan, mét een inkomen
Mogelijkheden om hogerop te komen

EK

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne

™

;,

Cursusplaatsen j f
„

"Amsterdam

? > '

Amstelveen

ICO Mlicisvol stndLtcil dooi

/
i

,

i

Uit(SlVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-17
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'Wie gaat er
nou naar de
kleine musea'
Twintig jaar geleden was beeldende kunst nog iets voor een
kleine minderheid. Om kunst voor meer mensen toegankelijk te maken, heeft een aantal bevlogen kunsthistorici destijds het Kunsthistorisch Centrum opgericht. Dat werkt tejenwoordig samen met diverse Nederlandse musea en orijaniseert honderden activiteiten, variërend van beginnerscursussen in de kunstgeschiedenis tot complete reizen
naar het oude Rusland.

ET IS AL LANG geen avondcursussen vervroegd,"
elitair groepje meer zegt Van Mil.
Driekwart van de deelnemers
dat zich bezighoudt
met kunstgeschiedenis. Het komt uit de Randstad. De rest

O

„Het kijken met
mensen
met weinig ervaring
houdt ons
vooral
fris"

komt uit het hele land, zelfs uit
Drenthe en Friesland. De mensen worden met bulletins regelmatig op de hoogte gehouden
van extra activiteiten naar aanleiding van grote tentoonstellingen in de musea. Van Mil: iets begrijpt van de achtergron„Zo heeft iedereen het nu over den en van de periode waarin
Jan Steen in het Rijksmuseum. het is gemaakt. Toch is dat niet
Wij hebben hem opgenomen in strikt noodzakelijk om van
de lezingenserie 'Binnenkort in kunst te kunnen genieten. Dode opzet van het Kunsthishet museum!'. Dat is een serie cente Marike Pluis van de curtorisch Centrum.
over allerlei persoonlijkheden sus 'Kijken naar kunst' neemt
„Het is opgericht in 1978 en die dit jaar in de belangstelling haar studenten mee op locatie
was zo'n tystaan, zoals naar de Amsterdamse musea.
pisch jarenzeook Jan van Pluis vertelt hun, hoe zij zonder
ventig ideaal:
Goyen
en voorkennis naar schilderijen
'Wij kunsthistorici Kees
de wijk in om
van Don- kunnen kijken en probeert hen
zo veel mogeMaar niet tot nadenken te bewegen.
lijden vaak aan een gen.
lijk
mensen
alleen kunste„Vooral in het Stedelijk Mumet beeldennaars, ook ie- seum ontstaan vaak grote disoverdosis
van
kennis'
de kunst in
mand als Pe- cussies," zegt Pluis. ,Zelf bijaanraking te ------ ----- ter de Grote
brengen. Inkomt aan de
tussen is kunst inderdaad po- orde."
pulair geworden, wat mede te
Met behulp van de lezingen
danken is aan de diverse onder- bereiden cursisten zich voor op
Noordhollandse
wijsmogelijkheden elders, en een zelfstandig bezoek aan een
aan de media-hype rond de vele tentoonstelling.
Bovendien
schrijvers in
megatentoonstellingen in de ja- worden er gezamenlijk excurren tachtig."
sies ondernomen, zodat ook ter
jubileumuitgave
Het Kunsthistorisch Cen- plekke over kunst gepraat kan
N HET KADER VAN
trum is in de tijd van zijn be- worden. In de serie 'Op het
het zestigjarig bestaan sterk gegroeid en biedt spoor van de actualiteit' bestaan van de Stichthans werk aan meer dan hon- zoekt excursieleider Ad van der
ting Het Noordhollands
derd kunsthistorici. Het pro- Blom tentoonstellingen van
Landschap is een aantal
gramma bevat activiteiten van werk uit de twintigste eeuw.
schrijvers en dichters uit
hoog niveau: excursies, lezin- Dat is volgens hem leerzaam,
Noordholland uitgenodigd
gen, cursussen, themadagen en vooral wanneer er recensies in
hun literaire beleving van
reizen. Niettemin koestert men de krant verschijnen.
het Noordhollandse landgeen wetenschappelijke preten„De kunst moet een beetje
schap aan het papier toe te
tie. Men verzorgt onderwijs en omstreden zijn," aldus Van der
vertrouwen.
doet geen kunsthistorisch on- Blom, „er moeten verschillenderzoek.
de opvattingen naar voren kunDe jubileumuitgave beDe thema's worden bepaald nen komen. Jan van Goyen bijvat een aantal korte verhadoor de vaste medewerkers en voorbeeld is te gesetteld, daarlen van onder andere Arita
de kunsthistorici. In overleg van weet iedereen dat hij gewelBaaijens, Mischa de Vreemet musea in heel Nederland dig en goed is. Wij nemen kunde en Frans Buissink. Ivo
ibespreken zij actuele zaken en stenaars waar nog iets aan te
de Wijs beschijft het land;bekijken wat er onder het pu- vijlen valt, zoals Rob Scholte.
schap in zijn gedicht 'Mijn
ibliek leeft. Gebleken is dat de Of Suze Robertsen van wie een
Waterland', het gebied
meeste cursisten vijftig-plus- overzichtstentoonstelling
waar hij vlakbij woont.
isers zijn, maar dat er steeds komt in Den Haag. Er is iets
meer dertigers en veertigers met haar werk aan de hand: het
jbijkomen. „Om ook de mensen is somber, donker, en daardoor
met een baan van dienst te kun- niet populair. Wij gaan bekijnen zijn, organiseren we meer ken of dat misschien ergens toe
activiteiten in het weekeinde en dient. Zulke dingen zijn interesis het aanvangstijdstip van de sant voor wie graag naar kunst
kijkt en zich wil verdiepen in
compositie, kleurgebruik of
(ADVERTENTIE)
mogelijke kunstgrepen."
Volgens Van der Blom zijn de
excursies ook nuttig voor de
docenten zelf: „Voor een kunsthistoricus is het contact met
niet geconditioneerde kijkers
Ook andere bekende
leuk. Sommige cursisten blijNoordhollanders zijn in de
ven met verve hun mening verpen geklommen om hun
dedigen tegen die van de dolandschap weer te geven
cent. Wij kunsthistorici lijden
middels een gedicht zoals
vaak aan een overdosis van
Willem van Toorn, Elly de
kennis en bevooroordeeld
Waard en Ernst van Altewaarnemen. Het kijken met
na. Verder bevat het tijdant
mensen met weinig ervaring
schrift een acht pagina's
houdt
ons
vooral
fris."
voor nieuwe produkten
dikke jeugdkrant. In deze
Ongetwijfeld
gaat
een
schilen acties
f eestbij lage onder \ andere
derij meer leven, wanneer je
een gedicht van Sjoerd
Kuyper en een kort verhaal
(ADVERTENTIE)
van Vera van Dantzig.
Kunsthistorisch

Brandnetelsoep

Centrum

m de Amsterdamse Jordaan
moet zijn voordeur delen
met een paar andere instellingen, en langs de steile
trap staan dozen vol met folders die gisteren al weg hadden moeten zijn. In het kleine kantoor boven vertelt directeur Anita van Mil over

I

Lydia Rood heeft speciaal voor deze jubileumuitgave een kort verhaal
geschreven hoe zij en haar
dochter een nacht in een
tent hebben doorgebracht
op de bevroren Gouwzee
tussen Monnickendam en
Marken. Het verhaal getiteld 'Nova Zembla l km' is
geïllustreerd met schitterende foto's.
De speciale jutaileumuitgave, met een overzicht
van alle activiteiten die de
stichting organiseert tijdens dit jubileumjaar, is
voor iedereen op te vragen
bij Het Noordhollands
Landschap via telefoonnummer 0251-659.696. Als
vergoeding in de kosten
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

BOES

voorbeeld vind ik 'Cathedra'
van Barnett Newman een heerlijk schilderij. Het is een ontiegehjk groot blauw vlak, waar je
door een bepaalde manier van
kijken van alles in kunt zien.
Als ik een groot huis had, zou ik
het meteen ophangen. Maar
terwijl de één het verschrikkelijk blijft vinden en zich bedreigd voelt, begint een ander
het juist geweldig te waarderen."
Hoewel Amsterdam veel musea herbergt die de moeite
waard zijn, zijn ze niet allemaal

even bekend. Het Kunsthistorisch Centrum heeft een nieuwe reeks excursies opgezet met
de titel 'Collecties in Amsterdam', waarin onder andere bezoeken gebracht worden aan
het wonderlijke TJniversiteitsmuseum in de Agnietenkapel,
het Museum Wület-Holthuysen, en de musea gewijd aan de
schrijvers Theo Thijssen en
Multatuli. Van Mil: „Je leest er
wel eens wat over, maar wie
gaat nou echt naar de kleine
musea? Ikzelf ben bijvoorbeeld
nog nooit naar Ons' Lieve Heer

op Solder geweest, terwijl ik al
jaren in Amsterdam woon en
nog kunstgeschiedenis gestudeerd heb ook."
Andere activiteiten van het
Kunsthistorisch Centrum omvatten dagtochten naar interessante kunstconcentraties m het
buitenland. De opzet verschilt
wel van de tochten via populaire touroperators. Van Mil: „Als
mensen met ons naar, laten we
zeggen Keulen, reizen, gaat er
uiteraard een kunsthistoricus
mee. Het accent ligt altijd op de
beeldende kunst, in Keulen is

dat de vaste collectie van het
prachtige Museum Ludwig. De
voorbereidingen beginnen al in
de bus met een video en een
inleidend verhaal, maar natuurlijk is er ook tijd voor koffie en limonade, want het blijft
tenslotte een uitje. Dat geldt
ook voor de grote reizen naar
Barcelona en het oude Rusland
die op het programma staan."
Jan Pieter Nepveu

Voor meer Informatie en prijzen:
Kunsthistorisch Centrum, Egelantiersgracht 161, 1015 RH Amsterdam.
Telefoon 020-626.5490.

Met zakspiegeltje op paddestoelenjacht
Stranden, veenweide, heide en
bossen: de natuur van NoordHolland is ongekend afwisselend. Van Texel tot het Gooi beheert en beschermt de Stichting Het Noordhollands Landschap ruim vijftig gebieden. De
stichting presenteert haar
werkzaamheden tijdens de
Week van het Landschap op
het landgoed Leyduin bij
Heemstede.

D

E STICHTING HET
Noordhollands Landschap is één van de 12
provinciale landschappen,
die samen dit jaar de Week
van het Landschap organiseren. In alle provincies
geeft men informatie over
de nabije natuur, en houdt
men tal van excursies.
In Noord-Holland ligt de nadruk daarbij op de landgoederen van Zuid-Kennemerland.
Dat heeft een feestelijke reden,
want het eigendom van zes
landgoederen wordt door de
provincie overgedragen aan De
Stichting Het Noordhollands
Landschap.
Monique van Bijsterveld, medewerkster van de Unie van
Provinciale
Landschappen:
„Wij beheerden In Noord-Holland reeds veel watergebieden,
zoals het Ilperveld. Maar met
de nieuwe aanwinsten in Zuid- Tijdens de Week van het Landschap kan men doorlopend
Foto c Deursen
Kennemerland krijgen we er meedoen aan wandelexcursies
nu tuin- en bosgebieden bij."
han Stuart: „De excursieleider van bijvoorbeeld reeen."
Het thema van de week is kent elk piepje en elk geluidje,
'Natuur in Uitvoering'. Dat zodat er voor de mensen soms
Voor wie meer wil weten over
houdt verband met de keuzes een nieuwe wereld opengaat. In paddestoelen m de oude vochtidie natuurorganisaties maken september zitten we in de trek- ge bossen van Kennemerland,
tussen ingrijpen en laten groei- tijd van de bosvogels en kun- bestaat de mogelijkheid mee te
en. „Wij hebben een thema uit- nen we de eerste kepen, sijzen doen aan een paddestoelenexgekozen, waarbij men zich iets en vinken verwachten, die pro- cursie. „Het is leuk om dan een
kan voorstellen. De natuur ont- fiteren van de beukennootjes klein zakspiegeltje mee te newikkelt zich immers elke se- en zaden. Verder staan hier men. Dan kun je zonder de padconde van de
destoel
te
dag, maar wij
plukken de
menen
dat
onderkant bedaarbij toch
kijken, wat beeen menselijlangrijk is om
ke hand nodig
een paar grote
is om alles in
groepen
te
goede banen
kunnen onte leiden."
derscheiden,"
Gedurende de Week van het veel oude bomen waarin spech- aldus Stuart.
J.P.N.
De Week van het Landschap wordt
Landschap concentreert Het ten huizen, zoals de grote bont- gehouden
van
zaterdag
21
septemher
Noordhollands Landschap zijn specht, de kleine bontspecht, tot en met zondag 29 september op het
activiteiten op het landgoed en de zwarte specht."
parkeerterrein \an Leyduin De inLeyduin bij Heemstede. Men
Speciaal voor de kinderen is gang be\indt zich aan de Leidse\.uirt.
kilometer ten zuiden \.in station
kan daar doorlopend meedoen er een diersporenexcursie, twee
Heemstede/Aerdenhout. In het w eekaan wandelexcursies onder lei- waarin zij jacht kunnen maken einde
op elk heel uur, en door de week
ding van een ervaren gids. Tij- op sporen van muizen, komj- om twee uur 's middags, starten de
wandelexcursies.
Vroege Vo?ele\curdens een zogenoemde Vroege nen, vossen en reeen. Stuart:
beide zondagen om ze\en uur 's
Vogel Excursie maakt men „De ouders kunnen meelopen Me:
ochtends. Diersporenevcursie \oor
kennis met de wintergasten die met een wandelexcursie of een kinderen: zondag 22 september om 11
tijdelijk op de landgoederen kop koffie nemen, maar wij zoe- uur. I'addestoelenexcursle: zaterdag 28
om drie uur. De activiteiten
verblijven.
ken met de kinderen naar mui- september
gratis en men hoeft zich niet aan te
Woordvoerder
van
het zenholletjes, afgekloven denne- zijn
melden. Meer informatie op teleloon:
Noordhollands Landschap, Jo- nappels, en sporen in het zand 0251-659696.

'Natuur in Uitvoering' centraal
tijdens Week van het Landschap

PGROEIEN IN DE Pijp
of m Purmerend, het is
nogal een verschil Psychologen genoeg die beweren
dat stadskinderen door de
drukte en het gebrek aan groen
allerlei gedragsstoornissen oplopen. Plattelanders genoeg die
beweren dat juist daardoor alles misloopt m Amsterdam De
stadskinderen missen het contact met de natuur, dat moet
wel verkeerd aflopen, dat taegmt met de fles en eindigt met
naalden m de armen en je auto
raak je ook al met kwijt in die
rotstad.
Niets van waar allemaal. Er
is maar één groot verschil tussen stadskinderen en plattelandskmderen. Stadskinderen
kunnen geen boterhammen
smeren.
Dat bleek op het survivalweekeinde, dat de boswachtenj
onlangs organiseerde op de
Speeleüanden in het Amsterdamse Bos. Ruim dertig kinderen van een jaar of tien bouwden met hout en touwen hutten en vlotten De hutten dienden om in te slapen, de vlotten
om mee te varen. De kinderen
maakten ook hun eigen maaltijden: brandnetelsoep bijvoorbeeld. De rest van de tijd waren
er allerlei behendigheidsspelletjes.
Onder de deelnemers waren
kinderen van ver buiten de
stad en echte betonrakkers.
Beide soorten kinderen vonden de stortbui die 's nachts
hun hutje zwaar op de proef
stelde, eigenlijk alleen maar
spannend. Beiden aten, na een
aarzelend begin, met smaak
van de brandnetelsoep. Geen
enkel kind klaagde als door
een constructiefout de vlotten
geheel of gedeeltelijk te water
raakten. Er was geen verschil
tussen stadskinderen en plattelandskmderen te merken.
Tot het op boterhammen
smeren aankwam. Daar hadden de dorpskinderen geen enkele moeite mee. Maar de
stadskinderen wel. Die wilden
per se dat de boswachter van
dienst hun maaltje klaarmaak te. Zelf boterhammen smeren,
kom zeg, dat deden ze thuis
ook nooit. Slechts de honger
kon ze ertoe drijven zelf de
boel te beleggen.
Maar op de boterhammen na
redden stadskinderen zich buiten dus uitstekend. Met die
vervreemding van de natuur
valt het dik mee. Trouwens, alles loopt helemaal met mis m
Amsterdam, dat is een verzinsel van jaloerse buitenmensen.
Goed, je auto kan je niet kwijt
in de stad, maar je moet ook
helemaal niet met je auto de
stad in willen natuurlijk. Neem
de fiets, die raak je vanzelf wel
kwijt.
Remco Daalder

geeft u meer!
Zondag 15 september om een uur start in de Meervaart, Osdorpplein
205 te Amsterdam, de losse kaartverkoop voor het

nieuwe theaterseizoen
met als bijzonder aantrekkelijke
voorstellingen onder andere Jeans,
Robert Long en Willeke Alberti
Tot en met zaterdag 14 september
kunt u een abonnement nemen
(met 10 procent korting) De voorstellmgen staan allemaal m de seizoensbrochure die gratis af is te
halen bij de Meervaart Ook de filmabonnementen zijn tot en met 14
september te bestellen
Sultans of Swing
De start van de losse verkoop
Foto
wordt opgeluisterd met een feestelijk programma voor het vaste en toekomstige publiek

Marco Peters

Dit programma start zondag 15 september om twee uur Met voorproefjes van fragmenten uit de musical Singin' m the Ram, Louis van
Dijk met the Sultans of Swing en Rieneke van Nunen met het nummer de Spooktrein uit de gelijknamige musicai Dit speciale programma wordt besloten met de film 'de Jurk' van Alex van
Warmerdam (start omstreeks vier uur) Dit programma is overigens
nog onder voorbehoud
Het hele programma is gratis Tegen inlevering van deze aanbieding
krijgt men bij de balie van de Meervaart, zo lang de voorraad strekt,
een speciale verrassing onder het motto 'De Meervaart houdt u
bezig'

Bon voor onze lezers
Naam
Woonplaats
Aantal personen

OTEEÏ

geeft u meer!
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Opel

Bedrijfsauto's

70 BESTELAUTO'S en pers.
3usjes v.a. ƒ3500. Garage
Opel Omega GL, 4 drs, 20i 16V, autom. (nw model) 1994,53.000 ^ijsenhout, lid Bovag.
<m, mistral grijs
ƒ39.950 vleer dan 50 jaar gevestigd:
Opel Ornega GL, 4 drs, 20i 16V, 1995, 29.000 km, polar 3ennebroekerweg 17, Rijsenblauw
ƒ47.950 hout bij Aalsmeer, 0297Opel Omega GL, 4 drs, 20i, 1996, 19.500 km, star zilverj 45.950 324229. Ook t.k. gevraagd.
Opel Vectra GL, 4 drs, 1.8i, autom , 1995,32.000 km, aubergine,
stuurbekr. etc
ƒ31.950 Mazda E 2200 D, 6/91, wit,
118.000 km. Van Aalst
Bovenstaande Opeis zijn O.K. Quahty cars en worden met
itroen Mijdrecht, 0297-272828
1 jaar volledige garantie verkocht.

Rijscholen

ONZE AANBIEDING DEZE WEEK

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorls Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-665 86 86 Fax 020-665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort Gasthuisplem 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ 9,20
ƒ 9,20
ƒ 10,90

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-pri|s met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Automaten

Rybewijskand. in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeersschool met behulp van de gratis rijles-infogids. Tel. 020-6633773.

24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
orandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Wilt u een goede en niet te
Tel.: 020-6184402.
RIJSCHOOL ROLF
dure rijopleiding?
APK-keurstation, reparaties
APK KEURINGEN ƒ70,
Rijden bij Rolf is een begrip in Bel dan Ferry 020 - 6127187.
klaar terwijl u wacht.
Amsterdam. Met een goed Eerste 4 lessen voor ƒ 100,-, alle merken en schaderegeling.
Garage West-Center:
team instructeurs geven wij op daarna alle lessen ƒ35,-.
Tel.: 020-6233220
020-6122476 (zonder afspraak)
een psychologische manier in- 20 lessen + examen ƒ 950,-.
2e Helmersstraat 15. A'dam.
!ensief les en nog leuk ook!
Ook op zaterdag open !
Hoog slagingspercentage en
AUTOLAS: 0756 - 314618
Autorijschool Dolfijn
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
Tel.: 020-6868063/6332405 of 1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.) Zelf sleutelen of auto spuiten in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanvervolglessen ƒ 40 p/u
06-54633678. P.S. Ook 8-weekhuisbladen van WEEKMEDIA.
doe je bij HEINING HOBBYse cursussen en examenroutes Info: 020-6839193 / 6187330. HAL. 020-4976999 A'dam,
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
autotel. 06-52656690
rijden is vanzelfsprekend.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
Sloterdijk 3.

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

DOOR INRUIL VERKREGEN
VW Golf Atlantis 1 6i, 1988, 13.900 km, rood
ƒ7.950
Pontiac Trans Sport 2.3 16V, airco, 1993, 78.000 km, rood
Wij hebben keus uit
met
ƒ36.950
meer dan 10 Automaten
Nissan 100 NX 1.6 SLX, 1992, 72.500 km, rood . . .ƒ 18950
v.a. ƒ3.500.Mazda 323 F 1.6i 16V, 1992, 61.500 km, zwart . . . .ƒ 17.950 SOLDCAR B.V. Amstelveen,
Ford Escort 1 4i CL, 3 drs, 1992, 38.700 km, rood . .ƒ 17.950
Tel. 020 - 6433733.
VW Polo coupe Fox 40, 1992, 53.700 km, blauw met.) 14.950
Citroen 2X 1.4i Reflex, 1993, 55.500 km, grijs met.
.ƒ 19.950
Seat Ibiza 1 5, 1988, 94.000 km, blauw
ƒ5.950
Opel Senator 30i, autom., 1991,149.000 km, blauw met./ 17.950 ± 50 auto's APK gek. Den
Mercedes 300 E, autom., 1990, 107.950 km, grijs met./29.950 Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
Div. Opel Occasions in voorraad
020-6844079. Tevens Inkoop.

Algemeen

Van Lent Opel Heemstede
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH Heemstede: 023 - 5281550.
Rl. VAN LENT OPEL ZANDVOORT
<am. Onnesstr. 15

2041 CB Zandvoort N.: 023 - 5715646

Peugeot

Porsche

OCCASION CENTRUM
ZUID-OOST
Daihatsu Valera 1.5 l
'95
Renault Twigo Sport
94
Renault 19 1.9 D
95
Subaru Legacy 2.0 GL
92
Subaru Mini Jumbo
92
Audi 80, Turbo Diesel
92
Audi 100, 2.3 CD
90
Rat Panda 750 L
'88
Seat Ibiza 1.2 sp
'92
Toyota Corolla 1.6 GLi
'92
Itroen AX, 1.1.
'89
Mazda 323 GLX 1.6
'92
Missan Micra Super 1.3 S 95
Nissan Sunny 1.4 LX
92
Mazda 323 LX 1.3
91
Opel Astra 1.4
92
V.W. Polo 1.1 Coupé
'91
V.W. Polo Coupé
90
V.W. Golf Variant 1.8
94
V.W. Golf 1.8 CL
92
V.W. Golf 1.4 CL
92
Volvo 340, Aut.
'90

205 GTI Geantry, 130 PK, '93, MOTORISCHE problemen?
leren bekleding, ABS, elektr.
Laat uw auto testen d.m.v. de
ramen, schuifs. enz. ,ƒ 18.500. modernste apparatuur.
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Visa Garage- tel. 020-6278410. Garagebedrijf OUT. 020 met breder dan twee kolommen)
6441020. ma-vr. 8.00-17.00 u.
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
Porsche 944II, rood, kanteldak,
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW
stuurbekr., ABS, 8/87; Porsche
sinds 1930
924, 2.5 S, rood met., 1/86;
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta106 XN 1 1 i Ace 3-drs 8/93 Porsche 944, zwart, kant.dak,
rief op aanvraag
205 XS 1.4 S 6
11/87 stuurbekr., leer mter., 6/84;
Voor meer informatie of advies, bel
205 1.1 i trophy 2/93
Porsche 911, 3.2 Carrera
309 GR 1 3 5-drs
10/88 Cabrio, airco, leer int., el. dak,
306 XT 1.6i 5-drs
6/93 9/88. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Korting fl.500.405 GR Dsl. st.bekr. 11/92 Tel. 020 - 6627777,
voor inwoners uit A'dam oost
Div. demonstratie auto's
tot en met vrijdag 13 sept.
utr. BX 1.4 i Can. U 9 6/91
[vlg. week voor A'dam Osdorp)
Maz. 626 HB 2.0i GLX Ipg5/90 Renault 5 TR, '88, APK tot 3/97,
Van der Madeweg 21
nwe band./remmen, i.z.g.st.,
Baarsjesweg 249-253
(Bij de Macro)
vr.pr. ƒ 5950. 0297 - 582609.
Citroen AX GT, 1 4 mj., b.j mei
Amsterdam 020-6121824
Daewoo / Occasioncentrum
'90, 54000 km, wit, 1e eig., Direct bereikb v.a. Postjesweg
RENAULT AMSTERDAM
Mitsubishi Galant 2 L EXE
Tel.: 665 01 31
garage onderh Vr.pr. ƒ8500
Top occasions met 1 jaar
radio/cass. LPG '87, ƒ2.950
PEUGEOT 106 ACE, diesel,
070 - 3643653 of 3403408
garantie
T.k.
diverse
inruilauto's tegen
Visa Garage, tel. 020-6278410.
rood, i.z.g.st., 95.000 km,
Wibautstraat 224
inruilprijzen: 21 TL, LPG, 10/92,
CITROENSPECIALIST
ƒ
14.000,-.
Inl.:
020
6148498/
Toyota Starlet 1.3 XL, aut., 1e
020-561 96 11
ƒ10.500.- BMW 518i, 4-drs,
TIMO DE BRUYN
06 - 54605525.
eig nette staat, bj. 87 ƒ 4950.stuurbekr. 5/85 ƒ3750,- R19
Occasions, reparaties, APK,
Teg.
handelsprijzen,
v.
1e
eig.:
Nierop Daihatsu, A'dam-West
schade en laswerk.
GTR5-drs., LPG, 7/89 ƒ 4950/
PEUGEOT
ZUIDWIJK
R19,
1.8,
16
V,
rood,
l.m.
wieTel 020 - 6183951.
R5 GT Turbo Van, 6/87 ƒ 4750.Verkoop onderd. nwe/gebr.
len,
st.bekr.,
11/91,
ƒ
16.500.
Tel. 020-6320190 fax 6343433. 106 Accent v.a. bw.jr. '93
CitroenBX14TE,6/89J5250.R21,
TL,
4-drs,
LPG,
10/92,
106 XNDiesel '93 . 68.000 km
BX 14 TE, 9/90, ƒ6950. BX 14
Off. dealer Olthof biedt aan 205 Trophy 1.1 i '92 53.000 km ƒ9500.- R19 GTR, 5-drs, LPG, TE, 11/89, ƒ6250.- BX 1.6 Pro205 Accent 1 1i '93 39.000 km 7/89, ƒ4950.- R5 Turbo, wit, gress,LPG,8/91/7250.-AX11
Xantia 2.0 SX 2/96, 20.000 km, 205 Forever 1.1 i '94 63.000 km VAN, 6/87, ƒ 4750.- BEREBEIT, RE, 6/89 ƒ4950.- Kadett 2.0
met. groen (dir.wag.) ƒ37.500 205 XR 1.4i '93 .. 29.000 km Amsteldijk 25, 020 - 6627777,
GSi, st.bekr., open dak, 10/87
ZX Image 1.6, Ipg 9^ 27.500 205 XS 1.4'87 ...109.000 km
ƒ7250.-. Opel Rekord 2.0, S
Peugeot 205 XS 1.4 (75 pk) ZX Reflex 1.4, 3/93 ..ƒ16.950
205
XS
1.4i
'90
..
49.000
km
Aut., st.b., LPG, 6/87, ƒ 2750.sept. '87, sport, zwart, m. ong ZX Avantage 1.6 10/92/ 14.950
fabr. schuifd., l. met. velgen, AX 11 TGE 1/94 . . . . ƒ 1 5 7 5 0 205 GTI 1.9 '87 ..110.000 km Voor een perfecte SAAB 99 Peugeot 205 GTi, 6/84, ƒ 5250.306
XN
1.4i
'94
..
15.000
km
Mits. Colt, LPG, 6/88, ƒ 4250.enz. enz. dealer Zuidwijk Tel. AX Furore 11/93 .. ..ƒ12.950
306 XR 1.4i '93 .. 52.000 km 90, 900, 9000 ook Royal Class Nissan Prairie 1.8 SGL, 2/86,
020-6791864
AX TGE 10/93
ƒ9.750 305 GT 1 . 6 ' 8 5 . . . 190.000 km
/ 4950.-Bluebird 2.0 LX Diesel,
ƒ7500 406 ST 1.8/16V '95 ...DEMO Aanbieding voor de zomer:
Peugeot 309 GR 1.3, 5-drs, AX 11 TE 7/90
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet, 6/86, ƒ 2950.- BEREBEIT,
donk.rood, 100.000 km, dealer- " 15 Diesel 2/96 ....ƒ17.500 605 SV 3.0 '91 ... 93.000 km
Amsteldijk 25, 020 - 6627777
lederen interieur, ABS
Kadett 1.8 Fnsco 9/91 ƒ 12.950
onderhouden, ƒ 6.500.Do. tot 20 u. geopend.
OOK VOOR INKOOP en
Escort 1.6CLX 10/90 ƒ 10.500
Cobussen, 020-6121824.
SAAB SERVICE
STALLINGRUIMTE
Peugeot 309 GR 11/91 ƒ 11.500
MOLENAAR
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
HOOFDDORP
Laag rentende financiering of
Tel. 6629517/6791864
uitstel van betaling tot 1/5/97.
Onderhoud, reparatie, APK.
3 tot 12 maanden garantie
8e HAAGSCHE
Eigen revisiewerkplaats
Isolatorweg 40, A'dam.,
OLDTIMERBEURS + Veiling
voor
Saab
motoren
Sloterdijk (afslag S 102)
20 t/m 22 sept. de Uithof.
en versnellmgsbakken.
TOYOTA STARLET 1.3 SI
Tel 020-6823520
3 hallen! Info: Pro Mobiel Totaal
Tevens
verkoop
van
nieuwe
1992, 65000 km, rood, elek.
TeL/Fax: 070-3977210
MINOR MOTORCARS
en gebruikte onderdelen
ram., apk-gek., nieuw, ƒ 13.950 Ruime keuze in 2 CV occasions
alle
leeftijden.
De
Eendenspe023-5614097
Sloterkade
43/44
P Smit Autoserv. 020-6719154.
cialist Leende.. 040-2061528.
Amsterdam
SAAB DEPOT
T.k. Citroen Acadiane bj '86, Tel. 020 - 6177975/6158022 Verkoop van nieuwe en gebr.
Autosloperij De Liede.
Rover-dealer voor
APK tot 30/11/'96. 130.000 km
onderdelen. Tevens revisie, onINKOOP
Pr. n.o.t k Tel. 020 - 6407663. Amsterdam, Amsteveen e.o. derhoud, rep. 0412-636737.
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
X M T D Aut ABS '94 ƒ 35.000
R.D.'W. vrijwaring
lederen interieur, ABS,
Geen voorrijkosten
SAAB SERVICE MOLENAAR XM TD Amb. Airco '93/ 29.500
XM TD Ambiance '92 ƒ 24.500
020-6198691/6149557
Hoofddorp 023 - 5614097.
XM 20i Break '92
ƒ 22.500
Grote
sortering ONDERDELEN
XM 20i Break aut.'92 ƒ24.500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
van alle schade-auto's, alle
XM 20i Airco LPG '92/ 15.500
Uw Suzuki dealer
merken, alle bouwjaren.
XM Comfort LPG '94 ƒ 24.500
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
ALFA 33 1 3, rood,4-'91, 76.000 Xantia Diesel '94
GEBR. OPDAM B.V.
ƒ 22.500
(Op
afspraak
gratis
halen
en
brenaen)
km, in perf. st., pap. aanw. Xantia 20i SX LPG W 24 900
Tel.: 023-5845435.
Vrpr.: ƒ9.250,-. 072-5022581. BX TZD '91
ƒ 9 950
Het HOOGSTE BOD?? Bel
BX Turbo D '89
ƒ 4.750
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
BX Diesel'93
ƒ12750 COROLLA DX, bouwj. '83, SKODA Forman stationwagen Loop-, sloop- en schadeauto's
BX RD Break '89
ƒ 6 950 130.000 km, m goede staat. SLXi, incl. LPG, l.m. velgen, m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
Charade 1 3 mj. Sedan '92, BX RD Break '88
ƒ 5.950 Prijs ƒ 1000, met APK ƒ 1200. dec. '94, blauw, ƒ 15.950, inruil
Charade 1.0 zwart '87,
BX RD Break '87
ƒ 2 950 Tel. 020 - 6459545.
en fin. mog. PON MOBIEL B.V. RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
Charade 1 3 inj., rood, '89.
BX 19 TZi '92
ƒ 13 500
Voorschoten: 071-5600233.
van sloop- en schade-auto's
Cuore '87 t/m '94 NIEROPBX 19 TZi LPG '91 ƒ 9.950
Tev. verkoop van onderdelen
DAIHATSU, Vancouverstraat 2- BX 19 TZi '90
ƒ 8.950
Gratis gehaald. Meteorenweg
12, A'dam-west, 020 - 6183951 BX 16TZi '93
ƒ14750 15 VOLVO STATIONS '85-'94,
381, A'dam, 020-6319802.
BX 16 TZi LPG '89
ƒ 3.750
Sedans 740, 940 en 360.
Daihatsu
BX 14 TGE '92
ƒ 9 950 ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Te koop gevraagd loop- en
't AMSTERDAMMERTJE
BX 14 TGE '91
ƒ 8 950
sloopauto's. Hoge prijs. Mei
Amstei 340-342
240 2.3 Estate
1/92
BX
14
TE
'90
ƒ
5950
vrijwaring en eigen ophaaf
tegenover Carré
5/90
C 15 Diesel '90
ƒ 5500 740 GL, aut, 2.3
dienst. Kila-slopenj:
A'dam-C Tel 020-6236491.
740 CL, aut, 2.3
1/90
VISA Garage B.V
VENTO ATLANTA 1.8/90 pk
023-5333742 / 06-52838400.
850 2 5 Estate LPG .. . 6/94
metallic lak, trekhaak
Houtmankade 37
440 Escape 1.8
6/93
verzw. koeling, Atlanta pakket
Amsterdam
440 Escape 1.8
12/92
sportvelgen, stereo
FIAT PANDA, 1000 fire, '93, 1e
Tel 020-6278410
460 Luxury 18
3/96ca. 1000 tot 6000 km
eig., APK'97, trekh fietsrek
460 1.8
1/94
2 a 3 maanden jong
ƒ8250 Tel. 0299 • 371544
Citroen ZX Aura 1 8 ... 4/93
Citroen BX, Break autom., '87
geen aflevenngskosten
Renault Espace 2 2 . . . 1/92
LPG. Handgas/rem, vele
direct leverbaar
VW Golf 1.6 CL
2/90
Vento Atlanta njklaar .ƒ40.259 opties: 0546 - 697732.
Lancia Thema automaat 6/87
NU SLECHTS
ƒ33995
Ford Escort 1.1, bj '84,2 drs, kl Mazda 121 GLX Cabno, 6-'91.
Autobedrijf DICK MUHL
*Continu 60 occasions*
grijs, APK tot mrt 97. Vrpr 55 000 km, met 2 spoilers, mistOFF VOLVO DEALER
f 1000 Tel 020 - 6159958.
Nijverheidslaan 1, WEESP
lampen voor, CD wisselaar,
VW CARAVELLE Carat 2.0i,
Tel. 0294-418200/418008
zeer sportief, ƒ 14 000,6-p. VIP-bus, allerduurste uitv.
Tel 070 - 3952258
Officieel VW/Audi-dealer
eind '86. Alle keuringen toege^
940 GL Sedan, aut. '91; 340 3/5

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Service en
Reparatie

De tijd van de primeurs is
weer aangebroken.
In een feestelijke sfeer ontvangen wij
u graag op vrijdag 13 en zaterdag 14
september a.s. om bij ons te 'proeven'
van de aktuele mode primeurs.
Onze Mode Primeur is elegant,,
exclusief en vooral: verfrissend en bij
aankoop ontvangt u een smaakvolle
attentie. Wij verheugen ons op uw
bezoek!

Renault

Citroen

mohe met n hart

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

Grote Krocht 19, Zandvoort

Saab

Klassiekers
en Oldtimers

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

Rover

Kijk naar de Postcode Loterij Record Show en win

Een muzikale verrassing
Speel de Bingo met mij mee en win
twee kaartjes voor de Heineken
Night of the Proms!

Autosloperijen

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Adams optreden. U kunt erbij
zijn, dankzij de Postcode Loterij!
Natuurlijk reist u per eerste klas
openbaar vervoer naar Rotterdam en overnacht u in stijl in het
Hilton Hotel.

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Alfa Romeo

Toyota

Kijk dus elke week om 20.30
uur naar de Record Show op
RTL 4. Want alleen daar maakt
u kans op deze verrassingsprijs
van de Postcode Loterij. En
natuurlijk maakt u alleen kans
als u lid bent van de Postcode
Loterij. Bent u dat nog niet, vul
dan snel de bon in en stuur hem
op! Dan maakt ook ü kans op
deze prijs. B

Skoda

Daihatsu

Volvo

Volkswagen

Postcode Loterij
op locatie

Ca. ƒ 6000.voordeel

Fiat

Invaliden
45km wagens

Ford

Mazda

Personenbusjes

Autovroon

Nissan

Amsterdam

drs automaat '87 t/m '91;
T k Nissan Bluebird 2.0 Diesel Mazda MX3 1800, rood '93 340 DL 1 7 '88; 240 DL, Sedan
Wagon, bj '87, APK 5-'97, 62000 km sportvelg.. br band.
Contactweg 47
i z g s t ƒ29500 070-3975473 '88; 460 Turbo div. extra's '91; A'dam-Sloterdijk 020-6869611
f3700 Tel. 0182- 392236
440 GL 1 8 inj. '92; 440 GL, LPG
ZATERDAGS
'89 NIEROP, de Vrienden van
WERKPLAATSEN OPEN!
uw Volvo1 Vancouverstraat 2Verder dan Autovroon
12, A'dam-West. 020-6183951
hoeft u niet te zoeken

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Motoren/Scooters
Te koop

witte Honda VFR 750 F

Van Vloten
Amsterdam

GOLF, bj. '84, motor '86, sportvelgen, alarm m. afst.bed.,
APK, ƒ3500. 0411 - 677055,

850 GLT .
1992-1993
740GL23
1990
7 4 0 G L 2 3 Estate
. ..1988
740 Sedan 23, autom. .1986
460.
.
. . 1991/1994
440 automaat 1990 t/m 1992
440 .
. . 1990 t/m 1995
240 Estate 2 3 LPG .'89/1992
Peugeot 405 GRi . . . .1990

Kever 1963 crème wit org. zeer
mooi, strak en hard voor dag.
gebruik ƒ8000, 020-6711632.

staan, ƒ 12.500. 070-3866015,

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
. Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag. 888

Passat 1.9 CL station, diesel, DE LUGT luxe en bestel vana
d bl., bj. '92, st.bekr., get glas, ƒ 50,- per dag excl. BTW.
starto.br., lm velgen, CD-wiss Tel.: 020-6161388 of 6890374
Peugeot 106/306, Renault La
enz. ƒ20.000. 0524-553116
guna, Vracht + bestelwagen

020-6185916

Jaarmarkt
Alphen aan de Rijn

De Nationale Postcode Loterij
heeft dit najaar weer een fantastische verrassingsprijs voor
u in petto. Kijk naar de Postcode Loterij Record Show en
win een volledig verzorgd arrangement naar één van de
Heineken Night of the Proms
concerten in Rotterdam. Een
overnachting in het Hilton
Hotel hoort erbij!
Vanaf volgende week maandag
maakt u in de Record Show zes
weken lang kans op deze muzi-

kale verrassingsprijs. Heeft u 12
of meer cijfers goed op uw bingokaart? Bel dan direct 06-300
707 (95 c/m) om kans te maken
op zo'n uniek arrangement voor
twee personen.

WIN^O1V7-MILJOEN-BON
ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

De Heineken Night of the Proms
concerten worden gehouden van
26 november t/m l december in
Ahoy' in Rotterdam. Tijdens
deze concerten, waar populaire
en klassieke muziek elkaar ontmoeten, zullen dit jaar onder
meer Joe Cocker en Oleta

/ 40,- (vier lotnummers)
/ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

DE UITSLAGEN VAN 9 SEPTEMBER

Adres:

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot;

2 miljoen

Q dhr.

Postcode:
Plaats:

De overige Bingoprijzen:
Getal 23 t/m 36

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel

De Bingogetallen:

Banknummer:

Getal 1 t/m 22

Auto's te koop
gevraagd

Accessoires
en Onderdelen

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
BOUWJAAR 1986, 47000 km
Tel. 020 • 6369222, Meeuwenvoorzien van Red Alert alarmsysteem
laan 128, Amsterdam-Noord. Gevr. ALLE MERKEN AUTO'S AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. Lada's, vrachtw., busjes, terKlaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
T k a Volvo 245 Station, 1986, reinw., aanhangw. en carav
Valkenburgerstraat 152.
antraciet, diesel, i.p st. ƒ4750. Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
Tel.: 020-6240748.
met geldige PTT vrijwaring. Tel
Tel 020 • 6914445
035-6835858 of 06-53331964 Grote sortering ONDERDELEN
Wi) komen vrijblijvend langs.
Adverteren in do?e rubriek
Yamaha XJ 600 Diversion 1995
van schade-auto's, alle
Tel 020 6658686
8850 km, geel, carterbeugels,
Adverteren m
DE HOOGSTE PRIJS voor elk merken, alle bouwjaren.
1
FAX 020 - 6656321
absoluut nieuw Nog fabr.gar
deze rubriek
merk auto a cont. met vnjwar. GEBR. OPDAM B.V.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
/ 10 000 0229-241353 uniek'
Tel 020 - 665.86 86
Tel. 023-5845435.
bewijs Tel. 020-4824640

Uiterste prijs ƒ 8.500

18 september

33 23 l 43 38 45 36 32
35 03 17 29 44 11 10
15 40 04 27 i 09 28 37

150.96.09

Maakt u uw kaan vol met:
O!

dan wint u de

Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

ƒ 5.OOO,2731 HA
Extra Prijs ƒ 25.OOO,2731 HA 001

De BMW: 2711 CM 003 in Zoetermeer

•
'
l
l
j

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZVDen Haag.

NATIONALE
LOTERIJ

woensdag 11 september 1996

VJ/eekmedia 17

11

Adverteren
op deze pagina?
Voor meer informatie
tel. 023-5717166

Commerciële bijlage van

Hyundai Coupé zorgt voor
nieuwsgierige blikken

'Grijze' Mazda MPV
De Mazda MPV is er nu ook al op grijs kenteken. Het prijskaartje
begint bij ƒ 44.995,-. De ruiten zijn gecamoufleerd, maar dat is zo
onopvallend gebeurd dat de jongste 'grijze' Mazda nauwelijks is te
onderscheiden van zijn broer op geel kenteken. Stuurbekrachtiging,
elektrisch bediende zijruiten en twee airbags zijn enkele luxe zaken
waarover de nieuweling beschikt. Er zijn twee motoren leverbaar: een
2,5 liter turbodiesel die 86 kW (117 pk) vermogen aan de dag legt en
een 3,0 liter V6 van 110 kW/150 pk.

e Hyundai Coupé is een echte blikvanger. Niet alleen
is zijn fraaie vorm oogstrelend, ook de prestaties en
de wegligging mogen er zijn. Daarmee zijn meteen de
drie prettigste eigenschappen van het nieuwe Hyundaimodel opgesomd. Met elkaar zorgen ze voor een immens
brok rijplezier, dat nog eens versterkt wordt door alle
nieuwsgierige blikken.
Er is eigenlijk niemand die het
aanbod om eens mee te rijden
met de Coupé afslaat. Alleen al
de uitdagende vorm wekt begeerte op. De opvallend hoge en bolle
spatborden hebben in de lengterichting een eigenaardige sleuf.
De hele auto is bovendien ontzettend laag en breed, zeker als je
hem naast de Lantra zet, waar hij
technisch een
kloon van is. We
reden met een
donkergroen
exemplaar dat
was voorzien van lichtmetalen
velgen en een spoiler. De portierruiten hebben geen ruitstijlen,
zoals de traditionele coupes dat
ook nooit hadden. Het zijn dit
soort accenten die de auto
onmiskenbaar sportief maken en
ertoe leiden dat op een drukke
parkeerplaats een kleine oploop
ontstaat.

BMW-fiefsliff in de prijzen

sagier profiteren ervan. Achterin
is het wel iets minder riant. De
Coupé laat zich daarom het beste
typeren als een '2+2'. Aan bagageruimte is daarentegen geen
gebrek, zeker niet nadat de achterbank is weggevouwen. De rand
achter is wel hoog, zodat een
koffer aardig de hoogte in moet
voordat hij aan boord is. De hoge
rand zorgt echter wel voor een
veel stijver
koetswerk, wat
bijdraagt aan
een subliem stuurgedrag.

Links: In de
Hyundai Coupé
zijn een fraaie
vormgeving,
prima prestaties
en wegligging
samengebracht.

test

Het oogstrelende lijnenspel gaat
door in het interieur. De ontwerpers hebben nadrukkelijk gekeken naar klassieke sportwagens
en maakten ronde ventilatie-openingen, klokken en knoppen. Het
dashboard loopt op fraaie wijze
door in de portieren waar ook
een ventilatierooster in zit.
Binnen de uitdagende carrosserie
is volop ruimte gemaakt. Zeker de
bestuurder en naastgezeten pas-

Hyundai's nieuwe tweeliter motor
behoort tot de categorie 'sterke
jongens'. Hij levert 101 kW/137
pk, wat derhalve borg staat voor
snelle prestaties. Stille hint - voor
de kenner - is de dubbele uitlaatpijp achter. De topsnelheid ligt
voorbij de tweehonderd kilometer
per uur en hij accelereert in een
fenomenaal tempo vanuit stilstand naar de honderd kilometer
per uur. Onder veel bandengehuil
voltrekt dit spektakel zich in 8,6
seconden.
De afstemming van het onderstel
is in samenwerking met Porsche
gerealiseerd. Zoiets loont voelbaar. De auto volgt op de millimeter precies de aanwijzingen van
de bestuurder. Ondanks het grote
vermogen is hij daarom perfect

Boven: Het oogstrelende lijnenspel gaat door in
het interieur
(Foto's: HSP).

beheersbaar. Het is een uitdaging
om een klaverblad op een verkeersknooppunt op een snelle
wijze te ronden. De grenzen van
de grip zijn - op droog wegdek niet snel bereikt. Regent het, dan
wordt het een stuk moeilijker de
kracht te benutten. Ferme schijfremmen voor en achter verschaffen de nodige 'peace of mind'.
De krachtige motor zorgt bij meer
dan 4.500 toeren voor een imposant geluid. Soms schakelden we
op de snelweg extra terug om die
opzwepende 'sound' nog een

keer te horen. Gevolg is wel dat
het gaspedaal al gauw te diep
wordt ingedrukt. De snelheid
loopt ongemerkt hoger op dan de
sterke arm der wet tolereert.
Oppassen dus, anders wordt het
rijplezier wel erg duur.
De Hyundai Coupé 2.0i F staat in
de prijslijsten voor 39.950 gulden.
En dat is scherp. Twee airbags,
een verstelbaar stuur, elektrisch
te bedienen ruiten en nog veel
meer zijn standaard. De wat luxere Coupé 2.0i FX kost drieduizend gulden extra, en beschikt

over riante zaken als een in
hoogte verstelbare stoel, elektrisch te bedienen buitenspiegels,
ABS en dergelijke.

Acceleratie: 8,6 sec van 0-100
km/uur.
Topsnelheid: 201 km/uur.
Gem. verbruik: ca. 8 ltr/100 km.

Tijdens het Parijse Lepine concours voor uitvindingen is BMW in de
prijzen gevallen. Het Duitse merk kreeg een bronzen medaille voor zijn
fietslift, die inmiddels bij de BMW-dealer te koop is voor ƒ 468,- inclusief BTW.
De fietslift heeft een aluminium draagarm met gasdrukveer-ondersteuning waarmee een tweewieler eenvoudig op het dak van de auto is te
tillen. Elke maat fiets laat zich op het dak plaatsen. Bij de lift passen
de originele BMW-dakdragers maar ook andere gangbare systemen.
De nieuwe vinding rekent definitief af met het gesjouw dat vaak nodig
is om een fiets op het dak van de auto te zetten. De risico's van
beschadiging van de autolak of vlekken in kleding zijn, als aan het
BMW ligt, verleden tijd.

Techniek die motorslijtage
en verbruik vermindert
Het verminderen van de weerstand die de draaiende en bewegende
delen van de motor ondervinden. Daarin is de Toyota Motor
Corporation geslaagd met een nieuwe techniek, die een groot voordeel voor de automobilist oplevert: de motor slijt niet alleen minder
snel, hij verbruikt nog minder ook.
De vinding spitst zich toe op Toyota's 'twin cam' benzinemotoren. De
wrijving tussen de nokkenas en klepstoters is met veertig procent naar
beneden gebracht waardoor de motoren langer meegaan, mooier en
stiller draaien en één tot twee procent minder brandstof verbruiken.
Toyota is van plan deze vinding op uitgebreide schaal te gaan toepassen, in combinatie met andere maatregelen om het verbruik terug te
brengen.

Rover-verkopen stijgen wereldwijd

Prijs: ƒ 39.950,=
SPECIFICATIES
Hyundai Coupé 2.0i F
Motortype: vier cilinders, zestien
kleppen
Cilinderinhoud: 1.975 cm3
Vermogen: 101 kW/137 pk
bij 6.000 t.p.m.
Max. koppel: 180 Nm bij
4.800 t.p.m.

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Stuurbekrachtiging, elektrisch
bediende zijruiten voor, spiegels
van binnenuit verstelbaar, stuur
verstelbaar, achterbank neerklapbaar, getint glas, airbag.

De Rover Group kan tevreden terug kijken op de resultaten van de
eerste helft van dit jaar. Wereldwijd boekte het concern een verkoopstijging van 6,5 procent. Vooral de Land Rovers mochten zich in een
stijgende populariteit verheugen: er werden er over de hele wereld
12,5 procent meer van verkocht.
Vooral buiten het thuisland Verenigd Koninkrijk vielen de Rover-producten in de smaak. In Noord-Amerika, Zuid-oost Azië, Australië. ZuidAfrika en Japan namen de verkopen met 25 procent toe. Een elf-procenttoename werd gerealiseerd in Europa. De Japanner kiest steeds
vaker voor de Rover 600, de Discovery en de MGF.

HaSve
eeuw
Saab

Opel Sintra: made in the USA
ET IS razenddrukop
Broadway, de verkeersader die zich
dwars door New York slingert. Tussen de enorme
vloot gele taxi's rijden vele
generaties auto's, variërend
_ van klassiek ogende
Amerikaanse slagschepen
tot efficiënte Japanners en
Koreanen, met daartussen
als echte statussymbolen
maar duidelijk aanwezig de
Europese topmerken.

H

In deze internationale smeltkroes
hebben geoefende automobilisten
toch oog voor een compleet nieuwe auto, in dit geval de gloednieuwe in de USA geproduceerde
Opel Sintra. Zo doen drie inzittenden van een forse BMW 5-serie
naarstig pogingen om hun voertuig naast die kloeke ruimtewaQen te manoeuvreren.
Of de aandacht werd getrokken

door de Duitse kentekenplaten
(toch een zeldzaamheid in New
York, bedoeld als aardigheidje om
het bijzondere karakter van de rit
te onderstrepen) of door het
design van de Sintra blijft wat
onduidelijk: als het drietal via een
door geopende ramen gevoerde
conversatie heeft vernomen dat
het de nieuwe Opel Sintra betreft,
die in de Verenigde Staten onder
het merk Pontiac zal worden verkocht, maken ze zich uit de voeten. Maar niet nadat ze als een
soort eerbetoon de duimen
omhoog hebben gestoken, een
blijkbaar internationaal gebaar
dat bewondering voor de berijder
en de keuze van zijn voertuig uitdrukt. 'We love that car, man,'
klinkt het nog juist boven het verkeerslawaai uit.
Met name voorin zitten de stoelen uitstekend. Achterin is er
hoofd- en beenruimte voldoende,
maar zijn de zittingen voor vol-

wassen mensen wat aan de korte
kant. Het Opel-dashboard en de
versnellingspook zorgen voor herkenning, maar de vraag of je de
buitenkant als typerend voor Opel
moet omschrijven moet iedereen
maar voor zichzelf uitmaken. Het
ontwerp is zonder meer stijlvol,
niet bepaald revolutionair maar
wel zeer degelijk. Was een MPV
vroeger een omgebouwd busje,
deze Sintra beantwoordt aan de
geldende trend om dergelijke
auto's zoveel mogelijk op een
forse stationwagon te laten lijken.
De Sintra is zelfs zo'n vijftien centimeter korter dan de Omega
Stationwagon. Twee royale schuifdeuren zorgen voor een gemakkelijke toegang tot de achterste
twee rijen stoelen. Van binnen is
de Sintra ruimbemetener dan de
meeste andere ruimtewagens.
Begin volgend jaar staat de in de
Verenigde Staten gebouwde
Sintra in de showroom van de

Nederlandse Opel dealers.
Daarmee heeft ook Opel -eindelijk- een eigen ruimtewagen in
huis.
De groeiende belangstelling voor
dit type auto (ook wel bekend als
Multi Purpose Vehicle, of MPV)
rechtvaardigt dat ook ten volle:
als nummer twee in Europa kan
Opel het zich niet veroorloven die
boot te missen.
Vooralsnog komt de Sintra met
twee motorvarianten: de 2,2 liter
benzinemotor is goed voor een
topsnelheid van 181 km/u, de
sprint uit stilstand tot 100 km/u
vergt 12,8 seconden. De prijs van
deze standaard royaal uitgeruste
versie zal rond de 65.000 gulden
liggen, hoewel Opel Nederland
de prijzen officieel nog moet vaststellen. Pas rond de AutoRAl
(februari 1997) zullen ze definitief
bekend worden gemaakt.
De variant met 3.0 liter V6 motor
vergt een investering van circa
95.000 gulden. In dit geval bereikt
de Sintra een topsnelheid van
201 km/h, terwijl de sprint 10,9
seconden duurt. Bij deze motor is
de Sintra uitgerust met een automatische versnellingsbak. Beide

varianten hebben standaard ABS
anti-blokkeerremsysteem), airbags, centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, elektrisch
bedienbare ramen voor en airconditioning. De standaard
gemonteerde lichtmetalen velgen
met brede banden en de dakrails
verfraaien het uiterlijk. In 1998
voegt Opel een versie met 2,2
liter TDI 16V turbodieselmotor
aan het gamma toe.
Opel, het merk van de bliksemschicht, is in de Verenigde Staten
geheel onbekend: moederbedrijf
General Motors heeft met onder
meer Pontiac, Oldsmobile en
Chevrolet voldoende variatie in
huis, Opel moest het tot een paar
jaar geleden houden bij Europa.

AAB IS VOLGEND jaar
een echt feestvarken.
Het merk bereikt dan
de respectabele leeftijd van
vijftig jaar. De jarige trakteert nu alvast met de Saab
9000 Anniversary. Dat jubileummodel is de kers op de
verjaardagstaart. In het
nieuwe Saab-gamma manifesteert zich ook de 900 met
een prijskaartje onder de
vijftig mille.

Edoch, tijden veranderen. Opel is
bijzonder succesvol in het Verre
Oosten, dit jaar zullen alleen al in
Japan 50.000 mensen een auto
van dit merk aanschaffen. Daar
maakt GM handig gebruik van de
sterke reputatie van Duitse autofabrikanten op het gebied van
kwaliteit. De Amerikaanse merken 'genieten' hier precies de
omgekeerde reputatie.

l
! De Saab 9000 Anniversary wordt
i
in 'limited edition' op de markt
: gebracht. Hij valt op met een fraai
lederen interieur en stijlvolle car, rosseriekleuren. De auto is gebaseerd op de Saab 9000 CSE met
i naar keuze een 2,0 liter light
; pressure turbo (LPT) of een 2,3
j liter LPT of Turbomotor. De auto
is vooral sportief dankzij speciale
bumpers, skirts en een spoiler die

S

rechtstreeks afkomstig zijn van
de 9000 Aero.
Dat het om een Anniversary gaat,
wordt goed duidelijk. Zo zijn er
contrasterende suède inzetstukken in de lederen stoelen en achterbank met een ingestanst
Anniversary-logo. Het stuurwiel
trekt de aandacht door een combinatie van leer met hout.
De prijs van de 9000 Anniversary
begint bij 64.950 gulden voor de
CS en CD 2.0i. De luxueuze 9000
2.0i CDE en CSE staan voor
79.950 gulden in de prijslijst. Dan
is er de snelle Saab 9000 Griffin
met de krachtige 2,3 liter motor
met turbo.
De Saab 900 S 2.0i is er nu
onder de vijftig mille zonder dat
dit ten koste gaat van de uitrusting. Sterker nog, de standaarduitrusting is vergroot. Het warmte-

absorberend glas zit nu op elke
Saab en houdt vijftig procent van
de stralingswarmte tegen, wat het
klimaat in de Saab natuurlijk ten
goede komt. Het comfort is verder vergroot door een nieuwe
stoelzitting. Allereerst is die drie
centimeter langer en daarnaast
heeft hij een andere vorm die
extra steun biedt.
De te kiezen accessoirepakketten
bestaan uit cruise-control en
Saab car computer voor de 900 3
en alle 9000 modellen (Drivingpakket), cruise-control, Saab car
computer en airconditioning voor
de 900 S en alle 9000 modellen
(Comfort-pakket), aluminium velgen, lederen stuur en dito pookhoes en -knop voor de 900 S en
alle 9000 modellen (Sport-pakket) en lederen bekleding en nouten dashboard voor de 900 S en
SE en alle 9000 modellen
(Luxury-pakket).

Nieuwe Nissan Primera: geen bocht te scherp
Ttjf

S

gewaagde vormgeving. Hij lijkt
nogal op het vorige model. Maar
de lijnen zijn fris en strak en hij
ziet er wat gemener uit door de
lage brede voorkant. De styling
zal jaren meegaan. Dat geldt ook
voor de techniek.

n St. Moritz motregende
het gestaag en hartje
zomer lag de temperatuur
er overdag onder de vijftien
graden. Desondanks genoten we met teugen van de
Zwitserse omgeving. We
reden met de nieuwe
Primera langs de bergkammen en in de verte slingerde een weg vol haarspeldbochten naar de top van de
Julierpas.

I

Het gesprek in de auto verstomde, de concentratie steeg, evenals het adrenalinepeil. Met de
Primera sneden we bocht na
bocht messcherp aan, gaven
steeds een beetje gas extra en
voerden de snelheid geleidelijk
op. De banden huilden en
schraapten over het wegdek,
maar de Nissan gaf geen duimbreed toe en volgde de opgelegde koers. Zelfs in een haakse
bocht tijdens de afdaling - het
bleek ineens toch een haarspeldbocht te zijn! - bleef de auto in
het spoor.

Vooralsnog komt de Opel Sintra er met twee motorvarianten

We konden niets anders dan
beamen wat de Nissan-technici
de avond ervoor hadden bezwo-

Nissan levert drie motoren, waaronder de bekende 1,6 liter
(73 kW/100 pk) en de 2.0 liter
(96 kW/130 pk) benzinemotoren.
Nieuw is de turbodieselmotor
(66 kW/90 pk). In de ijle lucht van
de bergen presteert de motor niet
optimaal, maar desondanks raasde de Primera er op verzoek vandoor. Stil is hij ook.

De nieuwe Primera: sublieme wegligging.
ren: namelijk dat de auto de
beste wegligging in zijn klasse
heeft. Het is echt zo'n auto waarmee je de grenzen van de grip
opzoekt, maar ze nauwelijks kan
vinden. Ook niet in de regenovergoten Zwitserse bergen.
Het comfortniveau is dankzij de

prima geluidsisolatie uitstekend.
Ook bandengeluid dringt niet
door in het interieur. Het is lekker
zitten op de grote, harde stoelen
en met de airco zachtjes aan blijft
het klimaat fris. Zo kun je wel een
dag lang door de bergen sturen.
En dat is nu precies waar hij voor
gemaakt is: de Primera is typisch

zo'n auto waarmee je moeiteloos
afstanden van honderden kilometers achter elkaar opslobbert. Om
de auto echt te leren kennen is
eigenlijk een proefrit van honderd
kilometer nog te weinig.
De nieuwe Primera is niet te betitelen als een auto met een

Standaard heeft de Primera airco,
met uitzondering van de goedkoopste versie, de LX.
Stuurbekrachtiging en een airbag
zitten wel op elke uitvoering. De
prijs voor de 4-deurs 1.6 LX
(37.495 gulden) is gunstig, zeker
gezien het rijcomfort en de binnenruimte. De duurste is de 5deurs 2.0 SE Automaat, die een
zeer omvangrijke meeruitrusting
heeft.
De Nissan Primera verschijnt in
de tweede helft van september bij
de dealers.
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Snuffelaars opgelet!

TAFELAFVALBAKJE \
—

zondag 22 september wordt in
de sporthal Pellikaan te Zandvoort een snuffelmarkt georganiseerd.
De organisatie tracht zoveel mogelijk schuur/zolder-opruimingen
op de kramen te krijgen. Ook
voor verwoede verzamelaars valt
er altijd wel iets te vinden. Uniek
is dat deze overdekte snuffelmarkt voor het publiek GRATIS is.
Er wordt geen entreegeld geneven. De snuffelmarkt wordt gehouden van 10.00-17.00 uur.
Er zijn nog enkele kramen (a ƒ 50.p.stuk) beschikbaar.
Inl: tel. 023-5718812
-5712353
0654616812

ook '
geschikt
voor in de
badkamer.
Stevig
kunststof
met
l klapcteksel

PRACHTIG KWAUTE1TS
\rfr«
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WINDJACK
met katoenen binnen-voenng,
100% polyester buitenvoering dus waterafstotend. Diverse
zakken, sterke ritssluiting en drukknopen. In de
kleuren cobalt,
navy en zwart

MATEN:

>\ u

ELDERS

WATTENSTAAFJES"

HANDIG MEMOBLOK
IN HOUTEN KUBUS

BOX
200 STUKS

ELDERS

SAff.

ELDERS

GOED VOOR

'M.LENXL

36 WAS-

VERVANG

ELDERS

J3&95T
PRACpGE BOS
KUNSJTROZEN

^2^
DAMES LYCRA PANTY

in diverse kleuren
voor decoratie in uw hele huis

15 Denier, zijdezacht, zeer elastisch
en met een perfekle pasvorm

ELDERS
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BEURTEN

ZE NU!
AFZUIGKAPFILTERS

AFZUIOXAPFILTERS
.
FILTHESAHOTTE8
COOKEH NOOD FILTERS
' ABZUOSHAUBEFILTEn

$0t>

Diverse kleuren
Maten: 36-40,
40-44 en 44-46
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VERFRISSENDE

NIVËA
DOUCHE l COMPACT
WASPOFnco
verwent en houdt de huid zacht
,
k
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en soepel In crème of for men
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FLACON 250 ML

formaat:
114x47 cm,
makkelijk
zelf op
maat te
knippen
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Haltestraat 65,
Zandvoort, tel. 5712060
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B/ER EN APPELSAP
Zaterdag 28 september
van 09.00 tot 17.00 uur

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 5712071

Bert Hoogendijk
Tel. 5714946

DOiÉMÉR^Ppéidrïnk
UTERPAK______

gft HEINZ TOMATENKETCHUP

HONIG MIX voor t
NASSI SPECIAAL

BEST BIER krat 24 flessen
•

SONETA APPEUSAP

w-/?
$£*a

IN HANDIGE EXTRA
GROTE KNIJPFLES

750 GRAM

1,

X'

1000 GRAM

lIwEÜÏZlf
TOMATO
KETCHUP

m

MAGGI JUS
diverse soorten,
zakje voor 0.3 liter t

^OÜDSE^AASWWERS^RP^

~~~~~. "
^^» fi9^
JONGj-per^ilo_____^l^
JONG BELEGEN-^erkilo^: ?•

'$t

l

DE ENIGE ECHTE!

LASSIE
TOVERRIJST
Pa EXTRA GROOT PAK

ELDERS ^49

ELDERS

4M

ELDERSJB9" l

.^SJSXSSiS&Z^

W«

GOLDBERG BOERENKOOL
PAK
450 GRAM

BELEGEN
Relatie/bemiddelingsbureaus

ÊXTRABËLEGE^

GOUDA'S GLORIE
MARGARINE

•—

OUD • per kilo

Uniek! Succes verzekerd! Uw eerste afspraak al volgenc
weekend? Met een partner die bij u past? JAZEKER!
Valentine's, Europa's grootste kontaktburo, erkend E.U.M.,
biedt alleen al in de Randstad een keuze uit meer dan 2000
alleenstaanden. Voor zowel mannen/vrouwen. Stijlvol, discreet, eerlijk, betaalbaar. Bel voor info: 020 - 6159966
(wo. - vrij. 12.00-21.00 uur, za. - zo. 12.00-17.00 uur).

i VOOR

ELDERS

'S,

OVENVERS
VOLKORENBROOD
gesneden en verpakt
heel brood

i ii

iieiH^

'•^•PER:^

\MHfi
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DANEROLLES
CROISSANTS
ovenvers, kant en klaar.
Blik 240 gram

NESTLE
CHOCOLADEMOUSSE
GROTE KUIP 250 GRAM

*&£
V&

POND

BS;

^

dagverse
halfvolle
Hollandse

i*»» AMELK

JOHMA
TONIJNSALADE
KUIP 300 GRAM

M^I

HELDËRS

SINAASAPPELBAVAROISETAART

l ITCD 'N SUPER
voor 6 - 8 personen,
LITER STERKE ZAK vnesvers,
dus
lus verser
verser besta
bestaat niet!

Mf£tt
V.^GE

PWJS

W@i

WELQERS

UB*?®

SUPER SLAGERIJ

/A

>77s>

^

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

ÉspèïBQënès'^j'vv
i^Üilf^P^^fl
gFélS02df57t207Qi

WiSSKm^jM^^
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Koslverlorenhol
• AMSTERDAM: Heinekenplein (cenlruml, volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord).

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Auto's en auto-accessoires

H Te koop: meisjesfiets, citybike. ƒ125. 023 • 5571741.

De Opeldealer voor wie meer wil.

Woningruil
Rijles, auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

Sportartikelen

&£&&£&'< &
r«)»i»i«

r

« Zie do colofon voor opga
ve van uw rubioksadvertentie.

GEBAK VAN DE WEEK

^^^

^^

'S;

yWraa

IN

Te huur per 1-12-'96, studiotje, ƒ800,- excl. Br. o. nr. 76237067 v.d. blad.

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

ssgs:

mg;-

ROODMERK - 250 gram

JMT

ELDERS j3ï2ST

UW

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 • 5714534.

&&\

RÓÓDMÉRiTsÖÓgram

B T. k. Vendomatic breimachine / 100; Kuustisto rolski's
ƒ50. Tel.: 023- 5718560.

Autoverzekering

BAAL 300 GRAM

ONTETROAOT^^

ELDERS"

ROOKWORSTr
liefst 250 gram

CAFFEÏNEVRU-250gr,

T. k. glas in koper ramen
2x 77-119, 3x 146-148, m.
hang- en sluitwerk, v. red.
bod. Tel.: 023 - 5717462.

Financiën en
handelszaken

UNOX
verse ambachtelijke

GOUDMERK - 250 gram

Te koop
aangeboden
diversen

Heeft nu niemand permanent
woonruimte voor 2 Z'voortse
kinderen, ƒ850. 5718177.

MARS OF
TWIX
MINI'S

ELDERS

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

1
liSSjVAfi!
'££ÏÈ2*Z23:

«M

•

___

Theorie in één week

^22

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

n Te koop: paardrijlaarzen
maat 34 + rijbroek, maat 152
Uw
rubrieksadvertentie
ƒ45. Tel.: 023- 5717413.
kunt u zowel schriftelijk als
Wegens beëindiging winter telefonisch opgeven. Zie voor
sport aangeb. div. ski's, lang- het adies en/of lelofoonnumlauf-outfits, kleding etc., voor mor do colofon op do advcrred. bod. Tel.: 023- 5717462 tenticpagina van deze kranl.

Vakantie Binnenland

AURA OPEL Amstelveen
Vlielandstraat 1, Amstelveen, tel. 020 - 6432680.
Keuze uit 50-tal inruilauto's
ook met automaat, stuurbekrachtiging en stationwagen

OKEE QUALITY CARS met

sterren

Zekerheid met o.a. 1 jaar garantie.
Elke week nieuwe SUPER aanbiedingen!!!!!

AURA OPEL Amstelveen

betaal beter.

WIKA
Autoruiten en kentekenpla- T.k.a. 1 set Lm. SPORTVELGEN, 14 inch, voor Peuten. Lijsterstraat 18.
geot. Tel.: 023 • 5713341.
Tel. + f a x : 023 - 5731613.

PONYPARK SLAGHAREN
Last minute weekend arrangement 20-21-22 sept.,
6 persoons vakantiehuisje met TV voor slechts ƒ 298,-.
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, circus,
wild west shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier
en gezellige avondprogramma's.
Bel PONYPARK SLAGHAREN 0523 • 683000.

ADRESSEN
Dames geven hun adres
en tel.nr (100 cpm).
06 - 96.85 .

BEL DAMES THUIS:
in heel Nederland.
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leuk'ite uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
Amsterdam sexdating: vrou- 00 245 292 777 Het telef.nr
wen uit A'dam willen sex! dat alle 06 sexnummers overbodig maakt (200 cphm).
06-350.445.20 (75 cpm).
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm).

Bel 06-97.80 (BOcpm)
voor sex met hete
STUDENTES!

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ te verwennen.
06-97.09 (75 cpm).

Heerlijk DISCREET apart met Kerels gezocht voor heftige
hete vrouwen uit Amsterdam. sex met hete dames 40+.
06-9601 (1 gpm).
06-320.322.11 (75 cpm).
HEET 35+ sexkontakt:
DIREKT APART met een hete
vrouw. 06-9567 (80 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-4633.

Kerels gezocht voor
SEX met dames (40+)!
Bel 06-97.05 (75cpm).

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
VERNIEUWD
Dames geheel Privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm

Mannen gezocht om hete
HETE vrouwen (35+) willen vrouwen (30+) te verwennen.
06-95.80 (80cpm)
direkt sexkontakt.
06-350.442.52 (75 cpm).
MEIDEN-lijn:
Ze willen meteen en
Hete vrouwen (35+) willen
veel sex! 06-97.06 (SOcpm)
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
Naar bed met
06-96.68 (80 cpm!).
getrouwde vrouwen thuis.
06-96.03 (SOcpm)
"HOMO-KONTAKTEN**
Direkt apart met hele
Oudere vrouwen geven
hete knul uit Amsterdam!
tel.nrs voor direkt SEXkon06-96.13 (60 cpm).
takt. Bel: 06-95.11 (1 gpm).

Dominante vrouwen geven
tel.nrs voor SM-kontakt.
Bel 06-320.325.80 (1 gpm).

HOMO-voor-2, SNEL Direkt REGIOSEXDATING:
Apart met een hete jongen! vrouwen (20-45) uit jouw regio
06-9878 (60 cpm).
willen sex! 06-9517 (80 cpm)

24 u./p.d. 100 cpm.

06-Nummers

GAY-kontakten: mannen zoeken mannen. Dating/Direkt
Apart! 06-9518 (60 cpm).

iedereen leest
de krant
alty'd en overal.^
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Wat een meubels. En wat een stijlen.
De best gemeubileerde boulevard van
't land is die van Amsterdam-Diemen.

VAN ALLE S T I J L E N T H U I S
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21.00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

vanReeuwijk

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-iiflvrrtmlii's kunnen worden jjc/el over l of 2 koIommen breedte in <liver.se lettergrootten.
Pa r t ie u Heren venvijzen wij naar il e speciale bon op de
pugina „MICKO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
"^T Zand voort .s Nieuwsblad. Gusthui-splein 12. 2042.1 M
Zandvoort:
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
\V2.Zanilvoorl& Nieuwsblad. Amstelveeiis Weekblad,
Uithooriise Courant, de Koude Vener. Aalsmeerder
Courant, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad. ƒ5.82 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
^ Informatie over onze overige aantrekkelijke advcrtenticcombinalies in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
*Ar Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8.- adm.koslen.
if

Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverleerders buiten bet verspreidingsgebied één krant verstutird. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebrucht.
Alle prijzen excl. 17.5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertenliecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dil nummer is niet voor bezorgklachlen) of zenden aan:
Micro's Wcekinediii
]'osllm> 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt-u een acceptgirokaart.

Verenigingsnieuws
Chess Society, dé club
voor gezellige schakers!!
Kom er óók bij!! 5718430.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Kwekerij v. Kleeft

Diemen. Tel. 020 • 6901835, na 19.00 uur 035 - 6939455.
Horecapersoneel gevraagd

Intergom zoekt
dienstverleners.
ASSISTENT-KOK m/v
CATERINGMEDEWERKERS m/v
Wij vragen met spoed flexibele part-time kandidaten voor de
regio Noord-Holland. Ervaring in bedrijfsrestaurants is een
must. De functie voor assistent-kok is voor langere tijd.
Bent u geïnteresseerd? Bel voor meer informatie met:
Mare Oosterkamp of Gitte Schepers, tel. (020) 653 11 40.

VS" Uitzendbureau
Het eerste uitzendbureau dat zonder uitzendkrachten werkt.

Divers personeel gevraagd

is vanaf 16 september dinsdags gesloten!
Goede Morgen

Restaurant „Queenie"

Ben je wakker? Vraag naar onze vacatures.
Ben je v.a. 18 jaar en je wilt wat,
bel tussen 9.00 en 16.45 uur

VWO marktonderzoek vraagt 'handige mannen' in A'dam
e.o., die veel klussen in huis zélf opknappen en het leuk
vinden om (tegen finan. verg.) in een kort interview hun
mening hierover te geven. Tel.: (ook 's avonds) 026 - 3815036,
vraagt u naar José Wiggers.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

gbV^LHiüU.

Op de Sniep, Diemen

Rotterdam/Spijkenisse
hoi « Reflectanten op adverten
met Jannie. Ik ben 25 jaar ties onder nummer gelieven
jong. Ik zoek een lieve en eer- ervoor te zorgen dat het numhjke jongen tussen 25 en 30 mer in de Imker-bovenhoek
jaar. Houd jij net als ik7 van op de envelop staat vermeld
film, muziek en dieren Dan en dat de brief geadresseerd
moet jij zeker reageren! Liefst wordt aan Centrale OrderIk, vr., zoek een gezellige
omg. Rotterdam of Spijkenis- afd Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam. Dit
jongen om romantische din- se! 06-350.15 156 1gpm.
NU 7 films
voorkomt vertraging m de begen mee te doen. Ben jij die Boxnummer 451388
7
handelmg
jongen en spreekt dit je aan
Laat dan een berichtje ach- Samen genieten van een warteri 06-350.15.156 1gpm.
me vriendschap of LAT-relaBoxnummer 397589
tie, met een intelligente man
die gezellig is in de omgang.
Corn. Slegersstraat 2b
Loop jij ook liever over het Dat wil ik (vr.)i 06-350.15.156
Geopend dagelijks
strand dan over het ijs? Ben 1gpm. Boxnummer 388992.
13.00-21 .00 uur
je een leuke, slanke, actieve
man? Laat dan iets leuks van Utrecht, hoi met Anita Ik ben
023-5712070
je horen i (vr.) 06-350.15.156 secretaresse van beroep Ik
1gpm. Boxnummer 397956. ben 26, 1.59 m, heb lang donker haar en zie er goed uit. Ik
Ik (man) heb een PRIMA
LEVEN waarin het mij aan Omgeving A'dam: met Ton. Ik zoek een leuke, goed uitzienniets ontbreekt. Een creatieve ben 1.85 m lang en ben 31 de man (geen bril/baard/
job en een absorberende jaar. Heb blond haar en blau- snor) Ik zoek geen wanhopihobby houden mij van de we ogen. Ik woon dus in omg. ge mannen! Gewoon een
straat. Nadeel is dat het zo A'dam. Het lijkt me hartstikke avondje uit! 06-350.15.156 |
voorspelbaar geworden is. leuk om op deze manier m 1gpm. Boxnummer 451419.
Daarom zoekt deze late 40-er kontakt te komen met jou!
op- Cörn. Slegersstraat 2b
jou! Een uitdagende dame. Lijkt het je wat? Spreek dan • Rubneksadvertentie
geven9 Zie voor adres en/of > : lei: 023-571 ;207Q£:;
Meer weten? BEL:
wat in en ik bel terug!
06-350.15.156 1 gpm. Box-06-350.15.156 1 gpm. Box-telefoonnummer de colofon
in deze krant.
nummer 940271.
nummer 358333.

Videotheek;

MiCRO's
Opleidingen/cursussen

Ik (man) speel in mijn vrije tijd
de saxofoon m een groep1 Nu
zou ik het leuk vinden een
vriendin te hebben die hier
ook van houdt! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 361166.

LATEX-MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT.

Professioneel Freelancen: Start en Groei

LENGTE

2-daagse workshop voor mensen die overwegen om
hun beroep zelfstandig uit te gaan oefenen, of al bezig zijn
en hun aktiviteiten professioneel wensen te organiseren.
Met veel praktijk gerichte informatie en advies.
Data: 30 sept en 7 okt, 4 en 11 okt.
Info, IBBS Consultancy, tel. 020 - 6925471.
ASTROLOGIE opl. 'Jupiter'.
PIANOLESSEN
Folder: 020 - 6384148.
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
• Italiaanse
conversatieles
Tel.: 023 - 5718486.
gevraagd. Tel.: 023-5716811.

x 200 cm
x190 cm

x 200 cm
x190 cm

x 200 cm
x 190 cm
x190 cm
x190 cm

x 200 cm

v. Stolbergweg 1-A, telefoon: 023 - 5717093.
receptie - familie- of huwelijksdiner
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.

De hondentraining start zondag 15 september.
Inschr. v. honden v.a. 6 maanden op 12 sept. en
v. puppy's tot 6 mnd. op 13 sept., 20.00 uur.
Achterweg 1, Z'vrt. Ellen Cats, tel. 023 - 5713368.

Gevr. flinke huish. hulp, voor
• Klaverjassen op donder- 4 pcht. p.w. van 9.00-14.00 u.
bij gezin in Amsterdam-Buidagavond in 'T STEKKIE.
tenveldert. Tel. 020 - 6612374.
Info: Erica 5715215.
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
Gevr. interieurverzorgster
• Klaverjasver. ,,De Zwarte enkele dagen p.w. 9.00-11.00
Bende" heeft nog plek op uur. Hotel Queenie, vr. nr. • ANNULERINGEN van uw
vrij., Hotel Faber. 5719178.
mw. Holleman. Tel. 5713599. advertentieopdrachten kunt u SCHILDER heeft nog tijd v.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
• Zie de colofon voor opga- • Gevr. werkster, 1 a 2 dgn richten aan Centrale Orderaf- prijsopgave.
ve van uw rubieksadvertentie. p.w. Tel.: 023 - 5717084.
deling Weekmedia, Postbus Bellen na 18.00 uur: 5719800.
156, 1000 AD Amsterdam.
• T.k. rol dakbedekking ƒ 30,-;
partij schroten oud en nieuw
Winkelpersoneel gevraagd
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus. ƒ 150,-. Tel.: 023 - 5719596.
Tel.: 023 - 5713780
GEVRAAGD: SLAGER VOOR WINKEL EN WORSTMAKERIJ,
Ift. + 23 jr. Inl.-Kwaliteit Slagerij Jaap Krijnen, A. Krijtstraat 10,

Intergom
Oproepen - Mededelingen

Dieren en dierenbenodigdheden

3

020 - 4657350
RTF, groothandel in boeken, speelgoed etc.
Geen ervaring? Geen probleem!
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD •
zoekt een

bezorger/ster

x 200 cm

BALLETSTUDIO KENNEMERLAND
AL 20 JAAR EEN KWALITEITSBEGRIP VOOR JONG ÉN OUD
Aanvang nieuwe lessen Klassiek Ballet, Jazz (ook speciaal
voor kinderen!), Modern, Clipdance/Freestyle en de driemaandelijkse cursus Bodyfit. Voor alle leeftijden (m/v);
kinderen vanaf 4 jaar. Studio's: Klein Heiligland 66 en
Wagenweg 216. Lid NBDK. Nog enkele plaatsen open! Bel
voor info of gratis proefles: 023 - 5323858 of 5315229!

voor klem wijkje,
Burg. Nawijnlaan - Quari. v. Uffordlaan.
• Uw particuliere Micro bon
Tel.: 023 - 5717166.
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
ƒ 150 per avond als
Sport, spel en ontspanning
Opdrachten die te laat
CONSULENTE bij Miranda's
Woninginrichting
binnenkomen worden
Cosmetica en ook nog een
automatisch de week
auto. Dat kan, bel snel voor
• Rubrieksadvertentie opGOLDSTAR TENNIS
• 2-zits, gestoffeerd, eiken Overdekte en open banen geven? Zie voor adres en/of
daarop geplaatst.
info: 0297 - 59.39.55.
bankje ƒ50,-. Hang/legkast voor beg. en gev. en ook (los- telefoonnummer de colofon
KINDERMODELLENBURO ƒ35,-. Tel.: 023-5715817.
se) verhuur. Tel. 020-6445483. in deze krant.
*Help de Polen. Stuur 'n
'POUR ELLE' zkt KINDEREN
voedselpakket! Wij hebben
van O t/m 14 jr, i.v.m jaarboek Aangeb. Chinees kleed ca.
evt. 'n adres: 02907-5235.
'96-'97. Info. 0344 - 615355. 3.25 x 2.85 cm, Vh cm dik,
Kennismaking
ca. 100 kilo zwaar, v. ƒ 13.000
• Het Nico en Wim toernooi
Lijkt het u leuk om te werken v. ƒ6000. 023 - 5717462.
was heel goed verzorgd.
als visagiste of hairstyliste?
Bedankt. Rini en Herman.
Bel dan voor info Instituut • Te koop: nieuwe rolhor, REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
max. hg 1.50 + max. br. 1.00, Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
V.I.P.
0344 - 65.22.21, ook
• Nico, Wim, bedankt, gewelƒ25. Tel.: 023 - 5717165.
7 dagen per week. Wat moet u doen?
's
avonds
bereikbaar.
Opleidig. Laura, Marjon, Cathy.
• Wij behouden ons het ding in eigen regio. Niet leef- • Te koop: witte salontafel, 1. Kies een leuke advertentie.
2-. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
B Nico, Wim, jullie tournooi recht voor zonder opgave van tijd gebonden, m/v.
ƒ25. Tel.: 023- 5717165.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
was geweldig 8-9. Bedankt redenen teksten te wijzigen Wil je werken als mannequin,
T.k.: bankstel, gestoffeerd,
of niet op te nemen.
van uw keuze.
namens de spelers.
dressmen of fotomodel? Wij 2- en 3-zits; ronde eethoek, 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
zoeken voor het komende pr. n.o.t.k. Tel.: 023-5718838.
seizoen nieuwe gezichten.
Uitgaan
Ben jij een kanjer tot circa 65 A'dam: met Chantal. Ik ben
Opleiding mog. in eigen omg. • T.k.: eiken wandmeubel kl. jaar? En hou jij van de natuur, een meisje van 26 jaar. Ik ben
Erv. niet noodzakelijk. Ook E30 192 br. - 55 d. - 180 h., uitgaan en gezelligheid thuis? 1.70 m en heb bruin lang haar
grotere confectiematen. Info: ƒ150. Tel.: 023 - 5717794.
(vr.)
06-350.15.156 1gpm. en bruine ogen. Ik ben op
'POUR ELLE': 0344-631061.
zoek naar een leuke jongen
Boxnummer 371687.
om een keer een avondje
Geopend van woensdag tot en met zondag.
Oppas
gevraagd/
DEN HAAG: ik ben Dennis, 25 mee te gaan stappen! We
Aan de vleugel, in het weekend:
Technisch personeel
aangeboden
jaar. Wie wil er een avond met zien wel wat er van komt. Ik
MAICKEL DE VRIES
mij stappen? Ik ben 1.70 lang, zou zeggen: Bel maar!
Reservering, tel. 023-5713599.
gevraagd
heb donkerblonde krullen en 06-350.15.156 1gpm. BoxGezocht: ervaren oppas aan bruine ogen. Als je zin hebt in nummer 404205.
huis, niet rokend, Ned. e/o een leuke avond, spreek dan
zoek naar werk m. de
21 en 22 sept. Evenemententerrein t.o. Centrum Woensel te Op
Bel of kom dan ing.sprekend, 4 dgn p.w., een voorstel in op mijn box en Amsterdam: mijn naam is AgEindhoven. 28 en 29 sept. Emergohal te Amstelveen. 6 okt. techniek?
voor Sebastiaan (2'/2) en wie weet... 06-350.15.156
nes. Ik ben een slanke, blonSporthal Forum Kwadraat te Voorburg. 12 en 13 okt. Spaarne- langs bij Technicum Uitzend- Alexandra (3 mnd.). Tel.:
buro, Ceintuurbaan 312 in
1 gpm. Boxnummer 371678. rie vrouw van 49. Ik heb brede
hal te Haarlem. Org. Mensen, tel. 023 - 5402334 b.g.g.
interesses, waaronder lezen,
A'dam. Tel.: 020 - 676.76.56. 020-6730935 (evt. antw.app.).
06 - 53147728.
Eén telefoontje is genoeg
uitgaan, reizen, zon en zee.
om
in
contact
te
komen
met
Ik ben op zoek naar een man
Elke donderdag dansen en VLOOIENMARKT: 14/15 sept
Verhuizingen
de persoon van jouw keuze. met een goed niveau die er
Kunst en antiek
ontmoeten
v.
alleengaanden,
J.
Edenhal
Amsterdam.
Probeer
het
eens
en
bel
v
ook nog eens goed uit ziet.
-a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- 0481 - 422112 / 423363.
06-350.222.21 (100cpm).
Ben jij die man?
welaan 34A, Osdorp, v.a. 20u.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
1gpm. BoxKOLONIAALSTIJL kamerverhuizingen/ transport. Hoi, ik ben Mandy. Ik ben 1.72 06-350.15.156
nummer 301242.
Kinderpartijtje?
Felicitaties
Nederlands-lndie,
antieke Voll. verz. Dag-nachtservice. lang en heb lang blond haar.
Bel:
Kinderspeelparadijs
meubelen en antiek-look: 700 020-6424800 of 06-54304111. Ik ben op zoek naar jou!! Rea- Hoi met Debby. Ik ben een
BAL-LORIG ose - 537.45.73
geer op mijn box en we gaan meisje van 19 jaar en woon in
stoelen, div. modellen tafels,
ervoor. Helemaal tot het ein- Zoetermeer. Ik heb lang
ook met marmer, kasten,
•
12
sept.
HARTELIJK
Zalenverhuur
SNUFFELMARKT UITHOORN
de... 06-350.15.156. 1gpm. blond haar, blauw/groene
banken, vitrines, bureaus,
GEFELICITEERD
Rini
en
nog
elke zaterdag 9-16 uur.
Boxnummer 438241.
ogen en ben op zoek naar
deroratie enz. JAN BEST,
vele
jaren
samen.
Herman.
Kraamhuur
ƒ 25,
entree
een leuke sportieve jongen uit
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Hoi,
ik
ben
Richard.
Heb
jij
zin
'2,50. Industrieweg 4.
de omg. 06-350.15.156 1gpm.
• Hiep Hiep Hoera, onze zus- Showr.: Mr. J. Takkade 30,
om
een
keer
gezellig
uit
te
'nfo: 0297 - 532354.
ter Leida wordt 50 jaar.
voor uw feest,
Aalsmeer, 020-6412137.
gaan7 Ik ben blond, heb blau- Boxnummer 402715.
Elly en Hertha.
party of receptie.
we ogen en ben 1.86 m lang. Hoi, met Romy van 25. Ik heb
U zoekt een goed en sfeervol
Tel.: 023 - 5715541.
TAFELS
Ben jij ook spontaan en wel zin in een spannende
adres
voor
een
feest,
diner,
•
Hr.
en
mevr.
van
harte
gefere
spreekt"mijn advertentie je blmd-date. Heb je daar ook
300 in voorraad
ceptie, verenigingsavond? liciteerd met uw 40-jarig
aan, reageer dan op mijn
zin m, bel dan en \e komt
antiek, klein,
H.E.M, l IOTEL AMSTERDAM huwelijk. Margo, Maaike zn.
boxnummer. Je krijgt altijd meer te weten. 06-350.15.156
groot, dik, dun.
Voorburgstraat 250.
bericht terug! 06-350.15.156 1gpm. Boxnum,ner 385200.
• Lieve pa en ma, heel veel
Tel. 020 - 6157026.
uw adres voor koud buffet 1 gpm. Boxnummer 993207.
plezier vandaag op jullie 40
Ik ben Manska en ben 19 jaar.
en bittergarnituur.
Keizersgracht 357,
Vlooienmarkt: zondag 15/9, |rg huw.dag. Guus en Carla.
Ik heb bruin haar en bruine
Tel.: 023-5718812/5715619. Hoi jongedame! Ik ben
020-6232736.
Wijdewormer,
Tennishai • Lieve Stephan, alvast gefeTommy, 36 jaar, heb zwart ogen. Ik houd van avondjes
Showroom:
Zoekt u ruimte voor vergade- haar. ben 1.88 m en heb een uit en nog veel meer dingen..,
Neckslag. Zondag 29/9, liciteerd met je 5e verjaardag.
Mr. J. Takkade 30,
Haarlem-Europawijk, Tijbbring, feest, club of partij? goed figuur! Heb jij zin om O ja, ik houd ook van lekkere
Aalsmeer,
020-6412137.
s
XX
Carola
Jessica.
Komt u dan eens praten met met mij uit te gaan, laat dan jongens! Dus ben jij die lekkePorthal. Zondag 6/10, Aalsm
eer, Sporthal De Bloemhof, • Oopa en Ooma, fan hartu Veilinggebouw Amstelveen mij, A.J. v.d. Moolen,
een reactie achter op mijn re jongen?? BELLEN NAAR.
a
"een 2e hands, van 9.00- met
juulie
feertug-jaang heden inbreng. Spinnerij 33, Gemeenschapshuis, tel.:
box! 06-350.15.156 1 gpm. 06-350.15.156 1 gpm. Box'600 uur. 0320 -25.66.56
huuwluk. Selwin, Jerka, Duko. Amstelveen, 020 - 6473004. 023-5714085 of 5719652.
Boxnummer 372768.
nummer 438092.
«Barry, de beste Golden
Retriever reu in Rijssen.
Dames/heren gevraagd,
25-50 jaar, die last hebben
van gevoelige tanden en mee
willen doen aan een marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeding voor. 020-6654447.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

Restaurant „Queenie"

x 200 cm

Dans- en balletlessen

Fabriekswinkel

Jan Best

Party-service
PELIKAAN

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-6172535

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navol gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» in/.enden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor partictilier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f300.- uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer een vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een N akje \ rij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. k u n t u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro(betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met \ermelding \ a n uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia. Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven hij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zandvoort

URIKVEN ONDKK
M'.MMKR KOSTKN
K 8,011 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat hij
u\\ opyave de re^el
hr.o.nr. ... bur. \.d. hlud
als l regel hij uw tekst
gerekend worell).
\\ ij /ijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
\\ ij hehoiiden ons het

''echt \irnr /onder
Gratis Micro's en betaald
Micro's moeten «orden ineelee- "UK'»' N;l" '«I>-'"<-1»
veulbMecnaanleveradr^
^"«ïnZr"'

uiterlijk vrijdag tot 1600 uui.
Betaalde Micro's moeten vuirdcn ingeleverd aan de
balie \an ons kantoor uiterlijk tot viijdag 17.1)0 uur.

t-- j^^'WITtf-'V^y'^t;:^

Vlooienmarkten

Hotel Hoogland

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m

3 regels ƒ 5,29

t/m 4 regels ƒ 7.19
t/m

5 regels ƒ 8.99

t/m

6 regels ƒ 10,79

t/m

7 regels ƒ 12,58

t/m

8 regels ƒ 14,38

t/m

9 regels ƒ 16,18

t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats \olledig invullen, aiuleis k u n n e n \ \ i j u\\ advertentie helaas met opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de / a k e l i j k e markt, tot een nuiMimim van één a d v e r t e n t i e
per week. Ook /onder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven l' 300.-) k u n t u niet gratis a d v e i l e ren. Alle prij/en /ijn incl. 17.5ri BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

!....

S.v.p. in rubriek:

17-14

BLAUPUNKTGROOTBEELD KLEUREN-TV
STEREO EN TELETEKST
BT7025, Black Matrix Flat Square beeldbuis 70cm,
eenvoudige ATS euro plus zenderprogrammering,
99 voorkeurzenders, On Screen Display, 2x20 Watt
stereo, front AV-mgang, afstandbediening.
Adviespnjs *1499,-

SONY Hi-8 TRAVELLER
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A, Topklasse Black-Lme
16 9 beeldbuis, teletekst, afstandbedienmg Adv '3295 -

1945.PHILIPS BREEDBEELD

TR470, Perfekt Hi-8 beeld
HiFi stereogeluid Adv '1999 -

1479.

PT820 Black-Lme S beeldbuis stereo teletekst Adv '2795 -

VSG720, PRO-GX 4 zelfreinigende koppen, Super
Intelligent HQ voor optimaal beeld, longplay, perfect
stilstaand beeld en slow-motion, HiFi stereo geluid, front
AV-mgang, afstandbediening
Adviespnjs *888,-

PHILIPSHi-8 STEREO
M870 Camcorder digitaal
s t e a d y - s h o t , 24x zoom
HiFi stereo Adv '2495 -

1479.

PW6301 Superplat1e169beeldbuis stereo teletekst Adv '2495 -

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV

LUXE VAATWASSER

AKAI HI-FI STEREO VIDEORECORDER

ZANUSSIWASAUTOM.

TR565 Met beeldstabili*
sator HiFi geluid Adv'2200 -

FL700, 750 toeren centrifuge, RVStrommel.schokdempers Adviespnjs'949 -

1399.-

729.-

Hi-8CAMERASTUNT!

BLACK-LINE-S 63CM

WHIRLPOOL WASAUTOM.
AWM800,15programma's,
milieuvriendelijk, deurbeveiliging Adv '1079

1199.

699.-

SAMSUNG CAMCORDER
E807,Video8 Adv '1199 -

INDESIT WASAUTOM.
WN400, 15 programma's,
4,5 kg inhoud Adv '799 -

PHILIPS GROOTBEELD
PT4511 70cmflat-square,
stereo teletekst Adv "1645-

Instel bare centrifugegang,
regelbarethermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1199 -

SONY STEADY SHOT

Camcorder, HiFi stereo 12x motorzoom alstandbedienmg
TA5211 Perfekte beeldkwaliteit, stereo teletekst Adv '2795 -

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY Hh8 STEADY SHOT

529.-

749.-

ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv '949-

GSF341,3 programma's, variabele indeling Adv '1099-

599.-

799.-

Italiaanse vormgeving,
*•••sterren mvnescapac i t e i t Adviespnjs"899 -

SN23000,VaatwasserRVS
binnenzijde Lage verbruikswaarden A d v ' 1 3 4 8 -

629.-

MIELE VAATWASSER

WHIRLPOOL KOEL/VRIES BAUKNECHTVAATWASSER

ZANUSSI KOEL/VRIES SIEMENS AQUASTOP

MIELE KOELKAST

K1321 S, 270 liter inhoud, CFK- G570.TOPKLASSEI 6 programen HFK-vnj Adv '1399 - ma's, 12 couverts, waterontharderenwaterstop Adv "2099 -

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen CFK/HFK-vrij *1849-

1249,-

PHILIPS STEREOTXT
PT440A Adviespnjs'1345 -

795.55 CM STEREO KTV
en

PT155A,Adviespnjs'725 -

465.-

W697LW, TOPKLASSE'
Volelektronische besturing,
zuinig, stil en milieuvriendelijk Adviespnjs'2299 -

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V14, 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek

51 CM KTVTELETEKST STUNT! TV/VIDEO COMBI

199.-

LUXE 1400 TOEREN

Kleuren-tv51cm On Screen
Display, ingebouwde VHS
videorecorder Adv '1098 -

18 prog Regelbare thermostaat en c e n t r i f u g e

799.- S^SSfST-.

PHILIPS TELETEKST

WHIRLPOOL AVM260

1095.-

19L magnetron, eenvoudige bediening Adv '599 -

Lavamat610 850 toeren,
waterbeveiliging, zuinig en
stil AEG meerdere malen
best getest 1 Adv "1449 -

SHARP DIGITALE KOMBI

259.-

AEG LAVAMAT RVS

TV/VIDEOCOMBINATIE
Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv "999 -

699.-

Digitale 2 m 1 kombi magnetron met 1000 Watt quartz-g nll

995.-

359.-

SIEMENS WASAUTOM

KVE2561, SuperplatteTrimtron PIP Digital Scan, stereo teletekst Adv '2970 -

1999.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1, Super Trinitron,
63cm stereo, teletekst '2440-

1769.

SONY 72 CM TRINITRON
KVC2921 .Stereo TXT "2550 -

1279.-

SONY 63 CM STEREO
KVX2501, Hi-Black Trinitron,
stereo teletekst Adv "1770-

1099.

VR7, Topmodel HiFi stereo
videorecorder Turbo-Drive,
4 koppen, jog & shuttle,
SHOWVIEW + PDC '1545 -

749.-

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

995."

Europees videorecorder
van het jaar 1 4 koppen,
SHOWVIEW + PDC '1670-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv '849 -

385.-

ZANUSSI 2-DEURS
210 litennhoud, automatische
ontdooiing Adviespnjs '749 -

495.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv "985 -

PANASONIC STEREO

800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adv*1099-

BLAUPUNKT HIFI VIDEO
RTV745, 4 koppen, longplay.showview.PDC "1199-

PENTIUM MINI TOWER

799.-

•l P75; 8 MB intern, 1 GB schijf,
kleurenmonitor, W 95, 1 jaar
garantie aan huis. Adv '2999.-

JVC HIFI STEREO VIDEO

INDESIT Variabele mdeImg Adviespnjs "749 -

AEG TURNAMAT

P586/100 Mhz, 8 MB intern,
635 MB schijf, kleurenmonitor,

Uniek systeem met aparte
centnfuge-eenheid.Adv*1699 -

AEG BOVENLADER

PHILIPS 3 KOPS VIDEO

L A V 2 7 5 , 1000 t o e r e n
centrifuge, zuinig en stil,
waterbeveiliging Adv "1649-

599.-

1249.-

Pnntennkl cartridge. Adv.*499.-

PHILIPSVIDEO + PDC
VR242, Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed Adv "895 -

325.-

GASZANUSSI KOELKAST ELEKTRO
Met vriesvak Adv "699 - FORNUIS

345.-

BOSCH KOELKAST

465.-

BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud, automatische ontdooiing Adv "749 -

475.

pkwaliteit' '94;
KT18R01, Topkwaliteit'
*948 -

PHILIPS VHS VIDEO
VHS-videorecorder, afstandbedienmg Adv "645 -

AUDIO-CASSETTES

G R U N D I G 6 3 C M KTV

419.ARISTONA VIDEO

DK
D60
SONY UX90 32.AXELLSXLII 35.-

ST63-650 Monitorlook
STEREOTELETEKST '1829-

2SB47 Turbo-Drive, LCD,
SHOWVIEW + PDC ' 9 4 5 -

PANASONICKTVTXT

499."
SONY VIDEORECORDER

665.Tijdklok.pluizenfilter.'495 -

ZANUSSI WASDROGER

MOULINEX
OVEN

Lmks-enrechtsdraaiend '649 -

E11 Afslanobediening '650 -

Ui 469.-

KONDENSDROGER

Geenafvoernodg' RVStrommel

PANASONIC VIDEO

549.-

NVSD22 Bestekoopi 2koppen afslandbed Adv "734 -

E3& A "7Q

l J .J | !Jt £A, m *J

BAUKNECHTDROGER
TRA961, Kreukbeschermmg A d v i e s p n j s * 9 4 9 -

•

VIDEO SHOWVIEW
STEREOTELETEKST JVC
HRJ225 LCD-afstandbediend

599.

Afstandbediening Adv '799 -

AEG WASDROGER
Type 520, Kondensdroger
Adviesprijs '1449.-

VHS-IHQ VIDEO
KTV 37CM TELETEKST AKAI
VSG221. Afslandbed ' 4 9 8 -

Afstandbediening Adv '399 -

288.

999,
MIELE WASDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl

TypeT349, Elektronisch, RVS
trommel Adviesprijs* 1799 -

afstandbediening

299.ÊU\l-CODE

•j Méér budget door de gratis
y BCC-cardf
•
y
Aanvraao-folder in de winkel!

Electronisch betalen

met UW PIN-code
, zonder extra kosten

'

•,•

Winkelcentrum "Schalkwijk"
Rivléradreef 37

BEVERWIJK

l SUPERSTORE 11OO m'
l Breestraat 65

BADHOEVEDORP

(AMSTELVEEN
l DEN HAAG

ALKMAAR

ZOETERWOUDE
HILVERSUM

478.-

ETNA GASFORNUIS
1401.SUPERSTUNT' "898-

498.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

678.-

OPZETVRIESKASr
Handig'50 liter Adv "595

FK055, Fornuis met elektnsche oven en grill '1450 -

948.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs"698 -

WHIRLPOOL KAST
AFB594,""capaciteit,CFK-vnj

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat '298-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300,3laden,11kginyriescapaciteit Adv "848 -

548

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaarm
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

DE GROOTSTE
ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
r-:...-.
HAARLEM

Dubbele ovenruit "849 -

ATAG GAS-ELEKTRO

1199.
T 1

INDESIT FORNUIS

Regelbare onder- en bovenwarmte en infraroodgnll " 1025 -

TOPMERK WASDROGER

249.349.-

Gasfornuis met elektronische
oven, verhcntmg, sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG-keur "949-

Met vriesvak 140 liter "729-

SIEMENS 180L
KOELKAST
OLKOELKAi
BT70-25 Flat & square,
STEREOTELETEKST "1599-

in alle Walen
volledige gatan11

275.-

AWG089, Bovenlader *1435 -

IBM APTIVA PC

VR357. Turbo-Drive, VHS,
SHOWVIEW+PDC *945 -

348.PORTABLEKTV37CM

Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
encrisp, Adviespnjs*999 -

Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officiële garantie

TOPMERK KOELER

899.-

__

1979.- E»

HRJ600,4 koppen, longplay,
Hi Spec Drive Adv *1189 -

1-DEURS KOELKAS

699.-

WHIRLPOOL 850 TRN

L* i IIHII.1 VTl

BLAUPUNKT 51 CM

629.-

WHIRLPOOL AVM

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

799.-

669.-

PM51 TELETEKST Adv'699 -

NN8550, Digitale magnetron,
hete-lucht oven en grill, automatische programma's "949 -

649.-

SLVE70,Tn-Logic'Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen.lonqplay, Adv *1780-

M1401 met teletekst -780-

TX21 55cm f l a t & tquare
teletekst Adviespnjs"849 -

459.-

PANASONIC KOMBI

999.-

879.-

BLAUPUNKT72CMKTV

Snelle 900 Watt, magnetron
24 liter inhoud, makkelijk
te reinigen Vele kookfunkties Adviespnjs "699 -

SONY HiFi VIDEO+PDC

KVX21,55cmHi-BlackTrmitron, platte beeldbuis '1440-

499.-

895.-

WAS/DROOG KOMBINATIE

SONY HiFi VIDEO: E80

HD600, Super-Dnve, 4 koppen, SHOWVIEW+PDC "1299 -

SONY PORTABLEKTV

WA-, Hoog centrifuge-toerental, waterbeveiliging,
bespaarprogramma's *1349.-

VR632, TURBO-DRIVE,
4 koppen, longplay "1295-

569.-

SONY KW STEREO TXT

845.BAUKNECHTWASAUTOM

1149.PHILIPSHiFi STEREO

SONY55CM KVM2100
Hi-BlackTnnitronAdv "1000 -

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WM21000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregeling.bespaartoets "1348 -

PHILIPS MATCHLINE
SONY 100Hz SUPER!

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien Adv '279 -

MIELE 1100TOEREN

TA4310 Flat square beeldbuis teletekst Adv "1345 -

Off Ned Philips garantie '895-

949.-

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

1699.-

PT520A Black line monitorlook teletekst Adv '1395 -

569.-

Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vriesgedeeltemet BOSCH VAATWASSER
2 vakken en ••*• sterren m- SPS1012,RVSmteneur,4
vnescapaciteit Adv '1099- sproemiveaus A d v ' 1 1 7 9 -

849.-

TOPKLASSE' met beeldstabilisator HiFi stereo, digitale
zoom, lichtgewicht Adv '3110-

PHILIPS STEREO KTV

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Ned topmerk, 3 programma's, 12couverts Adv '899 -

298.-

ATAG WASEMKAP
WH155, Luxe, 3 standen
Adviesprijs '260 -

148.-

,„tn,rfaj_____......... 09.30 tot 17.00

uur-

ei Kifron
CIIDCDC KOOPAVONDEN Badhoevedorp Delft en
ïï.ï:iT«M".^:iC.ïr IWaarssenbroek vrijdag ..19.00 tot 21.00 uur
IN DE RANDSTAD overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur
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ZANDVOORT - De Zandvoortse Doofpot is gisteravond tijdens het Politiek
Café in Yanks toegekend
aan het voltallige gemeentebestuur. De geheime jury
van de wisseltrofee vindt
dat het gemeentebestuur
slecht functioneert.

Gewonde fietsers
ZANDVOORT - Twee racefietsers zijn zondagmorgen op
het fietspad van Zandvoort
naar Noordwijk gewond geraakt tijdens een botsing. Een
54-jarige Katwijker haalde een
36-jarige fietsmaat in tden twee
racefietsers hem tegemoet
kwamen. De Katwijker week
uit en raakte zijn fietsmaat.
Beiden liepen verwondingen op
en moesten in het ziekenhuis
behandeld worden.

Veel hardrijders
ZANDVOOET - Op de Zeeweg heeft de politie woensdag
tussen half negen en twaalf uur
192 hardrijders bekeurd. Een
van de automobilisten reed 101
kilometer per uur pp een stuk
weg waar slechts vijftig kilometer per uur toegestaan is. 523
automobilisten hielden zich
wel aan de snelheidslimiet.

Zakkenroller

ZANDVOORT - Negen families aan de oneven kant
van de Zeestraat zijn woest
op de gemeente en de Nederlandse Spoorwegen, omdat
zij hoogstwaarschijnlijk een
twintig meter hoge flat in
hun achtertuin krijgen. De
bewoners zijn van plan zich
met hand en tand tegen de
seniorenflat te verzetten.
Hoe breed het gebouw precies wordt, hebben de gemeente en de NS nog niet
besloten.

zag het water angstwekkend dichtbij komen," vertelt Petra. Erg
druk hebben de strandpachters het de laatste weken overigens
niet. Ze moeten het vooral van wandelaars hebben. „Een rustig
einde van een rustige zomer? Ja, maar in tegenstelling tot anderen
vind ik het eigenlijk wel prettig. Vorig jaar liepen we ons elke dag
de benen uit ons lijf. Tijdens dit seizoen had ik wat meer de tijd om
bij te komen na een paar drukke warme dagen," aldus de eigenaresse van Paal 69
Foto Enck van Cleef

Reddingsbrigade kijkt
terug op rustig seizoen

'Risico's zinkvervuiling
Heimanstraat vallen mee'

ZANDVOORT - De reddingsbrigade heeft een rustige
zomer achter de rug. Vorig jaar rukte de reddingsbrigade
bijna twee keer zoveel uit en verrichtten de redders 150
ZANDVOORT - De ver- verspreiden. Dat is met zink de Vereniging NatuurmonuEHBO-handelingen meer. In totaal assisteerde de redmenten, onderschrijft de woorvuiling op de hoek van de niet het geval," zegt Koot.
dingsbrigade 227 keer (vorig jaar 429 keer).
De Stichting Nederland Gif- den van Koot.
Heimanstraat en de Linnae„De meest logische verklaring is natuurlijk dat het weer deze usstraat valt mee volgens vrij uit Utrecht, onderdeel van
Vervolg op pagina 3.
zomer relatief slecht was. Er zaten maar een paar mooie dagen twee rapporten van het Getussen," zegt Rolf Kuiper, woordvoerder van de reddingsbrigade. westelijk
Milieubureau
Op één van die warme dagen werd een verdronken zwemmer uit Zuid-Kennemerland.
De
het water gehaald.
ziet geen aanleiHet meeste kwam de reddingsbrigade in actie om schaaf- en provincie
ding om de ernstige zinkver'^
*,
snijwoiiucn te behandelen. Ook wespensteken, mensen die onwel vuiling
pp te ruimen voorraakten, vondelingen en surfers in nood kwamen veel voor. Kui- dat op die
plek vier woonwaper: „Het opmerkelijke was dit jaar bovendien dat we een met
oliebesmeurde Jan van Gent hebben opgevist. Bovendien hebben gens van de Jac.P. Thijsseweg komen te staan.
we een zieke dolfijn en een zieke zeehond gered."
ZANDVOORT - De kleine Zandvoortse met een lengte
Hij is tevreden over de samenwerking met de politie. „We
Twee onderzoeken van het van zo'n anderhalve meter, die vrijdag bij de Amsterdamse
hebben ze een paar keer uit de brand kunnen helpen, onder gewestelijke milieubureau heb- politierechter moest voorkomen, leek nauwelijks in staat
andere toen ze een kapotte auto hadden." Ook de nieuwe recht- ben boven water gehaald dat tot wat haar ten laste was gelegd: mishandeling van een
streekse verbinding met de Centrale Post Ambulancevervoer een deel van het terrein sterk vrouw en een man, waarbij ze de laatste met een sleutelbos
(CPA) is goed bevallen. „Dat werkt een stuk sneller, want we verontreinigd is met zink. Op op het hoofd zou hebben gemept.

Boete van vierhonderd
gulden voor mishandeling

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1996

ZANDVOORT - Op het circuit is dit weekend een grijze
kast leeggehaald. Uit de kast
verdwenen een telefoon, een intercom en een transformator
ter waarde van zesduizend gulden.

GEMEENTEDAG
gemeente Zandvoort houdt open huis
van 10.00 - 16.00 uur

locatie: Raadhuis, Swaluestraat 2
thema:
SPORT EN RECREATIE

(ADVERTENTIE)

Sinds wanneer laat de
jeugdzich dé wet voor- schrijven door
•'•'', „ouwe lullen" :
Reakties Wim Pëeters
; /Amsterdam Beach :
(ADVERTENTIE)

önsmagazij:ninoetleeg
düsruiraenwij oporize:
showroömt af el s s toe l
enburo'slampënklein
kunst^anderéspulleh
tegehechtbodéiiïpri j s
asweekeiid:+yrij zazo
yanl^ twaalf-tot6zes
inonsmaga z ij nZ eeweg
48Zandyoört..ingang
Achterweg!Inksnaast
Kippetrap.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
18 sep 07.26 03.15 19.46 15.25
19 sep 08.07 03.40 20.27 16.16
20 sep 08.58 0414 21.22 17.01
21 sep 10.03 05.14 22.50 17.56
22 sep 11.30 06.40
19.16
08.20 12^50
10.00 13.59
11.05 14.58
13.16 15.40

20.34
21.55
23.00
23.46

Maanstand:
EK vr 20 sep 13.13 uur.
Hoogwater: do 26 sep 2.16 uur
NAP + 125 cm.

Laagwater: wo 23 sep 23.46 uur
NAP . 73 cm.

„We schrokken ons lam toen
we vorige week de plannen van
Park Duijnwijk bestudeerden,
want we hebben altijd gedacht
dat het alleen over de vallei achter het station ging. Nu krijgen
wij plotseling ook een gebouw
vlakbij. Ik heb het gevoel of er
opeens iemand aan mijn spullen komt," vertelt W. Lubberdink-Kost. Zij woont op de
hoek van de Zeestraat en de
Stationsstraat. Als de gemeente

Terwijl de wind vrijdag de laatste stuiptrekkingen van de zomer
probeerde weg te blazen, ruimden sommige strandpachters hun
spullen al grotendeels op. De zomer lijkt voorbij, al begint de herfst
pas 21 september. Donderdagnacht wakkerde de wind zo aan dat
de strandbedden en -stoelen in veiligheid gebracht moesten worden. Op het naaktstrand vonden Piet en Petra Meijer van paviljoen
Paal 69 een van de bedden terug bij de buren. „Nee, het viel niet
mee, we moesten in allerijl 48 matrasjes naar boven sjouwen en ik

ZANDVOORT - Een 64-jarige
Zandvoortse vrouw is woensdag het slachtoffer geworden kunnen nu de ambulance veel beter op de hoogte houden van de
van een zakkenroller. De dief plek waar het slachtoffer zich bevindt."
zag kan om met pinpas vijfhonderd gulden op te nemen voor(ADVERTENTIE)
dat de vrouw haar rekening geblokkeerd had.

'Telefoondief

W7'f~i'B~i'ff~S'

ZFM

inde
pubertijd

Ton Timmermans reikte de
Doofpot namens de jury uit
met een kort gedicht: „De Zandvoortse Vroedschap heeft zowel in heden als verleden altoos
met elkaar in het Gemeente Belang van Zandvoort gestreden.
Soms werden Veel Vrije Dagen
opgeofferd om de Democratie
wel 66 keer te dienen. Altijd waren er Christen Democraten die
Appelleerden aan het welzijn
van de burger. De on-Partij van
de Anderen was dan de burgervader. Thans is het zover dat de
raad bijeenkomt zonder enig
doel en dat is zeer slecht voor
het Zandvoortse regeerbaarheidsgevoel."

00.16
01.26
02.21
03.16

Oplage: 5.400

Wind waait zomer weg

Gemeente
krijgt
doofpot

23 sep
24 sep
25 sep
26 sep
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GEMEENTE IN BEWEGING

U KOMT TOCH OOK?

GEMEENTE

andere plaatsen is de grond
licht vervuild met koper, lood,
minerale olie en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen.
Volgens provinciewoordvoerster Y. Koot zijn er echter nauwelijks risico's voor de volksgezondheid en kunnen kinderen
straks rustig spelen. „Op grond
van een risicobeoordeling kunnen we dat stellen. Daarin zijn
diverse factoren meegenomen,
zoals het feit dat de omvang van
het vervuilde gebied beperkt is.
Het gaat namelijk om minder
dan 25 kubieke meter. Bovendien hebben we gekeken naar
de bestemming van het terrein.
Het is wat anders als het een
speeltuin met zandbak zou
worden."
Ook de kans dat de vervuiling
zich snel verspreid is volgens
de provincie klein. „Als stoffen
bijvoorbeeld in water oplossen,
kunnen ze zich makkelijker

Politierechter mr. De Wit
dacht hier anders over en veroordeelde de 36-jarige tot een
boete van vierhonderd gulden.
Met een brok in haar keel vertelde de verdachte op de zitting
wat haar was overkomen toen
ze in november 1995 op haar
gemak een borrel zat te drinken
in een Amsterdams café. „Patathoer," had een andere cafébezoekster haar zonder reden
een paar keer toegevoegd. Bij
de derde keer had de Zandvoortse het niet langer gepikt,
en de vrouw flink bij haar haren beetgepakt.
De vriend van het slachtoffer
was echter te hulp gesneld, zodat er al snel een ouderwets
kroeggevecht was ontstaan.
Door twee mannen zou de tengere verdachte zijn vastgehouden, maar dat nam niet weg dat
ze nog een paar flinke klappen

kon uitdelen. Buiten op straat
was de knokpartij nog even
doorgegaan. Toen de vriend
van de belaagde vrouw opnieuw op de Zandvoortse was
afgestapt, had hij een klap met
een bos sleutels gekregen, die
hem uiteindelijk op vijf hechtingen kwam te staan.
De verdachte hield echter vol
dat zij degene was geweest die
de meeste klappen had gekregen. De officier van justitie, mr.
C. Backer, hield er dan ook rekening mee dat zij niet de enige
schuldige was aan het gevecht.
Niettemin vond ze dat de verdachte niet meteen in de aanval
had mogen gaan toen ze was
uitgescholden, en eiste een boete van vijfhonderd gulden. Ook
de politierechter vond dat de
Zandvoortse straf had verdiend
en stelde de boete vast op vierhonderd gulden.

Willem en Alette knokken voor Zilvermeeuw
ZANDVOORT - „Als het
aan de gemeente ligt dan
moeten wij straks genoegen nemen met een verkoopwagen," zeggen - Willem en Alette Bol van
snackbar de Zilvermeeuw
aan de Tollensstraat verbitterd. De toekomst ziet er
voor het stel en hun twee
kinderen plotseling somber uit.
Volgens een bestemmingsplan komt er in de toekomst
mogelijk een ontsluitingsweg
naar Noord en misschien wel
een gedeelte van de rioolwaterzuivering bij de Tollensstraat
en omgeving te liggen, schreef
de gemeente onlangs in een
brief. Alette en Willem Bol zijn
geschokt. Hun motivatie en
werkplezier is volkomen naar
de knoppen. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende onzekere toekomst voor
hun zaak hangt als een zwaard
van Damocles boven hun
hoofd.
Het begon allemaal zo leuk.
Willem en Alette wilden de Zilvermeeuw verbouwen, hadden
zelfs aardige plannen. Het verbouwingsfeest van de snackbar werd echter in de kiem gesmoord. 'Wij kunnen geen toestemming verlenen, ook niet
via een artikel 19 procedure',
schreef de gemeente. In de toekomst zal er op deze plek

slechts toestemming worden
verleend voor een verkoopwagen met standplaatsvergunning'. „Ik dacht dat ik ter plekke een rolling kreeg," zegt Willem boos.
,
Zo'n vijf jaar geleden kocht
het stel de gezellige snackbar
met tien zitplaatsen en een terras, dat nog eens plaats biedt
aan 24 zitplaatsen. Daar was
een flinke duit voor betaald.
„Logisch," aldus Willem. „Ik
kocht het geheel als een vast
gebouw. Bovendien staat deze
gezellige buurtzaak al 33 jaar
op dezelfde plek."
De vaste klantenkring bleef
komen. Het werden er in de
loop der tijd steeds meer. Alette: „Onlangs wilden we dan
ook gaan verbouwen, de boel
vernieuwen. Zodoende vroegen we de gemeente om een
vergunning. Ze schreef ons terug. We kwamen achter de bittere waarheid. Onze zaak zou
liggen in een 'bestemmingsplan van wegen en plantsoenen'. Op die gronden mogen er
geen gebouwen staan en is een
bouwplan in strijd met het bestemmingsplan. Stedebouwkundige bezwaren noemden
ze het zelfs. Nou moe! Later zei
een gemeente-ambtenaar ons
nog dat we hooguit vijf jaar
uitstel van executie hebben.
Daarna moet de Zilvermeeuw
sowieso worden afgebroken.
Dat betekent dus dat er voor
ons geen plaats meer is. Zie je

inderdaad de geplande flat
neerzet, krijgt zij daar de rneeste last van. Er komt namelijk
sowieso een complex op de
hoek.
De gemeente heeft volgens
projectleider P. van Delft echter nog niet beslist in hoeverre
het gebouw zich in de breedte
uitstrekt langs de tuinen van
haar buren. Op het taestemmingsplan dat tot 11 oktober
ter inzage ligt, is te zien dat het
gebouw doorloopt tot en met de
achtertuin van het Joegoslavische restaurant. Op een maquette van het vernieuwde Stationsplein is een kleiner gebouw aangegeven.
De bewoners vrezen dat zij
hun uitzicht op het Stationsplein en het monumentale stationsgebouw kwijtraken. „En
we kunnen niet meer vrij m
onze tuin zitten," zegt E. Cramer, woordvoerster van de Zeestraatbewoners. „Zonnen is er
ook niet meer bij, want dat
complex neemt alle zonlicht
waarschijnlijk weg."
Bovendien moeten de Zeestraatbewoners een strookje
van hun tuin inleveren als het
gebouw inderdaad zo breed
wordt als het bestemmingsplan
aangeeft. Dat stukje tuin is officieel eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. „De NS
hebben de grond in geen honderd jaar gebruikt," vertelt Cramer. „Mogelijk kunnen we
daarom aanspraak maken op
erfdienstbaarheid en het gebouw iets naar achteren laten
schuiven."
Cramer: „Het is juridisch helaas onmogelijk om het gebouw
helemaal tegen te houden. Aangezien het complex gekoppeld
is aan de rest van de woningen
van Park Duijnwijk, zal de
rechter altijd kiezen voor het
algemeen belang van vijfhonderd woningen." Volgens projectleider Van Delft bestaat er
daarnaast een uitspraak van de
rechter dat niemand in Nederland vrij uitzicht kan claimen,
omdat we m een dicht bebouwd
land wonen. De bewoners komen volgens hem waarschijnlijk alleen in aanmerking voor
smartegeld wegens planschade.
De bewoners laten het er met
bij zitten. „We zijn in elk geval
tijdens de informatie- en mspraakavond op 26 september
aanwezig om onze bezwaren
naar voren te brengen. En we
schuwen de weg naar de rechter beslist niet," dreigt Cramer.
De gemeente en de NS willen
overigens met de flat nog een
tweede doel bereiken. „Het is
niet alleen de bedoeling om er
mensen te huisvesten, het gebouw dient ook om het Stationsplein randen te geven,"
vertelt Van Delft.
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Buren maken
ruzie
over terras
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Het sociale
aspect van
bridgen

Sportpagina
Vragen over bezorging0
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenbes: tel. 571.7166
Hedacte: tel. 571.8648

Eten weg
ZANDVOORT - Uit een splintermeuwe auto zijn donderdag
op het parkeerterrein bij de
Amsterdamse Waterleidingduinen twee tassen met levensmiddelen gehaald.
(ADVERTENTIE)

Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

V

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

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

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten \\al yicli in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam: (m/v)
Alette en Willem: „We gaan door, al moeten \ve tot ons laatste dubbeltje blijven vechten"
Foto Enck \ ,m l'leel '

het voor je? De Zilvermeeuw
weg? Weg gezellig terras met
vlaggen en bloembakken. Weg
aansluitingen op gas, licht, water en elektriciteit. Geen koelkast meer, geen toilet meer.
Weg keuken, weg gezellige bijeenkomsten van de buuj'tbewoners. Die zie je straks nooit
meer terug. Of zie je ze soms al
staan in een rijtje, in weer en
wind, bibberend voor de verkoopwagen?"

„Als alles doorgaat, zijn we
onze geïnvesteerde centen dus
mooi kwijt," vult Willem zijn
vrouw aan. „Enfin, eigenlijk
ben ik ze al kwijt. Mijn zaak
verkopen kan ik niet meer. De
nieuwe eigenaar kan meteen
de tent afbreken en moet dan
een wagen aanschaffen. Al jaren betaal ik belasting voor onroerend goed. Ieder jaar weer
krijg ik een vergunning voor
mijn terras. Dat wij hier met

de Zilvermeeuw staan is een
verworven recht van 33 jaar.
D (a) t kunnen ze me met zomaar afnemen."
<
Alette en Willem gaan 'knokken'. De advocaat is al benaderd. Willem: „We gaan door, „
al moeten we tot ons laatste .
dubbeltje blijven vechten. Ik •
ben niet van plan om in de toekomst mijn hand op te hou- f
den bij de sociale dienst."
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Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 hall jaar ƒ 33,90

l

jaar ƒ 59.20

* Voor pctetabonnees gelden andei e tarieven.
U kunt uw abonnement ook leleloniseh aan ons
opgeven: 020-562.62 11
Stuui deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 I'A
Amsterdam U hoeltgeen post/egel te plakken 8 "71Ó37Ï"Ö17Ö03"

Weekmedia 17

woensdag 18 september 1996

FAMILIEBERICHTEN

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa, broer en zwager

Jakob Moll
betuigen wij U onze oprechte dank.

Hoera!

Hoera!

Nooit gedacht en toch geworden

Abraham
komt bij
ADVERTENTIES

vqxse
op zaterdag 21 sept. a.s.
Laat wat horen of kom even langs

|J J j uitvaartverzorging
kennemerland bv

Werner Ygosse
Flemingstraat 372
2041 TV Zandvoort

TE KOOP
AANGEBODEN:

FORD
SIERRA 1.6

Uit aller naam:
D. Moll-Keur
Zandvoort, september 1996

special (KAT)
BOUWJAAR: 1989
5 deurs
km. stand: 117.000
KLEUR: zeegroen
APK: 1 september 1997
nw. banden
getint glas, in hoogte
verstelbare
bestuurdersstoel
centr. lock

Vr.pr. ƒ 8000,info:
023-5712792

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Oma,

Slsje

ABN + AMRO

wotdtt vrijdag 50 jaar
44oew&l otna dit niet wit weten,
feotnen we tock lekker taart eten.
Twn, SKaron en. "Dylort

Vrijdag 20 september wotdt tante

5O jaar
en. daarom een grote kus voor kaar.
Patrick en. Naotny

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
met ingang van 14-10-1996!
MAANDAG

09.00 -16.00 uur

DINSDAG

09.00 -16.00 uur

WOENSDAG

09.00 -16.00 uur

DONDERDAG

09.00 - 16.00 uur

VRIJDAG

09.00 - 16.00/18.30 - 20.00 uur

Getrouwd:

Beleggingslijn
Spaarlijn
Verzekeringslijn
Leenlijn
Hypotheeklijn
Vakantielijn
,

06 024 07 01 (gratis)
06 024 07 02 (gratis)
06 024 07 03 (gratis)
06 024 07 04 (gratis)
06 024 07 05 (gratis)
06 024 07 06 (gratis)
geldzaken
en reisverzekeringen.

Saskia Drenth

De Centrale Balie is geopend op maandag t/m
donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00

De gemeentedag wordt om 10 00 uur geopend
en is om 16 00 uur afgelopen
Graag nodigt de gemeente alle inwoners uit om
een kijkje te komen nemen
U komt toch ook?

CONCEPTBEGROTING 1997 TER
INZAGE

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 24 september 1996 in het openbaar De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal m het Raadhuis
vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- verordening winkeltijden
- afronding analysefase Integraal
Veiligheidsbeleid
- krediet f 5.614,27 voor aanschaf
hydraulische redschaar
- beslispunten gemeentelijke
heroriëntatie-discussie
- bezwaarschrift inzake immateriële
schadevergoeding
- initiatiefvoorstel gemeenterekening 1994
- voorzieningen gehandicapten
- vacaturegelden bewonerszaken
- gemeentelijke interne milieuzorg
- herinrichting centrum
- aankoop recht erfpacht perceel
Vondellaan
- voorbereidingsbesluit Beatrixplantsoen 1
- voorbereidingsbesluit Lijsterstraat 7
- herinrichting Diaconiehuisstraat e.o.
- schenking Stichting Strandkorrels
- geheimhouding Eurotel
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda ligt ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluestraat)

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1996:
GEMEENTEDAG

DE ABN AMRO SERVICE LIJNEN ZIJN 24 UUR PER DAG,
7 DAGEN PER WEEK, TELEFONISCH BEREIKBAAR VIA
ONDERSTAANDE NUMMERS:
De ABN AMRO
De ABN AMRO
De ABN AMRO
De ABN AMRO
De ABN AMRO
De ABN AMRO

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

zullen enkele organisaties die met het thema
verbonden zijn zich presenteren Tevens zijn er
presentaties van diverse sporten
Het is de bedoeling dat het programma voor
jong en oud wat te bieden heeft

gemeente houdt open huis
Op zaterdag 21 september 1996 wordt de jaarlykse landelijke gemeentedag gehouden Ook dit
jaar doet Zandvoort weer mee
Op deze dag houdt de gemeente open huis en
zullen diverse presentaties van verschillende afdelingen te zien zijn Vanzelfsprekend zullen er
medewerkers aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden
Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar het thema
SPORT EN RECREATIE
Op dit moment wordt hard gewerkt om het
programma rond te krijgen Het programma
heeft als motto gemeente in beweging.
In ieder geval zal m de hal van het Raadhuis een
informatiemarkt worden ingericht Op deze markt

Vanaf 20 september 1996 liggen tijdens de
openingstijden bij de Centrale Balie voor het
publiek ter inzage
- ontwerp-begroting 1997
- nota van aanbieding
- meerjarenraming 1997 - 2000
Indien gewenst kan een toelichting gegeven
worden door het bureau Voorlichting of de
afdeling Financien
Een exemplaar van de beleidsbegroting is tegen
betaling van leges ad f 29,-- bij de balie verkrijgbaar
De gemeenteraad vergadert m de raadscommissies van begin oktober over de begrotmg en plenair op 29 en 30 oktober Deze
vergaderingen zijn openbaar

WERKZAAMHEDEN AAN
KERKSTRAAT STARTEN EIND
SEPTEMBER
Dit najaar starten de werkzaamheden aan riolermg, gas- en waterleidingen van de Kerkstraat
en omgeving
Na overleg met de ondernemers is besloten de
werkzaamheden niet eerder te starten dan op
30 september
Op dit moment wordt met de aannemer een
precieze planning opgesteld De bedoeling is
om het werk uiterlijk 6 december af te ronden
Vanzelfsprekend wordt getracht om tijdens het
werk de overlast tot een minimum te beperken
Echter, van enige overlast zal sprake blijven
In de reeds rondgestuurde bewonersbrief werd
voorgesteld om zowel vanuit de ondernemers
als vanuit de bewoners een vertegenwoordiger
te kiezen die als belangenbehartiger bij de
diverse op het werk betrekking hebbende aangelegenheden kan fungeren Tot nu toe hebben zich nog geen vertegenwoordigers aangemeld Wanneer men alsnog behoefte aan een
dergelijke overlegstructuur heeft, dan kan men
zich wenden tot het bureau Voorlichting
Dit kan via het centrale telefoonnummer
(023)57401 00
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 10 september vergaderd
Debesluitenlijstvandezevergadenngenvande
verdere in week 37 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 17 september vastgesteld

en

Joost Lambers
Heemstede, 12-9-1996

ABN AMRO BANK N.V.
RAADHUISPLEIN 6
2042 LR ZANDVOORT
TEL: 023-5760500

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Hij was een bijzonder mens.
Verdrietig berichten wij U dat onverwacht is
overleden onze lieve pa, opa en broer

Richard Gerard Bannink
weduwnaar van Erzsébet Balog
t Zandvoort,
•Ar Zandvoort,
14 september 1996
14 juli 1922
Rina en Wim
Albert-Jan en Marianne
Iris
Hennij
Correspondentieadres:
C. H. K. de Zeeuw-Bannink
Wilhelmina Druckerstraat 81
5912 HP Venlo
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en
condoleren op woensdag van 19.00 tot 19.30 uur
in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 19 september om 14.15 uur in crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te
Driehuis-Westerveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven ons betoond bij het heengaan van onze lieve moeder en
oma

Wilhelmina Gerardina
Paap-den Otter

Vraag vrijblijvend

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

parkeergelegenheicl

betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Ans Keur
Zandvoort, september 1996

Door het niet accepteren van haar ziekte heeft mama een jarenlange strijd
gevoerd, om er xo lang mogelijk bij te blijven.
Dank zij de liefdevolle verzorging door Daddy, heeft mama op een rustige
manier afscheid kunnen nemen van haar Bill, kinderen en kleinkinderen.

Wilhelmina Catharina Constance
Smith-Magnée
•* Magalang,
t Zandvoort,
f6 mei 1917
16 september 1996
Bill Smith
Wilma
Willeke en Rob
Irene
Grace en Peter
Sebastian
en verdere familie
Brederodestraat 94
20-12 BJ Zandvoort
Er is thuis gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag van 16.00 tot 20.00
uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
DU crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 19 september om
13.30 uur in crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Er zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één
van de ontvangkamers van het crematorium.
Mama hield van bloemen.
Zij die geen persoonlijk bericht hebben ontvangen, worden verzocht deze
kennisgeving als zodanig te beschouwen.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96092B Nassauplein 5-6

veranderen van
twee woningen
naar een woning
96093B Haltestraat 56
vergroten buitenruimte
96094B Westerdumweg 16 vergroten wonmg
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat
2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeImg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouw-/sloopvergunningen
95004S Kostverlorenslopen woonstraat105
huis en buitenberging
95080B Keesomstraat 34
uitbreiden woning
96046B Brederodestraat 160 plaatsen portaal
96067B Zandvoortselaan 115 plaatsen dakkapellen
96085S Brederodestraat
slopen van een
207-209
woonhuis en
Boulevard Paulus
paviljoen
Loot
96087S Stationsplein
slopen opslagloodsen
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen gedurende een
termijn van zes weken na het verschijnen van
dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een
verleende vergunning indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden

Tijdens de inspraaktermiin kan men ook schriftelijke inspraakreacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Bij de Centrale Balie zijn over het bestemmingsplan een algemene informatiefolder en een inspraakbrochure gratis verkrijgbaar.

GEMEENTE

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in
Een

natura-nitvaartverzekerinfj.
daar heb je ivat aan.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verxekering dekte alle
kosten, maar net xo belangrijk was de hulp"
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste ï.org geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
r/a. der.e uitvaurtverxekerintj is mijn
vertrouwen tneer dan u-aard.

r), telefoon:

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

\J3ranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

y

Gemeenschapshuis
Woensdagmiddag 13.30 uur-15.30 uur.
Rode-Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14
Donderdagmiddag 13.30 uur-15.30 uur.
Informatie:
023-5714922, 023-5714119, 023-5714345

EHBO-Opleiding, reeds gestart,
en geen inschrijvingen meer mogelijk.

l
l
l

(en):

Bon in envelop /.onder post/egel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

>

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Afdeling Zandvoort
Aktiviteiten
Soosmiddagen
Voor hen die er even uit willen.
Huis in de duinen
Woensdagmiddag 14.00 uur-16.00 uur.

Dag en nacht .bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
. •: of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
• HH •• •• m •• BBI ^m mm mm mm m mm *
Z Ja, ik \\il vrijblijvend meer informatie ener de natura-uitvaartverzekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nou; nergens aan gebonden ben.
W
pn naam 1
man/vrouw
£_l straat
S postcode/\\ oonplaats:

' De natuur kent de mens.

Het Nederlandse
Rode Kruis

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

~ ^
• i-<

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van net
Raadhuis (ingang Swaluestraat) Belanqhebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun
reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

Op donderdag 26 september 1996 om 20.00 uur wordt een inspraakavond
gehouden. Aan het begin van de avond zal eerst enige voorlichting over het
plan worden gegeven. Daarna heeft men de gelegenheid tot het stellen van
vragen en het geven van reacties. De reacties zullen conform de inspraakverordening worden verwerkt.
De inspraakavond wordt gehouden in de Raadzaal van het Raadhuis (ingang
bordes Raadhuisplein).

Eeri kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts £3*145^
Sluit een
en natitfa-iut^
Uitvaarte

C

- Fahrenheitstraat 3 7 - 4 bomen

Het plan bestaat uit een plankaart, toelichting en voorschriften.
De inspraakperiode loopt van 13 september tot en met 11 oktober 1996.
Tijdens deze termijn ligt het plan tijdens openingstijden ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis (ingang Swaluestraat). Hier is ook een kleine
expositie over het plan ingericht. Het plan ligt tevens tijdens de inspraaktermijn
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Gratis

De volgende aanvraag is ontvangen

1996 de inspraakperiode voor het voorontwerp bestemmingsplan
Park Duijnwijk (stationsomgeving).
Het betreft de totstandkoming van een nieuwe woonwijk.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Super
NOORD

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

INSPRAAK VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
PARK DUIJNWIJK (STATIONSOMGEVING)
Conform de Inspraakverordening start op vrijdag 13 september

NOVILON MARMOLEUM

offerte.

De besluitenlijst is tijdens de openingstijden in
te zien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2

|

EHBOHerhalingslessen

info 023-5715544

Nicolaas Beetslaan 14
023-5714345
2e les woensdag 25 september 20.00 uur-22.00 uur.

Jeugd Rode Kruis
EHBOopleiding A -11 jaar

info 023-5714119
023-5719590

Start woensdagmiddag 9 okt. van 13.30 uur-14.30 uur.

EHBO-opleiding B - 13 jaar.
Start vrijdagmiddag 11 okt. van 16.30 uur-18.00 uur.

Herhalingen Jeugd Lotus
Vrijdagmiddag start 11 okt. van 16.30 uur-18.00 uur.
Al onze EHBO-lessen worden gegeven door gediplomeerde docenten, in het Rode-Kruisgebouw
aan de Nicolaas Beetslaan 14 te Zandvoort.
Vrijwilligers zijn welkom. Tel: 023-5714345

EURO-FLOOR
PARKETHANDEL
.

.
Openingstijden:
di. van 10.00-18.00 uur
wo. van 10.00-18.00 uur
. 'do. van 10.00-21.00 uur
i vrij. van 10.00-18.00 uur
. ' za. van 10.00-16.00 uur
Kollenbergweg 2 A'dam-Z.O. (Bullewijkj Tel. 020-691 75 54
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Ambassadeur
op bezoek
ZANDVOORT - „We wilden het 3000-jarig bestaan
van Israël niet zonder meer
voorbij laten gaan," vertelt
M. Wassenaar van de Loka-

le Raad van Kerken. Daarom bezoekt de Israëlische
ambassadeur Yossi Gal op
woensdag 25 september
Zandvoort. Samen met pastor H. J. van Ogtrop buigt hij
zich over '3000 jaar Jeruzalem'.

De

gespreksavond

wordt gehouden in het
NPB-gebouw in de Brugstraat. De bijeenkomst begint om kwart voor acht.
In de stad zelf werd overigens
vorig jaar al herdacht dat koning David 3000 jaar geleden Jeruzalem veroverde. De stad is
eigenlijk ouder dan 3000 jaar.
Het is boyendien een stad met
een heilige betekenis voor
meerdere godsdiensten. Dat aspect krijgt tijdens de bij eenkomst op 25 september veel
aandacht.

WAO en AAW
ZANDVOORT
Op
woensdag 25 september organiseert
de Stichting
Steunpunt
Arbeidsongeschikten in samenwerking
met de Cliëntenbond, de

FNV en het CNV een informatiebijeenkomst over de
herbeoordeling
voor
WAO-ers en AAW-ers. De

Lokale omroep probeert volwassen te worden
Een groepje radiofreaks zette
zes jaar geleden de lokale omroep
van Zandvoort op. Maar, zoals het
vaak gaat bij vrijwilligersorganisaties, na vier jaar gaf het grootste
deel van de oude groep er de brui
aan. Inmiddels heeft ZFM nieuwe
bestuursleden, nieuwe programma's en nieuwe ideeën voor het
komende seizoen. Een nieuwe
start, met vallen en opstaan.

E

EG GELUKKIG was het bestuur van ZFM er niet mee dat
de omroep onlangs de pers haalde. Opeens lagen de onderhandelingen
op straat over wel of niet verhuizen
met twee live-programma's van Yanks
naar een ander café. „De redacties van
het kunstprogramma 'Getetter aan
zee' en het sportpogramma van Jaap
Koper merkten dat de drempel om bij
Yanks naar binnen te stappen te hoog
was voor de meeste Zandvoorters.
Yanks wordt door sommige mensen
geassocieerd met drugs. Daarom zoeken we naar een ander café terwijl de
proefperiode nog niet om is," vertelt
ZPM-voorzitter Bob Weij.
Of dat het Wapen van Zandvoort
wordt, is nog even de vraag. Ook met

Hotel Hoogland zijn de onderhandelingen gestart. Die gesprekken moeten
volgens Weij eind september tot een
beslissing leiden.
Inmiddels is ook het conflict met
Yanks opgelost. Yanks wilde namelijk
tienduizend gulden zien, omdat de
omroep een overeenkomst had voor

'Met alleen plaatjes
draaien, kun je de
oorlog niet winnen'
een proefperiode van drie jaar. Die is
nu afgekocht met een hedrag waarover Weij alleen wil zeggen dat het lager
ligt dan de eerder geëiste tienduizend
gulden.
Maar goed, het is een rimpeltje in de
zee dat spoedig gladgestreken is,
meent het bestuur eenstemmig. Zoals
er meer hobbeltjes nog uit de weg
moeten worden volgens Rob Harms,
Hans Sandbergen, Gert van Kuijk en
Rob Weij. Zij vormen samen met de
wegens ziekte afwezige Klaas Toornstra het nieuwe bestuur van ZFM.

Sinds 7 september mag de nieuwe programmaleider Rob Mense ook bij de
bestuursvergaderingen zijn.
„We zitten in een bepaald stadium,
een groeifase, dat moet je niet vergeten," zegt Van Kuijk. „Onze discjockeys zijn heel goed, maar daarmee zijn
we er nog niet," vindt Harms. Financieel, organisatorisch en redactioneel
wil het bestuur de zaken dan ook wat
beter gaan aanpakken dit seizoen. Zo
wil ZFM bijvoorbeeld onderzoeken
hoeveel mensen er naar de omroep
luisteren.
„De Zandvoorters zullen daarnaast
merken dat we vaker bij evenementen
aanwezig zijn. Het jazzweekend, de zomermarkt, wij zorgen dat we met een
zender live-flitsen uitzenden vanuit
het dorp," vertelt Harms. „Bovendien," vult Sandbergen aan, „willen
we tijdens muziekprogramma's meer
nieuwsblokjes laten horen over zaken
die in Zandvoort spelen. Een korte
aankondiging van een expositie in het
Cultureel Centrum, een nieuwtje over
de WD-crisis. Dat soort dingen."
Weij: „Met alleen plaatjes draaien win
je de oorlog niet."

blijft dan ook in elk geval bestaan.
Sterker nog, het is de bedoeling dat
presentator Rob Weij daarin meer politieke interviews stopt. „Soms was
het een beetje te zoetsappig. Maar
daar hadden we bewust voor gekozen.
We wilden geen herrieradio, geen confrontatieprogramma, maken. Dat gaat

'Er zijn veel omroepen,
dat is een handicap
als je mensen zoekt'

wat veranderen. We zullen vaker politici tegenover elkaar aan de tafel zetten," aldus Weij.
Menskracht blijkt echter het grootste probleem om de programma's informatiever te maken. „Redactionele
medewerkers, vooral vrouwen en senioren, zijn meer dan welkom," benadrukt Harms een paar keer. „In de
omgeving van Zandvoort zitten ook
een heleboel andere omroepen. Dat is
voor ons een handicap als we mensen
Het paradepaardje 'Goedemorgen zoeken."
Zandvoort', een discussieprogramma
op zaterdagmorgen vanuit café Neuf,
Ethisch gezien speelt er nog een pro-

bleem. Hoe onafhankelijk moeten de
medewerkers zijn? Han van Leeuwen
(van het seniorenprogramma) en
Sandbergen zijn beiden lid van een
politieke partij, Van Kuijk is directeur
van de ABN/Amro en bestuurslid van
de Ondernemers Vereniging Zandvoort, Leo Heino, heeft een krediet
verstrekt voor de non-stop muziekcomputer. Kan dat eigenlijk wel?
„Han en ik houden de politiek en de
omroep strikt gescheiden. Bovendien
houdt de rest van de omroep je natuurlijk een spiegel voor als we door
zouden schieten. Maar het is weieens
moeilijk, omdat de buitenwacht denkt
dat je wel wat fixt voor je eigen club,"
bekent Sandbergen, die als VVD-er
goed op de hoogte is van de perikelen
binnen zijn partij. „Han worstelt er
soms een beetje mee of hij niet te vaak
bij Goedemorgen Zandvoort te horen
is."
Van Kuijk: „Bijna iedereen heeft wel
ergens belang bij als 'ie in Zandvoort
woont. Dus dan zou er niemand voor
ZFM kunnen werken. Nee hoor, laat
iedereen met technische of redactionele ervaring zich maar gewoon aanmelden."
Monique van Hoogstraten

bijeenkomst vindt van tien
ZANDVOORT - D66 heeft dag voor de beslissing van de
tot 12 uur plaats in het Ge- samen
met WD en PvdA Kroon een besluit te nemen
meenschapshuis.
Door nieuwe wetgeving verliezen veel arbeidsongeschikten hun uitkering. 40 procent
van de mensen die tot nog toe
een herbeoordeling kreeg, onderging dat lot. Zij zijn aangewezen op de WW en belanden
daarna in de bijstand. Om hen
te ondersteunen worden overal
in Nederland informatiebijeenkomsten gehouden.

Geslaagd
ZANDVOORT - De leden van
de Reddingsbrigade zijn volgens een woordvoerder van de
Reddingsbrigade geslaagd voor
diverse diploma's. Jaap Baan,
Lars Carree en Marit Kramer
hebben hun strandbrevet gehaald. Het strandwacht diploma A is voor: Martijn van der
Drift, Suzanne Heeremans,
Hester Houweling, Esmeralda
Vermond, Ivonne Visser en
Torn Wiltenburg. Het strandwacht diploma B is voortaan in
het bezit van: Roland Al, Patrick Akkeren, Richard Beekhuys, Sebastiaan Beekhuys,
Natalie Bpgtman, Janet Bot, Diana Corbiere, Riek van Holten,
Lana Lemmens, Rosa Overpelt,
Hans van Veen. Voortaan mogen Roeland van Caspel en
Hans van Veen mee als opstapper varend redder. Het motordrijverdiploma is voor: Sebastiaan Beekhuys, Jaap van de
Hoed, Dennis Meier en Trudy
Nanninga. Gerard Kramer,
Marcello Geerts en Ronald van
Veen hebben de aantekening
snelle boot gehaald.

het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag schriftelijk op de hoogte gesteld
van de vertragingstaktiek
van het college van Burgemeester en Wethouders. De
drie partijen noemen de vertragingstaktiek 'bedenke-

Lekkere muziek
ZANDVOORT - De 'Coast to
coast jazzband' probeert op zaterdag 5 oktober 's avonds tijdens het Lekkerste Weekend
de eetlust op te wekken. De
band is te horen op het Gasthuisplein, terwijl bezoekers
met hun 'Lekkertjes' diverse
gerechten en dranken kunnen
proeven.
Het orkest bestaat uit zeven
muzikanten, die gek zijn op Dixieland en Chicagostijl. In het
septet zitten vier blazers, een
pianist, een contrabasspeler en
een drummer. Ze komen alle
zeven uit de buurt van Den
Haag.
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Spanjegangers
ZANDVOORT - Wie deze zomer in Spanje op vakantie is
geweest, heeft volgens Martijn
van Scherpenzeel vast zin om
opnieuw het vakantiegevoel te
pakken te krijgen. Daarom
wordt op zaterdag 21 september The Dutch Reunion gehouden op het circuit. Om zeven
uur beginnen de activiteiten.
De Veronica Drive In Show,
The Working Girls, Pacha Dance Acts en Frans Theunisz zorgen voor het amusement. Overigens zijn ook mensen die niet
op vakantie zijn geweest weikom.

Met negen stemmen voor en
Dat wees het college af. B en
acht tegen besloot de gemeente- W wachten liever de uitspraak
raad vorige week om pas één van de Kroon af.

Artsen toch naar Beatrixplantsoen
ZANDVOORT - Er komt toch een uitgebreide artsen-

Kaarten zijn te koop via de
VW-bespreekbureau's en via
telefoonnummer 0172-426021.

praktijk op het Beatrixplantsoen. De vestiging van een

groepspraktijk in het politiebureau is van de baan. Dinsdag geeft de gemeenteraad hoogstwaarschijnlijk groen
licht voor de artsenpraktijk.

UITNODIGING

e weekend van

Veel bezoekers van de Open Monumentendag kwamen zaterdag af
op het ontrafelde geheim van het gedenkraam in de Hervormde
Kerk. Volgens Siem van den Bos, samen met dokter Drenth de
grote motor achter de jaarlijkse Open Monumentendag in Zandvoort, bezochten meer mensen dan ooit de kerk. „Ons record stond
op 180, het waren er nu maar liefst 194. Ik heb heel wat mensen
door de kerk rondgeleid."
Behalve het gedenkraam in de grafkapel van Paulus Loot trok ook

Lokatie:
't Wapen van Zandvoort,
Gasthuisplein

voor inlichtingen
tel 5713520

Ouderen

het gedicht van de vroegere Leidse hoogleraar Snakenburg veel
ZANDVOORT - 'Omgaan met
belangstelling. Van den Bos: „Inmiddels heeft iemand van de de problemen van het ouder
universiteit van Leiden zich gemeld, omdat Snakenburg helemaal worden'. Dat is het thema van
niet bekend is op de universiteit. Mogelijk heeft hij een pseudo- de informatiebijeenkomst op
niem aangenomen. Zo gek is die theorie niet, want hij doet best donderdag 26 september in
pittige uitspraken in zijn gedicht over Zandvoort."
buurthuis 't Stekkie (CelsiusFoto Enck van Cleef

straat 190).

De Zandvoortse afgevaardigde van de Alzheimer Stichting,
Jo Voolstra, geeft informatie
over dementie en over andere
zaken waarmee senioren te maken krijgen. De bijeenkomst
Bluijs weigerde die suggestie duurt van half 11 tot en met 12
serieus te nemen. „Nou, hoe uur.
dan ook," zuchtte Van Westerloo, „we moeten het over anderhalf jaar maar overlaten aan de
Cursussen
kiezers."
ZANDVOORT - Van de zomer naar Frankrijk op vakantie? In 't Stekkie geeft Jolande
Langer open
Zevenboom elke maandagZANDVOORT - De strandpa- avond Franse les aan beginners
viljoens mogen tot 20 oktober en hcht-gevorderden. De cursus start op 23 september. Sylopen blijven.
Op l november hoeven ze pas via Ruisendaal brengt Zandweg te zijn. Volgens Gert Toon- voorters de handige kneepjes
en van de strandpachtersvere- van het naaien bij op woensdagniging is de toezegging van de avond. Tekenliefhebbers kungemeente vorige week binnen- nen elke dinsdagavond terecht
bij de Zandvoortse kunstenaar
gekomen.
Paul van Wierst.
De strandpachters hopen nog
Belangstellenden
kunnen
wat te verdienen om de slechte
zomer een beetje op te vangen. zich bij Mia van Westrop opgeven (telefoonnummer5717113).

VVD zwijgt over opnieuw meeregeren
ZANDVOORT - De WD een breed gedragen coalitie met ken. Jeannette van Westerloo,
wil nog niet zeggen of ze op- GBZ en WD dan voor een fractievoorzitter van de Partij
nieuw gaat meeregeren en tweede wethouder van GBZ, zo- van de Arbeid, beschuldigde
zo ja, wie de nieuwe wethou-

info voor de bewoners
24 september 19.30 uur
info voor alle betrokkenen
24 september 20.30 uur

Oud Zandvoort

S.F. Blokland geeft een dialezing over de geschiedenis van
de ansichtkaart en Ger Cense
laat dia's zien over de veranderingen op het Raadhuisplein.

Het verschuiven van de beslissing over het 'piekvoorstel'
is volgens D66, WD en PvdA
Volgens de brief aan het mi- zinloos, omdat de Kroon zich
nisterie hebben de drie partijen dan in feite al over de kwestie
er alles aan gedaan om een op- gebogen heeft.
lossing te vinden voor de 39.000
gulden die het college moet teMet een piek als inzet zou de
rugbetalen. „Maar alle pogin- Kroon volgens de drie partijen
gen onzerzijds zijn vruchteloos een betere afweging kunnen
gebleken," aldus D66 (Vanmaken. Het idee van die gulden
Leeuwen en Termes), WD en is niet nieuw. Het ministerie
PvdA. „Wij concluderen dat er van Binnenlandse Zaken heeft
nu een einde is gekomen aan net als de drie partijen begin
onze pogingen om oplossingen juli al voorgesteld om het bete vinden."
drag op een gulden te stellen.

(ADVERTENTIE)

Vervolg van pagina 1.
„Zink is met narne vervelend
voor planten. Pas bij extreem
hoge concentraties wordt het
gevaarlijk voor mensen en dat
is niet zo gebruikelijk," zegt een
woordvoerster van Nederland
Gifvnj.
De vervulling is vermoedelijk
ontstaan, doordat mensen er
vroeger puin gestort hebben.
Koot: „Destijds mocht dat nog.
Nu niet meer. Overigens gaan
we alleen bij zeer ernstige verontremigingen op zoek naar de
vervuiler."
Het volledig opruimen van
elke vervuiling is m Nederland
niet meer zo gebruikelijk, omdat bijna overal wel wat gif m
de grond zit. Onlangs bracht
onderzoeksbureau Wareco dat
al naar voren in een milieurapport over Park Duijnwijk, de
nieuwe buurt bij het station.
Daar wordt overigens wel gedeeltelijk gesaneerd, omdat de
totale omvang van de vervuilde
grond groter is. Op de met zink
vervuilde laag wordt een meter
zand gestort.

Tijdens de ledenvergadering
worden Ankie Joustra-Brokmeier en Hanneke Molenaar
voorgedragen als nieuwe bestuursleden.

over het terugbrengen van de
39.000 gulden naar een symbolische gulden. Die 39.000 gulden
heeft het college van B en W in
1994 buiten de raad om aan een
extern adviseur voor het woonwagenbeleid uitgegeven.

Het nieuwe gebouw is wel iets kleiner dan het eerdere plan.
Tegen dat plan maakten buurtbewoners in het voorjaar bezwaar.
Niet omdat het gebouw te groot zou zijn, maar omdat ze verkeersoverlast van patiënten vreesden.
Met enige verkeerstechnische maatregelen hoopt de gemeente
die overlast te voorkomen.

Zinkvervuiling

ZANDVOORT - De grootste
vereniging van Zandvoort, het
Genootschap Oud Zandvoort,
houdt op vrijdag 27 september
een ledenvergadering met aansluitend een twee diapresentaties. De Genootschapsavond
vindt plaats in gebouw De
Krocht en begint om acht uur.

Gedenkraam trekt veel mensen

Minister ook ingelicht
over vertragingstaktiek

Zandvoorts
Nieuwsblad

der wordt. Fractievoorzitter
Frits van Caspel hield tijdens het Politiek Café gisteravond zijn kaken op elkaar om de onderhandelingen met het CDA en GBZ
niet te verstoren.
Het CDA heeft onlangs de
WD dringend gevraagd een opvolger voor de afgetreden
WD-wethouder Rita de Jong
naar voren te schuiven.
WD-fractievoorzitter Frits van
Caspel wilde gisteravond zelfs
in de wandelgangen niet vertellen of zijn partij weer toehapt.
„Dat zou niet netjes zijn tegenover onze gesprekspartners,"
aldus Van Caspel.
De WD is weer gevraagd,
omdat het CDA meer voelt voor

als ook al diverse keren geppperd is. „Als we geen oplossing
kunnen vinden met een andere
partij, moeten we iets anders
verzinnen. Maar in eerste instantie heeft dat niet onze voorkeur," benadrukte Gert-Jan
Bluijs, fractievoorzitter van het
CDA gisteravond tijdens het
Politiek Café.
Of die oplossing volgende
week tijdens de r aads ver gadering al op tafel ligt, is zeer de
vraag. Dan is het weliswaar een
maand na de officiële ontslagbrief van De Jong, maar de huidige collegepartijen zijn er nog
niet uit hoe de lege plek achter
de tafel straks opgevuld moet
worden. „We hebben meer tijd
nodig," aldus Bluijs.
De oppositiepartijen zijn teleurgesteld over de gang van za-

Bluijs van 'achterkamertjespolitiek'. „Waarom kunnen deze
onderhandelingen niet gewoon
in alle openheid plaatsvinden?
En waarom niet met vijf partijen," vroeg ze zich af.
„Als er een motie van wantrouwen op het bordje van het
college had gelegen, en er een
college van VVD, D66 en PvdA
was gevormd waren die open
onderhandelingen ook niet gevoerd," kaatste Bluijs terug.
Volgens D66 hoeven de kaarten echter nog niet geschut te
zijn. „D66 is altijd voorstander
van een coalitie met vier partijen geweest," probeerde Han
van Leeuwen (D66). Maar

Me bent rijk als je zestig jaar bij elkaar bent'
Peter Rietdijk (83) en Eva
Rietdijk-Zwemmer (84), ge

boren en getogen Zandvoor-

ters, zijn op 24 september
zestig jaar getrouwd. De regie van het feest op 21 september is nu in handen van

hun kinderen, maar destijds
liep op hun bruiloft yan alles fout. Mevrouw Rietdijk

vatte het laconiek op. „Zolang ons huwelijk niet mislukt, is er niets aan de hand,
zei ik. Nu blijkt dat ik hélemaal gelijk had."
ENEER
RIETDIJK
M
opent de deur van het huis
op de hoek van de Celsius-

straat, want zijn vrouw kan na
twee heupbreukcn nauwelijks
meer lopen. „Toch willen we
hier zo lang mogelijk blijven
wonen," vertelt ze. „Het is hier
prachtig. We zien alle seizoenen voorbij komen. Mijn man
is nog zo kwiek dat hij zelf de
boodschappen doet." Hij knikt
„Ik kan alleen niet meer hardlopen."
Als mevrouw Rietdijk eenmaal aan het vertellen slaat,
houdt ze niet meer op. „Praat ik

Het echtpaar Rietdijk is zestig jaar bij elkaar
te veel?" Ze giechelt. „Zo ben ik
nu eenmaal." Haar man, voormalig schilder en medewerker
van het circuit, is wat zwijgzamer. „Hij was vroeger helemaal
verlegen. Dat viel al op toen ik
hem voor het eerst ontmoette.

Ik mocht een keer tegen hem
dammen bij mijn oom, Klaas
Zwemmer. Prompt won ik. En
vijf jaar later trouwden we."
Vroeger had ze de bijnaam
'Stijgende sport', omdat ze zo
hard kon lopen en haar vader

'Sport' in de volksmond heette.
Haar vader, Jaap Zwemmer,
voorzag Zandvoort van brandstpf. Zijn drukke bezigheden
leidden ertoe dat hij bij de bruilof t van zijn dochter niet aanwezig kon zijn. „Er kwam een
lading kolen binnen die dag. Hij
had daarom geen tijd om foto's
te maken tijdens nijn huwelijk.
Ja, zo ging dat in die tijd. Degene die het van hem overnam,
heeft ze laten mislukken. We
hebben alleen een paar foto's
van onze verloving. Tot overmaat van ramp kreeg mijn vader die dag ook nog eens een
ongeluk. Veel zin in feest had ik
dus niet."
Het feest op 21 september
voor familie en vrienden taelooft in elk geval wel een succes
te worden. Alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn erbij. „Dat is prachtig,"
vindt meneer Rietdijk. „Het is
een bijzondere gebeurtenis. Er
zijn bovendien niet zoveel
Zandvoorters van onze leeftijd
meer," vult zijn vrouw aan.
„We zijn een rijk stel, want we
Bewoners Zeestraat in rep en roer: Voor je het weet staat er een flat achter je heg
hebben elkaar nog."
Illustratie Man do Boor
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BROOD

keur
Raadhuisplein 2, tel. 5712404
BANKET

Uf &***&»*"

Bakkenj Kent bestaat al 84 jaar
Dat feit vieren \\ij met elkaar
Daaiom de hele \\eekfee\\ vooi ons publiek,
met aan het eind van de week de bekende
mooi kop vooi l piek.

ONZE AANBIEDINGEN DEZE WEEK:
Maandag 23 september:
On/c overheerlijke speculdds met sldgroom bereid
met amandelen
vdn 6.7' voor 4.
zonder amandelen
van 5." voor .5.

nmn i

• •'iiiiiiiiia.:

Dinsdag 24 september:

2.84
Woensdag 25 september:

2

84
.

Donderdag 26 september:
Grote roomboterkrakehngen

0 .84
Vrijdag 27 september:

7•84
Zaterdag 28 september:
Gevulde koeken

van 2."5 voor

Moorkoppen

VAN SPEIJKSTRAAT 3
Halfvrijstaand woonhuis gelegen vlakbij het
strand en vlakbij het N S station
INDELING
beg grond entree/gang toilet2 kelder Lvormige woonkamer (50 m ) met open
haard semi-open keuken hobbykamer
1e verd 3 ruime slaapkamers badkamer
met hgbad douche 2e toilet en wasmachineaansluiting balkon
* open haard
* lammaatvloer in woonkamer
* tuin op het westen
* c v gas combiketel
* grondopp 128m z
ƒ379000-

U.

ZANDVOORTSELAAN 8
Karakteristiek woonhuis m voortuin en 10 m
diepe achtertuin zuid
INDELING
SOUST 1 gr kamer, badkamer met ligbad
2 bergingen, toegang tuin beg gr vestibule
gang, trapkast, toilet gr woonkamer m zonneterras o h zuiden en serre voorzijde, keuken met balkon
1e verd 4 slaapkamers met vaste wastafels
balkon
* modern sanitair
* diepe achtertuin met schuur
* gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
c v gas combiketel
* grondopp 1 78 m2
ƒ 429.000 -

SWALUESTRAAT 22
Karakteristiek woonhuis met een voormalig
vissershuisje als schuur
INDELING
beg gr woonkamer voorslaapkamer, achterslaapkamer eenvoudige keuken met onderhggende kelder voormalige visserswonmg thans grote schuur
1e verd zolderruimte met dakkapel
* met achtertuin
* met achterom
* vele originele details
ƒ 295 000,-

BURG. V. ALPHENSTRAAT 55/9
4-kamer hoekappartement thans 3 kamers
met 2 balkons, gelegen op de 3e etage Gelegen op steenworp afstand van strand en
zee
INDELING
entree/hal, toilet, moderne witte keuken, balkon L-vormige woon/eetkamer balkon 2
slaapkamers, moderne badkamer met
douche en wastafel
* gebouw met LIFT
* berging op de begane grond
* C V blokverwarmmg
* oppervlakte 90 m2 (excl berging)
* servicekosten ƒ 360,-- per maand
ƒ189000,-

voor EEN gulden.

TROONREDE

Smaakvolle opleidingen
voer de horeca . . .

D Horeca Ondernemersvaardigheden |.......,*te^««i?...| • Koken
o Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
* " " • Serveren
~
i j
|,
j
, SEC is erkend door • Restaurantbedrijf
Deze opleidmgen voldoen aan de nieuwste de ^^k horeca m Wjjncertifkaat
vestigingseisen Ook voor andere branches
Manaaement
„ .
,
Bel voor informatie

training &

opleidingen

opleiding

Elandsstraot 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

HOGEWEG 64 RD
Dubbele bovenwonmg m centrum dorp
1e verd is verhuurd
2e verd wordt leeg opgeleverd
Indeling 2e verd
4 kamers keuken badkamer met
douche toilet vliermg
* huuropbrengst 1e verd ƒ 900- per
maand
* op 5 minuten loopafstand van het strand
* c v gas (moederhaard)
ƒ 249 000 -

PASSAGE 3/8
3 kamerflat aan de zuidkant op de 2e verd
van het gebouw Passage 3 Het gebouw is
v v 2 liften en is gelegen nabij het strand m
het centrum van het dorp vlakbij het N S
station
INDELING
entree/hal toilet woonkamer met open keuken 2 slaapkamers balkon op het zuiden,
badkamer met ligbad, berging m het sousterram
* eventueel garage te koop voor ƒ 25 000 * Voorschotbijdrage aan de vereniging van
eigenaars ƒ 363 85 per maand mcl
stookkosten en warm water
ƒ 259 000.-

Het Randstedeh/k Opleidingen Centrum
*

•^

randstedelttk

OC

verzorgt voor ca 9000 leerlingen

opleidingen

deeltiidberoepsopletdingen en oriëntatie
schakelprogramma s

centrum

Fris je kennis op!
En kruip weer achter het bureau!
Heb ie een uitkering en wil /e een administratieve
baan? Kies dan voor een korte cursus tekstverwerken, typen en bedri/fscorrespondentie b\\ het
Randstedelijk Opleidingen Centrum.
Duur opleiding september 1996 februari 1997
Lesdagen donderdag en vrijdag
Lestijden 9 00 uur tot 16 00 uur
Voorwaarden ingeschreven staan bij het arbeidsbureau en
een uikenng ontvangen
Vooropleiding mavo D niveau
Leeftijd 18 tot 35 jaar
Examen eind januari 1997
Kosten ƒ 1bO
Lokatie Terheideweg 10 1062 HL Amsterdam

Cense & van tingen fleurt u
weer op met een eigen huis!
ORANJESTRAAT 12
Bedrijfspand met verhuurde begane
grond Huuropbrengst ca ƒ 26 000 =
exclusief B T W per jaar en bovenverdie
ping leeg
INDELING boven
entree/hal toiletgroep
1e verd bar met zitjes keuken
bedrijfsruimte ca 300 m2
* gelegen in centrum dorp
•*• voor vele doeleinden geschikt
* geen drankvergunning aanwezig
* 1e verdieping eventueel te huur voor
ƒ 2 500 -- per maand exclusief B T W
ƒ 575 000,-

D T
MM

Aanmelding
TerheideweglO 1062 HL Amsterdam
telefoon 020-5161616

é^'iè^i^J^m.-"»; ;• • *:
...met een baan in
de detailhandel of groothandel!
s» Diverse beroepsopleidingen op verschillende niveaus
H Toch meteen een baan, mét een inkomen
«a Mogelijkheden om hogerop te komen

Interesse?
Bel de OVD Groep in Zaandam
telefoon (075) 631 18 68

'k wil graag meer informatie
„
om verder te komen m de G detailhandel S
O groothandel

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

D T
IVTM

Document Mgt & Translation Mgt

Document Mgt & Translation Mgt

(SPOED)TRAININGEN

vraagt op korte termijn
voor minimaal 3 maanden

voor bedrijven, overheid en particulieren
maandag t/m zaterdag,
overdag en 's svonds

leren omgaan met een PC
Windows 95, WP 5.1/6.1, Lotus 1-2-3,
Word, Excel, Access, PowerPoint...
Programma & prijzen zijn aangepast voor
herintredende vrouwen, werkzoekenden
en scholieren etc.

Leslokaties:
Amsterdam/Amstelveen/Ulthoorn
Haarlem/Hoofddorp
Voor informatie of aanmeldingen
tel 023-5640208, fax 023-5640869

WESTERPARKSTRAAT 31
Halfvrijstaand woonhuis met aan 3 zijden
tuin vlakbij de duinen nabij centrum dorp
gelegen en op loopafstand van het strand
Oprit voor 2 auto s met stenen garage
INDELING
beg gr entree/hal met origineel tegelwerk,
gang trapkast toilet L vormige woonkamer
ruime keuken
1 e verd kamer met wasmachmeaansluiting,
2 kamers met dakkapel, douche
Vaste trap naar 2e verd zolder met mogelijkheid tot kamer
* 2 marmeren schouwen m woonkamer
* verwarming thans via2 gaskachels
* grondopp ca 230 m
ƒ 398 000.-

FREELANCE
DOCENTEN/COACHES M/V
vakgebieden

leren omgaan met een PC
Windows 95, WP 5.1/6.1, Lotus 1-2-3,
Word, Excel, Access, PowerPoint...
Leslokaties:
Amsterdam/Amstelveen/Uithoorn
Haarlem/Hoofddorp
lessen op maandag t/m zaterdag, overdag
en 's avonds
Voor informatie of aanmeldingen
tel 023-5640208, fax 023-5640869

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerlmg
De Vonk
Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

Naarr

Je kunt ook de antwoordcoupon
opsturen naar de OVD Groep

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
Werkgever
Geboortedatum
Datum

G

R

O

U kunt de antwoordcoupon stuff n naar OVD Groep
Antwoordnummer 2211 6710 VB Ede Een postzegel snietnodg

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN,
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT.
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Buren strijden om te groot dakterras
„Ik kan niet meer in mijn
tuin zonnen." Cécile Bleijs
van Nieuwstraat 11 is zeer
verbolgen, omdat haar achterbuurvrouw een groot
dakterras heeft aangelegd.
In eerste instantie zou het
terras maar drie meter worden, maar inmiddels is het
acht meter lang. Volgens
achterbuurvrouw Peeters is
alle commotie zwaar overdreven. „Alleen als je een
hutje op de hei koopt, heb je
een vrije tuin."

E

EN VERVELENDE situatie. Cécile Bleijs en haar
achterburen, de familie
Peeters, zijn het daar roerend
over eens. „Wie wil er nou ruzie
met zijn buren? Ik niet. Als het
allemaal van tevoren in overleg
was gebeurd, had het heel anders kunnen lopen. Nu hebben
we de hele zomer gedonder gehad, compleet met scheldpartijen en dreigtelefoontjes," zegt
Bleijs. Ook achterbuurvrouw
Peeters zit met de zaak in haar
maag. „Ik heb jaren in Amsterdam gewoond en daar had ik
nooit last met de buren," vertelt ze. „Waarom mag ik niet
gewoon lekker op mijn eigen
mooie dakterras zitten? Wat
hebben die mensen toch tegen
me?"
Toch is er nu wel wat aan de
hand. Haar linker- en rechterachterburen willen dat ze haar
dakterras voor een deel afbreekt. In april gaf de gemeente
de familie Peeters een vergunning om een dakkapel en een
dakterras van drie meter te maken. Volgens zoon Wim Peeters
is er toen een misverstand ontstaan. „Ik was er niet van op de
hoogte dat het maar om drie
meter ging. De gemeente heeft
die drie meter zelf ingevuld. De
aannemer is daarna gaan bouwen volgens de tekeningen van
de architect, die van een veel
groter terras uitgingen."
Peeters zegt dat hij de buren
van Nieuwstraat 7 en 11 heeft
ingelicht tijdens de bouw. „Ze
hadden op dat moment nog
geen bezwaar ertegen, zolang ik
er maar voor zou zorgen dat
hun privacy gewaarborgd bleef.
Bleijs wilde ook dat het terrasscherm, niet te hoog zou worden, om te voorkomen dat ze

„Als ik de planten watergeef moet ik eerst mijn ochtendjas voor kleren verwisselen, terwijl ik tot nog toe helemaal vrij zat," zegt
Cécile Bleijs
Foto Erick van Cleef

geen zon meer had."
Op 9 mei dienden de achterburen echter schriftelijk bezwaar in bij de gemeente. „Ik
had er niet zo veel vertrouwen
in dat Peeters echt rekening
met mijn wensen zou houden
en speelde op zeker," legt Bleijs
uit. De aannemer bleef doorbouwen. Na twee nieuwe brieven reageerde de gemeente met
een bouwstop voor de terrasschermen op het dak. De bouw
van het terras zelf ging gewoon
door. Inmiddels is het terras zo
goed als klaar.
Bij de gemeente ligt nu een

nieuwe aanvraag voor een groter terras. Peeters hoeft zijn
vlonders en ijzeren balken niet
a la minute weg te halen, volgens een ambtenaar van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. „We zijn verplicht om na
te gaan of een illegaal bouwsel
achteraf met een vergunning
gelegaliseerd kan worden. lemand eerst wat laten afbreken
en daarna een vergunning goedkeuren, accepteert de rechter
niet. Dat betekent niet dat men
een vrijbrief heeft om zomaar
alles te bouwen. Als een bouwsel volgens buiten het beleid

van de gemeente valt, moet het
alsnog verdwijnen."
Voor de Nieuwstraat en de
Haltestraat geldt binnenkort
het bestemmingsplan Centrum. Dat laat terrassen toe,
mits ze stedebouwkundig aanvaardbaar zijn. Daarnaast zegt
het Burgerlijk Wetboek dat er
altijd twee meter tussen de erfscheiding en het terras moet
zitten.
Het wachten is nu op de beslissing van de gemeente over
de nieuwe vergunning. „Ondertussen zijn we een bezienswaar-

digheid geworden," vertelt
Bleijs. „De achterbuurvrouw
troont haar gasten mee naar de
rand van het terras en zegt dan
'Kijk, dat zijn die lastige mensen'. Dat tekent de sfeer."
Mevrouw Peeters is echter de
ruzie om haar terras meer dan
zat. En haar zoon? Die laat zich
niet uit het veld slaan door de
bezwaren van de achterburen.
„Als we het terras straks weer
moeten afbreken, gaan we gewoon met een grote parasol op
het grind zitten. Dan kunnen de
buren niets meer zeggen," aldus Peeters.

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

21/22 sept.

Zaterdag 19.00 uur: pastor MeijHervormde Kerk:
er.
Zondag 10.00 uur: ds J. van Zondag 10.30 uur: pastor MeijLeeuwen met New Choir Singers en Happy Road.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

met

en

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Duinwachterswoning De 19-e eeuwse duinwachterswoning naast het stoplicht bij Nieuw Unicum is gesloopt. Eenovatie van het pand op de
Zandvoortselaan zou 250.000 gulden kosten. Dat
vond eigenaresse Luberti te veel.
Operettevereniging De financiële problemen van
de Zandvoortse Operette Vereniging lijken voorbij. De schulden zijn volledig weggewerkt. In de
afgelopen maanden is er bovendien een nieuw
bestuur samengesteld.
Prix d'Humanité Tijdens een avond van de Lions
Club Zandvoort heeft Pieter Boer van de Vara
Speelgoedactie de Prix d'Humanité ontvangen
van de president van de landelijke Lions Club.
Daders nog voortvluchtig De politie heeft alleen
twee vluchtauto's van de overval op het postkantoor gevonden. De daders van de overval zijn nog
voortvluchtig. Zij namen 50.000 gulden mee. Tijdens de overval werd een schot gelost. Niemand
raakte gewond.
Dodelijk ongeluk Een 21-jarige Zandvoorter is
overleden na een ongeluk op de Kruisweg tussen
Hoofddorp en Heemstede. Hij raakte tijdens een
inhaalmanoeuvre met zijn auto in een slip.
Gehandicapte skiër De 18-jarige gehandicapte
Zandvoortse skiër Martijn Wijsman is geselecteerd voor de Paralympics. Hij skiet op één been.
„Maar eigenlijk voel ik me helemaal niet gehandicapt."
Bejaarde terecht De Amsterdamse politie heeft
een Zandvoortse demente bejaarde van 94 jaar
naar huis gebracht. De man kwam in contact
met de politie omdat hij zijn had verwond had.
Hij reageerde echter zo verward, dat de politie
met moeite kon achterhalen wie hij was en waar
hij vandaan kwam.

Krakers Een groep Zandvoortse woningzoekenden heeft korte tijd de Karel Doormanschool
gekraakt. Zondagmiddag trok de groep in het
half gesloopte gebouw en een dag later waren ze
alweer verdwenen, omdat de slopers hun werk
kwamen afmaken.
Circuitaandelen De Canades zakenman Hordo
heeft de aandelen van het circuit overgenomen.
Hordo bereikte na lang praten met Cenav een
akkoord. In eerste instantie mislukten de onderhandelingen steeds, omdat Hordo de exploitatie
van het circuit wilde wijzigen. Daar voelde Cenav weinig voor. Uiteindelijk is Hordo gezwicht
voor Cenav.
Verkeersstudie Maak een nieuwe verkeersstudie
voor Zuid-Kennemerland. Dat heeft de fietstersbond ENFB. De ENFB vindt dat de auto te veel
voorrang krijgt in de verkeersstudie van Goudappel en Coffeng.
Broodmes Een 38-jarige Zandvoorter is aangehouden omdat hij de beheerder van een camping
aan de Boulevard Barnaart heeft bedreigd met
een broodmes. De man probeerde de beheerder
bovendien voor de ogen van de politie met zijn
auto omver te rijden.
Crossmotor De politie heeft een Haarlemmer
aangehouden omdat hij met een crossmotor
over het strand scheurde. De man ging er vandoor toen hij de politie zag. Dankzij een paviljoenhouder kon hij opgepakt worden.
Bootpech Wereldreiziger Kees Visser heeft wat
problemen met zijn boot. Visser is gestrand in
Las Palmas nadat een brandje onder andere de
sextant verwoestte. Zijn moeder reisde met nieuwe onderdelen van Zandvoort naar Las Palmas.
Kogels Een bewoner uit de Kostverlorenstraat
heeft een zak met geweerpatronen in haar
schuur gevonden.

laat, maar soms moet
je bekennen datje het
Beetje
nieuws op de buis gemist

hebt. Neem nu die televisie-uitzending laatst. De Tros heeft
een serie programma's over
badplaatsen. De uitzending
over Zandvoort was geloof ik
niet bepaald een promotiefilm.
Jammer genoeg heb ik het niet
gezien. Maar het dorp gonst nu
al twee weken over 'die pulp
van de Tros'. Een paar steeds
weer terugkerende kreten:
'Wat moeten we daar nu weer
mee?' 'Zijn ze soms omgekocht?' 'Pikt de stichting Zandvoort Promotie en het Ondernemers Platform Zandvoort
dat zomaar'? 'Is er dan niemand die een kwade brief heeft
gestuurd of komen die mensen
misschien nog een keer terug
voor een echt goed sfeerverhaal?'
In ieder geval is het me opge-

vallen dat tweederde van Zandvoort nu nog steeds ziedend is.
Natuurlijk op die mensen na
die erin genoemd zijn en
hoogstwaarschijnlijk deze kritiek naar het rijk der fabelen
verwijzen. Helaas, helaas...
Heeft er nog iemand een videobandje mensen? Ik rammel na
uw verhalen van nieuwsgierigheid.
Samenvattend kan ik echter
wel stellen, dat het de Tros gelukt is om weer net niet dat
beeld neer te zetten dat we nu
zo graag zouden zien. En wat
toch dagelijks in Zandvoort te
vinden is. Neem nu Marcel
Meier van het 'Water! oopleintje' uit de Bakkerstraat en al

die gezellige mannetjes die
daar altijd komen. Die zijn eruit geknipt, samen met een
hoop schitterende beelden en
anekdotes. Al die andere mooie
sfeerplaatjes van Zandvoort
spaarde de hoofdredactie van
het programma zeker op voor
Noordwij k?
De woede die over ons nuchter Zandvoorts volk is gekomen laat zien dat we zo langzamerhand moe zijn van dat opgedrongen imago. Het volk zint
op wraak, is diep beledigd, eist
rectificatie en eerherstel van
ons dorp. Er is al een flink aantal protestbrieven onderweg.
Dat is mooi! Laat 'tante Tros'
maar lekker iedere dag die
postzakken legen. We zullen ze
wel eens even laten zien wie
hier 'de grootste familie van
Nederland' is.
Martha Burger

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:

Zondag 10.00 uur: ds H. Smits. Zondag 10.30 uur: ds L. BlomRoomskatholieke Kerk, Grote jous-de Buy, thema: Vrouwen
Krocht 45:
kiezen hun eigen weg.

j Weekenddiensten

Speelweek van 19 t/m 25 sept.
KIKSTIE ALLEY
'•..
STEVE
GUITEN ISEKG
:MARY-KATEAND
ASHLEY OLSEN

MTAKËS

Nederlands
gesproken

versie.

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L
Do. t/m di.
19.00

16 Jaar
Do. t/m di.
21.30

Filmclub Simon van Collcm presenteert op
woensdag 25 september om 19.30 uur

TOUS LES MATINS
DU MONDE
Regie: Alain Corneau
Met: Gerard Depardieu, Jean-Pierre Marielle
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11. tie, advies en hulp tel. (023-)
In andere gevallen: tel. (023-) 5717373, op alle werkdagen van
5713043.
10.30-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC ZandBRANDWEER: Alarmnummer voort.
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info over- Belbus: Om van de belbus (voor
dag - (023-) 5740260.
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
AMBULANCE: Alarmnummer dient men zich 24 uur van te
06-11. Anders: tel. 023-5319191 voren op te geven bij Huis in de
(ongevalllen), Centrale Post Duinen, tel. (023-) 5713141, tusAmbulancevervoer (CPA) Ken- sen 11.00 en 17.00 uur.
nemerland.
Huisartsen: De volgende huis- Alg. Maatschappelijk Werk
artsen hebben een gezamenlij- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
ke waarnemingsregeling: J. An- 5713459
bgg
023-5320464.
derson, B. van Bergen, C. Jag- Spreekuur op werkdagen van
tenberg, Hermans, P. Paarde- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
kooper, H. Scipio-Blüme, F. afspraak.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht Telef. Meldpunt Sexueel Gevanaf 16.30 uur, én tijdens feest- weid: tel. 023-5340350 op werkdagen via telefoonnummer dagen 12.00-14.00 uur en maan(023-) 5730500. De spreekuren dag+
donderdagavond
van de dienstdoende arts zijn 19.00-21.00 uur.
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van Telef. meldpunt Ouderen Mis17.00 tot 17.30 uur. Een af- handeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
spraak is niet nodig.
Zandvoortse Vereniging van
Tandarts: Hiervoor de eigen Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
tandarts bellen.
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
Apotheek: Zeestraat Apotheek, uur: (023-) 5731618 (SecretariJ.W. Neutel, tel. (023-) 5713073, aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
openingstijden (alleen voor re- 287, 2040 AG Zandvoort.
cepten): zaterdag 11.00-13.00 en Woningbouwvereniging EMM:
17.00-18.00
uur, zondag Klachtentelefoonnummer
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. technische
dienst:
(023-)
Buiten de openingstijden infor- 5717577.
matie over de regeling via Storingsnummer gas buiten
tel.nr. (023-) 5713073.
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-KenneWijkverpleging: Voor spoedge- merland. Tijdens kant.uren:
vallen is het Kruiswerk Zuid- 5235123
-Kennemerland 's avonds, 's Taxi: tel (023-) 5712600.
nachts en in het weekend te be- Openbare bibliotheek: Prinsesreiken via de doktersinforma- seweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
tiedienst: tel. 06-8460.
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
Verloskundigen: Mevrouw E.A. vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
de Boer-Burgh en/of mevr. u., zat. 10-14 uur.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
B Burgerlijke stand |§
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Periode: 10-16 september
In ondertrouw:
(023-) 5715847.
Frederick Antonio Canizales JiDieren: Vereniging v.h. welzijn ron en Natascha Daniëlle Kuider dieren (023-) 5714561, Ver- per.
missingsdienst
023-5383361, Getrouwd:
Asiel Zandvoort (tevens pen- Wilhelmus Johannes van der
sion) (023-) 5713888. Stichting Zon en Hester Margaretha JoRegionale Dierenambulance: hanna Warmerdam.
023-5363476 of alarmnummer Aalbert Johannes Sleeking en
023-5334323 (24 uur per dag).
Linda Christina Spolders.
Overleden:

Willem Schouten, oud 78 jaar.
Maria Christina Walop-Stoeke,
oud 73 jaar.
Cornelis Johannes Ruhl, oud 49
jaar.
YVelzijnscentrum Zandvoort: Mildred Henriëtte Pimentel,
Willemstraat 20, Voor informa- oud 47 jaar.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.

De meeste mensen zitten in
hun auto. Maar een paar jaar
geleden dook in een Zandvoorts
winkeltje plotseling een bank op
met kussens op de voorkant van
een Jaguar. Alle originele details van de Jaguar kwamen
erin terug, zelfs de koplampen,
de autotelefoon en het Connollyleer. Dat leer is vijf keer gelakt
om te voorkomen dat er te veel
vocht in trekt.
„Ik liep al jaren met het idee
rond om een bank op de grill
van een auto te maken. Toen de
Berlijnse Muur viel zag ik een
Oostduitse auto en dacht 'dat
wordt mijn bank'. Maar die
bleek totaal ongeschikt, veel te

Wijzigingen voorbehouden.
Zaterdag 21 september
* Wandeltocht van Te Voet
door de Kennemerduinen.
Start om 10.30 uur bij station
Overveen.
* MSX Computerdag/Gameconsole Dag in sporthal De Pellikaan (A.J. van der Moolenstraat 5). Van 10.00 tot 17.00
uur.
* Dutch Reunion. Groot feest
van Spanjegangers en overige

Op de auto
hoog om op te zitten," vertelt
Berto van Yperen. Hij lag nachten wakker van zijn project en
verpeste drie Jaguars voordat
hij een goed ontwerp had.
Ook met de fabrikant heeft hij
enige tijd in de clinch gelegen.
„Eerst was Jaguar wel enthousiast, maar daarna wilde de fabrikant me vastleggen op een
produktie van 15 stuks. Dat kon
ik onmogelijk leveren. Bovendien wil ik me niet binden aan
één automerk. Inmiddels is het
met Jaguar helemaal geregeld
en noem ik mijn bank een 'auto-

bank'. Ik maak ze alleen op bestellinf;."
In Zandvoort heeft de eerste
autobank van Van Yperen enige
tijd gestaan bij Kiekado. Hij is
verkocht aan iemand van buiten
het dorp. „Wie er meestal mijn
banken kopen? Niet alleen maar
autofreaks. Dat is juist de grote
vergissing. Zo'n bank als deze
heeft een sjieke uitstraling, daar
vallen meer mensen voor."
«
Zelf heeft hij evenmin een
sterke binding met auto's. „Nee,
ik ben niet zo'n autofreak, hoe
gek dat ook klinkt. Ik wilde gewoon iets bijzonders maken."

meensjchapshuis. Aanvang

j Agenda
gasten op het circuit. Aanvang
19.00 uur.

Zondag 22 september

* Snuffelmarkt in sporthal De
Pellikaan. Van 10.00 tot 17.00
uur. Toegang gratis.
Woensdag 25 september
* Informatiebijeenkomst over
herbeoordeling WAO in het Ge-

10.00 uur.
Donderdag 2<> september

* Operettemiddag ANBO. Met
optreden van Amoroso. Aanvang 14.00 uur
Vrijdag 27 september

* Informatiemiddag Multiple
Sclerose Vereniging in Nieuw
Unicum. Aanvang 14.30 uur.
* Genootschapsavond in gebouw De Krocht. Aanvang
20.00 uur.

l/ -D

GRANDIOZE OPENING VAN ONZE GROOTSTE SUPERMARKT IN ZAANDAM

(VOORMALIGE
WASTORA
LOKATIE)

PERFEKTE
KLEURENffr FOTO'S
_____^-

r

MAXELL
VIDEOBAND

E-180
GX BLACK
VOOR 3 UUR
KIJKPLEZIER
absolute
topkwaliteit voor
de laagste prijs

_

OP KODAK KWALITEITSPAP1ER

EXPORT KWALITEIT,
DUS EXTRA
GROTE BOLLEN

STEVIGE
FOTOWISSELLIJST
In diverse kleuren,
voor foto's van
10x15 cm

PER ZAK

WERKHANDSCHOENEN
met anti-sllp binnenkant en verstevigde
vingertoppen. Ideaal
voor het klussen In
de tuin

P«l

ELDERs^sarlli

ELDERS

VIAKAL
KALKREINIGER
verwijdert hardnekkige
kalkaanslag
FLACON

500 ML

Iet op: uw fotorolletje

ONTWIKKELEN

KODAK FOTOROLLETJE
100 ISO. goed voor 24 prachtige
kleurenfoto's. Per stuk
GARDE
sterke uitvoering, 7-slags

VOOR DE
ALLERLAAGSTE

BREKKIES
KATTENBROKJESiü!

PRIJS!
ELDERS >85

ELDERS A98'

UITSTEEKVORMPJES
*ak 10 stuks
ELDERS

25 cm lang
ELDERS j8r§£f

MET VIS
pak 300 gram

i7T^rvq 777-~~ it 'v^r^TvuïT 7'^^^^^M^KSiJS^^ii^^^^^^^^^
. j _ _ j„^„ „ _ - _.
*^—.}^ j^^^^&^^^^^S^^^^^^^^
L
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U
^
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VERKADE
CHOCOLADE-LETTERS
kies uit: melk, puur of hazelnoot

GRAM

MORNFLAKE SUPER QUICK
VENZCHOCOLADEHAGELSLAG
de allerlekkerste!
Melk of puur,
pak 400 gram

HAVERMOUT
top kwaliteit!
ZAK 500 GRAM

BRINK RIJSTWAFELS

PAK
15 STUKS

DOMAINE DE FONCLARIE
een fluweelzachte rode wijn uit 1994.
Ideaal bij de Hollandse maaltijd.

een volle krachtige Spaanse rode wijn
welkezich heertijk laat smaken bij grillen fonduegerechten

MIDDELMET
CITROEN
flacon 500 ML

CHATEAUTARIS
een karakteristieke heerlijke rode
Bordeaux uit 1994 Uitstekend bij rode
vleesgerectiten en kaas
FLES 75 CL
ELDERS

PAPILLON ZACHT
MINI DAMESVERBAND
PAK 20 STUKS

LITERBAK
GOUDA'S GLORIE
VOLLE POND
MARGARINE
KUIP
500 GRAM

^

UNOX
CHICKENTONIGHT
heerlijke smoorsaus voor kip.
Diverse smaken
Pot 500 gram

KERSEN CARTE D'

ROOMIJS
ELDE

NEME HEERLIJKE BROSSE
BESCHUIT

Pl^P

ROL 13 STUKS
NÉMÉOVENVERSE
ONTBIJTKOEK

jri.r

...^

PAK 400 GRAM ité'ftïWÉiÖl5

HARTIGE WORSTEN

EIEREN klasse 4

HEERLIJKE
BRESSOT

kies uit: goudsalami, peper
of fijne cervelaat. 250 gram

DOOS 20 STUKS

romige kaas met tuinkruiden, kuip 150 gram

KAKELVERSE

OVENVERS SESAM
BRUIN BROOD
gesneden en verpakt

TOPWAS COMPACT
VLOEIBAAR
WASMIDDEL
FLES 1 LITER &S

LEKKERE

KOFFIEFILTERS

NR.2
PAK

80 STUKS

RIJSTDESSERT
Ü

bereid uit volle
melk met suiker,
alleen even
opwarmen.
Blik «5 gram

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclntenslraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord). ÉN BINNENKORT OOK IN ZAANDAM

Weekmedia 17

woensdag 18 september 1996

Uitnodiging

Tjerk
Hiddesstraat
27,
gezellig
dnekam.app. op 2e et. met ruim balkon
zuidoost. Parkeerpl. op eigen terrein. Ind.
hal; L-vorm. woonk.; luxe open keuken met
inb.app.; ruime si.k. met vaste kastenwand;
toilet; badk. met wastafel en douche.
Vr.pr. ƒ 198.000,-k.k.
Seinpostweg 4/12, 21/2 kam.hoekapp. op
5e et. met uitz. op zee. Opp. 90 m2 Ind.
hal; L-vorm. woonk. met 2 balkons; keuken; toilet; badk. met wastafel en douche;
slaapk.
Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.
Burg. Engelbertsstraat 7 rd, recent gerenoveerd bovenwon. gelegen in dorpkern.
Ind. beg.gr. hal; inp. berging; kelderkast;
1e et. hal; riante wootWeetkam. met balkon
zuid; open keuken met app.; modern toilet;
slaapk.; hobbykam.; badk. met wastafelmeubel, ligbad en handdoekradiator; zolderberging bereikbaar via vlizotrap. V.v.
kunststof kozijnen met dub. begl.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.
Hogeweg 72, in centrum gelegen vrijst.
woonhuis met voortuin, ruime achtertuin
zuid en achterom. Ind. gang; L-vorm.
woonk. met open keuken; badk. met zitbad, toilet en wastafel; 2 si.k.; 1e et. grote
multifunctionele ruimte (± 75 m2), bereikbaar via vlizotrap. Erfpacht.
Vr.pr. ƒ 350.000,- k.k.

Korte Cursus Chipknip voor Ondernemers

Maandag 23 september
ABN AMRO Zandvoort
Raadhuisplein 6
Aanvang 19.00 uur
Eind 21.00 uur

(Eén)
U beseft dat de Chipknip als nieuw, elektronisch
betaalmiddel voor uw onderneming veel zal
betekenen.
(Twee)
U wilt graag met een minimum aan investeringen van
de aanstormende Chipknip profiteren.
(Drie)
U bent van harte welkom in de cliëntenhal van ons
kantoor waar de 'Walk In' bijeenkomst over de
Chipknip wordt gehouden.

soorten
vleeswaren

De Bank

vlees

andijviestamppot
vers ged raaid:^rnage

•vaVkerïs

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

ABN • AMRO

130
soorten

50

ha m l a p p

VAN

SCHALK

KWEKERIJ VAN KLEEFF
S~~^\
''" -^ \
•

Van .Stölbergwëg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

BOUCHERIE

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
-^
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
ij
Assurantiën
EYM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

TE HUUR, Kerkplein 5 boven Febo

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

P100

compleet
systeem

ƒ 1750,-

Amsterdam
Kinkerstraat 51
020 4890077
Haarlem
Kruisweg 61
023 5322597

SIMM 8 Mb EDO
72 pins
ƒ 95,SIMM 16Mb EDO
72 pins
ƒ 195,Alle prijzen zijn inclusief 17,5% BTW

GELDIG IN WEEK 38/39 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

9.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU

MAKELAAR QG.

ana een zn w weer
iedere dinsdag gesloten

Openingstijdenmaandag t/m vrijdag van

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

Zeer goed ingerichte studio's m centrum van
Zandvoort voor permanente bewoning. Grote kamer met bar en open keuken, badkamer
met ligbad.
Geheel of gedeeltelijk gemeubileerd naar keuze
5 min. van NS en 2 mm. van busstation
ƒ 850 p.m. incl. gas, licht en water.
Info
Amsteldijk 133i
1078 RT Amsterdam
tel./fax 020-6733330

Zeer bekend om zijn uitstekend uuerk en
het grote nut van zijn talenten om de
levensvreugde terug te vinden!!

B€l H€M NU OP!!!

M€€ST€RJnCK
6BNSTIG UJCflK, V1UG €N DO€LTR€fF€ND, IN flU€ DISCRETIE
€rhcnd ziener medium, grote ervoring en bevoegdheid - De eerlljkheld Is de basis van zijn werk Lost grote en kleine problemen op
zelfs de meest aionhoplge, liefde en verzoening - DIrekte terugkeer
von geliefde personen, verloren liefde - fllle sexuele problemen Geluk In de zakenwereld - Handel - Familiale moeilijkheden Vermageren enz
.Ontvangt olie dagen van 1.00 t»t 20.00 uur op afjpraok

fel. 020-683.34.82

Postcode Loterij pakt flink uit

ALS U NU HET SCHOOtGElD BIJLEGT,
KAN ZIJ STRAKS HAAR KENNIS DOORGEVEN.

Een Kanjer van 9,7 miljoen!
In januari w het weerfeest in een
straat in Nederland Want dan valt
de Postcode Kanjer van maar liefst
9,7 miljoen gulden !

Ook zij heeft recht op een beter bestaan. Maar dan moet ze wel de kans krijgen. Geef die kans door schoolgeld bij te leggen.
Dan kan ze bouwen aan haar eigen toekomst en die van de Filipijnen. Voor kinderen in de Derde Wereld de kans
op een betere toekomst. Als u nu donateur wordt, maakt u daarmee de opleiding van een kind mogelijk.

bijgaan' Vul de bon in en speel
mee En u weet het hoe meer
loten u heeft, hoe groter uw deel
in de winst 1 B

Voor die duurzame manier van helpen voert Novib de komende tijd actie in Amsterdam. Ivette Foster van ATS en
vijf bekende Amsterdammers heten u welkom bij de actiebus 'Amsterdam voor Novib'.
Een week lang op locatie, met een live band en alle informatie over de Novib Methode. En de volgende week op ATS.

Verrassing!

Donateur worden kan natuurlijk meteen al.

Bij de komende 5 uitzendingen
van de Record Show kunt u
weer een verrassingsprijs winnen Een lu.\e arrangement
naar één van de Hemeken
Night of the Proms conceiten in
Ahoy' in Rotterdam U overnacht in het Hilton en reist
uiteraard eerste klasse

Lees meer over de actie 'Amsterdam voor Novib' op ATS Text pagina 228.

Heeft u 12 of meer getallen
goed op uw bingokaart, bel dan
de speciale bingolijn, 06-300707
(95 ct/min) en win' B
Een Postcodeprijs van 9,7 miljoen gulden, dat mag je gerust
een Postcode Kanjer noemen!
Het is de grootste Straatprijs
die ooit in Nederland is uitgekeerd. En ü kunt hem winnen,
dit jaar nog. Alleen in de
Nationale Postcode Loterij.
U leest het goed. De Nationale
Postcode Loterij sluit het jaar af
met een absolute superpnjs, de
Postcode Kanjer van 9,7 miljoen. Deze reusachtige straat-

prijs wordt verdeeld door alle
deelnemers in de winnende
postcode

Multi-miljonair
Elk winnend lot krijgt een even
groot aandeel in de prijs Dat
maakt u samen met uw buren in
een kanjer van een klap miljonair of zelfs multimiljonair
Want als u meer loten heeft,
krijgt u ook een groter deel van
de prijs 1 Laat deze kans op een
fantastisch nieuwjaar niet voor-

DE UITSLAGEN VAN 16 SEPTEMBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

2 miljoen

De overige Bingopnjzen:
Getal 23 t/m 3 6

De Bingogetallen:

-BON
ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingopnjzen en de Mega Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 677 68 68
/ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
/ 30,- (drie lotnummers)
O ƒ 10, (een lotnummer)
Naam

Q dhr f] mevr

Adres
Postcode
Plaats
Bel mij bij een prijs
boven/ 10 000,-Tel
Postbanknummer

Banknummer

Getal 1 t/m 22

29 06 17 21 27 11 22
41 14 20 19 30 15 13
31 40 25 39 08 43 45

1509609

Maakt u uw kaart vol met.
dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.000,-

Straatprijs
/5.OOO,4105 HE
Extra Prijs ƒ 25.GOO,-

Zetfouten voorbehouden

4105 HE 001

33

De BMW: 3431 GN 005 in Nieuwegein

«rf

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,

NATIONALE B
L O T E R I Jffl
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INDESIT WASDROGER
D933, Lucht-afvoerdroger met ruime inhoud, mstelbare tijdklok tot
120 minuten, zowel links- als rechtsdraaiende trommel Anti kreuk
programma Adviespnjs * 649,-

INDESIT 1100 TOEREN WASAUTOMAAT

SONY Hi-8 TRAVELLER
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A, Topklasse Black-Line
16 9 beeldbuis teletekst, afstandbediening Adv '3295 -

PHILIPS BREEDBEELD

WE1108, Luxe wasvolautomaat, roestvnj stalen trommel, regelbare
thermostaat en centrifuge snelheid, 16 programma's o a wolwas,
fijne was en halve was Adviespnjs '1179,-

TR470 Perfekt Hi-8 beeld
HiFi stereogeluid Adv '1999 -

1399.PHILIPS Hi-SSTEREO
M870 Camcorder digitaal
s t e a d y - s h o t , 24x zoom
HiFi stereo Adv "2495 -

SONY STEADY SHOT

PT820 Blark-Line S beeldbuis stereo teletekst Adv '2795 -

1795.-

1245.-

PHILIPS GROOTBEELD
PT4511 70cmflat-square,
stereo teletekst Adv '1645-

1É MA ff,
FL700, 750 toeren centrifuge, RVS trommel, schokdempers Adviespnjs*949 -

729.-

HI-8CAMERASTUNT!

WHIRLPOOL WASAUTOM.

Camcorder HiFistereo, 12xmotorzoom, afstandbediening

AWM800,15 programma's,
milieuvriendelijk, deurbeveiliging Adv "1079 -

1199.-

SAMSUNG CAMCORD'ER

699.-

E807,Video8 Adv "1199

INDESIT WASAUTOM.

769.SONY Hh8 STEADY SHOT
TOPKLASSE' met beeldstabihsator, HiFi stereo, digitale
zoom, lichtgewicht Adv "3110 -

PHILIPS STEREO KTV

1699.-

PT520A Black-lme, momtorlook teletekst Adv "1395 -

965.795.-

WN400, 15 programma's,
4,5 kg inhoud Adv "799

DE ZO
IN HUIS

499.-

Bij BCC ruim assortirhent

ITJJE'<?BBI *^Ëffl&SSSSBr

PT440A Adviespnjs" 1345 -

Off Ned Philipsgarantie
ps garantie "895
"89: -

585.-

Ne

465.-

»--d BET£R -

Trie toproerken "'

SONY BREEDBEELD
KV24WS1, Super Trinitron,
63cm, stereo, teletekst "2440-

1769.-

i SONY 72 CM TRINfTRON
| KVC2921, Stereo TXT "2550-

1279.-

SONY 63 CM STEREO
KVX2501, Hi-Black Trinitron,
stereo, teletekst Adv *1770-

1099.-

799.-

569.-

SONY KTV STEREO TXT
| KVX21,55cmHi-BlackTrinitron, platte beeldbuis *1440-

849.-

SONYPORTABLE
RTABLEKTV
KTV

AEG LAVAMAT RVS
Lavamat610 850 toeren,
waterbeveiligmg, zuinig en
stil AEG meerdere malen
best getest' Adv '1449 -

VR7, Topmodel HiFi stereo
videorecorder, Turbo-Drive,
4 koppen, jog & shuttle
SHOWVIEW + PDC *1545 -

PHILIPSHiFi STEREO

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19L magnetron, eenvoudi,ge bediening Adv *599 -

259.-

SHARP DIGFTALE KOMBI
Digitale 2 m 1 kombi magnetron met 1000 Watt quartz-gnll

359.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

385.-

Snelle 900 Watt, magnetron
24 liter inhoud, makkelijk
te reinigen Vele kookfunkties Adviespnjs "699 -

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv '849

ZANUSSI 2-DEURS
21 0 liter inhoud, automatische
ontdooiing Adviespnjs "749 -

SIEMENS 2-DEURS
235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv *985 -

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

799.

PANASONIC STEREO
HD600, Super-Dnve, 4 koppen,SHOWVIEW+PDC '1299 -

BLAUPUNKT HIR VIDEO

fcdBSuilli

RTV745, 4 koppen, longplay, showview, PDC '1199-

_ PENTIUM MINI TOWER

799.-

JVC HIR STEREO VIDEO
HRJ600,4 koppen, longplay,
HiSpec Drive Adv *1189 -

CT

ISSUE
fWpgiji.»

P7

5; 8 MB intern, 1 GB schijf,
kleurenmomtor, W 95, 1 jaar
garantie aan huis Adv "2999 -

800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv*1099-

699.WHIRLPOOL 850 TRN
AWG089, Bovenlader "1435 -

899.-

1879.'

AEG TURNAMAT
P586/100 Mhz, 8 MB intern,
635 MB schijf, kleurenmomtor,,
Windows software. Adv. '2699 -

Uniek systeem met aparte
centnfuge-eenheid Adv* 1699-

UUU-kUfc» 2199.AEG BOVENLADER
L A V 2 7 5 , 1000 t o e r e n
centrifuge, zuinig en stil,
waterbeveiligmg Adv *1649-

^«•••••'fi^KÏT'UpQ lnKjetpnnter,sneetteeaer.*49!

B^iittSl 03332310 399.
lll'hH'l'l l L* «P f !1H P A M O M

D I I D D I C IC

1249.-

479.•

PANASONIC KOMBI
NN8550, Digitale magnetron,
hete-lucht oven en grill, automatische programma's *949 -

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
encnsp,Adviespnjs*999 -

948.GRUNDIG 63 CM KTV

419.ARISTONA VIDEO

ST63-650 Monitorlook,
STEREOTELETEKST *1829-

2SB47, Turbo-Drive LCD,
SHOWVIEW + PDC '945-

PANASONICKTVTXT

479.SONY VIDEORECORDER

op divers

1-DEURS KOÈtSS
Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officiële garantie

275.-

TOPMERK KOELER

INDESIT Variabele mdeling Adviespnjs "749 -

325.-

GASZANUSSI KOELKAST ELEKTRO
Met vriesvak Adv "699 FORNUIS

BOSCH

KOELKAST

Gasfornuis met elektronische
oven, verlichting, sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG-keur "949 -

Met vriesvak 140 liter "729 -

465.-

BAUKNECHT

KAST

140 liter inhoud, automatische ontdooiing Adv *749 -

INDESIT FORNUIS
Dubbele ovenruit "849 -

478.-

1401, SUPERSTUNTi *898 -

~~

KT18R01, Topkwaliteit' *948 -

Min

665.-

Tijdklok, pluizenfilter "495 -

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiend "649 -

349."

KONDENSDROGER

Geen afvoer nodig' RVS trommel

NVSD22, Beste koop'"2koppen afstandbed Adv "734 -

BAUKNECHT DROGER

548.- ^479.479.
498.-

TRA961, Kreukbeschermmg Adviespnjs*949 -

JVC VIDEO SHOWVIEW

678.

ATAG GAS-ELEKTRO
OPZETVRIESKAST
Handig'50 liter Adv *595-

Type 520, Kondensdroger
Adviespnjs *1449-

AKAIVHS-IHQ VIDEO

VSG221 , Afstandbed "498 -

jj^jjj •
MIELE WASDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

TypeT349, Elektronisch, RVS
trojnmel Adviesprijs*1799 -

afstandbediening

299

298.-

3 vakken Adviespnjs*698 -

348.-

WHIRLPOOL

448,

BOSCH VRIESKAST
GSD1300,3laden, 11kgmvriescapaciteit Adv "848 -

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

PIN-CODE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Electronisch betalen

HAARLEM

Winkelcentrum "Schalkwijk"

,

l SUPERSTORE 11OO m2

zonder extra kosten

Rivièradreef 37

l Breestraat 65

KAST

AFB594, ""*capaciteit, CFK-vnj

1199.met uw PIIM-code,

FK055, Fornuis met elektnsche oven en grill *1450 -

90 LITER VRIESKAST

HRJ225 LCD-afstandbediend

AEG WASDROGER

498.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Regelbare onder- en bovenwarmteeninfraroodgnll *1025-

TOPMERK WASDROGER

439.PANASONIC VIDEO
698.BLAUPUNKT 51 CM

i Meer budget door de gratis
|BCC-card!
Aanvraaa-foldeir in de winkel!

345.-

SEMENS 180L KOELKAST

E11, Afstandbediening "650 -

Inkl

PROFITEER!"

ETNA GASFORNUIS

459.-

BT70-25, Flat & square,
STEREOTELETEKST "1599-

278.-

179.-

SHARP MAGNETRON

579.-

SLVE70,Tn-Logic'Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen, lonqplay, Adv *1780-

PHILIPS VHS VIDEO i
V H S - v i d e o r e c o r d e r , afstandbediening Adv "645 -

Afstandbediening
snmg Adv '399 -

M6135,Supersnel verwarmen en ontdooien Adv "279-

999.-

PHILIPSVIDEO + PDC

348.PORTABLEKTV37CM
.EKTV37CM

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

SONY HiFi VIDEO+PDC

VR242, Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed Adv "895 -

KTV37CM TELETEKST

849.-

WA-, Hoog centnfuge-toerental, waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's "1349 -

995.-

Europees videorecorder
van het jaar' 4 koppen,
SHOWVIEW + PDC "1670-

599.-

Afstandbediening Adv '799 -

G570,TOPKLASSEi6programma's, 12 couverts, waterontharderenwaterstop Adv "2099 -

2-DEURS KOELKAST

Wassen en drogen m 1 machme.lOOOtoeren Adv*1549-

SONY HiFi VIDEO: E80

VR357 Turbo-Drive, VHS,
SHOWVIEW+PDC '945 -

STEREO TELETEKST

K1321 S, 270 liter inhoud, CFKen HFK-vnj Adv "1399 -

845.-

WAS/DROOGKOMBINATIE

PHIUPS3 KOPS VIDEO

PM51 TELETEKST Adv"699 -

949.-

MIELE VAATWASSER

WM21000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregelmg,bespaartoets "1348 -

895.-

VR632, T U R B O - D R I V E ,
4 koppen, longplay "1295-

•fWSH\li»Kw;i'

TX21 55cm flat & square,
teletekst Adviespnjs'849 -

629.

SN23000 VaatwasserRVS
binnenzijde Lage v e r bruikswaarden Adv "1348 -

MIELE KOELKAST

SIEMENS WASAUTOM

BAUKNECHTWASAUTOM

1149

669.-

BLAUPUNKr72CMKTV

Italiaanse v o r m g e v i n g ,
* * * * s t e r r e n invriescapaciteit Adviesprijs"899 -

1095.

Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv *999 -

M1401 met teletekst "780-

499.-

799.-

599,

ZANUSSI KOEL/VRIES SIEMENS AQUASTOP

W697LW, TOPKLASSE'
Volelektronische besturing,
zuinig, stil en miheuvriendelijk Adviespnjs"2299 -

TV/VIDEOCOMBINATIE

SONY 55CM KVM2100
Hi-BlackTnnitron Adv "1000 -

GSF341,3 programma's, variabele indeling Adv "1099-

18 prog Regelbare thermostaat en centrifuge

PHILIPS MATCHLINE

1999.-

ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv '949-

LUXE 1400 TOEREN

Kleuren-tv51 cm, On Screen
Display, ingebouwde VHS
videorecorder Adv "1098 -

3HpBi
KVE2561, Superplatte Tnmtron PIP, Digital Scan, stereo, teletekst Adv "2970 -

749.-

R2V14, 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek

699.
SONY 100Hz SUPER!

549.-

BOSCH VAATWASSER

WHIRLPOOL KOEUVRIES BAUKNECHTVAATWASSER

1249^-

STUNT! TV/VIDEO COMBI

PHILIPS TELETEKST
PT155A Adviespnjs'725
dviespnjs'725 -

SPS1012,RVSmteneur,4
sproemiveaus Adv "1179 -

MIELE 1100TOEREN

55 CM STEREO KTV

51CMKTVTELETEKST
/TELETEKS

569.-

Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en **** sterren invriescapaciteit Adv "1099-

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen CFK/HFK-vrij "1849

^^B*^mA&^.

TA4310 Flat square beeldbuis teletekst Adv "1345 -

695.

Ned topmerk, 3 programma's, 12couverts Adv "899 -

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

_^

Voor de laagste prijzen

PHILIPSSTEREOTXT

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

ZANUSSI WASAUTOM.

TR565, Met beeldstabilisator, HiFi geluld Adv "2200 -

BLACK-LINE-S 63CM
TA5211 Perfekte beeldkwaliteit, stereo teletekst, Adv "1795 •

Instelbare centrifugegang,
regelbare thermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1199 -

•HBNV

PW6301 Superplatte 1 6 9beetóbuis stereo teletekst Adv '2495 -

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV

LUXE VAATWASSER
INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

298.

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298 -

178.ATAG WASEMKAP
WH155, Luxe 3 standen
Adviespnjs "260 -

148.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag ... .. .13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag. ..•'.'. 09.30 tot 18.00 uur

l BEVERWIJK

DEN HAAG

HILVERSUM

IN DE RANDSTAD l overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur
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Tweede zege
Zandvoort '75
ZANDVOORT - Het gaat
goed met de voetballers van
Zandvoort '75. De tweede
competitiewedstrijd leverde
de tweede zege op. Bloemendaal werd met 5-3 aan
de kant gezet en dat was nog
maar een magere afspiegeling van de krachtsverhouding.
Vooral in de eerste helft
speelde Zandvoort '75 een uitstekende wedstrijd. De spelers
wisten elkaar blindelings te vinden, de combinaties verliepen
soepel en Arend Toonen zorgde
al snel voor een voorsprong, 10. Bloemendaal spartelde wel
tegen, maar was eigenlijk kansloos tegen het gemotiveerd spelende Zandvoort. Een tweede
treffer kon niet uitblijven. Uit
een hoekschop kopte Philip
van de Heuvel fraai in, 2-0.
Daar bleef het niet bij. De
druk op het Bloemendaalse
doel bleef aanhouden. De Zandvoortse verdediging hoefde weinig in actie te komen. Via het
middenveld werden de aanvallers constant gevoed. De 3-0
kwam dan ook op het scorebord. Robin Castien voerde de
Zandvoortse voorsprong op. Na
vijf minuten voetballen in de
tweede helft leek er geen vuiltje
meer aan de lucht voor Zandvoort '75. Edwin Ariesen, die
als laatset man een prima wedstrijd speelde, krulde een vrije
trap fraai in de bovenhoek.
Het team van trainer Harry
Talsma zette er hierna de rem
op, hetgeen niet erg handig
bleek te zijn. De Bloemendalers
zorgden binnen een kwartier
voor 3-4. Eerst verdween een
vrije trap via de Zandvoortse
muur achter doelman Krom.
De concentratie verdween bij
Zandvoort, waardoor het even
later zelfs 2-4 werd. In de dertigste minuut kreeg Bloemendaal
een strafschop, waaruit het 3-4
werd. „Toch was het beeld niet
zo, dat het gelijk zou worden,"
zegt begeleider Joop Paap.
„Tussen de bedrijven door hebben we nog diverse kansen gehad." Dat bleek ook in de slotfase. Zandvoort '75 beheerste de
wedstrijd. Edwin Ariesen liet
een onnavolgbare solo zien en
besloot die met de vijfde Zandvoortse treffer, 5-3. Het betekende de genadeklap voor
Bloemendaal. Zandvoort '75
speelde de slotminuten koelbloedig uit door de bal goed
rond te laten gaan. „De vijfde
was een geruststellend doelpunt," vervolgt Paap. „De tegendoelpunten vielen heel ongelukkig. Zodoende kwamen
we onnodig even in de problemen, maar toch hebben we dik
verdiend gewonnen."

TZB boekt
eerste zege
ZANDVOORT - TZB
heeft in en tegen Heemstede
een sterke partij voetbal besloten met een 4-1 overwinning. In deze harde wedstrijd hielden de Zandvoorters het hoofd koel.
Met een sterk beginoffensief
zette TZB de Heemstedenaren
onder druk. Al snel slaagde
John Schilder er in de score te
openen. Na een kwartier voetballen stond TZB al op een 0-2
voorsprong. John Schilder zette voor op maat en David Konijn zorgde voor de tweede treffer. De gemoederen raakten al
snel verhit, reden waarom de
scheidsrechter besloot de strijd
voor een kwartier te staken. Nadat de wedstrijd hervat was,
bleef het spel veel te hard.
Wegens natrappen moest een
Heemstede-speler in de tweede
helft aan de kant blijven. TZB
dacht dat het de winst op zak
had, doch vatte de wedstrijd te
licht op. „We dachten er al te
zijn, maar gingen in hun tempo
mee," stelt trainer Willem Kpning. Pas toen Heemstede uit
een strafschop op 1-2 kwam,
voerden de Zandvoorters het
tempo weer op.
Stein Metzelaar brak door en
werd in het strafschopgebied
gevloerd. De toegekende strafschop werd door Schilder verzilverd, 1-3. De strijd was beslist
en uit de rits kansen die volgde
scoorde slechts Dennis Schrader nog een keer: 1-4. „De eerste
drie punten zijn binnen," gaat
Koning verder. „De winst was
verdiend. De strijd was veel te
hard, maar we hebben ons niet
'aten meesleuren en ons mondje gehouden."
ZANDVOORT - Na de
goede start van vorige week
werd het ZHC-damesteam
nu met een 5-0 nederlaag
huiswaarts gezonden. De
Kraaien bleek te sterk. De
heren van de Zandvoortse
hockeyclub wilden kenneHJk niet onderdoen en verloren eveneens met 5-0 van De
Kraaien.
In de eerste helft zag het er
Seenszins naar uit dat de dames
J^et 5-0 zouden verliezen. Het
betere spel tegen het sterke
team van De Kraaien kwam van
'HC,
dat zich enige kansen
w
ist te scheppen. Deze gingen
e
chter verloren. De combinaties van ZHC verliepen vlot, alleen ontbrak het aan de afwer£ing. Ruststand 0-0. Het slechte
guiten van de scheidsrechters
"facht ZHC nadien van de wijs.

woensdag 18 september 1996

Sociaal gebeuren belangrijk bij jarig ZBC
ZANDVOORT -De Zandvoortse Bridge Club
viert deze week haar vijftigjarig bestaan. De
club werd opgericht op 17 september 1946, maar
de oorsprong van het Zandvoortse bridgen werd
in de oorlogsjaren in Amsterdam gelegd.
Herman Heidoorn, het oudste lid dat nog actief
is, was er toen al bij. Hij en voorzitter Wim
Veldhuizen gaan uitgebreid in op het reilen en
zeilen van de club.
Het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat loopt
elke woensdagavond vol met de
enthousiaste bridgers. Sinds
1978 verzamelen zo'n honderd
leden van de Zandvoortse Bridge Club zich in de zalen van dit
huis. Voor dat jaar heeft men in
diverse accommodaties gespeeld. Het begon in de oorlogsjaren. „We moesten naar Amsterdam," vertelt Herman Heidoorn. „Een groep mensen met
onder andere mevrouw Hagen,
de families Bisenberger, Vader
en Heidoorn speelden daar
bridge. Na de oorlog, teruggekeerd in Zandvoort zette zich
dat voort met zo'n zestien man.
Zes weken later waren er al zo'n
dertig bridgers en zo is de club
eigenlijk ontstaan."
Het aantal leden nam toe zodat er thuis niet meer gebridged kon worden. Een zaaltje in
een accommodatie aan de Kleine Krocht werd vervolgens het
onderkomen van de bridgeclub. Gestadig groeide het ledental naar zo'n zestig leden,
waarna de verhuizing naar Hotel Keur in de Zeestraat volgde.
In dit onderkomen kon echter
zomers niet gespeeld worden
omdat de vakantiegangers ontvangen moesten worden. Een
aangezien het Gemeenschapshuis het gehele jaar de deuren
open heeft, heeft de bridgeclub
daar haar speelruimte gevonden.
„We wilden het hele jaar spelen," meent voorzitter Veldhui-

Dmitri Herders
maakt indruk
bij schaakclub
ZANDVOORT - In de eerste ronde van de interne
competitie bij de Zandvoortse Schaak Club was
het nog aftasten. Een goede
indruk maakte de van de
jeugd overgekomen Dmitri
Herders door meteen een
overwinning te boeken.
De clubkampioen van vorig
seizoen, John Ayress, was vanwege vakantie niet aanwezig,
waardoor wedstrijdleider Ruud
Schiltmeijer een makkie had
met de indeling. Dmitri Herders, vorig jaar 21-e in de eindrangschikking, wist op zijn eigen wijze zijn partij tegen Hetty
Sandbergen in winst om te zetten. Hans Jansen gaf ook zijn
visitekaartje af. Jansen versloeg fraai Gwenael Paris. Jansen, die vorig seizoen slechts elf
partijen speelde, is van plan dit
seizoen meerdere keren te
schaken. Hij zal een geduchte
tegenstander worden voor de
andere titelkandidaten.

zen. „En dat kon slechts in het
Gemeenschapshuis." Eind jaren zeventig telde de bridgeclub zestig tot zeventig leden,
maar door de AVRO-bridgecursus steeg dat aantal explosief.
Tot dik boven de honderd. En
tot op de dag van vandaag heeft
de club dit aantal op de ledenlijst staan.
Volgens de heren Heidoorn
en Veldhuizen is het bridgen
een prachtige sport waarbij je
niet zoals bij klaverjassen afhankelijk bent van de kaarten

Bridgen is
een prachtige
sport vol
spanning
die je krijgt. „Bij bridge krijgt
iederen wel een slechte kaart,
ledere keer ben je weer benieuwd of je een slag meer kunt
halen dan je tegenstander," vervolgt Heidoorn. „Het bieden en
spelen is enorm spannend. Bovendien moet je je partner goed
aanvoelen. Het is een ingewikkeld, maar wel heel boeiend
spel."
Elke woensdagavond wordt
er op het scherpst van de snede
gestreden, maar het sociale as-

Herman Heidoorn, midden achter de tafel, weet alles van de jubilerende bridgeclub
Foto Ernck van Cleef

peet -de onderlinge contactenworden niet uit het oog verloren. Veldhuizen: „Het is een
vriendenclub en dus zijn we eigenlijk geen tegenstanders van
elkaar. Wel proberen we elkaar
op een nette manier een hak te
zetten. Het is echter een sociaal
gebeuren. De mensen komen
graag naar deze avonden, niet
alleen voor het bridgen maar

ook voor de onderlinge contacten."
Zijn de meeste kaartspelen
nationale aangelegenheden, het
bridgen is internationaal. „Je
kan het overal op de wereld spelen," stelt Heidoorn. „Toen ik
zelf nog cursussen gaf, zei ik al
dat het investeren is in je oude
dag. Je kan altijd spelen en je
kan altijd ergens terecht met

ZVM speelt Purmersteijn weg
ZANDVOORT - Nieuwe
sponsors, nieuwe out-fit,
nieuwe spelers en nieuwe
resultaten. Alles verloopt
tot nu bijzonder positief bij
Zandvoortmeeuwen. Op het
sfeervolle
Meeuwen-complex werd voetballes gegeven aan het bezoekende
Purmersteijn, dat met 5-1
werd weggespeeld. Nieuwkomer Ferry Boom had met
drie treffers een belangrijk
aandeel in de zege.
Het Zandvoortmeeuwen-bestuur had er alles aangedaan
om de eerste thuiswedstrijd tot
een feest te maken. Nadat de
hoofdsponsor besloten had niet
verder te gaan, werd gezocht
naar een alternatief. Het bestuur kwam met het idee om
niet afhankelijk te zijn van één
bedrijf. Daarom werden diverse
bedrijven bereid gevonden de
kar te trekken. HBR, Chin
Chin, Kroon Vis en Hema kunnen niet op een voetbalshirt ge-

drukt worden, maar 'De Sponsors' misstaat niet op de fraaie
nieuwe shirts.
De voetbaldag begon met muziek en een professionele presentatie, waarna het de beurt
was aan de spelers om het geheel doeltreffend af te sluiten.
Vanaf de aftrap togen de manschappen van trainer Pieter
Keur ten aanval. In hoog tempo
werden de combinaties op de
prachtige Zandvoortse grasmat
(iets voor de ArenA) gelegd. De
combinaties werden afgewisseld met uitstekend lange op
maat gegeven passes van Jan
Willem Luijten en John Keur.
De twee eerste Zandvoortse
doelpunten waren van een hoog
niveau. Paul Longayroux werd
op links vrijgespeeld en zijn
voorzet werd door de hoog opverende Ferry Boom in de bovenhoek geknikt, 1-0. Nog geen
drie minutne later werd Paul
Longayroux op maat bediend
door uitblinker Marcel Paap.
Via de doelman scoorde Longayroux 2-0.

De Zandvoorters misten door
blessures de schutters Guido
Weidema en Cor van de Koekelt, hetgeen het resultaat toch
wel beïnvloedde. De wedstrijd

ging in de eerste helft gelijk op.
Beide teams speelden sterk op
de aanval, waardoor een aardige partij handbal ontstond.
Meervogels rondde de aanvallen iets beter af en kon gaan
rusten met een 13-15 voorsprong. In de tweede helft wist
ZVM geen raad meer met de
stevige Meervogels-defensie.

ZHC-teams door sterk
Kraaien afgetroefd
De Kraaien kreeg meer greep niet partijdig, maar floten geop de strijd en nadat het eerste woon heel slecht. In ons team
doelpunt was gescoord, was het ontstond daardoor irritatie."
gedaan met het verweer van
ZHC.

Heren

De Zandvoortsen werden geheel overrompeld en naar een
ruime 5-0 nederlaag gespeeld.
„De eerste helft was veelbelovend," meent coach Reiner Slotenmaker. „Het veldspel was
toen redelijk. We raakten uit
ons spel door het slechte fluiten. De scheidsrechters waren

De Zandvoortse heren speelden eveneens tegen De Kraaien.
Technisch deed ZHC niet onder voor zijn tegenstander,
maar tactisch waren de gasten
de betere. Desondanks ontstonden er kansjes voor de Zandvoorters, die niet werden benut.
De Kraaien wist beter raad met

gaan we daar zeker mee door.
Ook de sponsordrives ten behoeve van het zwembad van
Nieuw Unicum sloegen erg
aan."
Werd het 45-jarig bestaan op
grootse wijze gevierd ook bij
het tiende lustrum zullen de leden zich niet vevelen. Deze
week wordt een feestdrive gehouden en zaterdag gaat het
hele gezelschap naar de Zoete
Inval. Daar wordt niet alleen
feestgevierd maar ook, en dat
kan natuurlijk niet anders, zal
het spel met de 52 kaarten worden gespeeld.
Aaldert Stobbelaar

ge doelman, 4-0.
Tien minuten voor het einde
kon Purmersteijn wat terugdoen toen de scheidsrechter na
een onschuldig duel in het
strafschopgebied besloot de bal
op de elfmeterstip te leggen.
Nanai werd kansloos gepasseerd, 4-1. Riek de Haan had
inmiddels de moegestreden
Longayroux vervangen en zorgde in de slotminuut voor 5-1
door de bal via de binnenkant
van de doelpaal binnen te schieten.
Keur: „Ik vond het een hele
goede wedstrijd. We lieten het
balletje goed lopen en speelden
echt heel goed. Er sloop na een
voorsprong gemakzucht in het
team en dat mag niet. In de rust
moest ik even ingrijpen en toen
ging het weer goed. Er waren
prachtige doelpunten bij. Ik
ben tevreden over het spel en
het resultaat. Er zit voetbal in
dit team. De hele voorhoede
kan scoren. Het was tijdens de
wedstrijd voor iedereen genieten geblazen."

In de vangrail

Gematigd optimisme bij Chess

Foto Rob Knotter

Meervogels
schiet beter

deze sport."
In het vijftigjarig bestaan van
de club waren vroeger de zomerdrives een enorm succes.
Op deze drives kwamen minimaal 160 man af. Ook de organisatie van de voorrondes om het
Europees kampioenschap in
het Elyseehotel nam de Zandvoortse Bridge Club met succes
op de schouders. De club blijft
daarom op dit front actief. Zo
was de organisatie van de
stranddrive dit seizoen een
overweldigend succes. Voorzitter Veldhuizen: „De bridgers
kwamen overal vandaan. Het
was echt geweldig. Volgend jaar

Purmersteijn kon tegen dit
Zandvoortse geweld weinig inbrengen. Wel was het zo dat
Zandvoortmeeuwen door het
lage tempo van de gasten in
slaap werd gesust. Daardoor
ontsonden enkele hachelijk
momenten voor het doel van
Ferry Nanai, maar de nul bleef
op het scorebord. In de rust
probeerde Piet Keur zijn team
weer op scherp te zetten. In de
eerste tien minuten leek dat
niet te gelukken, pas toen een
paar invallers zich warm gingen lopen manifesteerde Zandvoortmeeuwen zich weer.
Marcel Paap was zijn tegenstrever te snel af en deponeerde
de bal op de schoen van Ferry
Boom, die niet kon missen, 3-0.
Purmersteijn begon wat te
drukken op het Zandvoortse
doel en kreeg ook een paar
kansjes. De Zandvoortse voorwaartsen waren echter middels
snelle aanvallen gevaarlijker.
Scherp was deze middag zeker
Ferry Boom. Hij zette goed
door en verschalkte de vijandi-

ZANDVOORT - De twee
achttallen van de Chess SoMarco Verkooijen stapte zonciety Zandvoort, uitkomend
dag uit zijn auto nadat Peter
in respectievelijk de eerste
Fontijri hem uit de Tarzanbocht en de derde klasse, zullen in
duwde. Bij de races pakte de
de eerste helft van oktober
Zandvoorter Ronald Vossen na een aanvang maken met de
een spectaculaire inhaalmabondscompetitie. Externnoeuvre in de Vege Ford Sierra wedstrijdleider Olaf Cliteur
Cup de eerste plaats. Vossen
is optimistisch over de indestaat nu tweede in het algeling van beide teams.
meen klassement

ZANDVOORT - Het naar
de eerste klasse gepromoveerde ZVM/Rabo-handbalteam geeft in deze sterke
klasse de tegenstanders
goed partij. Na een spannend duel bleef Meervogels
het team van coach Joost
Berkhout met 17-22 de baas.

Zandvoorts
Nieuwsblad

De Zandvoortse aanvallers
konden geen of weinig gaten in
de Meervogels veste schieten.
De gasten hadden de strijd
onder controle en bepaalden de
eindstand op 17-22. „Toch hebben we lekker gespeeld," vindt
Joost Berkhout. „In de eerste
helft konden we aardig bijblijven, maar de overwinning was
gezien het vertoonde spel verdiend voor Meervogels." Doelpunten ZVM/Rabo: Jaap Loos
6, Nick Grijakovic 4, Goran Bogojevic 3, Peter Pennings 3, Ronald Vos 1.
de mogelijkheden en nam een
4-0 voorsprong. Doelman Ronald Paap voorkwam erger
door een strafbal te stoppen. De
tweede helft was een formaliteit. ZHC probeerde de stand
een beter aanzien te geven,
maar het sterke Zaanse team
gaf weinig ruimte weg om te
hockeyen.
De Zandvoorters moesten
lijdzaam toezien hoe De Kraaien er zelfs 5-0 van maakte. Toch
blijft coach Henk van Gameren
de toekomst rooskleurig mzien: „Met zeven nieuwe spelers is het in het begin zoeken
naar elkaar. De spelers staan
nog niet op de juiste plek, men
kent eikaars mogelijkheden
nog niet. Ik zie de eerste helft
van de competitie als een leerproces. Wij moeten nog groeien
want er zit genoeg kwaliteit in
dit team."

Een tegenvaller voor Chess is
dat Nico Huijboom en Jako
Otte het komend seizoen weer
uit zullen komen voor hun
oude club SVS. Het vertrek van
Huijboom en Otte omschrijft
voorzitter Olaf Cliteur als bijzonder merkwaardig. Normaal
is het immers datje spelers verliest bij degradatie of gemiste
promotie. „Bij ons vertrekken
echter twee spelers na een kampioienschap. Gelukkig een bevestiging dat wij echt een bijzondere club zijn," meldt Cliteur, niet geheel zonder sarcasme.
Het vertrek van Otte omschrijft hij niet als een drama.
„Onze topscorer was hij immers niet. Het verlies van Nico
Huijboom is echter een geweldige aderlating voor het team.
Huijboom had immers een zeer
prettige eigenschap als schaker: hij verloor vrijwel nooit.
Een eigenschap waar Chess optimaal van had kunnen profiteren op een hoog bord in de eerste klasse."
Ondanks het vertrek van beide spelers zit Chess niet bij de
pakken neer. Een grotere beschikbaarheid van de Duitser
Walter Gerhards en het doorstromen van Mare Kok vanuit
het tweede zal de hoofdmacht
van Chess op sterkte moeten
houden. Het tweede achttal
heeft derhalve versterking gekregen van 'eigen kweek' Carpline Stamdejonge en de vorig
jaar nieuw gekomen Jaap Bouma, die en passant afgelopen
seizoen direct de derde plaats
opeiste in de interne competitie.

Topscorer

Paul Longayroux
(ZVM.zon)

3x

Ferry Boom (ZVM.zon)

3x

John Schilder (TZB)

3x

Robin Castien (Zandv.75)

3x

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

2x

De plaatselijke voetbalteams hebben er erg veel zin in. Drie van de
vier teams boekten ruime overwinning waardoor de schutters
behoorlijk aan hun trekken kwamen. De Zandvoortmeeuw Ferry
Boom nestelde zich op een gedeelde eerste plaats door in de met 5-1
gewonnen wedstrijd tegen Purmersteijn driemaal te scoren. Ploegenoot Paul Longayroux kwam eveneens op dat totaal, terwijl
Robin Castien, van Zandvoort'75, met één gescoord doelpunt ook al
op drie in het totaal kwam. En het kan nog niet op want de TZB-er
John Schilder wist tweemaal te doelpunten zodat hij eveneens drie
doelpunten achter zijn naam heeft. Vijf voetballers, waaronder
Ferry van Rhee, kwamen tot twee doelpunten. Na de eerste twee
competitiewedstrijden lijkt de strijd om de topscorersbokaal spannend te \vorden.

„Beide teams staan er dus gewoon," gaat Cliteur verder.
Over de indeling is hij goed te
spreken. Het eerste van Chess
is ingedeeld in de eerste klasse
B samen met nog twee promovendi, HWP 2 en De Pion uit
Wormerveer. Degradant uit de
promotieklasse Castricum, alsmede het Berverwijkse Weenink 2, De Vennep l, BLoemendaal 2 en het Zaanse ZSC/Seande 2 completeren hei achttal.
Cliteur, die de eerste klasse A
duidelijk sterker inschat, beseft dat de wedstrijden tegen
Weenmk, Castricum en Bloemendaal niet zo heel veel goeds
zullen brengen. „De punten zul-

len derhalve gescoord moeten
worden in de andere vier
duels."
Chess l speelt op dinsdag 8
oktober direct de belangrijke
uitwedstrijd tegen HWP 2 uit
Haarlem. Op 11 oktober staat
een moeilijke start te wachten
voor het tweede team van
Chess. Dit team begint met de
wedstrijd, in de derde klasse F,
tegen het sterke De Uil 4. Bloemendaal 3, Santpoort l, Hoofddorp 2, Aalsmeer 2, VHS 5 en
Kijk Uit 3 vormen de overige
tegenstanders. In deze klasse
moet het voor Chess geen probleem zijn zich in de middennmoot op te houden.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(per 01-06-19%)
Maandag tot en met donderdag
O 00 t/m 18 (K)
ZFM Nonslup service
Mu7iekboulevaid
18 00 t/m 20 (K)
20 00 t/m 22 (K)
Power Play
22 00 t/m 24 00
Tussen lüb & Vloed
Vrijdag
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2000t/m24.00
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14 00 t/m Ki.OO
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ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

ZFM Nonslop service
ZFM Plus Hen pi oj;ramma speciaal voor de senioren
Walertoien (met tussen 12en l dejiemeentevoorlichler)
ZFM Nonslop service
Mu7iekboulevarcl
l'ower I'lav
BPM
l. Een programma vooi do Kock-licfliebber
ZFM Nonslop service
Broek ophalen
GoedemoiKen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Hand m hand
Bad muts
F.urobi cakdown
ZFM Spurt (I-ivc vanuit Yanks Café)
Getetter aan Zee (Live vanuit Yank Café)
de Kustwacht
ZFM Nonslop service
de Duimoos. Een levensbeschouwelijk programma
ZFM Ja/v
F.lfe Brunchcn mei .
Badmuls
Zandbak
Muziekboulevard
de Kustwacht

Uitslagen eerste ronde: Dmitri Herders-Hetty Sandbergen
1-0, Wim de Oude-Jan Berkhout 0-1, Gwenael Paris-Hans
Jansen 0-1, Hielke Gorter-Willem van Esveld 1-0, Edward
Geerts-Wim Gude 1-0. Morgenavond wordt de tweede ronde
van deze competitie gespeeld.
Aanstaande zaterdag zal de
Zandvoortse Schaak Club present zijn op de Gemeentedag m
het Raadhuis. Deze dag staat m
het teken van Sport en Recreatie.
De tegenstanders van de
Zandvoortse Schaak Club in de
externe competitie zijn nog niet
bekend. De eerste competitie
wedstrijd zal vermoedelijk m
de tweede helft van oktober gespeeld gaan worden. De datum
voor de eerste ronde van de Rapidcompetitie staat wel vast.
Dat zal zijn op donderdagavond
3 oktober.

Kansloos verlies
voor ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Dat het
voor de zaterdagvoetballers
van
Zandvoortmeeuwen
een moeilijk seizoen wordt
stond voor de competitie al
vast. In Halfweg werden de
Zandvoorters met 5-1 naar
een kansloze nederlaag gespeeld.
Door werkzaamheden kon
coach Pred van Rhee op vijf
spelers geen beroep doen en dat
brak het team danig op. De opdracht van de Zandvoortse
coach om op eigen helft te spelen werd goed opgevolgd. Aanvallend boette Zandvoortmeeuwen wel aan kracht in maar defensief ging het nog wel. Bovendien verkeerde doelman Michel Winter in een goede vorm
door menige inzet fraai te keren. Slechts eenmaal werd de
Zandvoortse doelman verslagen na een onhoudbaar schot,
1-0.
Nadat een speler van NAS
kort in de tweede helft met
twee gele kaarten naar de
kleedkamer was gezonden, leek
er voor Zandvoortmeeuwen
meer in te zitten. Rob van den
Bergh, die als laatse man voortreffelijk speelde, schoof door
naar het middenveld om meer
druk op het NAS doel te krijgen. Het gelukte echter niet
want met snelle counters liep
NAS binnen vijf minuten uit
naar 4-0.
Een vrije trap, doeltreffend
genomen door Ferry van Rhee,
gaf de stand een iets draaglijker
aanzien, 1-4. In de slotfase werd
het echter toch nog 5-1 na een
vlot lopende NAS aanval. „Ik
miste te veel spelers," aldus
Van Rhee. „Volgende week zijn
we compleet dus moeten we de
drie punten maar pakken. Er
zit m dit team nog best wel rek
en ik denk dan ook dat we lekker mee moeten kunnen draai-

Hans Heiligers op
weg naar titel
ZANDVOORT - In de
strijd om het kampioenschap bij postduivenvereniging Pleines kan Hans Heiligers de zege bijna niet meer
ontgaan. Zaterdag was zijn
duif opnieuw de snelste.
De duiven vlogen 210 kilometer en werden zaterdag om 11
uur gelost met een stevige
noord-noord-westen wind. Zaterdagmiddag klokte Hans Heiligers de eerste duif om
14.07.37. De uitslag: Hans Heiligers l, 23, 25. Pred Spronk 2, 3,
4, 9,11,13,19, 21, 24. Peter Bol 5,
7, 8, 14, 20, 22. Gebroeders Harteveld 6, 12, 18. Hans Gaus 10.
John Romkes 15, 17. Peter
Koopman 16.
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Nederlands Indie,
antieke
neubelen en antiek-look 700
toelen, div modellen tafels,
iok met marmer, kasten,
lanken, vitrines, bureaus,
tecoratie enz JAN BEST,
Ceizersgr 357, 020-6232736
ahowr Mr J Takkade 30,
alsmeer, 0206412137
/eilinggebouw Amstelveen
leden inbreng Spinnerij 33,
Amstelveen, 020 - 6473004

TAFELS
300 m voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun

Jan Best
Keizersgracht 357,
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 020 6412137
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OPENING VAN MUZIEKSEIZOEN
BIJ VAN KERKWIJK
MET DIVERSE CONCERTEN

Zondag 22 september a.s.
aanvang 20.15 uur
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Louis van Dijk, Cor Bakker,
Frits Landesbergen en Edwin Corzilius.
Gratis kaarten voor deze concerten bij ons aan de zaak
Gezien het beperkte aantal plaatsen en de verwachte
Delangstellmg, verzoeken wij u tijdig kaarten te komen halen

VAN KERKWIJK

Restaurant ,,Queenie"
receptie - familie- of huwelijksdmer
vergaderingen Geen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599
B Buurvrouw 7 op 27-9-'96
gaat Laura Hellingman om
1200 uur trouwen
*•Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235

Opleidingen/cursussen

• Wij behouden ons het
• Klaverjassen op donder recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
dagavond in T STEKKIE
of niet op te nemen
Info Erica 5715215

Uitgaan
GROTE TREINENBEURS te Amstelveen-Zuid op zat 21 sept
in Keizer Karel College, Elegast 5, 10-15 u Inl 0299 - 640354

Restaurant „Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag
Aan de vleugel, m het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel 023-5713599
Donderdag 19 sept jaren '60
dansav v alleengaanden v a
30 jr, stijldans, Swing, Rock,
Twist etc De Ossestal, Nieuweln 34a, Osdorp v a 20 00 u

SNUFFELMARKT UITHOORN
elke zaterdag 9-16 uur
Kraamhuur
ƒ25, entree
ƒ2,50 Industneweg 4
Info 0297 - 532354

Iets te Vieren?
HEM HOTEL AMSTERDAM
biedt vele mogelijkheden
zoals diners, bufetten, recepties Voorburgstraat 250
Tel 020 - 6157026

Vlooienmarkt zondag 29/9;
Haarlem-Europawijk, Tijbbsporthal Zondag 6/10, Aalsmeer, Sporthal De Bloemhof,
alleen 2e hands, van 9 001600 uur 0320 - 256656

Cursussen Marmeren
Cursuskosten ƒ300,- Start 1e week van oktober
Landgoed Beeckestijn of Kasteel Sypesteyn
Inl & folder Bernice Grijns 020 - 6235469
DEMONSTRATIE ZATERDAG 21 SEPTEMBER
:ursus KERAMIEK vrije vormgeving m klei, Zandvoort
~el 023 - 5715536

SCANDALS

Beter onder dak bij de

VBO

GRATIS OP WOON T V UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

LOODS TE HUUR
in Centrum.

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30
115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
DONDERDAG KOOPAVOND
Lattenbodems
Rolbodem
Eenzijdig verstelbaar
Dubbelzijdig verstelbaar
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Hotel Hoogland

Frans (39) zkt WOONRUIMTE
n ZANDVOORT, ± 1 jr, huur
f600 030 - 2421588

90x200................... 98.DONDERDAG KOOPAVOND

SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
PRIJS
650.Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost

Echt

Hete vrouwen (35+) willen
EXKONTAKT Direkt a/d lijn!
06-96 68 (80 cpm')

TRIOSEX 'n vrouw of man
extra in bed Sexkontakteni
Bel nu 06-98.44 (75 cpm)

** HOMO-KONTAKTEN **
Direkt apart met hele
hete knul uit Amsterdam1
06-96 13 (60 cpm)

Vele mannen gezocht voor
SEX met dames 35+. 06-9620
(80 cpm) Vrouwen bellen
ECHT gratis 06-4999.

Vrouwen (35+) zoeken
SM-voor-2 voor 'n streng of
mannen voor hete sexrelatie'
onderdanig SEXkontakt'
06-98.11 (80 cpm).
Bel 06-9537 (80 cpm)
Z'voort, voor 1 werk pers/
Vrouwen
(40+) willen snel
2
NEL-ÖOORSCHAKELLIJN
1-kmrapp , ca. 29 m , met kitSEX» DIREKT APART!
chenette, eigen d/t, ƒ774,39 -lete negerinnen echt opBel nu 06-9633 (1 gpm)
p.m Waarborgsom ƒ 1 000,- bellen 06-98 80 (SOcpm).
Contractkosten ƒ350,-. Cense & Van Lmgen Makelaars
Diverse clubs
o.g., 023-5715715.

Woningruil

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

STALLING
Voor caravans, vouwwagens
boten, auto's etc
Binnen en buiten

7 dagen per week
halen en brengen
Inl. Jan van den Broek,
tel 020-6132310 tot 1800 u

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 06-35022204 (1gpm)
00 245 292 777 Het telef nr HEET 35+ sexkontakt
dat alle 06 sexnummers over- DIREKT APART met een hete
bodig maakt (200 cphm)
vrouw. 06-9567 (80 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-4633

ADRESSEN

HETE vrouwen (35+) willen
Dames geven hun adres
direkt sexkontakt
en telnr (100 cpm)
06-350 442 52 (75 cpm)
06 - 96 85
HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Amsterdam sexdating vrou- Apart met een hete jongen1
wen uit A'dam willen sexi
06-9878 (60 cpm)
06-350 445.20 (75 cpm)
JONGE mannen gezocht om
ANONIEME sexafspraakjes.
dames 40+ te verwennen
Sexkontaktlijn Amsterdam
06-97 09 (75 cpm).
06-320 330 79 (75 cpm)
Kerels gezocht voor heftige
Bel 06 97 80 (SOcpm)
sex met hete dames 40+
voor sex met hete
D6-9601 (1 gpm)
STUDENTES'
Kerels gezocht voor
SEX met dames (40+)
Bel 06-97.05 (75cpm)

BEL DAMES THUIS:
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50
24 u /p d 100 cpm

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
VERNIEUWD

Mannen gezocht om hete
vrouwen (30+) te verwennen
06-95 80 (SOcpm)
MEIDEN-lijn2e willen meteen en
veel sexi 06-97 06 (SOcpm)
Naar bed met
getrouwde vrouwen thuis.
06-96.03 (SOcpm)
Oudere vrouwen geven
tel nrs voor direkt SEXkontakt Bel 06-95.11 (1 gpm)

Dames geheel Privé!
06 - 96,88
24 u./p.d. 100 cpm

REGIOSEXDATING
vrouwen (20-45) uit jouw regio
willen sexi 06-9517 (80 cpm)

Dominante vrouwen geven
tel nrs voor SM-kontakt
Bel 06-320 325 80 (1 gpm)

SEXKONTAKT vrouwen
(25+) willen sex Direkt a/d
lijn" 06-96 63 (SOcpm)

ECHT THUIS!

SEX-OPROEPEN van
de heetste vrouwen (20-45)
06-97.37 (SOcpm)

06 -35010350 (75cpm)

GAY-kontakten mannen zoe- SEXtelefoonnrs van studenken mannen Datmg/Direkt tes, ze geven echt hun nunrv
Aparti 06-9518 (60 cpm)
mer 06-95 01 (80 cpm)
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320 322 11 (75 cpm)

htsjumeaux

225.-

295.-

1 pers. dekbed
w.a. ƒ 34,50

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 075-6172535

van lent opel
heemstede
HEEMSTEEDSE DREEF 261
TEL 023-6281560,
filiaal:. Kam. Onnerstr. 15
Zandvoort 023-571546

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

06-Nummers

in heel Nederland

2-pers.

175.-

onze aanbieding van deze week !

Autoverzekering

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

1-pers.

Opel Astra 1.6i Stationwagen GL
1993, 27.000 km, zwart metallic
24.500,Opel Vectra 18i 4 drs GL
1991, 87.000 stuurbekrachtiging, gnjs metallic . . 15.950,Opel Vectra 18i 4 drs GL
1993, 67.000, stuurbekrachtiging, rood, zeer mooi 25.950,Opel Corsa 14i 3 drs Swing
1993, 27.000, rood metallic
18.950,Opel Corsa Joy 1.4i 3 drs
1993, 30.000 km, grijs metallic
18.950,Opel Corsa 3 drs Exclusive 13
1989, 78.000 km, gnjs, metallic
7.750,Opel Corsa 4 drs 14i Swing
1990, 75.000 km, groen metallic
7.950,VW Polo Coupe Fox 3 drs
1992, 53.000 km, blauw metallic
13.950,Ford Escort 14 CL 3 drs
1992, 39.000 km, rood
16.950,Peugeot 40516 GL automaat
1990 99.000 km, stuurbekrachtiging
9.950,BINNENKORT VERWACHT
Alfa Romeo 141 ie 5 drs
zwart, 63 000 km, lichtmetalen velgen
14.750,Seatlbiza1.6iCLX3drs
1994 4.750 km, blauw, stuurbekr.
19.950,-

Party-service
PELIKAAN

Kennismaking

100% schapenwol, 2 delen

wollen
DEKBED

Zaandam (schuin t.o. station)

2 warme STUDENTES privé, Lief meisje, 28 jr, wil nette
massage, relax, trio. Midden- heer ontv. + verw teg fin
weg 89A A'dam 020-6925183 verg. Hyg + discr verz Br o.
750 RUILADRESSEN
nr. 795-38022 v d. blad
BETTY'S ESCORT
Gezocht
oefenruimte v in A'dam Inform bij WBV Het 020-6340507, dag v.a 19 u ,
voor uw feest,
Luxe pnvéhuisi 12 meisjes,
drumster
+
gitanst(en)
om
te
Oosten. Tel. 020-4873315
party of receptie
geen auto voor de deur
ƒ 125,- p u Bubbelbaden,
oefenen Tel 023-5714199 of
Tel 023 - 5715541
sauna's 1000-100 SarphatiEén telefoontje is genoeg
5712715, vr nr Maaike.
Financien en
om in contact te komen met park 118 A'dam 020-6723022.
Ingenieur (29) zoekt zelfst
de persoon van jouw keuze Privé A'dam, 9 top-meisjes
handelszaken
woonruimte tot max ƒ900,Probeer het eens en bel
Een zelfstandig inkomen
Ook heerlijke trio's v a 10 u
incl Tel 06 - 53 279 879.
06-35022221 (100cpm)
(bij) verdienen met
Overtoom 443, 020-6188677
uw adres voor koud buffet
FREELANCE-WERK
Werk meisje zoekt zelfst
en bittergarnituur
JOLANDA'S escort leuke
Zin in een striptease?
<an een optie zijn Bespreek Tel 023-5718812/5715619
woonr, eigen kdt, liefst omg
V A ƒ75 - DORSMAN
sexy meisjes m lingerie koBel 020 - 6191292
iet met ons Info en advies uit
H'lem / H'stede, max ƒ600,blijft
toch
goedkoper'
men bij u thuis 020-6912749
Zoekt u ruimte voor vergade- Tel 023 - 5730831
de praktijk, middels
Bel
nu
023
5714534.
7
een 2-daagse workshop nng, feest, club of partij
Freelancen Start en Groei Komt u dan eens praten met
Diversen
Rijwielen,
Auto's en
Data 30 sept. en 4 okt of mij, A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.
- een individueeltraject
motoren,
auto-accessoires
023-5714085 of 5719652
Info IBSS Consultancy
bromfietsen
NIEUW de SUPERBOX
020 - 692 54 71
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
WIKA
ga direct met haar aparti
Sport, spel en
T k snorfiets Peugeot Vogue, Autoruiten en kentekenpla• Uw particuliere Micro bon
Bel direct 06-35022204 (1 gpm)
ontspanning
zeer
goed
onderh.,
pr
ƒ
600,-.
:>er post verstuurd bereikt
ten Lijsterstraat 18
Tel 023 - 5714628
Dns pas over 3 a 4 dagen
Tel + fax. 023 - 5731613
Dpdrachten die te laat
Zie ook de pagina's
GOLDSTAR TENNIS
Dinnenkomen worden
SHOWROOM
Huur en verhuur
Overdekte en open banen
automatisch de week
in deze krant
voor beg en gev en ook (losdaarop geplaatst
auto's en motoren
se) verhuur Tel 020-6445483
PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl lerares
Tel 023 - 5718486

Grandioze speciale aanbieding
Alleen Bij ons
kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk doorgestikt 16 cm dik

65.35.95.125.-

Telefoon 023 - 5714534.
KAMER TE HUUR
Tel 023-5719211

Fabriekswinkel

SG35 SG40 SG45 Latex

Zalenverhuur

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
Huishoudelijk
Technisch personeel 4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
personeel
A'dam hoi, ik ben Nicky en Ik heb een PRIMA LEVEN
gevraagd
kom uit Amsterdam Ik ben 27 waarin het mij aan niets ontgevraagd
aar jong Ik houd van sporten breekt Een creatieve job en
Op zoek naar werk in de
en uitgaan Ik heb blauwe een absorberende hobby
techniek''
Bel
of
kom
dan
Gevr interieurverzorgster
ogen en mooi bruin haar en louden mij van de straat
enkele dagen p w 9 00-11 00 langs bij Technicum Uitzend ben 1 80 m lang Houd jij ook Madeel is dat het zo voorspelburo,
Ceintuurbaan
312
m
uur Hotel Queenie, vr nr
van sporten en uitgaan? Dan
oaar geworden is Daarom
mw Holleman Tel 5713599 A'dam Tel 020 - 676 76 56 kunnen we dat samen gaan zoekt deze late 40-er jou1 Een
doeni 06-350 15 156 1 gpm uitdagende dame Meer
3oxnummer 41021
Divers personeel gevraagd
weten? BEL 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 358333
Een telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
Ik, spontane gozer van rond
de persoon van jouw keuze de 20, z k m spontane meid
"Yobeer het eens en bel
om A'dam onveilig te maken
06-35022221 (100cpm)
Bel snel, druk op de 2,
Wij zijn op zoek naar 35 medewerkers voor verschillende
Hallo heren Zijn jullie net als reageer en ga met me mee
vacatures Wij zijn een import-groothandelbednjf in div
producten, o a speelgoed, boeken etc Bel meteen voor een k probleemloos, maar kijken 06-350 15 156 1 gpm Boxullie wel tegen de aankomen- nummer 993207
afspraak tussen 900 1600 uur Tel RTF 020 4657350
de donkere dagen op7 Ik ben Noord-Holland hè, met Anja1'
KINDERMODELLENBURO
Wil je werken als mannequin,
sportieve dame van 60+
dressmen of fotomodel'' Wij 'POUR ELLE' zkt KINDEREN en ik zoek een leuke, nette Ik ben een leuke, blonde
zoeken voor het komende van O t/m 14 jr, i v m jaarboek heer voor een gezellige spontane en jonge vrouw van
42 jaar, 1 72 m Ik zoek een
seizoen nieuwe gezichten 96 '97 Info 0344 - 615355 vriendschap Interesse9
Opleiding mog m eigen omg Lijkt het u leuk om te werken Reageer dan' 06 350 15 156 leuke vriend, om samen te
de leuke dingen
Erv niet noodzakelijk Ook als visagiste of hairstyliste7 1 gpm Boxnummer 431134 genieten van
m het leven1 Spreek maar wa
grotere confectiematen Info Bel dan voor info Instituut
'POUR ELLE' 0344-631061 V I P 0344- 652221, ook
Hoi, je spreekt met Debora m en wie weet spreken we
Ik
ben een leuke meid van 18 elkaar' 06350 15 156 1 gpm
's
avonds
bereikbaar
Oplei'
WW promotions, reclame er
jaar
uit Haarlem Ik ben op Boxnummer 327992
ding
in
eigen
regio
Niet
leefpromotiebureau Groothande
zoek
naar een leuke jongen Samen genieten van een war
tijd
gebonden
m/v
m non-food produkten Wi,
uit Amsterdam e o om gezel me vriendschap of LAT-rela
zoeken nog een 15 tal
lig mee te gaan stappen' Ik tie, met een intelligente man
medewerkers om ons snel
hou van Ajax, uitgaan, bio die gezellig is in de omgang
groeiende onderneming te
vraagt
scoop en vele andere dingen Dat wil ik' 06-350 15 156
versterken Functies o a
TOILETDAME
Heb je interesse7 Bel dan
1 gpm Boxnummer 388992
vertegenwoordigers, klanten
Tel 023 - 5713594
06
350 15 156 1 gpm Box
service afleveringen en
UTRECHT
hallo, je spreek
nummer 254748
reclame Geen speciale erva
met een leuke meid van 19
Woninginrichting
ring vereist Bel nu voor af
Hoi met Frank Ik heb ontzet jaar Ik ben op zoek naar een
spraak 020 4215500
tend zin in een blind date Jij leuke jongen uit Utrecht Ik
B Te koop tv meubel, wit ge ook? Dan moet je even bellen heb blond haar, blauw/groe
en je hoort gelijk wie ik ben en ne ogen en een slank pos
spoten, ƒ40,- Tel 023
Onderhoud,
zo 0635015 1561 gpm Box tuur Heb jij zin m een leuke
5717165, na 22/9
reparatie,
nummer 984877
afspraak met mij' Dan moe
B T k eiken wandkast ƒ 150
je zeker even reageren1
doe-het-zelf
kl E30, 192 br - 55 d 180 h Hoi, met Romy van 25 Ik heb
zin m een spannende blind 06-350 15 156 1 gpm Box
Info tel 023 - 5717794
date Heb je daar ook zin in, nummer 251203
DE KLUSSENBUS
bel dan en je komt meer te Utrecht hoi met Anita Ik ben
Voor iedere klus, bellen dus
Verhuizingen
weten 06-350 15 156 1 apm secretaresse van beroep II
Tel 023 5713780
Boxnummer 385200
ben 26, 1 59 m, heb lang
SCHILDER heeft nog tijd v X Y Z BV verhuizingen en
donker haar en zie er goec
Ik
ben
een
25
jarige
muziek
binnen- en buitenwerk Vnjbl kamerverhuizingen/ transport
uit Ik zoek een leuke, goed
liefhebber'
Ik
zoek
een
meisje
prijsopgave
Voll verz Dag-nachtservice dat net als ik van muziek uitziende man (geen bril/
Bellen na 18 00 uur 5719800 020-6424800 of 0654304111
houdt of misschien wel een baard/snor) Ik zoek geen
wanhopige mannen' Gewooi
• Te koop partij houten
instrument bespeelt1
1
Baby-artikelen
schroten, oud en nieuw
06 350 15 156 1 gpm Box een avondje uit
06-350 15 156 1 gpm Box
ƒ125, Tel 023 5719596
nummer 359503
nummer 451419
Voor al uw schilderwerk en n Kinderledikant met matras Ik ben Ruud en ben hartstikke
1
Waar
zijn alle leuke, charman
kleur
wit,
ƒ
75,
,
Bebe
Comfor
andere klussen in en buiten
gek en onverantwoord Ik
te vrouwen gebleven, di
het huis, vrijblijvende pri|sop- buggy ƒ 100,- 023 - 5719649 zoek iemand die mij wil
graag een vrolijke en onde
gave 020 - 6864651
Te koop Maxi Cosi 2000 -t- heropvoeden of die1 mij in be- houdende relatie willen? Alsj
dwang wil houden Je moei
« Rubrieksadvertentie op- Maxi Taxi (inclusief voeten wel van goede huize komen' dit bent, bel dan en ik vertel \<
geven' Zie voor adres en/of zak), combi kinderwagen
Durf jij? 06 350 15 156 1 gpm over mijzelf 06-350 15 156
telefoonnummer de colofon Chicco wipstoeltje
1 gpm Boxnummer 941253
Boxnummer 378964
in deze krant
Tel 023 5714112

Geopend nieuw kantoor in Amsterdam

Hoi, ik ben Kim, 1 65 m lang
en slank' Ik zoek een leuke,
spontane, knappe, mtelligen- Voor al uw bestratingen,
:e man met een goed figuur, schuttingen en tumonderdie goed gekleed is'
houd, bel 020 -6864651,
06-35015156 1 gpm Box- voor een gratis prijsopgave.
nummer 344618.

Oogbednegend „echt" marmer schilderen tijdens

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Toe aan een nieuwe
Grote Krocht 26 loopbaandimensie?
Tel. 5713529

Verenigingsnieuws

diversen

Hallo, je spreekt met Rita Ik
jen een vrouw van 54 jaar, zie
•T jong uit en heb blond haar
T k witte salontafel ƒ25,
en blauwe ogen Ik hou vani witte eettafel ƒ 150; secuzon, zee en strand en ben op strip/50 Tel. 023-5717165
zoek naar een leuke man voor
een leuke afspraak Dag tot
loors 06-350 15 156 1 gpm
Bloemen, planten
3oxnummer 202861
en tuinartikelen

Amsterdamseweg 202, AMSTELVEEN - TEL 020 - 6413187

In 6 lessen van 2Vï uur wordt u
een eeuwenoude marmertechniek meester

Oproepen - Mededelingen

Hallo, ik ben Bianca uit Den
Haag Ik hou van Gabber, ben
Relatie/
19 jaar, heb blond haar, groe- bemiddelingbureaus
ne ogen en ben op zoek naar
een leuke gozer, die tussen
de 19 en 22 jaar oud is Woon :UPIDO brengt u bij elkaar'
in de omg Den Haag? Bel ndien gewenst reeds binnen
dan snel 06-350 15 156
week uw eerste contact
1 gpm Boxnummer 394415
'raag gratis en vrijblijvend
Hallo, je spreekt met Babette de folder aan 0345-611486
ben een spontane Amster- automatisch) of 0345-631364
damse en ben 23 jaar oud Ik telefoniste). 24 uur per
leb donker krullend haar, dag, 7 dagen per week
blauwe ogen en een normaal Cupido erkend, voordelig en
postuur Ik ben op zoek naar én van Nederlands grootste
jen spontane jongen, die zin elatie-orqanisaties
leeft om een keertje iets
uks te gaan doen'
Te koop
06-350 15 156 1 gpm Boxaangeboden
nummer 261156

SM-VOOR-2 direkt apart
voor dominant sexkontakt
06 320 329 99 (75cpm)

MICRO'S

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

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het

Gratis Micro's en betaalde
recht voor zonder
Micro's moeten worden ingele- «Pgave van redenen
verd bij een aanleveradres
'<*?ten 'e wlJZISen of
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur. nie' °p te nemen'
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke rnarkt, tot een maximum van één advertentie
per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn mei. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v p in rubriek:

Plaats:

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201 / 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

woensdag 18 september 1996

Knoppen

W

IE SCHIPHOL als dagjesmens bezocht, moest
eind jaren vijftig een entreekaartje kopen. Dat was
toen reizigers nog niet door
slurven werden opgezogen en
uitgespuwd. Het hightech
Schiphol van nu doet alle mogelijke moeite om 'klanten' te
lokken. Zo kan je, roept men,
leuk rond de luchthaven fietsen, op enige afstand 'vliegtuigje kijken' of er 'gezellig winkelen.'
In een kwartiertje ben je van
station Duivendrecht tot onder
de luchthaven, waar een roltrap
je naar het hart van het koopcentrum Schiphol Plaza tilt.
Boven het geroezemoes van de
grote hal uit twinkelen ijle
klanken van een draaiorgel.
Airport van Amsterdam, nietwaar?
Het gerammel van guldens en kwartjes in het
mansbakje is
illustratief.
Geld en snelheid - daar
draait het leven om. Plazawinkels blijven open van
de vroege ochtend tot tien
uur 's avonds.
Service voor
de luchtreiziger, Schipholwerker en de dolende dagjesmens. Het is er 'werelds winkelen' roept de slogan in deze vacuum verpakte wereld.
Helemaal aan gene zijde van
het shopping centre ligt Schipholscoop. Daar showt de luchthaven hoe toekomstgericht ze
bezig is. In een hoekje staan er,
als in een heus vliegtuig, zes
stoelen van waar uit je kunt beleven hoe Schiphol en omgeving er in 2015 uitzien. Een reis
naar de toekomst die over het
dan volgebouwde IJburg voert.
Een ideale woonwijk, weet de
ingeblikte kristallen-boldame
te vertellen. Veel wijzer word je
er ondanks de juichende commentaren niet van, al begrijp ik
wel dat de vijfde startbaan een
zegen voor de mensheid is en
dat een people mpverje van het
vliegtuig in no-time voert naar

het kloppend hart van de luchthaven, enkele startbanen verderop. Drie middelbare scholieren hebben blijkbaar van
Schiphol bij wijze van visueel
opstel een video-filmpje mogen
maken van de mening van de
buren van de luchthaven over
de geplande uitbreiding. Hun
werkstuk wordt in een filmzaal
vertoond. Geen van de omwonenden blijkt echt last van
overstormende jets te hebben.
Nee hoor, werkgelegenheid,
daar draait het allemaal om. En
wie gedwongen zijn huis ontruimt, is boos. Niet op de herriemakers, maar op de autoriteiten. Het is maar goed, concluderen de drie jeugdige cineasten, dat er voor- en tegenstanders van de uitbreiding van
Schiphol zijn, 'dan kom je ergens in het midden terecht.'
Hoe lief.
Echt aardig
is de op de
vloer gemonteerde kolossale luchtfotokaart van de
wijde omgeving. Met een
beetje goede
wil vind je er
de eigen straat
terug.
Een
stap met mijn
schoenmaat
43 en ik heb
zomaar 1700
meter
afgelegd. In een geluiddichte kamer
laat Schipholscoop je horen en
zien hoeveel herrie een waterval maakt, of een klopboor. Je
ziet de bijpassende dia, je ziet
ernaast een geluidskolom oplichten en je begrijpt dat je blij
mag zijn bij Schiphol te wonen
en niet bij een waterval.
Een bezoekster die alle knoppen heeft geprobeerd, stapt ppzij: „Misschien wil één van jullie nog even op de knoppen
drukken?" En de Boeing raast
voorbij, de boor klopt. Je laat
de knop los en het geluid valt
weg. Dat zou de ideale knop
voor de buren van Schiphol
anno 2015 zijn. De luchthaven
biedt een leerzaam dagje toekomst. In een wolkje nostalgie
kan je nog nahijgend bijkomen
in museum Aviodome.
Jan Maarten Pekelharing

Culinair pad

De ANWB slaat met zijn nieuwste uitgave '500 Culinaire Ontdekkingen' nu ook culinaire wegen in. '500 Culinaire Ontdekkingen'
is een culinaire en toeristische gids in één. Met totaal vijfhonderd
bijzondere eet-adressen in elf grote Nederlandse steden, geselecteerd door culinaire journalisten.
De lezer wandelt aan de hand van een routebeschrijving en een
plattegrond langs allerlei gastronomische verrassingen.
De gids kost 24,95 gulden.

Wandeling door
kalmerend voor 'rust
Tussen Castricum en de duinen
ligt een groot psychiatrisch ziekcnhuis met een al even groot
terrein eromheen, dat tot voor
kort alleen toegankelijk was
voor patiënten, bezoekers en
personeel. Dat is nu verleden
tijd. Sinds de voormalige provinciale inrichting in particuliere handen is overgegaan, is
Duin en Bosch voor het publiek
opengesteld. Dat dient zich wel
aan een aantal regels te houden: geen bloemen plukken, op
de paden blijven, niet harder
rijden dan dertig kilometer per
uur en buiten de gebouwen blijven. Honden mogen mee, mits
kort aangelijnd.

W

IE LANGS de portiersloge Duin en
Bosch binnengaat,
ondergaat onmiddellijk de
serene rust die uitgaat van
de parkachtige aanleg.
Want, zo redeneerden de
bouwers van de oorspronkelijke inrichting, de omgeving van het ziekenhuis
moest vooral rustig zijn,
met veel groen en uitgestrekte wandelpaden, waar
rusteloze geesten een kalmerende invloed konden
ondergaan.
Bovendien moest het een gesloten inrichting zijn en zichzelf kunnen bedruipen. Dat
ging zo ver, dat het complex een
eigen watervoorziening had - de
fraaie watertoren staat er nog
steeds -, natuurlijk een eigen
kapel en een eigen begraafplaats. Deze laatste is sinds de
jaren zeventig niet meer in gebruik en inmiddels liefdevol
opgenomen door het omringende bos.
Overigens is die oude begraafplaats zeker de moeite van
een bezoekje waard. Oude sierbomen buigen kromgewaaid

Fietsen in het Zwarte Woud en
op heksentocht in de Achterhoek

E

LK SEIZOEN kent zijn
bekoring. Zeker niet in
de laatste plaats de
herfst. Het najaar is méér
dan alleen regen en storm,
bijvoorbeeld een kleurrijke
metamorfose van de natuur. Daarom leent de
herfst zich uitstekend voor
diverse activiteiten zoals
wandelen, fietsen, enzoyoort. Tips voor najaarstripjes in de buurt of wat verder
weg.

komen in Petri-Heil aan de
Weissensee, waar tot 5 oktober
zeer voordelige arrangementen
worden aangeboden. Naast vissen in de Weissensee - volgens
kenners de meest visrijke plek
van Oostenrijk - kan er worden
gewandeld, geroeid en is het,
als het weer een beetje meewerkt, zelfs op het strand nog
aangenaam. Telefonische informatie: 00 43 4713 2220.
Dichterbij kan er voordelig
worden gefietst. In het hart van
het Zwarte Woud vol bergen en
meren tot 13 oktober ook hier
Hengelaars kunnen voor een gunstige prijzen voor een week
zacht prijsje aan hun trekken verzorgd fietsen. Er zijn stille
(ADVERTENTIE)
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Naxlak
orkest

Het film- en dansorkest
„Max Tak" is vernoemd
naar de legendarische
dirigent van het
Tuschinski Theater
orkest, dat in de beginjaren de muzikale begeleiding van de zwijgende films verzorgde.
In het kader van het
75-jarig bestaan van
het theater mag het
MaxTak-orkest natuurlijk niet ontbreken.
Het beroemde Max Takorkest verzorgt vier
optredens in de grote
zaal.
Zondagochtend 29 sept.,
aanvang 10.30 uur, zaal l,
f 5,-p.p.
Kaartverkoop a/d kassa
v/h theater,
Keguliersbreestr. 26-28,
Amsterdam

Zondag 29 september
zal dit zijn:
„Symphonie in
E Motion"
(voor cinefielen en volwassen muziekliefhebbers).
Een filmverhaal over
menselijke en al-te-menselijke emoties, aangewakkerd en gestuurd
door muziek en afgewisseld door entr'actes.
Hierdoor ontstaat een
voorstelling waarin
orkest en beelden, als
ware levende acteurs,
met elkaar een dialoog
aangaan.
De kern van deze voorstelling is 'n film in vier
delen die werd gecomponeerd op basis van 22
miljoen meter lange
verzameling filmbeelden
uit de archieven van het
Nederlands Filmmuseum.

1-17

De kapel van het ziekenhuisterrein, schilderachtig gesitueerd tussen de bomen
door de immer aanwezige westenwind over de vervallen graven. Een keurig onderhouden
schelpenpad voert langs de verweerde en scheefhangende stenen.
Twee wandelroutes leiden
over het terrein, die beide een
uur in beslag nemen. De 'rode
route' (met rode paaltjes gemarkeerd) voert voornamelijk
door het bos, de 'blauwe route'
(uiteraard met blauwe paaltjes)
leidt vooral over het meer bebouwde deel van het terrein.
Lopend tussen de schijnbaar
willekeurig neergestrooide gebouwen, kom je al,snel onder
de indruk van de natuurlijke
rijkdom van de inrichting. In
het duinzand staan bossen van
zomereiken, de grillige stammen oprijzend uit een tapijt

In de Hoeptuin
zijn diverse
duinlandschappen
nagebouwd
van klimop. In het vroege voorjaar zie je hier grote velden van
bloeiende sneeuwklokjes.
Ook de gebouwen, soms met
namen die rechtstreeks aan het
landschap zijn ontleend (Ko-

ningsduin, De Krocht, De
Baak), zijn het aanzien waard.
Vooral die uit het begin van
deze eeuw zijn karakteristiek
en geeft hun architectuur weer
hoe in het verleden tegen gees-

Foto. De Groot

teszieken en hun genezing werd
aangekeken. Sanatorium-achtige gebouwen dus, met grote
vensterpartijen in metalen kozijnen.
De ingang van Duin en Bosch
bevindt zich in het centrum van
Bakkum; de hoofdweg door het
dorp volgen tot een bord de ingang aangeeft. Parkeren is mogelijk bij de diverse gebouwen
binnen en buiten het terrein.
Komend met het openbaar vervoer, is het vanaf station Castricum naar Duin en Bosch ongeveer tien minuten lopen. Onlangs geplaatste bordjes wijzen
de weg daarheen. De toegang
tot het terrein is gratis.
Duin en Bosch grenst aan een
ander interessant gebied, dat
van Het Noordhollands Duinreservaat, waarvan het bezoe-

Nog meer voordeel tot l november bij P&O Ferries waar je
op de nachtafvaart de caravan
gratis van Calais naar Dover
kunt meenemen en je als vroege vogel vanaf half acht 's morgens voordelig afvaart. P&O is
de enige veerdienstmaatschappij met Ie klasse aan boord: wie
daarop boekt krijgt in de Club
Class een aparte lounge, gratis
koffie en champagne. Het cruisegevoel dus daar in het Kanaal. Informatie: 023-5621888.
De Achterhoek blijft leuk en
vooral voor kinderen is er de
komende weken van alles te

Wolthoorn & De Groot

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

en 'vriendelijke' wegen voor gezinnen en snelle en veeleisende
trajecten voor de avontuurlijker racers. Informatie: 0206978066 of rechtstreeks met
Kur Touristik: 00 49 7653 68349.
Appeldagen in Italië, om precies te zijn in Zuid-Tirol, een
fruitgebied bij uitstek waar van
5 tot en met 8 oktober de appeldagen worden gehouden. Wie
er blijft kan een week later de
wijndagen meemaken. Specialiteitenmenu's met de appel als
belangrijkste ingrediënt en lezingen over wijn en bezoeken
aan wijnkelders en -gaarden.
Informatie: 00 39 471 810231.
Wat vroeg voor wintersport,
maar wie nu boekt bij NBBS
(071-5232020) geniet wel van
een leuk prijsvoordeel. Nieuw
bij deze organisatie, die niet
meer alléén voor jongeren is, is
de wintersportbrochure met
programma's voor snowboarden.

kerscenlrum 'De Hoep' achter
Duin en Bosch ligt. Het Noordhollands Duinreservaat is ongeveer 5.300 hectare groot en
wordt door het PWN Waterleidingbcdrijf beheerd. In het bezoekerscentrum is een permanente expositie ingericht over
de waterwinning in de duinen.
Eond het centrum, dat ondanks de enigszins futunstische architectuur wonderwel
overgaat in het heuvelachtige
duinlandschap, is een grote
tuin aangelegd: de Hoeptuin.
Daarin bevindt zich een verzameling van de vele soorten
planten die in het Duinreservaat te vinden zijn. Ook zijn er
diverse duinlandschappen nagebouwd, die het ontstaan en
de verschillende stadia van
duinlandschap illustreren.
Wie het allemaal in het echt
wil zien, kan een wandeling maken langs een van de vele routes die door de duinen zijn aangelegd. Ook op deze tochten
mag de hond mee, maar moet
ook hier kort aan de lijn worden gehouden.
Bezoekerscentrum De Hoep
is het hele jaar geopend op dinsdag tot en met zondag van tien
tot vijf uur; op maandagen, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag
is het centrum gesloten. Het bezoekerscentrum is gevestigd
aan de Johannisweg 2 te Castricum. De richting naar De Hoep
is in de omgeving van Castricum goed aangegeven. Er bevindt zich een groot parkeerterrein en een onbewaakte fietsenstalling. Van april tot oktober is
De Hoep vanaf station-Castricum bereikbaar met buslijn 44,
uitstappen halte Zeeweg/camping. Ook kan gebruik gemaakt
worden van een treintaxi. Voor
nadere inlichtingen: O.V.-informatielijn 06-9292. De toegang is
gratis.

KIJK SNEL IIVI DEZE

geeft u meer!
Twintig klippers, tjalken en aken presenteren zich zaterdag 21
september op de

zeilmanifestatie Uzeilen 1996
van de Vereniging
Museumhaven
Amsterdam. De
presentatie wordt
afgesloten met het
admiraalzeilen
Afhankelijk van de
windrichting wordt
gezeild vanaf of tot
Buitenhuizen aan
het
Noordzeekanaal.
Start en afsluiting
zijn ter hoogte van
het KNSM/Javaeiland.
Weekmedia-lezers
krijgen de kans de
zeilmanifestatie
van nabij mee te maken door mee te varen op het historische U-veer
XI uit 1927 van het G VB.
Om 11 uur stapt u aan boord, vertrokken wordt om half 12 achter het
CS (steiger 8). Om half vijf bent u terug op het opstappunt

r,

In het Zwarte Woud zijn stille en 'vriendelijke' wegen voor gezinnen en snelle en veeleisende
trajecten voor de avontuurlijker racers
doen. Tot en met 27 oktober verfeesten, er is straattheater, Drie tuinen in de omgeving van
zijn er de paddestoelen-arran- men kan met de Jenevertram de Engelse hoofdstad kunnen
gementen waarbij u fietsend naar het Jenevermuseum en er worden bezocht en Susan en
langs de ANWB-paddestoelen is de wedstrijd wie de Snels- Tony Home, telefoon: 00 44 171
ook de echte boleten, vliegen- trennende Kelner wordt. Voor 720 4891 geven u graag alle inzwammen enzovoort kunt ont- wie het wat rustiger wil doen, is formatie.
dekken. Tijdens de herfstva- er het Provinciaal Museum m
kantie van 12 tot en met 27 ok- het schitterende Begijnhof. Of
Frankrijk dichtbij Dan dentober staat de Achterhoek in kan men naar de tentoonstel- ken we aan Picardie, Champaghet teken van sagen, legenden, ling 'Artificial Flowers' en naar ne-Ardennen, Nord-Pas de Cageheimen, kortom, veel grieze- de Zilvertentoonstelling in het lais en Lotharingen. Je rijdt er
len op heksentochten en hor- Stedelijk Museum. Informatie: in enkele uren naar toe en vindt
roravonden. Informatie: 0575- 023-5344434.
er een schat aan historie, een
519355.
glooiend landschap, stille wegGroot Brittannié trekt jaar- getjes en vooral voor NederFeesten kunnen ze daar in lijks meer Nederlanders. Wie landse begrippen zeer gunstig
Hasselt in Belgisch Limburg en voor 23 oktober nog in Londen geprijsde restaurantjes waar la
wie er het weekend van zater- komt, moet zeker een dagje met maman zelf vaak achter het fordag 19 oktober heenrijdt (Has- een begeleide Gardentour mee nuis staat. Informatie: Maison
selt ligt 250 kilometer van Am- die drie keer per week 's mor- de la France, tel. 020-6203141.
sterdam) heeft er onvergetelij- gens om half negen start bij het
De normale prijs van de boottocht is 15 gulden (kinderen 12,50 gulke dagen. Er zijn dan de Jene- metrostation Embankment.
Leni Paul
den). Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon krijgen
Weekmedia-lezers een korting van een rijksdaalder per persoon en
betalen dus 12,50 gulden Kinderen van 4 tot en met 12 jaar tien gulden.
Kaarten zijn telefonisch te reserveren op werkdagen van negen tot 12
uur bij het GVB, telefoon (020) 683 1691.
Met gebruik van onderstaande bon kunt de kaarten na reservering met
korting afhalen op zaterdagochtend 21 september bij het IJ-veer

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:

sponsor
75 j««i-

Aantal personen:

(max. vier per bon)

geeft u meer!
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Algemeen

OCCASION CENTRUM
ZUID-OOST

Peugeot

13-16

Saab

Volvo

Rijscholen

± 50 auto's APK gek. DenDaihatsu Valera 1.5 l
Voor een perfecte SAAB 99
'95
PEUGEOT ZUIDWIJK
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Peugeot 205 Ace 1.1
90, 900, 9000 ook Royal Class
'94
106
Accent
v.a.
bw.jr.
'93
Haarlemmerweg bij molen. Renault 19 1.9 D
95
020-6844079. Tevens Inkoop. Subaru Legacy 2.0 GL
92 106 XNDiesel '93 . 68.000 km Aanbieding voor de zomer:
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autoSubaru Mini Jumbo
92 205Trophy 1.11'92 53.000 km Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
Amsterdam - Almere • Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
lederen interieur, ABS
rubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zaterAudi 80, Turbo Diesel
92 205 Accent 1.1 i '93 39.000 km
GRANDIOZE PRIJZEN!!!
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
Audi 100, 2.3 CD
90 205 Forever 1.1i '94 63.000 km
SAAB SERVICE
10 motorrijlessen + examen ƒ835.edities van Weekmedia t w.: Amsterdams Stadsblad, BuiRat Panda 750 L
'88 205 XR 1.4i '93 .. 29.000 km
AUDI
Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
MOLENAAR
'92 205 XS 1.4 '87 ...109.000 km
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
801.9TD3/94
ƒ26.900 Seat Ibiza 1.2 sp
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
HOOFDDORP
Toyota Corolla 1.6 GLi
'92 205 XS 1.4i '90 .. 49.000 km
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uit15 VOLVO STATIONS '85-'94,
BMW
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!
Citroen AX, 1.1.
'89 205 GTI 1.9 '87 ..110.000 km
hoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
Sedans 740, 940 en 360.
520 i 12 V 7/92
ƒ21.500
Opel Corsa 1.4 5 drs aut GIX'94 405 GLX 1.6 br.'92 66.000 km Onderhoud, reparatie, APK.
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Theorie op CD-I GRATIS
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Eigen revisiewerkplaats
CITROEN
Nissan Micra Super 1.3 S 95 605 SV 3.0 '91 ... 93.000 km
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
voor
Saab
motoren
AX 1.1 E 11/89
ƒ 6.400 Nissan Sunny 1.4 LX
DEMO
240 2.3 Estate
1/92
92 306 XR 1.4i '96
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
8e HAAGSCHE
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
en versnellingsbakken.
BX1.9 TGD Break 1/93/ 14.900 Mazda 323 LX 1.3
DEMO
740 GL, aut., 2.3
5/90
91 306 XS 1.6i '96
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
OLDTIMERBEURS
+
Veiling
Tevens
verkoop
van
nieuwe
Telefonisch' van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
BX 1.9TRD5/89
ƒ 4.800 Opel Astra 1.4
DEMO
740 CL, aut., 2.3
1/90
92 306 XT 1.6i '96
en gebruikte onderdelen
20 t/m 22 sept. de Uithof.
20.00 uur. Tel. 020-oo5.86.86. Fax 020-665.63.2).
BX 1.4 E 9/89
ƒ 3.500 V.W. Polo 1.1 Coupé
850 2.5 Estate LPG . . . . 6/94
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
'91 406 ST 1.8/16V '95 .. .DEMO
023-5614097
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
BX 1.6 Deauville 6/92 ƒ 7.600 V.W. Polo Coupé
440 Escape 1.8
6/93 3 hallen! Info: Pro Mobiel Totaal
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
90
OOK VOOR INKOOP en
Tel./Fax:
070-3977210
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000 XM 2.0 i Comfort 3/91/ 9.700 Mercedes 190 aut.
440 Escape 1.8
12/92
92
SAAB DEPOT
STALLINGRUIMTE
Rijbewijskand.
in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeersXM2.1 T 123/93
ƒ17.900 V.W. Golf 1.8 CL
AD Amsterdam
10/93 Renault 16 TX, 01-79, bruin92
Verkoop van nieuwe en gebr. 460 GLE LPG
school met behulp van de gratis rijles-infogids. Tel. 020-6633773.
Xantia 1.6 i X 2/94
ƒ14.200 Volvo 340, Aut.
Minervalaan
86,
A'dam
•
Zuid
460Luxury
1.8
3/96
'90
met.,
i.g.st.,
APK
12-'96,
onderdelen.
Tevens
revisie,
onAfgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, AmXantia 2.0 i SX 7/93 ƒ 17.500
Tel. 6629517/6791864
4601.8
1/94 ƒ8.500. Tel./fax 0411 -633364.
Autorijschool Dolfijn
derhoud, rep. 0412-636737.
sterdarn of bij de volgende Weekmediakantoren:
ZX 1.8 Furio 6/93
ƒ15.700
Citroen ZX Aura 1.8 ....4/93
Korting fl.500.1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Traction
Avant
Citroen
11
B,
Renault Espace 2.2
1/92
voor inwoners uit A'damvervolglessen ƒ40 p/u
FIAT UNO
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Autosloperij De Liede.
VWGolf 1.6 CL
2/90 1954, gaaf, rijklaar, NL kente- Info: 020-6839193 / 6187330.
.4 IE 2/91,
ƒ 7.000 Osdorp tot en met vrijdag 20
INKOOP
ken,
ƒ
12.500,-.
0505013351.
Lancia Thema automaat 6/87
sept. (vlg. week voor A'dam 70 BESTELAUTO'S en pers.
autotel.
06-52656690
60
D
2/94
•
ƒ
12.900
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
Loop + Sloop auto's
Autobedrijf DICK MUHL
B'veldert)
busjes
v.a.
ƒ3500.
Garage
FIAT TEMPRA
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
RIJSCHOOL ROLF
Verkoop onderdelen
OFF VOLVO DEALER
Rijsenhout, lid Bovag.
1.6 IE 12/92
ƒ 8.950
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
Rijden bij Rolf is een begrip in
R.D.W. vrijwaring
Nijverheidslaan 1, WEESP
Van der Madeweg 21
Meer
dan
50
jaar
gevestigd:
1.9 D orig. Van 6/93 ƒ11.400
Geen voorrijkosten
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
T.k. Merc. 207 aut., 9 pers., met Amsterdam. Met een goed
Tel.: 0294-418200/418008
(Bij de Macro)
Bennebroekerweg
17,
Rijsen1.9TDS 11/91
ƒ 9.500
020-6198691/6149557
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
banken, geel kent., 1984, team instructeurs geven wij op
Daewoo / Occasioncentrum
hout bij Aalsmeer, 0297- VENTO ATLANTA 1.8/90 pk
2.0 D Stat. 6/91
ƒ 9.000
340 3/5 drs. automaat '87 t/m
een psychologische manier inTotale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
i.z.g.st.,
ƒ
10.000.
020-6817013;
Tel.: 665 01 31
324229. Ook t.k. gevraagd.
metallic lak, trekhaak
Grote sortering ONDERDELEN
'91; 240 DL, Sedan do.bl. '88;
tensief les en nog leuk ook!
FIAT TIPO
verzw. koeling, Atlanta pakket 440 GL LPG '89/'91; 940 GL na 18 u.: 020-6238184.
Hoog slagingspercentage en van alle schade-auto's, alle
1.7 D 6/91
ƒ 6.000
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
sportvelgen, stereo
Sedan aut. '91,740 GLE Sedan
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. merken, alle bouwjaren.
FIAT CROMA
ca. 1000 tot 6000 km
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
LPG '90, 240 Polar Estate LPG
Tel.: 020-6868063/6332405 of GEBR'. OPDAM B.V.
2.0 IE 4/92
ƒ 9.800
2 a 3 maanden jong
'92. NIEROP, de Vrienden van
06-54633678. P.S. Ook 8-week- Tel.: 023-5845435.
3 regels
ƒ 44,00
geen afleveringskosten
Fiat FIORINO
uw Volvo! Vancouverstraat 2se cursussen en examenroutes Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor elke extra regel
ƒ 14,85
direct leverbaar
12, A'dam-West. 020-6183951.
1.6 D Van 9/90
ƒ 6.000 Opel Omega GL, 4 drs, 20i 16V, autom. (nw model) 1994,53.000
rijden is vanzelfsprekend.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
mm-prijs
ƒ 9,20
km, mistral grijs
.ƒ39.950 Vento Atlanta rijklaar .ƒ40.259
Loop-, sloop- en schadeauto's
FORD
24
UURS-SERVICE
!
THEORIE SPOEDCURSUS
NU
SLECHTS
ƒ33.995
Opel
Omega
GL,
4
drs,
20i
16V,
1995,
29.000
km,
polar
mm-prijs met vignet
ƒ 9,20
Escort 1.6 CL Clipper
in 1 weekend in Amsterdam m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
blauw
.ƒ47.950
1/94
ƒ14.900
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,90
GARAGE ECONOOM
ƒ 135 (incl. examen).
RDW Erkend auto-demontageOpel Omega GL, 4 drs, 20i, 1996, 19.500 km, star zilver./ 45.950 VW/Audi importeur PON
Escort 1.8 CLD 5-drs
Nederland trakteert ons op een
InterCursus 06 - 52713140.
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
Alle onderhoudsbeurten
8/93
ƒ 13.700 Opel Vectra GL, 4 drs, 1.8i, autom., 1995,32.000 km, aubergine, feestweekend over de grens
Koppeling en Remrevisie
niet breder dan twee kolommen).
850 GLT
1992-1993
ƒ31.950
Wilt u een goede en niet te van sloop- en schade-auto's.
Orion 1.8 D CLX 3/92 ƒ 9.000 stuurbekr. etc
vanwege de door ons behaal- 740 GL 2.3
Tev. verkoop van onderdelen.
Schadeiierstel en -taxatie
Bovenstaande Opeis zijn O.K. Quality cars en worden met
1990
dure rijopleiding?
FORD MONDEO
de successen. Dat is zeer ple- 740 GL 2.3 Estate
Gratis gehaald. Meteorenweg
Uitlaat en Schokbrekers
1 jaar volledige garantie verkocht.
1988
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Bel
dan
Ferry
020
6127187.
1.8 TD CLX 10/93
ƒ 18.400
zierig voor ons personeel, maar 740 Sedan 2.3, autom. . .1986
381, A'dam, 020 - 6319802.
Banden en Uitlijnen
Eerste
4
lessen
voor
ƒ
100,-,
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta1.6 CLX 7/93
ƒ 14.500
spijtig genoeg is onze verkoop 460
APK en VVN Keuringen
DOOR INRUIL VERKREGEN
1991/1994
daarna alle lessen ƒ35,-.
Te koop gevraagd loop- en
rief op aanvraag.
FORD SCORPIO
VW Golf Atlantis 1.6i, 1988, 13.900 km, rood
ƒ7.950 afdeling zaterdag 14 sept. ge- 440 automaat. 1990 t/m 1992
20 lessen + examen ƒ 950,-.
Tel.: 020-6233220
sloopauto's. Hoge prijs. Met
sloten.
Daardoor
kunnen
wij
2.0
CL
aut.
12/89
ƒ
6.000
Pontiac Trans Sport 2.3 16V, airco, 1993, 78.000 km, rood
440
1990 t/m 1995
Voor meer informatie of advies, bel
vrijwaring en eigen ophaalonze
clientèle
helaas
1
dagje
2.0 CL 1/92
ƒ12.500 met
ƒ36.950
240 Estate 2.3 LPG .'89/1992
Ook op zaterdag open !
dienst. Kila-sloperij:
2.0 i CL HB 3/93
ƒ14.600 Nissan 100 NX 1.6 SLX, 1992, 72.500 km, rood . . .ƒ 18.950 niet van dienst zijn.
023-5333742 / 06-52838400.
uw
Volvo-dealer
APK
+
grote
beurt
v.a.
ƒ
299.Mazda 323 F 1.6i 16V, 1992, 61.500 km, zwart . . . .ƒ17.950
HONDA ACCORD
met persoonlijke service
DIESELSERVICE
2.0 EX Aut. 06/91
ƒ10.900 Ford Escort 1.4i CL, 3 drs, 1992, 38.700 km, rood . .ƒ 17.950
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- brandstofpompen; verstuivers
VW Polo coupe Fox 40, 1992, 53.700 km, blauw met../ 14.950
MAZDA 323
laan 128, Amsterdam-Noord.
cil.koppen vlakken. Garage/
Citroen 2X 1.4i Reflex, 1993, 55.500 km, grijs met. .ƒ 19.950
1.3 i solid HB 7/93 ƒ 13.900 Seat Ibiza 1.5, 1988, 94.000 km, blauw
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
AUTOLAK
motorenrevisie FEENSTRA
ƒ5.950
MAZDA 626
Opel Senator 30i, autom., 1991,149.000 km, blauw met../17.950
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Perf. VOLVO 240 GL, sedan, Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
1.8 LX HB 2/94
ƒ 20.400 Mercedes 300 E, autom., 1990, 107.950 km, grijs met../ 29.950
Lada's, vrachtw., busjes, ter'88, Ipg, div. extra's,
alle
kleuren
1.8 LX Sed. 2/93
ƒ 15.700
reinw., aanhangw. en carav.
vr.pr. ƒ 8.900,-: 050-4031247.
APK KEURINGEN ƒ70,
2.0 GLX T sedan 2/93jf16.900
Div. Opel Occasions in voorraad
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
klaar terwijl u wacht.
ook in spuitbussen
VOLVO 740 diesel Estate, '86,
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
MITSUBISHI
Garage West-Center:
187.000 km, d.grijsrnet, nw.
035-6835858 of 06-53331964.
Lancer 1.6 GLSi 2/94 ƒ 15.900
020-6122476 (zonder afspraak)
APK, 5 bak, keurige, betrouwb.
Wij komen vrijblijvend langs.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
NISSAN
Otto Nieuwenhuizen bv
wagen ƒ9450. 0523-681638.
Prim. 1.6 HB, 4/94 ƒ17.400
Gevraagd jonge auto's v.a.
Autobedrijf CRYNSSEN
Overtoom 515, Amsterdam
1990 a contant. Belt u voor inl.
Prim. 2.0 SLX
Crynssenstraat 10-14
0341-419354 of 0652-977028.
Wagon 9/92
ƒ 15.900
(020) 6129804
Tel.: 020-6184402.
Officieel VW/Audi-dealer
RL: VAN LENT OPEL ZANDVOORT
Sunny 2.0 D LX
APK-keurstation, reparaties
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
MOTORISCHE problemen?
Stat. 10/91
ƒ 9.400 Kam. Onnesstr. 15
Laat uw auto testen d.m.v. de alle merken en schaderegeling. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. merk auto a cont. met vrijwar.
2041
CB
Zandvoort
N.:
023
5715646
Contactweg
47
Klaar terwijl u wacht.
OPEL ASTRA
bewijs. Tel.: 020-4824640.
A'dam-Sloterdijk 020-6869611 modernste apparatuur.
Ruilstarters en dynamo's.
1.4 i Tailgate 5/92
ƒ11.900
Garagebedrijf OUT. 020 ZATERDAG
WERKPLAATS
RIO
t.k. gevr. alle merken auValkenburgerstraat 152.
1.6GL Stat. 9/92
ƒ12.900
to's, busjes, schades, contant
CONTACTWEG
GEOPEND 6441020. ma-vr. 8.00-17.00 u.
1.7 D GL Stat. 2/92 ƒ12.900
Tel.: 020-6240748.
5 GTL, '85, APK t/m mei '97, MINOR MOTORCARS
geld + vrijwaring 020-6370711.
TOT 13.00 UUR!
AUTOLAS: 0756 -314618
Mitsubishi Galant 2 L EXE
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet, OPEL KADETT
Grote sortering ONDERDELEN
goed onderhouden, open dak
Verder dan Autovroon
Sloterkade 43/44
radio/cass. LPG '87, ƒ2.750. lederen interieur, ABS,
1.7 D Stat. 11/90
ƒ 7.000 + trekhaak ƒ 3950 026-4457384
Zelf sleutelen of auto spuiten van schade-auto's, alle
hoeft u niet te zoeken
Amsterdam
Visa Garage: tel. 020-6278410. SAAB SERVICE MOLENAAR 1.7 D Stat. 9/91
ƒ 7.800
doe je bij HEINING HOBBY- merken, alle bouwjaren.
Tel. 020 - 6177975/6158022
Golf III GT '93, 3 drs, LPG, 1e
GEBR. OPDAM B.V.
HAL. 020-4976999 A'dam,
OPEL OMEGA
Suzuki Alto automaat km Hoofddorp 023 - 5614097.
Rover-dealer
voor
RENAULT AMSTERDAM
eigen., i.z.g.st. div. access.,
Sloterdijk 3.
Tel.: 023-5845435.
2.0 stat. 4/94
ƒ 22.400
70.000, ƒ 2.500.
Amsterdam,
Amsteveen
e.o.
Top occasions met 1 jaar
kleur dusty mauvet, ƒ21.500,-.
Camper 4-daagse bij
2.3 GL, dsl 1/93
ƒ 13.800
Nierop Daihatsu, A'dam-West
garantie
CAMPERLAND op vrij. 20, za.
2.0 i 4/92
ƒ11.900
Rover 214 SI 1992 5-deurs 020-6431012 of 06-53999920.
Tel 020 -6183951.
Wibautstraat 224
21, zo. 22 en ma. 23 sept. Ned.
i.z.g.st. nieuwe uitlaat 110.000 VW Golf GTS'85, nwe APK, 1e
Mini 1000 HLE, b.j. 1984, grijs,OPEL VECTRA
Studenten
10%
korting
020-561 96 11
grootste showroom 120 camkm betrouwbaar. 0252-373490. eig., i.z.g.st., vr.pr. ƒ3.950.
i.g.st., APK maart 1997, vr.pr. 1.6 i GL Sed. 9/89 ƒ 7.000
Wij hebben keus uit
bestel-, vracht- en
pers. Hymer, Dethleffs en
ƒ2.000,-. Tel. 020-6111431. 1.7GLD2/94
meer dan 10 Automaten
ƒ17.200
Tel.: 020 - 698.00.98 na 18.00 u.
personenauto's, bussen
Elektr. invalidenauto, incl.
Arca-dealer. Inruil mog. Camv.a. ƒ3.500.1.8 i GLS Diam. 2/93 ƒ14.500 Teg. handelsprijzen, v. 1e eig.:
020-6794842, 020 6908683
oplader en kachel, i.z.g.st. GOLDCAR B.V. Amstelveen, pers gevraagd voor verkoop,
Weg. emigratie t.k. VW Golf D,
R19, 1.8, 16 V, rood, l.m. wieZie ATS telet pag. 888
PEUGEOT
Coroila1.6XLIhb, rood, 2-'94, mei '93, 2-drs zw., veel extra's,
•Type 1986. Tel. 040-2117769.
ind. terrein Warmoeziersweg
Tel. 020 - 6433733.
len, st.bekr., 11/91, ƒ 16.500.
106 1.4 XSi 8/92
ƒ14.600
Bergschenhoek 010-5221515.
DE LUGT luxe en bestel vanaf
R21,
TL, 4-drs, LPG, 10/92, 45000 km, s.b. + c.v., f.-gar. tot Pr. M9.500. 072 - 5818573.
Tegen handelspr.; 1e eig.,
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week BOVAG/ANWB/RDW erkend.
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Peugeot 205 XS 1.4 (75 pk) Chevrolet Beretta 2.2i Coupé, 1061.5 XRD Ace 4/94 ƒ 16.900 ƒ9500.- R19GTR, 5-drs, LPG, 2-'97, ƒ 22.950. 0297 - 533200.
Adverteren
in
deze
rubriek
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanTel.: 020-6161388 of 6890374.
sept. '87, sport., zwart, m. orig. airco, LPG metall., 11/93, 309 1.4 GL Profil 8/90ƒ 6.700 7/89, ƒ4950.- R5 Turbo, wit, Toyota Carina II, '91, apk 8/97
Tel. 020 - 665.86.86
VW Camper b.j. '82, koelkast,
huisbladen van WEEKMEDIA.
ƒ13.600
Peugeot 106/306, Renault Lafabr. schuifd., l. met. velgen, ƒ18.500. BEREBEIT, Amstel- 4051.4 GL 1/94
VAN, 6/87, ƒ4750.- BEREBEIT, prima auto, trekhaak ƒ 13.500.
FAX
020
665.63.21
fietsendrager
ƒ8.950. Tel.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
405
1.6GLXi
Br.
5/92
ƒ
12.900
enz. enz. dealer Zuidwijk: Tel. dijk 25, 020-6627777. DonderAmsteldijk 25, 020 - 6627777, Tel. 050-4094839.
Postbus 156, 1000 AD A'dam guna, Vracht + bestelwagens.
0297-272828.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
405
1.6
GLS
6/94
ƒ15.700
020-6791864
dag tot 20 u. geop.
405 1.8 SRi 2/93
ƒ13.900
405 1.9 GRD 04/91 ƒ 9.900
405 1.9 GLXD 1/92 ƒ12.900
405 1.9 GLD Br. 1/93 ƒ 14.500
405 1.9 GLSD Br. 5/94/ 19.900
505 2.2 GR Break Aut.
8/87
ƒ 3.600
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ƒ 17.900
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 605 2.1 SLD 1/93
606 2.1 SLD 10/92 ƒ 15.900
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
RENAULT
191.816V1/93
ƒ19.800
19 1.9 RN GTD 7/93 ƒ13.200
21 2.1 GTD Manager
1/93
ƒ 12.900
XM TD Break Ambiance ABS BX 19 D Service, z.g.a.n., luxe
21 Nevada Van 8/90 ƒ 6.000
Airco Clarion '94
ƒ 42.500 uitv., bj. 4-'93, APK 6-'97, prijs 21 Nevada TD
X M T D Aut. ABS '94/29.500 ƒ11.750. Tel.: 020- 6831850. Manager 6/92
ƒ11.500
XM TD Ambiance '92/19.900 CHYPARSE, Soesterberg vult 5 TD 01/88
ƒ 3.900
XM 20i Break '92
ƒ22.500 uw Citroen-veerbollen voor
Safrane 2.2 RN 2/93 ƒ 18.400
XM 20i Break aut.'92 ƒ 22.500
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. Clio 1.2 RL 7/92
ƒ 8.900
XM 20i Airco LPG '92/ 15.500
Twingo 1.2 Easy HB
Tel.:03463-51150.
XM Comfort LPG '94 ƒ 24.500
4/94
ƒ 15.700
CITROËNSPECIALIST
Xantia Diesel '94
ƒ22.500
SEAT
Xantia 20i SX LPG '94/24.900
TIMO DE BRUYN
ZX Diesel 5 d. '93
ƒ 12.750 Occasions, reparaties, APK, Cordoba 1.6 CLX 4/94 ƒ 17.900
BX TZD '91
ƒ 9.950
schade en laswerk.
SUZUKI
BX Turbo D '89
ƒ 4.750 Verkoop onderd. nwe/gebr. Alto GL 11/89
ƒ 6.400
BX Diesel '93
ƒ12.750 Tel. 020-6320190 fax 6343433. Swift 1.3 GL Sed. 3/93/ 12.400
BX RD Break '89
ƒ 5.950
Ruime keuze in 2 CV occasions TOYOTA
BX RD Break '87
ƒ 2.950
OP EEN KOMPLEET UITLAATSYSTEEM
alle leeftijden. De Eendenspe- Corolla 1.8D Stat 4/91 ƒ 6.000
BX 19 TZi '92
ƒ 13.500
Corolla 1.8 XLD 3/93 ƒ13.900
BX 19 TZi LPG '91
ƒ 9.950 cialist Leende.: 040-2061528. Tercel 1.3 XG 1/85 ƒ 1.100
KOMPIHT SYSTEEM
AUTOMERK
BX 19 TZi '90
ƒ 8.950
VOOR AUTO'S MET KATALYSATOR
VOLVO
VAN
VOOR
BX 16 TZi '93
ƒ 14.750
(Komplete systemen vanaf de kat.)
440 DL 1/93
ƒ12.300
BX 16 TZi LPG '89 ƒ 3.750
Citroen BX 1.4E/RE
16TRi '88
ƒ 3.950 Ypsilon 10 aut., 8-'92, 30.000 440 2.0 i GL 11/92 ƒ10.100
7/'88 BX 14 TGE '92
ƒ 9.950 km, RDW-gek., elektr. ramen, 460 DL Turbo D 3/94 ƒ22.000
VWGolf III 1.4, 1.6
BX 14 TGE '91
ƒ 7.950 schuifd., mistl., nw + ƒ27.000, VOLKSWAGEN
BANDENMAAT
VAN
VOOR
11/'91 BX 14 TE '90
ƒ 5.950 nu ƒ11.900. 040-2535241.
Golf II 1.3 CL 3/90 ƒ 8.500
Golf III 1.4 i Cl 5/93 ƒ15.500
VISA Garage B.V.
Opel Astra 1.4i,1.6i,1.8i,2.0i
135 R 13 S
P.st.
Golf III 1.6 i CL 1/94 ƒ17.600
10/'91 - (ex. GT, Combi)
Houtmankade 37
p.st.
165 R 13 S
Golf III 1.9TD
Opel
Kadett E 1.3, 1.4
Amsterdam
MX-5 Demo 120 km, 1.6 ROOD Variant 3/94
ƒ21.000
'86 - 10/'91
175/70 R 13 S pst.
Tel. 020-6278410
ƒ49.995. VAN VLOTEN CAR Jetta 1.6 CLD 3/92 ƒ10.900
Peugeot 405 1.4i, 1.6, 1.6i,1.7i
Tel. 020 - 6365052
Golf !! 1.3 CL Function
185/70 R 13 S pst.
l/'89 4/92
ƒ11.900
Occasions VAN VLOTEN CAR
Opel Vectra 1.6i,1.8i,2.0i
Golf !! 1.6 D CL 5/90 ƒ 9.500
'89Passat 1.8 CL 8/93 ƒ14.100
BANDENMAAT
VAN
VOOR
VtEDESTEIN^l
Vento 1.6 CL 4/93
ƒ 14.600
Nissan Primera 2.0i
klKORTING
^.fKORTINGl
10/'90 - 4/'93<ex. Combi)
323 Coupe i 3 LX
'96 Vento 1.9 CLD 5/93 ƒ 17.200
145 R 13 T
p.st.
Daihatsu
323 Coupe 1.5 LX
'96
Volvo
440/460 1.7i,1.8i
't AMSTERDAMMERTJE
155 R 13 T
70
AUTOBEDRIJF
pst.
323 Sedan 1 5 LX
'95
l/'88 Amstel 340-342
EURO SNELWEG SERVICE BV
626
HB
1
8
LX
.
'96
165/70 R 13 T pst.
tegenover Carré
VOOR AUTO'S ZONDER KATALYSATOR
INDUSTRIETERREIN
A'dam-C. Tel 020-6236491.
"DE SLENK"
Fiat Panda 750, 1000
323 F 1 6 GLX . . . '92/'93
175/70 R U T p.st.
81r
CANNENBURGERWEG 26
'86 - 10/'89
121 Sedan 1.3 GLX
'92
Voor uw gebruikte Daihatsu 323 Stationcar VAN
'S-GRAVELAND
'92
«CEAT*
Opel Kadett E 1.3 N/S
Charade 1.0 of 1.3 '87 t/m '94
TEL.: 035 - 6564444
9/'84 - '89 (ex. Combi)
BANDENMAAT
VAN
VOOR
Deze kortingen zijn niet van toepassing op andere aanbiedingen. Bandenprijzen zijn incl. montage, garantie en btw.
Cuore TS/TX '86 t/m '94 of Tevens 6x Mazda 323 van
VWGolf II 1.0, 1.3, 1.6
Exclusief balanceren, ventielen en verw. bijdrage.
Charade 1.3 inj. aut. moet u ƒ7.000 tot ƒ10.000
175/65 R 14 T p.st.
9/'83 - 10/'91
ook eens bi| ons langskomen.
T.k. diverse inruilauto's tegen
Peugeot 309 1.6, 1.6i
185/70
R
14
T
.st.
86.AKKU'S,
APK,
BANDEN,
OLJE
VERVERSEN,
REMMEN,
SCHOKDEMPERS,
TREKHAKEN
EN
UITLATEN.
NIEROP Off. dealer DAIHATP
DRAAIERWEG 10
inruilprijzen: 21 TL, LPG, 10/92,
l/'86 - 6/'91
SU, Vancouverstraat 2-12,
AMSTERDAM-NOORD
ƒ10.500.-; BMW 518i, 4-drs,
185/60
R
14
H
pst.
A'dam-west, 020 - 6183951.
stuurbekr., 5/85, ƒ3750,-; R19
Staat uW uitlaat hier niet bij?. Bel vóór de laagste
Tel. 020 - 6365052
prijs.
Alle komplete uitlaatsystemen én uitlaatdelen
GTR, 5-drs, LPG, 7/89, ƒ 4950.195/50 R 15 V p.st.
;
nu met 20% korting. Profiteert
R5 GT Turbo Van 6/87, ƒ 4750.Citroen BX 14 TE 6/89, ƒ 5250.l
FIAT PANDA, 1000 fire, '93, 1e Almera 1.4 S, 3 drs., 1 jaar oud, BX 14 TE, 9/90, ƒ6950; BX 14
eig., apk '97, trekh., fietsrek, 25.000 km, 2 jarige fabrieks- TE, 11/89, ƒ 6250.-; BX 1.6 Proƒ7950 Tel. 0299-371544.
garantie ƒ 24.500. 06-54756488. gress, LPG, 8/91, ƒ 7250.-; AX
Banden, uitlaat, schokdempers of akku. Wat er ook
11 RE, 6/89, ƒ 4950.-; Kadett 2.0
nodig is, met de Kwik-Fit unieke GRATIS* AutoCard
GSi, st.bekr., open dak, 10/87,
hoeft u pas 3 maanden later te betalen! Zonder ook
ƒ7250.-; Opel Rekord 2.0 S
maar één cent rente! Vraag de
aut., st.b., LPG, 6/87, ƒ2750.-;
Amstelveen Amsterdamseweg 488. 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48, 020-6414022. A'dam-ZO (A/R) Lemderbergwcg 55,
MAANDAG T/M VRIJDAG
Kwik-Rt manager vandaag
020-6911211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Bijlmermccr (R) Karspeldrecf l, Parkeergarage Kleiburg, 020-6907768.
Peugeot 205 GTi, 6/84, ƒ 5250.-;
08.00 -17.30 UUR
nog naar de voorwaarden.
Almere-Buiten
(A/R)
(Doe
Mere)
Montrealstraat
31,
036-5329260.
Almcre-Stad
(A/R)
Vlaardingenstraat
1.
036-5345540.
Haarlem
Mits. Colt, LPG, 6/88, ƒ4250.-;
ZATERDAG 08.45 - 16.00 UUR
Amsterdarmevaarc
16/18.023-5354775.
Haarlem
Leidsevaart
254,023-5325303.
Haarlem
Schalkwijkerscraat
151,023-5351844.
Hoofddorp
(R)
Nissan Prairie 1.8 SGL, 2/86,
Hoofdweg 662, 023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7 A. 075-6701854. Zaandam Vinkenstraat 40,075-6177439.
ƒ 4950.-; Bluebird 2.0 LX Diesel,
BINNEN ZONDER AFSPRAAK,
6/86, ƒ 2950.- BEREBEIT,
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.
KLAAR TERWIJL U WACHT
* Giatis AutoCard bil aankoop van minimaal f. 300,-.
Amsteldijk 25, 020 • 6627777
Do. tot 20 u. geopend.

Wegens omstandigheden t.k.a.
Volvo 340 DL, bouwjaar '85 autom.
A.P.K. tot 07-97, 97.000 km.
net grote beurt gehad!
prijs ƒ 1.500,-, tel.: 020 - 4825968

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Klassiekers
en Oldtimers

Autosloperijen

Bedrijfsauto's

Volkswagen

Ca. ƒ 6000.voordeel

Personenbusjes

Opel

Service en
Reparatie

ONZE AANBIEDING DEZE WEEK

Van Vloten
Amsterdam

I-665 86 86

Van Lent Opel Heemstede
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH Heemstede: 023 - 5281550.

Accessoires
en Onderdelen

Informeer echter
vooral bij onze
collega/dealers
naar de prijzen;
maandag zijn wij
er weer om te
concurreren.

Autovroon

Auto's te koop
gevraagd

Porsche

Amsterdam

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

Rover

Renault

Autoverhuur

Austin

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

Campers

QUKE BAAS
niet duur!!!

Invaliden
45km wagens

Automaten

Toyota

Chevrolet

IDAGENSUPtKVjWRDHa

Chrysler

Chrysler - Amstelveen

Citroen

Lancia

OP ONZE
HUISMERKEN

Mazda

D

m.- 159,
m.- 191,
m- 199.m.- 199.m- 231,
m- 239.m- 247,
m- 287,
m- 191m- 239,
m- 279.m- 287.-

56.-

59.- IE

64.-

Daihatsu

Company Cars

m:-

\g/_

'O/L

-75T- 56.-

64.- ]l

OP DE BANDEN- .
l MERKEN VREDESTEIN,
l PIRELLI EN DUNLOP

OP EEN SET
l SCHOKDEMPERS

3 1 AAR GARANTIE:

74.-

89.-

Nissan

Fiat

L.-.

Mitsubishi

OP=OP

6 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

KOOP NU BETAAL LATER!

OP ALLE ONDERDELEN BETER

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

0% RENTE
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Adverteren op
deze pagina?
Voor meer informatie:
tel. 023-5617166

Daewoo Espero is aangename verrassing
AEWOO DOET HET GOED op de Nederlandse automarkt. Ongegeneerd heeft het Koreaanse merk een
positie ingenomen waar andere autoproducenten
best even van moeten slikken. In anderhalf jaar tijd zijn de
snelwegen doordrenkt met een groot aantal Nexia's en
Espero's. De drie uitvoeringen van de Espero; de 1.5 GLX,
1.8 CD en 2.0 CD, zijn ieder leverbaar met het 'Executive'pakket. Het pakket dompelt de Espero voor een meerprijs
van 3.250 gulden in een smeui'g sausje. We togen er mee
door het Zuid-Limburgse landschap, een aangename verrassing.

D

Rechts. De tweeliter
krachtbron staat
garant voor vlotte
prestaties.

Onder: De strakke
verpakking verhult
een overdaad aan
accessoires.

BMW viert dit jaar het zestigjarig bestaan van zijn 328 roadster (de
voorvader van de huidige Z3) In 1936 vond met de tijd rijp voor een
bijzondere automobiel die vooral de sportieve successen van het merk
moest gaan onderstrepen Dat lukte direct met de zege op de
Autobahn van Frankfurt m 1937 Aan het stuur zat Ernst Henne de
man die op een 500 cc BMW compressormachine het wereldsnelheidsrecord voor motorfietsen zette (279 503 km/u)
Al snel zou het model gaan domineren op de internationale pistes
Productiewagens rolden in het voorjaar van 1937 van de band voor
een prijs van 7 400 Reichsmark Een heel bedrag voor die tijd maar
daarvoor kregen de kopers wel een beeldschone roadster met een top
van 150 km/uur

6.000 Kever-onderdelen

vergrendeling maken van iedere
Espero al een bijzonder compleet
vervoermiddel Vanaf de 1 8 CD
wordt bovendien het interieur door een
airco op temperatuur gehouden Standaard
aanwezig m het aangename bmnenste van de Executive zijn
daarbovenop lederen bekleding
en een dashboard met een 'houtlook'

test

We keken dus zonder schroom
naar de prachtige bomen om ons
heen De bosrijke omgeving waar
wij doorheen toerden, zorgde
ineens voor een onbedwingbare
drang naar een lekkere boswandeling Dan komen we maar een
half uurtje later op onze afspraak
De banden van de Espero worden op een vijfspaaks lichtmetalen velg gemonteerd Wie bang is
dat al dit moois ook op anderen
een onweerstaanbare aantrek-

kmgskracht heeft, kan gerust zijn
De Koreaan heeft een soort 'intelligente' sleutel die door middel
van een chip de brandstoftoevoer
en ontsteking (de)activeert
De tweeliter krachtbron levert 77
kW en staat garant voor vlotte
prestaties Het heuvelachtige
landschap deerde de Daewoo
nauwelijks, bij gebrek aan trekkracht diende er slechts een
tandje terug geschakeld te worden
Uitnodigen tot een scheurpartij

Nieuwe loopbaan voor Safrane
naart de prestaties van de oude
2,5 dT maar weet dit te koppelen
aan een verbruik dat onder die
van de 2 1 dT ligt De 115 paardenkrachten worden op de voorwielen losgelaten door de recent
uitgebrachte versnellingsbak
eveneens uit de Laguna

RECIES VIER jaar na
de introductie bereikt
de Safrane een tweede
fase in zijn loopbaan.
Renault presenteert de
Phase Deux. Een nieuwe
snoet en achterzijde kenmerken de auto. Verder is
door het motorenaanbod
een ware wervelwind
gegaan. Alle "oude" krachtbronnen met uitzondering
van de 3,0 V6 die in combinatie met automaat in de
Safrane leverbaar zal blijven, zijn ofwel vervallen of
vervangen.

P

Als basisversie fungeert nu de
tweeliter viercilmder die reeds
sinds 1995 m de Renault Laguna
16V dienst doet Voor de Safrane
zijn er aanpassingen doorgevoerd
om het accent van de 100 kW
(136 pk) zestienklepper meer te
verleggen naar comfort Nieuw is
een 2,5 20V vijfcilmder Het is
dezelfde motor als m de Volvo
850 De soepele prestaties gaan
vergezeld van het typische geluid
van een vijfcilmder krachtbron 90
procent van het maximum koppel
(211 N m) is tussen 2 500 en
6 000 min-1 beschikbaar
Renault mag met recht trots zijn
op deze nieuwe aanvulling want
je kunt haast zeggen dat de vijfciImder de overstap naar een zescilmder overbodig maakt Mede
hierdoor is in het Parijse hoofd-

Aan de voor- en achterkant heeft
de carrosserie een duidelijk herkenbare facelift ondergaan De
motorkap heeft een welving
gekregen en de voorbumper
omsluit andere mistlampen
Kenmerkend is de grille die bij de
luxere edities m chroom is uitgevoerd Opvallend zijn de koplampen die afgedekt zijn door ongeprofileerd glas, de meest luxe uitvoenngen krijgen bovendien gasontladmgslampen Deze hchtbronnen staan borg voor een betere
lichtspreidmg en een verdubbelde
lichtopbrengst

De Renault Safrane met zijn nieuwe snoet.
kwartier besloten om de m
samenwerking met Citroen en
Peugeot ontwikkelde V6 vooralsnog niet voor de Safrane te gaan
gebruiken Gezien de relatief kleine markt voor zescilmders en de
tevredenheid van de Renault-njder over de huidige V6 zijn er

geen plannen om de nieuwe
motor m de Safrane te lepelen
De 2,1 en 2 5 turbodieselmotoren
worden door de 2,2 turbodiesel
met drie kleppen per cilinder
afgelost Deze motor maakte eerder dit jaar zijn debuut in de
Laguna De nieuwe 2,2 liter eve

In vergelijking met de vorige
Safrane heeft de achterkant van
de Phase 2 een meer sierlijk aangezicht gekregen Door het glasoppervlak van de achterlichtumts
te beperken lijkt de auto breder
dan voorheen In het interieur
hebben de veranderingen geresulteerd m meer opbergruimte
De prijzen van de Phase 2 lopen
uiteen van 53 900 gulden voor de
Safrane RTE 2,0 16V tot 89 000
gulden voor de Safrane RXT V6
De RTE 2 2dT 12V dieselmotor
staat voor 63 400 gulden in de
prijslijst

doet hij (gelukkig) niet In combinatie met de handgeschakelde
vijh/ersnellingsbak komt de
Espero 2 O CD Executive op een
prijs van 41 745 gulden De optionele automaat en metallic lak vragen respectievelijk om een bijdrage van 3 400 en 500 gulden
Gezien het redelijk stroeve wisselen van de handgeschakelde bak
gaat onze voorkeur uit naar de
automatische versie
Om te zorgen dat de Daewoo ook
bestuurbaar blijft bij fors de-accelereren wordt de meest luxe
Espero voorzien van een anti
blokkeersysteem (ABS) De
bestuurdersairbag, die op iedere
Daewoo af fabriek geleverd
wordt voorkomt een hardhandige
kennismaking met het stuurwiel
Bovendien zijn er m de portieren
stalen verstevigingsbalken veran-

Wie de Boxster schuin van achteren aanschouwt, ziet in de wulpse lijnen iets terug van de

Voor het feit dat een Daewoo-njder gekozen heeft voor een Nexia
of Espero wordt hij nog eens
beloond met een algemene
garantie van drie jaar met een
maximum van honderdduizend
kilometer
De grenzen kunnen bovendien
gerust overschreden worden want
een extra Euroservice verleent de
Daewoo-rijder 24 uur per dag m
alle landen van West-Europa ser
vice bij pech onderweg
Zodoende zal de eigenaar van
een Executive voor weinig andere minder aangename verrassin
gen komen te staan

Daewoo wint verkiezing
Sales Manager van het Jaar
De opmerkelijke verkoopprestatie vorig jaar was voor de Sales
Management Association (SMA) aanleiding om Daewoo de titel 'Sales
Manager van het Jaar toe te kennen Andere jaren is deze eervolle
onderscheiding toegekend aan onder meer Kodak Ahold Sony en
McDonalds Het SMA is een beroepsvereniging van voornamelijk ver
koopdirecteuren, sales en/of marketing managers van grote middelgrote bedrijven en telt 300 leden

Afscheid in stijl
De Pontiac Trans Port zal van het toneel verdwijnen als de Opel Sintra
volgend jaar zijn opwachting in de showrooms maakt De prijzen van
de Trans Port zijn dit najaar extra scherp gesteld De uitvoering 2 3
16V is vijfduizend gulden in prijs verlaagd en kost nu ƒ 54 950 mclusief BTW De 3 8 V6 heeft een prijskaartje van ƒ 64 950

E AUTOBEDRIJVEN
Van Ekris in Breukelen
en Mijdrecht zijn ISO
9002 gecertificeerd. ISO
staat voor International
Orgamsation for
Standardization. Dit is een
kwaliteitsbeleid, dat internationaal volgens normen is
vastgelegd, zodat alle
bedrijfsprocessen zijn
gewaarborgd.

D

, Zoals het motto zegt Stilstaan is
achteruit gaan Als dienstverlenende instantie zijn wij afhankelijk
van onze klanten zowel particulier als zakelijk," aldus een woordvoerder van Van Ekris ,,De eerste eis die een klant stelt is het
leveren van kwaliteit en service
Om ons daarin te onderscheiden
zijn wij m het voorjaar van 1995
gestart met het opstellen van een
kwaliteitsbeleid
Door het opstarten van organisatie-overlegavonden zijn eerst alle
ms en outs van de afdelingen
werkplaats, magazijn verkoop en
de directie de revue gepasseerd
, Op deze manier wordt het gehele beleid doorgelicht, met als doel

IJ HEET BOXSTER en het is een echte Porsche, zoals
we kunnen vaststellen na dik 180 kilometer sturen
door de Duitse Eifel. Sinds acht jaar is het zover, een
van top-tot-teen nieuw model ziet het levenslicht. De
gezichten van de makers glunderen. Met name de oorspronkelijk uit Nederland afkomstige designer Harm
Lagaay dwarrelt als een vlinder om zijn creatie, razend
benieuwd naar de rij-ervaringen en die mogen er zijn.

diverse procedures en processen die plaats vinden in het automobielbedrijf volgens mternationale normen Belangrijke onderwerpen daarin zijn
- het managementbeleid
- de organisatie van taken verantwoordehjkheden en bevoegdheden van alle medewerkers
- procesbeheersing van de afdeImgen werkplaats magazijn en
verkoop
de omgang met produkten van
klanten
- het treffen van corrigerende
maatregelen
kwahteitsopleidmgen voor de
medewerkers
dit te optimaliseren Het is de
grondslag geworden van ons
kwaliteitssysteem Door al onze
normen te vertalen naar ISO

9002 kan het geheel weer verwoord worden m een kwahteits
handboek
Dit kwaliteitshandboek omvat

Om onze concurrerende positie
te behouden moet ons kwaliteitsstreven gezien worden als een
continue nooit eindigend proces '

Starlet Sport is een verschijning
ET DE STARLET SPORT richt Toyota zich op een
veeleisend publiek. Wie gebruiksgemak, rij plezier,
kwaliteit en een hoog veiligheidsniveau wenst en
bovendien een auto zoekt met een sportieve uitstraling,
kan uitstekend met de Starlet Sport uit de voeten. Hoewel
het waarschijnlijk om een breed aantal liefhebbers gaat,
zal slechts een klein deel zich straks in een Starlet Sport
kunnen verplaatsen. Toyota behoudt het eigendom van de
exclusieve Starlet voor aan slechts 500 gelukkigen.

M

De XLi-versie met standaard airbag gordelspanners dubbele
blaken m de portieren stuurbe
krachtigmg en 1 3 liter zestienkleppenmotor staat aan de basis
van de Sport-uitvoering Deze
voegt daaraan nog eens een heel
pakket extra s toe een toerentel-

ler lichtmetalen 14 inch velgen
met brede banden (175/60) trendy accenten in het interieur en m
de carrossenekleur gespoten
bumpers en dakspoiler Voor dit
pakket extra s rekent de dealer
2 000 gulden terwijl de totale
waarde ruim 4 000 gulden

bedraagt De Starlet Sport die
26 990 gulden kost is uiterlijk te
herkennen aan de Sport-badge
en natuurlijk aan de m carrosseriekleur gespoten bumpers en
spoiler
Behalve de Starlet XLi waarop
de Sport is gebaseerd zijn er van
de jongste generatie ook een iuitvoering en GLi versie op de
markt Dit model is sinds maart
van dit jaar op de markt en
spreekt duidelijk een breed
publiek aan Dat is niet verwonderlijk omdat Toyota een kwalitatief hoogstaande techniek biedt
met een pittige motor en een
hoog veiligheidsniveau

Mercedes Vario van alle markten thuis

Speedster van de jaren '50 Dat
geldt zeker bij de versie m de
typische Porsche-kleurstellmg zilvermetallic met rode bekleding
Ze schaffen zich daarmee een
serieuze sportauto aan, die
geweldig veel rijplezier heeft te
bieden
De 2 5 liter zescilmder boxermotor met vier kleppen per cilinder
en verstelling van de inlaatnokkenas levert 150 kW (204 pk) Dat
is in combinatie met een maximale trekkracht van 245 Newtonmeter ruimschoots voldoende om
met de auto (1 250 kilo) tot op
het scherpst van de snede te rijden Deze Porsche is een van de
zeldzame auto's die zijn bestuurder constant lijkt uit te dagen HIJ
geeft zich niet gewonnen m een
wilde opeenvolging van chicanes
op een van die mooie wegen m

kerd Dit benadrukt nog eens de
nadruk die Daewoo legt op zowel
passieve- als actieve veiligheid
Gelukkig heeft het merk klanten
binding hoog m het vaandel
staan

Het grootste Volkswagen Kevermagazijn van Nederland is onlangs
geautomatiseerd Dat was hard nodig om het grote aantal orders snel
te kunnen verwerken Het magazijn van Autobedrijf Hot Rod m
Doesburg telt inmiddels meer dan zesduizend verschillende onderde
len Naast de verkoop van deze parts accessoires velgen en wielsets behoren restauraties aan Kevers ook tot de mogelijkheden

Van Ekris ISO 9002 gecertificeerd

Er is een nieuwe Porsche geboren
H
Soms kost het verzinnen van een
naam voor een nieuwe auto
jaren, maar bij Porsche viel die zo
ongeveer uit de lucht Al snel was
duidelijk dat Boxster de beste
naam zou zijn voor een open
tweezitter 'Het is een samensmeltmg van roadster en van
boxer, de bouwwijze van de
motor waarmee deze auto is uitgerust', zo legt Wendelm
Wiedekmg, voorzitter van de
Raad van Bestuur van de Dr Ing
h c F Porsche AG, uit
De vormgevers zijn erin geslaagd
een opvallende sportauto te ontwikkelen, die duidelijk is te herkennen als een Porsche HIJ heeft
ae kenmerken van de 911
Carrera

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn vier procent meer perso
nenautos verkocht dan m dezelfde periode een jaar eerder Er werden
289 800 personenauto s aan het Nederlandse wagenpark toegevoegd
Van bestelautos zijn er zelfs dertig procent meer (m totaal 37 500
stuks) verkocht dan in het eerste half van 1995 De vrachtauto staat
aan top met een groei van 34 procent 8 650 trucks zijn er in de eerste
helft van dit jaar verkocht Een en ander blijkt uit cijfers van de RAI
Deze instantie en de BOVAG verwachten voor dit jaar een totale verkoop van 450- tot 460 000 personenauto s Voor bestelwagens en
vrachtauto s liggen de prognoses op respectievelijk 60 000 en 15 000

Zestig jaar BMW 328 roadster

Topmodel van de Espero-sene is
de tweehter CD uitvoering De
Executive-vanant maakt hem nog
exclusiever, of liever gezegd aantrekkelijker De grootste Daewoo
heeft ondanks het opvallend
rechthoekige uiterlijk want ronde
vormen lijken wel taboe, een
decente uitstraling De Italiaanse
designer Bertone tekende voor
het ontwerp
De extreem lage luchtweerstandcoefficient van de koets bedraagt
O 29 en drukt het brandstofverbruik enigszins Op de grote
afstanden die we m de testweek
reden, scheelt zo'n lage waarde
al snel een litertje En met de huidige benzmepnjs (ook al tankten
we over de grens) word je daar
toch weer vrolijker van
Wie de strak
_ _. _
gelijnde verpakking opent, wordt
getrakteerd op
enkele luxe
cadeaus De 2 O
CD Executive-uitvoering is namehjk voorzien van een fors bemeten accessoirepakket Zaken als
stuurbekrachtiging, elektrische
ruitbedienmg en centrale portier-

Groei in autoverkopen

ERCEDES-BENZ presenteert deze
maand m Frankfurt de opvolger van
l de succesvolle Ecovan, de Vario.
Uiterlijk kenmerkt de nieuwe Vario zich
door een vriendelijk front, dat qua vormgevmg perfect aansluit op de stijl die bij de
overige Mercedes-Benz bedrijfswagens en
bestelauto's wordt gebruikt. Van de Ecovan
werd een deel van de carrosserie overgenomen, maar de aandrijflijn en de cabine
zijn geheel nieuw. De Vario kan af-fabnek
geleverd worden met een laadbak; ook dat
is nieuw.

M!
Een van top-tot-teen nieuw model ziet het levenslicht: de Porsche Boxter.
de Duitse Eifel De Boxster is een
uitgebalanceeide auto met een
hoge stabiliteit Dat komt door de
voor de achterwielen geplaatste
(midden) motor Dat zorgt voor
een gunstige gewichtsverdeling
en een laag zwaartepunt
Harm Lagaay vertelt dat aan het
geluid bijzonder veel aandacht is
gegeven De omgeving moest
zoveel mogelijk worden ontzien

en de bestuurder diende maximaal te kunnen genieten van een
fraaie sportieve sound Het is perfect gelukt Zoals dat ook het
geval is met een zo laag mogelijke zitpositie en een vernuftige
kapconstructie Gaat het regenen
dan is m twaalf seconden het Imnen dak op de auto Het gaat
elektrisch Na een druk op df
knop schuift het deksel naar achteren, de kap komt omhoog uit de

geknikte opbergpositie en vouwt
zich over de inzittenden
In die zin maakt Porsche de
belofte waar dat de Boxster het
hele jaar door is te gebruiken
Opmerkelijk is het dat deze open
tweezitter tevens als goedkoopste
model van Porsche de markt
opgaat HIJ kost'slechts 124950
gulden en dat is meer dan honderdduizend gulden minder dan
de 911 Carrera Coupe

BIJ het ontwikkelen van de motoren is rekening
gehouden met de verschillende nj-omstandigheden
(van drukke binnensteden tot autowegen) De licht
ste motor is een vijfcilmder direct ingespoten turbodiesel met mlaatluchtkoelmg een koppel van 280
Nm bij 2 000 tot 2 300 toeren per minuut Het hoogste vermogen bedraagt 90 kW (122 pk) bij 3 800
toeren per minuut

De zwaardere krachtbron is eveneens een direct
ingespoten turbodiesel met mlaatluchtkoelmg HIJ
levert 100 kW (136 pi) bij 2 300 toeren en een
hoogste koppel van 520 Nm bij 1 400 toeren
De lichtste motor van de twee is standaard gemonteerd met een vijfversnellingsbak De zwaardere
krachtbron kan naar keuze worden geleverd met
een vijf- of een zesversnellmgsak of automatische
transmissie
De Vario die wordt geproduceerd m Ludwigsfelde
bij Berlijn is voorzien van paraboolveren voor en
achter Volgend jaar zal als optie luchtvermg op de
achteras mogelijk zijn ABS is als optie leverbaar op
alle typen Het interieur is bekleed met een fraaie
stof m blauw/grijze tinten
De Vario wordt leverbaar als chassis met enkele of
dubbele cabine als complete bakwagen als kant
en-klare kipper als gesloten bestelwagen met nor
maal of hoog dak en als personenbus met 22 zitplaatsen

De nieuwe smooren Ovenschotels
van Honig:
Lekker, gezond en
zo klaar!

De

IODSCHAPPEN

WIJZER

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

= Actie O = Suggestie

O= Nieuw

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiecreamer

O 3. Melk

De nieuwe Smoor- en Ovenschotels van Honig zijn niet alleen lekker, gezond en snel
klaar te maken, u kunt er ook
eindeloos mee variëren door
zelf de ingrediënten toe te
voegen die u lekker vindt. Zoals verschillende soorten verse
groenten en vlees. De verrassende en smakelijke schotels
van Honig zijn verkrijgbaar in
vier smaken:
de Smoorschotels Kip-Curry
en Kip-Tomaat (beide te bereiden met kip en verse groenten) en de Ovenschotels HamEi (op basis van eieren) en
Provencaal (ovengerechtmet
gehakt, aardappel en groenten).

BQNZO

Mavo saus van
calvé: lekker en
handig!
-

Gratis
Bonzo
Picnic
bij Bonzo
Diner Totaal

Naast Mavo
andere sauz

zelf maar!

Het Boodschappenspel

HUISHOUD
TIP

De
combinatie
van kaas,
wijn
en druiven
Kaas en wijn is een haast
spreekwoordelijke combinatie.
Maar ook druiven, en die zijn er
nu weer volop, laten zich prima
met kaas combineren.
Wie kaas en druiven combineert zoekt natuurlijk naar de
smakelijkste combinaties. Celukkig kunt u druiven met heel
veel soorten kaas combineren.
Probeert u maar eens blauwschimmelkazen als Corgonzola, Danish Blue, Roquefort of
Castello Blue. Ook witschimmelkazen als Camembert en
Brie laten zich prima met druiven combineren. Houdt u meer
van Hollandse kazen? Geen
probleem. Vooral de belegen
en oudere variëteiten lenen
zich uitstekend voor smakelijke
combinaties met druiven.

En de
winnaar is...

ProfiteroBes van Dolce Italia
Bij een heerlijke maaltijd hoort
een lekker toetje. Profiteroles
van Dolce Italia bijvoorbeeld. Een
origineel Italiaans dessert van
soesjes gevuld met banketbakkersroom en bedekt met een
overheerlijke chocoladesaus.
Van Italiaanse toetjes krijg je
nooit genoeg. Daarom heeft Dolce Italia voor elke maaltijd een andere heerlijke Tutti Italiani: Tira-

Lavazza. Genieten
van échte Italiaanse
espresso.
Wilt u genieten van een échte
Italiaanse espresso, kies dan voor
Lavazza. Hét merk espresso van
de Italiaan.
Lavazza wordt in Italië geproduceerd uit zorgvuldig geselec-

misü, Cappuccio, Tartufo, r/iandolato en Crema del Principe.
Allemaal volgens de traditionele
Italiaanse receptuur gemaakt,
met de allerbeste ingrediënten.
Je zou het hoofdgerecht zó
overslaan.
De smaken van Dolce Italia
Éénmaal geproefd,
voor altijd verkocht.
teerde koffiebonen.
Sinds kort vindt u Lavazza ook in
de Nederlandse supermarkt, in
verschillende varianten en verpakkingen. In het zwarte blik of
pak vindt u 250 gram 100% arabica espresso koffie. In het blauwe
blik treft u de cafeïne-vrije variant aan.
Lavazza espresso kunt u ook zetten in een gewoon koffiezetapparaat.

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij hetBoodschappenspel?

Bonzo Picnic is een heerlijk
en verantwoord tussendoortje voor uw hond. Picnic is een
mals vleesstaafje dat gemaakt
is van veel vers vlees. Dat geeft
Picnic een lekkere smaak en
geur. Ideaal om uw hond verantwoord te verwennen. Bijvoorbeeld op Wereld-dierendag. Daarom verpakt Bonzo
tijdelijk een gratis pakje
Bonzo Picnic in deactiezakken
Bonzo Diner Totaal. U herkent
hetactiepakaande actiesticker.
Wees er snel bij, want de actie
loopt zolang de voorraad strekt.

in een handomdraai een échte
Italiaanse pastamaaltijd op tafel!
Snel een verrukkelijke Italiaanse pastamaaltijd met saus voor
één a twee personen op tafel?
Crand'ltalia maakt het u makkelijk. Naast Pennette alla mediterranea en Gnocchett! aifunghi kunt u nu ook nog kiezen uit
Fettucclne ai formaggi, Fettuccine alla Carbonara en Fusilli alla toscana. Stuk voor stuk
écht Italiaanse pastamaaltijden
met een heerlijke authentieke
saus. Alle ingrediënten die u no-

dig heeft zitten er al in. U hoeft de
inhoud van het zakje alleen nog
maar toe te voegen aan een 1/2
liter kokend water, af en toe te
roeren totdat het water verdampt
is en u kunt, zonder af te gieten,
meteen genieten van een authentiek Italiaanse pastamaaltijd.

Italiaans eten op z'n Italiaans.

wella Spray Forte:
Extra sterke
versteviging,
keiharde korting;

wella
spray
'fOrte

Bonzo,
voor een heel leven lang.

O 4. Margarine, halvarine
O 5. Bak- en braadprodukten
O 6. Vis
O 7. Kip en gevogelte
O 8. Groente/conserven
O 9. Brood, beschuit, toast
O 10. Broodbeleg
O 11. Ontbijtprodukten
012. Pasta
013. Pastasauzen
014. Snelklaar maaltijden
O 15. Mayonaise en sauzen
016. Vla
017. Slagroom

018. Toetjes
019. Frisdranken
O 20. Vruchtendranken
O 21. Snoep en chocolade
O 22. Drop
O 23. Snacks en zoutjes
@ 24. Toiletpapier en tissues
O 25. Schoonmaakmiddelen
O 26. Luiers
O 27. Waspoeder
O 28. Afslankmiddelen
O 29. Lichaamsvefzorging
<H 30. Haarverzorging
O 31. Gezondheid
© 32. Dierenvoeding

^^
WEIIA
PcrfcctlyYou

Door de combinatie van kwaliteit en extra sterke versteviging
staatWella Forte sinds jaar en dag
garant voor een perfecte fixatie
van elk kapsel. Van modern tot
klassiek en van chique tot extravagant.

Dat heeft mevr. Meyer uit
Hendrik Ido Ambacht inmiddels
ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft zij de
eerste prijs gewonnen en mag
nuaandeslagmethet Princess
FunCooking pakket.

Ontdek het nu zelf, wanttijdelijk betaalt u voor 2 bussen
Wella Spray Forte 400 ml niet
f 1. 14,90 maar slechts f 1. 11 .95.

De winnaars van de handige
Princess Silent Volume krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Met wella Forte zit je op rozen.
U

R.'

O

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!
i
!
j
I

Lavazza. Italiaans voor espresso.

donderdag op Euro 7
om 13.50 uur

trouiSSrï^Lô^s^T^--deze unieke be?c£e w a Kg* **maakt
öeve lagenstructuur ^ devpifo en
'nnovaen veerkrachtig DaardoorW,f 1S0epel'dik

^*«"niSSSSSSSff
is
j-uuus comfort Plus
bovendien extra aantrekkelOkvooru
t
Want dan kunt u spa
ren voor gratis textie/ Van zachte
washandjes tot
sterke thee-,
l
doeken

ROTTER

donderdag en vrijdag
op stads-TV Rotterdam
donderdag 17.45 en 19.45 uur
vrijdag 19.45,20.45 en 21.45 uur

STADSOMROEP
woensdag op
Stadsomroep Utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

Meller, hef snoepje
met de kick van binnen

Druiven worden vaak als nagerecht uit de hand gegeten.
Maar wist u dat u van druiven
ook soep kunt maken? De
BoodschappenKrant selecteerde voor u het recept voor een
bijzonder nagerecht: koude
druivensoep met roomijs.
Boodschappenlijstje
(4 personen): 1 kilo witte
druiven zonder pit, 25 gr.
witte basterdsuiker, 2 dl.
zoete witte wijn, 2 eetlepels sinaasappellikeur, 1/2
liter vanille-roomüs, 1/2
eetl. poedersuiker, 2 takjes
verse groene munt.
Bereiding: Was de druiven.
Houd 12 mooie exemplaren
achter voor de garnering. Pureer de rest in de keukenmachine. Wrijf de druivenpuree
door een zeef en voeg er de
wijn, likeur en basterdsuiker
aan toe. Laat het geheel in de
koelkast door en door koud
worden.
Serveren: Breng de druivensoep op smaak met poedersuiker en schep het over in vier
diepe borden. Leg in het midden van elk bord 1 bolletje Os.
Halveer de achtergehouden
druiven en drapeer deze rond
het Os. Gameren met muntblaadjes.
Eet smakelijk!

\

Het Boodschappenspel zet u in het
zonnetje. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden
maakt kans op een schitterende BaByliss Mallorca 10-lamps zonnehemel. Bovendien ügt voor ieöere
honderdste beiter of inzender een
prachtige Babyliss Big Curl Classic
klaar.

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

BABYLISS
BIG CURLY
CLASSIC
Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

1. Hoe heet het nieuwe snoepje van
van Melle?
«Babyllss
MaJIorca
10-lamps
zonnehemel

OMROEP,
AMERSFOORT

2. wie Is de fabrikant van Mavo saus?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn
**-V
(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Meller is een nieuw verrassend
snoepje van Van Melle. Eerst genietje rustig van een romige laag
caramel en dan, plotseling....
proefje échte chocolade. Meller
is niet alleen verrassend én lekker. Je kunt er ook heerlijk op
kauwen zonder dat de caramel
aan je tanden blijft kleven. En
omdat de chocolade van binnen
zit, smelt Meller niet In jaszak
of hand.

Meller is verpakt in een opvallende, handige rol. De rollen
zon zowel los (fl. 1,10) als in 3pack (fl. 2,39) te koop. U vindt ze
in de supermarkt, benzinestation of kantine naast de vertrouwde Van Melle rollen Mentos en Fruit-tella.

Meller. The Little
Kickinside
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Schadeclaim
dreigt van
5 miljoen

Stukje tijdsbeeld
badplaatscultuur
tegen de grond
ZANDVOORT - De sloop
is begonnen van wat in de
volksmond het Hermen
Heijermanshuis heet. Of tewel de villa aan de Kostverlorenstraat waar de schrijver van 'Op hoop van zegen'
in 1924 stierf.
Protesten hebben niet mogen
baten, de fundering van het
huis blijkt dermate slecht dat
sloop en nieuwbouw net zoveel
kosten als een grondige opknaptaeurt. Ook het verzet van
het Genootschap Zandvoort
heeft geen zoden aan de dijk
gezet: het pand wordt met de
grond gelijk gemaakt. Een stuk
badplaatscultuur wordt hiermee eveneens om zeep geholpen. De villa wordt door het genootschap gezien als een tijdstaeeld van de periode omstreeks
1920. Een plaats op een monumentenlijst had sloop moeten
voorkomen. Architectonisch
had het pand echter te weinig
gewicht om tot rijksmonument
aangeschreven te staan. Deprovincie omschreef de villa als
'een leuk pand', maar zag er
verder niets in. De gemeente
had de bouwplannen van de
nieuwe eigenaar al goedgekeurd en wilde een sloopvergunning niet langer tegenhouden. In de villa aan de Kostverlorenstraat schreef Heijermans
feuilleton na feuilleton om uit
de schulden te komen na het
failliet van zijn toneelgezelschap. In november 1924 stierf
hij er na een gruwelijk sterfbed
van een half jaar.
De sloop is begonnen van het
Herman Heijermanshuis

a la van der Horsl
Co van der Horst vindt dat een tafel niet
alleen functioneel moet zijn, maar vooral
ook mooi Zoals deze kersehouten
tafel van Cassma, ontworpen
door Frank Lloyd Wnght
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Binden) 2 Amstelveen
5 Maandags lot 1300 uur
gesloten Donderdag koopavond
020 6412505
Ook m ons wooncentrum Mare Smithuis
Keukenarchitectuur SamtairStudio B A D
Solidwood Plankenvloeren & Parquet plancher"
en Boley open haarden
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Uw krant
niet
ontvangen?
Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
25 sep 02.21 11.05 14.5823.00
26 sep 03.16 13.16 15.4023.46
27 sep 03.5814.0916.25 -28 sep 04.45 00.14 17.0? 14.56
29 sep 05.27 01.16 17.5213.19
30 sep 06.07 02.06 18.31 14.09
°1 okt 06.50 02.55 19.0915.06
02 O M . 07.36 03.45 19.4915.50
03 okt 08.18 04.30 20.31 16.30
Maanstand:
VM vr 27 sep 4.41 uur.

Hoogwater: za 28 sep 4.45 uur
NAP + 135 cm.

Laagwater: dl 1 okt 2.55 uur NAP '7 cm.
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Zender ZFM
voegt wel
degelijk iets toe
Pagina 3
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ZANDVOOET - De gemeente hangt een schadeclaim
boven het hoofd van minimaal acht en maximaal 35 miljoen gulden wegens tegenwerking van het project Eurotel.
Dit behelst een hotel naast het casino waar projectontwikkelaar ESHH al ruim vijf jaar met het gemeentebestuur
mee in overleg is. Nu is voor ESHH de maat vol en wil het
geld zien van Zandvoort voor gederfde winst.
„Vanaf 1991 zijn we met de
gemeente bezig geweest om ons
plan aan te passen aan haar eisen. Ze houdt zich echter niet
aan de afspraken en lijkt zich te
bedienen van bedrieglijk handelen," aldus S. Schale, directeur van ESHH. Al in maart
van dit jaar uitte Schale zijn
grieven, maar nu vindt hij dat
de rechter maar een uitsprak
moet doen over het handelen
van het college van B en W en
de hoogte van de eveneens mgediende schadeclaim. „Deze varieert van acht tot maximaal 35
gulden, op basis van investenngen en gederfde winsten," aldus
Schale.

Foto Anclre Lieberom
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Omwonenden
dingen in plan
ZANDVOOBT - Persoonlijk gunnen ze ieder een fijne
woning en frisse lucht. Dat willen de bewoners van de
Stationsplein en de Van Speykstraat nog eens extra benadrukken. En bloc zullen ze bij de gemeente echter bezwaar
aantekenen tegen het voorontwerp bestemmingplan Park
Duijnwijk, het nieuw te bouwen project van vijfhonderd
woningen in de Stationsomgeving.
Maandagavond kwamen ze
massaal bijeen in hotel Interlaken aan de Van Speykstraat om
hun vergaarde kennis, gedachten en gevoelens te bundelen
tot een krachtig verzet. Vele geinteresseerden luisterden naar
de uiteenzetting van ingenieur
Van Boeckel, een der omwonenden. Deze had zich zeer intensief in het voorontwerp bestemmingsplan verdiept. Zodoende werd deze informele
avond een soort van 'opwarmronde' voor de officiële hoorzitting die donderdagavond door
de gemeente wordt gehouden.
De bezwaren van de bewoners richten zich in het algemeen op 'de weinige kwaliteit
die het plan in zich heeft', zo
stellen zij. Ze betreuren het dat
ze nooit in de plannen betrokken zijn, terwijl ze daarom ge-

vraagd hebben en de gemeente
Zandvoort toch juist hun belangen zou moeten behartigen.
Zorgen maken zij zich bijvoorbeeld om het 'financiële verhaal'. Immers om het project
rendabel te kunnen maken, zal
er flink hoog gebouwd gaan
worden. Volgens de bewoners
wordt daar in de plannen 'luchtig' over gepraat. Gebouwen
van mogelijk 13 meter, 16 meter, ja zelfs tot 28 meter hoogte,
worden in het plan afgedaan als
'middelhoge accenten'. De bewoners eisen echter duidelijkheid en eerlijkheid van de gemeente. Het gaat bij zo'n gebouw van 28 meter volgens hen
toch eerder om een 'joekel van
een flat'!
„Financieel is dit plan maar
net haalbaar. Er hoeft maar
iets te gebeuren of het wordt zo

hele gekke'
weer weggegooid," zei vakman
Van Boeckel maandagavond
ernstig. Maar wat hem betreft
mag het voorontwerp ook wel
meteen een 'enkele reis prullenbak'. Hij zn ;t hele 'gekke dingen' in dit pla n staan en dat is
niet omdat hij nu zelf in de omgeving woont, stelt hij nog even
voor de duidelijkheid. Het lijvige boekwerk wordt door de ingenieur echter meedogenloos
samengevat als 'gekwek in de
ruimte'; de tekeningen en defimties als misleidend. Dat wil
hij nog wel even extra uitleggen: „Ze zijn hier in Zandvoort
gek van slogans; praten bijvoorbeeld over Boulevards, pleinen,
'Kostverloren -principes' en 'accentjes', maar vertellen vervolgens niet precies wat dat nu eigenlijk in houdt."
Daar richt het gezamenlijk
bezwaarschrift van de bewoners zich dan ook op: de kwaliteit van het plan is volgens hen
niet goed. Zij verzoeken de gemeente dan ook om het plan
terug te trekken en gedegener
en zorgvuldiger op te stellen.
De bewoners zien bovendien
graag vooraf ('en duidelijke vi-

sie- en gedetailleerde beschrijving in de plannen over de omvang- en de precieze hoogte van
de woningen. Daarnaast willen
ze de exacte breedtes horen van
stoepen en straten, informatie
krijgen over de parkeergelegenheid en vragen zij om een gedetailleerde uitleg over termen
als 'Boulevard' en 'Boulevard-womngen', de laatste term is
voor hen overigens volkomen
nieuw. Mevrouw Bakels, een
der bewoners heeft deze week
nog bij de gemeente om uitleg
gevraagd. Ze werd vriendelijk
te woord gestaan, echter niet
gewezen op alle voor de hand
liggend materiaal. Van Delft,
hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling belde haar later zelfs terug.
„De uitleg en de details die hij u
door de telefoon gaf klinken
heel aardig, maar kloppen niet,
aldus Van Boeckel na haar verhaal. Zijn advies: „U kunt beter
zeggen: 'Van Delft, u bent een
schat dat u dat zegt, maar zet
het even op papier."
Donderdag zullen de bewoners formeel hun verontrusting
en bezwaren mondeling kenbaar maken.

Het plan Eurotel van ESHH
omvat de bouw van een hoteltoren naast het casino, op het
Badhuisplein, op grond die eigendom is van de projectontwikkelaar. Vanwege de hoogte
ervan - zo'n 89 meter - zijn na
vragen van de gemeente destij ds al zogeheten windtunnelonderzoeken verricht door onder meer TNO. Volgens Schale
zijn de resultaten verwerkt m
een stedebouwkundig plan.
„Het college komt echter
steeds met andere normen

Volgens eigen zeggen van de
man gaat het om honderden mbraken, maar dit heeft de politie niet kunnen aantonen. De
22-jarige Haarlemmer werkte
namelijk eerst met de politie
mee, totdat hij te horen kreeg
dat hij m hechtenis moest blijven in het belang van het onderzoek. Hierdoor heeft de politie
aan kunnen tonen dat de man
verantwoordelijk is geweest
voor 'slechts' 35 inbraken en
diefstallen.
De afgelopen vier jaar is de
Haarlemmer actief geweest in
Zandvoort, Haarlem, Hillegom,
Lisse, Velsen, Vogelenzang,
Overveen, Bentveld, Noordwijkerhout, Santpoort, Castricum
en Warmond. Hij werkte vrij-

Lopen kan Laura niet, maar een baan zoekt ze wél
Laura: „M'n wagen rijdt zes
kilometer per uur, dus in
een half uurtje zit ik vanaf
Nieuw Unicum in Zand-

ZANDVOORT - „Het zit
in mijn aard om lekker
wat te doen. En ik ben dol
op kinderen," zegt Laura
van Lieshout. Het liefst
vind ik bij iemand in
Zandvoort een baantje,
waarbij ik die twee zaken
zo goed mogelijk kan
combineren."
Laura is 25 jaar en woont in
Nieuw Unicum, een woonvoorziening voor gehandicapten te Zandvoort. Daar
heeft ze het prima naar de
zin. Optimisme, humor en
doorzettingsvermogen kenmerken de vrouw, die al vanaf haar geboorte nooit heeft
kunnen lopen. Kinderen vragen haar vaak zo lekker direct: Hé, wat heb jij nou?
„Ouders zakken dan het
liefst door de grond," zegt ze
lachend.Maar de vrouw die
geboren werd met een spina
bifida (open ruggetje), vindt
de spontaniteit van kinderen
juist leuk en geeft antwoord
op alle vragen die ze haar
maar stellen. Het liefst werkt
Laura op een peuterspeelzaal
of part-time bij iemand thuis,
als aanvullend verzorgster.
Puzzelen, tekenen, liedjes
zingen, eten geven, verhaaltjes vertellen, dat zijn de mogelijkheden die ze ouders te
bieden heeft. En hoewel ze m
een invalidewagen zit, heeft
ze de orde er goed in.
„Overwicht heb ik geleerd,
tijdens mijn stageperiode in

VOOrt"

Wijk aan Zee. Daar werkte ik
met peuters van vier en vijf
jaar, die zelf ook lichamelijk gehandicapt waren. Als er bijvoorbeeld ruzie in de poppenhoek uitbrak sprong ik erop af.
Hé, wat hoor ik daar, hoefde ik

alleen maar Ie roepen. Dan kaar en huilden toen we afschoten ze uit rfkaar en was het scheid namen. Dat was toen ik
meteen weer stil. Maar juf- zes jaar geleden verhuisde naar
frouw Laura had uiteindelijk Nieuw Unicum."
„Voor de duidelijkheid nog
ook die aiideio kant," zegt ze
meteen daarop een beetje mij- een paar dingen op een rijtje,
merend. „We waren dol op el- zegt ze praktisch. Mijn benen

We houden
Raadhuisplein
in de gaten

waar het aan moet voldoen om
windhinder zoveel mogelijk te
voorkomen."
Toen voor de derde keer intussen windtunnelproeven waren uitgevoerd en de raad geinformeerd kon worden, eiste het
college eerste definitieve tekenmgen, aldus Schale. „Zo is er
iedere keer wel wat. Het college
houdt tegen dat TNO de raad
uitleg geeft. Want de raad zou
erachter komen dat het een verkeerd besluit heeft genomen
ten aanzien van normen die
met reëel zijn. En dat zou een
schadeclaim onderbouwen."
Sinds december 1995 is er
geen contact meer geweest tussen de projectontwikkelaar en
de gemeente. Volgens Schale
traineert het college ook de bemiddelmgspoging, die intussen
is ondernomen. „Na twee
maanden kregen we te horen
dat de raad het met eens was
met het bemiddelingsvoorstel.
De raad wist er echter helemaal
niets van, die was niet op de
hoogte gebracht. Dit lijkt op bedrieghjk handelen en daar mag
de rechter nu een uitspraak
over doen," aldus Schale.

22-jarige manbekent
tientallen inbraken
ZANDVOORT - Een 22-jarige Haarlemmer heeft de
afgelopen jaren zeker 35 inbraken gepleegd in Zandvoort en omgeving. De totale schade hierbij loopt naar
schatting in de tonnen.
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wel steeds alleen en opereerde
bij voorkeur in de vroege ochtenduren. De goederen die hij
buitmaakte, verstopte hij m de
buurt van het pand waar hij ingebroken had. Darvandaan
haalde hij het later op of liet hij
het ophalen door een kennis
die m het bezit was van rijbewijs en auto.
De waarde van de ontvreemde spullen, die verkocht werd
aan helers, was in verschillende
gevallen zeer aanzienlijk, aldus
de politie. Inclusief de aangerichte schade gaat het om een
bedrag van enkele honderdduizenden guldens. Een nauwkeuriger schatting kan de politie
met maken, omdat niet altijd
aangifte is gedaan.
Bij zijn strooptocht maakte
de man voor ongever zeventigduizend gulden aan zilver buit
bij een inbraak in Aerdenhout.
In Zandvoort pikte hij een antiek jachtgeweer ter waarde van
twintigduizend gulden. De eigenaar heeft het geweer later voor
duizend gulden terug kunnen
kopen na een advertentie in een
jagersblad. De inbreker heeft
tegen de politie verder verteld
dat hij enige tijd tegenover
Gran Dorado te hebben gewoond en duizend huisjes zou
hebbe bezocht.
De man zit nog vast en zal
binnenkort voor de rechter verschijnen.
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Renovatie van
Noordzeesluizen
attractie apart
Uit&Vrije Tijd
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Aparte commissie
voor klachten
over thuiszorg
ZANDVOORT - Wie
klachten heeft over de
Thuiszorg en Kruiswerk in
Zuid-Kennemerland
kan
vanaf morgen terecht bij de
Regionale
Klachtencommissie Thuiszorg. De commissie moet een betere afhandeling van klachten tot
gevolg hebben.
De Regionale Klachtencommissie Thuiszorg behandelt
klachten van klanten van de
drie zorgorganisaties in Zuid-Kennemerland,
te weten
Thuiszorg Haarlem, Thuiszorg
Kennemerland-Zuid en Kruiswerk Zuid-Kennemerland.
De klachtenprocedures van
eerst- en laatstgenoemde worden op elkaar afgestemd,
Thuiszorg Kennemerland-Zuid
heeft nog geen klachtencommissie, maar voldoet door de
regionale commissie aan de
landelijke verplichting van een
klachtencommissie.
De Regionale Klachtencom
missie Thuiszorg behandelt de
klachten op instellingsniveau
in laatste instantie. Een klager
kan zich hierna nog richten tot
een landelijke beroepscommissie.

Foto Andie Lieberom

kan ik dus niet gebruiken,
m'n koppie prima. Eventueel
kan ik ook licht admmistratief werk verrichten op de
computer. Mijn rechterarm,
daar kan ik ook weinig mee.
Maar met de andere hand
lukt alles me prima. Ook is
het belangrijk, dat de mensen
in een ruim huis wonen, dat
rolstoeltoegankelijk is. Het
liefst verdien ik er wat mee,
maar als het niet anders kan,
doe ik het ook voor niks. Ook
het ritje van- en naar uw huis
is geen probleem. Je bent
zelfstandig of je bent het niet.
M'n wagen rijdt zes kilometer per uur, dus in een half
uurtje zit ik al m Zandvoort "
Eerlijkheid gebiedt haar te
zeggen, dat ze tijdens die stagewerkzaamheden op de peuterschool van Hehomare eigenlijk op haar eigen school
'voor lichamelijke gehandicapten' had moeten zitten.
„Maar m'n werk had ik ledere dag binnen de kortste keren af en ik verveelde me op
die school gewoon te pletter."
Wie durft het aan? Haar eigen vriend Danny is haar
grootste
referentie-adres.
Maar die vindt Laura uiteraard 'helemaal te gek'.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik «raap; wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorls Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Zandvioor
Naam (m/v)
Adres:

l

l L
l

l

Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en belaal per
kwartaal/18.75 halfjaar ƒ 33,90

jaar ƒ 59,20

* Voor poslabonnees gelden andere lancven.
l
l
|
l

l
l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71Ö37Ï"Ö17003"

r
woensdag 25 september 1996

Weekmedia 17

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.00 uur
en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.

INSPRAAKAVOND P A R K DU1JNWIJK
N A A R A N D E R E LOCATIE
Op donderdag 26 september wordt vanaf 20.00 uur een inspraakavond
georganiseerd over het voorontwerp bestemmingsplan Stationsomgeving.
Oorspronkelijk zou deze avond worden gehouden in net Raadhuis.

Maandag 30 september 1996
Jo en Piet Wilhelmus
al 60 jaar een paar!
nog vele jaren samen
kinderen en k l e i n - en achterkleinkinderen
Gelegenheid lul f e l i c i t e r e n
van 17.00 uil 19.00 uur
A. J. v. d. Miiiilenstraat 18
2041 ND ZnnJvoort

Wegens de verwachte grote belangstelling wordt de inspraakavond verplaatst
naar
gebouw de Krocht
Grote Krocht 41
Zandvoort

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis:
- dinsdag 1 oktober 1996, 20.00 uur - commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 2 oktober 1996,20.00 uur - commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 3 oktober 1996, 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening

Gebouw de Krocht ligt op twee minuten loopafstand van het Raadhuis.
Voor nadere informatie: bureau Voorlichting, tel. (023) 574 01 62.

GEMEENTE

De vergaderingen staan voornamelijk in het
teken van de Begroting 1997
De commissieveroaderingen worden gehouden
in de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijl dagen van tevoren ter inzage bij
de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang Swaluëstraat). Bij het bui eau Voorlichting kunt u terecht
voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens decommissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

14 jaar
Soc. De Manage Zandvoort
Daarom de gehele maand
een spetterend programma:

28/9
5/10

Back to the sixties
Robert Leroy

12/10
19/10

Artiestengala m.m. v.
Maria Verano en Dries Roelvink
Wim Koopman

26/10

Donna Lynton

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 17 september vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergade'ring en van de
verdere in week 38 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 24 september vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te zien
bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2.
WINKELSLUITINGSWET
Op 24 september heeft de gemeenteraad de
Verordening Winkeltijden Zandvoort vastgesteld.
De Verordening treedt op 27 september in werking. Deze verordening geeft de gemeente de
mogelijkheid om ook buiten de wettelijke openingstijden winkelopening toe te staan.
Vanaf 27 september kunt u de verordening
inzien tijdens openingstijden bij de Centrale Balie
op het Raadhuis.

Uitsluitend ongeb. mensen. Corr. gekleed,
v.ci. 30 jcior, geen spijkerkleding.
Cntree ƒ 25,- all in.
Reserveren of info

tel. 023-5716023

ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

VERLEENDE K A P V E R G U N N I N G
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
Julianaweg 3a

Door een ieder kunnen tot 28 oktober 1996
schriftelijke bedenkingen worden ingebracht
bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

3 bomen

De bij de verlening behorende stukken liggen
tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang Swaluëstraat).

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen ook
mondeling kunnen worden ingediend.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van dit bericht een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Tenslotte uw aandacht voor het volgende.
Ingevolge het bepaalde in art. 20.6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen heeft ingebracht en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State..

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr. 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld m art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
- Aanleggen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats in de Wilhelminaweg t.h.v.
nr. 21 te Zandvoort.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar.

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

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor:
een transportbedrijf gelegen aan de Voltastraat 34 te Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen
96052B Teunisbloemlaan 26
plaatsen
garage
96056B Schuitengat 1-109
wijzigen
entree

De aanvraag, het ontwerp van het besluiten de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 30 september
tot 28 oktober 1996 ter inzage bij de Centrale
Balie van het Gemeentehuis, ingang Swaluëstraat 2.
Op verzoek kan een mondelinge toelichting
worden verkregen.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk
bezwaartegen een verleende vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningvyet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

)GENIEENTE

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Zeer bekend om zijn uitstekend werk en
het grots nut van zijn talenten om de
levensvreugde terug te vinden!!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Mijn welgemeende dank gaat uit naar de directie en
medewerkers van de Yanks Dorpsplein, farn. Dabroek
e.v.a. voor de prachtige bloemen die bij mijn zoon Ard
lagen. Ik was hierdoor zeer ontroerd.

B61 H€M NU OP!!!

M€i*T€ftJflCK
ÏBNSTIG UI6RK, VLUG «N.DO€lTfi£FF€ND, IN BLl£ DISCRÖK
Êrtend ziener-medium, grote ervaring en bevoegdheid - De eerlljkheid is de basis van zijn uierh. Lost grote en Weine problemen op:
zelfs de meest uuanhoplge, liefde en verzoening - Direkte terugkeer
van geliefde personen, verloren liefde - fille sexuele problemen •
Geluk in de zakenwereld - Hondel - Familiale moeilijkheden Vermageren enz.

Moeder van Ard

Wit Verhuizingen

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Ontvangt alle öpgen van 8.00 tot 20.00 uur op afspraak

A. LAVERTU

Tel! 020-683.34^2

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

WEKELIJKS EUROPA

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

ERKENDE
VERHUIZERS

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesslraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

c

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberc
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Comclls Slcgcrsstraat 2-1
2042 GP Zanilvoort
! TC1: 023-5730732
, Rix: 023-5730859

Pentium-120
compleet SV.GA
ƒ 1595,- l JR Garantie

ntiiuru-uitvaurtverzekerinfj
daar heb je tval tian
ƒ95,141(4 MODE
FAX / VOICE
28K8 MODEM

415,2 MB EDO

GEHEUGEN

kom snel want
op=op

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Kerkplein 11, Zandvoort

Vondellaan 60, Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort

Z
O
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H-1
ÊH

straat:

2j

postcode/woonplaats:

I
I

naam:

B 2

telefoon:

v. Lennepweg 4, Zandvoort

O
PH
^
• »-<

leel'tijd(en):

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT

28K8 interne
fax/modem

Amsterdam
KinkentraatSI,

020-1890077.
Haarlem
Kruisweg 61,

023 - 532 2S 97.

SIMM 8 Mb EDO
72 pins ƒ 89,16 bits stereo
geluidskaart

ƒ65,-

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

Alle prijzen zijn inclusief 17.5% BTW.
Geldig in week 39/40 tegen inlevering van deze advertentie

DE CONTACTLIJN
Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

-^

Ja, ik \\ïl vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitver/.ckcring
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nou, nergens aan gebonden ben.

Vondellaan 1A, Zandvoort

Stationsplein 6, Zandvoort

Lid van:

Alleen geldig by Inlevering [
van deze bon in week 39 l

Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

THUISBEZORGING

ƒ 186,•&.16MB EDO

MODEM INTERN

• Dag en nacht bereikbaar voor
het.verzorgèn van een begrafenis
'.'\••-.:. '.\ of crematie.
'f
Direkt hulp bij een sterfgeval. ,

Haltestraat 22, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

en

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

8MBEDO

FAX

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

Tjap-Tjoy

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

met

Gecertificeerd
schoenreparateur

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
Fa. P. Klein

Ajam Goreng Ketjap

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

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een eenmalige
afkoopsom van f3.145,-- ( N . B . een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
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Week me n u

ƒ 12,50 p.p.

enz.

"Dal heb ik toen wel ondervonden. / V
Natuurlijk, de verzekering dekte alle<^^ . /•
konten, maar net '/.<> belangrijk was de hulp y
«ft***
c» steun van Uitvaartcentrum llaarlem.\fï
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.\
rla. tlcxe nitvuartverr.ekerintj ifi mijn\ ,,^^~
rc-rlr«niirc'n meer dan tvuard. '\•''

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Tok o

Grdtis
ruime
parkeergelegenheid

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

BEL^
GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in
Een

Super
NOORD

Fa. Gansner & Co.

tt
te
begrafenis
crematie \^prsl$chto
e^nat^

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

ilr

Bami/Nasi of witte rijst
naar keuze

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96095B Teunisbloemlaan 26
uitbreiden
woning
96096B Burg. Engelbertstraat 4 uitbreiden
woning
96097B Burg. Engelbertstraat 12 uitbreiden
woning

I

man/vrouw

Bon in envelop /onder post/egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

i

|

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

Tel. 5714 764 / 57 14 090 of 06 52 93 52 93

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactiijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een scrieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-liuisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6
ook zeir anoniem, een gratis contactaclvertentic plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnuinmer en PIN-cocle
van de belcomputer. Hiermee k u n t u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties k u n t u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. (I.OOt/pm)

woensdag 25 september 1996
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'Subsidie is
slechts fooi'
ZANDVOORT - Arend Bos,
schrijver van een nog te publiceren boek over de bezettingstijd in Zandvoort, is zeer teleurgesteld. Als wethouder De Jong
overstag gaat krijgt hij weliswaar de felbegeerde subsidie,
maar dat is slechts duizend gulden. „Een fooi, meer kan ik het
niet noemen," reageert Bos.
„Het drukken van het boek
kost me 33.000 gulden. Dan is
duizend gulden een druppel op
een gloeiende plaat."
In eerste instantie wees de gemeente de subsidie overigens
af. Maar op verzoek van diverse
partijen, beloofde wethouder
De Jong de zaak nog eens te
bespreken met de overige leden
van het college van Burgemeester en Wethouders. Onlangs
bleek tijdens het Politiek Café
dat de subsidie die Bos zou krijgen slechts duizend gulden
was.
Overigens heeft de schrijver
besloten om geen namen van
NSB-ers te noemen. Er komen
alleen initialen in het boek te
staan om te voorkomen dat familieleden van foute Zandvoorters gekwetst worden.

Natuurkaart
ZANDVOORT - Sommige
wandelaars hoeven voortaan
niet meer bij elk natuurgebied
in Noord-Holland een aparte
toegangskaart te kopen. Gedeputeerde Staten hebben onlangs toestemming gegeven
voor een gemeenschappelijk
passepartout.
Wie een gezinskaart of een
meerpersonenjaarkaart heeft
kan voor 25 gulden extra een
passepartout aanschaffen. De
regeling geldt onder andere
voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Elswout en de
Amsterdamse Waterleidingduinen.

La Bastille
ZANDVOORT - La Bastille
viert feest op woensdag 23 oktober. Het café in de Haltestraat
bestaat namelijk vijf jaar. La
Bastille pakt dat groot aan. Het
jubileumfeest, met optredens
van Sugar Lee Hooper en Nico
Landers, vindt plaats in een
flinke tent op het circuit (Paddoek 1). De kaarten voor het
feest zijn verkrijgbaar bij La
Bastille.

Expositie
ZANDVOORT - Drs. Th.
Huygen opent op zondag 29
september om drie uur een expositie van Jean Kamps in Galerie Aeckerstijn (Grote Krocht
29). Kamps exposeert tot en
met 27 oktober in de Zandvoortse galerie met beelden en
schilderijen.

Instuif
ZANDVOORT - Kinderen
hoeven zich op woensdagmiddag niet te vervelen. In buurthuis 't Stekkie (Celsiusstraat
190) is er elke woensdagmiddag
van twee tot vier uur een instuifmiddag voor kinderen van
vier tot en met twaalf jaar. Op
woensdag 25 september staan
er bijvoorbeeld drie dingen op
het programma: sport, spel en
toneelspelen.

Postzegels
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postzegelvereniging
houdt op vrijdag 27 september
een openbare bijeenkomst in
het Gemeenschapshuis (Louis
Davidsstraat 17). De postzegelavond begint om kwart over zeven. Op het programma staan
een veiling, een loterij en het
uitwisselen van gegevens over
postzegels. De toegang is gratis,
ook voor niet-leden. Voor meer
informatie kan men terecht bij
E. Disco (tel. 5716061) en H. Bol
(5713241).
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Toeristisch plan blijft gemoederen bezighouden

ZANDVOORT - Is het toeristische economische beleidsplan nu van de ondernemers, die er eind november een dag
over organiseren, of is het de gemeente die het trekt?
Verschillende raadsleden weten het zelf ook niet meer.
Maar na veel aandringen van alle kanten lijkt het plan met
een toekomst over het toerisme in Zandvoort er toch
eindelijk een keer te komen.
„Nou alweer een paar weken
geleden heb ik de ondernemers
opgebeld of het nu om een gemeentelijke nota ging of iets
van hun zelf," vertelt J. van
Westerloo,
fractievoorzitter
van de PvdA. „Nee, het gaat om
een gemeentelijke nota, kreeg
ik te horen. Toen heb ik de taurgemeester opgebeld en die verzekerde me dat dat zeker niet
het geval was. Ik zit nu nog
steeds op een brief te wachten
waarin staat het plan van de
gemeente los staat van dat van
de ondernemers," aldus Van
Westerloo.
Alle commotie betreft een bijeenkomst die het Ondernemersplatform Zandvoort voor
3 oktober had uitgeschreven.
Op het programma stond het
Toeristisch Economische Beleidsplan Zandvoort, waarvan

een concept-beleidsplan het
uitgangspunt voor een discussie zou moeten zijn. Die derde
oktober is inmiddels achterhaald, het wordt eind november, want de burgemeester zou
dan net op vakantie zijn, al zou
dat volgens de ondernemers
juist niet het geval zijn.
Maar goed, de commotie ging
niet zozeer over die datum, alswel over de intentie van de ondernemers. Kunnen die wel
met een toeristisch plan komen? Ja natuurlijk, alleen welke status heeft zoiets. En waarom komt de gemente daar dan
niet mee? „Ik vind dat je burgers geen plan kunt laten maken, daar is de overheid voor,"
stelt fractievoorzitter van D66,
Han van Leeuwen. „Het is sowieso raar gelopen met die
werkconferentie en het is mij

'Acterende' Zandvoorter
hoort 21 maanden eisen
ZANDVOORT/AMSTERDAM -De meeste verdachten zijn meestal vol ontzag
als ze de statige zalen van
het Amsterdamse gerechtshof betreden. Bij de 23-jarige man uit Zandvoort, die
vrijdag terechtstond wegens
mishandeling van een agent
van de vreemdelingenpolitie, was daarvan echter geen
sprake.

nog steeds niet duidelijk hoe
het nu verder gaat."
Volgens Van Leeuwen zou de
burgemeester een brief schrijven en een rectificatie eisen
over de aard van de nota die
absoluut geen gemeentelijke
nota kon zijn. Maar van een
echte rectificatie is het volgens
hem niet gekomen. Zo'n conferentie vindt Van Leeuwen overigens wel een goed idee, maar:
„Dan moet het iets zijn van ondernemers en gemeente. Daar
gaat het om."
Maar ja, waar het allemaal
om gaat is een toeristisch plan
voor de toekomst, want daar
komt het al jaren niet van. „De
burgemeester heeft aan de raad
een ton gevraagd om zoiets op
te stellen, maar er is nog steeds
niets. D66 wil graag weten hoe
het met de invulling zit met die
honderdduizend gulden." Wie
de net verschenen begroting
voor 1997 doorbladert zal zich
in dit verband wellicht verbazen over het bedrag van 45 duizend gulden dat staat opgevoerd onder het kopje toeristisch/economisch beleid. Door

de hoge werkdruk op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
door de structuurschets, de stationsomgeving en de herziening van bestemmingsplannen
dreigt het er volgend jaar weer
niet van te komen.
„Wij menen dat in een badplaats als Zandvoort ambtelijke capaciteit beschikbaar moet
zijn om de gewenste kwaliteitsverbetering tot stand te brengen," schrijft het college in zijn
begroting. „Om het proces van
het tot stand komen van een
toeristisch/recreatief actieplan
en het toeristisch/economisch
beleidsplan te organiseren, procedureel te sturen en begeleiden en het contact met de ondernemers te regelen, is het minimaal noodzakelijk de personele capaciteit in 1997 met een
half mensjaar uit te breiden."
Afhankelijk van het beleidsplan wil het college in de loop
van '97 bekijken of er structureel behoefte is aan een medewerk (st) er die belast is met toerisme, recreatie en economische zaken.

Begin maart van dit jaar was zetten," aldus Ton van Eist van
het een en ander te doen over GBZ. Lou Koper had een ander
het feit of toerisme niet door tegenargument. „Een vierde
een vierde wethouder getrok- wethouder lost niets op. Het
ken moest worden. „Ik vind dat probleem zit namelijk m het
op zich geen rare zaak, maar feit dat we in Zandvoort niet
dan moet je beleid erop inge- goed functioneren als bestuur."
steld zijn," verklaarde Andries Volgens Van Leeuwen, wel
van Marie, naar aanleiding van voorstander van een aparte toede oprichtingsvergadering van risme-wethouder, gaat het om
het Ondernemers Platform iets anders: wil je een toerisZandvoort. „Een vierde wét- tisch plan produceren dan
houder zou ik graag in Zand- moet je wel een visie hebben
voort willen hebben. Sterker En daar ontbreekt het aan.
nog, ze mogen darvoor bij mij
aankloppen," aldus Theo van
Floris Paber, van het OnderVilsteren van VVD. „Een wét- nemers Platform, drukt zich
houder met Economische Za- over de gehele zaken rond het
ken, Toerisme en Recreatie in plan en de conferentie diplomade portefeuille zal meer slag- tiek uit. „Je moet het zien als:
kracht hebben dan een burge- we willen wat, niet als: college
meester die voorzichtiger moet doe eens wat. We willen de gemanoeuvreren," was de stelling meente een geheel aan bouwvan Han van Leeuwen.
stenen aandragen om een beleid te bepalen. Het wordt geen
Maar anderen zagen er niets belangenverhaal en het zal niet
in. „Dat kan helemaal niet op over knelpunten gaan, maar
basis van de Gemeentewet, vooral de grote lijnen betreffen
maar het toerisme in Zand- die bij Zandvoort passen," alvoort vind ik toch wat te klein- dus Faber.
schalig om daar van overheidswege een grote kracht achter te
Eduard Herkes

Geen drukte inraadhuis

hem leidde, zoveel werd wel
duidelijk tijdens de zitting. Hij
was in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank in Haarlem, die hem had
veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en negen
maanden en een schadevergoeding aan het slachtoffer van
4500 gulden. Deze strafwas veel
te hoog aldus de advocaat van
de verdachte, mr. R. van der
Velde.

Zandvoorts
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Jo en Piet
Wilhelmus zestig
jaar getrouwd
ZANDVOORT - 30 september
wordt een heugelijke dag voor
Jo en Piet Wilhelmus. Dan zullen de kinderen ongetwijfeld
wat organiseren om te vieren
dat Jo en Piet zestig jaar geleden m het huwelijksbootje
stapten.
„Het is inderdaad een hele
tijd," zegt Jo Wilhelmus (81).
„Zelf doen we er niets aan hoor,
dat kunnen we met meer opbrengen." Sinds haar elfde
woont ze al m Zandvoort, maar
voor de echte Zandvoorters is
nog steeds die vreemde, vertelt
ze. „Ja, raar is dat. Maar zo
praat ik ook over anderen die
hier niet vandaan komen."
Voor haar man (82) geldt dat
laatste wel. „Die komt uit een
echte Zandvoortse familie De
beeldjes voor de ingang van het
Cultureel Centrum op het Gasthuisplem stellen zijn opa en
oma voor."

Trio maakt tas en
portemonnee buit
ZANDVOORT - In de nacht
van donderdag op vrijdag hebben drie mannen een man en
een vrouw met geweld beroofd
van een portemonnee en een
aktentas. Dit gebeurde op een
parkeerplaats bij een hotel aan
de Burgemeester van Alphenstraat. Nadat het tweetal hun
Mercedes geparkeerd had, werden de zestig- en 27-jange
slachtoffers door de drie mannen overvallen en beroofd van
onder meer een gouden halsketting van het merk Cartier.

Unicef

ZANDVOORT - Unicef bestaat vijftig jaar. In de regio
Kennemerland wordt daar ook
Terwijl de procureur-geneaandacht aan besteed. Op dinsraal, mr. E. Eenling, een cel- Ook hij wist niet goed wat hij
dag l oktober koopt mevrouw
straf tegen hem eiste van één aanmoest met het schizofrene
Kamphuis, vrouw van de Bloejaar en negen maanden, maakte gedrag van zijn cliënt, die eerst
mendaalse burgemeester, de
de man een rondedansje, bad verklaarde dat hij gek was en
eerste Unicefkaart uit de nieuluidruchtig en stak hij meerde- dat hij terugwilde naar Egypte,
we collectie bij de voorzitter
re keren zijn middelvinger op maar vervolgens te kennen gaf
van Unicef Kennemerland, menaar de aanklager. Het feit kerngezond te zijn en in Nedervrouw H. van 't Hoff-Wielders.
waarvan de verdachte, die al land te willen blijven. ProcuDeze gebeurtenis vindt plaats
vier jaar illegaal in Nederland reur-generaal mr. Behling,
in het gemeentehuis van Bloeverblijft, werd beschuldigd, vroeg zich af of de verdachte
mendaal. Wie in Zandvoort
was evenwel ernstig.
niet acteerde. „In twee psychiaUnicefkaarten wil kopen, kan
trische rapporten wordt hij volToen er in december 1995 ledig toerekeningsvatbaar ver- Gemeentedag of niet, Zandvoorters waren afgelopen zaterdag niet
snelschaak, een demonstratie taekwondo, het mocht allemaal terecht bij S. Keur-Van Zalintwee politiemannen van de klaard. Ik vraag me af of wat hij of nauwelijks in het raadhuis te vinden. Om de dag die landelijk niet baten, veel volk kwam er niet op af. Van de enkeling die een gen, Burgemeester Fenema13-4 (telefoonnummer
vreemdelingenpolitie aan de hier doet wel echt is."
wordt gehouden, een beetje op te fleuren stonden tal van activitei- kijkje kwam kijken, werden de kinderen in ieder geval met veel plein
deur kwamen van zijn onderFoto: Andre Lieberoni 5716049).
ten op het programma. Zandvoorts monopoly, simultaan schaak, plezier beziggehouden.
De procureur vroeg aandacht
duikadres, raakte hij in paniek.
Hij liet de afwas in de steek en voor de situatie van de gewond
maakte zich uit de voeten. Toen geraakte agent, die nog steeds
(ADVERTENTIE)
één van de agenten hem vast- met psychische problemen
pakte, gooide hij een stuk ser- kampt van het voorval. Hij vorviesgoed in diens gezicht". Hier- derde het hof om dé schadeverop trok de agent zijn pistool, goeding van achtduizend gulPer 1 oktober 1996
dat in het gevecht dat volgde den die de agent eist, toe te wijafging. Niemand werd geraakt. zen.
in de binnenstad
Het hof doet uitspraak op 4
De Zandvoorter was boos en in
de war, en geloofde dat God oktober.
ZANDVOORT - Een am- aan het koffertje, dat ze bij zich
bachtelijk beroep in een su- hadden," zegt hij gierend van
van Amsterdam
permodern 'jasje'. Zo kun je de lach." Dit soort openhartighet werk van schoenmaker heid typeert de schoenmaker
ook 's avonds en
Peter van Campen en zijn nog wel het meest. Maar hij is
zaak aan de Cornelis Sle- nu eenmaal eerlijk en zeker
op zondag
op het werk dat hij aflegersstraat 2 uiteindelijk het trots
vert. De volgende controle van
beste
omschrijven.
Naast
betaald parkeren.
de heren zal hem ook 'worst'
Spelregels: de rubriek Meningen staat open voor reacties op artizijn jarenlange ervaring en wezen.
zal er zich niet ankelen die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie bede supermoderne appara- ders omHij
gedragen. „Ik gebruik tjes en veters.
houdt zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brietuur in zijn zaak, heeft de
De binnenstad is het kloppend hart van Amsterdam. Steeds meer
maar de beste materiaBovendien staat er bij Van
ven die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort.
bekende Zandvoorter nu alleen
mensen -nu al miljoenen per jaar- bezoeken de binnenstad. Door het
len. Voor zolen heb ik zelfs drie Campen de modernste apparaAnonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandook het certificaat van 'er- uitvoeringen in kwaliteitsleer: tuur, die de vakkundige handen
toenemende autoverkeer dreigt het hart van de stad in de avonduren
voorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw brief
en op zondag verstopt te raken.
kend kwaliteitsreparateur' normaal, waterproof en antis- van de schoenmaker anno 1996
af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
behaald. En daar is hij eer- lip."
meesterlijk aanvullen. Ook
Amsterdam wil bereikbaar en leefbaar blijven. Voor bezoekers,
lijk gezegd hartstikke trots
daar is hij reuze trots op. Uitmaar zeker voor bewoners én bedrijven. Daarom zijn de tijden voor
op.
Met precisie en enthousias- emdelijk is een investering van
betaald parkeren in de binnenstad verruimd.
Uiteindelijk
krijgt
een me weet hij veel schoenen voor 150.000 gulden geen kattepies!
De nieuwe betaaltijden en tarieven zijn vanaf 1 oktober:
schoenmaker zo'n certificaat Zandvoorters te corrigeren. Overigens, wist u dat je 'ballomaandag t/m zaterdag
van 9.00-19.00 uur fl. 4,25 per uur
niet zomaar uitgereikt: Van Heupafwijkingen, een te kort pers' en 'teenlopers' hebt? Deze
maandag t/m zaterdag
van 19.00-23.00 uur fl. 2,25 per uur
Bommel, Avang en Van Lier, been, doorgezakte voeten, hin- personen kunnen hun schoezondag
van 12.00-23.00 uur fl. 2,25 per uur
topmerken in de kwaliteits- derlijke
vermoeidheidsklach- nen behoorlijk uit model lopen.
-schoenenbranche bepalen vol- ten, mensen die hun schoenen Geen nood, Van Campen en
Jaap Molenaar reageert op prestatie, maar er zijn nog alVoor meer informatie, bel Stadstoezicht: (020) 553 03 33
gens strenge normen, wie voor scheef afslijten... Veel onge- zijn vloeibare kurk weten overhet artikel in het Zandvoorts tijd mensen die zitten te mordeze titel in aanmerking komt. makken worden verholpen. In- al raad op. Hoe dat gaat, kunt u
Nieuwsblad van vorige week ren dat ZFM dus niets toevoegt
„Vertegenwoordigers van deze dividuele wensen worden met gerust een keertje komen bekijover de lokale omroep ZFM. De en daarom overbodig is. Onzin!
organisatie kunnen op ieder plezier door deze schoenmaker ken.
omroep kondigde in dat artikel Zandvoort Meeuwen is toch
moment van de dag komen bin- vervuld. Bovendien is hij alaan 'volwassen' te willen wor- ook niet overbodig omdat
nenvallen om je werk te contro- weer bezig met de volgende studen. Molenaar vraagt zich af of Oranje een prof elftal is? SterZANDVOORT
Vanwege
de
verwachte,
grote
belangstelling
ZFM daar verstandig aan doet. ker nog, trouw aan de droom voor de nieuwbouwwijk Park Duijnwijk, vindt de informatie-a- leren," zegt Van Campen. „Ze die: een opleiding voor klem ormaken ze bij ZFM gewoon uit- vond hierover donderdag niet in het raadhuis maar in gebouw De kijken bijvoorbeeld naar de thopedische schoentechniek.
De laatste tijd schiet me zendingen. De voetballers van Krocht (Grote Krocht 41) plaats. Het gaat om een gecombineerde schoenen die je reeds gerepa- Deze hoopt hij in februari af te
reerd hebt. Er wordt gecontro- ronden.
steeds vaker een aardige jeugd- Oranje maken meer ruzie dan informatie/inspraakavond die om acht uur begint.
ZANDVOORT - Groenleerd op afwerking en op mateherinnering te binnen: de pira- dat ze spelen. De profs in Hilriaalkeuze. Het moet aan strenZo'n kleine elf jaar zit Van tenzaak Aart Veer op de
tenzender die ik met een klas- versum komen ook al niet aan
ge eisen voldoen. Bovendien Campen alweer met zijn zaak Grote Krocht, verkoopt, mogenoot van de middelbare werken toe. In tegenstelling tot
letten ze op de klantvriendelijk- op de Cornelis Slegersstraat: menteel met veel succes
school in de ether bracht. We Hilversum hoor je van ZFM
„Het kleinste winkelstraatje Ben & Jerry's ijs. „Het ijs
begrepen beiden weinig van ontzettend veel, maar eigenlijk
ZANDVOORT - Uitgaanscentrum Yanks organiseert samen heid van de schoenmaker."
van Zandvoort," noemt hij het wordt gemaakt in Amerika
sport, hadden een gruwelijke alléén via de krant.
met Dance Xentric op vrijdag 27 september een erorische housePeter moest eerlijk gezegd ook weieens gekscherend. Ook en is daar razend populair,
Nu wil men dus eindelijk vol- party met als muzikaal thema old style & hard trance. Naast
hekel aan balletje trappen en
wassen worden. Ik vraag me af erotische shows van onder meer Shooter Girls en de Candy Girls wel lachen. De eerste keer, dat een uitgebreide sleutelservice zegt eigenaar Aart Veer."
dan verzin je iets anders.
hoe men dat wil doen. De know- zorgen Vox en Alexander voor de muziek. Het feest begint om de heren kwamen controleren, (zelfs sleutels met ingebouwde Volgens de groenteman is
had hij ze al meteen door. Tus- chips kan hij namaken) en een het ijs - en de verpakking De zender bestond uit een hpw heeft men niet in huis, wel negen uur, ingang aan de Kosterstraat .
sen de middag was hij juist sloten- en beveiligings-service 'milieuvriendelijk'.
door mij ingenieus omgebouw- discjockeys en 'een computereven dicht. „Het lullige was, dat treft men hier in de winkel aan,
radioprogramma.
de radio en had een bereik van, gestuurd
ik ze op de Krocht al tegen- naast alle gebruikelijke artike„Zo wordt de melk betrokken
bij mooi weer, drie straten. De Maar daar kom je niet veel verkwam. Ik herkende ze meteen len, zoals schoensmeer, zool- van koeien die speciaal geluisterdichtheid was ongeveer der mee. Overigens is ZFM niet
kweekt gras eten en kernge
twee, maar dat deerde ons niet. de enige lokale omroep waar
zond zijn De overige mgredienZANDVOORT - De onroe- gelijk onderzoek, dat door de
Radio Zandvoort bracht onre- men met dergelijke problemen
ten zijn ook zeer milieubewust
gelmatig, maar met grote vol- kampt, kijk maar naar Antenne rend-zaakbelasting zal vol- Tweede Kamer is gevraagd,
uitgezocht. Zo worden de noten
harding, natuurgetrouwe ko- Bloemendaal, Radio Haarlem gend jaar verhoogd worden maar de ananlyse ervan is nog
in het ijs bijvoorbeeld gehaald
pieën van Veronica- en Hilver- en de slechtste van allemaal: de met 5 procent; dit is 3 pro- niet openbaar. Om dubbel werk
STICHTING
uit het tropische regenwoud
sum 3 programma's. We waren Branding. Terwijl bij de grote cent boven de landelijke te voorkomen wil de gemeente
KWALITEITSREPAEATIE
met als doel het voortbestaan
een jaar of vijftien in die tijd. omroepen de technische ont- trend. Ter compensatie van wachten op de resultaten hiervan de regenwouden econoVan een carrière in Hilversum wikkelingen snel gaan. Ik denk deze extra verhoging blijven van voor het met eigen onderNEDERLANDS
misch te steunen. Bovendien
is het nooit gekomen. Maar we bijvoorbeeld aan digitale radio de tarieven van de riool- en zoek start.
gaat een deel van de winst naar
droomden mooi van echt radio en televisie, ontwikkelingen die reinigingsheffingen op het
SCHOENFABRIKAAT
projecten voor dak- en werklodoor lokale zenders niet te be- niveau van 1996.
maken.
(ADVERTENTIE)
zen en de organisatie ter taekostigen zijn.
schermmg van de 'rechten \an
Dit staat te lezen in de net
Bij ZFM, evenals bij de andeDat ook een kinderdroom
de mens'. „Daarom wordt dit ijt,
van een eigen zender niet uniek re lokale zenders in onze regio, verschenen begroting voor 1997
ook wel het warmste ijb ge
is, bewijzen de uitzendingen heeft men nijpende personele van de gemeente Zandvoort. De
noemd, ijs met een warm hart
van ZFM. De paar keer dat ik in problemen. Waarom gaat men verhoging van de onroerendvoor de medemens." aldus
de studio was, waande ik me bijvoorbeeld niet samenwerken -zaakbelasting met 5 procent
Veer. „Dat spruk mij meteen
weer even terug in mijn eigen - op redactioneel gebied. Te veel betekent voor een eigenaar/geaan.
tot studio omgebouwde - jon- rivalitieit, denk ik. Reden om bruiker van een woning met
Bovendien is het nog lekker
genskamer. De studio onder in het dus niet te doen. Luiste- een waarde van 250.000 gulden
ook. Het is rijk gevuld met grode Watertoren van Zandvoort raars en adverteerders zijn er een aanslag van 781 gulden, tete brokken chocolade, noten en
is de gematerialiseerde jeugd- bijna niet. KwalitPitsprogram- gen 741 gulden dit jaar. Het
lekkere vruchten."
droom van een groepje mensen ma's ook al niet. Misschien rioolrecht per pand blijft 233,88
Zelf eet Aart Veer het lietst
wier verlangen niet de platge- worden de zenders binnenkort gulden en de afvalstoffenhefiedere dag van dit ijs. ..Maar
treden paden van het trap veldje wel opgedoekt zonder dat ie- fing 311,16 gulden.
jammer genoeg heb ik de aanVerder stelt het college voor
naar de Amsterdam Arena be- mand het merkt. En toch blijleg om dicht te groeien," zegt
wandelen. De medewerkers van ven ze daar geloven in hun de hondenbelasting, de preca'«Scandinavische meutelen en
hij lachend. Problemen met de
ZFM konden vroeger ook vast jeugddroom. Voor mij is duide- riobelasting en de leges trendkeuze heeft hij ook al. ,,Er zijn
lijk dat er meer belangstelling matig te verhogen met 2 proniet voetballen.
Meubelboulevard Diemen
acht verschillende smaken,
Bijna zes jaar bestaat ZFM is voor amateur voetbal dan cent. In hoeverre de lastendruk
Smep 5 Diemen
maar ze zijn allemaal even leknu, als je niet beter wist zou je voor amateurisme in de ether van de Zandvoortse burger zich
Telefoon 020-6956409
ker. En dat is vervelend als je
verhoudt tot die in de rest van
denken dat je gewoon naar hi- en op de kabel.
maar een keer per week mag
het land is nog onduidelijk. Er
tradio Veronica of Radio 538
Juitp
Molenaar
'zondigen'."
loopt op dit moment een soortluistert. Ik vind dat een hele

Schoenmaker nu erkend
'kwaliteitsreparateur'

MENINGEN

'Waarom gaat ZFM
niet samenwerken?'

Andere locatie inspraak Park Duijnwijk

Ben & Jerry's ijs
bij Aart Veer

Erotische houseparty in old style

Belastingen komend jaar iets omhoog

De S.K.N.S. feliciteert
J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort tel. 5715449

bMAAKYOl.
INTERIÜR

<M:

Zandvoort

met de uitreiking van het
kwaliteitsreparatie certificaat

Weekmedia 17

woensdag 25 september 1996

SCHRIFTELIJKE OPLEIDING
BELASTINGCONSULENT
voor het examen Belastingconsulent van het Nederlands College van Belastingadviseurs (CB).

50

130

soorten
vlees-

Kennis van boekhouden op PD-nivo vereist.
Cursusduur 20 mnd/examens m januari en juni.
Vraag de studiegids aan bij het:
Fiscaal Studie- en
Documentatiecentrum, Den Haag
Tel. 070 367 37 30, Fax. 070 367 79 09

soorten
vlees

GOUDENMEDAWLE

||JÉ1?1|W^

Malse RUNDERBIEFSTUK

-

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9 00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17 00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

igen horecabedrijf...

Kroon Mode
Haltestraat 55

„a-.» '„ ssf< opleiding
••'.••<"ÏV>.

•

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

3»

Damespantaions

Cursusplaatsen:

Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Hoofddorp,
Purmerend

SEC is erkend door
de bedrijfstak horeca

Bel voor informatie

training &

ORANJESTRAAT 4B, Zeer riant en luxe
app. op 1e et.2 met zonneterras op het westen (± 53 m ). Afsluitbare garage 2in het
souterrain. Ind.: hal; living (± 80 m ) met
schuifpui; keuken met inb.app.; bijkeuken;
toilet; moderne badk. met ligbad, toilet,
douchecabine en dubb. wastafel; 2 sl.k.
Het app. is v.v. massief houten parketvl.
Videofooninstallatie.
Vr.pr. ƒ 525.000,-k.k.
OPEN HUIS
KOSTVERLORENSTRAAT 119, zat. 28/9
van 12.00-14.00 uur.
Prima onderhouden, vrijstaande villa met
oprijpad en garage. Dit stijlvolle pand uit
1912 is onlangs, met behoud van sfeer en
karakteristieke details, geheel gerenoveerd.
Tuin met optimale privacy. Opp. 789
m2. Ind.: ruime hal met licht trappenhuis;
kelder; toilet; woon-/zitkam. (85 m2) met
open haard, erker en glas-in-lood-deuren;
luxe keuken met inb. app.; 1e et.: slaapk.
met balkon en aangrenzende marmeren
badk. met ligbad; 2 sl.k.; balkon; toilet;
douche; 2e et.: 3 sl.k.; toilet. Hobbyruimte
in achtertuin.
Vr.pr. ƒ 975.000,-k.k.

opleiding

59.95

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

Chateau La Garenne 1994, govmilieeid
uil de druivensoorten Caoernel
Sauvignon en Merlot is een
voorbeeld van een voort/ettelijk
pelit-chaleaux

Onze winmkoper nam de boot in Marseilte
naarAfaccio de hooldslad van Corsica
Daar bezocht hij een van de meest
gerenommeerde wijnproducenten en
werd kompleet verrast door deze
schitterende droge witte wqn

/BEKROONDE

•»

MEDAILLE*

GOUDEN MEDAILLE],
IND'ALSACE
GEWURZTRAMINER
VEUVEROTH1994

LACOMMANDERIE
DE QUEYRET1995

Wij importeerden voor u uit Chili de
beroemde Carta Vleja uit de Maule
Valley Deze enkele jaren op eikenhout
, gelagerde wijn is een waar genot
voor iedere wrinlielhebber

Ten zuid-oosten van de Bordeaux
wisten we bij Monsieur Comin een
kleine party van deze prachtige
wijn voor u vast te leggen

a-

Wij selecteerden voor u een van de mooiste
wijnen uit de Elzas Het beroemde
wijnhuis Veuve Roth munt uit door zijn
gedegen vakmanschap

ELDERS

- "OOS
ONESSEN

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

55.00

VAN

SCHAIK
MAKELAAR QG.

Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

CORSICA DOMAINE
DELISCHEn01995

RDEAUXCHATEAU
LA GARENNE 1994

"'een bij/ondcr lage prijs.

LEGNER
LICHTE
BORREL

ABSOLUT
VODKA

HELE LITER

0,7 LITER

ELDERS

ELDERS

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
»
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
o
Assurantiën
LVM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

PASSOA
EXOTISCHE
LIKEUR

*"*

JOUKE DE
JONGHE
BEERENBURG

0,7 LITER

De miljoenen van de Postcode Loterij

ELDERS

0,7 LITER
BELGISCH
BIER

De Postcode Loterij heeft inmiddels
ruim 800 miljoen gulden bijeengebracht voor de goede doelen.

ELDERS 2&95

6 BEROEMDE
SOORTEN

ELDERSjSïSS'

zo spannend Bestel dus vandaag
nog uw loten met de onderstaande
bon Al voor een tientje per maand
speelt u mee Maar met elk extra
lot verhoogt u niet alleen uw kans
op de Mega Jackpot, u vergroot
ook uw aandeel m de Postcode
Kanjer' Kortom meer loten, meer
kans en meer geld'H

Verrassing!
In de Record Show heeft u nog
vier keer de kans op het luxe
arrangement naar één van de
Hemeken Night of the Proms
concerten in Ahoy' Rotterdam
Inclusief stijlvolle overnachting
m het Hilton Hotel

Do Nationale Postcode Loterij is
de loterij \ u o r het goede doel.
Sinds de oprichting hebben alle
leden samen maarlieist 800 miljoen gulden bijeengebracht \oor
7e\cn organisaties die «erken
aan een schonere en betere
« ereld. Dat is dus winst \ oor ons
allemaal! Maar u Kunt /elf ook
heel wat «innen m de Postcode
I oterij
F i is de afgelopen jaren \cel w ei k
\ci7cl dooi Artsen /onder Gren7 e n Natuurmonumenten en Stichtmg OOLN Zi| /i|ii di ie san de
/e\en goede doelen van de Postu>de Loieii] Omdat u meespeelde

konden zij mensenlevens redden,
natuurgebieden herstellen en onderhouden en nog \ eel, veel meer

Mega Jackpot die kan oplopen tot
7 miljoen gulden' Meespelen in de
Postcode Loterij v\as nooit eerder

Voor de leden pakt de Postcode
Loterij dit najaar flink uit met een
hele reeks extra prijzen \vat dacht
u bijvoorbeeld van de drie extra
bmgoprijzen \ an 800 000 gulden
per stuk, omdat we het magische
bedrag \an 800 miljoen voor de
goede" doelen hebben bereikt 1 Of
v an de nieuw e grote Straatprijs van
een miljoen' Ot van de Postcode
Kanjer van maai liefst 9,7 MILJOEN gulden' Stuk \oorstuk kunt
u ze winnen, alleen of samen met
de buren En natuuihjk is er nog de

Heeft u 12 of meer getallen goed
op uw bingokaart, bel dan de
speciale bingolijn, 06-300707
(95 ct/min) en win' B

heeft alle dranken!
HAARLEM: Califormeplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer
Ik machtig u hierbi) tot wederopzeggtng eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 - 677 68 68
ƒ 20,- (twee lotnummers)
L! ƒ 40, (vier lotnummers)
/ 10,- (een lotnummer)
L] ƒ 30, (drie lotnummers)
Naam

- D dhr D mevr

Adres
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

en

2

DeBmgogetallen:
Getal 1 t/m 22

24 33 02 25 06 18 39
19 41 42 11 10 32 23
07 17 13 37 36 16 45
Maakt u uw kaart vol met

De overige Bingoprijzen:
Getal 23 t/m 36

05
21
28
44
43
15
26

/ 1.000,/ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ25,-

27
29
03
20
12
30
34

ƒ20,
ƒ10,
ƒ9,
ƒ8,
ƒ7,
ƒ6,

31

Straatprijs;

Thuisbingo
ƒ25.000,-

ƒ 5.OOO,8251 HM
Extra Prijs ƒ 25.0OO,8251 HM 004

dan wint u de

Zetfouten vootbohouden

De BMW: 2661 EA 053 in Bergschenhoek

Postcode
Plaats ...
Bel mij bij een prijs
boven / 10 000,-Tel
Postbanknummer

Banknummer
Gunt u het Olympisch Stadion ook een tweede leven 7 Adopteer dan een steen Of een

Datum
Handtekening

150 96 09

stoel Of een paar Of een heleboel Voor elke ƒ 10,- adopteert u een steen en wordt uw
naam in het stadion vastgelegd

Voor elke ƒ 250,- adopteert u een stoel,

waarop uw naam wordt vereeuwigd
Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501
Den
Haag
,250!ZVzv
oen
Haag

NATIONALE
L.
O
TL
ER
IJ -J
„
--.

Maar elk bedrag is welkom Want

zonder uw steun heeft het stadion geen kans. Maak daarom snel uw bijdrage over naar giro 60757, ten name van Olympisch Stadion.

jjf

B L Y M pFs
HT A D i o N|

MET UW STEUN BLIJFT HET STADION STAAN; GIRO $075?
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'We houden
Voor het eerst houdt het Genootschap Oud Zandvoort
een tweede grote bij eenkomst binnen een jaar in gebouw De Krocht. Het Genootschap krijgt er vrijdag
namelijk twee nieuwe bestuursledenbij. Bovendien
is het volgens voorzitter Ger
Cense goed voor een vereniging met bijna 1100 leden
om zich wat vaker te presenteren. Ook om te voorkomen
dat het Genootschap alleen
maar wordt gezien als een
club verzamelaars van oude
ansichtkaarten. „We willen
eveneens naar de toekomst
kijken en een visie uitdragen."

Gcr Cense
van het Genootschap
Oud-Zandvoort is blij
dat op het
Raadhuisplein zijn geboortehuis,
de gevel boven MacDonalds en de
Hema in elk
geval nu beschermd zijn
als gemeentelijk monurnent. „Elk
stuk dat van
het plein afgenomen
wordt, betekent een beschadiging
van het hart
van Zandvoort."

BELANGSTELLING
1Evoor
het verleden en

'D

k

voor de huidige ontwikkelingen is enorm in Zandvoort. Bij ouderen, maar ook
bij jongeren. Die laatste groep
is het meest geïnteresseerd in
de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Dat is me de afgelopen
tijd het meeste opgevallen,"
zegt Ger Cense, sinds anderhalf
jaar voorzitter van het 25 jaar
oude Genootschap Oud Zandvoort. „Het geeft me de stimulans om verder te gaan."
Hij heeft de vereniging nieuw
leven ingeblazen. Dagelijks komen er nog leden bij na de grote
ledenwerfactie in het voorjaar.
Het Genootschap is nu de
grootste club van Zandvoort.
„We hebben zelfs actieve leden
daarbuiten. Zo komt huisarts
Keur uit Den Bosch bijvoorbeeld trouw naar alle bij eenkomsten. En ook de heer Vreman uit Velp, zoon van de bekende voormalige Zandvoortse
politiecommissaris, zien we terug bij alle activiteiten."
Die activiteiten zijn flink uitgebreid sinds Cense aantrad.
Zo zijn vier werkgroepen druk
bezig met het inventariseren en
in de computer invoeren van
allerlei historische gegevens.
Een werkgroep richt zich bovendien op de oude gebouwen
die nu nog in Zandvoort staan
en wat daar mogelijk mee gebeurt.
„Onze grootste zorg is het
ontbreken van een degelijk welstandsbeleid," zegt Cense met
klem. „We hebben al eens een
brief naar de gemeente gestuurd, want er zijn geen duidelijke criteria waaraan nieuwe

Foto André
Lieberom

gebouwen moeten voldoen. Je
moet kijken naar de omgeving,
voordat je ergens een pand
neerzet. Dat gebeurt nu te weinig. De voorbeelden zijn bekend: onder andere het Circus
en de recente uitbreiding van
het raadhuis. Terwijl nota bene
al in 1993 in een ambtelijk stuk
vastgesteld is dat Zandvoort
wettelijk verplicht is volgens
het bouwbesluit om goed welstandsbeleid te voeren." Het is
een van de dingen waar hij zich
flink druk om kan maken.
Over druk gesproken. Tot
nog toe was hij bij elke vergadering van de werkgroepen aanwezig. „Maar dat kost heel veel
tijd. Het is de bedoeling dat de
werkgroepen op den duur zelfstandig verder gaan."
Bovendien wil hij wat meer
werk overdragen aan de twee
nieuwe bestuursleden Ankie
Joustra-Brokmeier en Hanneke Molenaar. Beiden zijn geboren en getogen in Zandvoort.
De eerste is daarnaast al jaren
voorzitster van de Reddingsbri-

Het Genootschap is
nu de grootsteclub
van Zandvoort
gade. „Het is ook goed dat er
wat meer vrouwen in het taestuur komen. De verhouding is
nu zeven mannen en twee vrouwen. Nog niet helemaal evenwichtig, maar het begin is er."
Ze worden vrijdag tijdens de extra Genootschapsavond benoemd.
Die Genootschapsavond bestaat echter uit meer. „Over de
verrassing die we in petto hebben, kan ik natuurlijk nog niets
zeggen. Maar ik kan wel verklappen dat we in de pauze

twee klederdrachtpoppen verloten en dat er twee dialezingen
op het programma staan." S.
Blokland vertelt het een en ander over de geschiedenis van de
ansichtkaart en Cense laat zien
hoe het Raadhuisplein zich ontwikkeld heeft.
Zijn verhaal gaat terug naar
1700 en beperkt zich niet alleen
tot het Raadhuisplein. Het eerste plein van Zandvoort was namelijk het Kerkplein. „Twee
honderd jaar geleden stonden
er een paar gebouwen naast de

kerk en bevond zich een waterpomp op het plein. Pas in 1880
zie je de eerste aanwijzingen
voor het Raadhuisplein. Dat
heette toen nog lang niet zo.
Sterker nog, het raadhuis stond
er nog niet eens. Toch rukte de
bebouwing op rondom het weiland dat later het Raadhuisplein genoemd zou worden.
Vooral in deze eeuw neemt het
Raadhuisplein een belangrijke
plaats in. Koningin Emma is er
verwelkomd, de bevrijders werden er toegejuicht en nog
steeds is het hoogtepunt van de
Sinterklaasintocht
op het
Raadhuisplein," vertelt de
voorzitter, die zelf ook een grote binding met het plein heeft
omdat hij in het badhuis geboren is.
Over de ontwikkelingen van
de laatste tijd staat Cense niet
te juichen. De ABN/AMRO is
een doorn in zijn oog. „Het gebouw is te groot en het zorgt
ervoor dat die kant van het
plein erg saai is geworden."
Nieuwe plannen, zoals die van

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

29/30 sept.
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: oecumenische dienst in RK Kerk St.
Agatha.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: oecumenische dienst in RK Kerk St.
Agatha.
Roomskatholieke Kerk, Grote

Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: geen dienst.
Zondag 10.00 uur: oecumenische dienst in RK Kerk St.
Agatha.

Jupiter, houdt het Genootschap scherp in het oog, waarschuwt hij. „Elk stuk dat van
het plein afnomen wordt, betekent een beschadiging van het
hart van Zandvoort."
Vernieuwing van welk deel
van het dorp dan ook, wijst hij
niet per definitie af. „Natuurlijk hoeft niet elk huis bewaard
te blijven. Dat zou onzin zijn. Gemeentedag
Maar nieuwbouw moet wel pasDe Gemeentedag is wel heel erg rustig verlopen. Blijkbaar trokken !•>•
sen bij bestaande gebouwen bewoners
massaal de gemeente uit in plaats van het gemeentehuis in. Oi;
met historische waarde."
het raadhuis waren 's middags meer folders dan mensen te ontdekken. In
De nieuwbouwwijk Park
verlaten gangen kwam je 20 goed als niemand tegen, nou ja eeiitjo
Duijnwijk? Een gemiste kans, de
wethouder Versteege. Alleen bij de snelschakers en de tekenwea
vindt Cense. De gemeente heelt dan...
van Hilly Jansen was 'leven' te ontdekken. Opmerkingen uit het dorp:
nu wel een klein stukje van de strijd
De Gemeentedag - die hoogstwaarschijnlijk een hoop geld en energie kost
karakteristieke spoor lij ntaochl afschaffen!
laten terugkomen in de vorm
van de hof in het midden van de
wijk. „Maar veel is het nog Spanjegangers
steeds niet. Terwijl de spoorlijn
De Dutch-reünion van Spanjegangers op het circuit van Zandvoort wem
zo ontzettend belangrijk voor voornamelijk
door tieners bezocht. Vooral Lloret de Mar-gangers waren
Zandvoort is geweest. Dankzij goed vertegenwoordigd.
De meesten hadden tijdens hun zomervakantie m
de spoorwegen zijn de Passage Spanje reeds een toegangskaan
25 gulden gekocht voor dit groot:;
en de hotels er gekomen, want opgezette festijn. De beveiliging van
was optimaal. De pers kwam er nit'
de badgasten kwamen immers doorheen!!
vroeger per trein. Het is jonge
historie, maar belangrijke historie."
Witte Tong
„Ik kan me wel voorstellen
De herfst is officieel ingetreden. Dat merkte Zandvoort meteen. Een
dat lage bebouwing aan de rand scherpe
Oostenwind veranderde het weer plotseling en deed veel Zandvan het Stationsplein een ver- voorters
naar de waadpakken grijpen. Want Oostenwind beteken:
betering kan zijn," reageert garnalen.accuut
Over de vangst was men tevreden. De garnalen zijn al van goedeCense op de commotie die over kwaliteit. Jan
'Bonnie' ving natuurlijk weer iets speciaals: een witte tong
de seniorenflat tussen het staleek wel een albino. maar hij had geen rode oogjes." zegt hij lachend.
tionsgebouw en de huizen van „Het
heeft hij nog nooit zo'n 'apart' beest gezien. Mocht u het weten,
de Zeestraat ontstaan is. „Niet Overigens
dan horen wij dat graag. De tong smaakte overigens heerlijk.
te hoog, want dan ligt het Stationsplein in de schaduw. Nu
kijk je vanaf het plein naar de
achterkant van de huizen en
naar twee flats zonder enige uitstraling. Terwijl vroeger het
Stationsplein een levendig
plein was. Daar stonden theaters, daar gingen mensen uit."
Het Genootschap heeft in elk
geval een uitgebreide presentatie over de metamorfose van
het Stationsplein ook nog op
het verlanglijstje staan. ,,We
kunnen niet te veel tegelijk
doen. Voorlopig zijn we druk
bezig met het opzetten van de
werkgroepen en een bitaliotheek. We hebben al een meter
archiefmateriaal binnengekregen. Mochten er nog Zandvoorters zijn met boeken, foto's of De witte tong naast zijn soortgenoten.
ansichtkaarten, dan zijn ze weikom. Zeker als ze ook juiste
informatie bij de foto's en kaar- Station
ten kunnen leveren. We zijn
,,Een hels lawaai, het gaatje door merg en been." Zo omschrijven de
geen verzamelclub, het verza- treinreizigers
het schoonmaken (stralen) van de stalen dwars-kapconstrucmelen is geen doel op zich. We tie op het station
van Zandvoort. ,,Met huivering zoeken de passagiers 's
willen wel het cultuurgoed van morgens het perron.
Dat is nu al weken lang aan de gang. Het geheel is
Zandvoort beschermen in de ingepakt met wit zeildoek
en doet denken aan 'inpakkunstenaar' Cristo.
breedste zin van het woord."
Anderen spreken eerder van een 'reuzen-iglo' waar ze doorheen moeten
Monique van Hoogstraten

Dier van
de week

Speelweek van 26 sept. t/m 2 okt

Nederlands
gesproken
versie.

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

16 Jaar
Do. t/m di.
19.00

16 Jaar
Do. t/m di.
21.30

Filmclub Simon van Collcm presenteert op
woensdag 2 Oktober om 19.30 uur

RICHARD 3e.
Regie: Richard Loncrainc
Net: lan Ne Keilen, Robcrt Downeyjr.,
Anncttc Bening.

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

Buil op hoofd
Op klaarlichte dag is mevrouw Stubbe, onze bekende plaatsgenote en
cassière van de HEMA. neergeslagen. Het slachtoffer kwam er met de
schrik- en een flinke buil op haar hoofd vanaf. Het wapen bleek een
wandelstok met verzwaard handvat te zijn. dat een oudere dame nogal
ongecontroleerd liet wegschieten toen haar tas van de balie afgleed.
Iemand van de omstanders vroeg of ze het expres deed. Nee, aldus de
duizelige cassière lachend, anders had ik haar ook neergeslagen.

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: oecumenische dienst in RK Kerk St.
Agatha.

Plaatselijk niveau

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-84(50.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. StichtingRegionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van

lopen. Ook de electriciteit van de perronkap werd onder handen genomen.
Bedrading moest worden omgelegd. Bij de uitbaters van de stationsrestauratie liep 'de spanning' ook flink op. Tijdens het monteren hebben ze de
voltage verwisseld en werd krachtstroom aangesloten in plaats van 220
volt. Resultaat: duizenden guldens schade.

10.30-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel. Mischa is een Mcchelse herder
5713459
bgg
023-5320464. van twee jaar en woont op dit
Spreekuur op werkdagen van moment nog in het Kennemer
9.00-10.00 uur. Verder volgens Dierentehuis Zandvoort (Keeafspraak.
somstraat 5). Ze zoekt een nicuTelef. Meldpunt Sexueel Ge- we thuisbasis. Voor kinderen is
weid: tel. 023-5340350 op werk- ze erg lief. Bovendien is ze indagen 12.00-14.00 uur en maan- telligent en heeft ze veel enerdag+
donderdagavond
gie om spelletjes te doen oi'
19.00-21.00 uur.
zichzelf te vermaken. TegenTelef. meldpunt Ouderen Mis- over vreemden reageert ze wat
handeling: 023-5159700, van feller. Dat geldt zowel voor in08.30 tot 17.00 uur.
brekers als voor de postbode.
Zandvoortse Vereniging van Als haar nieuwe baas goed leiHuurders: Gratis advies voor ding kan geven, hoeft dat eclileden. Telefonisch spreekuur ter geen probleem te zijn. Mielke dinsdagavond 20.00 - 22.00 scha zal hem of haar belonen
uur: (023-) 5731618 (Secretari- met veel liefde en gezelligheid.
aat ZVH). Schriftelijk: Postbus Meer informatie bij Irene Mud287, 2040 AG Zandvoort.
de, tel. 5713888.
Woningbouwvereniging EMIM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.

Jeannette van Westerloo, fractievoorzitster van de PvdA is niet blij met
het niveau van de plaatselijke pers, verklaarde zij onlangs. Ook het
radiostation ZFM kwam er niet best van af. Maar ja, de bewoners van
Zandvoort moeten het toch ook al jaren met het niveau van de plaatselijke
politici doen?

Optimisme
Raadslid Gert-Jan Bluijs (CDA) gaf onlangs openhartig blijk van zijn
optimisme: ..Ik vind dat wethouder Versteege het steeds beter begint tedoen," verklaarde hij en plein public. Fijn. Bluys, het is te hopen dat hij
tegen de verkiezingen zo'n beetje op z'n niveau zit.

NAVO
Dorpsomroeper Klaas Koper heeft deze week opgetreden bij een afscheidsfeestje van oud CDA-raadslid Marijke Bosman-Paap. Zij verlaat de
gemeente Zandvoort en gaat in België wonen. Haar man Hans heeft eei,
baan gekregen bij de NAVO in Brussel.

Politiepaard
Wieke Heierman, de vrouw die onlangs na een dolle rit op een politie
paard is gevallen, kampt nog steeds met de gevolgen van de rit. Haar beer.
dat werd geraakt door de hoef van het paard, wil maar niet genezen. Wiektmoet binnenkort een huidtransplantatie ondergaan. ..Ik ga nooit meer op
een paard zitten," aldus haar commentaar. Op de agent is ze geenszins
kwaad.

Nieuwbouw
De inspraakfolders van de nieuw te bouwen 'Park Duijnwijk' vliegen als
'warme broodjes' over de toonbank van de gemeente. Bewoners uit ck
omgeving zijn niet blij met het plan. Zij kwamen maandagavond bijeen vooi
een spoedvergadering. Er bestaat overigens erg veel belangstelling voor ei i v
koop- en huurhuizen op het voormalige NS-terrein.

Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.

Burgerlijke stand
Periode: 17 - 23 september
Getrouwd:
Paulus Basilius Maria Goosen
en Maria Anna Geertruida van
Schalk.
Willem Jacobus Paap en Dominique Marie Louise Armand
Nunnink.
Ronald Emiel Veenstra en
Stéphanie Derkien Elisabeth
van den Berkhof.
Geboren:
Allisha Maria, dochter van Daniëlla van Leeuwen.
Overleden:
Maria Wilhelmina Bergh-List,
oud 106 jaar.
Wilhelmina Catharina Constance Smith-Magnée, oud 79
jaar.
Richard Gerard Bannink, oud
74 jaar.

Onroerend-zaakbelasting gaat volgend jaar met 5 procent omhoog

OPENING VAN ONZE GROOTSTE SUPERMARKT IN ZAANDAM
R'O/YALE STERKE
NATUURZEEM
38 x 52 cm, van

(VOORMALIGE
WASTORA
LOKATIE)

STERKE SLIJT,VASTE NYLON
STRAATBEZEM UjBfc. /m.

schapenhuid, zee
sterk en uitwasbaar,
voor een streeploos
resultaat

WASHANDJES
100% katoen, 15x21 cm,
in 5 modieuze kleuren, met
handig ophanglusje

ELDERS

BEUKENHOlfEN
STEEL elders'
\>

1238
ROBIJN
FLEUR EN
FIJN
WASMIDDEL
GROOT PAK

CONSUMENTENGIDS

AQUAFRESH
PEDAAL HUISVÏÏILEMMER

2,5 KILO
GROTE BADSPONSEN
voor extra badplezier

„SET
O STUKS
ELDERS

ELDERS

GLAZEN BONBONS-OF
SNACKSCHAALTJE

1438

RAAK
KINDER COLA
zonder cafeïne en kunstmatige kleurstoffen

POT 500 ML

FLES 1,5 LITER
ELDERS

heerlijk zacht romig

ELDERS

MEDIUM
in diverse kleuren
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IfRINAAMSE
RIJST

YO! DRINK
VYOGHURT

droogkokend, eitra lange korrel

BAAL 4,5 KILO
ELDERS

zoek uit:
perzik of
aardbei

HALFROOM
SET20CyPSa10graiT

LITERFLES

NÉMÉVERMICELLI
ZAK 500 GRAM
__
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ELDERS J&

KANIS &
GUNNINK

"^ __ ____

0ül

KOFFIE

ZAK 9 DOOSJES

LIGA EVERGREEN
"

DEVALLOYHAARSPRAY
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^

J

BUS 400 ML. diverse geuren

PICOPLAST PLEISTERS
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2l\Al53_^

1 METER

flTlffillMTniininin^^

ZOETZURE AUGURKEN

middelfijn, pot 72, cl.
1

"üj

GRISSINl SOEPSTENGELS
PAK 125 GRAM

doos 80 gram

4 kuipjesè 100 gr.
ELDERSJL98"

ELDERS^T

SLAGROOMTAART
Ri]k opgemaakt mei hele
hazelnoten, chocolade en
vruchten, voor 6 * 8 personen.
Vriesvers, dus verser bestaat niet

CITRONEL allesreiniger
LITERFLACON

QUEENS MINI FRITES
KILOBAAL

|29
_

QUEENS
POMMES
FRITES
LOBAAL
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord). ÉN BINNENKORT OOK IN ZAANDAM
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Pocket Schiphol-architectuur

Schiphol architecture is de titel van een Engelstalige publicatie,
waarin de spectaculaire gedaanteverwisseling beschreven wordt
die de nationale luchthaven in de afgelopen jaren heeft ondergaan. Het gaat om een pocket, uitgegeven door Arcam, de stichting Architectuur Centrum Amsterdam, die dit jaar tien jaar
bestaat. Het nieuwe Schiphol is in gebruik genomen in 1967, maar
toen was al duidelijk dat wat er in de Haarlemmermeerpolder was
verrezen, spoedig te klein zou worden. In 1988 werd een Masterplan opgesteld om de toekomstige uitbreidingen te structureren.
In het kader van het Masterplan is de terminal drastisch uitgebreid en is onder meer de enorme hal Schiphol Plaza verrezen.
De uitbreidingen zijn ontworpen door de maatschap Benthem
Crouwel/NACO. De architecten Jan Benthem en Thijs Veldman
krijgen voor hun aandeel in het Masterplan op donderdag 12
september de Witaaut-prijs uitgereikt, die eenmaal per drie jaar
wordt verleend door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.
Tijdens de prijsuitreiking wordt ook de pocket gepresenteerd.
Minister Margreeth de Boer en de Amsterdamse burgemeester
Patijn ontvangen de eerste exemplaren.
Schiphol architecture (Arcam Pocket 9) is geschreven door
Maarten Kloos en Birgitte de Maar. Zij besteden daarin aandacht
aan de stedetaouwkundige en landschappelijke aspecten, de architectuur, de bewegwijzering, de toepassing van kunst en de toekomst van 'Mainport Schiphol'.
„We hebben hiervoor met tal van direct betrokkenen gesproken," zegt Birgitte de Maar. „Van de president-directeur tot de
aannemers. We hebben de informatie dus uit de eerste hand. Wat
met name opvalt zijn de enorme logistieke problemen bij het
realiseren van de uitbreidingen de afgelopen jaren. Schiphol was
jarenlang 's lands grootste bouwput, maar slaagde er tegelijkertijd
toch in nog zoveel miljoenen passagiers af te handelen. Een ander
aspect is de radicale verandering in de aanpak van groenvoorzieningen. De traditionele rozenstruiken zijn overal weggehaald en
er zijn nu duizenden jonge iepen geplant. Er is gekozen voor
iepen, omdat die snel groeien en dus snel een groen resultaat
geven. De zilverkleurige gloed op de blaadjes refereert daarbij
naar het metaal van de vliegtuigen. De bomen zijn geplant op twee
meter afstand van elkaar, zodat de grasmaaier er precies tussendoor kan."

Schiphol ziet haar winst stijgen

De NV Luchthaven Schiphol heeft over de eerste zes maanden
van 1996 een netto winst geboekt van 78,7 miljoen gulden. Dat
betekent een verbetering met 19,1 procent vergeleken met de
eerste helft van 1995. Dit blijkt uit het financiële halfjaarbericht
dat de luchthaven heeft gepubliceerd.
De opbrengsten stegen met 10,1 procent, de bedrij f slasten met
6,7 procent. Het exploitatieresultaat nam toe met 22,5 procent. De
inkomsten uit havengelden stegen als gevolg van de groei van het
luchtverkeer met 10,7 procent.
In de eerste helft van dit jaar handelde Schiphol 12,8 miljoen
passagiers af (+9,4 procent). Het vrachtvervoer nam toe met 11,8
procent en het aantal vluchten in het handelsverkeer met 9,1
procent.
Als gevolg van de grensscheiding tussen zogenaamde Schengenlanden en niet-Schengen-landen binnen de Europese Unie loopt
de belastingvrije verkoop minder dan de luchthaven zou willen.
Echt veel reden tot klagen lijkt Schiphol echter niet te hebben,
want de inkomsten uit concessies namen nog altijd toe met 8,9
procent.
Omdat in het afgelopen jaar veel nieuwe kantoren en vrachtgebouwen in gebruik genomen zijn, namen huuropbrengsten toe
met 16,2 procent.
Voor de tweede helft van dit jaar verwacht Schiphol een verder
verhoging van de inkomsten uit huren en concessies. Geheel 1996
zou volgens de luchthavendirectie een sterke toename van de
winst te zien moeten geven vergeleken met 1995.

KLM vervoert weer meer vracht

Na tegenvallende resultaten in het vrachtvervoer in voorjaar en
begin zomer, heeft de KLM in augustus de vrachtsector aanzienlijk zien aantrekken. De vliegtuigen van de maatschappij vervoerden 9 procent meer vracht vergeleken met augustus vorig jaar.
Het passagiersvervoer steeg eveneens met 9 procent. Gemiddeld
waren de toestellen iets beter bezet dan in augustus vorig jaar. De
beladingsgraad steeg van 73,6 naar 74,1 procent.
,
In de eerste vijf maanden van het boekjaar 1996-'97, dat begon
op l april, heeft de KLM 9 procent meer passagiers en 4 procent
meer vracht vervoerd.

Schiphol is al tachtig jaar te
SCHIPHOL - 'Op Schiphol is nooit iets gebouwd of
gemaakt, dat te ruim, te
breed, te lang of te sterk
was.' Deze historische woorden van Jan Dellaert, van
1920 tot 1960 eerste man van
de luchthaven, hebben nog
niets aan actualiteit ingeboet. Schiphol, dat donderdag 19 september officieel
het tachtigjarig bestaan
viert, is vanaf de eerste dagen van haar bestaan aan
het uitbreiden en vernieuwen geweest. En, zoals de
omwonenden van de luchthaven maar al te goed weten: na tachtig jaar onafgebroken bouwen is het nog
steeds niet genoeg.
Volgens de annalen zou op 19
september 1916 voor het eerst
een gammele Farman tweedekker van de Luchtyaartafdeeling, de tegenwoordige Koninklijke Luchtmacht, op Schiphol
zijn geland. Schiphol was toen
een drassig stukje polderweide
van 500 bij 250 meter, waar nu
Schiphol-Oost ligt, vlakbij de
brug over de Ringvaart naar het
Amsterdamse Bos richting Amstelveen. Daar stond toen het
fort 'Schiphol', onderdeel van
de verdedigingslinies rond Amsterdam.
De uitbreidingsdrang zat er
toen al in, want de militairen
vonden de afmetingen van het
veld te beperkt. In 1917 vorderden zij een aangrenzend stuk
land van een boer en later dat
jaar breidden ze het vliegveld
nogmaals uit, waarmee de afmetingen op achthonderd bij
achthonderd meter kwamen.
Vliegtuigen werden gestald in
zes loodsjes.
In 1920 stonden de militairen
de pas opgerichte KLM toe vanaf Schiphol passagiersvluchten
te onderhouden. Zij stelden de
KLM een van de loodsjes ter
beschikking voor haar eerste
lijndienst naar Londen. Die
vloog aanvankelijk om de dag:
de ene dag naar Londen, de an-

ook op het oude Schiphol, nu
Schiphol-Oost, nog almaar uit
breidmgen nodig om aanxwel
lende passagiersstromen en
steeds grotere vliegtuigen al te
handelen
Nieuw Schiphol of niet, ook
na 19G7 bleef de bouwwoede on
stuitbaar. Want rond 1970 verscheen de Jumbo Jet m het
luchtverkeer. Die nam meer
ruimte in beslag dan oudere
toestellen en vereiste het afhandelen van grotere aantallen passagiers tegelijk. In 1975 had het
bouwvakkersgilde het stations
gebouw alweer verdubbeld en
een pier speciaal voor de Jumbo's laten verrijzen

De vertrekhal van Schiphol eind jaren twintig. Toen volstond krijt nog voor het bijhouden van aankomst- en vertrektijden van de
vliegtuigen
Polo KLM

dere dag naar Amsterdam. Dat
ging niet zonder problemen,
want de ruimte was krap en het
veld modderig, waardoor vliegtuigen nogal eens in de modder
vastliepen en daar met vereende krachten weer moesten worden losgetrokken. Soms was
het terrein zo slecht dat het
grondpersoneel de veel-geld-betalende passagiers naar het
vliegtuig droeg.

'Nooit iets te ruim, te breed
te lang of te sterk gebouwd'

alle partijen het er in 1925 over
eens waren dat Amsterdam een
moderne luchthaven behoorde
te hebben, is er aan de uitbreidmgsdrift nooit meer een einde
De KLM voelde de beperkin- gekomen.
gen van Schiphol en wilde
meer. Omdat de verhoudingen
In 1926 begon de bouw van
wat ingewikkeld lagen (Schip- een heus stationsgebouw, dat
hol lag in Haarlemmermeer, in 1928 werd voltooid, kwam er
viel als militair terrein onder een verhard platform voor het
het Departement van Oorlog, parkeren van de vliegtuigen en
was luchthaven van Amster- verbeterde men de drainage
dam en viel als burgerluchtha- van het grasland waarop de
ven onder het Departement van vliegtuigen startten en landden.
Waterstaat) gebeurde er een Ook bouwde men nieuwe en
aantal jaren weinig. Maar toen grotere hangars en kwamen er

betere technische voorzieningen, noodzakelijk voor het veilig afhandelen van het luchtverkeer, zoals stations voor radiopeilingen voor het bepalen van
de positie van vliegtuigen in de
lucht, en voor radiotelefonie
voor het contact tussen cockpit
en toren.
Het rustieke stationsgebouwtje bleek al snel te klein om het
groeiende luchtverkeer te kunnen afhandelen en werd in 1931
en in 1936 uitgebreid. Intussen
verschenen er meer hangars en
m 1938 een heus stelsel van verharde startbanen. Na Stock-

Begin jaren tachtig deed
Schiphol het even wat rustiger
aan, maar sinds de economie in
1985 opleefde, is Schiphol continu een bouwput. Een nieuwe
toren, een dubbele spoortunnel, nieuwe vrachtarealen,
nieuwe en langere pieren en m
1993, Terminal-West en Schiphol-Plaza.
Als het aan Schiphol zelf ligt,
gaat het nog jaren zo door. De
blauwdrukken tot 2015 liggen
klaar, maar omdat de groei
sneller gaat dan verwacht, zal
Schiphol zelfs nog sneller wil
len bouwen. Of aannemers ook
daarna op de luchthaven aan de
slag kunnen blijven, hangt
vooral af van de vraag of de
Tweede Kamer de vastgestelde
grens van 44 miljoen passagiers
per jaar daadwerkelijk handhaaft en of eventuele verdere
groei van het luchtverkeer
wordt opgevangen op een tweede nationale luchthaven. Als
Schiphol geen toestemming
krijgt voor verder groeien, dan
komen er misschien voor het
eerst bouwwerken die met bij
voorbaat te klein of te krap zijn.

holm was Schiphol de tweede
luchthaven in Europa met zo'n
banenstelsel.
In de oorlog gooiden Duitsers
en Geallieerden Schiphol volledig in puin, maar m 1945 ging
de wederopbouw onder leiding
van Jan Dellaert energiek van
start. Na het herstellen van de
eerste schade was Schiphol alweer groter dan in 1940. Dellaert had bovendien in de oorlog al zitten broeden op de eerste plannen voor een geheel
nieuw Schiphol, dat ten noordwesten van de oude luchthaven
zou moeten verrijzen. Hij
Hoewel? Als begin volgende
droomde al over het afhande- eeuw super-Jumbo's het luchtlen van het luchtverkeer in de ruim in bezit nemen, dan zal er
verre toekomst.
zelfs op een niet-meer-groeiend
Schiphol toch weer van alles
Dat nieuwe Schiphol, het te- moeten worden verbouwd en
genwoordige
Schiphol-Cen- aangepast.
trum, kwam in 1967 gereed. In
de voorafgaande jaren waren
Rerié de Leeuw

Vogelenzang' maakt zorgboulevard
Omstreeks juni moet de nieuwe vestiging van zowel
psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang als het Riagg voltooid zijn aan de Laan van de Helende Meesters in Amstelveen. Aan deze weg staan al diverse zorginstellingen: Ziekenhuis Amstelveen en de verpleeghuizen
Groenelaan en Het Zonnehuis. Met de komst van het
'Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Amstelveen' ontstaat een complete 'zorgboulevard'. Een interview met het toekomstige hoofd van dit nieuwe centrum, Anja Baart.
door René de Leeuw

ngetwijfeld zal de nieuwbouw van Vogelenzang
aan de Amstelveense
Laan van de Helende Meesters
voor bezoekers gemakkelijker
te vinden zijn dan het complex
m Bennebroek. Vogelenzang
lijkt keurig weergegeven op de
wegenkaart, een kleine stip
naast Bennebroek. Daar rijd ik
dan ook keurig heen, om tot de
ontdekking te komen dat er behalve het psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang ook nog een
dorpje bestaat met dezelfde
naam. Het psychiatrisch ziekenhuis bevindt zich in Bennebroek zelf. Aardige mensen helpen me op weg en na enig zoeken rijd ik een terrein op waarvan ik vermoed: daar zal het
wel zijn.

O

Ik kom voor een gebouw dat
Duinoord heet, een naam die ik
rnij herinner uit een brochure
die ik tevoren had bestudeerd.
Ik moet naar gebouw Iepenhorst. Van de receptioniste in
Duinoord krijg ik een keurig
kaartje. Vanwege de bouwactiviteiten op het terrein zit ik nog
steeds niet meteen goed. Ik ben
uiteindelijk een kleine tien minuten te laat op mijn afspraak.
„Mensen kunnen ons wel vaker
moeilijk vinden vanwege de
verwarring met het dorp Vogelenzang," bekent gesprekspartner Anja Baart, nadat ik in haar
kantoor tegenover haar heb
plaatsgenomen.
Anja Baart is als hoofd algemene zaken MFE Amstelland
en Meerlanden projectleider
voor de nieuwe vestiging in Amstelveen. „De plannen voor een
vestiging daar zijn al ontstaan
m de jaren 1988-'89," vertelt ze.
„We bedienen hier in Bennebroek namelijk twee verzorgmgsgebieden: Amstelland en
de Meerlanden en Kennemerland. Voor Amstelland en de

Meerlanden willen we meer in
het gebied zitten, wat plezieriger is voor onze klanten."
„Oorspronkelijk was het de
bedoeling twee gebouwen neer
te zetten in Amstelveen, één
voor Vogelenzang en één voor
het Riagg. Later is besloten beide organisaties in één gebouw
onder te brengen, omdat onze
activiteiten nauw op elkaar
aansluiten."
Officieel wordt de nieuwbouw in Amstelveen, die een
kleine dertig miljoen gulden
kost, omschreven als 'multifunctionele eenheid' (MPE).
Een afschuwelijke uitdrukking, maar in de brochures van
de organisatie gebruikt men de
woorden alsof het alledaags Nederlands is. 'MFE Amstelland
en de Meerlanden' om precies
te zijn.
Er komen aan de Laan van de
Helende Meesters in Amstelveen twee klinieken: één voor
opnames met een kortdurend
verblijf voor volwassenen van
zeventien/achttien tot en met
zestig jaar en één voor ouderenpsychiatrie, voor patiënten
vanaf zestig jaar. Een ander onderdeel van het nieuwe complex is een polikliniek voor de
behandeling van patiënten die
niet in het centrum overnachten. De totale capaciteit bedraagt 72 bedden en 32 'stoelen'
voor dagbehandeling. Voor de
polikliniek zijn veertigduizend
tot vijftigduizend consulten per
jaar voorzien.
„De klinieken zijn bedoeld
voor kortdurende behandeling," zegt Anja Baart. „Het
gaat om mensen die in de war
zijn en daardoor niet goed functioneren, bijvoorbeeld niet
goed voor zichzelf (kunnen)
zorgen, mensen die psychotisch zijn, depressief of last
hebben van dementie-verschijnselen. Als je ons verge-

De nieuwbouw van Vogelenzang aan de Laan van de Helende
Meesters in Amstelveen vordert gestaag
l u t o b u i o I nuk Go^euthi

Anja Baart voor één van gebouwen van Vogelenzang in Bennebroek: „Om ons centrum in Amstelveen komt geen hek"
Fotobuio Luuk Cï(j^e

lijkt met de gewone geneeskunde: zodra het gips eraf is, gaan
de mensen weer weg. Degenen
die een langduriger behandeling nodig hebben, verwijzen
we door naar andere, specialistischer instellingen."
Niet alle patiënten worden
opgenomen, ook deeltijdbehandeling is mogelijk. Die richt
zich op mensen die bijvoorbeeld gewoon werken, maar
kampen met psychologische
problemen. Zij kunnen zich wel
zelfstandig redden. De polikliniek richt zich op mensen met
geestelijke problemen als gevolg van bijvoorbeeld echtscheiding, ontslag, rouwverwerking na overlijden van de
partner et cetera.
De verhuizing naar Amstelveen wordt verwacht in mei/juni 1997. Van de nieuwbouw
wordt het gedeelte evenwijdig
aan de Laan van de Helende
Meesters drie etages hoog.

Ziekenhuis levert warme hap
voor Riagg en Vogelenzang
Daarin komen werk- en spreekkamers, therapieruimten, vergaderzalen, een restaurant en
de polikliniek. De twee nagenoeg vrijstaande gebouwen van
twee etages hoog erachter gaan
onderdak bieden aan de beide
klinieken voor volwassenen en
ouderen.
„Er komen in Amstelveen 110
tot 120 formatieplaatsen, wat
inclusief deeltijdwerkers neerkomt op ongeveer 130 tot 140
medewerkers," zegt
Anja
Baart. „Het gaat om een breed
gezelschap van onder meer ver-

pleegkundigen, psychologen,
psychiaters, maatschappelijk
werkers, muziek- en taewegingstherapeuten en natuurlijk
de nodige receptionisten en administratieve medewerkers."
Uniek voor Nederland is de
tamelijk vergaande samenwerking met het Riagg, die ook in
het complex gevestigd wordt.
Het Riagg bevindt zich in Amstelveen nu aan de Landtong.
Ook verhuist de psychiatrische
polikliniek, het prof. dr. I. Bournan-Instituut aan In de Wol-

ken, naar de Laan van de Hélende Meesters.
„Het Riagg en de polikliniek
van Vogelenzang bedienen in
feite dezelfde groep," zegt Anja
Baart. „Het meest kenmerkende verschil is dat wij werken
binnen een gebouw en dat medewerkers van het Riagg meer
naar de mensen toe gaan, bijvoorbeeld in geval van acute
noodsituaties. De bedoeling is
de administratieve afdelingen
en de behandelaren van Riagg
en Vogelenzang in Amstelveen
zodanig te laten samensmelten
dat er m wezen sprake is van
één organisatie "
Vogelenzang gaat ook met
andere instellingen aan de
'zorgboulevard' samenwerken.
Er zijn al psychiaters van Vogelenzang als consulent verbonden aan Ziekenhuis Amstelveen en de verpleeghuizen
Groenelaan en Zonnehuis. Zodra de vestiging m Amstelveen

in gebruik is, gaat het ziekenhuis medische zorg verlenen
aan patiënten van Vogelenzang
die lichamelijk ziek zijn Verder heeft Vogelenzang met het
ziekenhuis een contract afge
sloten vooi de levering van warme maaltijden.
De voorbereidingen voor de
verhuizing zijn in Bennebroek
al m volle gang. Zo is het gebouw Duinoord, dat fungeert
als kliniek voor ouderen, 01 gamsatonsch reeds in tweeen gesplitst Zodra het gebouw in
Amstelveen klaar is, gaat de ene
afsplitsing naar Amstelveen, de
andere blijft op het terrein m
Bennebroek.
De voltooiing van de vestiging in Amstelveen betekent
voor Vogelenzang geen uitbreiding De totale capaciteit in
Amstelveen en Bennebroek zal
straks even gi oot zijn als die nu
in Bennebroek alleen is
Wachtlijsten blijven een on
derwerp van zorg „Wachtlijsten zyn m de psychiatrische
zorg onontkoombaai," zegt
Anja Baart „Ze ontstaan, ol je
wilt of met We kunnen met ongebreideld patiënten behandeïen, daar zit een plafond aan.
Bovendien: als je van de zorgverzekeraars geld krijgt voor
bijvoorbeeld vijfduizend behandelmgen, dan ga je er geen
zesduizend doen. Het is ook het
overheidsbeleid waar je mee
van doen hebt "
„Wachttijden kunnen varieren van twee weken tot drie,
maanden. Soms kunnen we in
korte tijd veel patiënten ont-

slaan, waai door er ineens weer
volop ruimte komt Wel proberen we ernstige gevallen naar
voren te schuiven Daarbij is
het overleg met de huisarts van
groot belang om te beoordelen
of iemand snel geholpen moet
worden of dat het nog even kan
wachten Echt acute zaken lopen via het Ria°g, dat beschikt
over een crisisteam dat de eer
ste klap kan opvangen "
Een naam voor het nieuwe
gebouw is nog niet gevonden
Een lecerite prijsvraag ondei
het personeel leverde welis
waar vijftig suggesties op. maai
geen van de inzendingen kon de
directie beviedigen Daaiom
wordt nog steeds op een se
schikte naam gestudeerd Be
halve iets met 'Amstel' ui m,
'Amstelmeer' of 'Amstelmate'
kwamen er ideeën voor namen
van bekende persoonlijkheden
„Het probleem daarvan is dat je
toestemming nodig hebt van
nabestaanden." zegt
Anja
Baart ..En die zijn met altijd
even gemakkelijk te aehteiha
len."
Vogelenzang wil zich heel
open opstellen tegenover de
omgeving „We metten er geen
hekken omheen," zegt Anja
Baart ,,De meeste van onze pa
tienten geven ook geen problemen in de omgeving Het pubhck heeft daar vaak een vei
keerd beeld van. We doen ook
nergens geheimzinnig over. En
als er toch eens een keer wat is,
dan geeft men ons maar een
seintje, dan lossen we dat wel
op"
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Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
H Te koop Gazelle citybike
/ 125. Tel.: 023 • 5717413.

06-Nurnmers
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit on
ga direct met haar apart!
Bol direct: 06-350.222.04 (1gpm).

sa Te koop: kinderfiets, 16
inch, Gazelle, zonder zadel,
ƒ40,-. Tel.: 023 - 5712846.

2 warme STUDENTES privé,
massage, relax, trio. Middenweg 89A A'dam 020-6925183.

Diverse clubs

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
Wil jij ƒ 10.000,- bruto verdienen per maand? Wij zoeken redenen teksten te wijzigen
vrouwen die voor de camera Livesexshows opvoeren. Je zit of 'niet op te nemen.
volledig privé in een eigen studio lokatie in Amsterdam. Je
klanten kijken thuis (hoofdzakelijk vanuit Amerika) tegen
Caravans
betaling via hun computer naar jouw show! Wij zijn 24 uur per
Vouwwagens
dag open! Je kunt zelf je tijden indelen. Heb je interesse? Bel
Tuin/zomerhuisjes
The Telenet Company: 020-662.66.47 of fax: 020-670.25.38.

T.k. HONDA REBEL 250 CC
Low rijder met sissybar, bj.
Lief meisje, 28 jr, wil nette
'90, i.z.g.st. ƒ4750.
heer ontv. + verw. teg. fin.Amber Escort: 020 - 6328686
<» Rubrieksadverlentic? Zie Tel.: 06 - 52815308.
verg. Hyg. + discr. verz. Br. o. v.a. 19 u. GEZELLIG! Discreet
voor adres on/ol teleloonnr. T.k. z.g.a.n. herenfiets.
nr. 795-39007 v.d. blad.
geen chauffeur a.d. deur.
de colofon in deze krant.
Voor caravans, vouwwagens,
Tel.: 023 5715834.
Luxe privéhuis! 12 meisjes, De beste stripteases (m/v).
boten, auto's etc.
Binnen en buiten.
ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden, AMA'S eyes: 020 - 6191292.
Diversen
sauna's. 10.00-1.00. SarphatiEén
telefoontje
is
genoeg
park 118 A'dam 020-6723022.
om in contact te komen met
Privé A'dam, 9 top-meisjes. de persoon van jouw keuze.
NIEUW de SUPERBOX
Inl. Jan van den Broek,
Ook heerlijke trio's v.a. 10 u. Probeer het eens en bel
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
tel. 020-6132310 tot 18.00 u.
Overtoom 443, 020-6188677. 06-350.222.21 (100cpm).
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).

STALLING

ADRESSEN
Darnos geven hun adres
en tei.nr (100 cpm).

06 - 96.85
Amsterdam sexdating: vrouwen uit A'dam willen sex!
06-350 445.20 (75 cpm).

DE CONTACTLIJN

Vrouwen gezocht v.a. 18 jr.

7 dagen per week
halen en brengen

Kr is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen cu mannen
vla cl c Contacllljn. Op de Contactlijn
06-350.15.15.6'kunt u anoniem lüisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers clie een
serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.

nadat u de advertentie iiecl'l ingesproken automatisch een boxnummcr en PIN-code van de belcompuler.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.

U k u n t als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisblaclcn van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uileraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
tl.OOgpm)

ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm).
Bul 06-97.80 (SOcpm)
voor sex met hete
STUDENTES!

LIEBHERR KT 1580 KOELER
Netto inhoud 144 liter, met
gehard glazen draagplateaus en
opbergvakken. Volautomatische
ontdooiing, Superzuinig: energieklasse A. ADV..

BEL DAMES THUIS:

in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50
24 u./p.d. 100 cpm.

BEL ME THUIS!
06 - 96.80
VERNIEUWD

849,- >

Dames geheel Privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. 100 cpm
Dominante vrouwen geven
tel.nrs voor SM-kontakt.
Bel 06-320.325.80 (1 gpm).

ERICSSON GA 318 GSM-ZAKTELEFOOIU
Overal bereikbaar met deze superkleine en lichte GSM
telefoon. Topkwaliteit! Met één accu een standby-tijd
van maar liefst 67 uur of een gesprekstijd van 4 uur.
Inkl. acculader.

UIT ONZE
TV-REKLAMÈ

BELMETLIBERTEL!
Vanaf 1 oktober a.s. heeft Libertel 100%
dekking in heel Nederland en in bijna
alle Europese landen. Erzijn
diverse abonnementen
mogelijk, met gesprekskosten al vanaf
20 cent per
minuut!

GAY-kontakten: mannen zoeken mannen. Dating/Direkt
Apart! 06-9518 (60 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).
HEET 35+ sexkontakt:
DIREKT APART met een hete
vrouw. 06-9567 (80 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-4633.
HETE vrouwen (35 + ) willen
direkt sexkontakt.
06-350.442.52 (75 cpm).
Hete vrouwen (35 + ) willen
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
06-96.68 (80 cpm!).
* • HOMO-KONTAKTEN "
Direkt apart met hele
hete knul uit Amsterdam!
06-96.13 (60 cpm).
HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Apart met een hete jongen!
06-9878 (60 cpm).

de korting die bij het pmduk„*„ „

n e en

" 0"*vangt direkt

JONGE mannen gezocht om
dames 40+ te verwennen.

06-97.09 (75 cpm).

a

Kerels gezocht voor heftige
sex met hete dames 40+.
06-9601 (1 gpm).
Kerels gezocht voor
SEX met dames (40+)!
Bel 06-97.05 (75cpm).
Mannen gezocht om hete
vrouwen (30+) te verwennen.
06-95.80 (SOcpm)
MEIDEN-lijn:
Ze willen meteen en
veel sex! 06-97.06 (SOcpm)
Naar bed met
getrouwde vrouwen thuis.
06-96.03 (SOcpm)
Oudere vrouwen geven
tel.nrs voor direkt SEXkontakt. Bel: 06-95.11 (1 gpm).
REGIOSEXDATING:
vrouwen (20-45) uit jouw regio
willen sex! 06-9517 (80 cpm)
SEXKONTAKT: vrouwen
(25+) willen sex. Direkt a/d
lijn! 06-96.63 (SOcpm)
SEX-OPROEPEN van
de heetste vrouwen (20-45)
06-97.37 (SOcpm)

CANDYC1206XTECO
1200 TOEREN WASAUTOMAAT
15 Wasprogramma's, regelbare temperatuur en
automatische aanpassing van het waternivo. Laag
water- en energieverbruik. Centrifugeert maar liefst
1200/400 toeren /\ _ rr _. . ^ .

SEXtelefoonnrs van studentes, ze geven echt hun nummer. 06-95.01 (80 cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart
voor dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75cpm).
SM-voor-2. voor 'n streng of
onderdanig SEXkontakt!
Bel: 06-9537 (80 cpm).

ADV.j-S4f;-

SNEL DOORSCHAKELLJJN
Hete negerinnen echt opbeller,. 06-98.80 (SOcpm).
TRIOSEX 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
Veie mannen gezocht voor
SEX met dames 35-. 06-9620
(80 cpm). Vrouwen bellen
ECHT gratis 06-4999.
Vrouwen (35^-J zoeken
mannen voor hete sexrelatie!
06-98.11 (80 cpm).
Vrouwen (40J-) willen snel
SEX" DIREKT APART!
Bel rui- 06-9633 (1 gpm)

Auto's en
auto-accessoires

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Rijles auto's
en motoren

•

J 099;- v

1OCXExtra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).

[JIJ l DOLBY SURROUIVD

Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van ai uw apparatuur.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.

B~ü) Gratis Video-onderhoud.
WIKA
Autoruiten en kentckenplaton. Lijsterstraat 18.
Tel. -t- fax: 023 - 5731613.

:'" VOOFV

Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen.
Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.

AKAITX 613 MINI PROLOGIC SET
NIEUW en alleen bij Expert! 4x 65 Watt versterker met
Dolby Prologic, equalizer en karaoke-funktie. Tuner
met RDS, dubbel autoreverse cassettedeck en CD-speler
met wisselaar voor 3 CD's. Kompleet met 5 speakers.

expert
iv:Lï^"Jt(t-v«r:fc*(:T-:ri-,*.r.'ï;!'^r.-.r."!A--ï.i,»\i

HJH !^-:r,r:r<-;^-i;^.^.^Av]L^--K:ir-Trr'^^:r.v:.jf:»^'.ti-i-ir.^

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

Haarlem*, Expert Hartendorp, Gen. Cronjestraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
•Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop. 0172-40.83.61.
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ZHC-coaches optimistisch ondanks
ZANDVOORT - De resultaten
van de ZHC-hockeyteams zijn
nog niet bemoedigend. Het vertoonde spel geeft echter hoop
voor de toekomst en de coaches
hebben er nog alle vertrouwen in.
De Zandvoortse dames verloren
met 1-4 van Heerhugowaard, de
heren gingen met 5-0 ten onder
tegen dezelfde club.

Deze scheidsrechter gaf Heerhugowaard in de tweede helft ontelbare
strafcorners en zelfs een strafbal.
Daartegen waren de Zandvoorters
niet opgewassen. De ZHC-hockeyers
begonnen matig. Na tien minuten keken ze al tegen een 2-0 achterstand
aan. De equipe van coach Henk van
Gameren was wakker geschud en
trok het initiatief naar zich toe. Met
goed hockey bouwde ZHC een groot
veldoverwicht op. Kansen op een
De nederlaag van de heren schreef doelpunt waren er wel, doch de Heercoach Henk van Gameren voor het hugowaardse defensie greep telkens
grootste gedeelte op naam van een afdoende in.
bijzonder slechte scheidsrechter.
In de tweede helft werd de strijd uit

zijn evenwicht gebracht door het
zwakke fluiten van de scheidsrechter. Door de vele aan Heerhugowaard
toegekende strafcorners konden
doelpunten niet uitblijven. Met de 5-0
uitslag lijkt ZHC een kansloze partij
gespeeld te hebben. Coach Van Gameren: „Als we in het begin wat
scherper geweest waren, dan had het
echt niet zo hoeven lopen. Toch hebben we daarna de wedstrijd gedomineerd. Maar tegen zo'n scheidsrechter kan je niet op. Hij gaf na afloop
zelf toe dat hij de weg kwijt was. Hij
heeft ons uit de wedstrijd gefloten.
De puntjes komen echt wel. In de

tweede helft van de competitie moet de de scheidsrechter de taal op de
het ons lukken."
strafbalstip en dat betekende een 0-2
achterstand. ZHC zette aan voor een
offensief, waaruit Sabine de Bruijn
Dames
verdiend tegenscoorde, 1-2.
De dames kwamen ook uit tegen
Heerhugowaard. In de eerste helft
De Zandvoortse dames kregen verwaren de teams aan elkaar gewaagd. volgens een vijftal strafcorners, maar
Het veldspel ven beide ploegen was slaagden er niet in die te verzilveren.
verzorgd, maar doelrijpe kansen ont- In de slotfase profiteerde Heerhugostonden er vrijwel niet. Heerhugo- waard van een paar missers in de
waard haalde eenmaal doeltreffend Zandvoortse verdediging en voerde
uit, 0-1. In de tweede helft knokte de score op naar 1-4.
ZHC voor een beter resultaat. De uitCoach Reiner Slotemaker ziet toch
vallen van Heerhugowaard waren veel mogelijkehden in het team. „Het
echter gevaarlijk. Na zo'n uitval leg- heeft zijn tijd nodig. Technisch en

Handbalsters van ZVM/Rabo
wachten nog op eerste winst
ZANDVOORT - De handbalsters van ZVM-Rabobank wachten nog steeds op
de eerste overwinning.
Graftdijk bleek zondag sterker en won met 5-9. De
Zandvoortse mannen deden
het een stuk beter. In de
hoogste klasse van het veldhandbal won ZVM-Rabo
knap met 15-12 van Aristos.
Door het druilerige weer was
het spelen van handbal op de
verharde velden van ZVM bijzonder moeilijk. Niet alleen het
veld werd glad, ook de bal werd
ongrijpbaar en zwaar. Graftdijk
had in de eerste helft minder
moeite met de omstandigheden
en had het betere van het spel.
Bij ZVM-Rabo liep het geheel
niet. Bovendien hadden de
Zandvoortsen pech met zes
schoten op de doelpaal. Bij de
rust leidde Graftdijk met 2-6.
. In de tweede helft leek ZVMRabo zich aardig aan de omstandigheden te hebben aangepast. Er werd wat beter samengspeeld, waardoor er meer
evenwicht in de strijd kwam.

Verdedigend zat het goed dicht
en aanvallend had ZVM pech
met een aantal schoten op de
paal. Middels snelle breaks
scoorde Graftdijk een paar
maal, waardoor de eindstand
werd bepaald op 5-9.

Heren
Het in de hoogste klasse debuterende herenteam van
ZVM-Rabo doet het niet slecht.
Zondag werd de tweede overwinning geboekt. Het op bezoek zijnde Aristos werd vooral
in de eerste helft door het ontspannen spelende Zandvoortse
team al snel op een 3-0 achterstand gezet. Beide teams speelden, door het gladde veld, voorzichtig handbal dat niettemin
het aanzien waard was. Geen
spectaculaire acties, maar wel
uitgekiend en technisch handbal kregen de toeschouwers te
zien.
Aristos herstelde zich van de
zwakke start en kwam op gelijke hoogte. De Zandvoorters
voerden tegen het einde van de
eerste helft het tempo wat op en

Ongeslagen status
voor Zandvoort '75
ZANDVOORT - Na drie
wedstrijden heeft Zandvoort '75 een honderd procentscore achter de naam
staan. Ook SIZO ging na een
spannende partij voetbal
ten onder, 1-2.

De wedstrijd tussen SIZO en
Zandvoort '75 was bij vlagen
aantrekkelijk, maar echt goed
voetbal werd er niet gespeeld.
De spanning vergoedde veel.
Zandvoort '75 moest het doen
zonder de zieke Edwin Ariesen,
waardoor de net van vakantie
teruggekeerde Dennis Keuning
het team completeerde. De
Zandvoorters kregen na vier
minuten een geweldige opsteker toen Robin Castien 0-1
scoorde. De Zandvoortse schut-

Ongelukkige
nederlaag
voor TZB
ZANDVOORT - TZB
speelde een ongelukkige
wedstrijd tegen Sloterpark/AGS. De 2-1 nederlaag tegen de Amsterdammers was
dan ook niet verdiend. Oyerigens vermaakt TZB zich
prima in de nieuwe zesde
klasse met uitsluitend standaardteams.
De teams deden in deze wedstrijd niet voor elkaar onder.
De pech was voor TZB dat het
al na een paar minuten op achterstand kwam. De Zandvoortse verdediging kreeg de bal niet
weg tijdens een scrimmage in
het zestien metergebied, waarna de Sloterpark-spits de bal
achter doelman Versteege
plaatste, 1-0. Het technisch wat
betere Sloterpark werd daarna
door TZB met de rug tegen de
muur gezet. Dat kwam voornamelijk door de grote werklust
van de Zandvoorters.
Met een fraai afstandsschot
zorgde Youri van de Oord ook
voor de gelijkmaker, 1-1. Vlak
voor de rust werd John Schilder met een enkelblessure afgevoerd en dat betekende toch
wel een aderlating. De tweede
helft gaf eenzelfde spelbeeld te
zien. TZB had de wedstrijd onder controle, doch Stein Metzelaar en Remy van Loon zagen
geen kans de mogelijkheden te
verzilveren. De Amsterdammers kwamen nauwelijks aan
aanvallen toe, maar slaagden er
toch in op voorsprong te komen. In de 85ste minuut was de
concentratie in de Zandvoortse
defensie even verdwenen en
Sloterpark profiteerde, 2-1.
In de slotfase heeft TZB het
nog wel geprobeerd. Verder
dan een schot van Dennis
Schrader, net langs de verkeeröe kant van de paal, kwamen de
mannen van coach Willem Koning echter niet. „We waren
minstens
gelijkwaardig,"
meende Koning. „We verdienden een gelijkspel, maar misten
öe kansen. Wat spel betreft zit
er wel wat in. We spelen nu in
een echte competitie, met leuke
en sportieve wedstrijden."

ter werd door Rob Smits gelanceerd, speelde zich vervolgens
vrij en verschalkte de Hillegomse doelman.
Twintig minuten lang had
Zandvoort '75 de touwtjes in
handen. De bal ging goed rond
en er ontstonden kansen op een
ruimere voorsprong. Door te
gehaast spel gingen de mogelijkheden verloren. SIZO bleef
daardoor in de wedstrijd en
kwam vlak voor de pauze een
paar maal gevaarlijk door. De
Zandvoortse defensie hield
echter het hoofd koel.
De openingsfase van de tweede helft was wederom voor
Zandvoort '75. Het overwicht
was echter van korte duur,
waarna SIZO meer greep op de
wedstrijd kreeg. De Hillegommers drukten op het doel, maar
de counters van de kustploeg
waren veel gevaarlijker. Vincent Bakker zag onder andere
een fraaie knal tegen de lat belanden. Na een half uur was het
toch raak. Castien legde de bal
klaar voor de aanstormende
Philip van de Heuvel, die de bal
prachtig in de kruising knalde,
0-2.
De strijd leek gestreden.
SIZO zette evenwel aan voor
een slotoffensief, waaruit Vijn
1-2 scoorde. In blessuretijd
bleef SIZO aandringen, maar
doelman LUC Krom en zijn defensie bleven rustig overeind.
Met deze overwinning verrasten de spelers van Zandvoort
'75 leider Joop Paap. „Door personele problemen was ik er niet
erg gerust op," stelde Paap.
„Toch was de zege verdiend tegen het stugge SIZO. Ik ben blij
met de volle buit."

Klaverjassen
tactisch hebben we een achterstand,
maar door veel te trainen moet het
goed komen. Bovendien is de samenwerking in de club goed, dus ik blijf
optimistisch."

Trimhockey

De opbrengst, komt zoals geZondagmiddag speelt een trimhoc- bruikelijk. ten goede aan do
keyteam van ZHC tegen een elftal uit voetballende jeugd van de
Haarlem. Na de wedstrijd van het, Meeuwen. Het, wordt een kop
eerste herenteam tegen FIT, aanvang pelklaverjasstrijd. Elke laatste
14.30 uur, komen de trimmers in ac- vrijdag van de maand wordt er
tie.
in he?t clubhuis van Zandvoort Deze wedstrijd staat gepland voor meeuwen geklaverjast. Op de
lö uur.
klaverjas-avonden zijn fraaie
prijzen te winnen en bovendien
wordt er een verloting gehouden.
Het kaartspel is voor koppels
en om mei; te doen moet neven
gulden per koppel worden be
taald. De aanvang is 20 uur.

konden alsnog met een 10-6
voorsprong de kleedkamer opzoeken. In de tweede helft ging
Aristis er wat feller tegenaan.
De koelbloedige Zandvoortse
verdediging met daarachter de
voortreffelijke doelman Johan
Molenaar hield de wedstrijd
aardig onder controle. De aanval van de Zandvoorters stokte,
maar ook Aristos had aanvallend weinig in de melk te brokkelen.
De 15-12 overwinning was volkomen verdiend voor ZVMRabo. „Het draait best lekker,"
vindt aanvoerder Ronald Vos.
„Het was moeilijk met de regen, maar toch speelden we een
goede wedstrijd. In de tweede
helft was Aristos wat feller
maar we wonnen terecht. Het
was gewoon een lekkere overwinning." Doelpunten dames:
Margreet Bogojevic 2, Mireille
Martina l, Wendy van Straten
l, Claudia Paap 1. Doelpunten
heren: Nik Grijakovic 5, Jan
van Duijn 3, Peter Pennings 2,
Goran Bogojevic l, Jaap Loos l,
Ronald Vos l, Gerard Damhoff
l, John Terpstra 1.

iTopscorer J
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ZANDyOORT - De voetbal vereniging Zandvoort.meeuwen start vrijdagavond met de eerste klaverjasavond van dit seizoen.

ZANDVOORT - De Zandvoortsche Hockey Club organiseert haar jaarlijkse
kledingtaeurs in het clubhuis. Deze beurs voor dames- en kinderkleding is
voor velen in Zandvoort en
verre omgeving al jaren een
mooie gelegenheid om op
een voordelige manier hun
garderobe te vernieuwen.

Robin Castien
(Zandv.75)
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Ferry Boom (ZVM.zon)

©

3X

John Schilder (TZB)

$

3X

Paul Longayroux (ZVM.zon)

®

3X

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

@

3X

Op de topscorerslijst komen dezelfde namen voor als die van
vorige week. Wel is het zo dat Robin Castien alleen aan de
leiding is gekomen door in de wedstrijd van Zandvoort'75
éénmaal raak te schieten. Hij wordt gevolgd door vier voetballers die het doel drie keer raakten. Ferry van Rhee voegde zich
bij de spelers met drie rake treffers.

Geerts pakt koppositie
Zandvoortse Schaakclub
ZANDVOORT - Na twee
ronden in de interne competitie bij de Zandvoortse
Schaak Club heeft Edward
Geerts de koppositie in handen genomen. Zaterdag was
Geerts tijdens de Gemeentedag ook al succesvol door
een simultaan te winnen.
De vorig seizoen als tweede
geëindigde Edward Geerts
heeft de eerste plaats overgenomen van Dmitri Herders. Alsof
het snelschaken betrof, zo verliep de partij tussen clubkampioen John Ayress en Hans Lindeman. Na negen zetten, in nog
geen tien minuten, ging de
winst naar Ayress..
Edward Geerts wimpelde in
zijn partij tegen Hielke Gorter
meerdere keren een remiseaanbod af en dat had hij uiteindelijk goed bekeken. Geerts
wikkelde af naar een fraaie

overwinning. Wedstrijdleider
Ruud Schiltmeijer speelde zijn
eerste wedstrijd van dit seizoen. Door een keurige overwinning op Dmitri Herders bezet Schiltmeijer de derde
plaats.
Uitslagen tweede ronde:
Hans Jansen-Jan Berkhout 1-0,
Wim Gude-Willem van Esveld
1-0, Hetty Sandbergen-Wim
Gude 0-1, Ruud SchiltmeijerDmitri Herders 1-0, John Ayress-Hans Lindeman 1-0, Edward Geerts-Hielke Gorter 1-0.
De stand is als volgt: 1. Edward
Geerts, 2. Hans Jansen. 3. Ruud
Schiltmeijer, 4. Hielke Gorter,
3. John Ayress, 6. Jan Berkhout,
7. Wim Gude, 8. Dmitri Herders, 9. Wim de Oude, 10. Hans
Lindeman.
Morgenavond spelen de leden van de schaakclub de derde
ronde van de interne competitie in het Gemeenschapshuis.

ZVM-zaterdag knokt voor punten
ZANDVOORT - Een keihard werkend Zandvoortmeeuwen heeft tegen het zaterdagteam van DCO de eerste overwinning behaald. Na
een spannend gevecht bleven de Meeuwen met 3-2 aan
de goede kant van de score.

kant van het veld Ronald
Braamzeel in balbezit en was
het eenvoudig voor de Zandvoorter om de bal in het verlaten doel te plaatsen, 3-1. Met
nog tien minuten te spelen
kwam de spanning terug toen
DCO een strafschop kreeg toegewezen. Na een duel in het
De mannen van coach Fred strafschopgebied constateerde
van Rhee hadden vanaf de af- de scheidsrechter een Zandtrap het initiatief. Door de voortse overtreding en de bal
straffe, van doel tot doel staande wind was goed voetbal vrijwel niet mogelijk. Met de wind
in de rug bestookte Zandvoortmeeuwen het doel van DCO
met vele afstandsschoten.
Slechts eenmaal gelukte het de
Haarlemse doelman te verrassen. Arie Loos zag zijn vrije
trap, door de wind gedragen,
ZANDVOORT - Zandover de uitlopende DCO-doel- vportmeeuwen leed zondag
man in het net ploffen, 1-0.
zijn eerste nederlaag tegen
Zandvoortmeeuwen hield de het Haarlemse Geel Wit. De
druk op de ketel. DCO had ge- Zandvoorters speelden in
luk niet tegen een grotere ach- de eerste helft veel te slap en
terstand op te lopen. Een vrese- daar profiteerde het met
lijk hard schot van Robin Luibezieling spelende Geel
ten spatte uiteen op de doelpaal veel
en bij diverse andere inzetten Wit van, 2-0.
redde de Haarlemse doelman
In deze wedstrijd miste Zandfraai. Uit een van de weinige voortmeeuwen Paul Longaycounters kwam DCO vlak voor roux vanwege een blessure en
de rust geheel onverwachts op laatste man John Keur ontbrak
wegens familie-omstandighegelijke hoogte, 1-1.
Met veel inzet begon Zand- den. De grote selectie van de
voprtmeeuwen aan de tweede Zandvoorters had dit kunnen
helft. De bal werd tegen de wind opvangen maar er lag een bein goed in de voeten gespeeld. paalde matheid over het team.
DCO kon niet profiteren van De beginfase was overigens
het windvoordeel. Via het voor Zandvoortmeeuwen maar
Zandvoortse middenveld werd de actieve spits Ferry Boom zag
spits Ferry van Rhee gelan- geen kans een medespeler te
ceerd en die maakte er 2-1 van. bereiken of strandde op de
De Haarlemmers zetten aan Haarlemse defensie.
Geel Wit kreeg allengs meer
voor een offensief, verkregen
meer balbezit maar vonden de greep op het Zandvoortse spel.
uitstekende doelman Michel Met veel inzet werd balbezit gekregen maar echt gevaarlijk
Winter op hun weg.
Door goed storend werk te werd het nog niet voor het
verrichten kwam aan de andere Zandvoortse doel. De achter-

ging op de stip. Doelman Winter was kansloos, 3-2.
In de slotfase speelde Zandvoortmeeuwen de bal keurig
rond en kwam de zege niet
meer in gevaar. „Het was niet
groots," vond coach Van Rhee.
„Maar niet goed spelen en toch
winnen is ook belangrijk. We
hebben er vreselijk hard voor
gewerkt en hebben dan ook verdiend gewonnen."

Eerste nederlaag voor
slap Zandvoortmeenwen

Jan Laminers
vijfde op
Francorchamps
ZANDVOORT - Tijdens
de voorlaatste Europese
race om het BPR-kampioenschap voor GT-auto's in
Francorchamps is Jan Lammers samen met teamgenoot Andy Wallace als vijfde
geëindigd.
Tijdens 'de vier van Spa', zoals deze race officieel heet, lag
de Zandvoorter rijdend met de
Lotus Esprit, lange tijd vierde,
maar in de laatste bocht van de
laatste ronde werd de equipe
nog voorbij gereden door de
Ferrari F40 van Olofsson/Deela-Noce. Later bleek dat een probleem met de koppeling er de
oorzaak van was dat de vierde
plaats niet behouden kon worden.
Jan Lammers heeft voor dit
jaar nog twee races in dit kampioenschap te gaan. Over twee
weken in het Zuid-Franse Nogaro en in november de finalerace in Zhuhai, in de Volksrepubliek China.
Jan Lammers (de linker met
de helm) neemt het stuur' over
van Andy Wallace
Foto: Chris Schotanus

Vele vrijwilligers van de
Zandvoortsche Hockey Club
zijn twee dagen in touw om aangeboden kleding te beoordelen,
te prijzen en te verkopen. Op
donderdag 3 oktober van ü tot
16 uur kan iedereen dames- en
kinderkleding inbrengen. De
kleding dient schoon, heel en
eigentijds te zijn. Alle kleding
wordt zeer overzichtelijk in het
clubhuis op kledingrekken uitgestald voor de verkoop op vrijdag 4 oktober van 9 tot 14 uur.
Kleding die niet verkocht
wordt, kan vrijdagavond weer
worden opgehaald. Van de opbrengst van alle verkochte kleding gaat dertig procent naar de
ZHC en zeventig procent wordt
uitgekeerd aan de inbrenger
van de kleding. Dus donderdag
3 en vrijdag 4 oktober geen
hockeysticks maar kleding in
het clubhuis van de ZHC aan de
Duintjesveldweg in ZandvoortNoord.

Duiven Pleines
boeken succes
ZANDVOORT - Op de
laatste vlucht van het jaar
1996 hebben de duivenmelkers van postduivenvereniging Pleines weer uitgehaald. De duif van John
Romkes pakte een fraaie
eerste plaats in de afdeling
Haarlem. Fred Spronk
scoorde met een tweede en
derde plaats eveneens fraai.

stand die de Zandvoorters toch
opliepen kwam voornamelijk
door onvoldoende wegwerken
van laatste man Hittinger. Van
Ombergen ontfutselde hem de
taal en scoorde eenvoudig 1-0.
Pieter Keur vroeg in de rust om
Ondanks een noord-noordmeer inzet van zijn spelers. Die oosten wind verging het de
kwam er ook. Geel Wit taeant- Zandvoortse duiven goed. Op
woordde de werklust van Zand- het programma stond een
voortmeeuwen met keihard vlucht vanuit het Franse Chispel.
may over 260 kilometer. Door
Dat leverde de Haarlemmers het slechte weer in Frankrijk
vele gele kaarten op. De goed werden de duiven teruggeleidende scheidsrechter nam bracht naar het Belgische
ook wel eens een verkeerde be- plaatsje Stroombeek. Zodoenslissing. Ferry Boom stoof op de kregen de duiven honderd
de doelman af met een Haar- kilometer minder af te leggen.
lemse verdediger in zijn rug. Om 14.36 uur werden de duiven
Deze besloot Boom omver te gelost. Het werd een zware
kegelen, waarna een ieder een vlucht doch de Zandvoortse
strafschop verwachtte. De deelnemers waren op dreef.
scheidsrechter zag het kenne- John Romkes klokte zijn eerste
lijk als enige anders en gaf Geel duif in om 16.59 uur. Kort daarWit gewoon een achterbal. De op kon Fred Spronk de numkans op de gelijkmaker ging zo- mers twee en drie tainnenklokdoende teloor.
ken.
De Zandvoorters drukten in
De Zandvoortse duivenmelde slotfase op de Haarlemse kers hebben een goed jaar achveste, die echter niet wenste te ter de rug met veel eerste prijcapituleren. Geel Wit counter- zen in groot verband. Naast de
de zich vlak voor het einde zelfs individuele successen was er
nog naar een tweede treffer. voor de postduivenvereniging
Meloni stuitte in eerste instan- Pleines ook succes weggelegd
tie op doelman Serge van Lent. In de afdeling Haarlem eiste
In de rebound zorgde Van Om- Pleines de eerste plaats voor
bergen voor 2-0.
zich op.
(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(per 01-06-1996)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm

Maandag tot en met donderdag
0.00 t/ni 18.00
/FM Nonstop service
18.00 l/m 20.00
Muzickboulevard
20.00l/m22.00
Power Play
22.00t/in 24.00
Tussen Kb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
XFM Noiistop service.'
11.00 l/m 12.00
XI'M Plus. Ken pronomina speciaal voor de senioren
12.00 l/m 14.00
Watertoren (niet lussen \2 en l de uemeemevoorlieliter)
14.00t/ni 1S.OO
XFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekbotilevard
Power l'lav
20.00t/m 24.00
22.00 t/m 24.00
Bi'M
Zaterdag
0.00 l/m 02.00
lit. Hen programma vnurde Rock-liefliehber
2.00 t/m 08.00
Z1-"M Nonstop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen /.andvoori (Live vanuit Calé Nimf)
12.00 t/m 14.00
l land in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
lïurohreakdovvn
16.00 l/m 18.00
18.00 t/m 19.00
ZFM Sporl (l.ive vanuit Yaiiks Cav)
19.00 t/m 20.00
Getetter aan Xee (Live vamiil Yank Café)
20.00 l/m 24.00
de Kustwacht
Zondag
0.00 t/m 9.SO
ZFM Nonslop service
9.301/m 10.00
de Duinroos. Ken levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jaxz
12.00 l/m 14.00
Kffe Bnindien m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 l/m 18.00
Zandbak
18.00 l/m 20.00
Muziekboulevard
20.00t/iii24.00
de Kustwacht

en
Kabel: 105.0 fm

woensdag 25 september 1996

Weekmedia 17
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Meubelboulevard Amsterdam-Diemen is
makkelijk bereikbaar. Auto's nemen de
ringweg. Trampassagiers lijn 9. Tot zo!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Vrijdagavond koopavond
tot 21 00 uur
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur

il howwdhg vaiiReeuwijk
•*
i—

tiü

j j interieur

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M u i n ,u!\rr Irntn-- kunnen wol <!c n p vel it\i i l <if J koImimi.'iilii.KlK-iM.liv.is.-lHIiicnmllMi
l'ar li< lilin < tl \<Tuij/cn w ij na.n <li' s[i< c i.tlc hon oj> <!<•
p.ipn.i ..MICKOV
IM.uitsin» is nin^i'hjk 111 ilr \ <>l»i mlr rdthf
/ \ \ D \ O O K T S MR \\SBI \I) ƒ().->! pci nnllimri.-i
Sluilin^siijil- (hiiN<I.i^ 12 00 UMI

l k n u l nvs K k s t l « I r f o n i s « h < > | » » r \ < n 0 2 i - " » 7 I 7 I 6 6 of
.if^» \t n//i ntlcn .1.111
* /amKtmrfs \irnwsliLnl. („Mlini^.U-in 12. 20t2.ni
/,uul\ ooi t.

1*1.ui l M rif; is ook innerlijk in «Je \olji* iidt' i oniEmiatu'
\\ 2 Z.imlvooi t-- N H i]\\sl*l.i(I. Xni'-lcUcrns \\ <-ckl)l.ul.
l ilhooi ns<' ('om.ml. i!«' Kniulr WIKT. \dlsmrrrdri
( m i i . m t . .illf edities \tin hi't \inst<'nlain*ï Slad-,hldtl ƒ5.HZ JUT milluiu'ti'i
.Sluitingstijd rn.uiinl.ijx lö 00 uut
"Ar

Infoi matit (>\<-r on/t <»M'! ifi«' aanltrkkrhjki' ad\fit« ntiorontlmi.itio in <!<• Vïii'io's /ijn <>[> aan\ t aa^ op
on/c kantoren \<*i krijjibaar

^ \ < m i Itiit'Xfii ondn nuninu t vvonll l rr^cl t-\lta in
ickcniiif; <:< hraclil. alsintMh* /Jt.~ <i<Im koeten
"Ar Hij pI.MlMntr in dr Ylirio's uotdrn <;<'ui E)r\\ijMi(ininiers \ < > t s l u n i < l Op \rt/ock \\mdt aan advei U'rrdrrs Imitcn liet \ctsjneidiiif;s{i*'l>ie(l één k i a n t \t*islunid Hit"r\ooi v\oidl ƒ6,50 in rrkenuifi gcbi.ulit
\IIe p i i j / f i i r x d I7..V/r BTW
l kunt de tekst \ .in uu \Ii< i o advei leiitieeonihinatit' "/•
Irlefoniscli op»c\t i n

020-562 62 71

(dit nuiniïRM ts mol \oor IMVOI gklaclilon) of /enden aan:
Micro's WrekmtMÜa
IWhus 156 - 1000 41) Anislrnlam
De slmlm<;siijd«'n gelden \oor plaatsinf; in dc/elfdc
week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

Restaurant „Queenie"
receptie - familie of huwelijksdiner
vergaderingen Geen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakketi Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529
ô Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Felicitaties
a Lieve Oma en Opa, van harte gefeliciteerd, liefs Chantal
a Oma + Opa 60 jaar samen
Van harte Ronald, Lilian,
Timothy, Nigel, Colin

f en pruik als net
nodig is!

SNUFFELMARKT UITHOORN
elke zaterdag 916 uur
Kraamhuur
ƒ 25,
entree
ƒ2,50 Industneweg 4
Info 0297 - 532354

Vlooienmarkt zondag 29/9,
Haarlem-Europawijk
(Zuid)
Tijbb Sporthal, alleen 2e
• Zie de colofon voor opga hands, van 900-1600 uur
ve van uw rubieksadvertentie Tel 0320 - 25.66 56

Technisch personeel
gevraagd
Op zoek naar werk in de
techniek'? Bel of kom dan
langs bij Technicum Uitzendburo, Ceintuurbaan 312 in
A'dam Tel 020 - 676 76 56

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr interieurverzorgster
enkele dagen p w 900-11.00
uur. Hotel Queenie, vr nr
mw Holleman Tel 5713599

Divers personeel gevraagd

* aparte
pasruimte
ruime
sortering m
haarwerken
en pruiken

*

* bezoek aan
huis of m
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Dus
maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
OoJc gespecialiseerd in
heren (maat) werken
Dinsdogs gesloten.
Heerasledeslraat 28
b h Hoofddcxpplei
Amslerdam

D Klaverjassen op donderdagavond in 'T STEKKIE
Tel.02Ml57l07
Info Erica 5715215

Uitgaan
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
28 29 sept 9 17 uur
Org v Aerle 0492 525483

Restaurant „Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag
Aan de vleugel, in het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel 0235713599

Vlooienmarkten
28 en 29 sept Emergohal te Amstelveen 6 okt Sporthal
De Bloemen te Castricum 6 okt Sporthal Forum Kwadraat
te Voorburg 12 en 13 okt Spaarnehal te Haarlem
19 en 20 okt Sporthal de Scheg te Uithoorn
Org Hensen, tel 023 - 5402334 b g g 06 53147728
Zat 5 okt vrij-stijldansav v
gehuwden en paren Organisatie Foxtrot, zaal De Reede
Rijsenhout Aalsmeer 21 00 u
Gr parketvloer 0297-328712

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Zalenverhuur

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie
Tel. 023 - 5715541

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel: 023-5718812/5715619.

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis, tel
023-5714085 of 5719652
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

ChipSoft ZIS B V , gevestigd aan de oevers van het IJ, is een
software huis dat zich reeds 10 jaar richt op het ontwikkelen
en verkopen van pakketten voor de gezondheidszorg. Door
uitbreiding van haar activiteiten is ChipSoft per direct op zoek
naar een full-time
Ben jij die man voor vreugde Ik ben 1.90 m lang, blond,
m goede tijden en medeleven groenblauwe ogen Hou van
m slechte tijden' Ik ben een natuur, sport en mensen met
liefhebster van muziek, bio- een open en spontaan karakscoop, winkelen en een ter- ter Ik (man) zoek een slanke,
Profielschets
rasje 48jr, gescheiden, blond donkerharige vrouw met
- afgeronde universitaire/HBO opleiding,
en weeg 70 kg Zou jij mijn looks en brams die zeker niet
- kennis van CA-Clipper 5 2 en/of Delphi strekt tot
maatje voor het leven kunnen oppervlakkig is Ik hoop je via
aanbeveling, is echter niet noodzakelijk,
zijn' 06-350 15 156 1 gpm deze weg te vinden1
- leeftijd tot 30 jaar,
Boxnummer 261066
06-35015.156 1 gpm Box- gewend om in teamverband te functioneren;
nurnmer 339303
- goede contactuele eigenschappen,
Eén telefoontje is genoeg
- m staat om zelfstandig te werken,
om m contact te komen met
- werkervaring is een pré
de persoon van jouw keuze Hoi, leuke jongens, jullie spreken met Karin Ik ben een hele
Probeer het eens en bel
gezellige en leuke meid Ik
Geboden wordt boeiende functie binnen een jonge, snel- 06-350222.21 (100cpm)
ben op zoek naar hele gezelligroeiende organsisatie met een informele werksfeer.
Hai, kanjer Ben jij een leuke ge jongens, om met mij te
Salaris is overeenkomstig opleiding en ervaring
jongen die tussen de 18 en 22 gekke dingen te gaan doen"
Informatie over de functie kan tijdens kantooruren worden jaar oud is' Reageer dan Zie je dit wel zitten' Reageer
ingewonnen bij de heer T de Jong, telefoon 020 - vlugi Ik ben Shirley, 18 jaar en dan HEEL snel' 06-350 15.156
woon in Hoorn. Hebjij interes- 1 gpm Boxnummer 375381
6334900
se gekregen en woon je in
Noord-Holland' Reageer dan Hoi, met Frank. Ik heb ontzetUw schriftelijk sollicitatie met C.V kunt u sturen naar
tend zin in een blmd-date. Jij
06-350
15 156 1 gpm. BoxChipSoft ZIS B V., postbus 37039, 1030 AA Amsterdam
ook' Dan moet je even bellen
nummer 260652.
en hoor je gelijk wie ik ben en
Ann Summers vraagt enthouHallo, ik ben Paulette Ik ben zo 06-350 15 1561 gpm BoxKunst en antiek
siaste lingerie CONSULENeen Franse vrouw, 56 jaar en nummer 984877
TES Geen invest Wel goede
op zoek naar een leuke man
ve-diensten 0299-433521
voor, jawel een LAT-relatiei Hoi, met Patncia' Ik zoek een
Ook voor boekingen
Ben jij die leuke man' Dan leuke afspraak met een leuke
Gevraagd schilder voor bin- Nederlands-lndie,
antieke moet je niet langer wachten, jongen' Ik ben zelf 1 78 lang,
heb blond haar en blauwe
nen en buiten ƒ 15 p u
meubelen en antiek-look 700 maar meteen bellen naar
Tel 023 - 5717854
stoelen, div modellen tafels, 06-350 15 156 1 gpm Box- ogen en kan heel gezellig zijn'
Ik heb een droog gevoel voor
met marmer, kasten, nummer 260666.
KINDERMODELLENBURO ook
humor, hou van avontuurlijke
banken,
vitrines,
bureaus,
'POUR ELLE' zkt KINDEREN
enz JAN BEST, Hallo, je spreekt met Rita Ik dingen en ben heel romanvan O t/m 14 jr, i v m jaarboek decoratie
ben
een
vrouw
van
54
jaar,
zie
tisch' 06-350 15 156 1 gpm
Keizersgr 357, 020-6232736
'96-'97 Info 0344 - 615355 Showr
Mr J Takkade 30, er jong uit, heb blond haar en Boxnummer 246445
blauwe
ogen
Ik
hou
van
zon,
Aalsmeer, 020-6412137.
zee en strand en ben op zoek Huisje, boompje, beestje, dat
Lijkt het u leuk om te werken
naar een leuke man voor een hebben wij al Wij, 2 meiden
als visagiste of hairstyliste?
leuke, gezellige afspraak van 29 en 4, zijn op zoek naar
Bel dan voor info Instituut
300 m voorraad
Dag, tot hoors 06-350 15 156 een man die daar nog tussen
V I P 0344 - 652221, ook
antiek, klein,
1 gpm Boxnummer 202861 past Denk je dat jij dat bent'
's avonds bereikbaar OpleiBel ons dan meteen'
groot, dik, dun.
dmg in eigen regio Niet leefHoi1 Ik ben een spontane 06-35015.156 1 gpm Boxtijd gebonden, m/v
meid van 34 jaar! Heb jij zin m nummer 995421
Keizersgracht 357,
een leuke babbel met mij en
Wil je werken als mannequin,
020-6232736
wil jij iets meer van mij weten' Rotterdam/Spijkenisse hoi,
dressmen of fotomodel'' Wij
Showroom
Reageer dan snel, dan krijgen met Jannie Ik ben 25 jaar
zoeken voor het komende
Mr J Takkade 30,
we misschien
een leuk ge- jong Ik zoek een lieve en eerseizoen nieuwe gezichten
Aalsmeer, 0206412137
sprek1 Wel snel bellen hoor1 lijke jongen tussen 25 en 30
Opleiding mog in eigen omg
1
1
1
jaar Houd jij net als ik van
Erv niet noodzakelijk Ook Veilinggebouw Amstelveen Tot gauw Doeg Doeg
film, muziek en dieren' Dan
grotere confectiematen Info heden inbreng Spinnerij 33, 06-350 15 156 1 gpm Box- moet jij zeker reageren' Liefst
nummer 940970
'POUR ELLE' 0344-631061 Amstelveen, 020 - 6473004
omg Rotterdam of SpijkenisIk ben een leuke, dichterlijke, se'06-350.15 1561 gpm BoxWoninginrichting
Aziatische meid van 22 jaar, nummer 451388
die het nog niet voor elkaar Welke kanjer wil met mij het
heeft jou te vinden Waar is avontuur opzoeken' Ik ben
Is uw bankstel niet meer om aan te zien"?
de man van mijn dromen
een blonde meid van 23 Ben
Of wilt u gewoon eens iets anders? Wij hebben de oplossing' Besta je echt, laat dan snel je benieuwd' Reageer' Ik
iets van je horen op mijn box" zoek een spannende date1
06-35015 156 1 gpm Box- 06-350 15 156 1 gpm Boxdie als een tweede huid om uw bankstel zitten
nummer 459849
nummer 321201
Prijzen v/a ƒ 140 fauteuil Keuze uit ca 50 prachtige dessins
Bel voor info (tot 10 uur 's avonds) CAPRICE 023-5623258, als Ik ben Ineke, heb het best • Reflectanten op advertenhet antw app aanstaat, bellen wij u zo snel mogelijk terug naar mijn zin in mijn leven, ties onder nummer gelieven
maar ik 1mis de man van mijn ervoor te zorgen dat het numn T k secustnp ƒ50, witte
dromen Ik zoek een leuke, mer in de Imker-bovenhoek
eettafel ƒ 150, witte salontafel
Onderhoud,
serieuze, lieve en humorvolle op de envelop staat vermeld
ƒ25 Tel 023 - 5717165
man rond de 40 (ik ben zelf en dat de brief geadresseerd
reparatie,
41) Meen jij het serieus en wordt aan Centrale Orderdoe-het-zelf
ook toe aan een relatie' Bel1 afd. Weekmedia, Postbus
Verhuizingen
06-350 15 156 1 gpm Box- 156, 1000 AD Amsterdam. Dit
nummer 260035
voorkomt vertraging m de beDE KLUSSENBUS
X Y Z BV verhuizingen en Voor iedere klus, bellen dus
handeling
Ik (man) heb een PRIMA
kamerverhuizingen/ transport
Tel 023 - 5713780
LEVEN waarin het mij aan
Voll verz Dag-nachtservice
020 6424800 of 06 54304111 SCHILDER heeft nog tijd v niets ontbreekt Een creatieve
Te koop
binnen en buitenwerk Vnjbl job en een absorberende
hobby houden mij van de
prijsopgave
aangeboden
Computerapparatuur Bellen na 1800 uur 5719800 straat Nadeel is dat het zo
diversen
voorspelbaar geworden is
en software
• ANNULERINGEN van uwDaarom zoekt deze late 40-er
advertentieopdrachten kunt u jou1 Een uitdagende dame
• ATTENTIE' Enkele voorUITSLUITEND SCHRIFTELIJK Meer weten' BEL
• Te koop IBM computer 286 richten aan Centrale Orderaf- 06-350 15 156 1 gpm Box- beelden van aangeboden advertenties die niet als particuplus printer ƒ 200,delmg Weekmedia, Postbus nummer 358333.
liere Micro worden geplaatst
Tel 023 - 5717794
156, 1000 AD Amsterdam
Ik (man) speel m mijn vrije tijd zwarte-marktspullen, sex/ero1
de saxofoon in een groep Nu tische advertenties, geven
Opleidingen/cursussen
zou ik het leuke vinden een van lessen/bijlessen, persovriendin te hebben die hier neel biedt zich aan, te koop
ook van houdti 06-350 15 156 raskatten/honden
(pups),
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering?
1 gpm Boxnummer 361166 meerdere aanbiedingen zelfVoor VROUWEN start m jan '97 een intensief begeleidingsde
artikel,
woonhuizen/
traject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage Ik, spontane gozer, van rond kamers te koop/te huur aande
20,
z
k
m
spontane
meid
Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier
vakantiebungalows
om A'dam onveilig te maken' geboden,
020 6239369
Bel snel, druk op de 2, rea- o i d te huur aangeboden
Kortom alle advertenties met
PIANOLESSEN
• Zie de colofon voor opga geer en ga met me mee1
Klassiek en modern
ve van uw rubieksadvertentie 06-350 15 156 1 gpm Box- een zakelijk karakter Deze
kunnen alleen geplaatst wordoor gedipl lerares
nummer 993207
den tegen een mm-tarief
Tel 023 5718486
Ondeugende blauwe kijker- Electr mvalidewag , 3 wielen,
Sport, spel en
tjes, goed figuur, gezellig,
ontspanning
Kleding
romantisch, 1 80 Denk je met nwe accu's, oplaadbaar
dat je dat aankunt, spreek ƒ1500 Tel tot 1400 uur of
dan een leuke boodschap m1 na 1900 uur 023 - 5731139
GOLDSTAR TENNIS
Handelaar in 2e hands babyreageer weer op • T k 3-del douchescherm
en kinderkleding koopt alles Overdekte en open banen En ik (man)
1
(nw) ƒ 75, 4-pits tafelfornuis
van u op tegen bodempnjzen voor beg en gev en ook (los- jouw box 06-350 15 156
se) verhuur Tel 020-6445483 1 gpm Boxnummer 305481 ƒ50 Tel 023 - 5731735
Tel 020 - 6427819

SOFTWARE ENGINEER

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

Verenigingsnieuws

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden,
va 30 jr 'De Ossestal', Nieu
welaan 34A, Osdorp, v a 20u

Voor a! uw speciale
gelegenheden
H E M HOTEL AMSTERDAM
Diverse zalen met capaciteit
van 10 tot 1500 personen
Restaurant Voorburg met 60
zitplaatsen Voorburg 250
Tel 020 - 6157026

Op de Sniep, Diemen

liiiilLUJ

!j L *!_ llfc'1

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30
115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

SG35
130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

SG40
145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

SG45
165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

Latex
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Lattenbodems
Rolbodem
Dubbelzijdig verstelbaar.
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm .,

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

Grandioze speciale aanbieding
AUeen bij pns
kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk doorgestikt 16 cm dik

98.-

90X200....;.

SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
595.PRIJS
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
65.35.125.-

Echt

Beter onder dak bij de

100% schapenwol, 2 delen

wollen
DEKBED
1-pers.
175.-

Zaandam (schuin t.o. station)

2-pers.
225.-

litsjumeaux
295.-

1 pers. dekbed
v.a. ƒ 34,50

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Sportartikelen

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-6172535
Vaar/surfsport

Aangeb prof. compl. golfset,
TE KOOP SPEEDBOOT
GRATIS OP WOON TV UW HUIS VERKOPEN?
merk Wilson, luxe draagtas,
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u service) golfwagentje, paraplu, ballen
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN etc Stick : putter 3 t/m 9, S/P.
Nw prijs ƒ 2300,00 Als nieuw,
sporadisch gebr, 8 mnd.
Relatie/
Onroerend goed
oud, nu ƒ 1500,00 Te bevr.
Volvo Penta 130 PK inboord
bemiddelingbureaus
en woonruimte
023-5720237 na 18 00 uur.
6 persoons,
te huur
vraagprijs ƒ 7250,-.
aangeboden
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Tel 020- 6239841,
Indien gewenst reeds binnen
Financien en
na 18 uur 0294 - 416951
1 week uw eerste contact
handelszaken
Te huur aangeboden per
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 0345-611486 1/10/96 zomerhuisje voor één
Woningruil
(automatisch) of 0345-631364 persoon, huur ƒ 650 incl. gas/
licht/water + 1 maand borg.
(telefoniste) 24 uur per
Tel 023 - 5717262
dag, 7 dagen per week.
750 RUILADRESSEN
V.A ƒ 75 - DORSMAN
Cupido erkend, voordelig en Te huur per 1-12-'96 app.
mA'dam.Inform bijWBVHet
blijft toch (goedkoper'
één van Nederlands grootste ƒ800,- excl Br. o. nr 762Oosten. Tel: 020-4873315
Bel nu 023 - 5714534
relatie-organisaties
39093 v d. blad

BAYLINER
1750 MUTINY

Autoverzekering

voor de particulier:
3 regels gratis

Jan Best

schitterende bankstelhoezen

Fabriekswinkel

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

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
156,1000 AP Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekstgerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:

- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht \oor zonder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingele- °Pgavc van redenen
te k sten tc wi zi en of
verd bij een aanleveradres
.,
. J 8
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur. met op te nemenBetaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantooruiterlijk tot viijdag 17.00 uur.

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adies. woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Vooi de particulier maximaal 3 legels giatis, niet voorde zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
pei week. Ook /.onder vermelding vraagpiijs (artikelen te zamen niet boven f300,-) kunt u niet gratis adveiteicn Alle pi ijzen ^ijn incl. 17,5% BTW.
Naanr
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v p in iiibrick:

Plaats:

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

25 september 1996

1-23

Uitgebreide renovatie
Even wennen
Zeeschepen uit de hele wereld bezoeken geregeld de havens van
Amsterdam. Daar zie je ze varen: reusachtige Japanse autoliners,
cruiseschepen met Amerikanen, en schepen vol cacao uit Afrika.
Maar eerst moeten ze langs het sluizencomplex bij IJmuidcn, dat
voor de Amsterdamse regio van vitaal belang is. Sinds 1987 worden
de Noordzeesluizen volledig opgeknapt. Kosten: ruim 420 miljoen
gulden.

i E DUINEN langs de
kust worden bij IJmuiden doorbroken
door het Noordzeekanaal en
de sluizen. Niemand die nu
leeft kan zich voorstellen
dat het ooit anders was.
Toch nam men pas in 1865
de schop ter hand om een
nieuwe verbinding tussen
Amsterdam en de Noordzee
te graven.
De route over de Zuiderzee
slibde steeds meer dicht en varen over het net gegraven
Noord-Hollands Kanaal bleek
voor grote schepen ondoenlijk
te zijn.
Weliswaar waren de plannen
om een kanaal te graven al wel
eerder bedacht, maar niemand
vond het verantwoord een gat
in de duinen te maken. „Men
was er waterbouwtechnisch gezien niet klaar voor, uiteindelijk is er een Engelse aannemer
aan te pas gekomen om het
Noordzeekanaal aan te leggen," zegt Meike van de Linde, voorlichtster
van
Rijkswaterstaat.
IJmuiden is
nu geïndustrialiseerd. Bij de
sluizen, onder de rook van
Hoogovens, bloeien nog maar
een paar gele bloemetjes. In de
straffe westenwind wapperen
de vlaggen van Rijkswaterstaat,
en in de verte deint de grijze

Noordzee. Om het zeewater
buiten te houden, maar de
schepen toegang tot het kanaal
te geven, werden bij de aanleg
van het kanaal sluizen gebouwd. Deze werden in 1876
plechtig geopend door Koning
Willem III met zijn schip 'De
Breda'.
Er waren toen slechts twee
sluizen: de huidige Kleine- en
de Zuidersluis. Ze waren voorzien van gemetselde kademuren en houten handbediende
deuren, voor die tijd heel modern. Niettemin moest binnen
twintig jaar, in 1896, de derde
sluis al in gebruik genomen
worden. Dat was de fenomenale
Middensluis, met stalen deuren
die elektro-mechanisch bediend werden, een absoluut novum voor die tijd.
Van de Linde: „De Middensluis was jarenlang 's werelds
grootste sluis, totdat in 1914 de
sluizen in het Panamakanaal
geopend werden. Toch werd op

Speciaal programma
op Wetenschapsdag
zondag 6 oktober
een gegeven moment ook de capaciteit van de Middensluis te
gering, en werd de Noordersluis gebouwd. Hiermee had IJmuiden in 1930 opnieuw de
grootste sluis ter wereld. Dat is
zo gebleven tot de jaren tachtig

Kunstwandelroute langs beeldentuin
en unieke gebouwen Bergen aan Zee

toen de Berendrechtsluizen bij
Antwerpen gereedkwamen."
Het is altijd een spectaculair
gezicht als grote schepen door
de sluizen komen. Vaak hebben
ze maar weinig ruimte en vereist het manoeuvreren heel wat
stuurmanskunst. „Grote schepen kunnen niet zonder begeleiding de sluizen invaren, want
dat is te riskant. We hadden
hier vanochtend nog een grote
autoliner, die moest door sleepboten geassisteerd worden."
Op veel oude foto's zien de
sluizen zwart van mensen die
schepen uit bijvoorbeeld Indonesië begroeten: iets wat tegenwoordig nog slechts sporadisch
gebeurt, hoewel cruiseschepen
met namen als de Splendour of
the Seas, Enrico Costa, Kareliya, Song of Norway, en Statendam volgens Van de Linde nog
steeds veel bekijks trekken.
„Maar destijds kon men
dicht bij de schepen komen om
contact te maken met de passagiers. Nu staan er hekken waar
je achter moet blijven in verband met de veiligheid. De kabels waarmee de schepen afmeren, kunnen namelijk knappen.
Ik heb dat wel eens meegemaakt, je hoort bijvoorbeeld
een enorme knal en ziet het
touw rake klappen uitdelen.
Dan ben je blij
dat j e er niet te
dicht
op
staat."
Rijkswaterstaat is in 1987
begonnen met
het renoveren
van de zeesluizen in IJmuiden. Deze volde'den niet meer aan de eisen van
de moderne scheepvaart. De
sluizen waren verouderd, zodat
de bedrijfszekerheid niet meer
optimaal was. Bovendien moesten de sluizen op Deltawet-

Een overzicht van het sluizencomplex in IJmuiden dat sinds 1987 een ingrijpende opknapbeurt ondergaat
Foto Ministerie van Verkeer en Waterstaat

hoogte gebracht worden. „Normaal is het verval tussen zee en
land ongeveer twee meter.
Maar als het waait, met name
bij westerstorm, komt daar al
gauw een meter bij. Ik heb echter nooit meegemaakt dat het

water tegen de sluisdeuren
beukt. De sluizen zijn gebouwd
in een luwte en veel van de zeedeining wordt door de pieren
van IJmuiden tegengehouden."
De renovatie zal naar verwachting over vier jaar afgerond

worden. De Middensluis en de
Noordersluis zijn zo goed als
klaar. Het werk aan de Zuideren de Kleine sluis is nu in voorbereiding. De Kleine sluis
wordt herbouwd voor de pleziervaart. Zowel de Kleine- als

Zonsverduistering komt
uit in Wetenschapswee

Voor de derde keer in successie wordt in Bergen en
Bergen aan Zee de KunstlOdaagse gehouden. Van 18 tot en
met 27 oktober kunnen bezoekers en inwoners kennis
maken met het culturele aanbod van het kunstenaarsdorp.
Naast veel concerten, exposities en uitvoeringen staat
ook een kunstwandelroute op het programma. De wandel- Meer dan
tweehonderd ,
tocht is weer verdeeld in drie verschillende routes.

wetenschappelijke
instellingen en
bedrijven openen in
oktober hun deuren
om jong en oud
kennis te laten
Een boekje met meer informatie over de KunstlOdaagse is maken met de
verkrijgbaar bij de VVV van Bergen, Plein l in Bergen, tel. 072- wereld van
581.3100.
wetenschap en
techniek. De maan
draagt een steentje
(ADVERTENTIES)
bij door op zaterdag
12 oktober de zon te
verduisteren.

Onderweg worden verschillende plekken aangedaan, die een
goed beeld geven de huidige en vroegere kunstvormen. De route
voert langs musea, de meest unieke gebouwen die Bergen telt,
verschillende galeries en een beeldentuin aan de bosrand.

weeK

ET THEMA
van de landelijke Wetenschap en Techniekweek is dit
jaar
beweging.
Daaronder
valt
veel, zo niet alles,
wat je maar bedenken kunt: niet alleen mensen bewegen, maar ook dieren, planten, sterren en planeten.
Wetenschappelij ke inzichten veranderen
voortdurend.

M
oodscÜappen;
ixrant
fTT

-*V~ .

voor nieuwe produkten
en acties

uschinshï
1921-1996
Het film- en dansorkest
„Max Tak" is vernoemd
naar de legendarische
dirigent van het
Tuschinski Theater
orkest, dat in de beginjaren de muzikale begeleiding van de zwijgende films verzorgde.
In het kader van het
75-jarig bestaan van
het theater mag het
MaxTak-orkest natuurlijk niet ontbreken.
Het beroemde Max Takorkest verzorgt vier
optredens in de grote
zaal.
Zondagochtend 29 sept.,
aanvang 10.30 uur, zaal l,

f5,-p.p.
Kaartverkoop a/d kassa

v/h theater,
Reguliersbreestr. 26-28,

Amsterdam

Zondag 29 september
zal dit zijn:
„Symphonie in
E Motion"
(voor cinefielen en volwassen muziekliefhebbers).

Een filmverhaal over
menselijke en al-te-menselijke emoties, aangewakkerd en gestuurd
door muziek en afgewisseld door entr'actes.
Hierdoor ontstaat een
voorstelling waarin
orkest en beelden, als
ware levende acteurs,
met elkaar een dialoog
aangaan.
De kern van deze voorstelling is 'n film in vier
delen die werd gecomponeerd op basis van 22
miljoen meter lange
verzameling filmbeelden
uit de archieven van het
Nederlands Filmmuseum.

Jan Pieter Nepveu
Informatiecentrum Noordzeesluizen.
Openingstijden op werkdagen van één
tot vier uur. Noordersluisweg 20. IJmuidcn. (15 minuten lopen vanaf liet
Lovers treinstation.) Telefoon 0255519.112.

WEI

geeft u meer!

Zondag 6 oktober verzorgt het Gemeentevervoerbedrijf een tour
door Amsterdam in de vorm van een acht. Het is een evenement
waarbij men net als vroeger weer ritjes kan maken in historische
trams, bussen en U-veren. Deze

Nostalgische
Vervoerdag

'Beweging-' is het thema waarmee het AMC dit jaar op zondag 6 oktober inhaakt op de Nationale Wetenschaps-

dag. De hele dag worden in het AMC lezingen, rondleidingen en een wetenschapsmarkt gehouden. Bezoekers
kunnen onder meer werk zien van de gipskamer, de spermabank, het revalidatiecentrum en de medische

Zondag 6 oktober instrumentenmakerij
is uitgeroepen tot
demonstraties,
Wetenschapsdag. In het hele uitgebreide
land hebben universiteiten, waarin moleculen, atomen en
sterrenwachten, hogescholen, materie centraal staan.
musea, bibliotheken en veel beBij dit centrum, maar ook op
drijven een actief programma tal van andere plaatsen, kunopgesteld rond het thema Be- nen kinderen terecht in een zoweging.
geheten Pretlab. Met verschilBij Energie Noord West aan lende bouwpakketjes kunnen
de Spaklerweg in Amsterdam zij hun eigen technische vaarkan men bijvoorbeeld zien hoe digheden toetsen. De wetende distributie van gas en elek- schappertjes in spe kunnen kietriciteit bewaakt wordt, en kij- zen voor het maken van een
ken in de centrale waar de ver- praxinoscoop, looplicht, klankeerslichten van bijna driehon- kentapper, of een beweeglijke
derd Amsterdamse kruispun- superslijm.
ten geregeld worden.
Behalve in de WatergraafsHet Wetenschappelijk Cen- meer zijn er Pretlabs in het Amtrum Watergraafsmeer, onder sterdams Historisch Museum,
andere bekend van de tweehon- bij het Teylers Museum in
derd nieter lange deeltjesverHaarlem, en in IJmuiden bij
sneller bij het NIKHEF, geeft het Pieter Vermeulen Museum

BOES

de Zuidersluis krijgen nieuwe
deuren en bewegingswerken.
Om mensen meer te vertellen
over het hoe en waarom van de
renovatie, heeft Rijkswaterstaat op het sluizencomplex
een informatiecentrum ingericht. Het is op werkdagen voor
individuele bezoekers geopend
van tien tot vier uur. Op aanvraag worden groepsrondleidingen gegeven, terwijl individuen zich kunnen aanmelden
voor een rondleiding tijdens de
maandelijkse publieksexcursiedag. De eerstvolgende is op
donderdag 10 oktober, van tien
tot twaalf uur.
In verband met de Wetenschapsweek organiseert Rijkswaterstaat op zondag 6 oktober
vanaf één uur een speciaal programma. Er worden films vertoond, men kan een wandeling
langs de sluizen maken, en een
deskundige presenteert een diaserie over de nabijgelegen
spuisluis en het gemaal. Kinderen kunnen wetenschap bedrij ven met een zogenoemd Pretlab. Alle activiteiten zijn gratis.

E KOETJES doen het
goed. Een paar weken nu
lopen de Schotse Hooglander-koeien rond in het zuiden van het Amsterdamse Bos
en er is weinig op ze aan te merken. Ze liggen rustig te herkauwen in het bos, breken tegen de
middag spectaculair door de
struiken heen naar de open gedeelten van het terein, gaan
daar lekker liggen zonnen en
grazen. Ze drinken uit de drinkpoel, zwemmen in de zwemkom, de kalfjes spelen met elkaar. Ze zijn vriendelijk en rustig tegenover de bezoekers,
kortom, ze gedragen zich voorbeeldig. Op één uitzondering
na. De jonge stier van de kudde.
Die was wat kort aangebonden
en gedroeg zich soms wat opdringerig naar mensen. Niet dat
hij agressief was, maar toch.
De mensen doen het ook
goed. Ze komen in horden de
Hooglanders bekijken. Het zuiden van het Bos was altijd wat
onbekend gebied, maar dat is
verleden tijd. Wandelaars en
fietsers komen, vooral in de
weekeinden met honderden op
de koeien af. Terecht natuurlijk, het is een schitterend gezicht, die grote bruine oerdieren in dat ruige stukje Amsterdamse Bos. Op mooie dagen
staan overal mensen in groepjes te praten en naar de dieren
te wijzen. De echte fanaten rusten niet voordat voor ze de hele
kudde hebben gezien. De mensen gedragen zich vriendelijk
en rustig tegenover de koeien
en ze houden keurig een metertje of vijf afstand. Kortom, ze
gedragen zich voorbeeldig.
Op één uitzondering na, of eigenlijk twee. Twee ruiters van
een manege vonden het op een
zondagavond nodig in cowboykleren de koeien op te drijven, als zaten ze in een aflevering van Bonanza. Ze bedoelden het vast niet agressief,
maar toch.
Schote Hooglanders zijn niet
te vergelijken met gewone koeien. Het zijn vrij levende wilde
dieren en die moet je ook als
zondanig behandelen. Het opdrijven was voor de stier de
druppel. In de week erna reageerde hij steeds kribbiger op
bezoekers. Om ellende te voorkomen hebben we stier Geert
weg laten halen. Binnenkort
komt zijn vervanger, een jonge,
zeer rustige en vriendelijke
stier die al proefgelopen heeft
in andere drukke gebieden.
Maar verder gaat alles goed
met de Hooglanders. En alles
zal ook gewoon goed blijven
gaan. De ruiters hebben spijt
betuigd, van de andere bezoekers hebben de dieren absoluut
geen last en dat is geheel wederzijds. Maar houdt u toch maar
die minimaal vijf meter afstand
tussen u en de koeien. Koeien
lijken op mensen: ze vinden alles best, maar het irriteert ze
als er iemand te dicht bij staat.
Het is even wennen aan elkaar.
Rernco Daalder

Medische Fotografie AMC

en het Infocentrum Noordzeesluizen.
Op zaterdag 12 oktober zal de
zon boven Nederland gedeeltelijk verduisteren. Even na
drieën ontstaat er dan een donkere vlek, die binnen anderhalf
uur ruim de helft van de zon zal
bedekken. De Volkssterrenwachten en het Planetarium in
Artis, gaan in op dit verschijnsel met lezingen en presentaties. Adrie Warmenhoven, educatief medewerker van het Artis Planetarium, zal eerst uitleggen wat er bij een zonsverduistering precies gebeurt.
„Daarna kunnen we buiten
daadwerkelijk zien wat er aan
de hand is. Het Planetarium is
bezig om wat telescopen neer te
zetten, maar het is ook een pri-

ma verschijnsel om met het gewone oog te bekijken. Je moet
er wel voor zorgen dat je dat
beschermt, daarom maken wij
pakketjes met informatiefolders en een speciaal brilletje
waarmee de zon veilig waargenomen kan worden."
JPN
Tijdens de Wetenschapsdag op (i oktoher zijn de deelnemende instellingen 's middags geopend van twaalf tot
vijf. de sterrenwachten bovendien 's
avonds van half acht tot elf en op 12
oktober wanneer de */onsverduistering
plaatsvindt. Voor het Planetarium betaalt men slechts de toegangsprijs van
Artis. Bij de overige instellingen krijgt
men vrije toegang met een bon uit de
programmakrant of uil ile Volkskrant.
Alle gegevens over de \Vetenschap en
techniekweek 1!(!IK staan in de programmakrant. Deze is gratis verkrijgbaar bij bibliotheken. VVV's. open- en
volksuniversiteiten, en boekhandels.

"-•--"-^i

kan in eigen tempo
worden gemaakt. Wie
onderweg ergens wil
rondkijken of pauzeren
neemt gewoon een volgende tram, bUS Of

Foto Erik Swierslra

veerboot. Het kaartje blijft de hele dag geldig.
Trams, bussen en veren beginnen om half elf en houden een halfuursdienst aan. De laatste rit staat bij ieder opstappunt duidelijk aangegeven. Centraal opstappunt is het Amstelstation. De route voert
via de museumbus door het oostelijk stadsdeel, per historische veer
naar het CS en vandaar via het Amstelstation met de museumtram
naar het Haarlemmermeerstation en de Van Nijenrodoweg. De laatste etappe gaat per museumbus terug naar het Amstelstation. Wie
deze rit te lang vindt kan vanaf het Amstelstation voor een geringer
bedrag kiezen uit twee kortere trajecten.
Op de route rijden ook bussen van Maarse & Kroon en NBM, trams
uit Rotterdam en Den Haag. Verder is bij garage Oost en bij het
Haarlemmermeerstation een materieelshow, waar men met nog
meer historische voertuigen kennis kan maken en even kan pauzeren onder het genot van een kopje koffie.
Op vertoon van onderstaande bon betalen lezers van Weekmedia
zes gulden voor een kaartje (normale prijs acht gulden). Voor kinderen van vier tot en met elf jaar en 65-plussers geldt hetzelfde tarief.
Reserveren hoeft niet. De reductiebon is alleen geldig op het
opstappunt Amstelstation. Informatie vooraf bij de GVBEvenementenlijn: tel. 020-683.1691. tussen regen en twaalf uur 's
ochtends.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:
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Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Brede beuken stroken,
'
(» <
!
5 jaar garantie AAr\^' -7
p,m.2
van l-radr~ voor
t t /*

Orginal Pergo (1 0 jaar garantie)
Classic, country, esprit, life ruim
. 40 decors: o. a. mahoni, walnoot,
vanaf
grenen enz, p.m.2

Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
J
Lange lamellen Hevea natuur
(i • J ,,
driestrooks
"7Q,^'"''•',!''','} j
p.m,!
van A-"r" voor
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Orginal Resofloor (10 jaar garantie)
Laminaat met H.D.F. kern.
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. Ruim 30 decors.
p.m.2
vanaf

Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Lange lamellen Hevea Winchester
f "23
driestrooks
__
'•" '
p.m.2
van /^r" voor
'-* '-

Pedro kurkplavuis (30 x 60 cm.)

Ivoorwitte tegel met
facetkanten.
_ -^
voor
p.m.2
van '/Of

Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Lange lamellen Eiken natuur
/"'''' *'
driestrooks
on^' '"•
p.m.2

van

Qy~

voor

,_

Massieve vloerdelen
(lange lengtes)
Dikte: 22 mm.
Voordelig Grenen Budget
p.m.2

van

Tarkett fineerparket 7 mm (5 jaar garantie)

Massieve vloerdelen
(lange lengtes)
Dikte: 22 mm.
Praktisch Grenen gelakt
p.m.2

Lange lamellen o.a.
beuken, eiken,
essen, kersen.
"7Q^p.m.2
van /""r"

voor

!'p
"''^
••.:£'

tj a

Rialta kurkplavuis (30 x 30 cm.)
Roomwitte tegel met
facetkanten.
-7Q-50
p.m.2
van •/'-/r
voor

Massief tapis parket (5 jaar garantie)
Naar keuze afgewerkt in was, olie of lak, keuze uit vele
houtsoorten b.v. Eiken stroken
f -

p.m.2

't

fy

Wicanders natuurlaminaat (10 jaar garantie) Massieve vloerdelen
Lamellen. Kurk met edelhoutfineer en kunststof toplaag. (lange lengtes)
Gratis alufoam ondervloer en lijm.
f .
r_« ' Dikte: 22 mm.
Breed-en drie-strooks^j-.. JQ^
V i ', .. v Decoratief Grenen decor gelakt
p.m.2
van T-U4', voor ^ ;
p.m.2
lï

Ipokett kunststof laminaat (5 jaar garantie)
Beuken decor
, ' - > 'f
drie-strooks en breedstrook
"
2
p.m.
vanaf

Massieve vloerdelen
(lange lengtes)
Dikte: 22 mm.
Fraai Eiken decor
p.m.2

Heel verstandig: volg bij de keuze van vloerbedekking je eigen hart. En laat je uitvoerig voorlichten door de echte
.

.

i

,

,

,

,,

Ipokett kunststof laminaat (5 jaar garantie)

dus. De grootste in
laminaat en parket. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende
verschille
specialist. Santana dus.
m kurk, laminaat
vloeren.

Berkendecor

•. /; g/^

En een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.

drie-strooks en breedstrook
p.m.2
vanaf

',' ^,] ^
i ~: ^ C,

Ipokett kunststof laminaat (5 jaar garantie)
Maple decor
'^,>, ,".;\
drie-strooks en breedstrook
// \;_~>, •
Amsterdam: Anthony Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823. Openingstijden: ma.13.00-18.00 di. t/m vr. 10.00-18.00 do. koopavond tot 21.00

Citroen

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim l,l miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 44,00
3 regel.;
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 14,85
ƒ
9,20
ƒ
9,20
ƒ 10,90

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

AX, b.j. 1992, km 75.000, APK
8-1997, kleur zwart, prijs MAZDA 121, 1.31 16V-GLX
ƒ11.000,- Tel. 020- 6653661. (10/91) in zeer goede staat,
71.000 km, d.groen, trekh.,
15, benzine, b.j. '87, apk nov. APK 10/97, ANWB-rapport,
96,150.000 km, i.z.g.st, ƒ 2800. ƒ12.500,- (020-)6322988.
Tel. 020 - 6153629.
CITROËNSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.

Tel. 020-6320190 fax 6343433.
:X '84, bord. rood, i.g.st., open
dak, leer bekl., 123.000 km,
vr.pr. ƒ2.500. 0222-313512.

BMW
T.k. 318i, b.j. '83, met. groen,
getint glas, brede velgen, 4
nwe banden en uitlaat, APK juli
'97, iz.g.st., vr.pr. ƒ1.500,-.
Tel. 055-5418030 na 18.00 uur.

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Opel
ONZE AANBIEDING DEZE WEEK

Van Lent Opel Heemstede
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH Heemstede: 023 - 5281550.

Daihatsu Applause Xi 1.6I-16V
1993, 117.000 km, rood, 5-drs
stuurbekr., centrallock, treknaak. Zo meeneem prijsje:
80 Turbo D, 9-'88, bl. met.
ƒ 10.950. Pon Mobiel B.V.
r
Se ret int., sch./k.dak, alarm Dealerbedrijf. Tel: 071
APK 3-'97, 260.000 km, bij dea 5600233 Voorschoten.
Ier in o.h., rek. t.i., o.h.-boekje
aanw., 2 nwe banden, weg.be
1-12, vaste prijs ƒ 11.000.0297
540315
HONDA ACCORD 2.0 1989,
o Bewijsnummers van een
143.000 km, wit, APK
geplaatste advertentie in deze VVN gekeurd ƒ8.750. P. Smit
rubriek krijgt u alleen
Autoservice 020-6719154.
toegezonden als u dat bij de
Adverteren in
opgave van de advertentie
deze rubriek
kenbaar maakt. De kosten
Tel. 020 • 665.86.86
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Audi

Honda

Porsche

Renault

MOTORISCHE problemen?
Laat uw auto testen d.m.v. de
modernste apparatuur.
Garagebedrijf OUT. 020 6441020. ma-vr. 8.00-17.00 u.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
0 2 0 - 5 6 1 96 11

T.k. Porsche 928S, autom., b.j. RENAULT CLIO 1.4 S: bj '93,
'81, kent. '93, kl. paars/blauw, kleur zwart, 63.000km, apk 4blauw leader inter., erg mooi, '97. Tel. 030 - 2721549.
vr.pr. ƒ 14.450,-. 06-54731661,
TWINGO okt. '93, zwart met.,
47,000 km, APK tot okt. '97,
/ 12.900. Tel.: 020 - 6432655.

Skoda

UNIEK IN UITVOERING &
PRIJS! Skoda Felicia HB Laurin
& Klement 4-96 + LPG, dubb.
airbag, ABS, lederen bekl., LM
velgen, HiFi inst., enz. enz.
NU: ƒ29.950 (voordeel ruim
ƒ 7000). ALLEEN TE KOOP BIJ:
PON MOBIEL B.V. VOORSCHOTEN: 071 - 5600233.

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

P'm-

Algemeen

Mazda 626 automaat, '84, als Voor een perfecte SAAB 99
nieuw, ƒ 1500. Mitsubishi Ga- 90, 900, 9000 ook Royal Class
lant, LPG, '87, ƒ 2950. VISA
SAAB SERVICE
GARAGE, tel.: 020 - 6278410.
MOLENAAR

XM Break 2.0 i. comfort, 40.000
km, 1993, blauw, schuifdak,
Opel Omega GL, 4 drs, 20i 16V, autom. (nw model) 1994, 53.000
trekhaak, prijs ƒ 28.750,-.
ƒ 39.950
Tel. 0299 - 368281 BOVAG. km, mistral grijs
Opel Omega GL, 4 drs, 20i 16V, 1995, 29.000 km, polar
XM D 12 klep., april '94, elek. blauw
ƒ47.950
schuifd. en ramen, 1 jr A garan- Opel Omega GL, 4 drs, 20i, 1996,19.500 km, star zilverj; 45.950
ie, ƒ 25.000. Div. CX en XM t.k, Opel Vectra GL, 4 drs, 1.81, autom., 1995,32.000 km, aubergine,
Garage FRANK V.D. MEULEN stuurbekr. etc
.ƒ31.950
Tel. 040 - 2520982.
Bovenstaande Opeis zijn O.K. Quality cars en worden met
1 jaar volledige garantie verkocht.
XM TD Break Ambiance ABS
Airco Clarion '94
ƒ 42.500
DOOR INRUIL VERKREGEN
XM TD Aut. ABS '94 ƒ 29.500 VW Golf Atlantis 1.61, 1988, 13.900 km, rood
ƒ7.950
X M T D 80.000 km '93 ƒ 29.500 Pontiac Trans Sport 2.3 16V, airco, 1993, 78.000 km, rood
XM TD Ambiance '92 ƒ 19.900 met
ƒ36.950
XM 2.0i Break aut. '92/ 22.500 Nissan 100 NX 1.6 SLX, 1992, 72.500 km, rood . . .ƒ18.950
XM 2.0i Break '92
ƒ 22.500 Mazda 323 F 1.6i 16V, 1992, 61.500 km, zwart . . . .ƒ 17.950
XM Comfort LPG '94 ƒ 24.500 Ford Escort 1.4i CL, 3 drs, 1992, 38.700 km, rood . .ƒ 17.950
XM Comfort '94
ƒ 24.500 VW Polo coupe Fox 40, 1992, 53.700 km, blauw met..ƒ 14.950
Xantia Diesel '94
ƒ 22.500 Citroen 2X 1.41 Reflex, 1993, 55.500 km, grijs met.
.ƒ 19.950
Xantia 2.0i SX LPG ^ 24.500 Seat Ibiza 1.5, 1988, 94.000 km, blauw
ƒ5.950
ZX Diesel '93
ƒ 14.500 Opel Senator 30i, autom., 1991,149.000 km, blauw met../ 17.950
BX TZD '91
ƒ 9.950 Mercedes 300 E, autom., 1990, 107.950 km, grijs met../ 29.950
BX Diesel
ƒ 12.750
BX RD Break '89
Div. Opel Occasions in voorraad
ƒ 5.950
BX RD Break '87
ƒ 2.950
BX 19 TZi '92
ƒ 13.500
BX 19 TZi '91
9.950
BX 19 TZi '90
8.950
BX 16 TRi '88
3.950
BX 16 TRi LPG '89
3.950
BX 14 TGE '92
9.950 RL VAN LENT OPEL ZANDVOORT
BX 14 TGE '91
7.950 Kam. Onnesstr. 15
VISA Garage B.V.
2041 CB Zandvoort N.: 023 • 5715646
Houtmankade 37
Corsa 1.2i, 3-drs, sport, zwart T.k. Opel Astra 1.4GL 1992,
Amsterdam
met., 1993, 30.000 km ƒ 13.500. 55.000 km, rood, i.z.g.st. APK.
Tel. 020-6278410.
Tel. 0297 - 564882.
Vr. pr. ƒ14.500,-. Tel. 020 611480.

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

Peugeot 205 XAD, 1986,
167000 km. Spec. prijs.
Tel.: 076 • 5225075.

Saab

Mitsubishi

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

Daihatsu

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Mazda

zat. 10.00-17.00

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen
020-6844079. Tevens Inkoop.

HOOFDDORP

Automaten

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

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

Adverteren in deze rubriek
SAAB DEPOT
Tel. 020 - 665.86.86
Verkoop van nieuwe en gebr.
FAX 020 - 665.63.21
onderdelen. Tevens revisie, onPostbus 156, 1000 AD A'dam
derhoud, rep. 0412-636737.

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
T.k. Swift 1300 GLX, 1988,
autom., elektr. ramen, trekh.
Pr. ƒ 6500. Tel. 020-6459341/
6436165, Amstelveen-Zuid.

Toyota
STARLET 1.3 SI 1992, 65.000
km, rood, elek. ram., APK gekeurd, nieuw ƒ 13.950 P. Smit
Autoservice 020-6719154

Volkswagen

Ca. ƒ 6000.voordeel

vanaf

8e HAAGSCHE
OLDTIMERBEURS + Veiling
20 t/m 22 sept. de Uithof.
3 hallen! Info: Pro Mobiel Totaal
Tel./Fax: 070-3977210

niet duur!!!

Service en
Reparatie

24 UURS-SERVICE!
GARAGE ECONOOM
Alle Onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020 - 6233220
OOK OP ZATERDAG OPEN !

Autovfoon
Amsterdam

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex
AUTOLAS: 0756 • 314 618

Klassiekers en Oldtimers

10e Oldtimershow Zwolle
Za. 28 en zo. 29 sept. IJsselhallen
Vrijdag 27 september modelautoruilbeurs 15-21 uur
Open: Zaterdag 10 • 22 uur en Zondag 10 - 17.30 uur.
Voor inl. tel.: 0591 - 641028, fax 0591-644916.

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ950
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Autoverhuur

Volvo

VW Polo 1.3 coupé, wit, in goede staat, ƒ 6900.
70 BESTELAUTO'S en pers. Bel 020 - 6160346.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
VW-POLO, bwjr. '88, 33 km,
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd: rood, APK., met., Prijs n.o.t.k.
Bennebroekerweg 17, Rijsen- 020 - 6647830.
hout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor adT.k. Hyundai H100 benzine,
februari '94, km.stand 37.000, vertenties eventueel zonder
inclusief radio/cd-speler. Prijs: opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
ƒ14.500,- ex. BTW.
advertentiewezen).
Tel. 023-5614406.

Rijscholen

DS Advies b.a.: alle typen
Citroen DS in abs. roestvr.
(opstaat m. lage km.st. Tev.
onderh., lease en verk. v. gebr.
+ nwe onderd. Oslofjordweg Rijbewijskand. in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeersschool met behulp van de gratis rijles-infogids. Tel. 020-6633773.
24, A'dam-Nrd, 020-6331566.
Autorijschool Dolfijn
Mercedes 350 CL, 1971, cabrio
met winterkap, wegens schei- 1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
vervolglessen ƒ40 p/u
ding ƒ 18.950. Te bezichtigen in
Info: 020-6839193 / 6187330.
Noordwijk, geparkeerd tegenover vuurtoren. Tel.: 071 - autotel. 06-52656690
vignet Ouke Baas
3629002 na 13.00 uur.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Vrijwel fabrieksnieuwe
Amsterdam. Met een goed
PEUGEOT 404 1963, vr.pr.
Studenten 10% korting
team instructeurs geven wij op
ƒ25.000. Tel. 030-2334242.
bestel-, vracht- en
een psychologische manier inpersonenauto's, bussen
o Auto te koop? Plaats in deze tensi'ef les en nog leuk ook!
rubriek. U zult verbaasd staan Hoog slagingspercentage en 020-6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag. 888
over het resultaat.
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of DE LUGT luxe en bestel vanaf
06-54633678. P.S. Ook 8-week- ƒ50,- per dag excl. BTW.
se cursussen en examenroutes Tel.: 020-6161388 of 6890374.
rijden is vanzelfsprekend.
Peugeot 106/306, Renault La-

VENTO ATLANTA 1.8/90 pk
metallic lak, trekhaak
verzw. koeling, Atlanta pakket
24 UURS-SERVICE !
sportvelgen, stereo
ca. 1000 tot 6000 km
GARAGE ECONOOM
2 a 3 maanden jong
Alle onderhoudsbeurten
geen afleveringskosten
Koppeling en Remrevisie
15 VOLVO STATIONS '85-'94,
direct leverbaar
Schadeherstel en -taxatie
Sedans 740, 940 en 360.
Vento Atlanta rijklaar .ƒ40.259
Uitlaat en Schokbrekers
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. NU SLECHTS
ƒ33.995
Banden en Uitlijnen
*Continu
60
occasions*
Te koop Volvo 121 Amazone
APK en VVN Keuringen
aut, b.j. '66, LPG, APK, div.
Tel.: 020-6233220
extra's, i.z.g.st. ƒ 17.000. Tel.
0183 - 351040.
Ook op zaterdag open
Officieel VW/Audi-dealer
T.k. Volvo 360 GLT 4-drs seAPK + grote beurt v.a. ƒ 299.dan, grijs met., b.j. '88, apk
DIESELSERVICE
Contactweg 47
7/97, prijs ƒ 2750. 035-5269519.
A'dam-Sloterdijk 020-6869611 brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
Winner 1.4 aut., bj. '82, 40.000
ZATERDAGS
motorenrevisie FEENSTRA
km, voor liefhebber, ƒ 900. Tel.:
WERKPLAATSEN OPEN!
Industrieweg 27, Duivendrecht
020 - 6189437/6151590.
Verder dan Autovroon
Tel. 020-6980639
hoeft u niet te zoeken

Bedrijfsauto's

500 VLOEREN ONDER 1 DAK

Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
HEINING HOBBYHAL
020-4976999

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ4,50

guna, Vracht + bestelwagens.
Verkeersschool Veronica
BOVAG ERKEND. 1e 5 lessen
RENT A BRIK
ƒ 25. Vervolglessen ƒ 36
Personenbus ƒ 89,- p. dag
lespakket ƒ 930 + examen. Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag
Info 020 - 6656955.
All-in. KM-vrij!
Tel.: 020-6922930

Auto's te koop
gevraagd
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhangw. en carav.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
035-6835858 of 06-53331964.
Wij komen vrijblijvend langs.
Gevr. alle merken v.a. '88. Correcte afwikk., RDW vrijw. U belt
en wij komen. 0187-484619.
Gevraagd jonge auto's v.a.
1990 a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten

020-6198691/6149557

DE HOOGSTE PRIJS voor elk Grote sortering ONDERDELEN
merk auto a cont. met vrijwar. van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel: 023-5845435.

Accessoires
en Onderdelen

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
RDW Erkend auto-demontageValkenburgerstraat 152.
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
Tel.: 020-6240748.
van sloop- en schade-auto's.
Grote sortering ONDERDELEN Tev. verkoop van onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
van schade-auto's, alle
381, A'dam, 020 - 6319802.
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Campers

Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met
vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52830400.

Camper 3-daagse bij
Adverteren in
CAMPERLAND op za. 21, zo.
deze rubriek
22 en ma. 23 sept. Ned.
FAX: 020 - 665.63.21
grootste showroom 120 camAdverteren in deze rubriek
pers. Hymer, Dethleffs en
Tel. 020 • 665.86.86
Arca-dealer. Inruil mog.
FAX 020 - 665.63.21
Ind. terrein Warmoeziersweg
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Bergschenhoek 010-5221515.
VW Westfalia, Am. uitv., '83, • Auto te koop? Plaats in deze
aut., airco, LPG, i.z.g.st., rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.
H7.500. Tel. 020-6411323.
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Adverteren op
deze pagina?
Voor meer informatie:
tel. 020-647.5393 (Weekmedia Amstelveen)
tel 023-571.7166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Zalig, vlug en zuinig
de Renault Mégane 1.9dT
ENAULT VOERT al enige tijd auto's met een dieselmotor maar nog niet zo lang modellen met een turbodïesel. Na de grotere Laguna is nu ook de Mégane leverbaar als turbodiesel. In Frankrijk is men wild van dit soort
krachtbronnen en daarom is het best vreemd dat dit type
even op zich heeft laten wachten.

R

Rijden rijden en nog eens rijden,
dat is waar de Mégane 1 9dT
voor gemaakt is Als de motor
eenmaal warm is heb je eigenlijk
geen zin om hem af te zetten De
auto verleidt tot rijden Wie nu
denkt dat Renault hiermee een
milieu-onvriendelijk product heeft
gemaakt, die kunnen we gerust
stellen De motor voldoet aan de
Euro 96-emissienormen door toepassingen van een katalysator en
een uitlaatgas recirculatiesysteem De fabrikant brengt dus
een tamelijk milieubewuste diesel
op het asfalt
Dat laatste zal de gemiddelde
Fransman weinig kunnen schelen Fransen houden van diesels
en van turbodiesels in het bijzonder want Fransen vallen op zuinig
en snel Met de Mégane dT toont
Renault evenwel dat geduld een
schone zaak is De Mégane was
er immers al
even als gewone
diesel Het wachten wordt met de
turbovariant echter beloond
Opschieten en toch lachen bij de
pomp het kan met de dT Dit
betekent overigens niet dat de
bezitters van een turboloze
Mégane diesel (39 procent van
de in Frankrijk rijdende hatchbacks) zich nu vertwijfeld achter
het oor moeten krabben De dT is
immers sneller maar daarvoor
kost deze ook flink wat meer De
auto is uitsluitend verkrijgbaar in
RN-uitvoenng en kost 39 695 gulden Dat is ruim 6 000 gulden
meer dan de goedkoopste gewone diesel, de Mégane 1 9D RL
De RN zonder turbo komt op

test

De turbodiesel zet verbluffende

Trekauto van het Jaar
De Land Rover Discovery is Trekauto van het Jaar geworden terwijl
de Land Rover tot meest favoriete merk is uitgeroepen Die eer viel
het merk te beurt in de Britse Trekauto van het Jaar-verkiezing van
het tijdschrift Caravan Life
De Land Rover Discovery Tdi werd voor de tweede achtereenvolgende
keer beste Trekauto De Discovery V8i eindigde op de derde plaats

Nieuwe motor voor Citroen ZX 16V
Citroen introduceert in de loop van september een ZX 16V op de
markt met een nieuwe motor De 16V-krachtbron heeft een inhoud van
2 liter en brengt 120 kW/167 pk vermogen aan de wielen bi| 6 500 toeren per minuut Het maximum koppel is 193 Nm bij 5 500 omwentelm
gen per minuut

De turbodiesel zet verbluffende prestaties meer.
prestaties neer Het vermogen
bedraagt 68,5 kW/95 pk bij 4 250
toeren per minuut Belangrijker is
echter het koppel en dit bedraagt
176 Nm bij 2 250 toeren per
minuut In de praktijk vertaalt dit
zich m een nul-tot-honderd sprint
in slechts 12,3 seconden en een
topsnelheid van 180 kilometer per
uur Om misverstanden te voorko

men, de geteste Mégane is echt
een diesel Dus ook aan de pomp
blijf je lachen met een gemiddeld
verbruik van 1 liter per 165 kilometer
SPECIFICATIES
Renault Mégane 1.9dT
Motortype viercilinderturbodiesel

Cilinderinhoud
1 870 cm3
Vermogen
68 5 kW/95 pk
bij 4 250 t p m
Max koppel 176 Nm bij 2 250
t pm
Acceleratie 12 3 sec van O 100
km/uur
Topsnelheid
180 km/uur
Gem verbruik
6 ltr/100 km
Prijs ƒ 39 695 -

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
met afstandsbediening
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Mistlampen voor

Toyota
Camry* gaat
onder het mes
*
**

V

Oneerbiedig gezegd geldt de
Volvo 850 als 'donorauto voor de
nieuwe Coupe De tweedeurs

carrosserie biedt plaats aan vier
personen en onder de motorkap
gaat een uiterst krachtige turbomotor met 177 kW/240 pk schuil
De Coupe past m de strategie
van Volvo De autofabrikant wil
namelijk in de toekomst jaarlijks
minimaal een nieuw model presenteren
Volvo mikt met de C70 niet alleen
op de Europeaan Ongeveer de
helft van de productie zal voor

De Volvo C70 is een gestroomlijnde Coupé, die debuteert in Parijs.

Minder autokilometers
in woon-werkverkeer
Minder mensen pakten vorig jaar de auto om naar hun werk te gaan
De RAI becijferde een daling m het woon-werkverkeer met vijf procent
tot 4 080 kilometer Ook is een daling geconstateerd in de verkoop van
auto s met een LPG installatie aan boord Daar zijn de stijgende popu
lanteit van de diesel en het hogere omslagpunt waarboven rijden op
LPG voordeliger wordt debet aan Dat omslagpunt ligt hoger omdat
zowel de brandstof zelf (door de accijns) als de installaties duurder
zijn geworden

Toch
voor theoriecertificaat

N NAVOLGING op het
inmiddels bijna geheel
vernieuwde modellengamma zal ook de grootste
Toyota binnenkort onder het
mes gaan. Dit najaar zal
namelijk de nieuwe Camry,
intussen de vierde generatie, op de Birmingham
International Motor Show
zijn Europees debuut
maken.

Alleen met het theoriecertificaat A op zak mag sinds kort aan de praktijklessen motorrijden worden begonnen Velen ervaren dat als een
enorme drempel Niet zo verwonderlijk want wanneer je pas echt op
de motor zit weet je of dat bevalt Daarom organiseert de ANWB op
een dertiental afgesloten oefenterreinen de cursus 'ANWB-opstapproef Zo kan er toch eerst aan de praktijklessen worden begonnen
voordat het vereiste theoriepapiertje binnen is De kosten bedragen
ƒ 175 - per persoon Informatie over deze opleiding is gratis te bestellen via de ANWB Rij-opleidmg-infolijn 070-3145004

De sedan is m buitenmaten iets
gegroeid ten opzichte van zijn
voorganger en biedt volgens de
fabrikant nog meer comfort en
veiligheid Toyota heeft bovendien
getracht de Camry wat meer
'smoel" te geven, iets waar het de
derde generatie nog aan ontbrak
Het motorenaanbod beslaat twee

De Toyota Camry maakt dit najaar zijn Europese debuut op de
Birmingham International Motor Show

Er zijn vorig jaar minder lease-auto s gestolen dan m voorgaande
jaren In 1995 zijn 1 679 lease-auto s ontvreemd terwijl het gemiddelde
eerder op 2 020 lag De oorzaken hiervan moeten gezocht worden in
een betere diefstalbeveiliging en betere voorlichting van leasemaat
schappijen en verzekeraars aan lessees en berijders Dat blijkt uit
onderzoek van de BOVAG afdeling autoleasing en de Veienigmg van
Nederlandse Autoleasemaatschappijen

met een dergelijke transmissie
De comfortabele Camry wordt af
fabriek voorzien van ABS twee
airbags en airconditioning Er is
veel aandacht besteed aan het
inkapselen van motorgeluiden en

Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat er vorig jaar 3 8 procent
meer auto s geleast zijn dan in 1994 Het aantal lease auto s steeg tot
379 000 waarvan 295 000 personenauto s Het totale leasewagenpark
in Nederland vertegenwoordigt een waarde van 9 1 miljard gulden Er
wordt nog steeds groei m het aantal lease auto s verwacht vooral van
de zijde van het midden- en kleinbedrijf

Volvo Coupé op basis 850
OLVO ZAL op de autoshow in Parijs de in
het verleden getrokken
rode draad van exclusieve
Coupes doortrekken. Aan
het rijtje van de 242C, de
780 Bertone en 480 kan nu
de C70 toegevoegd worden.

Ook andere modellen van Audi zijn in trek bij de jury s De Audi A8
won de Rode Cirkel in de Innovatie m Design competitie Dezelfde
onderscheiding werd het jaar daarop toegekend aan de Audi TT en
TTS De Audi A3 kreeg zelfs voor zijn marktintroductie onder de noe
mer 101st Statement of Design een plaatsje in het beroemde Butlers
Wharf Design Museum m Londen

Cadillac introduceert nieuwe veiligheidsvoorzieningen m zijn modelpro
gramma Dat zijn zij airbags voor en twee zelfdenkende systemen
Allereerst is er een elektronisch gecontroleerd rijgedrag systeem Dat
blokkeert de aandrijving op de voorwielen als de bestuurder te snel
een gevaarlijke bocht nadert of plotseling een bruuske stuurmanoeu
vre op glad wegdek moet uitvoeren Het andere zogeheten OnStar
multifunctioneel communicatiesysteem onderhoudt verbinding met
satellieten De bestuurder kan via dit principe 24 uur per dag informa
tie opvragen Als het sleuteltje zoek is kan dankzij OnStar de auto
worden geopend Op een grote parkeerplaats is de Cadillac terug te
vinden door radiografisch de lichten te laten knipperen

I

De Renault Mégane beschikt over een riante standaarduitrusting.

De Audi A4 Avant heeft de prestigieuze Designprijs van de
Bondsrepubliek Duitsland m de wacht gesleept Eerder al won dit
model een designprijs van Noordrijn Westfalen

Nieuwe veiligheidsvoorzieningen

34 775 gulden
Een van de manieren waarop
Renault de stevige aanschafprijs
van de turboversie dus goed
maakt is een riante standaard uitrustmg Daarmee is de tijd dat
diesels per definitie karig waren
uitgerust voorgoed voorbij De
eerste personenauto's met dieselmotor dienden immers voor goedkope- en niet voor comfortabele
kilometers De Renault Mégane
dT slaat dit uitgangspunt voorgoed aan gruzelementen met
zaken als bumpers en spiegels in
de kleur van de carrosserie, elektnsche ramen stuurbekrachtiging,
een m hoogte verstelbaar stuur,
centrale portiervergrendelmg met
afstandsbediening en een elektronische startblokkering Wat we
missen is een airbag en dat valt
toch een beetje tegen bij een
auto van dit kaliber
Behalve dat er
geen airbag in
het stuur zit is
er nog iets aan
de hand met
het stuur van
de Mégane Renault heeft dit
namelijk heel vlak gelegd De
eerste kilometers kun je dan ook
niet aan de indruk onttrekken met
een bus op stap te zijn Het is
dan twijfelen tussen onderhands
doorgeven en bovenlangs overpakken Na een dag of wat slaat
de gewenning toe Nog een paar
dagen later wil je niet meer
anders De Mégane stuurt heerlijk Behalve de goede stuurpositie is met name het fijne onderstel
daar debet aan

Designprijs voor Audi A4

export naar de Verenigde Staten
en Japan bestemd zijn In deze
werelddelen is de Zweedse producent de laatste paar jaar succesvol Vooral met de 800-en de
900-sene In de lente van 1997
zal de C70 trouwens in
Nederland op de markt komen
HIJ heeft de nieuwe type-aanduidmg die met de S40 en V40 is
ingevoerd C staat in dit verband
voor Coupe, 70 voor het model

Minder diefstal van lease-auto's

krachtbronnen de bekende 2 2
liter 16V viercilmder met 96
kW/131 pk en een geheel nieuw
ontworpen lichtmetalen 3 O liter
24V zescilmder met 140 kW/190
pk De laatste wordt uitsluitend
geleverd met een automatische
versnellmgsbak de viercilmder
kan als optie uitgerust worden

de auto wordt gekenmerkt door
een grote torsiestijfheid
Zodoende verwacht Toyota enkele weken na de show m
Birmingham een ideale zakenauto aan te kunnen bieden

Ovale Mondeo en kleine Ka van Ford
M(

ET DE huidige Mondeo heeft Ford sinds 1993 een
topper in het middenklasse-segment. De Europese
'Auto van het jaar 1994' wordt op zestig markten verkocht en geniet een hoog waarderingscijfer onder de rijders. Voor modeljaar '97 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.Tevens presenteert Ford een nieuw compact model:
de opvallend gevormde Ka.
De Mondeo is voornamelijk op
het gebied van veiligheid danig
onder handen genomen maar
ook het uiterlijk en het motorenaanbod hebben een opfrisbeurt
gekregen Zo is er een betere
bescherming van de inzittenden
door de toepassing van verstevigmgsbalken en schokabsorberende elementen van schuimrubber
m de portieren Zij-airbags zijn als
optie te leveren Vooruitlopend op
de geplande EG-tests voldoet de
Mondeo al aan de veiligheidseisen die m 1998 van kracht worden
De motoren werden lichtelijk aangepast en verbruiken hierdoor tot
acht procent minder brandstof
Een nieuwe katalysator reduceert
de uitstoot van koolmonoxide en
koolwaterstoffen nog eens extra
zodat de krachtbronnen ruimschoots voldoen aan de verscherpte EG-emissienormen Er

is keuze uit drie viercilinders met
een inhoud van 1 6 1 8 en 2 O
liter liefhebbers van een zescilm
der kunnen in de Mondeo bij de
2 5 liter V6 24V terecht De 1 8
liter dieselkrachtbron is voorzien
van een turbo met intercooler en
levert 66 kW/90 pk
Aan de buitenkant zijn de veranderingen aan de Mondeo het
meest zichtbaar De neus heeft
een opvallende ovale vorm gekre
gen en doet enigszins denken
aan een gezicht met gefronste
wenkbrauwen Op 17 oktober
staat de Mondeo bij de dealers m
de showroom De definitieve prijzen zijn nog niet bekend
Nog meer nieuws van Ford de
compacte Ka maakt zijn opwachtmg In 1994 konden we al eerder
tijdens de Autosalon van Geneve
een glimp opvangen van de Ka

De Mondeo valt op door zijn ovale vormen
als toen nog conceptvoertuig
Inmiddels heeft Ford de auto productierijp gemaakt en hij zal in de
definitieve hoedanigheid voor het
eerst te zien zijn op de Panjse
autoshow begin oktober Volgens
de producent koppelt dit model
economie en ergonomie aan een
eigenzinnig maar functioneel

karakter In het stuurwiel is stan
daard een airbag verwerkt de
middenconsole lijkt als een soort
druppel om het stuurwiel te vloei
en De rijder kan beschikken over
44 kW/60 pk geproduceerd door
een 1 3 liter injectiemotor die per
honderd kilometer gemiddeld
slechts 5 9 liter nuttigt

De Ka komt er alleen m drie
deursuitvoering Een radio is
standaard aan boord stuurbekrachtiging is daarentegen een
optie ABS wordt in de loop van
1997 verkrijgbaar De Ka zal zijn
Nederlandse premiere beleven tij
dens de komende AutoRai
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De eerste glanzende kleuring die uw haar verzorgt,
door de kracht van de natuur.

Zaterdag 14 septemer jl. was het weer een
drukte van belang tijdens de „mode
flitsen" voor het komende winterseizoen
bij Cortina Modes.
Veel groen en bruin gecombineerd met
warm geel tinten zijn de nieuwe najaars'
kleuren.
De tijgerprint is ook dit najaar weer favoriet verwerkt in jassen, bodywarmers enz.
Het merk Hauber had weer zeer verrassende elementen in zijn kollektie.

Schitterende kleuring nu bij ons in de salon.
Door de unieke samenstelling van onder andere kleurstoffen uit
de natuur krijgt uw haar een opvallende mooie kleur met
een buitengewone glans, die 12 wassingen in het haar blijft.
Het plezier van kleur én verzorging.
Het hout van de Epicéa-boom zorgt voor een
opmerkelijke vitaliteit van het haar.
Uw haar is zacht, luchtig en valt
N
makkelijk in model.

De kollektie van Happy Heideman is
deze winter duidelijk geïnspireerd op de
iets jongere vrouw. Talloze combinaties
zijn ook hierbij weer mogelijk.
Yarrell vertegenwoordigt zich dit jaar met
een verscheidenheid aan kleuren, van
pastei tot groen en roodtinten.

Na een 1/2 jaar is ELLEN vanaf 27 september
weer terug bij ons in de salon.

Ontdek het effect van Epicéa Color
op uw haar.
We adviseren u graag!

De bodywarmer zowel in stof als kunstbont mag eigenlijk in geen enkele damesgarderobe ontbreken.

COIFFEURS

Het was weer een zeer succesvolle dag
met een gezellige en ontspannen sfeer.

internalional

galerij kerkstraat 22
zandvoort

Kom langs of bel voor een afspraak.

Cortina Modes, Kerkplein 3

tel. 023-5714040

Nieuw: !QMS,
the Quick Magie Skin Formula

PARFUMERIE MOERENBURG
HALTESTRAAT l

Materialen/Kleuren
Ready... steady... g o . . . yes colours are back again.
In de komende seizoenen is kleur
van vitaal belang. Onze range tinten is geïnspireerd op de symbolen
uit het spectrum van de regenboog.
Licht, lucht, water, land en vuur
vormen een perfecte balans met de
aan de basis staande neutrale tinten. De lichte kleurnuances zoals
wit, ecru en beige kunnen repeteren met zwart of marine, maar
nieuwer zijn: rainbow colours.
Zeer belangrijk zijn de tinten die uit
één of een net afwijkende kleurfamilie: camaieux en faux camaieux,
degradées en schaduweffecten,
ombrerende faux uni's, lineaire, horizontale of verticale kleurschakeringen, geraffineerde colour blockings
en handbeschilderde grote motie-

!QMS is een nieuw huidverzorgingssysteem, ontwikkeld in
de kliniek voor cosmetische microchirurgie van dr. Erich
Schulte. Dit unieke systeem, bestaande uit 3 elkaar aanvullende produkten, betekent een revolutie in de strijd tegen
rimpels.

Tel O23 5716123
Revolutie in huidverzorging!
Parfumerie Moerenburg heeft voor haar regio de exclusieve rechten verworven van het
spectaculaire huidverzorgingsproduct !QMS (quick magie skin)
!QMS is een nieuw huidverzorgingssysteem, ontwikkeld in de kliniek voor microchirurgie
van de beroemde Dr. Erich Schulte in Marbella.
Onder zijn clientèle bevinden zich Koningin Sylvia van Zweden, Gina Lollobrigida, Sean
Connery en vele anderen.
Dit produkt is in staat om samen met een salonbehandeling en thuisgebruik rimpels
werkelijk zichtbaar te verminderen. En dit is geen loze belofte.
In samenwerking met de importeur kunnen wij U van een fantastische aanbieding laten
profiteren.
Bij een behandeling met !QMS in onze salon (f 135,-) ontvangt u gratis een 10 dagen set
Lw.v. /79,-KADO.*
Op deze manier willen wij U graag overtuigen van de unieke werking van dit grandioze
produkt.
Maak dus nu een afspraak!

!QMS bestaat uit een set van 3 produkten, één op basis
van fruitzuren en 2 zeer geconcentreerde natuurlijk collageenpreparaten.
In de eerste fase exfoliëren de fruitzuren de huid zowel aan
de oppervlakte als in de diepere huidlagen en maken haar
toegankelijk om in de tweede fase het zeer geconcentreerde, natuurlijk collageen in zich op te nemen.
Dit is nog nooit eerder gelukt, omdat de collageen moleculen normaal te groot zijn om in de huid te worden getransporteerd.
Dank zij dit systeem zijn rimpels, zowel in de breedte als in
de diepte, binnen 10 dagen verbluffend zichtbaar verminderd.
Gebruik van THE QUICK MAGIC FORMULA
's Avonds wordt op een gereinigde huid de Exfoliant Fluid
aangebracht. Na 15 minuten met warm water de Exfoliant
Fluid weer afspoelen.
Warm water is belangrijk, want daardoor gaan de poriën
wijder open, wordt de doorbloeding gestimuleerd en kan
het daarop volgende collageen preparaat ongehinderd
door de huid worden opgenomen. Vervolgens Night Collagen opbrengen en gelijkmatig over de huid verdelen.

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

presenteert de nieuwe
herfst/winter modellen.
Buitengewone kombinatiemode
van gebreide en geweven
stoffen.

collectie Yarell

Modellering

Verkrijgbaar bij:

Parfumerie Moerenburg, Haltestraat 1

Belli & Ribelli, Haltestraat 45

!QMS is geschikt voor elk huidtype, ook voor de zeer gevoelige huid.

Deze aanbieding geldt tot 30.11.1996
slechts l per cliënte.

ven - „onregelmatig" van kleur.
And... yes... meer individualiteit in kleurconcepten!
De materialen komen over het algemeen uit het sportievere assortiment
met die van de pappa's en mamma's. Opvallend zijn combi's van
„space" en natuurlijke materialen.

Belangrijk in de zomer zijn lagere stijlen. De nieuwe (desert)booties in
lichtere materialen en pp soepelere zolen verdringen de lompe en zwaardere workerboots. De invloed van sport tekent zich in alle stijlen af.
Colour blocking en materiaalmix wordt in alle schoenen toegepast.
De grote stroom van mocassin-ideeën gaat de kinderschoenmode niet
voorbij.
Bandschoenen en T-uitsnijdingen in sandalen continueren ook voor aanstaande zomer, met name in „duck schoen" achtige modellen, maar ook
in hele open juchtlederen „cleopatra" sandaaltjes.
Wij zien veel goede mogelijkheden voor moderne interpretaties in de
ontwikkeling van veterschoenen. De materiaalkeuze speelt hierin een
grote rol.
Lage op training en balsport geënte schoenen, waarin technische effecten in zool, hak en sluiting de vernieuwers zijn. Comfort- en trekkingsandalen en sandaalachtige mocassins met kuipzolen beïnvloeden ook de
juniormode.

's Morgens wordt na het schoonmaken van de huid Day
Collagen op een droge huid aangebracht. Is de huid vrij
droog dan kan men zowel 's morgens als 's avonds een
extra aanvullend verzorgingsprodukt, liefst een moisturizer,
gebruiken. De collageenpreparaten hebben het meeste effect als zij ijskoud zijn. Men kan deze preparaten daarom
het beste in de koelkast bewaren.

collectie Hauber

Schoenen Kids & Juniors

De nieuwe najaars- wintercollectie van Viva mode biedt u een
breed scala van mogelijkheden. De collectie is samengesteld
voor de vrouw die er graag verzorgd uitziet, niet van té korte
rokken houdt en öök nog wel een japon wil dragen. Hoewel het
aanbod japonnen wel steeds wat minder wordt heeft Viva mode
nog steeds een kleine collectie.
Combinatiemode neemt echter steeds een belangrijkere plaats
in en wordt aangeboden in een breed scala van kleuren, kortom
draagbaar voor elk moment van de dag. De lange wintermantel
is al enige tijd wat uit de gratie, in plaats daarvan is er bij Viva
mode een ruim aanbod van zwierige coatjes in verschillende
lengtes en van zachte wolkwaliteiten.
Daarnaast spelen voor buiten, jacks en coats van soft microkwaliteiten een belangrijke rol, al dan niet afgewerkt met bont.
Verder zagen wij bij Viva mode een grote collectie van blouses,
rokken en truien, alles keurig op elkaar afgestemd wat kleur
betreft.
En wat toch wel héél belangrijk is, zijn de prijzen, als u kwaliteit
weet te herkennen, bij Viva mode beslist héél vriendelijk!!!
Grote Krocht 19, Zandvoort
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SCNQENMODE SHOE-BIZZ, MODIEUS EN

uit

de; r

Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, kunnen wij u een prachtige

herfst-winter-collectie
aanbieden.

De nieawe koers die wij onlangs zijn gaan
varen biedt ons de mogelijkheid om naast
de bestaande, vertrouwde collectie U een
top-modische, zeer actuele schoenen-lijn te
tonen, die bovendien op een zeer gunstig
prijsniveau zit.
En wat voor ons en U erg belangrijk is, is
dat wij deze schoenen al vanaf maat 34 in
huis hebben.
Met top-mode bedoelen wij o.a. mooie
pumps in verschillende hak-hoogten
aangepast aan de wintermode waar chique
en elegant weer in het modebeeld past.
Daarnaast zijn natuurlijk de merken die wij
altijd al voerden ruim vertegenwoordigd in
de nieuwe kollektie, want ook de Bootee
wordt weer opnieuw een trend-setter deze
winter.
Blij zijn we met de uitbreiding van de
kinderschoenen, v.a. 29,95 hebben we
leuke kinderschoenen, die goed in de smaak
vallen bij moeder en kind!
Ook stevige stappers voor naar school.
Binnen en buiten geheel leder vanaf 59,95.
De heren kunnen natuurlijk ook bij
Shoe-Bizz terecht, zowel sportief als
gekleed hebben wij een ruime sortering
vanaf maat 39.
Wij hopen U binnenkort te mogen
begroeten voor uw nieawe schoenen bij

£*•

Shoe-Bizz!

Grote Krocht 22, Zandvoort

Grote Krocht 22, Zandvoort

Nieuw.
De Suzuki Baleno
Wagon.

Niemand heeft zovet
Unieke
Kastenshow
Neem uw maten mee!
De kast die bij u past staat bij "Oase"

Leverbaar in diverse maten, fronton,
kleuren en kleurcombinaties.

twee airbags
elektrisch bedienbare ramen
centrale deurvergrendeling
spoiler met derde remlicht
getint glas
dwarsbalken in portieren
elektrisch verstelbare spiegels
én gratis airconditioning

31.995,We hebben groot nieuws voor u. De
Suzuki Baleno Wagon. Een stationwagen
die zich aan de ene kant onderscheidt
door z'n bijzonder fraaie vorm. En aan
de andere kant door z'n extra inhoud.
Met de Baleno Wagon hoeft u dus
niet te kiezen tussen ruimte en laadvermogen of luxe en sportiviteit. De auto
heeft al die eigenschappen in zich.
Ook met de inhoud van de motor zit

FEEL FREE, FEEL

het wel goed. De Suzuki Baleno Wagon
is leverbaar met een 1,6- en 1,8-liter zestien kleppen krachtbron. U kunt nu zelfs
onder de bagageruimte een compleet
verzonken AG LPG-installatie laten inbouwen
voor de speciale actieprijs van f 1.995,-*.
Tel daarbij op het uitzonderlijk hoge
standaard uitrustingsniveau en u hebt
met de Suzuki Baleno Wagon wel heel
veel auto voor uw geld.

Nieuw... is deze vorm van hoekkast. de bolvormige deur draait weg en het
multifunctionele element wordt zichtbaar. Deze hoekkast heeft een vergelijkbare bergruimte
als een 4-deurskast. Kastsysteem leverbaar in draai, vouw en schuifdeuren hoogte 220 en
245 cm. Uitvoering in alpine wit, kersen beuken en vanille/beuken, (schuifdeur alleen in wil)

Schuifdeurkast 150cm breed
Alpine wil. hooglo 223ctn diepte 6Gcm
Keuze in 10 noulklcuren. Standaard mol
2 legplanken en 1 rocdo over gchelo breedte

fl. 895,inclusief levering en montago
Aklic f?e/d/a tot en nit?r 31 oUobcr'96

Leverbaar in diverse maten, fronten,
kleuren en kleurcombinaties.

2-deurs 175 cm breed nu: f l. 998,2-deurs 200 cm breed nu: tl. 1098,3-deurs 225 cm breed nu: fl. 1198,3-deurs 250 cm breed nu: fl. 1298,., eurs 275 cm breed nu: fl. 1398,1498,' surs 300 cm breed nu: fl.
K erprijs spiegeldeur:
fl. 150.-

Kast indeling naar eigen wens
Accessoires; draadkorven, dassenhangers,
schoenenrekken, uitlrekunits, ladenblokken.
kledingroedes, legplanken, binnenverlichting,
lichtlijsten etc. Bij Oase vindt u 't allemaal.

:12V2i

Oase prijzen zijn
altijd inclusief:
levering en montage..

Kastprogramma OPMAAT van wand
tot wand en van viosr tot plafond,
(schuifdeuren les ::^ ^and 'e plaals-en)

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwulileitsinerk voor sUinpkiniiors en slnapconil'ort

Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel' - Den Bosch' - Diemen' - Enschede - Groningen • Heerlen - Roitoiuani' (Aloxnndtiuni III)
Sliedrecht - Son* (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk', Hoefweg 137.
'Koopavond op vrijdag andere vestigingen op donderdag

SUZUKEI

Prijs incl. BTW, exct, afïeveringskosten. Gratis airconditioning goldt tot 31.01.1997 U least al een Balend Wagon vanaf f 810,14 per maand
(20.000 km/jaar, 48 mnd, excl, BTW). Voor meer informatie: Suzuki Lease 10347) 36 78 00. Importeur: B.V. NIMAG, Postbus 3250, 3274 ZH Heinenoord.
Tel, (0186) 607 707 Vraag de dealer naar de gunstige financierings- en verzekeringsvoorwaarden. Zijn adres vindt u in de Gaudon Gids.

AMSTERDAM: Auto Amstelstad B.V.,
Kuiperbergweg 31, (020) 696 96 00.
UITHOORN: Auto Amsteistein,
Wiegerbruinlaan 73, (0297) 56 20 55.

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4 309116.

PHILIPS MAGIC MINI SYSTEEM

SONY Hi-8 TRAVELLER
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV

TR470 Perfekt Hi 8 beeld
HiFi stereo geluid Adv "1999

PW630A Topklasse Black Line
16 9 beeldbuis teletekbt af
standbodienmg Adv '3295

1399.PHILIPSHJ-8STEREO

1895.PHILIPS BREEDBEELD
m
*

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT820 Blark Line S beeld
buib stereo teletekst Adv '2795

1795.-

TA5211 Portokte beeldkwali
teil stereo teletekst Adv "1795 •

1245.-

PHILIPS GROOTBEELD

f,
'fi.
K

in
tl

T4511 70cmflat square
stereo teletekst Adv'1645

1075.PHILIPS STEREO KTV

LUXE VAATWASSER
INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
lnstelbare centrifugegang
regelbarethermostaat RVS
trommel zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1199 -

PHILIPS
VIDEORECORDER
P e r f e c t e beeldkwaliteit
dankzij Laser techniek
Optimale stabiliteit en duurzaamheid door Mid-Mount
en stalen chasis, 2 koppen,
duidelijk display, afstandbedienmg Adviespnjs "695,-

1479.-

SONY STEADY SHOT
TR565 Met beeldstabih
sator HiFi geluid Adv '2200

1399.-

749.-

FL700 750 toeren centri
fuge RVS trommel schokdempers Adviespnjs'949

Type KVM2531, Hi-Black Trinitron ultra platte 63cm beeldbuis
met super beeldkwaliteit Handige en eenvoudige menubediening, Intelligent Teletekst, Doublé Duty afstandbediening

Camcorder HiFi stereo 12xmotorzoom afstandbediening

1199.

Adviespnjs * 1440,-

SAMSUNG CAMCORDER
E807 VideoS Adv '1199

INFOLIJN

020-6474939

769.SONY Hh8 STEADY SHOT

Geen •rilsinft i.v,m. concurrentie
\ Ut om
Va. Urn vr. vin 10.00 UIU.OO
.1 Tiidstlji van leverlnj?
y
ItHtlCC

TOPKLASSE' met beeldsta
bilisator HiFi stereo digitale
zoom lichtgewicht Adv "3110

729.-

WHIRLPOa WASAUTOM.
AWM800 15 programma s
m i l i e u v r i e n d e l i j k deur
beveiliging Adv '1079 -

699.-

INDESIT WASAUTOM.
WN400 15 programma s
4 5 kg inhoud Adv "799 -

\

n
n

STUNT! TV/VIDEO COMBI

KV24WS1 Super Trinitron
63cm stereo teletekst '2440

1769.-

SONY 72 CM TRINiïRON
KVC2921 Stereo TXT "2550

1279.-

KVX2501 Hi-Black Trinitron
stereo teletekst Adv "1770

1099.-

Hi BlackTrmitronAdv '1000

589.SONY KTV STEREO TXT
KVX21 55cmHi Black Trim
ron platte beeldbuis "1440

*
K

849.

H
PORTABLE KTV
M SONY
M 1400 afstand bed 530

399.-

849.-

179.-

SHARP MAGNETRON

189.-

Lavamat610 850 toeren
waterbeveiligmg zuinig en
stil AEG meerdere malen
best aetesti Adv "1449 -

SHARP DIGiïAUE KOMBI

WHIRLPOOL AVM260

259.-

AEG LAVAMAT RVS

Digitale 2 in 1 kombi magne
tron met 1000 Wattquartz grill

995.-

359.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WM21000 RVS trommel en
kuip aparte temperatuurregelmg bespaartoets "1348 -

VR7 Topmodel HiFi stereo
videorecorder Turbo Drive
4 koppen jog & shuttle
SHOWVIEW + PDC '1545

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM
WA- Hoog centrifuge-toerental waterbeveiligmg
bespaarprogramma s "1349 -

2-DEURS KOELKAST

395.-

895.-

Z A N U S S I 2-DEURS

SONY HiFi VIDEO: E80

Wassen en drogen m 1 ma
chme 1000 toeren Adv" 1549-

Europees videorecorder
van het jaar 1 4 koppen
SHOWVIEW + PDC '1670

995.-

495.-

VR632 TURBO DRIVE
4 koppen longplay "1295

749.-

WASYDROOGKOMBINATIE

210litennhoud automatische
ontdooiing Adviespnjs '749 -

SIEMENS 2-DEURS

645.-

649.SPECTACULAIRE,

799.-

PANASONIC STEREO
HD600 Super Drive 4 kop
pen SHOWVIEW+PDC "1299-

800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adv"1099-

879.-

BLAUPUNKT HIFI VIDEO
RTV745 4 koppen long
play showview PDC '1199

699.-

PENTIUM MINI TOWER

769.JVC HIP STEREO VIDEO

WHIRLPOOL 850 TRN

•l P75 8 MB intern, 1 GB schijf,
kleurenmonitor, W 95, 1 jaar
garantie aan huis Adv'2999 -

HRJ600 4 koppen longplay
HiSpecDrive Adv "1189

AWG089,Bovenlader *1435 -

899.-

1879.-

AEGTURNAMAT
_
635 MB schijf, kleurenmonitor, fs
Windows software Adv '2699 •

Uniek systeem met aparte
centrifuge eenheid Adv"1699-

PHILIPS 3 KOPS VIDEO

AEG BOVENLADER

VR357 Turbo Drive VHS
SHOWVIEW+PDC "945 -

L A V 2 7 5 1000 t o e r e n
centrifuge zuinig en stil
waterbeveiligmg Adv "1649 -

BCCPRÜSK

InKjetpnmer, sneeneeder • 499 -

399.-

CANON BUBBLEJET

1249.-

Printer mkl cartndge Adv '499 -

?99.-

1-DEURS KOELKAT

275.-

TOPMERK KOELER

AUDIO-CASSETTES""^*
L Uu.i

ARISTONA VIDEO

SONY
HF-60 20.
MAXELL UR-90 26.
_
SA.90 33.. jlBCcfo'JSaa'

325.-

GASZANUSSI KOELKAST ELEKTRO
Met vriesvak Adv "699 FORNUIS

345.-

BOSCH KOELKAST

465.-

BAUKNECHT KAST

Geen afvoer nodig1 RVS trommel

90 LITER VRIESKAST

TRA961 Kreukbescherming A d v i e s p n j s ' 9 4 9

STEREO TELETEKST
Afstandbedioning Adv '799

JVC VIDEO SHOWVIEW

599.-

HRJ225 LCD afstandbediend

AEG WASDROGER
B7fTJTr3w

"w Ja O

*"

KTV 37CM TELETEKST

CHEF

Type 520 Kondensdroger
Adviespnjs '1449

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG221 Afstandbed "498

999.-

340B "

PORTABLEKTV37CM
Afstandbediening Adv '399

278.-

MIELE WASDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl

TypeT349 Elektronisch RVS
trommel Adviespnjs'1799 -

afslandbedienmg

299.-

I Mt«r budget door. de gratis

Electronisch betalen
met UW PIN-code,
zonder extra kosten

l BEVERWIJK
l SUPERSTORE11OO m'
l *reestraat 65

DEN HAAG

HILVERSUM

498.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

FK055 Fornuis met elektrische oven en grill "1450 -

868.-

WHIRLPOOL KAST
AFB594 ""capaciteit CFK-vnj

SUPER KOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaat '298 -

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 3 laden 11kginvriescapaciteil Adv "848 -

VRIESKISTEN!

ATAG WASEMKAP

De (opmerken leverbaarm
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

WH155 Luxfc 3 standen
Adviespnjs "260 -

298.-

148.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
«Tvlèradreef 37

SUPERSTUNTi "898- l

3 vakken Adviespnjs"698 -

1199.PIN CODE

iBCC-cardf.
KAanvrMO-fold«r
in d* winkel!

OPZETVRIESKASr

349.-

BAUKNECHTDROGER

1401

ATAG GAS-ELEKTRO
Handig'50 liter Adv "595 •

549.-

NVSD22 Beste koop1 2 kop
pen afslandbed Adv "734

478.-

ETNA GASFORNUIS

678.-

249,

KONDENSDROGER

Dubbele ovenruit '849 - l

Regelbare onder- en bovenwarmte en mfraroodgnll "1025-

Tijdklok pluizenfilter *495 -

E11 Afstandbediening '650

448.-

INDESIT FORNUIS

140 liter inhoud automatische ontdooiing Adv "749 -

TOPMERK WASDROGER

SONY VIDEORECORDER

Gasfornuis met elektronische
oven verlichting sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG-keur "949 -

Met vriesvak 140 liter "729 -

665.-

2SB47 Turbo Drive LCD
SHOWVIEW + PDC "945

\, \ooooo

INDESIT Variabele mdehng Adviespnjs "749 -

KT18R01 Topkwaliteit' "948

PHILIPS VHS VIDEO
VHS v i d e o r e c o r d e r af
standbediening Adv "645

PROFITEER!!!

Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officiële garantie

475.-

P A N A S O N I C VIDEO

PM51 TELETEKST Adv'699

(HU

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

ünks-enrechtsdraaiend "649 -

BLAUPUNKT 51 CM

629.-

WHIRLPOOL AVM

I'lll

ZANUSSI WASDROGER
TX21 55cm flat & square
teletekst Adviespnjs'849

NN8550 Digitale magnetron
hete-lucht oven en grill auto
matische programma s "949

Ruime 4 in 1 kombi mag
netron met hete-lucht grill
encrisp Adviespnjs"999

999.-

M
PANASONIC KTV TXT

479.-

PANASONIC KOMBI

235 liter variabele indeling,
zuinig en stil Adv "985 -

SONY HiFi VIDEO+PDC
1

SLVE70 Tn-Logic Stereo
4 DA PRO (knappe) koppen lonqplay Adv "1780 -

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud makkelijk
te reinigen Vele kook
funkties Adviespnjs "699

Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen Adv '849 -

SEMENS 180L KOELKAST

ST63 650 M o m t o r l o o k
iTEREO TELETEKST '1829

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

799.-

TV/VIDEOCOMBINATIE

VR242 Turbo Drive VHS
LCD afstandbed Adv '895

1148.üRUNDIG 63 CM KTV

•&\

19L magnetron eenvoudige bediening Adv '599

579.PHILIPS VIDEO + PDC
iRUNDIG 70 cm KTV
ST 70755 1949
TEREO TELETEKST "1599

G570 TOPKLASSE 6 program
ma s 12couverts wateront
harder en waterstop Adv "2099 -

M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien Adv "279

18 prog Regelbare therm o s t a a t en c e n t r i f u g e

669.-

iï

K1321S 270 liter inhoud CFK
en HFK vrij Adv "1399

949.-

MIELE VAATWASSER
1

1095.-

SONY55CM KVM2100

m
ti
%

629.-

MIELE KOELKAST

LUXE 1400 TOEREN

SONY 63 CM STEREO

K

K

SN23000 VaatwasserRVS
b i n n e n z i j d e Lage ver
bruikswaarden Adv '1348

Kleuren tv 51 cm On Screen
Display ingebouwde VHS
videorecorder Adv '1098

1099.1999.PHILIPSHiFi STEREO
SONY BREEDBEELD

n

Italiaanse vormgeving
• • • • s t e r r e n invriescapa
citeit A d v i e s p n j s ' 8 9 9

R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

PHILIPS MATCHLINE
KVE2561 SuperplatteTrmi
ron PIP Digital Scan ste
reo teletekst Adv "2970

n

849.-

SIEMENS WASAUTOM
SONY 100HZ SUPER'

x
h
%

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES SIEMENS AQUASTOP

MIELE 1100TOEREN

699.-

*t.

GSF341 3 programma s va
nabele indeling Adv '1099

W697LW TOPKLASSE'
Volelektronische besturing
zuinig stil en milieuvriendelijk Adviespnjs'2299

Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv '999

$
%

ARG647 156 liter koelen
en60litervnezen Adv '949-

1249.-

PHILIPS TELETEKST
T155A Adviespnjs'725

749.-

WHIRLPOOL KOEL/VRIES BAUKNECHTVAATWASSER

Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud 3vnesladen CFK/HFK-vnj "1849-

795.-

585.-

549.-

BOSCH VAATWASSER

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

*
JA PHILIPSSTEREOTXT
PT440A Adviespnjs'1345
f,
K
K 55 CM STEREO KTV
'ft TA4310 Flat square beeldbuis teletekst Adv "1345
f,

Off Ned Philipsgarantie '895

569.-

SPS1012 RVSmteneur 4
sproemiveaus Adv'1179

020-6476219

f;

*
tè 51 CM KTV TELETEKST

Ned topmerk 3 program
ma s 12couVerts Adv'899

Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vriesgedeeltemet
2 vakken en •••• sterren in
vriescapaciteit Adv "1099

( BEZORGLIJN

1699.-

°T520A Black line monitor
ook teletekst Adv '1395

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

ZANUSSIWASAUTOM.

SONY GROOTBEELD KLEUREN-TV MET TELETEKST

Hi-SCAMERASTUNT!

BLACK-LINE-S 63CM

teletekst

=£01

M870 Camcorder digitaal
steady shot 24x zoom
HiFi stereo Adv "2495

PW6301 Superplatte169beeld
buis stereo teletekst Adv '2495

1585.-

FW610 2x50 Watt HiFi versterker, tuner met 30 voorkeuzezenders,
CD-speler met muziekkalender dubbel autoreverse cassettedeck,
Dolby B Eenvoudige menu bediening
Inkl 3 weg luidsprekerboxen
Adviespnjs * 895 -

IN DE RANDSTAD

OPENINGSTHIDEN
maandagmiddag .... .. .13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag.... .09.30 tot 18.00 uur
zaterdag . . . . . . . . . . . . 09.30 tot 17.00 uur
l overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

jandvoort

(3000
UW VOLKSWAGEN EN AUDI DEALER

off. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphcnstraat 102. Tel. 023-5714565

Woensdag 2 oktober 1996

56-e

Los nummer f 1.95

jaargang nummer 40

Oplage: 5.400

Weekmedia

'Kijkdoos' tegen de vlakte

Actie van VVVhelpt
hotels door winter

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

'Zandvoort is
turbulent
gezellig'

ZANDVOORT - De VW is in navolging van Scheveningen onder meer een actie gestart die de hotels in Zandvoort
aan een bezetting in de stille wintermaanden moet helpen.
In totaal 19 hotels doen mee aan de actie waarbij drie
overnachtingen voor de prijs van twee worden aangeboden. De VVV wil op deze wijze daadwerkelijk de toerist ook
buiten het seizoen aan Zandvoort binden.
„Zo'n vierduizend Duitsers
en tweeduizend Nederlanders
krijgen een dezer dagen een
mailing in de bus met de aanbieding van drie overnachtingen voor de prijs van twee. Korte vakanties zijn steeds meer in
en daar spelen we met de actie
op in," vertelt Peer Sips, directeur van de VW Zuid-Kennemerland, die het idee voor
Zandvoort heeft bedacht. „Het
budget van mensen is beperkt,
dat geldt voor Nederlanders,
maar ook zeker ook voor Duitsers. Toch willen we ze trekken,
dus moet je wat doen," aldus
Sips.
Het gaat om 19 hotels die aan
de actie deelnemen en die in de
maanden oktober tot en met
maart de toerist drie nachten
aanbieden voor de prijs van
twee. Scheveningen kent al een
paar jaar een dergelijk arrangement en het is verder in verschillende steden een bekend
fenomeen. In Zandvoort doen
hotels en ook pensions mee in
uiteenlopende prijsklasse en
met een aparte aanbieding om
iedere toerist te kunnen bedienen.
„Waar het vooral om gaat is
ook buiten het seizoen belangstelling te creëren voor Zandvoort. Er is een grote concurrentie tussen allerlei soorten
korte vakanties en daar moet
Zandvoort ook wat aan doen.
Eerder hebben we wel'fietsarrangementen gehad of een arrangement op adem komen,
maar zo'n 3 is 2 aanbieding is de
eerste keer en voor Zandvoort
een goede zaak. ledere gast
krijgt ook een cadeau van de
VW, een tasje met wat spulletjes erin.""
Het succes~VanjScheveningen
moet ook voor Zandvoort opgaan, denkt Sips. „In het eerste
jaar leverde de actie daar al
driehonderd overnachtingen
op. Als je uitgaat van een gemiddelde respons van 12 procent
op een mailing en je weet dat er
zesduizend mensen worden
aangeschreven, vind ik vijfhonderd overnachtingen in Zandvoort geslaagd." De actie kost
de VW veertigduizend gulden;
per hotel wordt honderd gulden voor deelname betaald.

een kopje koffie, de entme tot
een museum. Of leg de m idruk
op Zandvoort als een soort
kuuroord: wandelen lang,s het
strand, in de waterleidir igduinen onder het motto ontd ek jezelf of werk aan je relatie. Deze
actie raakt geen doelgroe] p, het
alleen op de prijs te gooien. De is alleen maar lekker goedconsument wil een arrange- koop."
ment met kwaliteit. Biedt hem
een treinkaartje Haarlem aan,
Zie ook p;i£ ;ina 3

Lekkerste Weekend gaalt
voor
top van Zandvoort
ZAND VOORT - Voor minder dan de top doen ]Bart

Pagina 3

Schuitenmaker, Cor van Gelder en Pim Aronson het ] liet:
het Lekkerste Weekend heet niet voor niets zo. „Het; accent ligt op kwaliteit, we gaan voor de top," vertelt Sc huitenmaker over het komende weekend, dat tevens het seizoen afsluit.
Al weken lang is Bart Schuitenmaker er zo'n beetje ieder
dag wel mee bezig: het Lekkerste Weekend dat Zandvoort
drie dagen lang te wachten
staat. „Je begint er natuurlijk al
veel eerder mee, maar op het
laatst moet toch nog veel geregeld worden," vertelt de hotelier van het Triton Hotel.
De hoofdmoot vormt de sector 'lekker uitgaan', met tal van
horeca-ondernemers en als
hoogtepunt het speciaal voor
dit evenement door tv-kok Cas
Spijkers samengestelde Zandvoort-menu. De horeca wordt
aangevuld met ondernemers
die ook met uitgaan te maken
hebben: beauty salon, parfumerie, modezaak, casino en de
filmclub Simon van Collem onder meer. Op vrijdag 4 oktober
opent Cas Spijkers het weekend om vijf uur dat tot en met
zondagavond duurt.
Het Gasthuisplein is de plek
waar het weekend zich allemaal afspeelt en 4, 5 en 6 oktober zal het uit een tentencomplex van 1.200 vierkante meter
bestaan, waar iedere ondernemer wel een speciale aanbieding heeft. Vanaf vandaag zal

'Als ik maar
een persoon
kan helpen'

het plein in verband met de 5 opbouw ook niet of nauwe lijks
toegankelijk zijn. Een var i de
activiteiten is verder een v vijnen kunstveiling van Willen i de
Winter, veilingmeester en t axateur, die zondag om twee uur
aquarellen, litho's en schild erijen zal veilen. Hier gaat een koff ieconcert om een uur aan v( Doraf.
Bart Schuitenmaker ho udt
ondanks het late tijdstip re :kening met heel wat mensen., ,De
Duitsers zijn vanwege hun ' rag
der Einheit vanaf donderda' g al
vrij, dus ik verwacht veel toe risten. Begin oktober is uitge'kozen om ook aan het eind wan
het seizoen wat te organisei 'en,
want in het voor- en hoogiseizoen is er al genoeg te doen. Dit
weekend op dit moment pas t in
het kader van seizoensver] .enging waarmee je meteen op i ?olgend jaar inspeelt." Verder
heeft SBS6 overigens toegezi sgd
opnamen te zullen maken vi oor
het programma 'Hart van 'Nederland'. Vanaf vrijdag zal het
hele weekend een speciale uitgave van het Zandvoorts
Nieuwsblad verkrijgbaar : sijn
die helemaal in het teken -van
het Lekkerste Weekend sta at.

Voorheen parfumerie Hildering en recent een soort kijkdoos: het want de bouwvergunning moet nog in de gemeenteraad behandeld
pand op de hoek Kerkstraat en Kerkdwarsstraat. Het is inmiddels wordt. Althans op dit standpunt staat onder meer Frits van Caspel,
gesloopt om plaats te maken voor een vuurtoren van bijna 18 meter fractievoorzitter van de VVD
hoog van architect Sjoerd Soeters, die de centrumfunctie van het
Foto Andre Lieberom
dorp moet versterken. Of het ook allemaal zover komt, is de vraag

Overveense scholieren
gaan kust onderzoeken
ZANDVOORT - Op dinsdag 8 oktober zullen 89 derde klassers van het Kennemer Lyceum zich op de kust
storten.
In het kader van het internationale project Coastwatch
gaan de leerlingen het strand
over een lengte van vijf kilometer onderzoeken op spullen die
er niet thuis horen, zoals
scheepsafval, plastic en olie.
Opzet van de deelname van
de scholieren is ze milieubewuster te maken en ze een
steentje te laten bijdragen aan
het behoud van de natuur. De
leerlingen gaan in groepjes van
vijf elk vijfhonderd meter lust
langs de eb-, de vloedlijn en de
spatzone onderzoeken. Het
Kennemer Lyceum zal het gebied voor zijn rekening nemen
tussen kilometerpaal 60 (iets
ten noorden van Parnassia) en
paal 65 (ter hoogte van het Beach Hotel).
De resultaten worden ter
plaatse op een vragenlijst ingevuld. De ingevulde vragenlijsten worden opgestuurd naar de
werkgroep Noordzee. Deze
maakt met behulp van computerprogramma's een analyse
van de gegevens, waar Rijkswaterstaat uiteindelijk gebruik
van zal maken. De resultaten

(ADVERTENTIE)

Een van de hotels die niet aan
de actie deelnemen is hotel
Hoogland van Floris Faber. De
hotelier ziet helemaal niets in
de prijsaanbieding. „Ik vind het
geen goede actie voor Zandvoort. Het is zo armoedig het

van 10.00-17.00 uur

zullen ook in een internationaal rapport worden verwerkt,
waarmee zesduizend kilometer
Europese kust in kaart wordt
gebracht. In 22 landen doen
zo'n honderdduizend kinderen
en vrijwilligers mee aan de actie. In ons land zijn dat meer
dan tweeduizend scholieren die
nog tot en met 18 oktober 120
kilometer kust gaan onderzpeken.
Naast het eigenlijke
strandwerk zullen de leerlingen 's middags op school nog
allerlei activiteiten doen, zoals
het schrijven van een verhaal m
het Nederlands, Frans, Duits of
Engels, het maken van een tekening, het schrijven van een
(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

(ADVERTENTIES)

Grieks
specialiteiten

„SYMPOSION"
Zeestraat 38, Zandvoort
De traditionele
Griekse keuken
Vanaf 6 oktober
wordt ons menu
uitgebreid metdiv.
meditenane visschotels
Dagelijks geopend
Keuken van
17.00-23.00 uur
Maandag en
dinsdag gesloten
Vooi
reserveringen
tel 5713758
U hem
van
hen I c

welkom
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Waterstanden
Datum
HW
02 okt 07.36
03 okt 08.18
04 okt 09.06
05 okt 10.06
06 okt 11. U4
07 okt 00.15
08 okt 01.45
09 okt 02.25
10 okt 03.06
„„
Maanstand:

LW

03.45
04.30
05.05
05.34
U6.Ü4
07.40
09.20

HW

LW

19.4915.50
20.31 16.30

21.2516.55
22.3417.24
-.-18.25
13.2620.07
14.1621.40
10.36 14.5622.34
15.3523.25
11.15

LK vr 4 okt 13.54 uur.
Hoogwater: do 10 okt 3.06 uur
NAP + 107 cm

Laagwater: do 10 okt 23.25 uur
NAP - 69 cm.

Blindengeleidehomd is niet
zomaar een huisdi er
ZANDVOOET - Ze kunnen een telefooncel zoe
ken, weten de trein- en de
tramhalte te vinden, kijken naar het verkeer en
loodsen de visueel gehandicapte door de drukste
straten naar het zebrapad.

te herders. Ze zijn beter z ichtbaar in het verkeer. Boven|,dien
zijn ze afstandelijker, sprangen
niet meteen bovenop je ikop.
Juist die gereserveerdheidl heb
ik nodig."
Deze honden trainen is volgens Jansen een mooi vak,
maar er gaat een hele lang
riode aan vooraf. „De selecltieis
zwaar, de training ook. B(
dien worden ze specifiek voor
een baas getraind. Dat ir aakt
de hond kostbaar, gemic deld
25.000 gulden moet men er voor

De blindengeleidehond is
niet zomaar een huisdier. Intensieve verzorging en training gaan eraan vooraf, voordat deze trouwe viervoeter
zijn verantwoordelijke taak
kan oppakken. Reden
voor Hans
en Emmy
Janssen van
'Dierplezier', om de ------blindengeleidehond op dierendag in betalen."
hun zaak centraal te stellen.
„Ik fok de honden zelf en i kijk
naar het karakter van de pup„Op vrijdag 4 oktober zullen py. Daar begint de eerste sielecer 's middags demonstraties tie al. Vervolgens wordt d e gete zien zijn met verschillende schikte pup geplaatst bij d e zoblindengeleidehonden," zegt geheten Puppy-walker. Bij die
trainer Herman Jansen. Hij persoon wordt ze zindelijl t geleidt deze honden professio.- maakt en een jaar lang cipgeneel op en komt op verzoek voed. Na die periode word^t de
van Dierplezier naar Zand- hond opnieuw getest op kaï jakvoort. Jansen heeft twaalf ter en vindt er een medische
jaar bij Martin Gaus gewerkt. keuring plaats: Heupen, ell eboHierna startte hij zijn eigen gen en vooral ogen mo eten
'erkende' opleidingsbedrijf goed zijn. Zo'n 30 tot 40 proicent
voor blindengeleidehonden. van de honden valt na het eer„Vaak zijn het Labradors ste jaar af en zal nooit aa: i de
of kruisingen daarvan. Maar training beginnen."
ik werk alleen met herders,
Als ze door deze test heei i is,
het liefst teefjes, want die zijn pakt Herman Jansen zijn t;rainiet zo macho. Daarnaast ningstaak op. De hond word It in
heb ik een voorkeur voor wit- een rustige omgeving een i lan-

'Onbegrijpelijk,
geen geld voor
Cultureel Centrum
ZANDVOORT - Architect
Chris Wagenaar kan het
niet geloven: het college van
B en W wil het geld dat bedoeld was voor de renovatie
van het Cultureel Centrum
ergens anders voor gebruiken. „Ik vind het onbegrijpelijk en bezopen omdat het
Cultureel Centrum eerst op
de monumentenlijst wordt
geplaatst."

blemen rond het Cultureel Centrum kunnen worden opgelost," stelt het college.
Chris Wagenaar, bij uitstek
een pleitbezorger van behoud
van het oude in Zandvoort, kan
de gedachtengang van het college niet volgen.
„Je vraagt je af waarom
plaatst het dan eerst het Cultureel Centrum op de monumentenlijst en doet het nu het tegenovergestelde? Dat is toch
In de begroting voor volgend bezopen? De tegenwerking zal
jaar geeft het
waarschijnlijk
college aan de
m het ambte750.000 gulden
lijk apparaat
die het voor
zitten, anders
dit jaar had geweet ik het
reserveerd
ook niet." Volvoor het Culgens
Wagetureel Cennaar komt het
trum aan iets ---------- onder meer
anders uit te
omdat cultuur
geven. Dit hangt samen met de geen politiek item is.
vervuiling van de grond, aldus
„De c van cultuur is al afgehet college. „Aangezien nog im- zakt van de eerste plaats in mimer een onderzoek gaande is nisterie van CRM naar de laatnaar de omvang van de vervui- ste plaats in OWC. Dat is tyling, hebben wij op dit moment pisch Nederlands, niemand wil
geen zicht op het moment z'n tanden erin zetten," aldus
waarop daadwerkelijk de pro- Wagenaar. Volgens de afdeling
Voorlichting is de aard van de
vervuiling voor een deel wel
duidelijk: verontreiniging door
olie.

Sanering
wacht nog op
onderzoek

tal basishandelingen geleerd:
zitten, staan, liggen, links en
rechts afslaan, oversteken en
vooral natuurlijk in een rechte
lijn lopen over de stoep. De
hond mag niet gaan snuffelen,
niet zomaar poepen of plassen.
Dat mag ze alleen na een commando van haar baas en dan
ook nog alleen op een grasstrook.
„Hierna komt er weer een
nieuwe trainmgsfase: de belangrijkste," zegt Jansen. „Nu
leert de hond om zelfstandig
een beslissing
te nemen. Dit
is heel moeilijk. Een hond
is gewend gehoorzaam te
----- zijn aan de
mens en naar
zijn commando's te luisteren.
Maar de blindengeleidehond
moet leren, dat ze soms dwars
tegen het commando van haar
baas moet ingaan. Dat vraagt
enorm veel eigen initiatief van
de hond, die juist geleerd heeft
goed naar commando's te luisteren. Maar als de blinde recht
...
N
op een muur afloopt, zal ze zelf
een beslissing moeten nemen Een blindengeleidehond kost gemiddeld 25.000 gulden
om haar baas met in gevaar te
brengen. Een blindengeleide- komstige 'baas' ontmoeten. goed is voor zijn hond. „Zo'n
hond zal in dat geval het com- Herman begeleidt de hond en beest heeft ook gevoel, moet
mando rechtdoor van haar de visueel gehandicapte nog poepen, plassen, eten en uitbaas weigeren en om de muur drie weken.
gelaten worden, ook als het
heen lopen."
„Ze moeten aan elkaar wen- buiten regent of glad is. Als
Tijdens de laatste traimngs- nen en met elkaar leren om- iemand niet goed is voor mijn
periode leert de hond lopen met gaan. Bovendien zal de blinde hond, dan neem ik hem geeen beugel en tuig. Daarna is ze de speciale commando's moe- woon weer mee naar huis. Ik
klaar voor haar verantwoorde- ten leren." Herman kijkt in die heb altijd het recht om chenlij ke taak en zal ze haar toe- periode ook of 'de nieuwe baas' ten te weigeren."

„Er loopt nog een tweede onderzoek naar een aromatenverontreimgmg. Voor het eind van
het jaar worden de resultaten
verwacht. Dan pas is duidelijk
welk effect dat heeft op de sanering. Vandaar dit uitstel totdat
de onderzoeksresultaten bekend zijn," aldus voorlichter
Egon Snelders.

S . ,*

Kees Voorn is
dol op machtige,
sterke motoren
Uit&VrijeTijd
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertentes tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

'Emotionele bui'
leidt tot
aanhouding
ZANDVOORT - Een 41-jarige Zandvoorter is vorige
week aangehouden nadat
hij twee politieagenten beledigd en bedreigd had.
De man werd door de agenten
aangesproken op het feit dat
zijn aanhangwagen een ander
kenteken had dan de trekker.
Toen dit even later met hersteld was, spraken de agenten
hem hier nog eens over aan,
waarbij de Zandvoorter hen beledigde en een dreigende houding aannam. Nadat hij bij zijn
woning was aangehouden en
naar het bureau was overgebracht, zei hij in een emotionele bui verkeerd te hebben gereageerd en bood zijn excuses aan.

T-shirt van f 220
ZANDVOORT - Een diefstal
van een T-shirt vanaf een rek in
de Haltestraat is een toerist
duur komen te staan. De 18-jarige Canadees gedroeg zich
agressief na zijn aanhouding en
ontkende de diefstal, hoewel getuigen het tegendeel beweerden.
Hij kreeg een boete van 220
gulden en opdracht het land te
verlaten.

l\rPïiTni'iT"il1 KT die krant moet :k hebben.
.L Tl CKLU.UJL il.jrv? Omdat ik graag w l weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

30 tot 40 procent valt
in het eerste jaa] af

-l -
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Naam: (m/v)
L
Adres:
l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:

\

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 half jaar ƒ 33,90

jaar ƒ 59.20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

l
l

l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur de?e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam U hoeft neen postzegel te plakken. 8 "71Ö371"Ö17ÖÖ3"

l

woensdag 2 oktober 1996

Weekmedia 17
Enige en algemene kennisgeving
Met veel verdriet geef ik U kennis van het overlijden van mijn lieve man

Tot ons verdriet en geheel onverwachl is maandag 23 september overleden

Engel van der Meulen

(Coos)

Henk

-Ar Zandvoort
f Amsterdam
21 juni 1919
23 september 1996
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondenlieadres:
Fam. Duclos
Hagenau 17
1025 CS Amsterdam

15 juni 1916
30 september 1996
F. E. E. van der Meulen-Scott
Potgieterstraat 14
2041 PC ZANDVOORT
Kr is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 3 oktober van 18.30 uur tot 19.15 uur in het
Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 4 oktober in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst alclaar 9.15 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in een der ontvangkamers.
Vertrek vanaf het woonhuis, Potgieterstraat 14 te
Zandvoort, omstreeks 8.30 uur.

Gerarda Jacoba Meijer

HI-FI STERHO & DOLBY SURROUND
•eenmalige Super Stunt maak Uw STEREO tot
DOLBY PRO LOGIC

het andere kwaliteitsmerk hifi boxen uit USA

Infinity

5 jaar garantie, hnvnrn^on
boxpnjzen nor
per cot
set nf
of r\aarl
paar!

KAPPA 6 2 3 weg/regelbaar
30-200 W zwart/eiken 289tf nu p/p
RENAISSANCE 80 3 weg 30 kg
75-300 W eiken/zwart 459ff nu p/p
RENAISSANCE 90 4 weg 37 kg
75 400 W eiken/zwart SSSli nu p/p

C. A. Jagtenberg
huisarts
afwezig van 9 t/m 18 oktober

is omgekomen.
Yvonne is 8 jaar bij ons werkzaam geweest en wij
herinneren ons haar als een enthousiaste en altijd vrolijke collega. Naast haar werkzaamheden
als afdelingssecretaresse was zij geruime tijd ook
een aktief en stimulerend lid van het bestuur van
de personeelsvereniging.
Wij wensen haar familie heel veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Direktie en medewerkers
Ziekenhuis Amstelveen
Amstelveen, 27 september 1996

1998
3998
4998

JBL
JBL

1498
_999
398

BNS
B&W

ADVANCE 20 best gelesle box C G
10 7DW compaq imtelJOfó paar nu
DM-302 besl gelesle box C G
25100 W compact modeU9ffp paar nu

REFERENCEIi Compacte 2 weg
INFINITY: J.0-50
Watt zwanVeiken, per paar
ONE CENTER BOX
INFINITY: VIDEO
5 100 W/3 sp algeschermd p/sluk

B&W
B&W

P4 Topklasse Serie zuilen 2\»eg
50 120 Wall 2Mfl slechls l paar
P5 Topklasse Serie zuilen 3 weg
50 200 Wall .2798 slechls 1 paar

• (overjarige) topklasse HIFI Champagne Gold (CH) of Zwart (B) 2 |aar garantie

HK6900CH versterker, 2x170/600 W, ±90 Ampère,
HK680B versterker 2x85/240 W, ±70A, afst bed,
HK 6300 CH versterker 2x60/230 W, ± 38A
HK3600B receiver 2x70/155W, 40A, fm/am/afst b
TD 4400B cassette-deck, dolby B/C HX-pro
FL8300B 5CD-wisselaar, afst bediening

1

HANS

3295
2293
599"
JB9"9
1699
,999

1499
1699
499
1199
599
699

D cd loopwerk + D10 D/A converter
<\ converter ZD/18 bit D/A 4x05 10 kg
converter ZD/ll/45 t>it/8x05/18 bit 11 kg
RDS cd loopwerk + D500 converter
> cass/deck 4 motor dolby B/C/S afst b
Dolby Pro-Logic Receiver 3x70+2x20 W

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Na een leven van hard werken en op het punt te
gaan genieten van haar verdiende rust en nieuwe
huis, is toch nog plotseling overleden, mijn lieve
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Jenny Beekelaar-Folkersma
op de leeftijd van 55 jaar.
Ko Beekelaar
Wiebe en Ineke
Amber, Shawny
lan en Susan
Jamie, Ashley
Mike en Senja
liris, Nick, Amanda
30 september 1996
Sandrinastraat 2
2042 J L Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort, op donderdag 3 oktober van 19.30 uur tot
20 00 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene
begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort,
op vrijdag 4 oktober om 11.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.
Geen toespraken

Bedroefd, maar dankbaar voor alles
wat zij voor ons is geweest, geven wij
U kennis dat op 92-jarige leeftijd is
overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en opoe

Jaantje
Verschoor-van Duivenboden
sinds 3 mei 1945 sveduwe van
Jan Willein Verschoor
C. Verschoor-Weber
P Verschoor
E Verschoor-van den Bos
J W Verschoor
Klein- en achterkleinkinderen
Haarlem, 28 september 1996
Correspondentieadres:
P Verschoor
Celsiiisstraat 30
2011TK Zandvoort
Onze moeder is thuis.
Ei is gelegenheid tot afscheid nemen in de Helmerbbtraat 13 te Zandvoort op woensdag 2 oktober van 15.00 uur tot 16.00 uur en van 19.00 uur
lot 20 00 uur.
De cremalieplcchtigheicl zal plaatsvinden op donderdag 3 oktober in hel cremalorium Velsen Ie
Driehuis-Weslerveld. Tijd van samenkomst alclaar 11.15 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in een
van de ontvangkamers.
Vertrek vanuit Helmersstraat 13 te Zandvoort
omstreeks 10.30 uur.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

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

Gratis

enz.

pcirkccrgelcgenheid

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
Afdeling Zandvoort

M

M .

AANKONDIGING VAN DE
JAARVERGADERING 1996
VRIJDAG l NOVEMBER 1996 20.( )0 UUR

' Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.
Amsterdam (020-562.3076)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (023-571.7166)

Elke week het dagelijks nieuws!

IN HET RODE KRUIS-GEBOUW, NICOLAAS BEETS LAAN 14
Op de AGENDA staan o.a. de volgende punten:
JAARSTUKKEN
- Het bestuur (o.a.financieeljaarverslag)
- De Kolonne
- Jeugd Rode Kruis
- Welfare
HULDIGING JUBILARISSEN
BESTUURSVERKIEZINGEN
Voorzitter en vice-voorzitter zijn reglementair aftredend en her]- desbaar; penningmeester treedt af en is niet herkiesbaar.
VERANDERINGEN bij het RODE KRUIS n.a.v. NOTA "Z ORG VOOR
ELKAAR"
Informatie door de heer H. Bruin (Kringbureau NH)

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

De volgende commissies vergadere n volgende
week in de commissiekamer in hè t Raadhuis
(publieksingang aan de Haltestraat)
* maandag 7 oktober 1996, ; '.0.00 uur
-commissie Financien
De stukken voor de commissievergad ^ringen liggen minimaal vijf dagen van tevoren U 'r inzage bij
3e Centrale Balie in het Raadhu is (ingang
Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlich tingkuntu
terecht voor nadere informatie over ' de punten
dieopdeagendastaan Telefoon(023) 5740162
Tijdens de vergadering zijn exemplai en van de
agenda beschikbaar
i
Het publiek heeft tijdens de commissiev l ;rgadenng
het recht om over een onderwerp i dat op de
agenda staat het woord te voeren

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in
Een ntituru-uitvuurtverzekerintj
rlaar heb Je u-at
aan.

"Dal heb ik toen wel ondervonden.
Nutnurlijk, de verxekering dekte alle
kosten, maar net y.o belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
i\.lles leerd met de uiterste zon/ geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
Ju. deze uitvtmrtverxekcritiff
is mijn
vertrnuu'en meer tlnn n-tutrd.

WERKZAAMHEDEN AAN IRIOOL,
GAS- EN WATERLEID i INGEN
KERKSTRA | AT E.O.
Op woensdag 2 oktober wordt gestai' t met het
verwijderen van de verharding van de l <erkstraat
tussen Badhuisplein en Bakkerstra, at Vanaf
7 oktober wordt het noolwerk op het L Jorpsplein
uitgevoerd, aansluitend hierop in de K erkstraat
De werkzaamheden aan het riool m de Buureweg beginnen medio november C'sze werkzaamheden zijn reeds aangekondigd m1 bewonersbrieven Voorwerkzaamhedenaanga >-enwaterleidmgen wordt u door de Nutsbec Irijven nog
nader geïnformeerd

* Een kompleet \ erzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom \an f3.145,-- (N.B. een \ergelijkhare uitvaart kost
momenteel zo'n f 5 000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling \an de afkoopsom kunt u bestaande polissen \ a n
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f l 000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar \ oor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

AFSLUITINGEN I.V .M. HET
LEKKERSTE WISEKEND
Vanwege het lekkerste weekend zijr i de Kleine
Krocht, Gasthuisplem en de Swaluest raat (vanaf
de parkeerplaats achter het Raadhuis tot aan het
Gasthuisplem) van woensdag 2 oktc )ber tot en
met maandag 7 oktober afgeslotei ~i voor het
verkeer Woensdag 2 oktoberbegint i :le opbouw
en maandag 7 oktober wordt er afgel 3 roken Het
lekkerste weekend zelf begint op vriji dagmiddag
17 00 uur en gaat door tot zondag 6 oktober
Het verkeer wordt via borden omgel leid

-^Dagfèhhatht bereikbaar;voor j
het ychzorgcn'vm een.begrafenis "•
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulpjbij; «h sterfgeval.'.-,
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

m
°
w

Ju, ik uil \iijbli]\cnd meei informatie ovei de natuia uit\aait\er/ekcimg
ontvangen Ik heb de garantie dat ik nog neigens aan gebonden ben
naam

st: aat
postxode/\\ oonplaats
telefoon

l
l
l

leefti)d(eii)
^r
• HH

TELEFOONN tUMMER

OP ENBARE
COMMISSIEVERGADE RINGEN

--:riUi

C

OPENINGSTIJE: IEN CENTRALE BALIE/CE NTRAAL
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m donderdag van 08 3 iO tot 1600
uur en op vrijdag van 08 30 tot 12 '30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bt 'reikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 57401 00

Eenfotiïp^
óf crematie voor;sj^^^^^y||é
Sluit ren natitfa-mf^^

Bon in einelop /ondei nost/egel /enden aan
Uit\aaitcentitim Haarlem, Anmooioiiummei 318, 2000 \V( Haailem

•

KENNIS'
Volgens Algemene wet bestuursn
Burgemeester en Wethouders van
hebben op dinsdag 24 september ve

GEMEENTE

OPEN HUIS
Hogeweg 72, zat. 5/10 van 12.00-14.00
uur. Vrijst. woonhuis in centrum, met voortuin, ruime achtertuin zuid en achterom.
Ind. gang; L-vorm. woonk. met open keuken en openslaande deuren naar tuin;
badk. met zitbad, toilet en wastafel; 2 sl.k.;
1e et. grote multifunctionele ruimte (75 m2)
bereikbaar via vlizotrap. Erfpacht.
Vr.pr. ƒ 350.000,-- k.k.
Jhr P.N. Quarles van Uffordlaan 19,
goed onderhouden halfvrijst. villa met garage, voortuin en ruime achtertuin, grenzend
aan natuurgebied. Ind. hal; toilet; L-vorm.
woonkam. met open haard; open keuken
met inb.app.; Ie et. douche; 3 sl.k.; badk.
met ligbad, toilet en dub. wastafel; 2 balkons; 2e et. 2 sl.k.; berging.
Vr.pr. ƒ 595.000,-- k.k.
Appartementencomplex "Brederode"
Penthouse op 4e etage met riant dakterras
van 50 m2. Ind. hal; living plm. 52 m2; study; halfopen keuken met inb.app.; bijkeuken; 2 sl.k.; toilet; badk. met douche, wastafel en ligbad. Garage. Videofooninstallatie. Koopsom ƒ 645.000,- v.o.n.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
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Uit onderzoek blijkt dat 212.000*
lezers op de personeelsadvertenties letten in de
nieuwsbladen van Weekmedia.
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TEAC HIFI, va. ik als allerbeste getest'div aanbiedingen Sjaargar'
TEAC-P10VR
TEAC-D10/D/
TEAC-D2 D/A
TEAC-P500 V
TEAC-V8000E
TEAC-V6200 l

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

op de leeftijd van 80 jaar.
H. Koper-Weihrauch
Hetty en Piet
Hetty en Ted
Tamara, Daisley
Addy en Ger
Ger
Jan en Elvira
Ralph
Annelies en Dick
Robbert en Karin
Priscilla
Wil en Tonny
Ester en Raymon
Alex
26 september 1996
Flemingstraat 3E
2041 VW Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op dinsdag l oktober te Velsen plaatsgevonden.
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TE AC is de ca nsumentdochter van TASCAM, leider in prof Studloapp

Fa. Gcmsner & Co.

HEEFT
CONTACTLENZEN
en hij is er héél,
héél erg blij mee.

Jan Hendrik Koper

1698

CARIpAX'Hifj: •Adrri, de Ruytërweg i 31 (tussen,J. v: Galen/J l Eyertsenstr.).A'danri, tel. 6837362 *pin'

WESTERHOF

Bedroefd geven wij U kennis
dat uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, opa en
overgrootvader

CONTROL IC dyn compacte boxen
OQQ
surround monitor elc 79iTp/paar nu u JU
L60 3 weg zuilen zeerlraai 24 kg
50 200 Wall 369f p/paar nu
PROFIL 2B Iransel0| isse ranke zuilen QQQ
1Q75W zeer analytisch J-IM'pIpaarnu
PROFIL 5B ranke zuilen dApellilo
10120 W tin laag analu JSSTc caa

B~i a r m a n/ka r d o n
± 25-55% korfing

's avonds en weekend
tel. 5730500

Yvonne Keesraan

• Dolby Pro Logic
process /versterker
(op b v lape in/oul) ,£99
• 25 W/Achter-t-Center
• extra outputs
H QQ
• excl boxen op=op' l W

JBLab
1398 JBLab

INFINITY' MNUETTE Stereo+Pro Logic boxen
uil n 11 l l . subw+4 sal+cenlerbox UWsel

KAPPA 6.2

JBL-DIRECTOR:

*

INFINITY' MICPl011 Stereo+Prologic boxen
'
' ''"' ' ' . subwooler + 5 ronde salell 240ff sel

Waarneming
van 08.00- 17.00 uur
de huisartsen
F. Weenink, tel. 5712499
l. G. Anderson, tel. 5712058

voor alle aanbiedingen geldt:
zolang de voorraad strekt: op=op!

TOPKWALITEIT HIFI-CENTER mét WERELDF' RIJZEN!

l M Cl MITV' sm 152 D|SCO 4 sp/pralecl 35 kg
• 102x45x23 cm 10 300 W zwl p/paar

Geschokt vernamen wij dat bij de ramp met de
DAKOTA, naast vele anderen ook
t
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.
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GEVING
echt (Awb)
Zandvoort
rgaderd De

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
NVM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

GARAGES IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur:
Garage Keesomstraat 3 A, huur ƒ 123,21 per maand
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 3 A hebben de
huurders van de woningen aan de Keesomstraat met de nummers 25
t/m 147
Toewijzing van de garages vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garage door een briefje met uw naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
de E M M, Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 9 oktober 1996 om 12.00 uur, in
ons bezit te zijn.

besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 39 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 1 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde (bouw)plannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 1996

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
- het wijzigen en uitbreiden van een kantoorruimte m een praktijkruimte en het verkleinen
van de bestaande garage op het perceel Lijsterstraat 7

De gemeenteraad heeft op 24septemberjoogstleden de verordening voorzieningen gehandicapten 1995 ingetrokken en de nieuwe Verordenmg voorzieningen gehandicapten 1996 vastgesteld De Verordening is vanaf 1 oktober 1996
van kracht De Verordening ligt ter inzage bij de
Centrale Balie

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 8 oktober 1996.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
08
"
-09 00 uur
Corn Slegersstraat
Schuitengat
09 1 5 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15- 12 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45 - 14 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 4 5 - 1 5 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 - 16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

VRIJSTELLINGSPROCEDURE
WOONWAGENLOCATIE
HEIMANSSTRAAT
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) en artikel 46 van de WRO
resp artikel 50, lid 5 van de Woningwet vrijsteil.ng te verlenen van de bepalingen van de
bestemmingsplannen "Dr Jac P Thijsseweg,
Noorderdumweg en Circuitgebied" ten behoeve van
- het inrichten van het terrein aan de Heimansstraat ais woonwagenlocatie,
- het plaatsen van een woonwagen op
voormelde woonwagenlocatie (nr 96-050B)
- het plaatsen van een woonwagen op
voormelde woonwagenlocatie (nr 96-066B;
- het plaatsen van een woonwagen op
voormelde woonwagenlocatie (nr 96-077B)
Voormelde (bouw)plannen liggen met ingang
van 4 oktober 1996, gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort
Het Raadhuis is geopend van ma t/m do 0830
tot 16 00 uur en op vrij van 08 30 tot 12 30 uur

ART. 19 WRO

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 4 oktober 1996 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie op het Raadnuis (ingang
Swaluestraat) te Zandvoort
Het raadhuis is geopend van ma t/m do 0830
tot 16 00 uur en op vrij van 08 30 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan scnriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 24 september 1996
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor
- het perceel Lijsterstraat 7,
- het perceel Beatnxplantsoen 1
De besluiten liggen met de bijbehorende tekenmgen, waarop met een rode omlijning de
betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie op net Raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort
Het Raadhuis is geopend van ma t/m do 0830
tot 16 00 uur en op vrij van 08 30 tot 12 30 uur

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en wethouders ingediend
96098B Boul Barnaart16 plaatsen portaal en
wijzigen van
bestemming
96099B Kostverlorenoprichten
straat 105
woonhuis
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadnuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden
kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het College
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt b'j elf heoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regpls
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Womngwet, worden niet gepubliceerd De/e zijn
wel via het Openbaar register op te vragen Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurpnde de openingstijden
J
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Erepenning
Zandvoort voor
Jan Brabander

'Door geleuter is een hoop gemeentegeld verspild'

ZANDVOORT - Jan Brabander heeft van de gemeente Zandvoort de erepenning van verdienste gekregen voor zijn inzet voor
het Zandvoortse.

ZANDVOORT - Raadslid Theo
van Vilsteren (VVD) heeft zo zijn
eigen opvattingen over het 'functioneren' van de gemeente Zandvoort. De ex-zakenman, vroeger
was hij commercieel directeur
van eeri groot bedrijf, vindt dat er
teveel geld over de balk wordt gesmeten: „Door geleuter, niet-efficient werken en 'machtstrijd' in
de politiek wordt gemeentegeld
verspild."

„De heer Brabander heeft zoveel gedaan voor deze gemeente. Bovendien heeft hij zijn hart
verpand aan de samenleving,"
aldus burgemeester M. van der
Heijden. Hij roemde Brataander voor zijn werk voor onder
meer het 4 mei comité, de Rotary, Sandevoerde, de kerk in
Zandvoort en het Huis in de
Duinen, waar hij directeur van
is geweest.

Zandvoortse
krijgt bul
ZANDVOORT - Vandaag
krijgt de 28-jarige Theo Kamperman-Stuurman haar doctoraalstaul toegepaste wetenschappen aan de Open Universiteit.
Drie jaar geleden begon ze
aan haar studie Voeding en
Toxicologie, naast haar baan
als research-analiste bij TNO.

Donna Corbani
exposeert
ZANDVOORT - De Zandvoortse kunstenares Donna
Corbani exposeert in de Haagse
galerie Bizarre. Van de van oorsprong Amerikaanse schilderes
zijn menselijke figuren te zien
die op gracieuze wijze gevoelens als innerlijke vrijheid, verbondenheid en warmte uitbeelden, zoals ze het zelf omschrijft. Haar stijl kenmerkt
zich door gebruik van een
strak, met uiterste zorg en precisie gemaakt lijnenspel. Galerie Bizarre is te vinden aan
Noordeinde 107.

Therese Steinmetz
ZANDVOORT - De schrijfster Annemarie Oster opent
donderdag 10 oktober een expositie van schilderijen van de
hand van Therese Steinmetz.
Oster onthult tevens het speciaal ter gelegenheid van de
twintigste verjaardag van het
casino in Zandvoort geschilderde 'Oh, Fortuna'. Het werk van
Steinmetz kan omschreven
worden als figuratief en straalt
een oosterse sfeer uit. De expositie in het casino duurt nog tot
en met 8 december en is dagelijks te zien van half twee 's
middags tot twee uur 's nachts.

Dat geld kunnen we beter besteden

aan de burgers van Zandvoort, is zijn komt door het hele 'geleuter' erommening. „Neem nu de gebeurtenissen heen."
rondom het Kroon-besluit. Er werd
aanvankelijk veertigduizend gulden
Van Vilsteren wil dat graag uitlegbuiten de raad om uitgegeven door gen: „Oké, die hele toestand met de
het college, in verband met het aan- Kroon was een principe-kwestie.
trekken van een extern adviseur voor Moest het college nu wel - of niet die
het woonwagenkamp. Dat werd uitge- veertigduizend gulden uit eigen zak
vochten tot aan de Kroon. Maar naast betalen. Uiteindelijk had zij het tauddie veertigduizend gulden heeft de getrecht overschreden en dat nam de
kwestie nog eens vijftigduizend gul- raad haar niet in dank af. De vakpers
den extra gekost aan papier en min- stond er bol van. Voor iedere politistens driehonderd manuren. Dat cus was dit onderwerp interessant ge-
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Scandinavische meubelen en kunstnijverheid
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dat burgemeester Van der Heijden nu
pas kan toegeven dat het college van
B en W inderdaad het budgetrecht
heeft overschreden. „Waarom heeft
hij dat niet eerder gezegd? Dat had
ons veel geruzie, stapels geld, driehonderd uur mankracht en meters
papier gescheeld. Het is vreselijk genant, vooral als je bedenkt dat sommige tarieven van burgers al maanden
in de kast liggen omdat de gemeente
te weinig tijd heeft om ze te beantwoorden."

'Uitkijken voor
gevaar van

ZANDVOORT - Ouders van
de Mariaschool hebben zaterdag allerlei speeltuig opgeknapt. De banken op liet
schoolplein zijn ook maar even
meegenomen en hebben nu dezelfde kleur als de l april bank
op het Raadhuisplein.

Kinderboeken
in bibliotheek
ZANDVOORT - In het kader
van de Kinderboekenweek organiseert de bibliotheek tal van
activiteiten. Op woensdag 2 oktober wordt vanaf half twee de
bieb versierd met sprookjeskleurplaten en clrakenmobiles.
Op woemsdag 9 oktober is er
maskers knutselen en op vrijdag 11 oktober vertelt de maskerverteller Afrikaanse sprookjes aan kinderen vanaf vier jaar.
Tot en met 12 oktober is een
tentoonstelling van bekroonde
boeken te zien en is er een prijsvraag.

Internet en
Rabobank
ZANDVOORT - De Rabobank
treedt sinds kort ook op als provider voor Internet. Dit gebeurt
onder de naam TrefPunt, dat
niet alleen toegang biedt tot de
zogenaamde www-pagina's en
de nieuwsgroepen op het Internet, maar ook de mogelijkheid
biedt van e-mail en andere faciliteiten van Internet. Op het
TrefPunt
Heemstede-Zandvoort zal onder andere informatie te vinden zijn over tal van
organisaties die in het gebied
actief zijn.

Als iets onder druk staat, is het de toeristenbranche wel.
Het aanbod van bestemmingen neemt alleen maar toe,
terwijl het budget van de toerist er eerder krapper dan
ruimer op wordt. Ook Zandvoort moet aan de weg
timmeren wil het in trek blijven als badplaats. Het heeft
een hele hoop, maar dan moet het ook wel alle kansen
benutten, vindt Peer Sips van de VW. „Je kunt zeggen: die
campers willen we hier niet, maar dan ben je ze wel
voorgoed kwijt."
A, DE DOELGROEP van
Zandvoort. Is die er?
„Voor mij is dat iedere
toerist tussen de vijftien
en 45 jaar. Zandvoort is turbulent gezellig, dus voor de nieuwe vrijgestelden, de 45 plussers. De enigen waar Zandvoort
niet echt voor is, zijn de gezinnen met kleine kinderen. Want
zeg nou zelf: als het vloed is,
kun je toch geen kant op?"
Peer Sips is directeur van de
VVV
Zuid-Kennemerland,
waar sinds kort ook IJmuiden
en Velsen onder vallen, al ziet
hij dat zelf niet als een probleem. „Die jachthaven een bedreiging voor Zandvoort? Daar
komen toch geen toeristen op
af. Nee, Zandvoort en IJmuiden
moet je zien als een optelsom
van twee leuke produkten. Het

een heeft een vissershaven, de
ander een casino, goede strandpaviljoens. Wie kinderen heeft,
zal eerder naar IJmuiden gaan,
omdat Zandvoort geen faciliteiten heeft, dat is gewoon zo."
Mogen de gezinnen dan niet
tot de doelgroep behoren, verder ziet Sips iedereen graag
deze kant opkomen, al werkt
niet iedereen daar even hard
aan mee. Kort geleden klom de
VVV-directeur in de pen om
aandacht te vragen voor de
campers. 'Zeer betreurenswaardig' schreef hij het gemeentebestuur dat zo'n belangrijke faciliteit van Zandvoort
verloren gaat. „Je moet die
campers zien als een kans die
Zandvoort, naast andere, te bie-

(ADVERTENTIE)

Vrouwen van nu
ZANDVOORT - Vereniging
Vrouwen van nu organiseert de
volgende activiteiten: sjoelen in
het gemeenschapshuis op dinsdag 8 okotber, aanvang om twee
uur; op donderdag 10 oktober
wordt de expositie 'Het koninklijk bezit tentoongesteld' in paleis Lange Voorhout bezocht;
op vrijdag.4 oktober begint de
badmintonclub, van tien tot
vier uur, aanmelden bij Mies
Keur.

noeg. Zou de Kroon namelijk beslist
hebben dat het college van B&W die
veertigduizend gulden uit eigen zak
moest terugbetalen, dan zou het
baantje van wethouder in de toekomst niet meer zo populair zijn. De
wethouder zou bij elke fout die hij
maakt voortaan hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Met
andere woorden het verlies zou uit
eigen zak betaald moeten worden."
De Kroon besliste overigens anders.
Van Vilsteren vindt het erg jammer

Gekleurde
schoolbank

Per 2 oktober 1996 in de
binnenstad van Amsterdam
ook 's avonds en op zondag
betaald parkeren.
De nieuwe betaaltijden en tarieven zijn vanaf
maandag t/m zaterdag
van 9.00 -19.00 uur
maandag t/m zaterdag
van 19.00-23.00 uur
zondag
van 12.00-23.00 uur

2 oktober:
fl. 4,25 per uur
fl. 2,25 per uur
fl. 2,25 per uur

_J
Computer van apotheek
let op goede medicijn
Voor meer informatie, bel Stadstoezicht: (020) 553 03 33

ZANDVOORT - De twee
apotheken in ' Zandvoort
staan sinds gisteren via de
computer met elkaar in verbinding. Dit heeft als voordeel dat in geval van vervanging de dienstdoende apotheek kan zien of het recept
in overeenstemming is met
eerdere medicatie. Tegelijk
hiermee zijn de twee apotheken voortaan overdag tot
zes uur geopend.
„Dat de apotheken on-line
met elkaar verbonden zijn is
vooral van belang voor een sluitende medicatiebewaking," vertelt Hans Neutel van de Zeestraat Apotheek. „Een bloedverdunner bijvoorbeeld mag je
absoluut niet in combinatie
met sommige andere medicijnen gebruiken, want anders
kan het een bloeding tot gevolg
hebben. De computer geeft nu
een waarschuwing in zo'n geval." Van eigen patiënten kón-

den de medewerkers van de
apotheek dit al in het scherm
zien; nieuw is dat dit nu ook
kan bij patiënten van de Zandvoortse Apotheek en andersom.
Als logisch vervolg hierop
verwacht Neutel dat over een
paar maanden ook de huisartsen op het computersysteem
zullen zijn aangesloten. „Wanneer een arts een recept invoert, kan hij of zij direct zien
welke medicijnen een patiënt al
gebruikt. Zeker voor vervangers is dat van belang. Je weet
beter wat je voor kunt schrijven." De apotheker verwacht
dat over twee tot drie maanden
alle huisartsen op het computernetwerk zijn aangesloten.
Tegelijkertijd hiermee hebben de twee apotheken hun
openingstijden verruimd en
zijn voortaan van acht tot zes
uur geopend, in plaats tot half
zes.

(ADVERTENTIE)

t$tjmi%38n!ffi
i^lc^^^
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Maandag 13^18 .Dinsdag t/m Vrijdag 10-18
Zaterdag 1 0-1 7 *Donderdag Koopavond 1 9-21

Expostitie
'Kennemerlant

campers hebben we niet nodig.
Of: die Tsjechen hebben we niet
nodig bijvoorbeeld, omdat ze
niet veel geld meebrengen.
Maar dat betekent dat je dat
marktsegment]e kwijt bent. Ga
je daar mee door, dan knabbel
je je eigen produkt kapot."
Sips weet nog wel een paar
'negatieve ontwikkelingspuntjes', al heeft hij het vanzelfsprekend liever over de positieve. Neem het betaald parkeren,
de wielklem, het toeristisch beleidsplan, de rotonde in de Zeeweg.

maar door dat overstappen in
Haarlem komen ze alleen nog
maar uit Limburg. Die Duitsers
blijven dus weg. Dat betaalde
parkeren richting Bloemendaal, daar word je haast aangerand door een scooter. Dat is
een belediging voor een badplaats die kwaliteit pretendeert. "

Peer Sips: meer aandacht voor slecht-weervoorzieningen
Foto: Andre I.ieberom

En dan heb je nog de factoren
waar je als badplaats nauwelijks vat op hebt. Afnemende
vakantiebudgetten,
minder
korte vakanties, een harde gulden die vakantie in Nederland
„Ik word er wel eens moede- voor toeristen duur maakt en
loos," verzucht Sips. „Zo'n voor Nederlanders een trip
wielklem bijvoorbeeld getuigt naar Spanje al binnen handbevan de geringe gastvrijheid die reik brengt. En niet te vergeten
Nederlanders uitstralen. In het de nog altijd toenemende aanZuid-Franse Poitiers krijg je tal
vakantiebestemmingen;
een briefje op je ruit met het keus te over dus.
verzoek of je volgende keer wilt
Volgens Sips moet Zandvoort
betalen. Hier lijkt het wel of ze nodig wat doen. „Mensen laten
toeristen staan op te wachten. zich niet meer bedotten: ZandDie rotonde mag minder onge- voort heeft niet veel meer dan
vallen tot gevolg hebben, maar andere badplaatsen. Dus moet
ze gebeuren wel allemaal 's je meer doen aan slecht-weernachts tussen twaalf en vier voorzieningen, zoals het circus Gastheer Cohen: „We hebben vier verschillende zalen met
uur, dus waar heb je het dan bijvoorbeeld of het Lekkerste verschillende muziek, dat is de kracht van de formule"
Folo: Marthn Burger
over."
Weekend. Aan het gastvrijOver de daadkracht van het heidsmanagement kan heel wat
gemeentebestuur - of juist het verbeterd worden, want soms
ontbreken ervan - wil Sips, be- word je gewoon grof behandeld.
grijpelijk, niet al teveel kwijt. Nieuw is dat we ook out season
De opmerking van een raadslid proberen de gasten naar Zand- 'het bestuur heeft geen enkele voort te trekken door een gratis
visie, daarom komt er maar overnachting. We richten ons
geen toeristisch plan' - ontlokt heel duidelijk op Nederlandse
hem een bulderlach. „Als we toeristen en Duitsers uit de omniet uitkijken hebben we over geving van Keulen, dat zijn er
ZANDVOORT - Tijdens duidelijkheid nog even bij.
twintig jaar een uitgeklede bad- zo'n vijftien miljoen. Als je er 12 de oktobermaand is het Want ook bij De Manege heerplaats. Dat zal niet gebeuren, procent van weet te bereiken, feest in vrijgezellen-socie- sen 'spelregels'. Dat is in het
maar je moet wel alert zijn. heb je het wel over anderhalf teit 'De Manege' aan de Blin- belang van de gasten en bepaalt
Zonder parkeerplaats blijven tot twee miljoen overnachtin- kertweg 2. Bekende zangers, de goede sfeer. Om die reden
de campers weg, terwijl dat gen."
zoals onder andere Maria heeft Rota Cohen ook veel bemensen zijn die wel wat uit te
„Ach," verzucht Sips ineens, Verano, Wim Koopman, kende Zandvoorters onder zijn
geven hebben. Een paar wiel- „met dit panorama van strand Dries Roelvink en Donna personeel. Wie kent Tommy
klemmen en menig toerist blijft en zee, daar winnen we het toch Lynton, zullen hier op ver- van Paridon niet, de charmante
bij de deur. Zijn zelf
weg of, erger, vertelt dat tegen mee."
schillende zaterdagavonden gastheer
anderen. Voorheen kwamen
geschikte bloemboeketten zijn
optreden.
Klapstuk
wordt
altijd adembenemend mooi.
veel Duitsers met de trein,
Eduard Herkes
een groot artiestengala op Ook de alom bekende 'horecazaterdag 12 oktober. ,,De so- -koningin' Ruth, weet in haar
cieteit heeft inmiddels zo'n pianobar het sfeertje er altijd
(ADVERTENTIE)
zesduizend leden, maar het goed in te krijgen.
is altijd leuk om weer 'nieu„We hebben, hier vier verwe gezichten' te zien, zegt schillende zalen met verschilgastheer en eigenaar Rob lende muziek, dat is de kracht
Cohen. Uit ervaring weet de van de formule," aldiis Cohen.
ZFM Zandvoort
horeca-man dat tijdens deze „Bovendien, ben je een keer ieis te beluisteren
feestmaand weer heel veel mand zat en die persoon heeft
nieuwe gasten 'De Manege' het niet zo door, dan kun je
op de
Programmering Z-FM
diplomatiek verdwijnen naar
zullen bezoeken.
een van de andere zalen zonder
Ether: 106.9 fm
.,Ze komen om er te dansen, iemand tegen de neus te stoten.
,»Maandag tol on met donderdag
lekker
te eten, en natuurlijk om Is ie mooi of niet?"
0.00 l/m 18.1X1
ZI'M Nonslop service
, ,
„
even heerlijk te flirten. En dat
In het begin moest Cohen erg
18.00 l/m L'O.OO
MuzickboulL-vard
Kabel: 105-0 IHl
maakt het sfeertje in De Mane- vechten tegen vooroordelen.
Power I'lay
20.00 t/m 22.110
Tussen Kb" & Vloed
22.00 t/m 24.00
ge altijd erg speciaal," zegt Co- „Nog steeds merk ik dat menhen lachend. „De mensen spre- sen vaak drempelvrees hebben.
Vrijdag
ken altijd van 'een heel apart 'Alleenstaand' is vaak nog een
0.00 l/m 1 1.00
'/.l'M Nonslop service
gevoel', als ze hier zijn." Wat te zwaarbeladen woord. Veel
7,\'M I'lus. Ken programma speciaal voor de senioren
1 1.00 l/m 12.00
Walerloren (met tussen 12 en l de jiemccnlcvoorliclilcr)
12.00 l/m 14.00
dat precies inhoudt? Daarover mensen willen nu eenmaal niet
XFM Nonslop service
14.00 l/m 18.00
moet hij zelf eerst eens even tot die groep behoren en dus
Miuiekboulevard
18.00 l/ni 20.00
diep nadenken. „Kijk, bij ons ook niet in dat velletje worden
20.00 l/m 24.00
I'ower I'lay
kun je lekker oogcontact heb- geduwd. Maar als /.e eenmaal
22.00 l/m 24. 00
BI'M
ben en fijn dansen met elkaar, bij ons binnen zijn. clan genieZaterdag
zonder dat er een jaloerse man ten ze met volle teugen."
0.00 l/'m 02.00
NiKlilfliuht. Ken programma voor de Rock-lieflicbber
Rob Cohen is blij niet het beof vrouw aan de bar zit. Boven2.00 l/m 08.00
XI-'M Nonstop service
dien, als er met jou lekker ge- drijf. dat hij in de loop der jaren
Broek ophalen
8.00 l/m 10.00
Goedemorgen Xandvoort (Live vanuit Café Ncuf)
10.00 l/m 12.00
flirt wordt, dan heb je al snel heeft opgebouwd. ..Maar denk
12.00 l/m 14.00
Hand in hand
het gevoel dat je er weer héle- nu maar niet dat deze vrijgezel14.00 l/m HUM
Badmuls
maal mag zijn. Dat is toch fan- lensocieteit uit weelde is geboKi.OO l/m 18.00
Kurobroakdown
ren," zegt hij vervolgens. „Het
tastisch?"
18.00 t/m 19.00
XFM Sport (Live vanuit Yanks Café)
„Neem nu de mensen die ja- is nu een gezellig' en goed floreGelellcr aan Xee (Live vanuit Yank Café)
19.00 t/m 20.00
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
ren getrouwd zijn geweest en rend horeca-bedrijf. Maar dat
plotseling alleen komen te was vroeger wel anders. Eerst
Zondag
staan. Voor hen is zo'n avond was het een paardenmanege.
0.00 t/m 9.30
Xl'M Nonstop service
heerlijk. Ze leven weer héle- Maar de zaak moest dicht, het
de Duinroos. Ken levensbeschouwelijk programma
!).:!(> t/m 10.00
10.00 l/m 12.00
XI' M Jazz
maal op, voelen het bloed weer ging allemaal niet meer. De
Kffc Hnmchen mei . . .
12.00 l/m 14.00
door de aderen stromen. Voor- paarden werden verkocht en
Badmnts
M.(H)l/m lti.00
waarde is natuurlijk wel dat de het werd stil in de kraal." Een
Ki.OO t/m 18.00
Xamlbak
gasten die bij ons komen geen tijd lang was het toen 'sappelen18.00 l/m 20.00
Muziekboulevard
de Kuslwaclil
vaste relatie hebben of ge- 'voor Cohen. Daarna begon hij
20.00 l/m 24.00
trouwd zijn," zegt hij er voor de veertien jaar guleden met een

In De Manege kom je
vooral om te flirten

ZANDVOORT - Onder de titel 'Het heerelijke gezicht van
Kennemerlant' is een selectie
van gravures te zien uit het 18-e
eeuwse boek Het zegepralent
Kennemerlant in museum
Beeckestijn te Velsen. De originele kopergravures zijn afkomstig uit de twee gemeentearchieven van Haarlem en Velsen. Tot en met l december is
de tentoonstelling te zien in het
museum aan de Rijksweg 136 te
Velsen-Zuid.

klim u sturen 11:1:11 uV
rodiiclic van de huilenvclikn.st: Cuuniril.
Husihu* SI. l KIS Al! Amstelveen of .ifutvcii op ons
kantoor. Gfhou» •Vm-k-Myn. Laan \aiuk- I M u n u V
Meester-421 11. Tel: (t:i>-6451M5 \•.,\: 020-M52508

nieuw concept: een horeca-gelegenheid, exclusief voor vrijgezellen. Langzaam maar zeker
bouwde hij de zaak op. Nu behoort De Manege tot een van de
drie grootste vrijgezellensocieteiten van Nederland.

Zelf aan de slag
bijii Foto Focus

ZANDVOORT - Heeft u
geen negatief meer van uw
lievelingsfoto? Dan kunt u
bij Foto Focus in de Haltestraat 37 terecht. Het
'nieuwtje' is dat u - als leek zelf aan de slag kunt. Snel
en gemakkelijk kunt u hier
namelijk een nieuwe afdruk
of vergroting maken van
een bestaande foto.
Via
een
aanraak-taeeldscherm wordt de opdracht gegeven. Zowel de grootte van de
foto als het aantal afbeeldingen
op een duplicaat kunnen worden ingesteld. Verder kan de
foto worden verfraaid met passepartouts of worden gecomtaineerd met tekst. Rode flitsogen
kunnen simpelweg worden gecorrigeerd. En met uitvergroten komt alleen d(a)t, wat echt
gewenst is op de nieuwe afdruk.
Het Kodak Imagic Systeem
bestaat uit het al genoemde
aanraakbeeldscherm, een scanner voor het origineel en een
thermische printer. Nadat alle
wensen ten aanzien van de foto
zijn gegeven wordt op de printtoets gedrukt. Dat is alles. Binnen enkele minuten is de nieuwe afdruk klaar.
Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Via dit systeem kunnen ook afdrukken en vergrotingen worden vervaardigd van
Photo CD's. En wat leuk is om
te weten: er komen geen lichtgevoelige materialen of chemicalien aan te pas.
Daarnaast heeft Foto Focus
nog een aanbieding voor de
Zandvoorters: als u een fotofilmpje laat ontwikkelen, kunt
u voor slechts 4,95 gulden de
Kodac Picture Disk bestellen.
U ontvangt dan uw ontwikkeide foto's zowel op papier, als op
diskette. Met deze software
kunt u foto's exporteren naar
de tekstverwerker. Bovendien
kunt u foto's rechtstreeks op
uw pc selecteren en schikken
tot een album -inclusief tekst.
Het geheel kunt u daarna opslaan op de harde schijf. Ook
uitvergroten en verkleinen behoren tot de mogelijkheden van
de software. En niet te vergeten: u kunt de foto's ook nog
uitprinten.
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9s uw interieur toe
Kan uw interieur wel een nieuwe
impuls gebruiken' Kom dan
naai De Qt aal Plafonds
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wandpanelen in vele kleuren
Elke paneelsoort niet z n eigen
sfeer en uitstraling Modern
klassiek

rustiek, romantiSLh

IA vindl de stijl die bij u pas!

Peter Goijs, Parcour Bicycle

Ontdek de mogelijkheden
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Lip :,itLiJ,i<_' y.i in JL sr.uuls om I \ \ C L nul 's iniJJ,iL;s open !\• .m-iul u o i J r m u z i k a a l oinlijsi Joor Je
Smit & Dorlas Coast to Coast jazz Band, r e u v i | l m ilc miiklaLj om tuce, Jne en \ i e i uur
N e i i i l M L - L k i minst i u k s, \.in X l . i l . i s pi M t SL hoi il 111 kleJinu \.in Ros irilo, :ullcn uoi Jen ueuc\en
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voor een persoonlijk
ex(,lusief

interieur

de Gragfplafonds

/on J IL; (i okiohci is ei \ ui.it 1 1 u u i 's mollens een mt^eliicij pio»r.imm.i J.H begint met veel
, I L H \ n e i f L i i \ ooi k i n J e i L i i een kiiulerhoek, sLhikleien \ooi kmjeien en een speel^oeLlheurs Om
LLii uui m JL miJJ.it; is LI LI n kottiLLonLeir mer o.,i Daphne Druif, Simon Roberts, Kees
Draaijer en Jan Peter Verstcege.
\ L e l hel inüsicllmi: uouh \ u u . i L h t \ooi JL \eilmt; \ , i n ten h ite \.in hel UoeJe Doel, ilit j.i.ir het
Kon.ilJ MiOonalJ l l u i s OnJei | L I L ) I H » \.in \cilinyniccsrci Willem Je Winter komen o. a. diverse
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LI is ook een u n i e k e \ aas \ , m M a i j a n Rchcl (uesisjneerd Jooi t^as Spijkeis) en een hecklje van Kees
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is Jooi Asrrid Engels
F\onJ halt \ iet ~ il L!C opbienust, niklLlels L!C uineikint; \ an een chcLjue ten bare \ an het GncLle Doel,
uoijen o \ e i h inJiyJ aan me\ rouw S Tot h
Om tiL.ii nui 's a \ o n j s \ \ o i j t tenslotte het rx\eede Lekkeiste Weekciul \ a n Zandvoort .itfjesloten.

Buiten de aangekondigde optredens zullen er
vrij., zat. en zondag
straatartiesten en muzikanten
„het lekkerste weekend"

VLAABDINGEN-.AMSTERDAM-ZEIST

Amsterdam J a r m u i d e n 47 Telefoon 020 - 613 47 75 Open. m a a n d a g t/m vrijdag 09 00 - 17 00 uur, zaterdag 10 00 - 16 00 uur

Tevens is ook 3 dagen lang het promoteam van SBS 6 aanwezig.

NU FIKSE KORTINGEN
op alle kleding.
Zelfs 25% korting op
nieuwe wintercollectie
(maten 68/74 en 128)
In onze
zonnestudio:
perfekte, moderne
zonnebanken
12.50 p/keer

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten.
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

offerte.

Tok o

KINDERKLEDING

Weekmenu
Had u het de afgelopen winter koud in huis?
Denkt u daarom aan een andere cv-ketel?
Maar wat is belangrijk bij de aanschaf van
een nieuwe ketel?

Rendang Ajam

met
Sajoer Lodeh

muzikaal omlijsten.

Vraag vrijblijvend

en

NOVILON MARMOLEUM

Vrijblijvend

liet antwoord hierop krijgt u op on/.e
informatiemarkt

Bami/Nasi of witte rijst
7

\\ i) informeren u over energie/uimge
HR-kciels, isolatie, verhuur en subsidie.
Informatiemarkt voor cv-kctels
lïNVT Kennemerland N. V.
Oudeueg 85 (industrieterrein Waarderpolder)
maandag 7 oktober a. s 18.30 - 21.00 uur

(naast surfshop)
023-5712500

en

mei /iieJezueikiiig vair
• Ncfiï-Fasto • Radson • Rcrncha • Xodiac
• Vaillant • Gasrcnt

naar keuze

ƒ 1 2,50 p.p.
THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

dinsdag 8 oktober a. s. 18.30 - 21.00 uur
niet inederveiking van:
• Rodiac • Atag • Avvb • Daaldcrop • Gasrcnt

prijsopgaaf.

. v,d.

Telefonische informatie: (023) 546 47 95

Ma r is si raaf 13a. Tel. 5715186
niet alleen voor de Anita's
en John's originele
Dr Shoe-Bizz

Energie Noord West
HNW KenncmL-ikind N Y
Postbus 521
2003 RM Haailcm

mt. 23- t/m 35
in de kleuren knalgeel
knaloranje en zwart

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

130

soorten

vlees

Soc. Single Dance
De Manege -14 jaar
De gehele maand oktober feestmaand met optredens,
orkesten enz..
Programma:
zat. 5 okt. 21.00-22.00 uur Cocktail party
Live orkest en optreden ROBERT LEROY
\^^*|
T W.
• _vVJ ».
Grote Krocht 22, Zandvoort

Zser bekend om zijn uitstekend uuerk en
het grote nut van zijn talenten om de
levensvreugde terug te vinden!!

BEL H€M NU OP!!!

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGER/J

CRNSTIG UUERK, VLUG €N DOELTREFFEND, IN fllU DISCRCTI6
Grhend ziener-medium, grote ervaring en bevoegdheid - De eerlijkheid \s de bosls van zijn uuerh Lost grote en kleine problemen op
zelfs de meest atanhopige, liefde en verzoening - Direhte terugkeer
van geliefde personen, verloren liefde • Rlle seiuele problemen Geluk In de zokenujereld - Hondel - Familiale moeilijkheden Vermageren enz
Ontvangt all* dogen Van 8.00 tot 10.00 uuf op afspraak

VOOR HET MOOISTE

VLEES, VLEESWAREN EN

SPECIALITEITEN

zat. 12 okt. 21.00-22.00 uur Cocktail party
Live orkest en optreden MARIA VERANO,
DRIES ROELVINK en THE MAGARENA STRING GIRLS
zat. 19 okt. 21.00-22.00 uur Cocktail party
Live orkest en optreden van WIM KOOPMANS
zat. 26 okt. afsluiting - SUPER SOULNIGHT
21.00-22.00 uur Cocktailparty
Live Soul orkest optredenDONNA LYNTON
Onze chefkoks hebben op al deze avonden
koude/warme of satehbuffets opgesteld.
Dus ongebonden mensen vanaf 30 jaar corr. gekleed.
Kom m okt. naar de manege entree 25.= all in.

Reserveren of info over
lidmaatschapspasje tel. 023-5716023
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Als ik een

M'

„Vorige week had ik een gesprek
met mijn moeder," zegt de 34-jarige Patricia Ramaer. „Ze snapt er
geen snars van dat ik mensen met
mijn paranormale gaven probeer
te helpen. Denk je datje de wereld
kunt verbeteren? vroeg ze me. Als
ik met mijn gaven slechts een persoon gelukkig maak, dan is dat
voor mij al genoeg, antwoordde ik
haar."

^vtiurf,

\

Raadslid bekeurd
Een bekend raadslid zou deze week m vliegendp vaait ov^r de /.eer.eg
hebben gereden Op het punt van de Rotonde in Ovprvcen v.eid MIJ op drbon geslingerd BIJ navrnag blijkt het om laadshd Jan Termos van DO'S te
gaan 'Ome Jan'is er niet echt van ondei de indruk ,P« h fieha'l hnnocn
keer gebeuren, ik word er niet sjagrijrug van, was 7ijn rornni^riUiar l n_i
ome Jan, doe nou toch eens een keertje wat rustiger aar, op uw leeftijd'

Gratis rit
„ATRICIA RAMAER IS „Het was juist in een periode
helderziend en paranor- dat ik mij heel rot voelde. De
maal begaafd. De Zand- Zandvoorters in mijn omgeving
voortse is het twee jaar waren lief voor mij, hebben mij
geleden gaan ontwikkelen. in die tijd heel goed opgevanSindsdien heeft haar leven een gen. Daar ben ik ze erg dankandere wending genomen. In taaar voor. Ik hou van Zandde positieve zin, zo voelt ze dat voort. Na dat jachtige leven van
heel sterk.
de grote stad, leek ik opeens
een beetje terug te vallen op een
„Als grafisch ontwerpster - oude cultuur. De rust van de
onder andere voor het Konink- natuur, het dorpse karakter en
lijke Tropen Instituut en bij de warmte van de mensen om
Elle Magazine - werkte ik voort- mij heen, dat had ik in die pedurend onder druk. Ik verzorg- riode nodig."
de de vormgeving en de lay-out
van verschillende opdrachten.
Patricia bleef in het grafische
Werkte veel 's nachts, zat altijd vak werkzaam. Daarnaast nam
tegen deadline's aan. Dat lukt, ze de rust en tijd voor zichzelf
als je zelf goed in je vel zit. Maar en ging op zoek naar die 'andein mijn prive-leven ging het m re wereld', de wereld van het
die tijd niet goed met me. Ik spirituele. Al vanaf haar twinraakte langzaam maar zeker ge- tigste volgde ze cursussen over
stressed. Zonder dat ik het in bewustzijn en helderziendheid.
de gaten had werd dat steeds Nu ging ze zich opnieuw hiererger." Patricia glimlacht. Haar mee bezig houden. Ook haar
prachtige ogen lijken dwars vroegere liefde voor oude cultudoor je heen te kijken en stra- ren pakte ze weer op. „Zolang
len een ongekende kracht uit. ik mij kan herinneren interes„In de afgelopen acht jaar seer ik mij al voor stammen die
kreeg ik drie ernstige auto-o- helemaal op de ouderwetse mangelukken. Tijdens de laatste nier leven. Wat zijn we daar ver
ontsnapte ik zelfs op het nip- vanaf gedwaald, dacht ik steeds
pertje aan de dood. Op de een of weer." De lessen en cursussen
andere manier werd ik toen tij- in het spirituele brachten haar
dens mijn herstel wakker ge- echter niet wat ze zocht. „Ik
schud. Je moet het nu toch echt heb er veel van geleerd en werd
rustiger aan gaan doen, gonsde er rustiger van. Maar het bleef
het door mijn hoofd. Ik wist dat naar mijn gevoel altijd zo zweik er naar moest luisteren."
verig. Ik werd er niet gelukkiger van."
Patricia, die afwisselend in
Canada, Engeland en NederDe grote wending kwam toen
land woonde, kwam uitemde- zij Christopher Beaver onthjk terecht in Zandvoort. Ze moette, een medium dat in convoelde zich er meteen thuis. tact staat met 'Black Bear', een

Als u zich afvraagt waar de 65 plussers drve maand war^n Die zaten
met z n allen lekker m Umuiden Rederij Lovers had oor leuke trein ja'ibin
ding ze mochten allemaal gratis met de trein van Amsteidj'ii naar Umu
den Daar werd flink gebruik van gemaakt . De hele maand september'/.as
het 'grijs' m m n tent, aldus een visverkoopster aan de overkant w n hei
eindpunt van de trein

Grof taalgebruik
'Voor hete vuren' heet de serie van de EO, waarin binnenkort onze
Zandvoortse brandweermannen 'm actie' te zien zijn. Deze week werde'i
filmopnames gemaakt in de brandweerkazerne en op locatie De red
dmgsploeg moest iemand bevrijden, die in oen diepe put was gevallen
Aangezien we zo'n put niet hebben in Zandvoort, vertrokken ze even
stiekem naar Bloemendaal (Dat merken de kijkers toch niet1) Er werd vij
geïmproviseerd, maar de rol had zijn beperkingen Zo mochten de manner
geen 'grof taalgebruik' bezigen van de EO Maar ach, ze hebben wel een-,
voor hetere vuren gestaan. De serie begint vermoedelijk m november

Groot alarm
Cherokee-indiaan, die vierhonderd jaar geleden leefde. Deze
indiaan was een oude Sjamaan.
En de cultuur van de Sjamanen
was Patricia reeds bekend.
„Het Sjamanisme is de oudste
spirituele leefwijze ter wereld.
Vijfduizend jaar geleden is het
ontstaan. In bijna alle oude culturen van de wereld kom je Sjamanen tegen; medicijnmannen- of vrouwen die ervoor zorgen dat het volk gezond en gelukkig blijft. Fysieke en emotionele pijn
kunnen zij
weghalen met hun magische
krachten, kruiden en rituelen.
Ze hebben respect voor de natuur, staan in contact met moeder aarde. De Sjamanen hebben
meerdere technieken om mensen te helpen op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel
niveau. Daarnaast geloven de
Sjamanen dat je een stuk ziel

(ADVERTENTIE)

kunt verliezen door onder andere traumatische ervaringen.
Zij kunnen je het weer teruggeven, je ziel helen."

Patricia Ramaer: „Het is mooi als ik mensen kan helpen hun
eigen kracht terug te vinden"
Toto .\ndie i.iebeiom

in de Sjamamstische leer, voelt zelf uiteindelijk van hcrschoPatricia zich 'geheeld'. De afge- hng.
lopen periode leerde zij zich de
Net terug uit Zwitserland - zij
verschillende 'Sjamaanse' tech- gaf er een traming aan een
nieken eigen te maken om men- groep van twintig vrouwen - is
sen te kunnen helpen hun hart- ze nu zover dat ze ook de Zanden ziel weer compleet te ma- voorters wil vertellen over haar
bijzondere ervaringen. Dat doet
ken.
zij op 20 november in hotel FaNu, via meditaties maakt Pa- ber aan de Zeestraat. Iedereen
tricia reizen naar andere werel- is van harte welkom. Eventueel
den, krijgt adviezen en diagno- kunnen mensen die individueel
ses door en 'ziet' wat de mensen met haar willen praten, voor
die haar om raad vragen nodig een gratis eerste gesprek bij
hebben om zichzelf 'te helen'. haar terecht. „Het is mooi, als
Ze schrikt daar niet van hoewel ik mensen kan helpen hun eier de laatste twee jaar veel met gen kracht weer terug te vinhaar is gebeurd. De ervaring den Daarna hebben ze mij niet
leerde haar te vertrouwen op meer nodig."
haar eigen innerlijke krachten.
Martha Burger
Inmiddels, na veel trainingen En broodnuchter spreekt ze

Patricia was meteen getroffen door het medium, voelde
dat ze het liefst zoveel mogelijk
bij Christopher in de buurt wilde zijn. Ze volgde zijn lessen,
ging met hem en andere studenten mee naar Colorado en
luisterde naar wat 'Black Bear'
haar via haar nieuwe vriend
vertelde.
Ze werd er gelukkig van en
bleef met beide voeten op de
grond staan, is haar mening.
Toch konden diezelfde voeten
in trance - m Colorado - zelfs
over gloeiend hete kolen lopen
zonder pijn te voelen of ook
maar een blaar te krijgen.

Kerkdiensten
5/6 oktober
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds G. Germans.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10 00 uur: ds C. vd Vate.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: G. Blans.

Dier van
de week

Zondag 10.00 uur: pastores D.
Duijves, C. vd Pol en H. Post
(Vormsel).
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: dr S. Verheus.

Speelweek van 3 t/m 9 oktober

[Nederlands
gesproken
versie.

A.L

12 jaar

Dagelijks

ma. t/m di.
19.00 en 21.30

13.30 en 15.30

Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag 9 oktober om 19.30 uur

PÏEDITERANEO
Kcgie.- Gabriele Salvatores
Het: Dicgo Abatantuono. Claudio Bigagli

Gasthuisplein 5, 2O42 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

Overigens werden vijfvoeters vroeger gebruikt voor het bemesten van do
aardappellandjes, die zich overal in de duinen bevonden De Zandvoorters
zochten de zeesterren vooral op het Zuidstrand en namen ze mee met de
schelpenkar Ze werden gedroogd en over het land uitgespreid en gaven de
aardappelen en groenten voeding. Als ze te snel werden gebruikt, dan ging
het mis. De vijfvoeters gingen rotten, er kwam ammonia vrij en de duinpiepers werden knalblauw

Opmerkelijke uitspraak
Raadslid Theo van Vilsteren (VVD) ,.Je kunt de gemeente Zandvoort
besturen 'm een uur per week met een goed glas wijn', als er maar efficiënt
gewerkt wordt "

Jerry Springer
Tijdens de inspraakavond van het plan Park Duijnwijk zat het barstensvol
in gebouw de Krocht. Gemeentevoorlichter Egon Snelders -'casual' gekleed- ontpopte zich die avond tot een ware entertainer en werd zelfs
vergeleken met talk-show master Jerry Springer. ,,Waar is ie nu weer,
nepen mensen steeds als Snelders met zijn draagbare microfoon door de
overvolle zaal zoefde. Op een gegeven moment werd iemand het onderonsje tussen 'Springer' en het gemeentelijk panel te gortig. „Zitten-we hier nu
voor een optreden van de gemeente of gaan we nog eens een keer onze
vragen beantwoorden, ' onderbrak hij de 'performance'.

Elysee-Beach wordt hoogstwaarschijnlijk een Golden Tulip-hotel De
directie wil het nog niet bevestigen, maar we mogen volgende week
terugbellen.

Maandag 20.00 uur: leesgroep
Celestijnse Belofte.

bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging1 EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren, tel. 023-(5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Ta\i: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prmsesseweg 34, tel (023-) 5714131
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Mest

Golden Tulip

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
(023-) 5715847
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem c.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
10.30-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor

Een viskotter raakte deze week m ae problemen Ter hoogte van Bouwes
Palace liep de boot op een zandbank en dreigde vervolgens te kapseizen
Groot alarm werd geslagen De KNRM, de reddingsbrigade, pol'tie en
ambulance kwamen onmiddellijk m actie Ook een Marine-helikopter circelde boven de boot Wat bleek het geval. . Aan een kant zaten er alleen maar
garnalen in het visnet. Het andere net zat echter propvol met zeesterrer
Een vreemde zaak. De zogenaamde 'vijfvoeters' waren zo zwaar aat d^
boot bijna slagzij maakte. Gelukkig liep het goed af.
„Hoogstwaarschijnlijk is'ie met een van de netten door een vuil gat
gegaan," aldus een kenner

Gratis parkeren
De parkeerdruk in Zandvoort wordt steeds groter In dat opzicht kunnen
dingen flink gaan 'irriteren' De gemeente Zandvoort heeft op het parkeerterrem naast het raadhuis zeven plaatsen gereserveerd 'voor eigen gebruik'. Dat is volgens Snelders ooit door het college van Burgemeester en
Wethouders beslist „Maar niet door de gemeenteraad en die vertegenwoordigt ons uiteindelijk " zeggen ondernemers en bewoners uit de omgevmg. „Als wij naar ons werk moeten, dan moeten we toch ook zelf een
plekje zoeken9 Bovendien scheelt het weer inkomsten m de gemeentekas."

Peter en Meter
Patty (boven) is een
schildpadpoes van acht jaar en
een beetje eenkennig. Ze zit al
vanaf 16 februari in liet
dierentehuis. Voor Patty wordt
een nieuw tehuis in een rustige
omgeving gezocht, zonder
andere katten, honden en
kleine kinderen.
I\Iax (onder) is een c>pers
gecastreerde kater van iö jaar.
Hij is heel lief en aanhankelijk
en heel sociaal met andere
katten. Ma\ vindt auto rijden
heel fijn en kan heel goed aan
een tuigje mee wandelen. Hij is
een echte gezellige vriend. I\Ia\
krijgt nierdieet. maar is \ crdcr
heel gezond.
Informatie bij Kennemor
Dierentehuis Zand\oort, tel.
5713883.

Er zijn 'Anolissen geboren m de sub-tropische kas aan de Vmkenstraa*
De jonge Amerikaanse kameleonnen zijn geboren tussen de bladeren va
de bananenplant Joke Braas en Alfred Tersteege zijn blij met de subtropi
sche gezmsuitbreidmg De bijzondere kas moest eerst worden afgebroken
omdat de bouwvergunning was overschreden, maar de gemeenteraad nam
het destijds gelukkig voor ze op De raadsleden mogen zich nu aan ook ee i
beetje 'Peter en Meter' noemen Het college van Burgermeester en
Wethouders is niet uitgenodigd op het kraamreestje

Witte tong: vergissing van de natuur
De witte tongdie vorige week voor de kust van Zandvoort is gevangen blijkt
inderdaad een 'aparte vogel te zijn Zelfs het oudste Zandvoortse vissersmannetje spreekt over een raadsel Overigens zijn er al verschil'ende
grappen over de meesten zeggen dat ie flink gesclvokken moet zijn Jan
Bonnie vindt het achteraf 'wel zonde' dat hij net inmiddels zo beroemd
geworden beest heeft opgegeten Bioloog Heessen van het Rijksinstituut
voor onderzoek der Visserij ziet het meer als een vergissing van de natuui
Een witte tong heeft hij nog nooit gezien wel andersom een tong die
helemaal pikzwart was Foutjes m het kleurpatroon Komt bij platvissen wel
vaker voor. vooral bij de tarbot en de ^net is zijn ervanna Overigens een
gelukje dat hij met z'n opvallende kleurtie nog no oud is geworden'

Burgerlijkestand
In ondertrouw: Robertus Maria
Joannes Lefferts en Johanna
Pieternella Wilhelmma Kranenburg.
Getrouwd: Frederick Antonio
Camzales Jiron en Natascha
Danielle Kuiper; Robert Cornehs Peetom en Loretta Cathari
na Hellingman; Martin van der
Kuijl en Bianca Alice Janine
Joacim.
Geboren: Jan Jacobiia Johannes, zoon van Marcus Jacobus
Leendert Jan Lavoo en Gerda
Britta Lavoo.
Overleden: Jacob Johannes
Drommel, oud 70 jaar, Ehsabeth Kelder-Sanders, oud 79
jaar; Irene Agatha Everhard-Bloemarts, oud 80 jaar; Ahda
Sinnecker-Leeuwerke; Hendrika Wilhelmina Straatman, oud
88 jaar.

Na een witte tong: wordt binnenkort misschien \\ cl een i«t-htrecpt
exemplaar gevangen...

Ca.loon M..K de lioui
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De Vaporetto stoomremiger maakt echt

simpel en zonder chemische schoon-

alles schoon. Ramen, vloeren, tapijt,

maakmiddelen. De Vaporetto werkt

muren, plafond, badkamer, WC, auto,

namelijk met stoom en heeft dus alleen

oven,

matrassen, voegen,

water nodig. Wilt u meer weten over dit

tegels, radiatoren,. En u kunt er zelfs

unieke apparaat, ga dan naar Expert,

mee strijken of behang afweken Snel,

die demonstreert hem u graag.

RADIATOREN

gaat niets te
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.

Op 4 november bestaat HEMA 70 jaar. De eerste winkel van de
Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam in de Kalverstraat
geopend. Inmiddels telt HEMA meer dan 230 winkels. Om dit te vieren is
een speciaal jubileumassortiment samengesteld, dat voor een groot deel
door Nederlandse ontwerpers is ontwikkeld. Dit assortiment is van 30
september tot 12 oktober te koop. Vanaf 4 november dragen al onze
winkelmedewerkers bovendien de nieuwe bedrijfskleding. Dit zijn de
twee ingrediënten waarmee HEMA haar 70-jarig bestaan viert.

Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen.
Betaalgemak met de
Expert Creditcard.

koelkast,

Bel 020-6661120 ~~~
voor de Expert vakzaak bij u in de buurt.

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van september vrerncht Van de wmnende lotnurrimers zijn de la-itste drie cijfers vveggelaten, want iedere deelne mer m dezelfde -ostcode wint tot 3 000 gulde i - dezelfde prijs Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worc en automatisch op uw rekening overgemaakt Ze'tfouten voorbehouden
1006
1023 TG

70,25,-

1026 CK 7000,1031 JA
25,1031 JE
25,1032 HK 700,1033 XZ
25,1034 WK 25,1047
1052
1054
1056
1057
1057

De Nationale Postcode Loterij
maakte bij de afgelopen trekking
alle leden in de winnende postcode
1443 AB in Purmerend rijk. Zij
w o n n e n de eerste Extra Straatprijs \an een miljoen gulden. Elk
\ a n de twaalf winnende loten was
dus goed voor ruim 83.000 gulden.

1058
1058
1059
1063
1069
1069
1071
1075
1075
1076
1077
1078
1078
1079
1092
1092
1094
1097
1102
1104
1106
1108
1111
1117
1127
1135
1141
1141
1171
1175
1186
1186
1216
1217

De trekking \,ui de maand september
Lvi_rde ueej een lijst van vele ticndui/endui w i n n a a r s op v a n grote en
kleine pnj/en De ton viel bijvoorbujd in A l p h e n aan de Rijn, waar de
overige \ v m n a a r s in de w i n n e n d e
postcode ook /etr te spreken waren
over lui n troostprijs van l 000 gulden K i j k snel in de h|st ot ook uw
poslcoik tussen di w i n n e n d e cijlers
staat'
De Mi_ga Jackpot van de Postcode
l otenj bleet de/e maand staan De
prijs, twei miljoen gulden groot, viel
op een niet verkocht lotnummer in de
üemeuite Docinchem Volgende
ma ind staat de Mega lackpot dus op
"^ miljoen uukleii'

1222

XV
CL 7000,JL
25,VD 500,PS 700,PE 50,WP 50,TN
RN
XG
RS
XG
JR
GL
PN
ED
XL
JE
HM
RB
CN
KC
ZT
XC
KP
RJ
WL
CR
BW
RB
JJ
LP
TJ
ND
CS
CT
EH
AE

70,70,25,25,25,25,25,50,70,25,50,25,50,70,50,25,70,7O,25,25,50,50,25,-

700,25,-

70O,50,25,-

7000,-

1243
50,1251
700,1251
25,1272
700,1275
25,1275
25,1312
50,1318
25,1326
7O,1326 AM
50,1338
BW 25,1339
70,-

i)c (Jouden Bin^o komt...
V o l g e n d e maand gaat er ook weer
/o ri l \ t i a Str.iatpri|s van een nuljoeii uu l n u k u n t dan ook voor het
icrst de (lomlcn F^inuo v,in SOO 000
U t i l d c n v i n n e n De winneiule cijlers
van de (.ouden Bingo /iet u n a t u u r l i j k in di. Postcode l oteri| Record
Mmvv Ki|k dus op ma.HKlag I 4 o k l o bcr om 20 K ) uur na.ir M a r t i j n
k i a b l u c.n R e i n o u t Oeilem.ins op
I M 1 4 ffl

BR
ZK
BX

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

1394

1401

10,-

AW7000,70-

1402
1412 JH
1421 AT
1423
NN
1424
1426
1431
BT
1431
XS
1433
BS
1443
AH
1445
GH

7

Komt Reinout niet ~ijn geltikoffer bij n lunys Speel mee en win
nul/oenen'

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

700,25,-

700,50,-

1446 AG 7000,-

E.ke maandag 2O.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

m
•iDröyerigé Bingopriizen:?
Getal 1 t/m 22

Getal 23 t/m 36

14 20 17 33 12, 29 34 32
37 35 42 16 26 08 39 40
02 09 21 27 24 01 15 22
Maakt u uw kaart vol met getal

28
dan wint u de

Thuisbingo
/ 25.0OO,-

11
19
10
31

f 1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

06
38
07
13
03
05
36

ƒ 20,ƒ 10,/9--

ƒ8,ƒ7,ƒ6,/5,-

Zctfouten voorbehouden

De BMW: 4421 EJ 044 in Kapelle

1452
1474
1474
1501
1503
1504
1509
1521
1521
1531
1544
1550
1560
1566
1566
1608
1627
1686
1688
1701
1716
1718
1'24
1735
1741
1742
1746
1749
1759
1764
1767
1784
1800
1811
1822

teode-Kanjer
ïljoen!
De Postcode I oteri) sluit 1996 ai met de
grootste k n a l l e r van het jaar De Postcode
Kanjer van 9,7 miljoen gulden' Die kan alle
w i n n a a r s in de winnende postcode met één
geweldige klap m i l j o n a i r maken Ol multim i l j o n a i r De/e allergrootste Straatprijs
ooit. wordt nameli|k verdeeld onder de
deelnemers in de winnende postcode En
d a a r b i j geldt hoe meer loten, hoc meer
geld
Speel dus mee en bestel vandaag nog uw
loten b 11 de N a t i o n a l e Postcode Loterij Ot
speelt u al mee ' Gebruikt u de bon dan om
extra loten te bestellen Die kunnen u de
komende maanden veel geluk brengen' B

RX
XN
HD
JD
AM
HP
WN
DE
WL

70,70,50,25,-

500,25,50,-

500,500.700,25,70,70,25,25,-

EA
PB
EC 700,CC
AA
BL
PG

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

KD 500.70,-

BE

700,70,70,50,-

MB
EJ 700,CM 25,EP

70,50,70,-

1826
1829
1843
1860
1871
1911
1934
1965
1966
1972

JG

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

AE
GJ
NW 700,NJ 500,RD 700,-

2597 VH
2625 DE
2625 LE
2631 AC
2641 DS
2645 ND
2661 AV
2671 AW
2671 NA
2676 AV

25,25,25,700,-

3312

25,-

3351

70,-

3354 XT
3355
3356 BJ
3364
3372

700,70,50,70,70,-

25,25,25,25,-

700,-

GP 500,3333 EM 25,3334 GK 700,3335
70,-

2403 CZ 031

HOOFDPRIJS

ƒ100.000
en voor iedere deelnemer in de postcode
2403 CZ een troostprijs van ƒ 1.000,1975
1985
2012
2012 GG
2021 CS

70,70,70,25,50,-

2022
2023
2024
2032
2034
2037
2042

XK 700,CL 700,DT 50,SC 25,70,70,70,2111 XA
50,2111 XP 700,2134 TR
50,2141
2161
2163
2172
2182
2201

PT

70,25,70,-

AG 700,RZ 50,EN 700,2202 PL 25,2203 NS 700,2204
70,2211 DT 700,2215 MN 25,2242 GC 700,2244 CA 25,2254
70,2265 XB 700,2271 AE
50,2274 KH 25,-

2282 SK
2284
2287
2312 CB
2317 EX
2324 KZ
2332 AR
2332 JS
2343 SR
2352 KN
2376
2381 KJ
2401 KL
2435 XE
2445 AP
2501

2524
2524
2526
2542
2544
2545
2547
2552
2553
2554
2555
2555
2565
2566
2572
2572
2573
2573
2582
2584
2584
2585
2592
2594
2595

25,50,-

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

50,50,70,-

2506
2512
2514
2515
2515
2515
2516
2517

25,70,70 -

70,BK
BX
AP
HM
KM
RC
TK
SG
TH
MA
TJ
LM
XW
LA
ZW
KK

BS
ZH
XW
NP
RG
LW
PM
NS
VX
VL
XG

25,-

700,25,-

700,50,50,25,-

50,700,50,25,25,25,25,5050,70,500,25,70,50,50,2550,700,700,70,2550,500,70,70,-

2678 VM 50,2680
70,2681 GC 7000,2685 AC 700,2716 PC
25,2717 TJ
50,2724
70,2731 CK
25,2743 KD 25,2802 JV
25,2803 LM
25,2803 ZD 70O,2803 ZD 50,
2804 PN 25,2807
70,2821 ZD
25.2871 SV 700,2871 ZH
50,2910

70,-

2922 BN 25,2925 VA 7000,2951 TJ
25,2953
70,2957 ES 500,2961
2991

2992
2992
2995
3023
3023
3024
3034
3035
3037
3037
3037
3038
3042
3043

70,-

BG
XD
GD
JC
TA
NT
EK
EL
TT
RD

3051 AT

3052
3053
3053
3053
3062
3062
3064
3066
3066
3068
3075
3076
3078
3079
3079
3081

3083
3083
3085
3086
3111
3116
3118
3122
3133
3136
3155
3176
3191
3193
3197

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

25,25,70 50,50.70,70,50,-

LJ
JK
XL

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

500,50,70,-

3205 CL 50,3216
AV 25,3222 XE 700,3238 AN 700,3251 CD
25,3280
70,3295 VC 25,3297 XK 50,3311
TH 25,-

70,-

3402 VM 25,3411 JG
50,3412
3417

NA
3435 ZH
3437 RM
3443 VT
3445
3451 AB
3451 RA
3454 GA
3471 CD
3511 MB
3521

3527 GS
3531 RP
3551 BX
3553 RA
3562 AD
3563 SL
3566
3572 TB
3583 CB
3587
3604
3605 LR
3626 AE
3641 AE
3641 EV
3641 NN
3643

70,25,-

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

25,50,50,70,-

25,-

4128
4130
4142 ZJ
4156
4171
4184
4191 HK
4197

4204
4209
4212
4212
4212
4221 SR

4223
BS
WN
4255 HD
4261 CD
4269
4315 PN
4325 EN
4336
4357 EC
4364 AZ
4365 BC
4382 RD
4387
4388 TB
4414 AH
4251
4251

4415

4462
4465

25,-

4471

700O,50,25.50,70,25,700,70,70,700,700,-

4500

25,50,25,-

70,-

3645 WR 700,3646 AJ
25,3711 BS
25-

4510

25,70,50,-

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

70,70,50,70,70,-

500,70,70,70,-

5OO,70,-

70,70,70,70,70,-

700,70,700,50,-

500,25,-

70,50,-

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

70,70,70,-

70,70,-

4564 DG 25,4571 VK
25,4593
70,4600 AK 50,4611
LM 50,4614

70,-

4625 EA 7000,4690
70,4691 GM 25,4693 RA 700,4700
70,4701
4701

70,70,-

4707 KB
4707 TS

50[50,

5145
5151
5151
5152
5152

5202
5211

5212
5223

70,-

NA 25,XB 700,MD 25,VC 25,70,AE 50,PH 70OO,70,-

5231
5231

70,-

DX 50,5233 EH 7000,5249 JN 700,5260 AB 50,5261 BD
25,5261 TT
25,5281 LA
25,5281 WG 500,5283 CA 50,5308
70,5314

70,-

5328 CG
5341 VC
5349 BB
5386 EL
5401 CZ
5401 GP
5403
5422 W
5427 PT
5427 VE
5431 AL
5433
5447
5467 KW
5473
5481 ND
5504
5506 AD
5511 MC
5524 AM
5581 AL
5581 CX
5581 TR

50,-

5601
5611
5613
5613
5616

5623
5623
5628
5628
5647
5653
5657

LS
CA
CE
LV

NP
JC
XJ
EN

25,-

25,50,50,25,-

70,25,50,50,25,-

70,70,7OO,70,50,-

70,50,50,-

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

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

5661

70,-

5667 TJ
5673 MN
5674 AC
5680

50,50,25,70,-

5701

70,-

5702 AW

25,-

EXTRA
STRAATPRSJS

25,-

BT 50,DB 500,DE 7OO,GH 25,KG 25,W J 500,AV 25,70,XA 25,WS 25,PB 50,PA 25,JK 700,VD 25,XB 50,XA
50,70,GK 25,RD 25,KV 25,TG

3381

3902 RC
3905
3911 DN
3941 NL
3945 PG
3972 ED
3982
4001 KW
4001 RG
4020
4030
4107 LG

fl.OOO.OOO
Te verdelen onder alle deelnemers met
de postcode 1443 AB te Purmerend
3722 ZB

50,-

3731

70,-

3734
3737
3764
3770
3772
3776
3780
3781

3782
3784
3794
3815
3817

BJ
RK

25,50,70,70,PB 700,PW 25,70,VX 25,70,70,70,HC 700,-

3822 BG
3823 VW
3833 CK
3841
DK
3844 LT
3848 CS
3848 ZM
3851 DB
3853 TC
3861
KH
3863 AR
3864 MK
3881

70,-

5025,25,50,-

50,25,25,25,-

25,700,500,25,70,-

3897 LJ 500,3902 HN 25,-

4726
4754

70,70,-

4761
EP
4819 ED

25,50,-

4823 HD
4824 LM
4834 EK
4836
4841 BH
4844
4844 SC
4851 CW
4860
4875 CJ
4881
GD
4882 NC
4885 JK
4901
CV
4902 BG
5014
AJ
5026
5042 EW
5044 AS
5044 KG
5044 NL
5048
5076 NR
5081 NG
5085
5102 DX

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

70,25,50,-

50,2525,-

25,25,-

70 700,25,25,25,7025,25,-

70,700,-

5721 AS
25.5741
DA 50,5741
NX 50,5751
GD 50,5801 TM 70O.-

5803 KL
5809

700,70,-

5812

70,-

5845
70,5853 EB 50,5902
70,5912
TW 50,5913 SV
255913 WD 25,5913 XL 700,5915 CG
25,5916 SG
50,5921 G V
505922 TP 500,5930
70,5953 JJ 7005961 SR 700,5986 NA 500,5991
BB
50,5993 AB 25,6001 AG
25,6001 V J
25,6011
ro,6021
JM 25,6041
PA
25,-

6042
6051 CN
6061 AE

6097
6101
6101 LL
6105
6129 AM
6136 AE
6141 BC
6153
6161 SE
6171 XM
6181 PC
6201
6211 LG

6229
6245 CB
6265
6269
6301 JH
6343
6353
6367 AR
6367 BH
6369 CM

70,50,25,-

70,70,-

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

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

6416
70,6417 XM 500,6431 KL
25,-

6433 AP 50,6441 W
25,6447
70,6454
70,6466 AB 50,6466 KE 500,6471 ER 7OOO,6471 KL
25,6525 DW 50,6534
70,6534
70,6537 BL
25,6538 WN 25,6541 WN 5OO,6542 LG 25,6562 DP 25,6573 BT 50,6584 AJ
50,6585
70,6591 GA
25,6596 AD 25,6605 NM 25,6613 AE
25,6628 AB
50,6634
70,6645 BS 50,6661 G J
50,6670
70,6673 WT 25,6681 AL
50,6707 FH 50,6710

70,-

BD 50,6715 LG 70OO,6717 VB
256721 BW 50,-

6713

6812
70,6821
70,6821 JW 500,6821 KA
50,-

6822
6822
6828 ZZ
0831

6832 HL
6B33 GJ
6836 DA
6844
687, KK
6871 TP
6871 WS
6882 tM
6902
6904 EN
6904 JP
6904 KK
6904 KT
6921 JJ
6941 ZM
6952
6955
6961 GR
6964
6964 AA
6971
6971 ZR
6981 KD

1070,25,70,-

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

25,70,25,255OO2550,-

500,70,7025,-

70,25,70700,257050,25,
50,5070,70,-

6987
6<387 AK
7001 GG
7002 BJ
7025 DJ
7037
7065
7101 AB
25,7101 XS
25,7106 CV 500,7116
7121
LC
7126 BX
7141 VC

70,-

700,25,-

500,-

7143
7165

70,70,-

7211 AC 7000,7213 CS
50,7231
7231 NK

7234
7245
7245
7251
7251 WJ

70,-

500,70,70,70,70,25,-

7255 AC 50,7311 RP 700,7312
7312 NT

70,50,-

7323 PV 25,7326
70,7327 BX 25,7331 BW 25,7335
70,7339
70,7351 CC 700,-

7954 GP 700,7958
70,7961 AE 7000,7991
8014
8015

8026
8071
8071

8072
8081

8084
8094

NP 25,CP 700,RD 7OO,RH 50,BW 7000,LA
25,AT 25,ZW 50,CG 25,70,AX 25,WB 700,VP 25,RD 25,HC 50,JS
25,LX
50,BL
50,-

7000,70,70,25,70,70,70,70,70,70,700,700,70,25,-

50,-

8531
8531 AR

70,-

8535
8536

700,70,70,-

8541

70,-

MEGA
JACKPOT
ƒ 2.000.000
7382

50,-

50O,70,-

XL
25,HC 700,VX 25,ZD 25,XT
50,EK 50,7422 LB
50,7429
70,7437 CK 700,7442 GW 25,7448
70,7478 BH 50,7481
EA 70O,7491
GX 25,7511
DK 50,7513 WC 50,7514 GD
25,7521
VA 500,7412
7415
7415
7415
7417
7421

8242 GC 25,8245
70,8251 AB
50,8252
70,8252 EH 50,8252 KH 25,8256 PJ
50,8300
70,-

8552
70,8567 HE 50,8567 JV 500,8601 HC
25,8605 AJ
25,8621 DL
50,8647 SB 50,8658
70,-

8301
8315

8711
8721 GN

70,50,-

BB
8326
70,8345
70,8386
70,8388
70,8392 MT 7000,8401 AZ 500,8401 BS
50,8406 ER 25,8407
70,-

8861
8861
8901
8914
8921

50,-

7006 KP 084

7361 BJ
7371 BV

8855

70,-

8412 SM
8423
8431 CV
8437
8447 BP
8453
8455
8458
8465
8477
8478
8495 JL
8501 EV
8507
8513 CV
8523 NG

70,-

8061

8103
8131
8161
8162
8166
8166
8194
8231

8412

70,25,-

8734 GJ
8742 KL
8744
8749 GB
8754
8764
8766
8832
8833

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

70,AN
AX

25,-

700,70,70,-

SN 700,8924 HC 50,8925 HV 25,8932 KA 25,9001
9001
9001

CX
DB

70,50,-

700,9034
70,9034 GH 25,9040
70,9051 ME 25,9076 AK 25,9077 ST 25,9101 CM 700,9146
9151
9166 NS
9172 AP
9175

9202
9202
9203
9203
9207

70,70,-

700,50,70,-

ER 25,HX 25,AP 50,RS 7000,70,-

9218
9221

70,70,-

9222
9223

70,70,9231 JK
700,9262
70,9284
70,9285 WD 25,9286
70,9301 RN 25,9312
9313
9321
9351

9363
9364
9401

9404
9406
9406

70,70,-

XA 25,KE 700,AW 25,PK 50,JB
50,JA
25,70,70,-

9410
9412 AE

70,50,-

9433 TJ
9452
9488
9501 GZ

25,70,70,25,70,-

9511

9560

70,-

9601 JA

50,-

9602 CJ

700,-

9605 PZ

25,-

9611
9619

70,70,-

9629
9642 PD
9649 AG
9649 GR
9656
9661 AK
9662
9693
9695 EJ
9697 SM
9711 HM
9718 HH
9722 AS
9722 SJ
9724 BM
9728 CE
9728 HG
9732 BL
9733 LE
9736 EJ
9736 PH
9737
9742
9742 VA
9744
9744 KD
9751 GK
9771 TC
9784
9792 PL
9801 HR
9304
9t24 TB
98?7
9828 PE
9863
986« PL
9866

70,25,25,25,70,50,- '
70,70,700,25,25,-

700,5O,25,50,25,25,25,25,25,25,70,70,25,70,700,700,25,-

70,50,25,-

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

9891

7O,-

9900
9903
9904
9909 TH

70,70,70,25,-

9914

70,-

9932
9933
9933
9933
9934
9937
9945

70O,25,50O,25,50,50,500,-

AJ
ES
GE
HE
PC
PE
PV
9951 BG
9966
9982 TW
9986

25,-

70,25,70,-

. "**..J^

T

-1

>^r.

^Kl WIN-TOT-9,7-MILJOEN-BON f
CS 50,7552 ZT
25,7553 LD
50,7556 KK
50,7570
10,7571 AV
25,7573 EJ
25,7576 BC 70O,7577 PN 50,7595
>0,7551

7601

7603
7603
7604
7609
7609
7609
7611
7621

7640
7641

7642
7676
7694
7707
7731

7739
7742
7751
7761

7826
7831
7831

7833
7843
7873
7875
7895

|Xo/\ ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bmgopnjzen, de Mega Jackpot en de Postcode Kanjer
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen on verder invullen in blokletters
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 677 68 68
1 / 40 (vier otnummers)
] / 30, (drie lotnummers)

70,-

70,XT 700,EW 25,70,EA 25,JZ
25,BL
25,AG 50,70,XN 25,70,DA 25,AJ
25,BK 700,DV 25,PR 50,EE 25,NM 50,AR 50,EN 25,CN 50,HW 700,HZ 5070,70,70,10 -

7901

7908 AK
7918
AL
7925
7940
7943 LN
7951
BS
7951
EB

] ƒ 20 {twee lotnummers)
] / 10 (een otnummer)

Naam

_

Postcode

, dhr l i mevr

_ _ _ _ _ _

Plaats Bel mij bij een p rijs
boven / 10 000 Tel

Postbanknumm er

Banknummer

f

V

^

v

V

v

V

N

*

S~

-N

.

^

A

^

J

i

i

i

i

i

Datum
Handtekening

i

!

i

l

1509610

«*»„

10,-

50,25,-

70,
10,50,25,- .
25,-

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij
Antwoordnummer 19503
2501 ZV Den Haag

H IM/X 1 IvJIM AL[- H
r^^^^$cifI1„p!^„P^)l!%iS
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Weekmedia 17

woensdag 2 oktober 1996

Nog
2 nachtjes
slapen...

i

Dierenspeciaalzaak Benjamin

&

„DIER-PLEZIER"
Grote Krocht 28 tel. 5719345

Eigen horecabedrijf...
'

opleiding
"^

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

SEC Is erkend door
de bedrijfstak horeca.

Bel voor informatie:

t r a i n i n g Sc

•*

Cursusplaatsen:
Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Hoofddorp,
Purmerend

opleidin'g

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

SCHRIFTELIJKE OPLEIDING
BELASTINGCONSULENT
voor het examen Belastingconsulent van het Nederlands College van Belastingadviseurs (CB).
Kennis van boekhouden op PD-nivo vereist.
Cursusduur 20 mnd/examens in januari en juni.
Vraag de studiegids aan bij het:
Fiscaal Studie- en
Documentatiecentrum, Den Haag
Tel. 070 367 37 30, Fax. 070 367 79 09

Kroon Mode
Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

59.95
Koffieclub, Café
Petif restaurant
Haltestraat 57
Oktober menu
Palm Beach Cocktail
garnalen, kip, ananas en
perzik met een romige cocktailsaus
*
Varkenshaasmedaillons
Gorgonzola en champignonsaus
of
Zalmfilet met kruidenboter in Alufohe
gebakken, geserveerd met gebakken aardappelen
en verse-groentegarnituur
* fruit en slagroom
Flensje gevuld met

ƒ 27.50
Geopend vanaf 10 00 uur, 's avonds
alleen op reservering; ma-di gesloten
Menu op reservering ook voor partijtjes

Tel. 023-5712690 Mieke en Jürgen Lange

Eén toeter, geen bellen.

Voor de nieuwe

ENDUKA
KRASVASTE

De nieuwe Volkswagen LT is maar voor
één ding gemaakt: om te werken. Om karrenvrachten tegeli|k van A naar B te vervoeren.
Dag in dag uit, zonder u ook maar een
moment in de steek te laten.
Bij de nieuwe LT zoekt u dus tevergeefs
naar overbodige franje.
Wat u in de nieuwe LT wel vindt, is een
heleboel ruimte.

A1UMMUM SCHUfOeuRSYSItEM VAM 14 MM StCEl MUREN

functionele bedn|fswagen, De nieuwe LT van Volkswagen. Wie anders?

KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
&L,

O

o

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia

Sig.mag. Lissenberg
AKO
Bruna Balkenende

T. Goossens
Gran Dorado

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplem12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Hotel Gran Dorado
Shell Geerling
De Vonk

LU

Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

Q-

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v Lennepweg 4, Zandvoort

WEEKM!
ELKE
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

f. 1665.Uw kastindeling of wond bepaalt hel oontol deuren. 2, 3,
4 of meer Als u langs koml met de maten von uw wond,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw mooi gemaakt in onze weflcploats.

Voor documentatie M prijzen bek 020-6101046
THE DOORS JMI Rtbtlstroat 5 Amsterdam
(tussen Osdorptdxm en OoluM«fw«g)
Geopend, movr 900 17.00 uur, zo 10 00-13.00 uur

(OÜOP)
ƒ 169,-

IOMEGA ZIP DRIVE
100MB
ƒ365,Alle pri|;enrijn onder voorbehoud cnmcl 17% BTW

Geldtg^ln \week Ï40/J1J tegen inlevering ytn deze: bon

Autoverzekering

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 5714534
» Rubneksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur
T h per 1 jan '97 sfeervolle
lichte bednjfs/kant ruimte, 35
m 2 , 4 m hoog, begane grond,
hoekpand, kale huur (ex gas,
licht en BTW) ƒ 539,92 p m
Zeer goede bereikbaarheid
Bednjvencentrum voor Vrouwen, A dam-Oost, 6932309

Auto's en
auto-accessoires

Dames geheel Privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. ca. 1 gpm
ECHT THUIS!
06 - 350 10 350 (75cpm)

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

STALLING

MEIDEN-hjn
Ze willen meteen en
veel sexi 06-97 06 (SOcpm)
Naar bed met
getrouwde vrouwen thuis
06-9603 (80cpm)
Oudere vrouwen geven
tel nrs voor direkt SEXkontakt Bel 06-95 11 (1 gpm)

GAY kontakten mannen zoeken mannen Datmg/Direkt REGIOSEXDATING
vrouwen (20-45) uit jouw regio
Apart' 06-9518 (60 cpm)
willen sexi 06-9517 (80 cpm)
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
SEXKONTAKT vrouwen
(25+) willen sex Direkt a/d
06-32032211 (75 cpm)
lijn' 06 96 63 (SOcpm)
HEET 35-<- sexkontakt
DIREKT APART met een hete
SEX OPROEPEN van
vrouw 069567 (80 cpm) de heetste vrouwen (20-45)
06-97 37 (SOcpm)
Vrouwen bel gratis 06 4633
HETE vrouwen (35+) willen SEXtelefoonnrs van studen
direkt sexkontakt
les, ze geven echt hun num
mer 06-95 01 (80 cpm)
06-350 442 52 (75 cpm)
Hete vrouwen (35+) willen
SEXKONTAKT Direkt a'd lijn'
06-96 68 (80 cpmi)

SM-VOOR-2 direkt apart
voor dominant sexkontakt
06-320 329 99 (75cpm)

•* HOMO-KONTAKTEN "
Direkt apart met hele
hete knul uit Amsterdam'
06-96 13 (60 cpm)

SM voor 2 voor 'n streng of
onderdanig SEXkontakt'
Bel 06 9537 (80 cpm)

SNEL-DOORSCHAKELLIJN
HOMO voor 2 SNEL Direkt Hete negerinnen echt op1
Apart met een hete jongen bellen 06 93 80 (SOcpm)
06-9878 (60 cpm)
TRIOSEX n vrouw of man
T k Opel Corsa 83 Prima
JONGE mannen gezocht om extra in bed Sexkontakten'
staat, APK gekeurd Vr pr
dames 40+ te verwennen Bel nu 06 98 44 (75 cpm)
ƒ 1450 Tel 023 - 5717068
06 97 09 (75 cpm)
Inl Jan van den Broek,
Vele mannen gezocht voor
WIKA
tel 0206132310 tot 1800 u Kerels gezocht voor heftige SEX met dames 35+ 069620
Autoruiten en kentekenpla
(80 cpm) Vrouwen bellen
• ANNULERINGEN van uwsex met hete dames 40^ten Lijsterstraat 18
06-9601 (1 gpm)
ECHT gratis 06 4999
advertentieopdrachten
kunt
u
Tel + fax 023 - 5731613
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Kerels gezocht voor
Vrouwen (35+) zoeken
Zie ook de pagina's
richten aan Centrale Orderaf
SEX met dames (4f>)'
mannen voor hete sexrelatie'
SHOWROOM
deling Weekmedia, Postbus
Bel 06 97 05 (75cpm)
069811 (80 cpm)
in deze krant
156, 1000 AD Amsterdam
Mannen gezocht om hete Vrouwen (40 + ) willen snei
vrouwen (30-) te verwennen SEX" DIREKT APART'
06 95 80 (SOcpm)
06-Nummers
Bel nu 069633 (1 gpm)
Voor caravans, vouwwagens
boten auto's etc
Binnen en buiten

7 dagen per week
halen en brengen

Een voorbeeld. Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145.'
Een hang-en leg-indeling
f.
520."

HP DESKJET 690 C
PRINTER
ƒ 625,-

Huur en verhuur
auto's en motoren

Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplem 5, Zandvoort

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?

28K8 interne
fax/modem

Financien en
handelszaken

Vondellaan 60, Zandvoort

(Supermarkt)

Amsterdam
Kinkcutraat 51
020 1890077
Haarlem
Kruisweg 61
023 5 3 2 2 5 9 7

die het niet hoeft te hebben van overdreven
uiterlijk vertoon.
Heeft u binnenkort even ti|d, maak dan
een proefrit in de nieuwe LT Het wordt een
aangename kennismaking, dat staat vast.
Dus wees niet verbaasd als u wat later dan
gepland terug bent op de zaak.

en MONODEK van
HISTORverf
naar:

Fa. Veldwijk
11\

De laadruimte (tot we 13,4 kuub) is nog
groter dan die van z'n voorganger. De
krachtige 2,5 liter motor is aangenaam
zuinig. En z'n kilometerpri|s is bescheidener
dan ooit.
De nieuwe Volkswagen LT. Het robuuste
werkpaard van ondernemend Nederland.
Een betrouwbare en puur

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 06-35022204 (1gpm)
00 245 292 777 Het telef nr
dat alle 06 sexnummers overbodig maakt (200 cphm)
(95 cpm) haar eerste
GANG BANG met drie
06-320 322 29

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

Beter onder dak bij de <<&\
VBO
VASTGOED
ADVISEUR

GRATIS OP WOON T V UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020 6418541 (24 u service)
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

BEL DAMES THUIS!
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ '
06 - 98.50
24 u /p d ca 1 gpm

Amsterdam sexdating vrou
wen uit A dam willen sex1
06 350 445 20 (75 cpm)

BEL ME THUIS!

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn Amsterdam
06 320 330 79 (75 cpm)

06-96.80 (ca. 1gpm)
VERNIEUWD

Bel 06 97 80 (SOcpm)
voor sex met hete
STUDENTES'

Dominante vrouwen geven
tel nrs voor SM kontakt
Bel 0632032580 (1 gpm)

Diverse clubs
BETTY S ESCORT
Een telefoontje is genoeg
020 6340507 dag v a 19 u , om in contact te komen met
geen auto voor de deur
de persoon van jouw keure
De beste stnpteases (m/v) Probeer het eens en bel
AMA S eyes 020 - 6191292 0635022221 (100cpm)
Lief meisje 28 jr wil nette
heer ontv + verw teg fin
verg Hyg + discr verz Br o
nr 79540001 v d blad

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijziger
of niet op te nemen

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar aparti
Bel direct 06-35022204 (1gpm)

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50 Lucht-afvoerdroger met links- en
rechtsdraaiende trommel dus optimaal droogresultaat tijdklok mstelbaar tot 120 minuten
Adviespnjs'799 -

SONY Hi-8 TRAVELLER
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PWo30A Topklasse Black Line
Ib "•) beeldbuis teletekst al
< t tndbPdionmg Adv 3295

PHILIPSBREEDBEELD

TR-170 Perfekt Hi 8 beold
HiFistProogeluid Adv 1999

LUXE VAATWASSER
INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

PHILIPSHI-8STEREO
M870 Camcorder digitaal
s t c a d y shot 2 4 x / o o m
HiFi stereo Adv 2495

l n stelbare centrifugegang
regelbarethermostaat RVS
trommel z e l f r e i n i g e n d e
pomp Adviespnjs'1199 -

SONY STEADY SHOT

ZANUSSI WASAUTOM.

PWb301 Supcfpldttp169bceld
h ns ,toreo tolelcki,t Adv ?195

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT820 Biark Line S beeld
hu tr roo tebtekj Adv 2795

FL700 750 toeren centrifuge RVS trommel schokdempers Adviespr js"949 -

TR565 Mot boeldstabili
Sdtor HiFi geluid Adv 2200

SONY MICRO SYSTEEM
Versterker 2x25 Watt, 4 equalizer pre-sets, digitale tuner
24 voorkeuzezenders, cassette-deck, CD-speler, program
meerbaar muziekkalender mkl luidsprekers en afstandbe
dienmg Adviespnjs*670 -

Hi-8CAMERASTUNTi
Carncordpr HiFi stereo 12xmolorzoom afstandbediening

BLACK-LINE-S 63CM

1
A i? 1 1 Porfckle bocldkwali
tri' strrpo teletekst A'Jv 2795

AWM800 15 programma s
m i l i e u v r i e n d e l i j k deurbeveiligmg Adv ' 1 0 7 9 -

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en •••• sterren m
vriescapaciteit Adv '1099

1 199

INDESIT WASAUTOM.
WN400 15 programma s
4 5 kg inhoud Adv '799

PHILIPS GROOTBEELD
SONY Hn3 STEADY SHOT

ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv '949-

Italiaanse vormgeving
• • • • s t e r r e n invriescapa
citeit Adviespnjs'899

629.-

MIELE KOELKAST

K1321S 270 liter inhoud CFK
en HFK vrij Adv '1399

1249,-

PHILIPSSTEREOTXT
P1440A Adviebpnjs'1345

Htl KtWJIë&ssSsgsi

55 CM STEREO KTV
TA1310 Flatsquarebeeld
buis teletekst Adv '1345

STUNT! TV/VIDEO COMBI
Kleuren tv 51 cm On Screen
Display ingebouwde VHS
videorecorder Adv 1098

W697LW TOPKLASSE'
Volelektronische besturing
zuinig stil en milieuvrien
delijk Adviespnjs'2299

"nieuwste*
ïUe van de «*^eer
danug^
mag ve
een rn
o
rg j z^
nl).

R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

LUXE 1400 TOEREN

t

18 prog Regelbare ther
mostaat en c e n t r i f u g e

l$

TV/VIDEOCOMBINATIE

1

WHIRLPOOL AVM260
19Lmagnetron eenvoudi
ge bediening Adv '599

1095.

^

259.-

AEG LAVAMAT RVS
Lavamat610 850 toeren
waterbeveiliging zuinig en
stil AEG meerdere malen
best getest' Adv '1449

SHARP DIGFTALE KOMBI
Digitale 2 m 1 kombi magne
tronmetlOOOWattquartz grill

KV24WS1 Super Trinitron
63cm stereo teletekst '2440

SONY 72 CM TRINiïRON
KVC2921 Stereo TXT '2550

SONY 63 CM STEREO
KV/2501 Hi Black Trinitron
stereo teletekst Adv "1770

VR7 Topmodel HiFi stereo
videorecorder Turbo Drive
4 koppen jog & shuttle
SHOWVIEW + PDC 1545

2-DEURS KOELKAST
BAUKNECHTWASAUTOM
WA- Hoog centrifuge-toe
rental waterbeveiliging
bespaarprogramma s "1349

PHILIPSHiFi STEREO
VR632 TURBO D R I V E
4 koppen longplay "1295

WASOROOGKOMBINATlE
SONYHiFi VIDEO: E80

Wassen en drogen m 1 machme 1000 toeren Adv" 1549

Europees videorecorder
van het jaar' 4 koppen
SHOWVIEW + PDC '1670-

995.-

SONY KTV STEREO TXT
KVX21 55cmHi Black Trim
tron platte beeldbuis "1440

SONY PORTABLEKTV

Snelle 900Watt magnetron
24 liter inhoud makkelijk
te reinigen Vele kook
funkties Adviesprijs '699

Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen Adv '849

395.ZANUSSI 2-DEURS
210 liter inhoud automatische
ontdooiing Adviesprijs "749

SIEMENS 2-DEURS
235 liter variabele indeling,
zuinig en stil Adv "985 -

PANASONIC KOMBI
NN8550 Digitale magnetron
hete lucht oven en grill auto
matischeprogrammas "949

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht grill
encrisp Adviespnjs*999 -

649.-

^PB^IIEE

H^H

SONYHiFiVIDEO+PDC
SLVE70 Tn-Logic'Stereo
4 DA PRO (knappe) kop
pen lonqplav Adv '1780-

SONY55CM KVM2100
Hi BlackTrmitronAdv "1000

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WM21000 RVS trommel en
kuip aparte temperatuur
regeling bespaartoets "1348

PHILIPS MATCHLINE

SONY BREEDBEELD

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

179.-

SIEMENS WASAUTOM

KVE2561 SuperplatteTnni
tron PIP Digital Scan ste
TPO teletekst Adv '2970

~3\

SHARP MAGNETRON

deUi

Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv '999

SONY 100Hz SUPER'

MIELE VAATWASSER
G570 TOPKLASSE'6 program
ma s 12couverts wateront
harderenwaterslop Adv'2099

M6135 Supersnelverwar
men en ontdooien Adv "279

MIELE 1100TOEREN

PHILIPS TELETEKST
PT155A Ad\iesprijs'725

SN23000 VaatwasserRVS
binnenzijde Lage ver
bruikswaarden Adv '1348

Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar Maar
Iiefst280litennhoud Svries
laden CFK/HFK vrij '1849-

PT520A Black line monitor
look teletekst Adv '1395

O'i Ned Philipsgarantie '895

GSF341 3 programma s va
nabele indeling Adv '1099

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS STEREO KTV

51 CM KTVTELETEKST

SPS1012 RVS interieur 4
sproeiniveaus Adv '1179

ZANUSSI KOEL/VRIES SIEMENS AQUASTOP

499.-

TOPKLASSE' mot beeldsta
bilioalor HiFi stereo digitale
zoom lichtgewicht Adv 3110

579.-

BOSCHVAATWASSER

WHIRLPOOL KOEUVRIES BAUKNECHTVAATWASSER

SAMSUNG CAMCORDER
C807 VideoS Adv

PT1612 70rmflat square
storoo teletekst Adv '1645

729.-

WHIRIPCXDL WASAUTOM.

Ned topmork 3 program
ma s 12couverts Adv '899

PANASONIC STEREO
HD600 Super Drive 4 koppen SHOWVIEW+PDC "1299-

BLAUPUNKT HIR VIDEO
RTV745 4 koppen longplay showview PDC "1199

iB
SfS ptNIIUIV1
PENTIUM mw
MINI luwtt-i
TOWER E8^K|
M>»""
lïsiBwAicJHi
rp^f PRIJ J^H.r>A jpTj
MB intern, 1 GB schijf,

Wrtf-ï P75|
P75,88 MB intern, 1 GB schijf, BÏPFHïJSfflSd
Iu9s| kleurenmonitor, W 95, 1 jaar HBS*»»!»"**??'
gfgVVMjAi^Ki^TfS
TriirrLiiB ga
-i."ir*«.ni»
A^.>
D ^ i. PKI*^4
ngarantie
niM,irram eaa
huis
d *oooo
99 _- n
aan
huis AAdv
'2999
BBC

M 1400 afstand bed 530

JVC HIR STEREO VIDEO

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv" 1099-

699.-

WHIRLPOOL850TRN
AWG089 Bovenlader '1435

899.-

MBMffitTli . ' "
.. ™ •
t:MWJ.»w 1879.- QS

HRJ600 4koppen longplay
HiSpec Drive Adv '1189

IBMAPTIVAPC
I^B
IBMAPTIVAPC
i^è
1
7intern,
9
Mhz. 88
HR?
P586/100
Mhz,
MB
gfgQ
^^^8!^^AP
C
635 MB schijf, kleurenmonitor, Hpr^W
\\

. ..j

-•

..

'•-

-z.

~--^fl

n C D C / 1 nn

RJth-*

Ö

KJin

, ntorn

wï^l'HEWLETT" ^pi^S
ir^i PACKARD ^dH^B

VR357 Turbo Drive VHS
SHOWVIEW+PDC "945

Inkjetpnnter, sheeneeder • ayy - liïnfoywiiflBHlffJB

l >:H4jj>rt
>:H4Jj>rt

oay.-ffi.
399.-i^£^H

INDESIT Variabele inde
Img Adviesprijs '749

325.-

AEG BOVENLADER

Metvriesvak 140hter "729

LAV275 1000 toeren
centrifuge zuinig en stil
waterbeveiliging Adv "1649

345.
BOSCH KOELKAST

465.BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud automati
sche ontdooiing Adv "749 -

Printer
mkl cartndge Adv'499- I«
rmtermkl
Itt

PHILIPS VIDEO + PDC

275.-

TOPMERK KOELER

Uniek systeem met aparte
centrifuge eenheid Adv'1699 -

• HINUN BUBBLEJETK
D U D D L C J C I «A
CANON

HazaB> 289.- ij
r-'MJ.-^f»

VR242 Turbo Dnvp VHS
LCD afstandbed Adv "895 -

Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officielegarantie

GASZANUSSI KOELKAST ELEKTRO
Met vriesvak Adv "699 - FORNUIS

AEG TURNAMAT

Windows software Adv'2699 - iSirM'JymjnidM.Ua
wmjv
O^OO
^u3^^9B10l"Bl|ml

PHILIPS 3 KOPS VIDEO

1-DEURS KOELrxAb

E3Er

475-"

Gasfornuis met elektronische
oven verlichting sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG keur "949 -

448.-

INDESIT FORNUIS

Dubbele ovenruit "849

478.-

ETNA GASFORNUIS
1401 SUPERSTUNT' "898- l

SEMENS 180L KOELKAST
GRUNDIG70CMKTV

ST70755, Flat & square,
STEREOTELETEKST '1949-

PHILIPS VHS VIDEO

11 C. r l* * ** •^SB'T^iiilftirfff^fflrM KB R i

VHS v i d e o r e c o r d e r af
standbediening Adv "645

JAUmaC^SETT^lEg
SONY

HF-60

KT18R01 Topkwaliteit' "948

~~ 665.-

Regelbare onder- en bovenwamiteeninfraroodgnll '1025-

20,|^

TOPMERK WASDROGER
GRUNDIG 63 CM KTV
ST63 650 M o m t o r l o o k
STEREO TELETEKST '1829

Tijdklok pluizenfilter '495 -

ARISTONA VIDEO

Links enrechtsdraaiend"649

PANASONIC KTV TXT
PX21 55cm f l a t & square
teletfkst Adviesprijs"849

SONY VIDEORECORDER

349.-

E11 Afstandbediening 650 -

KONDENSDROGER

Geen afvoer nodig' RVS trommel

PANASONIC VIDEO
BLAUPUNKT 51 CM
PM51 TFLETEKST Adv'699

NVSD22 Beste koop' 2 kop
pen afstandbed Adv '734

BAUKNECHT DROGER
TRA961 Kreukbescherming A d v i e s p n j s " 9 4 9

STEREO TELETEKST
Afstandbediening Adv 799

PORTABLE KTV 37CM
AfstandbPdienmg Adv "399

ATAG GAS-ELEKTRO
OPZETVRIESKAST
Handig' 50 liter Adv '595-

HRJ225 LCD afstandbediend
Tvpe 520 Kondensdroger
Adviesprijs '1449 -

AKAI VHS-IHQ VIDEO

FK055 Fornuis met elektnsche oven en grill "1450 -

948.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs'698

WHIRLPOOL KAST
AFB594 ••""capauteit.CFK vnj

JVC VIDEO SHOWVIEW
AEG WASDROGER

KTV 37CM TELETEKST

678.-

2SB47 Turbo Drive LCD
SHOWVIEW + PDC "945

ZANUSSI WASDROGER

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 3 laden nkginvriescapacileit Adv '848

SUPER KOOKPLAAT

4-pitsgaskookplaat " 2 9 8 - 3;
5»
ii'/

178.-

VSG221 Afstandbed "498

MIELE WASDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl

TypeT349 Elektronisch RVS
trommel Adviespnjs'1799 -

afstandbediening

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaarm
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

1199.PINCODE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
il Mé«r büdg*t door dO;grati*
!^BCC-cérdr;)V???"?^ï*:;*^^
Aanvr«ao-fold«r in d« winkel!

;
Elictronisch betalen HAARLEMV-.:.-^ï:.; •••••'.•'.. .v;';;••;,
;:m«t uw: PIN-code,':.& Winkelcentrum "Schalkwijk"
zondtr «xtra kost«n Rivièradreef 37?.'ï ^:^i-;'••';,'• .,-,'•• ;

BEVERWIJK
•
SUPERSTORE 110O m'
Bracctraat:65 . : . " ' '

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
l DEN HAAG
HILVERSUM

ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

298.

ATAG WASEMKAP
WH155 Luxe 3 standen
Adviesprijs "260 -

138.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag . : . . . . .13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag.. •.., 09.30 tot 18.00 uur
zaterdag . . . . . . . . . . . .09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhotvedorp Delft en
Maarssenbroek vrijdag . .19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00-tot 21.OP uur

Weekmedia 17

Goede score van Drost
bij schaak-simultaan

Allard

ZANDVOORT
- De
schaakvond van de Chess
Society Zandvoort in Nieuw
Unicum is net als vorig jaar
in alle opzichten een groot
succes geworden. Rode
draad van de avond was de
simultaanseance van Hans
Drost. Drost speeelde twintig partijen en aan het eind
van de avond bleek dat hij er
maar liefst zestien had gewonnen. Twee partijen eindigden in remise en tweemaal moest Drost zelf de koning omleggen.

ZANDVOORT - Zo'n zevenduizend toeschouwers
waren getuige van spannende slotraces op het Circuit
Park Zandvoort. Tijdens de
beslissende race om het
Auto Trader Dutch Touring
Car Championship kon
Zandvoorter Allard Kalff
zijn koppositie in dit kampioenschap niet vasthouden.
Hij zag Frans Verschuur
met de titel wegrijden.

Na het succes van vorig jaar
lijkt het traditie te worden dat
de Chess Society Zandvoort
éénmaal per Jaar haar clubavond afwerkt in Nieuw Unicum
in plaats van op het vaste honk,
het Gemeenschapshuis. De leden van Chess speelden menig
snelschaakpartijtje
terwijl
Hans Drost simultaan speelde
tegen de bewoners en medewerkers van Nieuw Unicum. Het
geheel werd muzikaal opgeluisterd door Paul Herbert.
Het werd Hans Drost niet
echt gemakkelijk gemaakt daar
zich onder de deelnemers onder andere de Chess-leden Dennis van der Meijden en Rebecca
en Henk Willemse bevonden.
Bovendien behoort de in het
tweede team van schaakclub
Heemstede spelende Cannemeijer tot de medewerkers van
Nieuw Unicum. Ook hij nam
plaats achter het bord. Zoals
verwacht was het dan ook de
Heemstedenaar die Hans Drost
de eerste nul bezorgde.

De andere nederlaag voor
Drost kwam ook uit een verwachte hoek. Dennis van der
Meijden deed zijn plicht. Retaecca Willemse had eveneens
lange tijd uitzicht op een goed
resultaat. Zij kon hel echter net
niet bolwerken. Na zo'n vier
uur spelen kon voor de simultaan een prachtige eindbalans
worden opgemaakt. Met maar
liefst zestien overwinningen,
twee remises en slechts twee
nederlagen tekende Hans
Drost voor een 85 procent-score.
Nieuw Unicum-medewerker
Klaas de Vries ontving uit handen van organisator Peter
Kuhn de beker voor de beste
partij. De niet voor een vereniging spelende De Vries hield
Hans Drost op remise. De prijs
voor de eervolste nederlaag
kwam in handen van Iris Epping. De jonge Iris toonde zich
de sterkste van de bewoners.
De vermoeide Hans Drost was
best tevreden met zijn resultaat. „Je verkijkt je er toch altijd weer op. Je moet toch de
hele avond lopen en alert blijven," aldus Drost die zo'n 500
zetten uitvoerde.
Komende week gaat het seizoen voor Chess eigenlijk pas
echt beginnen. Dinsdag debuteert het eerste achttal in de
eerste klasse onder leiding van
teamleider Hans Drost. Tegenstander in deze eerste uitwedstrijd is het reserveteam van
HWP uit Haarlem. Het tweede
team komt volgende week vrijdag in actie tegen het Hillegomse De Uil 4.

Weer volop strijd bij
Zandvoortse Bridgeclub
ZANDVOORT - Na een
uitbundig feest ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Zandvoortse
Bridge Club nam het normale taridgeleven weer een
aanvang voor de kaartspelers. In de A-lijn gingen mevrouw Molenaar en de heer
Koning er stevig tegen aan
en wonnen fraai.
De derde wedstrijd van de
eerste ronde leverde weer veel
strijd op. Mevrouw Molenaar
en de heer Koning waren blijkbaar het beste uitgerust van de
festiviteiten, want zij behaalden met een score van 68 procent de eerste plaats in de Alijn. Mevrouw Spiers en de heer
Heidoorn volgden op een tweede plaats met 64 procent. De
derde stek ging naar mevrouw
De Kruijff en de heer Kleijn.
De eerste plaats op de ranglijst is nog stevig in handen van
mevrouw Spiers en de heer
Heidoorn met 187 procent. Mevrouw Molenaar en de heer Koning volgen op de tweede
plaats, de heren Van der Meulen en Emmen moeten voorlopig genoegen nemen met de
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derde positie. De B-lijn gaf een
overwinning te zien voor de dames Boon en Koning met een
totaal van 62 procent. Als tweede plaatsten zich de dames Van
der Meulen en Kinkhouwers.
De dames Meijer en Sikkens
werden derde. Na drie van de
zeven ronden staan de dames
Van der Meulen en Kinkhouwers op de eerste plaats. De dames Boon en Koning klommen
van de vierde plaats naar de
tweede positie. De dames Verhage en Visser doen het ook
niet slecht getuige hun derde
plaats. In de C-lijn speelde een
nieuw koppel mee. Of het nu
kwam doordat hun tegenspelers te lief waren, of dat zij zelf
zo sterk speelden, feit was dat
mevrouw Dogger en de heer
Frese met kop en schouders boven de andere paren uitstaken.
Met maar liefst 69 procent
werd het nieuwe koppel royaal
eerste, gevolgd door de dames
Van Gestel en Mens. De familie
Kerkman neemt in deze groep
de leiding over van de dames
Eijkelboom en De Fost, die nu
tweede staan. Inlichtingen heer
H. Emmen, tel. 5718570 (alleen
's avonds).

Formule Ford af met een fraaie
zege.
De meeste weerstand kroeg
Bleekemolen van Zandvoorter
Sebastiaan Visser. Visser kreeg
echter problemen met zijn wagen en viel terug naar du derde
positie.
De Bels Svensson drong nog
sterk aan, maar kwam net iets
te kort om Bleekemolen van de
zege af te houden. Naast de nationale titel ging ook het Bcnelux-kampioensehap naar het
jonge racetalent.

De strijd verliep voor Kalff
desastreus. De Formule 1-verslaggever van RTL verspeelde
door een verkeerde remactie
zijn kansen op de nationale titel.
De Zandvoorter haalde zelfs
de finish niet, omdat hij door
blokkerende remmen met zijn
Mitsubishi Carisma in de achterkant reed van de BMW van
Ron Braspenning. De schade
aan zijn wagen was groot. In in
de tiende ronde viel voor Kalff
het doek.
Frans Verschuur zag het allemaal met genoegen aaneen nam
de leiding in de race. Verschuur
nam geen enkel risico en werd
in de slotfase nog gepasseerd
door de Duitser Peter Schar- Allard Kalff (links) ramt de auto van Ron Braspenning
mach. Verschuur bood geen
weerstand aangezien een tweede plek voldoende was voor het
kampioenschap. In de strijd plaats net voor Ron Braspen- tiaan Bleekemolen. De pas
om het kampioenschap moest ning.
achttien jaar geworden BleekeIn de Formule Ford ging de molen, die vorige week zijn rijAllard Kalff uiteindelijk genoegen nemen met de tweede titel naar Aerdenhouter Sebas- bewijs haalde, liet zien uit het

ZANDVOORT - Het is
nog vroeg in de competitie,
maar Zandvoort '75 lijkt op
weg de degradatie van vorig
seizoen ongedaan te maken.
Na de 4-2 winst op SMS is
Zandvoort '75 de enige ongeslagen ploeg in zijn klasse.
De gevierde man was de ongrijpbare Robin Castien, die
voor de gehele Zandvoortse
productie zorgde.
Met voortreffelijk voetbal
heeft Zandvoort'75 zich bovenaan de ranglijst geplaatst. SMS,
ook een van de favorieten voor
de titel, kon het niet waarmaken en werd door Zandvoort '75

geheel aan banden gelegd. De
Zandvoorters kregen al na vijf
minuten een welkom ruggesteuntje toen Robin Castien 1-0
liet aantekenen. De vreugde
was van korte duur aangezien
een minuut later de gelijkmaker al in het doel lag. „We waren nog aan het feestvieren,"
stelde begeleider Joop Paap. De
Zandvoorters waren wel meteen weer bij de les en hebben
verder de strijd gecontroleerd.

Met vloeiende combinaties
werd het doel van SMS onder
vuur genomen. Vijf minuten na
de gelijkmaker nam Zandvoort
'75 voor de tweede keer een
vooorsprong. Robin Castien
speelde zich knap vrij en scoorde even knap. De trefzekere
Zandvoortse spits was deze
middag niet af te stoppen. Hij
werd een ware plaag voor de
SMS defensie. Een voorzet
werd door Castien meteen op

Tegen de stormachtige wind
werd de equipu van trainer Wil
lom Koning ver teruggcdroii
gen De bezoekers uit Am.stor
dam speelden technisch een
uitstekende partij en tikten
TZB weg De Zandvoortcrb
kwamen na een paar minuten
al op een 0-1 achterstand. „In
het eerste kwartier zijn we mot
over de middenlijn geweest,"
In de Marlboro Renault Cho- stelde Willem Koning. Het eerklasse was Phil Bastiaans de ste half uur was Ijeslissend
coureur die aanspraak maakte voor het verdere verloop van de
op de overwinning. Bastiaans parti], TZB werd gebruikt als
knalde echter in de eerste schietschijf en keek na een hall
bocht tegen een andere wagen uur voetballen tegen de 0-4 achaan en was meteen kansloos.
terstand aan.
In de tweede helit had TZB
De Haarlemmer Pim van het voordeel van de wind, maar
Riet profiteerde van het onge- Sporting Maroc verdedigde
lukje door de kop te nemen, die zeer bekwaam. De Zandvoor
hij niet meer afstond. Ver- ters waren meer in het offensief
schuur werd in deze klasse zonder overigens een centimetweede, Francoise Loogman ter ruimte te krijgen om gevaar
eindigde op een fraaie derde lijk te worden. Een paar afplaats.
standsschoten werden afgeDuivenvoorde en Van Es had- vuurd, doch het doel werd niet
den het met elkaar aan de stok gevonden. „Deze partij moeten
in de strijd om de Citroen Saxo we maar snel vergeten," vond
Cup.
Koning. „Het zat er vandaag
niet in, we konden geen enkele
Er ontstond een felle en span- doelrijpe kans
afdwingen.
Kuif) Knb KnntiLT
nende strijd, die in het voordeel Sporting Maroc was gewoon te
eindigde van Duivenvoorde.
sterk voor ons."
Met miniem verschil werd
goede race-hout gesneden te Van Es tweede ver voor de
zijn. De zoon van oud Formule Duitser Wagner, die genoegen
1-coureur Michael Bleekemo- moest nemen met een derde polen sloot een sterk seizoen in de sitie.

Nipt verlies
handfoalteams

de wreef genomen en dat betekende 3-1. Castien was nog niet
klaar, want in de tweede helft
ging hij gewoon verder met scoren. Philip van de Heuvel legde
de bal breed en Robin Castien
rondde af: 4-1. De Zandvoorters
vonden het toen wel genoeg en
namen gas terug, waardoor
SMS een overwicht kon opbouwen. De druk op het Zandvoortse doel werd groot, maar uitgespeelde kansen kregen de be-

Gunstige loting voor de
Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - Het naar
de vierde klasse gedegradeerde team van de Zandvoortse Schaak Club heeft
voor het nieuwe seizoen
gunstig geloot. Daarom
heerst er optimisme om het
verloren gegane terrein snel
te herwinnen. In de interne
competitie handhaafde Edward Geerts zijn koppositie.
„Niet ongunstig," sprak extern wedstrijdleider Geerts bij
het vernemen van de nieuwe indeling voor het komende seizoen. Het seizoen start op 17
oktober met een thuiswedstrijd
tegen het derde team van Het
Oosten uit Haarlem. Bloemendaal 6 is de volgende tegenstander, terwijl ook het Witte Paard
uit Haarlem tot de concurrentie behoort.
Het zesde en zevende team
van De Uil, het derde team van
Heemstede en Aalsmeer completeren de vierde klasse van de
regionale
Noord-Hollandse
Schaak Bond. Een plek waar de
meer dan zestigjarige schaakclub absoluut niet thuis hoort.
Het Zandvoortse schaakteam
is dan ook van plan om mee te
strijden om het kampioenschap.
Voor de interne competitie
werd de derde ronde gespeeld.
Edward Geerst en Hans Jansen
namen geen risico en deelden
de punten. Intern wedstrijdlei-

Topscorer

der Ruud Schiltmeijer moest
het opnemen tegen Hielke Gorter. Gorter, altijd een taaie tegenstander, speelde zijn partij
in de beginfase duidelijk naar
winst. Schiltmeijer wist echter
in het middenspel terug te komen, doch moest het uiteindelijk afleggen tegen de routine
van Gorter.

zoekers niet. In blessuretijd
ZANDVOORT - Wederscoorde SMS nog wel zijn twee- om gingen de handbalsters
de treffer. Daar had het de hulp van ZVM-Rataobank ten onvan de scheidsrechter voor no- der. Van NEA werd nipt met
dig. De fluitist besloot na een 9-7 verloren. Ook de Zandonschuldig duel de bal op de voortse mannen moesten
stip te leggen. Doelman Krom met een kleine nederlaag gehad geen verweer tegen de goed noegen nemen. Volendam
ingeschoten bal, 4-2.
„We hebben vooral in de eer- won met 21-19.
ste helft heel goed gevoetbald,"
De Zandvoorters kwamen al
vond Joop Paap. „We zijn lek- snel in de problemen toen
ker op weg, maar hebben nog schutter Cor van de Koekclt
niets. De spelers hebben er zin uitviel met een blessure. Zijn
in en de motivatie is heel erg arm was uit de kom geraakt,
goed. Zaterdag tegen EDO is op zodat een bezoek aan het ziepapier een makkie, maar dat kenhuis gebracht moest worzegt helemaal niets. Het kan al- den. Zonder Van de Koekelt
tijd moeilijk worden."
heeft ZVM-Rabobank toch
goed partij gegeven. De teams
deden vrijwel niet voor elkaar
onder gezien de 10-9 ruststand.
De omstandigehden om te
handballen waren verre van
Zaterdagteam
ideaal. De stromende regen
zorgde voor een gladde bal en
van ZVM heeft
een dito speelveld.
Toch werd er vrij aardig gesmaak te pakken
handbald. Volendam bleef echZANDVOORT - Het
ter steeds aan de goede kant
zaterdagteam van Zandvan de score, 21-19. „Het was
voortmeeuwen
heeft
voor ons een groot verlies dat
aardig de smaak te pakCor uitviel," stelde coach Joost
ken. Coach Fred van
Berkhout. „Ik denk dat het
Rhee weet zijn team
handballen voor hem voorbij is
knap te laten voetballen
en dat is ontzettend jammer.
hetgeen ook tegen WaToch was het geen gek resulterloo tot uiting kwam,
taat om zo nipt van Volendam
te verliezen. Deze wedstrijd ver1-3. Zoon Ferry deed
diende eigenlijk geen winnaar.
met twee treffers een
We hadden wel een gelijkspel
aardige duit in de oververdiend."
winningszak.
De Zandvoortse dames speelDe eerste twintig minuden sen aantrekkelijke partij
ten waren voor Waterloo.
tegen NEA. Bij de rust hadden
Zandvoortmeeuwen
liet
de Zandvoortsen zelfs een lichWaterloo rustig uitrazen,
te voorsprong, 4-5. Deze voorc"espeelde de bal goed rond en
lige score ging in de tweede
doorstond ongeschonden
helft echter verloren. ZVM-Rahet felle offensief van de
bobank knokte voor een goed
gastheren. Waterloo verresultaat doch NEA werd de geloor vervolgens de greep op
lukkige winnaar, 9-7.
de wedstrijd, zodat Zandvoortmeeuwen de mogelijkheid kreeg gevaarlijke
aanvallen op te zetten. Na
een half uur spelen was het
raak. Voorafgaand aan de
treffer van Ferry van Rhee
was een prachtige aanval t
ZANDVOORT - Zaterdagbewonderen. Wim Buchel
avond houdt de handbalverzette William Rubeling aar
eniging ZVM-Rabobank de
het werk, die op zijn beurt
tweede klaverjasavond van
de bal op maat afleverde bij
dit seizoen. In het clubhuis
Van Rhee. De laatste faalde
van de handbalvereniging
niet, 0-1.
aan de Duintj es veldweg be-

Klaverjasavond

ZVM-handbai

Hans Lindeman herstelde
zich van zijn mindere partij van
vorige week en zette Gwenael
Paris opzij. De meest verrassende uitslag van de avond was
de zege van voorzitter Jan
Berkhout op John Ayress. In
een zeer goed opgebouwde partij verschalkte Berkhout de
clubkampieon van vorig seizoen. John Atkinson begon zijn
seizoen positief door een zege
op Hetty Sandbergen, terwijl de
partij tussen Wim de Oude en
Wim Gude in het voordeel van
Gude uitviel.
De top-ien ziet er als volgt uit:
1. Geerts, 2. Jansen, 3. Gorter, 4.
Berkhout, 5. Gude, 6. Schilt- Een aanval van Zandvoortmeeuwen, dat
meijer, 7. Ayress, 8. Lindeman,
9. Herders, 10. De Oude. Morgenavond spelen de leden van
de Zandvoortse Schaak Club de
eerste ronde voor de Interne
Rapidcompetitie in het Gemeenschapshuis. Dan worden
drie partijen gespeeld met een
verkorte bedenktijd van twintig
minuten per persoon. Edward
ZANDVOORT - Na een voortvarend
Geerts moet zijn titel verdedi- begin van de competitie vlot het de
gen.
laatste twee wedstrijden niet meer bij

zijn wedstrijd tegen Haarlem onder barre omstandigheden afwerkte
Kolt) Ki ick \ .m C'kvf

ZVM geeft Haarlem

Robin Castien
(Zandv.75)

ZANDVOORT - Het verdienstelijk in de zesde klasse debuterende TZB was
zondag kansloos tegen een
prima spelend Sporting Maroc. De Zandvoorters leden
een ruime 0-4 nederlaag.

Zandvoortmeeuwen. Tegen het laaggeplaatste Haarlem gaven de mannen
van coach Pieter Keur geheel onnodig
twee punten weg. De strijd eindigde
onbeslist, 2-2.

Regen en wind maakten het voor voetballers en toeschouwers niet bijzonder plezierig op en rond het veld. Goed voetbal
Ferry van Rhee (ZVM.zat.)
5x
was dan ook niet te verwachten. Toch
startte Zandvoortmeeuwen voortvarend.
John Schilder (TZB)
3x
Binnen tien minuten had het al 3-0 kunnen
staan. Haarlem werd geheel op eigen helft
3x
Paul Longayroux (ZVM.zon)
vastgezet en doelman Serge van Lent hoefde in het eerste half uur niet in actie te
komen. Na enige hoekschoppen kreeg Mi3x
Ferry Boom (ZVM.zon)
scha Tibboel een geweldige mogelijkheid
Het voetbalseizoen is nog jong, maar op de topscorersranglijst de score te openen, doch zijn inzet was te
heeft Robin Castien heel goede zaken gedaan. Door in de strijd slap.
tegen SMS viermaal te scoren heeft de spits van Zandvoort '75, met
In ie zevende minuut was het toch raak.
een totaal van acht doelpunten, een aardig gat geslagen. De zaterdagvoetballer van Zandvoortmeeuwen, Ferry van Rhee, was de Marcel Paap deponeerde de bal op maat
enige van de concurrentie die wat terug kon doen. Hij scoorde voor het doel, waarna Michel van Marm
namelijk twee keer, in het met 3-1 gewonnen duel tegen Waterloo, met een simpele voetbeweging de bal achen volgt met vijf treffers op de tweede plaats.
ter de Haarlemse doelman deponeerde, 1-

0. De Zandvoorters vergaten vervolgens de
strijd af te maken. Haarlem kon geen vuist
maken en het overwicht van Zandvoortmeeuwen werd gigantisch. Toch ontbrak
er iets aan het spel van Zandvoortmeeuwen. Er werd niet fel en geconcentreerd
genoeg gespeeld. Zo had een kopbal van
Paul Longayroux de tweede treffer moeten
opleveren.
Maar van dichtbij kopte de Zandvoortse
spits keihard tegen de onderkant van de
lat. Omdat Zandvoortmeeuwen niet wenste uit te lopen, kroop Haarlem uit de verdedigende stellingen. Zandvoortmeeuwen
kreeg een fanatieker Haarlem tegenover
zich en moest terug. Toen een dwarrelbal
door de handen van doelman Serge van
Lent de gelijkmaker betekende, sloop er
zelfs veel onrust in de Zandvoortse defensie.
Van Lent herstelde zich knap van de
misgreep door vlak voor de rust met twee
sterke reddingen een zeker lijkende achterstand voor Zandvoortmeeuwen te voorkomen. Ondanks storm tegen pakte Zandvoortmeeuwen in de tweede helft de draad
weer op. Na een kwartier kwam Bas Heino
vrij voor de Haarlemse doelman, die het

antwoord op zijn stiftbal schuldig moest
blijven, 2-1
Haarlem probeerde aan te zetten voor
een offensief, maar werd niet gevaarlijk.
De Meeuwen counterden scherp, doch de
afronding was niet scherp genoeg. De iraaiste kans was voor Ferry Boom. DE ZVM-er
plaatste de bal echter naast het doel. Dat
gaf Haarlem de moed om nog even alles uit
de kast te halen. De Zandvoorters verdedigden onrustig. In de laatste minuut
kreeg Haarlem loon naar werken. Van grote afstand probeerde Haar het met een
keihard schot. De lat stond een treffer in de
weg.
De Zandvoortse verdediging reageerde
niet alert op de van de lat tcrugketsendo
bal, iets wat Preijde wel ded. Hij gaf Van
Lent geen kans, 2-2. Piet Keur was in het
geheel niet te spreken over het spel van
zijn team. „We hadden de overwinning in
het begin al veilig kunnen stellen," vond
Keur. „We spelen echter op dit moment
veel te laks, we donken er voel t o gomakkelijk over en bovendien wordt er niet moor
geluisterd naar mij. Als je toch ziet hoe de
kansen gemist worden. Er zit geen ovortuiging in het spel."

„Blijf hetzelfde spelletje
spelen," was de opdracht
van coach Fred van Rhee
in de rust. Het Zandvoortse
team bleek goed te kunnen
luisteren en dicteerde de
tweede helft volledig. Waterloo kwam er niet meer
aan te pas en keek na een
kwartier spelen tegen een
0-2 achterstand aan. De actieve Wim Buchel zette
strak voor en daar was hij
weer: Ferry van Rhee. De
spits gleed de bal voor de
tweede keer in het doel. 0-2.
Waterloo probeerde wel
wat terug te doen, echter de
Zandvoortse defensie gaf
geen kansen weg. Koelbloedig werd de bal in de ploeg
gehouden. Het gevaarlijk
spitsenduo Buchel en Van
Rhee, aangevuld door een
sterk spelende Paul Mietes, zorgde constant voor
onrust m de Waterloo defensie. Het werd dan verdiend 0-3 toen Buchel, nu
op aangeven van Van Rhee,
scoorde. Vlak voor het einde mocht Waterloo iets tenigdoen. Doelman Winter
werd van dichtbij gepav
seei d.
„We pakken lekker de
puntjes," vond Fred van
Rhee. „We spelen slim en
zuinig maar ook keurig.
We krijgen vrijwel geen
kaart van de scheidsrechters. Bovendien worden de
opdrachten goed uitgevoerd. Het was een leuke
partij tegen Waterloo, die
we verdiend gewonnen
hebben."

gint het klaversspel om 20
uur.

De inschrijving kan plaatsvinden tot een kwartier voor
het aanvangstijdstip. Het mschnjfgeld bedraagt tien gulden per koppel. Voor de oudere
klaverjassers is het mogelijk
van de belbus gebruik te maken
tegen de geringe vergoeding
van twee gulden per retour.
Hiervoor moet men zich wel
opgeven bij Joke de Jong, tele
foon 5716219 en wel voor vri]dagavond tien uur.

afgedroogd
ZANDVOORT - Na de nederlagen van vorige week
waren de coaches van de
ZHC-hockeyteams nog optimistisch. Of dat na zondag,
na de grote nederlagen van
8-0 en 12-0 ook nog zo is, is
niet bekend.
Het ZHC-herenteam werd op
alle fronten afgetroefd door een
veel beter FIT. Na één speelhelft was de strijd beslist. ZHC
keek toen tegen een 5-0 aohterstand aan. De tweede helft was
een formaliteit. FIT deed wat
het wilde en speelde ZHC van
de kunstgrasmat. 8-0.
Ook do dames werden gede
klasseerd. Door een griepvirus
kon ZHC slechts acht spoelsters op de been brengen Van
een wedstrijd tegen VVV was
dan ook geen sprake. De Zand
voortsen werden alle kanten
opgestuurd en werden afgemaakt mot maar liefst 12-0.
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VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Zondag 6 oktober van 12 00 tot 17 00 uur

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken

en stopt pal voor de deur

A houweling
i ! interieur
Uitgaan

Restaurant „Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag
Aan de vleugel, in het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel 023-5713599

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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6 okt Sporthal De Bloemen te Castncum 6 okt Sporthal
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Za 12 okt Flippo-Ruilbeurs
op de SNUFFELMARKT UITHOORN (elke za 9-16 uur)
Industneweg 4, met gratis tafelsv kind Info 0297-532354
Zandvoortse rommelmarkt,
spannende koopjes, Flippo's,
zat 5 okt m 't Stekkie,
10-1 uur Vrij entree
Tel 023 - 5716456 (avond)

Verenigingsnieuws

"A" \ ooi hiie\<*n onder ninnntei uittilt l irjjel extia in
i rl\« tinifi fichi acht. aUnieilc ƒ8.— adni kosten
1

"k

Hij f>laatMiii£ in de Mn i»' - wolden «ict'ii l>c\ujsnmiiitiei s \eistuiiid Op \rivotk w o t d t aan ad\eitecilx
lu
spi Kin
••liilinl Hlcivoor woult ƒ6.50 in M-keninj: £('In.ulil
Vllr pi ij/rn r\l l 17.IC* I(T\\
l kunt 4!* Ick^t \ a n im Mu i ()-<«]\ ei Icntici onihinatif Z
h Irfomv 1] o|ij:i'\on

• A s zat koppelklaverjas bij
Z V M Handbal U bent van
harte welkom, 1945 uur
n Klaverjassen op donderdagavond in 'T STEKKIE
Info- Erica 5715215
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

020-562 62 71
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Divers personeel gevraagd

Gezocht
vooreen nieuw geopend kantoor in A'dam +25medew voor
verschillende vacatures Wij zijn een groothandel in non-food
prod , o a boeken, speelgoed e d Ervaring niet vereist, wel
enthousiasme Bel nu voor een afspraak RTF 020 - 4657350,
tussen 900 en 1600 uur

Oproepen - Mededelingen

Restaurant ,,Queenie"

Kindermodellenbureau „SPECIAL KIDS" Het bureau met de
leukste kinderen Voor info en gratis inschrijving stuur recente
foto + persoonlijke gegevens naar SPECIAL KIDS, Haarlemmerweg 319 D, 1051 LG Amsterdam Tel 020 - 4003402

receptie - familie- of huwelijksdiner
vergaderingen Geen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599
0 Gevr kleding en knuffels v
weeshuis s v p afgeven bij
Monet, Pasteurstr 2a
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235
» Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst
Voor het wetensch onder
zoek 'Steun na verkrachting'
zoekt het NISSO vr die een
jaar of korter gel zijn verkracht of aangerand en daarover willen praten Anon gegar Voor info 030-2304010

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

Gevr tuinman 65+ voor 2 a 3
uur p w Tel 020 - 5717353

Felicitaties

Lijkt het u leuk om te werken
als visagiste of hairstyliste'
• Cathy, gefeliciteerd met je Bel dan voor info Instituut
kampioenschap
Golfclub VIP 0344 - 652221, ook
's avonds bereikbaar OpleiSonderland Marjon
dmg m eigen regio Niet leef• Charles en Corry op naar tijd gebonden, m/v
de volgende 25 jaar
WW-promotions, reclamebuFam Uit den Boogaard
reau Vast werk Snelgroei• Golfclub kampioen 1996 end, commercieel bedrijf
Cathy Mesman Hartelijk ge- zoekt 21 mensen voor fullfeliciteerd Rini + Herman
time werk Diverse functies
• Lieve Barbara, hartelijk ge- mogelijk o a verkopers,
feliciteerd met je 21ste ver- klantenservice, distributie en
reclame Persoonlijkheid is
jaardag Kus Vanessa
belangrijker dan diploma's
n Marjon van der Kruyb,
Bel nu voor een eerste afhartelijk gefeliciteerd met 2e spraak tel 020 - 4215500
prijs Rini + Herman
B Rini, gef met de derde
prijs, ondanks de regen, kanjer Herman, Marjon, Cathy

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look 700
stoelen, div modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz JAN BEST,
Keizersgr 357, 020-6232736
Showr Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137

TAFELS
300 m voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137

Sport, spel en
ontspanning

vanReeuwijk

Op de Sniep, Diemen

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen"?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Hallo met Bas. Ik ben een
Amsterdam1 Hoi, ik ben Lida Hoii Ik ben een spontane leuke man van 30 jaar en
en ben 25 jaar' Heb jij zin om meid van 34 jaar! Heb jij zin in woon in Amsterdam. Ben jij
meer van mij te weten te ko- een leuke babbel met mij en een leuke vrouw die zin heeft
men, hoe ik er uitzie, waar ik wil jij iets meer van mij weten' m een blmd-date? Spreek een
leuke reactie m op mijn boxvan hou, noem maar op,Reageer dan snel en dan
krijgen
spreek dan snel iets m en we krijgen we misschien een leuk nummer en wie weet
1
hebben een leuk contact! gesprek Wel bellen hoor! Tot wij een leuke date Groetjes
Bas 06350.15.156 1gpm
gauwi Doegi Doegi
Doen hoori Doeii Doei!
06-35015.156 1 gpm Box-06-350.15156 1 gpm Box-Boxnummer 254214.
nummer 940970
nummer 351583.
1
Relatie/
Hobby's en verzamelingen
Den Haag' Ik ben Deny en Hoi meiden Ik ben1 een jongeben 21 jaar' Ik heb hartstikke man van 34 jaar Wie heeft bemiddelingbureaus
zin om met jou een avond te interesse om samen1 met mij
gaan stappen' Tenminste er een bakkie te halen Woon jij
een wereldavond van te ma- in de omgeving van Alkmaar, CUPIDO brengt u bij elkaar!
te Almere-Stad-West, zondag 6 oktober 10-15 uur
ken1 Spreek m wat voor jou spreek dan wat m en je1 knjgt Indien gewenst reeds binnen
Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1 Ruim 300 tafels'
een wereldavond is" en mis- zeker antwoord1 terug Wel 1 week uw eerste contact
schien klikt het weli Ik zie er snel bellen hoor Doeii Doei' Vraag gratis en vrijblijvend
0635015156 1gpm Boxgoed uit 06350.15.156
de folder aan- 0345-611486
Muziekinstrumenten
1 gpm Boxnummer 431109 nummer 278158.
(automatisch) of 0345-631364
Ik ben een vrouw van 55 jaari (telefoniste). 24 uur per
Ik (man) zoek een leuke jonge Ik zoek gewoon een sympa- dag, 7 dagen per week
vrouw tussen de 35-45 jaari Ik thieke man, die ongeveer net Cupido' erkend, voordelig en
ben 44 jaar, heb blond haar zo oud is als ik! Wil jij lief en één van Nederlands grootste
en blauwe ogen en ik ben leed met mij delen, maar ook relatie-organisaties
1.86 lang en slank1 Ik heb een de leuke dingen m het leven'
klein snorretje en ben serieus Heb jij een grote belangstelmet goede bedoelingen' Ik Img voor veel dingen' Bel
Te koop
wil mijn liefde graag met jou 06-35015.156 1 gpm. Boxaangeboden
deleni 06350.15156 1gpm nummer 277672.
diversen
Boxnummer 279623
Hai, ik heet Ellen, ben 1 56 m
Regio Den Haag dit is een lang, normaal postuur,
• ATTENTIEi Enkele vooroproep voor1 enkele heren
donkerblond kort haar, grijstegelijkertijd Wij zijn een paar groene ogen en 46 jaar jong beelden van aangeboden adleuke vnjgezelle dames en Ik zoek een leuke man om vertenties die niet als particugaan meestal met een aantal mee uit eten te gaan, naar de liere Micro worden geplaatst
andere vrouwen lekker stap- film enz Oftewel toe aan een zwarte-marktspullen, sex/eropen We zouden graag m con- nieuwe start" Reageer met- tische advertenties, geven
tact komen met een nieuwe een op 06-350 15 156 1 gpm. van, lessen/bijlessen; persoGRATIS TOEGANG v a 15 15 uur
neel biedt zich aan; te koop
vriendenkring! 06-350 15.156 Boxnummer 265356
raskatten/honden
(pups);
1 gpm Boxnummer 269447.
Hallo, ik ben Bea, een rustig meerdere aanbiedingen zelfartikel,
woonhuizen/
zou je zeggen van een meisje van 20 jaar en 1 50 m de
Amsterdamseweg 202, AMSTELVEEN - TEL. 020 - 6413187 Wat
23-jange taxichauffeur met groot. Op deze manier pro- kamers te koop/te huur aanlang donker haar en gnjs- beer ik een leuke jongen lus- geboden, vakantiebungalows
groene ogen? Hou je ook van sen 20 en 24 jaar te vinden die o i d. te huur aangeboden.
Opleidingen/cursussen
honden en ben je, net als ik, ook houdt van strandwande- Kortom alle advertenties met
sportief en zie je er ook nog Imgen en die samen met mij een zakelijk karakter. Deze
leuk uit? Dan moet je echt het leven nog gezelliger wil kunnen alleen geplaatst worIN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering'
snel
reageren" 06-350 15.156 maken 06-350 15.156 1 gpm. den tegen een mm-tarief.
Voor VROUWEN start in jan '97 een intensief begeleidmgs1
gpm
Boxnummer 262115 Boxnummer 265143.
• Koelkast 53 x 60 x 52
traject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage.
Ixbxh. Gratis. Kruisstr. 6
Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier
1
Hallo
leuke
mannen!
Jullie
Hallo Ik heb een lief en zacht 023 - 5716258
020 • 6239369
spreken met Tiny. Ik ben 51 karakter en ben zeer gevoePRIVE-LES Engels, Latijn,
jaar en kom uit Sassenheimi ligi Je zou mij eens moeten • T k beige medicijnkastje
Zalenverhuur
Grieks, Dutch lessons, J. BakIk zoek iemand uit de bollen- bellen, dan hoor jij meer van ƒ10,- Tel. 023-5717165
ker, Botticellistr 38-II, A'dam
streek. Ben jij die man die ik mij1 Ik woon in Gouda1 Enkele
(bij Olympiapl), 020-6751664
zoek' Klim dan in je telefoon kenmerken zijn' 46 jaar, slank
Woningruil
en bel mij op mijn boxnum- postuur, donker blond haar,
mer' Dan maken we een af- blauwe
ogen.
Dennis'
voor uw feest,
Verhuizingen
spraaki 06-350 15 156 1 gpm 06.35015.15.6 1gpm Box- 750 RUILADRESSEN
party of receptie
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Boxnurnmer 278657.
nummer 273089
Tel • 023 - 5715541
Oosten. Tel 020-4873315.
T.h open aanhanger, auto,
chauffeur, 7 dgn p w. ook
's av. ƒ25 p u 06-54618491

A

Grote miniatuurtrein- en modelautobeurs

Zaterdag 5 oktober a.s.
in onze zaak.
Aanvang 16.00 uur.

Piano-Recital
HANS WILKESHUIS
op Grotrian-Steinweg vleugel.

Variaties van Chopin, Rameau,
Beethoven, Schubert, Mozart en Brahms.

VAN KERKWIJK

Hotel Hoogland

X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport.
Voll verz Dag-nachtservice
020-6424800 of 06-54304111.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

DE KLUSSENBUS
• Wij behouden ons het
Veilinggebouw Amstelveen Voor iedere klus, bellen dus.
GOLDSTAR TENNIS
recht voor zonder opgave van
heden
inbreng
voor
veiling
Tel.. 023 - 5713780
redenen teksten te wijzigen Overdekte en open banen 21 en 22 oktober, Spinnerij 33,
voor beg en gev en ook (los
of niet op te nemen
Gepens
schilder heeft nog
Amstelveen,
020-6473004
se) verhuur Tel 020 6445483
tijd voor schilder- en klem onderhoudswerk. 023 - 5718248
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vnjbl.
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

Party-service
PELIKAAN

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel • 023-5718812/5715619
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij'
Komt u dan eens praten met
mij, A J. v d Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.
023-5714085 of 5719652

Correspondentieen contactclubs
Zaterdags
dans/ontmoetingsparty's, 't Trefcentrum,
Lmdenln 52-A, A'veen Aanv
20 u. Info 0653-4856628

Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30
115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

SG35
130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

SG40
145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

SG45
165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

Fabriekswinkel

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06-350 222 21 (100cpm)

Latex
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

'"fft^sM^rföB-'JSES!

Grandioze speciale aanbieding

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Lattenbodems
Rolbodem
Dubbelzijdig verstelbasr
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

..
65....
35.... 125.595.-

SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM

TEGEN DE LAAGSTE
PRIJS

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)

Echt

100% schapenwol, 2 delen

wollen
DEKBED
1-pers
175.-

2-pers.
225.-

litsjumeaux
295.-

1 pers. dekbed
v.a. ƒ 34,50

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 075-6172535

Ik ben Ineke, heb het best
naar mijn zin in het leven,
maar mis de man van mijn
dromen1 Ik zoek een leuke,
serieuze, lieve en humorvolle
man rond de 40 (ik ben zelf
41) Meen jij het serieus en
ook toe aan een relatie'
06-350 15 156 1 gpm Boxnummer 260035
Ik ben Lies' Een leuke, lieve
vrouw van 35 jaari Ik ben 1 76
lang, weeg 78 kg en heb kort
blond haar en groene ogen'
Ik heb 2 zonen en zoek een
leuke, lieve man met donkerblond haar en blauwe ogen,
die tussen de 35-40 jaar is'
Zoek ik jou' 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 472050
Ik kom al 5 jaar m de IT, maar
nu wil ik eens met jou daarheen Ik ben Sharon, 23 jaar |
en 1 83 m lang en heb blond
haar en blauwe ogen. Ga
een keer mee' Durf je echt'
Bel dan snel mijn boxnummer j
en ik reageer zeker terug
06-350.15156 1 gpm Boxnummer 254419

MiCWs

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

Kennismaking
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Ik (man) ben een 25-jange
muziekliefhebber' Ik zoek een
meisje dat net als ik van muziek houdt of misschien wel
een instrument bespeelt'
06350.1515.6 1gpm Box
nummer 359503.

Hallo, met Debbie. Ik ben 21
jaar en ik woon in Leerdam Ik
heb twee kleine kinderen Ik
ben 1 60 m en weeg 57 kg Ik
heb kort donker haar en blauwe ogen Ik ben altijd
vrolijk en hou van mensen om
me heen Ik ben graag
buitenshuis en hou ook van
zingen en stijldansen Ik ben
een meid met een vlotte babbel en ik ben op zoek naar
leuk contact Met jou misschien' 06-350 15 156 1 gpm.
Boxnummer 456624

Te koop
gevraagd
diversen
Gevr. gramm pi 33, 45 en 78
trn Ik betaal van ƒ 1,00-/2,50
p kilo Brieven aan Postb
71710, 2507 BH Den Haag
• T.k. gevr hamsterkooi Tel
023-5717720 b g g. 5730042

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur
T h. per 1 jan. '97 sfeervolle
lichte bednjfs/kant ruimte, 35
m2, 4 m hoog, begane grond
hoekpand, kale huur (ex gas
licht en BTW) ƒ 539,92 p m
Zeer goede bereikbaarheid
Bednjvencentrum voor Vrou
wen, A'dam-Oost, 6932309

voor de particulier:
3 regels gratis

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

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dal hij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. \.d. blad
als, l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aunsprakelijk voor fouten ontstaun door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht \oor /.onder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingele- 0P8ave van redenen
te k len tc W1
verd bijJ een aanleveradres"
. f ,
J'-'8Ü" '"
,...
.. ,
,,nn
niet op te nemen.
uiterlijk vrijdag tol 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uilerlijk tol vrijdag 17 00 uui

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38

Videotheek

t/m 9 regels ƒ 16,18

Dombo
gezellig avondje.

•V Nu comfortabel
..\";/•' •. huren.
Weekpakketten al

v.a. 2 stuks
Corn. Slegersstraat 2b

Tel. 023-5712070

t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adre.s, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 legels gratis, niet voor de /akelijke markt, tot een maximum van één adveilentie
per week. Ook vondel vermelding vraagprijs (artikelen Ie /;amen niel boven f300,-) kunt u niet gratis adverleren Alle prijzen zijn mcl. 17,5% BTW.
Naam:

. ..

Adies:
Poslcode:
Telefoon:
S.v p. in rubi iek:

Plaats:

Tips en suggesties: Redactiesecretariaafr Weekmedia, postbus 2201, 1000
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

Amsterdam

WandellJefhebbers kunnen in oktober luiii hart ophalen
tijdens de Landelijke Voetpaclcnchiifen. Meer dan veertig
wandclvercniffingcn en natuurorganisaties hebben ruim
zestig routes uitgestippeld over unieke voetpaden langs
natuurlijke landschappen. Want Nederland is veel aantrekkclijker'dan men doorgaans denkt.

E PADEN OP, de lanen in: voor rustgevencle natuur hoeven
we echt geen vliegreis te
boeken naar verre landen.
In onze eigen omgeving valt
genoeg te zien op paden
langs rivieren, akkers, heide, en bossen.

Foto: Jan Piou.T Nupveu

De Voetpadendagen, die gehouden worden op zaterdag 12
en zondag 13 oktober, hebben
als thema het behoud en de toegankelijkheid van onverharde

huishoudens. Voor mensen die
nooit thuis zijn, is een hond gewoon niet geschikt als huisdier,
zo'n beestje moet drie keer per
dag v/orden uitgelaten." Borghstijn legt uit dat voorlichting
daarom een belangrijke taak
van de vereniging is.
„Mensen die een huisdier
hebben of willen nemen kunnen bij ons terecht. Een dier
past niet zomaar bij de mens.
Een nerveus iemand moet niet
ook een nerveus soort hond nemen. Daar komen mensen vaak
te laat achter. Dan wordt de
hond naar het asiel gebracht
omdat een familielid zogenaamd allergisch voor huisdieren is geworden. Dat is triest,
vooral voor de hond zelf."
„Te vaak nemen mensen impulsief een hond of kat. Het is
zo gezellig, het is zo leuk voor
de kinderen, de buurman heeft
ook zo'n leuke hond of een kennis heeft een nest puppy's.
Maar je moet wel beseffen dat
je in principe zo'n dertien jaar
aan een hond of kat vast zit."
Dier en eigenaar kunnen als
het meezit dus zo'n dertien
keer samen Dierendag vieren.
Die feestdag voor dieren is in de
dertiger jaren ingesteld door de
Italianen, weet Borghstijn.
„Die kozen daarvoor de sterfdag van de beschermheilige
van alle dieren, Franciscus van
Assisi die met alle dieren kon
praten. Nederland is daar destij ds vrij snel op ingesprongen."
Voorbij zijn de tijden dat vrijwilligers van de vereniging op

Dierendag met collectebussen
de deuren langs gingen, ondersteund door geluidswagens.
Het zogenaamde dierendiner
uit de jaren zestig, v/aarbij koeien en paarden voor het Hilton
Hotel aan tafel een maaltijd
kregen geserveerd door obers
bestaat ook niet meer.
Volgens de voorzitter, was de
Sophia-Vereeniging
vroeger
ook actiever op Dierendag dan
nu. Er is echter nog genoeg reden om aan 4 oktober enig belang te hechten. „Onze mentaliteit ten opzichte van dieren is
de afgelopen honderd jaar wel
verbeterd. Maar de vrij recente
dierenmishandelingen op kindertaoerderijen in de Bijlmer en
Diemen zijn geen incidenten."
De Sophia-Vereeniging en de
Bond tot bescherming van honden onderhouden samen de Gezamenlijke Landelijke Inspectiedienst. Inspecteurs gaan ondermeer klachten over mishandeling van dieren na. Borghstijn leest maandelijks de
rapporten. „Je houdt het niet
voor mogelijk wat mensen met
een dier uithalen."
„Laatst nog vonden ze in
Noord-Holland een bouvier die
al anderhalfjaar in een hok zat.
De eigenaar, een oude man die
ziek was geworden, liet wel
boodschappen bezorgen maar
z'n hond kreeg alleen wat voer
via een luikje. Alles zat onder
een dikke laag uitwerpselen.
Die bouvier moest helemaal
worden kaalgeschoren vanwege de verklevingen."
Wat Borghstijn betreft is het

'Wandelen in Nederland is veel mooier dan je denkt, zeker als je het asfalt verlaat'

In 188(i moest het leger in de
Jorclaan nog de palingoprocr
onderdrukken nadat de politie
er het paüngtrekken had verstoorci, een ware volkssport. De
tijden dat Amsterdammers
y.ich vermaakten met ganssteken en katknuppelen zijn voorIvij. De Sophia-Vereeniging tot
bescherming van dieren, uit
18(i~, bestaat nog steeds en Dierendag uit de jaren dertig ook.

EE, NIET JE dier
een snoepje geven.
Dat doen mensen op
Dierendag vaak fout. Die
koekjes voor de hond veroorzaken juist tandbederf."
Ivan Borghstijn is voorzitter van de Sophia-Vereeniging tot bescherming van
dieren. Vereeniging met 'ee',
de oude spelling is sinds de
oprichting van de van oorsprong Amsterdamse -vereniging hetzelfde getaleven.
j
•*•

En voor de rest? „De mentaliteit van mensen ten opzichte
van dieren is de afgelopen honderd jaar verbeterd. Maar ik zit
al tien jaar in het bestuur en het
is voor veel dieren nog steeds
kommer en kwel."
Bij het palingtrekken was het
in 1886 nog gebruik om met een
bootje door de gracht te varen.
De meevarende deelnemer
moest een door een ring gestoken gladde paling grijpen, maar
viel daarbij natuurlijk veelal in
het water. Op dit voor de paling
een vrij onvriendelijke spel

-\-\r..
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kwamen drommen mensen af.
De Sophia-Vereeniging bestond
toen al, maar had met het politie-ingrijpen niets te maken.
„We zijn nooit een actiegroep
geweest," stelt Borghstijn.
„Van oudsher was de vereniging een clubje van deftige notabelen. In het bestuur zaten
stadsbestuurders en andere
mensen die hun invloed probeerden aan te wenden. Een
prominent lid was ooit de vader
van Freddie Heineken die de
paarden van zijn brouwerij van
verzorgde stallen voorzag."
„Zo streden we vroeger tegen
de methode van de Amsterdamse politie, om gevangen zwerfhonden in het IJ te verdrinken.
Ook ijverden we voor een meer
humane behandeling van vee in
slachthuizen. De vereniging
zorgde er begin deze eeuw voor,
dat op verschillende plekken in
Amsterdam drinkbakken werden geplaatst voor honden en
paarden. Nee, daar is nergens
meer een blijven staan."
De paardetrams en rijtuigen
zijn inmiddels uit het Amsterdamse straatbeeld verdwenen.
Auto's en trams van lijn l, 2 en 5
passeren het pand van de Sophia-Vereeniging aan de Nieuwezijds Voorburgwal. „Tegenwoordig beperken we onze inzet tot gezelschapsdieren. Als
we ons om alle dieren moeten
bekommeren, wordt ons werkterrein te groot."
„Vroeger was een huisdier
.een onderdeel van een gezin.
Nu heb je meer en meer tweeverdieners en eenpersoons

heel beperkt: als we maar langs
een sloot of dijk kunnen lopen.
Je hebt daar het idee datje door
de 17-e eeuw wandelt en krijgt
de luchten van Ruysclael, de
koeien van Potter, en de lichtval van Rembrandt cadeau."
Tot ongenoegen van de vrije
wandelaars worden veel onverharde voetpaden echter bedreigd door afsluiting en asl'altering. In de laatste dertig jaar
is volgens Spruijt al zo'n driekwart van de onverharde paden
verdwenen. „Maar die paden
zijn wel belangrijk voor de wandelaars en voor de natuur, dat
beseffen de natuurorganisaties
nu gelukkig ook. Omgeven
door houtwallen en bomen vormen de paden een natuurlijk
element van de omgeving. Dus
door ze te beschermen, behoud
je ook het landschap."
Tijdens de Voetpadendagen

kun je individueel of onder begeleiding routes lopen die door
plaatselijke organisaties in heel
Nederland uitgezet zijn. Zo kan
je in Groningen langs de voorrnalige Lauwerszee lopen, en in
Zuid-Limburg over de heuvels
bij Spaubeek.
Maar eenvoudiger is het om
paden. Het evenement wordt
dicht bij Amsterdam te blijven,
gecordineerd door Nemo, verewant ook hier zijn voldoende
niging van vrije wandelaars.
mogelijkheden, zelfs binnen de
„Wandelen in Nederland is veel
•gemeentegrenzen, om natuurmooier dan je denkt, zeker als
wandelingen te maken langs
je het. asfalt verlaat," zegt
bijvoorbeeld het IJ-meer of de
woordvoerder Peter Spruijt
Sloterpias.
van Nemo.
De Diemerzeedijk wordt ook
„Als je met de auto door Holwel het balkon van Amsterdam
land rijdt denk je 'ach was ik
genoemd, vanwege het rnagnimaar in Spanje', want het ziet
fieke uitzicht op de vroegere
er niet uit. Maar wanneer je
Zuiderzee. Door de voorgenoover een doodgewone grasdijk
men bouw van IJburg staat de
loopt, blijkt datzelfde Holland
Diemerzeedijk nu midden in
fantastisch te zijn. De wensen
belangstelling. Een extra reden
van wandelaars zijn eigenlijk
voor wandelvereniging Te Voet
om hier een tocht te organiseren, voordat alles verdwenen is.
Vooruit met flinken pas: Gids
Wouter Kleijn spreekt van een
'geweldige' wandeling. „De Diemerzeedijk is een van de weinige routes die je direct vanuit de
stad lopen kunt. Het is er mooi,
hoewel niet in de klassieke zin
van schattige huisjes en koetjes. Het is een typisch stadsrand gebied, eerst loop je langs
een schietclub, een hondenvereniging, en wat onduidelijk
werfjes. En daarna wordt het
vooral erg eenzaam. Zeker op
een regenachtige oktoberdag
kom je de hele wandeling niemand tegen."
Lange tijd vormde de Diemerzeedijk de officiële verbinding van de stad naar Muiden.
Maar sinds er gif ligt, is het officieel verboden terrein en resteert vooral een mooi natuurgebied. „De natuur heeft dankzij
het gif ongestoord haar gang
kunnen gaan, en zo is het een
ruig en onbegaanbaar gebied
geworden, 's Zomers zie je een
grote heuvelachtige bloemenzee met vlieren, rozen, bramen,
wilgenroosjes, en teunisbloemen. Er zitten tal van zang- en
watervogels, konijnen en wezels. Ooit is hier zelfs een vos
gezien," aldus Kleijn.
Bij de Sloterpias groet ons
der Voog'lenzang, waar tussen
de bebouwing van Osdorp zich
een woest natuurgebiedje begint te ontwikkelen. Het maakt
deel uit van een groenverbinding naar het Amsterdamse
Bos, bereikbaar voor veel vogels en landdieren. De beheerder van Natuurtuin 'de Wiedijk', Ruud van Kempen, heeft
de wandeling bedacht en loopt
haar alvast van te voren. „De
Dierendag is een mooie aanleiding om de knip te trekken en het natuurtuin is dertien jaar oud,
maar omdat hij aangelegd is in
dierenasiel of de Dierenbescherming gelukkig te maken
een reeds verwaarloosd bossimpel: „Dierendag is voor ie- En misschien moet je op Die- plantsoen, oogt hij wat ouder,"
dereen een mooie aanleiding rendag eens nadenken of je ei- zegt Van Kempen.
om eens de knip te trekken en gen hond of kat wel gelukkig
het dierenasiel of de Dierenbe- is."
Door het struweel wijst hij
scherming gelukkig te maken.
Bram Couvrcur naar een kleine open plek, waar

een aantal iepen zijn otTiiv1
xaagd. Zo krijgen ook andi- "
bomen, meidoorns en essc-i:-,
een kans. Het dode hout l;-.::;,;
men liggen want dat bk'>: :
plaats aan tal van kleine d;.-. tjes. En omdat de takken V<H.T
jagende honden de weg verspui'ren, broeden er zelfs fazant I-T..
Iets verderop raapt V;i:i
Kempen een wit veertje van u '
grond. „Van de bosuil, die : '
hier ergens, 's Avonds hoor \'.:
hem roepen en hij pakt /i-U's
konijnen en hazen. Laatst voi.". l
ik hier een heel spoor m<-:
pluisjes van een konijn. Aan h, .
eind lag, als een soort hancin ••
kening, een veer van de bosuil."
Enkele dode bomen wijzi.-:i
kaal en naargeestig omhoo;:.
Gezien de vele ronde gaten ïs
het hout ervan een ideale plek
voor spechten. „Dit jaar hadden we hier twee paar groi'.bonte spechten. Die staan eikaar weliswaar naar het leven,
maar na de gevechten en schei •
mutselingen in het voorjaar
hebben ze toch met succes gebroed."
De wandeling is afwisselend,
mede door de aanleg van diverse landschapstypen. We komen
door een bos, een moeraszone
en een duinenterrein, met overal een kleurrijke flora. De beschoeiing langs het water naar
de Nieuwe Meer is weggehaald,
zodat allerlei oeverplanten zoals valeriaan, kaltest aart en
gele lis beter kunnen groeien.
En flinke stukken riet bieden
een uitstekende taroedplaai s
voor de kleine karekiet en misschien zelfs de rietzanger.
Zoals gezegd, Natuurtuin de
Wiedijk maakt een woeste indruk. Ook al wandel je gewoon
in Osdorp, je waant je mijlenver
van huis. Van Kempen: „Zeker
voor kinderen die de stad nooit
uitkomen, is dit echt een oerwoud. Laatst vroeg me zelfs een
bloedserieus jongetje of hier
nog wolven waren."
De wandelingen kunnen individueel gelopen worden op zaterdag 12 en zondag 13 oktober.
Startpunt voor de route Diemerzeedijk (vijftien kilometer)
is de hal van het Muiderpoortstation, 's ochtends tussen tien
en 's middags één uur. Terug
met de bus. Startpunt voor de
route Sloterpias (zes kilometer) is Natuurtuin de Wiedijk
aan de Eastonstraat la, 's ochtends tussen elf en één uur 's
middags. Routebeschrijvingen
zijn ter plaatse verkrijgbaar
voor een rijksdaalder. De begeleide wandeling over de biemerzeedijk begint zaterdag om
één uur, en bij de Sloterpias
zondag om één en drie uur.
Kosten begeleid wandelen: vijf
gulden per persoon.
Jan Pieter Nepveu
Het programma met alle wandelingen
staat in de gratis 'Voetpadenkrant',
verkrijgbaar bij alle VVV's en AN\V!5vestigingen. Meer informatie: Nemo.
telefoon ()20-(i81.70i:i

(ADVERTENTIES)

BeBoodschappenKrant
ter begin ik aan het het frame."
Kees is een self-made sleutelaar. De basis voor zijn vakmanschap werd gelegd op de
opleiding
motorvoertuigentechniek van de LTS. Daarna
was het durven en doen. „Geduld, altijd goed kijken en niet
te rauwdouwerig te werk gaan.
Je leert in de loop der jaren,"
vertelt Kees, alsof er geen wezenlijk verschil bestaat tussen
het reviseren van een motorblok en het plakken van een
fietsband. „Sleutelen is net zo
leuk als rijden," vindt hij. Dat
HET BEHALEN het motorblok waaraan Kees
het motorrijtae- nu sleutelt uit 1978 stamt en
wijs op achttienjarige dat hij soms naar het buiten-

Op veertienjarige leeftijd begon Kees Voorns passie voor
motoren vaste vorm te krijgen.
Hij kocht boeken over motoren, verruilde de dierenposters aan de muren van zijn kainer voor die van motoren en
schoot foto-rolletjes vol van
tweewielers die indruk op
hem maakten. „Het hele fenomeen motor spreekt mij aan,"
legt Kees uit. „De vrijheid als
je op de motor zit, de snelheid
en het geluid."

land moet om bepaalde onderdelen te kopen, doet daar geen
afbreuk aan.
ledere week is Kees op de
motorclub gemiddeld vier tot
vijf uur met zijn motor in de
weer. Weken waarin hij twintig uur sleutelt zijn ook geen
uitzonderingen. Je bent een
motorliefhebber of je bent het
niet. Hij vindt wel dat de balans klussen-motorrijden in de
richting van het laatste dient
uit te slaan.
„Ik krijg een kick van de vrijheid die je hebt als je op een
motor rijdt. Je bent heel taeweeglijk en je hebt direct contact met de buitenwereld. Als

het koud is, dan is het op de
motor dubbel zo koud. Afzien,
dat moet af en toe wel. Ik stap
op de motor, weer of geen
weer."
„Motorrijden is het leukste
dat er is, het gaat nooit vervelen," zegt hij. Tot op heden
heeft hij nog geen partner gevonden die daar net zo over
denkt. Kees kan er niet mee
zitten. „In de liefde is het altijd
maar afwachten. Het motorrijden heeft mij door klote-tijden
heen geholpen. Van je motor
kan je op aan."
Kees weet dat het motorwereldje bekend staat als tamelijk agressief. „Ik ben zelf niet

zo stoer." vindt hij. De contacten die hij heeft met 'stoere
mannen', onderhoudt hij om
in het bezit te
komen van
bepaalde onderdelen of
om
technische informatie uit te wisselen. ,,Ik' zit
wel bij een
motorclub,
maai'
daar
hoefje niet te
bewijzen hoe
stoer je bent. Wijven van elkaar jatten en matten, dat kennen we niet."

leeftijd kocht Kees direct
zijn eigen motor. In de jaren die volgden versleet hij
er 'een stuk of tien'. Nu, 32
jaar oud, is Kees in het bezit van drie motoren. Een
Kawasaki (bouwjaar 1978),
een Honda (bouwjaar 1983)
en een Laverda (bouwjaar
1982).

Alleen op de laatste zoeft
Kees over de weg. De 'Kawa'
ligt in honderden onderdeeltjes uiteen om helemaal nagekeken te worden. De Honda
wacht een opknapbeurt als de
Kawasaki weer gebruiksklaar
is. Kees: „Ik had vier motoren,
maar laatst heb ik er één verkocht. Ik bleef maar sleutelen
en je wilt toch ook op de weg
zijn."
Kees houdt van machtige,
sterke motoren. „Ik ben altijd
op zoek naar motoren die je
qua techniek niet zoveel ziet.
En dan specifiek die met de
grootste cilinderinhoud. Zo
heeft de Laverda een cilinderinhoud van 1200 cc."
Hij is van mening dat als je
op een motor rijdt, je hem ook
zelf dient te onderhouden.
„Het is f.f.'n gebrek annbinding
met je motor als je niet zelf
sleutelt. Het motorblok van de'
Kawasaki wil ik technisch verbeteren. Ik heb hem in eenjaar
tijd helemaal uit elkaar gehaald. Ik ga de drie- a vierhcnderd onderdelen checken op
slijtage en wat voor vertaete- ledere week is Kees Voorn op de motorclub gemiddeld vier tot vijf uur met zijn motor in de weer
ring vatbaar is vernieuwen. LaBnun

ck> Hollander l'Yiloijrafie

Hij houdt wel van de gezelligheid bij de motorclub en
heeft het motto 'leven en laten
leven' hoog in
het vaandel
staan. „Tenzij
iemand aan
mijn motor
komt. dan sta
ik niet voor de
gevolgen in,"
zegt hij dreigend.
Gemiddeld
rijdt
Kees
zo'n zeshonderd kilometer per week op
zijn gemotoriseerde tweewieler. Nooit zonder doel, want
ook het milieu gaat hem aan
het hart. Hij weet dat het milieu en rijden op een motor nu
niet bepaald in eïkaars verlengde liggen, maar motorrijden is nu eenmaal het enige
dat Kees gelukkig maakt.
Zijn grote hobby voert Kees
onder meer naar 'treffens', bijeenkomsten van en voor motorliefhebers en naar motorraces. Zelf is hij ook niet vies van
een beetje snelheid. Zijn kruissnelheid, de gemiddelde snelheid, ligt tussen de 140 en 150
kilometer per uur en af en toe
'trekt hij hem open' naar een
snelheid van 210 kilometer per
uur. „Om te kijken of het er
nog inzit." Kees: „Ik rijd niet
als een gek. Maar ik ga nog
steeds wel eens blind door een
bocht, anders rijd je niet sportief."
Een keer of zes ging Kees
met motor en al onderuit.
„Maar dat hoort erbij. ledere
motorrijder valt een keer. Ik
heb - even afkloppen - nog
nooit iets gebroken. Het ergste
dat ik aan een valpartij heb
overhouden was een geschaafde kont."
Stiekem lijkt het hem wel
wat: sterven in het motorpak.
Hij roffelt voor de tweede keer
met zijn knokkels tegen het
hout van de tafel en bekent:
„Een motor-ongeluk is een
mooie manier om dood te
gaan."

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

I'atrick Smit
LSJLaJIJlJJLJOLiJLJOOLJ^
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Mitsubishi

Volkswagen

Toyota

GOLDCAR MITSUBISHI

Ca. ƒ 6000.voordeel

lorolla 20 GXD stationwagon
lec 95 slechts 23000 km
d blauw el ramen strt blok str
lekr ƒ33000 0513 417055

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel 020 - 6433733

k Supra 86 van part APK
VENTO ATLANTA 1 8/90 pk nrt 97 kl blauw/grijs goede
metallic lak trekhaak
uto ƒ9000 0172 518465
verzw koeling Atlanta pakket
'oyotaCarma 11 1 6DX 1987
sportvelgen stereo
m trekhaak 131 OOOkm Apk6
ca 1000 tot 6000 km
97 ƒ3950 Tel 0299 646123
2 a 3 maanden jong
100 t l > 1 6 SLX 92 ƒ '3 950 Tegen handolspr Opel ASTRA
geen aflevenngskosten
100 IJX 1 6 bLX °3 / 27 500 t 6i GL 5 drs blauw metall
direct leverbaar
Mrn 1 ? S L.
91 / 12950 (li hte beschadiging) 6 93
M ( r i 1 / Miren 92 ƒ 139oO ƒ 14500 Voctra l 8 GL 5 drs Vento Atlanta rijklaar ƒ 40 259 ± 50 auto s APK gek Den
NU SLECHTS
ƒ33995
M rra 1 O Aut
93 / 21 950 LPG 3 90 / 8750 Opel Re
Brielstr 18 A dam zijstraat
stuurbekr
Prm ora 2 0 LX
9 2 / 1 9 9 5 0 kord 2 OS Aut
Haarlemmerweg bij molen
Pn n 2 O bGX eul 92 / 23 950 LPG 6 Bf ƒ2250 Berebeit
020 6844079 Tevens Inkoop
Pn n ? O 31 X
94 ƒ 26 950 Amstcldijl- 25 A dam 020
O BIC 17 DSI
OCCASION CENTRUM
9<! / 13 000 662777; Do tot 20 u geop
Si nny 1 7 Dsi
ZUID OOST
88 ƒ 7 000
•*Continu 60 occasions*
Sunny 1 4 LX
89 ƒ 9950
Daihatsu Valera 1 5 1
95
Sun / 1 6 LX
9 / 14 950
Peugeot 205 Ace 11
- 94
Si nny ?0 DSI
93 j ?3 500
MOTORISCHE problemen'
Renault 19 1 9 D
95
Sun i/ 1 6 SI* ai 93 ƒ 27 950 Laat uw auto testen d m v de
Subaru Legacy 2 O GL
92
Officieel VW/Audi dealer
Vil te 1 o
9 2 / 1 3 0 0 0 modernst^ apparatuur
Subaru Mini Jumbo
92
Garagebedrijf OUT 020
Audi 80 Turbo Diesel
92
hel 12 M/ ANDEN GARANTIE 6441020 ma vr 800 1700 u
Contactweg 47
Audi 100 23 CD
90
A
dam
Sloterdijk
020
6869611
Fiat Tipo 1 4 IE
94
NISSAN D"ilrr NONNEKENS
ZATERDAGS
Suzuki Swift SP
94
D-P-pp-ls3b 40
J
WERKPLAATSEN
OPEN'
Toyota Corolla 1 6 GLi
92
140 KV Bus um
Verder dan Autovroon
Nissan Pnmera 2 O SLX
92
TP| 035 6915635
RENAULT AMSTERDAM
hoefl u niet te zoeken
Opel Corsa 1 4 5 drs aut GIX 94
Top occasions met 1 jaar
Nissa T St^n/a 1 8 h itchback 5
garantie
iolf GTI 16 kleppen 89 ver Nissan Micra Super 1 3 S 95
drs bj 84 APK A 97 ?ecr
92
Wibautstraat 224
aagd m velgen stereo mstall Nissan Sunny 1 4 LX
gaaf pr ƒ 1250 020 6160129
Mazda 323 LX 1 3
91
020 5 6 1 9 6 1 1
vrpr ƒ12500 0206917008
Opel Astra 1 4
92
V W Polo 1 1 Coupe
91
V W Polo Coupe
90
V W Golf Variant 1 8 GL
94
205 GE 1 1 blauv 5 drs 87
15
VOLVO
SlATIONS
85
94
V W Golf 1 8 CL
92
MINOR MOTORCARS
36 000 km APK 7 97 i g s t
Sedans 740 940 en 360
Renault 19 1 4
91
ƒ4500 Tel 020 6005307
Sloterkade 43/44
ANWB gek Tel 0492464495
Korting fl 500
Amsterdam
COBUSSEN AMSTERDAM
340 3/5 drs automaat 87 t/m voor inwoners uit A dam
Tel 020 6177975/6158022
Peugeot dealer
91 240 DL Sedan do bl 88 Zuid t/m vrijdag 4 okt
Rover
dealer
voor
sinds 1930
Amsterdam Amsteveen e o 440 GL LPG 89/91 940 GL
Sedan aut 91 740 GLE Sedan
Van der Madeweg 21
106 XN 11 i Ace 3 drs 1/93
LPG 90 240 Polar Estate LPG
RECORD
(Bij de Macro)
106 XN 1 1 i Ace 3 drs 8/93
92
NIEROP
de
Vrienden
van
Daewoo / Occasioncentrum
205 XS 1 <T S 6
1 i 87 Duivendrechtsekade 75 t/m 77
1
uw
Volvo
Vancouverstraat
2
Tel 665 01 31
205 XL 1 1 i 3 drs
2 90 Amsterdam Tel 020 b949266
205 1 tiophy
293 ROVER 416si april 96 12000 12 A dam West 0206183951 f k diverse inruilauto s tegen
405 GR Dsl si bsVt
11/92 km 5 drs kleur flame red
850 T 5 Estate 23
10/94 nruilpnjzen Porsche 924 4 84
850 Estate LPG 2 5
6/94 ƒ 7250 Opel Vectra 1 8 GL
u demonstratie auto s
740 GL aut 2 3
5/90 LPG 5 drs 3 90 ƒ 8750 BMW
litr BX 1 4 i Cannes
6/91
740 GL aut 23
1/90 518i 4 drs metall st bekr
Maz 626 HB 2 Oi GLX logS/90
6/93 5 85 ƒ4950 Ren 21 TL LPG
99 5GL 82 wit APK 7/97 440 Escape 1 8
12/92 10 92 ƒ8950 Citroen BX 14
243 000 nwe banden/arcu uitl 440 Escape 1 8
Baarsjesweg 249 253
440 Escape 1 8
12/92 TE 6 89 ƒ 5250 BX 14 TE
I g s t ƒ2900 0334654129
Amsterdam 0206121824
1/94 9 90 ƒ6950 BX14TE 11 89
Direct bereikb v a Postjesweg Voor een perfecte SAAB 99 460 Comfort 1 8
460 GLE LPG 1 8
10/93 ƒ 6250 BX 1 6 TGi LPG 8 91
Peugeot 505 25 GRD Fam 90 900 9000 ook Royal Class 440 DL 1 8
4/95 ƒ7250 OpelRekord20SAut
4/87 groen ƒ 6950 Van Aalst
Renault Espace 22
1/92 stuurbekr LPG 6 87 ƒ2250
SAAB SERVICE
"ïtroen Mijdrecht 0297 272828
Citroen ZX Aura 1 8
4/93 Peug 205 GTi 6 84 ƒ5250
MOLENAAR
VW Golf CL 5 drs 1 6
2/90 Mits Colt LPG 6 88 ƒ4250
T k Peugeot 106 nov 1991
HOOFDDORP
Autobedrijf DICK MUHL
Volvo 340 Aut 12 84 ƒ1950
km stand 33 000 donkergrijs
OFF VOLVO DEALER
BEREBEIT Amsteldijk25 020
ƒ8000 Tel 020 6460723
Onderhoud reparatie APK
Nijverheidslaan 1 WEESP
6627777 Do tot 20 u aeooend
Eigen revisiewerkplaats
Tel 0294418200/418008
Z U lD W lJK
voor Saab motoren
peugeot dealer
en versnellmgsbakken
106 XN 50 pk 93
/ 12 750 Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
106 XN 60 pk 92
/ 12 750
023 5614097
106 XR 60 pk 94
ƒ17950
24 UURS SERVICE i
106 XN Diesel 93
ƒ16750
850 GLT
1992 1993
SAAB DEPOT
205 Trophy 1 1i 92 ƒ13950 Verkoop van nieuwe en gebr. 7 4 0 G L 2 3
19861990
GARAGE ECONOOM
205 Accent 1 1i 93 ƒ14950 onderdelen Tevens revisie on 740 GL 2 3 Estate
1988
Alle
onderhoudsbeurten
205 XR 1 4i 93
ƒ15950 derhoud rep 0412636737
460
1991/1994
Koppeling en Remrevisie
205 XS 1 4 87
ƒ 9 950
440 automaat 1990 t/m 1992
Schadeherstel en taxatie
205 XS 14i 90
ƒ12750
440
1990 t/m 1995
Uitlaat en Schokbrekers
205 GTI 1 9 87
ƒ 9 950
240 Estate 2 3 LPG
1992
Banden en Uitlijnen
405 GLX break 16 92/19950
APK en VVN Keuringen
uw Volvo dealer
605 SR 30 91
ƒ17950 Suzuki Alto GLX 89 67000
met persoonlijke service
Tel 0206233220
306 XR 1 4i 94
ƒ21 950 km 5 drs donk blauw Apk
306 XR 1 4i 95
ƒ 25 950 9/97 Uitst st ƒ 5500 Tel 035 Tel 020 6369222 Meeuwen
5313570
bgg
020
6769853
laan 128 Amsterdam Noord
Ook op zaterdag open
306 XR 1 4i 96
ƒ 27 950
306 XS 1 6 96
ƒ 27 950 T k Su? Alto GLX b j 89 Uit de IJ tunnel 2x rechtsaf
APK + grote beurt v a ƒ 299
406 ST 18/16V 95 ƒ37650 57 000 km APK 5 97 kl antr
DIESELSERVICE
OOK VOOR INKOOP en
mcl Sony rad cas ree i p st
brandstofpompen verstuivers
STALLINGRUIMTE
ƒ7500 Tel 0206320660
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Mmervalaan 86 A dam Zuid
Industneweg 27 Duivendrecht
Tel 66295176791864
Tel 0206980639
Wij hebben keus uit
APK KEURINGEN ƒ 70
meer dan 10 Automaten
Adverteren in deze rubriek
klaar terwijl u wacht
Studenten 10% korting
v a ƒ3500
Tel 020 6658686
Garage West Center
bestel vracht en
GOLDCAR BV Amstelveen
FAX 020 665 63 21
020 6122476 (zonder afspraak)
personenauto s bussen
Tel 020 6433733
Postbus 156 1000 AD Adam
2e Helmersstraat 15 Adam
020 6794842 020 6908683
Zie ATS telet pag 888
Autobedrijf CRYNSSEN

Nissan

Opel

Algemeen

nog

Porsche

stechts
stuks 1

5

Autovroon
Amsterdam
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Wat kost een adverfenfic in SHOWROOM/

Het personeel van Motormeyer

Renault

3 rcq-! 5
vno

clKO G

ƒ 44,00
T rc^d

ƒ

^^,85

ƒ

9,20

m ~n pr s met v gnet

ƒ

9,20

AUTO/MAXI S oer rnm

ƒ 10,90

-T,,

(\JTO/MAXI S „. |n qe^cne ad/crtei i es
i et br^d^r dan Nvee ^o ommen)
A

l p

er A n c v c

17

r

BWv

G^ vone advertenties (breder dan twee kolommen) la
r °[ oo aanvraag
\ ior rnner mformat o of adv es ooi

Peugeot

Rover

Volvo

Saab

l

^

Aislo's te koop
tot ƒ 5.000,Mazda 626 automaa 85 als
neuw ƒ 1500 Mitsubishi Ga
lant LPG 87 ƒ2950 VISA
GARAGE tel 020 6278410
Suzuki Alto automaat km
74000 85 ƒ2500
Nierop Daihatsu A dam West
Tel 020 6183951

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

Alfa Romeo
ALFA ROMEO 33 kleur wit bj
1986 APK tot nov 97' Nieuwe
banden lichtmetalen velgen
sunroof trekhaak ƒ 2350
Te 020 6768095

Audi

ƒ 9 - 10.000
voordeel

A4 1 6 4 drs + AVANT 1 8
metallic lak ABS electr ramen
trekhaak stereo airbag ca
Citroen BX 1 4 i Cannes U 9 1000 tot 6000 km 2 a 3 mno
6 9 1 81 900 km
jong geen aflevenngskosten
Rijklaar ƒ 9 955
Direct leverbaar
Cobussen 0206121824
A4 1 6 rijklaar NIEUW ƒ 54 236
NU SLECHTS
ƒ 44 995
A4 1 8 Avant NIEUW ƒ 65 780
Nu SLECHTS
ƒ 56 995

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

Subaru Legacy 1 8 GL Lpg
105000 km grijs 91
APK VVN ƒ 12950
P SmitAutoserv 0206719154

Autovroon
Officieel VW Audi dealer

Amsterdam

Contactweg 47
AdamSloerdijk 0206869611
Subaru Mini jumbo 5 drs
ZATERDAGS werkplaatsen
wu t)2 25000 km
geopend van 9 13 uur1
neuw ƒ 10750
Verder dan Autovroon
P SmitAutoserv 0206719154
hoeft u niet te zoeken

Campers

Motoren/Scooters
T

VW Camper b j 82 koelkast BV1W K75R 92 66000 km
' eisendrager
/89oO
Tel rood •<- ko'fers Vrpr ƒ 17 600
020 6797401
0297 272828

Chrysler

Van Vloten
Amsterdam

Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A dam C Tel 020 6236491

CHYPARSE SoestertPrg vult
LW Ci roen veerbo! en voor Hijei bestelwagen km 35 000
ƒ 20 p st Testen is GRATIS 93 Charade TS automaat 92
Te 0346351150
Charade TS (nw mod) 94
CITROEN rijders lezen het Charade 13 inj Sedan 92
Div Cuore s v a 87 t 94
n ouwe tijdschrift CITROLx
Tegen zeer scherpe prijzen
per Binneikort n de kicsk'
NIEROP DAIHATSU
CITROENSPECIAüST
Vancouversiraat 2 1 2 A d a m
TIMO DE BRUYN
Wesi Tel 020 6183951
Occasions reparaties AP<
schade on laswerk
^'erkeop onderd nv e gebr
T C I 02C 6320190 fax 6343433 fiai Croma TD 1988 wegens
mefteuze n2C^'occasons omstandigheden Vee extra s
leeftjdon De Eendenspe zien kopen Tel 0297 263775
i= Lcinde 0402061528
Fiat Panda 1000 S zw b] der
90 54000 km nwe remmei
r
M TD B ea>\ Arrbanue ABS
pr /59sO 020 6105303
A i r Cla 01 10 Q 4
ƒ42500
M 1 TD Au ABS 94 ƒ ?9 500
%v1 i D 30003 kri 93/29500
W TD Mmbian-o 92 ƒ 19900
HONDA DEALER
< f ' 20i Break dut 92/22500
AUTOKROOIJ
XVI Z O Brc IK 92
ƒ °2 bOO
\M Corr'or LPG Q4 , 24500 Den o CM:: ^oupc 1 6 l LS96
95
^ M cimfor 91
ƒ22500 Ci c i 3 DX Spec u tv
in ia '' Oi SX l PG 94/ 24 DOQ O / c 1 ö DXI 3 drs rood 94
X DCbOl Q3
/ 14500 O ie 5 DXI Sed Sp v g 92
« TZD 91
ƒ 99sO Cvc 1 5 CL Spo tvolaei 92
90
BX Dcoü
ƒ 12750 C ie 1 5 GL Div icrts
X Tjrbo D 89
ƒ 4 950 Cvic 6 1 Sedan St bckr 89
87
BX RD Break 8°
ƒ 5 950 C ie 1 5 &L DEC
BX RD Bre^l 87
ƒ 2950
r
T
Vasuin
eg
32
Adam
N
LX 19 TZi 92
ƒ 13500
Tel 020 6310615
BX 9 T7i 90
ƒ 8950
BX 16 TRi 88
ƒ 3950 V a Ring A'slag S 118 volgen
3X 16 TRi LPG 89 ƒ 3950
BX 14 TGE 92
ƒ 9 95U
3X 14 TGL 91
ƒ 7950
BX 14 RE LPG 87 f 1 950 Mini 1000 h j 91 1ceig APK
AX 14 TRD 5 d 89 ƒ 5950 me 97 66 OOOkm nv o banden
+ u tl pr ƒ8500 0297321504
V SA Gara je B V

Fiat

Honda

Onderhoud is lastig en tijdrovend
Daarom is Motormeijer niet verhuisd
naar een industriegebied maar zit
ze midden tussen de mensen met
de tram voor de deur Goed bereikbaar aan een van de grootste verkeersaders van Amsterdam Het
parkeerprobleem wordt opgelost
door klanten te vragen het bedrijf
binnen te rijden Daarvoor zijn twee
inritten beschikbaar
Service met de puntjes op de i,
verklaart de heer Meijer

niet duur!"

Klassiekers en Oldtimers

10e OLDTIMERSHOW ZWOLLE
ZAT 28 EN ZON 29 SEPTEMBER IJSSELHALLEN
10 000 m2 oldtimers klassiekers motoren en een grote
beurs met onderdelen boeken folders miniaturen etc etc
Jubileum resiauratiepnjs en publieksprijs mooiste voertuig
Open zaterdag 10 22 uur en zondag 10 1730 uur
Voor ml tel 0591 641028 fax 0591 644916

VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam Almere Zaanstreek Aalsmeer e o
20 autonjlessen +• examen ƒ 1 000
10 motorrijlessen -"- examen ƒ835
Motorrijlessen ƒ 55 per 60 mm
Autorylessen ƒ 37 50 per les ook automaat lessen
Vrachtwagen rijlessen speciaal tarief'

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50 per dag excl BTW
Tel 0206161388 of 6890374
Peugeot 106/306 Renault La
guna Vracht + bestelwagens
RENT A BRIK autoverhuur
Herfstaanbieding Opel Kadett
van 11 t/m 21 okt v a ƒ 250all
in KM vrij Tel 0206922930

Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
APK keurstation reparaties
alle merken en schaderegeling

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex
AUTOLAS 0756

Het pand van Motormeyer

314618

Accessoires
en Onderdelen

IV
ALWAVS DRIUING FOBWARD

AUTOLAK
alle kleuren
ook m spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748

Theorie op CD l GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie •»• praktijk
D
roefexamen theorie dag van 9 00 2000 uur a 10 per keer Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto s alle
Ruys de Beerenbrouckstr 157159 Adam tel 0206138473 merken alle bouwjaren
Ophelialaan 89 Aalsmeer 0297 322596
3EBR OPDAM B V
Tel 0235845435
AUT0 EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 essen voor ƒ 100 daarna ƒ35 per les
Auto spuiten v a ƒ495 mol verf
Motorrijlessen ƒ 42 50
Ook zelf sleutelen aan uw au'o
20 autonjlessen + examen ƒ 950
HEINING HOBBYHAL
20 motorrijlessen •<- examen ƒ 1149
020 4976999
B Ic'erdijks raa 198 tel 020 6127187
Rijbewijskand in A dam e o bepaal uw keus voor een verkeers
school me bph ilo van de gratis njtes mfogids Tel 020 6633773
Autorijscr ol Dolfijn
1e ^ lessen ƒ 25 p u (60 min
ervo!glps c on ƒ 40 p u
Info 0206839193 6187330
autote! 0652656690
Autorijschoo Unek Vaste
Ie prijs ƒ 40 per heel uur
Gratis theor e Iperboek
Examcngarantie mogelijk
Info 0653365911
RIJSCHOOL ROLF
Ri|den bij Rolf is eon begrip m
Amsterdam Me een goed
team instructeurs gevon wij op
een psyuhobgischo manipr m
ensief les en nog leuk ook'
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37 sO p u
Tel 02068680636332405 of
0654633678 P S Ook 8 weck
SP cursussen en r xamonroutcs
ijden is Vcin-elfsprckp^d

Auto's te koop
gevraagd
Gevr ALLE MERKEN AUTO S
Lacia s jrachtw busjes ter
reinw aanhangw en carav
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring Tel
0356835858 of 0653331964
Wij komen vrijblijvend langs
Gevraagd jonge auto s v a
1990 a contant Belt u voor ml
0341 419354 of 0652977028

Autosloperijen
Autosloperij De Liede
INKOOP
Loop + Sloop auto s
Verkoop onderdelen
R D W vrijwaring
Geen voornjkosten
0206198691/6149557
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0235845435

Het HOOGSTE BOD'" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop sloop en schadeauto s
DE HOOGSTE PRIJS voor elk m vrijwaring Tel 020 6754193
merk auto a cont met vnjwar
RDW Erkend auto demontage
bewijs Tel 0204824640
bedrijf STRIJDONK
Inkoop
van sloop en schade auto s
Tev verkoop van onderdelen
70 BESTELAUTOS en pers Gratis gehaald Meteorenweg
busies va /3500 Garage 381 Adam 020 6319802
Hout nankade 37
®Auto e koop? Plaats m de?c
Rijsenhout lid Bo'ag
Te koop gevraagd loop en
Verkeersschool
Voronica
Ams c rdim
rubriek U ;ult verbaasd staan
BOVAG ERKEND 1e. 5 lessen Meer dan 50 jaar gevestigd sloopauto s Hoge prijs Met
over
hot
resultaat
T J 0206278410
Bennebroekerweg 17 Rijsen vrijwaring en eigen ophaal
ƒ25 Vmolglessen ƒ36
hout bij Aalsmeer 0297 dienst Kila sloperij
9 Deze autorubriek
ospakke ƒ 930 -*• examen
324229 Ook t k gevraagd
heeft een oplcipt n 1 1 rri oen o
023 5333742 06 52838400
Info 020 6656955

Mini

Al met al is het niet voor niets dat
we in onze advertentie uitdragen

We begrijpen dat naast goede kwahteit sfeer erg beiangenjk is Geen
koude kale ruimte maar een sfeervolle showroom waar
men zich prettig voelt U wordt er
geadviseerd en ontmoet er mensen
die kunnen luisteren

Automaten

Rijscholen

BX 16TRS l b met b] 86
141 000 km
APK
5 97
n v veersyst g ond Vr pr
7
ƒ1000 Tel 020 669 553

Hierdoor wordt het steeds drukker
in de showroom van Motormeijer
Om aan de vraag te kunnen voldoen is het bedrijf verbouwd De
werkplaats is verkleind aangezien
er steeds minder onderhoud en
reparatie nodig is aan de produkten
De beschikbare ruimte wordt beter
benut door gespecialiseerde technici leder deel van de werkplaats zijn
haar eigen specialisme
Gecertificeerde alarmsystemen, aircospecialisme onderhoud- en elektronisch/computer specialisme ze
hebben het m huis

dat niemand onze service heeft
kunnen verbeteren en dat we het
daarom zelf maar hebben gedaan
Dagelijks het produkt aanpassen
aan de wensen van de klant is het
motto van ons bedrijf aldus de
heer Meijer

Autoverhuur

Chrysler - Amstelveen

Daihatsu

Om de technologische ontwikkehn
gen bij te kunnen houden is bijscho
hng noodzakelijk Om die reden studeert iedere medewerker van
Motormeijer in de avonduren als
onderdeel van het werk Overigens
gaat de technologische vooruitgang
snel bij Chrysler Jeep en Dodge
Het assortiment bestaat al lang niet
meer uit puur Amerikaanse auto's
maar uit sterke op de Europese
markt gerichte modellen Wist u
trouwens dat velschillende model-

len m Europa gebouwd worden?
De strenge milieu- en veiligheidseisen alsmede eisen als duurzaamheid en zuinigheid die momenteel
aan auto s gesteld worden vragen
om de nieuwste technieken
Chrysler Jeep en Dodge doorstaan
deze zware eisen en blijven betaalbaar De goedkoopste Chrysler
voorzien van een 2 O motor.is al
leverbaar voor ƒ 37 000 -

Suzuki

PEUGEOT 404
CITROEN liefhebbers lezen het betrouwbare comf klassieker
nieuwe tndschn't CITROEx
voor alledag Altijd auto s
pen Binnenkort in de kiosk1
+ onderdelen op voorraad
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Frank Dordregter 020 6826974
Dealer voor A veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebrukt uit voorraad Te 297561212
(Op afspraak gra is halen en brengen )

Citroen

Service en
Reparatie

e firma Motormeijer is
leen van de oudste
automobielbedrijven
van Amsterdam. Ze is er al
aktief vanaf 1914 en is
sinds 1930 gevestigd aan
de Overtoom. Het huidige
team bestaat uit technisch/commerciële mensen
die uitstekend op elkaar
ingespeeld zijn teneinde de
klant optimaal van dienst
te kunnen zijn.

Bedrijfsauto's

v.a. f 89.900,Van de buitenkant geniet u al volop van zijn unieke vormgeving Maar de mooiste plaats m de Chrysler Vision is die
achter het stuui Daar profiteert u van de perfecte rij-eigenschappen en controleert u de soepele 3,5 liter V6 motor
met 4-traps automaat De opmerkelijk ruime Vision biedt alle faciliteiten die bij een rasechte Amerikaan horen zoals
airco, speed control, boordcomputer en elektrisch bedienbare stoelen, spiegels en ramen En twee airbags,
Traction Control en ABS De Chrysler-dealer inviteert u voor een proefrit

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden; maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Chrysler Vision vanaf 89 900,- Prijzen mcl B T W, af importeur, excl kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage
Lease vanaf f 2 150,-per maand (48 mnd , 20 000 km p/j, full operational lease, excl B T W en brandstof)
Wijzigingen voorbehouden Chrysler Import Holland B V Telefoon 0347 - 36 34 00

Weekmedia 17

woensdag 2 oktober 1996
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Adverteren op
deze pagina?
Voor meer informatie:
tel. 023-5717166

Commerciële bijlage yan

Topklasse dichterbij

Suzuki Baleno Wagon 1.6 G LX

De vijf Lexus-dealers m Nederland organiseren op zaterdag 5 en zon
dag 6 oktober gezamenlijk een Lexus Occasion Evenement Daar pre
senteren zij hoogwaardige en stijlvolle occasions met het predikaat
Lexus Premium Warranty Dat betekent dat de auto's een volledige
garantie krijgen van maar liefst drie jaar of maximaal 300 000 km plu'
een hulpdienst bij pech en ongevallen m Europa een Nationale Auto
Pas en gratis APK Het evenement vindt plaats in de showroom van
dealer Louwman in Amsterdam aan de voet van de Amsterdam Arena
Beide dagen is de show van 10 00 tot 17 00 uur geopend De dealers
tonen zowel verschillende exemplaren van de LS400 als van de
GS300

Ruim voldoende rui

Peugeot 306 Selection
£ H • oe is dat toch mogelijk?'Terwijl we de eerste ken&*fl nismakingskilometers met de Suzuki Baleno
i B Wagon 1.6 GLX afleggen, moeten we echt even
wennen aan de luxe die het 'basismodel' aan boord heeft.
Ook airconditioning zit erop. Daarnaast is het een ruime en
elegante automobiel met een lekkere motor voorin. Als
deze volledige uitvoering het basismodel is, wat biedt de
meest luxe versie dan wel niet. Straalaandrijving en een
Wat betreft die zonnebank we
hebben het nagemeten, maar die
past helaas net niet Het scheelt
slechts millimeters In totaal is er
plek voor 1 377 liter bagage
indien de achterbank wordt neergevouwen De laadvloer zelf is
een reuzehandige klep, waaronder allerlei kleine
opbergvakjes zitten Een ervan is
uitneembaar
Handig om aas in te doen voor
het vissen, patronen voor het kleiduiven schieten of ander klem,
los spul dat makkelijke zoek
raakt Ook links en rechts m de
bagageruimte zitten twee bergruimtes

er dan vandoor Desondanks consumeert hij gemiddeld een hele
nette acht liter benzine op elke
honderd kilometer
Er zal niet gauw iets zijn wat je
als bestuurder of passagier node
mist aan boord Werkeli/k alles zit
erop en eraan
We noemen
centrale portiervergrendeling,
elektrische
bediening van
ruiten en spiegels, m hoogte verstelbare bestuurdersstoel, afdekking bagageruimte, stuurbekrachtigmg dakrails, spoiler achter airconditionmg en ook nog twee
dubbele full size airbags Tot eind
januari is de airconditioning gratis

De Peugeot 306 Selection heeft onlangs zijn entree gemaakt bij de
dealer Over het uitrustingsniveau valt weinig te klagen dat is ronduit
compleet te noemen Zo zijn airbags voor bestuurder en bijrijder licht
metalen velgen en metallic lak standaard Het prijskaartje begint bij ƒ
32 865 Het model is gebaseerd op de 306 XR- en SR-versies met onder de
kap een 1 4 of een 1 6 liter benzinemotor of de 1 9 liter diesel
Daarnaast is er een Selection op basis van de XS 1 6 Deze auto s
zijn sowieso al voorzien van stuurbekrachtiging elektrisch bedienbare
portierruiten (voor) mistlampen in de voorbumper centrale vergrende
Img en een startcode Als optie blijven alleen een schuifdak en airco
over Voor de lichtmetalen velgen de tweede airbag en de metallic lak
wordt slechts ƒ 670 - berekend terwijl deze zaken een waarde vertegenwoordigen van ƒ 2 670 Dit actiemodel is te koop zolang de voorraad strekt

test

Straalaandrijving heeft onze testauto niet Maar de viercilmder
benzinemotor (1 590 cm3 72,5
kW/98,6 pk) voldoet uitstekend
BIJ veel toeren is hij wat brommig,
maar daar staat een flink portie
trekkracht tegenover Zeker bij
meer dan 4 000 toeren per
minuut lijkt het wel of er een knop
omgaat, zoveel extra vermogen
er vrijkomt
In onbeladen toestand schiet hij

Je vraagt je al rijdende af waarom Suzuki een Baleno in nog
luxere 1 8 GTX-uitvoermg heeft
Nou, die heeft Suzuki s
'Suspension Control System' met
automatische regeling van de
schokdemping HIJ heeft sportstoelen en een motor met nog
weer meer vermogen
Daarnaast is de schitterende
'two-tone' uitvoering, waarbij de

Luchtzuiveraar voor in de auto

Vooral de rode metallic lak staat goed.
onderste helft van de auto een
andere kleur heeft dan de rest
van de carrosserie, niet uit te
vlakken
'Onze'testwagen, hoewel uitgevoerd m een kleur, mag er ook
zijn Zeker de dieprode metallic
lak staat goed Het ontwerp van
de stationkoets oogt fraai dankzij
de fors bemeten achterste zijruiten een chroomstnp rond de zijruiten en een fikse spoiler achter

Na alle loftuitingen moet ons wel
van het hart, dat de bediening
van de verwarming en ventilatie
nog wat beter kan Het systeem
werkt goed, maar Suzuki monteert nog altijd regelschuiven m
plaats van die handige draaiknoppen Nu pleiten wij er niet voor
alles hetzelfde te maken als m
andere auto's maar die draaiknoppen zijn echt prettiger en de
klant is nu eenmaal koning
De prijs is het mooiste verhaal

van alles De Baleno Wagon,
behangen met alle accessoires,
kost namelijk 31 995 gulden Dat
blijft zonder meer een heel
bedrag maar daar staat een
bovengemiddelde auto tegenover
Het is dus een goede ruil, die
beloond wordt met drie jaar
garantie en de wetenschap dat
de Suzuki s maar zelden noodgedwongen de werkplaats van de
garage moeten opzoeken Dat is
ook wat waard

SPECIFICATIES
Suzuki Baleno wagon 1.6 GLX
Motortype
viercilmder benzinemotor
Cilinderinhoud 1 590 cm3
Vermogen
73 kW/ 99 pk bij 6 000 t p m
Max koppel
127Nmbi]3000tpm
Topsnelheid 175 km/uur
Gem verbruik 7 3 ltr/100 km
Prijs ƒ 31 995 -

brd Taurus rijk gespecificeerd
segment concurrerend geprijsd
zijn wijt Rens aan de sterk toegenomen efficiency bij Ford

door Henri Stolwijk

E NIEUWE Ford Taurus
lis in Nederland gearri'veerd. Hessing De Bilt
importeert de sedan en de
stationwagon. Voor de verkoop van de Amerikaanse
modellen in Nederland
werkt Hessing samen met
een gespecialiseerd dealernet, dat daarnaast ook de
producten van Ford Europa
aan de man brengt.
k

In de Verenigde Staten is de
Taurus een bijzonder populaire
wagen, die bovenaan staat in de
verkoopstatistieken Daar is het
mm of meer een middenklasser,
m Nederland valt de Taurus m de
bovenklasse van de automarkt
De goedkoopste sedan de G L
met 3,0 liter V6 die goed is voor
95 kW/129 pk, staat voor zo n
53 000 gulden m de prijslijst Het
betreft een rijk gespecificeerde
versie hij is standaard voorzien
van onder veel meer dubbele air-

De Ford Taurus is zowel als sedan als stationwagon voorzien van een karakteristiek uiterlijk We herkennen hierin wel enigszins de contouren van de Ford Scorpio.
bags, een luchtzuivenngssysteem, elektrisch bedienbare
ramen, cruise control en centrale
deurvergrendeling
Als stationwagon gaat de Taurus
GL zo'n vierduizend gulden meer
kosten, dus circa 67 000 gulden
De LX heeft een iets krachtiger
3,0 liter V6 onder de motorkap,
die een iets groter koppel biedt
Dat vergroot natuurlijk het rijgenot Bovendien heeft deze versie
standaard een automatische kh-

maatregeling, maar daarvoor
moet wel een aantal duizenden
guldens meer worden betaald
Directeur Henk Rens van
Hessing De Bilt koestert hoge
verwachtingen ten aanzien van
de verkoop Wij denken aan
zeven procent van het segment
dat komt neer op zo'n zevenhonderd auto s Gezien de concurrerende prijsstelling moet dat haalbaar zijn" Hessing zelf verzorgt
de homologatie (de officiële
goedkeuring voor verkoop m

Europa) Dit betekent wel, dat de
auto s op een groot aantal punten
moeten worden aangepast aan
de Europese wetgeving Zo is m
ons werelddeel verplicht dat de
lichten van binnenuit versteld
kunnen worden En spiegels
mogen hier ook na een ongeluk
niet van de auto vallen waar dat
m de Verenigde Staten juist als
een pre wordt gezien De extra
werkzaamheden werken natuurlijk wel door in de prijs van de
auto s Dat ze desondanks in hun

Als concurrenten voor de nieuwe
Taurus gelden met name merken
als Volvo en Saab maar ook aan
de berijders van BMW of
Mercedes-Benz denkt Rens een
interessant alternatief te kunnen
bieden
In elk geval heeft de Taurus een
geheel eigen uiterlijk Zowel de
stationwagon als de sedan hebben boeiende welvingen De hjnen van de Scorpio zijn hierbij
overigens best wel herkenbaar
De op de duurdere versies (LX)
gemonteerde aluminium velgen
versterken de karakteristieke uitstralmg
Het interieur is van alle gemakken voorzien De bestuurder kan
zich uitstekend installeren m de
verstelbare voorstoel voorin is
zelfs ruimte voor een derde pas<;agier Ook achterin hoeft niemand over plaatsgebrek te klagen

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag

Voor veel allergie- en astmapatienten is autorijden niet altijd een pretje Zeker tijdens files maar ook gedurende het rijden is de concentratie schadelijke stoffen in de auto vier- tot tienmaal zo hoog als m de
vrije natuur Speciaal voor m de auto is daarom een kleine lonengenerator ontwikkeld die niet groter is dan een vinger en slechts 50 gram
weegt
De generator lonix 2000 werkt geluidloos en verbruikt weinig stroom
hij verkrijgt zijn energie via de sigarettenaansteker De lonix 2000 die
wordt geproduceerd m het technologiepark in Graz, Oostenrijk zuivert
de lucht tot circa zeventig procent Dat blijkt uit een rapport van de
Oostenrijkse zusterorganisatie van de ANWB De werking van het
apparaatje komt erop neer dat de lonix kleine gevaarlijke deeltjes een
negatieve lading geeft waardoor ze neerslaan op het dashboard en
met een vochtige doek te verwijderen zijn Informatie over de lonix
2000 is te verkrijgen bij Mondria Agencies m Nieuwkoop

Erasmusbrug met
Koni-schokbrekers
De 800 meter lange Erasmusbrug heeft Koni-schokdempers Die moeten het trillen van de 32 tuidraden waaraan de brug hang voorkomen
Pet tuidraad - de langste meet maar liefst 190 meter - worden twee
dubbelwerkende hydraulische Koni-schokdempers toegepast die elk
m een roestvast stalen mantel zijn gemonteerd Het gaat trouwens niet
om de eerste Kom brug Al in 1966 werden bij de constructie van de
beroemde vijf kilometer lange Zeelandbrug zon honderd 125 kilo
wegende Koni-schokdempers toegepast

Opel Calibra in prijs verlaagd
De prijzen van de Opeis Calibra zijn in prijs verlaagd met ongeveer
duizend gulden Er is nu een Calibra te koop vanaf ƒ 53 650 -

voor
ruimtew

légane Scénic is eerste MPV in populaire klasse
.E MEGANE-SERIE van Renault is weer uitgebreid,
l Naast de vijfdeurs hatchback en de tweedeurs Coupé
is er nu ook de Mégane Scénic, een vijfdeurs en vijfpersoons MPV. Later dit jaar volgt een vierdeurssedan.

kilometer per uur en vergt de nultot-honderd-sprmt slechts 13 7
seronden De Scénic 1 6 is er
vanaf 37 025 gulden

Het model rijdt als een personenwagen, maar dan leuker Door de
hoge zit heb je een fantastisch
overzicht terwijl de Scénic zich
mede dankzij de prettig aanvoelende stuurbekrachtiging zich met
veel plezier laat leiden

Het prijskaartje van de Mégane
start bij 41 745 gulden met een
sterke 2 O motor (83 5 kW/115
pk) De diesel is voorlopig uitsluitend leverbaar met turbo en
begint bij 43 895 gulden Eind van
dit jaar volgt de Mégane Scénic
diesel zonder turbo De prijs zal
uiteraard lager worden maar is
nog niet bekend

Alle Meganes behoren tot dezelfde familie maar onderscheiden
zich duidelijk van elkaar Volgend
jaar zal er bovendien nog een
cabriolet aan het programma worden toegevoegd Later volgt dan
de stationwagen
Met die laatste toevoeging heeft
Renault eigenlijk een merk bmnen een merk gecreëerd door
maar liefst zes zeer verschillende
varianten aan te bieden, alle op
dezelfde leest geschoeid Nooit
eerder heeft een autofabrikant
een gamma gebracht en daarmee een volledig marktsegment
Destnjkt
De Mégane Scénic heeft nog iets
bijzonders, het is de eerste MPV
m deze klasse Renault deelt de
auto in bij de categorie 'monobox'
waar ook de Twmgo en de
Espace onder vallen De Scénic
past precies in het gat dat zich
tussen deze twee auto's bevindt

Achter m de Scénic tref je geen
bank maar drie stoelen Deze zijn
voor de wat grotere volwassene
niet overbemeten Tegen meerpnjs zijn de achterste stoelen
echter op vele manieren verstelbaar zoals je meestal alleen bij
voorstoelen ziet Debceniuimte
achterin is ruim voldoende Het is
tevens mogelijk om de middelste
stoel te verwijderen en de buitenste stoelen wat naar binnen te
plaatsen
De bagageruimte is groot Niet
alleen biedt deze veel plek maar
hij is bovendien zeer flexibel en is
eigenlijk door de hele auto verspreidt Zo bevinden zich her en

De Mégane Scénic vormt een geheel nieuwe klasse.
der in de auto opbergvakjes en
uitsparingen voor losse spulletjes
Tegen meerprijs bevinden zich
onder de voeten van de achterpassagiers bijvoorbeeld twee luikjes die zich met een druk op de
knop laten openen
De Mégane Scénic is er al vanaf
35 975 gulden voor de Scénic RN
1 4 Deze heeft een 1,4 liter
motor die goed is voor 55 kW/75

pk Het is beslist geen sprinter
maar dankzij zijn scherpe prijs
biedt het model een interessant
alternatief voor een kleine middenklasser Naar verwachting zal
de Scénic met 1 6 liter motor de
meeste verkopen voor zijn rekenmg gaan nemen Deze krachtbron levert 66 kW/90 pk en
bezorgt de 'kleine MPV vlotte
prestaties Zo bedraagt de topsnelheid van deze variant 170

De prijzen van de Mégane sedan
zijn inmiddels ook al bekend
gemaakt Deze beginnen bij
30 695 gulden voor de sedan 1 4
RL De iets luxere RN komt op
32 825 gulden
De sedan met 1 6 motor is er
vanaf 34 025 gulden en de
variant met de krachtige 2 O
motor vangt aan bij 35 850 gulden De Mégane sedan diesel
kost vervolgens 34 175 terwijl de
turbodiesel op 40 195 gulden
komt

De VW Sharan en de Ford Galaxy hebben gezorgd voor een sterke stijging van de totale verkopen in
het ruimtewagen segment

D

E VERKOOP van ruimtewagens is dit jaar m
Europa werkelijk als
een raket omhooggeschoten. Dit jaar zal het totaal
aantal op meer dan 300.000
exemplaren komen. Ten
opzichte van vorig jaar
betekent dit een toename
van zestig procent, waarmee het het snelst stijgende
segment is.
Vooral de m Portugal in een
fabriek gebouwde VW Sharan en
Ford Galaxy die vorig jaar op de
markt zijn gekomen hebben ste
vig bijgedragen aan deze sprong
Later dit jaar komt de op dezelfde
leest geschoeide Seat Alhambra
Ook de Peugeot 806 is succesvol een auto die technisch weer
alles gemeen heeft met de
Citroen Evasion de Fiat Ulysse
en de Lancia Zeta Opel lanceert
binnenkort de Smtra en

Mercedes komt met de V klasse
In korte tijd heeft het slagveld van
de ruimtewagens dat lang werd
beheerst door de Renault Espace
en de Chrysler Voyager een
leger strijdlustige merken gekre
gen Dat leidt tot meer competitie
Temeer omdat zich nu langzaam
maar zeker een afname van de
groei begint af te tekenen De
MPV s hebben momenteel 2 4
procent van de markt m Europa
en dat komt sterk in de richting
van de drie procent die diverse
merken zoals Renault en Ford als
plafond zien voor de ruimtewa
gen Tegen het jaar 2000 zullen
de verkopen uitkomen op een
maximum aantal van 450 000
MPV s op jaarbasis
Een aantal merken zoekt nu nieuwe oplossingen om de vaart erin
te houden en wellicht toch voor
een veidere explosieve groei van

het MPV segment te zorgen Zo
zal Renault later dit jaar de
Scénic presenteren Het is een
op de Mégane gebaseerde Mini
MPV Vooral de lagere prijs moet
meer klanten trekken naar de
ruimtewagen Zo mikt het Franse
merk op een verkoop van
100 000 Scenics per jaar In elk
geval is de verwachting dat dit
type door zijn interessantere prijs
m Europa goed zal vallen
Temeer omdat het prijskaartje
van de MPV in dit werelddeel
gemiddeld genomen een twee
keer zo hoog bedrag vermeldt
dan dat van een Amerikaanse
tegenhanger Daar worden trou
wens op jaarbasis 1 3 miljoen
ruimtewagens verkocht wat op
een markt van vijftien miljoen
toch op een aandeel van 8 5 pro
cent uitkomt Wat dat betreft zou
den er nog genoeg kansen moe
ten liggen in Europa
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De Boodschappen-'
Krant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante-suggesties.

= Actie

SUGGESTIE
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Rode stoofpeertjes zijn zeer
geliefd. Ze smaken zowel warm
als koud uitstekend. U moet ze
wel met zorg bereiden. Toch is
het basisrecept eenvoudig.

Met Retro Chic van
Cover Cirl zie je er
elke dag weer
verrassend
anders uit!

1 kilo stoofperen, een
stukje pijpkaneel, l eetlepel aardappelmeel, 2 eetlepels suiker, 1 dl. rode wijn
of bessensap.

Bereiding: Schil de peren.
Snijd ze in vieren en verwijder
het klokhuis. Schenk 2 dl. water
in een pan. Schenk hier de rode wijn of het bessensap bij.
voeg vervolgens de pijpkaneel
en de suiker toe.
Laat de perenpartjes 3 tot 4
uur in dit mengsel stoven tot
ze zacht en rood zijn. Haal de
peertjes nu voorzichtig uit de
pan.

Spelen én snoepen
met
Zelfmaaksnoep van
Red Band
Zelf snoepjes maken! Met Zelfmaaksnoep laat Red Band die
kinderwens in vervulling gaan.
Een beetje water mengen met
het speciale snoeppoeder,
deegje kneden en met de bijgeleverde vormpjes creëert de
kleine fabrikant de leukste
snoepjes. Red Band Zelfmaaksnoepisverkrijgbaarin
twee vrolijke verpakkingen.
In de normale verpakking zitten
4 zakjes snoeppoeder (fl. 2,95)
in verschillende smaken, een
maatbekertje en een vormpje.
Met elk zakje kunnen 8 tot 12
snoepjes gemaakt worden. Er is
ook een actie verpakking met 6
zakjes snoeppoeder, een deegrollertje, plastic mesje, nog
meer vormpjes en een handig
boekje met 16 pagina's snoepmaak ideeën. Dit alles voor maar
fl. 6,95. Leuk als kado'tje of voor
een kinderfeestje!
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Eet smakelijk!
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Het vochtmengsel in de pan
kan nu worden gebonden metl
eetlepel aardappelmeel. Schenk
het gebonden vocht over de
perenpartjes.

O = Suggestie
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Gratis Bonzo
Picnic bij Bonzo
Diner Totaal

Cover Girl,
de make-

zien wte ie bent met ^
lic van cover Cirl zijn

Bonzo Picnic is een heerlijk
en verantwoord tussendoortje voor uw hond. Picnic
is een mals vleesstaafje dat gemaakt is van veel vers vlees. Dat
geeft Picnic een lekkere smaak
en geur. Ideaal om uw hond
verantwoord te verwennen.

",

Tijdelijk vijf gulden retour bij
vernieuwde Popla Dubbelrol

Popla Dubbelrol toiletpapier
bevat maar liefst twee maal zoveel velletjes als een gewone rol.
Handig én voordelig. Want een
pak Popla Dubbelrol kost minder
dan twee enkelpakken tissue toiletpapier. Bovendien is Popla
Dubbelrol verbeterd. Het is nu
nog zachter, u kunt nu voor-

13

delig kennismaken met verbeterde Popla Dubbelrol. Want tijdelijk krijgt u bij inlevering van
drie actiezegels maar liefst
fl. 5,- retour op uw bank- of girorekening. Kijk dus snel op het
nieuwe Popla-pak. Want Koning,
Keizer, Admiraal, fl. 5,- willen we
toch allemaal!

Meiier, het snoepje
met de
kick van binnen
Meller is een nieuw verrassend
snoepje van Van Melle. Eerst genietje rustig van een romige laag
caramel en dan, plotseling.,
proefje échte chocolade.
Meller is niet alleen verrassend
én lekker. Je kunt er ook heerlijk
op kauwen zonder dat de caramel aan je tanden blijft kleven.
En omdat de chocolade van
binnen zit, smelt Meller niet in
jaszak of hand.
Meller is verpakt in een opvallende, handige rol. De rollen
zijn zowel los (fl. 1,10) als in 3pack (fl. 2,39) te koop. U vindt ze
in supermarkt, benzinestations of kantine naast de vertrouwde Van Melle rollen Mentos
en Fruit-tella.

Bijvoorbeeld op Wereld dierendag. Daarom verpakt Bonzo tijdelijk een gratis pakje Bonzo Picnic in de actiezakken
Bonzo Diner Totaal. U herkent
hetactiepakaan de actiesticker.
Wees er snel bij, want de actie
loopt zolang de voorraad
strekt.
Bonzo.voor een heel
leven lang.

Gratis opener bij een S-pack Crodino
Fijne kruiden en natuurlijke
zuidvrucht-extracten in combinatie met zuiver mineraalwater uit Terme di Crodo zijn de
ingrediënten van het alcoholvrije
aperitief, Crodino, Drink Crodino
gekoeld met een blokje ijs in een
mooie flüte of stoere tumbler.
Crodino is geschikt voor iedere
gelegenheid, voor lunch of diner,

voor een feestje of gewoon
thuis.
Tijdelijk krijgt u bij een 8-pack
Crodino een f lessenopener kado in de vorm van een Crodinokroonkurk, die tevens door middel van magneetjes aan de koelkast te bevestigen is. Crodino is
verkrijgbaar bij supermarkt en
slijter.

Crodino, aperitivo non-alcoholico.
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Tiramisü van Dolce Itaiia
Bij een heerlijke maaltijd hoort
een lekker toetje. De échte Italiaanse Tiramisü van Dolce Italiabyvoorbeeld, een overheerlijk
lagendessert volgens originele
receptuur.
Van Italiaanse toetjes krijg je
nooit genoeg. Daarom heeft
Dolce Itaiia voor elke maaltijd
een andere heerlijke Tutti Italiani: Cappuccio. Tartufo, Mandolato, Crema del Principe
en de nieuwste aanwinst:
Profiteroles. Allemaal
volgens de traditionele Italiaanse receptuur
gemaakt, met
de allerbeste
ingrediënten. Je
zou het hoofdgerecht zó overslaan.

De smaken van
Dolce Itaiia
Éénmaal geproefd.
Voor altijd verkocht.

O l Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiecrearrier
O 3. Melk
O 4. Margarine, halvarine
O 5. Bak- en braadprodukten
O 6. Vis
O 7. Kip en gevogelte
O 8. Groente/conserven
O 9. Brood, beschuit, toast
O 10. Broodbeleg
O H.Ontbijtprodukten
O 12. Pasta
O 13. Pastasauzen
O 14. Snelkla'ar maaltijden
O 15. Mayonaise en sauzen
© 16. Vla
O 17. Slagroom

O 18. Toetjes
O 19. Frisdranken
© 20. Aperitief

<§ 21. Chocolade
H 22. Snoepgoed
O 23. Snacks en zoutjes
© 24. Toiletpapier en tissues
O 25. Schoonmaakmiddelen
O 26. Luiers
O 27. Waspoeder
O 28. Afslankmiddelen
O 29. Lichaamsverzorging
O 30. Haarverzorging
O 31. Gezondheid
© 32. Dierenvoeding

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

SUGGESTIE

Sugocasa nieuwe oogst. De verrassend veelzijdige tomatenbasïssaus

Crand'ltalia is de enige Italiaan
die 1,5 kilogram verse, zongerijpte tomaten in elke fles Sugocasa verwerkt. U begrijpt dan ook
meteen waarom de Sugocasa basissauzen zo lekker zijn. Deze
puur natuurlijke, verrassende
smaakmakers voor al uw italiaanse gerechten bevatten geen
kunstmatige toevoegingen. Er
zijn vier varianten: traditioneel,

SUGGESTIE

Voor
so'n prijs
doen
weer
©ok nog
een strikje

met kruiden, met groenten
en met champignons. Stuk
voor stuk heerlijk te combineren
met één van die authentieke italiaanse pasta's van Grand'ltalia.
Sugocasa
bevat
bovendien
slechts 35 kcal per 100 gram!

Italiaans eten op z'n Italiaans

donderdag op Euro 7
om 13.50 uur

P • .•«
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donderdag en vrijdag
op stads-rv Rotterdam
donderdag 17.45 en 19.45 uur
vrijdag 19.45.20.45 en 21.45 uur

om...

'Meller.
The Little Kick Inside

; :B J ü v e r i d j a a j ^ ' -

STADSOMROEP
woensdag op
Stadsómroep utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

OMROEP

Menken

AMERSFOORT '

van

Grieken

Het BoodschappenSpel
Het boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of
inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'FunCooking' pakket bestaande uit een Princess Classic Combi Oven, Table Chef, Classic
10-speed Blender, Classic Fondue en Classic Toaster. Bovendien ligt voor iedere
honderdste beiter of inzender met het goede antwoord een handige Babyliss
Big Curl Classic klaar.

C.B.MURECS
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft dhr.
C.B.Murks uit Hendrik IdoAmbacht inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft zij de
eerste prijs gewonnen en mag
nu aan de slag met het Princess
FunCooking Pakket.
De winnaars van de handige
Babyliss Big Curl Classic krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

VVilt ook u een
prijswinnaar zijn?

verrast
Babyliss Big
Curl
Classic
Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Met welk produkt krijgt u tijdelijk f l. 5.korting?
2. Welke fabrikant maakt zijn toetjes volgens origineel Italiaans recept?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boocischappenlijn
(100 c/m)

met

'Herfst vla'
Nog even de zomer
proeven en tegelijkertijd
alvast wennen aan de naderende winter.
Dat kan met'Herfst vla'
van Menken van Grieken.
Want 'Herfst vla' is een
lekker dessert met een
heerlijke combinatie van
zonnige stukjes ananas
en een winterwarme
rumsmaak.

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

Laat de herfst nu maar
komen...

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Menken
de lekkerste zuivel van't Land!

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 514.550 BRIEVENBUSSEN
Woensdag 9 oktober 1996

Los nummer M.95

56-e jaargang nummer 41

Burgemeester:
maximaal drie
koffieshops

Drommen mensen
komen af op
Lekkerste Weekend
ZANDVOORT - Zondag
was het zelfs file vanaf het
raadhuis richting Gasthuisplein, de plek waar het Lekkerste Weekend zich dit
jaar afspeelde. Mede door
het mooie weer kwamen ze
in duizenden tegelijk naar
Zandvoort, dat met dit evenement het seizoen afsloot.

ZANDVOORT - Als het aan burgemeester M. van der
Heijden ligt, zal Zandvoort. in de toekomst niet meer dan
drie koffieshops tellen. Dit voorstel zal hij binnenkort in
het college inbrengen. Volgens de burgemeester moeten er
wel koffieshops overblijven om wildgroei van illegale
shops te voorkomen.
„Ik ben doodsbang om alle
koffieshops te sluiten, omdat je
dan een beweging ontwikkelt in
de illegaliteit. Drugs zullen verkocht worden in kelders, in
achterkamertjes, kortom op
plaatsen die door de overheid
niet meer te controleren zijn,"
aldus Van der Heijden. De burgemeester ziet meer in maximaal drie koffieshops die zich
dan wel aan de regels dienen te
houden: vijf gram softdrugs per
persoon en vijfhonderd gram
voorraad. „Dat moet je handhaven en dan heb je het probleem
redelijk in de teugels."
Van der Heijden staat daarnaast drastisch optreden voor
ten aanzien van zaken waar zowel drugs als alcohol wordt
aangeboden. „Met politie en
justitie gaan we hierover afspraken maken. Ik vind dat tegen dat soort zaken hard opgetreden moet worden, om uitwaaieren naar andere horecagelegenheden te voorkomen.
Haalt politie-optreden niets uit,
dat volgt sluiting," aldus de
burgemeester.
In juni besprak de gemeente-

Maar liefst 17.500 mensen
kwamen dit keer op het Lekkerste Weekend af, dat voor de
tweede keer werd gehouden en
vorig jaar zo'n achtduizend bezoekers trok. „We kunnen alleen maar tevreden zijn, alles
verliep prima," aldus Bart
Schuitenmaker, een van de drie
initiatiefnemers. Dertig horeca-ondernemers stonden vanaf
vrijdagavond het hele weekend
lang in een gigantisch tentencomplex hun waar aan te bieden. Dat ging gepaard met een
hoop festiviteiten. Cas Spijkers
beet het spits af door vrijdageen apart voor dit weekend samengesteld menu klaar te maken.
Knallers wat belangstelling
betreft waren ook het optreden
van jazzformatie Smit & Dorlas
Coast tot Coast Jazz band zaterdagavond, het koffieconcert op
de zondag en de daarop volgende veiling. Van de opbrengst
ging twintigduizend gulden
naar het Ronald McDonaldhuis
en tienduizend gulden naar
SOS Kinderdorpen.
„Het is allemaal heel goed gegaan. We hebben zelf de complimenten gekregen van de gemeente en politie. Het is alleen
heel veel werk, zeker als je dat
met drie families naast je werk
nog doet. Volgend jaar moet het
breder gedragen worden, door
een Stichting Promotie Zandvoort of het Ondernemers Platform Zandvoort," aldus Schuitenmaker.

raad al een drugsnota die de
gemeente mogelijkheden moet
bieden om de problemen rond
koffieshops te beteugelen. Op
ambtelijk niveau wordt momenteel aan een uitwerking gewerkt. Daarnaast komt het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het eind van het jaar
met richtlijnen voor gemeenten
die hierdoor instrumenten krijgen aangereikt daadwerkelijk
iets tegen de overlast van koffieshops te doen. Het gedoogbeleid van de rijksoverheid - de
verkoop van softdrugs toelaten
ondanks het verbod erop - heeft
ervoor gezorgd dat koffieshops
alleen op basis van overlast aan
te pakken zijn.
„Als gemeente kun je eigenlijk alleen wat doen aan het
aantal koffieshops door een
nieuwe eigenaar geen vergunning meer te geven, het zogenaamde afstervingsbeleid. Hoeveel er precies over moeten blijven, daar moet de raad zich
over uitspreken. Ik verwacht
dat het voor het eind van het
jaar duidelijk moet zijn," aldus
Van der Heijden.
Zie ook pag. 5

D66 en PvdA zien
niets in rol in
huidig college

Vooral zondag was net bomvol

Cas Spijkers aan het kokkerellen

agenten als die hier noodzakelijk zijn?"
Kuijkens CDA-collega Bluijs
sloot zich bij deze gedachtengang
aan.
„Het zal toch
niet zo zij n dat
als je over
meer toeristen beschikt
dan
andere -----^-plaatsen
je
ook meer voor de benodigde politie moet betalen? Het lijkt me
dat we hier maar eens een fundamentele discussie over moeten voeren. Wat mij betreft zal
de politie eerst hard moeten
De brief naar D66 en PvdA voor dit college verandert er ei- In het zomerseizoen zou dit kunnen we niet gewoon bij het maken waarom we hiervoor exduo in Zandvoort moeten wer- regiokorps verzoeken om extra tra geld uit zouden moeten
moet de deur nog uit, maar het genlijk niets."
lijkt erop dat de actie op voorhand al bakzeil zal halen. „We
gaan de plek van de VVD niet
even opvullen," reageert Jan
Termes (D66) en Jeannette van
Westerloo (PvdA): „Dit is niet
helemaal serieus te nemen."
Voor beide fracties speelt mee
ZANDVOORT - Ans Luidat ze niet betrokken zijn geten en Netty Lansdorp
weest bij de college-onderhanhouden een inzamelingsdelingen. „We hebben geen inactie onder de Zandvoorbreng gehad en bovendien erg
ters. Ze vragen om tweeveel kritiek geuit op het college,
dehands kleding, schoedus ga je er niet zomaar instapnen, speelgoed en knuffels
pen," aldus Termes. Hij acht de
en brengen de spullen zelf
kans op deelname vanr D66 aan
naar verschillende tehuihet huidige college zeer mizen in Amsterdam en Amniem'.
stelveen. „De tam-tam

trekken."
In zijn reactie benadrukte
burgemeester Van der Heijden
dat Zandvoort nu eenmaal te

Principiële bezwaren
tegen zomeragenten
maken heeft met 'een vast aantal formatieplaatsen'. „Het is
de vraag of je daarmee steeds
kunt inspelen op wat de omstandigheden vereisen. En we
moeten constateren dat in de
zomer op ons strand zaken spelen waarvoor we eenvoudig niet

Zandvoorters weten wel wat inzamelen is

Piet Keur kent de geluiden,
maar wil eerst de gesprekken
met D66 en PvdA afwachten.
..Je kunt niet blijven roepen:
het politieke klimaat deugt
niet, zonder er wat aan te doen.
Daarom hoop ik toch op deelname." Het gerucht als zou

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
°9 okt 02.2510.3614.5622.34
10 okt 03.06 11.15 15.3523.25
1
1 okt 03.35 11.55 16.0000.54
1
2okt 04.06 --.~ 16.2812.25
1
3okt 04.39 00.24 16.5912.44
1
4 okt 05.16 01.04 17.3313.20
1
5 okt 05.51 01.35 18.0913.55
1
6 okt 06.27 02.05 18.4714.36
1
? okt 07.08 02.35 19.2715.17
Vaanstand:
NM za 12 okt 16.05 uur.
Hoogwater: za 12 okt 4.39 uur
NAP + 132 cm.
Laagwater: zo 13 okt 0.24 uur NAP
- 65 cm.

werkt perfect, het gaat als
een lopend vuurtje door
het dorp," aldus de vriendinnen enthousiast en
verbaasd. Twee zakenvrouwen - met het hart op
de goede plaats - aan het
woord.

Buiten aan de gevel van
Het Winkeltje, de tweedehands kledingzaak van Netty
Lansdorp aan de Pasteurstraat 2, hangt een groot kna1-oranje bord. 'Zowel voor
volwassenen als voor kinderen wordt ingezameld', staat
erop te lezen. De spullen gaan
naar verschillende weeshuizen en tehuizen voor daklozen. Binnen in de zaak is het
een supergezellig sfeertje.
„Bij ons is het ook eigenlijk
meer een buurthuis dan een
winkel," zegt Netty terwijl ze
een aantal broeken voor
klanten verstelt. Ondertussen komt een mevrouw drie
vuilniszakken met kleding
brengen. „Allemaal maatje
46....is het wat voor jullie?"
Ans kwam het eerst op het
idee om het tehuis voor daklozen in Amsterdam te steunen. Via een vriendin kreeg
ze contact met mensen die er
vaak verblijven. „De daklozen die er komen, hebben
meestal geen draad meer aan

Foto boven:
De veiling leverde twintigduizend gulden op voor het Ronald
McDonaldhuis
Foto s Andre Lieberom

'Waarom moeten we betalen voor extra agenten?'

ZANDVOORT - Nu de VVD definitief nee heeft gezegd
tegen het leveren een opvolger voor de afgetreden Rita de
Jong, zal de grootste partij, GBZ, D66 en PvdA per brief
voor een gesprek uitnodigen. „We hopen op deelname van
één de twee partijen," aldus Piet Keur van GBZ. Zowel D66 ZANDVOORT - In de drukke zomermaanden kan Zandvoort best wat extra agenten gebruiken om het strandgeals PvdA voelen hier echter niets voor.
beuren in de gaten te houden. Maar om hiervoor 60.000
gulden uit de gemeentekas te halen is een plan dat in de
ZANDVOORT - Nu de Keur zich al aan het inwerken gemeenteraad waarschijnlijk niet op een meerderheid zal
VVD definitief nee heeft ge- zijn, gezien zijn frequente aan- kunnen rekenen.
zegd tegen het leveren een wezigheid op het raadhuis, veropvolger voor de afgetreden wijst hij naar het rijk der fabe- Tijdens de behandeling van het ken, waarna de twee geüniforde rest van het jaar in
Rita de'Jong, zal de grootste len. „Dat is niet aan de orde, ik voorstel in de commissieverga- meerden
me aan het voorbereiden dering van Bestuurlijke Zaken Heemstede mogen meehelpen
partij, GBZ, D66 en PvdA ben
de behandeling van de be- tekenden verschillende raads- met het bestrijden van de vele
per brief voor een gesprek op
leden er vorige week woensdag inbraken die daar worden geuitnodigen. „We hopen op groting," aldus Keur.
tenminste hevig protest tegen pleegd. Dit scenario stuit bij de
deelname van één de twee
PvdA-er Kuijken echter op
Volgens
Van
Westerloo
zal
partijen," aldus Piet Keur het erop uitdraaien dat het hui- aan.
idee van burgemeester principiële bezwaren. „Ik zie
van GBZ. Zowel D66 als dige college als minderheids- enHet
behelst het sa- niet in waarom wij zelf voor volPvdA voelen hier echter college door gaat. „Door de menwethouders
met Heemstede in dienst doende politie-inzet zouden
niets voor.
steun van een paar dissidenten nemen van twee surveillanten. moeten gaan betalen. Waarom

Volgens Van Westerloo is
GBZ gewoon een poppenkast
aan het opvoeren. „Het doet
alsof het een ander college wil,
maar dan had GBZ ons in juni
moeten uitnodigen en onderhandelingen moeten starten. Ik
vind dit vrij onbehoorlijk naar
öe burgers toe. Dit is iedereen
in de maling nemen."

Oplage: 5.400
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Ans, Netty en Sonja in 't Winkeltje aan de Pasteursstraat 2
hun lijf, verkopen op sommige
momenten zelfs hun schoenen
om maar aan eten, drugs of
drank te komen. Het tehuis
geeft ze een nacht onderdak, gelegenheid om te douchen, wat
kleren en een warme hap. De
volgende dag moeten ze de
straat weer op. Daar was ik erg
van onder de indruk. De eerste
lading kleren hebben we dus
meteen daarheen gebracht,
drie stationwagons vol. Het tehuis -.vas er dolgelukkig mee."
Inmiddels hebben de dames
ook al verschillende andere tehuizen in de omgeving op hun

lijstje staan.
„Ze hoorden van onze actie,"
aldus Netty „en vroegen ons om
steun. Ook aan die kant werkte
de tam-tam dus perfect. Een
van die adressen is een weeshuis in Amstelveen. Baby's
worden er al vlak na de geboorte geplaatst. Sommigen gaan
met zeven maanden weer weg,
maar velen zitten er jaren later
nog. Dat vind ik zo triest. Je
weet hoe lang adoptie kan duren? En de meeste mensen willen een baby, geen kind van vijf.
Voor de verzorging is geld uitgetrokken, maar luxe uitgaven,

stantie meegeven. „Ik woonde er twee jaar en heb meegemaakt, dat de kerk de ingezamelde kleding uit Nederland
verkocht aan de bevolking.
De arme sloebers moesten er
dus eerst nog geld voor betalen. De kerk stopte de poen
vervolgens in eigen zak."
Wat dat betreft heeft vriendin Netty ook slechte ervaringen: „Een tijd terug hield
het Leger des Heils een inzamelingsactie in Den Haag. Ik
gaf toen zeven vuilniszakken
met kleding aan ze. Het waren babypakjes en andere
leuke kinderkleertjes die ik
zelf had gemaakt. Ze waren
uit de mode en ik had alweer
nieuwe kleertjes voor de winkel gemaakt. Maanden later
ging ik met mijn vriendin
winkelen in Den Haag. In een
steegje vonden we een leuk
zaakje. Het was er bere-druk,
bleek eigendom te zijn van
het Leger des heils. Ik vroeg
aan de" verkoopster of de inzamelingsactie voor Polen
goed was gegaan. Volgens de
vrouw was het een groot succes geweest. Maar wat denk
je? Mijn kleertjes waren hélemaal niet naar Polen gegaan.
Ik viste mijn zelfgemaakte
babypakjes zo uit de rekken.
Ze werden voor 12,50 gulden
per stuk verkocht. Walgelijk,
jullie krijgen never, nimmer
nog kleding van mij, riep ik
woest. Als "die instantie zich
ooit aanmeldt voor hulp, dan
zullen ze van ons dus niks
krijgen. Zet dat er voor de
duidelijkheid no«' maar even
bij!"

dat is er niet bij. Je kunt de hele
kleintjes al gelukkig maken
met een zachte knuffel. De grotere kinderen zijn dolblij met
een puzzel, een spelletje of ander speelgoed. Ook tweedehands kleding- en schoenen
zijn welkom. Het hoeft niet modieus te zijn, als het maar
schoon en heel is."
Ans heeft veel ervaring met
inzamelingsacties. Vaak reed
ze naar Polen om de ingezamelde tweedehands kleding zelf af
t Winkeltje is te vinden aan de
te leveren in dorpjes, waar de l'asleurstraal
2. tel. 3717177. op zonarmoede groot is. Ze zal het dal;- en niaandiii;
gesloten.
echter nooit meer aan een in-
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'Dat circuit niet
mag uitbreiden
klopt niet'
ZANDVOORT - Wie
maandagmiddag om twee
uur naar de radio luisterde,
keek wel even op van het
nieuws. Het ANP meldde
dat een uitspraak van de
Raad van State de uitbreiding van het Circuit Park
Zandvoort
onmogelijk
maakte. Even later bleek
het bericht helemaal niet te
kloppen.

voldoende geëquipeerd zijn. In
de praktijk blijft de effectieve
politie-irizet daar doorgaans beperkt tot slechts een handjevol
agenten. Daarom meen ik
dat we niet terughoudend
moeten zijn,
en duidelijk
----- dienen aan te „Ik hoorde het zelf, ik was
geven dat we verbijsterd," vertelt Dirk Buer meer surveillanten willen walda in een reactie. Het ging
hebben."
wel oin een uitspraak van de
Dit waren woorden naar het Raad van State, met betrekking
hart van de VVD-er Theo van op grondwaterbeschermingsVilsteren. Deze greep de gele- gebieden, zij het met een geheel
genheid aan om meteen te in- andere strekking. De raad heeft
formeren hoe het eigenlijk zit in haar uitspraak het standmet de 132 agenten die volgens punt van het circuit ten aanzien
de toezegging van minister van een aantal voorschriften
Dijkstal aan het Kennemer- grotendeels gevolgd. „Daar wakorps worden toegevoegd. ren we best blij mee, dus ik be„Kan eenaantal daarvan niet in greep hier niets van. Het ANP
Zandvoort worden gestatio- heeft het later ook hersteld."
neerd," wilde Van Vilsteren weDe voorschriften hebben
ten. Volgens de burgemeester geen enkele invloed op de toehoeft daarop echter weinig komstige baanverlenging en
hoop te worden gevestigd. brengen die aanpassingen op
„Mijn verwachting is redelijk geen enkele wijze in gevaar. De
somber. Natuurlijk zullen we gehele saneringsoperatie, verer vreselijk ons best voor doen, lenging circuit en aanleggen gemaar of we als krimpgemeente luidswallen ligt momenteel ter
kunnen meeprofiteren van de goedkeuring in Den Haag en zal
toevloei naar de regiopolitie binnenkort door de provincie
valt helaas ernstig te betwijfe- Noord-Holland in behandeling
len."
worden genomen.

Natuurlijk,

die krant moet ik heaben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50
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Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal f 18.75 halfjaar ƒ 33.90

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
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Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "?' 110371"017ÖÖ3"

L.

Weekmedia 17

woensdag 9 oktober 1996

Ken uniek mens is heengegaan
Nu zijn we, verbijsterd en bedroefd
maar zij zal altijd bij ons blijven
door de onuitwisbare indruk
die zij achterlaat.
Overal en altijd
verspreidde zij warmte en liefde.

Fam. W. H. v.d. Graaf
(tante Toos)
is verhuisd
naar v. Lennepweg 65/39
Alle lieve (oudjbuurtgenoten
hartelijk bedankt voor de gezellige tijd

Lieve Moeder Visser, lieve Tante Zus, voor ons
veel te vroeg ben je van ons weggegaan. Toch
zijn we blij dat verder pijn en leed je bespaard is
gebleven. We zijn heel dankbaar voor alle liefde
die je iedereen hebt gegeven.

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

weduwe van Arie Visser sinds 1990
Zandvoort,
'2 oktober 1996

Zandvoort:
Willem Visser
Sandra Groenendijk
Uithuizen:
Familie Schenkel
De cremalieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
maandag 7 oktober 1996 in crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld.

Mogen wij u allen héél hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties bloemen, planten en
cadeaus bij ons 60-jarig huwelijksfeest.
Tevens bedanken wij onze kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, die deze dag onvergetelijk hebben gemaakt.

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

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

P. Rietdijk
E. Riefdi(k-Zwemmer

Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band

Annie Visser-Hanenburg
Uithuizen,
2f, december 1926

Kroon Mode

Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.00
uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.
VERGADERING
WELST ANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
17 oktober 1996 om 15.30 uur. De plaats
van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2,
Zandvoort. Voor nadere informatie over de
agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon
(023) 57401 00.

59.95

Super
NOORD

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 1 oktober vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 40 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 8 oktober vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluëstraat 2.

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op' het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr. 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van~besluiten als bedoeld in art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
- aanleggen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats inde Kostverlorenstraat
t.h.v. nr. 71, te Zandvoort.

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam, adres, dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar
wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
961OOB Langelaan 10
uitbreiden woning
96101B Nieuwstraat 13
vergroten woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebben-

jporkeergelegenheid

den kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

96021B
96032B
96039B
96064B
96086B
96091B

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
Diaconiehuisstraat 14 plaatsen
duivenhok
Diaconiehuisstraat 6 vervangen
fietshok
Kostverlorenstraat 65 "Jaatsen garage
,<?et schuur
P. Leffertsstraat 37 uitbreiden
woning
Patrijzenstraat 10
plaatsen
dakkapellen
plaatsen
Secr. Bosmanstraat 37
dakkapel

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na hetverschijnen van dit
weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een
verleende vergunning indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wpningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

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

HERHAALDE OPROEP

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

tel. 023-5714423
Winnaar prijsvraag
„HET LEKKERSTE
SLIPPERTJE"
REMCO TERPSTRA
Treubstraat 16
Zandvoort

44oJIjO' Of>a Jan,
Wot gaan 3 weken. toch, snel
Zondag kangen, we alweer bij je aan ae
sc.keef}sbel

ClbmKam. fe&mt dan aangevaren
want j'ij bestaat al 50 jaar.
Tam, Dylan en Skaron

Toko ;Aw\ ff

jij wilt ket niet weten,
maar ik ben. ket niet vergeten

M

H ,

Bami/Nasi of witte rijst naar keuze

ƒ 12,50 p.p.
tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosf en bedrogen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

De te benoemen leden dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:
- beschikken over kennis en deskundigheid op het terrein van het ouderenbeleid;
- in principe de leeftijd van 55 jaar bereikt te hebben;
- woonachtig zijn in Zandvoort.

ERKENDE
VERHUIZERS

PROCEDURE:
De sollicitatiegesprekken zullen in oktober plaatsvinden. Indien mogelijk zal de
commissie in december 1996/januari 1997 van start gaan.
NADERE INFORMATIE EN SOUICITATIES:
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer J.F.S. Berkhout, voorzitter
van de Werkgroep Seniorenraad,"tel. 571 50 23 of bij mevrouw A. de Muinck,
beleidsmedewerkster van de afdeling Welzijn/Onderwijs, sector Bewonerszaken,
bereikbaar onder telefoonnummer 574 01 00.
Sollicitaties kunnen binnen veertien dagen na hetverschijnen van deze advertentie
worden ingezonden aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Op de linkerbovenhoek van de enveloppe s.v.p. vermelden:
"Sen.Raad".

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

HUUR
Binnenkort komt voor leden van de E M M voor verhuur:
Parkeerplaats Stationsstraat D, huur ƒ 27,83 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaats hebben de huurders
van de woningen aan de Zeestraat met de nummers 22-1 t/m 22-16
BERGINGEN
1. Berging Lorentzstraat 166-266 (begane-grond), huur ƒ 29,50 per
maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben de huurders van de woningen aan
de Lorentzstraat met huisnummers 166 t/m 266

Een kompleet verzorgde begrafenis
of cr^natië Voor slechts f3.14&^^
Sluit èen^ü^

2 Berging Keesomstraat 29-1-A (begane-grond), huur ƒ 25,00 per
maand
Voorkeur bij de toewijzing hebben de huurders van de woningen aan
de Keesomstraat met huisnummers 149 t/m 271
3 Berging Keesomstraat 29-E (4e etage), huur ƒ 16,00 (incl. verlichting) per maand
Voorkeur bij de toewijzing hebben de huurders van de woningen aan
de Keesomstraat met de huisnummers 149 t/m 271

bi

4 Bergingen Keesomstraat 29-2F, 29-2C en 29-2B, huur ƒ 16,00 (incl.
verlichting), respectievelijk 5e, 2e en 1e etage)
Voorkeur bij de toewijzing hebben de huurders van de woningen aan
de Keesomstraat met de huisnummers 273 t/m 395

M^i^;i^éi

„*ons hele gezin.
Dit is v. At \MJ /ochten. Kun b.ink w.a.ir wij

Aan de Seniorenraad wordt jaarlijks een bedrag ter beschikking gesteld voor secretariaatskosten. Aan de individuele leden van de commissie (inclusief de voorzitter)
worden geen vergoedingen verstrekt.

PARKEERPLAATSEN EN BERGINGEN IN DE VER-

THUISBEZORGING

uitvaartverzorging
kennemerland bv

De Seniorenraad zal bestaan uit een voorzitter en minimaal 8 en maximaal 11 leden.
Namens de ouderenbonden en de bewonerscommissies van de plaatselijke
verzorgingstehuizen zullen 6 leden zitting hebben in de Seniorenraad. In verband met
het voeren van een integraal ouderen- en gehandicaptenbeleid is in de Seniorenraad
eveneens een plaats ingeruimd voor een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie Nieuw Unicum. 3 Leden en de voorzitter zullen op voorstel van Burgemeester
en Wethouders door de gemeenteraad worden benoemd.

FUNCTIE-EISEN:

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

Weekmènu

LEDEN VAN DE SENIORENRAAD M/V

d6 Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

Rendang Ajam met Sajoer Lodeh
en

De gemeenteraad van Zandvoort heeft onlangs de "Verordening
Seniorenraad" vastgesteld. Op grond hiervan dient een Seniorenraad te
worden ingesteld.
Deze raad zal het college van Burgemeester en Wethouders en de
gemeenteraad adviseren over een aantal beleidsterreinen die van belang
zijn voor ouderen. De gemeente zoekt nog kandidaten. Gevraagd:

VERHUIZEN?

Slotemakers
anti-slipschoo!

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
C:BEL
Een natura-ultvaartverzekering,

5 Bergingen Lorentzstraat 36-2 en 36-3 op de begane grond, huur
ƒ 29,50 per maand
Voorkeur bij de toewijzing hebben de huurders van de woningen aan
de Lorentzstraat 31 t/m 179
Toewijzing van de parkeerplaats en bergingen vindt plaats op basis
van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de parkeerplaats en bergingen door een briefje
met uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en
lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M, Thomsonstraat 1, 2041
TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 16 oktober 1996 om 12.00 uur, in
ons bezit te zijn.

'*««•*i

ons lekker m \oelen. Gcko/en uit een o n g e l o o f l i j k
a.inul banken bi] Montèl.

Smaken verschillen u-eel Montèl. Daarom hebben
K'i- nog yo'n 76$ niotleme, klassieke en romantische
banken, zitgroepen en fauteuils in leer en stoj.
In ontelbare kleuren en dessins. Precies die n '/.oekl.

daar heb je wat aan,
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uilvaartcenlriun Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich 'dat had voorgesteld.
«ƒ«. dexe tiiti'<ifirtvei'xctccrinf]
is mijn
meer thin wnard.
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

BROOKLYN
Idia.ll fllkntnlntl i/iiiii i/f /,)e/;/i;il«/[/c'
//U';r>HN' ui i/t b»£t iti1^ 2 112 + 2-/ri> in *tof
; .1 :.W,- 2-Jiti nul> dw.l>ulil 1233.2-/HH.1 H4i.-i:\Jmnl Mika^cn

CASINO
Uut/i'w bi'hithlc /.ükomlnn.nit: nn't cm itnn.uiiiH.bt: :t
s/i.i/iwj; titan i/t' Insic ntgknsscni ücklcctl met komlmi
itnf. - 1/2 ± 2-/iti m itt>l ;..i 2^95,- 2-/W; /tuli jjgcL
I27C,-2-/n>fd 1195,- ('U/HUI'/ 2klemcMikiini;iii:

ALPHA
l/m/l'! HC tükmnbniMc met mi rccr
labelt' /it en i/it't'/j itn'n'.uit'it:mlï MI,
llcklm!mctlalcr.2l/l±2-?:t>i'j
2-/it> ;•..!. IM.-cxilusKfM-ikiiMiis

Montèl Vision:
V I S I O N wateen
uitkomst...

'*£r\'iïM\,

luakmsptiula, fill

Hu hlllk UMI ('CJI/l tt'll^upl ( ' ('K'J( ttll tlt'HUlh'll

"ioi/i7Aw. j»/ htituloiliii l'Lkli'ilui^t'ti ut s/c/ ()ƒ/('(i CM
klli; (!.<(\ (•/.).)!. <lMr*!Ml-u', HL A'//i>'jrü"i/>i'N/>.m('
Mt»iU'!tlwl i/t' u'jf. Lilnntn'11 t'iiL-Lit):^ In; tt thitb

De Bank van Nederland frC:"'" ""* " "
Montèl bij van Reeitvijk - Sniep 7 - Meubelboulevard Annlenlam/Diemen - Tel. 020-6 99 4111. Ringweg AIO - afrit S113

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

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

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
Via^mmmmmmmmwmmmmmtmmmm

l

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een bo.xnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Z Ja, ik wil vrijblijvend meet' informatie over de natura-uitvaattvcrzckcring
• O ontvangen, ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
man/vrouw

naam:

l

straat:
postcode/woonplaats:

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. ll.OOgpm)

telefoon:

Ken):
• £H

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

l
J
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Schubert en Mozart
ZANDVOORT - Bariton Wim
de Vries en pianist Ruud van
der Linde laten vrijdag in De
Krocht liederen horen van onder meer Schubert en Schumann. Zowel De Vries als Van
der Linde zijn op latere leeftijd
met muziek begonnen; laatstgenoemde heeft intussen zelf
een opleidingsinstituut in Amsterdam, waar Wim de Vries
een van z'n studenten was. Op
het programma vrijdag staan
liederen van Schubert, Schumann en Mai Ding, operafragmenten van Mozart en musicalnummers uit onder meer Chess
en the Phantom of the Opera.
Het recital begint om kwart
over acht in De Krocht aan Grote Krocht 41. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal of telefonisch te bestellen, tel. 5713949.

Culinaire ouderen
ZANDVOORT - Deze maand
start Erna Premeyer in activiteitencentrum Zandvoort in
Nieuw Noord voor het eerst
cursussen culinair voor ouderen. Ze zijn bedoeld voor hem
die nog niet zo bedreven zijn in
de kookkunst of al wat kookbeginselen onder de knie hebben.
Ook start een cursus internationale keuken met minder bekende gerechten uit de landen
om ons heen. Voor informatie:
Activiteitencentrum
Zandvoort, Celsiusstraat 190, tel.
5717113, vragen naar Mia van
Westrop.

't Stekkie
ZANDVOORT - Voor alle kinderen tussen de vier en twaalf
jaar is er vanwege de herfstvakantie in activiteitencentrum 't
Stekkie van alles te doen.
Woensdag 16 oktober is er 's
ochtends van tien tot twaalf kegelen in Gran Dorado en van
twee tot vier knutselen met
kurk, kranten etc. Donderdag
17 oktober is van tien tot twaalf
kijkdozen maken en schminken en van twee tot vier wordt
een bezoek gebracht aan de
Zandvoortse politie. Aanmelden voor een van de activiteiten
kan bij 't Stekkie, tel. 5717113.
Vanmiddag is al er als woensdagmiddagactiviteit een toneelspeelmiddag met als thema
'feest', 't Stekkie is te vinden
aan de Celsiusstraat 190.

Politiek café
ZANDVOORT - Dinsdag 15
oktober zal tijdens het politiek
café ingegaan worden op enkele
actuele zaken, zoals Park
Duijnwijk, de opvolging van
wethouder De Jong en de toeristische toekomst van Zandvoort. Gasten zijn onder meer
P. Sips (WV) en G. Cense (Genootschap). Plaats van handeling is de zaalruimte van
Yanks, ingang aan de Kosterstraat, vanaf acht uur.

Klaverjassen
ZANDVOORT - Op de klaverjasmiddag van de Anbo in het
Gemeenschapshuis is er nog
voldoende plaats voor een aantal enthousiaste kaarters. Op
de maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag wordt van een tot
half vijf een kaartje gelegd en is
er tijd voor een praatje. Wie belangstelling heeft, kan gewoon
binnenlopen. Op dinsdag 22 oktober organiseert de Anbo een
dagtocht naar de Lopikerwaard
en de Vijfher enlanden; inschrijven hiervoor kan op dinsdag 15
oktober tussen twee en drie uur
in het Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat 17.

Vrijwilligers
ZANDVOORT - 't Stekkie is
op zoek naar vrijwilligers voor
het kinderwerk en tienerwerk.
Het gaat om het bedenken van
activiteiten tijdens Luilak bijvoorbeeld of een tienerdisco en
het begeleiden van kinderen en
tieners hierbij. Vrijwilligers kunnen zich melden bij 't Stekkie, tel. 5717113.
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Raadslid Termes helpt burgemeester aan vitale informatie
ZANDVOORT - „Dit komt mij
voor als een uitermate belangrijke
zaak voor Zandvoort. Zoudt U zo
vriendelijk willen zijn om me de
relevante stukken op te sturen? Ik
zal er dan voor zorgdragen dat we
dit als extra punt zo spoedig mogelijk op de agenda zullen zetten,"
aldus burgemeester Van der Heijden. Als door een wesp gestoken
reageerde hij vorige week woensdag op de mededeling die
D66-raadslid Jan Termes verstrekte bij het begin van de commissievergadering van Bestuurlijke Zaken.

dat de provincie Noord-Holland van
plan is om het vrijgehouden traject bij
de Haringbuys, dat ooit gereserveerd
is om de N 206 via Vogelenzang naar
de Zandvoortse Randweg te leiden,
binnenkort weg te bestemmen. Omdat
het oude voornemen tot verlenging
van de weg inmiddels definititief van
de baan is zou de loze ruimte beter
voor iets anders gebruikt kunnen worden. Maar volgens Termes is er veel
voor te zeggen om de situatie te houden zoals die nu is.
„Eén van de grote problemen van
Zandvoort is de veel te drukke Zeeweg. Het is daarom van belang dat we
de mogelijkheid openhouden om auTermes wees de aanwezigen erop to's en bussen via het oude tracé van

de Blauwe Tram naar de Randweg te
kunnen leiden. Maar die kans raken
we onherroepelijk kwijt als de opengetaleven ruimte wordt wegbestemd. Het
lijkt me dan ook voor de hand te liggen
dat onze gemeente hier heel alert op
moet zijn."
Termes haalde zijn informatie uit de
briefwisseling tussen de provincie en
de gemeente Heemstede, op welk
grondgebied het omstreden tracé ligt.
„Doordat ik deel uitmaak van het dagelijks bestuur van het Gewest heb ik
inzage in deze correspondentie," vertelt het raadslid. „Toen ik die brief las
dacht ik meteen: dit is allemaal leuk
en aardig, maar het gaat hier wel om
de enige goede oplossing van de Zand-

Bieb in sprookjessfeer

Uitwerking van plannen
stokt door onderbezetting
ZANDVOORT - De een sprak van 'een beetje saaie begroting', de ander klaagde dat het materiaal niet compleet was
of struikelde over 'de meest vreemde ambtelijke zinsconstructies'. Ondanks dat hadden de leden van de commissie
Ruimtelijke Ontwikkeling zich stevig 'ingebeten' in de
materie. Zodoende werd het donderdag - tijdens de behandeling van de concept-begroting - toch nog een vruchtbare
avond. Terugkomend thema bleek de onderbezetting van
het ambtelijk apparaat, waardoor de uitwerking van verschillende plannen blijft liggen.
Opvallende afwezige op de
publieke tribune was 'de inwoner van Zandvoort'. Dit, terwijl
veel 'dorpse zaken' ter sprake
kwamen. Ondanks dat wisten
de commissieleden hun taelangen goed te verdedigen. Aandacht werd gevraagd voor een
scala onderwerpen, waartegenover - in het kader van de begroting - het financiële prijskaartje werd gezet.
Zo vroeg Han van Leeuwen
(D66) om meer mankracht en
geld te besteden, om de achterstand van de bestemmingsplannen nu eindelijk eens op te lossen. „Is er een bestemmingsplan, dan kan er voor de burger
wel of niet een bouwvergunning worden afgegeven. Nu
moeten ze voortdurend voor alles een artikel-19 procedure opstarten."
Jaap Brugman (GBZ) hield
het 'monumentenbeleid' goed
in de gaten. Hij vindt de subsidie voor de burgers veel te weinig. „Slechts 22.000 gulden per
jaar, maar dat is toch een lachertje?" Bovendien wil hij zo
spoedig mogelijk een inventarisatie-lijst hebben, waarop alle
monumentale gebouwen van
Zandvoort staan, inclusief de
staat van onderhoud en wat
daar in de toekomst aan kan of
moet worden gedaan. Vooral
het opknappen van gebouw De
Krocht werd door hem nog
eens extra benadrukt.
Ook werd nog gesproken
over de zes rrjksmonumenten
die in Zandvoort zijn uitgeselecteerd. Zo vindt Prits van Caspel (VVD) het bijvoorbeeld
'niet netjes' dat de NS nog snel
even gaan verbouwen 'en het
gebouw gaat aantasten' voordat
het definitief als Rijksmonu-

ment wordt aangewezen. „Had
het college dat juridisch niet
kunnen voorkomen?" was zijn
vraag. „Op zo'n manier wordt
het monumentenbeleid van
Zandvoort op losse schroeven
gezet." De NS zijn eigenaar van
het gebouw en hebben al geprotesteerd tegen de aanwijzing als
rijksmonument. De procedure
loopt.
Over het Cultureel Centrum
zijn de commissieleden van
mening, dat het onderzoek
naar de vervuiling van de bodem eerst moet worden afgerond, alvorens de 600.000 gulden voor onderhoud worden
uitgegeven. Overigens wil men
voor 150.000 gulden wel het
hoognodige opknappen: zaken
die direct nodig zijn om het gebouw 'staande' te houden.
De Rotonde aan het Badhuisplein kwam ook aan de beurt.
Het inmiddels door roest en
scheuren geteisterde gebouw
zou volgens de begroting -voor
zes ton- kunnen worden opgeknapt. Frits van Caspel (WD)
ziet deze taak meer als onderhoudsplicht voor de eigenaar,
in dit geval 'Domeinen' (het gebouw is rijkseigendom-red.). Of
anders wil hij het gebouw liever
eerst zelf als eigendom in handen te krijgen, voordat een dergelijk bedrag wordt uitgegeven.
Een nader onderzoek volgt.
Het college ziet deze - volgens
hem 'toeristische trekpleister' overigens graag behouden als
'visite-kaartje voor de badplaats'.
Wat betreft de herinrichtingsplannen voor de Kostverlorenstraat zijn de commissieleden Ruimtelijke Ontwikkeling het met elkaar eens: hier is
toch weer de nodige achter-

(ADVERTENTIE)

LèérênSuèdê
Lichtgewicht Lammy-cpats . [
Lederen en suèöe jassen
Metmeerdan1000 stuks
voorraad; absoluut de
grootste in dé omgeving
Voor een vertrouwd adres
vanzelfsprekend naar . . .

Wagenweg 146 Haarlem - 023 -5316529
Zondag .1 3 oktober geopend van 1 1 .00-1 7.00 uur.
Maandag 1 3-18 Dinsdag t/m Vrijdag 10-18'
Zaterdag i 0-1 7 Donderdag Koopavond 19-21

45 bezwaarschriften
ZANDVOORT - Tegen de
plannen voor woningbouw
naast het station - Park
Duijnwijk - zijn bij de gemeente 45 bezwaarschriften
binnengekomen. Het zijn
voornamelijk bewoners van
de Van Speijkstraat die tegen de nieuwbouw bezwaar
maken.
De gemeente zal de bezwaarschriften, die nog tot 11 oktober
ingediend kunnen worden, van
een reactie voorzien en de kritiek al dan niet in het bestemmingsplan voor het gebied opnemen. Na dit aan de provincie
te hebben voorgelegd zal het bestemmingsplan ter visie worden gelegd en zal inspraak mogelijk zijn. De gemeente zal op
korte termijn geen tweede inspraakavpnd organiseren over
Park Duijnwijk, waar sprake
van was. Tijdens een recent gehouden inspraakavond bleek
het plan voor Park Duijnwijk
zowel enthousiasme als protesten los te maken. Veel Zand-

voorters willen in de toekomst
een van de nieuw te bouwen
woningen huren of kopen en
taleken over het algemeen positief over de plannen. Omwonenden van de stationsomgeving waren er minder over te
spreken. De gemeente kijkt alleen maar naar de ruim vijfhonderd huizen die ze kan bouwen,
niet naar de bestaande omgeving en haar bewoners, vinden
zij. Hoewel er volgens de gemeente rekening is gehouden
met de belangen van omwonen" den, konden vragen over parkeerbeleid, het eventueel nieuwc woonwagenkamp, de hoogte
van de flats en de breedte van
straten en toevoerwegen in hun
ogen niet bevredigend worden
beantwoord. Ook Zandvoorters
met horeca- en verhuurbedrijven in de omgeving van het station zien hun inkomsten in de
toekomst achteruit gaan door
gebrek aan parkeerruimte en
het nagenoeg afsluiten van hun
straat voor doorgaand en recreatief verkeer.

voortse verkeersproblemen. Vandaar niet willen noemen. Op dit punt stel ik
dat ik meende het voornemen onmid- me graag terughoudend op."
dellijk in onze commissievergadering
In elk geval dient er volgens Termes
te moeten melden."
snel actie te worden ondernomen. „De
praktijk leert dat als de provincie eenDit bleef dus bepaald niet zonder maal stelling heeft genomen je van
reactie, tot zichtbaar genoegen van zeer goeden huize moet komen om het
Termes. „Ja, het is natuurlijk altijd tij nog te keren.
leuk als je merkt dat wat je zegt niet
zonder effect blijft." Dat zijn nieuws
Veel beter is het om al bij voorbaat
voor de burgemeester als een donder- als een bok op de haverkist te gaan
slag bij heldere hemel kwam, had Ter- zitten. Voor ons is het daarom zaak
mes echter absoluut niet verwacht. om binnen de kortste keren onze tan„Van der Heijden fungeert tenslotte den te laten zien binnen het Gewest.
zelf ook in het Gewest. En het is na- Gezien het grote belang ervan is het
tuurlijk zo dat je dit soort dingen be- voor Zandvoort zonder meer de moeihoort te weten als je werkelijk wilt te waard om voor het behoud van het
meespelen. Maar dom zou ik het zeker tracé te vechten."

stand opgelopen. „De detaillering van de plannen moet nog
worden uitgewerkt," aldus
Smits, hoofd sector Eigendommenbeheer. „We gaan het nu
met de directe belanghebtaenden bespreken." De plannen
zullen tijdens de raadsvergadering van november opnieuw ter
sprake komen. Overigens is
ook wat betreft de wegen- en
verkeersproblematiek een half
jaar achterstand opgelopen.
Volgens Smits, doordat de rioleringsproblematiek van Zandvoort - met name van het laag
gelegen gebied - de hoogste
prioriteit kreeg.

Moet Zandvoort wel
Burkina Faso helpen?
ZANDVOORT - Moet
een bescheiden gemeente
als Zandvoort zich bezighouden met internationale ontwikkelingssamenwerking? Of kan het deze
veeleisende taak maar beter overlaten aan grotere
bestuurslichamen,
die
daarvoor eerder over de
geëigende middelen beschikken? Deze prangende vragen kwamen aan de
orde naar tijdens de begrotingsbehandeling door
de raadscommissie voor
Bestuurlijke Zaken.

voor zijn bestemd."
Ook D66 gaf blijk van argwanende twijfel. „In het recente verleden hebben we op
het vlak van hulpverlening
aan het buitenland meerdere
keren incidentele dingen gedaan, en dat is altijd goed verlopen," bracht Jan Termes in
de herinnering. „Maar ik
denk dat wij gewoon geen geschikte vorm zullen kunnen
vinden voor internationale
samenwerking. Op zich is het
natuurlijk wel een loffelijk
streven, maar de intentie is
gewoon veel te zwaar voor
een gemeente als de onze."

Een warm onthaal kreeg
deze uitspraak niet van de
aanwezige raadsleden. Zo liet
PvdA-er Kuijken bits weten
'er helemaal niets voor te voelen'. „Als we straks de kerntakendiscussie voeren, kan
daar toch niet uitkomen dat
ontwikkelingshulp wordt beschouwd als een kernfunctie
van Zandvoort? Tenslotte
kost internationale samenwerking een heleboel geld en
tijd, en het lijkt me dat we
daar als lokale overheid niet

De afvaardiging van Gemeentebelangen wees op de
praktische problemen die het
plan in de praktijk zou meebrengen. „Als je dit soort
hulp verleent, mag het natuurlijk niet vrijblijvend gebeuren," betoogde het raadslid Keur. „En er mag ook
nooit zomaar in een opwelling over worden beslist. Het
is echter vreselijk ingewikkeld om hiervoor normen op
te stellen. Ik zie de bui dan
ook al hangen als we op dit
vlak een besluit moeten nemen..."
Ondanks de afwijzende reacties wilde de burgemeester
het voorstel niet zomaar van
tafel laten vegen. „Laten we
hierover later nog eens spreken," soebatte Van der Heijden. „Ik blijf toch van mening dat als er structuren zijn
die technisch of orgamsatorisch behoefte hebben aan
onze know-how we ze die niet
mogen onthouden. Indien we
bijvoorbeeld over de kennis
beschikken om in Burkino
Faso te helpen bij het waterslaan moet er binnen de begroting wel ruimte zijn om daar
iets mee te doen."

In het gemeentelijke huishoudboekje voor 1997 is er
nog geen geld voor ontwikkelingshulp uitgetrokken. Wel
wordt aanbevolen om te onderzoeken of 'het wenselijk is
hiervoor in de toekomst een
post te ramen'. Burgemeester Van der Heijden bleek een
enthousiast
pleitbezorger
van dit voorstel. „We zitten
hier tenslotte in een redelijk
welvarend gebied. Als we in
staat zijn om landen of gebieden die er echt behoefte aan
hebben enigerlei hulp te bieden vind ik dat we er serieus
over moeten discussiëren
hoe we dit in de praktijk handen en voeten geven."

ZANDVOOET - Of het nu
gaat om postzegels, munten,
prentbrief kaarten,
telefoon
kaarten of strips, van alles
komt aan bod op de verzamel
beurs die zondag 13 oktober s,e
houden wordt. Het is de maan
delijkse, algemene verzamel
beurs in het Gemeenschaps
huis waar snuffelaars weer hun
hart kunnen ophalen. Voor en
kele verzamelobjecten zijn ex
perts aanwezig die gratis taxe
ren en/of bemiddelen bij aan- oi
verkopen. De beurs is geopend
van tien tot vijf uur en is vil)
toegankelijk.

Kinderboeken
in bibliotheek
ZANDVOORT - In het kadei
van de Kinderboekenweek oi
gamseert de bibliotheek tal van
activiteiten. Op woensdag 2 ok
tober wordt vanaf half twee de
bieb versierd met sprookjes
kleurplaten en drakenmobiles
Op woemsdag 9 oktober is ei
maskers knutselen en op vrij
dag 11 oktober vertelt de mas
kerverteller Afrikaanse sprook
j es aan kinderen vanaf vier jaar
Tot en met 12 oktober is een
tentoonstelling van bekroonde
boeken te zien.
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ZANDVOORT - De Rabobank
treedt sinds kort ook op als pro
vider voor Internet. Dit gebeurt
onder de naam TrefPunt, dal
niet alleen toegang biedt tot de
zogenaamde www-pagina's en
de nieuwsgroepen op het Internet, maar ook de mogelijkheid
biedt van e-mail en andere faci
liteiten van Internet.

Expostitie
ZANDVOORT - Onder de ti
tel 'Het heerelijke gezicht van
Kennemerlant' is een selectie
van gravures te zien uit het 18-e
eeuwse boek Het zegepralen!
Kennemerlant in museum
Beeckestijn te Velsen. De onginele kopergravures zijn afkomstig uit de twee gemeentear
chieven van Haarlem en Velsen. Tot en met l december is
de tentoonstelling te zien in het
museum aan de Rijksweg 136 te
Velsen-Zuid.

HEMA viert 70-jarig jubileum
ZANDVOORT - Op vrij- aantal produkten is ontworpen
dag 4 november bestaat de door Nederlandse designers. Ze
HEMA zeventig jaar. Reden onderscheiden zich door kwalivoor de directie van HEMA teit en vormgeving." Mooiste
Zandvoort om een 'feestje' ontwerp uit de collectie vindt
Van der Laan zelf de 'high-tech'
te geven.
wc-borstel.
Tot 12 oktober kunnen de
Zeventig jaar geleden ontZandvoorters profiteren van stond het concern de HEMA.
mooie aanbiedingen. Op de ju- Eerst was het een zogenaamde
bileumdag zelf wordt de nieu- 'Penny Store', een winkel waar
we bedrijfskleding van het con- produkten van de Bijenkorf tecern geïntroduceerd. Het be- gen lage prijzen werden 'opgekende mintgroene schort ver- ruimd'. In die tijd was het gedwijnt
en
bruikelijk, dat
maakt plaats
een
winkel
voor een 'vlothaar afgeprijste out-fit' in de
de kleren en
kleuren blauw
spullen veren beige.
kocht op een
„Er
zijn
andere lokatwee soorten
tie. Later ontrokken voor
dekte men dat
de
dames,"
er een groot
zegt directeur
publiek was
Theo van der
dat 'erop liep'.
Laan junior.
Vanaf dat moZowel onder
ment veranals boven de
derde het conknie. De dacept van de
mes mogen
HEMA.
In
echter ook een
plaats van albroek dragen,
leen maar afals ze dat wilgeprijsde prolen. Op de grij- De nieuwe bedrijfskleding
jokten te ra>
ze rok draagt
men een blauwe blouse met een men nu ook nieuwe produkten
sjaaltje. De heren zien we graag inkopen. HEMA staat voor
in stropdas, maar verplicht 'Hollandse
Eenheidsprijzen
stellen we het niet. De onderne- Maatschappij Amsterdam'. Alle
mingsraad heeft duidelijk haar spullen die men er vroeger verstempel gedrukt op de keuze kocht kostten een kwartje, vijfvan de kleding. Maar het resul- tig cent of 75 cent Tot vijf jaar
taat is prima en de reacties ook. geleden eindigden de prijzen
Zowel directie als personeel van HEMA-produkten ook
staan achter de nieuwe out-fit." nooit op 95 cent maar werden
Het feestelijk tintje van het afgerond naar 75 cent. Op deze
jubileum merken de Zandvoor- manier werd de traditie van de
ters reeds deze week al. Er zal vroegere eenheidsprijzen nog
een daverende actie worden ge- een beetje in ere gehouden.
houden. „Speciaal in het kader
HEMA Zandvoort vestigde
van dit jubileum is een folder zich m 1970 in ons dorp. Van
uitgegeven en reeds huis-aan- der Laan is met recht trots op
-huis verspreid. Daarin wordt zijn zaak. „Uiteindelijk zijn we
tot en met 12 oktober - zo lang zeven dagen per week geopend.
de voorraad strekt - een bijzon- Alleen op zondagmorgen zijn
der assortiment aangeboden te- we dicht. We zijn laagdrempegen scherpe prijzen. Een flink lig, de klant loopt er zo m en

(ADVERTENTIE)
-'l

Verzamelbeurs

Internet en
Rabobank

Van Leeuwen (D66) gooide
nog 'een balletje' op voor een
extra bijdrage van een ton voor
meer straatreinigers. „Uiteindelijk zijn schone straten en
stoepen het uiterlijk en imago
van ons dorp," zei hij. Wethouder Gerard Versteege vond het
onzin en gaf de afdeling Reiniging zelfs een compliment. „Ik
ontdek niet dat Zandvoort smerig is. Het is hartstikke
schoon," was zijn reactie. Van
Leeuwen ontplofte bijna: „Het
is geenszins mijn bedoeling ze
te beledigen, u snapt het niet. Ik In de bibliotheek prijkt een reuzen heks in ver- dag Afrikaanse sprookjes, en tot en met 12 oktowil gewoon meer geld zien voor band met de Kinderboekenweek die dit jaar in ber is een expositie van bekroonde boeken te zien
Foto' Andre Lieberom
het teken van sprookjes staat. Er zijn tal van
die afdeling."
activiteiten, vanmiddag maskers maken en vrij-

.^i

Zandvoorts
Nieuwsblad

,

ICHTING

Bedankt al haar sponsors,
medewerkers en standhouders
voor de enthousiaste medewerking
Cor. v. Gelder
Pi m flronson
Sart Schuitenmaker
Ondernemers aan de dis

Berichten en tips
TVT\ <T\
i oor de/e rubriek met
zakennieuus kunt u sturen najr de
redactie \an het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26,2(MO AA Zandvoort, of inleveren bij
het kantoor op Gasthuisplein 12
Tel 023-5178648 Fax 02V573IH97

uit." Wat de directeur betreft
kunnen dat er nooit genoeg
zijn!

Ondernemers
Kerkstraat
vieren feest
ZANDVOORT - De traditio
nele seizoens-afsluiting van de
ondernemers uit de Kerkstraat
was weer een groot succes. In
visrestaurant Schut kwamen
ze bijeen om te genieten van
een heerlijke mosselavond. „De
eenheid van de Kerkstraat is op
zo'n avond altijd sterk te voelen," zegt bloemiste Hanneke
Voit. „Wat mij betreft mogen
zulke feestjes best vaker plaatsvinden. Er heerst bij ons op de
een of andere manier altijd een
uitgesproken teamgeest. Je
praat tijdens zo'n avond toch
met elkaar over 'zaken doen'
De een vindt dit, de ander dat
Je deelt natuurlijk ook een
hoop met elkaar. Wat tekenend
was voor de sfeer.... niemand
had het over het ongemak van
de opengebroken Kerkstraat
Op de een of andere manier is,
het onderwei p totaal niet ter
sprake gekomen We hebben alleen maar vreselijk gelachen en
plezier gehad En niet te verge
ten de mosselen van visies
taurant Schut waren overheei
lijk!"
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DE 50e SLIJTERIJGAWTOPEN!

INFO

Ondernemers Vereniging Zandvoort

geeft u meer!
NAJAARSARRANGEMENT
EEN PAAR DAGEN WÉG IN
MAASTRICHT

UITNODIGING ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Datum
Aanvang
Plaats

ÉÉNMALIGE
STUNT-AANBIED^G!

VAT 69 FINEST
HOLLANDSE
SCOTCH
WHISKY
GRAANJENEVER
0,7 LITER
HELE LITER

SPITZKOP dl&

NOTTAGE

DROÈ STEEN, uil de vermaarde kelders van Riebeeck
tn Zmd-Atnka een heerlijke elegante witte wijn gemaakt
van de bekende Chenm druil
CINSAUT SHIRAZ: deze zachte voortreffelijke rode wijn is
gevinilieerd uit de druivensoorten Ctnsaul en Shiraz Beide
wijnen zijn een succesnummer van Dirck III

De wijnmeesters Pannell en Dawson van het wijnhuis
Hardy s zijn recent door hel internationale blad "Wme
Magazine" uitgeroepen tot "Red Wmemaker of the Year"
Dil hadden ze met name te danken aan de door hun
gemaakte "Nottage Hill 1994" van de Cabernei Sauvignon en
Shiraz druif Wi| wisten van deze absolute topwijn een partij
voor u vast te leggen dus profiteer snel
_ _

: 10 oktober 1996
: 20.00 uur
: Hotel Esplanade, Badhuisplein 2-6
te Zandvoort

AGENDA
1.
Opening
2.
Ingekomen stukken
3.
Mededelingen
4.
Notulen ledenvergadering 02 april 1996
5.
Rondvraag A
6. a. Ondernemers Platform Zandvoort
6. b. Ondernemers - Politiek
7.
Taakverdeling en samenstelling bestuur
- Aftreden de heer R. van den Heuvel als voorzitter OVZ,
niet herkiesbaar
-Voorstel de heer L. Heino te benoemen als bestuurslid
OVZ
8.
Pauze
9.
Contributie 1997
10.
Financiën
- tussentijds verslag en benoeming kascontrolecommissie
11.
Acties 1996/1997
12.
Rondvraag B
13.
Sluiting

In samenwerking met het luxe 4 sterren hotel Golden
Tulip Barbizon Maastricht biedt Weekmedia haar lezers
een najaars-arrangement aan. Wandelen door de oude
binnenstad van Maastricht en lekker bijkomen onder
het genot van koffie met limburgse vlaai. Ook een unieke gelegenheid voor degene die al Sint Nicolaas- of
Kerst-inkopen willen doen in deze mooie winkelstad.
Uw arrangement bestaat uit:
* 2x overnachting in een luxe hotelkamer
* 2x uitgebreid ontbijtbulfet
* koffie met vlaai in het centrum van Maastricht
* wandelroute langs de mooiste plekjes van de stad
* gebruik van de hotelsauna
" informatiemap over Maastricht en omgeving
De prijs van dit arrangement bedraagt f 170,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag
voor een eenpersoonskamer bedraagt f 50,00 per nacht.
Dit arrangement kan dagelijks gereserveerd worden op
basis van beschikbaarheid in de periode van 18 oktober t/m 30 november. Voor meer informatie: Golden
Tulip Barbizon Maastricht, Forum 110, Maastricht, tel.
043-3838281.
Reserveren is alleen mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw
resevermg.

ELDERS iMfö

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit najaarsarrangement 1996 in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig ingevulde bon naar het m bovenstaande
tekst vermelde adres.
Uit onderzoek blijkt dat 212,000 lezers op de personeets
advertenties letten in de nieuwsbladen van Weekmedia.

Naam:.

NIPO Appreciatie Onderzoek, oktober 1995

Adres:

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaa

BRAND PILS
origineel Limburgs
Iwalltellsbler

krat S 24 flessen

flesies20ml.
ELDERS V&

ELDERS^''

BOUQUET

OSBORNE
SHERRY
0,75 LITER
ELDERS 3^5

BACARDI
RUM
SUPERIOR

ELDERS 3435

Postcode:

Woonplaats:

Teleioonnr.:
Aantal pers :

Amsterdam (020-562.3076)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (023-571.7166)

Datum aankomst:.

geeft u meer!

Pak nu uw kans bij de Postcode Loterij

Extra prijzen!

heeft alle dranken!
HAARLEM: Californieplem 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

dan niet alleen kans op de Extra
Straatprijs van een miljoen,
maar ook op de PostcodeKanjer: de grootste Straatprijs
die ooit is uitgereikt. Maar liefst
9,7 miljoen gulden is er dan te
verdelen in de winnende postcode. En natuurlijk wint u het
meest als u met meer loten meespeelt.

start 'n SEC
opleiding
•".ÏH.""-' •••
•
•*

ERKEND
'•••

•

Cursusplaarsen:

"l

SEC is erkend door
de bedrijfstak horeca

Bel voor informatie

training &

Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Hoofddorp,
Purmerend

Grijp nu uw kans

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

Alle energie in één stand.
U\\ energiebedrijf" staat op standnummer 76 t/m 80
van de Haarlemse Najaarsbeurs met
- spaarlampen

veilig gebruik van gas

- eco-stroom

en elektriciteit

- energiebesparing/subsidies

energiezuinige

- isolatie
- zonneboilers

huishoudelijke apparatuur

Speciaal aanbod
voor de
herfstvakantie:
4 x 5 Hfl (*) vermindering voor onze
Nederlandse gasten
(*) 5 Hfl per persoon

Knij) ilc Inm uit on pak u\v vooiilccl'

Enkel op vertoon van deze
advertentie (niet cumuleerbaar)
Alle dagen open van
12 tot en met 20 oktober 1996.

WAARDEBON f 50,-

Bobbejaanland

Aantal lampen:

Naam:

Energie Noord West

24GO LICHTAART (Kasterlee) Belgium

Philips
Lampenier

3 miljoen

Getal 23 t/m 3 6
18 / 1.000,- 15 ƒ20,-

03 38 29 31 41 22 21
16 07 08 06 37 24 35
28 11 14 45 30 39 42

Bobbejaanland

Adres:
Postcode/Woonplaats:

De overige Bingoprijzen:

O2

dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfotiten voorbehouden

44
04
19
05
34
23

ƒ 500,ƒ100,-

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

01
10
17
20
09
26

ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bmgoprijzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer.
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
/ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
G ƒ 10,- (één lotnummer)
ƒ 30.- Wne lotnummers)
Naam:

Postcode:
Plaats..
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000,-Tel..
Postbanknummer.

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

Straatprijs:
ƒ 5.000,9986 XP
Extra Prijs ƒ 25.000,9986 XP 011

De BMW's: 5131
BM 003 in Alphen
T

Q dhr. G mevr.

Adres:

ƒ10,/9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

'
iro-».i r»Lji.irto
* tüi~ il- i "
ï i
en
5271
CH 108 më«•
Sint
Michielsgestel

Gebruik de bon op deze pagina
om uw (extra) loten te bestellen. Al voor maar een tientje per
maand speelt u mee en maakt u
kans op al die fantastische prijzen. Bovendien steunt u door
uw deelname zeven goede doelen die werken voor ons allemaal. Verliezen doet u dus
nooit in de Postcode Loterij! B

WIN^OT^MIUOEN-BON

Volgende maand al kunt ook ü
zoveel geluk hebben, want dan
gaat er weer zo'n Extra Straatprijs uit van een miljoen gulden. En dat is nog niet alles,
want de Extra Straatprijs kunt u
óók in november en december
winnen! Vooral de maand
december wordt een knaller bij
de Postcode Loterij. U maakt

Stand Mega Jackpot:

Getal 1 t/m 22

FAMILY PARK

De eerste Extra Straatprijs van één
miljoen ging naar Purmerend. Bent
ü de volgende winnaar?

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Maakt u uw kaart vol met:

•O

meespeelden met twee of drie
loten hielden een vermogen aan
deze eerste Extra Straatprijs
over.

DE UITSLAGEN VAN 7 OKTOBER

De Bingogetallen:

Lichtaart België
Tel. 00-32/14/55.78.11
Fax: 00-32-14/55.78.15

'legen inle\eiuig \.iii dc/c bon o n u a n g t u iruicii liefst ƒ SO,- koning op de
aankoop \cin vi|t Philips spaailampcn N a t u u i l i i k kunt u ei ook een of
lu'ee kopen D cl n is de koning ƒ 10,- pci lamp
l)e?e hou is alleen geldig op «n/c stand ti|dens de llaailemse
NciMciishuuis \cin l1) t/m 20 ol tobei 119G m de E x t t a n h a l te Haarlem

Een grote, witte limousine
haalde zeven Purmerendse
gezinnen van huis voor een
feestje in een café. Dat ze iets
gewonnen hadden in de Nationale Postcode Loterij was
deze Purmerenders al gauw
duidelijk. Maar een miljoen
gulden? Dat was een fikse
verrassing.
De winnaars hadden samen
twaalf loten, zodat elk winnend
lot goed was voor ruim 83.000
gulden. Vooral de winnaars die

voor maximum 4 personen)

inductief koken

- UR-ketels

In de Record Show heeft u nog
2 keer de kans op het luxe
arrangement naar één van de
Heineken Night of the Proms
concerten in Ahoy' in Rotterdam. Inclusief stijlvolle overnachting in het Hilton Hotel.
Heeft u 12 of meer getallen
goed op uw bingokaart, bel dan
de speciale bingolijn, 06300707 (95 ct/min) en win! B

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

Heineken Night
oftheProms

l

.on uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar.
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer
Antwoordnummer 19503,
19503,

.2501 zvoen Haag

15096.10

mi
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Koffieshops willen alle fracties wel aanpakken oog
Een van de koffieshops in
Zandvoort, waar er in totaal
drie van overblijven als het
aan de burgemeester ligt

Hel exacte aantal weet
niemand, zo lijkt het, maar
dat Zandvoort meer koffieshops telt dat het lief is, zoveel is wel duidelijk. Net als
menig andere gemeente zit
Zandvoort in z'n maag met
het gedoogbeleid van de
rijksoverheid. Daar helpen
geen richtlijnen ter beteugeling van de overlast aan van
staatssecretaris Jacob
Kohnstamm. Je moet ze gewoon allemaal sluiten,
vindt Piet Keur (GBZ), die
wel weet dat dat geen echte
oplossing is. De burgemcester houdt het op drie 'legale'
koffieshops.

Foto Er ick \ < m Clcef

het maar een beheersbare situatie oplevert." Volgens hem
zijn softdrugs tot op zekere
hoogte geaccepteerd. „Je moet
ermee leren leven. Ach, drank
is overal verkrijgbaar en dat is
eigenlijk een harddrug." En
over overlast zul je Termes niet
snel horen klagen. „Ik heb jarenlang een café gehad naast
Yanks en ik moet zeggen: ik
heb nooit overlast gehad, ook al
is dat een particuliere ervaring.
Nee, een ongebreidelde uitbreiding door het toerisme bijvoorbeeld, daar ben ik met zo dol
op. De overheid moet er de
hand in houden."

V

EEL. HEEL VEEL. Drie
of vier. Nee, wel elf.
Hoeveel
koffieshops
''elt Zandvoort eigenlijk? „Kijkje sec naar het aantal
koffieshops, dan zijn het er drie
of vier, maar tel je alles mee
waar drugs verkocht worden
dan kom je op acht tot tien verkooppunten," vertelt burgemeester M. van der Heijden.
Eén ding is wel duidelijk: het
zijn er teveel voor Zandvoort.
Er moet wat gebeuren. Maar
wat?

Dat laatste ziet Theo van Vilsteren (VVD) gerealiseerd in de
vorm van een gemeentelijke
koffieshop. „Ik ben er een groot
voorstander van " Dat de burgemeester er niets van moet
hebben - 'de overheid moet zich
juist met met dit soort illegale
activiteiten inlaten' - brengt
hem met van z'n stuk. „Ik ben
in Bussum weten kijken en de
coördinator ervan komt hier
voorlichting geven. Laat anderen ook maar horen hoe het
daar functioneert. Het enige
dat Zandvoort nu heeft gedaan
is een nota uit '91 overschrijven, dat is geen beleid voeren."

Van der Heijden, als burgemeester belast met de openbare orde, wil het college bmnenkort een maximumaantal van
drie koffieshops voorleggen.
„Je moet er helder beleid op los
laten. Je kunt er beter drie gedogen, dan dat je ze allemaal
sluit. Ik ben doodsbang dat je
dan een beweging ontwikkelt in
de illegaliteit waardoor je als
overheid helemaal geen controle meer kunt uitoefenen. Je
kunt beter een paar goede hebben, die zich dan wel aan de
spelregels houden van niet
meer dan vijf gram per persoon
en vijfhonderd gram voorraad."

lijk wat we doen. Daarom is het
goed dit in een nota vast te leggen." Voor het eind van het jaar
moet dit rond zijn en dan wil
Van der Heijden met politie en
justitie over hun inzet praten.
„Zeker ten aanzien van zaken
die drugs en alcohol verkopen,
moet hard opgetreden worden.
Alleen dan voorkom je uitwaaiering naar de rest van de horeDe burgemeester is blij met ca."
de richtlijnen van staatssecreBij Gert-Jan Bluijs (CDA)
taris Kohnstamm om overlast
te beteugelen, maar wijst op de gaat het er niet m dat een gedaadkracht van de lokale over- meente ondanks het gedoogbeheid en politie. „Zaken in de leid van de regering gebonden
Brugstraat en in de Koster- is met handen en voeten. „Dat
straat zijn aangepakt en eentje een gemeente geen instrumenbij het Kerkplein is zelfs geslo- ten heeft om de koffieshops aan
ten. Er gebeurt dus wel wat, te pakken geloof ik niet. Er zijn
maar bestuurlijk is niet duide- gemeenten die ze gewoon ver-

bieden." Een reële optie voor
Zandvoort vindt hij dat overigens niet. „Je moet dat toch liberaliseren, je kunt ze niet tegengaan." Als het aan Bluijs ligt

Piet Keur, fractievoorzitter
GBZ, is heel wat onbuigzamer
in zijn stellingname. „Ik vind
dat alle koffieshops weg moeten. De maatschappelijke ge-

Van richtlijnen om overlast
te beperken verwacht Keur niet
al te veel. „Een afstemming van
ons beleid op dat van het Rijk
vind ik prima. Maar je hebt het
over randverschijnselen en niet
over drugs zelf. En die kunnen
al snel leiden tot een diefstalletje, het vernielen van een auto.
Daar gaat het me om." Keur
ziet ze het liefst allemaal verdwijnen, maar dat zal wel geen
haalbare kaart zijn, realiseert
volgen van drugs zijn dermate hij zich. „Ik denk dat we wel
ernstig, daar moet je iets aan ergens in midden zullen uitkodoen." Van het gedoogbeleid men."
van de rijksoverheid moet hij
Wat dat laatste betreft zijn de
niet niets hebben. „Het is geen
beleid, het is niet helder. Maar fracties het opvallend eens met
wat wettelijk niet mag, moet je elkaar. „Ik geloof niet dat nul
ook niet doen. Zonder ordening reëel is," zegt ook Jan Termes
(D66). „Drie of vier is prima, als
wordt het een rotzooi. "

'De gemeente heeft het zelf
uit de hand laten lopen'
zou de verkoop van softdrugs
ondergebracht worden bij de sigarenwinkel. „Die branche
trekt z'n neus ervoor op, juist
vanwege dat criminele sfeertje
eromheen. Maar net als een slijterij zou je een aparte winkel
moeten hebben waar je het kan
kopen."

(ADVERTENTIE)

Kerkdiensten
12/13 oktober
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Gereformeeder Kerk. ds J. van Leeuwen (thema: Iedereen aan tafel,
met jongerenkoor The New
Choir Singers).
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: SOW, ds J.
van Leeuwen (thema: Iedereen

aan tafel, met jongerenkoor
The New Choir Singers).
Roomskatholieke Kerk, Grote

Aan dat laatste mankeert het,
vindt ook Jeannette van Westerloo (PvdA). „De gemeente
heeft het zelf uit de hand laten
lopen. De burgemeester doet
niets en kan niets. Twee jaar
geleden heeft de PvdA een nota
over het gokken onder jongeren aangeboden, waarop de
burgemeester me even later
vroeg: heeft u ook een nota om
de drugsproblematiek aan te
pakken?" Van Westerloo is
niettemin blij dat er wat gebeurt. „Het valt of staat met
controle, anders levert het niets
op. Wat dat betreft denk ik alleen dat er niet zoveel verandert."
Eduard Herkes

Dier
van de
week

Speelweek van 10 t/m 16 oktober
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Nederlandse
versie.

Bill Paxion
en
Helen Hunt

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

12 jaar
Do. t/m di.
19.00 en 21.30
Filmclub Simon van Collein presenteert op
woensdag 16 oktober om 19.30 uur:

Once we were
waniors.
Regie ;Lee Tamahori
Met: Rena Owen, Temvera Morrison.

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

5717373, op alle werkdagen van
10.30-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telcf. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19 00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123. Taxi: tel. (023-)
5712600
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vr. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u.

de badplaats
Rampestamper!
We hebben een nieuwe hit voor Zandvoort, een 'dijk' van een plaat Ht
radiopragramma 'Getetter aan Zee' van ZFM had zaterdag de primeur H<
nummer is van dorpsgenote Ria Valk en heeft een behoorlijk s znmer
tintje. Daarom wil ze wachten tot maart volgend jaar met het uitbrengen ui
de hit op cd. Maar dat duurt de Zandvoorters veel te lang Het nummer lip
nu al lekker m het gehoor en je kunt er heerlijk op rampestampen W r
dacht je van twee versies, Ria? Ook eentje met winterse tekst' Die stop i
dan gewoon'aan de andere kant' van je cd-tje'Tegen 't vooijaar draaien w
'm wel om, oké''

Chateau de l'Eau
Het 'Lekkerste Weekend' bleek een succes, al gaf de tent tijdens d<
najaarse hoosbuien behoorlijk wat zwakke plekken aan Maar de ondernt
mers waren zoals gewoonlijk weer inventief De stralen regenwater die zie
met geweld door de naden van de tent persten werden handig opgevai
gen
m champagnekoelers. Het zag er meteen weer chique en lekke
uit!M

Einde-wijf
Kunstenares Mananne Rebel gaat een keer koken met Cas Spijkers, da!
heeft hij beloofd. Nu maar hopen dat het ook voorde tv-camera's gebeurt1"
Omstanders moesten ontzettend lachen om de spontaniteit van on?--Zandvoortse schilderes. ,,Hé bolle, je moet even naar m'n schilderijen
kijken," had ze naar 'm geroepen. Cas vond niet alleen haar schilderijen
prachtig. ,,Je bent een einde-wijf," zou hij 'met de vlam in de pan' gezegü
hebben.

Grabbelen
Van Westerloo (PvdA) weet gelukkig wat wij Zandvoorters nodig hebben
Niet al te streng gedoe met dat grof vuil. Tijdens de begroting kwam het
punt aan de orde. Het college wil strengere maatregelen voor het schoon
houden van de openbare weg. „Oké, de mensen moeten niet alles over de
straat smijten, maar af en toe 's effe'lekker grabbelen' m het grof vuil van je
buurman moet kunnen," was haar visie. En zo is het maar net1

Een vreemde trek
De tent van het Lekkerste Weekend werd maandag weer opgebroken
Helaas, de 'maankraters' van het raadhuis kwamen ook meteen weer
tevoorschijn. De laatste weken heeft de gemeente het dichtsmeren van de
ingeschepte gaten plotseling opgegeven. Dat betekent dan toch, dat het
vandalisme m Zandvoort heeft gezegevierd. Overigens klagen ambtenaren
al weken over een 'vreemde trek' onder hun stoel.

Snack-karretje NEE!
Snackbar de Zilvermeeuw wordt bedolven onder de handtekeningen van
sympathisanten. Zo'n negenhonderd stuks heeft de actie reeds opgele
verd. Onlangs verschenen ze op de voorpagina van het Zandvoorts Nieuwsblad met hun verhaal: de Zilvermeeuw aan de Tollensstraat zou - vanwege
een bestemmingsplan - m de toekomst gereduceerd moeten worden tot
een 'snack-karretje'. Maar dat pikken de vaste klanten niet „De reacties
zijn ongelooflijk," aldus het echtpaar Bol. „Zelfs hele leuke van ambtena
ren zitten er bij." De raadsleden komen voorlopig even geen patatje halen'
Overigens zijn de bewoners uit de Stationsomgeving ook al een handtekenmgen- actie gestart tegen het voorontwerp bestemmingsplan Park Duijn
wijk.

Handbagage

Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves.
Zondag 10.00 uur: pastor F.
Meijer.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: geen dienst.

Veilingmeesters geven nooit zelf hun voorkeur aan, voor de te veilen
kunstwerken. Willem de Winter, veilingmeester bij het Lekkerste Weekend
was gelukkig toch even te verleiden. Wat hij zelf het liefst zou willen hebben
als hij mocht kiezen? Het kunstwerk van Kees Verkade. „Kees bracht hc'
zelf naar Nederland," aldus de Winter. „Hij kwam met het vliegtuig uit
Frankrijk en op Schiphol toverde hij zomaar dat prachtige bronzen beeldjt
uit zijn handbagage."
'Danseur' tussen de onderbroeken van Verkade. .. weer eens wat anders
dan op een sokkeltje'P Overigens ging het kunstwerk voor 12 000 gulden
naar Peter Keiler, ex-voorzitter van de Rotary.

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12 00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag). ,
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)

en

Spike is een Mechelse herdershond van zes jaar. Hij heeft
geen goed verleden; is zes jaar
in een gezin geweest waar ze
niet met hem overweg konden.
Geen leider in de familie, dus
een rangordeprobleem. Spike
werd regelmatig opgesloten in
de keuken met z'n riem aan de
verwarming. Hierdoor is Spike
in kleine ruimtes nerveus.
Voor ons is Spike heel lief.
Hij gaat regelmatig met rneerdere honden de duinen in. Als
herdershond wacht hij trouw
op ons. Met vreemde honden
blijft Spike afwachtend staan.
Hij is niet dominant. Spike
houdt van knuffelen en apporteert graag. Voor Spike zoeken
we een baas die met vaste
hand/houding leiding geeft en
hem het vertrouwen geeft wat
Spike kwijt was. Bij een zekere
baas is Spike een prima kameraad, hij verdient zeker een
tweede kans.
Meer info bij Kernenier Dierentehuis Zandvoort, tel.
5713888, vragen naar Irene
Mudde.

(ADVERTENTIE)

a la \^n der Horst
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Het bed Yomo van Moller design verenigt kwaliteit
met een verassende vormge.mg Aan het massieve
gelakte hout zijn twee stabiele zv.enktafels gemonteerd
De extra brede rugkussens zorgen voor optimaal comforl

Bmderij 2 Amstelveen
s Maandags tot 13 00 uur gesloten
Donderdag koopavond 0206412505
Ook in ons wooncentrum Mare Smithuis
Keukenarchitectuur Samta rStudio B A D
Soliduood Plankenvloeren S Parquet
plancher en Bolev open haarden

co van der horst;

Burgerlijke stand
In ondertrouw: Carlo Johan
Pieter Strik en Erlita Codera
Maano.
Getrouwd: Marcel Horneman
en Suzanne Johanna Jansen.
Geboren: Justus, zoon van Jeroen Antonius Johannes Hofman en Margaretha Maria
Toenbreker; Timothy Casper,
zoon van Marco Michiel van
der Meer en Irene van der Glas.
Overleden: Willemina Skene-Schonthaler, 71 jaar oud; Engel van der Meulen, 80 jaar oud;
Hendricus Cornehs Kronenburg, 86 jaar oud; Jan Hendrik
Koper, 80 jaar oud.

Is het geen wielklem, dan halen ze wel ineens de stenen uit het wegdek... c.ntoon M.IU .u- u,„
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OBANDIOZE OPENING VAN ONZE GROOTSÏE SUPERMARKT IN ZAANDAM

aJü^Jj;\iiiiU\ geeft u meer!
Najaarstocht 1996

O

ZWARE
KWALITEIT

(VOORMALIGE
WASTORA
LOKATIE)

EERSTE
KWALITEIT

MESSING
OLIELAMP
tijdloos model,
past in ieder
interieur
WALT DISNEY
SCHILDERIJEN

Rederij Ncico biedt u een prachtige vaartocht langs
Amsterdam over de Kostverlorenvaart naar Aalsmeer.
U wordt ontvangen door de kapitein van het luxe salonschip mei een vers kopje koffie en een heerlijke punt
qebcik. Vanuit Amsterdam vaart de Kostverlorenvaart
op. U passeert via de Nieuwe Meer het Amsterdamse
Bos. Vervolgens vaart u over de Ringvaarl van de
Huatlemmeimeerpolder naar Aalsmeer. Het is dan
allang tijd voor een heerlijk driegangen diner met soep
en ter afsluiting een ijsje.

een versierin voo
Wnderamer

ledere

EXTRA
GROOT
STUK

TOILETTASSEN

CAMAY
ZEEP
diverse geuren

HANDIGE

KLEDINGBORSTEL

Bij Aalsmeer draait het schip rond en op de terugweg
speelt het cateringteam een paar rondjes bingo, waarmee mooie planten te winnen zijn. Op de terugreis passeert u opnieuw het Amsterdamse Bos. Een locatie
waar het schip een uurtje zal afrneren om u de gelegenheid te geven even de benen te strekken. U kunt het
bosmuseum (gratis) bezoeken, waarop dat moment een
heiisttentoonstelling is ingericht. Vervolgens scheept u
weer in en via de Kostverlorenvaart brengt de kapitein
u naar Steiger 7, waar u om ca. 16.00 uur arriveert.

met diverse extra
opbergvakken.
voor dames
of heren

voorzien van drukknop om simpel
zowel linkshandig
als rechtshandig
te gebruiken

FRUIT/SALADESCHAAL

gevuld met een 100 vels schrijfblok, 25
witte enveloppen
en 3 corvina
balpennen

doorsnede 30 cm,
vaatwasmachine
bestendig

l STUKS

Vertrek: De Ruyterkade Steiger 7, achter CS,
Amsterdam, om 10.00 uur.
Aankomst: De Ruyterkade Steiger 7, achter CS,
Amsterdam, om 16.00 uur.
Data: dinsdag 15, donderdag 17 en vrijdag 18 oktober
1996.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
Naco, De Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam en na
telefonische reservering (tel. 020-6262466) betalen onze
lezers slechts f 39,00 i.p.v. f 49,00 (incl. vaartocht, koffie
mét en maaltijd.
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Bon" voor" onze lezers
Deelname aan de najaarstocht 1996 is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel. 020-6262466. Deze bon
dient ingevuld ingeleverd te worden op de dag van
vertrek aan de kassa van Rederij NACO, De Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam.
Naam:
Adres: .
Postcode:
Datum:

Woonplaats:
Aantal personen: .
BAKKER BORRELBALLEN of
SATEH-GEHAKTBALLETJES
makkelijk te
bereiden in
heet water of

geeft u meer!

Dr. J. G. Mezgerstraat 99, goed onderhouden vierkam.hoekapp. op 1e
etage met balkon zuidoost. Opp. 90
m2. Ind. hal; woonkam. met balkon;
open keuken; 3 si.k.; toilet; badk. met
wastafel en douche.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

BAR.LE'DUC
MINERAALWATER

K§^^

ORIGINELE ITALIAANSE PASTA

u* w.!^5^JrffiSite'^^ tê%&
uit 10» harde tarwe. Zoek uit: Fusil
(wokkels), Penne Rigate, Conchiglie
Con
en
(schelpen), Fusilli
(SCneipen),
run»» Tricolori
mwiw..-•
ahetti
spaghetti ZW( 500 GRAM

OPEN HUIS
Brederodestraat 31, zat. 12/10 van
12.00-14.00 uur. Nabij centrum gesitueerd kantoorpand met multifunctionele gebruiksmogelijkheden. Ind. parterre: hal; 4 ruime kantoorruimtes, archiefruimte; toilet; 1e et.; vergaderruimte; overloop met toilet; kantoorruimte.
Uitbreidingsmogelijkheden
aanwezig.
Vr.pr. ƒ 650.000,- k.k.

ELDERS

KAHREL KOFFIE
ROODMERK

FONDSPAK

UNOX STEVIGE
TOMATENSOEP
voor een lekkere maaltijd
of een stevig tussendoortje

BLIK 0.8 LITER

KOOPMANS
PANNENKOEKMIX
SPECIAAL

PAK 400 GRAM

SUSSEX
CORNEDBEEF
blik 340 gram

QÜAUNÓlÜr^
een rijke melange van zongerijple S"1™"9^,. ^g

J l ASSORTIMENT
Moowni»'"-1' • SPECERIJEN
>•
otmuskaat,
zwarte peper, ^^ ^^
•
nootmuskaat,
z
ianeel, paprikapoeder
kerrie, kaneei,
kaneel,
of witte
^4 kerrie,
pap
_ ..nnrrlalino
voordelige
strooibusies
* peper.
peper. In
In
voordek QtrnoibUSieS

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

[K 50 aram. Per stuk

HERFSTSTOL

H^SÖSL^^^^:
ffl

VAN

tr^

«A

OVENVERSE

TOPKWALITEIT
TOFfvvVAU
i ci i DUITS BIER
qebrouwen volgens het
gebrouwen
het
Duitse „Reinheitsgebot,,

dfö. £

rijk gevuld met krenten, rozijnen,
geconfijte vruchten en echte banket
spijs. Het geheel is overstrooid
met poedersuiker

dagverse halfvolle
HOLLANDSE MELK
HELE LITER S!ERSKUEP!AK

ORIGINELE
ZWITSERSE

CHAMBOURCY
SMULPUDDING

FONDUEKAAS

vanille of griesmeel met bosvruchtensaus of vanille mei
chocoladesaus

pak 400 gram

^UJSctcafflim'.-^aJ^»™!''^'-m""^

ZENT1S
DESSERTSAUS
£.Uli l l «J u»
!~****••• • - -- hperliik in de yoghurt of vla.
heerliik
vla. Ook een
ttopiilLk^chocoladesaus
uS'öpis^uit-chocoladesaus,
aardbefensaus of kersensaus met stuk|es
.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
;
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
ü3
Assurantiën
VM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
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Zonnecentrum Haarlem

BANANENBOLLEN

D00rc

levol heerlijke slagroom-banaan vulling
>r-*V-i

f-r - r;
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LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannic Schallplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord). ÉN BINNENKORT OOK IN ZAANDAM

Lid van:
STICHTING'

ter gelegenheid van ons
nieuwe Filiaal:

KWALITEITSRErARATlE
NKIJERLANDS
SCUOKNKAHHi'KAAt

Kampervest l

Gecertificeerd
schoenreparateur
Complete set kunstnasels in elk sewenst model en lengte
_JJV

o.a. sportmassase, ontspanningsmassage

v. Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 023-5717093

UW GARANTIE
VOOR
KWATJTFJT

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier
om snelln contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
06-350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesprokcn advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huls-aan-huisbladcn van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie In te spreken.

Bij aankoop van 10 bruiningsbonnen
Ixzonnebank van l bon gratis!
Tegen inlevering van deze advertentie en geldig tot 1 nov. '96
De bruiningsbonnen zijn geldig bij beide de filialen.

ZONNECENTRUM HAARLEM
Pijlslaan 110 2014 TP Haarlem 023 - 5 240 210
Kampervest 1 2011 EW Haarlem 023 - 5 345 898

ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertssfraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhot

WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449
&YANQ'

sSrif ü> Van Lier

Uiteraard k u n t via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnumnier en PIN-code van de belcomputcr.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

•w

Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.

t|jmm

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.

(1.00 gpinl

PHILIPS MATCHLINE BREEDBEELD KLEUREN-TV
28PW9501, Blacklme 70cm ultra platte beeldbuis, 100Hz Digital Scan
voor een beeld dat staat als een dia', Multi-Systeem easy teletekst met

400 pagina s geheugen, HiFi stereo 100 Watt,
5 breedbeeldformaat modes Adviespnjs*3895 - j

SONY Hi-8 TRAVELLER
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV

TR470 Perfekt Hi-8 beeld
HiFi stereogeluid Adv '1999 -

PW630A Topklasse Black-üne
16 9 beeldbuis, teletekst afstandbediening Adv '3295 -

^1399.PHILIPSHi-SSTEREO

1895.PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 Superplatte 16 9beeldbuis stereo.teletekst Adv "2495 -

1675

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT820 Black Line S beeldbuis stereo teletekst Adv '2795

1795.BLACK-LINE-S 63CM
TA5211 Perfekte beeldkwahteit stereo teletekst, Adv '2795 -

1195.PHILIPS GROOTBEELD
PT4512 70cmflat-square
stereo teletekst Adv "1645-

1675.-

PHILIPS STEREO KTV
PT520A Black line, monitor
look teletekst Adv "1395 -

M870 Camcorder digitaal
steady-shot 24x zoom
HiFi stereo Adv '2495 -

1399.SONY STEADY SHOT
TR565 Met beeldstabili
sator HiFi geluid Adv '2200 -

Hi-8

1379.CAMERA STUNT!

\

y

eleteis^
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laatste
Informatie:
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ramma
'V^i Tijd, Tel»t«kst
,, .//nsurrmnt, financier
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ter en verkeer
-4OO Landbouw en regio

LUXE VAATWASSER

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
l nslelbare centrifugegang
regelbare thcrrnostaat RVS
trommel zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1199

Publieks
Informatie:
"261- ' v • • '
(allevn In
kantoor-,
tijd

669.-

MOULINEX KOMBI MAGNETRON

Omroep- overzicht: .
NOS 304 AVRO ""T.?11. VARA
VAR
32O KRO 330
NCRV 340 TROS üftó!!VOO
VOO 36O EO
37O
ducatief
392-399!
. VPRO 380 IKON # l i
i duc

1NKIUSIEF
3 JAAR
BEELDBUIS
GARANTIE

Digitale, eenvoudige bediening, snelle 900 Watt
magnetron, optimale grill-funktie voor pizza s,

vlees en gevogelte, RVS, zelfreinigende bmnenwanden Adviespnjs*849 -

FL700 750 toeren centn
fuge RVStrommcl schok
demperb Adviespnjs 949

729.-

WHIRLPOOL WASAUTOM.
AWM800 15 programma b
m i l i e u v r i e n d e l i j k deur
beveiliging Adv 1079

1199.-

020-16474939:?^

SAMSUNG CAMCORDER

Geen" f rijsinlt i.v.m: ctncurrenlie
\ Mi. cihsümenjenkèun§en ,':
\ma t'm vn van 10.00 lot 18.00,
• V"iTijïslip"«h.ïe'ï'erins?.-- "'i1'
- '

E807,Video8 Adv '1199

769.SONY Htó STEADY SHOT

INDESIT WASAUTOM.
WN400 15 programma s
4 5 kg inhoud Adv '799

TOPKLASSE' met beeldstabilisator, HiFi stereo digitale
zoom lichtgewicht Adv "3110

WHIRLPOOL KOEL/VRIES BAUKNECHTVAATWASSER
ARG647 156 liter koelen
eneoiitervnezen Adv 949

Italiaanse vormgeving
sterren m v n e s c a p a
citeit Adviespnjs 899

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud CFK
en HFK vrij Adv '1399

4491

1249.;-iY>eQi«*

695.-

3

._ coUr**"

..:*nneu <**"

_ . _ „ neQo

W697LW T O P K L A S S E '
Volelektromsche besturing
zuinig stil en milieuvnen
delijk Adviespnjs'2299

|a

465.

179.

SHARP MAGNETRON |

189.-

LUXE 1400 TOEREN

Kleuren-tv51cm On Screen
Display ingebouwde VHS
videorecorder Adv "1098 -

18 prog Regelbare ther
mostaat en c e n t r i f u g e

799.-

1095.AEG LAVAMAT RVS

Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv "999 -

Lavamat610 850 toeren
waterbeveiligmg zuinig en
stil AEG meeidere malen
best getest 1 Adv '1449

TV/VIDEOCOMBINATIE

699.-

WHIRLPOOL AVM260
19L magnetron eenvoudi
ge bediening Adv 599

259,

SHARP DIGiïALE KOMBI &
Digitale 2 in 1 kombi magne
tron met 1000 Watt quartz grill

995.-

359.-

SIEMENSWASAUTOM
VR7 Topmodel HiFi stereo
SONY 100Hz SUPER! videorecorder Turbo Drive
KVE2561, SuperplatteTnni- 4 koppen jog & shuttle
tron PIP, Digital Scan ste- SHOWVIEW + PDC *j545
reo teletekst Adv '2970 -

KV24WS1 Super Trinitron,
63cm stereo teletekst "2440 -

1739.SONY 72 CM TRINiïRON
KVC2921, Stereo TXT "2550 -

1279.-

SONY 63 CM STEREO
KVX2501,Hi Black Trinitron,
l stereo, teletekst Adv "1770 -

1099.

SONY 55CM KVM2100
Hi-BlackTrinitron Adv "1000 -

589.-

SONY KTV STEREO TXT
KVX21 55cmHi-BlackTnni
l tron platte beeldbuis "1440-

819.SONY PORTABLE
RTABLE KTV
KT
M 1400 afstand
tand bed 530

399.

845.BAUKNECHTWASAUTOM

1099.PHILIPSHiFi STEREO

WA Hoog centrifuge toe
rental waterbeveiligmg
bespaarprogramma s "1349

895.-

VR632
TURBO-DRIVE
4 koppen, longplay "1295-

749.-

WASDROOGKOMBINATlE

SONY HiFi VIDEO: E80

Wassen en drogen in 1 ma
chme 1000 toeren Adv" 1549

Europees videorecorder
van het jaari 4 koppen
SHOWVIEW + PDC "1670-

995,-

SLVE70, Tn-Logici Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppenlpnqplay, Adv "1780 -

799.-

PANASONIC STEREO
HD600, Super-Dnve, 4 koppen, SHOWVIEW+PDC "1299 -

800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adv"1099

849.BLAUPUNKT HIR VIDEO
RTV745 4 koppen, longplay, showview, PDC "1199-

699,
WHIRLPOOL 850 TRN

PENTIUM MINI TOWER

769.JVC HIR STEREO VIDEO

P75, 8 MB intern, 1 GB schijf,
kleurenmomtor, W 95 1 jaar
garantieaan huis Adv "2999

AWG089 Bovenlader "1435-

899,

1879.-

HRJ600 4 koppen longplay,
HiSpecDrive Adv "1189 -

^B IBM APTIVA PC

ar/-*m
ETTT
5J7» ucwi
HEWLETT
SKM PACKARD
,

PHIUPS3 KOPS VIDEO

mR
i« mnr
iSfefepiS
KWIUjm!

33E3!» 399.
CANON BUBBLEJET

PHILIPSVIDEO + PDC

KTV 37CM TELETEKST

268.-

INDESIT Variabele inde
hng Adviespnjs
749

BOSCH KOELKAST

Gasfornuis met elektronische
oven verlichting sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG keur 949

INDESIT FORNUIS
BAUKNECHT KAST

Dubbele ovenruit '849

140 liter inhoud automati
sche onldooung Adv "749
SUPERSTUNTi "898

KT18R01 Topkwaliteit' '948
AUDIO-CASSETTES
i .•;]!>! TT mi

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

B^M^Pfeft?

SONY HF-60 20.
MAXELL UR-90 26.
SA-90 33.

Regelbare onder en boven
warmteemnfraroodgnll "1025

TOPMERK WASDROGER
Tijdklok pluizenfilter '495

2SB47, Turbo-Drive LCD
SHOWVIEW + PDC '945

ATAG GAS-ELEKTRO
OPZETVRIESKAST
Handig' 50 liter Adv "595

FK055 Fornuis met elek
tnsche oven en grill '1450

E11 Afslandbedienmg "650 -

KONDENSDROGER

NVSD22 Beste koopi 2koppen afstandbed Adv '734 -

B|M| m ^*V

Geen afvoer nodia1 RVS trommel

90 LITER VRIESKAST

BAUKNECHTDROGER

W H I R L P O O L KAST

T R A 9 6 1 Kreukbescher
mmg A d v i e s p n j s ' 9 4 9

"

JVC VIDEO SHOWVIEW

599.-

HRJ225 LCD-afstandbediend

Bccmia

AEG WASDROGER
Tvpe 520 Kondensdroger
Adviespnjs '1449

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG221 Afstandbed '498 -

999.-

MIELE WASDROGER

PORTABLE KTV37CM STUNT! VHS-HQ VIDEO

Afstandbediening Adv "399 -

275.-

TOPMERK KOELER

1401

PANASONIC VIDEO

PT^i OQQ
\ïml £OOiT

Fraaie en degelijke uitvoering
metvriesvak Officielegarantie

SEMENS 180L KOELKAST

PANASONIC KTV TXT SONY VIDEORECORDER

Afstandbediening Adv "799

1-DEURS KOEL

ETNA GASFORNUIS

Links enrechtsdraaiend'649

548.STEREO TELETEKST

Ruime 4 m 1 kombi mag
netron met hete lucht grill
encrisp Adviespnjs'999

Metvnesvak 140hter "729

LAV275 1000 toeren
centrifuge zuinig en stil
waterbeveiligmg Adv "1649

ZANUSSI WASDROGER

PM51 TELETEKST Adv"699 -

SIEMENS 2-DEURS
235 liter variabele indeling
zuinig en stil Adv '985

629.-

WHIRLPOOL AVM

AEG BOVENLADER

459.PHILIPS VHS VIDEO i
VHS-videorecorder af
standbediening Adv "645

419.1148.
GRUNDIG 63 CM KTV ARISTONA VIDEO

BLAUPUNKT 51 CM

495.-

GASZANUSSI KOELKAST ELEKTRO
Met vriesvak Adv "699
FORNUIS

1249.-

Prmtermkl cartndge Adv *499-

VR242 Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed Adv "895 -

TX21 55cm flat & square
teletekst Adviespnjs*849

210litennhoud automatische
ontdooiing Adviespnjs '749

NN8550 Digitale magnetron
hete lucht oven en grill auto
matischeprogrammas 949

Uniek systeem met aparte
centnfuge eenheid Adv'1699

AEGTURNAMAT

P586/100 Mhz, 8 MB intern,
635 MB schijf, kleurenmomtor,
Windows software Adv "2699-

579.-

ST63-650, Monitorlook
STEREOTELETEKST "1829-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS

479,

PANASONIC KOMBI

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

VR357, Turbo-Drive VHS
SHOWVIEW+PDC "945 -

ST70755; Flat & square.
STEREOTELETEKST. '1949.-

Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen Adv "849

859.-

I:M*UM* 2199.- |w?pffi^

GRUNDIG 70 CM KTV

2-DEURS KOELKAST

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud makkelijk
te reinigen Vele kook
funkties Adviespnjs 699

SONY HiFi VIDEO+PDC

669.GARANTIE

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON |

WM21000 RVS trommel en
kuip aparte temperatuur
regeling bespaartoets'1348

PHILIPS MATCHLINE

1999.SONY BREEDBEELD

c-i /
SAMSUNG
MAGNETRON O V E N |

R2V14 15 liter inhoud &?
5 standen en kookboek

STUNT! TV/VIDEO COMBI
51 CM KTVTELETEKST
TELETEKE

PT155A Adviespnjs"725
viespnjs"72i -

MIELE VAATWASSER
G570 TOPKLASSEN program
ma s 12couverts wateront
harderenwaterstop Adv 2099

M6135 Supersnel verwar ^
men en ontdooien Adv 279

MIELE 1100TOEREN

TA4310 Flat square beeldbuis teletekst Adv "1345-

585.

SN23000 Vcidtwas^crRVS
b n n o n z i j d e L d go \. p r
bruikswaarden Adv 1348

Type KE3100 D i g i t a a l
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud 3 vries
laden CFK/HFK vni '1849

755.55 CM STEREO KTV

PHILIPS TELETEKST
FELETEKS

GSF311 3 programma s v i
nabele indeling Adv 1099

ZANUSSI KOEL/VRIES SIEMENS AQUASTOP

PT440A Adviespnjs" 1345

Off Ned Philipsgarantie
is garantie "895
"89 -

BOSCH VAATWASSER
SPS1012 R V S m t e r i o u r l
sproomiveaus Adv 1179

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

1699.-

945.-

Koelgedeelte mei automatischG
ontdooiing Vriefagedeeltcmpt
2 vakken en — sterren in
vriescapaciteit Adv '1099

TypeT349 Elektronisch RVS
trommel Adviespnjs 1799

Inkl atstandbedienmg

289.-

EANTENKAART

—i Meer budget door de gratis
rJBCC-card!
.:
" Aanvraaa-folder in d« winkel!

m«i

ZANUSSIWASAUTOM.

Camcorder, HiFi stereo 12xmotorzoom afstandbediening

PHILIPS STEREO TXT

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Ned (opmerk 3 program
ma s 12couverts Adv 899

1199.PW-CODE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE^
•'. •••<-• '•^••••••-.•'*••'•'••••: :ï-:\y!'"-ï^'-.<.^

/I • « » . • . • . • • • .-. • '
-.- • •
• • • ; ••
- • • • • ' • - - • • - . . • . • • . • • - • • • . • • • •.•" • . ' .
Electroiiisch betalin HAARLEM
:
l BEVERWIJK
m«t uw PIN-codc,
Winkelcentrum "Schalkwijk" l SUPERSTORE 110O m'.
zonder extra kosten
Riwièradreef 37
l *reestraat 65

i

I

BADHOEVEDORP
AMSTELVEEN
DEN HAAG

HILVERSUM

3 vakken Adviespnjs 698

AFB594

' capaciteit CFK vnj

SUPER KOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaat

298

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 Sladen l l k g m
vriescapaciteit Adv '848

VRIESKISTEN'
De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

298.-

ATAG WASEMKAP
WH155 Luxe 3 standen
Adviespnjs 260

IOPENINGSTF3DEN
" Izaterdig

138.ï . 09.30 toty7.0Q uur

l ovtrigt filialen dondtrdag 19.00 tot 21.QO uur

BOSCH1000 TOEREN WASAUTOMAAT
Diverse basisprogramma's. Traploos instelbare temperatuur. Laag water- en energieverbruik. Met Eco-toets en
waterbeveiliging. ADV. J449>

Eenvoudig te bedienen
VHS videorecorder. Met
99 voorkeuzezenders en
diverse programmeermogelijkheden.lnkl.
afstandsbediening. NU

PHILIPS 100 HERTZ KLEUREN-TV
NIEUW! 63 cm (eff. 59 cm) Blackline-Super beeldbuis
met 100 Hz techniek voor een volledig trillingsvrij
beeld. 2x 35 Watt Hifi-stereo. Inkl. Teletekst en
afstandsbediening. NU SENSATIONEEL GEPRIJSD!

(!.D (il) g

AKAI SUPER HIFISET
• Maar liefst 43 cm breed
•AM 1 7 : 2 x 3 5 Watt versterker
•AT 27: Digitale tuner
• HX 27: Dubbel cassettedeck met Dolby l
• CD 19: Programmeerbare CD-speler
• Inkl. set luidsprekers.

we
WIIELE T 410 ELEKTRONISCHE DROGER
Elektronische vochtmeting met keuze uit 9 droogtegraden.
Eenvoudige eenknppsbediening. Met kreukbeveiligingsfase.
ADV.4-749;-

f

PAWASOWIC
1000 WATT
STOFZUIGER
Kómpletë stofzuiger
meteen krachtige 1000 Watt motor. Regelbare
zuigkracht. Nu bij Expert voor een ongelooflijk lage prijs!

51 CM KTV MET TELETEKST
51 cm (eff. 48 cm) beeldbuis, Teletekst en afstandsbediening.VAN-S^-

BOSCH AFWASAUTOMAAT
Geluidsarm. 3 Volautomatische programma's. Voor
12 standaardcouverts. Zuinig in waterverbruik en
beveiligd met Aqua-Stop. ADV. J-349",-

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van al uw apparatuur.

JVC MICRO HIFISET
NIEUW! Versterker met
perfekte basweergave,
tuner, autoreverse cassettedeck en
CD-speler. Inkl. luidsprekers en afstandsbediening.

Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.
= = ) Gratis Video-onderhoud.
Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen.

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

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

Betaalgemak met de
Expert Creditcard.

•Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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Goede dag voor handbalteams
ZANDVOORT - De ZVMRabobank
handbalteams
hebben een goede zondag
achter de rug. De Zandvoorters wonnen met 25-22 van
S&K, terwijl de handbalsters een keurige 12-7 overwinning behaalden op Legmeervogels.
Door de overwinning van het
team van coach Joost Berkhout
wordt nu een plaats in de middenmoot ingenomen. De Zandvoorters waren de gehele wedstrijd de betere ploeg en hadden constant een ruime voorsprong. Ondanks de afwezigheid van schutter Cor van de
Koekelt speelde ZVM-Rabo-

bank aanvallend een goede partij handbal. Ruststand 12-10.
In de tweede helft liet ZVMRabo het tempo te veel zakken
en ontbrak de concentratie.
S&K profiteerde daarvan en
kwam terug tot 13-13. Op aanwijzing van coach Berkhout
verhoogden de Zandvoorters
het tempo en werd wederom
een voorsprong genomen.
Vooral Patrik Terpstra en Goran Bogojevic waren met ieder
vijf doelpunten goed bezig.
In de slotfase is de voorsprong, die ZVM-Rabo had opgebouwd niet meer in gevaar
geweest, 25-22. „Ik ben heel blij
met deze overwinning," stelde
Joost Berkhout. „We scoorden

ZHC-heren geven riante
voorsprong uit handen
ZANDVOORT - De ZHChockeyers hebben een uitgelezen kans op de eerste competitie overwinning laten
liggen. Na een 1-3 voorsprong verloren de Zandvoorters met 5-4 van Kikkers. De ZHC-dames boden
alleen in de eerste helft (0-0)
goed tegenspel, maar werden vervolgens met 0-4 door
Myra verslagen.
Na tien minuten spelen had
ZHC een 2-0 voorsprong genomen door prima treffers van
Jim Gatsonides en Edwin Persoon. Door een ongelukkige ingreep kreeg Kikkers de kans
om uit een strafpush dichterbij
te komen, hetgeen ook gebeurde, 2-1. De Zandvoorters waren
geenszins aangeslagen en bleven het beste van het spel vertonen. Dat goede spel leverde
vlak voor de pauze een derde
treffer op. Wederom was het
Jim Gatsonides die scoorde, 31.

Van het knappe hockey van
ZHC was in de tweede helft
niets meer over. Kikkers kreeg
veel vrijheid en stelde orde op
zaken door met drie doelpunten een 4-3 voorsprong te nemen. Toen Edwin Persoon de
gelijkmaker liet aantekenen lag
een gelijkspel voor het oprapen. In de laatste minuut werd
ZHC echter verrast door een
snelle Kikkers aanval, 5-4.
Het damesteam van ZHC
moest met vier speelsters uit
het tweede team aantreden. Dat
bleek in de eerste helft heel
goed te gaan, doch in de tweede
helft verloor ZHC op conditie.
In die eerste helft speelde ZHC
een prima partij hockey. Verdedigend zat het goed in elkaar
met doelvrouwe Marije van der
Meulen aan het hoofd. Myra
speelde verdedigend eveneens
een goede partij zodat de rust
aanbrak met 0-0.
In het tweede gedeelte moest
ZHC het conditioneel afleggen
tegen Myra.

Felle strijd bij Chess
ZANDVOORT - De leden
van Chess Society Zandvoort speelden de tweede
ronde van de interne competitie.
Op het bord met de 64 velden
werd wederom felle strijd geleverd, waardoor wedstrijdleider
Mare Kok pas laat op de avond
de laatste uitslag kon noteren.
Na twee speelavonden hebben drie schakers de volle buit
van twee punten behaald. Zowel Boudewijn Eijsvogel, Kees
Koper als Mare Kok leverden
deze prestatie. Eijsvogel pakte
zijn partij tegen de jeugdige
Henk Willemse voortvarend
aan en won gedecideerd. Kees
Koper opende tegen secretaris
Hans Drost met zijn geliefde
'bird-opening' en creëerde een
gevaarlijke vrijpion. Drost kon
het tij niet meer keren en verloor. Ook Mare Kok won zijn
tweede partij. In een 'Hollands'
onderonsje ging de met de witte
stukken spelende Ton Marquenie kopje onder tegen de titelverdediger. De eerste teamspeler kwam wederom niet tot
winst. Na verlies tegen Kees
Koper in de eerste ronde,
kwam Van der Meijden nu niet

Topscprer
•C* ., ™ •'v'-

- '

"*• i-

verder dan remise tegen Willem Brugman. Peter van de
Beek leverde een fraaie prestatie door de geroutineerde Ton
van Kempen een gedegen gelijkspel af te dwingen. Peter
Kühn smaakte het genoegen
om zijn eerste overwinning van
het nog prille schaakseizoen te
scoren. Tegen Jaap Bouma, de
bronzen medaillewinnaar van
vorig jaar, strafte Kühn een
foutje van zijn opponent vernietigend af. Ook Caroline Stam
de Jonge liet haar gezicht weer
zien op de clubavond van
Chess. De Zandvoortse boekte
met zwart een overwinning op
Rebecca Willemse. Vrijdag
speelde Olaf Cliteur zijn partij
voor Chess l vooruit op het eerste bord. Cliteur kwam zeer
sterk door in het middenspel,
doch raakte rond de eerste tijdcontrole in de problemen. Hij
zag wat materiaal verloren
gaan en geraakte in de eindfase
in grote tijdnood. Ondanks dat
de overgebleven stelling vermoedelijk remise was, incasseerde Cliteur toch een nul wegens tijdsoverschrijding. Chess
l kijkt hierdoor in haar openingswedstrijd in de eerste
klasse tegen een achterstand.

Robïn Castien
(Zandv.75) " <x

10 x
'i -~,, *. -

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

7x

Ferry Boom (ZVM.zon)

4x

Paul Longayroux (ZVM.zon)

3x

John Schilder (TZB)

3x

Robin Castien laat zich dit seizoen gelden. Wederom scoorde de
spits van Zandvoort'75 tweemaal en kwam daarmee op een totaal
van tien treffers. Ferry van Rhee wenst zich niet gewonnen te
geven want de zaterdagvoetballer van Zandvoortmeeuwen scoorde
eveneens twee doelpunten en volgt op een achterstand van drie
doelpunten. Ferry Boom ligt, met vier doelpunten, reeds op een
aardige achterstand. De competitie is echter pas vijf wedstrijden
oud, zodat de strijd nog geheel open is.
(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(per 01-06-1996)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

Maandag tot en met donderdag
ZFM Nuiistop service
0.00 t/m 18.00
Miuickboulevard
18.00 t/m 20.00
Power Play
20.00 t/m 22.00
Tussen Eb & Vloed
22.00 t/m 24.00
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
11.00 l/m 12.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gcmcenlcvoorlichtcr)
12.00 t/m 14.00
ZKM Nonslop service
14.00 t/m 18.00
Muzickboulcvard
18.00 t/m 20.00
Power Play
20.00 t/m 24.00
22.00 t/m 24.00
15PM
Zaterdag
NiKhtflight. Een programma voor de Rock-lielhebber
0.00 t/m 02.00
ZFM Nonslop service
2.00 t/m 08 00
Broek ophalen
8.00 t/m 10.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
10.00 t/m 12.00
Hand in hand
12.00 t/m 14.00
Badmuls
14.00 t/m 16.00
Eurobrcakdown
16.00 t/m 18.00
ZFM Sport (l.ive vanuit Yauks Cale)
18.00 l/m 19.00
Getetter aan Zee (Live vanuit Yank Cale)
19.00 t/m 20.00
de Kustwacht
20.00 t/m 24.00
Zondag
ZFM Nonslop service
0.00 t/m 9.30
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
9.30 l/m 10.00
ZFM Ja™
10.00 l/m 12.00
12.00 t/m 14.00
Effe linmchcn m e t . . .
Badmuls
14.00 l/m lö.OO
Zandbak
Ui.OOl/mUS.OO
Muzickboulcvard
18.00 t/m 20.00
20.00 l/m 24.00
de Kustwacht

heel gemakkelijk, maar kregen
door balverlies wel wat doelpunten tegen, die niet nodig waren. Even dacht ik het gaat niet
goed, maar we wonnen toch
verdiend en staan veilig in de
middenmoot."
De Zandvoortse handbalsters
boekten de eerste overwinning
van dit seizoen. In de eerste
helft was er nog geen sprake
van een overwinning. Legmeervogels en ZVM-Rabo gaven elkaar geen duimbreed toe gezien
de 5-5 ruststand. In de tweede
helft trok ZVM-Ratao de strijd
naar zich toe mede door uitblinkster Wendy van Straten,
die vier doelpunten voor haar
rekening nam. De Zandvoortsen wonnen uiteindelijk met 127.
Doelpunten mannen: Goran
Bogojevic 5, Patrick Terpstra 5,
Nik Grijekovic 4, Jan van Duijn
4, Peter Pennings 3, Jaap Loos
2, Gerard Damhoff l, Guido
Weidema 1. Vrouwen: Wendy
van Straten 4, Mireille Martina
3, Daniëlle Blom 2, Margreet
Bogojevic l, Linda Koper l,
Claudia Paap 1.
ZVM-Rabobank heeft zowel
een nieuw meisjes- als jongensteam in de leeftijdscategorie
van 10 tot en met 12 jaar voor de
competitie ingeschreven. Alle
kinderen, die hadden meegedaan aan het tennissportkamp,
tennisles volgden of meededen
aan het schoolhandbaltoernooi
kregen een uitnodiging voor
een proeftraining op het handbalcomplex.
Onder deskundige leiding
werd getraind en kreeg de jeugd
uitleg over de handbalsport. Na
afloop van de training kregen
allen een inschrijfformulier
mee, doch bij het begin van de
competitie waren er maar weinig reacties binnen gekomen.
„Door de inspanningen van
Maaike Cappel, die een compleet meisjesteam uit de grond
stampte en de enthousiaste j ongens die schoolvriendjes meenamen, kunnen we met gepaste
trots melden dat wij twee jeugdteamsbij het Nederlands Handbal Verbond hebben ingeschreven," aldus Anita Reuman van
de jeugdcommissie. „De meisjes moesten eerst nog selectiewedstrijden spelen om de speelsterkte te bepalen.

ZANDVOORT - Ook het
laaggeplaatste EDO legde
Zandvoort'75 geen strobreed in de weg. De Zandvoorters wonnen met 0-3 en
dat was nog maar een magere eindstand gezien het klasseverschil. Zaterdag zal
Zandvqprt'75 het waarschijnlijk wel ^moeilijker
krijgen als nummer twee op
de ranglijst, SCW, op bezoek komt.
Vooral in de eerste helft was
er meer dan een klasse verschil
tussen Zandvoort'75 en EDO.
De Zandvoorters maakten in
deze periode de koppositie
meer dan waar. Met goed ge-

Bridgezege voor
Molenaar en Koning
ZANDVOORT - De vierde
speelavond bij de Zandvoortse Bridge Club gal' m
de A-groep een overwinning
te zien voor mevrouw Molenaar en de heer Koning. In
de
totaalrangschikking
gaan mevrouw Spiers en de
heer Heidoorn aan kop.

De keepers kregen zaterdag heel wat te verwerken

ZVMin
ZANDVOORT - In een leuke en attractieve partij voetbal heeft het
zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen met 4-2 gewonnen van Buitenveldert. Door deze overwinning hebben
de Zandvoorters zich in de kopgroep
van de vierde klasse genesteld. Met
twee doelpunten was Ferry van Rhee
wederom goed op dreef.
In het eerste half uur was het meer aftasten geblazen. Nadat Buitenveldert door
een misverstand in de Zandvoortse defensie een 0-1 voorsprong had genomen, bleef
Zandvoortmeeuwen toch een afwachtende
houding innemen. Tot aan de dertigste minuut voornamelijk voetbal op het middenveld.
Toch kwamen de Zandvoorters steeds
meer uit hun schulp. De verdediging had
de zaken goed op orde en de Meeuwen
kregen greep op het middenveld. De bal
bleef langer in Zandvoorts bezit en tien
minuten voor het rustsignaal sloeg de
vlam in de pan. Pieter Brune omzeilde de
buitenspelval en besloot zijn solo-actie met
een schot tegen de doelman aan. Een goede
spits ruikt zijn kans en dat gold ook voor
Ferry van Rhee, die de terugstuiterende
bal vervolgens in het doel schoof, 1-1.

De Zandvoortse vreugde over de gelijkmaker was nog niet verstomd of de 1-2
stond al op het scorebord. De verdediging
greep niet in en toen was doelman Michel
Winter kansloos op een schot in de bovenhoek. De equipe van coach Fred van Rhee
leek even in de problemen te geraken, doch
laatste man Rob van der Bergh zette zijn
team weer op de rails. Ferry van Rhee werd
op rechts vrij gespeeld en zijn voorzet op
maat werd door William Rubeling keihard
ingekopt, 2-2.

ten. Met snelle counters had de score veel
hoger kunnen worden. Op de voorzet van
Van Rhee kwam Wim Buchel een teenlengte te kort voor een treffer en Rutaeling was
iets te zelfzuchtig anders hadden de Zandvoorters rustiger de slotfase in kunnen
gaan. Nu bleef de wedstrijd wel spannend.
Vijf minuten voor het einde liet Zandvoortmeeuwen zien hoe een counter wel succesvol afgerond dient te worden. Van Rhee
werd de vrije ruimte ingestuurd maar legde de bal bekeken op de naast hem opkomende Ronald Braamzeel, die de bal hoog
In de tweede helft bleven beide teams op in de touwen knalde, 4-2.
zoek naar de overwinning. Zowel Zandvoortmeeuwen als Buitenveldert nam geen
Een fel meelevende coach Fred van Rhee
genoegen met een gelijkspel. Door het aan- was uiteraard in goede stemming na afloop
vallende spel ontstond er een lekkere par- van dit spectaculaire duel. „Buitenveldert
tij voetbal. Wel werd het een stevige pot, viel mij wat tegen," vond Van Rhee. „Ik
doch de strijd ontspoorde niet.
had meer van dat team verwacht. Ik was
daarom met de ruststand tevreden, maar
Een snelle aanval in de tiende minuut zag dat er meer in zat. In de tweede helft
betekende een Zandvoortse voorsprong. hebben we het goed afgemaakt alhoewel
William Rubeling kapte zijn tegenstander we ruimer hadden moeten winnen. Nauit en schoof de bal in de voeten van Ferry tuurlijk ben ik tevreden met dit resultaat,
van Rhee, die niet meer kon missen, 3-2. we draaien lekker mee in deze klasse en
Buitenveldert drong nu sterker aan maar per wedstrijd kijken we wel wat het wordt.
kon aanvallend geen vuist meer maken Dat er wel wat in dit team zit, dat had ik
tegen de hechte Zandvoortse defensie.
vorig jaar al gezien. Nu gaat het erg lekker
De beste kansen waren voor de badgas- en natuurlijk is de sfeer dan ook perfect."

EDO geen partij voor Z'75
groepeerd voetbal en in een
hoog tempo werden de Haarlemmers van de grasmat gespeeld. EDO bleek niet in staat
de middenlijn te passeren.
Na een kwartier voetballen
werd het grote overwicht eindelijk in een treffer omgezet. Rob
Smits kopte een hoekschop van
Vincent Bakker onhoudbaar
in. Voor deze treffer had Zandvoort'75 al een paar fraaie mogelijkheden gehad, maar de afwerking was nog niet j e van het.
Bovendien zat het even niet

mee met twee knalharde schoIn de tweede helft liet Zandten op paal en lat.
voort'75 zich te veel meeslepen
in het langzame voetbal van de
EDO bleef met kunst en Haarlemmers. Het spelpeil
vliegwerk op een achterstand zakte dan ook naar een taedenvan een treffer. Toen vond Ro- kelijk niveau. EDO was echter
bin Castien het welletjes en met niet in staat gevaar te stichten
een fraaie actie zorgde hij voor in de Zandvoortse defensie.
een 0-2 tussenstand. In deze
eerste periode had de scheidsAanvallend gelukte Zandrechter tweemaal de bal op de voort'75 ook niets meer op één
stip kunnen leggen, nadat actie van Castien na. Die actie
Zandvoorters gevloerd waren, werd foutief gestopt waarna de
doch de fluitist had kennelijk te scheidsrechter voor een strafdoen met het zwakke EDO.
schop floot. Robin Castien had

ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse
Schaak
Club werd de eerste ronde van de Rapidcompetitie gespeeld.

ZANDVOORT - Na een
spannend duel hielden
KHPC en Zandvoortmeeuwen elkaar in evenwicht, 22. Vlak voor het einde kwam
de Koninklijke op gelijke
hoogte middels een door Richard Kerkman benutte
strafschop. Het gelijke spel
gaf de krachtsverhouding
goed weer.

Gevecht onder de basket. De Lions dames kwamen er nauwelijks aan te pas.
Foto. Enck van cieei'

Matige start Lions
ZANDVOORT - Het damesbasketbalteam van The Lions
heeft een matige start in de competitie. Nadat de eerste
wedstrijd een overwinning opleverde volgden twee nederlagen. Zaterdagavond werd met 18-48 verloren van het
tweede team van Sea Devils.
De Zandvoortse dames draaien nog niet op volle toeren en dat
kan toegeschreven worden aan het feit dat het team incompleet
basketball. Bij de volgende wedstrijd zijn de meeste speelsters
van vakantie terug en kan op volle oorlogssterkte aangetreden
worden.
Tegen Sea Devils schoot Lions vooral aanvallend erg veel te
kort. Het uitgedachte systeem werkte niet. Sea Devils kende geen
probleem met dat systeem en nam in de eerste helft een 11-21
voorsprong. Ook de tweede helft was niet hoogstaand. Lions kon
geen vuist maken en ondanks de score van acht punten van
Sabine Dijkstra werd met 18-48 verloren.

Het begin was voor KHFC.
Met goed voetbal werd Zandvoortmeeuwen onder druk gezet. Doelman Serge van Lent
moest al zijn talenten aanwenden om Zandvoortmeeuwen op
de been te houden. Na een
kwartier spelen was hij echter
kansloos na een slippertje van
laatste man John Keur, 1-0.
Lang heeft KHFC van de
voorsprong niet genoten. John
Keur herstelde zich door van
verre de gelijkmaker in te
schieten, 1-1. Daarbij ging de
KHFC doelman Lamp niet vrijuit. De gastheren namen na die
gelijkmaker toch weer het heft
in handen en gaven Van Lent
handen vol werk. De Zandvoortse doelman kweet zich
uitstekend van zijn taak.
In de tweede helft ging Zandvoortmeeuwen er met enorm
veel inzet tegen aan. KHFC
moest nu terrein prijsgeven en
halverwege de tweede helft
nam Zandvoortmeeuwen een 12 voorsprong. Na een knappe
aanval zette Paul Longayroux
de bal op maat voor en het was
Ferry Boom die de bal in het
doel schoot. Dat was het sein
voor KHFC om de aanval te kiezen.
De Zandvoorters kwamen onder grote druk maar leken toch
met de drie punten huiswaarts
te keren. Twee minuten voor
het einde raakte Paul Longayroux, bij het uitverdedigen ongelukkig de bal met de hand,
waarna de scheidsrechter besloot de bal op de strafschopstip te leggen. Ex-Zandvoortmeeuw Richard Kerkman liet
zich niet van de wijs brengen on
schoof koelbloedig de gelijkmaker in het doel, 2-2. Tijdens de
aanloop van Kerkman werd de
Zandvoortmeeuwen verdediger
Michel van Marm zeer onbeschoft tegen de grond geslagen
door KHFC-er Verstraten. De
referee reageerde echter niet.
In de laatste minuut ontston-

Geflatteerde
nederlaag TZB

geen enkele moeite om zijn
tiende competitiedoelpunt te
ZANDVOORT - Tegen Oulaten aantekenen, 3-0.
deramstel kon TZB geen
„We hebben dik verdiend gewonnen," stelde Joop Paap. „In
de eerste helft speelden we heel
goed, maar de tweede helft was
heel erg slecht. We gingen mee
in het tempo van EDO. Ik denk
dat dat onbewust ging, maar
toch hebben we geen problemen gehad en zijn de punten
weer binnen. Juist tegen de
kleintjes moet je de puntjes halen. Zaterdag zal het wel een
stuk moeilijker worden, maar
ik heb er wel vertrouwen in.
Het draait erg goed dus ik hoop
dat het blijft lukken."

ZVM en KHFC houden
elkaar in evenwicht

Beste
schaakavond

John Ayress was uitstekend op dreef door drie
partijen winnend af te sluiten, hetgeen meteen de
koppositie betekende.
Het was een sfeervolle
schaakavond bij de schaakclub in het Gemeenschapshuis. Volop strijd en spannende partijen. John Ayress ontmoette in de eerste
partij van de avond rivaal
Edward Geerts, die alles op
alles zette om deze geduchte concurrent opzij te zetten of minimaal remise te
forceren. John Ayress had
uiteindelijk het betere spel,
won fraai en had voorlopig
een gevaarlijke tegenstander op het bord minder.
Ook Hetty Sandbergen en
wedstrijdleider
Ruud
Schütmeijer moesten er
aan geloven.
Geerts herstelde zich redelijk en zette zijn tweede
en derde partij in winst om.
Hans Lindeman, vorig jaar
tweede, speelde zijn partijen op safe. Lindeman behaalde overwinningen op
Wim Gude en John Atkinson, de nieuwe penningmeester van de Zandvoortse Schaakclub. Vooral de
derde partij van de avond
speelde Lindeman op sluwe wijae naar een remise.
Hans Jansen behaalde
zijn overige twee punten
binnen door overwinningen op Willem van Esveld
en Wim de Oude. Na koploper Ayress wordt de tweede
plaats gedeeld door Jansen
en Lindeman. De tweede
ronde van deze Rapidcompetitie wordt gespeeld op
donderdag 9 januari 1997.
Omdat de deelnemers in
een bijzonder hoog tempo
hadden gespeeld was er
nog ruimte over om een
kleine snelschaakcompetitie af te werken. Acht deelnemers gingen weer achter
de borden in een strijd
voornamelijk tegen de
klok. Slechts tien minuten
per partij waren beschikbaar.

Foto Knck van Clee!

Met 61 procent bleven mevrouw Molenaar en de heer Ko
nmg de gelegenheidscombinatie, de dames Spiers en De
Leeuw, net een procent voor.
Kort hierna eindigde de dames
Groenewoud en De Kruijlt op
een tweede plaats Mevrouw
Spiers en de heer Ileldoorn
hebhen de leiding nog steeds
stevig m handen, al liggen mevrouw Molenaar en de heei Koning op de loer. De dames C! roenewoud en Smit zijn opgerukt
naar de derde plaats
De B-hjn werd beheerst door
de dames Boon en Koning, die
de ongelooflijke score van 72
procent behaalden. Het resultaat van 61 was voldoende voor
de gedeelde tweede en derde
plaats, gescoord door de dames
Jurriaans en Meijer en de da
mes Van der Meulen en Kinkhouwers. Na vier wedstrijden
nemen de dames Boon en Koning, mede door hun eerder
vermelde fantastische score, de
leiding over van de dames Van
der Meulen en Kinkhouwers,
die thans tweede staan. Derde
zijn de dames Verhage en Visser, een geheel vrouwelijke bezetting derhalve.
Mevrouw Dogger en de heer
Frese zetten hun zegetocht in
de C-lijn voort. Zij werden opnieuw eerste, nu met 61 procent. Het eveneens nieuwe
paar, de dames Van der Rijst en
Van der Storm, legden beslag
op de tweede plaats. In de totaalstand staan mevrouw Dogger en de heer Frese eerste met
222 procent, met als goede
tweede de familie Kerkman.
Beide paren maken een goede
kans om naar de B-lijn te promoveren. Informatie over de
bridgeclub is te verkrijgen bij
de heer H.Emmen, telefoon
5718570, alleen 's avonds.

den nog een paar hectische momenten voor de doelen maar
het bleef 2-2.
Harry Schutte, die de afwezige Pieter Keur verving zag de
overwinning door de vingers
glippen. „Ik vind dat we twee
punten verloren hebben,"
meende Schutte.

imponerende indruk achterlaten. De Zandvoorters
leden een 6-1 nederlaag. Het
team van coach Willem Koning miste door blessures
en werkzaamheden maar
liefst zes basisspelers.
Desondanks deed TZB lange
tijd niet onder voor Ouderamstel. In de eerste helft waren de
teams, met matig voetbal, aan
elkaar gewaagd. Ouderamstel
nam wel een voorsprong door
een strafschop te benutten. Na
tien minuten in de tweede helft
werd de voortreffelijke Zandvoortse doelman Marcel Drayer voor de tweede keer kansloos gepasseerd, 2-0.
TZB sloeg echter snel terug
door een prachtig afstandsschot van Remy van Loon, 2-1.
Coach Koning stuurde zijn spelers ten aanval. „Of je nu met 21 of met grotere cijfers verliest,
dat blijft toch het zelfde," aldus
de Zandvoorter. Door het aan
vallende spel kreeg Ouderamstel heel veel ruimte waarvan
ook gretig werd geprofiteerd. In
het laatste gedeelte van de wedstrijd liep TZB zodoende tegen
een geflatteerde 6-1 nederlaag
op.

(ADVERTENTIE)
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Stichting
Bejaardenzorg
Amstelveen

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Do Stichting Bejaardenzorg Amstelveen exploiteert 2 verzorgingshuizen
'T HUIS AAN DE POEL (146 bewoners + 29 aanleunwoningen) en DE
OLMENHOF (97 bewoners).
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Oproepen - Mededelingen
VWO Marktonderzoek zoekt m A dam en omg mannen en
vrouwen van 18 tot 40 jaar die een TRENDY week of
maandblad lezen en van eigentijdse muziek houden Behoort
u tot deze uitgele/en groep en vindt u het leuk om (tegen
fin verg ) aan een kort marktonderzoek mee tp doen bel dan
(ook s avonds) 026-3815036 vraag naar Robert Vernoeven

Restaurant „Queenie"
receptie familie of huwelijksdiner
vergaderingen Geen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden
telefoon 023 • 5713599
23 oktober 5 jarig bestaan 19 Unicef kaarten weer vervan Café La Bastille
krijgb bij mevr S Keur, FeneIk zie je in de feesttent
mapl 13'14 023 - 5716049
* Help de Polen Stuur n
1
voedselpakket Wij hebben
evt n adres 02907-5235
ia La Bastille 5 jaar aan de
top Mathieu staat je over
hemd al m het sop9 Ma
ia tvlichel vergeet niet je was
op te halen voor 23 oktober
Groetjes v moeders

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

Felicitaties
B 21 okt het gaat toch door, B Ton en Yvon 25 jaar
een paar, van harte
Jan Paap 50 jr, f h w t
Janny en Piet
HG Mike •»• Corky

Voor do afdelingen SOMATIEK on PSYCHOGERIATRIE
zooken wij

Hallo, met Marcia Ik ben een |
meisje van 29 jaar uit het
midden van het land Ik ben l
op zoek naar een leuke man
die tussen de 30 en 40 jaar
oud is en zin heeft in een |
gezellige afspraak Alleen
serieuze reactie graag Groet- l
jes 06-35015156 1 gpm
Boxnummer 279152.

10

•ö

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 06-35022204 (1gpm)
00 245 292 777 Het telef nr Kerels gezocht voor hete sex
dat alle 06 sexnummers over- met hete dames 40+
06 • 9601 (1 gpm)
bodig maakt (200 cphm)
Kerels gezocht voor SEX met
(95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man dames (40+)i Bel 06-9705
(75 cpm)
06-320 322 29.

Hallo, met Menitai Ik heb
blond haar, blauwe ogen en |
ben volslank1 Ik ben 1 75 lang,
weeg 75 kg en ben 60 jaari Ik l
ben vlot, spontaan, leuk gekleed en hou van vakanties,
zwemmen, winkelen en gezelligheid uit en thuis' Ben jij
boeiend? 06-350.15.156
1 gpm Boxnummer 278236

gediplomeerd ziekenverzorgenden
en
bejaardenhelpenden/
-verzorgenden m/v

Hallo, met Wendy. Ik ben 20 |
jaar, heb bruine ogen en halflang bruin haar Wil jij ver-1
wend worden via de teletoon
Lekker kletsen of fantasieën l
uitwisselen7 Ik ben overal
voor in, groetjes en een kusje
Voor tijdelijke conttaclen (16 tot 24 uur per weok, dag- en/of van Wendy waar jij hem hebben wilt Tot snel
avonddiensten) tor vervanging van ziekte
Een vast dienstverband behoort in de toekomst tot de moge- 06-350.15156 1 gpm Boxnummer 909772
lijkhedon
Houd ji] ook van winkelen, uitSalariëring conform CAO-verzorgingshuizen, schaal 6 (maxi- gaan en7 vooral samen veel lol
maken Doe dat dan samen |
maal ƒ 3 459,- bruto per maand op full-time basis).
met mi]1 Ik ben Laurene uit
Gouda, ben half Indisch en |
Voor inlichtingen kunt u op werkdagen terecht bij het hoofd heb dus een mooi licht tintje
1
bewonerszorg, de heer F W O. Wolff tussen 14.00 -16.00 uur, Ik zoek een leuke jongen 1 Ben
jij daf Bel me dan snel
telefoon 020-641 9351
06-360 15.156 1 gpm Box- l
nummer 265349.
Brieven voor 22 oktober a.s richten aan.
Ik ben een ondernemende
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
vrouw van 45 met een drukke
Populierenlaan 21, 1185 SE AMSTELVEEN
baan, reis veel en heb plezier
t a v de directie
in mijn leven Heb veel leuke
vrienden, maar zou ook eens
iemand anders willen leren
Onderhoud,
Kunst en antiek
kennen Zie jij er goed uit,
reparatie,
reis je graag, dan wil ik dit
doe-het-zelf
weekend al afspreken1
Sport, spel en
06-350 15 156 1 gpm Boxontspanning
Nederlands Indie,
antieke
nummer 268643
meubelen en antiek look 700
DE KLUSSENBUS
stoelen, div modellen tafels, Voor iedere klus, bellen dus (k zoek een leuke, lieve, goed
GOLDSTAR TENNIS
uitziende vrouw voor een hele
ook met marmer, kasten,
Tel 023 - 5713780
leuke vriendschap' Zoek jij Overdekte en open banen
banken vitrines, bureaus,
een voor beg en gev. en ook (losdecoratie enz JAN BEST, Gepens schilder heeft nog een leuke, lieve man voor
7
Rea- se) verhuur Tel 020-6445483
Keizersgr 357, 020-6232736 tijd voor schilder- en klem on- hele leuke vriendschap
1
Showr Mr J Takkade 30, derhoudswerk 023-5718248 geer dan snel Ik ben Mark,
ben 35 jaar en heb hele lieve
Aalsmeer 0206412137
Zalenverhuur
SCHILDER heeft nog tijd v ogen. Ik hou van mooie klebinnen en buitenwerk Vrijbl dmg. 06-350 15 156 1 gpm
prijsopgave
Boxnummer 902877.
300 in voorraad
Bellen na 18 00 uur-5719800
antiek, klem,
Ik zou graag dit weekend nog
voor uw feest,
groot, dik, dun
met een aardige man willen
party of receptie
afspreken Wie weet hebben
Tel. 023 - 5715541.
we de date van ons leven'
Keizersgracht 357,
Ik ben een leuke dame met
020-6232736
lange blonde haren en weeg
Showroom
55 kg bij een lengte van
Mr J Takkade 30,
1 68 m prima toch'? Bel me uw adres voor koud buffet
Aalsmeer, 020-6412137
snel en we spreken iets af'
en bittergarnituur
06-350 15 156 1 gpm Box- Tel. 023-5718812/5715619
Veilinggebouw Amstelveen
nummer 244117
heden inbreng voor veiling
Zoekt u ruimte voor vergade21 en 22 oktober, Spinnerij 33,
Welke leuke vrouw van onge- ring, feest, club of partij?
Amstelveen. 020-6473004
veer 40 jaar zou het leuk vin- Komt u dan eens praten met
den om deze week nog een mij, A J. v.d Moolen,
blind-date met mij te heb- Gemeenschapshuis, tel.
Hobby's en
ben' Ik (man) ben 44 jaar 023-5714085 of 5719652
verzamelingen
jong, 1.75 m lang en zie er
nog goed uit' Ik woon zelf m
Te koop
de regio Rotterdam. Woon jij
El Ongmeel/oud VERKADEdaar ook'' Dat zou mooi zijn!
ALBUM, compl m plaatjes,
aangeboden
06-350.15.156 1 gpm Boxvaste pr ƒ25 023-5614727
diversen
nummer 248617.

rPocahörïtasj

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

SM-VOOR-2 direkt apart voor GAY-kontakten .snel Direki
Apart met een hete knul'
dominant sexkontakt
06 - 9518 (60 cpm)
06-320 329 99 (75 cpm)

06-Nummers

Amsterdam sexdating vrou- Mannen gezocht om hete
vrouwen (30+) te verwennen
wen uit A'dam willen sex1
06 9580 (80 cpm)
06-350 445 20 (75 cpm).
ANONIEME sexafspraakjes Naar bed met getrouwde
Sexkontaktlijn
Amsterdam vrouwen thuis.
06-9603 (80 cpm)
06-320 330.79.

Heerlijk DISCREET apart met SM-voor-2 voor 'n streng of
hete vrouwen uit Amsterdam onderdanig SEXkontakt' Bel
06 - 9537 (80 cpm)
06-320.32211.
Snel, Direct &- Discreet De
Hete vrouwen (35+) willen vrouwen wachten thuis op jou
SEXKONTAKT Direkt a/d lijn1 om samen tot een leuk .. te
06-9668 (80 cpm)
komen"' 06-9588, 1 gpm
HOMO-KONTAKTEN
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Direkt apart met een hele
Hete negerinnen echt opbelhete knul uit Amsterdam'
len 06-9880 (80 cpm)
06-9613 (60 cpm)
TRIOSEX'n vrouw of man
HOMOvoor-2, SNEL Direkt
1
Apart met een hete jongen' extra in bed. Sexkontakten
Bel
06-9844
(75
cpm)
06 - 9878 (60 cpm).

Diverse clubs

uit
Bel 06-9780 (80 cpm) voor sex Regiosexdating vrouwen
jouw regio willen sex1
met hete STUDENTES'
06-9511 (1 gpm)

BEL DAMES THUIS!
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50
24 u /p d. ca 1 gpm.

BEL ME THUIS!
06-96.80 (ca. 1gpm)
VERNIEUWD
Dames geheel Privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. ca. 1 gpm

De beste stnpteases (m/v)
BETTY'S ESCORT
AMA'S eyes 020 - 6191292
020-6340507, dag va 19 u ,
SEX telefoonnrs van
geen auto voor de deur.
Eén telefoontje is genoeg
studentes, ze geven echt hun
Lief meisje, 28 jr, wil nette om m contact te komen met
nr. 06-9501 (80 cpm)
heer ontv + verw. teg fin de persoon van jouw keuze.
Sex via je POSTCODE vrou- verg Hyg. + discr verz. Br. o Probeer het eens en bel
06-350.222.21 (100cpm)
wen uit jouw postcodege- nr. 795-41002 v d. blad
biedi 06-9811 (80 cpm)
SEXKONTAKTEN
vrouwen
(25+) willen sex Direkt a/d
lijn i 06-9663 (80 cpm)

Diversen

Sexoproepen van de heetste
vrouwen (20-45 jaar) 06-9567
(80 cpm) Vrouwen bel gratis
06-4633

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 06-350.22204 (1gpm)

SEXOPROEPEN van de heetste vrouwen (20-45)
06-9737 (80 cpm)

Sexoproepen van de heetste
Dominante vrouwen geven vrouwen (20-59 jr)
telnrs voor SM-kontakt
06-530 442 52.
06-32032580 (1 qpm)
Vele mannen gezocht voor
JONGE mannen gezocht om SEX met dames 35+ 06-9620
vrouwen 40+ te verwennen (80 cpm) Vrouwen bel ECHT
06-9709 (80 cpm).
gratis 06-4999

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Kerels gezocht voor sex met Vrouwen (40+) willen snel
dames 40+' Direkt apart1
SEX» DIREKT APARP Bel nu
06 - 9517 (80 cpm)
06 - 9633 (1 gpm)

Hotel Hoogland

Jan Best

Soc. Single Dance
De Manege -14 jaar

Party-service
PELIKAAN

Zijn er nu echt geen leuke
jongens meer uit de omge- Gasfornuis m hete lucht en
o Ton en Yvon, gefeliciteerd
B Nel gefeliciteerd met je
ving van Rotterdam die een electr ontst i.z g st
50-ste verjaardag Nog vele Door naar de volgende 25
Gera, Ranchild en Luka
gezellig avondje met me wil- t e a b . 023 - 5715416.
fijne jaren samen Mama
len stappen? Ik ben Petra,
Te koop wegens
ES
Ton
en
Yvon
v
harte
met
a Nel gefeliciteerd met
een leuke spontane meid van
aanschaf combi-ketel
Sarah Nog vele jaren Manan- jullie 25-jarig huwelijk
19 jaar. Ik heb lang bruin
Junkers Varia BADGEISER,
Tattoo en Chameleon
ne, Lex, Dave, Kim, Mike
golvend haar en grijs-groene
nieuwprijs ƒ 1 000,ogen, ik ben iets mollig, maar
NU ƒ500,zeker
niet
dik
Spreekt
dit
je
Uitgaan
In zeer goede staat
Volg dan nu de cursus BASISDIPLOMA BEVEILIGING
aan?
Reageer
dan
op
mij'
en altijd onderhouden
Vanaf 1 januari a s is dat namelijk niet meer mogelijk
Tevens wasemkap ƒ 35,Bezoek daarom geheel vrijblijvend de voorlichtingsavond 06-350 15 156 1 gpm Boxnummer 315660
Tel (na 1800 uur)
welke VNV Beveiliging organiseert i s m het opleidings020 - 497 47 85
instituut BON op maandag 14 oktober en woensdag 23
Geopend van woensdag tot en met zondag
oktober a s in Hotel Belfort, Sunnameplein 53, Amsterdam.
Onroerend goed
Aan de vleugel, in het weekend
Voor info en aanmelding 030 - 6961832 (kant uren)
MAICKEL DE VRIES
en woonruimte
Te koop
Reservering, tel 0235713599
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering9
te huur
gevraagd
Voor VROUWEN start in jan '97 een intensief begeleidingsaangeboden
diversen
traject van 1 jaar met cursussen, trainingen advies en stage
12 en 13 okt Spaarnehal te Haarlem (Centrum Schalkwijk) Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier
020 - 6239369
19 en 20 okt Spoithal De Scheg te Uithoorn 26 en 27 okt
Te huur zomerhuisje per
• 65+ vraagt schrijfmachine.
Emergohal te Amstelveen 3 nov Sporthal Treslong te
1-1V96 v 1 pers. Tel.
Wie heeft er een over? Houd
PIANOLESSEN
ENGELS
v
beginners
+
halfHillegom 9 en 10 nov Forum Kwadraat te Voorburg
023-5719111,
na
1800
uur
me aanbevolen 023-5715192
Klassiek en modern
gev ƒ 5 pu Begin 21, 22, 24
23 en 24 nov Sporthal De Scheg te Uithoorn
door gedipl lerares
okt Progress 020 - 673 84 12
ORG MENSEN, tel 023 - 5402334 b g g 06 - 53147728
Tel 023 - 5718486
Elke donderdag dansen en o Rubrieksadvertentie op
9
ontmoeten v alleengaanden, geven Zie voor adres en/ot
Kennismaking
VASTGOED
ADVISEUR
va 30 jr 'De Ossestal', Nieu- telefoonnummer de colofon
welaan 34A Osdorp v a 20u in deze krant
GRATIS OP WOON TV. UW HUIS VERKOPEN?
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE9
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u service)
Dat
kan
nu
heel
simpel,
snel
en
discreet
24
uur
per
dag,
Technisch personeel gevraagd
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN
7 dagen per week Wat moet u doen9
1 Kies een leuke advertentie
Financien en
Woningruil
Technicum Uitzendburo is 2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
gespecialiseerd in het uitzen- 3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
handelszaken
een middelgroot elektronisch den van technisch personeel
van uw keuze
installatiebedrijf zoekt
750 RUILADRESSEN
Interesse9 Ceintuurbaan 312 4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
voor diverse projecten
in A'dam. Inform bij WBV Het
Adam Tel 0206767656
Hai, ik heet Ellen, ben 1 56 m Oosten Tel. 020-4873315
in en om Amsterdam
Ben jij een kanjer tot circa
V A ƒ75 - DORSMAN
65 jaar9 En hou je van de lang, normaal postuur,
blijft toch goedkoper'
natuur uitgaan en gezellig donkerblond kort haar, gnjs- Centr. Utrecht, nabij station,
Personeel
bov
won
,
5
kmrs
huur
ƒ
443,-.
9
nivo 1e en 2o voor een tijdelijk
Bel nu- 023 - 5714534
heidthuis (vr)0635015 156 groene ogen en 46 jaar jong
aangeboden
Gevr
woning
in
Zandvoort,
eventueel vast diensKerb
1 gpm Boxnummer 371687 Ik zoek een leuke man om
Interesse7 Stuur dan
mee uit eten te gaan, naar de geen flat Tel 030 - 2933229
Rijwielen,
Den Haag een saaie stad9 film enz Oftewel toe aan een
uw sollicitatiebrief
Tuinman heeft nog tijd voor Vergeet het maar1 Je moet nieuwe start11 Reageer metbinnen 7 dagen naar
motoren,
wel de juiste lokaties kennen een op 06-350 15 156 1 gpm
Elektrotechnischburo l B W winterklaar ma^c-n Al uw
1
bromfietsen
tuin
tegel
e"
hekwerken
en die ken ik We gaan eerst Boxnummer 265356
Postbus 23437
ƒ 1 5 per uur A es leverbaar lekker uit eten, dan een
1100 DX AmstPrdani Z O
Tol
023
5352861
kroegje en dan nog dansen Hallo daar met Henny Ik
t a v Dhr M Mei|n
B T k bromfiets Peugeot met
Tel daar rnijn gezelschap bi| zoek een leuke jongen om
verzekering ƒ 175,-.
op en jij hebt een leuke mee te dansen, naar een
Tel 023 - 5718441
Divers personeel gevraagd
avond1 (man) 06350 15 156 kroeg te gaan en allerlei leuke
1 gpm Boxnummer 247897 dingen mee te doen Ik ben
Auto's en
28 jaar en zie er goed uit' Ik
Kindermodellenbureau SPECIAL KIDS Het bureau met de Den Haag1 Ik ben Deny en
auto-accessoires
ben
een
echte
levensgenieleukste kndeien Voor info on gratis inschrijving stuur recente bon 21 jaar' Ik heb hartstikke
9
1
foto - oerboonhjke geocvens naar SPECIAL KIDS, Haarlem ?in om met jou een avond te ter' Ben jij lang Prima
06350
15
156
1
gpm
Box•norwog 319 D 1051 LG Am^toidam Tel 020 4003402
* Te koop PEUGEOT 305 *
gaan stappen1 Tenminste er nummer 297938
een wereldavond van te ma
CprMSIegërestraat 2b''
Stationwagen metallic-blauw,
ken1 Spreek in wat voor jou
v;uGeiöpënd dagelijks^ get glas, 5-bak, 1986, ƒ3000
een wereldavond is en mis Hallo, ik ben Chantal, 24
Nieuvs kantoor m AMS zookt full'me medewerkers v a
lentes jong, heb blauwe ogen
Tel 023 5719002.
18 jaar voor o a verkoop vertegenwoordiging klantenservice schien klikt het wel'
en donkerblond haar Ik ben
WIKA
en afl gouderen voor non food groothandel n speelgoed Ik zie er goed uit en ben 21' 1 59 m lang en woon in de
0635015156 1 gpm Box
Autoruiten en kentekenplaboeko-i e d Bel voor con afspraak 020 4C57350
omgeving van Leiden Ben jij
nummer 431109
ten. Lijsterstraat 18
tussen de 23 en 25 jaar en
Gevr tuinman 2 a 3 uur p w
9
Tel + fax 023 5731613
ook
spontaan
en
eerlijk
Dan
Huur
en
verhuur
Dit is de advertentie van
Liefst 65- Tul 0235717353
Huishoudelijk
Angehque1 Ik ben 25 jaar en moet je zeker bellen' Tot
Zie ook de pagina's
auto's en motoren
Lijkt hot u leuk om te werken
personeel
SHOWROOM
woon in Spijkernisse ik heb horens 06 350 15 156 1 gpm
9
Boxnummer
297384
als visagisto of hairstyltste
gevraagd
blond haar, blauwe ogen en
in deze krant
Bel dan voor info Instituut
bla, bla' Ben jij op zoek naar
Zie ook de pagina's
V l P 0344 652221, OOK
• ATTENTIE' Enkele vooriemand waar jij eeist telefo Hallo met Bas Ik ben een
SHOWROOM
s avonds bereikbaar Oplei Gevr wcrkstei, 4 uur p w niscn moe wil kletsen en daar- leuke man van 30 jaar en
beelden van aangeboden adin
deze
krant
ding in eigen regio Niet 'oef Tol 023 5719111
vertenties die niet als particuna iets af wil spreken9
woon in Amsterdam Ben jij
tijd gebonden m v
here Micro worden geplaatst
Reageer dan' 06350 15 156 een louke vrouw die zin heeft
zwarte-marktspullen, sex/ero1 gpm Boxnummer 262959 in een blind date9 Spreek een
Woninginrichting
* Zio do colofon voor oprja
Rijles auto's
tische advertenties, geven
leuke reactie in op mijn boxvr> van uw rubicksadvortcntio
van lessen/bijlessen, personummer
en
wie
weet
krijgen
en
motoren
Een telefoontje is genoeg
T k Italiaanse oethock met
neel biedt zich aan, te koop
wij een leuke date 1 Groetjes
Icron zitting en rondo uitsch om m contact te komen met Bas 06350 15 156 1 gpm
raskatten/honden
(pups),
Beeld en geluid
de persoon ;an jouw keuze
tafel 023 5717862
meerdere aanbiedingen zelfBoxnummer 254214
Alblas Verkeersscholen
Probeer het eens en bel
de
artikel,
woonhuizen/
0635022221 (100cpm)
kamers te koop/te huur aanGooi uw oude afstandbedie
Verhuizingen
• ANNULERINGEN van uw
geboden, vakantiebungalows
nmg niet weg van uw tv en
UW RIJBEWIJS
Ik zoek een eerlijke en be advertentieopdrachten kunt u
o i d te huur aangeboden
Nieuwkoop, 0172-408361
video Hobbyist geeft kleine
trouwbare
relatie,
iets
wat
tot
UITSLUITEND
SCHRIFTELIJK
X Y Z B V verhuizingen en
Kortom alle advertenties met
vergoeding 023 - 5716306
nu
toe
nog
steeds
niet
gelul-1
richten
aan
Centrale
OrderafZie
ook
de
pagina's
kamerverhuizingen/transport
een zakelijk karakter Deze
deling Weekmedia, Postbus
SHOWROOM
H T k Sony radio + boxen Voll verz Dag nachtservice is' (man) 06350 15 156
kunnen alleen geplaatst wor1 qpm Boxnummer 36681 r
156 1000 AD Amsterdam
in dfi7p krant
r" 60 TP! (fel • <S71PfiSq

De gehele maand oktober feestmaand met optredens,
orkesten enz.
Programma:
zat. 12 okt. 21.00-22.00 uur Cocktail party
Live orkest en optreden MARIA VERANO,
DRIES ROELVINK en THE MAGARENA STRING GIRLS
zat. 19 okt. 21.00-22.00 uur Cocktail party
Live orkest en optreden van WIM KOOPMANS
zat. 26 okt. afsluiting - SUPER SOULNIGHT
21.00-22.00 uur Cocktailparty
Live Soul orkest optreden:
DONNA LYNTON

Opleidingen/cursussen

Onze chefkoks hebben op al deze avonden
koude/warme of satehbuffets opgesteld.
Dus ongebonden mensen vanaf 30 jaar corr. gekleed.
Kom in okt. naar de manege entree 25.= all in.

BON / VNV

Zoek je een baan in de beveiliging?

Reserveren of info over
lidmaatschapspasje tel. 023-5716023

Restaurant „Queenie"

Vlooienmarkten

Beter onder dak bij de

VBO

I.B.W.

Autoverzekering

Elektromonteurs

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO'S woiden geplaatst onderde navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particuher gebruik • het aangebodene mag met boven
l" 300.- uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele vvooiden of lettergrepen.
Indien uw adveitentie een betaalde Micio is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeeide (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

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

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
u« opgave de regel
br.o.nr. ... hur. v.d. bind
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aan&prakelijk voor fouten ont.stiuin door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
™<-'ht voor zonder
Micio's moeten wolden inaele- opgave van redenen
te k ste tc wi /i
vei d ,bij
. t op
" ,te nemen.
J <«en of
.; een...aanleveradres"
, , „„
niet
uiterlijk vrijdag tol 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiteilijk tot viijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ëd17

* * * * * S T A R T DIRECT*****

in 5 dagen

l/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38

•

t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adies. woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voorde purticulici maximaal 3 regels giatis. niet voorde /akelijke markt, lot een maximum van een advertenlie
pei week. Ook /.onder vermelding viaagpiijs (artikelen Ie /amen niet boven l 300,-) kunt u niet gratis adveileicn. Alle pnj/en /.ijn mcl. 11.5 C A BTW.
Naanv
Adies:
Posteode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek-

Plaats:

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Woensdag 9 oktober 1996

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Dubbele bodems bij
komisch Circus Paradox

1-21

„Op elke klacht is een antwoord uit de natuur te vinden."
Jeannette van Renesse, vraagbaak op het gebied van plantgeneeskunde en homeopathie,
weet het zeker. Ze was te gast
op de derde groenavond van het
Amsterdamse volkstuinencomplex Amstelglorie. Aan de hand
van op de tuin geschoten dia's
van planten en bloemen vertelde Jeannette over het geneeskraehtig vermogen van madelief tot meidoorn, om maar een
dwarsstraat te noemen.

T

IJDENS DE PAUZE en
na afloop verdringen
zich de ruim vijftig belangstellenden rond de tafels waar de ecologische
groep van het tuincomplex
een hele reeks geneeskrachtige planten, voorzien van
naamkaartjes, heeft uitgestald. En nu heb ik spijt als
haren op mijn hoofd, dat ik
in een wilde bui alle Heermoes uit mijn tuin heb gerukt. Nooit bij stilgestaan
dat die sprieterige draak vol
zit met kiezelzuur, magnesium, mangaan en zwavel.

Ook de giraffe van Paradox haalt gekke dingen uit
Foto Paiadox

LLES IS anders en heeft
een dubbele bodem, zo
verzekert André Nikolaev van het Russisch Staatscircus Paradox, dat van 12 tot
en met 20 oktober zijn tenten
opslaat bij het voormalige Aj'axstadion aan de Middenweg.
Tachtig artiesten, een swingend circus-orkest en een ballet
werken mee aan dit 140 mmuten durende spektakel.

Tapdanser Alek Abdulaev bijvoorbeeld danst met vier benen. En hoe kunnen de fraai
gebouwde trapeze-artiesten Ina
Maiorowa en André Kalatchew
hoog boven in de nok nou ongestoord hun gewaagde act uitvoeren als beneden een woeste
terriër aan het touw begint te
rukken? Hoe moeten ze zich
redden uit de klauwen van de
schuimbekkende viervoeter als
ze na veel omzwervingen de boDe ene na de andere verras- dem hebben bereikt?
smg wordt uitgestort over het
nietsvermoedende
publiek.
In tegenstelling tot traditionele circus-voorstellingen is
Paradox een circus waarin hu(ADVERTENTIES)
mor de belangrijkste rol speelt.
André Nikolaev zorgt voor de
verbindende acts en teksten.
Hij breekt in nummers in en zit
spreekstalmeester
Zannow
voortdurend dwars met zijn
grappen en grollen.
Telefonisch reserveren is mogelijk via 06-91122333. Prijzen
._ t ,
variëren van twintig tot vijftig
gulden (kinderen en 65-plussers van vijftien tot 45 gulden).
*ijpy*** ~* -1-*^^ **!?ï *JN^f ~r<
De voorstellingen zijn van
maandag tot en met zaterdag
om half vijf en om acht uur,
voor nieuwe produkten
zondag om één uur en om vier
^
en acties
4
uur.

A

!
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Boodschappe
Krant
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Slapen

Allemaal bestanddelen die ik
tegenwoordig in de vorm van
capsules en tabletjes tot mij
neem. Net als een bergje hooggedoseerde vitamines vormen
zij een dagelijks onderdeel van
mijn menu. Want ik koester al
lang een diep wantrouwen jegens deskundigen die verkondigen datje genoeg uit de huidige
voeding haalt als je maar gevarieerd genoeg eet.
„Dat ging misschien een jaar
of dertig geleden nog wel op,"
beaamt Jeannette. Maar de tijden zijn veranderd. We hebben
de natuur aardig naar onze
hand gezet. We eten boerenkool in de zomer en sla en tomaten in de winter. Bovendien
zit ons hedendaags voedsel vol
met stoffen die niet lichaamseigen zijn. 50 procent van de gezondheidsklachten komt door
een verkeerde eetgewoonte."
We zijn gewaarschuwd. En ze
is niet de eerste van wie ik dit
hoor. Ik begin hoe langer hoe
meer te beseffen dat de spinazie uit eigen tuin, al ligt die dan
ook pal naast de snelweg, heel
wat beter is dan het uit de
grond gejaagde gewas van de
supermarkt. En aardbeien
koop ik ook met meer m de
winter.
Wie op de groenavond goed
zijn oor te luister legde kreeg
een schat aan informatie om
kwaaltjes en kwalen te verhelpen of op zijn minst te bestrijden. Er werd dan ook ijverig
genoteerd en veel gevraagd aan
Jeannette, die op alle vragen
uitgebreid inging.

a la^an der Horst
met een verassende vormgeving Aan het massieve
gelakte hout zijn twee stabiele zwenktafels gemonteerd
De extra brede rugkussens zorgen voor optimaal comfort

Binden] 2 Amstelveen
s Maandags tot 13 00 uur gesloten
Donderdag koopavond 020 6412505
Ook m ons wooncentrum Mare Smithuis
Keukenarchitectuur, SanitairStudio B A D ,
Solidwood Plankenvloeren & Parquet
plancher' en Boley open haarden

co vanhIder horst:

'Natuur heeft
klacht een

IJsduiken in Tignes en griezelen in Windsor
W
ANDELEN DOOR in
herfstkleuren
geschilderde bossen,
fietsen over bergweggetjes
of luieren aan een ver warm
strand. De keus is ook in dit
seizoen weer groot. Hierbij
een handvol tips.

Voor liefhebbers van gnezelen is een weekend aan te bevelen in een oud Engels huis waar
spoken zich in de nachtelijke
uren graag laten horen en soms
ook zien. Er is een Halloweenweekend met Dracula in een gothisch hotel bij Windsor en er
zijn tochten door schaars verlichte huizen waar ook kinderen zich kunnen vermaken.
Info: 020-685.5051
Wie gruwt van onze Hollandse winter moet de Long Stay
Special brochure van NBBS
(071-568.8888) op de kop zien te
tikken. Reizen van 36 tot 85 dagen naar Portugal en Spanje
voor wie onze wintermaanden
wil overslaan.
Wie iets te vieren heeft kan m
Hoofddorp een cabriolet huren
en er mee voor een gastronomisch weekend of zomaar enkele dagen midden m de week
naar Bouillon rijden waar vanuit een oud landhuis met veel
klimop de Ardennen kunnen
v/orden verkend. Info' 023534.4434 en 023-563 2544.

Het bed Yomo van Moller design verenigt kwaliteit

E WECJ ERHEEN \\,i
.MIS, en moeilijk W o n is
den mot alloilei sla c lbussen uienlany ovui stoüiur
bochtig en mistige wem n
lannt. steile alytonden, in de i j
/iye kou. vanwege kapotf
laanipies Lani<e wachttijden
tuisen de verschillende bussen
de NS was ei heilig bi)
We bleven 's nachN steken in
onbedoelde doipjes en kwaim n
pas na diie da«en q;ehots en «e
bots op de plaats van bestem
mini; aan
Een Poitimecs doipje waai
de ti]d volsliekt had stils^
staan, midden in de berden Ei
liepen schaaphei ders tond niet
lan!?e mantels en s,i ote herdei s
honden, tea;en de wolven Boe
ren vervoeiden hun oo^st met
De vuurdoorn doet het prachtig in boeketjes, bloemstukken en in heksensoep, een geliefd brouwseltje van kinderen. Vogels de e/el naai de markt
lusten er ook pap van. Of deze prikplant ook een geneeskrachtige werking heeft vermelden de kruidenboeken niet
Bi.mi de Hol Linde i l nuj^i il IL
Er waren ruia;e kroeajes
waarin honden, katten, kincle
verse kruiden, en die werken ren, geiten en halfdronken ke
het best," veizekert Jeannette reis dooi elkaar heen speelden
Zo bevordeit de oude vei- en schreeuwden In de ruigste
trouwde oostindische kei s de kroe? zetten we eindelijk on/t
stoelgang en werkt de kamille rugzakken neei Nu zijn we
ontkrampend. Vrouwenmantel toch wel heel ver van de bescha
werkt herstellend op alle pro vms; af
talemen van de vrouwelijke geEen kromgetaogen herdei
slachtsorganen Vlier veilaagt met staf schuifelt op ons al
de koorts en is zweetdi ijvend Waar komen we vandaan? Ah,
Smeerwortel - de naam zegt het Holland, dan krijgen we wat te
Zo weet ik nu dat een combi- zou best eens verkeerd uit kun- kuur van stinkende gouwe, gul- al - 'smeert' pijnlijke gewrich- drinken van hem Hij haalt
natie van guldenroede, brand- nen pakken. En van giftige denroede en brandnetel, en na ten
booidevolle glazen wijn en
netel en paardebloem een 'gro- planten zoals het vingerhoeds- zes weken voel je je als herboJeannette weet niet van op- schuift aan ons wrakke tafeltje
te schoonmaak' voor de lever kruid kun je maar beter aftalij- ren " Eczeem en dauwworm bij houden. Ze verhaalt van de ont
,,Is het waar wat ze zeggen,'
betekent, mits natuurlijk m de ven. Maar al kun je dan met in kleine kinderen blijken goed te giftende werking van de Gms>ko begint hij
juiste verhouding ingenomen. alle gevallen zelf aan de slag, behandelen met een extract van Biloba Enkele aanwezigen
„Waf"
En al die planten blijken m toch is het leuk om te weten dat de blaadjes van het driekleurig hebben' dit m ons land zeld„Ik heb gehoord dat jullie in
mijn tuin voor het grijpen.
de welig tierende meidoorn in viooltje Aambeien en spatade- zaam voorkomende boompje in Holland, bij Amsterdam, een
Nu waarschuwt Jeannette er mijn tuin hartversterkend ren kun je te lijf gaan met een hun tuin staan Nog meer tips voetbalstadion hebben ge
wel voor dat je niet m het wilde werkt, weegbree de weerstand extract van toverhazelaar, paar ijzerhart helpt bij migraine bouwd vooi miljarden escudos.
weg moet gaan experimente- verhoogt, dat de guldenroede dekastanje, sint janskruid en Een combinatie van hevevrou Miljarden'"
ren. En dat m veel gevallen de die nierfunctie verbetert en dat paardebloem.
webedstro, citioenmelisse en
Hij kijkt ons recht aan, twin
tinctuur van een plant sneller een mengseltje van kwark met
Wie last heeft van geirriteer- lavendel werkt rustgevend Het kelende ogen vanonder zijn
resultaat geeft dan de thee die paardebloem, madelief] es en de ogen kan korenbloementhee duizendblad stelpt bloedingen hoedje „En ik heb gehoord dat
je ervan trekt: „Thee wordt brandneteltopjes niet alleen drinken, gemengd met paardeKortom, onze tuin is een gro- hel gras van dat voetbalstadion
vaak als ondersteunend middel best te pruimen is maar ook bloem en ogentroost. Nu is dat te apotheek. Dat wil zeggen, als zo slecht is, dat je er niet eens
gebruikt in de plantgeneeskun- nog eens je lichaam ontwatert laatste met in de doorsnee tuin je met meteen met de schoffel op kan voetballen'" De hele
Jeannette schudt het ene na te vinden, dus moetje naar een of onkruidverdelgei klaar kroeg barst los in schaterend
de en de homeopathie."
Dus vooral niet lukraak zelf het andere brouwsel uit haar drukbeklante kruidenwinkel. staat Want veel wat wij on- gelach
gaan zitten brouwen, want dat mouw: „Twee keer per jaar een „Dan heb je de meeste kans op kruid noemen, blijkt in zich te
Ai, dat doet pijn. Misschien
hebben wat ons lichaam node was het wel eens nat m De
ontbeert.
Meer, misschien zorgde de Fside er voor wat rumoer, mis
Toen Jeannette aan het begin schien kon je er met alle VIP's
van de avond opmerkte, dat elk kwijt Maar in de tijd van DL.
mens die planten aantrekt die Meer kon je in het buitenland
zeewater is er al vele jaren beNog een gezonde tip. 58 zoge- maar waar het dan doorgaans hij nodig heeft, fronste menig nog trots zijn op je Amsterdam
kend. Er zijn momenteel 41 noemde Slank en Mooi-hotels met zo snel van komt Info 020- een de wenkbrauwen Wat was se afkomst Toen werd er nos
kuuroorden en 24 centra voor spelen in op gezondheidsvakan- 612.9682.
dat nou voor zweverige praat vol ontzag geknikt als je ener
thalassotherapie hebben zich ties De formule steunt op goeWaren we daarvoor gekomen' Ajax sprak
Weekendjes weg doen het
verenigd m een club die een Ne- de voeding, veel beweging, ontNaarmate de avond vordeide
„Maar troost je hoor," zegt
derlandstalige brochure heeft spanmng en lichaamsverzor- goed bij Vrij Uit ( 023-569.6969) raakten steeds meer toehooi onze Portugese herder en klopt
uitgegeven. Info: Maison de la ging, zaken die uiteraard ook m en dan denk ik met name aan ders overtuigd dat er misschien mij op de hand „Ajax heeft
eigen huis zijn te realiseren, de 120 verschillende theater- toch wel een grond van waar- toch een ding heel ei g goed <>eFrance, 020-620.3141.
voorstellingen. „Na de voorstel- heid in schuilt Zo geboeid wa- daan het laatste seizoen Ze
hng een warm onthaal in een ren haar luisteraars dat Jean hebben een Portugees ge
goed hotel in plaats van een nette overuren maakte Lang kocht'" Weer schaterlachen na
koude auto en een donkere rit," na atloop van de groenavond tuurlijk
schrijft dit Hoofddorpse bedrijf nam ze afscheid, zwaaiend met
De rest van de vakantie heb
waarmee je onder meer ook een grote bos geneeskrachtige ik gedaan of ik een Belg was
musicals in Krefeld, Keulen en kruiden en versgeplukte bloe- Daar wordt tenminste niet om
Dusseldorf kunt zien
men uit het tumencomplex
gelachen

Een skivakantie in Noorwegen, de bakermat van deze winterse sport. Deze winter wordt
het ons gemakkelijk (er) gemaakt om er te komen, want
Oad Reizen laat tussen 12 januari en 23 maart elke zondag een
charter naar Fagernes vliegen,
midden in de Noorse wintersportstreek waar men ook heel
goed kan langlaufen. Info: 0047548.377.777.

LANDEN Eft OOK
RUIMTESCHEPEN
PATHÉ CINEMAS,

Frankrijk blijft de populaire
bestemming voor Nederlanders, al was het alleen maar om
het gastronomische aspect.
Maar er is meer: de heilzame Slank en Mooi-hotels in Oostenrijk spelen in op gezondheidsvawerking van in beweging zijnd kanties.
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Te voet door de Zwitserse
herfst Het alpenland heeft een
net van vijftigduizend kilometer wandelwegen en er zijn vele
thema-wandelroutes, zoals een
voettocht in het spoor van de
Romeinen, een tocht langs culturele plekken in Unterengadm
en een wandeling langs tien kapelletjes m tien dalen. Info: 020622.2033.
Per trein naar de 167 wintersportbestemmmgen in Italië,
Oostenrijk en Zwitserland,
waarbij - als je voor een ligrijtuig kiest - tegen een kleine vergoeding je bagage van huis
wordt opgehaald. Het kan allemaal tussen 20 december en 14
maart als je met de Alpen Ex
press van de Nederlandse
Spoorwegen reist Deze trein
heeft reiscomfort voor elke
beurs en ei is keuze uit vijf mogelykheden Info 030-2977222
Een ijselijk nieuwtje tot taesluit: in de Franse wintersportplaats Tignes kan op het Lac de
Tignes onder deskundige begeleiding aan ijsduiken worden
gedaan. Spannend voor sportie
vehngen die in het elke dag gemaakte circa dertig centimeter
dikke gat in een speciaal dm
kerpak de wereld ondei het ijs
kunnen verkennen
Info en inschrijven 0033
790.64378.
Leni Paul

Miep Wisselink

\WEEJ

Renico Daalder

geeft u meer!

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober houdt het G VB
weer zijn

Herfstfestijn
In de herfstvakantie vaart een
nostalgische IJveer via de
stad naar het Amsterdamse
Bos Het veer vertrekt om half
tien vanaf de De Ruyterkade
steiger 8
Speciaal voor deze gelegenheid gaat een aantal bruggen
open In het bos kan worden
gewandeld en een bezoek
worden gebracht aan het
Bosmuseum Wie bij Boerderij
Meerzicht een pannenkoek
eet krijgt op vertoon van het
plaatsbewijs 10 procen; kortmg
Voor een meerprijs van 2 50 gulden is het mogelijk Joor te varen naar
de herbouwde Molen van Sloten De poldermolen stamt uit 1847 en is
de enige nog werkende molen in Amsterdam Onder de eeuwenoude
balken bergt de molen een zeer bijzondere attractie de audiovisuele
presentatie Rembrandt op Zolder Boneden staat een maquette die
het landschap zuidwestelijk van Ams'erdam m de zeventiende eeuw
voorstelt Op het terrein kan men ook een kijkje nemen in de ambachtelijke kaasmakenj
De entree voor de molen is tijdens het Herfstfestijn vier gulden (normaal vijf gulden) kinderen betalen 2,50 gulden Op vertoon van
onderstaande bon betalen lezers voor het Herfstfestijn 24,50 gulden
(normaal 29,50 gulden) Kinderen on 65-plussers gaan voor 22,50
gulden mee (normaal 27,50 gulden)
De kaarten zijn m de voorverkoop te krijgen bij het GVB-verkooppunt
op het Stationsplein (geopend van zeven uur s ochtends tot zeven uur
s avonds) Voor inlichtingen kan men bellen met do GVB-ovenementenlijn 0206831691 op werkdagen van negen tot twaalf uur

^^^^1

Bon voor onze lezers
Naam
Woonplaats

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas
goedkoper uit! Informeer naar onze voordelige middag

Aantal personen

tarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.

Amsterdam: Alfa, Alhambra, Belleyue. Ginerama, Calypsöï
; ,
"•:.':''.. Cinema, C-ity en Tuschihski.
, ; „ r . .:
.-'-.:• U vindt all« adnssin in tiltloonnummlts van Pithé Clnimas In dt GOUDEN GIDS.

, ,..

;

!;A geeft u meer!

Weekmedia 17
AXTGE1.1 60.000 km 11-9
AX First 1.1 40.000 km
9-9
AX First 1.1 45.000 km
4-93
Alle 3: 5 deurs modellen.
Scorpio 2.0i CL '89, alle opties
BX 1.4
71.000 km 9-92 sch.dak, apk 5/97, i.z.g.st., v.p
BX 1,6
90.000 km 8-89 ƒ 5250. 020-6837196 / 4410260
BX 1.9 D, 180.000 km 1-88
BX 1.9 D. 200.000 km 1-9;
OTO // ICI CITROEN
HONDA DEALER
Hogeweyselaan 21 Weesp
AUTOKROOIJ
Tel. 0294 - 416661
Demo Civic coupé 1.6 l LS96
Civic 1.3 DX Spec. uitv.
95
CITROENSPECIALIST
Civic 1.5 DXI 3-drs. rood
94
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK, Civic 1.5 DXI Sed. Sp.vlg. 92
Civic 1.5 GL Sportvelgen 92
schade en laswerk.
90
Verkoop onderd. nwe/gebr. Civic 1.5 GL Div. acces.
Tel. 020-6320190 fax 6343433. Civic 1.6 l Sedan St. bekr. 89
Civic 1.5 GL DEC
87
EENDEN, div. bouwjaren v.a
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.
ƒ 2.750, nwe daken ƒ 295.
Tel. 020 - 6310615.
Tel. 0492 - 464914.
V.a. Ring Afslag S 118 volgen
Lekker rijdende rode eend
CV 6 b] '83 APK tot eind apr
'97, / 1500. Tel. 020 - 6933433,

Ford

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S~is de wekeli|kse'o3torubriek die op vri|dag verschijnt in Hel Parool, op zaterdag in T'ouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t.w.. Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-ÓÓ5 86.80. Fax 020-665 03 2 ]
Schrifteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren.
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42 l B, Zandvoort Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8 00 uur in ons bezil zijn, woeden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3 regels
vobr elke extra regel
mm-pri|s
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

44,00
14,85
9,20
9,20
10,90

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

020-665 86 86

•ïiüiiii

Honda

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

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspe
cialist Leende.: 040-2061528.
XM TD Break Ambiance ABS
Airco Clarion 10/94 ƒ42.500
XMTD Aut. ABS '94 ƒ29.500
XM TD 80.000 km '93 ƒ 29.500
XM TD Ambiance '92 ƒ 19.900
XM Diesel '90
ƒ 7.950
XM 2.0i Break aut. '92/22.500
XM 2.0i Break '92
ƒ 22.500
XM Comfort LPG '94 ƒ 24.500
XM Comfort'94
ƒ22.500
Xantia 2.0i SX LPG '94/ 24.500
ZX Diesel '93
ƒ 14.500
BX TZD '91
ƒ 9.950
BX Diesel '93
ƒ 12.750
BX Turbo D '89
ƒ 4.950
BX TGD Break '93
ƒ 14.900
BX RD Break '89
ƒ 5.950
BX RD Break '87
ƒ 2.950
BX 19 TZi '92
ƒ 13.500
BX 19 TZi '90
8.950
BX 16 TRi '88
3.950
BX 16 TRi LPG '89
3.950
BX 14 TGE '92
9.950
BX 14 TGE '91
7.950
BX 14 RE, LPG '87
1.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Van Vloten
Amsterdam

Autosloperijen

Nissan

Opel

Opel Vectra 1.8 GT 1e eig.,
1991, 115.000 km, zwart met.,
electr. ant., cv, mistl., trekh.,
onderh.garage Merel, vr.pr.
ƒ 14.500,-. 020 - 6598310.
Tegen handelspr. VECTRA 1.81
GL, 5-drs., blauw metall., 5/93,
LPG, ƒ 15.500.-Vectra 1.8GL,
5-drs„ LPG, 3/90 ƒ 8750,-. Opel
ASTRA 1.6; GL, 5-drs, blauw
metall. 6-'93, ƒ 14.500. Ascona
1.6 S, 4-drs., 3/85 ƒ2250.
Berebeit,
Amsteldijk
25,
A'dam. 020 - 6627777.

Porsche

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

MOTORISCHE problemen?
Laat uw auto testen d.m.v. de
modernste apparatuur,
"aragebedrijf OUT. 020 5441020. ma-vr. 8.00-17.00 u.

Citroen

Fiat

Subaru Legacy 1.8 GL, Lpg. 2CV6 SPECIAL, bj. '85, blauw,
Rat Panda 1000L, b.j. '90,
165000 km, grijs, '91,
APK 9-'97, vr.pr. ƒ 2950.
60.000 km, wit, i.z.g.st., ƒ 3.800.
APK, gekeurd, Nieuw ƒ 12.950.- Tel. 020 - 6227738.
Tel. 020 - 4826513.
P Smit Autoserv. 020-6719154.

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691/6149557
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
440 1.8 inj. spec. automaat, div. 381, A'dam, 020-6319802.
extra's krn. 54.000 '94;
240 Polar, LPG o.b. rood/met, Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met
dak rail, km 140.000 '92;
vrijwaring en eigen ophaal440 GL/DL LPG '89/'91;
dienst. Kila-sloperij:
440 GL 1.8 inj.
023-5333742 / 06-52838400.
km. 120.000 '92,

340 3/5 drs., aut. '89 t/m '91
NIEROP, de Vrienden van uw
Volvo! Vancouverstraat 2-12,
A'dam-West. 020-6183951.

Algemeen

Rijscholen

GOLDCAR MITSUBISHI

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Autoverhuur

OUKEBAAS

Rijbewijskand. in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeersschool met behulp van de gratis rijles-infogids. Tel, 020-6633773.
6/93 62.000 km
1/91 82.000 km
Autorijschool Dolfijn
12/94 23.000 km 1e 5 lessen ƒ25 p/u (60 min.)
7/93 8.000 km
vervolglessen ƒ 40 p/u
6/92 66.000 km Info: 020-6839193 / 6187330.
9/95 32.000 km autotel. 06-52656690
24 UURS-SERVICE
5/94 36.000 km
Autorijschool
Uniek.
Vaste
6/93 59.000 km
GARAGE ECONOOM
1/94 60.000 km lesprijs ƒ 40,- per heel uur.
Alle
onderhoudsbeurten
Gratis
theorie
leerboek.
1/91 48.000 km
Koppeling en Remrevisie
Examengarantie mogelijk.
Schadeherstel en -taxatie
Info 06-53365914.
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
Renault
21
Nevada
GTS
FamiliPeugeot 505 2.5 GRD, Fam.
APK en VVN Keuringen
RIJSCHOOL ROLF
ale,
blauw,
10-'89,
zeer
goed,
4/87, groen, ƒ 6950.- Van Aalst
Rijden bij Rolf is een begrip in
Tel.: 020-6233220
Citroen Mijdrecht, 0297-272828 ƒ9500. 026-3341310.
Amsterdam. Met een goed
RENAULT AMSTERDAM
team instructeurs geven wij op
Ook op zaterdag open !
Z UIDWIJK
Top occasions met 1 jaar
een psychologische manier inpeugeot-dealer
garantie
tensief les en nog leuk ook! APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Wibautstraat 224
Hoog slagingspercentage en
106 XN 50 pk '93 78.000 km
020 - 561 96 11
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. brandstofpcmpen; verstuivers
106 XN 60 pk '92 39.000 km
cil.koppen vlakken. Garage/
Tel.: 020-6868063/6332405 of
106 XR 60 pk '94 14.000 km
motorenrevisie FEENSTRA
06-54633678. P.S. Ook 8-week106 XN Diesel '93 68.000 km
se cursussen en examenroutes Industrieweg 27, Duivendrecht
205 Trophy 1.1 i '92 53.000 km
Tel. 020-6980639
rijden is vanzelfsprekend.
205 Accent 1.1 i '93 39.000 km Voor een perfecte SAAB 99
205 XR 1.4i '93
29.000 km 90, 900, 9000 ook Royal Class
APK KEURINGEN ƒ 70,
205 XS 1.4 '87
109.000 km
klaar terwijl u wacht.
SAAB SERVICE
205 XS 1.4i '90
49.000 km
Garage West-Center:
MOLENAAR
205 GTI 1.9 '87
110.000 km
020-6122476 (zonder afspraak)
605 SR 3.0 '91
93.000 km
2e Helmersstraat 15, A'dam.
HOOFDDORP
306 XR 1.4i '94
57.000 km
Gevr.:
ALLE
MERKEN
AUTO'S:
Autobedrijf CRYNSSEN
306 XR 1.4i '96
DEMO Onderhoud, reparatie, APK.
Lada's, vrachtw., busjes, terCrynssenstraat 10-14
Eigen revisiewerkplaats
306 XS 1.6i '96
. DEMO
reinw., aanhangw. en carav.
Tel.: 020-6184402.
voor Saab motoren
406 ST 1.8/16V '95
DEMO
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000 APK-keurstation, reparaties
en
versnellingsbakken.
Minewalaan 86, A'dam - Zuid
met geldige PTT vrijwaring. Tel. alle merken en schaderegeling.
Tevens verkoop van nieuwe
Tel. 6629517/6791864
035-6835858 of 06-53331964.
en gebruikte onderdelen
Wij komen vrijblijvend langs.
023-5614097

OCCASION CENTRUM
ZUID-OOST

Saab

Auto's te koop
gevraagd

Rover

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

RENT A BRIK autoverhuur
Herfstaanbieding: Opel Kadett
van 11 t/m 21 okt. v.a. ƒ 250 allin, KM-vrij. Tel.: 020-6922930

SAAB DEPOT
Verkoop van nieuwe en gebr.
onderdelen. Tevens revisie, onderhoud, rep. 0412-636737.
Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Suzuki

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet pag. 888_
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Service en
Reparatie

Renault

Peugeot

niet duur!!!

Daihatsu Valera 1.5 l
95
Peugeot 205 Ace 1.1
94
Renault 19 1.9 D
95
Subaru Legacy 2.0 GL
92
Subaru Mini Jumbo
92
Audi 80, Turbo Diesel
92
Porsche 944, b.j. '83, wit, verAudi 100, 2.3 CD
90
aagd. In perf. st. ƒ 10.500.
Fiat Tipo 1.4 IE
94
Tel. 0546 - 621752.
Suzuki Swift SP
94
Adverteren in deze rubriek
Toyota Corolla 1.6 GLi
92
Tel. 020 - 665.86.86
Nissan Primera 2.0 SLX
92
FAX 020 - 665.63.21
Opel Corsa 1.4 5 drs aut GIX94
Postbus 156, 1000 AD A'dam Nissan Micra Super 1.3 S 95
Nissan Sunny 1.4 LX
92
Mazda 323 LX 1.3
91
Mazda 323 1.6 GLi aut
91
Aang.: VW camper Ds], 2 pers., V.W. Polo 1.1 Coupé
91
m. voortent, koelk., fietsenrek V.W. Polo Coupé
90
m luifel, i.z.g.st., 020 - 6462444. V.W Golf Variant 1.8 GL
94
V.W. Golf 1.8 CL
92
Bewijsnummers van een
91
geplaatste advertentie in deze Renault 19, 1.4 RL
•ubriek krijgt u alleen
Van der Madeweg 21
:oegezonden als u dat bij de
(Bij de Macro)
opgave van de advertentie
Daewoo / Occasioncentrum
kenbaar maakt. De kosten
Tel.: 665 01 31
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Campers

Mitsubishi

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
626 HB 2.0 GLX, bouwjaar '89, Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
kleur grijs, ƒ 5.900.
850 T 5 Estate 2.3 . . . . 10/94
Tel.: 020 - 663.10.03.
850 Estate LPG 2.5 . . . . 6/94
MAZDA 626 GLX 1.81, hatch- 740 GL, aut., 2.3
5/90
back, LPG, juli '92, nieuw mo- 740 GL, aut., 2.3
1/90
del, ƒ 15.950. 073 - 6426173.
440 Escape 1.8
6/93
440 Escape 1.8
12/92
440 Escape 1.8
12/92
460 Comfort 1.8
1/94
10/93
T.k. Nissan Prairie Ipg mei '91, 460GLELPG 1.8
4/95
roofrails, trekh., sunroof ƒ18250 440 DL 1.8
1/92
Tel, 073-5216386 of 5032793. Renault Espace 2.2
Citroen ZX Aura 1.8
4/93
VW Golf CL 5-drs 1.6... 2/90
Autobedrijf DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
OPEL KADETT st.car 1.3S, b.j.
Nijverheidslaan 1, WEESP
'85, radio/cass. ƒ3500, APK
Tel.: 0294-418200/418008
sept '97. Tel. 0297 - 564314.

Daihatsu

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

2CV6, b.j. '87, wit, apk okt. '97,
vele extra's, o.a. wmterkap,
ƒ4250,-. Tel. 0299- 420547.

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
15 VOLVO STATIONS '85-'94. 020-6844079. Tevens Inkoop.
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. T.k. diverse inruilauto's tegen
inruilprijzen: Porsche 924,4-'84,
340 DL, bj '89, 120.000 km ƒ7250. Opel Vectra 1.8 GL,
A.P.K. 9-'97, i.g.st., ƒ4150.
LPG, 5-drs, 3-'90, ƒ8750. BMW
Tel.: 020 - 6449930.
518i, 4-drs, metall., st.bekr.,
5-'85,/4950. Ren. 21 TL, LPG,
10-'92, ƒ8950. Citroen BX 14 Mits. Space Wagon 2.0 GLXi, blauw
TE, 6-'89, ƒ5250. BX 14 TE,
Subaru Wagon 1.8 GL, wit,
9-'90,/6950. BX14TE, 11-'89, Daihatsu Cuore Image, paars
ƒ6250. BX 1.6 TGi, LPG, 8-'91, Fiat Cinquecento Cabriolet, rood
850 GLT
1992-1993 ƒ7250. Peug. 205 GTi, 6-'84 Suzuki Swift Autom., grijs
740 GL 2.3
1986-1990 ƒ5250.- Mits. Colt, LPG, 6-'88, Ford Escort 1.8 CLX, 5-drs, grijs
740 GL 2.3 Estate
1988 ƒ4250. BEREBEIT, Amsteldijk Rat Tempra 1.6 Liberty, groen
460
1991/1994 25, 020 - 6627777 Do. tot 20 u. Mits. Galant 1.8 GLSi, blauw,
440 automaat. 1990 t/m 1992 geopend.
Mits. Galant 1.8 GLi HB, rood,
440
1990 t/m 1995
Mits. Colt 1.3 GLi, rood
240 Estate 2.3 LPG ....1992

Volvo

Mazda

Feroza Resin-Top SX (gr. kent.)
km. 33.000 '94,
Hijet bestelbusje,
km. 40.000 '93,
Charade automaat,
km. 55.000, '92,
VOLVO 240 DL, Sedan d.blauw Peugeot 205 GTi '93 ABS, leer, Charade 1.3 inj. 16 V
km 200.000, i.z.g.st., b.j. '!
centr. vergr., elektr. ramen (rw model) '94;
ƒ 6.500.Nierop
Daihatsu, schuifd. ƒ 17.500. Visa Garage, Div. Cuore's '86 t/m '94
Charade TS 1.0 '87
A'dam-West. 020 - 6183951.
tel.: 020 - 6278410.
NIEROP DAIHATSU
Vancouverstraat 2-12, A'damWest, Tel. 020 - 6183951.

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

Gevraagd jonge auto's v.a.
1990 a contant. Belt u voer inl.
0341-419354 of 0652-977028.

AUTOLAS: 0756 - 314 618

DE HOOGSTE PRIJS voor elk Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
merk auto a cont met vrijwar. Ook zelf sleutelen aan uw auto.
HEINING HOBBYHAL
bewijs. Tel.: 020-4824640.
020-4976999
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van WEEKMEDIA.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
T.k. Suzuki Allo aut. '89, APK
tot sept. '97, Lz.g.st., ƒ5950
Tel. 0299 - 621815.
T.k. HONDA CB 500, jan. '96,
1500 km, met gar. ƒ 10.500.
Tel. 023 - 5319604.

Welkom in 'De
Paardestal'.

Motoren/Scooters

Klassiekers
en Oldtimers

Accessoires
en Onderdelen

PEUGEOT 404
• Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan betrouwbare, comf. klassieker
voor alledag. Altijd auto's
over het resultaat.
en onderdelen op voorraad. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Frank Dordregter 020-6826974.
Klaar terwijl u wacht.
VAUXHALL VIVA 12, b.j. '76, Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
70 BESTELAUTO'S en pers. 60.000 km, rood, 2-deurs,
Tel.: 020-6240748.
busjes v.a. ƒ3500. Garage prijs n.o.t.k. 026-3635733.

Bedrijfsauto's

Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Tel. 020 - 665.86.86
merken, alle bouwjaren.
FAX 020 - 665.63.21
GEBR. OPDAM B.V.
Postbus 156, 1000 AD A'dam Tel.: 023-5845435.
Adverteren in deze rubriek

Voor mensen met een
handicap ol chronische
ziekte is het vaak moeilijk
om op vakantie te gaan.
Daarom organiseert het
Nederlandse Rode Kruis aangepaste vakanties voor |ong en oud in
diverse accommodaties. Op het terrein van het Rode Kruis-hotel
'De Valkenberg' is een nieuwe accommodatie geopend. Naast het
oorspronkelijke landhuis kunnen gasten nu ook terecht in de voormalige Paardestal op het bosrijke landgoed. De Paardestal is verbouwd
tot een stijlvol vakantieverblijf waar gezinnen, waarvan één of meerdere gezinsleden een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke
handicap hebben, op een goed verzorgde vakantie kunnen rekenen.
Bel voor inlichtingen uw plaatselijke Rode Kruis-afdeling.
Het Nederlandse Rode Kruis fy--

Zeer bekend om zijn uitstekend uuerk en
het grote nut van zijn talenten om de
levensvreugde terug te vinden!!

B€l H€M NU OP!!!

M€€ST€RJflCK
ERNSTIG UKBK, VLUG €N DO€LTR€FFCND, IN fllU DISCRETIE

130
soorten
vSees

50

soorten
vSeeswaren

6rkend ziener-medium, grote ervaring en bevoegdheid - De eerlijkheid Is de basis von zijn werk. Lost grote en kleine problemen op:
zelfs de meest wanhopige, liefde en verzoening - Dlrekte terugkeer
van geliefde personen, verloren liefde - fllle sezuele problemen Geluk in de zokenujereld - Handel - Familiale moeilijkheden Vermageren enz.
Ontvangt olie dogen van 8.00 tot 20.00 uur op afspraak

Tel. 020-683,34.82

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en
Nieuwsblad
organiseren in de
krant van 16 oktober een

HERFSTPUZZEL
BQMCHERIE

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN

SPECIALITEITEN

Fa. Gansoer & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 57136 T 2-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

1ste prijs
2 waardebonnen t.w.v. 75,door restaurant Albatros, Haltestraat
2e t/m 4e prijs
een waardebon voor herfstboeket t.w.v. 25,aangeboden door Manneke Voit,
Buureweg 1-3
Onze promotiedames delen zaterdag 19 okt.
herfstgeurtjes
uit aangeboden door de Gaper Drugstore,
Kerkstraat

Ondernemers Vereniging Zandvoort

IMieuweblad

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Bruna Balkenende

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil

Een ijzersterke torn binatié

Kerkstraat 12, Zandvoort

Het Station
Circus Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

i/eekmedia 17
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Adverteren op
deze pagina?
Voor meer informatie:
tel. 023-5717166
Commerciële bijlage van

Happy Hours bij VW-dealer

Daihatsu Valera SRi: fris en flits
oor. Mare Boller

ij gaat als de brandweer maar ziet er toch o zo
beschaafd uit. Dat laatste komt omdat de compacte
Daihatsu Valera een sedan is met een koket gevorma kofferbak. Het is zo'n auto waarvan je verwacht dat-ie je
i het voorbijgaan beleefd toeknikt of even de hoed met
en zwierige zwaai afneemt om te getuigen van zijn vrolije humeur.

4

jn zonnige uitstraling ontleent
e Valera mede aan de vrolijke
imlach in de grille. Tussen alle
cherp gesneden aërodynamiche neuzen en chromen grilles
de olijke snuit van de Valera
en welkome afwisseling. De kopmpen hebben
en vrij riante
(meting en
aan iets bol,
sot het de
gen van de
uto zijn. Onderin de bumper
uren twee kleine verstralers
lee. De achterklep loopt iets
chuin af en is mooi rond.
laihatsu is er zeker in geslaagd
en sedan te maken die er niet al
klassiek uitziet. De SRi-versie
eeft ook nog een flinke spoiler
chterop, waardoor de auto steg overkomt. Al met al is de
aléra een lekker fris gevormde
uto.

t i

Campagne

Sterke merkengarantie, goed geschoold personeel en originele onderdelen voor een 'faire' prijs. Dat zijn de positieve kanten van de merkdealer die in een grote landelijke campagne worden benadrukt. De
actie is onlangs gestart op initiatief van de RAI afdeling auto's en de
Nederlandse Dealer Associatie, een afdeling van de Bovag. Alle merkdealers en hun importeurs werken eraan mee.
Op 24 september verschijnt deze campagne in alle regionale kranten
van Nederland. Ook in de landelijke dagbladen wordt geadverteerd.

Overigens is er onder de kofferbak 425 liter laadruimte, wat een
hele beste hoeveelheid is. De
achterbank is snel neer te vouwen en dan stijgt het laadvolume
zelfs tot 1.175 liter. Uit technisch
oogpunt is de ijzeren stang in de
kofferbak interessant. Die verbindt de linker
en rechter
bevestigingspunten van de
wielophanging achter, wat extra
stevigheid verschaft, ten bate van
een prima weggedrag.

Nieuwe motoroiie
Mobil heeft nieuwe motorolie geïntroduceerd, Mobil 1 OW-40, die volledig synthetisch is. Deze stroperige vloeistof heeft veel positieve eigenschappen in zich.
Zo is een brandstofbesparing van drie procent mogelijk. Verder zorgt
de motorolie voor een buitengewoon snelle koude start en meteen een
optimale smering, een lager olieverbruik, minder uitstoot van schadelijke stoffen, een verdubbelde levensduur van de katalysator en een
aanzienlijk verminderde slijtage van de motor. Deze motorolie overtreft
daarmee de tot dusver geleverde Mobil 1 5W-40, die algemeen
beschouwd wordt als de beste motorolie ter wereld.

test

Het stuurwiel van de testwagen,
een zwarte SRi, was voorzien
van een airbag. Die is niet standaard, maar staat als een 495
gulden kostende optie in de prijslijst. Verder heeft de SRi alles aan
boord waar je als bestuurder prijs
op stelt. Stuurbekrachtiging, elek-

Bravo en Brava
met dieselhart

De Volkswagen-dealer heeft nu actiemodellen in zijn showroom staan
onder de noemer 'Happy Hours Collection'. Het gaat om de
Volkswagens Polo, Golf CL, Golf GL, Golf Variant, Golf Cabriolet en
Vento. Naast de verschillende 'Happy Hours'-pakkeüen zijn er nog
aantrekkelijk geprijsde extra's waarmee de modellen zijn uit te rusten:
ABS (ƒ 1.995,-), airbag voor bestuurder (ƒ 395,-), airbag voor
bestuurder en voorpassagier (ƒ 995,-) en elektrisch bedienbaar glazen
schuif-/kanteldak (ƒ 1.495,-). Deze prijzen zijn inclusief BTW/BPM.

SBS rijdt in Mazda MPV

ras

De Daihatsu Valera: een snelle reissedan.
trisch te bedienen spiegels en ruiten, centrale portiervergrendeling
en een toerenteller maken dus
deel uit van de uitrusting. Het is
wis en waarachtig een complete
auto voor 27.995 gulden.
De motor van de Valera is goed
voor een vermogen van 66 kW/90
pk. De Valera weegt met zijn 859
i kilo geen grammetje te veel, wat
zijn onophoudelijke prestatiedrang verklaart.

bij 6.200 t.p.m.
Max. koppel:
119
Nm bij 3.600 t.p.m.
Acceleratie:
11,0 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
170 km/uur.
Gem. verbruik:
7,5 ltr/100 km.

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING (SRi)
Centrale vergrendeling, stuurbekrachtiging, elektrisch bediende
zijruiten voor en achter, spiegels
elektrisch verstelbaar, achterbank

neerklapbaar, getint glas.
Prijzen
Daihatsu Valera SGi 1.5 16V
ƒ 25.495,=
Daihatsu Valera SRi 1.5 16V
ƒ 27.995,=

SBS-6 heeft een nieuw televisieprogramma op de buis gebracht onder
het motto 'Blond, blond & blond TV reparaties'. De blonde presentatrices Patricia Brok, Kiki Classen en Annette Visser verplaatsen zich in
dat programma in Mazda's MPV 3,0 liter V6-versie.
Zij zijn namelijk veel op de weg om kapotte relaties en verhoudingen
te lijmen. Dat is het onderwerp van dit nieuwe programma dat tot eind
december elke vrijdagavond bij SBS-6 te zien is.
Onlangs overhandigde Jeroen van Hasselt, Commercieel directeur van
Mazda-importeur Auto Palace - de Binckhorst b.v., officieel de sleutels
van de drie Mazda's MPV aan de blonde presentatrices.

De nieuwe Toyota Picnic is verrassend anders
door Monique Overbeeke

Lekkerder nog dan zijn vinnige
acceleratie bij een verkeerslicht is
het speelse gemak waarmee de
auto in zijn derde, vierde of vijfde
versnelling wegschiet. Zo is de
derde versnelling goed voor een
bereik van dertig kilometer per
uur tot 140 kilometer per uur. Het
is een kwestie van gas.geven en
de Valera neemt de kuierlatten.
Bij ruim zevenduizend toeren is
de volgende versnelling aan de
beurt, die de Daihatsu met eenzelfde gretigheid versnelt.
Bij deze speelse rijstijl maakt de
motor zonder meer duidelijk dat
hij actief is. Vanwege de geluidsproductie (en natuurlijk het hoge
verbruik) is het weinig prettig de
toerenteller voorbij de 5.000 toeren per minuut te jagen. Maar ook
bij wat minder toeren is de motor
al heerlijk op dreef. De Daihatsu
scheert als een snelle reissedan
over de snelweg of volgt moeiteloos de bochtige wegen die ons
land rijk is.
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t gaat dieselen met de Bravo en Brava

, E DIESEL DOET het in
) Europa uitstekend. In
de eerste helft van
96 maakt 21,3 procent
n de totale autoverkopen
Europa een zelfontbranngsaggregaat uit.
derland blijft met 16 pront enigszins achter bij
t gemiddelde.
: C-segment waarin de Fiat
avo en Brava actief zijn, toont
hter een gestage groei. Fiat
reedt de dieselmarkt in dat
gment met twee motoren,
de krachtbronnen hebben een
nderinhoud van 1,9 liter maar
en door toepassing van twee
schillende turbo's een andere
mogenskromme zien. De 1,9
100 motor levert, zoals de
e-aanduiding het al verraadt,
icies 100 pk (74 kW).
langrijker is het maximale kopvan 200 Nm dat al bij 2.250
ren per minuut beschikbaar is.
ze motor maakt van de Bravo
edeurs) en Brava (vijfdeurs)

enorm plezierige reisauto's die
niet uitblinken in explosieve trekkracht maar in souplesse. De 1,9
TD 75 krachtbron heeft een 'softturbo', wat synoniem is voor een
aangenaam overschot aan trekkracht in het meest benutte toerentalgebied veroorzaakt door
een kleinere turbocompressor.
Reeds bij 1.900 omwentelingen
per minuut is negentig procent
van het maximum koppel (147
Nm) aanwezig. Het topvermogen
van 75 pk (55 kW) wordt bij 4.200
toeren per minuut bereikt.
Opvallend is de rust waarmee
beide motoren hun prestaties
leveren. Het geluidsniveau is vergelijkbaar met auto's uit een klasse hoger. De Fiat Bravo en Brava
kunnen met beide motoren in
verscheidene uitvoeringen
besteld worden.
De prijslijst start voor de driedeurs 75 pk S-versie bij 34.000
gulden, de 100 pk SX kost vierduizend gulden meer. De Brava
begin! bij 35.200 gulden en is er
in vier uitvoeringen.

Schelm bekent kleur
e Michelin Groep bekent kleur. Deze fabrikant is de
eerste, die een gekleurde radiale personenautoband
op de markt brengt. Als eerste in het groen, maar
dere kleuren zullen snel volgen.
groene band is inmiddels al op de Franse, Duitse en Italiaanse
:owegen gesignaleerd. Michelin heeft hem 'Tonus' gedoopt,
orlopig gaat het nog om een proef.
Tonus-band bezit essentiële kwaliteiten, zoals een goede grip,
mfort en prima rij-eigenschappen. Bovendien heeft deze gekleurde
nd een lage rolweerstand. In eerste instantie zal hij in twee afmetinn van de productieband rollen: 145/70 R 13 en 175/70-13.
band krijgt zijn kleur door pigmenten toe te voegen bij de siliciumxide, die wordt verbonden met het rubber. Dat gebeurt om veroude9 van de rubbersamenstelling tegen te gaan. Voorheen werd die
'oudering tegengegaan door koolstof met rubber te binden.

SPECIFICATIES
Daihatsu Valera 1.5 SRi
Motortype:
benzinemotor met
Cilinderinhoud:
Vermogen:

viercilinder
16 kleppen
1.499cm3
66 kW/90 pk

OLGENS DE importeur
van Toyota borrelen bij
de naam 'Picnic'
meteen associaties op aan
vrije tijd, vrienden, familie
en gezellige uitstapjes. Het
lijkt misschien vergezocht
maar als we met de nieuwe
Toyota Picnic door een
decor rijden van Zwitserse
bergen, met het meer van
Genève naast ons en de
zon die zachtjes door het
open schuif dak schijnt, dan
blijkt dat die naam precies
past. En ook de auto zelf,
die zich als MaxiWagon
positioneert tussen een stationwagon en een MPV,
beschikt over veel prettige
en verrassende eigenschappen.

van de Picnic is redelijk.
Technisch is de Picnic grotendeels gebaseerd op de Carina E
en met dezelfde dynamische rijeigenschappen maar dankzij een
nieuwe bodemsectie en een langere wielbasis van 2.735 mm valt
hij hoger en nog ruimer uit. Leuk
detail is dat de Picnic toch anderhalve centimeter korter is dan de
Carina E en dat hadden we niet
gedacht toen we ermee reden.

V

De Toyota Picnic rijdt als een
sportieve personenwagen, heeft
de afmetingen van een middenklasse sedan of hatchback en
bovendien de ruimte'van een
MPV. Dat houdt in dat hij makkelijk zes personen kan vervoeren
en daarbij ook nog zo'n 182 liter
bagageruimte over heeft. En dat
is handig als je er met het gezin
of een aantal vrienden op uit wilt
om te golfen, te picknicken of om
op vakantie te gaan. Door de

De nieuwe Toyota Picnic is vanaf januari volgend jaar leverbaar.
makkelijk uitneembare tweede en
derde rij stoelen vergroot de
bagageruimte zich tot respectievelijk 1.177 en 1.841 liter.
Het voordeel van de Picnic boven
een MPV is in de eerste plaats
de lage prijs van ƒ 49.995,-.
Daarnaast heeft de Picnic geen
last van bestelauto-achtige kenmerken. Zo is de instap laag en
heeft de Picnic normale deuren.
Omdat de auto, wat betreft zijn

afmetingen, meer lijkt op een
gewone sedan zijn ook de hoogte
en breedte acceptabel. Dit merken we bijvoorbeeld goed bij het
inparkeren en het inhalen van
Zwitserse tractoren op de zeer
smalle bergweggetjes.
De wegligging van de Picnic is
zeer vast. Hij stuurt strak en veert
comfortabel. Scherpe haarspeldbochten op de Col de Pillon vormen geen probleem. Ook op de

snelweg van Genève naar
Lausanne rijden we zeer comfortabel. Door de hoge zit en het
vele glas rondom, hebben we
goed zicht op de weg. Toyota
heeft zijn best gedaan om de
Picnic ook een gezellig uiterlijk en
innerlijk mee te geven. Mooie,
vloeiend in elkaar overlopende
ronde lijnen sieren de carrosserie. En ook het interieur kenmerkt
zich door frisse kleuren en duidelijke instrumenten. Het verbruik

Voor de prijs van onder de vijftig
duizend gulden krijg je bij de
Picnic tweeliter zestienklepper
benzinemotor veel standaard.
Onder meer ABS, dubbele airbags, Stuurbekrachtiging, elektrische raambediening en elektrisch
bedienbare buitenspiegels, centrale vergrendeling en een startonderbreker. De Picnic is leverbaar in twee uitvoeringen; de Gli
en de Gxi. Daarnaast zijn metallic-kleuren, dakrails, dubbele zonnedaken en de automatische
transmissie optioneel.
Eind volgend jaar verschijnt ook
een Picnic met de 2,2 liter turbodieselmotor die ook aanwezig is
in de Toyota Camry. De publieksintroductie start in januari volgend jaar. Maar geïnteresseerden
kunnen de Toyota Picnic vanaf
november 1996 alvast zien (of
bestellen) bij enkele dealers.

Jaguar XK8:
AGUAR IS weliswaar
van de ondergang
gered door het
Amerikaanse Ford, maar het
merk is en blijft typisch
Brits en exclusief. Het
levende bewijs vormt de
introductie van de gloednieuwe XK 8, een fantastische sportwagen die en als
Coupé en als Convertible is
uitgebracht.

J

moeder Ford. Logisch, want
waarom zou je iets opnieuw uitvinden dat geen directe invloed
heeft op het karakter van een
auto?
Natuurlijk betreft het een auto die
slechts voor weinigen is weggelegd. Een dergelijke auto koop je
immers voor je plezier, waarbij
een welgevulde portemonnee
onontbeerlijk is. Kortom, Jaguar
richt zich op welgestelde echte
autoliefhebbers, die uitgaan van
het principe: "A thing of beauty is
a joy forever."

Het genoegen van de kennismaking is geheel mijnerzijds: de
nieuweling is ontworpen om te
genieten. Hij is op een geheel
eigen wijze mooi, met karakteristieke lijnen die het in zich hebben
om ook op termijn te blijven bekoren. Kortom, we ontmoeten een
potentiële klassieker.
Het is een ongelooflijk groot
genoegen om met deze XK8 (om
een collega te citeren: die afkorting staat voor EXtreem
Katachtig) over fraaie binnenwegen 'te toeren. Voor de introductie
week Jaguar uit naar de omgeving van het Franse Dijon. Daar is
het in deze tijd van het jaar redelijk rustig op de wegen.
De 4,76 meter lange auto voegt
zich stijlvol naar de wensen van
de bestuurder. Hard kan, want het
onderstel is van hoog niveau en
zorgt er probleemloos voor dat de
auto de juiste koers houdt. En
ook bij lagere snelheden voel je
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De nieuwe XK8 heeft alles in zich om uit te groeien tot een klassieker.
je meer dan uitstekend en lekker
op je gemak, niets in de auto
daagt je uit om het gaspedaal
dieper in te trappen. Met de kap
open, het najaarszonnetje lekker
op de bol, waan je je dan God in
Frankrijk!
Onder de motorkap schuilt een
werkelijk fantastische V8 met een
inhoud van vier liter, die goed is
voor een vermogen van 290 pk
bij 6.100 toeren per minuut. De
topsnelheid van de ruim 1.600
kilo zware Coupé ligt boven de
250 km/u. In iets meer dan zes
seconden raas je uit stilstand

naar een snelheid van meer dan
100 km/u. Maar ach, eigenlijk
zijn dat in deze tijd bijna zinloze
gegevens. Veel interessanter is
het dat deze Jaguar soepel
reageert op elke beweging van
het gaspedaal. Je kunt er ontzettend hard mee rijden, maar net
zo goed op een rustige, ingetogen manier voortgaan.
Het fraaie interieur versterkt het
rustgevende gevoel. Als je dan
toch kritiek wilt leveren, kun je het
ontbreken van een handgreep
aan de kant van de passagier
onder dat hoofdstuk scharen.

Maar dat soort zaken is triviaal, al
doet chief engineer Bob Dover
alsof hij deze opmerking zwaar
ter harte neemt. Er valt zo ontzettend veel te genieten, bijvoorbeeld van het prachtige dashboard waarin stoere klokken op
glasheldere wijze de benodigde
informatie weergeven. Op het oog
eenvoudig, maar wel chic dankzij
de toepassing van eersteklas
materialen.
Het geheel is klassiek in de
meest positieve betekenis van het
woord. Daarbij ontkomt ook
Jaguar niet aan de geest van de

•tvs^y'-C ^Vu .X:
tijd: er is een uitvoering die
Jaguar omschrijft als Sport-interieur, met antracietkleurig hout.
een combinatie van stof en leer
op de stoelen en een met leder
bekleed stuurwiel plus pookknop.
Daarnaast heeft Jaguar het
Classic-interieur in de aanbieding, met klassiek notenhout, volledig lederen bekleding, een
gedeeltelijk in hout uitgevoerd
stuurwiel en een houten pookknop. Voor zaken die niet in het
oog springen, op het gebied van
bijvoorbeeld elektronica, heüben
de ingenieurs van Jaguar overigens leentjebuur gespeeld bij

De Coupé staat voor bijna
190.000 gulden in de prijslijst, de
Convertible voor 218.000 gulden.
Wereldwijd verwacht Jaguar in
1997 meer dan 12.000 exemplaren van de XK8 te kunnen verkopen. Algemeen directeur Geert
Tax van de Nederlandse importeur rekent voor dit jaar nog op
55 registraties en voor volgend
jaar op 65, Als concurrenten
beschouwt hij de BMW 8-serie,
de Mercedes SLK, Porsche 911
Carrera en de Aston Martin DB7.
Van al die auto's zijn er vorig jaar
in ons land 121 op kenteken
gezet, tot en met juli van dit jaar
waren dat er 79. Daarmee is
maar gezegd dat Jaguar in één
klap een flink stuk van de markt
naar zich toe denkt te trekken. In
de prijsvergelijking komt Jaguar
er met de XK8 ontzettend gunstig
uit: zowel de Convertible als de
Coupé is beduidend lager
geprijsd dan de concurrentie.

l Foto's Foto Boomgaard

Schoenen van Bibi's Shoes

Clothing Company
Nu ook in Haarlem, Grote Houtstraat 7

Aanbieding: Diverse truien
50% katoen nu

Sweatvest - Corduroykraag in 4 kleuren
Viscoseshirt strak

ƒ 25,00
Shirts ook geschikt voor een maatje meer in 5 nieuwe
modekleuren

ƒ 59,95
ƒ 29,95

Uni

ABC (als afgebeeld)
Stretch winterpantalon (voorgewassen)
in 4 modekleuren

Stretch pantalon - ingeweven ruit,
flanel binnenzijde
:..........

ƒ 89,95

CSothing Company
Zandvoort

ƒ 49,95
ƒ 59,95
ƒ 89,95

Clothing Company
Haarlem
Grote Houtstraat 7

Haitestraat 11

Wij zijn open op:
Maandag - Zaterdag 10.00 - 18.30 uur
Zondag 12.00-17.00 uur
Koopavond op vrijdag tot 21.00 uur

Wij zijn open op:
Maandag - Zaterdag 10.00 -18.00 uur
Koopavond op donderdag
tot 21.00 uur

Viscoseshirt ƒ 29,95 / Viscosevest ƒ 49,95
Viscoserok ƒ 39,95 in 5 modekleuren

l
Auto Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
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Klassiek en modern

Kerkstraat
later bestraat
ZANDVOOET - De Kerkstraat, Buureweg en het Dorpsplein krijgen pas na het volgende zomerseizoen nieuwe klincers. Weliswaar worden nu de
•lolering, de waterleidingen en
de gasleidingen vervangen,
maar de gemeente stelt het vervangen van de bestrating nog
even uit.
Daarvoor zijn volgens gemeentevoorlichter Egon Snelders twee redenen. „De plannen
voor de herinrichting van het
centrum zijn een paar keer
vooruitgeschoven, waardoor
het niet meer mogelijk is om
alle werkzaamheden voor het
volgende seizoen klaar te hebjen. Daar komt bij dat de grond
eerst moet inklinken, anders
krijg je verzakkingen."

Moordzaak
Viking Riny
uitgesteld

ZANDVOORT/HAARLEM - De rechtzaak over de vermoorde Viking Riny Meerveld (37) is aangehouden. De
rechtbank heeft de zaak maandag voor onbepaalde tijd
terugverwezen naar de rechtercommissaris. De verklaring
van de verdachte, de dertigjarige Zandvoorter Ab Z.,
strookt niet met een bandopname die tijdens de schietpartij is gemaakt. Meerveld had namelijk een dictafoon in zijn
zak toen Ab Z. hem op 3 april in het huis van Meervelds
ex-vriendin neerschoot.

ZANDVOORT - Eoel van den
Heuvel heeft donderdagavond
na drie jaar de voorzittershamer van de Ondernemers Vereniging Zandvoort neergelegd,
omdat hij er geen tijd meer
voor heeft. Van den Heuvel is in
totaal zes jaar bestuurslid geweest. Hij gaat binnen af zienbare tijd weg uit het bestuur. De
OVZ heeft voorlopig geen nieuwe voorzitter. De taken van de
voorzitter worden verdeeld
over het bestuur. Dat is sinds
donderdag versterkt met Leo
Heino. Hij houdt zich in het
bijzonder bezig met het Ondernemers Platform.
De Zandvoortse bariton Wim de Vries en pianist Ruud van der Hun optreden had een hoog niveau. Dat is niet zo vreemd, want
Linde schotelden het publiek in de Krocht vrijdagavond niet alleen beiden zijn professioneel geschoold
Foto Andre Lieberom
ZANDVOORT - Op donder- Mozart voor, maar ook nummers uit moderne musicals.
dag 24 oktober bespreekt de politiek de nieuwe structuurschets tijdens een openbare
commissievergadering. De gemeenteraad stelt de defenitieve
ZANDVOORT - Op het allerlaatste moment heeft de
structuurschets
hoogstwaar- burgemeester dinsdag besloten dat de spullen van golfclub
schijnlijk vast op dinsdag 12 no- Sonderland nog even in het materiaalhok van de hockeyvember. De schets geeft volgens vereniging mogen blijven. De golfclub en de hockeyverenide gemeente weer hoe Zand- ging leven al enige tijd in onmin met elkaar.
voort er in de toekomst uit
ZANDVOORT - Wipke voortse familie de zeven jaar
moet zien. Bijvoorbeeld hoe het
van
Egmond krijgt binnen- oude auto oprijdt, terwijl meverkeer afgewikkeld moet worDe hockeyclub heeft het hok zelf nodig volgens vice-hockey- kort haar elektrische rol- vrouw Van Egmond voor het
den en wat er met de flats langs voorzitter Henk van Gameren. Sonderland had tot dinsdag 15 stoel (scootermobiel) terug. winkelen in het dorp een scootde boulevard moet gebeuren.
oktober één uur de tijd gekregen om de spullen te verwijderen. De „Zaterdag kregen we de ermobiel heeft. „Het was wel
golfclub protesteerde schriftelijk, maar dat mocht in eerste m- brief in de bus met het goe- jammer dat ze hem deze zomer
stantie met baten. Dankzij flink lobbyen lukte het Sonderland de nieuws," vertelt haar niet had, maar ja, volgend jaar
volgens golfwoordvoerster Erna Meijer op het nippertje de uitzet- man, Jan van Egmond. „Of beter," zegt meneer Van EgZANDVOORT - De OVZ ver- ting te verijdelen.
we opgelucht zijn? Jazeker. mond.
hoogt de contributie voor haar
Zijn vrouw kan niet meer lovoelt het ook als pen.
135 betalende leden met 100
Ze is na een hersemnfarct
„Op korte termijn proberen we nu een oplossing voor de spul- Bovendien
procent. Daarmee wil de OVZ len te vinden," aldus Meijer. Van Gameren wil geen commentaar een soort genoegdoening." half zij dig verlamd geraakt en is
extra acties bekostigen. Tijdens op de kwestie geven. „Het is nu een zaak tussen de golfclub en de
Zijn vrouw moest de scooter- tevens hartpatiënte. Dankzij
de vergadering van de OVZ gemeente."
mobiel vlak voor de zomerva- een traplift kan ze inmiddels
stemden vijftien leden voor de
kantie inleveren, omdat de ge- wat makkelijker de bovenververhoging met 100 procent. Zes
meente vond dat ze wettelijk dieping van haar huis aan de
leden wilden de contributie
gezien geen recht had op zowel Van Lennepweg bereiken. Voor
met duizend gulden verhogen.
een elektrische rolstoel als een die lift moest de familie Van
Een verhoging van 80 procent
bruikleenauto. De commissie Egmond overigens in eerste inof een van tweehonderd gulden
EXTRA COMMISSIE- EN RAADSvoor bezwaar- en beroepschrif- stantie een eigen bijdrage betahaalden het niet, omdat de OVZ
ten heeft de gemeente echter op len, maar ook die draaide de
VERGADERING VOOR STRUCTUURSCHETS
dan geen spaarpot voor extra
gemeente terug. De regeling
haar vingers getikt.
De concept-Structuurschets is gereed.
acties kan opbouwen.
Volgens de commissie voor voor de eigen bijdrage was naDe gemeenteraad zal deze belangrijke leidraad voor de toebezwaar- en beroepschriften melijk afgeschaft, voordat de
komst van Zandvoort bespreken in twee extra vergaderingen:
wist de gemeente namelijk wel familie Van Egmond de traplift
- gecombineerde commissievergadering op donderdag 24 oktober
dat de familie Van Egmond een in huis had.
1996,20.00 uur;
ZANDVOORT - De gemeente
Over één puntje zou het echt- extra raadsvergadering op dinsdag 12 november 1996,20.00 uur.
bruikleenauto had, toen de rolZandvoort heeft vermoedelijk
Beide vergaderingen worden gehouden in de Raadzaal, Raadstoel toegekend werd in novem- paar Van Egmond eigenlijk nog
per l november ook een eigen
huis (ingang bordes Raadhuisplein).
ber 1995. De gemeente heeft im- kunnen strijden met de geinternetpagina.
Voor belangstellenden zijn bij de Centrale Balie (ingang Swaluemers voor de auto een tege- meente: een bredere schuurstraat) exemplaren van de Structuurschets beschikbaar.
moetkoming in de kosten over- deur, zodat de elektrische rolOp de proefpagina staat zoVoor nadere informatie, bureau Voorlichting (023) 574 01 62.
gemaakt naar de girorekening stoel makkelijker de schuur in
wel actuele als algemene inforgereden kan worden. „Maar we
van de familie Van Egmond.
GEMEENTE
matie. Daarnaast start er binDaarom vindt de commissie zijn het allemaal een beetje zat.
nenkort een proef met een voivan bezwaar- en beroepschrif- We weten dus nog niet of we
ce-mailsysteem (automatische
ten het „in dit specifieke geval daar nog achteraan gaan," altelefonische informatie).
alleszins redelijk" dat de Zand- dus Jan van Egmond.

Structuurschets

Golfspullen mogen blijven

Contributie

Internet

Familie Van Egmond
krijgt rolstoel terug

werd. Ik legde het verband
niet." Erna zou hij volgens zijn
verklaring na een worsteling
'het ding' (pistool, red.) uit de
handen van Riny hebben getrokken. Vervolgens zou hij het
pistool naar voren hebben gehouden en met hebben gekeken
toen het afging. „Het was vrij
smal daar, maar dan kon u hem
bijna met missen? Is dat zo?"
vroeg de rechter. „Dat is nooit
in mijn hoofd opgekomen, ik
was verschrikkelijk bang," alDe officier van justitie ver- dus Ab Z. Hierop vroeg de rechwijt Z. zwaar lichamelijk letsel ter zich hardop af of dreigen
te hebben toegebracht aan niet genoeg was.
Meerveld. Z. heeft volgens de
officier van justitie Meerveld in
Van hetgeen zich moet hebhet hoofd geschoten, waardoor ben afgespeeld op de bewuste
hij enige dagen later zou zijn dag is een reconstructie geoverleden.
maakt. Daar zijn videobanden
en een draaiboek van gemaakt.
Meerveld woonde in Zand- Het materiaal werd naar het gevoort en was al enige tijd in rechtelijk laboratorium geconflict met de' verdachte. De stuurd voor nader onderzoek.
onenigheid tussen de twee Een uitvoerige rapportage
mannen zou in de huiselijke daarover zou nog volgen. De
sfeer liggen. Op 3 april zou het uitslag is pas op 11 oktober bij
slachtoffer Ab Z. om 18 uur in alle partijen binnengekomen.
zijn woning te Hoofddorp zoals
afgesproken hebben opgezocht.
De officier van justitie wil een
Op vragen van de rechter ant- geluidsreconstructie laten mawoordde Ab Z., dat hij wist dat ken. Die wordt vergeleken met
Meerveld zou langskomen om het bestaande cassettebandje
zijn hond pp te halen. Hij gaf de dat Meerveld in zijn zak had.
rechter zijn verklaring: hij zou „Eventueel kan men gebruik
zelf de deur hebben openge- maken van een pop, waarin gedaan. Toen hij zich omdraaide schoten wordt, zodat het geluid
en de trap opliep, zou Meerveld op het bandje terecht komt,"
hem in het been hebben gescho- aldus de officier van justitie.
ten. „Ik hoorde een ontzettende „Het is een vergaand middel
knal en voelde een schok door maar ik denk dat het een van de
mijn hele lichaam," verklaarde middelen is die misschien naAb Z., „maar ik hield er geen der tot de oplossing kan leirekening mee dat er geschoten den."

Marco de Boer verlicht raadhuis

na

De gevel, het bordes en de
fontein worden verlicht. 'Lichtkunstenaar' Marco de Boer, bekend van de verlichting van de
watertoren en de kastanjeboom, heeft vlak voor de zomervakantie al een keer een
proefopstelling gemaakt.

NVM

.MAKELAAR,

pagina 3

Marcel Meijer
kan niet
zonder zee

pagina 5

Zandvoort 75
blijft maar
winnen
sportpagina
Vragen over bezoiging?
donderdag 9-12 uur
tel 571.7166
Advertenties: tel 571.7166
Redactie: tel 571.8648

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

CENSE&
\LlNGEN

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 - 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Het college van Burgemees-

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 6
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Plek
gezocht
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Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
1
6
okt
06.27
02.05 18.4714.36
17
okt 07.08 02.35 19.2715.17
1
8 okt 07.56 03.04 20.1215.56
1
9 okt 08.45 03.04 21.0516.34
2
0 okt 10.0005.0522.3617.47
21 okt 11.21 06.15 00.5618.44
22 okt 00.56 08.20 12.3020.15
23 okt 01.06 09.45 13.4021.34
24 okt 02.0610.3714.3622.25
Maanstand:
EKza 19 okt 19.59 uur.
Hoogwater: vr 18 okt 20.12 uur
f AP + 123 cm.

Laagwater: vr 18 okt 15.56 uur
NAP - 62 cm.

Middenstand
loert op
winkeldief

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

B

Zeestraat 38, Zandvoort
De traditionele
Crtekie keuken.
Vanaf 6 oktober
wordt ons menu
uitgebreid met div.
mediterrane visschotels
Dagelijks geopend
Keuken van
17.00-23 00 uur
Maandag en
dinsdag gesloten
Voor
reserveringen
tel 5713758
U bent
\an
liiiite
n elkom
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ZANDVOORT - Nog voor de ter en Wethouders heeft onKerst staat de voorkant van het langs toestemming gegeven
raadhuis in de schijnwerpers. voor de verlichting.
De Strandkorrels, een stichting
van Zandvoorters die anoniem
(ADVERTENTIE)
willen blijven maar wel goede
doelen sponsoren, stelt daarvoor 45.000 gulden beschikbaar.

(ADVERTENTIE)

„SYMPOSION"

DEZE WEEK:

„Wat u verklaard heeft, past
niet bij de geluiden op het bandje," zei de rechter tegen Z. Er is
onduidelijkheid over het aantal
schoten en de worsteling, die
volgens de verdachte zou hebben plaatsgevonden. „Vooral
omdat het slachtoffer het niet
meer na kon vertellen en na een
week is overleden, moeten we
het met name hebben van de
technische bewijsstukken," zei
de rechter.

Voorzitter weg

Gneks
specialiteiten
restaurant

Oplage: 5.400
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Weekmedia

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
MEER ACHTERGRONDEN
BIJ HET NIEUWS

ZANDVOORT - Tine Koome en Mona Meijer van kunstenaarsgroep 'Het Zandvoorts Palet' vinden het eerlijk
gezegd doodzonde. In opdracht van de strandpachters
schilderden ze een decor voor de stand van Het Lekkerste Weekend. Drie weken lang waren ze er iedere dag mee
bezig. Ze hadden het anders verwacht. Het bijzondere
doek, een Zandvoorts schilderij van maar liefst tien meter lang en drie meter hoog, kwam totaal niet 'uit de verf'.
„De strandpachters kunnen
er niets aan doen," benadrukt
Tine nog even extra. „Ze kregen te weinig ruimte in de tent
van Het Lekkerste Weekend,
dat hadden ze zelf ook niet verwacht. Ons kunstwerk verdween dus achter tafels, kratten met sinaasappels, een
groot fornuis en een ijstkast.
Er stonden ook nog mensen
voor te werken. Bijna niemand
van de voorbijgangers heeft
het doek gezien."
Tine en Mona, beide kunstenaressen die schilderlessen geven in de voormalige Mariaschool op de Koninginneweg,
hebben er veel werk aan gehad. Eerlijk gezegd zouden ze
het doodzonde vinden als het
decor verdween op een stoffig
zoldertje. En zo denken ook de
Zandvoorters erover die het
doek wel hebben gezien.
„We vonden de opdracht
reuze spannend," aldus Tine.
Een decor maken van drie meter hoog en tien meter lang,
dat hadden we natuur lij k nog
nooit eerder gedaan. Thema
moest zijn: lucht, zee en
strand. Voor de rest mochten
we ons flink uitleven. Nou, dat

ben we het uitgehangen in de
gang van de Mariaschool. Op
zo'n moment besef je pas hoe
groot het is. Een gedeelte hing
zelfs over de ballustrade. Het
was avond en alle lichten van
de school waren aan. Het doek
hing daar echt in zijn volle glorie en iedereen die er langs
kwam vond het schitterend.
hebben we met z'n tweeën ge- We waren eerlijk gezegd apedaan. We zagen het eerlijk ge- trots."
zegd als een uitdaging."
Mona en Tine zijn inmiddels
Mona en Tine kochten eerst over de gebeurtenis heen. De
het materiaal: meters kaas- antichmax van Het Lekkerste
doek en textielverf. Ze naaiden Weekend maakt weer plaats
de lappen allemaal aan elkaar, voor de humor en de creativitotdat ze de gewenste lengte en teit die de twee dames zo eigen
breedte hadden. Tine: „Daar- is. Bovendien hebben de
tussen zetten we om de twee strandpachters een mooi idee
meter taamboestokken. De geopperd. Het doek kan gestrandpachters konden het de- huurd worden door de liefhebcor dan gemakkelijk in de her. Zo kan iedereen er toch
grond vastzetten en zonodig in nog van genieten. Een feest,
de gewenste vorm plaatsen." een toneelstuk, een bijzondere
avond. Wie het wil hebben
„ledere twee meter die we mag het tegen een vriendelijk
verfden lieten we eerst drogen. bedrag meenemen op een
Pas de volgende dag gingen we voorwaarde. Het moet weer
met een nieuw stuk van het ongeschonden worden terugdoek verder. Het was elke gebracht.
morgen weer spannend om te
De dames zijn blij, zien het
zien hoe het vorige deel was
opgedroogd. Duinen, strand weer helemaal zitten. 'Ere wie
en water, dat was de basis, la- ere toekomt', zegt een groot
ter schilderden we de thema's deel van de Zandvoortse geerin: de watertoren, een limo- meenschap.
Zelf hopen de vrouwen dat
nadetentje en een zons-ondergang. Alles vloeide op dat kaas- het doek een keertje in de bidoek zo prachtig uit. We ge- bliotheek komt te hangen, of
taruikten zelfs zoutkristalle- de centrale hal van het raadtjes, die werden door de verf huis. Een paar flinke lampen
gemengd. We schilderden er erachter en... Tine's ogen Tina en Mona hopen dat het doek een keertje in de bibliotheek
schitteren. „Dat zou pas echt komt te hangen, of de centrale hal van het raadhuis
opspattend zeewater mee."
Foto Enck van deer
„Toen het doek af was, heb- prachtig zijn."

H
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TVT5ïf"1111T*llllr
die krant moet ik hebben.
' t»*-«Jl *•"• **J-1»-? Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

A

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l l l l l l l l l l l l
Adres:
l l l l l l l l l l l l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l l l
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 half jaar/33,90 jaar/59,20

l
l

l
l

l
l

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
_
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7ÏÖ37ÏBÖÏ 7003

l
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uitvaartverzorging
kennemerland bv
WIE IS DEZE ABRAHAM?

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

(AT) JAN DE BOER
(g) JAN DE STADT
© JAN DE KEE
Bel uw goede antwoord door op

STAM P POTTEN zijn er weer.
Heerlijke erwtensoep, bruine
bonen soep en vele andere
soepen. Belegde broodjes.

5718795

-Sr

De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot
12.30 uur.
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.

2e halve
prijs

Vatten ï>e bia&eren
Van ï>e hoorn,
onze bloemen btijVen
berschoon.

Onder de goede antwoorden wordt een
biertje op Island de Margarita verloot

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

van Rookworst
is in de
maand

nnctnrt

VOORLICHTING BUDGETSUBSIDIËRING
In het kader van de invoering van een nieuwe subsidiesystematiek zullen er op
21 en 22 oktober voorlichtingsavonden gehouden worden voor sport-, welzijnsen culturele instellingen. De ir.:tellingen zijn voor één van deze twee avonden
uitgenodigd. Mocht men nog geen uitnodiging voor deze voorlichtingsavonden
hebben ontvangen, dan kunt u zich telefonisch opgeven bij R. de Boer, afdeling
BZ/WOC, tel. 57401 00.

SPEC/AL/TE/T
VAN DE WEEK
A>V

- s

'A\ >•~>/.-~'
lV
?i-^

EXTRATQPSLAGER REKLAME
ONTHEFFING WET GELUIDHINDER
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn voornemens om ten behoeve
van de plaatsing van woonwagens aan de Heimansstraat een verzoek om
vaststelling van hogere waarden (verkeerslawaai) als bedoeld in de Wet geluidhinder bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in te dienen'.

ONZE SPECIALITEIT

"erica"

VARKENSHAASJE

LEVERWORST

Bloomenmaga/ijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023- 5712301

RAUWE BOERENHAIVH

*\ BIEFSTUK TARTAAR

:>

K

In onze
zonnestudio:
perfekte, moderne

Piet en Jo
Wilhelmus
bedanken iedereen voor de vele reacties
op hun 60 jarige bruiloft (30 september)
Het was een reuze gezellige dag
Piet en Jo Wilhelmus
A. J. v.d. Moolenstraat 18
Zandvoort

GOULASHSOEP

p/keer

FILET AMERICAIN

VREEBURG

Haltestraat 54 Zandvoort

^

^^^A^è^^^^
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PASSAGE42

EEN DAKKAPEL
IS RUIMTEWINST

naast surfshop
023-5712500

Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs!

U wilt ook ruiwtewwst op zolder?
Bel nu: 072-5022700, fax: 072-5022730
of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.

14 jaar

Stuur mij uw documentatie
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

Single Dance Soc. „De Manege"
zat. avond in het thema
oktober feestmaand
WIM KOOPMANS
entree 15,--; ongeb. mensen v.a. 30 jaar

Let op!

Post de bon zonder postzegel naar:
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM

Let op!

Volgende week zat. afsluiting feestmaand
met een special
EEN SUPER SOUL NIGHT
met live MEMPHIS TRAIN in the midnight
hour
DONNA LYNTON
Dus: ongebonden mensen vanaf 30 jaar;
corr. gekleed kom naar de manege

H .

Binnenkort komt voor leden van de EMM vrij voor verhuur:
Garage Keesomstraat OOOOON, huur ƒ 123,21 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Keesomstraat OOOOON hebben de huurders van de woningen aan de Keesomstraat met de nummers 149 t/m 519.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garage door een briefje met uw naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
de E M M, Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 23 oktober 1996 om 12.00 uur, in
ons bezit te zijn.
',:•••'"-:''. '-. ' .:•'~•• V'V'-M'•;''••' • '•' ''-'i • :' :'•

Sportkas

Alle energie in één stand.
Uw energiebedrijf staat op standnummcr 76 t/m 80
van de Haarlemse Najaarsbcurs met:
»- spaarlampen

*- veilig gebruik van gas

^- eco-stroom

en elektriciteit

*- energiebesparing/subsidies
*- isolatie

^- energiezuinige
huishoudelijke apparatuur

••- zonneboilers

^- inductief koken

*- HR-ketels
Knip de bon uit en pak uw voordeel!

WAARDEBON f 50,Tegen inlevering van deze bon ontvangt u maar liefst ƒ 50,- korting op de
aankoop van vijf Philips spaarlampen. Natuurlijk kunt u er ook één of
twee kopen. Dan is de korting ƒ 10,- per lamp.
Deze bon is alléén geldig op onze stand tijdens de Haarlemse
Najaarsbeurs van 15 t/m 20 oktober 199G in de Extranhal te Haarlem.
Aantal lampen:

Naam:
Adres:

96103B C. Slegersstraat 2a
96104B Stationsplein 19
96105B Thorbeckestraat 46

slopen congresgebouwen, beheerders
woningen en slaapgebouw
veranderen bedrijf naar woning
vergroten dakkapel
plaatsen dakkapellen

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen
binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten. ,
Verleende bouwvergunningen
95109B Swaluestraat 2
96014B Zandvoortselaan 54
96080B Herman Heijermansweg 73

plaatsen kunstwerk
vergroten woning
plaatsen doorloopgang

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende vergunning
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in cje.herziepe Woningwet, vvorden niet gepubliceerd.
Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Dit register kan worden
ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de
openingstijden.
<-

GEMEENTE

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts £3.145,"
Sluit een natoa-uit^artyerzel^ring
bij tlitvaarteéntrunt Haarlem^

c

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natara-uïtvaartverzekering,
daar heb je wat aan.

"Dat heb ik toen wel ondervonden
Natuurlijk, de verzekering dekle alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en sleun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste xorg geregeld,
precies zoals mijn man xich dat had voorgesteld.
'Ju, deze uitvfmrtverxelcerinfj
is mijn
vertrouwen meer dan tvaard.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
tn
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

'/•Ui

y

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

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
lN OMSTREKEN
'arklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
^ ( « • • • • M M M M i M M M M H

-^ Ju, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitveiv.ekering
D ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
ij

naam:

nian/vrou\\

_( straat:

><

^| postcode/woonplaats:

Postcode/Woonplaats:
Energie Noord West

1. A. W. van Muijen-Hagen, Mijdrecht; 2. Mevr. Hess-Houtman
Ouderkerk a/d Amstel; 3. A. Kranenburg, Mijdrecht

96102S Bentveldweg 3-5

DAKKAPELLEN

GARAGE IN DE VERHUUR

'-JttOISF'

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw-/sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

Reserveren of info over
lidmaatschapspasie tel. 023-5716023

NOC-NSF en uw regionale dagblad organiseren samen de Actie Sportkas.
Hiervoor zet NOC-NSF o a. haar mascotte Nockie m. De grote Nockie-prijsvraag is een onderdeel van de Actie Sportkas. Doe mee aan de grote
Nockie-pri|svraag en maak kans op 2 toegangskaarten voor een groot sportevenement, een Nockie sporthanddoek en een gratis plaatsing van een
Nockie wensadvertentie in dit regionale dagblad. Heb j i j al een Actie
Sportkas-kaart? Vul dan op de Nockie antwoordkaart de
.
ƒ -'T" * volgens jou allerleukste tekst m van de lege balloon m
nf i^^ l /
iTjJ^dBMhl ^^ onderstaande Nockie strip en stuur deze naar ons op.
8 weken lang worden m deze krant elke week 3 wmnaars bekend gemaakt Bel voor meer informatie over
de Actie Sportkas en de deelnemende sportclubs naar.
Weekmedia. Hans van den Pol,
tel 020 - 56 22 285.

Op donderdag 31 oktober 1996 om 16.00 uur zal in het Raadhuis een hoorzitting
worden gehouden. Tijdens deze zitting zal iedere belanghebbende de gelegenheid worden gegeven op het verzoek om ontheffing mondeling te reageren.

Ruiter)

Nijverheidsterrem 14
l645VXUrsem

M

Het verzoek om ontheffing ligt met ingang van 18 oktober 1996 gedurende
14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang Swaluestraat)
te Zandvoort.
Het Raadhuis is geopend van ma. t/m do. 08.30 tot 16.00 uur en op vrij. van 08.30
tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen schriftelijke bedenkingen
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voor lekker eten

zonnebanken 10

12.50

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op dinsdag 8 oktober
vergaderd. De besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere in week 41
door B&W genomen besluiten is op dinsdag 15 oktober vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te zien bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, Swaluestraat 2.

3 telefoon:

Philips
Lampenier

P

X|
2
• M

leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.
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Bijzondere film
over maori's
ZANDVOOET - Filmclub Siition van Collem draait woensdagavond 16 oktober om half
acht de Nieuw-Zeelandse film
Once we were warriors' in het
Circus aan het Gasthuisplein.
Leden van de filmclub krijgen
Korting, maar niet-leden zijn
ook welkom.
De indringende film 'Once we
were warriors' gaat over het dagelijks leven van een maorigezin anno nu. Alhoewel in
rJieuw-Zeeland de scheiding
tussen de oorspronkelijke bewoners en de emigranten veel
minder groot is dan in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, blijkt een
deel van de maori's wel degelijk
bij de sociale onderklasse te ho|ren. En dat leidt soms tot veel
sociale problemen. Een prachtig sociaal drama, dat een licht
werpt op een bevolkingsgroep
waarover in Nederland weinig
bekend is. De film is in Nieuw-Zeeland met gemengde gevoelens ontvangen, omdat de maori's te negatief zouden worden
afgeschilderd.
] De filmclub vertoont een
[week later 'Shanghai Traid',
[een film van de bekende Chinese regisseur Zang Yhimou (maker van 'Raise the red lantarn').
(zang Yhimou heeft voor deze
jfilm de jaren dertig als decor
genomen en zich minder laten
leiden door zijn politieke bril
dan bij andere films.

Kinderactiviteiten
ZANDVOORT - Buurthuis 't
Stekkie (Celsiusstraat 190)
heeft tijdens de herfstvakantie
veel activiteiten voor kinderen.
Woensdag is er van tien tot
twaalf kegelen in Gran Dorado.
Van twee tot vier kunnen kinderen hun eigen kunstwerk maken in 't Stekkie. Kijkdozen
maken staat donderdagmorgen
van tien tot twaalf op het programma. Van twee tot vier bezoeken de kinderen het politielureau. Vrijdag kan iedereen
utpuffen en alvast in een disostemming komen, want zaterdagavond is er van zeven tot
legen uur kinderdisco. Voor
die activiteiten zijn losse kaar;en en strippenkaarten te koop.

Expositie
ZANDVOORT - Bep van der
Lans-Lengers uit De Zilk exposeert in het Cultureel Centrum
.quarellen, tekeningen en Chilese schildertechnieken. De
;entoonstelling is tot 8 decem>er te bewonderen. Het Cultueel Centrum (Gasthuisplein
Jb) is van woensdag tot en met
zondag van een tot vijf geopend.

Tweede bul
Han Crabbendam, oud-leerling van de Mariaschool, heeft
J
;ijn tweede doctorandustitel
ishaald. Hij is nu niet alleen
ledrijfskundig ingenieur, maar
( ok psycholoog. Op dinsdag 29
oktober krijgt hij zijn psychologiebul van de Vrije Universiteit
van Amsterdam.
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Middenstand heeft eigen antwoord op Muskens
Wie het echt niet meer kan betalen mag een brood stelen,
beweerde bisschop Muskens onlangs. In Zandvoort zijn de
middenstanders echter niet van plan hun spullen zomaar
te laten stelen. Steeds meer winkeliers kiezen voor een beveiligingssysteem. De Albert Heijn op de Grote Krocht ging
recentelijk overstag. Voortaan houden acht camera's de
klanten in de gaten. Sommige ondernemers vinden dat nog
niet voldoende of kiezen voor een ander systeem. Bij de
Hema staat zondags dan ook tegenwoordig een potige vent
bij de detectiepoortjes.
A, WAT EEN OPMER- Noordwijk had Van der Laan
een landelijke primeur: een
Hema met poortjes. „De winkeldiefstallen liepen werkelijk
te Krocht. „Ik ben het uiteraard de spuigaten uit. Mijn ouders
niet met hem eens. Ik ken het gooiden noodgedwongen de
probleem zeker, alhoewel het zaak op zondag dicht, omdat er
voor mij nog moeilijk te bepa- zelfs hele horlogekasten verlen is of het een groot probleem dwenen." Van der Laan zweert
is, omdat ik hier nog maar pas bij zijn detectiesysteem, onzit. Vooral kleine dingen, zoals danks de extra tijd die zijn peransichtkaarten, nodigen blijk- soneel kwijt is met het bevestibaar uit om te stelen. En elke gen en ontkoppelen van de lamorgen mis ik wel een paar bels. Hij heeft het aantal winkranten," vertelt hij.
keldiefstallen met grote spron„Mensen nemen ze gewoon gen zien kelderen.
mee zonder te betalen als ze
„Het kostte me een ton. Per
voor de winkel liggen. Laatst jaar ben ik ook nog eens twinstond ik net voor in de winkel tigduizend gulden door het latoen ik een meneer een Engelse belen kwijt, maar dat is het zekrant zag pakken en weglopen. ker waard. Ik had de kosten er
Het einde van het liedje was dat al het eerste jaar uit. Overigens
hij toch maar van zijn krant kost zo'n zelfde systeem als ik
afzag. Hij wenste me een dag heb nu nog maar 35.000 gulden.
met veel verkoop toe. Dat zal En je hebt ook de laatste jaren
wel lukken als al mijn klanten steeds betere versies gekregen.
betalen, zei ik. Het floepte er zo Die schaf ik pas aan als ik,het
uit." Slechts een enkele keer, proletarisch winkelen weer zie
zoals de dief die gepakt werd toenemen." Helemaal watermet een buit van tweehonderd dicht is het labelsysteem niet.
gulden aan telmachines, gaat Daarom heeft Van der Laan
het om duurdere artikelen. voor de drukke zondagen een
„Maar die staan grotendeels 'klerekast' ingehuurd om te
achter glas of achter de toon- surveilleren bij de uitgang en
bank en zijn dus minder mak- lopen er een paar medewerkers
kelijk te stelen."
rond die de klanten in de gaten
Een winkeldief aanhouden, houden.
vindt Balkenende moeilijk. „Ik
De Albert Heijn heeft voor
kan het zo moeilijk geloven dat een andere beveiliging gekozen.
iemand steelt, omdat ik zelf Bijna een half jaar geleden inniet zo in elkaar steek. Dit is vesteerde L. Schoonebeek een
bovendien een klein dorp, als je fors bedrag in camera's. Eerst
iemand verdenkt en je hebt het hingen er zes in de zaak, inmidmis, beschadig je zijn goede dels zijn het er acht waarvan er
naam." Volgens de politie zijn een paar niet zichtbaar zijn. Boer beslist mogelijkheden om ze- vendien hangt vooraan in de
ker te weten of iemand steelt. winkel een waarschuwingsWinkeldiefstal heeft bij de poli- bord in diverse talen.
tie in Zuid-Kennemerland een
„Ik ben ontzettend tevreden.
zeer lage prioriteit. Het zijn dan Het geeft veel meer rust voor
ook de ondernemers zelf die mijn
personeel,"
vertelt
het meeste weten van beveili- Schoonebeek. „Of mijn persogen volgens Hage.
neelsleden geen last hebben
Hema-eigenaar Theo van der van het big brother is watching
Laan was begin jaren negentig you-gevoel? Nee, dat valt reuze
de eerste Zandvoortse midden- mee. Ik zit echt niet de hele dag
stander die zijn zaak beveiligde achter de beeldschermen op te
en L. Schoonebeek (Albert letten of ze iets doen wat niet
Heijn) is als laatste bekeerd. zou mogen."
Beiden zijn overigens heel teVolgens de Albert-Heijnbevreden over hun eigen systeem. drijfsleider werken de camera's
Samen ~ met ~ de "Hema in vooral preventief. Ze schrikken

ZANDVOORT - De open dagen in het Kennemer Dierentehuis zijn vooral de dieren een
groot succes geweest. Tien katten en vier honden hebben een
nieuwe baas gevonden en bovendien brachten inwoners en
ondernemers van Zandvoort
3200 gulden bij elkaar voor dierenbedjes.
Dat bedrag overtrof alle verwachtingen, zodat de beheerster van het dierentehuis, Irene
Mudde, ook zij schotten kan
aanschaffen.
Sommige
winkeliers
proberen
dieven met
camera's
te vangen
Foto Andre Lieberom

potentiële winkeldieven af.
„Een aantal vaste gezichten zie
ik dan ook niet meer in mijn
winkel." Hoe effectief zijn beveiligingssysteem is, bekijkt hij
als de camera's er eenjaar hangen aan de hand van de verliescijfers. Aan camera's kleven
echter bezwaren. „Volgens mij
hebben ze het vooral een psychologisch effect. Ik zie mijzelf
met naar die beeldschermen turen, daar heb ik geen tijd voor,"
merkt Hemadirecteur Van der
Laan kritisch op. Schoonebeek
kan zich daarin vinden. „In het
begin lette ik er natuurlijk
meer op, maar nu kijk ik wat
minder vaak. Het werkt meer
andersom: een van mijn medewerkers, die gewoon aan het
werk is, ziet iemand die zich
verdacht gedraagt en laat de camera op die klant inzoomen.
Dan kan worden vastgesteld of
het inderdaad een winkeldief is
en kunnen we de politie bellen.
De politie kan eventueel een
print van de band maken."
Bruna-eigenaar Balkenende
heeft ook zes camera's in zijn
winkel hangen. „Ze vallen heel
erg op en dat helpt al een stuk.
Onlangs heb ik wel geïnfor-

meerd naar poortjes, maar ik
vind tienduizend gulden wel
erg veel geld op dit moment."
Ijzerhandel Zantvoort vond
de camera's met voldoende en
schafte vijf jaar geleden wel
poortjes aan. „Maar," bekent
Henry Zantvoort, „we hebben
pas twee mensen gepakt dankzij de poortjes en de camera's.
Het is te lastig om op elke
schroef een detector te bevestigen en de echte profs weten het
systeem te omzeilen. Nee, ik
vertel niet hoe, want dat brengt
mensen op ongezonde gedachten."
Op elk artikel een detector?
„Onmogelijk," zegt ook Van
der Laan. „Maar we gaan wel
heel ver. Dat kan blijkbaar niet
anders." De bisschop zei dat je
een brood mag stelen als je arm
bent. Er zijn mensen die het
ook niet zo nauw nemen met
andere eerste levensbehoeften,
bij de Hema worden namelijk
de closetrollen beveiligd. „Ze
gingen deze zomer als warme
broodjes, alleen betaalden mensen er niet voor. En dat was niet
de bedoeling," aldus Van der
Laan.
Monique van Hoogstraten

ildering
ZANDVOORT - Toneelverenging Wim Hildering treedt op
15 en 16 november op in Gejouw De Krocht met 'Dubbel
•vraak' van Alan Aykborn. De
'oorstellingen beginnen om
wart over acht.
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Selectief milieubeheer
behoorlijk museumbeleid of
bedrijfsvoering.
Onbegrijpelijk vind ik evenwel het feit, dat de gemeenteraad zich selectief ongerust
maakt over eventuele bodemverontreiniging.
Waarom
maakt de gemeenteraad zich
niet ongerust over de bodem
onder het nieuwere gedeelte
van het gemeentehuis? Oudere
Zandvoorters kunnen zich
goed herinneren en precies vertellen, welk soort bedrijfsvoering voor de bouw van dit nieuwe stadhuisgedeelte
heeft
plaatsgevonden. Op oude foto's
staat heel duidelijk een benzine/oliepomp afgebeeld op de
plaats van het aangebouwde gemeentehuis gedeelte. Vroeger
bevonden zich daar ter plaatse
een petroleumhandelaar en een
garagebedrijf.
Het milieubeheer kwam pas
in het begin van de jaren zeventig tot stand en de betrokken
bedrijven waren ver voor deze
tijd actief. Van oliedichte vloeren evenals van milieurecht,

Veel bezoek bruidspaar
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Wie goed kijkt ziet links naast het raadhuis de benzinepomp op
deze ansichtkaart uit 1933
was toen nog geen sprake. Zo
zullen er in de loop van de jaren
flinke hoeveelheden mengels
van koolwaterstoffen (lees petroleum, motorolie etc.) bedoeld of onbedoeld ter plekke
in de grond verdwenen zijn.
Niemand kon mij evenwel mededelen, dat hier ter plaatse
enige grondsanering plaatsgevonden. Aangezien dit over het
algemeen zeer kostbare procedures zijn, lijkt het mij normaal
dat men zich dit herinnert.
Het blijft voor mij een raadsel, waarom de gemeenteraad
zich zo druk maakt over een

Bij de receptie van het diamanten paar Piet (82) en Jo (81) Wilhelmus werd het onverwacht druk na een artikel in het Zandvoorts
Nieuwsblad. De Bonnies (net als Jo familie van de Bokkem, maar
een Duitser kon dat niet uitspreken en zo ontstond de bijnaam
'Bonnie') verrasten het tweetal met een, maaltje vis en de koningin
stuurde een felicitatiebrief.
Foto Lucienne Gaus

eventuele bodemverontreimging onder het Culturele Centrum, terwijl de grond onder
het aangebouwde gemeentehuis mogelijk net zo vervuild is
met allerlei koolwaterstoffen of
zelfs misschien nog meer.
Maakt de gemeenterad zich
werkelijk ongerust over de verontreiniging van de bodem onder het Cultureel Centrum of
wordt één en ander als excuus
gebruikt om het Cultureel Centrum te laten verpauperen en
slopen?
W.A.H. Keur
VHertoijenbosch

Ontmoetingsdag viert
feest in Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Voor het
zilveren jubileum van de
Ontmoetingsdag op woensdag 6 november is een speciale locatie uitgezocht. De
25-e Ontmoetingsdag voor
350 ouderen en gehandicapten vindt voor het eerst
plaats op de Brink in Nieuw
Unicum.

Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
"'•ai laai, ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
Per jaar. Voor postabonnees gelden
wdere tarieven. Losse nummers ƒ
Opgave
abonnementen, verhuiZ|
ngen,etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten:
donderdag 09.001
200uur. tel. (023)-5717166

1990: 48;
1991: 28;
1993: 31;
1994: 70;
1996: 42 (tot nu toe)

1992: 47
1995: 58

Wie overtreedt het gebod 'Gij zult niet stelen'? Zijn het
Zandvoorters? Zijn het toeristen? Van alle gearresteerde winkeldieven in zes jaar tijd had 80 procent de Nederlandse
nationaliteit. „Hoeveel Zandvoorters daarbij waren, is niet
terug te vinden in onze cijfers," vertelt Hage. De grootste
groep buitenlandse winkeldieven komt uit Duitsland (vijftien
in zes jaar tijd) en uit Polen (negen). In 1996 hield de politie
tot nog toe vier Zwitsers, een Duitser, twee Polen, een Canadees en een Tsjech aan. Verder waren het Nederlanders.
In ondernemerskringen gaat het verhaal rond dat relatief
veel senioren zich schuldig maken aan winkeldiefstal. Dat
blijkt echter niet uit de cijfers van de politie. Vorig jaar zaten
er acht ouderen tussen de 58 arrestanten, 32 dieven waren
25-60 jaar, dertien behoorden tot de leeftijdscategorie 16-25
jaar en de politie pakte vijf kinderen op. Dat wil niet zeggen
dat de stelling van de ondernemers onwaar is, benadrukt
Hage.
„Het zou natuurlijk kunnen dat winkeliers de zestigplus_sers minder vaak overdragen aan de politie."

ZANDVOORT
- Op
woensdag 23 oktober zal
Paddock l van het Circuitpark Zandvoort vanaf half
negen 's avonds op haar
grondvesten schudden. Bekende artiesten, onder meer
Sugar Lee Hooper en Nico
Landers, zullen er voor honderden Zandvoorters een
spetterende show yerzorgen. Michel en Mathieu, de
bekende uitbaters van eetcafé La Bastille aan de Haltestraat 58, vieren op die
avond het vijfjarig bestaan
van hun zaak. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

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

Het is begrijpelijk en prijzenswaardig, dat de gemeenteraad alle maatregelen neemt
ter voorkoming van of terugdringing van verontreiniging
van de bodem bij het Cultureel
Centrum. Indertijd is door een
vergeten lek geraakte tank met
huisbrandolie de bodem ter
plaatse mogelijk verontreinigd.
Het college schort, hangende
een onderzoek, een gereserveerd krediet voor renovatie
van het Cultureel Centrum op.
Het risico van deze handelswijze is een toenemende verslechtering van het pand, waardoor renovatie zeer kostbaar,
zoniet, onmogelijk wordt. Bovendien doet zich het feit voor,
dat er in het huidige Cultureel
Centrum door de slechte staat
van onderhoud nauwelijks
meer sprake kan zijn van een

De cijfers van de politie
Hoeveel winkeldiefstallen worden er eigenlijk gepleegd in
Zandvoort? Keiharde cijfers zijn er niet, want winkeldieven
blijven immers het liefste onzichtbaar. Maar de politie heeft
wel een overzicht van het aantal winkeldieven dat zij sinds
1990 heeft opgepakt Waarom 1994 een uitschieter was, kan
politiewoordvoerder Jaap Hage niet verklaren.

Doofpot
ZANDVOORT - Aan Peer
Sips, directeur van het VVV
Zuid-Kennemerland, is gisteravond tijdens het Politiek Café
de Zandvoortse Doofpot toegekend. Sips kreeg de wisseltrofee in positieve zin volgens de
anonieme jury, omdat hij zich
„daadwerkelijk inzet voor behoud en versterking van het
toerisme. Al wordt hij met altijd gewaardeerd, zijn inzet verdient lof."

Sinterklaas
ZANDVOORT - 'Het geheim
van Sinterklaas en de Kerstman'. Zo luidt de Nederlandse
titel van het boek dat Tonny
van Renterghem schreef. De
vertaling van het oorspronkelijk Engelstalige boek is inmiddels uit. Kosmos-Z&K Uitgevers uit Utrecht geven het uit.

Nieuw lied
ZANDVOORT - Het gaat goed
met de liedjes over Zandvoort.
Ria Valk wil haar nieuwe single
in maart uitbrengen. In diezelfde maand vindt ook de finale
van het concours van Eugène
Weusten plaats. Tros-discjockey Torwald de Geus presenteert deze finale. Inmiddels
heeft Weusten twintig cassettebandjes met nummers ontvangen.

La Bastille viert vijfjarig'b'éstaari

MENINGEN

W. Keur vindt het onvoorstelbaar dat de gemeente zich druk
maakt om de vervuilde grond
onder het Culturele Centrum,
terwijl die onder het raadhuis
waarschijnlijk nog erger verontreinigd is.

ZANDVOORT - Volgens gemeentevoorhchter Egon Snelders start de inschrijving voor
de Zandvoortse kerstkaart over
maximaal drie weken. Alle
Zandvoortse inwoners kunnen
inzenden.
Zij mogen hun mening over
de Zandvoortse kerstsfeer via
hun kunstwerk ventileren. Van
het mooiste schilderij wordt de
gemeentelijke kerstkaart gemaakt.

Dierendag

KING van die bisschop,
'J
hè," reageert J. Balkenende van de Bruna op de Gro-

)ude kleren
ZANDVOORT - Voor de derigste kledinginzamelingsactie
ran Mensen in Nood kan men
deren, schoenen, dekens en latens op vrijdagavond l novem3er (zeven tot half negen) en
;aterdag 2 november (tien tot
én afleveren bij de kerken en
ie Nicoalaasschool.

Kerstkaart

De dag staat geheel in het teken van Zandvoortse muziek.
Zo zingen de kinderen van de
Duinroos musicalliedjes. Carla
Vermeer en haar Friends in
Music brengen nummers van
net na de oorlog ten gehore. En
voor het eerst treden tijdens de
Ontmoetingsdag het Zandvoorts Mannenkoor en Vrouwenkoor samen op. Ze hebben
weieens eerder opgetreden op
de Ontmoetingsdag, maar
nooit met een gezamenlijk

nummer. Het is ook een primeur dat het festijn buiten de
bebouwde kom van Zandvoort
plaats vindt in plaats van het
Gran Doradohotel. „Dat is hélemaal geen probleem," zegt
voorzitter Jan Brabander.
„Want onze vrijwilligers halen
en brengen de gasten." Nieuw
Unicum heeft volgens hem veel
voordelen. „We hebben wat
meer de ruimte, er kunnen dus
veel meer rolstoelen in.
Tijdens de Ontmoetingsdag
staan 35 vrijwilligers van het
Rode Kruis, diverse kerken, de
Zonnebloem en het Welzijnsceiurum klaar voor de ouderen
en gehandicapten. De vrijwilhgers van het eerste uur zijn overigens voor dit jubileum ook
uitgenodigd.

Deelnemer.-, aan de Ontmoetingsdag
kunnen zlcli opgeven 1)1J liet Welzijnscentrum (5"l":i73),iie ANBO (5712602)
of bij een van de Z.imlvoorthe Kerken.

Dat het een gigantisch feest
wordt, daarover gonst het al in
het dorp. Een grote tent zal
worden opgezet op het Circuit
van Zandvoort om de vele gasten te kunnen onthalen. Want
druk wordt het zeker: Mathieu
en Michel weten als de besten
hoe je 'een feestje moet bouwen'.
In de vijf jaar dat La Bastille
bestaat hebben de twee een grote klantenkring opgebouwd.
Dat kan ook niet anders, meest-

al hebben ze zelf nog de meeste
lol in alles wat ze doen. En daar
houden de klanten van Mathieu en Michel nu eenmaal van.
Het enthousiasme van het duo
maakte ze in Zandvoort al meteen tot bijzondere horeca-ondernemers en 'trendsetters' in
hun soort. Steeds maar weer
opnieuw kwamen ze de afgelopen vijf jaar met knotsgekke
ideeën voor de dag.
Zo waren er de speciale eet-avondjes waar bekende Zandvoorters plotseling werden omgedoopt tot kok. Enthousiast
dook dan bijvoorbeeld opeens
de persvoorlichter van het Circuit van Zandvoort of een vertegenwoordiger in schroeven en
pluggen de keuken in, om voor
de vaste klanten van La Bastille
te koken. De karaoke-shows die
door Michel en Matthieu werden georganiseerd brachten
zelfs de meest verlegen Zandvoorters voor het voetlicht.
Hierdoor werden talenten ontdekt, waar Zandvoort voorheen
alleen maar van kon dromen.
Opnieuw een doorslaand succes bleek het 'Internet-café' dat
La Bastille onlangs een week

Berichten en tip-,
\oor de^e rubriek met
/akenmeuw s kunt u sturen naar de
redactie san het ZanchooiT, Nieuwsblad
Postbus 26. 2(MO AA Zand\oort. of mieteren
bij hei kantoor op Gasthuisplein 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

lang in de zaak presenteerde.
Vele geïnteresseerden kwamen
langs om kennis te maken met
deze nieuwe vorm van communicatie.
Michel en Matthieu zijn nu,
na vijf jaar keihard werken,
weer toe aan een nieuwe uitdaging.
Hoogstwaarschijnlijk
wordt dit de grootste. We kunnen er in ieder geval zeker van
zijn, dat het op 23 oktober flink
wa_rm wordt in de tent!!!
Kaarten en informatie verkrijgbaar
bij eeteafé La Bastille, Haltestraat 58,
tel. 5715111

Tromp deelt lekkere broodjes uit
ZANDVOORT - Afgelo- de Grote Krocht 3 is zeer gepen week was het echt feest liefd onder de Zandvoorters en
op de Beatrixschool aan de de toeristen. Niet alleen brood
J.P Thijsseweg. Zo'n twee- en koek, maar ook vele soorten
honderd bolletjes oog- kaas, zuivelwaren en speciahstbrood, belegd met kaas teiten op levensmiddelengewerden door Peter Tromp - bied worden in de Trompwinverkocht. Speciaal in deze
eigenaar van de Trompwin- kel
cot aan half december
kel aan de Grote Krocht - maand
wordt
het
van 1996
aan kinderen en leerkrach- door Peter'oogstbrood'
Tromp en zijn medeten uitgedeeld. Onder het werkers verkocht. Het speciale
nuttigen yan de over heer lij- brood heeft een specifieke
ke broodjes kregen ze ook vorm, een kleine ronde bol op
nog een leuk verhaaltje over een grote ronde bol.
'de oogstweek' te horen.
Het oogstbrood van Tromp
Peter Tromp legde het de kin- wordt door bakkerij Van Vesderen zo uit: „Graskaas wordt sem uit Haarlem gebakken op
gemaakt van de eerste melk, een echte stenen vloer. „Wij bedie de koeien geven als ze m het trekken ons brood trouwens al
voorjaar weer de wei ingaan en jaren van deze bekende bakkevoor het eerst weer vers gras rij," aldus Peter. „Onze klanten
eten. Beaujolais
Primeur wordt altij d gemaakt van
de eerste druivenoogst van het
jaar. En zo is het
in feite ook met
oogstbrood. Dit
speciale brood is
gemaakt van de
eerste tarwe, die
ieder jaar weer
van het land afkomt."
Het 'oogstfeest'
is een traditioneel
feest dat ook landelijk wordt gevierd. En dus ook
door de Trompwinkel. Het bekende bedrijf aan Kinderen krijgen hun bolletje.

zijn er uitermate tevreden
over."
De actie op de Beatrixschool
dat doet Peter de volgende keer
toch even anders. „Volgend
jaar is de Oranje-Nassauschool
aan de beurt, maar ik heb een
ding geleerd Sommige driejange peuters weten al precies wat
ze willen. Oftewel wat ze niet
willen geen boter en geen kaas
dus op hun broodje! Had je die
smoeltjes moeten zien. 'Bah,
boter' nep er eentje hoogst beledigd.
'Meneer, heeft u geen vlees
waren', had een andere dreumes verbaasd gebrabbeld
Maar nadat ze alles er afgepeuterd hadden, smaakte het bolletje overheerlijk."

Foto Andre Ueberom
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OPEN HUIS
Burg. Engelbertsstraat 7 rood, zat. 19/10
van 12.00 - 14.00 uur. Recent gerenoveerde bovenwoning (helft van vrijstaand
woonhuis). Ind. beg.gr. hal; inp. berging;
kelderkast,1e et. hal; riante woonVeetkam.
met balkon zuid; open keuken met inb/
app.; modern toilet; slaapkam.; hobbykam.;
badk. met ligbad en wastafelmeubel; zolderberging bereikbaar via vlizotrap. De woning is geheel v.v. kunststof kozijnen met
dub.glas. C.v. ketel 1995.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.
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Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
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Zoek je een baan in de beveiliging?
Volg dan nu de cursus
Basisdiploma Beveiliging
Vanaf 1 januari a.s. is dat namelijk niet meer
mogelijk. Bezoek daarom geheel vrijblijvend
de voorlichtingsavond welke VNV Beveiliging
organiseert i.s.m. het opleidings instituut BON
op woensdag 23 oktober a.s.in Hotel
Belfort, Surinameplein 53, Amsterdam.

; waren

Boücherie GuHnair presenteert het allermooiste

Voor info en aanmelding: 030-6961832
(kant.uren)

LAMSVLEES!

LA M S B OUT500 gram

VAN
23

MAKEÜAAR O.G.
Een grote collectie met ruime
keuze, óók in grote maten,
vindt u natuurlijk bij
•de

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Jrïi
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
ILBJ:
Assurantiën
NVM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
r±y Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596

CUBE HARDWARE

We starten met onze cursussen
Windows 95 - Word 7.0 - Internet
3 dagen in de avond, bel voor meer info !
RED ALERT = command & conquer

49,95
echt leder

HERFST
maak het warm
en
gezellig binnen

BtOBMSIERKUNSr

Lamskoteletten
100 gr
:
Lamsschouder
100gr ;:; - - V v ^ ' .
Lamslapjes
:

Lamsshoarma
100 gr J
'
Lamsstoof schotel
100 gr : '•:;
\ X
Lamscarré
100 gr
-V
lamszwezerik

.
,
'
^

;:

;too;:gr.:;.;,:":;/.'^, V.'. ; :' •:'-,

Haltestraat 65,
Zandvoort, tel. 5712O6O

DE CONTACTLIJN

Tel: 023-57307S2
Fax: 023-5730859

Al 5 jaar een begrip

Grote Krocht 19, Zandvoort

niet alleen voor de Anita's
en John's originele
Dr Shoe-Bizz
mt. 23- t/m 35
in de kleuren knalgeel
knaloranje en zwart

nroTHTrt
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Lamssparen bs
^
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Echt wel...

130;
soorten
vlees

-jBO , •
soorten

Komt eind oktober uit.
Voorkom een teleurstelling er schrijf je in

3D Bril ƒ 215,Sega Saturn ƒ 499,64 Bits Game Console

Nieuwe gaines op
voorraad. Zoals :
Hardline, Storm
Lighthouse
Brokon Sword
Neodfor speed 2
Crusoder no ragrat

Prijzen rijn Inclusief BTW. Beperkte voorraad. Bel voor meer hto.

l

Deze maand op
diverse artikelen
hoge
kassakortingen

ra-BTHTTt
J

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenlies van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

i
Zandvoort

BOUGHERIE

M
5719067
"SB."'el-.ö/1
Ub/r

fflfctoSS?*
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l 5-7 "• Openingstijden: ,
. maandag t/m,v'rijdag van '

39
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Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur u _

'j

T^ÓOtSTE'VLEES,- VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN,: '; ' / •

ovz

Nieuw/sblad
Doe mee aan onze
HERFSTPUZZEL

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in deze krant de
paraplu's en plaats de gevonden letter
op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing uiterlijk
26 okt. a.s. naar het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad

TE KOOP

zeer royale bovenwoning

DIEÜ-PLBZIEU
Grote Krocht 22, Zandvoort

Grote Krocht 28
tel. 5719345

Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort

in het groene hart van
Zandvoort

28

Vraagprijs f 210.000

E

tel. 5717620

J

geeft u meer!
Kerstreïs naar
Düsseldorf
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ZANDVOORT
35 36 37

Een non-stop en avondvullend programma
waaronder

Sugar Lee Hooper
Nico Landers
Travestieten show
Yo C Dee
Showbusters
en vele anderen
artiesten
aanvang 20.30 tot 02.00 uur
toegangsprijs f 30.- inclusief 5 consumptiebon|nen

Zaterdag 7 december organiseert Weekmedia een busreis naar de kerstmarkt in Düsseldori. Daar kan men in
een bijzonder sfeervolle omgeving onder meer kerstinkopen doen. De kosten bedragen ƒ 79,- per persoon
(max 4 personen per ingestuurde bon).
De reis begint om 7.30 uur bij het gebouw van Het
Parool/Weekmedia aan de Wibautstraat 131 in
Amsterdam, 's Avonds rond 21.30 uur bent u weer terug
in Amsterdam. Op de heenreis wordt gestopt voor koff ie en gebak. Op de terugreis wordt u een warme maaltijd aangeboden. Bij terugkomst krijgt u nog een aardige verrassing.
Reserveren (vóór l november) is alleen mogelijk door
middel van het insturen van onderstaande volledig
ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw
resevering.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de kerstreis is alleen mogelijk door het
insturen van deze volledig ingevulde bon naar het in
bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:

4
A

j

Adres:

u

voor alle info en verkoopadres: La Bastilte Haltestraat 58 2042 iP Zandvoort
Tel.:023-5715111

IKZIEJEINDEFEESTTENTVANLABASTILLE

Postcode:

Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:
SJgffi^?.

17S

E 4

1ste prijs
2 waardebonnen t. w.v. 75, door restaurant Albatros, Haltestraat

2e t/m 4e prijs
een waardebon voor herfstboeket l w. v. 25,aangeboden door Manneke Voit,
Buureweg 1-3
Onze promotiedames delen zaterdag 19 okt.
herfstgeurtjes
uit aangeboden door de Gaper Drugstore,
Kerkstraat

OVZ

Woonplaats:

Telefoonnr.:
Aantal pers.:

38 39 40 41

(max. 4)

geeft u meer

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie
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Met

'Een gein dat
we altijd op zee
hadden...'

oog
en

oor
de badplaats door

l

Wegwezen!
Menig raadslid heeft zo zijn mening over het drugsbeleid in Zandvoort.
Gert-Jan Bluys (CDA) deed onlangs een opmerkelijke uitspraak over de
koffieshops: „Slechts één tent in Zandvoort openhouden en de rest
van
de straat vegen!" was zijn voorstel.
Piet Keur (GBZ) is nog radicaler: „Dat gedoogbeleid in Zandvoort leidt tot
wanorde. Door de achterdeur mag het wel, door de voordeur niet. WEGWEZEN met dat soort dingen," riep hij onlangs fel in het openbaar.
Wat denken jullie hiervan, heren? De gemeente een koffieshop in eigen
beheer met raadsleden per toerbeurt achter de bar. Is dat misschien iets?

O
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ARCEL
GLIMLACHT. „Een gein
dat we op dat water
hadden. Maar niet alleen
met vissen hoor. We waren
vijftien jaar oud en in de
loop der jaren werden we
steeds 'brutaler' met de zee;
kano's die voortdurend omsloegen, vlotten en gammele
bootjes die de branding
maar net haalden."

„We gingen ook steeds verder
de zee op. Soms zaten we zelfs
een kilometer uit de kust. Het
leek wel of we met onze geïmproviseerde bootjes tegen dat
water wilden knokken. Daarnaast waren we altijd aan het
jutten. We vonden kolen en
hout voor de kachel, zelfs een
keer een heleboel balen meel.
Trouwens, toen liep het halve
dorp er mee te sjouwen."
Ook nu nog is de 45-jarige
Marcel vaak op het strand te
vinden. Met zijn kro -een groot
duwnet- vist hij nog steeds
graag op garnalen. Het liefst
loopt de bekende in- en verkoper van tweedehands goederen
met zijn gewone broek en
schoenen het water in. Daar
staat trouwens niemand van te
kijken.
„Dit jaar krijg ik van mijn
vrouw, voor het eerst van mijn
leven, een waadpak voor mijn
verjaardag. Voortaan ga ik me
dus in zo'n ding hijsen. Ik word
ook een dagje ouder, het schiet
tegenwoordig eerder in m'n
rug. Maar het zal in ieder geval
flink wennen voor me zijn. Als
ik te diep ga, loopt dat pak vol
met water. Daar mag ik wel
voor uitkijken. In het ergste geval kun je omvallen en verzuipen."
Met plezier kijkt hij altijd
naar de visserskotters, die hier

Als kind al, voelde Marcel
Meyer zich enorm
aangetrokken tot de zee:
„ledere dag na schooltijd zat ik
samen met mijn vrienden op
het strand.
In gammele bootjes of lopend
achter duw-netten visten we de
heerlijkste 'maaltjes' bij
elkaar.
En aangezien de meester gek
was op garnalen, werden we
ook nooit gesnapt tijdens het
spijbelen."

g"
l

flg
O
fO
PCC

Weusten en Voolstra op onderzoek uit
Eugène Weusten, gespreksleider van het Politiek Café, en Jo Voolstra,
bezorgde burger van Zandvoort, gaan een onderzoek starten naar de
bomen in Zandvoort. Opvallend: met name de bomen die niet meer in
Zandvoort staan worden op hun inventarisatielijst gezet. Vraag van de
bevolking: kunnen jullie niet beter een lijst maken van de bomen die er nog
wel staan en de staat waarin deze zich bevinden? Dan ziet de gemeente
meteen waar ze nieuwe bomen moet planten en welke beter moeten
worden verzorgd!
Overigens zijn veel mensen blij met het initiatief van Weusten en Voolstra.
Wat mij betreft mogen jullie trouwens beginnen bij het Juliana...uhhh
'Alexanderpark'!

i

Verwaarlozing doet wonderen!
Marcel Meyer: „Jutten deden we ook graag. We vonden kolen en hout voor de kachel, zelfs een
keer een baal meel"
foto André Lieberom

regelmatig langs de kust varen. kotter dus 'hup' met ons bootje
„Dat was vroeger ook al. De erop af. We gingen bedelen of
schippers vingen alles wat ze zeuren, zwaaiden zonodig met
maar in hun netten kregen: bier of sigaretten. Alles was
platvis, garnalen, paling..., ik best, als ze ons maar wilden
heb er de mooiste herinnerin- meenemen. Soms had je tien
gen aan. Met een paar van mijn keer pech. Maar meestal zat er
vrienden voeren we dan
naar zo'n boot.
We bedelden
om vis en vroegen of we met
ze mee moch- ----ten varen. Negen van de tien keer kregen we op zo'n dag wel 'een goeie' tus'nee' te horen. De meeste vis- sen. Dan werd het 'enteren', de
sers durfden het niet aan. De vis mee helpen uitzoeken en in
controle was scherp, er mocht het mooiste geval meevaren,
beslist geen vis verkocht wor- soms wel tot aan Wijk aan Zee.
den op zee. Je kon als schipper Dat leverde ons dan ook nog
een flinke prent krijgen. Maar vaak een flink maaltje vis op.
het was voor ons nu juist de We waren tot diep in de nacht
sport om het toch voor elkaar weg, tot grote angst van onze
te krijgen."
ouders."
„Een andere keer had je ge„Dat betekende bij iedere

woon weer pech. Dan bleven we
zeuren en zeiden we tegen zo'n
visser: 'Ach doe toch niet zo lullig man.' En dan zei hij: 'Wacht
maar, ik ga wel even wat halen
voor je.' Dan waren we aan het
juichen, dachten dat we toch
ons zin kregen. Vervolgens kreeg je
opeens een
volle bak met
kwallen over
----- je kop heen
gekieperd.
'Krijg de klere,' gilden we hem
dan nog even flink na."
Marcel legt uit hoe de vissers
werken. Het systeem is nu in
1996 eigenlijk nog precies hetzelfde. „Het visnet van de kotter sleept met een zware ketting
over de grond. Dat rammelt behoorlijk en maakt onder water
een flink lawaai. De platvissen
en garnalen zitten op de bodem

'Ik krijg van mijn vrouw een
waadpak voor mijn verjaardag'

(ADVERTENTIE)

onder het zand. Ze schrikken
van de stalen ketting en springen omhoog, het net in. Op deze
manier worden ze gevangen.
Het liefst gaat de visser 's
avonds de zee op, want dan slapen de kleine garnaaltjes," eindigt hij zijn verhaal met glim-ogen.
De zwartste dag uit zijn vis-carrière herinnert Marcel zich
ook nog als de dag van gisteren:
„Op een dag mochten we mee
met zo'n kotter. We hadden
mazzel, ze voeren helemaal
naar Wijk aan Zee. Mijn zus en
moeder wisten dat ik mee was
en verkneukelden zich al op het
maaltje vis en de garnalen die
ik mee naar huis zou nemen.
Mijn vriend had het geld voor
'ons handeltje' gauw even bij
mij in mijn borstzakje gestopt.
Zonder dat ik het in de gaten
had, schoof hij het papiergeld
precies tussen het folie van

Kerkdiensten
19/20 oktober 1996
Hervormde Kerk:

Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: SOW, ds C. vd Vate.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: A. Beijnes en B. Bleys.
Zondag 10.00 uur: A. Beijnes en B. Bleys.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: R. Pomp.

mijn pakje sigaretten."
„Aan het eind van de dag,
toen de schipper een heerlijk
maaltje vis voor ons had klaargelegd, zei m'n vriend: 'Kom op
met de poen Marcel.' 'Welke
poen man/ riep ik 'm verbaasd
toe. 'Nou, die ik in jouw borstzakkie
heb
gedouwd,'
schreeuwde hij terug. Nou, die
poen lag dus in het water. Dat
lege pakkie sigaretten had ik
net daarvoor over boord gegooid, met al het geld erin."
„Nou, je vat 'm al hè. Het royale portie vis en de zak garnalen
werd door de schipper gereduceerd tot een minimum. We
kregen nog iets gratis, voor de
moeite van het uitzoeken. Had
je dat gezicht van m'n zuster en
m'n moeder moeten zien, toen
ik met die paar vissies thuis
kwam."
Martha Burger

Dier
van de
week

Weekenddiensten

Speelweek van 17 t/m 23 okt.

"John Travolta
is
hartveroverend"

Nederlands
gesproken
versie.

De film
met de meest
romantische en
zinderende
scènes sinds
"Ghost"

A.L.

A.L.

12 Jaar

Dagelijks

Do. t/m di.
19.00

Do. t/m di.
21.30

13.30 en 15.30

Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag 23 Oktober om 19.30 uur

SflANGHAI TRI AD.
Regie: Zliang yimou
Met: Gong Li, Wang Xiaoxiao, Li Baotian.

H

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel s 023-5718686

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023:)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. • Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Zeven jaar heeft het geduurd en ze hadden de boompjes al bijna 'de nek
omgedraaid'. Nu echter hebben Bart en Renée Schuitenmaker van Hotel
Triton tot hun grote verbazing maar liefst tweehonderd perziken geoogst uit
eigen tuin.
Renée kreeg de boompjes in 1989 van haar vader cadeau. Maar ondanks
de goede zorgen lieten ze het ieder jaar volkomen afweten. Geen bloempje,
geen vruchtje....helemaal niks kwam eraan. 'Kan ook niet anders,' zei
menig Zandvoorter die er verstand van had. Duingrond is veel te schrale
grond voor perzikbomen. Nu komt iedereen in groten getale kijken naar de
'wonderboompjes', die uit protest al een jaar geen mest en verzorging meer
kregen. Misschien heeft dat wel geholpen? De oogst was in ieder geval
overdadig. En de gasten van Triton eten nu iedere morgen broodjes met
perzikenjam.

De perzikboom bij Hotel Triton

Eikel van de week.

,

•

Foto: Renée Schuitenmaker

••
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Door een echtpaar uit de Zandvoortselaan is een klacht ingediend tegen
het functioneren van een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht en zijn
superieur. De medewerker zou zich uiterst verwerpelijk hebben gedragen en
weigerde zich te legitimeren toen hij onaangekondigd de tuin in liep. Hierna
zou hij foto's van het pand hebben gemaakt. Volgens het echtpaar gaf hij
tevens blijk van intimiderende en smakeloze opmerkingen. Zijn superieur
nam het later voor hem op en vond het niet nodig er werk van te maken. Dat
hoeft ook niet meer, want Jeannette van Westerloo (PvdA) heeft zich reeds
met de zaak bemoeid. Reken er maar op dat het nu wel tot de bodem wordt
uitgezocht! Overigens komen er uit de bevolking al veel langer klachten over
het optreden van de man. Het schijnt zelfs, dat een flink aantal Zandvoorters deze ambtenaar wil voordragen bij het programma 'Ook dat nog' als
eikel van de week.

Foutje!

Wodan, een actieve zwarte Labrador van negen jaar, wacht op
een nieuwe thuisbasis. Hij is dol
op kinderen en volwassenen.
Daarom past hij heel goed in
een gezin met opgroeiende kinderen die hem veel gezelligheid
en aandacht willen geven. Zijn
oude baas bracht hem naar het
asiel omdat de zorg voor Wodan
niet te combineren viel met een
fulltime baan. Overdag zou Wodan dan immers alleen thuis
moeten zitten. Wodan heeft
slechts één rare tik: hij loopt
het liefste met zijn riem in zijn
bek. Meer informatie bij Irene
Mudde (Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, Zandvoort, tel. 5713888).

Er is door de provincie nog geen verklaring van geen bezwaar afgegeven
tegen het bouwplan Jupiter. Wie dat gehoord heeft tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening is mooi verkeerd ingelicht. Twee personen zijn nog in onderhandeling met de projectontwikkelaar en gisteren werd
er nog een hoorzitting gehouden voor een aantal bezwaarmakenden. Pas
hierna wordt de verklaring bij de provincie aangevraagd. Overigens is eind
september een aanvraag ingediend voor een sloopvergunning. Ook wil de
projectontwikkelaar vijf bomen kappen. Sloop- en kapvergunning worden
binnenkort in de krant gepubliceerd. Dan begint opnieuw de inspraakprocedure.

Expositie
Thérèse Steinmetz heeft een schilderijen-tentoonstelling in het casino. De
openingsspeech van casinodirecteur In 't Veld afgelopen donderdag ging
echter meer over het casino dan over Thérèse. Gelukkig maakte haar
vriendin Annemarie Oster het weer goed met haar speech en kreeg
iedereen van de aanwezigen een lekker glaasje champagne als troost.
Tijdens de speeches werden de roulette-tafels overigens allemaal stopgezet. Een bijzonder duur kwartiertje moet dat geweest zijn.

Haast
De TROS-loop die zondag werd gehouden was weer een groot succes. In
totaal deden er vierduizend deelnemers mee. Zo'n 1500 personen deden
de 21 kilometer-loop en passeerden daarbij ons dorp. Tien Zandvoorters
werden gesignaleerd, onder wie een flink aantal casino-medewerkers, een
juridisch medewerker van de gemeente, een rechercheur van politie, een
kok, een lid van de reddingsbrigade en een vrouw uit de Koningstraat. En
een haast dat ze hadden!...

Burgerlijke stand
Periode: 8 - 14 oktober
Getrouwd:

Michiel Lemstra en Cornelia
Petronella van den Hoven.
Geboren:
Britt, dochter van Tim Klijn en
Monica Wilhelmina Johanna
Dijkman.
Olivier Wouter, zoon van Wouter Jan ten Wolde en Monique
Juliette Marie Brüll.
Mitchell, zoon van Jan-Willem
Luiten en Bianca Visser.
Jackie, dochter van Theo Stor
en Esther Jochems.
Overleden:
Johann Dietrich van der Velde,
oud 67 jaar.
Jenny Scheffener-Kulb, oud 95
jaar.
Jentje Beekelaar-Polkersma,
oud 55 jaar.
Jaantje Verschoor-van Duivenboden, oud 93 jaar.

Alleen een witte vlag kon de golfers dinsdag nog redden

Cartoon: Mare de Boer
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Proefde herfst
met paddestoelen dagelijks
vers in vele soorten.

Onze specialiteit Paddestoelen-melange

Groente en Fruit
Grote Krocht 25,
tel. 5714404

^^•"•&tfBaaB&t

TJERK HIDDESSTRAAT 13

C. VD LINDENSTRAAT 2/30

SCHUITENGAT 75

SCHUITENGAT 75

Goed onderhouden tweekamerflat m. balkon
op het zuidoosten gelegen op de 1e verdieping van het gebouw "Duinwijck"
INDELING: tochtportaal, woonkamer, keuken, badkamer met douche, slaapkamer en
balkon op zuidoost
* Inpandige berging
* Lift aanwezig
* Blokverwarming
* Warmwater via C.V.
* Servicekosten ƒ 312,- per maand
incl. voorschot C.V. en water

Maisonnette gelegen in Zandvoort aan de
duin rand op loopafstand van zee en centrum
dorp, op de 3e en 4e verdieping in gebouw
"Duinzicht".
INDELING:
3e verd.: entree/hal, toilet, moderne open
keuken, woonkamer met open haard, balkon.
4e verd.: overloop, toilet, badkamer met ligbad, 2 ruime slaapkamers, balkon.
* 2 ruime balkons op het westen
* inpandige berging o.d. beg.grond
* ev. garage te koop ƒ 30.000,* serv.kost. ƒ 500.= p.m. incl. stoken
* ev. ook te huur voor ƒ 2.750,per maand excl. verbruik
ƒ 329.000.-

Op unieke lokatie direkt aan wandelboulevard gelegen ruim 2-kamerappartement in
Residence d'Orange.
INDELING:
entree/hal,
zeer
luxe
Poggenpohl-keuken met alle denkbare apparatuur, royale living met toegang tot fraai
balkon/terras op het zuiden, ruime slaapkamer, garderobe, luxe badkamer met whirlpool en toilet.
* inpandige garage in het gebouw
* geheel luxe gestoffeerd
* gelegen op 5e verdieping op hoek
zeezijde met schitterend uitzicht over zee,
boulevard en duinen.
* servicekosten ƒ 585,- per mnd.
ƒ 645.000,-

Op unieke lokatie direkt aan wandelboulevard gelegen ruim 2-kamerappartement in
Residence d'Orange.
INDELING:
entree/hal,
zeer
luxe
Poggenpohl-keuken met alle denkbare apparatuur, royale living met toegang tot fraai
balkon/terras op het zuiden, ruime slaapkamer, garderobe, luxe badkamer met whirlpopl en toilet.
* inpandige garage in het gebouw
* geheel luxe gestoffeerd
* gelegen op 5e verdieping op hoek
zeezijde met schitterend uitzicht over zee,
boulevard en duinen.
* servicekosten ƒ 585,- per mnd.
ƒ 645.000,-

Als niets meer helpt
om uw huis gunstig te
ver-kepen.
s
"l

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

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

MARISSTRAAT11
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KOCHSTRAAT 6 GED.
Bedijfsruimte te huur aangeboden.
Oppervlakte 80 m2. Geschikt voor opslag,
eenvoudige bedrijfsruimte.
Voorzien van tegelvloer.
* afmeting (BxLxH) 3,5 x 25 x 2,05m
HUURPRIJS ƒ 600,- PER MAAND

Nabij zee en duinen gelegen vrijstaande villa
'Zee en Duinzicht' met rijke historie.
INDELING
sout.: kelder
beg.grond: entree/gang, toilet, grote voorkamer, studeerkamer, tussenkamer, achterkamer, keuken, douche, tuin oost met achterom.
1e verd: overloop, 2e toilet, kamer-en-suite,
voorkamer, achterkamer, balkon oost
* direkt achter boulevard gelegen
* vrijstaande houten schuur
* bouwjaar 1900
* C.V. gas
* grondoppervlakte 299 m2
ƒ 439.000,-

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon' 020 5219329

de énige échte drukken] m Zandvoort

van Petegem

r 9^
O :

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

... is er altijd nog Cense & van Lingen!
Gecertificeerd
schoenreparateur

UWGAEANTIE
VOOR
KWALITEIT

Kerkpad 6
TelVFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

MARISSTRAAT 34

.,....,..,^.^^

Geheel gerenoveerd halfvrijstaand woonhuis, vlakbij het strand en duinen gelegen,
op loopafstand van het dorp.
INDELING:
beg.gr: entree/hal, toilet, kelder, ruime living
met open haard, woonkeuken, slaapkam.
met douche/toilet.
1e verd: 2 slaapkamers, balkon, luxe badkamer met whirlpool.
2e verd: grote hobbyruimte met dakterras.
* beg.gr. voorz. v. vloerverwarming
* luxe woonkeuken
* luxe badkamer
* electronisch beveiligd
* ev. garage te koop
c.v. gas (Nefit turbo combi)
ƒ 595.000.grondopp: 204 m2

TROMPSTRAAT17/6

CENSE&
NVM

MAKELAAR

\LlNGEN

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

4-kamerappartement, verbouwd tot 3 kamers op de 3e verdieping in totaal gerenoveerd gebouw.
Zeer fraai uitzicht over zee en duinen.
INDELING:
entree/hal, doorzonkamer, keuken, 1 ruime
slaapkamer, 1 logeerkamer, badkamer met
ligbad, apart toilet, balkon voor en achter,
berging op de begane grond.
* kunststof kozijnen met dubbel glas
* gerenoveerde gevel en balkons
* servicekosten zullen eind dit jaar verlaagd
worden naar circa ƒ 250,- per maand
ƒ 249.000,-

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

sskif

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

ffl

Van Lier

6
l
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Deskundig advies.
Tel. 5713612-571 5068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

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

Vrijblijvend

offerte.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Glazenwassen]
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
"««««k

Verhuur tapijtreinigers

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Haltestraat 55

't Familierestaurant f 2R9 <
vraagt parttime

Damespantalons
, Elastische band

medewerkers v.d. bediening
Erv. gewenst, leeft, tot 23 jaar
Tel. 5712537

Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

59.95

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

TE HUUR, Kerkplein 5, boven Febo Zandvoort

zeer goed ingerichte studio voor permanente bewoning, max. 2 pers.
Grote kamer, badkamer met ligbad,
open keuken.
Ge- of ongemeubileerd naar keuze.
5 min. van NS-station en 2 min. van busstation.
ƒ 750,00 p.m. alles inbegrepen.
Info:
15
Amsteldijk133'
1078 RT Amsterdam
Tel./fax 020 6733330

Kroon Mode

J

To the poifrt

bv

VAN IDEE TOT UITVOERING !

Tok
Weekmenu
Sulai kambing (licht gekruid lamsvlees)
met sambal-gorengboontjes
en Bami/Nasi of witte rijst naar keuze

ƒ 12,50 p.p.

Vanaf heden kunt u uw kerstkaarten

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
36
E

J

THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

v. Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 023-5717093

weer bij ons bestellen. Bestel tijdig
en ontvang 10% KORTING op uw bestelling!

J

***BLOEMBOLLEN***
***VIOLEN***
WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN

Geef eens een orgineel kado!
o.a. shirts, caps, stropdassen etc.
bedrukt met tekst of foto.

Openingrijden:
ma. t/m vr. 09.00 uur - 18.00 uur.
Zaterdag 10.00 uur -17.00 uur.

5>^

f 21
R

U kunt ons vinden aan de kleine krocht 2 te Zandvoort. «J
tel. 023 - 5720212 fax: 023 - 5716460

l
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Oktober is woonmaand. Nieuws van het meubelfront
krijgt op Meubelboulevard Diemen alle ruimte. Een maand
lang showen de meubelzaken heel wat af. Tot ziens!

VAN ALLE S T I J L E N T H U I S .
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Donderdagavond koopavond
tot 21.00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.

fes,
STOK
I~U»] meubelcenter

mijnders

^MONTEL

rlSïï±g va»1fceuwijk

Op de Sniep, Diemen

onze aanbieding van deze week !
In Amsterdam verblijven meer
dan 1.000 mensen met een verstandelijke handicap in onze dagen woonvoorzieningen die midden in woonwijken liggen. Kinderen, volwassenen en bejaarden.
De één heeft meer begeleiding
en verzorging nodig dan de ander. Voor allemaal streven we
ernaar dat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, ieder
naar zijn eigen mogelijkheden.
Beroepskrachten
begeleiden
hen daarbij, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Daarom
werken wij mee aan de Z-

Opel Omega GL 4-drs. 20 i 16v
1995 polar blauw 30.000 km
Opel Vectra GL 4-drs. 1.8 i
1993 metal. rood 66.500 km
Opel Vectra GT 4-drs. 20 i
1995 zwart metal. 81.500 km
Opel Astra GL 3-drs. 1.6 i
1995 naut. blauw 30.000 km
Opel Astra Season Stationwagen 1.6 i
1996 olive grijs 16.700 km
Opel Astra Sportive 1.4 se 3-drs
1994 nept. turqoise 42.000 km
Opel Astra GL 3-drs. 1.6 i
1992 magma rood sportst.65.000 km
Opel Corsa Joy 3-drs. 1.4 i
1993 grijs metallic 30.000 km
Peugeot 106 3-drs. 1.1 XN
1993 blauw metall. 30.000 km

Overtoom 363A
1054 JN Amsterdam
Telef. 020-5890189

Centiym van de Stichting
Gemiva voor jongeren met een
auditieve en verstandelijke
handicap

STICHTING WERKGEMEENSCHAP
ORTHOPEDAGOGISCHE ZORG

swoz

DeRuyterkade128
1011 AC AMSTERDAM
Tel. 020-626 26 28

opleidingen

26.500,29.500,23.500,20.750,17.950,16.950.-

Tel. 023-6281560.

Als leerling combineer je werken met leren. Theorie breng je dus al snel in praktijk. Omgekeerd kun je
vragen uit de praktijk op school voorleggen en je krijgt steeds begeleiding van een ervaren kracht.
Je werkt met veel verschillende groepen. In Amsterdam heeft een aantal instellingen het initiatief
genomen om gezamenlijk de Z-opleiding te verzorgen. Uniek in Nederland is dat je ervaring opdoet in
woonvormen én in dagbestedingscentra. De opleiding is daarvoor zeer veelzijdig en maakt van jou een
allround begeleid(st)er.
De opleiding duurt drie jaar en vier maanden. De eerste zeven maanden ga je naar school en krijg je
zakgeld (f 495 bruto per maand). Na die zeven maanden ga je werken en leren. Vanaf dat moment krijg
je salaris. In het eerste jaar ƒ 1.522 bruto per maand tot ƒ 2.322 in het laatste jaar.
Voor leerlingen van 23 jaar en ouder gelden afwijkende toelatingsregelingen en wordt het minimumloon
betaald.
•
Bij de start van de opleiding moet je ten minste 17 jaar zijn en een MAVO-D of gelijkwaardig diploma
hebben.
De januari-groep is de laatste van deze unieke opleiding. Dan komt de Z-opleiding te vervallen.
Benut daarom deze kans en meld je aan, voor het te laat is!
Schrijf een brief met motivatie naar een van de onderstaande instellingen.

De kleine johannes

18.950,-

Heemsteedse Dreef 261
Heemstede

Werken met mensen met een verstandelijke handicap en tegelijk
een opleiding volgen? Dat kan ! De Z-OPLEIDING biedt die mogelijkheid. De eerstvolgende groep start in januari 1997.

De kleine
johannes

25.950,-

van lent opel

°P'e'*9

WERKEN EN LEREN

30
F

47.950,-

filiaal: Kam. Onhesstraat 15 Zandvoort
Tel.: 023-5715346

Zandvoorts Nieuwsblad

Super Noord

Gasthuisp'lein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Moet u een belangrijke relatie rondrijden? Kies dan bij ons,
uw VAG-dealer, een tiptop gecontroleerde klnssewagen voor
een messcherpe prijs. Euromobil is de naam, het verhuurnet
van de VW en Audi dealers. Wij zitten in de buurt. En zijn
altijd bereid om u méér service te verlenen dan een ander.
Per slot huurt u bij een kwaliteitsdealer. Goede zaken!

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

Weekmedia

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

EuromoblL A !a minufe te huur, niet duur.
* informeer naar de voorwaarden
UW V O L K S W A G E N

EN A U D I D E A L E R

Hogeweg 2, Zandvoort

Shell Geerling

Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

Mobil
Hoogheemraadweg 2
1069 VM Amsterdam
Tel. (020) 6678678

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

Het Station
Circus Zandvoort

Stationsplein 6, Zandvoort

Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023-5714565

Gasthuisplein 5, Zandvoort

HAU

Vijfentwintig maal zoveel binnenhalen als je hebt uitgegeven, dat is zelfs de knapste beursspeculant nog nooit gelukt. Maar jij doet het op je sloffen. Dankzij de Actie Sportkas van
HALFORDS

NOC*NSF en de regionale dagbladen, waaronder deze krant.
rr"og> >ve.r<c.-f c/c- A^-fïg. SpoH'fciagc7 Je koopt via leden van een van de deelnemende
sportclubs voor 5 gulden een Actie Sportkas-kaart. 4 Gulden daarvan komt direct ten goede
aan de clubkas van deze vereniging.
De Actie Sportkas-kaart bevat kortingbonnen van

VROOM &DREESMANN

10 landelijke

bedrijven. Als je alle bonnen inlevert kun je in totaal maar liefst 125 gulden
korting krijgen. Dat is alles. Zo simpel is het om met 5 gulden 125 gulden

Bodywarmers - Jacks - Coats
fleece - bont - suéde
Sportieve pullovers - Blazers
Pantalons, Jeans - stretch, wol
van Hauber Yarell - Rosner

Onze herfst- en wintercollectie is
nu compleet
Jacks - Pullovers - Vesten
Colberts - Pantalons
Collpulis in wol en 100% katoen

binnen te halen. En zo eenvoudig is het ook voor bestuurders van de club
om de kas te spekken. Want ook voor de club
geldt: wie meedoet wint!
Bel

voor

informatie

over

de

Actie

ortcas
13.00-17.00 UUR

Sportkas: Weekmedia, Hans van den Pol, tel.
020 - 56 22 285.

. Wie»

Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

35
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Rijscholen

Mazda
MAZDA
VAN VLOTEN CAR
121 SED YOOH 1.3i-16v. . '93
121 SED YES 1.3i-16v. . . . '94
323 EST VAN 1.6i
'92
323 HB LX 1.3
'89
3 2 3 H B G L X 1.3i-16v . . . . ' 9 2
323 HB ALTIS 1.3i-16v . . . '94
323 SED COSMO 13
. . '88
323 SED GLX 1.3
'89
323 SED LX 1.6i
'91
323 SED LX 1.5i . . . . '95
323 SED LX 1 5 . . . . '96
323 F GLX 1.6i-16v
'91
323 F GLX 1.6i-16v
'93
626 WAG GLX 1.8i-12v . . '90
626 HB LX 1 8i-16v
'93
626 HB LX 1.8i-16v .. .. '96

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubnok die op vrijdag verschijnt jn Hel Parool, op zalerdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
cditfGb van Weekmedia t.w : Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaaspcrdam, Amstelveens Weekblad, Uitf oornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvooits Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6058686 Fax 020065.63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen -f examen ƒ 1.000.10 motornjlessen + examen ƒ835.Motorrijlessen ƒ55.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ37.50 per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
D
roefexamen theorie dag van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motornjlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Daihatsu Charade 1.0 . . . . '90
Ford Escort 16
'90
Ford Escort 1.6
'91
Ford Sierra 16
'91
Opel Kadett 1.4i
'90
Toyota Carma 1 61 .. . . '90 Rijbewyskand. in A'dam e.o.: bepaal uw keus voor een verkeersAlle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
school met behulp van de gratis rijles-infogids. Tel. 020-6633773.
Toyota Starlet 10
'86
vóór donderdag 18 00 uur in ons bezit zijn, worden de
Nissan Primera 16
'90 Autorijschool Uniek. Vaste
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
lesprijs ƒ40,- per heel uur.
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
DRAAIERWEG 10
Gratis theorie leerboek.
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
± 50 auto's APK gek. Den
AMSTERDAM-NOORD
Examengarantie mogelijk.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren.
Tel. 020 - 6365052
Info 06-53365914.
Haarlemmerweg bij molen.
RIJSCHOOL ROLF
020-6844079. Tevens Inkoop.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
ZONDAG 13 oktober geopend
Rijden bij Rolf is een begrip m
van 11.00 uur tot 16.00 uur
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
OCCASION CENTRUM
Amsterdam. Met een goed
ZUID-OOST
team
instructeurs
geven
wij
op
3 regels
ƒ 44,00
Vele Jubileum aanbiedingen
een
psychologische
manier
inDaihatsu Valera 1.5 l
95
voor elke extra regel
ƒ 14,85
D n N I E U W E J n E i' G R A N D C H E K O K E E
Mazda Miata MX5 autom. '90. tensief les en nog leuk ook! Peugeot 205 Ace 1.1
94
mm-prijs
ƒ 9,20
Rood 90.000 km ƒ 27.500. Tel. Hoog slagingspercentage en Renault 19 1.9 D
95
mm-prijs met vignet
ƒ 9,20
079-3517936 of 0111-412686.
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. Subaru Legacy 2.0 GL
92
NIK, NOU! i I ' A S I I I I N AU 111 /.u c,m n IN u\\ c A K K i r K U ' i ANNINC, A I S ui' NII LI\VI J i i r C K A N I » C I I I K O K I I LIMITIIIJ
Tel.: 020-6868063/6332405 of Subaru Mini Jumbo
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,90
92
06-54633678. P.S. Ook 8-week- Daewoo Nexia 5 drs aut. '96
U l II l l l I M \ I I RS M N IM l K I N C . I NOMI N 1 ) 1 1 A N D I UI N MOOI l' /.UI l l N III Rl Ikl S Hl TC.IT.N OOK VI Hl) A/l N(.\VI KM NI) C.OI l) l LIKT MET 1)1 7.\
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
se cursussen en examenroutes Audi 100, 2.3 CD
90
VII K\\ II l A A N f . l I 1 K I V I N l I M O U S ' I N I |-N O M D A I U ( > l > U\V I'OSI T i l O N M I S B A A R III N I , III S C H I K T Dl' C K A N I ) Clll K O M r ONIMIK MIII.R O V L K AliS I : N
niet breder dan twee kolommen).
Patrol Turbo Wagon GR 28 DT, rijden is vanzelfsprekend.
Fiat Tipo 1.4 IE
94
1 U l l Al kil A ( , S l! O VI MUI N C, INC Hl S l Ukl N LI N O ( . NOOIT ^o M A K K I l II K A l D A N K Z I J Dl: SNI I M l I D S A I M A N K 1 I IJ KI STU URIti: K R A C H T l C,l N C
1950 kg, Diesel. KL: rood, spec.
Suzuki Swift Sport
94
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW
stripping 6 cyl., bj. '91. Nieuwe
Toyota Corolla 1.6 GLi
92
V l KIM K / I I N 1 ) 1 VI K W A K M Dl' l l Dl UI N l AU H UU S M l T Cl l II U Cl N VI Tl V f) U Dl C, l l l K T R I S C II VI'RS1 l l B A A R I N III SC M I K T Dl' J l Tl' G R A N D C H T R O K I T
APK, geh. gerev. motor. Vr.pr.
Opel Corsa 1.4 5 drs aut GIX94
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taO VI R l l N cl l U I D S I N S 1 A I l AT 1 1 Ml T <) l U l DS l ' K I KI K BOM N V l NI) T U l I I I OOK NlhT TUD W O R D l N V O O R 1)1 V O 1 C . I N D l' CA KR 11 KI'STAI'?
ƒ30.000 incl. alarm, muziekgel. 15 VOLVO STATIONS '85-'94, Nissan Micra Super 1.3 S 95
rief op aanvraag.
KOM D A N K I I K I N \VAI V O O R l'l U S l'I t l II l Dl 1 1 l l' Dl. A l lik LI Tl. l! 11 Dl N HIJ II
inst. Tel.: 0315 - 686953.
Sedans 740, 940 en 360. Nissan Sunny 1.4 LX
92
Voor meer informatie of advies, bel
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. Mazda 323 LX 1.3
91
Mazda 323 1.6 GLX aut
91
850 T 5 Estate 2.3 . . . . 10/94
V.W. Polo 1.1 Coupé
91
740 GL, aut., 2.3
5/90 V.W. Polo Coupé
90
SentorSE, b.j. '85, APK mrt'97, 740 GL, aut., 2.3
1/90 V.W Golf Variant 1.8 GL
94
kl. donkerblauw, i.z.g.st. Vr.pr. 440 Escape 1.8
6/93
V.W. Golf 1.8 CL
92
ƒ2.950,-. Tel. 0297-264866.
440 Escape 1.8
12/92
Suzuki Swift 1.6 GLX Sedan'92
440
Escape
1.8
12/92
T.k. Opel Astra 1.4GL, 1992
1/94
55.000 km, rood, i.z.g.st. APK. 460 Comfort 1.8
Van der Madeweg 21
niK luml.ccv.-ii al l I(I37(,5 L-ld leep Cr.ini! C IK- niet: 5 2i V8 Lul l 12277(1.. l'npcci md HTVi' af importeur, excl koslcll njkla.lr m.lU-ii10/93
Vr.pr. ƒ 14.500. 020 - 6111480. 460GLELPG 1.8
. \.1TU| 1 1 IS l
| ir m.-iaml l IS
[Mlllll km p'| Illll o cralicmal lease excl BTW en bramlsml l «•||=.i;iii(ic-.i vnorliihiiuilcn Clirysli-r Import l l»
(Bij de Macro)
440 DL 1.8
4/95 Daewoo / Occasioncentrum
440 DL 1.7
3/89
Tel.: 665 01 31
Renault Espace 2.2
1/92
Autobedrijf
DICK
MUHL
T.k.
diverse
inruilauto's tegen
306XR1.4, zilv. m.,nov.'93,1e
OFF VOLVO DEALER
inruilpnjzen: Porsche 924, 4-'84
eig., 5-drs, cv/ab enz., 32.000
Nijverheidslaan 1, WEESP
ƒ7950. BMW 518i 4-drs, metall,
km, ƒ 18.000. 023 - 5628718.
RENT A BRIK autoverhuur
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tel.: 0294-418200/418008
st.bekr. 5-'85, ƒ4950. Ren. 21
Herfstaanbiedmg: Opel Kadett Lada's, vrachtw., busjes, terKlaar terwijl u wacht.
Peugeot Break 305 SR, bj. '86,
TL, LPG, 10-'92, ƒ8950. Citroen
van 11 t/m 21 okt.v.a. ƒ 250 all- reinw., aanhangw. en carav.
Ruilstarters en dynamo's.
APK 01-'97, niet mooi, wel
BX 14 TE, 6-'89, ƒ5250. BX 14
in, KM-vrij. Tel.: 020-6922930 Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
Valkenburgerstraat 152.
100%, ƒ 1500. 020 - 6126076.
TE, 11-'89, ƒ6250. BX 1.6 TGi,
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
Tel.: 020-6240748.
LPG, 8-'91, ƒ7250. Peug. 205
035-6835858 of 06-53331964.
Z U l DW lJK
GTI, 6-'84, ƒ5250. Mits. Colt
AUTOLAK
Grote
sortering
ONDERDELEN
Wij komen vrijblijvend langs.
peugeot-dealer
940 GL Estate
1991 LPG, 6-'88, ƒ4250. Opel Corsa,
van schade-auto's, alle
1992 3-drs., 1-'84 ƒ2250. BEREBEIT,
Studenten 10% korting
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merken, alle bouwjaren.
* Inkl. 3 mnd BOVAG-gar. + APK 850 GLT
alle kleuren
1990 Amsteldijk 25, 020-6627777.
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet, Mazda 626 Automaat 1985 als 205 GE 1.1 i '91
bestel-, vracht- en
merk auto a cont. met vrijwar.
GEER. OPDAM B.V.
56.000 km 740 GL 2.3
nieuw ƒ1.500. VISA Garage.
1988 Do. tot 20 u. geop.
lederen interieur, ABS,
Autobedrijf Kleijn te Weesp
personenauto's, bussen
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Tel.: 023-5845435.
205 XS 1.4i '90
50.000 km 740 GL 2.3 Estate
ook in spuitbussen
1991/1994
SAAB SERVICE MOLENAAR Tel.: 020-6278410.
vraagt te kcop alle merken en
020-6794842, 020-6908683
205 GTi 1.9 '87
109.000 km 460
• Bewijsnummers van een
Gevraagd
jonge
auto's
v.a
440
automaat.
1990
t/m
1992
Hoofddorp 023 - 5614097.
typen
auto's,
ook
vracht
en
beZie ATS telet pag. 888
NISSAN MICRA 1.3, 3-drs, '88, * 12 mnd Leeuwek.-gar. -t- APK
geplaatste advertentie in deze
1990 a contant. Belt u voor inl.
440
1990
t/m
1995
stel,
schade
of
defect
geen
be105.000 km, wit, LPG, APK/ 106 XN-50 pk '93 78.000 km
rubriek krijgt u alleen
DE LUGT luxe en bestel vanaf zwaar. Tevens vragen wij ook 0341-419354 of 0652-977028.
Otto Nieuwenhuizen bv
240 Estate 2.3 LPG ....1992
Autosloperij De Liede.
VVN gekeurd, ƒ3950. P. Smit 106 XN-60 pk '92 39.000 km
toegezonden als u dat bij de
ƒ50,- per dag excl. BTW.
INKOOP
te koop toercaravans.
Overtoom 515, Amsterdam
Autoservice, Tel: 020-6719154. 106 XR-60 pk '94 14.000 km
opgave van de advertentie
uw Volvo-dealer
Tel.: 020-6161388 of 6890374. Contante betaling, vrijwaring •Auto te koop? Plaats in deze
Loop -t- Sloop auto's
106 XN Diesel '93 68.000 km
kenbaar maakt. De kosten
met persoonlijke service
rubriek. U zult verbaasd staan
Peugeot 106/306, Renault La- RDW. Tel.: 0294 - 417813.
(020) 6129804
BMW R, 75/5, zwart, '73, per- T.k. MIN11.0, b.j. '81, APK8-'97, 205 Trophy 1.1 i '9253.000 km
Verkoop onderdelen
daarvoor bedragen ƒ 4,50
over het-resultaat.
guna, Vracht + bestelwagens.
fecte machine ƒ8.500.
kleur goudbruin radio/cassette 205 Accent 1.1i '9339.000 km Tel. 020 - 6369222, MeeuwenR.D.W.
vrijwaring
laan 128, Amsterdam-Noord.
Tel. 0181 - 312012.
ƒ1.750. Tel.. 020- 6642627.
Geen
voorrijkosten
205 XR 1.4i '93
29.000 km Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
020-6198691/6149557
306 XR 1.4i '94
57.000 km
'z.g.a.n. direktie/demo auto's Tegen handelsprijs van 1e eig. Grote sortering ONDERDELEN
306 XR 1.4i '95
18.000 km Volvo 460 GL, LPG, antrac.grijs van alle schade-auto's, alle
306XR1.4i'96
11.000 km met., st.bekr., 3-'93, ƒ16.500. merken, alle bouwjaren.
306 XS 1.6i '96
11.000 km Volvo 480 ES Turbo, grijs me- GEBR. OPDAM B.V.
406 ST 1.81/16V '9517.000 km tall., ABS, airco, c.v., st.bekr., Tel.: 023-5845435.
Lm. wielen, juni '88, ƒ12.950.
*Vreemde merken:
Fiat Panda'88
112.000 km Volvo 440 GL, 5-drs„ metall., Het HOOGSTE BOD?? Be
Ford Fiesta 1.1i '91 94.000 km open dak, 3-'92, ƒ12.500. Volvo voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
Mazda 323 aut. '91 25.000 km 340 Autom., 12-'84, ƒ1950.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
Mmervalaan 86, A'dam - Zuid A'dam, 020-6627777 tot 20 u. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
In totaal zijn er drie extra maakt u, samen met uw buren,
Tel. 6629517/6791864
RDW Erkend auto-demontageGouden Bingoprijzen
van miljonair.
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
800.000 gulden te winnen. Voor een tientje per maand
PEUGEOT 404
van sloop- en schade-auto's
betrouwbare, comf. klassieker
Want de Postcode Loterij viert speelt u al mee. U steunt daarTev. verkoop van onderdelen
voor alledag Altijd auto's
Gratis gehaald. Meteorenwec
dat er sinds haar oprichting in mee de goede doelen van de
en onderdelen op voorraad.
381, A'dam, 020- 6319802.
totaal 800 miljoen gulden bij Postcode Loterij én maakt tegeWiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Frank Dordregter 020-6826974.
elkaar is gespeeld voor de goe- lijk kans op die fantastische
Te koop gevraagd loop- er
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Te!.- 297-561212.
sloopauto's. Hoge prijs. Met
de doelen!
prijzen. Met de bon op deze
VOORKOM
AUTODIEFSTAL
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
vrijwaring en eigen ophaal
Op 11 november en 2 december pagina kunt u uw loten besteldienst. Kila-sloperij:
T.k. Chrysler Voyager 2.5 SE
Adverteren m deze rubriek
maakt u opnieuw kans op een len. En u weet: méér loten is
023-5333742 / 06-52838400.
MOTORISCHE problemen?
bnght star, jan. '95, 38.000 km
Tel. 020 - 665.86.86
Gouden Bingo. Blijf daarom méér kans op méér geld! B
Laat
uw
auto
testen
d.m.v.
de
kleur wit'gnjs, garantie tot jan.
FAX 020 - 665.63.21
kijken naar de Postcode Loterij
'98, ƒ 42.000. Tel. 015-2571193. Postbus 156, 1000 AD A'dam modernste apparatuur.
Record Show op maandagGaragebedrijf OUT. 020
6441020. ma-vr. 8.00-17.00 u.
avond om half negen, op RTL4.
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantorerv
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort Gasthuisplein 12.

Algemeen

Nissan

Volvo

Opel

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m wijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

'20-665 86 86

Peugeot

Autoverhuur

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

OUKE BAAS

Van Vloten
Amsterdam

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

niet duur!!!

Accessoires
en Onderdelen

Auto's te
koop gevraagd

Autosloperijen

BMW

Audi

Eerste Gouden Bingoprijs valt in Hengelo

.000 gulden!

Audi 80 1.8s, b.j. 1990, donkerblauw
metallic, i.z.g.st., 147.000 km, stuurbekr., cpv, ƒ13.500.
Tel. 020 - 4825987 na 18.00 uur.
Chrysler

De eerste Gouden Bingoprijs van 800.000 gulden is eruit! De winnaar
woont in Hengelo, maar

Klassiekers
en Oldtimers

Chrysler - Amstelveen

wie het is, verklappen
we pas in de Postcode
Loterij Record Show van
21 oktober.

Stoplock

Porsche

Als één der

beste getest!

Service en
Reparatie

Citroen

Porsche 944, b.j. '83, wit, ver2 CV 6, rood, l Fr. prod., 10-87, Xantia Comfort 1.8i 10/93, laagd. In perf. st. ƒ 10.500.
nw. chassis + dakje, APK '97, 66.000 km, als nieuw, 1e eig. Tel. na 21 u. 0546 - 621752.
trekh., ƒ27.000. 0573-441594.
pr ƒ 10.000,-. 0294 - 263078.
AX Image '90, 5 versn., 1.1 L.
met inj Onderh. door erk. dealer aantoonb
Met extra's.
Vr.pr. ƒ7250. Tel. 020-6461641

Te koop Citroen CX GTi, automaat, bouwjaar 1986, ƒ3500.
Tel. 020-6243376. na 18 00 uur.

XM TD Break Ambiance ABS
Airco Clarion 10/94 ƒ39.500
XM TD Aut. ABS '94 ƒ 29.500
XM TD 80.000 km '93 ƒ 29.500
XM TD Ambiance '92 ƒ 19.900
XM D Break '92
ƒ 22.500
XM 2.0i Break aut. '92f 22.500
XM 2.0i Break '92
ƒ 22.500
XM Comfort '94
ƒ 22.500
LX 2.0 RE '86
ƒ 1.750
Xantia 2.0i SX LPG '94f 24 500
ZX Diesel '93 5 d
ƒ 13 750
ZX Diesel '94 5 d
ƒ 15.500
BX TZD '91
ƒ 8 500
BX Diesel '93
ƒ 12.750
BX Turbo D '89
ƒ 4.950
BX TGD Break '93
ƒ 14.900
BX RD Break '89
ƒ 5.950
BX RD Break '87
ƒ 2 950
BX 19 TZi '92
ƒ 12500
BX 19 TZi '90
ƒ 8.950
BX 16 TRi '88
ƒ 3.950
BX 16 TRi LPG '89 ƒ 3.950
BX 14 TGE '92
ƒ 9.950
BX 14 TGE '91
ƒ 7.950

Xantia 1.8i Comfort, 10,93,
66500 km, als nieuw, 1e eig.
irekh ƒ27000. 0573-441594

VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel 020-6278410.

Adverteren in deze rubriek
Tel 020 • 6658686
FAX 020 - 665 63 21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Honda

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS
Tel.' 03463-51150
CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk
Verkoop onderd nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343435.
PRESTIGE CX '88 autom uit
Frankrijk met
Ned
kent.
ƒ13000. Tel 06-54768937
Ruime keuze in 2 CV occasions
ulle leeftijden. De Eendenspecialist Leende 040-2061528.

Daihatsu
Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam C Tel 0206236491
Daihatsu Feroza '90. hardtop
l 13750,4x4,015-2617333, na
'18.00 uur bellen.

Fiat

Civic
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC
CMC

HONDA DEALER
AUTOKROOIJ
coupe 1 5 DXi
1 5 DXI, 3-drs. rood
1 5 DXI Sed„ sp.vlg.
1 5 GL. sportvelgen
1 5 GL, div acces.
1 5 GL, 3-drs
1.6 l Sedan, st bekr
1 5 GL DEC

Renault 19 GTR, 5-drs, c.v.,
elek. ramen, rad./cass. i.z.g.st,
2-'91, ƒ7950. 072-5623211.

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Ook op zaterdag open !
Aanbevolen door
Politie- en Verzekeringsmij.
Geschikt voor alle auto's
In seconden geplaatst
Nu te koop bij:
Halfords, Brezan,
Automat, Carlife,
VW/Audi/Citroen-dealers
Bovag-garages & Autoshops
Prijs ƒ 129.- Info 020-6846226

Suzuki

RECORD
Duivendrechtsekade 75 t/m 77 SUZUKI SWIFT 1 O, bouwj. '89
Amsterdam. Tel. 020 - 6949266
44.000 km, 1e eig. Perfecte st.
ROVER 416si, april '96, 12.000
ƒ7000. Tel. 0297 -261073.
km, 5-drs, kleur flame red.

Saab

Aanhangwagens(boot)trailers

Voor een perfecte SAAB 99
Gestolen 2 wielaanh wagen
90, 900, 9000 ook Royal Class
275x1.60x1.40, rolluiken zij
kant, ƒ 2.650. Tel. 020-6133369
SAAB SERVICE
95
94
92
92
90
'90
89
87

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

TT. Vasumweg 32, A'dam-N
Tel 020-6310615
SAAB DEPOT
V a Ring A'slag S 118 volgen Verkoop van nieuwe en gebr,
onderdelen. Tevens revisie, on
derhoud, rep. 0412-636737.

Hyundai

Campers

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.
DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrech
Tel. 020-6980639

Ford

800 miljoen voor de goede doelen, 800 duizend voorü. Speel
mee voor die extra prijzen van
de Postcode Loterij!!

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak
2e Helmersstraat 15, A'dam.

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex
AUTOLAS: 0756 - 314 618
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf
Ook zelf sleutelen aan uw auto
HEINING HOBBYHAL

020-4976999

C A M P E R S H O W van 26
t/m 30 oktober met nwe VWcampers, accessoires en gekeurde occasions bij- A-POINT,
Kollenbergweg 11, Amster- 70 BESTELAUTO'S en pers
dam-ZO. 020 - 4301600.
•busjes v.a. ƒ3500. Garage
Herfstshow bij CAMPERLAND ..ijsenhout, lid Bovag.
op vrij. 18 en za 19 en ma. 21 Meer dan 50 jaar gevestigd
oktober. Ned. grootste show- Bennebroekerweg 17, Rijsen
room 120 campers. Hymer, hout bij Aalsmeer, 0297
Dethleffs en Arca-dealer. Inrui 324229. Ook t.k. gevraagd.
mog. Ook campers gevraagc RENAULT TRAFIC '81. gas
voor verkoop. Ind. terrein War- Ook voor kamp.
moeziersweg Bergschenhoek Tel. 024 - 3562958.
010-5221515, BOVAG, RDW en
ANWB erkend.

Bedrijfsauto's

Motoren/Scooters

De Record Show van 21 oktober is uw laatste kans om het
luxe arrangement naar één van
de Heineken Night of the Proms
concerten in Ahoy' in Rotterdam te winnen. Inclusief stijlvolle overnachting in het Hilton
Hotel.
Kijk dus aanstaande maandag,
20.30 uur naar de Record Show,
speel mee en win! B

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

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

Panda 1000 C Li e luxe, '90, l v m lease-auto t.k Hyundai
grijsmut , 5-bak, 34000 km, als Lantra 1.6 GLS okt '91 LPG,
NW. MOTOR 45000 km! Sch.
nieuw ƒ 4950 020 - 6836574
kanteldak, st bekr. 4 el.ramen T.k. Toyota Starlet aut., bj. '84,
centr.
vergr.,
radio/cass. grijs met., km st 21 550. Prijs
T.k.
RENAULT ESTAFETTE
ƒ14.000. Tel. 0347 -377839. ƒ 1250. Tel. 020 • 6429413.
1300 '78, i z.g.st, zeer compl.,
T.k Ford Sierra 2.01 CLX okt
Wegens sterfgeval
Toyota zien is kopen, vaste pr. ƒ 5500. T.k. YAMAHA 600 Diversion
Adverteren in
'90, 140.000 km. Vr.pr. ƒ8000,-,
Cambry '88 als nieuw, weinic Tel. 071 - 3642825, alleen op Seca II, 1992, 600 ml, ƒ8250.
deze rubriek
Tel 036- 5225281.
Tel 0182 - 530570 na 18.00 uur.
km, t e.a b. Tel. 020-6646454
FAX 020 • 665.63.21
za . zo., ma. Ewoud

Toyota

Er zijn de komende maanden
niet alleen Gouden Bingo's te
winnen, maar ook nog drie
Extra Straatprijzen van een
miljoen gulden. En in decembèr valt de Postcode-Kanjer
van 9,7 miljoen gulden. Dat is
de grootste Straatprijs die ooit
in Nederland is uitgekeerd. Hij

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220

Renault

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Postcode-Kanjer

24 UURS-SERVICE !

Heineken Night
oftheProms

ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:_______________________________________D dhr. fj mevr.

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

De overige.Bingopriizen:

3 miljoen

Getal 23 t/m 3 6

De Bingogetallen:

Getal 1 t/m 22
38 36 04 25 44 12 10
43 30 09 08 22 34 33
03 24 26 31 40 42 19
Maakt u uw kaart vol met:

07
15
13
41
11
17
18

ƒ1.000,-

ƒ 500,ƒ100,-

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

27
16
28
39
23
21
06

Thuïsbingo
f 25.000,Zetfoutnn voorbehouden

3437 HK 034

dan wint u de

Postcode:
Plaats:

ƒ20,ƒ10,ƒ9./8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

.Straatprijs:
ƒ 5.OOO,3437 H K
Extra Prijs ƒ 25.OOO,-

2O

Adres:

De BMW's: 7261 MZ 026 in Ruurio
én 2741 JR 001 in Waddinxveen

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

Datum:
Handtekening:

j
|
•

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.96.10

NATIONALE
LOTERIJ!

Weekmedia 13-14-15

woensdag 16 oktober 1996

Theo van Rijn
AUTOSCHADE
TRUCKSCHADE EN SPUITINRICHTING
Commerciële bijlage van

CONSTRUCTIEWEG 58 MIJDRECHT TEL. 0297-282657

Opel naar China

Lancia k Statio
Ware Gran Tu

Opel heeft onlangs een kantoor geopend in de Chinese stand
Guangzhou (Kanton). Van hieruit wil de fabrikant de mogelijkheden
van auto-productie in het zuidelijk deel van China onderzoeken. Opel
wil de Zuid-Chinese auto-industrie een belangrijke impuls geve-n. Op
dit moment kunnen zich nog maar weinig Chinezen de luxe van een
auto permitteren: één op de zevenhonderd Chinezen verplaatst zich
per auto. De verwachting is dat daar verandering in gaat kome n: m het
jaar 2000 zullen er zo'n twintig miljoen auto's in China rondrijden.

Retrostyle weer in

TIJLVOL, SNEL en stil.
Deze kenmerken strijden om de eer bij de
Lancia k Station Wagon.
Een overwinnaar is niet aan
te wijzen, want op al deze
fronten biedt deze auto de
top. Het is onze conclusie
na enige dagen genoeglijk
sturen met een van een 2,4
liter vijfcilinder benzinemotor voorziene k (lees kappa)
SW.

S

dat was jaren geleden het predikaat voor comfortabele, snelle
reisauto's. Lancia heeft op dat
gebied als merk een stevige
reputatie weten op te bouwen. De
signatuur van meester ontwerper
Pininfarina prijkt op de bijzondere
van geanodiseerd staal gemaakte
dakrailing van de k SW. Het geeft
een speciaal karakter.

Subaru heeft in Japan de 'Bistro' gelanceerd, een serie kleine auto's
die 20 uit de jaren vijftig lijken te komen. Vooral jonge vrouwen tussen
de twintig en dertig vallen voor de Bistro. De verkoopverwachting van
500 stuks per maand is intussen al overtroffen.
Na Subaru zijn ook Mitsubishi (Anti) en Daihatsu (Opti Classic) in
Japan met de verkoop van nieuwe auto's met een oldtimer-uitsttaling
begonnen. De eerste serie van 2.500 Mitsubishi's Anti was snel uitverkocht en de fabrikant overweegt een nieuwe serie te produceren.
Daihatsu lanceerde de Opti Classic en zag twee weken later al i?.800
orders staan.

Koni 4WD-schokdempers

De Lancia k Station Wagon is een elegant gelijnde auto

Het nieuwe modeljaar bij BMW luidt een fors aantal wijzigingen in
waarmee de klant zijn voordeel kan doen. De standaarduitrusting op
de modellen is rijker geworden, vooral waar het de veiligheid betreft.
Een greep uit de belangrijkste veranderingen geeft het volgende overzicht:

Ie zie je een informatiecentrum,
dat je niet alleen de temperatuur
in en buiten de auto meldt. Nee,
het kan je zelfs vertellen wanneer
de eerst volgende inspecties van
zaken als bougies, olie nodig zijn.
Ook wordt aangegeven op welke
druk de banden moeten zijn. Het
scheelt je geblader
in een instructieboekje. De console
is bedekt met een
strook wortelnotehout. Het is in onze
auto mat gevernist, wat een heel
aparte aanblik geeft.

naar voren te vouwen ontstaat
een 1.500 liter groot, bekleed
bagageruim. De vloer is helemaal
vlak, tot aan de voorstoelen toe.
De laadvloer van de bagageruimte herbergt onder een apart afdek
'luik' een extra bergruimte plus
twee kleine kastjes. Voor koffertjes, de cdwisselaar of
andere kleine spullen is
dit perfect.
Ze schuiven
niet heen en weer en zijn aan het
zicht onttrokken.

Airbag voor de voorpassagier op alle modellen; zij-airbag voor BMW
5- en 7-serie; steptronic al vanaf 520JA en 523iA; ASC + T
(Automatische Stabiliteits en Tractie Controle) vanaf 3-serie zescilindermodellen (uitgezonderd de 3-serie diesel), DSC (Dynamische
Stabihteitscontrole) voor 750i/iL en veiligheidssysteem
'Shiftlock/lnterlock' voor alle modellen met automatische transmissie.

Met alle zitplaatsen in de oorspronkelijke positie is er 505 liter
laadvolume onder het roldek.
Hoger beladen kan ook, dan is er
835 liter voorhanden. Door de
(deelbare)" achterbank helemaal

De k LX beschikt over een servotronic stuurbekrachtiging, die zich
aanpast aan de rijsnelheid en ook
de rijstijl. Sportief sturen of voorzichtig inparkeren: de stuurbekrachtiging levert exact de juiste

In de ware zin des woords hebben we met deze auto te maken
met een GT van formaat. De letters staan voor Gran Turismo en

De bestuurder komt weinig tekort
in deze auto. Elektrisch te bedienen portierruiten, automatische
temperatuurregeling, een in hoogte verstelbaar stuurwiel en centrale portiervergrendeling. Het zit er
allemaal op. Op de middenconso-

Airbag voorpassagier in alle BMW's

hoeveelheid ondersteuning. Heel
anders dan we van Italiaanse
auto's gewoon zijn heeft Lancia
voor een relatief zachte schokdempmg gekozen. Dat heeft
gelukkig geen invloed gehad op
de wegligging. Die staat gewoon
op een hoog peil net als de
koersvastheid.
De 2,4 liter vijfcilmder is nauwelijks te horen. Dat komt mede
door de sterke isolatie en de
balansassen in de motor. Ook
zaken als bandengeluiden en
windgeruis dringen nauwelijks
door in het interieur. De motor
heeft vier kleppen per cilinder.
Zoiets levert niet alleen extra vermogen op maar ook meer trekkracht over een breed toerenbereik.
Lancia heeft met de k SW een

Peugeot 406 in viervoud
OUPES VALLEN AL SINDS JAAR
en dag in de smaak. Peugeot
speelt daar op in door zijn 406 in
coupe-uitvoering op de markt te brengen. Het model beleeft op dit moment
zijn première op de autotentoonstelling
'Mondial de ('Automobile' in Parijs. Daar
debuteren ook andere uitvoeringen van
de 406, namelijk de Break, de V6 en de
Automaat. Van het viertal komt de
Break het eerst naar Nederland: zijn
entree wordt in januari volgend jaar
verwacht. De Coupé volgt dan omstreeks april, de automaat in september
en de V6 sluit de rij in november 1997.

C

SPECIFICATIES
Lancia k Station Wagon:
Motortype: Vijfcilmder m lijn
Cilinderinhoud: 2.446 cm3
Vermogen: 129 kW/175 pk bij 6100
tpm.
Max. koppel: 230 Nm bij
3.750 t.p m.
Acceleratie: 9,1 sec van 0-100
km/uur.
Topsnelheid: 215 km/uur.
Gem. verbruik: 9,8 ltr/100 km.

Prijzen:
k2.020VLESW
ƒ 66.950,=
k2.020VLSSW
ƒ 72.950,=
k 2.4 20V LS SW
ƒ 79.950,=
k 3.0 24V V6 Automatic SW
ƒ 104.950,=
k 2.4 turbo diesel LS SW ƒ 81.450,=

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Abs
Airbag (2x)
Automatische niveauregeling

De Peugeot 406 Break is door zijn ruimte een ideale gezinsauto
In de Peugeot 406 Coupé heeft
de fabrikant de 'waarden' van het
merk willen samenvoegen. De
waarden ten aanzien van uiterlijk,
maar vooral ook innerlijk
(gebruikte materialen, betrouwbaarheid en veiligheid). Aan dit
laatste is dan ook veel aandacht

knappe prestatie geleverd. Dat
mag ook wel want hij beweegt
zich met zijn prijs in de bovenste
regionen van de markt. Daar
moet hij het opnemen tegen
krachtige opponenten. Dan moet
je van goede huize komen. Als
we het portier voor de laatste
maal dichtslaan, weten we het
echter zeker. De solide bonk
getuigt van kwaliteit tot in detail.

besteed. Zo zijn airbags voor, zijairbags, verstevigingsbalken in de
portieren en gordelspanners standaard aan boord.
De Peugeot 406 Coupé is gebaseerd op de sedan. Zijn wielbasis
meet net als bij de sedan 2,7

meter. De typische coupévorm
maakt dat de nieuweling van
voren 6,2 cm langer en van achter 2 mm korter is dan de sedan.
Wat betreft de motoren is er de
keuze uit twee typen: een 2,0 liter
benzinekrachtbron die een vermogen van 97,4 kW/135 pk aan

de wielen brengt en een 3,0 liter
zescilinder benzmevariant die 140
kW/190 pk levert. Beide zijn te
combineren met een vijfversnellingsbak of een elektronische
viertraps automaat.
Ook in het interieur zijn Peugeot's

Renault vergroot ruimtewagen Espace
EN GOED CONCEPT
verbeteren, valt
bepaald niet mee.
Renault geldt zeker in
Europa met zijn Espace als
de grondlegger van het
begrip ruimtewagen. Zeker
nu er zo veel concurrenten
zijn gekomen is het een
hele toer om opnieuw met
deze auto toonaangevend te
zijn.

E

'waarden' te vinden. Er kan gekozen worden voor onder meer een
leren of aluminium versnellingspook, elektrische stoelbediening
die de laatst ingestelde stand onthoudt voor de bestuurdersstoel,
elektrische bediening van de
spiegels en een zonnedak.
Peugeot verwacht dat de coupé
in het eerste jaar zo'n tien procent van de markt voor zijn rekening zal nemen. De Peugeot 406
Break zal een brede doelgroep
aanspreken. Door zijn ruimte is
het een echte gezinsauto. Er zijn
vier uitvoeringen: SL, ST, SV en
SVE.
De laatstgenoemde is de meest
luxe met onder meer standaard
zaken als snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging, lichtmetalen
velgen met 205/60/15 banden en
koplampsproeiers.
Binnenin wordt de SVE gekenmerkt door onder andere een airbag aan de passagierszijde, een
boordcomputer, een geheugen
met twee posities voor de instelling van de bestuurdersstoel,
deels met leer beklede portierpanelen, middenarrnsteunen en
console met houtinleg.

Met het nieuwe model van de
Espace, die begin oktober debuteerde tijdens de Parijse autoshow, lijkt het Franse merk
geslaagd in zijn opzet. In feite is
sprake van een verregaande verfijning van een concept waarmee
Renault poogt bovenaan de ladder in het ruimtewagen segment
te komen.
Dat moet in elk geval gebeuren
met de belangrijkste eigenschap:
ruimte. Die is gevonden door alle
motoren voortaan dwars voorin te
monteren in plaats van in de
lengterichting. Het maakte een
nieuw dashboard mogelijk dat
meer ruimte laat aan de inzittenden. Bovendien is er flink wat
bergruimte in opgenomen, zoals
een bergvak van 33 liter inhoud.
Opgeteld bij de andere opbergmogelijkheden staat er maar liefst
honderd liter beschikbaar aan
vakjes en kastjes.

rieur niet veranderd. Het is dan
ook een belangrijke eigenschap
van de zevenpersoons Espace.
De uitneembaarheid en onderlinge uitwisselbaarheid van de stoelen op de tweede en derde rij en
de draaibare voorstoelen maken
deze auto al jaren zo bijzonder.

Renault heeft het modulaire inte-

Nieuw is de toepassing van rails

Er zijn zeven motoren, vier benzineversies en drie diesels. Het
benzinemotorengamma begint bij
een 1,8 liter die een vermogen
van 80,6 kW/112 pk tentoonspreidt. Dan volgen een 2,0 liter
(97,4 kW/135 pk) die ook
beschikbaar is voor de coupé,
een 2,0 liter (108 kW/150 pk) en
een 2,9 liter V6 (140 kW/194 pk).

De Renault Espace krijgt een sterk aërodynamische lijn
voor de stoelbevestiging. Zo is
werkelijk optimaal met het meubilair te stoeien om mensen en
bagage een plek te geven.
De duurzaamheid van de Espace
blij/t gegarandeerd dankzij een
carrosserie van kunststof composiet materialen. Het chassis
bestaat uit een volledig verzinkt
stalen buizenframe. Tal van veilig-

heidsvoorzieningen zijn aangebracht, zoals airbags en bescherming bij zijdelingse aanrijdingen.
De vormgeving verraadt dat
Renault veel aandacht heeft
geschonken aan een gunstige
luchtweerstand om op die manier
het brandstofverbruik zo laag
mogelijk te houden.

Onder de diesels scharen zich
een turbodiesel van 1,9 liter,
voorzien van een nieuwe lagedruk-turbo (LPT), met 55 kW/76
pk, een 1,9 liter met 66 kW/90 pk
en tot slot een turbodiesel met
2,1 liter inhoud die een vermogen
van 80 kW/110 pk aan de wielen
brengt.

Terreinrijden is in. Koni-schokdempers heeft deze wetenschap ter
harte genomen en zijn programma uitgebreid. In totaal zijn nu rui m
vijftig verschillende vierwielversies leverbaar, waaronder Koni-schokdempers voor de populaire Amerikaanse 'light trucks' en sport utility
vehicles.
Bij dit soort auto's zijn de eisen ten aanzien van de wielophanging en
dus de schokdemping bijzonder hoog.

Toyota Corolla van
Braziliaanse bodem
De Toyota Corolla wordt vanaf 1998 gebouwd in Brazilië voor de <sigen
markt daar. Eind dit jaar begint de bouw van een fabriek in S«o Paulo
die 15.000 van deze modellen per jaar moet maken. Toyota mves leert
ongeveer 250 miljoen. Straks zullen circa 350 mensen hier een baan
vinden. Toyota is al sinds 1959 actief in Brazilië.

Mercedes-Benz Sprinter
Bestelauto van het Jaar
Bestelauto van het Jaar wordt een besteller niet zomaar. De Sprinter
van Mercedes-Benz heeft deze titel voor 1996/1997 in de wacht
gesleept om zijn veiligheidsaspecten, de gunstige restwaarde, het
imago en het uitstekende dealernetwerk. De Sprinter heeft het m arktaandeel in het segment van de zwaardere bestelauto, van dertig naar
vierendertig procent opgeschroefd.
De jury, door Automobiel Management samengesteld, bestaat uit
gerenommeerde vakjournalisten en gebruikers uit de beroepspraktijk.
Hieronder bevinden zich vertegenwoordigers van lease-maatschappijen en fleetowners.

Prijskaartjes VW
Passat bekendgemaakt
De Volkswagen Passat rijdt in november de showroom van de doaler
binnen. De prijzen zijn onlangs bekendgemaakt. De prijzen bew€;gen
zich tussen minimaal ƒ 42.995,- voor de Passat Basis 1.6 (74 kW/100
pk) tot maximaal ƒ 69.640 voor de Comfortline 2.8 (142 kW/193 pk, V6
syncro autom.). Dat zijn benzine-versies. De diesel-prijslijst begiirit met
de Basis TDI 1.9 (66 kW/90 pk) voor een prijs van ƒ 46.695,- eni emdigt met de Basis TDI 1.9 (81 kW/110 pk, autom.), die een dona tie var
ƒ 53.420,- vraagt.
De Volkswagen Passat heeft onder meer de volgende standaard
zaken aan boord: ABS, airbag voor bestuurder en voorpassagiesr, gordelspanners voor- en achterin, m hoogte verstelbare bestuurdeirstoel,
centrale portiervergrendeling, warmtewerend glas, derde remlicht, 15inch velgen met 195-banden en twee bekerhouders in het dashboard.

Mitsubishi Carisma nu ook
als sedan en met diesel
MI
ITSUBISHI-importeur
HNG is uitermate
optimistisch over het
feit nog dit jaar 4000
Carisma's te slijten. Dat
moet lukken, is de gedachte, omdat de sedan en de
dieselmotor (voorlopig
alleen leverbaar in de
hatchback) aan het gamma
zijn toegevoegd. De
Carisma heeft sowieso al
heel wat harten veroverd
met zijn eigen Nederlandse
hart: de auto wordt immers
in het Limburgse Born
geproduceerd.

De vierdeurs sedan is een ruime
gezinswagen die vooral zakelijk
veel belangstelling zal moeten
trekken. Zijn belangrijkste kenmerk is uiteraard de ruime kofferbak. Deze meet 480 liter, zo'n 50
liter meer dan die van de hatchback. Van voren zijn de modellen
identiek aan elkaar. Aan de achterzijde vallen de verschillende
achterlichtunits op. De sedan
oogt zakelijk en de hatchback
sportief. Rijden doen de auto's
eender.
De sedan is net als de hatchback
leverbaar met een 1,6 of een 1,8
liter viercilinder benzinemotor. De
eerste levert 66 kW/90 pk. De
sprint van nul tot honderd neemt
slechts twaalf seconden in beslag
terwijl de topsnelheid volgens de
fabriek 180 kilometer per uur
bedraagt.
De 1.8 motor brengt 85 kW/115
pk aan de voorwielen. Deze
Carisma heeft voor dezelfde
sprint slechts 10,2 seconden
nodig en de top bedraagt 200
kilometer per uur.

De kofferbak van de Carisma sedan heeft een inhoud van 48O litei
Het standaard uitrustingsniveau
(GL) is al heel behoorlijk met
zaken als een bestuurdersairbag.
stuurbekrachtiging en centrale
portiervergrendelmg.
De completer uitgeruste GLX
heeft ook nog elektrisch bedienbare voorramen en buitenspiegels en een neerklapbare achterbank. Het topmodel van de serie,
de GLS, voegt daar onder andere
een bijrijdersairbag aan toe. De
Mitsubishi Carisma 1 6 GL kost
35.395 gulden. De snelst gemotoriseerde en meest luxe Carisma
sedan, de 1.8 GLS, komt op
41.795 gulden.
De sedan diesel wordt pas

komend voorjaar verwacht. De
1 9 liter turbodiesel is echter wel
al verkrijgbaar in de hatchba ck.
De zelfontbrander is goed voor
66 kW/90 pk. De Carisma dl esel
is verbluffend snel en legt vc.oral
heel wat souplesse aan de dag
Veel schakelen is daardoor niet
nodig. Al vanaf 1500 toeren pakt
de motor goed op. De top
bedraagt 180 kilometer per uur
Het voor een diesel zo belan gnjke verbruik komt gemiddeld op
circa 6 liter per honderd kilorneter. En dat helpt om de aanschafprijs, vanaf 40.495 gulden, ei^n
beetje vlot terug te verdienen.

Honda exporteert
het meest vanuit VS
Honda is koploper als het gaat om de hoogste exportcijfers voor personenauto's in de Verenigde Staten. Toyota volgt op een tweede
plaats Chrysler is derde en daarmee de hoogst genoteerde inheemse
exporteur.

SONY MINI HIFI SYSTEEM MET DOLBY SURROUND PRO-LOGIC

INDESIT KONDENSDROGER
Luxe droger waar u geen afvoer voor nodig
hebt' Reverserende RVS trommel en anti
kreukprogramma Adviespnjs*1099 -

MHC901, 150 Watt versterker, digitale tuner/timer, auto-reverse dubbeldeck, 1
Bit CD-speler, muziekkalender, 3-weg frontluidsprekers, center- en surroundboxen, mkl afstandbediening Adviespnjs*1440 -

SONY Hi-8 TRAVELLER
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV

ti

M

PW630A Topklasse Black-Line
16 9 beeldbuis teletekst afbtandbodionmg Adv '3295 -

PHILIPS BREEDBEELD

TR470 Perfekt Hi-8 beeld
HiFi stereo geluid Adv '1999 -

1299.-

I

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PF820 Black Line S beeldbub stereo teletekst Adv '2795

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

PHILIPSHi-BSTEREO

l nstelbare centrifugegang,
regelbarethermostaat, RVS
trommel, z e l f r e i n i g e n d e
pomp Adviespnjs'1 199 -

M870 Camcorder digitaal
steady shot 24x z o o m
HiFi stereo Adv '2495 -

669.-

1399.-

PW6301 Supeiplatte169beeldbuis stereo teletekst Aciv '2495 -

jfbnaip,
§75.-

LUXE VAATWASSER

SONY STEADY SHOT

ZANUSSIWASAUTOM.

TR565 Met beeldstabili
sator HiFi geluid Adv '2200

FL700, 750 toeren centrifuge.RVStrommel schokdempers Adviespnjs'949 -

1349.-

729,

HJ-8CAMERA STUNT!

Camcorder HiFi stereo 12xmotorzoom afstandbediening

DOLBY SUBROUNDl
P R O - L O G I C

BLACK-LINE-S 63CM
TA5211 Perfekte beeldkwali
lei stereo teletekst Adv '2795 -

m

m

AWM800,15 programma's,
milieuvriendelijk d e u r beveiliging Adv '1079 -

699.-

SAMSUNG CAMCORDER
E807 VideoS Adv '1199

INDESIT WASAUTOM.

769.-

PHILIPS GROOTBEELD
PT4512 70cm flat-square
stereo teletekst Adv '1645-

WHIRLPOOL WASAUTOM.

WN400, 15 programma's,
4,5 kg inhoud Adv '799

SONY Hh8 STEADY SHOT

499.-

TOPKLASSE' metbeeldstabilisator HiFi stereo digitale
zoom lichtgewicht Adv '3110 -

PHILIPSSTEREOKTV

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

SPS1012 RVS interieur, 4
sproemiveaus Adv '1179 -

549.-

769.-

ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv '949-

GSF341 3 programma's, variabele indeling Adv '1099-

599.-

849.-

I t a l i a a n s e vormgeving,
• • • * s t e r r e n mvnescapaciteit A d v i e s p n j s ' 8 9 9 -

SN23000 VaatwasserRVS
b i n n e n z i j d e Lage v e r bruikswaarden Adv "1348 -

ZANUSSI KOEL/VRIES SIEMENS AQUASTOP

629.-

MIELE KOELKAST

K1321 S, 270 liter inhoud, CFKen HFK-vri) Adv '1399 -

849.-

1249.W697LW, TOPKLASSE'
Volelektronische besturing,
zuinig, stil en milieuvnendehjk Adviespnjs'2299 -

55 CM STEREO KTV
TA4310 Flat square beeldbuis teletekst Adv '1345 -

o tot en met ^ - muïti-^u- ~

PT155A Adviespri|S'725 -

465.-

a
^
^
^

couran« ^ - t

oea

^ "^gen ge<

*%

179.

SHARP MAGNETRON

189.-

LUXE 1400 TOEREN

Kleuren tv 51 cm On Screen
Display ingebouwde VHS
videorecorder Adv "1098 -

18 prog Regelbare thermostaat en centrifuge

WHIRLPOOL AVM260
19L magnetron, eenvoudige bediening Adv '599 -

1095.

799.-

259.-

AEG LAVAMAT RVS

TV/VIDEOCOMBINATIE

Lavamat610 850 toeren,
waterbeveiligmg zuinig en
stil AEG meerdere malen
best getest 1 Adv '1449 -

Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv '999 -

699.-

SHARP DIGITALE KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi magnetron met 1000 Watt quartz-grill

995.-

359.-

SIEMENS WASAUTOM
VR7 Topmodel HiFi stereo
SONY 100Hz SUPER! videorecorder Turbo-Drive
KVE2561 SuperplatteTnni- 4 koppen, jog & shuttle,
tron PIP DigitalScan ste- SHOWVIEW + PDC '1545reo teletekst Adv '2970 -

SONY

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM

1099.1999.PHILIPSHiFi STEREO
BREEDBEELD

KV24WS1 Super Trinitron
63cm stereo teletekst '2440 -

1739.SONY 72 CM TRINITRON
KVC2921, Stereo TXT "2550-

1279.-

SONY 63 CM STEREO
KVX2501, Hi-BlackTrmitron,
stereo teletekst Adv '1770-

1099.-

m SONY KTV 589.STEREO TXT
KVX21 55cmHi-BlackTrinim tron platte beeldbuis '1440SONY PORTABLEKTV

WA-, Hoog centrifuge-toerental, waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's '1349 -

895.-

VR632 TURBO-DRIVE
4 koppen, longplay "1295 -

749.-

WAS/DROOGKOMBINATIE

Europees videorecorder
van het jaar' 4 koppen,
SHOWVIEW + PDC '1670-

995.-

Wassen en drogen m 1 machine, 1000 toeren Adv"1549-

SONY HiFi VIDEO: E80

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
210 liter inhoud, automatische
ontdooiing Adviespnjs '749 -

495.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv *985 -

SLVE70, Tn-Logic' Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen lonqplay.Adv '1780-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

799.-

PANASONIC STEREO
HD600 Super-Dnve, 4 koppen,SHOWVIEW-t-PDC'1299 -

849.BLAUPUNKT HIFI VIDEO
RTV745, 4 koppen longplay showview, PDC "1199-

Sct^ïHi

769.-

f

fE-*< *

JVC HIR STEREO VIDEO

^|*|J:ll«gU»|jbiLMjl kleurenmonitor,
kleurenmonitor, W
W 95,
95, 1 jaar
l-jWMmjüyWT-'fi garantie aan hms A d v ' 2 9 9 9 - '

HRJ600 4koppen longplay
Hi Spec Drive Adv "1189 -

rrriT'^M.iii'iiiB rx***™* 1879.-

669.-

P586/100 Mhz, 8 MB intern,
635 MB schijf, kleurenmonitor,
Windows software. Adv '2699.-

899.-

Uniek systeem met aparte
centnfuge-eenheid Adv*1699-

LAV275, 1000 toeren
centrifuge, zuinig en stil,
waterbeveiligmg Adv '1649 -

1249.-

KOELER

INDESIT Variabele mdeling Adviespnjs "749 -

325.-

GASZANUSSI KOELKAST ELEKTRO
Met vriesvak Adv "699 - FORNUIS

345.-

445.BAUKNECHT KAST

475.-

459.PHILIPS VHS VIDEO
V H S - v i d e o r e c o r d e r af
standbediening Adv "645

665.-

ST63-650 M o m t o r l o o k
STEREOTELETEKST "1829-

PANASONIC KTV TXT

579.SONY VIDEORECORDER
ORECORDER

STEREO TELETEKST
Afstandbediening Adv '799

KTV 37CM TELETEKST

Q35&

*S -f©

tïtlUl-y
Ö *®•""
PORTABLEKTV37CM
Afstandbedienmo Adv '399 -

478.-

ETNA GASFORNUIS
1401, SUPERSTUNTi '898-

498.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Regelbare onder- en bovenwarmte eninfraroodgnll '1025-

678.-

249.-

ZANUSSI WASDROGER
Lmks-enrechtsdraaiend "649 -

349.-

KONDENSDROGER
1

439.NIC VIDI
PANASONIC
VIDEO

Geenafvoernodig RVS trommel

549.

NVSD22 Beste
Bstekoop'
koop' 2kop2k
pen afstandbed
ibed Adv
Adv '734
'7: -

BAUKNECHTDROGER

479.

T R A 9 6 1 , Kreukbeschermmg Adviespnjs*949 -

JVC VIDEO
OSHOWVIE
SHOWVIEW

599.-

D afstpndbediend
afstpndbedie
HRJ225 LCD

469.-

AEG WASDROGER
Type 520, Kondensdroger
Adviespnjs "1449-

AKA! VHS-IHQ
VIDEO
5-IHQ VIDEC
VSG221 Afstandbed
standbed '498

999.-

339.STUNT! VHS-HQ
HS-HQ VIDEC
VIDEO

MIELE WASDROGER

a f s t amdbedienmg
ndbediening

TypeT349, Elektronisch, RVS
trommel Adviesprijs"1799 -

289.-

1199.-

ATA G GAS-ELEKTRO
OPZETVRIESKAST
Handig' 50 liter Adv "595 -

.-•••-•'

.• ' ,

Electronlsch betalen
met uw PIIM-code,
zonderextra kosten

l

•

-•

• • • . • • ' •

' • • ' • •

' ••-

•

"**RVEM
':,_;t ^
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Riyièradreef 37
,
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BEVERWIJK
SUPERSTORE 11OO m'
Breectraat 65
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lBADHQEVEDORP
ALKMAAR
(AMSTELVEEN ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

:
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FK055, Fornuis met elektrische oven en grill "1450 -

948.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs'698 -

o4o.-

WHIRLPOOL KAST
AFB594 ""capaciteit, CFK-vnj

BOSCH

448

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat " 2 9 8 -

178.-

VRiESKAST

GSD1 300, 3 laden, 1 1 kg mvriescapaciteit Adv "848 -

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

298.-

PlN-CODE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

.r • • . • ' •

•t Meer budget 'door de gratis •
JlBCC-cardf ^-C-''-: •.::'••• .',-.• ;•':.•.
Aaiivraao-folder in d« winkel!

Dubbele ovenruit '849 -

Tijdklok.pluizenfilter '495 -

E11 Afslandbediening
jediening '650 -

Inkl

448,

INDESIT FORNUIS

pkwaliteiti "948 KT18R01, Topkwaliteit'

TOPMERK WASDROGER
VSG 720 super mtelligentHQ mid mount 888 -

Gasfornuis met elektronische
oven, verlichting, sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG-keur "949 -

140 liter inhoud, automatische ontdooiing Adv "749 -

SEMENS 180L
CL KOELKAST

AKAI HIFI STEREO

.J

275.

TOPMERK

KOELKAST
AEG BOVENLADER BOSCH
Metvnesvak 140liter "729-

Printer mkl.cartndge Adv '499 i .T.^^i.i.nr^
OflQ M
£03.

....._

Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officielegarantie

AEG TURNAMAT

CANON BUBBLEJET

,

1-DEURS KOELi\At>

AWG089,Bovenlader "1435 -

r.T«f«u;»j.-» 399.jaa.-

VR242 Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed Adv '895 -

PM51 TELETEKST Adv'699 -

Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
encrisp, Adviesprijs'999 -

;uii-

WHIRLPOOL 850 TRN

»Ï7Ï| HEWLETT
B^i PACKARD
InKjetpnnter, sneetteeder' 499.-

579-PHILIPS vItfCÜ
v Wel) +PDC
+ PDC

BLAUPUNKT 51 CM

629.-

WHIRLPOOL AVM

Voor de laagste!^
prijzen van Nederland^

699.-

7~T^jgyvAv~"yv\v^g

ËSl PENTIUM MINI TOWER
P75?88MB
MB intern,
intern 1
ra*!Jl jP75,
GB sch|
schijf,
^ • ^rT^T»M
' 1 GB
i'.

VR357 Turbo-Drive VHS,
SHOWVIEW+PDC '945 -

TX21 55cm f l a t & square
teletekst Adviespnjs"849 -

NN8550, Digitale magnetron,
hete-lucht oven en grill automatische programma's '949-

VERWMRiw'NGe";

800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
AdV1099-

[:HMAm» 2199.-

GRUNDIG 63 CM KTV

479.-

PANASONIC KOMBI

649.-

PHILIPS 3 KOPS VIDEO

ST70755; Flat & square,
STEREOTELETEKST. '1949.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv '849-

899.-

M 1400 afstand bed 530

GRUNDIG 70 CM KTV

2-DEURS KOELKAST

Snelle 900 Watt, magnetron
24 liter inhoud, makkelijk
te reinigen Vele kookfunkties Adviespnjs "699 -

SONY HiFi VIDEO+PDC

SONY 55CM KVM2100
Hi-BlackTrmitronAdv '1000 -

SHARP HETE-LUCHT |
KOMBI MAGNETRON

WM21000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregeling, bespaartoets "1348 -

PHILIPS MATCHLINE

f,
's
&
b
&
ft
®
*^

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

R2V14, 15 liter mhoud,
5 standen en kookboek

STUNT! TV/VIDEO COMBI

PHILIPS TELETEKST

G570 TOPKLASSE' 6 programma's, 12 couverts, waterontharderenwaterstop Adv '2099 -

M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien Adv '279 -

MIELE 1100TOEREN

CM KTV TELETEKST
f1, 51
ft Off Ned Philips garantie '895U

949.-

MIELE VAATWASSER

Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen CFK/HFK-vnj '1849

PT440A Adviespnjs'1345 -

695.-

BOSCH VAATWASSER

WHIRLPOOL KOEL/VRIES BAUKNECHTVAATWASSER

PHILIPSSTEREOTXT

ri

579.-

Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vriesgedeeltemet
2 vakken en ••** sterren invriescapaciteit Adv "1099-

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

1699.-

PT520A Black line monitor
look teletekst Adv '1395 -

Ned topmerk, 3 programma's 12couverts Adv '899 -

LOK VBIJJ

.

'•

ATAG WASEMKAP
W H ' 5 5 , Luxe. 3 standen
Adviespnjs *260 -

l OPENINGSTIJDEN
l zaterdag

138..13.00 tot 18.00 uur
.09.30 tot 18:00 uur
09.30 tot 17.00 uur

IN DE RANDSTAD l overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur,

ïï

ï!
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Verrassende
nederlaag ZVM

Zandvoort '75 gaat rustig door met winnen

ZANDVOORT - Ook de aanval van SCW
op de koppositie heeft Zandvoort '75 kundig afgeslagen. De Zandvoorters bleven
door een 4-3 zege ongeslagen en hebben, na
zes wedstrijden met achttien punten de
koppositie riant in handen. Zaterdag komt
Aalsmeer op bezoek. Bij een gelijkspel is de
Al snel kreeg het team van eerste periodetitel voor Zandvoort '75.

ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen
liep tegen Sporting Noord een
verrassende 2-1 nederlaag op.
Het was de eerste overwinning
voor de Amsterdammers.

coach Pred van Rhee een tegenvaller te verwerken. Aanvoerder Rob van der Bergh moest
met een blessure het veld verlaten en dat betekende een geweldige aderlating. De rust en de
organisatie verdwenen bij de
Zandvoorters. Er ontstond bovendien een bikkelharde en onvriendelijk wedstrijd. In de eerste helft leverde de strijd nog
geen treffers op.
In de tweede helft liep de
wedstrijd uit de hand. De
scheidsrechter laste een afkoelingsperiode in om de gemoederen enigszins tot bedaren te
brengen. Nadat de strijd hervat
was, was het gedaan met Zandvoortmeeuwen. Van Rhee had
al drie wissels toegepast en
toen Frans Valks geblesseerd
uitviel moesten de Meeuwen
met tien man verder. Sporting
Noord profiteerde daarvan en
scoorde twee doelpunten.
In het slotkwartier drong
Zandvoortmeeuwen sterk aan.
Door een rake kopbal van Gareth Davies kwam de spanning
nog even .terug. Zandvoortmeeuwen was dicht bij de gelijkmaker maar een schot van
Ferry van Rhee ging net voorlangs. „Deze wedstrijd moeten
we maar snel vergeten," vond
coach Van Rhee.

de en doelman LUC Krom kansloos liet.
Deze achterstand inspireerde Zandvoort '75 er
fanatieker tegenaan te gaan. SCW probeerde de
bal rustig rond te spelen, maar deed dat soms te
laconiek waardoor de badgasten vaak balbezit
veroverden. De altijd gevaarlijk spits Eobin Castien zorgde met zijn acties voor veel gevaar voor
het doel van SCW. In de dertigste minuut was
het Johan van Marie die de SCW-defensie in
verlegenheid bracht en de bal voor de voeten van
De topper in de derde klasse KNVB tussen Castien plaatste. De laatste had geen moeite om
Zandvoort '75 en SCW gaf in de eerste helft een de bal in te schieten, 1-1.
gelijkopgaande strijd te zien. De Zandvoorters
kwamen flitsend uit de startblokken, maar kónZandvoort '75 rook zijn kans, doch inzetten
den de kansjes niet verzilveren. SCW hield veel van Arend Toonen en Philip van der Heuvel
mensen achter de bal en bij balbezit waren de werden door de doelman gepareerd. De rustsnelle aanvallen niet ongevaarlijk. Het felle SCW stand leek 1-1 te worden. In talessuretijd voegden
kreeg na twintig minuten een riante mogelijk- de teams evenwel nog twee doelpunten, eerlijk
heid en het was meteen raak. Een voorzet plofte verdeeld, aan het totaal toe. Eerst kopte Philip
voor de voeten van de SCW-spits, die niet aarzel- van der Heuvel de bal na een hoekschop steen-

De doelman van ZHC is erbij gaan liggen in de wedstrijd tegen De Terriërs

ZANDVOORT - Met de
ZHC-hockeyteams wil het
nog steeds niet vlotten. De
Zandvoortse heren draaiden wel wat beter, maar leden toch een 3-5 nederlaag
tegen De Terriërs. De Zandvoortse dames konden het
weer eens niet bolwerken en
werden door Haarlem overklast, 13-0.

Veel atleten
in TROS-loop

Bal over het net
bij Unicum '73
ZANDVOORT - De 'bal over
het net competitie' bij Sportclub Unicum '73 is ten einde.
Na veel spanning ging de zege
naar Ed Borg met 885 punten
gevolgd op een tweede plaats
door Casper Wilbret. De derde
plaats was voor Inge de Munck.
Klaas Enthoven en Peter Mudde legden beslag op respectievelijk de vierde en vijfde plaats.
Op woensdagmiddag 30 oktpber om 15 uur worden de prijzen uitgereikt op De Brink.

Brons voor
handballers
ZANDVOORT - De handballers van Zandvoortmeeuwen
zijn derde geworden in de eerste klasse van de veldcompetitie. ZVM had tegen Excelsior
weinig problemen. De Zandvoorters wonnen met 24-17.
• De dames verloren met 16-12

Veel krachtsverschil was er
niet in de eerste helft. Technisch was Beverwijk de betere
en de gasten kregen wat kleine
kansjes. Echter, de doelpogingen waren niet zuiver genoeg
om voor onrust in de Zandvoortse gelederen te zorgen.
Aanvallend wist Zandvoortmeeuwen eveneens geen vuist
te maken. Zodoende ontstond
een veldspel dat zich afspeelde
op het middenveld en voor de
toeschouwers niet echt spectaculair was. In de tweede helft
was er meer strijd, maar van
een goede wedstrijd was geen
sprake.
Zandvoortmeeuwen nam na
vijf minuten een 1-0 en naar later zou blijken beslissende
voorsprong. Doelman Serge
van Lent trapte de bal, a la Van
der Sar op maat uit naar de op
snelheid liggende Ferry Boom.
Die probeerde de bal in te schieten, maar verloor in het duel
Foto: Erick van Cleef met zijn tegenstander het evenwicht. De lichte overtreding
werd door de scheidsrechter
bestraft met een strafschop.
John Keur plaatste zich achter
de bal en zette Zandvoortmeeuwen op voorsprong.
Zandvoortmeeuwen
werd
elke week ongelijk ondanks de hierna onder druk gezet. Coach
, goede, bedoelingen van ZHC. Pieter Keur probeerde zijn
TégëirHaarlem, altijd een der- team meer aanvallende impulby, was van strijd geen sprake.
Haarlem speelde vele tempo's
hoger en had bij de rust al een 80 voorsprong.

ZHC-teams verliezen opnieuw

In de strijd tegen De Terriërs
is ZHC dicht bij een overwinning geweest. Het team van
coach Henk van Gameren nam
driemaal een voorsprong, maar
wist die voordelige stand niet
vast te houden. Toch zit er veel
perspectief in het Zandvoortse
team en kan een overwinning
niet uitblijven. Met vlot lopende combinaties zocht ZHC meteen de aanval op. Dat leverde al
snel een voorsprong op door
een treffer van Jim Gatsonides.
De Zandvoorters verkeerden
in een feestroes, maar werZANDVOORT - Maar nog
den in dezelfde minuut snel
liefst vierduizend hardlo- wakker geschud, 1-1.

Joseph Kibor verpletterde bij
de heren het parkoersrecord,
terwijl de Kenyaanse Angeline
Kanana de snelste tijd bij de
dames neerzette. Ook zij vestigde daarmee een nieuw record.'
De TROS-loop trok veel toeschouwers in Zandvoort. De lopers, en vooral de Zandvoortse
favorieten, konden rekenen op
applaus en aanmoedigingen
van het publiek.

bin Castien met een fraaie lob over de doelman,
waardoor de strijd gestreden was. In de slotfase
slaagde SCW er nog wel in tegen te scoren (4-3),
reden waarom de spanning nog even terugkwam. De badgasten gaven de voorpsprong echter niet meer uithanden, wonnen voor de zesde
keer in successie en hebben hun achtervolgers
inmiddels op ruime achterstand gezet.
„Over de gehele wedstrijd genomen was het
wederom een verdiende zege", stelde elflalbegeleider Joop Paap. „SCW was een goede tegenstander, maar nadat wij de gelijkmaker hadden
gescoord werden we beter. Het was een hele
leuke partij voetbal. Als we zaterdag een punt
halen tegen Aalsmeer kunnen we feestvieren.
Het gaat probleemloos tot dusver. Elke week
kijken we gewoon hoe het verder gaat. Tot nu toe
De beste mogelijkheden waren voor de Zand- hebben we geen last van blessures en schorsinvoorters en uit een daarvan ontstond de vierde gen. Dus niets dan positief nieuws op dit motreffer. Ariesen besloot een combinatie met Ro- ment."

ZANDVOORT - Door een
zwaar bevochten overwinning op koploper Beverwijk
heeft Zandvoortmeeuwen
de spanning in de derde klasee KNVB weer teruggebracht. De equipe van trainer Pieter Keur won door
een benutte strafschop van
John Keur met 1-0.

ZANDVOORT - Onder
zeer natte omstandigheden
heeft ZGC Sonderland het
clubkampioenschap
gespeeld op golfbaan Waterland in Amsterdam-noord.
De omstandigheden om de
achttien holes af te werken
waren zwaar, doch de golfclub kan terugkijken op een
prima titelstrijd.

pers, onder wie minimaal
tien Zandvoorters, renden
zondag tijdens de TROSloop onder andere door
Zandvoort-Noord. Er deden
meer mensen dan ooit mee
aan de halve marathon, die
elk jaar in Zuid-Kennemerland plaatsvindt.

hard in en vervolgens kon LUC Krom een lage
schuiver niet klemvast krijgen. Voor de spits van
SCW was het toen een koud kunstje de bal in het
doel te plaatsen, 2-2.
In de tweede helft was het Edwin Ariesen die
de wedstrijd naar zijn hand zette. Met fraaie
solo's, slimme passes en met twee prachtige
doelpunten zorgde hij voor de hoogtepunten van
de tweede helft. Na tien minuten kreeg Edwin
Ariesen de handen van de toeschouwers op elkaar toen hij de bal na een afgeslagen hoekschop
met de punt van de schoen in de bovenhoek
knalde, 3-2. De gasten uit Rijsenhout poogden
tevergeefs tot een offensief te komen. Het Zandvoortse middenveld echter had de wedstrijd stevig onder controle.

Zwaar bevochten zege
voor Zandvoortmeeiiwen

Natte golfstrijd
bij Sonderland

Bij de dames was Cathy Mesman met 33 stablefordpunten
een waardig opvolgster van Marian van der Stoop. Naast de
wisselbeker ontving zij een
door Elly Emmen vervaardigde
krijttekening met uiteraard een
golfmotief. De tweede plaats
was voor Marjon van der Kruijs
en goede derde werd Marijke
Herben. Bij de heren is de jeugd
definitief doorgebroken. De
achttienjarige Michiel Kramer
werd met 42 stablefordpunten
clubkampioen met op een derde plaats de vijftienjarige Jan
Zwemmer.
Tussen deze twee jeugdige talenten wist Ben Rückert zich
met een tweede plaats goed
staande te houden. Op de korte
holes gingen de eerste prijzen
naar Martha Jacobs en Jan
Berkhout. De longest drive bij
de dames werd gemaakt door
Kristi Gansner en bij de heren
door Jan Zwemmer. De neary
werd gemaakt bij de dames
door Etty Berkhout en bij de
heren door Hans Roelofs en
Theo de Gruijl.

n Zandvoorts
Nieuwsblad
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ZHC was meteen weer bij dé
les en bouwde een overwicht
op. Dat resulteerde in een nieuwe voorsprong. Ditmaal was
het Pepijn Paap die voor het
doelpunt zorgde. Een voorsprong vasthouden blijkt echter nog steeds een probleem
voor ZHC, want opnieuw duurde het maar een minuut eer De
Terriërs gelijkmaakte. De
Zandvoorters gingen in de
tweede helft wederom voortva-

rend van start. Met goed hockey werd De Terriërs teruggedrongen. Ronald Roodhart was
er verantwoordelijk voor dat
ZHC voor de derde keer op
voorsprong kwam. Maar opnieuw ging die verloren. Door
een misverstand in de defensie
kon de tegenstander uit Heiloo
wederom langszij komen.
Dit was te veel voor ZHC.
Driemaal een voorsprong kwijtraken bleek te veel van het goede. De Zandvoorters stortten
ineen en liepen in de slotfase
tegen een 3-5 nederlaag op.
„Conditioneel zit het nog niet
goed," stelde coach Henk van
Gameren. „Defensief worden er

Sterk debuut van het Chess-team
ZANDVOORT macht van Chess Society
Zandvoort heeft de eerste
wedstrijd in de schaakcompetitie winnend afgesloten.
In een zinderend duel scoorde Ton van Kempen het
winnende halfje voor de in
de eerste klasse debuterende Zandvoorters.
Alles leek dit seizoen tegen te
zitten voor Chess Society. Ondanks het kampioenschap van
vorig seizoen verliet Jako Otte
het nest en, wat nog erger was
voor Chess, Nico Huijboom
volgde zijn voorbeeld. Toen de
andere topscorer van Chess,

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(per 01-10-1996)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabeb 105.0 fm

Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
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Nightflight. Een programma voor de Rock-liefhebber
ZFM Nonstop service
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Hand in Hand
Badmuts
Eurobreakdown
ZFM Sport
Getetter aan Zee
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ZFM Nonstop service

ZFM Nonstop service
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma

ZFM Jazz

Effe Brunchen met...

Badmuts
Zandbak

Muziekboulevard
de Kustwacht

nogal wat foutjes gemaakt,
maar het getrainde spelconcept
komt toch steeds beter tot üitdrukking. Vorige week stonden
we voor en verloren we schlemielig, deze keer gebeurde dat
weer. Ik ben er van overtuigd
dat in deze groep kwaliteit zit
en blijf zeggen dat we in de
Ook in de tweede helft was de
tweede helft van de competitie strijd ongelijk. ZHC heeft totaal
punten gaan pakken."
geen kans gehad tegen een ontketend Haarlem. Met snelle
aanvallen werd de Zandvoortse
Dames
defensie keer op keer ontrafeld.
Voor de ZHC-dames was het ZHC ontbeert te veel klasse om
wederom een trieste zondag- in deze afdeling indruk te mamiddag. Dit Zandvoortse hoc- ken en werd met een 13-0 neder keyteam zit in een te hoge der- laag van de kunstgrasmat gede klasse. De strijd is vrijwel speeld.

Olaf Cliteur, zijn vooruitge- delijk weer eens aan waarom
speelde partij tegen HWP 2 ver- hij iedere wedstrijd uit Duitsland overkomt. Hij won. Ben de
loor, leek Chess kansloos.
Vries besloot na materiaalverDit leek snel bevestigd te wor- lies tot een wanhoopsoffensief,
den toen Ben de Vries een toren dat verrassend het derde punt
moest geven voor een loper. Op voor Chess opleverde. De als
dat zelfde moment kreeg Kees pinchhitter ingezette Dennis
Koper een remise-aanbod. Zo- van der Meijden kreeg een verwel teamleider Hans Drost als rukkelijke stelling en zocht
zijn gelegenheids-assistent Cli- naar de winnende combinatie.
teur vertrouwde de stelling Van der Meijden verloor in tijdniet, waardoor Koper het aan- nood. Jacob de Boer speelde
bod accepteerde. De debuteren- een prima partij en tekende gede Mare Kok hield toch wel ver- decideerd voor de overwinning:
rassend goed stand tegen Vis- 4-3 voor Chess.
ser. Zijn remise-aanbod werd
Ton van Kempen had toen
dan ook terecht geaccepteerd. nog maar een halfje nodig voor
een Zandvoortse overwinning.
Walter Gerhards toonde ein- Dat lukte.

Ook in het district gaat
het goed met bridgeclub
ZANDVOORT - Naast de
wekelijkse competitie in het
gemeenschapshuis doen diverse paren van de Zandvoortse Bridge Club mee
aan de districtscompetitie.
Dat optreden gaat sommige
paren heel goed af.

dijk. Van de ZBC-ers die aantreden in de derde klasse (26 paren) behaalden mevrouw Boon
en de heer Van Leeuwen het
beste resultaat met een score
van bijna 54 procent, goed voor
een achtste plaats. De heren
Van der Werf f en Kleijn staan
op de veertiende plaats, de daHet zout in de pap is voor mes Slegers en Van Leeuwen
veel bridgers het spelen van dis- laten met een score van 45 protrictswedstrijden, een aardige cent nog vier paren achter zich.
afwisseling ten opzichte van de
De eerste cyclus van de interwekelijkse clubavonden. Momenteel wordt gestreden in de ne clubkampioenschappen is
open parencompetitie, die men gevorderd tot de vijfde
thans voor de helft gevorderd wedstrijd. De eerste plaats in de
is. Voor de ZBC doen hier zeven A-lijn werd overtuigend beparen aan mee. In de eerste haald door de dames De Leeuw
klasse, waar veertien paren de en Spiers met 64 procent. De
strijd met elkaar hebben aange- leiding is nog steeds in handen
bonden, staan de dames Spiers van Mevrouw Spiers en de heer
en Van der Meulen met 46 pro- Heidoorn, met op een tweede
cent op de elfde plaats. Drie plaats mevrouw Molenaar en
ZBC paren spelen in de tweede de heer Koning. De B-lijn gaf
klasse met een deelname van een overwinning te zien voor de
achttien paren, van wie de he- dames Boon en Koning met 65
ren Emmen en Van der Meulen procent. De dames Boom en
halverwege de strijd de tweede Koning en de dames Van der
plaast innemen met 55 procent. Meulen en Kinkhouwers staan
Mevrouw Molenaar' en de in deze groep afgetekend eerste
heer Koning doen het ook goed, en tweede. In de C-lijn scoorden
zij staan op een fraaie derde de dames Eijkelboom en De
plaats. De laatste plaats is wég- Post 58 procent, voldoende
gelegd voor de familie Hoogen- voor de eerste plaats.

Tppscorer J
\ £&

sen te geven door verdediger
Rocco Termaat te wisselen
voor aanvaller Paul Longayroux. Dat resulteerde in een
paar snelle counters die echter
zonder succes bleven. Beverwijk kreeg steeds meer balbezit, doch wist zich daar geen
raad mee. Uitgespeelde kansen
kreeg de koploper niet.
Halverwege de tweede helft
kreeg Zandvoortmeeuwen het
nog zwaarder. Bas Heino, altijd
de rust zelve, werd van achter
aangetikt en maakte toen een
domme achterwaartse trapbeweging, waardoor de scheidsrechter genoodzaakt was de
rode kaart te trekken. Met tien
man bleef Zandvoortmeeuwen,
onder aanvoering van de voortreffelijke Sander Hittinger
overeind.
Beverwijk drong wel aan,
maar de beste kansen waren
voor de Zandvoorters. Doelman Serge van Lent hoefde
nauwelijks in actie te komen.
Zijn collega aan de andere kant
daarentegen had zijn handen
meer dan vol. Met slimme en
snelle aanvallen via Paul Longayroux was Zandvoortmeeuwen eerder bij een tweede doelpunt dan Beverwijk bij de gelijkmaker. In de slotfase moest
Zandvoortmeeuwen enige keren aan de noodrem trekken.
De toegekende vrije trappen
werden evenwel door Beverwijk amateuristisch genomen.
De Zandvoortse muur vormde
een te groot obstakel of de bal
verdween hoog over de veste
van Van Lent. Door deze zwaar
bevochten zege heeft Zandvoortmeeuwen de spanning in
de top" 'volledig teruggebracht.

Robin Castien
(Zandv.75)
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Ferry van Rhee (ZVM.zat.)
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7x

Ferry Boom (ZVM.zon)

©

4x

Edwin Ariesen (Zandv.75)

@

4x

John Schilder (TZB)

®

3x

Deze week, in tegenstelling tot de voorgaande weken, weinig beweging op de topscorerslijst. Robin Castien verbeterde zijn riante
positie door één treffer te scoren. De grootste concurrent.Ferry van
Rhee scoorde niet zodat het verschil vier doelpunten is geworden.
Edwin Ariesen voegde zich wel in de top vijf door tweemaal het
doel op de juiste plaats te vinden, hetgeen hem voorlopig een
gedeelde derde plaats oplevert.

The Lions oppermachtig
ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions
waren bijzonder succesvol
in het weekend. De basketballers veegden HOC van de
sporthalvloer met 133-69, de
Lions-dames kenden geen
medelijden met dezelfde
club: 84-45.

voor de badgasten en ook de
snelle breaks leverden veel
punten op. Na de prachtige score van Maarten van den Elshout kwam Robert Drayer met
32 punten eveneens tot een respectabel aantal. Voeg daarbij
de twee talenten van Alain
Clark en Ronnie van der Meij,
beiden goed voor 21 punten, en
The Lions lijkt een goede toeHet Zandvoortse Lions-man- komst tegemoet te gaan.
nenteam lijkt onder leiding van
coach Rocus Driehuizen een
De Zandvoortse dames moesvooraanstaande rol in de bas- ten het eveneens opnemen teketbalcompetitie te willen spe- gen HOC. Ook zij boekten een
overwinning.
len. De Zandvoorters kwamen gemakkelijke
voor de derde maal in actie en The Lions beheerste het spel en
dat leverde ook de derde over- speelde een perfecte wedstrijd.
winning op. De 133-69 overwin- Na een 18-29 voorsprong bij de
ning was een record in de Zand- rust werd het overwicht in de
voortse basketbalgeschiedenis. tweede helft nog groter. DefenHet jeugdige talent Maarten sief had Lions geen enkel provan den Elshout brak eveneens bleem met HOC. De rebounds
een record, dat lang met 44 pun- waren voor de Zandvoort sen en
len op naam stond van Henk aanvallend beschikte Lions
Gaus. Van den Elshout scoorde over een zuiver schot. Vooral
in deze ontmoeting maar liefst Elles van der Ende en Sabine
Dijkstra hadden met 26 punten
49 punten.
een belangrijk aandeel in de
De Zandvoorters waren HOC overwinning. Daarbij kregen zij
in aanvallend opzicht veruit de de steun van José Beerepoot
baas. De rebounds waren, door (15), Thea Drayer (12) en Simohet lengtevoordeel, constant ne Beerepoot (5).

Sporters klaar
voor Fitgames
ZANDVOOET - Zaterdagmiddag houdt Fitness Paradise aan de Paradijsweg l de
Fitness Paradise Fitgames
1996. Vanaf 12 uur gaan zowel de dames als heren elkaar bestrijden in deze Fitgames.
De Fitgames bestaan uit cardio-fitness-onderdelen (conditie) en spierkrachtonderdelen.
De strijd wordt besloten met,
een strandloop over vier kilometer voor de heren en over
drie kilometer voor de dames.
Start- en finishplaats van de
strandloop is de rotonde. De
ruim txvintig deelnemers zullen
de strandloop alleen moeten afleggen. De eerste start is om
13.10 uur, de volgende dèelnemers vertrekken om de vier minuten.
De deelnemers hebben zich
goed voorbereid op dit sportevenement, zodat gerekend
wordt op een spannende strijd.
Favorieten bij de dames zijn Ingrid van der Peet, Rosa de Palma, Ingrid van Egmond, Pauline van den Berg en Tosca Koper. Bij de heren zal de strijd
om de zege hoogstwaarschijnlijk gaan tussen Pepijn Paap,
Willem Pijper, Mark van den
Berg, Volkert Paap en Niels
Meyer. Door diverse bedrijven
zijn de prijzen beschikbaar gesteld. De hoofdsponsors zijn
HBR Adviescentrum en To The
Point. De ZFM zal zaterdagmiddag live verslag doen van de
strijd.

Einde seizoen:
Zandvoort 500
ZANDVOORT - Zaterdag
19 oktober eindigt het raceseizoen op het Circuit Park
Zandvoort met een spectaculaire race, namelijk de
Zandvoort 500. De lange afstandsrace over 500 kilometer duurt ruim vier uur.
De vele pitsstops en rijderswisselingen zorgen ongetwijfeld voor een zinderende race,
waarin vele malen van positie
zal worden gewisseld. Maximaal vijftig auto's gaan zaterdag om 12 uur van start. Er
wordt gereden in drie klassen:
tot 1400 cc, tot 2000cc en boven
de twee liter. Daarbij zin prachtige en snelle automobielen als
Porsche, BMW en Marcos te
Favorieten voor de eindzege
zijn de equipes Bert Ploeg/Allard Kald/Kris Nissen in een
Porsche en Cor Euser/Wout
van Rheenen met een Marcos.
De pitsreporters van het omroepteam van het Circuit Park
Zandvoort zullen voor de aanwezige toeschouwers interviews verzorgen, zodat een ieder op de hoogte is van het verloop van de race, niet enkel op
de baan maar ook in de pitsstraat.

Klaverjassen
ZANDVOORT - In de ontmoetingsruimte van de Agatha
Kerk aan de Grote Krocht
wordt vrijdagavond een klaverjasavond georganiseerd. Vanaf
19.30 uur is de ontmoetingruimte open en kunnen de
kaartliefhebbers zich melden.
Iedereen die graag een potje
klaverjas speelt mag inschrijven.
Deelname aan de avond is
gratis en de eerste kaart valt
om 20 uur op tafel.
(ADVERTENTIE)
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Atkinson wint op fraaie wijze zijn partij
ZANDVOORT - In de interne competitie van de
Zandvoortse Schaak Club
werd de vierde ronde gespeeld. Deze ronde leverde
een sensationele zege van
John Atkinson op Hans Lindeman op.
Atkinson speelde met de
zwarte stukken een geweldige
partij tegen Lindeman. Door de
overwinning steeg Atkinson
vier plaatsen op de ranglijst.
Voor het overige kon wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer geen

verrassingen noteren. De overwinningen van Geerts, Gude.
Jansen. Ayress en Ter Bruggen
waren verwacht.
Uitslagen: Hetty SandbcrgenGeorge ter Bruggen 0-1, John
Ayress-Wim de Oude 1-0, Wim
Gude-Ruud Schiltmeijer 1-0.
Hielke Gorter-Hans Jansen 0-1,
Jan Berkhout-Edward Geerts
0-1, Willem van Esveld-Gwenael Paris remise. De ranglijst
ziet er als volgt uit: 1. Geerts, 2.
Jansen, 3. Gude. 4. Gorter, 5.
Berkhout, 6. Ayress. 7. Atkinson. In de externe competitie

speelt het Zandvoortse schaak
team morgenavond de eerste
wedstrijd.
Zaterdagmiddag wordt in
café Harlekijn een schaaktoernooi georganiseerd. Van 12 tot
17 uur wordt er gespeeld volgens de Rapidformule met een
bedenktijd van vijftien minuten per speler. Na een voorronde zal er een finalepoule ingedeeld worden. Deelnemers dienen zich bij cai'é Harlekijn aan
het Kerkpad te melden tot uiterlijk een kwartier voor aanvang.

T
Weekmedia 17

woensdag 16 oktober 1996

BLANX, schoonheid
voor een gezond gebit

Genieten van de gaatjes
Al sinds de uitvinding van het koffiefilterzakje door nieuwe Aroma-Filter is, dat zacht
Melitta Bentz in 1908, laat Melitta u zo optimaal mogelijk leidingwater en fijnere koffiegenieten van een heerlijk kopje koffie. Tot op de dag van soorten zoals cafeïne-vrije koffie
goed worden doorgelaten zodat
vandaag is Melitta op zoek naar aanpassingen en verbete- de
filter nooit verstopt kan
ringen van koffiefilterzakjes om het beste koffie-aroma te raken.
De Aroma-Filter is ververkrijgen.
krijgbaar in de maten 102, 1 x 4 ,

Sinds de succesvolle introductie in 1995 van de 100 ml
BlanX tandpasta, is er nu een handige 50 ml variant op de
markt gebracht.
De werking van BlanX is gebaseerd op Arctisch korstmos. Dit
heeft de bijzondere eigenschap
dat bij dagelijks gebruik, tanden
!mn
oorspronkelijke kleur
terugkrijgen. Met behulp van de
bijgeleverde BlanXmeter kan
voor de spiegel gecontroleerd
worden hoe het effect van BlanX
op de tanden verloopt.

dient te bevatten dat later door de
onderzoekers Odontoblanxina
werd genoemd, en dat verantwoordelijk was voor het wit houden van de tanden. Deze bijzondere werkstof werd als uitgangspunt gekozen voor de formule
van BlanX, waaraan bovendien
ingrediënten tegen cariès en
tandplak werden toegevoegd.

Korstmos

BlanX is verkrijgbaar in een 100
en 50 ml dispenser bij de betere
drogist. Voor meer informatie
kunt u bellen met de Consumentenservice van Intec B.V.,
tel.: 0318-545222.

Zoals bij veel eigentijdse cosmetische producten het geval is, werd
ook voor BlanX inspiratie opgedaan in de schatkamers van de
natuur. Onderzoekers in het
poolgebied was het opgevallen
hoe gezond en wit de tanden van
de autochtone bevolking waren.
Nader onderzoek leerde dat deze
mensen de gewoonte hadden hun
gebit te reinigen met het uitsluitend in de poolstreken voorkomende 'Arctisch korstmos'. Dit
kleine plantje bleek een ingre-

Kids First is een serie toiletartikelen die speciaal is afgestemd
op kinderhuidjes. De serie
bestaat uit een vochtvasthouden'de lotion die vitamine E bevat om
de natuurlijke vetten in de huid
aan te vullen, een douchegel en
een frisse badcrème waar kinderen weer helemaal schoon van
worden, een shampoo die de
ogen met rust laat en een conditioner die klitten uit lang of krullend haar haalt Wie met papa en
mama nog van de najaarszon
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Veel vrouwen die regelmatig oogschaduw opbrengen,
gebruiken slechts enkele tinten. Vaak zitten die favoriete
kleurtjes in één doosje met andere kleuren die niet of nauwelijks worden gebruikt. In de doosjes van John van G's
make-up collectie zult u geen overbodige kleuren aantreffen. U kunt elk doosje namelijk zelf vullen met de kleuren
die u mooi vindt en vaak gebruikt.
collectie op elk moment en bij
elke gelegenheid perfect kunt
bijhouden. Daarnaast vindt u een
verscheidenheid aan kajalpotloden, lipliners en -stylers, terwijl
ook van mascara's en foundations het nodige aanwezig is.
Verkrijgbaar in een groot aantal
geraffineerde
kleurschakeringen.
Verkrijgbaar bij parfumerie, dro-

beter door, terwijl alle ongewenste deeltjes perfect worden tegengehouden. Het resultaat is geurige en smaakvolle koffie: het volmaakte koffie-aroma.
Een ander groot voordeel van de

Vanwege het grote succes van Mona Vifit en de vele vragen en ideeën van consumenten, zijn er nu twee lekkere
nieuwe Vifit producten bij gekomen: Yoghurt met bosvruchten (3/4 l pak) en Rode vruchten
Drink in een liter pak.
Vifit is een lekkere en gezonde
yoghurt van Mona. Naast de
zachte, frisse smaak bevat het
ook nog eens een unieke melkzuurbacterie met heel bijzondere
eigenschappen. Deze melkzuurbacterie, met de naam LGG, heeft
een positief effect op onze
gezondheid. Vifit is dan ook
meer dan een gewone lekkere
yoghurt.

Meer weerstand

gisterij en schoonheidsspecialisten.
Voor
verkoopadressen:
Cosinta, tel. 010-5215522.

gaat genieten neemt
de waterbestendige
zonnecrème mee,
die tot twee uur na het zwemmen
bescherming biedt tegen schadelijke UV-stralen van de zon. Alle
producten van Kids First zijn
huidvriendelijk,
biologisch
afbreekbaar en zonder dierproeven ontwikkeld. De verpakkmgen zijn van milieuvriendelijk
materiaal.
Verkrijgbaar bij drogisterij en
schoonheidsspecialisten.
Voor meer informatie:
Cosinta, tel. 010-5215522.

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime Parkeergelegenheid
Tel. 5712305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 5712305
Drogisterij Ton Goossens

Elk type haar vraagt zijn
eigen verzorging. Dat geldt
niet alleen voor de shampoos, maar ook voor de conditioners. Bovendien moeten shampoo en conditioner
een milde werking op de
hoofdhuid hebben. Want
door het weer en speciale
behandelingen als permanent en kleuring, kan haar
een extra ondersteuning
goed gebruiken.
Wie zacht wil zijn voor haar kan
tegenwoordig gebruik maken
van de kwalitatieve haarverzorgingslijn van Aussie. Ontwikkeld in Australië en al jarenlang

Jarenlang is er gewerkt aan de
ontwikkeling van Vifit. Door
Mona en door wetenschappers
uit diverse landen. Mona heeft
bewust voor LGG gekozen omdat
deze melkzuurbacterie het best
onderzocht is en z'n goede werking het meest is bewezen. De
melkzuurbacterie LGG is een

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

DIO
DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

DRUGSTORE
KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT

TEL.: (023) 571 2513

Voor ieder haar- -r **"
type heeft Aus- '
sie een verzorgende shampoo.
Fruitextracten
zorgen
ervoor
dat het haar
schoon en glanzend wordt én
lekker ruikt. De
Aussie conditioners
werken
herstellend en beschermend en
zijn verrijkt met diverse natuur-

Speciaal voor vrouwen met een verminderde aanmaak en
groei van het haar of met kale plekjes is er een bijzonder
product: Priorin capsules. De combinatie van een aantal
essentiële bouw- en voedingsstoffen in Priorin ondersteunt
de haargroei.
Mooi en gezond haar willen we
allemaal. Maar voor veel vrouwen is dit helaas niet weggelegd.
Zowel een verminderde haargroei als kale plekken kunnen
voorkomen. Het jaargetijde bijvoorbeeld of de verminderde
weerstand kunnen invloed hebben op de conditie van het haar.
Maar ook spanningen, zwangerschap en de menopauze zijn veel
voorkomende oorzaken. Meestal
is een verminderde haargroei of
kale plekjes niet ernstig, maar
het is wel altijd vervelend. Om
dit tegen te gaan is een middel
nodig dat van binnenuit werkt.
Priorin is speciaal hiervoor ontwikkeld.

Bouwstoffen voor
haarwortel
Priorin capsules voorzien de
haarwortel van binnenuit van de
noodzakelijke bouwstoffen in
periodes van verminderde aanmaak en groei van het haar.
Deze stoffen stimuleren het
groeiproces van het haar. Bovendien levert Priorin de onmisbare
bouwstoffen voor keratine, het
hoofdbestanddeel
van haar.
Priorin werkt van binnenuit,
daar waar het moet: bij de haarwortel. Het geeft de haarwortel
de benodigde kracht om het haar
te kunnen vasthouden.

Drie werkzame stoffen

DROQI6TERIJ

Natuurlijke
ingrediënten

lijke
extracten.
Opvallend is de
korte inwerkingstijd.
Al naar
gelang de behoefte is er keuze
uit diepwerkende, vochtherstellende en volumegevende conditioners. Om het haar
lang in model te
houden
heeft
Aussie ook Styling Gel en
Sprunch Spray met zonnefilter.
Prijzen v.a. ƒ 9,95. Voor verkoopadressen en meer informatie:
MEC Media Producties,
Lekstraat 67,
1079 EM Amsterdam.

Priorin pakt verminderde
haargroei bij de wortel aan

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

een groot succes
in Amerika.

Priorin bevat de hoofdzakelijk
plantaardige bouwstoffen die
onontbeerlijk zijn voor een
gezonde
haargroei.
Gierstextract staat al lang bekend als
een belangrijke stof voor de
gezondheid van het haar. Daarnaast bevat Priorin vitamine B5,
dat een gunstige invloed heeft op
de doorbloeding van de hoofd-

1 x 6 met telkens een ongebleekt
natuurpapieren en een witte
100% zuurstofgebleekte variant.
Voor meer informatie:
Melitta Nederland B.V.,
tel.: 0183-642626.

Nieuwe smaken
Mona Vifit., nog meer
gezonde variatie

Succesvolle haarverzorgingslijn
Aussie nu ook in Nederland

Kleintjes
gaan
voor...
'Een shampoo die niet in de
oogjes prikt, een huidvriendelijke bodylotion, of een
lekker bubbelbad ter afsluiting van een intensieve
speeldag, zijn van die
genoegens waar je als klein
mens niet buiten kunt.

Met de allernieuwste AromaFilter haalt u nu het beste uit uw
koffie dankzij de speciale aromagaatjes met een doorsnede van
0,3 mm. Deze laten de aromastoffen uit de gemalen koffie nog

Kies uw eigen kleur met een
exclusief magneetsysteem

John van G ontwikkelde dit unieke en vooral praktische magneetsysteem voor eyeshadows en
blushers. De kleurblokjes zijn
onderling uitwisselbaar zodat u
dagelijks kunt afwisselen met de
kleuren die passen bij uw stemming, de gelegenheid of uw kleding. Er zijn vijf verschillende
uitvoeringen verkrijgbaar waarmee u uw persoonlijke make-up
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Priorin haarelixer. De Priorin
producten zijn verkrijgbaar bij
apotheker en drogist. Voor meer
informatie: Roche Nicholas B.V.,
tel.: 0497-381833.

huid,
waardoor
het haar een betere kans krijgt om
te groeien. De derde werkzame stof
is L-cystine, een
aminozuur
dat
van belang is voor
de dichtheid en
stabiliteit van de
haargroei.

Gebruik
Priorin capsules
kunnen als kuur
of als onderhoudsbehandeling naar
behoefte worden
gebruikt.
Ter
ondersteuning
van de capsules is
er ook een Priorin
shampoo en een

LEKKER & GEZOND
Bimtu wmwiwimiD m REMCIIC mcmim

Gezond met Céréal
Producten met minder vet, minder calorieën, minder suiker
en minder zout passen uitstekend bij een gezonde levensstijl. Daarnaast kiezen we ook bewust voor méér: zoals
meer vitamines, meer mineralen en meer voedingsvezels.
Céréal Gezondheidsvoeding biedt
een ruim assortiment producten
die niet alleen lekker maar vooral ook gezond zijn. U kunt uit
verschillende
productgroepen
kiezen.

Vitaliteit
Een evenwichtige en gevarieerde
voeding bevat voldoende voedingsvezels, vitamines en mineralen. Toch zijn er periodes waarin u wat extra's kunt gebruiken,
bijvoorbeeld bij grote werkdruk,
zwangerschap, intensief sporten
of afslanken. Céréal Vitaliteit
heeft voedingssupplementen die
u naast uw dagelijkse voeding
kunt gebruiken als u extra
vezels, vitamines of mineralen
nodig heeft. Ook zijn er heerlijke
kruidentheeën.

Calory Control
goede bacterie die ongeschonden
de maag passeert en die in onze
darmen de strijd aangaat met
schadelijke bacteriën. Zo zuivert
LGG ons lichaam. Als schadelijke bacteriën toch in ons lichaam
komen, treedt ons immuunsysteem (afweersysteem) in werking. Wanneer we om de dag een
glas of een schaaltje Vifit met
LGG gebruiken, is ons immuunsysteem veel actiever. Vifit is een
lekker zuivelproduct op basis
van melk dat ook onze weerstand
verhoogt.

Met Céréal Calory Control kunt u
de hoeveelheid calorieën in uw
voeding verminderen. De producten bevatten . minimaal 40%
minder calorieën dan vergelijkbare producten door gebruik van
andere zoetmiddelen of vermindering van de hoeveelheid vet.
Probeer eens Céréal Puur Fruit
broodbeleg,
Limonadesiroop,
Appelpuree of Pepermunt.

Cholesterol
Céréal Cholesterol past in een
cholesterolverlagend voedings-

patroon. De producten bevatten
weinig vet, een hoog gehalte aan
onverzadigde vetzuren, of zijn
vrij van Cholesterol. Ook zijn er
producten met soja dat, als vervanger van verzadigd vet, een
positieve invloed op het cholesterolgehalte heeft, zoals Céréal
Sojadrink, Sojanese of Sojakoekjes.

Suikerarm
Suiker heeft een aangename
smaak, maar kan ook vervelende
gevolgen hebben. Met Céréal
Suikerarm kunt u het suikergehalte in uw voeding beperken.
Suiker (sacharose) is vervangen
door een zoetmiddel waardoor u,
met behoud van de heerlijke
smaak, de kans op vervelende
gevolgen vermindert. U kunt kiezen uit verschillende soorten
koek, chocolade en broodbeleg.

Natriumarm
De producten
van
Céréal
Natriumarm zijn bereid zonder
toevoeging van zout of bevatten
kalium- of ammoniumzout. Deze
vervangende zouten hebben geen
invloed op de bloeddruk, maar
geven het product wel een zoute
smaak.
De Céréal producten zijn verkrijgbaar bij supermarkt of
drogist. Voor meer informatie
of gratis folders, bel Céréal
Consumentenservice:

Gratis informatie
Het is in alle opzichten een bijzonder product en daar zijn ze bij
Mona heel trots op. "We kunnen
er daarom ook honderduit over
vertellen. We hebben voor u een
speciale folder gemaakt, waar de
meest gestelde vragen en antwoorden in staan."
Wilt u meer weten? Schrijf dan
naar Mona Consumentenservice,
Antwoordnummer 3310, 3440
ZB Woerden (postzegel niet
nodig). Bellen kan ook met
telefoonnummer 0348-429267.

't Is nieuw, 't is romig, 't heeft
een pittig Italiaans karakter
Van kaas kunnen we in Nederland nooit genoeg krijgen. En Een prima kaas voor bij de borwe proeven daarbij met genoegen de kazen die in het bui- rel; als blokje of op een toastje,
maar ook geschikt (in allerlei
tenland worden gemaakt.
Italië heeft
een
groot
aantal verschillende
kazen,
die
stuk
voor
stuk als specialiteit kunnen worden
beschouwd.
De Mascarpone is een
rijke
verse
roomkaas uit
Vicenza. Met
zijn
zoete,
delicate geur en smaak is het
heerlijk in toetjes, als crèmesaus
of in de pasta te gebruiken. Door
zijn blauwe aderen is Gorgonzola
een adellijke kaas te noemen. De
smaak
doet
denken
aan
Roquefort, maar is zachter en
smeuïger.

Combinatie
Wie niet kan kiezen tussen Gorgonzola en Mascarpone kan de
overheerlijke
combinatie-kaas
nemen die bestaat uit afwisselende laagjes
Gorgonzola en
Mascarpone. Mozzarella is een
van de oudste kazen, met een

K.H.3, voor vitale energie
bij het ouder worden

recepten, voor dat pittige Italifrisse,
verse aanse karakter. Probeer bijvoorsmaak.
De beeld eens:
bekendste
lekkernij onder de Potata's con Taleggio
Italiaanse kazen
is
ongetwijfeld Zin in iets makkelij ks met kaas?
Parmesan. Al sinds Probeer dan dit vegetarische
de Middeleeuwen gerecht. Kook aardappelen in de
wordt deze kaas schil. Snij aan weerszijden het
gebruikt om pas- kapje af en snij de aardappelen in
ta's op de juiste drie dikke plakken. Leg de plaksmaak te brengen. ken op een ovenplaat en maak de
bovenkanten een beetje ruw met
een vork. Leg op elk stukje aardGrandioso
appel een plakje Taleggio. Zet de
Taleggio
stukjes in de oven tot de kaas is
Al deze kazen heeft Grandioso in gesmolten. Versier de aardappezijn assortiment opgenomen. len afwisselend met een plakje
Bovendien is er nog een kaasspe- tomaat, wat fijngehakte zwarte
cialiteit
aan
toegevoegd: olijven en een beetje pesto. Zet
Taleggio, een zuiver natuurpro- alles nog even terug in de oven.
duct dat afkomstig is uit het
Taleggio-dal in het Bergamo De Grandioso producten vindt u
gebied. De Taleggio-kaas smaakt in de supermarkt. Voor meer
naar zijn afkomst: mild en romig informatie: UnieKaas Nederland,
maar met een pittige nasmaak. tel.: 0318-550216.

Wilt u

adverteren op
deze pagina?

We worden ouder. Maar we willen vitaal en actief blijven. ces, dat we veelal ouderdomsverEn er jong uitzien voor onze leeftijd. Om u fit te voelen en schijnselen noemen, verloopt
heel geleidelijk.
meer energie te geven is er K.H.3.
Het bijzondere van K.H.3
is dat het procaïne
bevat, een stof die
onze lichaamscellen
in staat stelt voedingsstoffen goed op
te nemen. Naarmate
we ouder worden
gaan die cellen minder goed functioneren
en begint de energievoorziening in ons lichaam te
haperen. Bij sommigen
van ons begint dit al vanaf het 40ste jaar. Dit pro-

Doordat K.H.3 er voor zorgt dat
de energievoorziening in ons
lichaam op peil blijft, heeft het
een positieve invloed op een aantal van deze verouderingsprocessen. Het kan uw lichamelijke
conditie en concentratievermogen verbeteren en uw vitaliteit
verhogen. Slechts l capsule
K.H.3 per dag is voldoende. Verkrijgbaar bij drogist en apotheek.Voor meer informatie en
een gratis brochure kunt u
bellen met Bipharma,
tel.: 0294-462222.

Bel voor informatie

023-5717166

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17
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feesten
winter
Aan de winter had men vroeger een hekel. Winter
betekende schaarste, armoede en angst. Om daaraan te
ontsnappen, kwamen er feesten die uitliepen op
clrankgelagen en eetfestijnen, maar waarbij ook aan de
minder bedeelden gedacht werd. De expositie 'Van Sint
Maarten tot Carnaval, feesten in de winter' in Hoorn laat
zien hoe men vroeger feestend de winter doorkwam.
N DE WINTER was er op waarvoor je dan wat eten of
het land geen werk. Dat drinken kreeg."
Op 11 november begon de
betekende veel ellende.
Geen wonder dat afleiding winter en was het meteen raak
werd gezocht in feesten. met de viering van Sint-MaarBinnen tijdbestek van een ten. Deze heilige sprak tot de
paar maanden vierde men verbeelding van armen omdat
hij de helft van zijn jas aan een
maar liefst Sint-Maarten, verkleumde
bedelaar gegeven
Sint-Nicolaas, Sint-Thomas, had. Belangrijker
was wellicht
Kerstmis, Onnozele Kinde- het feit dat op 12 november
de
ren, Nieuwjaar, Driekonin- vasten begon. Strouken: „Op
gen, Maria Lichtmis, Valen- Sint-Maarten was de laatste
tijnsdag en Carnaval.
paardenmarkt van het seizoen
Ineke Strouken is directeur en moest de oogst binnen zijn.
van het Nederlands Centrum Je kelder was gevuld en dan
voor Volkscultuur uit Utrecht mocht je nog één keer lekker
dat de expositie 'Van Sint Maar- eten en drinken."
ten tot Carnaval' verzorgt. Zij
De armen gingen met Sintvertelt datje als 'gewoon mens' Maarten bij langs de deur. Wat
Vroeger gingen de kinderen met Sint-Maarten de huizen langs dankzij deze feesten de winter dat betreft had het veel weg van
om in ruil voor liedjes hun honger te stillen. Tegenwoordig overleven. „Op geregelde tijden Driekoningen op 6 januari,
komen ze met plastic tassen vol snoep thuis
kon je langs de deuren gaan om wanneer gevierd werd dat drie
Fotografie Bram ch; Hollander iets te zingen of te wensen, wijzen uit het oosten kwamen
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te
LS JE EEN walkman
vindt, breng je hem
naar het politiebureau,
naar de afdeling Gevonden
Voorwerpen. Daar wordt hij
bewaard tot de eigenaar hem
komt ophalen. Je kunt hem
ook zelf houden en Gevonden
Voorwerpen bellen. Je zegt
watje gevonden hebt en geeft
een beschrijving. Gevonden
Voorwerpen noteert dat en
belt je als de eigenaar zich
gemeld heeft. Komt er binnen drie maanden geen eigenaar opdagen dan ben jij de
nieuwe eigenaar van de walknian. Dat schrijft Willem
Erné in het onlangs door
Ploeger uitgegeven Politieboek.
Gaat het om een voorwerp
dat meer dan duizend gulden
waard is dan ben je pas na
één jaar eigenaar: 'Als je
denkt -dat zoiets nooit geV
AIS JE tlCHT N|ET

beurt, dan vergis je je. Sommige mensen verliezen een
erg kostbare armband en
doen daarvan geen aangifte,'
weet Erné.
Het boek is weliswaar geschreven voor kinderen,
maar ook interessant voor
hun ouders. Want had ik het
maar geweten. Dan had ik
niet al die gevonden voorwerpen de afgelopen jaar netjes
ingeleverd bij de politie maar
dat alleen even doorgebeld en
ze lekker thuis gehouden. En
dan na drie maanden of een
jaar de beloning opgestreken.
Er wordt ook antwoord gegeven op vragen als: hoe
wordt een misdrijf nou precies opgelost, hoe worden
vingerafdrukken genomen
en wat gebeurt er nadat iemand gearresteerd is? Vanzelfsprekend vertelt Erné
ook welke opleidingen je
moet volgen om wijkagent,
rechercheur of 'motormuis'
WERKT, MOET JE
te worden.
GAAN LOPEN!
PAT m
Kinderen kunnen zelf
Ikf'GEPAAMproefjes uitvoeren, zoals het
A MAAR.-TOEN'
maken van een verklikker of
PEEP MIJN
een signalement. Ze leren
ook hoe ze hun eigen ouders
LICHT HET
kunnen 'bekeuren', als die na
OOK: Nier/
een feestje een glaasje teveel
op hebben.
Kortom, een lekker leesbaar én informatief boek,
met veel humoristische
prentverbeeldingen van tekenaar Harmen van Straaten.
Er zijn agenten die ook fiet- Het Politieboek kost 27,50
sers zonder licht aanspre- gulden. Het ISBN-nummer is
ken
90.216.1209.7.
Illustratie: Harmen van Straat™
Miep Wisselink

Stoom

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IIU DEZE

stoom sist, stoom leeft

Een jarenlange
wens van André
Putter ging in vervulling op het
moment dat hij via
kennissen in het
bezit kwam van een
draaibank. Nu zou
hij eindelijk zelf
stoommachines en
stoomtreinen kunnen maken. Vanaf
zijn veertiende
werkte hij in de
metaalsector, van
machinaal bankwerken had hij echter
nog geen kaas gegeten. Hij sloot zich
dan ook aan hij de
Modelbouw-vereniging om know-how
op te doen.

OESTE ARBEID
aan de draaibank
zou in de voorbije
winter zijn eerste creatie
het levenslicht zien: een
stoommachine. Zover
kwam het niet. Hij was
twee maanden lid van de
hoofdstedelijke modelbouwvereniging 'Het IJ'
toen daar een bestuuiiijke crisis uitbrak. Zelf
actief in enkele commissies van een volkstuinvereniging, werd André
gebombardeerd tot de
nieuwe voorzitter van de
modelbouwvereniging.

N

In de werkkamer wordt duidelijk dat de voorzitter zijn
handen vol heeft aan zijn
bestuurlijke taken. Wat zijn
eerste stoommachine had
moeten worden, bestaat uit
een doosje vol op de draaibank geproduceerde onderdelen. Zelfs met een flinke
dosis verbeeldingskracht is
het ondoenlijk om in de
onderdelen een potentiële
stoommachine te ontwaren.
„Ik ben wel met mijn hobby
bezig, maar nog niet voor mijzelf," bekent André.
Komende winter verwacht
hij het geleden tijdverlies aan

BOES

zijn hobby in te halen. Dan
moet de stoommachine af zijn
om zich te kunnen wijden
aan het volgende project: de
'Climax'. Hij toont een boek
met productieschema's voor
de honderden onderdelen van
een zeventig centimeter
lange stoomtrein.
Eenmaal
gebruiksklaar
is het treintje dermate
krachtig
dat het in
zijn kielzog enkele
volwassenen
zittend in
wagonnetjes kan
voorttrekken. André:
„De Climax is in vergelijking
met andere stoomtreinen
kleiner. Als je hem niet
gebruikt, kun jr: hem voor de
sier in de kast zetten."
Hij denkt twee tot drie jaar
nodig te hebben voor do
bouw van de Climax. Daarna
volgen zeker nog andere projecten. „Als je één a twee keer
een trein volgens de boekjes
hebt gebouwd dun krijg je
zoveel ervaring dat het daarna mogelijk is om bijvoorbeeld een Nederlandse
stoomlocomotiei'na te bouwcn waar nog geen schaalmodel van bestaat." weet hij.
„Stoom boeit, stoom t'asci-

neert, stoom leeft." vertelt de
57-jarige stoomfanaat. „Een
stoomlocomotiefje hééft iets.
Water en vuur, daar moet je
iets mee hebben. Als je geen
gevoel voor vuur hebt, dan
moetje geen ketel stoken.
Het waterpeil, het vuur en de
druk moet je constant in
de gaten houden.
Daar moet je iets
mee doen."
Wie bij
André een
bonte verzameling treintjes verwacht, komt
bedrogen uit. In
de huiskamer staat
welgeteld één miniatuur-locomotief met miniatuur-wagons. „Ik heb nooit
treinen gehad. Met een treintje voeg je extra dimensie aan
stoom toe. Het puft, het sist,
het lééft gewoon. Dat instant,
ingeblikte werk. daar heb ik
geen feeling mee."
Zijn liefde voor stoom stamt
uit zijn jeugd. Op veerlienjarige leeftijd was André al
werkzaam in de metaalsector
en hij vergaapte zich daar aan
de enorme stoommachines
waarmee metaal werd
bewerkt. „Als je werkt, deel
uitmaakt van een gezin met
kinderen, dan kom je er niet
toe om stoom op te zoeken.

Nu wel. Als ik pp vakantie ga
dan zoek ik altijd een stoorrimuseum op. Of ik ga kijken
bij een stoomgemaal, of andere dingen waarbij stoom vrij
komt."
De vereniging stelt momenteel alles in het werk om binnen enkele jaren een permanente spoorbaan in
Spaarmvoude te. realiseren.
Hier moeten stoomlocomotieven gaan rijden waarachter
passagiers in kleine wagons
kunnen meerijden.
André maakt zich momenteel sterk 'de stoom voor het
nageslacht te bewaren'. „Het
is een stukje cultuur dat niet
verloren mag' gaan. Wij bundelen de krachten met ander
stoomgroepen om kennis uit
te wissleen en te bewaken."
Het gaat hem aan het hart
dat stoom 'uitsterft'. Als je
een kind een stukje steenkool
geeft, dan wordt het opgegeten. Die denkt dat het een
snoepje is. Steentjes op vuur.
dat kennen ze niet meer, dat
vinden ze gek."
Patrick Smit

anoniem aan arme of oude
mensen geven."
Op een gegeven moment liep
het met het bedelen tijdens cle
feesten uit de hand, met name
als de oogst was tegengevallen
en er honger heerste. Strouken:
,,Er waren vaak verordeningen
dat het niet langer mocht. Maar
op nieuwjaar werd daar iets op
gevonden en ging men nieuwjaarswensen verkopen. Dat was
zo verschrikkelijk populair, dat
elke amtaachtsgroep zijn eigen
nieuwjaars wens maakte: de
lantaarnopstekers, de dodenbezorgers, de veeophalers."
De feesten ontaardden soms
in enorme drankgelagen. Met
Driekoningen bijvoorbeeld was
er een zogenaamd koningsspel,
waarbij een bonenkoek gegeten
werd. Wie de boon aantrof, was
de koning. „Op het moment dat
de koning dronk, moest iedereen drinken. Degene die te laat
reageerde kreeg een roetstreep
op zijn gezicht en moest een
onderpand afstaan. In het taegin gaat dat dan goed, maar
naarmate er meer gedronken
wordt, loopt het uit de hand."
Het nu zo populaire Kerstmis werd tot in de achttiende
eeuw heel eenvoudig gevierd.
Hoogstens voerde men in de
kerk een toneelstukje op over
de geboorte van Jezus. Maar
thans draait alles om de kerstman, die overigens afstamt van
onze Sinterklaas die in Amerika gemend werd met tradities
uit Engeland en Scandinavië.
„De kerstman is veel commerciëler dan Sinterklaas. Zoals we
hem nu kennen, met die roodwitte kleuren, baard en mantel,
heeft Coca Cola een groot sternpel op hem gedrukt."
Een aantal jaren heeft het er
op geleken dat de goede sint
aan het verdwijnen was. Maar
Strouken constateert tevreden
dat hij helemaal terug is, al
wordt er volgens de winkeliers
meer geld uitgegeven aan kerstcadeaus. „Dat is ons moderne
idee dat je iets in geld moet uitdrukken om te kunnen zien
hoe populair iets is. Maar met
Sint Nicolaas moet je juist zelf
surprises en gedichten maken.
Ik denk dat Sint-Nicolaas nog
heel belangrijk is."
Ondanks alle veranderingen
is de aandacht voor eenzamen,
armen, en ook voor personeel
nog steeds een kenmerkend onderdeel van alle feesten. „Een
voorbeeld is de chocolademelk
die door het koninklijk huis
met Nieuwjaar geschonken
wordt, of de kerstpakketten die
bedrijven uitdelen. Het is 'vrede op aarde' en iedereen betrekt ook zijn oude ouders erbij, al zijn die misschien niet
arm of eenzaam meer."
Jan Picter Nepyeu
Van Sint Maarten tot Carnaval: feesten in de winter. Tentoonstelling van l
november tot en met 12 januari 1!W7 in
het Museum van de Twintigste Eeuw.
Bierkade 4. Hoorn. Voor openingstijden: telefoon 0229-21-I.001.

Het gaat André Putter - hier bezig met het vervaardigen van onderdelen voor de stoommachine - aan
het hart dat de stoom 'uitsterft'
Bram de Hollander Fotografie

(ADVERTENTIES)

*oodschappenKrant

om Jezus geschenken te brengen. „Met beide feesten ging
men in het donker 's avonds
met een lampion of suikerbiet
langs de deuren. In ruil voor
het zingen van een lied kreeg je
appels, noten, of wat geld."
Op 6 december was het Sinterklaas. „Onze Sinterklaas
was in de vorige eeuw een boeman," weet Strouken. „Er taestaan veel plaatjes van Sinterklaas die kinderen rammelt en
met de roe slaat. Hij sleurt
stoute kinderen in de zak mee
naar Spanje, waar ze tot pepernoten vermalen worden."
Behalve goedheilig man, was
Sinterklaas ook een 'goedhuwelijk' man. Met Sinterklaas
mocht je iemand ten huwelijk
vragen door een speculaas-vrijer met een gedichtje te geven.
Wie je juist heel vervelend
vond, kon je ook een speculaaspop schenken, maar dan met
een ander liedje.
Op Sinterklaas werd er volgens Strouken eveneens gebedeld. „Er waren ommegangen
waarbij mensen aan de deur
kwamen voor eten. Je kon ook

geeft u meer!
De tango herleeft in Argentinië, maar ook in Nederland is de belangstelling voor deze dansvorm sterk groeiend. Op zondag 27 oktober
treedt in de Meervaart op de Argentijnse dansgroep

Buenos Aires Tango
De dans heeft de tand des
tijds goed doorstaan, in
weerwil van alle modetrends en rages. De
Argentijnse ziel wordt in
deze dansvorm weerspiegeld. Het is het verhaal van
de verleiding tussen man
en vrouw. De man is de leider tijdens het dansen,
maar de vrouw wordt zelden gedomineerd. De
gelaatsuitdrukking is iedere
keer weer een uitnodiging
voor een ritmische dialoog
Het antwoord van de vrouw
houdt de spanning er in.
Op verschillende manieren
worden hartstocht, wanFotoCharle Aert
hoop. droefheid en vrolijkheid tot uitdrukking gebracht. Naast aanstekelijke muziek, uitgevoerd op authentieke instrumenten, vertolken
de dansers op perfecte wijze hun gevoelens met hun lichaam. Een
esthetisch schouwspel vol zuidelijke passie.
Choreografie: Anibal Pannunzio. Magui Danni. Aanvang kwart over
acht.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, Osdorpploin
205, telefoon (020) 610.7393 betalen lezers van deze krant 25 gulden per persoon (normale prijs 35 gulden).

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:.
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geeft u meer!
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ROODMERK

[BUISMAN
»PUCCINO

EXTRAN
SPORTDRINK

snelfilter of
grove maling

DIVERSE
SMAKEN

PONDS
PAK

FLES
0.2 LITER

voor maar liefst
! 20 kopjes lekkere
cappuccino

POT
200GRAM

DAlvE§E]SLAGROOM

BEKERi250 ML
\ " *ƒy A
--._>
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ELDERS

^s&

_l'|g< Ef-DERs

ELDERS

^^L&^
jabeljauw en to

t/ITCI/'AT complete voeding
M l LÏVAI voor de kat

DIVERSE SMAKEN
, SJ^-/'4,-X ^
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-*^»o~£»l«

_^tW«/-fc======H
tkabeljaul

-ei Ê

COCA
COLA

YOGHO
YOGHO

REGULAR
of LIGHT

frisse
yoghurtdrank

DIVERSE
SMAKEN

FLES

1.5
LITER
,/
f&f

roora

LITER-

IfM^K

MORA KIPFINGERS
PAK 200 GRAM
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ELDERS

ELDERS

c

TAKSI
DIVERSE
SMAKEN

LITERPAK

NAVULZAK
2 KILO
voor 24
wasbeurten

HUGGIES
LUIERS
BOY ORGIRLd- ALLE SOORTEN
„•êv

SUNIL ULTRA of COLOR

jg^
ELDERS

ELDÈRi"

DAG TOT 20.00 OOR GEOPEND!
(M.U.V. ZATERDAG) EN DE KOOPAVOND TOT 21.00 UUR
SPAAR NU
VOOR LATER!

.PIEKENPIJP

•»g3*F
«$

geschikt voor
wel 300 gulden
Per stuk

TEMPO
PAPIEREN ZAKDOEKJES

ELDERS £kS

WITTE THEEPOT

nog zachter van
binnen, nog
sterker van buiten
ELDERS

TOPKWALITEIT

IHEREN- OF DAMES-

HANDIGE

VAN STOOTVAST CHINEES PORSELEIN
met ingebouwde
zeef in de tuit
ELDERS

katoen versterkt met
kunstvezel, geschikt
voor m de auto
als hondendekèn,
°P de campinq

•*&***

MET BEKENDE
STRIPFIGUREN

joals The Flintstones,
Hsterix & Obelix
>n Torn & Jerry.
Haten:

8X4

STEVIGE

DEODORANT
INTENSIVE

DEURMAT

40-46

dige voeding v
410 GRAM
ELDERS

39

werkt de hele dag
diverse geuren
„ _ . ,-3
SPRAY 150 ML » schen^f
)F ROLLER 50 ML

DECORATIEF

in diverse
pasteitinten. Maat:
ca 60 x 40 cm

PEDIGREE PAL

'ER
'AAR

PLAID

KRUIDENREK

98

ELDERS

^• IP2

ELDERS

V.

?

.!ï

7*

&\

m

«Slf

mÊ&
-f?

v

LINTHORST LEVER- ,
.WORST per stuk 500 gram

PRO

"SI».

j Gato Negro

j

KELLOGG'S CORNFLAKES
nel zonnige
ontbijt,
elke dag weer
PAK 500 GRAM

PROSALT
ZEEZOUT KILOPAK

GEBROKEN RIJST
droogkokend

ZAK 1 KILO

CHOKINA

ELDERS

GATO NEGRO
RODE CHILEENSE
TOPWIJN
FLES 0.75 LITER
ELDERS J5r9*f

DUOPASTA pot 350 gram

KNORR HEERLIJKE
WARME SAUZEN
nu nog

gemakkelijker
te bereiden.
Per zakje
ELDERS ^

NUTROMA
ROMIGE
KOFFIEMELK

-"-•- ;-,m

REDDY
<laar.

in handige
hersluitbare
fles

0.4 LITER
ELDERS

>l

DUBBELDRANK

tropische
cocktail ol
sinaasappel/perzik'
LITERPAK

GOLDEN TABLE TAFEL-

ELDERS j2rt£T

9AII7FN keuze uit: chili, knoflook
<jnu*.uit

•I

igr<x
INONZE GROENTE-

TEWELLS MAIZENA
SSd

Pak 400 gram

LORADO ASPERGES
blik 250 gram

i

INQNZE

DGELE MGÉRÈ RUNDER.
LUXE
OPGEMAAKTE
UZARENSCHOTE
liefst 600 gram

BANANEN BRAADOVENVERS GROF
VOLKORENBROOD
gesneden en verpakt, heel

KAKELVERSE
EIEREN

UNIEKAAS JONGE
KOMIJNENKAAS

ELDERS

RAVIOLI IN BOLOGNESE-,
C A11C
OMUO

een Italiaanse lekkernij!
BLIK 400 GRAM

IN PRIJS VERLAAGD!
KATTENBAKKORRELS
geperste houtvezels, superabsorberend
en zuinig in gebruik

VASTE:
LAGE
PRIJS
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan
__ • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof • AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord). EN NU OOK IN ZAANDAM: Westzijde 47
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Sinds 1993 werken het Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer en Randon Beveiliging bv samen in het project
'Stadsdeelwachten'.
Dit project zet werkzoekenden in als stadsdeelwacht
in de vorm van een stage van maximaal 1 jaar.
Gedurende het stagejaar volgen de stadsdeelwachten (met behoud van uitkering) opleidingen
voor het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker, het EHBO-diploma en de certificaten Hartreanimatieen Brandpreventie.
Daarnaast verrichten zij toezichthoudende taken in
het Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer en lopen zij
stage bij de verschillende bedrijfsonderdelen van
Randon Beveiliging bv.
Op deze manier krijgen de deelnemers een
volledige opleiding tot beveiligingsmedewerker en
tevens krijgen zij inzicht in de mogelijkheden
binnen de beveiligingsbranche. Na afloop van het
stagejaar hebben de deelnemers de mogelijkheid in
dienst te treden bij Randon Beveiliging bv of een
ander particulier beveiligingsbedrijf.
Mede door dit unieke samenwerkingsverband heeft
meer dan 50% van de eerdere deelnemers aan dit
project al een baan gevonden bij een particulier
beveiligingsbedrijf.

Wij bieden
• een dagopleiding voor de noodzakelijke en
wettelijk voorgeschreven opleidingen
• naast de uitkering een bescheiden
onkostenvergoeding
• mogelijk een vaste baan na afloop van het
project

Wie zijn wij
Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer is een van de
westelijke Tuinsteden van de gemeente Amsterdam.
Het stadsdeel wordt gekenmerkt door een ruime'
opzet en veel groen.
Er wonen ca. 40.000 mensen. Het bestuur streeft
naar verbetering van de veiligheid en leefbaarheid
in het stadsdeel en is actief betrokken bij het project
'Stadsdeelwachten1.
Randon Beveiliging bv is de op één na grootste
beveiligingsorganisatie in Nederland en maakt deel
uit van de Randstadgroep. Randon biedt een
uitgebreid pakket van beveiligingsdiensten, uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
Centraal bij Randon staan de medewerkers: mensen
met verantwoordelijkheidsgevoel én vakkennis, die
van dienstverlening hun beroep hebben gemaakt.

Uw reactie
Wij zoeken
50 enthousiaste kandidaten die met behoud van
uitkering willen deelnemen aan het project 'Stadsdeelwachten' in Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer.
In aanmerking komen mannen en vrouwen, ouder
dan 20 jaar, die
• een uitkering ontvangen
• wonen in Amsterdam of omgeving
• willen werken én studeren in een full-time
rooster
• bereid zijn tot onregelmatig werken
• een dienstverlenende instelling hebben
• representatief zijn
• Nederlands beheersen in woord en schrift
Een antecedentenonderzoek en een medische
keuring maken deel uit van de selectieprocedure.

Uw sollicitatiebrief*, voorzien van pasfoto, ontvangen wij graag vóór 1 november 1996 op het
volgende adres:
Randon Beveiliging bv
t.a.v. Ronald Sinnige
Postbus 23048
1100 DM Amsterdam
(*geef in uw brief ook aan sinds wanneer u een
uitkering ontvangt en van welke instantie.)

aield

randon i<;;;>i beveiliging

Rederij NACO maakt van varen een feest
Winter-verrassingstocht
U bent het niet van ons gewend, maar dit
jaar heeft Rederij Naco een verrassingstocht in haar programma opgenomen.
De route is bij ons bekend voor u is het
nog even gissen en raden.
Tipje van de sluier:
Zowel in de zomer als in winter is deze
fraaie vaarroute de moeite waard en we
zullen ons niet op heel groot vaarwater
gaan begeven.
Om 10.00 uur wordt u verwacht bij ons
aan boord, waar een vers kopje koffie mét
voor u klaarstaat.
Ondertussen zet de kapitein koers voor
een mooie vaartocht met een voor u nog
onbekende bestemming.
Rond het middaguur serveren wij u een
heerlijke winterkostmaaltijd bestaande
uit soep, boerenkool met worst, zuurkool
met spek en een ijsje toe.

Geheel verzorgde
feestavond
vanaf f 49,— p.p.
Wanneer u plannen heeft voor een
huwelijk, personeelsfeest of gewoon een
gezellige avond dan biedt Rederij Naco
u graag het volgende aan.
Een geheel verzorgde feestavond aan
boord van één van onze luxe salonschepen. Onze schepen hebben een capaciteit van 10 tot 500 personen. De schepen
zijn voorzien van centrale verwarming,
luxe bar, beneden- en bovensalon, zonnedek en dames- en herentoiletten.
Om 20.00 uur worden de trossen losgegooid voor een vaartocht door de havens
van Amsterdam. Uw gezelschap wordt
aan boord uitstekend verzorgd door ons
cateringteam. Uw gasten kunnen drankjes naar keuze bestellen (excl. buitenlands gedistilleerd) en gedurende de
gehele avond worden volop hapjes
geserveerd. Niet alleen nootjes op tafel,
maar ook een stokje saté, twee luxe
koude en drie warme hapjes behoren tot
het bittergarnituur.

Om ca. 23.30 uur wordt de avond afgesloten met koffie en sandwiches.
Bovengenoemd programma bieden wij u
aan vanaf f 49,00 p.p. incl. bediening,
voerkosten en BTW.
Deze aanbieding is alleen geldig in de
periode van l oktober 1996 t/m april 1997
en geldt bij minimaal 40 personen.
Wanneer uw gezelschap kleiner is dan
40 personen dan berekenen wij een toeslag van f 400,00 excl. 6 % BTW voor de
gehele avond.
Rederij Naco is u graag van dienst bij
het organiseren van uw feest. Het
genoemde programma kan bijvoorbeeld
uitgebreid worden of anders worden
ingevuld aan de hand van uw wensen.

Tijdens deze vaartocht mag de bingo niet
ontbreken. Wij verzorgen voor u een aantal rondjes bingo, waarmee mooie prijsjes
te winnen zijn.
Tegen vieren varen we het IJ weer op om
vervolgens af te meren aan de bekende
steiger 7, waar de vaartocht wordt beeindigd.

Opa's en Oma's neem uw
kleinkinderen mee op
de Kinderherfsttocht
Vaar in de herfstvakantie
mee met de Grappen en
Grollen boot van Naco
Hallo allemaal,
Zin om in de herfstvakantie een boottochtje te maken ? Dan is dit je kans om een
hele leuke avontuurlijke middag te beleven. We hebben voor dit jaar een nieuwe
hele grappige clown uitgenodigd.
. Circus Toni Prestolino is het kleinste en
leukste circus van Nederland. Toni is de
domste en stoutste lolbroek die er
bestaat. Hij brengt met Sabine en Eros (de
circushond) een gevarieerd programma
met muziek, goochelen, acrobatiek, duivenact en konijnen. Sabine kan tap-dansen en als ze top 40 liedjes zingt maakt ze
van het circus ineens een disco.
Het leukste van dit circus is dat de kinderen overal aan mee mogen doen en als je
ook een kunstje kan, dan mag je dat aan
boord laten zien.
Natuurlijk is het al een hele belevenis om
op een boot te varen en (onder begeleiding) eens te kijken bij de kapitein. En je
krijgt ook nog wat lekkers van ons.
Je ouders kunnen natuurlijk ook mee.

Waar kunt u opstappen ?

Ben je nieuwsgierig geworden ? Bel dan
snel!

Vertrek:
Achter CS, Amsterdam, de Ruyterkade
Steiger 7
Tijdstip: 10.00 uur

Waar kun je opstappen ?

Aankomst:
Achter CS, Amsterdam, de Ruyterkade
Steiger 7
Tijdstip: ca. 16.00 uur

Vertrek:
Achter CS, Amsterdam, de Ruyterkade
Steiger 7,
Tijdstip: 14.00 uur

Data:
di 26, wo 27, do 28 en vr 29 nov. 1996

Aankomst:
Achter CS, Amsterdam, de Ruyterkade
Steiger 7
Tijdstip: 16.00 uur

De door u gewenste datum kan geheel
vrijblijvend door ons, 2 weken, in optie
worden gezet. U heeft dan voldoende tijd
om een beslissing te nemen.

Kosten:
Incl. vaar- en bustocht, kopje koffie mét en
winterkostmaaltijd f 49,— p.p.

Voor uitgebreide toelichting of het
bezichtigen van onze schepen kunt u
altijd even een afspraak met ons maken.

Let op de speciale Stadspascheque korting van maar liefst f 20,—. Binnenkort in
het Stadspas Nieuws in deze krant.

Data:
wo 16 en do 17 oktober 1996
Kosten:
Incl. vaartocht en verrassingen f 12,50 p.p.

1e en 2e kerstdag 1996
Vier de kerstdagen in stijl
aan boord van
luxe salonschip
Om 17.00 uur vertrekt ons salonschip voor
een vaartocht door de sfeervol verlichte
havens van Amsterdam.
Wanneer u aan boord komt waant u zich
direct in de gezellige kerstsfeer.
Tijdens de vaartocht staat er een uitgebreid kerstbuffet voor u klaar, met heerlijke gerechten. Het kerstmenu sturen wij u
op aanvraag toe.
De kerstcruise wordt afgesloten met een
spectaculair dessert met vuurwerk en koffie met bonbon.
Tussendoor krijgt u gelegenheid om te
dansen op de passende muziek van onze
muzikant. Voor de kinderen heeft de kerstman vast en zeker een leuke verrassing
meegenomen.
Om ca. 20.30 uur zal ons schip weer afmeren aan de Steiger.
Waar kunt u opstappen ?
Vertrek;
Achter CS, Amsterdam. De Ruyterkade
Steiger 7
Tijdstip:
Inschepen vanaf 16.00 uur,
vertrek 17.00 uur
Aankomst;
idem
Tijdstip: tot ca. 20.30 uur
Data:
wo 25 en do 26 december 1996
Kosten:
Exclusief drankjes incl. bovenstaand programma f 135,—
Kinderen 4 t/m 11 krijgen speciaal kindermenu en krijgen 50 % korting

Rederij Naco
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen met:
Rederij Naco
de Ruyterkade Steiger 7
1011 AA Amsterdam
tel: 020 - 62 62 466
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M K i o IK! v f 1 l < nlii s kimm n \vmd< n ft /< l <>\< i l of 2 koInimiK n hi red t c m <hv< i sr let 11 i n l o o t t e n
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Sluitingstijd dinsdag U 00 uut
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* Zandvooiti [\n'uwhl>I.nl, G.istliumplein 12, 2042IM
Z.imKoni l.
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W 2 Z<mil\m>i ts iNii'iiwshlad. AnM< lv< ens Weekblad,
Uilliooi n se Couiant, de Rondt Vi nei, A.dsmeirdei
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blad. ƒ5,82 pu niillitmtti
Sluitingstijd maandag IS 00 uut
"A" Infoi m.itii ovei on/c ovei igc' .lanti ckkehjkc adveitenlH comltinalH's in de M u i o's /ijn (tp .t.mviaugop
on/( kantoien \eikiijpha.n
~Ar Vooi In leven ondei ntiintuei w o i d t l regi l exti a in
11 ken i n f; g< }>i aclil, alsmt dt ƒ0.-- adm kosh n
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AlIipnj/riKM.] \7S>r/c BTW
U kunt de tekst van uw Micio-advi i lentieconihinalie Z
l t l ( fonisch opgivtn

020-562 62 71
(dit iiiiiiinRi is niLl voor ht /oi gkl.i( litcn) of /cnclen <i<in
Micro's Wrrkiueili.1
l'o.lbns 156 - 1000 AD Ain-lcnlaiii
Dt sluitingstijden gelden \ooi plaatsing in de/elfde
wt(k

Voot dr hcl.ilmg onl\iin^t u <•( n .ircoplgii oka.nl

Oproepen - Mededelingen

Personeel
aangeboden

Technisch personeel
gevraagd

'umman heeft nog tijd voor
winterklaar maken Al uw
uin-, tegel- en hekwerken
'15, per uur Alles leverbaar
el 023 - 5352861

Technicum Uitzendburo is
gespecialiseerd in het uitzenden van technisch personeel
Interesse'' Ceintuurbaan 312,
A'dam Tel 0206767656

Divers personeel gevraagd
JAMES opgelet1! Verdien ook tussen de ƒ 75 en ƒ 150 p av bij
Vliranda's Cosmetica Eigen tijdsindeling Info 0297 • 593955
<indermodellenbureau „SPECIAL KIDS" Het bureau met de
eukste kinderen Voor info en gratis inschrijving stuur recente
oto + persoonlijke gegevens naar SPECIAL KIDS, Haarlemmerweg 319 D, 1051 LG Amsterdam Tel 020 - 4003402
'reNed Beveiliging BV zoekt in de regio Amsterdam
enthousiaste

(part-time) beveiligingsmedewerkers m/v
woonachtig m Amsterdam of directe omgeving, die werkzaam zullen zijn in de wmkelsurveillance, museumbewaking,
objectbeveiliging en mobiele surveillance Naar wens kunnen
de kandidaten een aantal dagen en/of dagdelen per week
ngezet worden

Muziekinstrumenten

Zaterdag 19 oktober a.s.
in onze zaak va 1400 uur

CONTENT ORGELSHOW
Demonstratie van de nieuwste
digitale klassieke orgels van
Content.
Aansluitend om 16.00 uur
Orgelsconcert

DICK KOOMANS
met werken van o a Bach, Mendelssohn, Mozart, Franck en
Koomans U bent van harte welkom1 Toegang Gratis

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202, AMSTELVEEN TEL 020 - 6413187

Sport, spel en
ontspanning

Zalenverhuur

Relatie/
bemiddelingbureaus

voor uw feest,
party of receptie
Tel 023 - 5715541

Party-service
PELIKAAN

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
WIJ BIEDEN U HET VOLGENDE
lUPIDO brengt u bij elkaari Tel 0235718812/5715619
- goed sociaal beleid en salaris conform CAO VPB,
Bel nu voor de brochure om Zoekt u ruimte voor vergade- contract naar keuze van afroep tot max 32 uur per week, straks
weer verliefd te zijn ring, feest, club of partij?
- interne opleiding en begeleiding door een hoofdbeveiliger 0345 631364 (24 uur-service) Komt u dan eens praten met
upido erkend, voordelig en mij, A J v d Moolen,
Tevens zijn wij op zoek naar een
oonaangevend in Nederland Gemeenschapshuis, tel
023 5714085 of 5719652
- flexibele en dienstverlenende instelling

hoofdbeveiliger winkelsurveillance m/v

Als meewerkend leidinggevend beveiligmgsmedewerker
Dent u m staat om door uw kennis en ervaring, opgedaan m bij
voorkeur de particuliere beveiliging, uw groep medewerkers
n te plannen, aan te sturen, te motiveren en te controleren en
daarnaast de contacten met onze opdrachtgevers te onderhouden

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

il PreNed

Restaurant „Queenie"

Vlooienmarkten

Gom Schoonhouden BV

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Maat en dikte

SG30 SG35 SG40 SG45 Latex
115,- 130,- 145,- 165,- 390,120,- 135,- 150,- 170,- 415,125,- 140,- 160,- 190,- 425,135,- 150,- 170,- 195,- 440,175,- 195,- 205,- 235,- 545,190,- 210,- 225,- 255,- 605,205,- 225,- 240,- 280,- 645,210,- 230,- 245,- 285,- 665,235,- 265,- 285,- 315,- 765,265,- 295,- 320,- 345,- 875,300,- 330,- 355,- 385,- 985,-

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14

140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

Fabriekswinkel

Damasttijk doorgestikt 16 cm ;di||

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
125.EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
595PRIJS
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)
65.35.-

Lattenbodems
Rolbodem
Dubbelzijdig verstelbaar,
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm .

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

Echt

100% schapenwol 2 delen

wollen
DEKBED
1-pers
175.-

2-pers
225.-

litsjumeaux
295.-

1 pers. dekbed
v.a. ƒ 34,50

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-6172535

Financien en
handelszaken

Kennismaking

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE9
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
receptie - familie- of huwelijksdiner
2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
J
bent
in
het
bezit
van
mm
een
vakdiploma
Beveiliging
en
vergaderingen Geen zaalhuur
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
neeft leidinggevende ervaring
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
van uw keuze
telefoon 023 - 5713599
Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
ndien u geïnteresseerd bent, kunt u uiterlijk binnen 7 dagen
• 23 oktober, 5 jarig bestaan
uw gemotiveerde sollicitatiebrief met cv richten aan PreNed Een man weet niet wat hij Hoi, met Hans Ik ben 1 80
van café La Bastille Ik zie je
ang, heb bruin haar en bruine
Beveiliging BV, t a v mw E Siemons, Generaal Vetterstraat mist, als hij mij niet kent
m de feesttent
k (vrouw) zoek iemand met ogen en ben jong van hart,
66 1059 BW Amsterdam Telefoon (020) 66901 46
lumor en temperament Ik jeest en lichaam Ik zoek een
• Gezocht, blind date voor 23
euke vriendin die dat ook is'
ioop dat jij dat bent'
okt m/v Tel 0654688883
0635015156 1 gpm Box- -iefst m de kop van NoordVraag naar Michel
Holland en die houdt van uitnummer 348545
• Heb je het al gehoord''
>»!»' BEVEILIGING
laan en gezellig thuis zitten'
Een
telefoontje
is
genoeg
Mich + Tjeu houden het al 5
6 350 15 156 1 gpm Box9
1
•
Waar
is
dat
feest
Michel
om
in
contact
te
komen
met
jaar met elkaar uit Hulde
nummer 265764
***
Kun je ook met de bus ko
de persoon van jouw keuze
START
* Help de Polen Stuur 'n men? Antwoord11 Groet Co
Hoi, met Patncia' Ik zoek een
Probeer het eens en bel
Bel meteen voor een afspraak
voedselpakketi Wij hebben
euke afspraak met een leuke
06-35022221
(100cprn)
• Welkom thuis oorn Ron en
020 4657350 tussen 0900 en 1600 uur
evt 'n adres 02907 5235
ongen' Ik ben zelf 1 78 m,
9
tante Irene Was het fijn Tot Wij zoeken voor ons nieuwe kantoor vertegenwoordigers, Hallo, ik ben een vlotte en leb blond haar en blauwe
• Ma, alles staat van top tot gauw ziens Ritchie
spontane vrouw van 38 Ik ogen en kan heel gezellig zijn'
verkopers en afl van goederen + comb verkoop en
teen in het sop Dus het wordt
zoek een leuke vent tot 39 k heb een droog gevoel voor
promotiemedew , voor een non food groothandel
• Will, Engel, koper H-S 15 17
23 okt geen strop
jaar Ik ben romantisch, houd lumor, hou van avontuurlijke
in o a boeken, speelgoed e d
oktober veel plezier Tot het
van stappen en een goed
dingen en ben heel roman• Ma, ik denk dat ik een pak borreluurtje999
WW-PROMOTIONS, reclame/promotiebureau Nieuw kantoor gesprek Alleen serieuze
tisch' 06350 15 156 1 gpm
ga huren voor 23 oktober
1
fulltime
werk,
teamwerk
en
goede
werksfeer
Mogelijkheden
reacties Ik ben 1 74 m, heb Boxnummer 246445
• Wij behouden ons het
Sroetjes Michel
recht voor zonder opgave van voor promotie Wij zoeken administratief medewerkers, koe blond haar en ben leuk en
Ik ben een leuke, slanke
• Manfred leershop bedankt redenen teksten te wijzigen riers, distributeurs, verkopers, medewerkers klantenservice, modern gekleed'
Marketing en PR medewerkers/vertegenwoordigers Ervaring 06 350 15 156 1 gpm
vrouw van begin 40 met blond
alle Zandvoorters en beken of niet op te nemen
is niet belangrijk, persoonlijkheid wel Bel nu voor eerste Boxnummer 298155
naar en blauwe ogen en ik
den Tot volgend jaar
afspraak tussen 10 en 17 uur tel 020 - 4215500
aen goed gekleed en slank' Ik
HMarco, ben je al naar de
Hallo' Ik ben een goed uit nou van gezelligheid Ik zoek
Verenigingsnieuws
Ann Summers Lingerie vraagt
kapper geweest voor de
ziende 20 jarige jongen en ien lieve, leuke, spontane
enth CONSULENTES, geen
Huishoudelijk
23ste Groetjes Alleskan
Andyismijnnaami Benjijeen man met humor en een goed
Klaverjassen op donder- investering, eigen tijdsinde
goed uitziende
meid tussen uiterlijk van middelbaar
personeel
H Marjon, Cathy, bedankt •dagavond
ling, goede verdiensten Bel
de 16-20 jaar9 Dan ben jij mis- niveau' 06-350 15 156 1 gpm
'T STEKKIE
voor het gezellig borreluur Info Erica m
gevraagd
voor info Boukje 0299 434256
schien degene die ik zoek' Boxnummer 976917
5715215
Liefs Nico, Wim, beso
Reageer snel en laat een leu
Gez
schoenmaker/ster
Ik ben Ruud en ben hartstikke
• Nico, Wim, fijn dat jullie zo n
Voor info to the point
Gevr huish hulp 1 ochtend ke boodschap achter op mijn gek en onverantwoord1 Ik
Felicitaties
box' 06 350 15 156 1 gpm
mooie vakantie hebben ge
Tel 023 - 5720212
p w Tel 023 - 5712075
zoek iemand die mij wil
Boxnummer 279490
had Moeder Bets e v a
heropvoeden of die mij m beGevraagd
huishoudelijke
• Niels, vergeet geen vrij te • 3x feest in Huize Tomiwal
Hallo'
Ik
heb
een
lief
en
zacht
dwang wil houden' Je moet
(Para)medisch
hulp Tel 023 5715970
nemen voor 23 oktober Groot gefeliciteerd De ochtend'
karakter en ben zeer gevoe wel van goede huize komen'
personeel
ploeg Lemayvas
feest La Bastille
lig' Je zou mij eens moeten Durf jij9 06 350 15 1561 gpm
Oppas
gevraagd/
gevraagd
bellen, dan hoor jij meer van Boxnummer 378964
•
Hoera,
Tobias
is
jarig
Wi
B Te leen gevr lakschoenen,
mij' Ik woon m Gouda' Enkele
aangeboden
komen
koekjes
eten
Pootje
mt 44 voor 23 oktober Tel
kenmerken zijn 46 jaar slank Ik zoek een leuke gozer uit de
Barry, Chico, Cidaq
023 5715842
BWS
Personeelsdiensten
postuur, donkerblond haar, omgeving van Rotterdam'
Mijn hobby's zijn paardrijden,
kraamverzorgenden Welke lieve en betrouwbare blauwe ogen, Dennis'
• Unicef kaarten weer ver • Lies en Ab, gefeliciteerd zoekt
MDGO VZ met erv, voor oppas (35+, met erv en ref) 0635015156 1 gpm Box- trimmen en andere leuke dm
knjgb bij mevr S Keur, Fene met jullie 12'/2 jaar
langdurig werk Bel of kom wil graag 2 dgn p w bij ons nummer 273089
gen zoals uitgaan' Ik heb lang
Fam P Koper, Curagao
mapl 13/14 023 5716049
blond haar blauwe ogen en
even langs Rozengracht 110 thuis voor onze Mare van 2
van harte gefelici Amsterdam 0206380244
Hallo, met Jo Ik ben een een normaal postuur' Ik zoek
• Uw particuliere Micro bon • Tobias,
1
mnd
zorgen
Het
gaat
om
di
per post verstuurd bereikt teerd Ben je nu volwassen'
en do van 08 45 18 00 uur vrouw van 45 jaar Ik ben op een jongen tussen de 20-25'
ons pas over 3 a 4 dagen Barry, Cidaq Chico
Nabij Rai Tel 020 6797619 zoek naar een leuke man uit 0635015156 1 gpm Box
de omgeving Amsterdam,
Opdrachten die te laat
Verhuizingen
nummer 277951
• W M T = werelds, moo
Umuiden of Beverwijk
Dus
binnenkomen worden
trio Dus Wally, Mieke en
9
Woninginrichting
ben jij die leuke man Wacht Ja hallo met Jenny Ik ben
automatisch de week
Tobias, gefeliciteerd K T
dan niet langer, maar bel me een vrouw van midden 50 en
daarop geplaatst
X Y 2 BV verhuizingen en
ben op zoek naar een man
kamerverhuizingen/transport T k matwitte eeth , 8 kantige meteen op mijn box' Je krijgt van ongeveer dezelfde leef
Voll verz Dag-nachtservice tafel + 4 stoelen ƒ250 Tel er geen spijt van
Uitgaan
06-35015 156 1 gprn Box tijd Ik heb vele interesses en
020 6424800 of 0654304111 023 - 5719436
oen woonachtig m de omge
nummer 26466
ving Haarlem/Amsterdam Ik
Hallo, met Leen Ik ben 1 72 hoop dat jullie snel op mijn
Kunst en antiek
lang Ik houd van gezelligheid advertentie reageren
Geopend van woensdag tot en met zondag
om mij heen, ik ben trouw en 0635015156 1 gpm Boxhoud van de natuur Ben jij nummer 373474
Aan de vleugel, in het weekend
MAICKEL DE VRIES
een leuke vrouw, 3944 jaar
Reservering, tel 023 5713599
en wil je samen met mij9 wat m Jij bent het vast, die leuke
het leven opbouwen Laat gozer die een maatje meer
niet erg vindt en ook van hon
o a antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten, veel dan een berichtje achter'
houdt Bel me dan snel9'
9 en 20 okt Sporthal De Scheg te Uithoorn 26 en 27 okt kleingoed enz enz op maandag 21 en dinsdag 22 oktober 0635015156, 1 gpm Box den
Ik
ben
Claudia 21 en woon
nummer
263193
Emergohal te Amstelveen 3 nov Sporthal Treslong te
aanvang 1930 uur Kijkdagen vrijdag 18 oktober van 14 • 21
samen met mijn 2 honden m
Hillegom 9 en 10 nov Forum Kwadraat te Voorburg
uur Zaterdag 19 en zondag 20 oktober van 10 - 16 uur Hoi ik ben Richard Heb jij zin de buurt van Rotterdam en ik
23 en 24 nov Sporthal De Scheg te Uithoorn
Spinnerij 33, Ind terr Legmeer, Amstelveen 020 6473004 om een keer gezellig uit te wil graag iets van jou horen'
ORG HENSEN, tel 023 - 5402334 b g g 06 53147728
gaan9 Ik ben blond, heb
0635015156 1 gpm Box
KOLONIAALSTIJL
blauwe ogen en ben 1 86 m nummer 266379
Elke donderdag dansen en Grote vlooienmarkt A'dam-Z
Onderhoud,
lang
Ben
jij
ook
spontaan
en
Nederlands-lndie,
antieke
ontmoeten v alleengaanden, zo 20 okt 10 17 uur
reparatie,
spreekt mijn advertentie je Mijn naam is Sunita, ik ben
va 30jr De Ossestal', Nieu- Apollohal, Stadionweg 3 5 meubelen en antiek look 700
aan, reageer dan op mijn box een 21-jang Surinaams meisje
doe-het-zelf
welaan 34A, Osdorp, v a 20u buslijn 15 Gratis parkeren stoelen div modellen tafels
nummer Je krijgt altijd be en ik zoek een leuke jongen
Inl Midland BV 0334751167 ook met marmer, kasten,
om samen leuke dingen te
richt terug' 06 350 15 156
Vlooienmarkt zondag 17/11,
banken, vitrines, bureaus
1 gpm Boxnummer 993207 ondernemen En misschien
DE KLUSSENBUS
Kudelstaart
Proosdyhal, SNUFFELMARKT UITHOORN decoratie enz JAN BEST
24/11, Haarlem Zuid Europa- elke za 916 uur winkeltjes Keizersgr 357, 020 6232736 Voor iedere klus, bellen dus Hoi, met Debby Ik ben een later als we elkaar beter
kennen, nog wel meei Hou je
Tel 023 5713780
wijk Tijbb Sporthal alleen 2e en kramen Kraam ƒ 25,Showr Mr J Takkade 30,
meisje van 19 jaar en woon in ook van zwemmen, lezen, uithands, van 9001600 uur Entree ƒ 2 50 Industneweg 4 Aalsmeer, 0206412137
Gepens schilder heeft nog Zoetermeer Ik heb lang gaan en eten, bel me dan'
Tel 0320 256656
Info 0297 532354
blauw/groene 0635015156 1 gpm Boxtijd voor schilder en klem on blond haar
TAFELS
derhoudswerk 023 5718248 ogen en ben op zoek naar nummer 264746
300 m voorraad
een leuke,sportieve jongen
Schoonmaakpersoneel gevraagd
SCHILDER heeft nog tijd v uit de omg 06 350 15 156
Mooie vrouw van 50 jaar, me1
antiek, klem,
binnen
en
buitenwerk
Vnjbl
vele
interesses, slank, 1 72 m
groot, dik, dun
1 gpm Boxnummer 402715
prijsopgave
lang en 60 kilo, bruin haar en
Bellen na 18 00 uur 5719800
bruine ogen, zoekt JOU' Ben
Te koop
Keizersgracht 357
jij een met-roker van ± 1 80 m
heeft m Amsterdam/Amstelveen plaats voor
• ANNULERINGEN van uw
020 6232736
lang heb je humor en ben je
aangeboden
advertentieopdrachten kunt u
Showroom
bemiddeld EN weet je wal
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
diversen
SCHOONMAAKMEDEWERKERS m/v
Mr J Takkade 30,
het is om een-vrouw te ver
richten aan Centrale Orderaf
Aalsmeer, 0206412137
wennen9 06 350 15 156
deling Weekmedia, Postbus
De werktijden zijn maandag t/m vrijdag, 's ochtends van • Rubrieksadvertentie'' Zie 156 1000 AD Amsterdam
2 jr oude magnetron, wegens 1 gpm Boxnummer 290434
0630 tot 0830 uur, of s avonds van 1700 tot 1930 uur voor adres en/of telefoonnr
verhuizing Monique v Hoog
• Zie de colofon voor opga straten Tel 023 5272198
de colofon in deze krant
9
ve
van
uw
rubieksadvertentie
Bent geimteresseerd Neem dan contact op met ons
Onroerend goed
• T k zonn -energie lamp
vestigingskantoor m Amsterdam telefoon (020) 669 66 96
en woonruimte
ƒ45 neten fietsmand ƒ25
Opleidingen/cursussen
Tel 023 5717165
te huur

Restaurant „Queenie"

MATRASSEN

Hotel Hoogland

GOLDSTAR TENNIS
Overdekte en open banen
WIJ VRAGEN VAN U HET VOLGENDE
r
- bezit van basisdiploma Beveiliging of bereid zijn dit binnen oor beg en gev en ook (losse) verhuur Tel 020 6445483
12 maanden te behalen,
- representatief voorkomen en een onbesproken gedrag,
- goede omgangsvormen,

- goede beheersing van de Nederlandse taal,

17

* Veilinggebouw Amstelveen *
Oktoberveiling

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 023 - 5714534

Auto's en
auto-accessoires

Corn. Slégérsstraat 2B
Achter De Grote Krocht

WIKA

Autoruiten en kentekenplaten Lijsterstraat 18
Tel + fax 023 - 5731613

tel. Ö2^57207()

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361

L

06-Nummers
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 0635022204 (1gpm)
00 245 292 777 Het telef nr
dat alle 06 sexnummers over
bodig maakt (200 cphrn)
(95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man
06-320 322 29

Kerels gezocht voor hete sex
met hete dames 40+
06 - 9601 (1 gpm)
Kerels gezocht voor SEX met
dames (40+)' Bel 06 9705
(75 cpm)

Amsterdam sexdating vrou
wen uit A'dam willen sex1
06-350 445 20 (75 cpm)
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320 330 79

Lokaal tarief i Regiosexdatmg
vrouwen uit jouw regio willen
sex'010 2946174
Mannen gezocht om hete
vrouwen (30+) te verwennen
06 9580 (80 cpm)

Bel 06 9780 (80 cpm) voor sex Naar bed met getrouwde
met hete STUDENTES i
vrouwen thuis
06 9603 (80 cpm)
BEL DAMES THUIS! Regiosexdatmg vrouwen uit
jouw regio willen sex1
069511 (1 gpm)

in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50
24 u /p d ca 1 gpm

BEL ME THUIS!

06-96.80 (ca. 1gpm)
VERNIEUWD
Dames geheel Privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. ca. 1 gpm

SEX telefoonnrs van
studentes ze geven echt hun
nr 06 9501 (80 cpm)
Sex via je POSTCODE vrou
wen uit jouw postcodege
bied' 069811 (80 cpm)
SEXKONTAKTEN vrouwen
(25+) willen sex Direkt a/d
lijn i 069663 (80 cpm)
Sexoproepen van de heetste
vrouwen (20 45 jaar) 06 9567
(80 cpm) Vrouwen bel gratis
064633

Hete vrouwen (35+) willen
SEXKONTAKT Direkt a/d lijn'
06 9668 (80 cpm)

Te koop
gevraagd
diversen

HOMO KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam1
069613 (60 cpm)
• In hoogte verstelbare
kinderbox, blank hout/wit
HOMOvoor-2 SNEL Direkt Tel 023 5717383
Apart met een hete jongeni
06 9878 (60 cpm)
• Reflectanten op adverten
JONGE mannen gezocht om ties onder nummer geheven
vrouwen 40+ te verwennen ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
06 9709 (80 cpm)
op de envelop staat vermeld
Kerels gezocht voor sex met en dat de brief geadresseerd
dames 40+1 Direkt apart'
wordt aan Centrale Order
06 9517 (80 cpm)
afd Weekmedia Postbus
156,1000 AD Amsterdam Dit
Snel, Direct & Discreet De voorkomt vertraging in de be
vrouwen wachten thuis op jou handeling
om samen tot een leuk te
komen»! 069588, 1 gpm
SNEL DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbellen 06 9880 (80 cpm)

Diverse clubs

BETTY S ESCORT
TRIOSEX n vrouw of man 0206340507, dag v a 19 u
extra in bed Sexkontakten' geen auto voor de deur
Bel 06 9844 (75 cpm)
De beste stnpteases (m/v)
Vele mannen gezocht voor AMA'S eyes 020 6191292
SEX met dames 35+ 069620
(80 cpm) Vrouwen bel ECHT Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
gratis 06 4999
de persoon van jouw keuze
Vrouwen (40+) willen snel Probeer het eens en bel
SEX» DIREKT APART' Bel nu 0635022221 (100cpm)
06 9633 (1 gpm)
• Wij behouden ons het
• Rubrieksadvertentie9 Zie recht voor zonder opgave van
voor adres en/of telefoonnr redenen teksten te wijzigen
de colofon in deze krant
of niet op te nemen

Diversen

Dominante vrouwen geven SEXOPROEPEN van de heet
ste vrouwen (20 45)
telnrs voor SM-kontakt
06 9737 (80 cpm)
06 320 325 80 (1 gpm)
Sexoproepen van de heetste
Bestel een van de vier postordercatalogi o v v
vrouwen (20 59 jr)
ECHT THUIS!
1 lingerie 2 leder 3 rubber
4 glossy lak
06 530 442 52
Door overmaken van ƒ15 op gironr 4713441
06 35010350 (75cpm)
(bij best boven ƒ 150 retour) t n v EROALL AMSTERDAM
GAY kontakten snel Direkt SM VOOR 2 direkt apart voor
Tot 1 10 '97 10% korting op alle artikelen'
dominant sexkontakt
Apart met een hete knul'
06 320 329 99 (75 cpm)
NIEUW de SUPERBOX
06-9518 (60 cpm)
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit en
of
Heerlijk DISCREET apart met SM voor 2 voor n streng
1
ga direct met haar apart1
hete vrouwen uit Amsterdam onderdanig SEXkontakt Bel
Bel
direct 0635022204 (1gpm)
06 9537 (80 cpm)
0632032211

EROALL erotic mailorder

Zandvoorts Nieuwsblad

Jan Best

aangeboden
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering'
Voor VROUWEN start m jan '97 een intensief bpgeleidmgs
traject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage
Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier
020 6239369
ENGELS v beginners + half
Dieren en
gev ƒ5 p u Begin 21, 22, 24
okt Progress020 6738412
dieren-

benodigdheden

Woningruil
Te huur zomerhuisje, eigen
opgang, douche, toilet, keu
750 RUILADRESSEN
m A'dam Inform bijWBVHet kenbl ƒ650,- + 1 maand
borg Tel 023 5717262
Oosten Tel 020-4873315

Beter onder dak bij de

(V"

VBOl

TEKENEN EN SCHILDEREN
in het Tropenmuseum of
aquarelleren m de Hortus • Te koop z g a n hamsterGRATIS OP WOON T V UW HUIS VERKOPEN9
Voor beginners/gevorderden kooi, lila + wit, ƒ 15,
THEO RIETVELD VASTGOED 020 6418541 (24 u service)
ATELIER JPH 020 6977985 Tel 023 5712846
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

t/m 3 regels ƒ 5 29
t/m 4 regels ƒ 7 19
t/m 5 regels ƒ 8 99
t/m 6 regels ƒ 10 79
t/m 7 regels ƒ 12 58
t/m 8 regels ƒ 14 38
t/m 9 regels ƒ 16 18
t/m 10 regels ƒ 1798

Wilt u ook nujm, jdres. woonplaats \olletlig i m u i l e n andeis kunnen \\i| u\\ advertentie helaas niet opnemen
Vooi de particulier maximaal 3 icgels giatis. met \ooi de /akelijke maikt tot een maximum \ a n een .idseilemie
pei week Ook zondei vei melding \iaagpnjs (aitikelen te /amen met bo\en t 300 -) kunt u met gialis ad\eitelen Alle pnjzen /ijn mcl 17.57r BTW
Naam
Adies
Posteode
Teleloon
S v p in uihiiek

Plaats

BOODSCHAPPEN

V

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante-suggesties.

= Actie O = Suggestie

© = Nieuw
SUGGESTIE

Appeltaart is zeer geliefd. De
BoodschappenKrant selecteerde voor u het recept voor een
bijzondere variant: de Tarte Tatin ofwel de 'omgekeerde appeltaart'.
Boodschappenlijstje
125 gr. boter of margarine, 150 gr. suiker, 4 tot 6
appels, 125 gr. bloem,
zout, poedersuiker, eierdooier.
Bereiding: Ovenvoorverwarmen op 200 graden Celcius. 75
gr. boter in dunne plakjes snijden
en over de bodem van de taartvorm of overschaal verdelen.
Suiker er over strooien. Appels
schillen en halveren en met de
bolle kant naar beneden in de
suiker leggen. De bakvorm nu in
het midden van de oven schuiven en in ca. 45 minuten het suikermengsel goudbruin en de
appels gaar laten worden. Zeef
de bloem en voeg de restvan de
boter, wat zout, poedersuiker,
eierdooier en 1 a 1/1/2 eetlepel
koud water toe. Geheel met de
hand tot samenhangend deeg
kneden en een half uurtje in de
koelkast laten rusten. Rol het
deeg uit tot een ronde lap en leg
deze op de appels. Zijkant aandrukken. De taart kan nu in de
oven in ca. 20 minuten gaar en
goudbruin gebakken worden.
Serveren: Keer de taart om
op een platte schaal. Snij er punten van en serveer deze met
slagroom.
Eet smakelijk!

mnCËiiSiiiSMiHMMflJMKMttB^B^fflHnf

Gratis wenskaarten bïï n
b een merk met een lange hlstoriP
J is het unieke reclamem^fÏÏ!:

™OSte
ka3
^ zitten in een «w*,,,

Oktober is niet alleen de
maand van de primeurwijnen.
Het is ook de maand van het
bokbier.
Bokbier heeft een volle, ronde, enigszins zoete smaak en
een mooie dieprode kleur. Tarwebok is een variant die iets
lichter is en een wat minder
zoete smaak heeft.
Bokbier smaakt het best als
deze bij een temperatuur van 8
tot 10 graden Celcius gedron. ken wordt. Net iets minder koel
dus dan 'gewoon' bier.
Bokbier wordt al heel lang gebrouwen. De legende wil dat
het ontstond als een list om de
Germaanse Goden tevreden te
stellen zonder een echte bok of
echt bier te hoeven offeren!

Vernieuwde Margaret Astor
Lipstick nu extra voordelig

Met Gala koffie naar
Circus Herman Renz
Genieten van een heerlijk kopje
Gala koffie doet u niet alleen thuis
maar straks ook in Circus Herman
Renz. Want Gala koffie is sponsor
geworden van dit oudste circus
van Nederland. Het komende 1,5
jaar kunt u met Gala Koffie
sparen voor maar liefst fl. 10,korting op een entreekaartje.
Bovendien treft u nu bij alle Galaverpakkingen een gratis circuskleurboekjeaan. Daarin zit onder
meer een wedstrijdkleurplaat,
waarmee tien gratis VlP-behan-

^

,

Dat de Colourproof Longlasting Lipstick van
Margaret Astor urenlang houdt, wist u natuurlijk al. Maar door de nieuwe samenstelling
voelt Colourproof Lipstick nu net zo zacht
en soepel aan als gewone lipstick, terwijl de
langhoudende werking optimaal is.

delingen voor 4 personen voor
het Kerstcircus in Haarlem te
winnen zijn. Winnaars krijgen bovendien een kijkje achter de
schermen en een hotelovernachting aangeboden.
Kijk dus snel op de actiepakken
Gala koffie.

Bovendien is de Colourproof Longlasting Lipstick verrijkt met Ceramiden, waardoor uw lippen niet uitdrogen. U kunt nu voordelig kennismaken met de vernieuwde Colourproof Longlasting Lipsticks. Want tijdelijk betaalt u
voor elk van de zes meest gewilde kleuren
niet f 1.16,95 maar slechts f 1.12,95.

Gala, volop genieten
N.B. wilt u weten wanneer circus
Herman Renz bij u in de buurt is,
bel dan: 06-35030060

Let op de actiedisplay bij drogist, parfumerie en
warenhuis.
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1. Koffie
2. Koffiecreamer
3, Melk
4. Margarine, halvarine
5, Bak- en braadprodukten
6, Vis
7. Kip en gevogelte
8. Groente/conserven
9. Brood, beschuit, toast
10. Broodbeleg
H.Ontbijtprodukten
12. Pasta
13. Pastasauzen
14. Snelklaar maaltijden
15. Chilisauzen
16. Vla
17. Slagroom
18. Toetjes
19. Frisdranken
20. Aperitief
21. Chocolade
22.Snoepgoed
23. Snacks en zoutjes
24. Keukenpapier
25. Schoonmaakmiddelen
26. Luiers
27. Waspoeder •
28. Afslankmiddelen.
29. Make-up
30. Lipstick
31. Gezondheid
32, Dierenvoeding
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Grand'ltalia pastasauzen:
dat smaakt naar meer.

Gratis proeven van
de nieuwe zoete
Chilisaus van calve

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Laat zien wie je

E

1
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bent met Retro
Chic van Cover Cirl

actie. POStbUS,40084.6203 EE M33

De Italiaanse keuken kenttalloze verrukkelijke pastasauzen. Elke streek heeft haar eigen specialiteit.
^^ZQ

koopbedrag (ind. 70 c<^ P°™ overgemaalct. Inspoedig"«seMoP uw n*ernng
Maximaal

Spaar met
Royal Club
voor waardecheques van
Habitat

Het Boodschappenspel zet u in het zonnetje. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt
kans op een schitterende BaByliss Mallorca 10-lamps zonnehemel. Bovendien ligt voor iedere honderdste beller of inzender een krachtige BaByliss Hawaï zonder timer klaar.

Cover Cirl, de make-up
die je mooi laat zijn

BaByliss
Mallorca
10-lamps
zonnehemel

Meer informatie over deze
actie leest u op het etiket. Daar
vindt u ook meteen uw eerste
spaarzegel!

Het BoodsenappenSpel

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het
Boodschappenspel? Dat heeft
l.WEEBER uit Rotterdam inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft zij de
eerste prijs gewonnen en mag
nu aan de slag met het Princess
Funcooking Pakket
De winnaars van de handige
Babyliss Big Curl Classic krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Het zijn nu extra mooie tijden
om Royal Clubte drinken. Want
voor welke smaak u ook kiest,
tijdelijk vindt u op de achteretiketten van alle 1-literflessen
Royal Club een bijzondere
spaarstrook.
Daarmee kunt u sparen voor
waardecheques van Habitat. Zes spaarstrookjes zijn
goed voor een cheque van fl.
7,50. En met twaalf strookjes
verdient u een waardecheque
vanfl. 15,-.

GRATIS
BABY S.ISS
HAWAÏ

En de
winnaar Is...

Grand'ltalia heeft voor u de
twaalf lekkerste sauzen uit al
die Italiaanse regionale keukens
geselecteerd. Probeer maar eens
de heerlijke calorie-arme sauzen
op basis van zongerijpte tomaten, zoals de Pescatora saus met
tonijn; de pittige Amatriciana

saus met bacon; de Sidlana saus
met paprika en verse kruiden of
de Boscaiola saus met Prosciutto-ham en champignons. Alle
Grand'ltalia sauzen zijn gemaakt
van verse, met zorg gekozen ingrediënten, zonder kunstmatige
toevoegingen.

donderdag óp Euro 7
om 13.50 uur

ROTTER

Italiaans eten op z'n Italiaans

Profiteroles
van
Dolce
italia
Bij een heerlijke maaltijd
hoort een lekker toetje. Profiteroles van Dolce Italia bijvoorbeeld. Een origineel Italiaans
dessert van soesjes gevuld met
banketbakkersroom en bedekt
met een overheerlijke chocoladesaus.
Van Italiaanse toetjes krijg je
nooit genoeg. Daarom heeft
Dolce Italia voor elke maaltijd een

STADSOMROEP
woensdag op
Stadsomroep Utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

andere heerlijke Tutti Italianh
Tiramisü, Cappuccio, Tartufo,
Mandolato en Crema del Principe. Allemaal volgens de traditionele Italiaanse receptuur gemaakt, met de allerbeste ingrediënten. Je zou het hoofdgerecht zó overslaan.

De smaken van Dolce Italia
Éénmaal geproefd. Voor altijd verkocht.

Lotus Keukenpapier met
Vochtvangers absorbeert
a's geen ander.

•mm
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1. Bij welke koffie spaart u voor fl. 10.korting op een kaartje van Circus
Herman Renz?
2. Welke merk heeft nu een extra voordelige lipstick?
en bel uw antwoorden door naar

O

donderdag en vrijdag
op stads-TV Rotterdam
donderdag 17.45 en 19.45 uur
vrijdag 19.45,20.45 en 21.45 uur

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

A

R
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Voor de eigentijdse vrouw
heeft Cover Girl de make-up
collectie 'Retro Chic' gecreëerd. Schitterend rood, tintelend mauve en pastei rose
zijn, samen met glanzend
blauw, zilver, crème en pink, de
basiskleuren die eindeloos kunnen worden gecombineerd tot
zowel een ingetogen als gewaagde 'look'. Precies zo als je
het zelf wilt!.
De serie bestaat uit Continuous Colour Lipstick (drie
kleuren, elk fl. 9,95), Lip Lining
Pencils (twee kleuren, elk
fl. 6,95), NailSlicks (3 kleuren, elk
fl. 6,95), Non-Stop Eye Colour
(twee kleuren, elk fl. 8,95) en
een Kohl Pencil (1 kleur,.
fl. 6,95). Met Retro Chic van
Cover Girl zieje er elke dag weer
verrassend anders uit!

U

n

De Boodschappenlijn

OMROEP,
AMERSFOORT

woensdag op
omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar
*

Het Boodschappenspel

Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

^
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MARTIN RUDELSHEIM
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Cafés wellicht
hele nacht
ZANDVOORT - De cafés
en discotheken blijven misschien volgend jaar de hele
nacht open. Zo'n tien horeca-ondernemers overwegen
een aanvraag bij de burgemeester in te dienen om de
sluitingstijden te verruimen. Zij willen echter eerst
weten welke financiële consequenties aan het idee vastzitten, want zij moeten wel
voor een portier zorgen die
na drie uur geen nieuwe
klanten meer toelaat.

mensen hard naar Haarlem
over de Zeeweg scheuren als
om drie uur de cafés in Zandvoort dichtgaan. In Haarlem
zijn immers nog diverse horecagelegenheden na drieën
open," aldus Schuitenmaker.
Volgens burgemeester Van der
Heijden, verantwoordelijk voor
de sluitingstijden en de openbare orde, moet wel in de gaten
gehouden worden dat er geen
omgekeerde verkeersstroom

Burgemeester:
'We zijn er ook
voor burgers'

Al jaren hoeven bars en disco's met een ontheffing pas om
drie uur dicht. Maar tijdens een
vergadering van de Zandvoortse afdeling van Horeca Nederland bleek vorige week woensdag dat diverse horeca-onder- ontstaat. Hij wil op voorhand
nemers een verruiming van de nog geen ja en geen nee zeggen.
Burgemeester Van der Heijopeningstijden toejuichen.
Zij voorspellen dat het vanda- den wil eerst op de officiële aanlisme en de overlast voor bewo- vraag wachten voordat hij zijn
Als het aan Marco de Boer en de Strandkorrels ligt, wordt het raadhuis nog voor de kerst op deze manier in de schijnwerpers ners afnemen als hun klanten mening geeft. „Dat de horeca al
gezet. Vlak voor de zomer maakte hij deze proefopstelling
Foto Marco de Boer gespreid over de nacht de kroeg spreekt over portiers geeft al
verlaten. Onder andere voor de aan dat langer openblijven bebewoners van de Vondellaan shst gevolgen heeft. Het is miszou dat volgens Bart Schuiten- schien aantrekkelijk voor de
maker (voorzitter Horeca Ne- horeca, maar het gemeentebederland, afdeling Zandvoort) stuur behartigt ook de belanZANDVOORT - „Moeten we nu blij zijn dat een anonie- houden of wij als gemeenteraad of de verlichting mooi of lelijk wat verlichting kunnen beteke- gen van burgers. Enerzijds
me groep ondernemers ons iets geeft waar we niet op zitten ons niet laten beïnvloeden door is. „Zolang we de gevel goed on- nen. Nu houden gasten van wordt de concentratie misderhouden en schoonmaken, is Gran Dorado de Vondellaanbe- schien kleiner als mensen gete wachten?" Han van Leeuwen, fractievoorzitter van D66, dit geschenk."
woners vaak uit de slaap op spreid over de nacht vertrekdat geen probleem."
weet niet wat hij aan moet met de spotlights voor het
De rest van de politiek lijkt vrijdag- en zaterdagavond.
ken, anderzijds kan de druk op
Van Leeuwen zet ook vraagraadhuis. Hij zit met het cadeautje van de anonieme stich„Daarnaast voorkomt het dat de horeca groter worden. Ik
tekens bij de hoeveelheid licht. zich minder druk om de verting de Strandkorrels in zijn maag.
„Het is nogal een klap licht. Is lichting te maken. Piet Keur
daar geen vergunning voor no- (GBZ), Jeannette van WesterDe Strandkorrels hebben
Hij wijst het cadeau niet héle- dig, vraag ik me af. En hebben loo (PvdA) en Prits van Caspel
'lichtkunstenaar' Marco de maal af, maar hij vindt dat de omwonenden er geen last van? (VVD) vinden andere politieke
Boer gevraagd om de voorgevel politiek zich nog eens flink op De energie die het opslokt is onderwerpen belangrijker op
van het raadhuis te verlichten. het achterhoofd moet krabben. natuurlijk ook een moeilijk dit moment, alhoewel Van CasAls het aan De Boer en de Vooral met de anonimiteit punt," beaamt hij. „Alhoewel ik pel op voorhand wel wat twijZANDVOORT - „Eigen- een paar mensen die zijn meStrandkorrels ligt, staat het heeft hij moeite. „Als het zicht- niet weet of het wel zoveel ener- fels heeft. Van Westerloo houdt lijk zie ik hetzelfde langsko- ning delen. Toch zijn er wel deraadhuis nog voor de Kerst in baar is van wie de gemeente een gie kost. Bovendien moeten we het bij een kortaf 'geen com- men als vier jaar geleden on- gelijk een paar verschillen volde schijnwerpers. Van Leeu- cadeau krijgt, is het ook contro- eerst een maatschappelijke af- mentaar'.
der mijn bewind." Volgens gens bewoners die direct bewen heeft echter zo zijn twijfels leerbaar voor burgers. Stel dat weging maken of we wel willen
VVD-er Frits van Caspel be- trokken zijn bij plannen die in
en is van plan tijdens een van de er ondernemers bij zijn die dat de gevel verlicht wordt."
Gert-Jan Bluijs (CDA) heeft vat de nieuwe structuur- de nieuwe Zandvoortse toecommissievergaderingen begin plannen ingediend hebben bij
wel een mening. Hij vindt de schets nauwelijks nieuwe komstvisie verwoord zijn. Bonovember zijn kritiek .te spui- de gemeente. Dan moeten burDie afweging staat volgens kritiek van D66 zwaar overdre- inzichten ten opzichte van vendien ontbreken er ook een
en.
gers ook in de gaten kunnen Van Leeuwen los van de vraag ven. „Misschien kunnen we er de afgeschoten versie van paar punten.
„We zijn weer met de geeen referendum over organisemeente on speeking terms. Dat
ren," lacht Bluijs. Hij noemt 1992.
Aan de vooravond van de ex- is in elk geval een groot verhet 'een ludieke actie van de
Strandkorrels'. Dat deze stich- tra openbare commissieverga- schil," zegt M. Poelman, voorting anoniem wil blijven hoeft dering donderdagavond zijn er zitter van de belangenverenivolgens Bluijs geen bezwaar te
ZANDVOORT - Een be- maandagavond erg geëmotio- ondertussen door de hitte wel zijn. „Als de betreffende onder(ADVERTENTIE)
jaarde vrouw is maandag- neerd. De brandweer heeft hen heel veel gassen vrijkwamen. nemers rechten gaan ontlenen
avond omgekomen bij een daarom zowel maandag- als Doordat er waarschijnlijk een aan dit cadeau, is het wat angrote brand in de Ooster- dinsdagavond uitgenodigd voor raam gesprongen is, ontstond ders. Maar daar heb ik ze nog
parkstraat. Volgens de poli- een bijeenkomst in de kazerne. er ineens een vlammenzee," re- nooit op kunnen betrappen, tertie en de brandweer gaat het „Het is belangrijk dat zij hun construeert Schröder op basis wijl ze toch ook bijvoorbeeld de
kwijt kunnen en kun- van verklaringen van ooggetui- verlichting van de watertoren
vermoedelijk om de 83-jari- emoties
nen praten over hun angst," gen.
betaald hebben."
ge bewoonster. De vrouw vertelde
brandweercommanmoest gisteren nog geïdentiRob Schröder dinsdagficeerd worden. Haar doch- dant
(ADVERTENTIE)
ter verblijft in het buiten- morgen.
Omdat de bewoners van de
De ideale dag om een bezoekje aan
land.
zes beschadigde huizen bij faDe vrouw was al overleden milie en vrienden moesten slauw schoonmoeder te combineren
toen zij door de brandweer ge- pen, hebben twee tarandweerlievonden werd. Over de oorzaak den de wacht gehouden in de
EXTRA COMMISSIE- EN RAADSmet het uitzoeken van vloervan de brand kon de politie gis- Oosterparkstraat en de BredeVERGADERING VOOR STRUCTUURSCHETS
teren nog niets zeggen. Volgens rodestraat.
De concept-Structuurschets is gereed.
de brandweer is het vuur in de
bedekking en gordijnen.
De gemeenteraad zal deze belangrijke leidraad voor de toeVolgens de brandweercomhuiskamer begonnen.
komst van Zandvoort bespreken in twee extra vergaderingen:
Bij het blussen van de uit- mandant, die dertig mensen,
- gecombineerde commissievergadering op donderdag 24 oktober
Carpet-land in Amsterdam is
slaande brand liep een brand- twee bluswagens en een ladder1996, 20.00 uur;
weerman enkele brandwonden wagen inzette, was het een erg
- extra raadsvergadering op dinsdag 12 november 1996,20.00 uur.
aanstaande zondag geopend
aan zijn gezicht op. Zes huizen hete brand. Dat viel ook te zien
Beide vergaderingen worden gehouden in de Raadzaal, Raadm de omgeving van het uitge- aan de verbrande kleding en
huis (ingang bordes Raadhuisplein).
van 10.00 tot 17.00 uur.
brande pand zijn beschadigd een gesmolten helm van de
Voor belangstellenden zijn bij de Centrale Balie (ingang Swaluedoor rook en roetaanslag. Twee brandweerlieden.
straat) exemplaren van de Structuurschets beschikbaar.
Voor nadere informatie, bureau Voorlichting (023) 574 01 62.
huizen hebben bovendien ern„Het heeft vrij lang geduurd
stige schade, omdat hun dak in voordat de brand van buitenaf
GEMEENTE
te zien was en er alarm geslagen
brand gestaan heeft.
MET L A N D WAAR l E G R E N Z E L O O S KUNT C O M B I N E R E N
De buurtbewoners waren werd. Vermoedelijk was er in
Amstelveen Zijdelweg 21 Tel (0297) 58 29 29 Amsterdam Sladhouderskade 93 Tel 662 51 51 Klaprozenwcg 40
eerste instantie te weinig zuurTel 636 65 75 Valschermkade 3 Tel 617 61 19 Spaklerweg Mb Tel 665 02 00 Haarlemmerweg 337 Tel 688 10 00
stof voor de brand, terwijl er

D66 niet zo blij met cadeau Strandkorrels
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Rare
botten
duiken op

ben redelijk tevreden met hoe
het nu gaat."
Het aantal klachten over geluidsoverlast in het centrum is
deze zomer politiechef R. Gerrits meegevallen. „Gevoelsmatig zeg ik: het waren er niet zo
heel veel. Misschien komt dat
door het minder goede weer.
Het is wel een beetje afhankelijk van het soort evenement
wat voor klachten we krijgen.
Tijdens de Marlboro Masters
trokken er bijvoorbeeld mensen aan de bel vanwege een
laagvliegende helikopter." De
uitvoerend teamchef van het
Zandvoortse
politiebureau
heeft relatief veel klachten gekregen langs de route centrum-Gran Dorado. „Daarvoor hebben we dan ook zes extra mensen ingezet."

pagina 3

Kees Lo
is het
zat

Kunnen langere openingstij den van de horeca de klachten
van bewoners verminderen?
Gerrits aarzelt. „Er valt wat
voor te zeggen, maar ik weet
het nog met zo een twee drie.
Het betekent wel dat de overlast zich misschien later in de
nacht zich voordoet."
Hij voorziet ook een praktisch probleem voor de politie.
„Het is maar de vraag of wij
genoeg personeel kunnen mzetten gedurende de hele nacht.
We moeten er intern nog maar
eens over praten."
Zie ook pagina 3

pagina 3

Vliegen is
jongensdroom
voor Willem
pagina 5

'Toekomstvisie is slap aftreksel'

Bejaarde komt om in vlammenzee

ZONDAG
COMBINATIEDAG

ging van de flats op het De Favaugeplem, het Badhuisplein
en de woningen langs de Burgemeester Engelbertsstraat. „Ik
ben blij dat de gemeente erkent
dat we een unieke woonsituatie
hebben."
Deze structuurschets is bovendien een stuk vriendelijker
dan de vorige versies volgens
Poelman, alhoewel er in feite
hetzelfde in staat. De toenmalige wethouder Van Caspel wilde
in 1992 flats van de middenboulevard radicaal slopen en vernieuwen. In de structuurschets
van een jaar geleden stond het
al wat voorzichtiger verwoord
en deze structuurschets omkleedt het helemaal met vage
bewoordingen.
Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT - Zondag heeft
de politie twee jongemannen
opgepakt die verdacht worden
van het stelen van een rode
Opel Kadett. Het gaat om een
17-jarige uit Soest en een 18-jarige jongeman uit Haarlem.

Waterstanden
Datum
HW
LW
HW LW
23 okt
01.06 09.45 13.4021.34
24 okt 02.0610.3714.3622.25
25 okt
02.56 11.04 15.2123.14
26 okt 03.4511.2516.0723.54
27 okt 03.2511.1615.4623.45
28 okt
04.00 11.54 16.27 --.-29 okt 04.5500.4017.0712.55
30 okt 05.3501.3617.4513.34
31 okt
06.15 02.14 18.2514.35
Maanstand:
VM 2a 26 okt 16.01 uur.
Hoogwater: zo 27 okt 03.25 uur
NAP + 130 cm.
Laagwater: vr 25 okt 23.14 uur

NAP . 70 cm.

Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Vrijdag en zaterdag a.s.:

Ongekende kortingen
op de grote
interieurmerken.
En zondag 10% korting er bovenop!
Wooncentrum Co van der Horst verbouwt en heeft dus ruimte nodig Daarom
gaan showroomnodellen van o a Cassma, Leolux, Hulsta en Molteni vrijdag
en zaterdag de deur uit met ongekende kortingen En zondag van 11 00 tot
17 00 uur doen \\e daar nog eens 10% korting bovenop

co van der horst;
N

Te hard op Zeeweg

Autodieven gepakt

Uw krant
niet
ontvangen?

(ADVERTENTIE)

carpet-land

ZANDVOORT - Er vinden
nog steeds snelheidscontroles
plaats op de Zeeweg. De politie
heeft onder andere op 14 en 16
oktober tijdens diverse controles in totaal 229 automobilisten
bekeurd.
Twee automobilisten reden
op een tachtigkilometer stuk
respectievelijk 113 en 119 kilometer per uur.

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648
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Bmderij 2,
Amstelveen
020-6412505

Stël

'Meeste mensen komen met vragen naar medium'
ZANDVOORT - „Denk nu niet dat bij ons de tafels
dansen en de lampen heen en weer schudden. Het is
gewoon altijd een heel relaxte sfeer," zegt Anneke van
den Berg, bestuurslid van het Paranormaal Centrum
Zandvoort. Maandag werd er een speciale avond gehouden in Hotel Faber aan de Kostyerlorenstraat: Sonja van
de Linde, bekend paragnoste uit Amsterdam bracht de
aanwezigen via boodschappen in contact met overleden
personen.
„Sonja is zeer paranormaal stuursleden: Mary Bakkenhobegaafd," aldus Anneke. „Ik ven en Esther Koning. Bezoeken haar al sinds 1993. Ze kers kunnen op deze maanwerkt met een kaarsvlam en dagavonden van acht tot tien
een wit A-viertje. De mensen uur kennismaken met de mehalen het A-viertje zelf door de diums, vragen stellen en evenkaarsvlam, ze bewegen het pa- tueel ook boodschappen via
pier er snel overheen. Er ver- hen ontvangen.
schijnt vervolgens een tekening op het papier. Sonja leest
Anneke: „De meeste mensen
er boodschappen aan af Ver- komen om iets te horen te krijvolgens vertaalt ze de- bood- gen, zitten met vragen. Somschappen en geeft deze door migen krijgen daar antwoord
op, anderen niet. Het is maar
aan de mensen in de zaal."
net hoe de avond verloopt.
Met een nieuw bestuur dit Meestal komen er zo'n twintig
jaar is het Paranormaal Cen- personen per avond aan de
trum Zandvoort begonnen aan beurt. Nieuwsgierige bezoehaar volgende serie bijeen- kers zijn ook welkom. De
komsten deze winter. Tot aan grootste sceptici verwachten
17 maart 1997 zullen bekende niets, maar staan meestal verparanormale mediums en steld van hetgeen ze te horen
magnetiseurs uit het gehele krijgen."
land iedere twee weken worden uitgenodigd door Anneke
De kaars stond maandag
en haar twee nieuwe medebe- weer bij Sonja op de tafel. De

Anneke van den Berg en medium Sonja van de Linde met de
kaarsvlam aan het werk
Foto Enck van cieef
sfeer was prima. Anneke: „De Haarlem, _totdat Sonja haar
vrouw is fantastisch, heeft als adviseerde' om zelf een cenhet ware zo'n apart telefoon- trum op te zetten. Ze begon in
lijntje naar boven. Soms krijgt de huiskamer, maar binnen de
ze kleine woordjes door, soms kortste keren belden wildvreemde personen haar van
beelden.
Zelf is Anneke al van kinds heinde en verre en trok het
af aan geïnteresseerd geweest centrum volle zalen, te groot
in het bovennatuurlijke. Later voor menig hotel. Inmiddels
ging ze avonden volgen in heeft het Paranormaal Cen-

trum Zandvoort een vaste stek
bij hotel Faber. 'Een zweverige
club' is het bij hun beslist niet.
„De meesten van ons zitten gewoon in het bedrijfleven, hebben een druk bestaan en zijn
er beslist niet de hele dag mee
bezig. Gewoon stevig met de
voeten op de vloer hoor en
niks van dat o-wat-ben-ik-tochbijzonder-gedoe. Dat soort gedrag van mensen verafschuw
ik," aldus Anneke.
„Aanvoelen doe ik als de beste en ik weet ook altijd dingen.
Maar het moeilijkst van alles
vind ik het vertalen van de signalen die ik krijg. Hoe ga je
met die boodschappen om en
hoe breng je dat over op de
mensen om wie het gaat. Ik
heb verschillende cursussen
gevolgd, maar vind dat moeilijk, heb het nog niet onder de
knie. Als je dat beheerst, kun je
mijns inziens pas echt goed
omgaan met de mensen die je
om hulp vragen. De mediums
die wij uitnodigen, kunnen
dat."
De volgende luond is op maandag 4
notember bij Hotel Kaber, Kostverlorenstraat 15. Aanvang: (stipt) 20.00
uur. Toeijang: 7.50 gulden. Medium:
Loes. Hof, bekend van Tlncke en de
Vijf uur show. Mensen kunnen foto's
meenemen v.m cnerleden personen.

die krant moet ik hebben.
y Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam: (m/v)
Adres:
l

L

l

l

l l

Postcode/Plaats: t
Telefoon:
i l i
J
L 1 (j., mronln)lebe™»i.ii)|
Giro/Banknr.:
l l l l
]_ l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 half jaar ƒ 33,90 jaar ƒ 59,20
* Voorpostabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "Ö17003
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Sandor, Jolanda & Ichelle, van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje

Kayisha
Kusjes,
Opa & Oma Wardenier
Jeroen & Irene
Opa & Oma Schoort
Peter & Mandy

Treur niet te veel om mij,

t

want alles is vergankelijk

niets blijft bestaan.
Geluk gaat voorbij,
maar ook droefheid en leed.

Bedroefd geven wij kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve, zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader en opa,
onze broer, zwager en oom

Everhart Franciscus Cornelius
van Huizen
Eef
in de leeftijd van 62 jaar.
Mimi van Huizen-Wisman
Kinderen
Kleinkinderen
en verdere familie
17 oktober 1996
Constantijn Huijgensstraat 11,
2041NLZandvoort
De teraardebestelling heeft dinsdag 22 oktober
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

ledere dag werd de wereld kleiner
de mogelijkheden minder

de levenswil bleef
het leven niet.

Na een werkzaam en gelukkig leven is van ons
heengegaan mijn zorgzame vader, schoonvader,
onze opa en mijn partner

Hendrikus Cornelis
van der Straaten
weduwnaar van A. van Sluisdam
Rotterdam,
Haarlem,
8 januari 1909
19 oktober 1996
Joke Taylor-van der Straaten
Keith Taylor
Gavin, Toby
Cathy
Brederodestraat 15/13
2042 BA Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 23 oktober van 19.00 uur tot
19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 24 oktober in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 13.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in één der ontvangkamers.
In plaats van bloemen liever een donatie aan het
Kon. Wilhelminafonds, giro 12817 of aan de Nierstichting, giro 388000.
Aan zijn levenslied is een einde gekomen
onze kleine tenor is niet meer...

Totaal onverwacht is van ons heengegaan, mijn
lieve man, onze liefhebbende en zeer beschermende pap en opa
Met leedwezen geven wij kennis dat op 17 oktober 1996 in de leeftijd van 62 jaar is overleden

Everhart Franciscus Cornelius
(Eef) van Huizen
tot l augustus 1990 wijkteamcoördinator bij de
gemeentepolitie te Zandvoort.
Wij betuigen onze deelneming aan zijn echtgenote en kinderen en wensen hen veel sterkte
voor de toekomst.
Hij ruste in vrede.
Korpsleiding en medewerkers
Politieregio Kennemerland

Rust nu maar uit.
Je bent nu bevrijd uitje lijden,
maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.

Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare
herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken, geven wij u kennis van het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Mary Keur-Paap
op de leeftijd van 67 jaar.
Dirk Keur
Kees en José
Mark, Angelique
Annelies en Leen
Ron en Marjolein
Irene, Ingrid
15 oktober 1996
Zwaanstraat 35
1973 VB Umuiden
De crematie heeft inmiddels op maandag 21 oktober 1996 plaatsgevonden in het crematorium
„Velsen" te Driehuis.

Hij wilde nog zoveel doen,
maar zijn tijd was om.
Wij moeten alleen verder,
met zijn doorzettingsvermogen
en moed als voorbeeld.

We zijn je kwijt, onze grote steun en toeverlaat

Leen Bouwens
Hij is maar 52 jaar geworden.
Joke
Leendert en Cécil
Korsten en Dennis
Maaike en Adrie
2071 NB Santpoort-N.,
16 oktober 1996
Kerkweg 67
De begrafenis heeft maandag 21 oktober jl. op de
begraafplaats Westerveld te Driehuis plaatsgevonden.
Diep getroffen en met groot verdriet hebben wij
vernomen dat op 16 oktober jl. is overleden de
heer

L. Bouwens
Ons medeleven gaat uit naar
Joke
Leendert en Cécil
Kirsten en Dennis
Maaike en Adrie
Wij wensen hun en verdere familie veel sterkte
en kracht toe om dit grote verlies te dragen.
Medewerkers
Super Zandvoort
Je wilde nog zoveel
Maar had niet meer de kracht
Je ziekte had je volkomen in zijn macht

Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet
Behoren nu tot het verleden

Bedroefd geven wij U kennis dat, omringd door
liefde en warme gedachten van allen die haar
dierbaar waren, van ons is heengegaan mijn
mamma, mijn schoonmoeder, mijn oma Linda,
mijn oma Bobby, onze zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Dina Driehuizen
op de leeftijd van 59 jaar.
Berna en René
Diana
Monique
en verdere familie
17 oktober 1996
Potgieterstraat 27,
2041 PB Zand voort
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Albertus Vos
(Ben)
op de leeftijd van 81 jaar.
Kitry Vos-Haring
Rob en Georgette Vos
Thierry-Franciska
Raymond
Joke en Hans Volkers
Fiona-Joost
Charissa
Heemstede, 22 oktober 1996
Quarles van Uffordlaan 32
2042 PR Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum Kloppersingel 9 te Haarlem, donderdag
van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden vrijdag 25 oktober
om 10.00 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.
Vertrek van het uitvaartcentrum om 9.15 uur.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.00
uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.

OPENBARE RAADSVERGADERING

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

^•^^•H^^^^k^INSPRAAK WIJZIGING
HUISVESTINGSVERORDENING
Op 28 juni 1994 heeft de gemeenteraad de
"Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland
1994" vastgesteld.
Bij besluiten van 28 februari en 26 september 1995 is de verordening op de onderdelen
"koopprijsgrens" en "huurquote" aangepast.

De begroting ligt tijdens openingstijden ter
inzage bij de Centrale Balie. Tevens is vanaf
heden bij de balie gratis een samenvatting van
de begroting, het Begrotingsbericht 1997,
verkrijgbaar.

Door de Woningvyinkel is een evaluatie uitgevoerd van het nieuwe woonruimteverdee|systeem. Daarnaast zijn er onlangs enkele wijzigingen in de Woonwagenwet en de Huisvestingswet zelf aangebracht. Naar aanleiding
van deze wijzigingen en naar aanleiding van de
opgedane praktijkervaring heeft de Woningwinkel enkele voorstellen gedaan om de
Huisvestingsverordening aan te passen.
De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de onderwerpen jonge starters,
huurquote, woonwagens, onttrekking
en verheling en leegstand/vorderen. Tevens worden enkele technische wijzigingen
voorgesteld.

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar. De
agenda ligt ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluëstraat). Openingstijden: ma. t/m do.: 08.30 - 16.00 uur; vrij.:
08.30-12.30 uur.

ZANDVOORTSE KUNSTENAARS
UITGENODIGD VOOR ONTWERP
GEMEENTELIJKE KERSTKAART

Burgemeester en Wethouders hebben onlangs
de wijzigingen voor de inspraak vrijgegeven.
De inspraakperiode loopt van 25 oktober
t/m 22 november 1996.
Naar aanleiding van de inspraakreacties kunnen
de voorstellen worden bijgesteld. De commissie
Maatschappelijk Welzijn behandelt de wijzigingsvoorstellen, inclusief de inspraakreacties
op 3 december 1996. De gemeenteraad beslist
uiteindelijk op 19 december 1996.
De gewijzigde verordening kan dan per 1 januari 1997 van kracht worden.

De feestelijke decemberdagen en het nieuwe
jaar naderen snel. Het is een goed gebruik dat
men in deze periode elkaar de beste wensen toe
stuurt via een kerst- of nieuwjaarskaart. Ook de
gemeente Zandvoort verstuurt elk jaar aan haar
relaties een dergelijke kaart.
Vorig jaar werd deze kaart voor de tweede keer
vervaardigd aan de hand van een schilderij van
een Zandvoortse kunstenaar. Dit is inmiddels een
traditie geworden. Naast de uitgave van een
unieke kaart, wordt hierdoor aan de Zandvoortse
kunstenaars de mogelijkheid geboden met hun
werk naar buiten te treden.

De wijzigingsvoorstellen liggen tijdens de
inspraakperiode ter inzage bij de Centrale Balie.
Men kan schriftelijke reacties sturen naar Burgemeestèr en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, o.v.v. "inspraak
huisvesting".

Het gemeentebestuur roept Zandvoortse kunstenaars op een schets in te dienen. De bedoeling
is als volgt:
Uit de inzendingen kiezen Burgemeester en

Super
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Gratis
ruime
porheergelegenheid
Al zaten jullie elkaar weieens
in de ..haren"

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

De aanvragen liggen gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadnuis
(ingang Swaluëstraat). Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties
indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

BOUWVERGUNNING
De volgende aanvraag om bouwvergunning is
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
96106B Zuiderstraat 15 - 15a uitbreiden
woning
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
•Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
96034B Spoorbuurtstraat 16 veranderen achtergevel en plaatsen
dakkapel
96083B Wilhelminaweg 28 vergroten zolder
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk
bezwaartegen een verleende vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
v. Stolberg weg 1, Zandvoort
Tel. 023-5717093

***BLOEMBOLLEN***
***VIOLEN***
WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN

Kroon Mode
Damespantalons
Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

59.95

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,-Sltüt een naüira-mtvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlenv

06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Eigen horecabedrijf... C:BELEenGRATIS
natura-uïtvanrtverzekering
start '

opleiding
™

Cursusplaatsen:

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

SEC is erkend door
de bedrijfstak horeca.

Bel voor informatie:

Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Hoofddorp,
Purmerend

training & opleiding
Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

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

daar heb je wat aan.

*^

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
fin, tlexe uitvunriverxekerinff is mijn
vertrouwen meer dan tvaard,
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een eenmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

'/Üfi

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis •.

of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.
ïN OMSTREKEN
'arklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

y

Wit Verhuizingen

f5 Ju, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitvcrzekering
I O ontvangen. Ik beb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
W naam:
/
pq
man/vrouw

ERKENDE
VERHUIZERS

l £_| straat:
2 postcode/woonplaats:
l px telefoon:
• O leeftijd(en):
*7,
Bon in envelop zonder postzegel /.enden aan:
318, 2000 WC Haarlem.
• M Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer
Antwooranu

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
Boerlagestraat 2 3 - 5 bomen
Taxuslaan 6, Bentveld - 1 boom

Haltestraat 55

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 15 oktober vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 42 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 22 oktober vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluëstraat 2.

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

Bedankt

WO JAAP TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Men kan de schetsen insturen naar: gemeente
Zandvoort, Bureau Voorlichting, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of afleveren t.a.y. Voorlichting bij de receptie van het Raadhuis.
Uiterste inzenddatum is: 4 november 1996.
Voor nadere informatie: (023) 574 01 62.

Op de agenda staat p.a. (onder voorbehoud):
Voorstel tot vaststelling van de begroting 1997
van de gemeente Zandvoort:
- Nota van aanbieding
- beleidstaken
- investeringsplan 1997
- voor kennisgeving aan te nemen de meerjarenbegroting

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Om de Fitness Paradise Fitgames tot
een succesvolle dag te maken is een
goede samenwerking nodig.
Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de enthousiaste inzet.
• Sponsors: HBR adviescentrum, To
the Point, Sportshop Elco, Schwinn
Fitness, ABN AMRO en Iso Star
• Prijzengevers: Restaurant Albatros,
Lex Bloemenshop, Reformhuis Ligterink, Reisburo Toerkoop Zonvaart,
Rem Surfshop, Radio Peeters, Energetic Fitness Olie, De Gaper, Dennis
Lekkerkerker, Ron Nansink, Rob
Dalman, Taco, Reddingsbrigade,
ZFM (Jaap Koper), Ronald Wüstenberg, Joke v. Bennekom.
• Scheidsrechters:
Gusta,
Tom,
Kees, Albert, llse, Etienne, Dennis,
Reiner, Edith, Pieter, Marcel.
• Deelnemers: Rosa, Pauline, Ingrid,
Sandra, Ingrid, Willem, Pepijn,
Jeroen, Niels, Mark, Volkert, Sergio,
José, Danny, Martijn, Michiel, Patrick, Jean Paul
• Gemeente Zandvoort
Hartelijk Bedankt:
Remy, Yvonne,
Nicky en Levi Draaijer
Fitness Paradise

Er zijn enkele voorwaarden aan de in te dienen
schetsen verbonden:
- De voorstelling heeft een aanwijsbare relatie
met de gemeente Zandvoort en dient een
representatief karakter te hebben;
- De voorstelling dient reproduceerbaar te zijn
op het formaat van een kaart.

Degemeenteraad vergadert dinsdag en woensdag 29 en 30 oktober 1996 in het openbaar. De
vergadering wordt gehouden in de raadzaal in
het Raadhuis vanaf 20.00 uur.

(J J l uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Wethouders één ontwerp. De kunstenaar krijgt
dan de opdracht om de schets tot een schilderij
uit te werken. Dit schilderij zal door de gemeente worden aangekocht, waarna het scnilderij dienst doet als basis voor de gemeentelijke
kerst/nieuwjaarskaart.

j
J
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Films
ZANDVOORT - Wie van Chinese films houdt, kan op
woensdag 23 oktober om half
acht terecht in het Circus op
het Gasthuisplein. Dan draait
Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden Shanghai Triad, waarin het leven van
een vrouw van een gangster
centraal staat. Zang Yhimou
(bekend van Het rode korenveld) regisseerde Shanghai Triad.
jj
ij
l

woensdag 23 oktober 1996

Grote clubs blij Rare botten duiken op bij werkzaamheden
met subsidievorm
ZANDVOORT - Variërend van 'mag het nieuwe
systeem eerder dan 1998 ingaan' tot 'het is me nog wat
te vaag'. Dat zijn de reacties
op het nieuwe subsidiestelsel. Dat gaat uit van de prestaties van verenigingen,
sportclubs en welzijnsinstellingen. Volgens de gemeente is het geen bezuinigingsoperatie.

Op 30 oktober is The madness of King George te zien.
Deze vermakelijke Engelse
film gaat over een koning met
hersenproblemen die dankzij
de strenge regels van een dokter langzaamaan steeds beter
Grote instellingen zien de
wordt. Tot weerzin van sommi- budgetsubsidiëring
wel zitten.
ge familieleden.
Maar sportverenigingen kijken
na de informatie-avond van
maandag liever eerst de kat uit
de boom. Zoals C. Vermond, beZANDVOORT - Circus Bon- stuurslid van zwemvereniging
Zeeschuimers. „Het is me
go strijkt eind oktober neer op De
nog wat te vaag." Ook M. Weber
de voormalige voetbalvelden van
en van
bij de Vondellaan. Op maandag het Zandvoortmeeuwen
Gemeenschapshuis weet
28, dinsdag 29 en woensdag 30 nog niet
goed wat hij ervan denoktober is er om kwart over
moet. „Misschien heeft het
vier een voorstelling. Circus ken
voordelen, wie weet."
Bongo is een klein circus met wel
„Wij zijn er helemaal klaar
een nostalgische sfeer. Oma's voor,"
zegt een optimistische P.
van vijftig jaar en ouder kun- Huijskes
van de
nen gratis naar binnen met een Stichting (voorzitter
Welzijnscentrum).
betalend kleinkind. Zij dienen „Informatie geven we nu al via
zich een half uur voor de voorstelling te melden bij de kassa.

Circus Bongo

Sprookjes
ZANDVOORT - Honderd
jaar geleden vluchtten de mensen weg in een sprookjeswereld, omdat de opkomst van de
industrie het dagelijks leven
sterk negatief beïnvloedde.
Noortje Enderman vertelt hierover op donderdag 24 oktober
tijdens een dialezing in buurthuis 't Stekkie (Celsiusstraat
190). De lezing duurt van half
elf tot twaalf uur. De toegangsprijs bedraagt drie gulden.
Voor opgave: tel. 5717113.

ons jaarverslag, dus het zal niet
zo'n probleem geven om onze
activiteiten in kaart te brengen
zodat de gemeenteraad kan taeoordelen of we op grond van
onze prestaties subsidie krijgen. Het voordeel is dat we wat
meer op beleidsmatig niveau
kunnen meepraten, als de gemeente tenminste ook goede
beleidsplannen heeft," aldus
Huijskes.
't Stekkie staat zelfs nog harder te dringen. „We worden afgerekend op onze prestaties.
Dat is een goede zaak, zo werkt
het in het bedrijfsleven ook. Begrotingstechnisch heeft het als
voordeel dat we ons van te voren moeten realiseren welke activiteiten we willen opzetten. "
„Voor ons heeft deze subsidievorm minder gevolgen dan
misschien voor kleine verenigingen, want binnen de bibliotheekwereld bestaat er al veel
kennis over budgetsubsidies,"
vertelt hoofbibliothecaresse I.
Simmelink. „In veel andere gemeenten hanteren ze dit systeem al." De informatie die de
gemeente nodig heeft, ligt voor
een groot deel ook al klaar."

'Gemeente moet investeren in toerisme'
ZANDVOOET - De gemeente moet volgens het bestuur van het
Ondernemers Platform (OPZ) zelf ook gaan investeren in het
toerisme. De OPZ wil dat de gemeente een investeringsbegroting
opstelt en niet alleen spaart voor tegenvallers in de toekomst.
De gemeente krijgt die investering volgens de OPZ vanzelf
binnen een paar jaar terug in de vorm van meer welvaart, meer
welzijn en een kwalitatief betere woonomgeving voor de Zandvoortse bevolking.
Dat blijkt uit de nog geheime toeristische beleidsnota, waarover
de leden van de Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ), de
strandpachtersvereniging, Horeca Nederland en Zandvoort Promotie zich tijdens een besloten vergadering 31 oktober buigen.
Op 21 november presenteert OPZ de nota overigens samen met
de gemeente aan de rest van Zandvoort. De burgemeester heeft
inmiddels zijn fiat gegeven aan deze presentatie, ook al is dit nog
niet het aangekondigde toeristische beleidsplan van de gemeente.
Dat komt hier nog uit voort.

ZANDVOORT - Voor het
winkelend publiek en de
ondernemers betekent het
vervangen van de riolering,
gasbuizen en waterleiding
waarschijnlijk vooral ergernis. Maar het levert ook
leuke dingen op. De medewerkers van Nelis, het bedrijf dat de riolering vervangt in het centrum, keken
donderdagmiddag
vreemd op toen zij een
kaak en twee botten op het
Dorpsplein vonden. Zou er
een dinosaurus gestorven
zijn op het pleintje voor
Yanks?

Dierenarts Anneke Dekker
aarzelt geen moment. Ze pakt
een grote schedel van de kast
en legt de kaak ernaast. Bovendien haalt ze het 'Lehrbuch der Veterinar Anatomie'
van T. Koen te voorschijn. Op
tafel ligt volgens Dekker een
'mandibularis' van een 'bos
domesticus', oftewel de linker
onderkaak van een koe.
„Vooral aan de vorm van de
zes kiezen is goed te zien dat
de kaak aan een koe heeft toebehoord. Koeien hebben geribbelde kiezen, waarmee ze
gras vermalen."
Vermoedelijk is de koe die
op het Dorpsplein overleed,
slechts eenjaar of vier oud geworden. Zijn kiezen zijn namelijk nog redelijk scherp. „Hoe
ouder een koe wordt, hoe
meer zijn kiezen afslijten."
Het benoemen van de andere twee botten kost iets meer
moeite. Volgens de dierenarts
is het grootste been een meta
carpale (hoef- of onderbeen).
Het kleinste botje zou weieens
het meta carpale van een varken kunnen zijn.
Twee raadsels blijven nog
over. Hoe zijn de overtalijfselen in de bodem terechtgekomen en hoe lang liggen ze daar

Fimoklei
Nog even

Enck van Cleef

al? Ook bij het Cultureel CenTegenover het koffiehuis zat er vaak zand kwam vanuit antrum weet niemand daar het een smederij. Daar werden dere delen van Zandvoort en
antwoord op. Yanks was vroe- echter geen koeien en varkens zelfs vanuit andere delen van
ger het volkskoffiehuis 'Ons beslagen. Een Zandvoortse Nederland. Voorlopig blijft
Huis'. Dominee Hulsman weet ook nog te vertellen dat het echter een groot mysterie,
stichtte dat volgens de boekjes in het Noordbuurtje ergens tenzij iemand zich herinnert
'Kent u ze nog ... de Zandvoor- een zwijnestal gestaan zou dat hij een koe en een varken
ters deel 2' en 'Zandvoort in hebben.
op het Dorpsplein heeft geoude ansichtkaarten'.
Een andere theorie luidt dat slacht.

ZANDVOORT - Hoe moet de ouderenzorg de vergrijzing opvangen? Op 30 januari'
proberen prominenten daar een antwoord
op te geven tijdens de themamiddag 'Passie
voor zorg' in het Huis in de Duinen (Zorgcentrum Zandvoort).

Andrée van Es (bekend als voormalig kamerlid
van GroenLinks) en Frans Nypels (tot voor kort
hoofdredacteur van het Haarlems Dagblad). In
het forum zitten vertegenwoordigers van regionale en provinciale organen, zoals de directeur
van de Thuiszorg Kennemerland Zuid en gedeputeerde Wildekamp van de provincie NoordFlip de Kam, hoogleraar economie van de pu- -Holland.
blieke sector aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit wat de gevolgen van de vergrijzing
Het bestuur van Zorgcentrum Zandvoort wil
zijn voor de Nederlandse samenleving. Ook zorg- met deze themamiddag het nieuwe beleidsplan
verzekeraar ZAO uit Amsterdam krijgt te maken extra onder de aandacht brengen. Het vorige
met deze gevolgen. Daarom vertelt Eelke van der beleidsplan dateert uit januari 1993. Huis in de
Veen van ZAO hoe zorgverzekeraars zich op de Duinen en Huis in het Kostverloren kregen toen
toekomst voorbereiden. Een verpleeghuisarts de opdracht om 125 verzorgingsplaatsen in te
met passie voor zijn dikwijls moeilijke werk. Zo leveren. Het aantal aanleunwoningen mocht wel
wordt Hans Houweling, coördinator zorgbeleid uitgebreid worden. Inmiddels is de bouw van de
van verpleeghuis Polderburen in Almere, aange- 46 appartementen bijna klaar. Op 27 november
prezen door Zorgcentrum Zandvoort. Hij gaat in worden deze aanleunwoningen opgeleverd, een
op de zorgverlening.
paar weken na de aanvankelijke streefdatum.
Tot slot staat er aan het einde van de middag Overigens zijn er nog negen woningen te vergeeen regionale discussie op het programma met ven.

Kinderen zetten
Super voort

Hij heeft dertig jaar een supermarkt in Zandvoort-Noord
gehad. Eerst een noodwinkel
en later de supermarkt in het
winkelcentrum. Zijn zoon en
dochter zijn aangeslagen door
de dood van hun vader, maar zij
zijn wel van plan alle nieuwbouwplannen voor de supermarkt uit te voeren. „W'e gaan
door," aldus Leendert Bouwens, „de supermarkt verdwijnt niet."

naar boven

Prominenten buigen zich over ouderenzorg

ZANDVOORT - Op vrijdag l
november start in 't Stekkie
(Celsiusstraat 190) een korte
tienercursus fimoklei voor beginners. Yvonne ten Brink
Bij vlagen was het stil en bij
geeft vijf vrijdagen les van
vlagen was het dit weekend
kwart voor vier tot kwart voor druk op het strand. Wandelaars
zes. Opgeven: tel. 5717113.
konden tot en met zondag terecht voor koffie of warme choco bij strandpaviljoen Summertime.
Samen met een handvol andere paviljoenhouders maakte
de familie Paap dankbaar geZANDVOORT - Leendert
bruik van de mogelijkheid om
en Maaike Bouwens zetten voor
het eerst ook in de herfstde supermarkt van hun vavakantie open te blijven. „Een
der voort. Leen Bouwens is geslaagd
experiment, vooral de
maandag onder grote tae- reacties van
de mensen zijn erg
langstelling begraven in leuk. Als het'kah
.willen yve volDriehuis. Hij overleed aan
gend jaar weer blijven staan,"
de gevolgen van een longaldus Reina Paap

ontsteking. De eigenaar van
Super Noord had al tweeëneenhalf jaar leukemie.

Karel Duyndam en Ed van den Berg haalden donderdagmiddag- raadselachtige overblijfselen

Foto André Lieberom

'Langer open' is Purmerends succes
ZANDVOORT - Purmerend. heeft al vier jaar succes met
het loslaten yan de sluitingstijden voor cafés en discotheken. De criminaliteit en de overlast van luidruchtige j ongeren is sterk verminderd volgens Bert Masurel, directeur
van de Kamer van Koophandel in Purmerend. Ook uit
rapportages blijkt dat op enkele incidenten na, het experiment vooral in het begin erg succesvol was.

Herfstgeur

ZANDVOORT - Een
bordje hangt binnen op de
muur: Kees Lo is het zat, ik
stop ermee, allemaal de
groeten. De eigenaar van
restaurant Hong Kong moet
er zelf nog het meest om lachen. Zijn vaste klanten en
vrienden minder. Want niemand ziet Lo graag stoppen.
Twintig jaar draaide hij met
veel plezier het befaamde
Chinees-Indische
restaurant aan de Haltestraat 69.

(ADVERTENTIE)

De promotiedames van het Zandvoorts Nieuwsblad en de Ondernemers Vereniging Zandvoort deelden zaterdag herfstgeurtjes uit.
Ook Afra Demmers van de Albatros kreeg een parfummetje. De
Albatros geeft namelijk twee waardebonnen van 75 gulden aan de
•winnaar van de herfstpuzzel. De tweede tot en met de vierde prijs
bestaat uit een waardebon van 25 gulden voor een herfstboeket van
Hanneke Voit.
De oplossingen van de herfstpuzzel kunnen nog tot en met
vrijdag ingeleverd worden bij het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad (Gasthuisplein 12)
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Boxsprings van bijvoorbeeld
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Bezorgklachten: donderdag 09.0012.00 uur. tel. (023J-5717166
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Toekomstvisie

Vervolg van voorpagina
Maar het op den duur vervangen van de flats wordt wel nog
steeds als optie genoemd.
„Ik mis echter de garantie
dat wij tegen niet al te hoge kos
ten kunnen terugkeren," zegt
Poelman. „Wij hebben namelijk niet gevraagd om een upgrading. Als de gemeenschap
dat wil, moet er ook wat tegenover staan. We zijn dus een
groot voorstander van overleg,
maar wel constructief van twee
kanten."
Ook Henk Dekker (voorzitter Vereniging van Eigenaren
van het Palacegebouw) is gematigd optimistisch. „Het is zeker
voor het Palacegebouw vijf
voor twaalf, dus het is uitermate goed dat er nu een visie op
tafel ligt," zegt hij op persoonlijke titel. „De structuurschets
stelt dat op het Dolfiramaterrein en rondom het Palacegebouw een oase van kwaliteit,
stijl en charme moet komen.
Daar kan ik mee instemmen."
Moeilijker liggen de plannen
voor de verbindingsvleugels.
„Het Palace mag niet vleugellam worden. Een technisch onderzoek is nodig en we moeten
goed in de gaten houden of de
schoonheid van het gebouw
niet aangetast wordt. Tot slot
betwijfel ik of er Veronica-achtige
publieksvoorzieningen
moeten komen."
Op verkeersgebied ziet Elly
de Vries van de Stichting Zuid,
de stichting die meehielp om de
vorige structuurschets onder
tafel te schoffelen, slechts gedeeltelijk een verandering. „Ik
ben wel blij dat de gemeente
met de buurgemeenten wil
gaan praten. Dat is heel belang-1
rijk. Het beste zou een signale
ringssysteem zijn, bijvoorbeeld1
op diverse plaatsen in Zand
voort en op de Schipholweg."
„Maar," zegt De Vries, „verder is de tekst tegenstrijdig.
Lees ik op pagina 43 dat de gemeente tot de conclusie komt
dat er alleen een aanpak voor
drukke dagen nodig is en dan
staat eronder dat er ook gekozen kan worden voor een verkeersstructuur die het gehele
jaar geldt. Daarbij zouden dan
reconstructies van diverse wegen nodig zijn. En daar hebben
we dus in '91 en '92 zo hard
tegen gevochten."
Overigens is de gemeente er
nog niet uit, want in de structuurschets wordt voorgesteld
om maar weer eens opnieuw de
beste oplossingen te bestude-

Help Unicef helpen
ZANDVOORT - De najaarsactie van Unicef is weer gestart. Voor wenskaarten en de
folder kan men terecht op het
bekende adres: mevrouw S.
Keur-van Zalingen, Burg. van
Fenemaplein 13/4, tel. 5716049.

Kees Lo is het zat

„Maar," waarschuwt hij, „dat wil niet zeggen dat het per
definitie in Zandvoort ook een succes wordt. Hier is het
experiment geboren, omdat de overlast echt uit de hand
In Zandvoort lijkt de situatie wat stabieler.
Brief over overlast liep."
Het succes hangt volgens Masurel ook voor een groot
deel af van politiecontroles. „Verslapt die controle, dan
van Gran Dorado
gaat het snel weer mis omdat de afspraken met voeten
ZANDVOORT - De mensen getreden worden."
die in de buurt van Gran Dorado wonen, krijgen een dezer dagen een brief van de gemeente,
de politie en de directie van
Gran Dorado. Deze drie partijen hebben overlegd hoe ze de
overlast van de Gran-Doradogasten kunnen beperken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm
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Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

duurder en duurder." Weer
brullen van het lachen....
Toch had Bert het goed ingeschat. Binnen eenjaar zei iedereen: 'Eten? Kom op, dan ga'an
even naar Hong Kong.' Maaike
ziet het nog voor zich; met z'n
allen gezellig aan de bar een satéetje eten na het badmintonnen. „Aaldert Stobbèlaar en
Jantje Keur waren er in die tijd
ook altijd bij. Ik zei altijd 'Hallo-Lo' als hij binnenkwam. Mijn
dochter zei dan: „Mam, je moet
die man niet zo in de maling
Nu gaat - de inmiddels beken- nemen."
de en onder zijn klanten zeer
Het afhaalrestaurant en de
geliefde - Lo zijn vleugels uit- catering draaiden volgens Lo
slaan in de textiel: in- en export altijd fantastisch. „Zeventig
wel te ver- ...
maaltijden op
staan.
„Nog
een zondag
gingen er met
even blijf ik
om de nieuwe
gemak dooreigenaar in te
heen. En het
werken, kan
Casino
was
ik alles lekker
ook een grote
klant."
voor niks wéggeven. Daarna
Kees Lo beis Lo gewoon
gon als 16-jariniet meer te
ge al in de keuken van een
vinden," zegt
hij met de huChinees resmor die hem
taurant. Hij
zo eigen is.
heeft
altijd
veel plezier geMaaike
en
Bert Leijenhad in zijn
werk. Waarhorst, vaste
klanten van „Kees Lo vindt het wel goed om hij zichzo. Allemaal de groeten, in het zelf nu eigenrestaurant
lijk
Kees
Hong Kong bijzonder Peter de Lip"
Foto: Dannis Bol noemt? Ombalen er eerlijk gezegd bedat ze in 1950
hoorlijk van. „Hoe moet dat nu allemaal zo genoemd werden.
als Lo er niet meer is? Het is Dus dat vond hij wel een gezo'n beetje een vriend van ons schikte Hollandse naam voor
geworden," zeggen ze bedrukt. zichzelf. Met zijn bedrijf aan de
„Twintig jaar geleden kwa- Haltestraat beleefde hij in die
men we hem voor het eerst te- twintig jaar goede en minder
gen in de Boeddha-Club," aldus goede tijden, maar de meeste
Bert. De man was toen al zo Zandvoorters bleven hem
Hollands al wat en dat vond ik trouw. „Vijf jaar geleden vermeteen opvallend. Ka-ki Lo bouwde ik de zaak volkomen
heet hij eigenlijk, maar die en werd alles vernieuwd. Geen
naam schafte hij meteen af. Ik een plekje bleef hetzelfde, alben Kees een arme chinees, leen de drie schilderijen aan de
zei hij tegen 'Rooie Pierre', de wand. Ik heb toen goed gegokt.
portier van de Boeddha. En wat Het heeft de zaak een enorme
denk je? Hij kreeg meteen z'n lift gegeven."
whisky-cola gratis." Iedereen
Lo gaat nu weg, maar blijft in
Zandvoort wonen, tot groot gebrult nu van het lachen.
Bert was op dat moment trai- luk van zijn vaste klanten en
ner van het zaalvoetbalteam en vrienden. Maaike: „Het is gelapte al snel iedere week de ra- woon een schat en een heel bijmen van restaurant Hong zondere Chinees. Hij kan niet
Kong. Hij haalde Lo als spon- eens lang naar China op vakansor voor het team binnen. tie. Na twaalf dagen barst hij al
'Krijg je meteen naam, joh,' had van de heimwee."
Het restaurant is inmiddels avereehij gezegd. Lo begint alweer gui- nomen
iloor meneer S. Iln en zijn
tig te kijken: „De ploeg heette vrouw Yx-Iliiani;.
De klanten moRen
dus vanaf dat moment naar haar genist \Vinny noemen. Zij hebben
een
eigen
zaak
in
HUIi-Rom
geluid en
mijn restaurant: 'Hong Kong'..
hun toekomst In Zandviiort niet
Maar ze gingen steeds beter zien
vertrouwen tegemoet. De naam Hang
voetballen. En het werd maar Kong- blijft bestaan.

Berichten en ups
VU £t\
\.oor deze rubriek mei
JIJ! <0l (
zakennieuws kunï u sturen naar de
redactie \an het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, of inleveren
bij het kantoor op Gasthuisplein 12.
Tel: 023-5178548 Fax: 023-5730497

Dirk III: keten
van vijftig winkels
ZANDVOORT - Wist u
dat de Dirk III slijterij van
Zandvoort een eigen proefpanel heeft dat wordt aangevoerd door een externe wijndeskundige? „Met elkaar
proeven zij alle nieuwe wijnen, zodat de kwaliteit kan
worden gegarandeerd," aldus de heer F. Groen, algemeen manager van de slij terij en organisatie.
„Wij verkopen klassewij nen,
die toch zeer voordelig kunnen
worden aangeboden. Over de
hele wereld zijn inkopers van
Dirk III namelijk continu op
zoek naar uitzonderlijke topwijnen. Hieruit wordt steeds
opnieuw een top vijf geselecteerd voor onze klanten. Deze
wisselende kwaliteitswijnen
zijn uniek en steeds gelijk in
prijs: 6.98 gulden per fles of
39.50 gulden voor zes flessen.
Ze kunnen eventueel feestelijk
verpakt worden voor de klant."
..Daarnaast heeft Dirk III een
groot bier- en frisdrankenassortiment voor de laagste
prijzen. Bij ons wordt altijd
veel aandacht besteed aan service en kwaliteitsgarantie. Voldoet een product niet voor de
volle 100 procent aan de verwachtingen, dan kan men het
artikel terugbrengen en krijgt
men het betaalde bedrag direct
terug, zelfs als de fles al half
leeg is. Bewaar wel uw kassabon."
Binnenkort wordt de vijftigste Dirk III slijterij geopend in
Zaandam. Dirk III is een B.V.
binnen de samenwerkende
Dirk van den Broek Bedrijven.
Groen: „Wij hebben een i'ormule waarmee we ons van andere
zaken weten te onderscheiden.
Dat maakt ons ijzersterk. We
hebben vaak actie-aanbiedingen en kenmerken ons vanwege
de kwaliteit en de scherpste
prijzen."

woensdag 23 oktober 1996
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geeft u meer!
Kerstreis naar
Düsseldorf

ZANDVOORTSELAAN 60/60A
ning De benedenwonmg
wordt leeg opgeleverd, de
bovenwoning is verhuurd
Indeling ben won :
entree, hal, toilet, L-vormige woonkamer, keuken,
slaapkamer, douche.
* voor-, zij- en achtertuin (zuid)
* stenen schuur
* bovenwoning verhuurd
voor ƒ 260,- per
maand
•*• verwarming via gaskachels
*• grondopp
circa 310
m2
ƒ 325.000,-

CENSE&
\UNGEN

NVM
MAKELAAR

V\i

'""enten d«igen

Grond Cr0
t-hateciu te ko
™ "*"oen mcenl„. „„'^""9'rooarxrioD™,.;.

rttfftt

CHATEAU
LACOSTEBORIE
1992
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CHATEAU
CANON
Saint Emilion 1994
Deze premier grand cru classé
behoort lol de beste Si Erailonsl»
maar is builen Frankrijk weinig
bekend Mede daarom mocnten
w| In overleg mei de Chateau
eigenaar, éénmalig tegen een
uiterst scherpe pri|s u Kennis
laten maken mei deze voortreflelijke 94-er

Voween
Jike lage piiisheoMnwii een
rU| vaste kunnen leggen
Haast u «el «ant op-op!

Zaterdag 7 december organiseert Weekmedia een busreis naar de kerstmarkt in Düsseldorf. Daar kan men in
een bijzonder sfeervolle omgeving onder meer kerstinkopen doen. De kosten bedragen ƒ 79,- per persoon
(max 4 personen per ingestuurde bon).

|HR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747 ._.

appel/perzik of
sinaasappel/
grapelrult

LITERPAK
ELDERS lïÉHT

HEINEKEN
BOKBIER
8 FLESSEN

Adres:

ELDERSL&98

Woonplaats

KAHLUA
KOFFIELIKEUR

Telefoonnr.:
Aantal pers.:

(max. 4)

geeft u meer!

0,5 LITER

HELE LITER

ELDERS 24:96

ELDERS 24^5

HELE UTER
l

VERGELIJKBARE PRUS

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

1996

1991

DUBBEL
FRISSS

0,7 LITER

Naam:

Met het (1)5 jarig bestaan!

1981

Deze trotsieme grand cru dass
behoort tot de absolute lop
van de Medoc en laai zich het
best karakteriseren als de
overgang tussen een hoge
rode Graves en Medoc wijn
Deze 94-er is vol en donker,
maar tegelijkertijd u igebalanceerdenel"-"

SCOTCH
WHISKY

Deelname aan de kerstreis is alleen mogelijk door het
insturen van deze volledig ingevulde bon naar het in
bovenstaande tekst vermelde adres.

La Bastille

Deze deuxiôme grand cru
classee komt van de grmdgronden in de Margaux Mei is
een absolute topwijn gemaakt
van de druivensoorten Cabernet
Sauvignon Cabernet Franc
en de Merlot De houllagenng
geelt deze wnn zijn intense
aldronk

HANKEY
BANNISTER

Bon voor onze lezers

Feliciteren

Margaux 1994

CHATEAU
LA LAGUNE
hlaut Medoc 1994

ELDERS

Reserveren (vóór l november) is alleen mogelijk door
middel van het insturen van onderstaande volledig
ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw
resevering.

Postcode:

CHATEAU
BRANE-CANTENAC

i"""™!'

Ol ovengerKWen

De reis begint om 7.30 uur bij het gebouw van Het
Parool/Weekmedia aan de Wibautstraat 131 in
Amsterdam, 's Avonds rond 21.30 uur bent u weer terug
in Amsterdam. Op de heenreis wordt gestopt voor kofiie en gebak. Op de terugreis wordt u een warme maaltijd aangeboden. Bij terugkomst krijgt u nog een aardige verrassing.

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

^«/5y,N5™

heeit alle dranken !
HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Postcode Loterij maakt van herfst een feest

Nog meer prijzen voor u!
komma-zeven-miljoen gulden,
te verdelen in de winnende
postcode. Voor elk lot ontvangt
u een gelijk deel in de prijs. Dus
hoe meer loten u heeft, hoe
meer u wint. Die unieke kans
laat u toch niet lopen?

PERSCOMBINATIE
is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant
en de Weekmediabladen

Met de bon op deze pagina
kunt u uw loten bestellen. Doe
dat vandaag nog, want de extra
prijzen liggen op u te wachten!
En u weet: Meer loten is meer
kans op meer prijs! B

Stichting DOEN &

de Postcode
Loterij zijn erbij:

2-6 november
Family '96
gezinsbeurs
Zomaar 800.000 gulden winnen in de Postcode Loterij
Record Show. Dat zag u
gebeuren in de show van afgelopen maandag. Vóór het eind
van het jaar kan het ook u
overkomen, als u meespeelt in
de Postcode Loterij. Want er
gaan nóg twee Gouden Bingo's van acht ton uit.

JOEN waarmee het jaar wordt
afgesloten. Grijp er niet naast!
De eerste extra prijzen waarmee de Postcode Loterij 1996
afsluit zijn intussen gevallen.
De eerste Extra Straatprijs van
één miljoen kwam terecht in
Purmerend. En de eerste Gouden Bingo van 800.000 gulden,
viel m Hengelo (o).

De Postcode Loterij blijft uitdelen. want er vallen ook nog drie
Extra Straatprijzen van EEN
MILJOEN en natuurlijk de
Postcode-Kanjer van 9,7 MIL-

Unieke kans
De extra prijzen blijven vallen,
met als hoogtepunt de Postcode
Kanjer, de grootste Straatprijs
uit de geschiedenis. Negen-

^ËllTSIlAGEN VAN 21 OKTOBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

De overige Bmgoprijzen:

3 miljoen

Getal 23 t/m 36

; De Bingogetallen:

Getal 1 t/m 22
26 i 41 , 20 38 33 ! 0 4 35
23 29 06 17 42 43 36
13 05 27 115 28 45 03
Maakt u uw kaart vol met:

39
dan wint u de

Thuisbingo
ƒ 25.OOO,-

31
40
18
19
32
24
U

1.000,/ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ25,-

30
08
02
11
07
09
12

ƒ9.ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

D / 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)

5258 GG
Extra Prijs ƒ 25.000,-

Ten behoeve van de afdeling Verpakking zoeken wij op
korte termijn

vijf part-time
medewerkers verpakking
(m/v)
De afdeling Verpakking is de schakel tussen de Drukkerij
en de Transportafdeling.
De medewerkers zijn belast niet het verpakken van de
kranten tot eenheidspakken, klaar voor vervoer. Zij doen
dat met behulp van geautomatiseerde apparatuur.

Zwolle

D / 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam

O dhr. C] mevr.

De werkzaamheden worden verricht in ploegendienst,
waarbij de nadruk valt op kortdurende nachtdiensten (2,54,5 uur). De functies zijn ingedeeld in groep III van de
CAO voor het Grafisch Bedrijf in Nederland. Groei naar
functiegroep IV behoort tot de mogelijkheden.
Het betreft de onderstaande functies:
functie

a
b
c
d
e

gemiddeld aantal
te werken uren
per weck

totaal aantal
diensten per
twee weken

14,50
12,25
15,75
13,00
9,00

8
7
7
7
5

waarvan
bruto salaris per
nachtdiensten per
weck
twee weken

5
5
5
5
4

368,83
336,24
420,69
395,24
279,56

Adres

Zij die voor deze functie in aanmerking willen komen
dienen minimaal te beschikken over een opleiding op
LTS-C-nivcau.
Ervaring m een soortgelijke functie is gewenst, doch niet
noodzakelijk.
De minimum leeftijd is 18 jaar.

Postcode
Plaats:.
Bel mij bij een pnj's
boven ƒ 10.000,-Tel..
Postbanknummer.

Datum.
Handtekening:

15096.10

** _
Bon uitknippen en in een envelop
l (zonder postzegel) opsturen naar:
- Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
l| Antwoordnummer
l ZV Den Haag

De BMW: 3207 AG 005 in Spijkenisse jjsoi zv oen Haag

Nadere informatie kunt u inwinnen bij Charles Kok, chef
Drukkcnj/Verpakkmg, telefonisch bereikbaar via nummer
020-562 2962.

Banknummer:

(W>*~

NATIONALE •
n i /-\ T c D l l BI

» Lu i t H i j •

NAJAARSARRANGEMENT
EEN PAAR DAGEN WEG IN
MAASTRICHT

Het Grafisch Bedrijf is belast met de vervaardiging van de
bovenstaande dag- en weekbladen.

IJsselhallen

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bmgoprijzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

Straatprijs:
ƒ 5.OOO,5258 GG 008

Zetfouton voorbehouden

ƒ20,ƒ10,-

Martfjn Krabbé feliciteert de
winnares van 800.000 gulden.
Speel mee en win die extra pryzen van de Postcode Loterij'.!

geeft u meer!

De precieze roostertijden kunt u opvragen bij de afdeling
Personeelszaken, toestel 562 2374.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór \ november 1996
richten aan de afdeling Personeelszaken, ter attentie van de
heer D. van Hillc, personeelsfunctionaris, Wibautstraat
150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding van
DvH/96.07. Daarbij kunt u aangeven naar welke functie
uw voorkeur uitgaat.

In samenwerking met het luxe 4 sterren hotel Golden
Tulip Barbizon Maastricht biedt Weekmedia haar lezers
een najaars-arrangement aan. Wandelen door de oude
binnenstad van Maastricht en lekker bijkomen onder
het genot van koffie met limburgse vlaai. Ook een unieke gelegenheid voor degene die al Sint Nicolaas- of
Kerst-inkopen willen doen in deze mooie winkelstad.
Uw arrangement bestaat uit:
* 2x overnachting in een luxe hotelkamer
* 2x uitgebreid ontbijtbuffet
* koffie met vlaai in het centrum van Maastricht
* wandelroute langs de mooiste plekjes van de stad
* gebruik van de hotelsauna
* informatiemap over Maastricht en omgeving
De prijs van dit arrangement bedraagt f 170,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag
voor een eenpersoonskamer bedraagt f 50,00 per nacht.
Dit arrangement kan dagelijks gereserveerd worden op
basis van beschikbaarheid in de periode van 18 oktober t/m 30 november Voor meer informatie: Golden
Tulip Barbizon Maastricht, Forum 110, Maastricht, tel.
043-3838281.
Reserveren is alleen mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
U ontvangt dari een schriftelijke bevestiging van uw
resevering.

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit najaarsarrangement 1996 in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande
tekst vermelde adres.

Adres;

geeft u meer!
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Met z'n tweeën
de Uiver achterna
Als de titel van een van zijn favoriete jongensboeken, zo klinkt het: De Uiver achterna. De
Zandvoortse sportvlieger Willem Jubels vloog
samen met captain Maarten Driessen van Nederland naar Jakarta in een tweemotorig vliegtuig, net als het beroemde toestel van de KLM
in 1934. Een enorme ervaring. Maar ook geestelijk en lichamelijk een uitputtingsslag. Want
hoe uitgebreid de voorbereiding ook was, één
ding wisten ze van te voren niet: de bureaucratie sloeg ze bijna vleugellam.

K

IJK, DAAROM doe ik dingen die een ander misschien niet zou doen,"
vertelt Willem Jubels. Hij legt
een stapeltje boeken op de salontafel van zijn huis op de Julianaweg. 'Met dikke Gij s het
luchtruim in' van Marcel Artz,
'Nachtvlucht'
van Antoine
Saint-Exupéry (bekend van 'Le
petit prince'), de avonturen van
Biggles en 'Jongens in de stijg-

Doofpot mag in de stoofpot
De jury van de Doofpot kreeg deze week de 'Irn-pnjs 1996 uitgereikt
Aangezien zij het iedere maand weer presteert het Zandvoortse volk in
hoge mate te ergeren is hen deze bijzondere prijs ten deel gevallen Helaas
is het erbij behorende jury-rapport zoekgeraakt Aangezien de juryledei
anoniem zijn, is de gedetailleerde motivatie behorende bij de prijs niet meete achterhalen.

Slimme reintje

wind' van Dots Dresselhuys. PA 34 vanaf Hilversum met zijn
„Zelf per vliegtuig de wereld goede vriend Maarten Driesontdekken is voor mij een jon- sen, op 21 september landde hij
gensdroom."
in Jakarta en op 29 september
Jubels is een nuchter mens. arriveerde hij met een gewone
Over de meest erbarmelijke KLM-vlucht weer in Nederomstandigheden vertelt hij als- land. „Deze reis is zeer verrijof hij uitlegt hoe zijn bedrijf kend voor mijn leven geweest.
nieuwe markten probeert aan Je kunt wel stellen dat ik nu
te boren. Hij is pas een paar anders tegen bepaalde dingen
weken terug. Op 10 september aankijk. Zoals de Arabische wevertrok hij in de Piper Seneca reld. In Jordanië nodigde de ha-

Vliegen is
voor Willem
Jubels een
jongensdroom. Hij
verzamelt
van alles
over vliegen,
van boeken
tot en met
een oude
vliegeniershelm uit de
oorlog

Foto André
Lieberom

(ADVERTENTIE)

In Karachi moest de rechter motor gemaakt worden
venmeester van de luchthaven
in Amman ons uit op de thee.
Zo vriendelijk, zo hartelijk. Wij
Europeanen hebben nog weieens een superieur gevoel ten
opzichte van 'die rare mensen
met hun hoofddoekjes'. Ik heb
meer respect gekregen voor andere geloofsovertuigingen. Of
ik het er nu wel of niet mee eens
ben, dat staat er los van."
Hij heeft zijn les ook in andere opzichten geleerd. „Het vliegen bleek niet het moeilijkste.
Daar hadden we ons vier maanden lang heel erg goed op voorbereid. Technisch, geestelijk en
lichamelijk."
Voor noodgevallen hadden ze
van alles bij zich, zoals norit,
malariapillen, een rubberboot
en een commando-mes. „En de
route hebben we bijvoorbeeld
met twee verschillende kaarten
gecontroleerd. Het toestel was
eveneens helemaal nagekeken.
Dat de rechtermotor boven de
Perzische Golf begon te pruttelen en dat we weieens zouden
hadden kunnen neerstorten,
tja, dat soort risico's hadden we
toch ook wel ingecalculeerd.
We bleven heel rustig. Als vlieger mag je nooit in paniek raken," vertelt hij. „Gelukkig
haalden we Karachi zonder
kleerscheuren."
„Maar we hadden ons niet gerealiseerd dat we zoveel tijd

kwijt zouden zijn aan het onderhandelen met autoriteiten.
Uren zijn we daarmee zoet geweest. Dan denk je in Nederland dat je alles goed geregeld
hebt en dan blijkt dat je nog van
hot naar haar moet om sternpels te halen."
In India leidde de bureaucratie zelfs tot een gijzeling van
anderhalve dag. De Nederlandse piloten werden verdacht van
wapensmokkel, omdat ze dezelfde route hadden gevlogen
als een vliegtuig waarin wel wapens vervoerd werden. Achteraf klinkt het als een spannend
avontuur.
„In eerste instantie hadden
we niets door. Na de landing
stonden er wel wat gewapende
milhtairen rondom het vliegtuig, maar dat hadden we al vaker meegemaakt. Een witte
auto met een rood kruis stopte
en twee kerels in witte pakken
stapten uit. Ik zei nog: „Mijn
vriend Wim Cense is directeur
van het Rode Kruis." Ze spuwden vuur. Ons vliegtuig verzegelden ze met een wit velletje
papier en een stukje kauwgom.
Daar stonden we dan."
Tevergeefs sjouwen van de
ene naar de andere instantie,
een nacht doorbrengen in een
vliegtuig zonder wc en met veel
muggen, vervuild water, scherp
eten, hitte, steeds bewaakt door

leasten
'

'

Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen. Thema: wortels. Met Hervormd Koor.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds I. Clement.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Duijves. Zondag 10.00 uur: pastor
Duijves.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: ds L. Blomjous-de Buy.
Op l en 2 november zamelt Mensen in Nood kleding in bij de vier
kerken en bij de Nicolaasschool. Op l november van zeven tot
half negen en op 2 november van tien tot één.

Foto Maai ten Driessen

soldaten; het tweetal had de
moed al bijna opgegeven toen
ze de Nederlandse consul te
pakken kregen. En die wist het
allemaal uiteindelijk voor elkaar te krijgen.
„Ik proef nu nog de smaak
van die scherpe currysauce, die
de soldaten met ons deelden.
Daar kregen we trouwens wel
een band mee. Een van hen liet
zelfs zijn liefdesbrieven aan ons
lezen. Ik kan me nu voorstellen
hoe gijzelaars en gijzelnemers
soms een bepaald soort contact
met elkaar krijgen. Of ik bang
was? Nee, wel gefrustreerd.
Maar de consul drukte ons op
het hart toch vooral rustig te
blijven, omdat je anders later
teruggepakt wordt en het allemaal nog langer duurt. Het was
een zegen om na nog een stop in
Calcutta op westerse wijze in
Thailand ontvangen te worden." Nieuwe avonturen heeft
hij nog niet in zijn hoofd. „Dat
komt op een gegeven moment
vanzelf. Gelukkig heb ik een
vrouw die begrijpt dat de kriebels in mij zitten. Volgend jaar
is het 25 jaar geleden dat ik
mijn vliegbrevet heb gehaald."
Hij glimlacht mysterieus en
verschuift een van zijn jongensboeken. „Dan zien we wel wat
we dan doen. Misschien geef ik
mijn reisverslag wel uit."
Monique van Hoogstraten

Midden in de nacht gesignaleerd op het strand van Zandvoort. Een stuk o""
tien vossen met de poten in het zwin. Ze vissen er naar wijting Deze vis zit
op zijn beurt weer achter garnalen en 'bliekjes' (kleine visjes) aan. die zich u>
het zwinnetje bevinden. In het vuur van de achtervolging springt de wijtmf
regelmatig uit het water. Sommige wagen net iets te veel, ze gooien zich
gedeeltelijk droog m het ondiepe water en kunnen niet meer wegzwemmen
De vossen en hun - reeds in de pubertijd verkerende jongen - vissen zo met
gemak een 'lekker maaltje' bij elkaar. Ze hebben uiteindelijk niet voor meN
de naam slim te zijn.

Op de canapé
Han van Leeuwen (D66) gaat praten met de wethouders van GBZ en CDA
over het vormen van een vierpartijencollege. Het schijnt dat hij in een
geleende vrachtwagen een gezellig warm en zacht pluche bankstel meeneemt. De fractievoorzitter van D66 is het 'getut' met die twee 'halfvolle
en die ene lege wethoudersstoel waarschijnlijk meer dan zat Zijn idee
eensgezind met z'n vieren op de canapé.

Lotto-gekte
De hele week was het al onrustig m het dorp. Vrijdag stond het bij
sigarenmagazijn Lissenberg m de Haltestraat zelfs de gehele dag zwart van
de mensen. De kans om met de lotto 10,2 miljoen gulden te winnen komi.
natuurlijk niet zo vaak voor. En zoals al eerder bleek: de Zandvoorters zijn
een goklustig volkje. In de kroeg, op straat, voor de bushalte en in het
zwembad, overal was de hoofdprijs deze week wel het onderwerp van
gesprek Dat wakkerde op de vrijdag zelfs aan tot hysterie Een inwoner had
alle winnende nummers van het afgelopen jaar op Internet verzameld en
ingestuurd. Een medewerker van Toko Ann had ook zijn kansberekening
gemaakt, eenzesde tot de macht 41'?'' Het kwam er volgens de berekeningen van 'professor Patnck' op neer dat de kans om te winnen erg klein
is. Het schijnt dat een bekende Zandvoorter zelfs voor 10.000 gulden aan
kolommen heeft ingevuld. Het mocht echter allemaal niet baten. De
hoofdprijs ging aan ons dorpje voorbij.

Dier
van de
week

Ophouden

Speelweek van 24 t/m 30 okt.
MMLAHIM

A.NTONIO

DAHYL

ORiFFiTH BANDERAS IAHNAH

JVIUCH
Als je beide
zusjes even leuk
vindt, verzin je

er zelf toch
gewoon een

broer bij !
Een romantische

Nederlands
gesproken
versie.

komedie met
Antonio
Banderas,
Melanie Griffith
en Daryl Hannah

A.L.
Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L.
Do. t/m di.
19.00

12 Jaar
Do. t/m di.

21.30

Filmclub Sitnon van Collem presenteert op
woensdag 30 Oktober om 19.30 uur

THE MADNESS OF
QEORGE
Regie: Nicholas Hytner
Met: Fiigel Hawthorne, lan Hol m en Helen Mitren

r!

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

Spuugzat zijn ze het, de kinderen uit de Lorentzstraat. Het speeltumtje bij
de eerste 'dwars'flat is al tijden het doelwit van vandalen. Dennis (S),
Willem (6), Yasemin (8) en hun vriendjes kunnen nooit meer schommelen
Tot vijf keer aan toe zijn de touwen van de schommel met een mes
doorgesneden. Bovendien wordt er met een spuitbus steeds verf gespoten
op het materiaal van de speeltuin. Zelfs tandpasta en boter worden door de
vandalen ingezet om de jonge kinderen flink dwars te zitten Misschien
kunnen alle ouders m de buurt eens extra scherp een oogje in het zeil
houden, vragen de drie. De zesde schommel is namelijk m aantocht en die
willen ze graag heel houden.

POLITIE: Alarmnummer 06-11. Willemstraat 20, Voor mformaIn andere gevallen: tel. (023-) tie, advies en hulp tel. (023-)
5713043.
5717373, op alle werkdagen van De zevenjarige Sarah logeert in
BRANDWEER: Alarmnummer 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
het Kennemer Dierentehuis
06-11. In andere gevallen Postbus 100, 2040 AC Zand- Zandvoort en zoekt een nieuwe
023-5159500 of - voor info over- voort.
baas. Deze Doberman ziet er
dag - (023-) 5740260.
Belbus: Om van de belbus (voor
niet alleen vriendelijk uit,
AMBULANCE: Alarmnummer bewoners van 55 jaar en ouder) maar is het ook. Ze is actief en
06-11. Anders: tel. 023-5319191 gebruik te kunnen maken,
is vooral op haar plek bij
(ongevalllen), Centrale Post dient men zich 24 uur van te
alleenstaanden of stellen
Ambulancevervoer (CPA) Ken- voren op te geven bij Huis in de
zonder kinderen. Ze is
Onze Klaas
nemerland.
Duinen, tel. (023-) 5713141, tus- namelijk wat eenkennig. Met BIJ het Open Brabantse Kampioenschap voor stads- en dorpsomroepeis.
HUISARTSEN: De volgende sen 11.00 en 17.00 uur.
een juiste aanpak kan ze zich welke op zaterdag 19 oktober in Volkel werd gehouden, is onze dorpsomroc
huisartsen hebben een geza- Alg. Maatschappelijk Werk niettemin ontwikkelen tot een per Klaas Koper op de tweede plaats geëindigd. Er deden 11 deelnemers
menlijke
waarnemingsrege- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
gezellige huishoud zonder
mee. „Al in de eerste ronde voelde ik dat ik m vorm was. de teksten liepen alb
ling: J. Anderson, B. van Ber- 5713459
bgg
023-5320464.
problemen. Ze speelt
op rolletjes," aldus Klaas Alhoewel iedereen dacht dat hij de titel in de wacht
gen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Spreekuur op werkdagen van
bovendien graag met andere zou slepen, \\erd Jan Kleinpenning uit Almelo eerste. Geen nood Klaas, voor
Paardekooper, H. Scipio-Blü- 9.00-10.00 uur.
honden merken de
ons blijf je toch altijd nummer één
me, P. Weenink. Informatie Telef. Meldpunt Sexueel Ge- medewerkers van het asiel. Wie
daarover tijdens weekend, weid: tel. 023-5340350 op werkSarah eens wil zien, kan
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én dagen 12.00-14.00 uur en maanterecht bij het Kennemer
Discriminatie
tijdens feestdagen via telefoon- dagLeo Sanders \an Muziekcentrum New-Wave heeft samen met het Kunstc t
+
donderdagavond
Dierentehuis in de
nummer (023-) 5730500. De 19.00-21.00 uur.
Keesomstraat 5 (tel. 5713888). cus Zandvoort een nieuw idee gelanceerd ze willen een popkoor samenstel
spreekuren van de dienstdoen- Telef. meldpunt Ouderen Mis- Overigens is Wodan, die vorige len en maart 1997 komt er een uitvoering in gebouw De Krocht (By the \\a\
de arts zijn zowel op zaterdag hanueling: 023-5159700, van
week in het Zantlvoorts
is dat 'toevallig' niet vlak voor het Zandvoortse Hit Concours dat Euge.iP
als zondag van 11.30 tot 12.00 08.30 tot 17.00 uur.
Nieuwsblad stond, inmiddels Weusten rond die tijd wil houden9) Overigens mogen alleen 16 tot 25-jangen
uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Zandvoortse Vereniging van geplaatst. De Mechelse herder zich als lid aanmelden. Maar dat nekt naar discriminatie en dat pikken rt"
Een afspraak is niet nodig.
Huurders: Gratis advies voor
Spike wacht nog wel op een
oudere Zandvoorters niet Vooral niet nu ze gehoord hebben, dat de oudstTandarts: Hiervoor de eigen leden. Telefonisch spreekuur
vrouw van de wereld (121 jaar) net haar eerste 'rap -cd tje heeft uitgebracht 1
nieuwe thuisbasis.
tandarts bellen.
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
Apotheek: Zandvoortse Apo- uur: (023-) 5731618 (Secretantheek, H.B.A. Mulder, tel. aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
(023-)5713185. openingstijden 287, 2040 AG Zandvoort.
(alleen voor recepten): zater- Woningbouwvereniging EMM:
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
uur, zondag 11.30-12.30 en technische
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- 5717577.
ningstijden informatie over de Storingsnummer gas buiten
regeling via tel.nr. (023-) kantooruren: tel. 023 - (5)235100
5713073.
(nv Energiebedrijf Zuid-KenneWijkverpleging: Voor spoedge- merland. Tijdens kant.uren:
vallen is het Kruiswerk Zuid- 5235123
-Kennemerland 's avonds, 's Taxi: tel. (023-) 5712600.
nachts en in het weekend te be- Openbare bibliotheek: Prinsesreiken via de doktersinforma- seweg 34, tel. (023-) 5714131.
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
Burgerlijke stand
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Periode: 15 tot en met 21 oktoDierenarts: Mevrouw Dekker, ber
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. In ondertrouw:
(023-) 5715847.
Peter George van den Boogaard
Dieren: Vereniging v.h. welzijn en Hiida Janbroers.
der dieren (023-) 5714561, Ver- Geboren:
missingsdienst
023-5383361, Max Loran, zoon van Hubertus
Asiel Zandvoort (tevens pen- ter Braak en Diana Wuck.
sion) (023-) 5713888. Stichting Overleden:
Regionale Dierenambulance: Cornelia
Wiggemansen-Rie023-5363476 of alarmnummer mersma, oud 74 jaar.
023-5334323 (24 uur per dag).
Elisabeth Martina AbdalaSOS Telefonische Hulpdienst -Koopman, oud 91 jaar.
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag Catharina van der Steen-Kromen nacht bereikbaar voor een fnenhoek, oud 80 jaar.
in de bek kijken' ook op
Everthart Franciscus Corneli- Zou Han van Leeuwen (D66) het spreekwoord 'Een gegeven paard mag men niet
gesprek van mens tot mens.
lllusiiaiio Man df Hm i
zijn toilet hebben hangen?
Welzijnscentrum Zandvoort: us van Huizen, oud 62 jaar.
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ToUo

BADSCHUIM
in de geuren
ocean- en
springfresh

Weekmenu

FLACON
LIEFST

Daging Bali met Sajoer Lodeh

en

2 LITER

Bami/Nasi of witte rijst naar keuze

VERPAKKING
export kwaliteit,
gegarandeerd
minimaal
2 bloemen. Solmaat 26-28 cm,
inclusief pot

ƒ 1 2,50 p.p.
THUISBEZORGING
tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

FIBRA FLAME
HAARDBLOKKEN
PB

ITONHOESLAKEN

AMARYLLIS

20 DUBBELE
KERSTKAARTEN

IN PRACHTIGE GESCHENK-

MET ENVELOPPEN
diverse leuke
afbeeldingen mei
o.a. beren en konijnen.
Formaat! 13,8x8,7 cm

goed voor ±3 uur gezellig haardvuur

KUNSTSoF WASMAND

BLOKKEN VOOR

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

PRACHTIGE IJZEREN

KANDELAARS

ELDERS, ^po
HUISVUILZAKKEN

BUREAU CALCULATOR

OPEN HUIS
BREDERODESTRAAT 8E, zat. 26/10
van 11.00-13.00 uur. In kleinschalig
luxe appartementencomplex gesitueerd
riant penthouse met ruim dakterras (50
m2). Afgesloten 2garage. Ind.: hal; zonnige living (52 m ); study; halfopen keuken met inbouwapp.; bijkeuken; 2
slaapkam.; toilet; badk. met wastafel,
douche en ligbad. Mechanische ventilatie. Videofopninstallatie. Keukeninrichting en sanitair naar keuze (verrekenpost).
Koopsom ƒ 645.000,-- v.o.n.
Project van de Raad bouwontwikkeling.
TE HUUR
Gestoffeerde benedenwoning met tuin,
gelegen in centrum. Huurprijs ƒ 1.250,-p.m. incl. gas/licht/water.

in diverse kleuren
_ SET

met 3 of meer armen, staand of
hangend. Voor sfeerlichten of
gotische kaarsen

sterke kwaliteit,
formaat:

60 x 80 cm

3 STUKS

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

CHAIK
warme melk, even roeren, klaar!
BUS
400 GRAM

MAKELAAR O.G.

ELDERS

ERÜJKE KRUIDNOOTJES

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

KNORR
QUICK SOEP
diverse smaken

SPECULAAS
BROKKEN
ELDERS

DOOS 3 ZAKJES
FANTA ORANGE

POMMES FRITES

ZAK 1 KILO

REGULAR

Fde Gonsner & Go.

FLES 1.5 LITER

CHOCOLADEMUNTEN

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

ELDERS MS'

LEKKER ZELF BAKKEN MET
KOOPMANS
APPELTAART,- CAKEOF BOTERKOEKMIX
PAK 400 GRAM
ELDERS M&

CROMA

K ?>-. ?'*\/TA /!!

s

BAKT EN BRAADT
ECHT BETER
PAK 200 GRAM

zak 100 gram

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

MUIZEN
n 160 gram

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

dagverse halfvolle

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

/» f^ff to^:,.',X W3
..«Th,,

\t»-"_i<

lf!r|||/f||\^o

i DE ECHTE LEKKERE '^ -><

Grote Krocht 18, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

Mobil

ELDERS lKU-ü^ ^

Haltestraat 22, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

De Vonk

^FZ/

Z^:,,.,,

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

Y,&&

K.ILU

CHOCOLADE
SIGARETTEN ELDERS |:| ^|

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende

U\\ n

CASA CARAMEL
een luchtige mousse
met saus. Beker 100 gram

MARSEPEIN ELDERS |
» ,. per stuk 175 gram jl<79

MOCCA DUO SCHNITTE
een rijk opgemaakte taart
met slagroom en mocca crème,
gegarneerd met hazelnoten.
Vriesers, dus verser bestaat niet! /

>

"

VAN DEN BROEK

*

'
-,
** l

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Circus Zandvoort

iSilill?*!

Gasthuisplein 5, Zandvoort

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacinlenstraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOOHT: Burgemeester Engelberlsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
•AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord). EN NU OOK: • ZAANDAM: Westzijde 47

Uw advertentietekst vanaf alle
grotere postkantoren naar
onze fax, het faxnummer is:
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
Ig&p;|i$^
Êl!^$DAfefa^w

023-5717166
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advertenties kunnen worden gezel over l « f 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
11

pagina ,,MICRO'S .

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie;
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.

Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
"A" Zandvoorts Nieuwsblad, Gaslhuisplein 12, 2042JM
Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Zand voorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Uiïboornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad. ƒ5,82 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15,00 uur.
*jf Informatie over onze overige aantrekkelijke iidvertenticcombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
if Voor brieven onder nummer wordt*! regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,-- adm.kosten.
"A" Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aan advcrtccrders buiten liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebraclit.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertenticcombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor bczorgklachten) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
weck.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

Restaurant „Queenie"
receptie - familie- of huwelijksdmer
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.
• Amnestygroep zoekt jonge
en oude leden om te werken
voor gevangenen. 5719107.
• Cathy, bedankt voor de lekkere stamppot. Het was geweldig. Golfclub Sonderland.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

Hoi, ik ben Jan, slechts 34
jaar, 1.78 lang en weeg 78
Te koop
kilo. Ik heb lichtblond fiaar en
aangeboden
gevoel voor humor en ben altijd vrolijk! Ik houd van een
diversen
terrasje/bioscoopje/popcon
eert. Zelf werk ik in de bouw.
Nederlands-lndie,
antieke
Zie jij er leuk uit? Bellen! 06- • ATTENTIE! Enkele voormeubelen en antiek-look: 700
DE KLUSSENBUS
stoelen, div. modellen tafels, Voor iedere klus, bellen dus. 350.15.156, 1 gpm. Boxnum- beelden van aangeboden adTel.: 023 - 5713780
mer 261173.
ook met marmer, kasten,
vertenties die niet als particubanken, vitrines, bureaus,
Gepens.
schilder
heeft
nog
Hoi, met Ron. Ik ben 41 jaar liere Micro worden geplaatst:
decoratie enz. JAN BEST,
zwarte-marktspullen; sex/eroKeizersgr. 357, 020-6232736. tjd voor schilder- en klein on- en heb een dochter van 14 tische advertenties; geven
Showr.: Mr. J. Takkade 30, derhoudswerk. 023 - 5718248. jaar. Ik ben 1.80 lang en stevig van lessen/bijlessen; persogebouwd. Ik zoek een fijne
Aalsmeer, 020-6412137.
SCHILDER heeft nog tijd v. relatie met een leuke vrouw, neel biedt zich aan; te koop
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. want ik mis de gezelligheid en raskatten/honden
(pups);
prijsopgave.
warmte van een vrouw! Is je meerdere aanbiedingen zelfBellen na 18.00 uur: 5719800. interesse al gewekt?
de
artikel;
woonhuizen/
300 in voorraad
kamers te koop/te huur aanantiek, klein,
• ANNULERINGEN van uwReageer! 06-350.15.156, 1 geboden; vakantiebungalows
groot, dik, dun.
advertentieopdrachten kunt u gpm. Boxnummer 350544.
o.i.d. te huur aangeboden.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Ik ben Pauli! Ik ben een knap Kortom alle advertenties met
richten
aan
Centrale
OrderafKeizersgracht 357,
blond meisje van 28 jaar met een zakelijk karakter. Deze
deling Weekmedia, Postbus een heel goed beroep en een kunnen alleen geplaatst wor020-6232736.
156,
1000
AD
Amsterdam.
Showroom:
leuke woning! Ik zoek een den tegen een mm-tarief.
Mr. J. Takkade 30,
hele leuke, lieve man tot 40
Aalsmeer, 020-6412137.
jaar! Heb jij 1 of 2 kindjes, ook Te koop: complete computer,
Verhuizingen
geen bezwaar. Ik wil iemand prijs n.o.t.k.; grasmaaimachiheel gelukkig maken! 06- ne ƒ350; stapelbed ƒ100.
• Rubrieksadvertentie op- X Y Z B V verhuizingen en 350.15.156 1 gpm. Boxnum- Telefoon: 023 - 5717030.
geven? Zie voor adres en/of kamerverhuizingen/ transport. mer 278899.
• Te koop: fietszitje BOBIKE
telefoonnummer de colofon Voll. verz. Dag-nachtservice.
Ik zoek kontakt met een lieve ƒ50. Tel. 023- 5715148.
in deze krant.
020-6424800 of 06-54304111. vrouw. Ik (man) ben 1.80 m
• Te koop:
naaimachine,
lang, 85 kilo, blauwgrijze merk Pfaff, 1x gebruikt, ƒ 300.
ogen. Ik drink en rook niet, Tel.: 023 - 5718090.
Opleidingen/cursussen
heb een eigen huis en een
vaste baan. Mijn hobby's: uit- • Te koop: prof. elektrische
schrijfmachine,
gaan, dansen en op z'n tijd Triumph
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering?
ƒ 150. Tel.: 023 - 5716516.
lekker
thuis.
Wacht
niet
maar
Voor VROUWEN start in jan. '97 een intensief begeleidingstraject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage. bel! 06-350.15.156, 1 gpm.
Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier: Boxnummer 212690.
Onroerend goed
020 - 6239369.
Mijn naam is Sunita, ik ben
en woonruimte
een 21-jarig Surinaams meisje
GITAARLESü (en BASLES)
te huur gevraagd
en
ik
zoek
een
leuke
jongen
Zalenverhuur
om samen leuke dingen mee
• bevoegd (en bevlogen)
te ondernemen. En misschien
docent
later, als we elkaar beter ken- Jong stel, met huisdieren,
- alle stijlen (Clapton, Hendrix,
nen, nog wel meer. Hou je zoekt zelfstandige woonruim
Satriani etc.)
voor uw feest,
ook van zwemmen, lezen, uit- te, ± ƒ800. Tel.: 5718177.
- flexibele tijden, overdag en
party of receptie.
gaan en eten, bel me dan!! T.h. gevr. 3-k. flat of etage m
's avonds
Tel.: 023 - 5715541.
06-350.15.156 1 gpm. Box- Zandvoort, omg. Centrum,
- voordelig
nummer 264746.
ongemeub., max. ƒ 900. Br. o.
Bel: TIM v. MALSSEN
Een man weet niet wat hij nr. 763-43012 v.d. blad.
tel. 0299 - 436833
mist, als hij mij (vr) niet kent.
GNOSIS
uw adres voor koud buffet Ik zoek iemand met humor en
Woningruil
temperament. Ik hoop dat jij
en bittergarnituur.
Cursus start: do. 31/10.
Tel.: 023-5718812/5715619. dat bent! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 348545.
Prinsengracht 200, A'dam.
750 RUILADRESSEN
Zoekt u ruimte voor vergade20.00 uur, toegang gratis.
in A'dam. Inform. bij WBV Het
•
Zie
de
colofon
voor
opgaring, feest, club of partij?
lnfo:020 - 6684781.
Komt u dan eens praten met ve van uw rubieksadvertentie. Oosten. Tel.: 020-4873315.
Piano- of keyboardles
mij, A.J. v.d. Moolen,
voor jong en jonger.
Gemeenschapshuis, tel.:
Ook accordeon. 5714551.
023-5714085 of 5719652.

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

TAFELS

Jan Best

Party-service
PELIKAAN

Beter onder dak bij de

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl. lerares
Tel.: 023 - 5718486.

Hobby's en
verzamelingen

Sport, spel en ontspanning

• Marco, ik weet waarom Sugar Lee Hooper komt de
23ste! Groetjes Mister Beuk! • Klaverjassen op donderdagavond in 'T STEKKIE.
• Michel en Mathieu,
Info: Erica 5715215.
veel succes vanavond!
Durft U om gezondheidsredenen NIET aan fitness te doen?
Marco en Duncan.
U kunt nu trainen onder begeleiding van:
Felicitaties
• Thieu heb je al nieuwe
bootschoenen voor 23 okt.
Reaktie? Groet Gootje
• 5 jaar vuurwerk. 5 jaar geHTJEU en CHIEL, tonight is zelligheid. Mich en Thieu, geInlichtingen: Sportcentrum Kenamju,
the big night! Veel plezier. felictiteerd. Marco.
A.J. van der Moolenstraat 47, 2041 NC Zandvoort.
Gootje en Dinkie.
• Ab en Liesbeth Reurts zijn
Telefoon: 023 - 5715829.
• Uw particuliere Micro bon 12'/2 jr getrouwd. Van harte
per post verstuurd bereikt gefeliciteerd. De familie.
Kennismaking
ons pas over 3 a 4 dagen.
• Hoera, Cindy is jarig.
Opdrachten die te laat
Gefeliciteerd, alweer 12 jaar.
binnenkomen worden
Kelsey en Albertina.
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
automatisch de week
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Hoera,
hoera,
wie
doet
dit
daarop geplaatst.
7 dagen per week. Wat moet u doen?
hun na?? 24 okt. zijn Ben en
• Vandaag feest La Bastille. Els Koning 45 jaar getrouwd. 1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
Als je me zoekt ik sta bij de
Van harte gefeliciteerd.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
ingang. Pop
Anneke en Esther.
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
OPA en OMA KONING,
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van jullie willen het niet weten, Alkmaar: hallo, met Joke. Ik
redenen teksten te wijzigen maar wij zijn jullie trouwdag ben 45 jaar jong en heb kort Eén telefoontje is genoeg
niet vergeten. Debby en Nick. krullend haar. Ik ben dol op om in contact te komen met
of niet op te nemen.
de persoon van jouw keuze.
uitstapjes, uitgaan en vooral Probeer het eens en bel
op knuffelen. Houd jij ook van 06-350.222.21 (100cpm).
Uitgaan
bovenstaande
dingen en
woon je in de omg. Alkmaar? Hallo iedereen! Ik (vr) ben gescheiden, ben 45 jaar en heb
Bel dan: 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 295981. een dochter van 15 jaar. Jij:
veel humor, goede uitstraling
Geopend van woensdag tot en met zondag.
Ben jij op zoek naar iemand en houdt van gezelligheid en
Aan de vleugel, in het weekend:
met wie je af en toe iets wil een goed glas wijn. Wij: misMAICKEL DE VRIES
ondernemen? Een vaste rela- schien wel een afspraakje
Reservering, tel. 023-5713599.
tie niet uitgesloten? En ben je binnenkort! Laat me wat wevan mijn leeftijd (33 jaar)? Bel ten! 06-350.15.156 1 gpm.
dan! Ik ben een man, heb Boxnummer 294618.
26 en 27 okt. Emergohal te Amstelveen. 3 nov. Sporthal donker haar, 1.83 lang en stuTreslong te Hillegom. 9 en 10 nov. Forum Kwadraat te derend, regio Leiden en Den Het lijkt mij onwijs leuk om
Haag. 06-350.15.156, 1 gpm. eens vriendschappelijk op
Voorburg. 23 en 24 nov. Sporthal De Scheg te Uithoorn.
Boxnummer 204765.
stap te gaan met een leuke
ORG. HENSEN, tel. 023 - 5402334 b.g.g. 06 - 53147728.
man. Ben jij die man'' ReaDonderdag 24 okt. TROPIgeer dan zo snel mogelijk, en
Huishoudelijk
CAL dansav. voor alleenst.,
Omgeving 075: ik (vr) woon ik reageer zeker terug. O ja, ik
hot-music, gratis CD-loterij.
personeel
hier nog maar net en ik zou ben Charlotte en 23 jaar. BelDe Ossestal,
Nieuwelaan
gevraagd
het leuk vinden als mensen len hoor!! 06-350.15.156
34A, Osdorp, v.a. 20.00 uur.
mij bellen, die mij de omge- 1 gpm. Boxnummer 432111.
Vlooienmarkt: zondag 17/11,
ving willen laten zien. Ik ken Hoi, ik ben een verlegen'
Kudelstaart
Proosdyhal; Gevr.: huish. hulp, maandag- hier de weg nog niet goed, vrouw van 23 jaar en houd erg
24/11, Haarlem-Zuid Europa- ochtend. Tel.: 023 - 5717030. dus vandaar. Bel maar, dan veel van reizen en lezen en
wyk Tijbb Sporthal. Alleen 2e Gez.:
schoonmaker/ster. spreken we iets af! 06- gezellig de stad ingaan. Ben
hands, van 9.00-16.00 uur. Voor info: TO THE POINT.
350.15.156 1 gpm. Boxnum- jij een spontane, eerlijke
Tel.: 0320 - 25.66.56.
mer 296894.
jongeman van rond de 25
Tel.: 023 - 5720212. '
Omgeving Amsterdam: hallo jaar? Woon je in de buurt van
meiden van Nederland, ik ben Amsterdam? Dan ben je het
(Para)medisch personeel gevraagd
Sven, ik heb bruin haar en misschien wel! 06-350.15.156
bruine ogen. Ik ben ongeveer 1 gpm. Boxnummer 297263.
1.85 lang. Ik zoek een leuke Hoi, ik ben een vrouw van 43
GEVRAAGD
vrouw om een leuk gesprek jaar. Ik woon in Amsterdam. Ik
mee te hebben! Lijkt dit je zie er goed uit. Ik heb lang
bruin haar, 1.62 m lang en
vanaf 35 jaar, werktijden ma. t/m do. 13.30 tot 15.00 uur, wat? Bel 06-350.15.156,
1 gpm. Boxnummer 250545. slank. Ik zoek een serieuze
vrijdag 8.00 tot 12.30 uur. Ervaring niet vereist.
Inlichtingen: Wilna Keuning, tel. privé 023 - 5716395,
Rotterdam: ik ben een 34 jari- jongen tussen 35-45 jaar die
tel. praktijk 023 - 5715832.
ge vrouw, 1.78 m lang. Ik heb niet rookt en er goed uitziet.
halflang haar en ben volslank. Spreek maar een reactie in!
06-350.15.156 1 gpm. BoxMijn hobby's zijn: lezen,
Divers personeel gevraagd
tuinieren, kinderen en (huis-) nummer 252868.
dieren en paardrijden. Kun jij Den Haag: ik ben Dennis,
DAMES opgelet!! Verdien ook tussen de ƒ 75 en ƒ 150 p.av. bij je hierin vinden? Dan moet je 1.70 m lang en heb een norzeker
bellen!
06- maal postuur. Ik heb donkerMiranda's Cosmetica. Eigen tijdsindeling. Info 0297 - 593955. me
350.15.156 1 gpm. Boxnum- blond haar (krullend), bruine
Kmdermodellenbureau „SPECIAL KIDS". Het bureau met de mer 463769.
ogen en 2 oorbellen. Ik woon
leukste kinderen. Voor info en gratis inschrijving stuur recente
op mezelf. Ben jij die leuke
foto + persoonlijke gegevens naar SPECIAL KIDS, Haarlem- Utrecht: welke ongebonden vrouw die een keer met mij uit
merweg 319 D, 1051 LG Amsterdam. Tel. 020 - 4003402. man tussen 40-50 jaar met of wil gaan? Bel me dan!
zonder kinderen zoekt een
WW-promotions OVERLADEN MET WERK
41-jarige Utrechtse/Indische 06-350.15.156, 1 gpm. BoxDistributie en reclamebedrijf zoekt mensen in alle regio's. vrouw, 1.60 m lang? Ik houd nummer 371173.
Reageer nu direct voor full-time of part-time werk. Kerstperio- ervan regelmatig leuke dinde is onze drukste periode. Bel tussen 9.00 en 17.00 uur voor gen te doen: eten, dansen,
gen afspraak en vraag naar mw. Jansen 020 • 4215500.musea, sporten en veel meer!
Bel
me
meteen!
06Gevr. STUCADOOR voor het • Rubrieksadvertentie? Zie 350.15.156 1 gpm. Boxnumgeven van korte praktijkcur- voor adres en/of telefoonnr. mer 398620.
sussen. Ervaring in lesgeven de colofon in deze krant.
niet nodig, wel in/iel en en• Reflectanten op advertenthousiasme. Stichting Doe
ties onder nummer gelieven
Zelf Scholen, 020 - 6247048 Technisch personeel ervoor te zorgen dat het num(antw. app.), 023-5282807.
mer in de Imker-bovenhoek
gevraagd
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
Kleding
'echnicum Uitzendburo is wordt aan: Centrale Ordergespecialiseerd in het uitzen- afd. Weekmedia, Postbus
Naaister heeft tijd voor rits den van technisch personeel, 156, 1000 AD Amsterdam. Dit
'nzetten, zoom in/uitleggen. nteresse? Ceintuurbaan 312, voorkomt vertraging in de behandeling.
A'dam. Tel. 020-6767656.
Telefoon: 023 - 5714862.

MEDISCH FITNESS

manueel therapeut / fysiotherapeut

Vlooienmarkten

parttime tandartsassistente

Meer dan 700 versc/7/7/encte
meubelstoffen voor u in voorraad.
Tevens snijden wij polyester voor uw
kussens in iedere gewenste maat en
vorm.

Fabriekswinkel

Papaverweg 17 ; '
Ppstjësweg 87 ; j Insülirideweg 511
Provincialeweg 166

Amsterdam-Npprd
Ainsterdahi-Wesj
Amsterdam-Öóstl i
Zaandam (schuin t.0.stai

Hotel Hoogland

•*• Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
• Wim, bedankt voor de heer- • Schilderspalet start nwe • Wie heeft Zandvrt gasmunevt. 'n adres: 02907-5235.
groep, samen schilderen op
lijke hapjes en broodjes.
wo.av. Tine Koome: 5713286. ten, parkeer-, casmo-pennin• Herman en Riny, helaas va- Liefs Club Golf Sonderland.
gen voor mij. 023-5276876
kantie voorbij, maar wij zijn
blij. Marjon, Roor, Cathy.
Verenigingsnieuws

Restaurant „Queenie"

WIJ STOFFEREN VOOR i

GRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

Financiën en
handelszaken

Vakantie
Binnenland

Autoverzekering

VELUWE luxe bungalows,
kerst/krokus- en zomervak.
'97. Tijdig reserveren. De
Kamperklippen 0578-691814.

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.
Kunstschilder zkt sponsor/
zakenrel., opdrachten, verkooppunt enz. 020-6386280.

Auto's en
auto-accessoires

Hete vrouwen (35+) willen
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn!
06-9668 (80 cpm).

HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele Amber Escort: 020 - 6328686
v.a. 19 u. GEZELLIQi Discreet
hete knul uit Amsterdam!
geen chauffeur a.d. deur.
06-9613 (60 cpm)
De beste stripteases (m/v).
TRIOSEX: 'n vrouw of man AMA'S eyes: 020 - 6191292.
extra in bed. Sexkontakten!
Eén telefoontje is genoeg
Bel: 06-9844 (75 cpm).
om in contact te komen met
Vele mannen gezocht voor de persoon van jouw keuze.
SEX met dames 35+. 06-9620 Probeer het eens en bel
(80 cpm). Vrouwen bel ECHT 06-350.222.21 (100cpm).
gratis 06-4999.
• Wij behouden ons het
Vrouwen (40+) willen snel recht voor zonder opgave van
SEXÜ DIREKT APART! Bel nu: redenen teksten te wijzigen
06 - 9633 (1 gpm).
of niet op te nemen.

ZET HET IN
DE KRANT
DAN BEN JE ER ZO
VANAF

HOE R^K IIC DIE KOFFIEPOTTEN
KWIJT
DIE IK ZO VOORDELIG HEB
INGEKOCHT

t staat in de krant
iedere week weer

Op 13 november verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer adviezen aankoop
woningen, woninginrichting en hypotheken

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
• Te koop: jongensfietsje, tot
ca. 9 jaar, ƒ 50. Tel.: 5713660.

Meer informatie over adverteren in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131 , 1091 GL Amsterdam, tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel. 020-6451515.

Rijles auto's
en motoren

Op 1 1 december verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

Alblas Verkeersscholen
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350222.04 (1gpm)

OED

WIKA
T.k. 2 fietsen ATB. Weg. geen
Autoruiten en kentekenpla- interesse. Nooit gebruikt. Tel.
ten. Lijsterstraat 18.
023 - 5731373.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

Huur en verhuur
auto's en motoren

Diversen

Diverse clubs

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

06-Nummers
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
00 245 292 777 Het telef.nr
HOMO-voor-2, SNEL Direkt
dat alle 06 sexnummers over- Apart met 'een hete jongen!
bodig maakt (200 cphm).
06 - 9878 (60 cpm).
(95 cpm) haar eerste
JONGE mannen gezocht om
GANG-BANG met drie man
vrouwen 40+ te verwennen.
06-320.322.29.
06-9709 (80 cpm).
Amsterdam sexdating: vrou- Kerels gezocht voor sex met
wen uit A'dam willen sex!
dames 40+! Direkt apart!
06-350.445.20 (75 cpm).
06 - 9517 (80 cpm).
ANONIEME sexafspraakjes Kerels gezocht voor hete sex
Sexkontaktlijn
Amsterdam met hete dames 40+
06-320.330.79.
06 - 9601 (1 gpm).
Bel 06-9780 (80 cpm) voor sex Kerels gezocht voor SEX met
met hete STUDENTES!
dames (40+)! Bel 06-9705
(75 cpm).

BEL DAMES THUIS!
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50
24 u./p.d. ca. 1 gpm.

BEL ME THUIS!
06-96.80 (ca. 1gpm)
VERNIEUWD
Dames geheel Privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. ca. 1 gpm

Lokaal tarief! Regiosexdatmg:
vrouwen uit jouw regio willen
sex! 010 - 29.46.174.
Mannen gezocht om hete
vrouwen (30+) te verwennen.
06-9580 (80 cpm).

MiCRO's

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

Naar bed met getrouwde
vrouwen thuis.
06-9603 (80 cpm).

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naatons kantoorMicro's Weekmedia, Postbus
156. 1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opga% e de regel
br.o.nr.... bun v.d. blad
als l rej'.el bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ont.stann door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het

Gratis Micro's en betaalde
recht ^or ronder
Micro's moeten worden ingele- 0 PR'«e *»" redenen
verd bij een aanleveradres
teksten te
niet op te nemen.
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten u orden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Regiosexdating: vrouwen uit
jouw regio willen sex!
06-9511 (1 gpm).

:y

'^'-^.-^-'^:-'^

SEX telefoonnrs van
studentes, ze geven echt hun
nr. 06-9501 (80 cpm).

Sex via je POSTCODE- vrouDominante vrouwen geven wen uit jouw postcodegebied! 06-9811 (80 cpm).
telnrs voor SM-kontakt.
06-320.325.80 (1 gprn).
SEXKONTAKTEN- vrouwen
GAY-kontakten: snel Direkt (25+) willen sex. Direkt a/d
lijn! 06-9663 (80 cpm).
Apart met een hete knul!
06 - 9518 (60 cpm).
Sexoproepen van de heetste
Heerlijk DISCREET apart met vrouwen (20-45 jaar) 06-9567
hete vrouwen uit Amsterdam. (80 cpm). Vrouwen bel gratis
06-4633.
06-320.322.11.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S

voor de particulier:
3 regels gratis

SEXOPROEPEN van de heetste vrouwen (20-45).
06-9737 (80 cpm).
Sexoproepen van de heetste
vrouwen (20-59 jr).
06-530.442.52.

t/m

3 regels ƒ 5,29

t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet'voorde zakelijke markt, lot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven l" 300.-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17.5<7r"BTWr

SM-VOOR-2: direkt apart voor
dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).

Naam:

SM-voor-2: voor 'n streng of
onderdanig SEXkontakt! Bel:
06 - 9537 (80 cpm).

Postcode:

SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbellen. 06-9880 (80 cpm).

Adres:

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

woensdag 23 oktober 1996
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Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Brede beuken stroken,
**® |p|,
5 jaar garantie AA~^
w ^f E
p.m.2
van \"\£,~ voor
™ w? |

Orginal Pergo (10 jaar garantie)
Classic, country, esprit, life ruim
M
40 decors: o.a. mahoni, walnoot,
JjJL
grenen enz. p.m.2
vanaf
BI

Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Lange lamellen Hevea natuur
Jp3 jj^
drie strooks
"70^t| IffS E
p.m.2
van ^-'T voor
H& x$ I

Orginal Resofloor (10 jaar garantie)
Laminaat met H.D.F. kern.
^1
Ruim 30 decors.
ff^
p.m.2
vanaf \& i

Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Lange lamellen Hevea Winchester
J?31 /$%
drie strooks
"70-j^ ^tf G
p.m.2
van '*•'r" voor
*a^ ^^ f

Pedro kurkplavuis (30 x 60 cm.)
Ivoorwitte tegel met
facetkanten.
•70-'
^
p.m.2
van -/'Or" voor

Lamelparket (14mm, gelakt en gehard)
Lange lamellen Eiken natuur
j^ ^%
drie strooks
OQ^
f^ ^M

Rialta kurkplavuis (30 x 30 cm.)
Roomwitte tegel met
facetkanten.
- - go.
^
p.m.2
van r^s'i
voor

^

Massieve vloerdelen
(lange lengtes)
Dikte: 22 mm.
Europees Grenen (budget)
p.m.2

Nu

Wicanders natuurlaminaat (10 jaar garantie)
Lamellen. Kurk met edelhoutfineer en kunststofjoplaag.
Gratis alufoam ondervloer en lijm.
Breed- en drie-strooks^ A>c^rj
p.m.2
van I-WT/ voor

Massieve vloerdelen
(lange lengtes)
Dikte: 22 mm.
Europees Grenen (gelakt)
p.m.2

Nu

Ipokett kunststof laminaat (5 jaar garantie)
Beuken decor
*% ^% S |
drie-strooks en breedstrook
$ ^&m "*
p.m.2
vanaf E& ejfv |

Massieve vloerdelen
(lange lengtes)
Dikte: 22 mm.
Europees Grenen (decor gelakt)
p.m.2

Tarkett fineerparket 7 mm (5 jaar garantie)
Lange lamellen o.a.
beuken, eiken,
PF3 |f*|;,
essen, kersen.
^% ^^ g

Heel verstandig: volg bij de keuze van vloerbedekking je eigen hart. En laat je uitvoerig voorlichten door de echte
Ipokett kunststof laminaat (5 jaar garantie)

specialist. Santana dus. De grootste in kurk,

laminaat en parket. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren.

Berken decor

*H 1% 5
drie-strooks en breedstrook

En een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.

L'S GROOTSTE IN KURK, LAMINAAT EN PARKET
Amsterdam: Anthony Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823. Openingstijden: ma.13.00-18.00 di. t/m vr. 10.00-18.00 do. koopavond tot 21.00 zat. 10.00-17.00

ZANDVOORT
130
soorten
vlees

50

soorten
vleës»r:'
waren

P-m.!

.

jj ^©| '

vanaf tëats&Pj

Ipokett kunststof laminaat (5 jaar garantie)
Maple decor
<^| |% C|
drie-strooks en breedstrook
J' ^wf
vanaf
p.m.2

VAN LENNEPWEG 65/18

Aantrekkelijk, goed geïsoleerd woonhuis met vrijstaande stenen
schuur en tuin op het zuiden.
Indeling: entree, toilet, L-woonk. met schuifpui naar balkon;
onderverdieping: gang met toilet, woonkeuken met inbouwapp.:
Ie etage; 3 slaapkamers, badkamer met douchecabine, toilet en
2 wastafels met ombouw.
VRAAGPRIJS:
ƒ 375.000,- k.k.
Voor meer info of een vrijblijvende bezichtiging:
Makelaardij o.g. tel. 023 571 5531
Passage 36-40 fax 023 571 9127
2042 KV Zandvoort

E N KIBKARBÖNAÖE

kilo

AAFILET OF ROLLADE
kilo
kilo

9.00 tot 18.00 uur.

Tel. 5719067
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU
V

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
.

'

500 VLOEREN ONDER 1 DAK

'
WEEKAANBIEDING:
Soundblaster AWE PnP NL
365,8 speed CD-ROM
200,PROCESSOREN:
Intel Pentium 200
1290,IBM Pentium 150+
275,• IBM Pentium 166+
395,Simms 4 Mb, 30 pins
75,Simms 4 Mb EDO 72p
55,Simms 8 Mb EDO 72 p
100,Simms 16 Mb EDO 72p
250,MOEDERBORD:
Pentium 74/200 Intel Triton VX, MIO on board
incl. 256 Kb Pipeline burstcache, 4x PCI
4x 72 pins SIMM + l DIMM socket
230,OPSLAG MEDIA:
FDD 3,5"

.

45,-

WD/Quantum l,2Gb
425,WD/Quantum 1,6 Gb
475,WD/Quantum 2,1 Gb
565,WD/Quantum 3,2 Gb
750,WD SCSI 2,0 Gb
850,COMMUNICATIE:
Interne Fax/Modem 28K8
145,Externe Fax/modem 28K8
190,NE 2000 BNC/RJ45, W95,20Mb/SA 50,Idem, echter PCI
75,DIVERSEN:
Stealth 3D
249,S3Trio64V+IMb
90,HP 400 + colorkit
395,Prijzen incl. BTW en onder voorbehoud.
GELDIG IN WEEK 43+44
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
AMSTERDAM:
HAARLEM:
Kruisweg 61, tel. 023-532 25 97
Kinkerstraat 51, tel. 020-489 00 77

De mooiste oplossing voor
een tekort aan bergruimte.

VOOR. HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Let op !

Let op

A.s. zaterdag afsluiting oktober feestmaand
met een special.
Een super soul night
met live Memphis Train
in the midnight hour
DONNA LYNTON
uitgebreid sateh buffet
entree ƒ 25,Dus: ongebonden mensen vanaf 30 jaar;
corr. gekleed kom naar de Manege
Reserveren of Info over
lidmaatschapspasje tel. 023-5716023

Heeft IA een tekort aan bergruimte en kan uw interieur wei
een nieuwe impuls gebruiken?
Kom dan naar De Cjraaf
Plafona's & Wanden.
Onze showroom is één grote
inspiratiebron. IA komt er op
ideeën. LA ontdekt er vele
combinatiemogelijkheden. En u
krijgt er deskundig advies.
Onze 'Stijl'-kastwandsystemen
'worden in eigen huis gemaakt.
Op maat. IA heeft keus uit
talloze materiaalsoorten en
kleuren. Modern of klassiek.
En met de vele accessoires
kunt u alles prachtig kwijt in uw
'Stijl'-meubel.
de

Wonen in de stijl die bij IA past
VLAARD1NGEN-AMSTERDAM-ZEIST

Amsterdam Jarmuiden 47. Telefoon 020 - 613 47 75. Open: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Weekmedia17

woensdag 23 oktober 1996

Het zit TZB
nog niet mee

'Het was net een stel lamme schapen

ZANDVOORT - Het gaat
nog steeds niet goed met de
voetballers van TZB in de
zesde klasse. Tegen ADE
werd voor de zesde keer in
dit seizoen een ongelukkige
nederlaag geleden, 3-2.

ZANDVOORT - Door een zwaartaevochten 3-4 overwinning heeft Zandvoortmeeuwen zich achter koploper Beverwijk op de
tweede plaats genesteld. Tegenstander Velsenoord was in de eerste helft beter, Zandvoortmeeuwen daarentegen beheerste de
tweede helft en won verdiend.

noord kreeg diverse kansen, doch miste die.
Een opmerking van Keur in de rust („Jullie
zoeken het maar uit") deed in de tweede periode
van 45 minuten wonderen. In de tweede helft
speelde Zandvoortmeeuwen een paar klassen
beter. Met goed voetbal en met de juiste instelling werd Velsenoord met de rug tegen de muur
gezet. De Meeuwen kregen snel een ruggesteuntje toen de Velsenoord-doelman zich verkeek op
een schot van Marcel Paap, 1-1.

te goed samen, waarna Boom raak kopte. Klun- m het strafschopgebied. Voor de arbiter was dat
gelig verdedigen stelde Velsenoord even later in reden de bal op de elfmeterstip te leggen Doelstaat invaller-doelman Mario Schrader van man Schrader had geen kans, 3-3. Tot het laatste
dichtbij te passeren, 2-2.
fluitsignaal was de spanning te snijden. ZandDe Zandvoorters waren meteen weer bij de les. voortmeeuwen probeerde het nog maar een keer
Met vlotte combinaties bestookten zij het doel en had warempel succes. Paul Longayroux rondvan de gastheren. Bas Hemo zorgde met een de een knap opgezette aanval bekwaam al', 3-4.
keurig doelpunt voor een 2-3 voorsprong. VelseNa een zoektocht door Amnoord probeerde onder de Zandvoortse druk
„In de eerste helft had Pieter iedereen wel
sterdam kon TZB pas om 15
Het was een wedstrijd met twee gezichten. In
vandaan te komen, maar dat lukte niet. De bete- kunnen wisselen," meende elftalbegeleider Haruur aftrappen. Van een goede de eerste helft bakte het team van trainer Pieter
re kansen waren voor Zandvoortmeeuwen, dat ry Schutte. „Wat was de instelling toen slecht.
warming-up kon geen sprake Keur er niets van. Velsenoord was veel beter en
Zandvoortmeeuwen speelde met vier spitsen echter m de doelman van de thuisclub een moe- Het was net een stel lamme schapen. In de tweezijn. Toch waren de Zandvoor- speelde agressiever. Door een te slappe instel- volop op de aanval. Dit systeem zou z'n vruchten lijk te nemen hindernis trof.
de helft was het gelukkig heel anders. Toen hebters gemotiveerd bezig en stre- ling kreeg Velsenoord een groot veldoverwicht. afwerpen, want in de vijfde minuut stonden de
Met nog vijf minuten op de klok kreeg Velse- ben we Velsenoord overklast met goed voetbal.
den ze voor een positief resul- Zandvoortmeeuwen mocht van geluk spreken Zandvoorters al op voorsprong. Het gevaarlijke noord een cadeautje van de scheidsrechter. Een Toen pas gingen we er voor en wonnen ook
taat.
dat er slechts eenmaal gescoord werd. Velse- spitsenduo Ferry Boom/Paul Longayroux werk- van de spitsen van de thuisclub spits struikelde verdiend."
In de gelijkopgaande wedstrijd waren de betere kansen
voor de Zandvoorters, maar de
formatie van trainer Willem
Koning had opnieuw geen afmaker in de gelederen. ADE
wist wel het doel te vinden, al
had het daar een vrije schop
voor nodig, 1-0.
ZANDVOORT - Bij Rui- ka, 3. Pien Rijnink/Surprice;
tersport Centrum Zand- groep 1:1. Jolanda Gallooze/SaIn de tweede helft werd het voort werden de eerste dres- scha, 2. Els van Tol/Jolonja, 3.
een aantrekkelijke partij voet- suurwedstrijden van dit Marja Cowley/Odi; B II proef
bal. De Zandvoorters gingen op winterseizoen
gehouden. nr. 10: 1. Jolanda Koning/Sazoek naar de gelijkmaker. Zo- Deze wedstrijden waren ge- scha, 2. Chantal Emans/Jolonals zo vaak in het voetbalspel
een groot succes. Naast ja, 3. Nicole Arnoldi/Belinka; L
wil een overwicht nog niet zeg- lijk
l proef nr.l3/L 2 proef nr. 16: 1.
het
grote
aantal deelnemers Patricia
gen dat er doelpunten vallen.
Elanol/Anoeska, 2. Miwaren
de
prestaties
opvalZo ook bij TZB. De Zandvoorranda
Heesemans/Sascha.
Penters kregen de bal niet in het lend goed.
sionpaarden, B 2 proef nr. 10:1.
doel. ADE profiteerde van het
Maar liefst 35 starts voor vol- Rosemarije Noordergraaf/Roverre opdringen en counterde wassenen in de dressuur von- bin, 2. Chantal Emans/Jessica,
zich naar een 2-0 voorsprong. den er plaats. Ook bij de jeugd 3. Babette Last/Falco; B l proef
Toen sloeg TZB eindelijk terug. was de opkomst enorm. Hier nr. 7: 1. Elsa Ruling/Sidary, 2.
Remy van Loon scoorde fraai 2- was de organisatie genood- Eline Sweenen/Joker, 3. Rob de
1. De spanning was terug en zaakt de strijd over twee wed- Jong/Jessica.
met veel inzet trok TZB ten strijddagen te laten plaatsvinJeugd B 2 proef 10: 1. Suzanaanval.
den. Kwam nu de wat meer er- ne Ie Fevre/Sascha, 2. Linda
varen jeugd aan de beurt de al- Daas/Rakker, 3. Claudia PaapHet Zandvoortse gejuich was lerjongsten zullen op 9 novem- /Jolonja; B l proef 7, groep 1: 1.
echter nog niet verstomd toen ber hun opwachting maken. De Jaimy Dijkema/Belle, 2. Joyce
doelman Martijn Versteege wedstrijddag werd afgesloten Dorissen/Sascha, 3. Maartje
voor de derde keer werd gepas- met een springparcours voor Maas/Belle; groep 2: 1. Melissa
seerd. Met nog een kwartier te de volwassenen. Maar liefst Teeuwen/Banjer, 2. Emily van
spelen was het wederom Remy vijftien deelnemers in de lage Werkhoven/Rakker, 3. Rachel
van Loon die de spanning terug klasse en tien in het hoge lieten Kuyl/Sascha. Springen parbracht, 3-2.
de vele toeschouwers genieten cours laag 50/70 cm.: 1. Linda
TZB zette alles op de aanval, van goede springsport.
Klootwijk/Imbar, 2.Elize Wilmaar ADE bleef met kunst- en
kes/Tico, 3. Cilla Ekema/Pasvliegwerk overeind.
De uitslagen waren als volgt: cal; parcours hoog 80/100 cm.:
volwassenen B l proef nr. 7, 1. Babette Last/Falco, 2. Patri„We hebben er van alles aan groep 2: 1. Paula Gaakeer/Jo- cia Eland/Anoeska, 3. Suzanne Ook met deze doelpoging heeft Robin Castien geen succes. Het was voor het eerst in dit seizoen dat de topscorer niet
gedaan," stelde trainer Willem lonja, 2. Sascha Grondijs/Betin- Langelaar/Anoeska.
doelpuntte
Foto Enck van Cleef
Koning. „Het zat echter niet
mee in deze goede wedstrijd. Ik
vind dat we in een afdeling zitten waarin redelijk goed gevoetRobin Castien
bald wordt. We gaan gewoon
(Zandv.75)
,
verder, ondanks de nederlagen.
11 X
Op de training moeten we de
ZANDVOORT - Na zeven meer niet echt goed voetbalde, ker dertig centimeter achter de toch nog een feit te worden.
boel scherp houden en dat lukt
ontstond er een matig kijkspel. doellijn weggetrapt, maar de Aalsmeer evenwel probeerde
competitiewedstrijden
Voornamelijk vond het spel scheidsrechter stond foutief het nog maar eens met een afaardig."
heeft
Zandvoort
'75
het
eerFerry van Rhee (ZVM.zat.)
7x
ste succes binnen. Ondanks plaats op het middenveld waar opgesteld en constateerde geen standsschot. LUC Krom kon de
bal niet klemvast krijgen, waareen 2-2 gelijkspel tegen Aals- beide ploegen veel balverhes le- treffer.
Spelmaker Edwin Ariesen na de rebound een prooi werd
Ferry Boom (ZVM.zon)
5x
meer pakten de Zandvoor- den.
namen de badgasten moest kort na het begin van de voor een Aalsmeer-aanvaller.
ters de eerste periodetitel, eenToch
voorsprong. Edwin Arie- tweede helft met een blessure Die weifelde niet en scoorde, 25x
Edwin Ariesen (Zandv.75)
hetgeen recht geeft op het sen 1-0
trok mee ten aanval en het veld verlaten. Beide teams 2.
spelen van promotiewed- zorgde
voor de openingstreffer. toonden wel een goede inzet,
strijden.
Paul Longayroux (ZVM.zon)
4x
De vreugde was van korte duur, maar slaagden er niet in het
Ondanks het puntverlies kon
ZANDVOORT - In de
De zevende wedstrijd bracht want in dezelfde minuut profi- spelpeil op te krikken. Topsco- de vlag uit bij Zandvoort '75,
voorlaatste wedstrijd van de Voor het eerste dit seizoen wist Robin Castten niet te scoren. niet
wat er van verwacht werd. teerde Aalsmeer van te gemak- rer Robin Castien werd aan aangezien de eerste periodetitel
eerste cyclus bij de Zand- Desondanks kwam zijn leidende positie niet in gevaar omdat naas- Zandvoort
'75 speelde, na zes zuchtig optreden in de Zand- banden gelegd. Hij had bij een een feit was. „Toch was er geen
voortse Bridgeclub hebben te belager Ferry van Rhee eveneens het doel niet op de juiste plaats puike wedstrijden, de minste voortse defensie, 1-1. Volgens paar doelpogingen bovendien echte feestvreugde," vond elfde bridgers zich duchtig ge- vond. Edwin Ariesen kwam wel een doelpunt dichter bij door partij van dit seizoen en kreeg vriend en vijand scoorde Zand- het geluk niet aan zijn zijde. talbegeleider Joop Paap. „We
weerd. In de A-lijn kwamen eenmaal voor Zandvoort '75 te scoren. Ferry Boom en Paul Lon- het daardoor moeilijker dan voort '75 nog voor de pauze een Het was overigens voor de eer- hadden ook deze wedstrijd
mevrouw Molenaar en de gayroux scoorden voor Zandvoortmeeuwen een treffer waardoor nodig was. Aangezien ook Aals- tweede treffer. De bal werd ze- ste keer dit sezioen dat Castien graag gewonnen. Het liep echzij een plaats innemen bij de eerste vijf.
heer Koning aan kop.
niet tot scoren kwam.
ter niet zoals in de voorgaande
In de slotfase werd het toch wedstrijden. Toch dacht ik dat
Met een score van 64 procent
nog spannend. Hans Hartkamp we de wedstrijd vlak voor het
legden mevrouw Molenaar en
zorgde met een keiharde kop- einde in de knip hadden. Maar
de heer Koning de hoogste scobal voor een 2-1 voorsprong. goed, het gaat natuurlijk wel
re van de avond neer. Op de
Met nog vijf minuten te gaan eens minder. Voorlopig is de
tweede plaats eindigden de heleek de zevende overwinning eerste periodetitel voor ons."
ren Van der Meulen en Emmen
met ruim 58 procent en de derZANDVOORT - Tijdens zwom Simone Sindorf een per- voor de NK-limiet. In de senio- vrij in de recreatieve groep,
de plaats ging naar mevrouw een kunstzwemwedstrijd in fecte vierde plaats en een limiet ren-categorie legde Anouk waar de eerste kunstzwembePeeman en de heer Veldhuizen. Grootebroek
waren de voor de NK. Simone Sindorf Noordervliet, tevens voorzitter ginselen worden geleerd.
Mevrouw Molenaar en de heer kunstzwemsters van De werd door haar goede presta- van De Zeeschuimers, beslag
Sinds het begin van dit seiKoning namen de leiding over Zeeschuimers
bijzonder ties begin oktober uitgenodigd op de eerste plaats. Met een vijf- zoen is een gloednieuwe zweZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuvan mevrouw Spiers en de heer goed in vorm. De Zand- om deel te nemen aan een topt- de plaats scoorde Tamara van mafdeling van start gegaan,
in Papendal. In dezelf- Rhee eveneens goed.
waarin jongens en meisjes met wen zit in een behoorlijk dalletje. Tegen DVVA was het
Heidoorn, dia vanaf de tweede voortse
kunstzwemsters raining
een A- en B-zwemdiploma veel door blessures gehavende team kansloos: 0-7.
avond de ranglijst aanvoerden. scoorden in de verschillen- de categorie werd Gabrièlla
Désiré Bruntink werd tiende. kunnen leren. Een uitgebreid
Derde staan de heren Emmen de diplomaklassen hoog en Munier veertiende en veroverSpeelde Zandvoortmeeuwen een slechte partij voetbal, de
en Van der Meulen.
daardoor een nieuw diplo- Zij kwam ééntiende punt te programma met vele zwemvatoonden zich technisch ui- de
ma.
kort voor het A-diploma. De rianten biedt spelenderwijs een scheidsrechter was van gelijk niveau. De eerste twee aanvallen
termate
goed.
De B-lijn gaf een overwinning
Beryl Valpoort werd op het kunstzwemafdeling van De sportieve kennismaking met de van DVVA waren meteen raak. Beide keren mocht een aanvaller
De geroutineerde oudere veel zwaardere B-diploma Zeeschuimers is vast van plan vele mogelijkheden van het van DVVA in buitenspelpositie doorgaan. Toen even later numte zien voor de dames Jurriaans
en Meijer met 60-procent, ter- kunstzwemsters van De Zee- 23ste. De twee deelnemende in ieder geval kampioen van zwemmen. Uiteraard is er een mer drie in de touwen lag, keek Zandvoortmeewuen na een
wijl de tweede plaats met een schuimers dicteerden op vele Zeeschuimers in de junioren- Noord-Holland te blijven. Goe- officieel diploma aan verbon- kwartier voetballen al tegen een hopeloze achterstand aan.
Vlak voor de rust werd het zelfs 0-4. In de tweede helft streed de
procent minder naar de dames fronten de wedstrijd. De vele categorie waren niet te ver- de prestaties neerzetten in lan- den. Elke donderdag vanaf
kunstzwemtalenten slaan. Sandra Beugel werd delijke wedstrijden en uiter- 16.45 uur tot 17.30 uur kan de formatie van coach Fred van Rhee tevergeefs voor een beter
Polm en Rudenko naar. De da- jeugdige
mes Verhage en Visser sprok- wisten zich eveneens uitste- fraai eerste, bereikte de NK-li- aard hoog scoren tijdens de na- jeugd zich inschrijven in het resultaat. Met de wind mee bouwde Zandvoortmeeuwen een
kelden 56 procent bij elkaar kend te weren. Astrid Koomen miet en won een bronzen tionale kampioenschappen zijn zwembad van Gran Dorado. De groot veldoverwicht op. Vooral de afstandsschoten waren gevaarhetgeen goed genoeg was voor bijvoorbeeld veroverde in de KNZB-prestatiemedaille. Es- de doelstellingen. De Zand- kosten bedragen 25 gulden per lijk, maar paal en lat stonden de eretreffer in de weg. DVVA legde
kunstzwemafdeling maand. Voor meer informatie: zich toe op de snelle counter. Daarmee waren de Amsterdammers
de derde plaats. In deze lijn categorie C-l een prima zesde ther Koomen eindigde als twee- voortse
nog drie keer succesvol.
staan de dames Boon en Ko- plaats. In de C-2 categorie de, hetgeen eveneens goed was heeft inmiddels weer plaatsen 023-5716511.
ning nog steeds royaal bovenaan, gevolgd door de dames
Van der Meulen en Kinkhouwers en de dames Polm en De
Vries.
De dames Dogger en Meijer
waren in de C-lijn te sterk voor
de overige paren. Zij werden
eerste met 58 procent. Kort
daarachter legden de dames
Eij keiboom en De Fost beslag
op de tweede plaats. Met nog
ZANDVOORT - De Fitga- en de sterkste was. Na de diver- Palma een klasse apart. Naast
één wedstrijd voor de boeg hebben mevrouw Dogger en de mes 1996, gehouden in Fit- se onderdelen bleef de span- het ergoroeien won zij drie onheer Frese de leiding in handen ness Paradise aan de Para- ning te snijden bij de heren. Vijf derdelen, waardoor zij voor het
met op de tweede plaats de fa- dijsweg, zijn een groot suc- favorieten hadden zich aan kop laatste onderdeel, de strandmilie Kerkman.
ces geworden. Voor de ogen gemeld van de ranglijst. Tot het loop, de titel al op zak had. De
van veel en enthousiast pu- laatste onderdeel was er nog strijd om de tweede en derde
plaast was zeer spannend. Uitbeslist.
bliek bleek uiteindelijk Wil- niets
Sportiviteit stond tijdens eindelijk ging die plek naar
lem Pijper de meest con- deze
games hoog in het vaan- Pauline van den Berg. Zij bleef
ZANDVOORT - Voor de Chess stante sporter op de zeven del. Naast
de aanmoedigin- Ingrid van Egmond net voor.
Society Zandvoort kan de sei- onderdelen. Bij de dames gen van dedevele
„Vorig jaar was ik derde, dus
zoenstart echt niet meer kapot. was Rosa de Palma onge- pepten de sporterstoeschouwers
elkaar op tot dacht ik: dat moet vandaag
Na de mooie overwinning van naakbaar.
geweldige prestaties. Menig weer kunnen," vertelde Rosa de
het eerste schaakteam vorige
De onderdelen tien minuten persoonlijk record ging er dan Palma. „Ik had niet verwacht
week, sloeg vrijdagavond het ergoroeien,
push ups, tien mi- ook aan. De strandloop moest dat ik eerste zou worden. Dat ik
tweede team in eigen huis toe. nuten steppen,
tien • de beslissing brengen. Willem goed zou scoren op de cardioDe Uil 4, vorig jaar nog derde in minuten fietsen,optrekken,
vertikaal op- Pijper verbeet de pijn en liep onderdelen en de strandloop
deze
klasse,
werd
met
een
4'/2voor de heren en sit- naar de vierde plaats, die vol- had ik wel verwacht. Ik tram
31/: nederlaag naar huis ge- drukken
ups
voor
de dames werden bij doende bleek voor de eindover- namelijk vier maal in de week."
stuurd.
De organisatoren Remy en
Fitness
Paradise
afgewerkt. De winning. De achtste plaats in de
Een hoofdrol was weggelegd wedstrijden vergden
enorm
strandloop
was
voor
Pepijn
Yvonne
van Fitness
voor de debutanten Jaap Bou- veel van het doorzettingsver- Paap. Hij werd tweede in de Paradise Draaijer
waren zeer te spreken
ma, die remise maakte, en Ca- mogen van de dertien mannen eindrangschikking. Jeroen van over het verloop
de succesroline Stamdejonge, die zelfs en vijf vrouwen. Als toetje den Berg moest met de derde volle en sportievevan
dag, die mede
het volle punt pakte.
mogelijk werd gemaakt door de
moesten de mannelijke deelne- plek genoegen nemen.
mers nog een strandloop afwerWillem Pijper, die op sportief sponsoring van HBR Adviesbui
ken van vier kilometer. Voor de gebied al menig keer van zich reau, To the Point, Sportshop
had organisator Remy heeft laten horen, was een te- Elco, Schwinn Fitness, ABN
ZANDVOORT - Vrijdag vrouwen
Draaijer
een
loop van drie kilo- vreden maar vermoeid man na Amro en Isostar. „Door de enhoudt de voetbalvereniging meter in petto.
afloop. „Ik vind het leuk dat ik thousiaste samenwerking tusZandvoortmeeuwen de maanBij de heien gaf Willem Pij- de jeugd nog voor kan blijven," sen sponsors, scheidsrechter,
üelijkse klaverjasavond voor per
bij het eerste onderdeel, het verklaarde de veertigjarige deelnemers en toeschouwers is
koppels. Voor zeveneneenhalve ergoroeien,
zijn visite- Zandvoorter na zijn overwin- het een groot suicces geworgulden kan deelgenomen wor- kaartje af. Inmeteen
tien minuten roei- ning. Of hem dat volgend jaar den. Het liep gesmeerd en boden. Fraaie prijzen liggen klaar de de Zandvoorter
3049 meter, ook nog lukt, moet worden af- vendien werd er topsport bevoor de winnaars. Ook is een hetgeen negentien meter
meer gewajht. Want de jongeren, on- dreven. We kunnen terugkijverloting gepland.
dan Jeroen van den Berg. der aanvoering van Pepijn ken op een geslaagd eveneOm 20 uur begint het klaver- was
Paap werd goede derde. Paap, hebben duidelijk vorde- ment. Volgend jaar staat het
jasfestijn, dat wordt gehouden Pepijn
Bij
de
dames
het Rosa de ringen gemaakt.
weer op het programma," aldus De deelnemers konden er meteen tegenaan tijdens het eerste onderdeel, het ergoroeien
in de kantine van Zandvoort- Palma, die metwas
Foto Ei lek \ ;\n Cleuf
Remy Draaijer.
2443
meter
roeiBij
de
dames
was
Rosa
de
tneeuwen.

Opvallende prestaties
Ruitersport Centrum

[Tôpscorer

Zandvoort '75 pakt eerste periodetitel

Bridgers weren
zich duchtig

Kunstzwemsters tonen uitstekende vorm

DVVA speelt ZVM-zaterdag weg

Rosa de Palma en Willem
Pijper winnaars Fitgames

Chess 2 verrast

Klaverjassen

Zandvoorts
Nieuwsblad

Matig slot van
het raceseizoen
ZANDVOORT - Voor het
traditionele slot van het autqrensportseizoen op het
Circuit Park Zandvoort bestond zowel van toeschouwers als deelnemers weinig
belangstelling. Slechts 21
equipes kwamen aan de
start voor de lange afstandsrace over 500 kilometer.
De 21 equipes waren verdeeld
m drie klassen. In de klasse boven 2000 cc had Bert Ploeg een
geweldige start. Vanaf de tweede startrij snelde hij naar de
eerste plaats. In de derde ronde
was het Cor Euser die de eerste
plaats in handen nam en met
zijn ploeggenoot Van de Haterd
reden zij de Marcos LM600
naar de overwinning. De Porsche 911 van het team Ploeg/Kalff/Nissen werd op ruim
dertig seconden goede tweede.
Op veertien ronden eindigden
Van Putten en Van Zuylen met
de Marcos LM500 op een derde
positie.
In de klasse tot 2000 cc ging
de zege naar de equipe Kremer/Ecurie in een BMW 320i. Op
drie ronden werd het team Vossen/Top/Kemmer tweede met
een Ford Sierra. R. en M. Braspenning werden in een BMW
320i Coupe, met zes ronden
achterstand, derde. De Citroen
AX GTi van Kok en Plugge was
veruit de snelste in de klasse tot
1400 cc. Deze equipe reed 162
ronden over het circuit in drie
uur en 57 minuten. Op maar
liefst achttien ronden legden
Kisjes en Van der Valk, in een
Fiat Cinquento, beslag op de
tweede plaats.

ZVM-handballers
komen tekort
ZANDVOORT - De eerste
wedstrijd van ZVM/Rabobank in de zaalhandbalcompetitie ging met 31-26 verloren. Tegenstander S en K
was iets geroutineerder.
De Zandvoorters moesten
het doen zonder Cor van de
Koekelt, Goran Bogojevic en
Ashwin van der Meij. Aan de
vervangers lag het niet. De
Zandvoorters zijn echter nog
niet op elkaar ingespeeld. Toch
viel er in de eerste twintig minuten nauwelijks krachtsverschil te constateren. ZVM/Rabo leidde in de rommelige opemngsfase zelfs met 8-9. Een
doelpuntloze periode van tien
minuten zou voor de Zandvoorters de nekslag betekenen. S en
K strafte balverlies genadeloos
af en stormde naar een 16-11
voorsprong bij de rust.
De mannen van coach Joost
Berkhout vochten in de tweede
helft een verbeten duel uit. Ook
nadat de het verschil acht doelpunten was bleef ZVM/Rabobank knokken voor een beter
resultaat. De inzet werd beloond en het verschil werd teruggebracht tot vier treffers. De
inhaalrace had echter de krachten van de badgasten gesloopt
waardoor S en K de strijd beheerst kon uitspelen, 31-26.
„De blessurelijst was even te
lang," meende Joost Berkhout.
„Toch hebben we niet slecht gespeeld. Vooral aanvallend ging
het goed. Normala gesproken
moeten 2G doelpunten genoeg
zijn voor de winst. S en K strafte echter balverlies vakkundig
af. Verder zie ik het niet somber in en moeten we leuk kunnen meedraaien." Doelpunten:
Jaap Loos (5), Peter Pennings
(4), Nik Gnjekovic (4), Guido
Weidema (3), Patnck Terpstra
(3), Jan van Duijn (3), Ronald
Vos (2), Gerard Damhoff (2).

Teleurstellende
nederlaag ZSC
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club1heeft een
teleurstellende 4'/:-3 /: neder laag geleden tegen het derde
team van Het Oosten uit Haarlem
De Zandvoorters speelden
onder hun kunnen. Vooral
Geerts en Ayress, anders goed
voor punten, waren niet in
vorm en verloren hun partij.
Ondanks knappe overwmnmgen van Lindeman, Van Esveld
en Paris kon de Zandvoortse
Schaak Club de nederlaag niet
verhinderen.

Schaken met
oliebollen
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaakclub verheugt
zich al op de decembermaand.
Op zaterdag 28 december vindt
in het Gemeenschapshuis (L.
Davidsstraat 17) het oliebollentoernooi plaats.
Aan het schaaktoernooi kunnen ook mensen meedoen die
geen lid zijn van de Zandvoortse Schaakclub.
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Rederij NACO maakt van varen een feest
Winter-verrassingstocht
U bent het niet van ons gewend, maar dit
jaar heeft Rederij Naco een verrassingstocht in haar programma opgenomen.
De route is bij ons bekend voor u is het
nog even gissen en raden.
Tipje van de sluier:
Zowel in de zomer als in winter is deze
fraaie vaarroute de moeite waard en we
zullen ons niet op heel groot vaarwater
gaan begeven.
Om 10.00 uur wordt u verwacht bij ons
aan boord, waar een vers kopje koffie mét
voor u klaarstaat.
Ondertussen zet de kapitein koers voor
een mooie vaartocht met een voor u nog
onbekende bestemming.

Een geheel verzorgde feestavond aan
boord van één van onze luxe salonschepen. Onze schepen hebben een capaciteit van 10 tot 500 personen. De schepen
zijn voorzien van centrale verwarming,
luxe bar, beneden- en bovensalon, zonnedek en dames- en herentoiletten.
Om 20.00 uur worden de trossen losgegooid voor een vaartocht door de havens
van Amsterdam. Uw gezelschap wordt
aan boord uitstekend verzorgd door ons
cateringteam. Uw gasten kunnen drankjes naar keuze bestellen (excl. buitenlands gedistilleerd) en gedurende de
gehele avond worden volop hapjes
geserveerd. Niet alleen nootjes op tafel,
maar ook een stokje saté, twee luxe
koude en drie warme hapjes behoren tot
het bittergarnituur.

Iets anders dan anders, want varen en
creatief bezig zijn is een unieke combinatie.
rafelversieringen
dinsdag 3 december J 996
Kerstkrans
dinsdag 10 december 1996
donderdag 12 december 1996

De door u gewenste datum kan geheel
vrijblijvend door ons, 2 weken, in optie
worden gezet. U heeft dan voldoende tijd
om een beslissing te nemen.

Kosten:
Incl. vaar- en bustocht, kopje koffie mét en
winterkostmaaltijd f 49,— p.p.

Voor uitgebreide toelichting of het
bezichtigen van onze schepen kunt u
altijd even een afspraak met ons maken.

Let op de speciale Stadspascheque korting van maar liefst f 20,—. Binnenkort in
het Stadspas Nieuws in deze krant.

De kosten van deze geheel verzorgde
cursusdag bedragen slechts/ 99,- p.p.

Tijdens deze vaartocht mag de bingo niet
ontbreken. Wij verzorgen voor u een aantal rondjes bingo, waarmee mooie prijsjes
te winnen zijn.

Om ca. 23.30 uur wordt de avond afgesloten met koffie en sandwiches.

Wanneer u plannen heeft voor een
huwelijk, personeelsfeest of gewoon een
gezellige avond dan biedt Rederij Naco
u graag het volgende aan.

Rederij Naco heeft samen met bloembinderij/atelier Fluitekruid een nieuw arrangement samengesteld voor degenen, die
in de koude wintermaanden toch iets buiten de deur willen ondernemen.

Dagindeling voor de cursus is aJs voJgf;
10.15 uur
De kapitein en zijn bemanning verwelkomen u graag aan boord van één van onze
luxe, heerlijk verwarmde salonschepen.
10.30 uur
Terwijl u geniet van uw kopje koffie of
thee met een plakje cake zet de kapitein
koers voor een fraaie vaartocht.
Aan boord zal Coby Wolf rat van
'Bloembinderij/atelier Fluitekruid' u verwelkomen. Coby heeft zich sinds een half
jaar gekwalificeerd op het hoogste niveau
van erkend bloemsierkunstenaar en laat
u graag kennismaken met het plezier van
bloemschikken.
11.00 uur
Rond dit tijdstip beginnen we, na de uitleg van Coby, aan het (eerste) werkstuk.
12.30 uur
Tijd om even te pauzeren. Een uitgebreide
koffietafel met diverse boordsoorten en
beleg staan voor u klaar. Wij serveren
daarbij koffie, thee of melk.
13.30 uur
Er moet nog veel werk verzet worden om
het werkstuk af te krijgen. Dus gaan we
na de lunch snel verder.
Tussendoor serveren wij u een drankje
naar keuze.
15.30 uur
Einde van de cursus. De krans of de tafelversieringen zijn klaar om mee naar huis
te nemen.

Rond het middaguur serveren wij u een
heerlijke winterkostmaaltijd bestaande
uit soep, boerenkool met worst, zuurkool
met spek en een ijsje toe.

Geheel verzorgde
feestavond
vanaf f 49.— p.p.

Cursus bloemschikken
aan boord salonboot

Tegen vieren varen we het IJ weer op om
vervolgens af te meren aan de bekende
steiger 7, waar de vaartocht wordt beeindigd.

Bovengenoemd programma bieden wij u
aan vanaf f 49,00 p.p. incl. bediening,
vaarkosten en BTW.
Deze aanbieding is alleen geldig in de
periode van l oktober 1996 t/m april 1997
en geldt bij minimaal 40 personen.
Wanneer uw gezelschap kleiner is dan
40 personen dan berekenen wij een toeslag van f 400,00 excl. 6 % BTW voor de
gehele avond.

Waar kunt u opstappen ?
Vertrek:
Achter CS, Amsterdam, de Ruyterkade
Steiger 7
Tijdstip: 10.00 uur
Aankomst:
Achter CS, Amsterdam, de Ruyterkade
Steiger 7
Tijdstip: ca. 16.00 uur

Rederij Naco is u graag van dienst bij
het organiseren van uw feest. Het
genoemde programma kan bijvoorbeeld
uitgebreid worden of anders worden
ingevuld aan de hand van uw wensen.

OED
Op 1 3 november verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer adviezen aankoop
woningen, woninginrichting en hypotheken
Meer informatie over adverteren in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel. 020-6451515.
Op 11 december verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

Data;
di 26, wo 27, do 28 en vr 29 nov. 1996

Ie en 2e kerstdag 1996
Vier de kerstdagen in stijl
aan boord van
luxe salonschip
Om 17.00 uur vertrekt ons salonschip voor
een vaartocht door de sfeervol verlichte
havens van Amsterdam.
Wanneer u aan boord komt waant u zich
direct in de gezellige kerstsfeer.
Tijdens de vaartocht staat er een uitgebreid kerstbuffet voor u klaar, met heerlijke gerechten. Het kerstmenu sturen wij u
op aanvraag toe.
De kerstcruise wordt afgesloten met een
spectaculair dessert met vuurwerk en koffie met bonbon.
Tussendoor krijgt u gelegenheid om te
dansen op de passende muziek van onze
muzikant. Voor de kinderen heeft de kerstman vast en zeker een leuke verrassing
meegenomen.
Om ca. 20.30 uur zal ons schip weer afmeren aan de Steiger.
Waar kunt u opstappen ?
Vertrek:
Achter CS, Amsterdam. De Ruyterkade
Steiger 7
Tijdstip:
Inschepen vanaf 16.00 uur,
vertrek 17.00 uur
Aankomst:
idem
Tijdstip: tot ca. 20.30 uur
Data:
wo 25 en do 26 december 1996
Kosten;
Exclusief drankjes incl. bovenstaand programma f 135,—
Kinderen 4 t/m 11 krijgen speciaal kindermenu en krijgen 50 % korting

Rederij Naco
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen met:
Rederij Naco
de Ruyterkade Steiger 7
1011 AA Amsterdam
tel: 020 - 62 62 466

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/<^U n)Cn<>c[ue.
Prijs incl.
B.T.W.

i
Schrijf hier in blokletters
2
uw tekst, l letter per
3
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen ~ 4
voor l letter. Minstens 3 5*
Ü 5
regels beschrijven. Aan *3 6
de hand van de daarnaast 1 7
geplaatste tarieven kunt u
8
zelf uitrekenen wat uw
9
advertentie kost.

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

51,70
69,15
86,60
104,05
121,50
138,94
156,39
173,84

C/J

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe clliciente manier om
snel in contact te komen mei leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Comacthjn 06350.15.15 6 K u n t u anoniem luisteren
naar lallo/c serieus ingesproken
advertenties van legers die een seneu/.c partner ol gewoon een vriend ot
vriendin toeken.

10

Naam:
Adres:
Postcde + Plaats:.

U kunt als le/ier van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageien op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6
ook /elf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U knjgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

Telefoonnummer:

•

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen m on/.e krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op de/e wij/.e al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. 11-00 '

Handtekening:

l MG

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

020-6658686
fexnr. 020-6656321

Vrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Woensdag 23 oktober 1996

1-13

De aardef V-lacht in He

In de door planologen
geschapen
Haarlemmermeerpolder
vormt Heimanshof in
Hoofddorp een oase. „De
Fransen zeggen dat zo mooi:
God heeft de wereld
geschapen, maar Holland is
door de Hollanders
gemaakt," zegt Ton
Engelman, beheerder van
deheemtuin. Holland mag
In iglo slapen
er in oktober grijzig uitzien,
Engelman wordt omgeven
Wintersportvakanties
blijven populair, maar ook door bloeiende bloemen en
bestemmingen in tropische planten.
landen blijken in de donkere wintermaanden favoriet.
Leni Paul maakt een selecANAF AMSTERDAMtie uit de honderden aanbieCS is het zo'n twintig
dingen in de kleurige reisminuten met de trein.
bureaubrochures.
Uitstappen in Hoofddorp.
Zwitserland is allang niet Daar rijzen rond het perron
meer de statige bestemming de spiegelwanden van tienmet overnachtingen in indruk- tallen kantoren op. Achter
wekkende hotels. Wie wil, kan de weilanden zie je vliegtuideze winter in Einsiedeln en in gen opstijgen en landen.
Saasfee slapen in een iglo, on- Schiphol is vlakbij. Een groder het motto 'Kaltes Iglu, warmes Herz'. Er zijn raclette-par- ter contrast met de heemty's in een berghut en men kan tuin Heimanshof - vanaf het
station vijf minuten met bus
verschil76 - is nauwelijks voorstel- Op
lende plekken
baar.
in de Hei-

Oerbos

V

Het kasteel van Doornroosje,
'Le Chateau de la Belle au
Bois Dormant'
mee met een sneeuwschoentocht. Informatie: 020-622.2033.
Nog doller maken ze het in
Pertisau, waar je met een geruit
kussen om de billen op de Achsensee meedoet met de wedstrijden over öe gladde ijsbaan.
Training is niet nodig, leeftijd is
ook onbelangrijk. Als je maar
een goede aanloop hebt en stevig in je schoenen staat.
Naar Lech reist niet meer alleen de koningin. Ook haar
minder bedeelde onderdanen
kunnen er deze winter heen.
Voor kleine beurzen hebben
Lech en andere Arlbergdorpen
dit seizoen een aardig aanbod
voor beginnende skiërs. Zij mogen gratis gebruik maken van
de oefenliften. Informatie bij
het Oostenrijks Verkeersbureau, 020-612.9682.

In 1973 werd aan de Wieger
Bruinlaan een instructieve tuin
aangelegd waar leraren biologie met hun schoolklassen wilde planten en dieren konden
bestuderen. Op het stuk grond
van één hectare zijn verschillende soorten landschappen
aangelegd met elk een eigen
verscheidenheid aan bloemen,
planten en bomen.
Je kunt er in een uurtje alle
paadjes bewandelen, maar er
ook urenlang ronddwalen. Oog
voor natuurschoon en kennis
van zaken kunnen het verblijf
aanzienlijk verlengen en veraangenamen. De tuin wordt
omgeven door een bosrand en
eenmaal binnen ben je weg uit
de bewoonde wereld. In het bezoekershuisje is een gids 'De
aarde lacht in bloemen' met
plattegrond van de tuin verkrijgbaar.
Vanaf de ingang kronkelen
paadjes alle kanten op, over
houtsnippers door bos, over
schelpen door duinen, door
weilanden, langs akkers en
vroeg of laat kom je bij de veenplas in het midden van de
heemtuin. Het zijn allemaal
Koeien staan in herfstige
nevelslierten. Over een
zandpad fietst een boer en op
de A 2 staat een Ble. En wij, wij
zitten op rood pluche met
warme croissants en koffie en
ik weet bij Nieuw-Vennep al
dat ik er goed aan heb gedaan
nu eens niet de auto te nemen
voor een weekendje Parijs,
maar gekozen heb voor de
trein. En wat voor trein: de
exotische grijs-rode vogel,
genaamd Thalys.

H

ET WAS DE voordelige
najaarsaanbieding die
ons had verleid. Verhalen over de eerste rit van de
supertrein Thalys, waarop de
pechduivel was meegereden als
passagier, hadden we natuurlijk gelezen. Een uur wachten
in een korenveld bij Lille met
Op wintersportvakantie is van reizigers die al een gijzelingsgealles en nog wat mogelijk
Alentejo, niet direct het
meest bekende deel van Portugal, maar zeker als de bomen
kleuren de moeite waard om te
ontdekken. Mooie Romaanse
tempels, sporen van de Visgothen en de Arabieren en grasduinen in met eeuwenoude dikke muren omzoomde stadjes
met onuitsprekelijke namen.
Informatie: 070-326.4371.
Wie wil slapen in het kleinste
hotel ter wereld moet naar het
Canarische eiland El Hierro
waar hotel Puntagrande staat.
Vier kamers, dus geen Hiltongevoel.
Informatie: 070346.5900.
Voor het derde achtereenvolgende jaar werd North Sea Ferries door The Observer uitgeroepen tot beste ferrymaatschappij. Wellicht een reden
om dit najaar vanuit Europoort
naar Huil te varen. Dit jaar voor
het eerst de keuze: of voor een
lagere prijs overvaren en je eigen brood meenemen of wat
meer betalen en luxe dineren
op het dek. Informatie: 0181255.500.
Catered Chalets in Frankrijk:
weer eens iets anders dan een
hotel en toch verzorgd. Je
huurt alleen of met een groepje
een chalet-met-staf, die al dan
niet verblijft in hetzelfde chalet
of daar in de buurt. Niks stoffen
en zuigen, niks boodschappen
doen en koken. Dat doet de staf
en 's avonds heb je je chalet
(ADVERTENTIE)
voor jezelf. Informatie: 020620.3141.
'De winter heeft een naam en
heet Noorwegen' roept het
Noors toeristenbureau en wijst
daarbij op de oude tradities in
dit land. Zo kun je er naast
skiën ook snowboarden, hondenslede-tochten en spectaculaire safaris's maken en op
avontuurlijke natuurtochten
gaan. informatie: 020-671.0061.
Euro Disney Parijs biedt dit
r^T^.^J
seizoen de mogelijkheid voor
'i"! -C.'. ><v. •^VH:-**'-*^
een aanzienlijk verlaagde prijs
ooqscJiappeÉ
de veertig op Amerikaanse leest
geschoeide attracties te beleven. Er zijn ook arrangementen
"*""KfiSt "^'
voor een voledige Disney-vavoor nieuwe produkten
kantie. Informatie bij reisbureaus.
.
en acties

*'
B

L.P.

manshof liggen veenplassen, zoals die
vroeger overal in ons land
ontstonden
bij het afgraven van turf
Fotoburo
Gosewehr

Luuk

kleine stukjes landschap. Toch
is het Ton Engelman („Nee, ik
ben geen biologieleraar," maar
wel met groene laarzen en de
bruin-groene 'biologenjas' met
capuchon) en de vereniging
Vrijwilligers van De Vriendenkring Heimanshof gelukt op
vaak maar enkele tientallen
vierkante meters een geheel eigen biotoop te scheppen. En inderdaad, de aarde lacht nog, in
oktober. Anders dan je vanuit
de trein of auto zou vermoeden
blijkt er in de herfst nog heel
wat te kunnen bloeien.
Op verschillende plekken in
de Heimanshof liggen veenplassen, zoals die vroeger overal in ons land ontstonden bij
het afgraven van turf. Langs de

4

OED, HET IS zondag.
Het is prachtig weer, dan
wil je wel eens de natuur
in. En dan echte natuur, niet
van dat aangeharkte. Dan bof
je toch maar als je m Amsterdam, woont We nemen de bus
naar de Maxis m Diemen, lopen achterom naar de IJsselmeerdijk en koersen vervolgens weer richting Amsterdam,
over de dijk. Die loopt al snel
over m de Diemerzeedijk. Een
berucht stukje Amsterdam,
een zware gifbelt.
Door dat gif komt er niemand, al tientallen jaren met.
De natuur greep haar kans.
Hier kun je zien wat er gebeurt
als de mens met ingrijpt om de
boel aan te harken. Er staan
grote kromgegroeide wilgen,
dichte struikpartijen waar je
geen meter ver kan kijken, een
wirwar van manshoge braamstruiken Eigenlijk jammer dat
alleen een enkele natuurfreak
zo gek is het gif en de bordjes
'verboden toegang' te trotseren
om dit donderend natuurgeweld te aanschouwen.
Maar op deze zondag is het
anders. Vanuit de richting van
Amsterdam komen horden
mensen aangelopen, allemaal
achter elkaar over de Diemerzeedijk, allemaal met een kaart
in hun hand. Tientallen, honderden mensen. Wat is hier
aan de hand?
„Het is de landelijke wandeldag," roept een passerende bekende. „Bij station Muiderpoort krijg je de kaartjes met
deze route erop. Kun je hélemaal naar Muiden lopen."
Een wandelroute over een
gifbelt, waarom ook niet. De
Dappermarkt-achtige gezelligheid past goed bij het grillige
landschap. De dijk is eventjes
een soort natuur-boulevard.
En de dieren hebben er weinig
last van. Een hermelijn rent razendsnel het pad over, letterlijk tussen de voeten van de
wandelaars door. Die vindt het
ook wel gezellig.
Aan het einde van de Diemerzeedijk, we lopen weer op de
openbare weg, stopt een auto.
De natuurkenners Martin Melchers en Geert Timmermans
stappen uit. Ze gaan libellen
vangen, waarvan er hier verbazend veel schijnen te zitten. Er
zit trouwens nog veel meer.
Martin en Geert spuien eventjes een enorme hoop getallen
betreffende het dierenleven op
de dijk. Uit de brei weet ik nog
net de 94 broedvogelsoorten te
onthouden. 94! Dat hebben we
in het Amsterdamse Bos niet
eens, en dat is tien keer zo
groot.
In het Plevopark stoppen we
natuurlijk bij het pannenkoekenhuis van Bertus en Marie.
Op deplacemat staat dat het
Flevopark een veel waardevoller natuur heeft dan de andere
Amsterdamse parken: 'omdat
het zo dicht bij de rijke natuurgebieden aan de rand van de
stad ligt.'
De invloed van de Diemerzeedijk houdt met op bij de
stadsrand.
Rcmco Daalder

G

oever groeit kleine watereppe,
zwanenbloem, moesdistel, kalmoes, gagel. In de rietkraag
met poelruit, dotterbloemen en
valeriaan. Er staan wilgen, berken en in het water zit kikker-

ragebieden zoals we die in Nederland kennen. De Haarlemmermeerpolder wordt nu meer
en meer volgebouwd maar was
oorspronkelijk vooral landbouwgebied. Daarom hebben

In de tuin groeien planten
die je elders niet meer ziet
beet, waterlelie, egelskop en als
de reigers wegblijven, vind je er
bruine en groene kikkers, padden en de kleine watersalamander.
Ton Engelman: „We hebben
de tuin verdeeld in allerlei flo-

we in onze heemtuin veel aandacht besteed aan akkers zoals
die rond 1900 in ons land voorkwamen."
„Tegenwoordig zijn akkers
het meest gecultiveerde landschap dat je je kan voorstellen

en zit er niks meer in. Vroeger
waren akkers boeiende stukjes
flora waar de natuur steeds reageerde op het bewerken van de
grond. De klaproos en korenbloem kent iedereen, maar die
zie je tegenwoordig nergens
meer, alles wordt platgespoten."
Volgens Engelman komt
daar gelukkig verandering m.
De Vriendenkring van De Heimanshof wil gemeente en boeren bewegen anders met de natuur om te gaan. Bij het onderhoud van wegbermen bijvoorbeeld. „We proberen boeren ervan te overtuigen rond hun
land een strook van een meter
breed niet te maaien. De opbrengst ervan is toch niet zo

groot en voor planten en dieren
is dat stukje heel interessant.
Er zijn steeds meer boeren die
dat doen, het zijn gelukkig niet
alleen maar natuurtaartaaren."
In de heemtuin wijst Engelman op een meidoornheg.
„Vroeger was dat het natuurlijke prikkeldraad rond stukjes
weiland en akkers. Meidoorn
heeft hele scherpe stekels en
geen dier dat daar doorheen
kwam. In de luwte van zo'n heg
groeiden weer andere plantensoorten dan in het land. Die stekels van de meidoorn liggen
ook vlakbij de heg op de grond
dus koeien of paarden aten die
planten ook niet op."

Maar voor meidoornheggen
en houtwallen is in Nederland
geen plek meer. De ruilverkaveReizen reizen op zaterdag en ling in de jaren vijftig heeft het
zondag is goedkoper, zij het dat landschap flink bedorven. „Aler op de terugreis dan geen les werd grootschaliger want er
drankjes en lichte maaltijden te kwamen machines en kleine
krijgen zijn in Confort l, de eer- stukjes land waren niet meer
we altijd maar met de auto over tijd met veertig minuten wor- ste klas. De NS hebben momen- productief. Alles moest vierheen waren gejakkerd op weg den bekort. In het begin van de teel overigens een aantrekke- kant en strak worden met lange
volgende eeuw zal er dan nog lijk tarief, gecombineerd met rechte sloten."
naar de Franse hoofdstad.
'Pak de trein' was ooit de slo- eens een uur van de tijd worden een verblijf in een hotel in Pagan van de NS. Wat de Thalys afgeknabbeld en ben je vanuit rijs.
In die zin is de Heimanshof
betreft hebben ze gelijk. In ver- Amsterdam binnen drie uur in
een soort historisch museum.
Leni Paul Natuur die in ons land verdwegelijking met het vliegtuig doe Parijs.
je er wel wat langer over (tot nu
nen is, is in de heemtuin terug
toe is de reistijd per Thalys vijf
te vinden. In de tuin groeien
(ADVERTENTIE)
uur), maar aan inchecken,
planten die in de rest van Nevoortijdig aanwezig zijn en landerland zijn uitgestorven.
derig hangen ontkom je wel
mooi. En met de auto zit je
Bram Couvreur
doorgaans op het traject AmDe vriendenkring houdt elke eerste
zaterdagen zondag\an de maand open
sterdam-Parijs overdag toch
dagen. Dan kan men de tuin bekijken
gauw weer in een file.
en zijn er lezingen over natuuronder-

Thalys' zoeft naar Parijs

voel voelden opkomen, het te
laat vertrekken uit de Lichtstad
en veel ander ongerief. Maar bij
de tweede rit van de Thalys
werd duidelijk dat het om kortstondige kinderziektes ging.
Met de Thalys hebben de Nederlandse Spoorwegen een eerste stap gezet op weg naar een
volwaardige aansluiting van
Nederland op het Europese net
van hogesnelheidstreinen. Van
die hoge snelheid is overigens
tot aan de Franse grens nauwelijks iets merkbaar. Pas daar
krijgt hij echt de vaart. Met een
snelheid van driehonderd kilometer per uur zoeven we door
Overigens zal eind volgend
het vlakke, landelijke noorden jaar, als ook de snelle lijn tusvan Frankrijk, vrijwel op gelij- sen Brussel en de Franse grens
ke hoogte met de tolweg waar in gebruik is genomen, de reis-

werpen. Overigens loont het de moeite
ook op andere dagen even te bellen
want de tuin is in principe iedere dag
vrij toegankelijk. De gids is alleen te
krijgen als er iemand in het bezoekerscentrum aanwezig is. Adres: Wieger
Bruinlaan 1. Bellen voor bezoek: 023561673H of 023-558.1158

\WEEI

geeft u meer!

In de Stadsschouwburg danst Opus One zaterdag 26 oktober de
splinternieuwe voorstelling

Jungle
Book

Sinds begin
juli rijdt de
grijs-rode 'yogel' dagelijks
vier keer per
dag vijf kwartier
sneller
tussen
de
Randstad en
Parijs
Foto D Momil

BOES

In Opus One's nieuwste
dansmusical herleeft het
verhaal van het mensenjong Mowgli, dat opgroeit
temidden van wolven Van
zijn vrienden Baloo de
beer en de panter
Bagheera leert Mowgli op
Fo(0 W|m Roefs
zijn hoede te zijn voor de
Apenbende en Shere Khan, de bloeddorstige tijger waarmee Mowgli
uiteindelijk een hevig gevecht levert De grootste strijd voert hij echter met zichzelf, terwijl hij uitgroeit van 'dier tot man
In deze avondvullende famillievoorstelling laat regisseur John Yost
het oerwoud en zijn bewoners tot leven komen De choreografen
Frans Schaven en Inge Visser vertaalden het scnpi van John Yost
en Maurice Wijnen naar 'beestachtig ballet spetterende jazz-dance
en acrobatische nummers Ton Scherpenzeel tekende voor de composities, Goot van Doesburgh voor de liedteksten Het decor is van
Francoise Braun en de kostuums zijn ontworpen door Margot
Peterse
De voorstelling begint om zeven uur Lezers van dit blad krijgen
tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon een korting van vijf gulden op de normale toegangsprijzen van dertig,
vijfentwintig en twintig gulden Op de laagste rang (vijftien gulden)
wordt geen korting verleend De bon is alleen geldig voor de voorstelling op 26 oktober en geldt niet in combinatie met CJP, JTK of
Pas65. Reserveren bij de kassa van de Stadsschouwburg, telefoon
020-6242311

Bon voor onze lezers
NaamWoonplaats —
Aantal personen

geeft u meer!
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Service en Reparatie

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

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

ALTO automaat, nette auto,
'85, 2500,-. Nierop-Daihatsu
A'dam, 020 - 6183951.

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop +• Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691/6149557

Luxe Suzuki Swift 1.3 GS '91,
65.000 km, ƒ9.950. Evt. met
parkeerverg.: Leidsepl.-CSSingel-Jordaan. 020-6382447

AUTOLAS: 0756-314 618
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
HEINING HOBBYHAL
020-4976999
APK KEURINGEN ƒ70,
Klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220
Ook op zaterdag open l

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
Autobedrijf CRYNSSEN
cil.koppen vlakken. Garage/
Crynssenstraat 10-14
irote sortering ONDERDELEN
motorenrevisie FEENSTRA
Tel.: 020-6184402.
Forman stationwagen SLXi, van alle schade-auto's, alle
Industrieweg 27, Duivendrecht
APK-keurstation, reparaties
incl. LPG, l.m. velgen, dec. '94, merken, alle bouwjaren.
Tel. 020-6980639
alle merken en schaderegeling.
blauw, ƒ 15.950, inruil en fin. GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
mog. PON MOBIEL B.V.
Voorschoten: 071-5600233.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf,
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
-oop-, sloop- en schadeauto's
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Motorrijlessen ƒ 42,50
Voor een perfecte SAAB 99
20 autorijlessen + examen ƒ 950
90, 900, 9000 ook Royal Class RDW Erkend auto-demontage20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
bedrijf STRUDONK. Inkoop
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 • 6127187.
van sloop- en schade-auto's.
SAAB SERVICE
Tev. verkoop van onderdelen.
MOLENAAR
THEORIELESSEN VOOR RIJBEWIJSKANDIDATEN
Gratis gehaald. Meteorenweg
Tevens gratis rijles-infogids verkrijgbaar. Tel. 020-6633773
HOOFDDORP
381, A'dam, 020 - 6319802.
RIJSCHOOL ROLF
Autorijschool Uniek. Vaste
Onderhoud, reparatie, APK.
Te koop gevraagd loop- en Rijden bij Rolf is een begrip in lesprijs ƒ40,- per heel uur.
Eigen revisiewerkplaats
sloopauto's. Hoge prijs. Met
Amsterdam. Met een goed Gratis theorie leerboek.
voor Saab motoren
vrijwaring en eigen ophaal- team instructeurs geven wij op Examengarantie mogelijk.
en versnellingsbakken.
dienst. Kila-slopenj:
een psychologische manier in- Info 06-53365914.
Tevens verkoop van nieuwe 023-5333742 / 06-52838400.
tensief les en nog leuk ook!
en gebruikte onderdelen
Hoog slagingspercentage en
023-5614097
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
SAAB DEPOT
Tel.: 020-6868063/6332405 of
Verkoop van nieuwe en gebr.
06-54633678. P.S. Ook 8-weekonderdelen. Tevens revisie, on1 Gesl.
2
wiel.aanh.wagen, se cursussen en examenroutes DE HOOGSTE PRIJS voor elk
derhoud, rep. 0412-636737.
merk auto a cont. met vrijwar.
2.75x1.60x1.40, rolluiken zij- rijden is vanzelfsprekend.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
kant, ƒ 2.650. Tel. 020-6133369.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-065.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Skoda

Rijscholen

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelsrijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gaslhuisplein 12.

Saab

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

Autosloperijen

Grijs verh. dak
+ montage 995 ex

ƒ 44,00
J 14,85
ƒ 9,20
ƒ
9,20
ƒ l 0,90

Auto's te koop
gevraagd

Aanhangwagens(bootjtrailers

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

Renault

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Autobedrijf Kleijn te Weesp
vraagt te koop alle merken en
typen auto's, ook vracht en bestel, schade of defect geen bezwaar. Tevens vragen wij ook
te koop toercaravans.
Contante betaling, vrijwaring
RDW. Tel.: 0294 • 417813,
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhangw. en carav.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
035-6835858 of 06-53331964.
Wij komen vrijblijvend langs.
Gevr.: auto verbouwd tot vervoer rolstoelpassagier.
Tel.: 079 - 3517542.
Gevraagd jonge auto's v.a.
1990 a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

onze aanbieding van deze week!
Opel Corsa Swing 3 drs 12i
1993, 88000 km, rood metallic
Open Corsa 5 drs Swing 1.41
1996,16.000 km, grijs metallic

12.950,22.950,-

Opel Astra3drs1.4iGL
1992, 69.000 km, brilliant rood
Opel AstraS drs 1.4IGL
1995, 56.000 km, groen metallic
OpelVectra4drs18iGIS
1991,1e eigenaar, grijs metallic
Opel Vectra 5 drs 1.6i GIS comfort
1995, 8.900 km, groen metallic

15.950,24.950,14.950,32.500,-

OpelKadett4drs18S
1989, 91.000 km, wit
Opel Kadert 3 drs 1.61
1988, 80000 km, grijs metallic
Peugeot1061.1XN3drs
1993, 36000 km, blauw metallic
Audi 200 Turbo 4 drs automaat
1988,1e eigenaar, diverse opties,
zeer mooi

Autoverhuur

8.950,6.950,15.950,-

•

12.950,'

„...H&s Van Lent als je voor Ope( bent"

OUKEBAAS

I

niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet pag. 888

van lent opel
heemstede
HEEMSTEEDSE DREEF 261
TEL:023-5281550
filiaal: Kam. Onnesstr. 15
Zandvoort 023-571546

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

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

Volkswagen

020-665 86 86

PASSAT GL stationwagen, bj.
'87, 240.000 km, orig. rek. v.
dealeronderh. aanw., trekhaak,
hulpvering achter, radio/cass.
ree., ƒ4250. 020-6240401.

Volvo
15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
l ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Ford

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Ford Escort Sedan 1.8 CLX,
sept. '95, veel accessoires.
LOOP of sloop. Volvo 240 GL Prijs ƒ 27.000. Tel. 075-6121387
stationcar '83, 750,-. Nierop,
Amsterdam-West 020-6183951

Honda

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

Civic
Civic
Civic
Subaru Legacy 1.8 GL, 1991, Civic
160000
km,
grijs,
LPG Civic
APK/VVN gekeurd, ƒ 11.950.Civic
P. Smit Autoserv. 020-6719154.
Civic
Civic
Civic

HONDA DEALER
AUTOKROOIJ
coupé 1.5 DXi
1.5 DXI, 3-drs, rood
1.5 DXI Sed., sp.vlg.
1.5 DXI, 3 drs.
1.5 GL, div. acces.
1.5 GL, 3-drs
1.6 l Sedan, st.bekr.
1.5 GL 3 drs.
1.5 GL DEC

10/94
850 T 5 Estate 2.3
740 GL Estate 2.3 .
.. 4/90
..1/89
240 GL Estate 2.3 .
740 GL, aut., 2.3 ..
, . 5/90
. . 1/90
740 GL, aut., 2.3 ..
440 Escape 1.8
, . 6/93
440 Escape 1.8
12/92
440 Escape 1.8
12/92
460 Comfort 1.8
1/94
460 GLE LPG 1.8
10/93
440 DL 1.8
4/95
440 DL 1.7
3/89
Autobedrijf DICK MUHL
OF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel.: 0294-418200/418008

95
94
92
92 940 GL Sedan aut. '91. 480 ES
90 st.'86. 340 DL 1.7'88, 460 Tur'90 bo, zwart '90. 440 1.8 inj. '92.
89 340 aut. '88 t/m '92. NIEROP,
88 de Vrienden van uw Volvo!
87 Vancouverstraat 2-12, A'damWest. 020-6183951.
T.T. Vasumweg 32, A'dam-N.
Tel. 020-6310615.
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
V.a. Ring Afslag S 118 volgen
lederen interieur, ABS,
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097.
940 GL Estate 2.3
1991

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Van Vloten
Amsterdam

Hyundai

Alfa Romeo

850GLT2.520v

1992

Hyundai Pony 1987, 150.000 740 GL 2.3
1990
km, met tr.haak, radio/cass. 740 GL 2.3 Estate
1988
apk, ƒ 1850. 0297-567063.
460 (LPG)
1991/1994
Mooie 155 2.0 TS, 09-1992,
440 automaat. 1990 t/m 1992
antraciet, 112.000 km, climat440
1990 t/m 1995
control, ƒ 23.500. 020-6365838.
240 Estate 2.3 dec
1992
Tegen inruilprijs: van 1e eig. ex- Mazda 323 GLX '94, 1.81, airdirectieauto, Alfa 155 1.7 TS, co, electr. bediening ramen en
uw Volvo-dealer
okt. '94, ƒ 17.500 incl. BTW.
met persoonlijke service
buitenspiegels, cass/
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Tel. stereo, cruise control, wiel- Tel. 020 - 6369222, Meeuwen020 - 6627777,
locks, spoiler, metallic lak, anti laan 128, Amsterdam-Noord.
roest behandeling, 24.000 km, Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
pr. ƒ 30.000. 023 - 5330267.
.EUS AUTO B.V. 0546-861238.
MX5 Miata, 52.000 km, '90, Mooie VOLVO'S, scherp geCITROENSPECIALIST
rood hardtop cruise alarm pwr. prijsd met diverse extra's.
TIMO DE BRUYN
850 T 5, automaat, Estate,
Occasions, reparaties, APK, st a/c headrest speak airbag 1994, ƒ 58.900.850 Estate, LPG
ƒ27.500. Tel. 023 - 5628452.
schade en laswerk.
onderbouw, 1994, ƒ 43.500.850
Verkoop onderd nwe/gebr.
GLT, 68.000 km, 1992, ƒ 33.500.
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
940 Polar, 1994, ƒ32.900. 940
Ruime keuze in 2 CV occasions Peugeot 205 GTI m '93 schuifd. GL, 80.000 km, 1992, ƒ 25.800.
alle leeftijden. De Eendenspe- leren bekleding, ABS, electr. 940 GL, automaat, LPG, 1992,
940
SE,
1992
cialist Leende.: 040-2061528. ramen, c.v., d. groen ƒ 17.500. ƒ22.500.
Visa Garage tel. 020-6278410. ƒ29.000.
XM TD Break Ambiance ABS
T.k. Volvo 245 G, autom., 1980,
Airco Clarion 10/94 ƒ39.500
ZU l D WIJ K
APk tot 7-'97, nette auto, nieuXM TD Aut. ABS '94 ƒ29.500
peugeot-dealer
we onderd. o.a. remsch., prijs
XM TD Amb. airco '94/25.500
XM TD Ambiance '92 ƒ 19900 'Inkl. 3 mnd BOVAG-gar.+APK ƒ2800,-. 020 - 6833691.

Mazda

Geen nieuws van het Carisma-f ront

Citroen

Peugeot

XM D Break '92
ƒ 22.500
XM 2.0i Break aut. '92/ 22.500
XM 2.0i Break '92
ƒ 22.500
XM Comfort airco'94 ƒ 22.500
LX 2.0 RE '86
ƒ 1.750
Xantia 2.0i SX LPG '94/ 24.500
ZX Diesel '93 5 d
ƒ 13.750
ZX Diesel '94 5 d.
ƒ 15.500
3X TZD 91
ƒ 8.500
BX Diesel 12/'91
ƒ 8.500
BX Diesei '93
ƒ12.750
BX Turbo D '89
ƒ 4.950
BX TGD Break '93
ƒ 14.900
BX RD Break '89
ƒ 5.950
BX RD Break '87
ƒ 2.950
BX 19 TZi '92
ƒ 12.500
BX 19 TZi '90
ƒ 8.950
BX 16 TRi '88
ƒ 3.950
BX 16 TRi LPG 89 ƒ 3.950
BX 14 TE '93
ƒ 12.500
BX 14 TGE '92
ƒ 9.950
BX 14 TGE '91
ƒ 7.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel 020-6278410.

205 GE 1.1i '91
56.000 km
205 XS 1.4i '90
50.000 km
205 GTi 1.9 '87
109.000 km
*12 mnd Leeuwek.-gar. + APK
106 XN-50 pk '93 78.000 km
106 XN-60 pk '92 39.000 km
106 XR-60 pk '94 14.000 km
106 XN Diesel '93 68.000 km
205 Trophy 1.1i '9253.000 km
205 Accent 1.1i '9339.000 km
205 XR 1.4i '93
29.000 km
306 XR 1.4i '94
57.000 km
"z.g.a.n. direktie/demo auto's
306 XR 1.4i '95
18.000 km
306 XR 1.4i '96
11,000 km
306 XS 1.6i '96
11.000 km
406 ST 1.8I/16V '9517.000 krn
"Vreemde merken:
Fiat Panda'88
112 000 km
Ford Fiesta 1.1i '91 94.000 km
Mazda 323 aut. '91 25.000 km
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864

Porsche

Zilvergrijze BX 16 TRI met trekMOTORISCHE problemen?
haak, elec ramen, b.j. '87, APK Laat uw auto testen d.m.v. de
6-'97, ƒ 2 500. Tel. 020-6227905. modernste apparatuur.
Garagebedrijf OUT. 020
6441020 ma-vr. 8.00-17.00 u.

Daihatsu

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

Klassiekers
en Oldtimers
Oldtimer: Peugeot 203, 1952
auto verkeert in goede cond.
prijs ƒ 9750. Tel. 0524-513711,
PEUGEOT 404
betrouwbare, comf. klassiekei
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad.
Frank Dordregter 020-6826974
PEUGEOT 404, '63, in co
coursstaat, orig. 59.000 kr
ƒ 20.000. Inl. 030 - 2334242.

Accessoires
en Onderdelen

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Porsche 944, zwart, st.bekr.
Klaar terwijl u wacht.
kanteld. Porsche 911, 3.2 Car
Ruilstarters en dynamo's.
rera Cabno, airco, leer int., el
Valkenburgerstraat 152.
dak, 9/88. Porsche 924, rood
Tel.: 020-6240748.
4/84. Porsche 911 3.2 Carrera
Coupé, el. dak, airco, rooc Grote sortering ONDERDELEN
Div cuore's '86 t/m '94. Chara- 6/86. BEREBEIT, Amsteldijk 25 van schade-auto's, alle
de 1 3 inj 16V TR km 25000 '93 Tel. 020 - 6627777,
merken, alle bouwjaren.
(nw model) Charade 1.3 inj.
GEBR. OPDAM B.V.
16V TS '94. Charade 1.3 m].
Tel.: 023-5845435.
Sedan '92. Nierop-Daihatsu,
Vancouverstr
2-12 A'damWest 020- 6183951.
MINOR MOTORCARS
C A M P E R S H O W van 26
Sloterkade 43/44
t/m 30 oktober met nwe VW
Amsterdam
campers, accessoires en ge
Tel.
020
6177975/6158022
T k Tiptop rode FIAT PANDA
keurde occasions bij: A-POINT
Rover-dealer voor
'85, apk tot eind '96 ƒ 1500
Kollenbergweg 11, Amster
Amsterdam, Amsteveen e.o. dam-ZO, 020 - 4301600.
tel 020 - 6226773.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Rover

Fiat

Campers

Nieuw: de Mitsubishi Carisma sedan.
Naast de zeer succesvolle Carisma

Extra's,op de Carisma Sportsi,, •
, •'
-15'lichtmetatenvel- ,
gen en 195/50 banton
- groot schuïf-/kanteldak van gehard
, zonwerend glas.
Totale waarde ƒ 3.400.--.'

hatchback introduceert Mitsubishi nu de
nieuwe Carisma sedan.
Het onderscheid zit 'm in zijn fraai
gelijnde achterkant. Dat geeft deze

ExtraopdeCBrism»'-'
.' Airco* Is een cornpteèl
, - ' geïnstalleerde *' „,'.;,
•'•' ; •-airconditioning. ,(>:, •
,
voor, een optimale ' "
';>
temptrattwran ,^,
;• /• : luchtvochtigheid, ter "'"•' waarde van ƒ 3,8QO.;.

tijdelijk ƒ 1.550,- retour, waardoor u al

•

e

Carisma rijdt v.a. ƒ 33.845,-.
De nieuwe Carisma sedan is nu

't
Zijn

de

van alle kanten te bewonderen in onze

" ' •
Hatchback
v a
-

, Hatchback
ƒ36.995,v.a.

nieuwe Carisma sedan niet alleen een bijzonder

Maar het wordt nog beter. Alle Carisma's zijn

aantrekkelijk uiterlijk, maar bovendien een bagage-

er nu tijdelijk in twee heel speciale uitvoeringen.

ruimte van maar liefst 480 liter en heel veel hoofd-

De Carisma Sports en de Carisma Airco* met een

en beenruimte achterin.

voordeel dat kan oplopen tot maar liefst ƒ 3.105,-!

kleine

', - ••'

showroom. Verbaas u en test 'm daarna

op de weg op al zijn sublieme rij-eigenschappen.

dingen

die
Mitsubishi
groot

maken.
Wat het overige betreft heeft Mitsubishi alles bij
het succesvolle gelaten. Dat is al erg goed nieuws.

Kiest u niet voor één van de
twee Carisma Specials clan krijgt u

Speciale Carisma's voor een speciale prijs. Of ƒ 1.550,- contant.

MITSUBISHI
MOTORS

*• M.u t' dieseluitvneriiii>eii Aitie loopt l/m 31 tlccemher I(J9(> en geldt voor aanschaf va» een nieuwe Miisuhishi Carisma. Kegisiraiie voor 12 januari 1997. Prijzen inil. BPMIBTW, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaar maken. afSassenheini.
Afgt'hceld tli' Ctntstnd M'ilun GLX. Wijzigingen voorbehouden. Met 3 jutn' Miiltigatwitic/lntcr-Eum .VtTwVr. linp.: Hart Nibbrig & Grceve 13.V.. Sassenltetm. (0252 J 26 61 I I . Bel gratis voor een proefrit of meer informatie: 06-0383.

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan l, tel. (023) 529 4002.

Zeilmakerstraat 2, tel. (023) 538 55 50.
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Adverteren op
deze pagina?
Voor meer informatie:
tel. 023-5617166

C Commerciële bijlage yan

Elastieke kracht van Fiat Marea

Nieuw rijdersblad
Daewoo ForYou
Vier keer per jaar valt ie m de bus van elke Daewoo-rijder Zoals
de titel van het onlangs geïntroduceerde rijdersblad Daewoo For
You al doet vermoeden gaat het vooral om de persoonlijke aspecten van het Daewoo-bezit
Interviews met meer en minder bekende Nederlanders die een
auto van het jonge Koreaanse merk rijden en praktische informa
tie bijvoorbeeld over de werking van het antidiefstal-blokkermgssysteem wisselen elkaar af Het formaat van Daewoo for You valt
op vierkant

D

E VIJF CILINDERS van de 2,0 liter motor roffelen
er lustig op los. Het is een genot om ernaar te luisteren. De krachtbron van de Fiat Marea HLX spint
als een poes. Bij lage toerentallen wel te verstaan, maar
wie de naald van de teller naar hogere waarden jaagt
bespeurt iets van een brullende leeuw.

Toyota LandCruiser Chaflenger
op grijs kenteken
We hebben ruimschoots de tijd
gehad om het geluid van deze
vijfcilmder motor van Fiat te
bestuderen De Marea viel de eer
ten deel om te fungeren als voertuig voor het bezoeken van de
Panjse autosalon HIJ gedroeg
zich als een waardige reisgenoot,
die goede prestaties op de
'Autoroute' koppelt aan elastieke
souplesse in het drukke Panjse
verkeer
Regelmatig viel op dat we bochten namen in de derde versnelImg De krukas maakte soms
minder dan 1 500 omwentelingen
per minuut, maar dan nog

Openingstijden
MotoRAl
Op 24 en 25 oktober van 10
tot 21 uur en op 26 en 27
oktober van 10 tot 17 uur.
De toegang bedraagt
ƒ 17,50. Jongeren van vier
tot elf jaar en houders van
een Pas 65 betalen ƒ 12,50,
Een prijs die ook geldt voor
groepen die zich vooraf
aanmelden bij de RAI. Wie
niet op de motor komt maar
met de trein kan een
Railidee MotoRAl kopen,
die korting op de treinreis
en de toegang geeft.
Helemaal gratis naar bmnen kunnen al degenen die
deze maand hun motorrijbewijs of brommercertificaat halen. Informatie is te
verkrijgen via telefoonnummer (020) 5491212.

De Toyota LandCruiser ChaHenger is nu ook op grijs kenteken verkrijgbaar HIJ heet Commercial De dnedeurs kost 53 609 gulden en
de vijfdeurs 54 885 gulden
De firma A S H B V m Herkingen heeft m opdracht van Toyotaimporteur Louwman & Parqui de ChaHenger omgebouwd voor de
eisen van het grijs kenteken Een semi verhoogd dak en een 30
centimeter hoog tussenschot zijn het resultaat Deze zaken aoen
geen afbreuk aan het karakteristieke uiterlijk van de LandCruiser
ChaHenger Op de ombouw rust zes jaar carrosseriegarantie

reageerde de motor zonder enige
trilling op het gas Deze vijfpitter
die destijds debuteerde m de
Lancia k (kappa), doet evenzeer
goede zaken m de Marea

supersnel m het regenachtige
Parijs Ook zijn zaken als centrale
portiervergrendehng en elektrisch
te bedienen ruiten en spiegels
standaard

doet deze afstelling wat stoterig
aan Maar ja, als het echt op
comfortabel veergedrag aankomt,
heeft Fiat zachter gedempte versies

De HLX is de meest luxe versie
Het is daarmee de auto die het
dichtst m de beurt
komt van de aanduiding 'opvolger
van de Croma'
Daarnaast valt de
Marea te kenschetsen als remplacant van de
Tempra In elk geval verdient hij
de aandacht van iedereen die
pakweg vanaf 35 000 gulden te
besteden heeft voor een auto,
want daar begint de prijslijst

Opvallend is de voorkant van de
Marea De platte en kleine grille
en de priemende lampen geven de
auto het uiterlijk van een

De Marea is er met zes motorvananten De helft daarvan bestaat
uit turbodiesels Fiat biedt keuze
uit twee viercilmders van elk 1,9
liter met respectievelijk 75 en 100
pk en een vijfcilmder 2 4 met 124
pk De benzmevananten meten
16,1,8 en 2,0 liter ze leveren
respectievelijk 103, 113 en 147
pk

test

In de testauto treffen we het
neusje van de zalm als het gaat
om comfort De auto beschikt
over automatische klimaatregeling In combinatie met de airconditionmg is het zodoende snel
aangenaam m de auto
Bovendien ontwasemen de ruiten

houding Door de ver naar voren
geplaatste voorruit treffen we binnen veel ruimte Zeker voorin is
er geen klagen Het zitcomfort
van de stoelen staat op hoog
niveau Achterin zal je je met
lange benen even moet schikken
De wegligging van de HLX valt
het best te typeren als sportief
De schokdemping is behoorlijk
straf Dat komt de koersvastheid
en de precisie van de besturing
op hoge snelheid buitengewoon
ten goede Op kei-achtig plaveisel

Halve eeuw scooter
E MOTORLJEFHEBBER kan zijn hart
ophalen tijdens de
MotoRAl (24 tot en met 27
oktober). Maar dat geldt
evenzeer voor het groeiende aantal berijders van
scooters. Dit voertuig
bestaat vijftig jaar en is
daarom het thema van de
show. Het hoogtepunt vormt
een Concours d'Elegance
op zaterdag 26 oktober
waaraan elke scooterrijder
kan meedoen.

D

De scooter is de laatste paar jaar
razend populair, vooral bij jongeren Met name de 49 cc bromscooters scoren sterk Tal van
fabrikanten, zoals het Italiaanse
Vespa, spelen m op deze trend
door bij de scooter een kleurige
kledmglijn te presenteren, die
doet denken aan de hippytijd van
de jaren zestig
J A van Doorn, voorzitter van de
afdeling gemotoriseerde tweewielers van de RAI, ziet meer kansen voor de scooter De categorie
van 125 cc, waarvoor een njbewijs A nodig is, kunnen een alternatief zijn voor het woon-werkverkeer en voor het rijden door de
stad Met de scooter zijn files te
verkleinen en mogelijk te voorkomen Een impuls van overheidswege is gewenst, zoals het toe-

Gratis bellen met
Carpooiinformatielijn

De Fiat Marea legt uitermate sportieve prestaties aan de dag.
SPECIFICATIES
Fiat Marea 2.0 HLX:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Motortype Vijfcilmder twintig kleppen
Cilinderinhoud
1 998 cm3
Vermogen
108 kW/147 pk
bij 6 100 t p m
Max koppel
186 Nm bij
4 500 t p m
Acceleratie
8,7 sec van 0100 km/uur
205 km/uur
Topsnelheid
Gem verbruik
8,9 Itr/IOOkm

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtigmg
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Getint glas
ABS
Dubbele airbag
Airconditioning

Prijs

Om het carpoolen nog verder te stimuleren is de
Carpooiinformatielijn 06-0676 voortaan gratis Deze telefoonlijn
werd enige tijd terug in het leven geroepen door de ANWB en het
ministerie van Verkeer en Waterstaat Er is informatie op te vragen
over de besparingen die carpoolen kan opleveren de kostenverdeImg tussen de carpoolers onderling en verzekeringen Ook wordt
de beller wegwijs gemaakt hoe een andere carpoolpartner te vin
den
Op dit moment carpoolen zo n 550 000 Nederlanders De kostenbespanng blijkt voor de meesten het doorslaggevende argument
om te carpoolen BIJ een woon-werkafstand van ongeveer 35 kilometer (enkele reis) is op jaarbasis al zo n 2000 gulden te besparen

ƒ 47 950,-

Renault luidt voorjaar '97 in met Mégane Cabriolet
De Sport Spider (l) zal nog even voorpiepen. Deze
open auto verschijnt in december, terwijl de
Mégane Cabriolet (r) in mei de showrooms
binnenrijdt

H

ET VOORJAAR VAN 1997 begint zonnig wat
betreft Renault. Dan komt de Mégane
Cabriolet op de markt. De familie
wordt nu echt groot: van de Mégane
zagen reeds de vijfdeurs hatchback, de
sportieve Coupé en de Scénic het
levenslicht. De vierdeurs sedan verschijnt later dit jaar, in het voorjaar dan
gevolgd door de versie zonder dak.
Begin oktober stond de Mégane
Cabriolet te schitteren op de autosalon
van Parijs.

Kenmerkend is de dynamische
lijn waarin trouwens een rolbeugel ontbreekt De veiligheid bij
een onverhoedse koprol wordt
gewaarborgd door een verstevigmgsprofiel dat rondom de voorruit is aangebracht

plaat is geïntegreerd in de carrossene toont hij bijzonder strak
Het model is ontwikkeld in
samenwerking met de Duitse carrossenebouwer Karmann, die in
1991 begon met de productie van
de Renault 19 Cabriolet

De kap is eenvoudig en snel te
bedienen Een elektrisch te
bedienen kap is afhankelijk van
de versie, standaard of optioneel
De Mégane Cabriolet is een
echte roadster Doordat de afdek-

Aan de basis van deze dakloze
Mégane staat de coupe Ondanks
zijn kap biedt de cabno net
zoveel bagageruimte als de
coupe Daarvoor is bij de cabriolet een tien centimeter grotere
achteroverhang gecreëerd De

totale
wagenlengte
groeide tot
4,02 meter
In het vooronder van
de komend voorjaar te
introduceren Mégane Cabriolet
kunnen een van de volgende drie
motoren worden geplaatst een 16

en een 2 O liter achtkleppen
krachtbron en de 150 pk sterke
20 liter 16V-motor Renault sluit

trouwens dit jaar
nog af met een
ander onthoofd model de
Sport Spider met voorruit die
84 600 gulden kost Zonder voorruit is dit model reeds te koop De
Mégane Cabriolet maakt in mei
volgend jaar zijn opwachting bij
de Nederlandse dealers

Ford Ka kwiek
Nieuw van het Italiaanse Vespa is deze ET
4-scooter (125 cc) in een 'retro' look. Hij
kost 6.850 gulden.
mogen van 125 pk en een relatief
staan om met het autorijbewijs B
bescheiden gewicht van slechts
ook scooters tot en met 125 cc te
187 kg De prestaties staan op
mogen rijden
hoog niveau Het is een tegenhanger voor de Honda VTR 1000
Tijdens de MotoRAl kunnen
bezoekers trouwens rijden op een Deze is te zien op de RAI en
komt m april op de markt
aantal gepresenteerde scooters
om zelf te ontdekken hoe makkeDe BMW is een voortzetting van
lijk dat gaat
de K-lijn Deze motor, opvolger
van de K 1100 RS, komt begin
De RAI is daarnaast deze dagen
volgend jaar op de markt Het
de showplaats van alle nieuwe
viercilmder blok levert een vermomotorfietsen en toebehoren
gen van 130 pk en hangt in een
Opvallende primeurs zijn de
nieuw ontwikkeld lichtgewicht
Suzuki TL 1000 S en de BMW K
aluminium frame De prijs van de
1200 RS De eerste heeft een
BMW is al wel bekend HIJ moet
tweecilinder blok (V2) van duizend cc
34 950 gulden kosten
met een
verDe MotoRAl heeft m speciale
paviljoens klassieke Italiaanse
motorfietsen Ook wordt de toekomst in beeld gebracht Wie
direct wil shoppen, kan terecht op
de Motormarkt waar kleding en
'leuke hebbedingetjes' worden
aangeboden

Suzuki presenteert een snelle tweecilinder met de TL 1000 S.

Dan is er nog een verkiezing van
zelfbouw motoren Bezoekers
kunnen hun voorkeur voor de
mooiste motor van Nederland
kenbaar maken op speciale formulieren Een deskundige jury
heet' reeds een voorselectie
gemaakt Wie zijn stem laat gelden, maakt kans op een verzorgde motorvakantie m Amerika

schien wat te nadrukkelijk gaan
opvallen

M

et een beetje fantasie
lijkt de Ford Ka op
een kaasstolp. De ver
op de hoeken geplaatste
wielen en het bolle dak voeden dat beeld. De eigenzinnige vormgeving werkt als
een magneet op de aandacht van omstanders,
zoals we spoedig ontdekken tijdens een eerste kennismakingsrit met deze Ka.
Het model komt begin volgend jaar naar ons land.
Op het eerste gezicht oogt deze
Ford erg klem Je kunt je nauwelijks voorstellen dat er vier mensen m passen Wel, dat gaat
prima Voorin is de hoofdruimte
bovengemiddeld dankzij het bolle
dak En ook achterin is er op dat
punt weinig klagen, alleen is de
ruimte voor lange benen beperkt
De vormgeving is beslist anders
dan gebruikelijk bij kleine auto s
De gebogen lijnen vormen een
uitdagend contrast met de scherpe hoeken van overmaatse bumpers en koplampen Ook het
dashboard van de Ka breekt met
alle gangbare trends Het gedeelte met de meters voor snelheid

Op vlak asfalt is de Ka evenwel
voorbeeldig stil zelfs bij snelhe
den rond de 120 km/uur Daaruit
blijkt dat deze kleine Ford op de
buitenweg gced presteert De
auto valt zeker niet als stadsauto
te betitelen

Met de Ka mikt Ford op de groeiende belangstelling voor compacte auto's met de rijprestaties van
een grotere wagen.
en brandstof lijkt samen met de
middenconsole op een groot uitgevallen 8 m half gekantelde
positie Ook de portieren zijn
bekleed met dergelijke rondingen
Het eigenzinnige van de Ka is
evenzeer terug te vinden m de
stoelen De zittingen zijn overigens aan de korte kant maar het
comfort is heel acceptabel mede
dankzij de goed steungevende
rugleuningen
Op Sardinië waar we het rijkarakter van de Ka aan de tand kunnen voelen ontpopt deze Ford
zich als kwieke auto De 1 3 liter

Endura E motor levert 44 kW/60
pk Het is voldoende om vlot met
het verkeer mee te komen Op
heuvelachtige trajecten schiet hij
soms even wat te kort maar dan
valt wel op dat deze viercilmder
ook bij lage toeren een vasthouder is Terugschakelen is derhalve
niet snel nodig
De Ka komt alleen met deze 1 3
liter motor op de markt Het is
een (stoterstangen) krachtbron
die Ford al heel wat jaren produceert Dankzij modernisering in
de vorm van elektronische brandstofinjectie en een katalysator

direct achter het uitlaatspruitstuk
is hij zuinig en schoon Zo verstookt deze 1 3 liter niet meer
dan 5 9 liter loodvrije benzine per
honderd kilometer waarmee hij
een van de zuinigste is m zijn
klasse
Een sterk punt van de Ka is zijn
stilte en zijn comfort De soepele
vering en de m verhouding lange
wielbasis zorgen voor een niveau
dat je alleen in grotere auto s
treft De motor is prima gedempt
Zo sterk zelfs dat de door het
gehavende plaveisel van Sardinië
versterkte bandengelulden mis-

Veel aandacht is gegeven aan
veiligheid Een airbag in het stuur
is standaard In de portieren zit
ten balken Een tweede airbag en
ABS op de remmen zijn als extra
te leveren Dat geldt ook voor
zaken als airconditioning cd-speler Stuurbekrachtigmg en elek
tnsch te bedienen ruiten
Met de Ka mikt Ford op een
publiek dat eens wat anders wil
Mensen die jong zijn of zich jong
voelen Het zou ook de ideale
tweede auto kunnen zijn De prijs
is nog niet bekend maar die zal
rond de twintig mille uitkomen
Tegen de tijd dat de
Amsterdamse AutoRAl van start
gaat is de prijs m elk geval
bekend De Ka zal dan als hoofd
rolspeler figureren m de ArenA
het stadion dat Ford heeft afgehuurd tijdens de AutoRAl

NEDERLANDS TOPMERK VAATWASSER
Luxe afwasautomaat, geschikt voor 12 couverts, 3 afwas-

programma's en eenvoudige eenknopsbedienmg
Adviespnjs"899.-

161616

SONY Hi-8 TRAVELLER

^
'. •
9-\ I. n g

PHILIPS 70CM STEREO TR650 Perfekt Hi-8 beeld
BREEDBEELD KTV HiFi stereo geluid Adv '1999 PW630A Topklasse Black-Line
16 9 beeldbuis, teletekst afstandbediening Adv "3295 -

1945.-

PHILIPS BREEDBEELD

1399.-

PHILIPS Hi-8 STEREO

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT820 Black-Line S beeldbuis stereo teletekst Adv "2795 -

1795.-

1195.PHILIPS GROOTBEELD
PT4512 70cmflat-square
stereo teletekst Adv "1645 -

1075.PHILIPS STEREO KTV

LUXE VAATWASSER
INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbare centrifugegang,
regelbarethermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1199 -

749,

1399.-

FL700, 750 toeren centrifuge, RVStrommel.schokdempers Adviespnjs"949 -

TR565 Met beeldstabihsator HiFi geluid Adv '2200 -

1349.-

PHILIPS MATCHLINE BREEDBEELD KLEUREN-TV
28PW9501, Blackhne 70cm ultra platte beeldbuis, 100Hz Digital Scan voor
1
een beeld dat staat als een dia , multi-systeem, easy teletekst met 400 pagina's geheugen, HiFi stereo 100 Watt, 5 breedbeeldformaat

Hi-8 CAMERA STUNT!
Camcorder HiFi stereo 12xmotorzoom, afstandbediening

modes Adviespnjs*3895 -

149.-

729.-

WHIRLPOOL WASAUTOM.
AWM800,15 programma's,
milieuvriendelijk, deurbeveiliging Adv '1079 -

E807 VideoS Adv "1199 -

INDESIT WASAUTOM.

769.SONY HU STEADY SHOT

WN400, 15 programma's,
4,5 kg inhoud Adv "799

499.-

TOPKLASSE' met beeldstabilisator HiFi stereo, digitale
zoom, lichtgewicht Adv "3110 -

1649.-

549.-

769.-

ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv "949-

GSF341,3 programma's, vanabele indeling Adv "1099-

599.-

849.-

Italiaanse vormgeving,
*-**sterren mvnescapaciteit Adviespnjs"899 -

SN23000, Vaatwasser RVS
binnenzijde Lage verbruikswaarden Adv "1348 -

WHIRLPOOL KOEL/VRIES BAUKNECHWAATWASSER

ZANUSSI KOEL/VRIES SIEMENS AQUASTOP

649.-

MIELE KOELKAST

849.-

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

124&-

755.55 CM STEREO KTV

695.-

18 prog Regelbare thermostaat en centrifuge

259.-

Lavamat610 850 toeren,
waterbeveiligmg, zuinig en
stil AEG meerdere malen
best getesti Adv "1449 -

Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv '999 -

699.VR7 Topmodel HiFi stereo
videorecorder, Turbo-Drive,
4 koppen, jog & shuttle
SHOWVIEW+PDC "1545-

359.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WM21000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregelmg, bespaartoets "1348 -

WA-, Hoogcentnfuge-toerental, waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's '1349 -

895.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machme. 1000toeren Adv*1549-

995.-

Europees videorecorder
van het jaar 1 4 koppen,
SHOWVIEW+PDC '1670-

Digitale 2 in 1 kombi magnetron met 1000 Wattquartz-gnll

995.-

845.-

VR632, TURBO-DRIVE,
URBO-DRIVE,
4 koppen, longplay
>ngplay "1295 -

SHARP DIGITALE KOMBI

SIEMENS WASAUTOM

BAUKNECHTWASAUTOM

749.1699.SONY HiFi VIDEO: E80
SONY 72 CM TRINFTRON
1249.-

19L magnetron, eenvoudige bediening Adv '599 -

AEG LAVAMAT RVS

1099.1999.PHILIPS HiFi
HiFi STEREO
STEREO
SONY BREEDBEELD
KVC2921 .Stereo TXT "2550 -

WHIRLPOOL AVM260

1095.-

799.-

TV/VIDEOCOMBINATIE

PHILIPS MATCHLINE

KV24WS1, Super Trinitron
63cm, stereo, teletekst "2440-

189.-

LUXE 1400 TOEREN

Kleuren-tv 51 cm, On Screen
Display ingebouwde VHS
videorecorder Adv "1098 -

ffiflMZylBccmuj!
KVE2561, Superplatte Tnnitron, PIP, Digital Scan, stereo, teletekst Adv "2970 -

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V14, 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek

51 CM KTV TELETEKST STUNT! TV/VIDEO COMBI

SONY 100Hz SUPER!

2-DEURS KOELKAST

1049.SONY TELETEKST
Hi-BlackTnnitronAdv" 990.-

649.
SONY KW STEREO TXT
X2101 55cmHi-BlackTrimtron, platte beeldbuis "1440-

819.SONY PORTABLEKTV
RTABLEKT

395.-

210 litennhoud, automatische
ontdooiing Adviespnjs "749 -

matische programma's '949 -

495.SIEMENS 2-DEURS

WHIRLPOOL AVM

235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv "985 -

779.-

PANASONIC STEREO
HD600, Super-Dnve, 4 kopi, SHOWVIEW+PDC "1299 -

800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv*1099-

849.BLAUPUNKT HIR VIDEO
RTV745, 4 koppen, longplay.shwview, PDC "1199-

JVC HIR STEREO VIDEO

PENTIUM MINI TOWER
P75, 8 MB intern, 1 GB schijf,
kleurenmonitor, W 95, 1 jaar
garantieaanhuis Adv "2999 -

BCC
~~

1799.-

HRJ600,4 koppen, longplay,
HiSpecDrive Adv '1189 - _____

ÏÏS m

IBM APTIVA PC

^

.,derdeelvanu«

VR357, Turbo-Drive, VHS,
SHOWVIEW+PDC '945 - WSfC. PKIJi

P586/100 Mhz, 8 MB intern,
635 MB schijf, kleurenmonitor,
Windows software. Adv "2699.-

HEWLETT
PACKARD
Inkjetpnnter, sneetteeder." 499 - ___^_

379.- igg^p»!^
CANON BUBBLEJET
Prmtermkl.cartridge Adv "499.-

PHILIPS VIDEO + PDC

289.-

VR242, Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed Adv '895 -

1098.-

ST63-650, Momtorlook,
STEREOTELETEKST '1829-

~

399.-

AKAI HIFI STEREO

BLAUPUNKT 51 CM
PM51 TELETEKST Adv'699 -

Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officielegarantie

275

TOPMERK KOELER

AWG089,Bovenlader "1435-

INDESIT Variabele mdeImg Adviespnjs "749 -

WHIRLPOOL 850 TRN

899.-

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met aparte
centnfuge-eenheid Adv*1699-

AEG BOVENLADER
L A V 2 7 5 , 1000 t o e r e n
centrifuge, zuinig en stil,
waterbeveiligmg Adv "1649-

1249.-

325

GASZANUSSI KOELKAST ELEKTRO
Met vriesvak Adv '699 - FORNUIS

BOSCH

345.
KOELKAST

Gasfornuis met elektronische
oven, verlichting, sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG-keur '949 -

Met vriesvak 140 liter '729-

445.-

448.-

INDESIT FORNUIS

BAUKNECHT KAST Dubbele ovenruit "849 140 liter inhoud, automatische ontdooiing Adv '749 -

478.-

ETNA GASFORNUIS
1401, SUPERSTUNTi "898 -

~~

498.-

KT18R01, Topkwaliteit' "948-

PELGRIM LUXE
GAS^LEKTRO FORNUIS

AUDIO-CASSETTES
*'' 11 <~-' 'l' ^' j ^ ]

"""*

TDK
D-60 20,SONY HF-90 26
MAXELL XLII-90 35.

Regelbare onder- en bovenwarmte en infraroodgnll "1025-

TOPMERK WASDROGER
Tijdklok, pluizenfilter "495-

678.-

VSG 720 super mtelligentHQ, mid-mount ->88B-

ZANUSSI WASDROGER

MOULINEX
OVEN

Links- en rechlsdraaiend "649 -

ATAG GAS-ELEKTRO
OPZETVRIESKAST
Handig' 50 hier Adv '595-

FK055, Fornuis met elektnsche oven en grill "1450 •

948.-

E11 Afslandbedienin^ '650 -

KONDENSDROGER
1

LHEr 439."

Geen afvoer nodig RVS trommel

90 LITER VRIESKAST

BAUKNECHT DROGER

WHIRLPOOL KAST

PANASONIC VIDEO
1

NVSD22 Beste koop 2koppen, afstandbed Adv '734 -

B^/l-f Q

_

TRA961, Kreukbeschermmg Adviesprijs"949 -

AEG W A S D R O G E R
Type 520, Kondensdroger
Adviespnjs "1449-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

KTV 37CM TELETEKST VSG221, Afstandbed '498pTgifa
OIO
lïtiltf
U ïöi
PORTABLE KTV 37CM STUNT' VHS-HQ VIDEO
Inkl

MIELE WASDROGER
TypeT349, Elektronisch, RVS
trommel Adviesprijs'1799 -

afstandbediening

AFB594.""" capaciteit CFK-vnj

SUPER KOOKPLAAT

BOSCH VRIESKAST
GSD1300, Bladen, 11kgmvriescapacileit Adv "848 -

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

1199.-

289.plN-CODE

•l Meer budget door de gratis
IJBCC-cardf
Aanvraaa-folder in de winkel!

3 vakken Adviespnjs"698 -

4-pitsgaskookplaat "298 -

Afstandbediening Adv '799 -

278.-

1-DEURS KOÈtRAl

SEMENS 180L KOELKAST

IJMW *B- j SP • "
VIDEO SHOWVIEW
STEREO TELETEKST JVC
HRJ225 LCD-afstandbediend

Afstandbediening Adv '399 -

•de laagste

699.-

459.PHILIPS VHS VIDEO i
V H S - v i d e o r e c o r d e r , afstandbedienmq Adv '645 -

PANASONIC KTV TXT SONY VIDEORECORDER
TX21, 55cm flat & square,
teletekst Adviespnjs'849 -

Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
encrisp, Adviespnjs*999 -

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

PHIUPS3 KOPS VIDEO

GRUNDIG 63 CM" KTV

629

KOUDE

''GARANTIE;

ST70755; Flat & square,
STEREOTELETEKST. '1949.-

NN8550 Digitale magnetron,

ZANUSSI 2-DEURS hete-lucht oven en grill, auto-

649.

SLVE70, Tn-Logici Stereo,
4 DA-PRO (knappe) koppen.longplay, Adv '1780-

669.-

GRUNDIG 70 CM KTV

479.-

PANASONIC KOMBI

pTg»i . QQQ

M 1400, afstand
tand bed
bed 530

399.

Snelle 900 Watt, magnetron
24 liter inhoud, makkelijk
te reinigen Vele kookfunkties Adviespnjs "699 -

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv '849 -

SONY 63 CM STEREO Lflftf l O«J«f •"
KVX2501, Hi-Black Trinitron, SONY HiFi VIDEO+PDC
stereo, teletekst Adv "1770-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien Adv "279 -

MIELE 1100TOEREN
W697LW, TOPKLASSEi
Volelektronische besturing,
zuinig, stil en milieuvriendelijk Adviespnjs*2299 -

TA4310,Flatsquarebeeldbuis, teletekst Adv "1345 -

465.-

949.-

MIELE VAATWASSER

K1321 S, 270 liter inhoud, CFK- G570, TOPKLASSE' 6 programma s, 12 couverts, wateronten HFK-vnj Adv "1399
harderenwaterstop Adv "2099 -

PT440A,Adviespnjs"1345 -

PT155A,Adviespnjs"725
viesprijs"725 -

BOSCH VAATWASSER

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen CFK/HFK-vrij "1849

945.

565.PHILIPS TELETEKST
FELETEKST

579.-

SPS1012,RVSmterieur,4
sproemiveaus Adv "1179 -

PHILIPS STEREO TXT

Off Ned Philipsgarantie
is garantie "895 -

Ned topmerk, 3 programma's, 12 couverts Adv "899 -

Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vriesgedeeltefnet
2 vakken en «*•* sterren mvnescapaciteit Adv "1099-

699.-

SAMSUNG CAMCORDER

PT520A, Black-hne, monitorlook, teletekst Adv "1395 -

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

ZANUSSIWASAUTOM.

SONY STEADY SHOT

BLACK-LINE-S 63CM
TA5211 Perfekte beeldkwaliteit stereo teletekst Adv "2795 -

Publléks
Informatie:
2O1 • . .
(alleen In
kantoortijd •

3
4

M870 Camcorder digitaal
steady-shot 24x zoom
HiFi stereo Adv '2495 -

PW6301 Superplatte169beetlbuis stereo teletekst Adv '2495 -

1675.

. laa(sto>
informatie:

1NKLUSIEF llouws ; . ' . ' '
'
rogramma
3 JAAR Imroep
.
BEEIDBUIS rljc Tijd. Teletekst
GARANTIE

Electronisch betalen
met uw PIN-code

zonder extra kosten

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"

RÏvièradreef 37

BEVERWIJK
.
SUPERSTORE 110O m'

l Breestraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOÜDE
DEN HAAG
HILVERSUM

298.

ii
ATAG WASEMKAP
WH155, Luxe. 3 standen
Adviespnjs "260 -

l OPENINGSTIJDEN

zaterdag

138.09.30 tot 17.00 uur

verige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur,

Zandvoorts
Woensdag 30 oktober 1996

Los nummer ƒ1.95

56-e jaargang nummer 44

Weekmedia

VVD: 'Er
Gesloopt
door sloop

ZANDVOORT - Volgens de VVD houdt de gemeente
volgend jaar twee keer zoveel geld over. In plaats van
720.000 gulden heeft Zandvoort straks 1,4 miljoen gulden
in kas. Wethouder Flieringa werd gisteravond tijdens de
algemene beschouwingen over de begroting van 1997 verrast door de opmerkelijke berekening van de VVD. Hij
zegde toe dat er vanavond tijdens de vervolgvergadering
een antwoord komt.

Foto Martha Burger

ZANDVOORT - Sinds de
snelheidscontroles en de versmallingen zijn er geen doden
of gewonden meer gevallen op
de Zeeweg. Tussen 15 juli en 10
oktober vonden dertien aanrijdingen met alleen materiële
schade plaats. In de zomer van
1995 waren dat nog 23 aanrijdingen, waarvan tien met letsel.
De politie is zo tevreden over
het project, dat de snelheidscontroles nog even doorgaan.
In totaal heeft politie zeventig keer de snelheid gecontroleerd. Van de 52.347 automobilisten kregen er 5.069 een bekeuring. Uit snelheidsmetingen
blijkt dat het aantal automobilisten dat erg hard rijdt, is teruggelopen tot tien per week. In
het begin waren dat er 210 per
week. Wel 'blijkt dat bestuurders na de eerste vier weken
over het algemeen weer wat
sneller zijn gaan rijden.
Maandagmorgen kregen elf
automobilisten een bekeuring
omdat ze harder dan tachtig reden. De politie controleerde 393
auto's. De hoogste snelheid was
93 kilometer per uur.

Loos alarm
ZANDVOORT - De KNRM en
de reddingsbrigade hebben
maandagavond tevergeefs twee
uur gezocht naar een boot in
nood. Bewoners uit een flat in
de Van Heemskerckstraat hadden rode vuurpijlen gezien.
Chris Kemp van de KNRM vermoedt dat het om een vliegtuig
ging. „Vanwege de storm was
het in elk geval een goede oefening voor onze mannen." De
Zandvoortse KNRM voer uit
met de Annie Poulisse en de
KNRM uit Noordwijk bracht de
Valentijn op zee.

Niet aangestoken
ZANDVOORT - Volgens de
politie is het zeer onwaarschijnlijk dat de brand vorige
week in de Oosterparkstraat
aangestoken is. Bij de brand
kwam de 85-jarige bewoonster
om het leven. Technisch onderzoek heeft uitgewezen dat zich
geen vluchtige stoffen bij de
brandhaard bevonden. „Daarom is brandstichting niet aannemelijk," aldus politievoorlichter Jaap Hage.

Politiebureau
ZANDVOORT - De politie
heeft nog geen klachten ontvangen over de sluiting van het
politiebureau op de Hogeweg
tijdens de nachtelijke uren.
Sinds kort staan Zandvoorters
's nachts voor een gesloten
deur. Zij kunnen via een bel
echter direct contact krijgen
met het bureau in Heemstede.
Dat geeft vervolgens indien npdig een seintje aan de surveillancewagen die nog wel door
Zandvoort rijdt.

Waterstanden
HW LW
17.4513.34
31 okt
18.2514.35
01 nov
19.0615.06
02 nov
19.4915.24
.o,v
19.5516.05
22.0416.44
10.25 05.34 23.2517.55
-.-19.14
12.26 07.20
0,0.34 08.14 13.1020.35
Datum

30 okt

HW
LW
05.35 01.36
06.15 02.14
06.56 03.06
07.31 03.15
08.20 03.50
09.20 04.34

ld:

[nd\v 8.40 uur.
Ier: vr1 nov 19 .06 uur NAP
Ber:ivr 1 nov 15.06 uur NAP
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extra geld over

De perronoverkapping van het
station van Zandvoort is de afgelopen weken gesloopt. Dat gaf
nog heel wat problemen. De uitbaters van de stationsrestauratie, Kees en Mary van Loon, waren er mooi de dupe van. Die
stonden vorige week tot hun enkels in het regenwater, aangezien de kap zonder de nodige
beschermingsmaatregelen boven hun hoofd werd weggesloopt. Tot overmaat van ramp
werd de telefoonlijn ook nog
doorgesneden. Aangezien ze
vooraf niet op de hoogte waren
gebracht dat de werklui ook 's
nachts aan het slopen waren,
dachten ze dat er werd ingebroken toen de alarminstallatie afging. De twee zijn zo langzamerhand uitgeput van alle perikelen rondom hun bedrijf

Geen doden meer
op Zeeweg

DEZE WEEK:

De VVD trekt uit het extra wordt. De PvdA vindt dat ovenoverschot nog niet op voorhand gens merkwaardig en vermoedt
de conclusie dat de gemeente dat het college daarmee de ge
moet afzien van de voorgestel- luiden in de achterban van het
de 3 procent extra verhoging CDA, GBZ en de VVD wil subvan de Onroerend Zaakbelas- sen. D66 stelt voor om het rioolting (OZB). „Als we gelijk heb- recht en de afvalstoffenheffing
ben en onze berekeningen klop- wel te verhogen, maar mensen
pen, dan trekken we daar con- met een laag inkomen vaker
sequenties uit," zei Van Caspel vrijstelling te verlenen.
Ook over de inzet van twee
voorzichtig. Het rekensommetje heeft de VVD namelijk pas extra, door de gemeente betaalin een laat stadium gemaakt, de pohtie-agenten, is de geterwijl de partij het standpunt meenteraad verdeeld. Alleen
over de OZB al eerder gevormd D66 (Van Leeuwen en Termes)
is daar echt heel blij mee. Deze
heeft.
Die extra stijging van de OZB partij heeft dat immers vorig
zit meer partijen niet lekker. De jaar zelf voorgesteld. CDA en
fractie van GBZ (op wethouder VVD keren zich er helemaal
Flieringa na) twijfelt eraan. D66 vanaf. Zij vinden het merk(Van Leeuwen en Termes) waardig dat de regiopolitie geld
wijst de 3 procent, bovenop de heeft overgehouden omdat er
gebruikelijke 2 procent verho- een heleboel vacatures niet inging, sowieso af. Het CDA gaat gevuld zijn. Bovendien heeft
er wel mee akkoord, maar is minister Dijkstal de regiopolihet niet eens met het argument tie in Kennemerland ook nog
van het college van Burgemees- eens 132 agenten beloofd.
Volgens burgemeester Van
ter en Wethouders.
der
verantwoordelijk
Het
college
wil
de
OZB
extra
de commissievergadering heb verhogen om te voorkomen dat voorHeijden,
politiezaken, gaat het echuitgesproken. De toelichting het rijk over een paar jaar ter om
75 formatieplaatsen. De
die ik zojuist heb gegeven, trek Zandvoort minder geld uit het rest gaat onder andere naar de
ik hierbij in. Leidt dat mis- Gemeentefonds geeft, omdat de marechaussee.
schientot onduidelijkheid? Dat OZB nog te laag is. Dat trekt het
Vanavond beslist de raad degeeft toch niet?"
CDA in twijfel. Dat de fractie finitief over de inzet van twee
Aan de kleinschaligheid, die uiteindelijk
toch omgaat, komt extra agenten in de zomer.
in de structuurschets genoemd doordat de reinigingsheffing
en
staat, twijfelde ook Andries van het rioolrecht niet verhoogd
Zie ook pagina 3
Marie (VVD). „Hoe kan de
vuurtoren van achttien meter
in de Kerkstraat (van Leo Heino, red.) zich straks rijmen met
kleinschaligheid?"
De VVD vroeg zich bovendien net als het CDA af of het
ZANDVOORT - Van l november tot en met 20 december
aanleggen van een busbaan in krijgt de Prinsessehal een opknapbeurt. Aan de gymzaal
Zandvoort wel zin heeft als de bij de Hannie Schaftschool is jarenlang geen onderhoud
gemeente Bloemendaal de gepleegd, maar inmiddels heeft de gemeenteraad besloten
Zandvoortselaan daar niet voor de hal toch p£ te laten knappen. Na de kerstvakantie
wil reserveren.
kunnen de kinderen als het goed is in een mooiere hal

Angst slaat
Schelpbewoners
om het hart
pagina 3

Sonja over
haar band
met Zandvoort

Politiek mild over structuurschets
ZANDVOORT - Bij vla- meestal. Als dat niet kon, begen hilarisch, met wethou- hielp hij zich met een spiekder Gerard Versteege als briefje van een van zijn ambtehofnar. Voor een volle zaal naren en een enkele keer provoerde de politiek donder- beerde hij zich eruit te redden
dagavond een tragikomedie door de vraag te herhalen. Maar
op over de structuurschets, dat werkte op de lachspieren
de hele zaal.
de globale toekomstvisie die van
De
van de politici was
Zandvoort naar de volgende echterkritiek
mild. De meeste partijen
eeuw moet tillen.
konden zich wel vinden in de

Het leek of de politiek de
volkswoede van een jaar geleden alweer vergeten was. Toen
bleek het Gemeenschapshuis
te klein om alle opgekropte argwaan van het volk te verwerken. Maar nu het woord aan de
volksvertegenwoordigers gegeven werd, kwam het college er
met een zeven-min vanaf.
Ook al gaven Plieringa (wéthouder Verkeer en Financiën)
en
Versteege
(wethouder
Ruimtelijke Ontwikkelingen)
bij voorkeur geen antwoorden
op vragen. Flieringa spuide een
half uur algemeenheden over
het parkeerbeleid. („Als alle
Zandvoorters tegelijk boodschappen gaan doen, dan gaat
het fout").
Versteege had zelfs drie varianten bedacht: „De zaak is in
onderzoek," antwoordde hij

Piet Keur (GBZ) benadrukte
nog maar eens dat „de hoogte
van het Palacehotel geen maatstaf mag zijn voor nieuwe gebouwen." Hij zei bovendien dat
hij alleen een voorstander is
van „een kleinschalige structuur".
Hij leek daarmee de plannen
van Bart Schuitenmaker en de
ABN/AMRO voor het Dolfiramaterrein af te wijzen. Die willen immers een groot hotel annex opleidingscentrum neerzetten naast het Palacehotel.
Opmerkelijk genoeg wilde
Keur een paar dagen na de vergadering in eerste instantie wel
toegeven dat hij dat bedoelde,
maar trok tijdens hetzelfde telefoongesprek zijn woorden
weer in. „U dient zich te houden aan de tekst die ik tijdens

grote lijnen van de structuurschets. D66 Han van Leeuwen
en zijn D66-opponent Lou Koper haalden het meeste uit. Van
Leeuwen meende dat het college zich er te makkelijk vanaf
gemaakt had, vooral wat betreft het verkeer- en parkeerbeleid. „Dit college i.iunt niet uit
in het oplossen van problemen.
We zitten hier niet om te horen
gymmen.
dat de portefeuillehouders het
Vervolg op pagina 3
ook niet weten." Koper: „We
willen veel maar we kunnen
weinig. Dat lijkt me zo'n beetje
de strekking van het verhaal."
Huub van Gelder (PvdA) en
Jaap Brugman (GBZ) vonden
elkaar in het welstandsbeleid.
„Dat zweeft nog steeds in de
lucht. Het wordt tijd dat de gemeente daar wat aan doet,"
vonden Brugman en Van GelZANDVOORT - Er is nog len heeft. „Een stenen muur er- de onderhandelingen niet in geder.
geen oplossing voor de ga- tegenaan zetten is afzichtelijk, vaar te brengen.
Overigens ligt de oorzaak van
ten in de gevel van de peper- tegels op een zachte onderdure nieuwe aanbouw van grond schop je ook zo kapot." de zachte muurbedekking ei(ADVERTENTIE)
genlijk nog wat verder weg. Om
het raadhuis. Volgens geEen ander probleem zijn de geld te besparen heeft de gemeentesecretaris Van Ooijvindt dat meenteraad in het verleden geen moet binnen een maand kosten. De gemeente
Thunnissen moet kozen voor stucwerk in plaats
wel duidelijk zijn welk ma- aannemer
opdraaien voor de reparatie- van tegels. Van Ooijen: „In anteriaal stevig genoeg is om kosten,
omdat die ander mate- dere gemeenten heeft stucwerk
vandalisme te weerstaan. riaal gebruikt
dan in het nooit tot problemen geleid, dus
NVM
Maar de gemeente, de aan- bestek stond. heeft
UAKELMR.
Er had tot 2.80
was op dat moment niet
nemer en de architect zijn meter degelijker stucwerk aan- dat
zo'n gekke keuze."
er
nog
niet
uit
wie
de
kosten
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
gebracht moeten worden. Dat
gaat betalen.
is niet gebeurd. „Maar volgens
Het is echter inmiddels bijna
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
Thunnissen was ook steviger een lokale sport geworden om
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747
Architect Hubert-Jan Henket stucwerk niet tegen het vanda- met een voet te voelen hoe
heeft vorige week met de ge- lisme van de Zandvoorters be- zwak het oranje stucwerk is.
meente overlegd over de moge- stand geweest. Een beetje de Snelders: „Jong, oud, als ik uit
Voor een greep uit ons aanbod
lijkheden om de gevel opnieuw kip of het ei-discussie dus," het raam kijk, zie ik allerlei
te bekleden. De knoop is nog meent voorlichter Snelders. soorten mensen er tegen trapzie onze advertentie op pag. 6
niet doorgehakt volgens Van Van Ooijen wil weinig over de pen. Daar word ik niet vrolijk
Ooijen, omdat elke optie nade- kostenproblematiek zeggen om van, nee."

pagina 5

Lionsdames
houden tempo
er flink in
sportpagina

Prinsessehal moet na Kerst klaar zijn

Gemeente en aannemer ruziën
over herstelkosten 'gevelgaten'

CENSE&

Er moet heel wat aan gebeuren.
Zo worden de houten kozijnen
vervangen door kunststof. Het
dak wordt gerepareerd. Verder
ligt er straks een nieuwe vloer
m, hangen de kinderen aan andere ringen en springen ze op
een nieuwe kast. De touwmstallatie wordt vervangen. Dat
geldt ook voor een basket en
het volleybalnet.
De kleedkamers en de douches krijgen een lik verf. Het
stucwerk en het tegelwerk
wordt gerepareerd. Daarnaast
neemt een schilder de banken
onder handen.

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166
Advertentes: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Uw krant
ontvangen?
Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

(ADVERTENTIE)

\LiNGEN

'Al bereik je maar iets voor één persoon'
ZANDVOORT - „Brieven schrijven naar politieke gevangenen en hun regering vragen om vrijlating of betere
omstandigheden, dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van het Amnesty-werk," zegt Marie José van Houwelingen. Sinds kort is zij contactpersoon van een geheel
nieuwe groep die zich in Zandvoort inzet voor het werk
van Amnesty International.
„Eerlijk gezegd bestaat de
Amnesty-groep al sinds 1971,
maar de oudere leden zijn
moe," zegt Marie José. „Daarom zijn ze gestopt met het actieve werk. Velen daarvan zijn
al zeventien jaar in Zandvoort
bezig. En dat is lang, heel lang.
Het is indringend werk. Door
je erin te verdiepen krijg je een
hele hoop ellende op je bord.
En zichtbaar krijg je in verhouding maar heel weinig terug. Een regering zal nooit toegeven onder druk van Amnesty haar politieke gevangenen
te hebben vrijgelaten."
„f.an de andere kant zal Amnesty International dat ook
nooit opeisen. Door haar
kracht te tonen, kan de organisatie juist weer andere gevangenen of familieleden in gevaar brengen. Dat betekent
voor de vrijwilligers: voorzichtig zijn met wat je zegt, veel
werk investeren en daar zichtbaar weinig voor terugkrijgen."
Toch geven de cijfers, berekend door het internationaal

secretariaat in Londen hoop.
Van de achtduizend regeringen die in 1994 door Amnesty
zijn aangeschreven zijn 320
personen vrijgelaten.
Zelf kwam Marie José in
1980 in contact met de leden
van Amnesty. „Ik wist er al het
nodige van af, maar door te
praten met mensen die er actief mee bezig waren, kwam
het voor mij pas echt dichtbij;
ik hoorde over de erbarmelijke omstandigheden waarin
een gevangene verkeerde, de
martelingen en de onrechtvaardige procesgang die hij
moest ondergaan. En ik dacht,
hoe kan ik hier nog aan voorbijgaan? Vijf jaar was ik heel
actief in de groep Zandvoort,
maar door mijn drukke baan
moest ik het opgeven. Maar nu
ik hoor dat de oude groep opstapt denk ik: het kan toch niet
gebeuren dat Amnesty International uit Zandvoort wéggaat. Daar is het werk dat ze al
die jaren gedaan hebben veel
te belangrijk voor."
De brieven die ook in Zand-

„Brieven schrijven, daar draait het om bij Amnesty. Uiteindelijk is de organisatie ook zo begonnen in 1961," aldus Marie
José van Houwelingen

voort worden geschreven,
gaan naar mensen die vanwege
hun politieke overtuiging de
gevangenis ingaan. Gevraagd
wordt om onmiddellijke vrijlating of om een eerlijk proces,
betere levensomstandigheden
met het verzoek om te stoppen
met martelen. Vooral beleefd
vragen, is de methode van Amnesty. Uiteindelijk is dat de

Andre Lieberom

meest veilige manier gebleken.
„Vaak zijn regeringen er toch
van onder de indruk, als ze
opeens heel veel verzoeken om
vrijlating van een politieke gevangene binnenkrijgen."
Iedereen kan er aan meehelpen. Vanuit je eigen huiskamer kun je al brieven schrijven en de groep steunen. „We
houden ons ook bezig met lan-

delijke thema-acties, voorlichting aan scholen en fondswerving. Het liefst laat de Amnesty-groep Zandvoort vanaf nu
ook haar gezicht zien bij de
Vrouwen van Nu, de Klaverjasclub, Het Stekkie, de visclub of het mannenkoor, want
publiciteit en aandacht geeft
nieuwe donateurs en vrijwilhgers en kan de Zandvoortse
groep alleen maar krachtiger
en sterker maken."
Soms vindt Marie José het
werk best wel moeilijk. „Het
zijn voortdurend depnmerende verhalen waar je mee te maken krijgt: neem Venuezuela
bijvoorbeeld, daar worden
acht- tot dertienjarige kiiideren zomaar - zonder iets te
hebben misdaan - door de regering opgepakt en vervolgens
gemarteld en gefolterd. Daar
word ik dan koud van. Aan de
andere kant is het goed dat ik
de verhalen hoor en lees en het
niet uit de weg ga. Het werkt
op de een of andere manier
juist motiverend. Want door
mijn werkzaamheden by Amnesty International kan ik mij
- samen met een fantastische
groep mensen - verzetten tegen dit leed. Ik denk vaak: al
heb ik met mijn werk maar
voor één persoon wat kunnen
bereiken, dan is mijn leven
niet zinloos geweest."
Voor informatie: M.irle Josi> \.m Ilouwelinijen, Ko.sUerlorenslra.it (il, 2042
PB Z.iml\nort, tel. 5719107.

van 10.00-17.00 uur

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

l i l
Naam: (m/v) L
Adres:
l l l
J l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
l
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18.75
halt jaar ƒ 33,90 jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7103 71 )17003"

L.

J
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd geven wij U kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en
fijne opa

Frederik Evert Hendriks

oklobER A S. ZIET CJIT MEISJE

SARAH

Toos, VAN (HARTE
EEIN pRElTiqE cUq EN NOq VEI.E
QEZONdE JAREN

HARRY, HARRO EN EST!HER
ERWIN EN PETRA

l novembei 1971

* 12 oktober 1922
128 oktober 1996
Zandvoort
A G. H Henclriks-Coenders
Haarlem
Marijke Hendriks
Samira, Souad
Christchurch (NewZealand).
Kitty den Haring-Hendnks
Yolanda, Ciska
Westpoort (New Zealand).
Johan Hendriks
Zandvoort
Harry Hendriks
Lijsterstraat 23
2042 CH Zandvoort
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en
condoleren op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur
in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 31 oktober om 12 45 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in een van de ontvangkamers van het crematorium.

l novembei 1996

Te huur m Centr.
v. 1 pers.

gem.
bov.won.
bov. discotheek,
K.D.T. + TV aansl.
700,- p.m. mcl.
g.l.w. 1 mnd borg.

Tel. 023-5712799
of

06-53344660.

Kroon Mode
Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

59.95

Met pijn in ons hart geven wij U kennis van het
toch nog onverwachte overlijden van mijn vader,
schoonvader en onze lieve opa Bob

Benjamin van Beets
weduwnaar van Ria Geestman
op de leeftijd van 68 jaar.
Mieke Kerkman-van Beets
Jan Kerkman
Marco
Daan
Jeroen
Overveen, 25 oktober 1996
Brederodestraat 5 IA
2042 BB Zandvoort
Bob is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te
Haarlem, alwaar geen bezoek.
De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden
op donderdag 31 oktober om 10.30 uur op de Alemene begraafplaats aan de Tollensstraat te
andvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek vanuit Sophiaweg 3 te Zandvoort omstreeks 10.15 uur.

Gecertificeerd
schoenreparateur

UWGAEANTIE
VOOR
KWALITEIT

J. van Campen & Zn.
Corn Slegersstraat 2
Zandvoort, tel 5715449

f
Na 25 jaar nog steeds een gelukkig paar
Van harte gefeliciteerd
Mama en Suzanne

Hartelijk dank voor uw medeleven bij het overlijden van
mijn lieve man
Je zult het niet geloven maar het is echt
waar, 7 november a.s. zijn die Haarlemse
mug en de dochter van Rooie Klaas

Leo van Norden
en
Dora Groen
50 jaar een paar.
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-18 00
uur in het Familie Restaurant, Kerkstraat
27, Zandvoort
Namens Kinderen
Klein- en
Achterkleinkinderen

Rust nu maar uit
Je bent nu bevrijd uitje lijden,
maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan

Jaantje Verschoor-van Duivenboden
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
P. Verschoor
Zandvoort, oktober 1996

Al ben ik jou in dit leven dan echt kwijt. Jouw
herinneringen en liefde leven in mij voort voor
altijd.
Karin

De volgende commissies vergaderen volgende
week m het Raadhuis
dinsdag 5 november 1996, 20.00 uur commissie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 6 november 1996, 20.00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
donderdag 7 november 1996, 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening
De commissievergaderingen worden gehouden
m de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vyf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten
die op de agenda staan Telefoon(023) 57401 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 22 oktober vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 43 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 22 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2

BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN
IN DE LINNAEUSSTRAAT
Op 4 november zal worden gestart met het
herstraten van een gedeelte van de ünnaeusstraat
tussen de Van Lennepweg en de Heimansstraat
Deze onderhoudswerkzaamheden zullen afhankelijk van de weersomstandigheden ongeveer
3 weken in beslag nemen Gedurende heiwerk
zal het verkeer via verkeerslichten en een njstrook de woonwijk Nieuw Noord kunnen bereiken of verlaten
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de afdeling Civieltechniek,
tel 5 7 4 0 2 3 2

ZANDVOORTSE KUNSTENAARS
UITGENODIGD VOOR ONTWERP
GEMEENTELIJKE KERSTKAART
De feestelijke decemberdagen en het nieuwe
jaar naderen snel Het is een goed gebruik dat
men in deze periode elkaar de beste wensen toe
stuurt via een kerst- of nieuwjaarskaart Ook de
gemeente Zandvoort verstuurt elk jaar aan haar
relaties een dergelijke kaart
Vorig jaar werd deze kaart voor de tweede keer
vervaardigd aan de hand van een schilderij van
een Zandvoortse kunstenaar Dit is inmiddels een
traditie geworden Naast de uitgave van een
unieke kaart, wordt hierdoor aan de Zandvoortse
kunstenaars de mogelijkheid geboden met hun
werk naar buiten te treden
Het gemeentebestuur roept Zandvoortse kunstenaars op een schets in te dienen De bedoeling
is als volgt
Uit de inzendingen kiezen Burgemeester en
Wethouders een ontwerp De kunstenaar krijgt
dan de opdracht om de schets tot een schilderij

Gratis
ruime
parkeer-

Er zijn enkele voorwaarden aan de in te dienen
schetsen verbonden
- de voorstelling heeft een aanwijsbare relatie
met de gemeente Zandvoort en dient een
representatief karakter te hebben,
- de voorstelling dient reproduceerbaar te zijn
op het formaat van een kaart

op- en aanmerkingen op het plan te maken
Het gaat daarbij niet om een formele inspraak,
aangezien de bevoegdheid tot het vaststellen
van netplan nietbij de gemeenteraad ligt maar
bij het driehoeksoverleg van politie, justitie en
burgemeester
Nadrukkelijk is het wel de bedoeling dat de
ingekomen reacties door de burgemeester in
het driehoeksoverleg zullen worden ingebracht
Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de zienswijze
van de commissie Bestuurlijke Zaken

Men kan de schetsen insturen naar gemeente
Zandvoort, Bureau Voorlichting, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of afleveren t a v Voorlichtmg bij de receptie van het Raadhuis
Uiterste inzenddatum is 4 november 1996
Voor nadere informatie (023) 574 01 62

Het plan ligt vanaf vrijdag 1 november ter
inzage bij de Centrale Balie
Men kan schriftelijke reacties sturen aan
de Burgemeester van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Nadere informatie (023) 574 01 62

INTOCHT SINTERKLAAS

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

Sint Nicolaas zal op zaterdag 23 november
aankomen in Zandvoort Als het weer niettegenzit zal de Goedheiligman om 13 30 uur bij de
Rotonde voet op Nederlandse bodem zetten
Vanaf de Rotonde zal de stoet zich in beweging
zetten in de richting van het Raadhuis, via de
Kerkstraat, alwaar de Sint om 14 00 uur officieel
ontvangen zal worden door de burgemeester
Vervolgens vertrekt de stoet in optocht door het
dorp, waarna de Sint om 14 45 uur een bezoek
zal brengen aan activiteitencentrum 't Stekkie
Alle kinderen, en natuurlijk ook alle ouders, zijn
van harte welkom om Sint Nicolaas een warm
onthaal te komen geven

WEDSTRIJD
SINTERKLAASETALAGES
Voor de derde maal in successie wordt dit jaar
in Zandvoort een Sinterklaasetalage wedstrijd
gehouden, onder het motto Bekijk het maar!
De gemeente en de Ondernemers Vereniging
Zandvoort vragen ondernemers uit alle delen
van Zandvoort om gedurende de Sinterklaasperiode een zo mooi en origineel mogelijke
etalage aan het publiek te tonen Voor de
mooiste etalages worden een drietal geldprijzen
uitgeloofd
Omdat niet alle ondernemers over een etalage
beschikken, wordt het begrip "etalage" ruim
opgevat ook een aangekleed venster of een
versierde ingang dingen mee naar een prijs
Laat uw fantasie de vrije loop1
Voorwaarde is dat de etalage/versiering pas na
5 december wordt verwijderd Het mooiste is
natuurlijk als de etalage op 23 november a s
reeds is ingericht
ledereen die wil deelnemen aan de wedstrijd
kan zich vanaf heden opgeven bij de gemeente Zandvoort, bureau Voorlichting, telefoon
(023)57401 62 Hier kan men ook terecht voor
nadere informatie
Juryleden gezocht!
De deelnemende etalages zullen worden beoordeeld door een deskundige jury
Burgemeester Van der Heijden zal als voorzitter
fungeren Daarnaast zal een afgevaardigde van
de OVZ m de jury plaats nemen
Maar de echte deskundigen zijn natuurlijk de
mensen die al winkelend die mooie etalages
aan zich voorbij zien trekken De gemeente
zoekt daarom twee inwoners van Zandvoort om in de jury zitting te nemen! Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 15 november opgeven bij het bureau Voorlichting, telefoon (023) 574 01 62

CONCEPT-WERKPLAN POLITIE
TER INZAGE
Woensdag 6 november bespreekt de commissie Bestuurlijke Zaken het conceptwerkplan 1996 van de politie, basisteam
Zandvoort.
In een eerdere fase is afgesproken dat de bevolking van Zandvoort de mogelijkheid krijgt om

GEMEENTE

gelegenheid

De volgende aanvragen zijn ontvangen
Fahrenheitstraat 49
- 1 boom
Flemingstraat 108
- 1 boom
Celsiusstraat 16
- 1 boom
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluestraat)
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
Fahrenheitstraat 37 - 4 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluestraat)
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 16.00 uur; vrij.: 08.30 -12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvraag om bouwvergunning is bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96108B Helmerstraat 20 vergroten woning
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat
2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken DIJ
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt by de beoordeImg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter by voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning
95101B/A Haltestraat 14 oprichten berging
en terras
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na het verschijnenj/ar^dit weekblad, schriftelijk
bezwaar tegen eërTverleende vergunning indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

HAUBER
• F A S H l ON

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

ADVERTENTIES

Willem Adriaan Bol

Marjan Coule-Laarman

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

uit te werken Dit schilderij zal door de gemeente worden aangekocht, waarna het scnildery dienst doet als basis voor de gemeentelijke
kerst/nieuwjaarskaart

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons
betoond na het heengaan van onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma en opoe

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Aktie
ultra bra

-ft- Giethoorn,
t Heemstede,
22 november 1913
27 oktober 1996
Vancouver, Canada1
Agaath en Frank
Mission, B C Canada
Stanneke en Vitlorio
Nathamel
Peter
Stephaii
Paul
Winschoten
Nel en Koen
Sandra en Anand
Margot en Pieter
Echteld
Arie en Linda
Correspondentieadres
C M Bol
OlteilaanSl
9675 LS Winschoten
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en concloleren op woensdag van 19 00 tot 19 30 uur m de
rouwkamer van ,,Hui/:e Bosbeek", Glipper Dreef
209 te Heemstede
De ei ematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 31 oktober om 15 15 uur in crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 Ie DriehuisWesterveld
Tevens /al ei na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in een van de ontvangkamers van het crematorium
Vertrek vanaf het woonhuis, Van Ostadestraat 14
te Zandvoort, om 14.30 uur

4 nov. '95
4 nov. '96
Met diep respect denk ik aan jou. l jaar geleden
verloor ik jou mijn allerliefste zusje

Super
NOORD

Henk van der Meulen
Tevens wil ik u bedanken voor uw kaarten, bloemen en
belangstelling die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf
in en bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
A special thank for Tonny and Piet from the Singer-shop
for their kindness and help.
F. E. E. van der Meulen-Scott
Potgieterstraat 14

De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m donderdag van 08 30 tot 16 00 uur
en op vrijdag van 08 30 tot 12 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00

KENNISGEVING

Bevrijding
begint bij begrip
en betrokkenheid.

Jim en Lidy Scheevaas

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

49,95
Bodywarmers - Jacks - Coats
fleece - bont - suéde
Sportieve pullovers - Blazers
Pantalons, Jeans - stretch, wol
van Hauber Yarell - Rosner

OOK OP ZONDAG
OPEN VAN
13.00-17.00 UUR
Een grote collectie met ruime
keuze, óók in grote maten,
vindt u natuurlijk bij

TTTA

Grote Krocht 19, Zandvoort

met
n hart

Onze herfst- en wintercollectie is
nu compleet
Jacks - Pullovers - Vesten
Colberts - Pantalons
Collpulls in wol en 100% katoen

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

Beach-ln
Lingeriespeciaalzaak
Passage 22-24-26
Zandvoort 023-5716232
1 minuut van strand en trein

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd «n
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Prijswinnaars
herfstpuzzel
ZANDVOORT - Al
stonden er twee letters
niet in de herfstpuzzel
van het Zandvoorts
Nieuwsblad en de Ondernemers Vereniging
Zandvoort, toch wisten
veel lezers de oplossing
te vinden. „De paviljoens van het strand, de
herfst in het land," luidde de goede oplossing.
J. van Megen en S. Schaft
krijgen de hoofdprijs, een
waardebon van 75 gulden
voor de Albatros in de Haltestraat. De herfstboeketten van Hanneke Voit zijn
voor J. Bakkenhoven, J. vd
Ham-Broenink en E. Keur.
Een eervolle vermelding
verdienen E. Hendriks, E.
Dijkhuis, A. Smits en Tineke Hartman. Zij stuurden
een bijzondere kaart in.

woensdag 30 oktober 1996

ZANDVOORT - De commentaren op de gemeentebegroting varieerden dinsdagavond van 'Deze begroting is zeker een begroting
met toekomstperspectief'
(Gert-Jan Bluijs van het
CDA) tot en met 'Varen op
zeker' (VVD). Toch vonden
deze twee partijen elkaar
wel weer op bepaalde onder- voren brachten. Buitenbeentje
Behalve over de Onroerend „Wij vinden daarnaast dat het economisch beleidsplan. Het
delen.
schrikba- CDA snapte niet waarom daar
Lou Koper (D66) hield zijn al- Zaakbelasting en de extra poli- bodemonderzoek

Oordeel over begroting loopt
deels langs oude scheidslijn

De oppositiepartijen (PvdA,
D66 en inmiddels ook VVD)
misten nieuwe beleidsvoornemens voor 1997 en spraken dat
keihard uit, terwijl de coalitiepartijen GBZ en het CDA hun
kritiek wat voorzichtiger naar

gemene beschouwingen erg algemeen. Hij benadrukte vooral
dat Zandvoort niet meer zo
'dorps' moet denken. Volgens
Koper gaat Zandvoort namelijk
nog voor de eeuwwisseling over
in een groter geheel.

tiesurveillanten haalden de
meeste partijen ook de protalematiek rondom het Cultureel
Centrum aan. Het CDA en de
VVD vinden dat het noodzakelijke onderhoud nu toch echt zo
snel mogelijk moet gebeuren.

rend lang op zich laat wachten," zei de VVD. En ook de
PvdA drong aan op meer duidelijkheid voor het einde van het
jaar.
VVD en CDA kijken met
smart uit naar het toeristisch

ZANDVOORT - Met Kerst waait er straks een nostalgische
wind door de expositieruimte van het Cultureel Centrum.
Vanaf half december hangen op de zolder reproducties van
Anton Pieck, geleend van het gelijknamige museum in
Hattem. Een deel van de reproducties is gesigneerd door
de meester zelf.

ZANDVOORT - Burgemees;er Van der Heijden neemt donderdagmiddag de eerste zwerverskrant van de regio ZuidKennemerland in ontvangst.
In de krant staan zeer gevarieerde artikelen, van een interview met een wethoudetvan sociale zaken tot en met gedich;en van dak- en thuislozen. Het
Straatjournaal kost twee gulden, één gulden gaat naar de
verkopende dak- of thuisloze
en één gulden is bestemd voor
de productie van de krant.

Maar tot die tijd kan men nog in het Cultureel Centrum te
genieten van Bep van der Lans-Lengers. Zij valt op door haar
grote variatie in technieken en haar grote productie. De kunstenares uit Zilk schilderde bijvoorbeeld met aquarelverf het fietspad
naar Langevelderslag en een kleurige bloemenaquarel, maar tekende ook met pen de Waterleidingduinen.
Bovendien exposeert ze in het Cultureel Centrum tevens haar
Chinese werk. Dat werk is extra bijzonder omdat het zo arbeidsintensief is en de technieken heel anders zijn dan de westerse
schildertechnieken. Ze volgde er dan pok de Chinese Kunst Academie in Den Haag voor en kreeg na eindeloos oefenen de tekens
en techniek onder de knie. Nu mag ze zelfs een eigen Chinees
teken bij wijze van handtekening voeren.

In Rotterdam, Amsterdam en
Utrecht is deze formule een
groot succes geworden.

ZANDVOORT - De gemeente
haalt de ligusterhagen op de
Vondellaan (tussen de Nicolaas
Beetslaan en de Potgieterstraat) weg, omdat deze toe zijn
aan vervanging.
Ze vergen daarnaast volgens
de gemeente te veel onderhoud. „De gemeente laat het hier volgens mij expres verpauperen,"
Ze worden vervangen door lage
beplanting. Tegelijkertijd betegelt de gemeente de stoep opnieuw en krijgen de bomen op
dit stukje extra mest.
ZANDVOORT - „Onze enkele wethouder een echt ant(ADVERTENTIE)
grootste angst is dat de ge- woord op de vragen uit het pumeente straks zegt: het is bliek gaf." Ook hij weet nog altoch al een zooitje, la- tijd niet precies wat wethouder
| Hotel Hoogland hier
ten we die garages maar Versteege (Ruimtelijke Ontmet de 'afronding
IVoor' uw feest, party of receptie
weghalen en er woningen wikkeling)
De Schelp' bedoelt in zijn
fe:
'tel. 023-5715541'
•
voor in de plaats neerzetten. van
structuurschets. Hij heeft wel
Dan zijn wij' straks ons eensterk vermoeden. „Dan
prachtige uitzicht' kwijt." bouwen
hiervoor natuurlijk
De familie Pendavingh zal woningen.ze Dat
zullen de mendaar namens de Vereniging sen uit de nieuwbouwflat
van
ZANDVOORT - Dance Club van Eigenaren van De EMM ook wel niet leuk vinden,
Yanks (ingang Kosterstraat) Schelp zo hard mogelijk te- want nu hebben zij echt een
organiseert op vrijdagavond l
en vechten. Daarom hield fantastisch uitzicht."
november een Halloween Pare heer Pendavingh tijdens
ty. Dit feest staat in het teken de commissievergadering
De kwestie speelt eigenlijk al
van Hard Trance en Old Style. over de structuurschets dan jaren.
Pendavingh haalt zes
B.M.C., Doublé Trouble, Disor- ook een gloedvol betoog.
schetsboeken met krantender en Menace zijn de dj's van
knipsels tevoorschijn. Sinds hij
de avond. Het feest begint om
vanaf '64 een flatje in De Schelp
negen uur met een happy hour.
Een dag na de commissiever- huurde en zeker toen hij er in
gadering moet hij er nog een 1974 een kocht, heeft hij het wel
beetje om glimlachen. „Wat een en wee in Zandvoort nauwletavond, hè," zegt Pendavingh. tend in de gaten gehouden.
„Wel vermakelijk, maar het
„Kijk, op 23 maart 1989 stond
! ZANDVOORT - De 25-jarige viel
me op dat eigenlijk geen De Schelp ook al ter discussie.
ptfartijn van Keulen heeft vorige week zijn meestertitel gekregen. Hij is gespecialiseerd in
het Nederlandse recht.
Vlartijn is oud-leerling van de
Van Heuven Goedhartschool.

vreest recreant Pendavingh

Foto André Lieberom

*Die kuilen liggen hier niet zomaar'

Halloween

f

Geslaagd

Sugar Lee in La Bastille

Rommelmarkt
ZANDVOORT - Op zaterdag
2 november vindt de rommelnarkt in 't Stekkie weer plaats.
3e rommelmarkt duurt van
ien tot één uur. Wie een tafel
vil huren, kan bellen met
716456.

Zandvoorts
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Destijds probeerde de gemeente onze recreatiewoningen te
onteigenen, maar toen kostte
dat al negen miljoen. Vervolgens pakte de gemeente het anders aan. We hebben nu het vermoeden dat ze de weg tussen de
garages expres laten verpauperen. In 1991 is namelijk de weg
rondom De Schelp vernieuwd.
We vroegen toen ook of die andere weg geasfalteerd kon worden. Dat was te duur. Sindsdien
is er helemaal niets meer aangedaan."
Zo langzamerhand zit de weg
vol kuilen. Hier en daar steekt
een verroeste buis omhoog, het

restant van een lantaarnpaal.
Toen de lampen ooit stuk waren, haalde de gemeente 90 procent van de lantaarnpalen maar
helemaal weg. De garagedeuren
zijn hard aan een verfje toe en
de meeste daken zijn zo lek als
een mandje. „Kortom, het ziet er verschrikkelijk uit, maar het is altijd nog beter dan hoogbouw
voor je snufferd. Het is jammer
dat die garage-eigenaren geen
belangenvereniging hebben,"
voegt zijn vrouw eraan toe.
„Dan konden we samen voor
het behoud van die garages
vechten."

„Wat heeft het voor zin om de
bus weer snel in de file te knjgen," aldus Ruud van der Meij
(CDA).
Pliermga had echter een andere busbaan voor ogen: vanaf
het station naar diverse windstreken.
„Stel je voor dat we meer reizigers via de trein en een lightrailvertaindmg krijgen, dan
moeten we de mensen wel kwijt
kunnen."
Koper ging nog verder. „Een
metro van hartje Amsterdam
naar Zandvoort en terug in de
rondte. Ik zeg niet dat het kan,
maar het is leuk." Dat vond ook
het publiek.
(ADVERTENTIE)

SMAlKVül.
INTERIÜR
Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020-6956409

ZANDVOORT - „De hoop is groot, maar de verwachtingen zijn minder groot," zegt Danny Visser, actievoerster
tegen de overlast van Gran Dorado. De gemeente stuurde
vrijdag een brief naar de bewoners dat er wat aan de
overlast gedaan zal worden.

Zo belooft de politie de extra surveillances te handhaven en
blijft in het voorseizoen het busje 's avonds tussen het bungalowpark en het centrum pendelen. Gran Dorado gaat nog voor het
einde van het jaar het parkeerterrein opnieuw laten bestraten en
verkeersdrempels aanbrengen.
„Maar ik moet het allemaal nog zien gebeuren," zegt Visser.
„Gran Dorado is altijd erg goed in beloven geweest. Zondag was
het trouwens alweer raak met de geluidsoverlast in het café. En
van vrijdag tot en met zondag heeft er een auto-alarm staan
loeien. Ik wil er nog eens over praten hoe dat dan opgelost wordt."
Visser heeft bij gemeentevoorlichter Egon Snelders dan ook een
gesprek aangevraagd.

ZANDVOORT - Het beroep dat broodjeszaak Broodje
Burger in 1990 tegen de gemeente Zandvoort heeft aangespannen, is door de rechtbank, afdeling Bestuursrechtspraak ongegrond verklaard. Exploitanten van de broodjeszaak verzetten zich indertijd tegen de nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening), die nieuwe sluitingstijden voor snackbars en broodjeszaken instelde. Deze zaken
mochten voortaan niet langer dan tot 3.00 uur open zijn.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Robbert Wortel
(adj.chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten, Eduaro Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant. Systeemredacteur: Hero Blok.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.

Er wordt nu al over een reünie gesproken. Een mooier compliment
kun je je niet voorstellen, vindt Michel Konings van La Bastille.
Het feest rondom het vijfjarig bestaan is vorige week woensdag een
groot succes geworden.
In een enorme tent bij het circuit feestten zeshonderd man de
hele nacht door. Zij werden naar de tent gelokt door laserstralen en
een rode loper. Michel arriveerde samen met mede-eigenaar Mathieu Emmen per limousine. „Bij Sugar Lee Hooper gingen zeshonderd handen de lucht in, fantastisch," vertelt Michel. Ook de
kunsten van fakir Kitty Hagen en de 27-koppige big band sloegen
aan.
„We zijn maanden met de organisatie van het feest beziggeweest,
want Zandvoorters zijn best kritisch. Dus dan moet je het wel goed
voorbereiden. Maar het is goed gevallen. De afgelopen week hebben we heel veel complimenten en bedankjes gekregen. Te gek
gewoon"
Foto Chris Schotanus

ZANDVOORT - Wat Prinsjesdag voor de
Haagse politiek is, zijn de begrotingsbehandelingen voor lokale bestuurders. Althans, dat was jaren zo. Inmiddels is het
zwaartepunt een beetje verschoven.

het project met vertraging, omdat er nog geen
materiaal voorhanden was voor kinderen op de
basisschool, de doelgroep waar de politiek in
eerste instantie aan dacht. Bovendien is het volgens de Brijderstichting in Haarlem ook niet
slim om kinderen voor te lichten over alleen
maar gokken. Je maakt ze daarmee eerder
nieuwsgierig volgens De Boer.

Al voor de vakantie komt de zogeheten Kadernota uit, die aangeeft hoe het jaarlijkse f inanciële overzicht in oktober eruit zal zien. Zijn daarMaar de Brijderstichting werkt wel aan een
mee alle kansen op verrassingen vergeven? Ja
lesprogramma over verslaving in het algemeen.
en nee. Ingrijpende maatregelen kondigt wétOf dat straks zo aanslaat bij de scholen is overihouder Plieringa in het voorjaar al aan, zoals de gens sterk de vraag, want volgens De Boer staan
extra verhoging van de onroerend-zaakbelasde schooldirecties beslist niet te springen om
ting. Maar er is altijd nog ruimte voor wijziginnieuwe projecten. Ze worden er al genoeg mee
gen en nieuwe voorstellen. Als ze tenminste aan- doodgegooid.
genomen worden en uitgevoerd.
Inmiddels vindt er niettemin toch voorlichD66 (Van Leeuwen en Termes) stelde vorig
ting aan jongeren plaats over ongezonde verleijaar bijvoorbeeld voor om op kosten van de gedingen. Op de Gertenbach Mavo wordt scholiemeente twee extra agenten in te zetten tijdens
ren verteld waarom ze niet moeten gokken, rohet hoogseizoen. Niemand, behalve Van Leeuken, drinken of drugs gebruiken. Dat kost wel
wen en Termes zelf, voelde daar wat voor.
geld. Nee, het wordt niet betaald met de zesduiEen ander plan, van de PvdA, kreeg wel gezend gulden die de politiek vorig jaar opzij gezet
noeg stemmen. De gemeenteraad besloot zesheeft. Dat bedrag blijft nog even staan op de
duizend gulden te reserveren voor een project
bankrekening van de gemeente Zandvoort. Inover gokverslaving. Daarmee wilde de politiek
tern heeft de gemeente afgesproken nog maar
gokverslaving voorkomen of verslaafden van
even te wachten op de beleidsnota jeugd- en jonhet gokken afhelpen.
gerenwerk die in het voorjaar van 1997 verEenjaar later is er nog geen verslaafde gehol- schijnt.
pen. Volgens ambtenaar Ruud de Boer kampt
Monique van Hoogstraten

Omwonenden Gran Dorado: Meidenmode bij Ocean Drive
ZANDVOORT - In een aan. „We hebben al eerder za'Eerst zien dan geloven'
mum van tijd, is het zaakje ken geopend in IJmuiden,
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opnieuw 45.000 gulden voor gereserveerd is. De VVD vroeg
zich af of de gemeente niet een
beetje te veel achter de ondernemers aanhobtaelt die immers
binnenkort een dergelijk plan
op tafel leggen.
Minder eengezinsheid bestond er over de bekostiging'
van de 36-urige werkweek van
ambtenaren, een landelijke
CAO-afspraak die ook voor
Zandvoort geldt. Het college
wilde daar 150.000 gulden extra
voor uittrekken. Slechts drie
partijen maakten zich er zo
druk over dat ze het in hun al-

gemene beschouwingen naar
voren brachten. Als hel aan D66
(Van Leeuwen en Termes) ligt,
is het niet nodig om daar extra
geld in te steken. Ook het CDA
vroeg zich met de nodige omzichtigheid af of de ambtenaren
niet wat efficiënter kunnen
werken. GBZ vindt dat de politiek het op kan lossen door te
bepalen welke taken de gemeente nog wel en welke niet
meer zelf moet doen.
Opmerkelijke
voorstellen
klonken bijvoorbeeld uit de
mond van de PvdA. Die wil ouderen hun eigen bijdrage van
245 gulden teruggeven als de indicatiecommissie ze geschikt
acht voor de aanleunwoningen
van Huis in het Kostverloren.
D66 stelde voor om een busdienst binnen Zandvoort op te
zetten en om een aparte subsidieregeling in het leven te roepen voor eenmalige initiatieven. Dat sloot ook wel een taeetje aan bij Lou Koper, die de
bewoners van Nieuw Noord een
ijsbaan gunde.

Zandvoorts
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De rechtbank deelt met de gemeente de vrees, dat het maken
van een uitzondering voor de
broodjeszaak, soortgelijke bedrijven in die branche er niet
van zal weerhouden eveneens
te pogen om voor zo'n vergunning in aanmerking te komen.
'Waar het eiseressen wordt toegestaan de vrijdag- en zaterdagnachten tot 4.30 uur open te
zijn, zal het op basis van de werking van het gelijkheidsbeginsel anderen, die in vergelijkbare omstandigheden verkeren
niet kunnen worden geweigerd,' schrijft de rechtbank in
haar besluit.
De APV ging op l juli 1990 van
kracht.
Exploitanten
van
broodjeszaken en snackbars
moesten vanaf dat moment om
1.00 uur 's nachts dicht. Eventueel kon men een vergunning
aanvragen om tot 3.00 open te
blijven. Broodje Burger vocht
als enige de nieuwe APV aan.
De eigenaressen vonden het besluit niet goed gemotiveerd.
Dat was de Raad van State aan-

vankelijk met hen eens. Het beroep van Broodje Burger werd
gegrond verklaard, aangezien
de burgemeester zijn beslissing
niet goed had gemotiveerd. De
procedurefout werd hersteld.
In een nieuwe zaak, inmiddels bij de bestuursrechter,
stelde Broodje Burger opnieuw
beroep in. Met name dat zij zich
onderscheidde door het gevoerde assortiment, alleen broodjes
en geen alcohol, door het bezoekende publiek, vrijwel uitsluitend rustige buurtbewoners na
3.00 uur en door de ligging, geen
hoofdstraat en geen doorgaande route.
De exploitanten verklaarden
als enige nachtzaak geen alcohol te verkopen aan klanten.
Het gevaar voor precedentwerking was volgens de rechter
echter reëel aanwezig. Overigens is Broodje Burger in 1993
verkocht. De exploitanten
vochten principieel door. Ze
hadden bovendien een rechtsbij standsverzekering.

van Rosarito in de Kerkstraat veranderd in een
nieuw kledingzaak: 'Ocean
Drive' heet het, genoemd
naar de bekende 'showBoulevard in Miami. De
twintigjarige Chantall van
Wooning is de nieuwe eigenaresse.

„We voeren niet alleen de
merken die Rosarito verkocht,
maar daarnaast nog een hoop
andere bekende merken," zegt
ze enthousiast. Naast broeken
van onder andere: Levi's,
Wrangier en Cars in allerlei
kleuren, materialen en stijlen
kan men hier ook tassen, sieraden, sokken, schoenen en andere aparte accessoires kopen.
Een klein zaakje met een
groot assortiment. Zo kun je de
nieuwe kledingzaak van Chantall nog wel het beste omschrijven. Haar vader is verantwoordelijk voor de inrichting; praktisch en gezellig, een beetje art
deco stijl.
Zo te zien kun je toch heel
veel kleding kwijt in eenbetrekkelijk kleine ruimte. Honderden jeans en broeken in ruit en
sky liggen keurig opgestapeld
in de vakken. Daarnaast liggen
mooie Basic spijkerbroeken:
twee voor negentig gulden staat
er op een bord. Aan de andere
kant hangen de rekken vol met
de leukste kleding in allerlei
kleuren en maten.
De indeling van Ocean Drive
en het creëren van dat gezellige
sfeertje, daar heeft Chantall samen met haar moeder de hand
in gehad. Vooral de jonge-meidenmode ('Party Girls') de
prachtige sieraden (een aantal
ontworpen en gemaakt door
Chantall zelf), de guitige rugzakjes in de vorm van een grote
tube en de berg- en skateschoenen maken het bijzondere
sfeertje compleet.
„In een week tijd was alles
overgeheveld," aldus Chantall.
„We hebben met z'n allen keihard gewerkt. De vorige zaak
moest helemaal leeg worden gehaald. Toen zijn we drie nachten doorgegaan om de zaak om
te bouwen. We stonden versteld van de lieve reacties van
de Zandvoorters om ons heen.
Ze brachten ons koffie, lekkers
en bloemen. Het restaurant aan
de overkant bood ons zelfs een
etentje aan." Haar moeder vult

Nieuw Vennep, Beverwijk....
maar die hartelijkheid...zoiets
hebben we nog nooit meegemaakt."
De zaak liep al vanaf het begin als een trein. Chantall: „We
hebben vooral veel buitenlanders gezien, het was herfstvakantie. Ze hebben ook allemaal
verschillende betaalmiddelen.
Buitenlands geld zie je haast
niet in Haarlem. Dat is natuurlijk typisch iets voor een badplaats. Moest ik toch even aan
wennen, grappig hè?" Wat haar
nog meer opvalt? „Iedereen
kent elkaar hier. En de jonge
meiden lopen nu al de zaak
plat. Blijkbaar gaat het als een
lopend vuurtje door het dorp,
dat we ook voor hen leuke kledingmerken verkopen."
Ook de andere nieuwe merken die Ocean Drive voert, worden meteen goed opgepakt.
Geen zorgen dus dat dit zaakje
niet gaat lopen: het draait al als
een trein. Ervaring heeft de jonge eigenaresse zat. Als veertienjarige stond ze als part-time bij
haar ouders te werken. Zij hebben een aantal kledingzaken,
waaronder de bekende Broekenboerderij aan de Randweg
te Haarlem. Later kwam ze
daar in vaste dienst werken en
werd al snel bedrijfsleider. Nu
heeft Chantall dan haar eigen
zaak, haar grote wens.
„Vooral de eerste dag was
heel leuk," aldus haar moeder
trots. „We hadden alle mensen
uit de buurt uitgenodigd voor
een borreltje. Buiten stonden
tafeltjes met champagne en
borrelnootjes. Chantall had een
heel mooi gedicht voor haar ouders gemaakt en droeg dat midden op straat voor ons op. Het
was een dankbetuiging en we
mochten op haar kosten een
weekend naar een kuhroord.
Lief hè."

Singer-winkel
blijkt ontdekking
ZANDVOORT - Wist u
dat de Singer-winkel aan de
Zeestraat 48 nog steeds door
de Zandvoorters ontdekt
wordt. „Dagelijks nog horen
Piet en Tonny Stokman, de
eigenaren: Ben ik net in
Haarlem geweest omdat ik
niet wist dat we zo'n winkel
in Zandvoort hadden."

Berichten en tips
_.~
\oor de/e rubriek me!
J111 dl
/jkennieims kuni u sturen naarde
redactie \an het Zandunirts Nieuwsblad
Postbus 26. 2040 A \ Zanchoort. ot inleveren
bij het kantoor op Gasthtnsplem 12
Tel 023-5178648 Fax 0210710497

Ondanks dat zijn de klanten
enthousiast over hun 'nieuwe'
ontdekking. Tonny: „De een
noemt ons een naaimachinewinkel, de ander een hobbyzaak en weer een ander praat
over handwerkwmkel. Maar we
hebben veel. Sommige klanten
kunnen hier wel uren rondsnuffelen." Ook toeristen en
klanten uit de regio weten de
Singer-winkel te vinden.
Januari 1991 begon het echtpaar met reparaties van naaimachines m de Pnnsenhofstraat. Op 25 april 1991 werden
ze Singerdealer en startten met
de verkoop van ritsen, garen en
fournituren Langzamerhand
breidde de zaak zich uit met
handwerk- en hobbyartikelen.
,,De winkel werd al gauw ie
klein," aldus Tonny. ,,We gmgen op zoek naar een grotere
ruimte. Sinds l november 1995
zitten we dan ook in het huidige
pand, de vroegere winkel van
Bakker Stuurman. Het assortiment werd toen nog eens extra
uitgebreid.
Leuke festiviteiten organiseert het echtpaar ook graag.
Tonny: „Kerstkaarten maken
van theezakjes bijvoorbeeld. In
samenwerking met Marmn
Mooy wordt er op dinsdag 12
november hierover een workshop gehouden in Het Stekkie.
Momenteel is ook het maken
van driedimensionale kerstkaarten helemaal in."
Op 26 november kunt u in het
Stekkie zien en leren hoe dat
gaat. Bij voldoende belangstelling volgen er meer cursussen.
Voor informatie Piet en Tonny
Stokman Tel. 5720072
Stokman Sinter Na.ihmciiiiu's: Verknop en reparatie \.m naaimachines,
kledincreparatie. scharen slijpen, \ erkoop t'onrnituren. (ItOOO soorten Knopen). naaipatronen. \oerini;slol, lint,
scharen, vordijnband. liandwerkartikelen, horduurstol', hordmirjraren- en
pakketten. Hobby: l'oetsdoekje^-, liniii.
emhrossini;. sand), 1stiropor. pailletteii. kraaltjes en heli aparte hretels!
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Totale onderhandse liquidatie verkoop
Van de complete winkelvoorraad meubelen en meubelcollecties w.o.
Leolux, deSede, Galerie Jan des Bouvrie, Müsterring, Auping,
Rolt Benz, Young-bankstellen, kasten, eethoeken, klein-meubelen,
matrassen, Perzische kleden, spiegels.
Zich bevindende in de vestigingen van Bela WSeub©I©S1
Muiderstraatweg 19-21 en De Sniep 21 - Woonboulevard Diemen

Niemand heeft zoveel in slaapcomfort en slaapkamers als "Oase"

op de totale goederenvoorraad
Belast met de liquidatie: De register veilinghouders-beëdigde taxateurs roerende goederen H.J.M. Peeperkorn B.V. - Hilversum. Telefonische informatie: 020 - 695 98 82.

Goede voorlichting

• I»

Van al het meubilair en apparatuur in
huis is uw bed verreweg het
belangrijkst.
Onderzoek heeft aangetoond,
dat een rtiens zo'n derde van zijn
o) haar leven in bed doorbrengt.

Bericht van uw energiebedrijf:

De keuze voor de juiste bedbodem
en matras is dus min of meer een
levenszaak.

t^

Werkzaamheden in de Kostverlorenstraat en Zeestraat te
Zandvoort

9

Het aannemersbedrijf Van Baarsen/Halfweg uit Badhoevedorp
gaat in opdracht van het Energiebedrijf Zuid-Kennemerland (EZK)
in november en december 1996 werkzaamheden uitvoeren in de
Kostverlorenstraat (vanaf de Sophiaweg), Zeestraat, Burgemeester Engelbertsstraat en jacob van Heemskerckstraat te Zandvoort.
Langs dit traject zal de hogedrukgasleiding worden vervangen.
Gedurende de werkzaamheden zal vanaf de Sophiaweg de Kostverlorenstraat en Zeestraat in één rijrichting worden afgesloten
voor verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid. Verkeersborden
zullen de omleidingsroute aangeven,
Bij te verwachten hinder voor op- en afritten worden de direct
betrokken bewoners persoonlijk door het EZK op de hoogte
gesteld.

Dit designprogramma heeft veel
creatieve mogelijkheden met een zeer
uitgebreid kastenprogramma.
Uitvoering ahorn of kleurencombinaties.

In onze slaapstudio kan de meest
kntische consument daadwerkelijk
de verschillende mogelijkheden
lesten.
Goed slapen begint bij het kritisch
beoordelen van de mogelijkheden.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van rugpijn?
- Overbelasting van de rug
- Gebrek aan beweging (overgewicht)
- Verkeerde houdingen
- Stress en aangeboren afwijkingen
Wat voor bed zou onze wervelkolom wensen?
In het ideale bed wordt de wervelkolom m welke lighoudmg ook over de
gehele lengte gelijkmatig ondersteund. De spieren kunnen zich optimaal
ontspannen en de tussenwertschijven zijn volkomen ontlast.

Heerlijk dromen in dit hemelbed, uitvoering
metaal en leverbaar 180 en 160 breed.

Zo kan men energie opbouwen en uitgerust de nieuwe dag begroeten.

De boxspring

De basis voor
gezond slapen

- Keuze m diverse achterwanden
en bekledingsstoffen.
Ook m 1-persoons uilvoenng.

De lattenbodem

Voor meer informatie kunt u bellen met EZK,
telefoonnummer (023) 523 51 23.

Een zeer uitgebreide collectie van
hand tot elektrisch verstelbaar m
iedere gewenste slaap-zithoudmg.

Romantische karaktervolle slaapkamer '
leverbaar in ahorn of elzen in combinatie
met de kleuren vanille-groen en zwart,
ledikant in diverse breedtematen leverbaar.

Slaapkamer Speciaalzaken
"On.se" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
adres • Van den Eijndekade 3

2102 LE Heemstede
telefoon- 023 235 123
fox- 023-284325

Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel* - Den Bosch* - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam Woonmall (Alexandrium III)
Sliedrecht - Son* (Eindhoven) Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk*, Hoefweg 137.
'
'Koopavond op vrijdag andere vestigingen op donderdag

Extra miljoen Postcode Loterij in Zuid-Limburg

PRIJZEN
In het zuiden van Limburg ligt
;; Ransdaal - een halve kolom groot
,',' in het Postcodeboek. In één van de
; zeventien straten van Ransdaal
,-> viel bij de oktobertrekking van de
Postcode Loterij de Extra Straatprijs van één miljoen gulden. De
elf winnende loten waren elk goed
b voor ruim 90.000 gulden.
t' De Mega Jackpot stond in oktober
; ; op 3 miljoen gulden. Het winnende
• lot dat getrokken werd stond op een
. postcode in het Gelderse Dieren.
^ Maar helaas, het winnende lot was
niet verkocht. Volgende maand
komt de Mega Jackpot dus terug
met een stand van maar liefst 4 mil' joen gulden.

l Ton in Zandvoort

u De maandhoofdprijs van een ton
n kwam terecht bij een prijswinnaar in
Zandvoort. Hartelijk gefeliciteerd.
•-• En dat geldt ook voor alle winnaars
van de troostprijs van l.000 gulden.
Op de lijst hiernaast kunt u zien of
ook u deze maand in de prijzen bent
gevallen.

Postcode-Kanjer

Volgende maand maakt u bij de
Postcode Loterij opnieuw kans op
zo'n Extra Straatprijs van EEN
MILJOEN gulden. En u kunt
natuurlijk ook de Gouden Bingo
winnen van 800.000 gulden, in de
Postcode Loterij Record Show.

Elke maandag ZO.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

4 miSioen

SSStarndfiyièga: Jackpot:
Getal 1 t/m 22

44 16 11 04 10 24 09 38
25 21 06 37 15 07 14 28
32 08 19 33 35 01 26 13
Maakt u uw kaart vol met getal

29

dan wint u de

Thuisbingo
ƒ 25.0OO,-

34
17
30
42

Getal 23 t/m 36
ƒ 1.000,- 41 ƒ20,/ 500,- 02 ƒ10,/ 100,- 27
ƒ9.ƒ50,- 20
ƒ8,ƒ40,- 39
ƒ7,ƒ30,- 45
ƒ6,ƒ25,- 23
ƒ5,Zetfouten voorbehouden

De BMW: 2314 AT 007 in Leiden

Bij de Postcode Loterij blijft het feest.
Met als klapper de Postcode-Kanjer
die Caroline Teiisen op 4 januari in
een straat in Nederland komt brcngen. Bij ü?

In december zijn al die extra prijzen
er ook nog, met als klap op de vuurpijl de Postcode-Kanjer van 9,7 miljoen. Speel dus mee. Met de bon op
deze pagina kunt u uw (extra) loten
bestellen. H

Stichting DOEN & de
Postcode Loterij zijn erbij:

2-6 november
Family '96 gezinsbeurs,
IJsselhallen, Zwolle

UITSLAG TREKKING OKTOBER 1996

\n

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van oktober verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
1013
1013
1016
1018
1021
1021
1024
1024
1033
1034
1035
1042
1052
1054
1056
1058
1063
1067
1090
1096
1098
1102
1107
1108
1112
1120
1132
1141
1161
1187
1211
1215
1216
1222
1222
1231
1261
1268
1270
1276
1311
1314
1316
1357
1381
1405
1406
1422
1422
1430
1441
1442
1454
1488
1500
1506
1521
1562
1585
1 606
1607
1611
1614
1622
1 634
1636
1642
1648
1682
1689
1705
1742
1742
1747
1767
1781
1782
1783
1784
1811
1813
1814
1827
1831
1870
1871
1911
1921
1943
1945
1972
1975
2011
2021
2022
2023
2025
2032
2033
2034
2041
2082

70,50,50,25,50,50,25,50,25,25,25,70,HD 700,ZE 25,PN 50,DN 25,TG 25,GX 25,GE 25,AE 50,HH 25,70,XL 70OO,BX7000,HC 25,70,JX
50,CE 700,XM 25,VX 25,KH 25,DB 700,70,70,AV 25,LL
25,GA 50,70,70,HK 700,HT 700,TE 25,CR 500,PD 50,AV 25,AB 50,LD 50,DV 25,NA 7OO,70,CT 25,XR 25,70,70,70,ZP 700,-

2111
2131
2132
2135
2142
2152
2161
2200
2200
2201
2202
2203
2222
2231
2243
2253
2254
2264
2274
2281
2285
2286
2286
2302
2303
2315
2331
2378
2381
2394
2402
2406
2425
2500
2509
2513
2514
2516
2518
2522
2541
2544
2551
2563
2565
2572
2572
2587
2593
2596
2597
2611
2611
2612
2613
2613

70,- 4634 VA 50,AP 7OO,- 2968
70,- 3514 TE 25,- 3912
GM 700,- 2985
70,- 3521
70,- 3958 AA 700,- 4645 JD 25,70,70,- 3007 KC 700,- 3533 CA 25,- 3971 CN 500,- 4652
50,MG 25,- 301 1
70,- 3534 RG 700,- 3981 ZB 25,- 4701 J K
70,- 3998 KE 50,- 4703 ER 25,LD 700,- 3011 SB 700,- 3543
70,- 4020
70,- 4706 GG 25,70,- 3565
CG 50,- 3021
DN 25,- 3021 LD 50,- 3572 WS 500,- 4063
70,- 4708 LE 25,70,- 4101
70,- 471 5
70,70,- 3024 EK 700,- 3573
70,- 3025 VG 700,- 3582 DG 70O,- 4102 HR 700,- 4715 BK 25,4751 HH 500,RV 25,4762 PA TOO,70,4772
70,CL 700,4781 AZ 25,70,4813 NJ 50,WL 25,4814 KK 25,GG 700,4819
70,BX 25,4826 KK 25,70,4848
70,AE 25,4851 RK-. 50,XE 7000,4855
70,CM 25,4873 CK 25,AW 25,4903
70,70,4911
70,TC 25,70,- en voor iedere deelnemer in de postcode 4921 NA 25,70,70,2041 TM een troostprijs van ƒ 1 .000,- 4924
4941 GC 50,JH 25,4941 VE 50,BL 25,70,70,- 3607 CJ 50,- 4105 AV 25,- 5001
70,- 3028
70,70,- 4116
70,- 5011
70,- 3028 JB 50,- 3624
70,- 5011 AG 50,70,- 4121
CR 25,- 3037 PC 50,- 3624
70,- 5012 GD 25,GH 25,- 3037 TL 50,- 3633 AN 50,- 4133
70,- 3641 CR 50,- 4182
70,- 5018
70,70,- 3046
25,- 4202
70,- 5032
70,- 3641 JT
70,70,- 3052
3053
EG
50,3700
70,4225
70,5032
AA
500,70,70,- 4269
70,- 5042 AV 25,70,- 3061 ZZ 700,- 3702
TN 50,- 3067 LR 7000,- 3702 SK 25,- 4281 MG 25,- 5043 MT 25,KE 7000,- 3068 XE 50,- 3731
70,- 4301 ZA 25,- 5051 ES 50,70,- 4311 NH 700,- 5060 AH 25,EZ 50,- 3075 GP 50,- 3750
70,- 5062 DK 50,PT 25,- 3081 TH 50,- 3771 AB 25,- 4325
70,70,- 3082 PG 50,- 3771 RK 50,- 4328 CK 50,- 5066
70,- 4331 N N 50,- 5074 NJ 25,70,- 3082 WH 25,- 3774
GP 50,- 3112 XW 25,70,70,- 3113
70,GG 50,- 3114
VR 25,- 3124 KB 50,70,- 3135 AG 25,AM 50,- 3136 JH 500,VR 25,- 3143
70,AD 25,- 3143 AJ 25,70,- 3155 TC 50,AS 50,- 3161 KD 25,H J 500,- 3192 TT 50,LV 25,- 3193 RD 25,Te verdelen onder alle deelnemers met
70,HR 25,- 3196
70,70,- 3197
de postcode 631 1 AM in Ransdaal
ME 700,- 3202 SJ 5OO,-

PL
ZJ

2642
2665
2675
2675
2678
2681
2681
2691
2710
2717
2723
2741
2802
2802

70,AM7OOO,EB 700,VB 25,70,EM 700,XB 50,WX 25,70,DK 25,70,ZE 25,HM 25,KD 25,-

MK
SM
KJ
CV
EC
AP
TP
KD
TM
BA

XC
LG
LC
VE

GD
AM
KT
HG
CK
HX
MA
DH
ER
BX
AP
ED
MH
EM
ES
BX
ZC

TS
ZR
VN
PD
AP
RP
GW

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

2041 TM 016

M AAN OPRIJS

ƒ100.000

EXTRA
STRAATPRIJS

f1.OOO.OOO

3224
3235
3248
3261
3271
3299
3301
3312
3317
3331
3331
3335
3343
3353

AR 25,- 3775
NW 25,- 3775
70,- 3811
RH 700,- 3813
TE 25,- 3813
70,- 3813
70,- 3815
NA 25,- 3823
CE 50,- 3828
KR 50,- 3831
LA 50,- 3832
70,- 3841
BG 700,- 3842
70,- 3845

70,- 4332
KR 50,- 4334
MJ 25,- 4336 JM
EG 25,- 4337 TN
NH 25,- 4351 NA
ZH 700,- 4363 AN
PV 50,- 4363 AP
AE 700,- 4371
DN 25,- 4371 BR
PT 25,- 4385
GX 25,- 4388 HM
KB 25,- 4388 LM
AL 50,- 4389
LB 50,- 4401 EV

70,70,25,25,50,25,700,70,5OO,70,25,50,70,25,-

5085
5095
5102
5121
5121
5133
5140
5141
5144
5151
5161
5171
5223
5224

BE
KE
LS
TJ

AJ
XP

XE
BX

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

Gewonnen in oktober:

EXTRA PRIJZEN
1200 arrangementen
naar één van de Heineken
Night of the Proms concerten
in Ahoy' in Rotterdam
2803
2804
2806
2811
2841
2870
2903
2903
2908
2925

AR
JD
GA
TD

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

3354
3363
3371
3401
3437
3437
3445
3450
3454
3455

BB
RK
XA
KT
WD

SL

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

3851
3861
3882
3892
3893
3899
3904
3904
3911
3911

BT 50,BW 700,70,EW 25,CE 25,70,70,GB 50,CB 500,ZH 500,-

4401
4413
4451
4464
4505
4567
4585
4612
4614
4631

JE 25,- 5224
GM 25,- 5233
EG 25,- 5235
70,- 5241
70,- 5254
70,- 5258
PP 700,- 5262
PS 25,- 5262
GV 700,- 5266
CR 500,- 5268

EZ 50,TJ 7000,70,CB 50,70,SW 50,70,SM 7000,LT 500,KD 50,-

5296
5321
5327
5331
5333
5345
5366
5375
5406
5411
5423
5425
5431
5432
5439
5453
5463
5463
5492
5504
5505
5508
5527
5528
5534
5540
5551
5614
5643
5652
5683
5688
5688
5700
5701
5703
5706
5707
5711
5721
5725
5731
5737
5754
5802
5815
5816
5821
5823
5830
5854
5855
5911
5912
5914
5914

70,70,70,GS 25,70,NK 25,AN 50,AW 25,VD 25,NS 700,SP 25,70,KN 25,EX 25,70,KT 25,EC 25,HX 7000,70,LP 500,PP 25,70,GC 50,AX 50,70,AA 25,70,EL 700,BM 50,RK 50,BW 25,70,BP 25,70,SE 25,AV 50,TR 700,ER 50,RG 50,JZ
25,AC 25,TH 700,CS 700,AP 700,NT 50,CP 25,70,AX 25,70,70,GP 25,EC 25,HH 50,XC 25,AH 25,VR 50,-

6562
6562
6581
6581
6586
6598
6605
6611
6621
6621
6628
6641
6650
6654
6658
6660
6662
6673
6679
6681

BP
PH

50,25,70,PX 500,70,AS 25,SV 7000,70,70,70,70,ZS 700,70,AS 50,AW 50,70,70,XJ 25,70,7O,-

5927
5931
5951
5975
5993
6001
6003
6020
6021
6035
6037
6051
6086
6093
6095
6095
6107
6109
6125
6163
6181
6191
6216
6221
6221
6224
6224
6227
6231
6273
6361
6367
6367
6367
6369
6373
6373
6411
6412
6413
6422
6451
6533
6537
6543
6545

70,KT 50,NM7000,PV 25,AC 700,XM 50,NG 25,70,HD 25,70,70,BS 25,BP 25,AB 50,70,NA 700,70,70,70,GP 700,NV 7OO,TK 50,BB 50,CK 25,DB 50,JV
50,TM 50,SN 25,AR 700,70,70,HM 500,PB 50,VX 700,VR 500,70,XP 25,BN 700,VR 7000,VD 50,70,AM 25,70,HS 50,KX 25,NB 700,-

6913 AH

EV 25,- 7827
GH 700,- 7831
HC 50,- 7848
70,- 7848
AE 25,- 7849
70,- 7863
WP 25,- 7873
WR 700,- 7881
KB 50,- 7913
PV 50,- 7924
70,- 7941
EW 25,- 7942
70,- 8000
AA 25,- 8019
XD 700,- 8021
NW 25,- 8024
VB 50,- 8024
KK 5OO,- 8032
70,- 8071
MC 50,- 8077

7331
7333
7333
7352
7364
7400
7412
7412
7415
7447
7448
7462
7467
7481
7481
7482
7482
7542
7548
7558

LM 50,AC 700,JO,CZ 25,TA 50,TJ
50,70,KD7000,AZ 50,70,GT 50,TW 25,70,70,70,70,CK 25,70,LX 25,70,-

6952 BB 046

MEGA
JACKPOT
ƒ 3.000.000
6681
6687
6691
6712
6715
6717
6813
6823
6825
6826
6826
6828
6834
6845
6862
6865
6871
6901
6902

6915
6922
6931
6951
6951
6952
7006
7006
7007
7011
7037
7044
7081
7091
7091
7102
7102
7119
7120
7120
7120
7121
7121
7122
7131
7132
7151
7160
7203
7204
7224
7227
7241
7245
7255
7261
7303
7303
7312
7314
7321
7321
7327
7329

AH

50,70,70,DR 25,EH 50,SL 700,DM 25,ER 25,HB 25,DW 700,HH 25,TV 25,70,HN 25,TB 700,70,VM7000,HD 25,AN 25,-

GM 700,- 8081
KC 50,- 8085
TJ 500,- 8091
70,- 8091
AP 25,- 8102
SP 50,- 8102
VE 50,- 8131
AR 700,- 8160
KL 25,- 8162
LL 25,- 8166
KE 50,- 8181
70,- 8212
AG 25,- 8224
CE 50,- 8232
70,- 8232
AE 50,- 8233
70,- 8256
70,- 8262

7581
7591
7591
7595
7595
7604
7608
7609
7622
7622
7641
7668
7671
7681
7691
7701
7766
7778

50,-

TW 500.NL 50,XG 700,70,AE 25,AH 25,70,SJ 50,BC 50,70,AB 25,AR 25,GL 50,70,EE 50,BE 700,CK 50,AS 25,70,70,70,70,GH 500,LR 25,HT 50,DE 50,ZD 25,70,BT 50,70,70.70,CR 25,70,PD 50,70,70,70,AS 25,LV 500,70,CV 25,JB 50,- •
70,-

PK

25,70,70,7OO,25,25,700,70,70,700,25,25,70,50,50,70,25,70,-

TS
CE
GD
CL
JM
JE
WL

AE
XD
PM

8275
8281
8281
8281
8304
8313
8315
8321
8321
8322
8337
8374
8384
8431
8441
8444
8447
8452
8463
8466
8486
8493
8493
8511
8528
8564
8571
8572
8608
8745
8747
8752
8801
8896
9000
9001
9013
9053
9054
9064
9074
9074
9079
9101
9112
9134
9177
9202
9203
9205
9205
9251
9270
9290
9298

AE
DK
AG
AP
GV
XD

KT
ER
CP

EB

LG
LW

EP

KJ
CD

JJ
VA
BL
EM

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

9299
9351
9351
9354
9363
9401
9402
9404
9405
9405
9421
9435
9451
9502
9524
9525
9602
9607
9631
9636
9645
9649
9651
9655
9661
9673
9674
9713
9717
9722
9726
9731
9733
9736
9736
9743
9744
9751
9765
9781
9798
9805
9833
9853
9861
9865
9884
9912
9915
9951
9951
9971
9981
9989

70,70,HG 25,TB 500,70,NB 500,KJ 25,HA 25,BE 25,GW 25,70,70,CN 25,CE 25,, 70,70,TK 50,70,70,BX 25,70,JT 50,AP 50,70,TW 25,AC 25,JB 25,HH 25,AE 50,PK 25,GW 25,70,GA 25,AR 7000,BG 25,NN 500,CV 25,SG 700,AJ 50,GE 25,TD 50,70,70,70,70,W
50,70,70,PW 50,70,HH 50,70,70,70,-

1
t

I
f
I
I
i
1
1
1
i

IBmMMM^^P^B^PBBBffmBBB^B^m^HHBBB^tPHl
|HAnH«JBrJA^flflAiBZ^&MBU^B^BBHaMpJ&^HHani!
[jjifUA, ik wil meedoen aan de Nationale Postcoc e Loterij
inclusief de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de F ostcode-Kanjer.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal f >er maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in b lokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglemen t, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
Q ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
Naam:

O ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één otnummer)
3 dhr. D mevr.

•

Postcode:

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000 - Tel

Banknummer:

Postbanknumm er:
f
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Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.
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'Over gevoelens
praat de echte
Zandvoorter
liever niet'
A

LS 18-JARIGE vertrok
Sonja Rijnders-Koper
een beetje dwars uit
Zandvoort voor een opleiding aan de toneelschool in
Engeland. Maar ze miste haar
dorp verschrikkelijk en keerde
al na een jaar terug. „Je kent
dat wel, m'n hele kast hing vol
met ansichtkaarten uit Zandvoort. En toen ik voor een bezoek in Canterbury was, liep ik
zelfs de hele dag naar 'iets' te
zoeken. Later begreep ik
opeens wat 't was: die stad ligt
vlak aan zee. Ik moet dat onbewust geroken hebben."
Sonja wilde ontsnappen aan
het gecontroleerde leven dat ze
in Zandvoort had. „Iedereen
om me heen was opeens verloofd of ging trouwen. En iedereen lette op elkaar. Maar pas
als je weg bent, merk je hoe
sterk de band eigenlijk met je
dorp is. Ik heb gewoon waanzinnig veel met Zandvoort. Dat
heb ik in verschillende periodes van mijn leven sterk ervaren."
De 37-jarige actrice, moeder
van twee zoons en een dochter,
heeft al een bliksemcarrière
achter de rug. Teruggekomen
m Nederland, 19 jaar oud inmiddels, volgde ze een opleiding bij de toneelschool in Amsterdam en werd al snel een gevierd actrice. Sonja hield van
het Nederlandse repertoire,
werkte bij Toneelgroep Centrum en andere grote theatergezelschappen. Ze vertolkte grote
rollen, voornamelijk Nederlands repertoire, en verbaasde
zich zelf over de enorme uitstraling, die ze al zo jong had:
„24 jaar was ik, net van de toneelschool af. Ik speelde
Brecht, Griekse tragedies en
zware literaire stukken van Nederlandse schrijvers."
Ze bleef zich altijd een echte
Zandvoorter voelen, hoewel
hier en daar de stamboom wat

Met

oog
en

oor
de badplaats door

Ze is bekend. In Zandvoort, in
Nederland, zelfs in het buitenland. Sonja Rijnders-Koper is actrice. Ze speelde vorig jaar in
verschillende tv-produkties, onder andere Goede Tijden Slechte
Tijden. Binnenkort is zij te zien
in de toneelproductie 'Vlieg
mijn Draak', geregisseerd door
de bekende regisseur Karst
Woudstra. Maar in Zandvoort
kent iedereen haar als regisseuse van jeugdtoneelgroep Hildering.

Schilderij
Egon Snelders loopt al een tijd met ideeën rond om een tentoonstelling te
houden van alle kunstwerken, die ooit door de gemeente Zandvoort zijn
aangekocht. De centrale hal van het raadhuis lijkt de gemeentevoorlichter
een ideale plek daarvoor. Zal ook het omstreden schilderij van Hannie en
Rob van der Heijden daar een mooi plaatsje kunnen krijgen7 Een sigaar
voor de 'burg' als hij daar geen scène van maakt

O

t*
ft
"1

Broeikaseffect
Een peer in een fles. Dat zie je toch ook niet iedere dag BIJ groenteman
Dalman m de Haltestraat staat het 'wonder der natuur' op de toonbank
Geintje van eigenaar Johan. Toen het vruchtje nog heel klein was heeft hij
het orangma-flesje eromheen gehangen. En groeien dat 'ie' deed met dat
broeikaseffect. Weer eens wat anders dan een bootje.

Piranha

Sonja Rijnders-Koper: 'Pas als je weg bent, merk je hoe sterk de band eigenlijk met je dorp is'
Foto André Lieberom

flinke zijsprongetjes maakt:
„Ik kom uit het geslacht 'Vok-kanse', dat is de tak van de
'Butters'. Bijzonderheden daarover weet ik met, moetje maar
aan een ander vragen. De vader
van mijn vader was in ieder geval een echte Zandvoorter.
Maar de moeder van mijn moeder was een Duisburgse. En
mijn vader weer de zoon van
een Duitse dienstmaagd."
Zelf moet ze er hartelijk om
lachen. „Een blije mix van verschillend bloed zeg ik maar.
Soms ben ik zelfs wanhopig op
zoek naar mijn familie hier.
Hoewel ik me ook altijd weer
verbaas over die typisch Zandvoortse gewoonten, waar ik nog
steeds geen laars van snap.
Zandvoorters kunnen behoorlijk ruziën met elkaar. Ik ken
mensen, die kletsen al twintig
jaar niet meer met elkaar. Dat
vind ik de waanzin ten top.
Maar dat heeft te maken met
een stuk geschiedenis: gevoelens, daarover praat de echte

Zandvoorter liever niet. Ze zijn
generaties lang bezig geweest
om keihard te werken en te
overleven. Voor de rest was gewoon geen tijd."
Ook al woonde Sonja in Amsterdam, ze had het vaak nodig
om terug te keren naar Zandvoort haar 'basis'. „Mijn carrière ontwikkelde zich razend-

duur kwam ik met mezelf in de
knoop. Iedereen vroeg me voor
de rol van sterke moeders. Om
diezelfde reden was ik zelf ook
moeder geworden op mijn 24-e.
Maar op een gegeven moment
kwamen de sterke vrouwenrollen me de oren uit. Ik had de
uitstraling, de ervaring en het
succes. Maar omdat ik nog zo

'Ik heb waanzinnig
veel met Zandvoort'
snel. Ik werd aan alle kanten
voor stukken gevraagd. Dat
was op zich geweldig. Maar ik
speelde voortdurend zware karakterrollen."
Het werd de jonge actrice uiteindelijk te zwaar. „Op den

jong was, niet de bagage. Ik wist
er op een bepaald moment geen
raad meer mee."
„Uiteindelijk had ik een hele
belangrijke periode in mijn leven overgeslagen. Mijn pubertijd bijvoorbeeld werd opge-

slokt door het presteren en carrière maken. Bovendien mislukte mijn relatie. Tegelijkertijd speelde ik op de bühne een
stuk, dat erg veel leek op mijn
eigen privé-situatie. Daar werd
ik dus enorm mee geconfronteerd."
„Aanbiedingen waren er nog
zat, maar tot mijn grote verdriet niet wat ik graag wilde. Ik
werd bij het Amsterdams
Volkstoneel geweigerd, omdat
ik teveel opleiding had. Daar
zakte mijn broek van af. Ik ben
een tijger, hou ontzettend van
het leven en de mensen. Maar
ik stuitte alleen nog maar op
muren."
Sonja werd ziek, kreeg chromsche bronchitis en keerde
weer terug naar haar dorp. Opnieuw kwam ze tot rust en ontmoette haar huidige man,
Hans. „Ik kom nooit in een
kroeg, maar zag hem opeens
daar staan: een Zandvoortse
man, die als jongen iedere dag
langs ons huis liep. En het was

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

2/3 november 1996
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. van
Leeuwen.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds J. Tissink.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: niet bekend.

Zondag 10.00 uur: niet bekend.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: contactdag in
Bloemendaal.
Op l en 2 november zamelt
Mensen in Nood kleding in bij
de vier kerken en bij de Nicolaasschool. Op l november van
zeven tot half negen en op 2
november van tien tot één.

opnieuw of ik thuis kwam. Die
herkenning, dat vertrouwde, lemand die je je hele leven al
kent, eindeloos."
Sonja stopte van de een op de
andere dag met haar carrière,
sprong letterlijk uit de trein,
toen ze op weg was voor een
repetitie. Ik wilde naar het
voetbalveld, kijken naar Hans.
Praten over wasmiddelen en
bonnetjes sparen voor glaswerk. Ik hoefde niks meer van
mezelf en mocht van dat gewone leven ook echt genieten."
In negen jaar tijd haalde ze
haar leven met volle teugen in.
Ze werd opnieuw moeder van
een dochter en zoon en stopte
haar leven als actrice in de kast.
Vorig jaar deed ze 'm pas weer
open en pakte de draad weer
op: rijper geworden en met de
nodige bagage en energie om
haar carrière als actrice te vervolgen.

Speelweek van 31 okt. t/m 6 nov.
Van de Makers van
;i"JÜRASSIC PARK"
•en de Regisseur van

:

"SPEED"

MctGodyy
:i
als vadcr^
•i^-'-

vaUhetnkt

A.L.
Dagelijks 13.30

A.L.
Dagelijks 15.30

12 jaar
Do. t/m di.
19.00

16 jaar
Do. t/m di.
21.30

Filmclub Simon van Collem presenteert op
•woensdag 6 november om 19.30 uur

LA CEREMONIE,
Regie: Claude Chabrol
Met: Isabel /flippert, Sandrine Bonnaire en
Jacqueline Bisset

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686

Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlrjke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (0230 5714561, Vermissmgsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.

Zware jongen
Een joekel van een Zeeuwse aardappel kunt u zien op de weekmarkt van
Zandvoort. BIJ de aardappelkraam van Wilfred van de Wilt hing 'de zware
jongen' van twee kilo vorige week pedant aan een haakje te bungelen
Deze aardappels verdwijnen meestal naar de patat-industrie. „Het is een
Agna, dat is een soort bintje," aldus Wilfred een beetje olijk. En voor de
liefhebbers wil hij 'm deze week nog wel even laten hangen. Zijn broer, van
1,8 kilo, veroween op expeditie naar de Nicolaasschool in ZandvoortNoord. Overigens maakt Wilfred meteen maar even gebruik van deze
publiciteit om een 'onopgeloste zaak' onder de schijnwerpers te brengen
twee weken geleden stal iemand zijn leuke aardewerken aardappelpot m de
vorm van een aardappelzak. Wie hem terugbrengt, krijgt van Wilfred vijf kilo
aardappels cadeau.

Martha Burger

Dier
van de
week
Is het geen plaatje? Ik bedoel die aardapppel hoor!

Verkeersoverlast onzin!

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.

De familie Hulstein van de Zandvoortselaan 149 die onlangs een klacht
indiende tegen een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht, heeft een
gesprek gehad met het hoofd van de afdeling Algemeen Bestuur en het
hoofd Personeelszaken. Maar dat is voor de vrouw des huizes niet genoeg
Ze wil dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht en zit er als een
piranha bovenop. Ze eist bijvoorbeeld dat de gemeente - wat betreft de
regels van Bouw- en Woningtoezicht - betere voorlichting geeft aan de
bewoners en dat ook publiceert m de krant. Bovendien wil ze dat haar
schriftelijk gedeponeerde klacht m het openbaar door de gemeenteraad
wordt behandeld. Zonodig stapt de vrouw naar de rechter. Ojee, ojee. die
zijn echt even de verkeerde tegengekomen.

Welke alleenstaande of rustig
stel zoekt een lieve poes om te
vertroetelen? Snowy wacht in
het Kennemer Dierentehuis
Zandvoort op een nieuwe baas
of bazin. Net als veel witte katten is Snowy doof. Vanwege
haar handicap komt ze het beste tot haar recht in een rustige
omgeving zonder andere huisdieren of veel verkeer buiten.
Ze zou goed kunnen aarden in
een stille buurt of op een flat
met een balkon. Want ze houdt
ervan om buiten te zijn. Snowy
heeft een temperamentvol karakter, maar is ook aanhalig. Ze
is van oorsprong een zwerfkat.
In het dierenasiel heeft ze haar
inentingen gekregen, is ze ontwormd en tegen vlooien behandeld. Haar verleden hoeft dus
geen probleem te zijn. Meer informatie bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, telefoonnummer
5713888.

Elly de Vries, beroemd en berucht van de Stichting Zuid, stal tijdens de
behandeling van de structuurschets niet alleen de raadszetel van Pim
Kuijken, maar ook de show. Het Circus Zandvoort en het nieuwe raadhuis
vindt ze monsterlijk. Nooit meer zulke gebouwen in Zandvoort Grootschalige veranderingen aan de wegen vanwege overlast' Onzin- jongeren hebben volgens Elly geen last van de file, ouderen gaan op zo'n dagje juist
buiten zitten om naar al die auto's te kijken. Verkeerslichten' Nee zeg,
alstublieft. Een lightrailplan gesponsord door bedrijven' Ja, fantastisch
zelfs. Aangelegde paadjes door de duinen en opgezette vogeltjes m een
biologisch centrum op het Fnedhofplem hoeft ook niet. En vooreen plaatsje
m de Welstandscommissie of de begeleidingscommissie van de Structuurschets mogen ze haar meteen bellen Ideeën heeft Elly namelijk zat
Bijvoorbeeld deze: Gooi het met de NS en de N2H op een akkoordje voor
een gecombineerd kaartje. Daarop knjgje bij Tromp nog een stukje kaas, bij
de HEMA een worst, op het strand een koppie koffie bla, bla, bla
Heeft
u misschien zelf ook nog iets m de aanbieding, mevrouw De Vries," aldus
wethouder Gerard Versteege gevat.

Afronden
Onze wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling had trouwens al de gehele avond
de lachers op zijn hand. De meeste vragen kon hij niet beantwoorden. Deze
wel. Inwoner: „Meneer Versteege, de structuurschets spreekt over het
afronden van het gebied rondom gebouw De Schelp Ik woon daar, wat
bedoelt u daarmee?" Versteege „Ahum, dat betekent datje een bepaalde
invulling geeft aan het gebied datje afrondt." Wat een antwoord! De hele
raadszaal schudde uiteraard van het lachen Maar dat is nu juist weer zo
leuk van onze wethouder....zelf lachte hij nog het hardst mee.

Kunstgebit
Er is opnieuw een dierlijke kaak gevonden m de afgraving op het Dorpsplein
Het zou hier gaan om een varkenskaak. Volgens echte Zandvoortse
mannetjes werden vroeger erg veel varkens thuis gehouden November
was altijd de traditionele slachtmaand. Veel enge verhalen zijn er inmiddels
al over de gevonden botten en kaken verteld. En grappen natuurlijk. ,,U
kent dat wel: 'Verrek zeg, dat lijkt verdomd veel op het kunstgebit van
ome
'

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

Burgerlijke stand
Periode: 22 oktober - 28 oktober
Getrouwd:
Rudolp Petrus van der Meij en
Hillegonda Adriana Maria Krijger.
Geboren:
Nick, zoon van Willem Koper
en Marjolein Boon.
Sanne Pascal, dochter van Marcel Janssen en Ingrid Sabina
Samson.
Overleden:
Dina Dnehuizen, oud 59 jaar.
Hendrikus Cornelis van der
Straaten, oud 87 jaar.
Ferdinand Kappelhof, oud 77
jaar.
Johanna Petronella Peen-Schreuder, oud 85 jaar.

Wie betaalt de pleisters op de zere wonde?

Illubtiatie Mare de Boei

woensdag 30 oktober 1996
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geeft u meer!
Kerstreis naar
Düsseldorf

e~» * **

turfct
latz

Zaterdag 7 december organiseert Weekmedia een busreis naar de kerstmarkt in Düsseldorf. Daar kan men in
een bijzonder sfeervolle omgeving onder meer kerstinkopen doen. De kosten bedragen ƒ 79,- per persoon
(max 4 personen per ingestuurde bon).
De reis begint om 7.30 uur bij het gebouw van Het
Parool/Weekmedia aan de Wibautstraat 131 in
Amsterdam, 's Avonds rond 21.30 uur bent u weer terug
in Amsterdam. Op de heenreis wordt gestopt voor koffie en gebak. Op de terugreis wordt u een warme maaltijd aangeboden. Bij terugkomst krijgt u nog een aardige verrassing.
Reserveren (vóór l november) is alleen mogelijk door
middel van het insturen van onderstaande volledig
ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw
resevering.

Bon voor onze lezers

GASTHUISPLEIN 11

C. V.D. LINDENSTRAAT 2/30

PARADIJSWEG11

SCHUITENGAT 31

Hoekwoning met aparte woonstudio in centrum dorp.
INDELING:
beg.gr.: entree, woonkamer met open haard,
woonkeuken, luxe badkamer met douche,
wastafel en toilet.
1e verd.: 2 slaapkamers, en wasmachineaansluiting. Vaste trap naar 2e verd.: vliering
(geen stahoogte) met stookruimte.
Woonstudio: beg. gr.: entree/hal
1e verd.: keuken, douche/toilet, woon/slaapkamer.
* grotendeels v.v. dubbel glas
* dakisolatie
* c.v. gas
* grondopp.: 60 m2,
ƒ 298.000,-

Maisonnette gelegen in Zandvoort aan de
duinrand op loopafstand van zee en centrum
dorp, op de 3e en 4e verdieping in gebouw
„Duinzicht".
INDELING: 3e verd.: entree/hal, toilet, moderne open keuken van massief eikenhout,
woonkamer met Italiaanse marmeren vloer,
open haard, balkon. 4e verd.: overloop, toilet, badkamer met ligbad, Miele wasmachine
en droger, 2 slaapkamers, balkon
•*• 2 ruime balkons op het westen
* inpandige berging o.d. beg. grond
* ev. garage te koop ƒ 30.000,* serv. kost. 500,- p.m. incl. stoken
* Ook te huur ƒ 2750,- p.m. excl.
ƒ 329.000,-

Zeer karakteristiek, vrijstaand woonhuis in
centrum dorp.
INDELING:
beg.gr: entree/hal, toilet, kelder, L-vorm.
woonkamer met parketvloer, erker, open
keuken, bijkeuken.
1e verd.: ruime ouderslaapkamer met balkon, achterkamer met loggia, 2 kamers via
elkaar bereikbaar. Vliezotrap naar 2e verd.:
vliering en mogelijkheid voor een kamer.
in woonkamer een schouw met open
haard
paneeldeuren
stenen schuur
* c.v. gas en gasboiler
(1987)
* grondopp.: 189 m2
ƒ 475.000,-

Fraai gelegen ruim 2 kamerappartement op
2e verd. met balkon/terras op het zuiden, in
flatgebouw Residence d'Orange. INDELING:
entree/hal, woonkamer met toegang tot het
balkon, luxe keuken met app. en natuurstenen blad, slaapkamer, kastenkamer, luxe
badkamer met douche en bad en wastafelmeubel
berging o.d. begane grond.
* lichte plavuizen door hele flat
* vanaf balkon uitzicht zee
* gelegen in centrum dorp
* gebouw met lift
* servicekosten ƒ 425,- per maand inclusief
stookkosten
ƒ 289.000,-

Deelname aan de kerstreis is alleen mogelijk door het
insturen van deze volledig ingevulde bon naar het in
bovenstaande tekst vermelde adres.

U loopt met uw
hoofd in de wolken...

Naam: .
Adres:.
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnr.:

'.

Aantal pers.:

(max. 4)

geeft u meer!

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

SCHELPENPLEIN 10

JAN STEENSTRAAT 10

Woonhuis in centrum dorp.
INDELING:
beg.grond:
entree/halletje, toilet, woonkamer
(22 mz) met marmeren schouw, keuken, zijkamer met eenvoudige douche, kelder.
1e verd.: ruime overloop, 3 slaapkamers, 2e
keuken. Vaste trap naar 2e verd.: deels bevloerde vliering.
* bouwjaar 1898
* voor de oude gevel is in 1990 een
nieuwe voorgevel opgetrokken
* verwarming thans via gaskachels
* grondopp. 72 m*
ƒ 249.000,-

Gerenoveerd woonhuis met tuin op het oosten en zomerhuis, gelegen nabij centrum
dorp.
INDELING:
beg.gr.: entree/hal, toilet, kelder, woonkamer
met erker, keuken, bijkeuken.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, moderne
luxe badkamer.
zomerhs: entree/keuken, woonkamer, slaapkamer, douche/toilet.
* aangebouwde stenen schuur met achterom (niet beschreven)
* ruime betegelde tuin o.h. oosten
* woonhs: c.,v. gas; zomerhs: verwarming
via gaskachel
* grondopp: 156 m2
ƒ 298.000,-

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.

als u uw huis bij
Cense & van Lingen hebt gekocht!

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. (LOOgpm)

geeft u meer!
NAJAARSARRANGEMENT
EEN PAAR DAGEN WEG IN
MAASTRICHT

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

KAREL DOORMANSTRAAT 20

PASSAGE 3/8

Twee kamerhoekflat aan het eind van de galerij met uitzicht op zee.
Gelegen vlakbij centrum dorp.
Indeling:
entree/hal, keuken, toilet, werkkast, douche
met wastafel, ruime L-vormige woon/slaapkamer, voorheen 3 kamers.
•*• Direct aan boulevard gelegen
* servicekosten ƒ 273,-Annd. incl. voorschot verwarming
* dubbelglas achterzijde
* blokverwarming
* oppervlakte 60 m2
ƒ179.000,-

3 kamerflat aan de zuidkant op de 2e verd.
van het gebouw Passage 3.
Het gebouw is v.v. .2 liften en is gelegen nabij het strand in het centrum van het dorp,
vlakbij het N.S. station.
INDELING: entree/hal, toilet, woonkamer,
met open keuken, 2 slaapkamers, balkon op
het zuiden, badkamer rnet ligbad, berging in
het sousterrain.
* eventueel garage te koop voor ƒ 25.000,* vporschotbijdrage aan de vereniging van
eigenaars ƒ 363,85 per maand incl.
stookkosten en warm water
ƒ 259.000,-

CENSE&
NVM

MAKELAAR

V

*.LlNGEN

A

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

De Zam*tter
In samenwerking met het luxe 4 sterren hotel Golden
Tulip Barbizon Maastricht biedt Weekmedia haar lezers
een najaars-arrangement aan. Wandelen door de oude
binnenstad van Maastricht en lekker bijkomen onder
het genot van koffie met limburgse vlaai. Ook een unieke gelegenheid voor degene die al Sint Nicolaas- of
Kerst-inkopen willen doen in deze mooie winkelstad.

WEEKAANBIEDING:
Interne Fax/Modem 28K8
8 Mb F.DO geheugen 72p

De prijs van dit arrangement bedraagt f 170,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag
voor een eenpersoonskamer bedraagt f 50,00 per nacht.

MOKDERBORI):
Pentium 75/200 Intel Triton VX. M1O on board
incl. 256Kb Pipeline burstcache. 4x PCI
4,\ 72pins SIMM + l DIMM sockct
230,-

Deelname aan dit najaarsarrangement 1996 in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande
tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnr.:
Aantal pers.:

Datum aankomst:.

geeft u meer!
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Schoonheidsbehandelingen
Hydromassagebad
1
Algenpakkingen
1
Harsbehandelingen
' Parafango
(anti-cellulitis behandeling)
' Visagie/Manicure
1
En nog veel meer...
1

PROCESSOREN:
1290.Intel Pentium 200
275.IBM Pentium 150+

;:;Bon voor onze lezers

U

1

Uw arrangement bestaat uit:
' 2x overnachting in een luxe hotelkamer
' 2x uitgebreid ontbijtbufiet
' koffie met vlaai in het centrum van Maastricht
" wandelroute langs de mooiste plekjes van de stad
" gebruik van de hotelsauna
* informatiemap over Maastricht en omgeving

Dit arrangement kan dagelijks gereserveerd worden op
basis van beschikbaarheid in de periode van 18 oktober t/m 30 november. Voor meer informatie: Golden
Tulip Barbizon Maastricht, Forum 110, Maastricht, tel.
043-3838281.
Reserveren is alleen mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw
resevering.

•ubl
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GKHEUGEN:
Simms 4Mb. 30pins
Sinuns 4Mb EDO 72p
Simms 16MhEDO72p

OPSLAG MEDIA:
Floppy drive 3,5"/1.44 Mb
Westcrn Digital HD 1.2 Gh
Western Diaital HD 1.6 Gb
Western Diaital HD 2.1 Gb
Westcrn Diailal HD 3.2 Gb
IBM SCSI HD 2.1 Gh
COMMUNICATIK:
Externe Fax/Modem 2SK8
Netwerkkaart BNC/RJ45. W95/ISA
Idem. echter PCI

75.50.195.-

NOVEMBER

190.50.65.-

DIVERSEN:
PCI video kaan VIRGE 3D 2Mh EDO 249,PCI video kaart S3 Trio 64V+ l MB
90.HP deskjet 400 printer + eolorkit
395.Soundblaster AWE PnP NL
365.Prij~.cn incl. ii'l'W en onder voorbehoud.
GELDIG IN WEEK 44+45
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
MyCom Amsterdam:
MyCom Haarlem:
KinkcrstraalSl,tel. 020489 00 77
Kruiswes 61. lel. 023-532 25 97
VERKOOP MyCom produklcn nu ook bij:
NCP Computers, Badhoevedorp tel. 020-6594599
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RAI streeft naar 'Schiphol Plaza-achtige' allure
Bezoekers van de huishoudbeurs
stromen uit het metrostation
Europaplein direct de nieuwe vleugel van de RAI binnen, onderweg af
en toe verwijlend bij de winkels, de
bijzondere fontein en de gezellige
horeca. Het autoverkeer op de
Europaboulevard, die langs het
plein loopt, verstoort de sfeer er
nauwelijks.
£-JO MOET HET er ongeveer uit gaan
zien als directeur F. Minken van de RAI
zijn zin krijgt. Want de RAI wil weer uitbreiden. Dit keer niet om ook de hele
grote tentoonstellingen te kunnen bergen, zoals het geval was toen een deel
van het Beatrixpark moest wijken voor
de Parkhal.
Nu gaat het er om meer activiteiten binnen te halen, omdat de RAI anders achterop raakt in Europa. Daartoe komt er
weer een hal bij en worden de congresfaciliteiten verbeterd. Met een nieuwe
centrale bezoekersentree en een overkapping boven de ruimte die ontstaat
tussen oud- en nieuwbouw, krijgt het
hele complex een face-lift.
De RAI maakt deel uit van de Zuidasplannen. Net als het WTC en station
Zuid, die ook willen uitbreiden, is de
RAI binnen het masterplan een zogenoemd 'fragment', waarvoor apart plan-

nen worden gemaakt. Daartoe werken
RAI, stadsdeel Rivierenbuurt en de
dienst Ruimtelijke Ordening van de
gemeente samen.
Met de op stapel staande uitbreiding
van de RAI, die volgens directeur
Minken nu écht de laatste zal zijn, wordt
al langer rekening gehouden. Toen destij ds werd uitgekeken naar terreinen in
de omgeving die in aanmerking kwamen, konden de plannenmakers alleen
de sportvelden van AFC aan de andere
kant van de Ringweg bedenken, of het
parkeerterrein voor de HTS, aan de overkant van de
Europaboulevard.
Voor de RAI geen
van beide aantrekkelijke oplossingen. De nieuwbouw zou een eind
van de hoofdvestiging af komen te
liggen: nooit ideaal. Bovendien zou het
handen vol geld kosten de verschillende
gebouwen over de weg of eronderdoor
met elkaar te verbinden.
Tot een aantal maanden geleden opeens
alles op zijn plaats viel. Als er een metrostation vóór de RAI komt in plaats van
erachter, in het park, zoals de gemeente
aanvankelijk per se wilde, is het de
moeite waard iets te maken van het
Europaplein.
Dat wordt nu door het autoverkeer

gedomineerd en vormt samen met de
Ringweg een enorme barrière tussen de
woonwijken in de Rivierenbuurt en
Buitenveldert. En wat er wel 'plein' aan
is, „is niet meer dan een verzameling
saaie grijze palen," stelt Minken voor het
raarn staand vast.
Als de Europaboulevard echter wordt
opgeschoven tot op het hts-parkeerterrein aan de rand van het plein ontstaat
een middengebied dat mooi ingericht
kan worden én er komt ruimte voor de
nieuwe RAI-uitbreiding. Zo ontstaat de
door de bedrijfsleiding gewenste 'compacte RAI'. „Dit
is eigenlijk
gevonden ruimte," zegt
Minken trots.
De centrale
ingang van de
RAI komt dan
te liggen aan
een aantrekkelijk voorplein met een
'Schiphol Plaza-achtige allure', aldus
voorlichter J. Wildenberg. Bezoekers op
weg van of naar een beurs kunnen er
winkelen, iets eten of drinken en zelfs
een nachtje blijven slapen. Want vlak
naast de nieuwe vleugel is ook een hotel
gepland, al gaat de RAI dat niet exploiteren. „Onze bezoekers stellen tegenwoprdig andere eisen. Zij willen het zakelijke
combineren met sociale activiteiten."
De RAI beschikt nu over 85 duizend

vierkante meter tentoonstellingsvloer en
wil er 25 duizend bij voor de nieuwe hal
en 25 duizend voor de openbare ruimte,
met een overkapping tussen de nieuwe
hal en de Congreshal. „Je moet er
gewoon een heel mooi plein van maken,"
aldus Minken. „Bijvoorbeeld met een
grote fontein, en architectuur van hoog
niveau."
Na deze verbeteringen behoort de RAI
tot de middenmoot op congresgebied m
Europa en meer zit er voor Amsterdam
voorlopig ook met in, zegt Minken. Zijn
bedrijf kan dan de eerste 15 jaar weer
voort.
De hele operatie wordt door de RAI
geschat op zo'n vierhonderd miljoen gulden. Daarvan gaat de helft op aan de
nieuwe vleugel. Die betaalt de RAI uiteraard zelf, net als de ongeveer honderd
miljoen voor de nieuwe entree en de
andere verbeteringen.
Maar het opschuiven van de
Europaboulevard beschouwt de RAIdirectie als een aangelegenheid van de
gemeente, die er dan ook de lasten van
zou moeten dragen. Dat verdient de
overheid zo terug, stelt Minken, want
een beetje internationaal congres brengt
al gauw zo'n dertigduizend mensen op
de been. Dat levert horeca en taxiwezen
aardig wat op.
„De spin-off van de RAI is nu al zo'n
750 miljoen gulden per jaar en daar
komt na de uitbreiding nog eens 260 mil-

joen bij." Dat de gemeente desondanks
niet allang ja heeft geroepen, is volgens
de directeur wel begrijpelijk. „Het is
best een ingreep natuurlijk."
Dat laat onverlet dat het gemcenlcbestuur inderdaad enthousiast is over het
voorstel. Volgens ingewijden is het /elfs
een van de breekijzers geweest waardoor
bij B en W de voorkeur voor het melrolracé Boerenwetenng aan het wankelen is
gebracht.
Ook de deelraad was erover te spreken
In tegenstelling tot bij vroegere uilbreidingen kunnen RAI en Rivierenbuurt nu
samen optrekken. Ook het stadsdeel wil
immers dat er een
metrohalte vóór
de RAI komt en
dat er iets aan het
Europaplein wordt
gedaan. Dat het
park gespaard
blijft, komt daar
nog eens bij.
De deelraad heeft aan de eigen medewerking nog een aantal voorwaarden
verbonden. Het nieuwe plein moet sociaal veilig worden en de buurt mag geen
extra problemen krijgen (parkeren). Ook
wil het stadsdeel dat woningbouw deel
uitmaakt van de planvorming en dat het
geheel aansluit bij het Plan Zuid van
Berlage.
Over de overlast kan Minken vast beloven dat die er niet komt De nieuwe hal

wordl vooi zien van een ondcrgiondse
garage en hel succesvolle bewaakt paikeren dat er nu al is, blijft „Daar hebben
wij zelf ook voordcel bij "
Hel meliostaüon en omgeving /al de
RAI koestelen „Wij houden nu ook de
gebouwen en hel hele vooi gebied
schoon Voor hel slalion voelen wi) ont.
nel /o verantwooi dehjk Het woi dl hel
beste, mooiste en schoonsle van
Amstcidam Andeis komen onxc buitenlandse be/oekers mei meei terug "
De plannen zijn de RAI heel wal waai d
De dneclie is ei bijna opgelucht ovei dat
wat zij wil dit keer lijkt te sporen mei de
belangen van de
buurt Maai toch is
Minken heel vooi/ichlig Hij bcnadiukl dal hel alleen
nog maar om schot•sen gaat. Ei hgl nos
*
°
niks vasl. alles kan
nog vei anderen
Het zogenoemde 'vlckkenplan', waai op
schematisch is aangegeven wal waai
moei komen, mag dan ook mei in de
krant. „ Om misverstanden te vooikomen Wij gaan het plan dit najaar eeist
uitontwikkelen en dan komt er ook
inspraak over"
De eerste spa gaat niet eerder dan rond
de eeuwwisseling de grond in

®itj oneigenlijk
ruimte'

Liesbeth Wiewei
Eric Fokkc

Zuidas is voor kantoren de parel
van Amsterdam
Op de grens tussen de stadsdelen
Zuid en Buitenveldert schieten de
komende jaren de kantoren uit de
grond, verdubbelen sporen zich en
dijt de AIO nog verder uit. Dit is de
Zuidas. Dit is het gebied dat de
crème de la crème van het bedrijfsleven heeft uitgeroepen tot parel
van Amsterdam, tot Europees kantorencentrum. Aanvankelijk in
weerwil van het stadsbestuur, maar
ook dat loopt inmiddels in de pas en
plannen worden steeds concreter.
tJ ACQUES KWAK laat zijn vinger over
een dun groen lijntje op de kaart glijden.
De ecologische verbin"ding,-tussen
>
Amstelpark en de uitlopers van het
Amsterdamse Bos. Kwak kent het gebied,
liep er talloze keren rond en heeft er wel
eens konijnen gezien. Geen plan is tegenwoordig meer compleet als er niet iets
ecologisch in zit.
Boven het groene lijntje een veel en veel
bredere band met paarse en rode plekken, arceringen en rasters. Dat is nog
eens een verbinding. Daar ligt de AIO,
het metrorail en het treinspoor. Daar gaat
flink aan gesleuteld worden. Wegen worden verbreed, sporen verdubbeld. De grijze vlek is een station waar in de toekomst dertig miljoen reizigers per jaar
in- of uitstappen. Station Zuid moet
j.
het vijfde in grootte van Nederland
worden.
Kwak is directeur van makelaarskantoor De Boer Den
Hartog Hooft en door B
en W gevraagd 'het proces' van de planvorming voor de Zuidas te
begeleiden. Vanuit zijn
verleden kent hij het
ambtelijk apparaat
goed en vanuit het
heden, als makelaar
van onder meer
ABN/AMRO in de Zuidas,
de markt.
De naam Zuidas doet iets langers vermoeden dan waar in werkelijkheid sprake van is. De Zuidas is
een stuk grond van twee kilometer
tussen Schinkel en Amstel (voor de
weggebruiker grofweg de Amstelveense
weg en de Europaboulevard) en tussen
Zuider Amstelkanaal en de De Boelelaan.
Het is de scheidslijn tussen Zuid en
Buitenveldert.
Volgens de kantorenmarkt is die plek de
parel van Amsterdam. Daar willen de
makelaars, banken, multinationals, noem
maar op, dolgraag hun kantoor houden
en ze zijn bereid daar vet voor te betalen.
Daar kun je zo 750 duizend vierkante
meter kantoorruimte neerzetten en verhuren. Geen punt, de markt zit er op te
wachten. Onderzoek wijst dat uit.
Politiek Amsterdam is jarenlang blind
geweest voor de Zuidas. Zij zette in op de
IJ-oevers. Dat vond de politiek nou het
summum, dat was een gebied met de
allure van een internationale toplocatie.
Daar moest iets groots en moois in gang
gezet worden, en die Zuidas ... ach.
Kantoren die zich in de Zuidas wilden
vestigen, werden door de stad afgeremd.
„De Sociale Verzekeringsbank wilde 15
jaar geleden hier zitten," zegt Kwak vanuit zijn kantoor middenin de Zuidas,
„maar de stad vond destijds dat die bank
naar Sloterdijk moest. Dat wilde de bank
niet en die is toen dus vertrokken naar
Amstelveen. Niet zo heel gek ver weg dus
gelukkig."
ING en ABN/AMRO lieten zich ook niet
naar de U-oever dirigeren. Die hadden
hun oog ook al op de Zuidas laten vallen.
De laatste paar jaar was eerder het omgekeerde het geval. De stad, die IJ-oever tot
kantorenparadijs wilde bombarderen,
werkte onder druk van de grote invesgrders steeds vaker mee aan bestemplanwijzigingen die kantoorvestii de Zuidas mogelijk maakten en
geds minder animo voor de IJppendeken, een versnipperd
's, dreigde te ontstaan. In redelijk
Bjd werd 350 duizend vierkante
aan kantoorruimte ontwikkeld in
fidas en het huidige Amsterdamse
h zag plots het licht. Om een eind te

maken aan de versnippering, moest er
maar eens een grootschalig plan ontwikkeld worden voor de Zuidas.
„Ze hebben op het gemeentehuis vermoedelijk gedacht, dat als de markt dit
wil, moet de markt dit ook maar trekken," verklaart Kwak zijn belangrijke rol
in het proces en de groep die gevormd
werd om een plan te schrijven. In die
groep zitten namens de overheid: de
gemeente, de stadsdelen Buitenveldert,
Rivierenbuurt en Zuid en
Rijkswaterstaat. De andere partners zijn
de grote bedrijven die al aan de Zuidas
zitten, zoals de ABN/AMRO-bank, die een
knots van een kantoor in aanbouw heeft,
de Nederlandse Spoorwegen, RAI, Vrije
Universiteit (VU) en World Trade Centre
(WTC).
O, zalige Zuidas. Nergens anders, nou ja,
Schiphol-centrum uitgezonderd, willen
bedrijven zoveel geld
neerleggen voor een
kantoor als op die
scheidslijn tussen
Buitenveldert en Zuid.
Vijfhonderd gulden
per vierkante
meter per jaar
gaat zo over
tafel. Ter
vergelij-

king: een
metertje in
Zuidoost of
Sloterdijk doet
350 gulden. En
oké, Schiphol
dan, dat schuift
zo meer dan
zeshonderd
gulden. Maar
dan moet je
daar ook werkelijk wat te
zoeken hebben,
anders kom je
er niet eens, is
dus niet concurrerend.
Overigens: in vergelijking rnet een beetje
Franse of Duitse toplocatie zijn deze
bedragen nog peanuts.
En de IJ-oever? „Ik denk dat die toch
meer bedoeld moet zijn voor de opvang
van de behoefte aan kantoren vanuit de
binnenstad. Dat is geen toplocatie meer.
Daar is te optimistisch over gedacht."
De Zuidas wordt geknuffeld door Zuid
aan de ene en Buitenveldert aan de andere kant. Klasse wijken. Kwak: „Zuid is
een geliefde woonbuurt, daar willen mensen graag wonen. Dat heeft niveau. Hier
kun je een gezonde menging van wonen
en werken krijgen. Het kantorengebied
in Zuidoost bijvoorbeeld, dat is toch wat
unheimisch zo na vijven en in het weekend. Er is geen mens meer op straat. De
Zuidas is ook goed te bereiken. Je hebt
de Ringweg en veel openbaar vervoer."
En natuurlijk zijn het WTC en Atrium al
aanwezig, gerenommeerde bedrijven.
Daar komen andere bedrijven als vliegen
op de stroop op af. ING zit er inmiddels,
ABN/AMRO is al aan het Douwen. Dat
trekt. Chrysler zit nu in Brussel, maar
had hier ook niet misstaan.
„Hoogwaardige bedrijven trekken elkaar
aan. Als die er zitten, dan moet dit een
goede plek zijn," zegt Kwak overtuigd.

De komende jaren wordt jaarlijkse dertigduizend vierkante meter kantoorruimte aan het areaal in de Zuidas toegevoegd. De eerste jaren vliegen de meters
weg. ING wil al weer uitbreiden, WTC wil
er ook nog wel veertigduizend bij. Dus

naar Duitsland en Frankrijk moeten
racen. Het Gemeentevervoerbedrijf
(GVB) krijgt vier sporen om de regio met
de metro te bedienen.
Wegen en sporen bereiken een breedte
van ongeveer 160 meter en vormen een

dat schiet op. De RAI groeit, maar dat is
een ander verhaal binnen de Zuidas, daar
worden apart plannen voor ontwikkeld.
En woningen komen er. Iets van 1500,
want de Zuidas moet niet 'Sloterdijk-achtig' gaan worden. Het precieze aantal

forse barrière. Veel mogelijkheden om
onder de AIO door te gaan zijn er op dit
moment niet, slechts zes op ruim twee
kilometer. Er zouden wat meer gaten in
het dijklichaam van de snelweg geboord
kunnen worden om tunneltjes aan te leg-

hangt vooral af van de geluidwerende
voorzieningen die getroffen kunnen worden, maar in ieder geval staat er straks
een rij kantoren als geluidswal die hun
schaduwen over de snelweg en niet over
woningen laten vallen.
Aan de infrastructuur, het complex aan
tegels, asfalt en rail, moet flink gesleuteld worden. De zuidkant van de AIO is in
ieder geval te smal, daar moet nog een

gen die voor meer noord/zuid-verbindingen kunnen zorgen. Dit noemen de plannenmakers het dijkmodel, de goedkoopste oplossing om de barrière te slechten
met een prijskaartje van een half miljard
Er is ook een dekmodel getekend. Over
de weg wordt dan een plaat gelegd.
Daarop kun je bouwen, of, ter hoogte van
het Beatrixpark, gras zaaien. Zo word*
Buitenveldert ook wat meer bij dat park

ZUIDAS
strookje bij. De Nederlandse Spoorwegen
hebben twee sporen, willen er zes, en
voor acht sporen vindt vermoedelijk een
reservering plaats. Maar voorlopig wordt
voor NS een verdubbeling voorgesteld,
waarover straks de flitstreinen van en

betrokken. Kosten: 1,25 miljard.
Het mooist is nog als de hele AIO, liefst
met alle bijbehorende sporen lussen
Schinkel en Amslel, volledig onder de
grond zou verdwijnen. Dal kost twee miljard. En als het om dat soorl bedragen

gaat, is het natuurlijk handig
Rijkswaterstaat bij de denktank te
betrekken. Want het Rijk moet de knip
open trekken voor snelwegen en NS-sporen.
Kwak: „Maar als je nu naar het kabinet
stapt, zegt dat echt niet: Hier, heb jij twee
miljard " En de 'markt' is net het weer.
De economische zonneschijn van nu, kan
zo weer omslaan in noodweer. En de
Zuidas is een project dat al met al toch
wel een jaar of twintig vraagt om volledig
uitgevoerd te worden.
Daarom wordt in het 'masterplan' voor
het gebied nog mets tot in detail geregeld. Wie weet vinden de internationals
de Zuidas over tien jaar helemaal zo'n
parel niet meer. Maar de stappen die nu
gezet worden, moeten het wel mogelijk
maken om uiteindelijk toch het ideale
plaatje te bereiken Kun je tussentijds

altijd nog wat veranderen, mocht dal
nodig zijn ,.Je moei niet meer beslissen
dan op dit momenl nodig is." vmdl
Kwak.
Vandaar dal voorgesteld wordt om hel
zuidelijk deel van de AIO ondei de grond
te brengen. Er moet toch al een baan bij.
dus kun je maar beter gaan giaven. De
weg hoeft daarvoor niet uit gebiuik gcnomen te worden. Koslen. 75 miljoen Alle
oplies blijven daarna open En zou uiteindehjk voor hel gocdkoopsle dijkmodel
gekozen worden, is de barneie m ieder
geval toch weer wat smaller geworden
En die verdiepte weg ligt er pas over tien
jaar: vijfjaar proceduies dooilopen, vijf
jaar aanleggen. Dan zien de plannenmakers wel weer verder hoe de markt er
voor slaal
Necml niel weg. dat toch bij Den Haag
aangeklopt moet worden. ,.Dil plan heeft
nog geen plek op de prioriteitenlijst van
het Rijk Wij moeien ervoor zorgen dal
het daar wel op terecht koml Daar is
eersl een raadsbesluil voor nodig. In hel
voorjaar van '97 moei dal er komen en
dan moeien we hel op de hjsl van hel
Rijk zien te krijgen. Hoe? Dat is een
kwestie van lobby."
Nee, ook de bedrijven leggen mol even

die twee miljard op tafel Die gaan al foi s
betalen voor kantoorhuur. De grond
levert de gemeente straks meer geld op
dan nu en ook de inkomsten aan onroerende-zaakbelasting stijgen prettig „De
gemeente wil eigenlijk aan dit hele projecl geld over houden En dal kan ook
wel, denk ik Maar al zou ze quille spelen, dan nog zeg ik ontwikkel dit
gebied."
De wijken aan weerszijden van de snelweg varen namelijk wel bij de plannenmakerij. „Want eigenlijk is hel hier maai
een rare situatie," vindt Kwak die veel m
het gebied rondloopt en al vijfhonderd
dia's school. „De hinder hier wordt dooi
het autoverkeer veroorzaakt, maar de
voetgangers en de fietsers moeien onder
de grond, door enge donkere viaductjes
Dat gaan we allemaal verbeteren Zoals
bij de RAI bijvoorbeeld. We willen de
Europaboulevard opschuiven en verdiepen. Dan gaat de auto eindelijk eens
onder voetganger en fietser door Een
auto njdl snel door een viaduct, een voetganger loopl langer in het donker. En het
Beatrixpark dus, dat is nu voor mensen
uit Builenvelderl mei eens Ie bereiken,
terwijl het er pal bij ligt."
De Zuidas is nu voor een belangrijk deel
groen. Veel bomen, maar vooral ook
sportvelden Afhankelijk van hoe de
plannen er in detail uit komen Ie zien,
zal mei velden geschoven worden of volledige verenigingen verplaalsl worden
Denk aan de verhuizing van de lennisclub naar de Vietnamweide Maar AFC
om maar een club bij naam te noemen,
staat eigenlijk ook m de weg
Alternalieven zouden gevonden kunnen
worden op sportcomplex Hel Loopveld in
de Middelpolder, een van de groene vingers die karaklensliek moei worden voor
de sledebouwkundige opzei van hel
ROA-gebied Een voelbalveld kan daai
volgens de plannenmakers best terecht
want dal is ook groen Misschien wel v. at
minder ecologisch.
Wat wordt Amsterdam nou vei der nog
wijzer van al die gouden kantoren m de
stad? ,,De economische positie van de
stad wordt versterkt, ook internationaal
En er komt meei werkgelegenheid Op
zo'n oppervlak aan kantoorruimle kunnen zo dertigduizend mensen werken "
Helaas sluil de markt van werkzoekenden niet zo op dc?c viaag aan. weet ook
Kwak. ,.Ik denk dat de helfl van dat aan
lal Am sterdam mei s zal zijn Ja. vaak
mensen die nu al een baan hebben of die
van school komen en loch wel wat
gevonden zouden hebben Maar uit een
groteie regio kunnen hier natuurlek
mensen komen wei ken Bovendien laten
de mensen die al werk hebben een plek
achter, waar een ander weer lerechl
kan "
„Belangrijk is ook dal hier zoveel acüviteiten worden ontwikkeld dat ook andci
wei k ontslaat, ook vooi de minder hoosopgeleiden. Dal hoeven mei allemaal
straatvegers te \\oiden maar do detai'
handel, bijvooi beeld de catering, knjgt
een impuls, de horeca, winkels En als
ik noem maai \vat. Siemens hiei komt
zal die wel de staf uit Duitsland meent
men, maar er /uilen nog altijd heel wal
Nedeilandeis aan het werk kunnen En
dal bedrijf heeft ook een postkamei en
een portiei nodig "
Op de vi aag wanneei er voldoende kan
toren <ajn of een giens beieikt \voult.
ki]kt Kwak ietwat verbaasd op en steekt
\eivolgens een heel vei haal at o\ei de
histoi ie ~ an de kantoienmaikt En die is
betrekkelijk jong Die kwam eigenlijk in
de jaren zestig sencus op gang toen
beleggers zich met die markt gingen
bemoeien „Maai je moet natuuilijk nu t
meer bouwen dan je kunt af/ellen.' luidt
de economische wet
De omgeving van de Zuidas. de spoitois
en bewoners in9 dit geval, zullen die in
verzet komen ..Ge/iien de voori ondes du
we hebben gehouden, /.al dit met slecht
vallen Mibschicn dal sportclubs liet ei
soms moeilijk mee /uilen hebben
Hoewel ik al clubb aan mijn tafel heb
gehad die zeiden Als ei toch uitplaatsmgen plaalsx. inden, laai mij dan als ei'isto
gaan. dan heb ik de beste keus "
Die sportclubs het zijn soms net mul U
nationals.
Eric Fokke
Liesbeth Wie\\cl
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ZUID-OOST

Ferrari

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

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20 00 uur. Tel 020-665 86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdiachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 44,00

voor elke extra regel

ƒ l4,85

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

9,20
9,20

f 10,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen].
Alle prijzen zijn excl. 17,5%

BTW.

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

020-665 86 86

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Volvo 340, 5-drs„ aut., '88, Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
ƒ2500,-. NIEROP, Amsterdam- lederen interieur, ABS,
SAAB SERVICE MOLENAAR
West 020-6183951.
Hoofddorp 023-5614097.

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

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Austin

Nissan Sunny 1.6 XL b.j. '91
ƒ 11.500 Bovag Garage-Supply AUSTIN MAESTRO van 700L,
Planciusstraat 1. Tel. 020- '90, Diesel, grijs kent., verbruik
6242648.
1:20. Tel. 0297 - 341382.

d'italia
Houten (Utr.)
2-3 november

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
240 GL Estate 2.3, LPG . 1/89
740 GL Estate 2.3
4/90
740 GL, aut., 2.3
5/90
740 GL, aut, 2.3
1/90
440 Escape 1.8
6/93
440 Escape 1.8
12/92
440 Escape 1.8
12/92
440 DL 1.8
4/95
440 DL 1.7
3/89
460 Comfort 1.8
1/94
460GLELPG 1.8
10/93
460 Lux Line 1.8
3/96
Autobedrijf DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel.: 0294-418200/418008
940 GL Sedan aut. '91. 480 ES
st.'86. 340 DL 1.7 '88. 460 1.8
inj., rood met., km 21.000,
10/95. 460 Turbo, zwart '90.
440 1.8 inj. '92.340 aut. '88 t/m
'92. NIEROP, de Vrienden van
uw Volvo! Vancouverstraat 212, A'dam-West. 020-6183951.

Van Vloten
Amsterdam
940
850
740
740
460
440
440
240

GL Estate 2.3
1991
GLT 2.5 20v
1992
GL 2.3
1989/1990
GL 2.3 Estate
1988
(LPG)
1991/1994
automaat. 1990 t/m 1992
1990 t/m 1995
Estate 2.3 dec
1992

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
l.v.m. overlijden te koop Volvo
340, 5-deurs aut. 1990. Prijs
ƒ4800. Tel. 020 - 6570055.

Tegen handelsprijs van 1e eig.
Volvo 440 1.8i DL, groen met.,
el. schuifd, st.bekr., apr. '93,
ƒ 14.750. Volvo 480 ES Turbo
grijs metall. ABS, airco c.v.,
Adverteren in deze rubriek st.bekr., Lm. wielen, juni '88,
Tel. 020 - 665.86.86
ƒ12.950. Volvo 340 autom.
FAX 020 - 665.63.21
12/84. BEREBEIT, Amsteldijk
Postbus 156, 1000 AD A'dam 25, A'dam, 020-6627777.

Van der Madeweg 21
3 hallen show van Italiaanse
(Bij de Macro)
auto's en motoren, onderdelen Daewoo / Occasioncentrum
restauratie, clubs
Tel.: 665 01 31
FESTIVAL VAN
HET ITALIAANSE LIED
OCCASION CENTRUM
open. 10-18 uur
WESTPOORT
Expocenter EURETCO
Info: 035 - 6836990.
Renault Clio 16 V, jan. '92
83.000 km, blauw met./ 22.440
Ford Esc. 1.4 CL 3 drs. juni '90,
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
48.000 km, bord. rood ƒ9.880
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.Opel Kadett 1.6 aut. mrt '89,
10 motorrijlessen + examen ƒ835.GRANDIOZE PRIJZEN!!!
77.000 km, gr. met. ƒ 10.750
Motorrijlessen ƒ 55.- per 60 min.
Renault
Clio
1.2
RN
3
drs.
sept.
ALFA ROMEO
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
'92,
95.000
km,
rood
ƒ
13.880
33 1.7 IE 9/93
ƒ11.000
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!
Suzuki Swift 1.3 GL aut., mei
CITROEN
'91, 84.500 rood
ƒ14.880
Theorie op CD-I GRATIS
AX 1.1 E Spirit 11/89 ƒ 6.400 Opel Astra 1.6 GLS 3 drs mei
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
BX 1.4 E 9/89
ƒ 3.500 '93, 79.800, blauw met./ 18.950
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
BX 1.6Deauville 6/92 ƒ 7.600 Fiat Uno 45 l.E 3 drs. 1993 Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
BX 1.9 TD 9/91
ƒ6.000 68.900 km bord.rood ƒ11.950
XM 2.0 i Comfort 3/91/ 9.700 Mazda323F16VGLXnov.'92, Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Xantia 1.8i 10/93
ƒ17.900 67.000 km, rood
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
ƒ 19.780
ZX 1.6 Aura 1.8i 10/93/ 12.400 V.W Golf 1.4 CL mei '92
FIAT UNO
118.000 km groen met./ 17.880
60 D 2/94
ƒ 12.900
75 IE 8/93
ƒ11.900
Schakelstraat 2
(Nabij station Sloterdijk)
FIAT TEMPRA
Tel.: 681 34 10
1.6 IE 12/92
ƒ 8.950
1.9 D orig. Van 6/93 ƒ11.400
1.9TDS 11/91
ƒ 9.500 ONZE OCCASIONS WORDEN
ONDER VOLLEDIGE
2.0 D Stat. 6/91
ƒ 9.000
GARANTIE VERKOCHT
FIAT TIPO
1.7 D 6/91
ƒ 6.000 Suzuki Alto GL 5 drs '88 ƒ 5750.
Fiat Panda autom. 40.000 km
FIAT CROMA
2.0 IE 4/92
ƒ 9.800 '91 ƒ7950, Seat Marbella
slechts 5600 km '93 ƒ 8500. 2x
Fiat FIORINO
VW Golf 1.6 met st. bekr. en 1x
1.6 D Van 9/90
ƒ 6.000 1.8GT v.a. ƒ7500 2x VW Golf
FORD
D. '88 + '89 v.a. ƒ7450. Ford
Escort 1.6 CLX Clipper
Escort 1.4 73.000 km '87
7/92
ƒ 12.900 ƒ5950, Ford Orion 1.4 '88
Orion 1.8 D CLX 3/92 ƒ 9.000 ƒ5750, Renault Nevada 21 TL
'88 ƒ 7250 Mercedes 190 D vele
FORD MONDEO
1.8 TD CLX 10/93
ƒ18.400 extr. '85 ƒ12.500, Mercedes
1.8 CLX Sedan 5/94 ƒ15.900 190 E '83 verlaagd ƒ 7500, Maz1.6 CLX 7/93
ƒ14.500 da6261.8GLXHB'89/8500,
Honda Civic 1.3 Luxe '87
FORD SCORPIO
ƒ5950, Honda Erodeck '88
2.0 CL aut. 12/89
ƒ 6.000 ƒ2250, Ford Scorpio 2.8 l au2.0 CL 1/92
ƒ 12.500 tom. led. int. '87/6000, Volvo
2.0 i CL HB 3/93
ƒ 14.600 340 5 drs autom. '87 ƒ 1950, alle
HONDA ACCORD
met nieuwe APK en garantie.
2.01 1/94
ƒ 19.900 Autobedrijf Been, Aalsmeerderdijk 386, Aalsmeerderbrug
MAZDA 626
1.8LXHB2/94
ƒ20.400 0297-327262.
2.0 D Sedan 8/87
ƒ 3.900
MITSUBISHI
Lancer 1.6 GLSi 2/94 ƒ 15.900
Merc. 1900, bj. 88, APK 11/97
Lancer 1.6 GLi Wagon
4/93
ƒ 15.900 v. 1e eig. Stergam onderh., ex
tra's, in gar. gest. ƒ 12.500.
NISSAN
Tel. 020 - 6597073.
Pnm. 1.6 E 3/94
ƒ15.200
Mercedes 307D openbest
Sunny 1.7 D Rorida HB
11/87
ƒ 3.900 dub.cab., 205.000 km, apk sep
97. V.p. ƒ7500: 020-6192484.
OPEL ASTRA
1.4 i Tailgate 5/92
ƒ11.900
1.6 GL Stat. 9/92
ƒ12.900
1.7 D GL Stat. 2/92 ƒ12.900
Nissan, 100NX, 1.6t-bar, 66.000
OPEL KADETT
km, '91, d.grijs met., el. ramen,
1.3 HB 10/88
ƒ 4.900 st. bekr., br. banden, alu.
1.7 D Stat. 9/91
ƒ 7.800 sp.velgen, Sony cd. ƒ 18.900.
2.0 GSi 16V Champion
020-6141255. Zien is kopen!.

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Algemeen

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK

THEORIELES BROMFIETS MOTOR AUTO VRACHTAUTO
+ examenreservering voor iedereen. Ook zenden wij u graag de
gratis rijles-infogids voor een juiste rijschoolkeuze. 020-6633773
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop -t- Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691/6149557

alle kleuren

Service en
Reparatie

ook in spuitbussen

24 UURS-SERVICE !

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220
Ook op zaterdag open

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Grote sortering ONDERDELEN Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
APK KEURINGEN ƒ70,
GEBR. OPDAM B.V.
klaar terwijl u wacht.
Tel.: 023-5845435.
Garage West-Center:
Het HOOGSTE BOD?? Bel 020-6122476 (zonder afspraak)
voor vrijblijvende prijsopgaaf. 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Loop-, sloop- en schadeauto's
Autobedrijf CRYNSSEN
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop APK-keurstation, reparaties
van sloop- en schade-auto's. alle merken en schaderegeling.
Tev. verkoop van onderdelen, Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
ook NIEUWE onderdelen.
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
Gratis gehaald. Meteorenweg
HEINING HOBBYHAL
381, A'dam, 020 - 6319802.
020-4976999
Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
vrijwaring en eigen ophaalFAX 020 - 665.63.21
dienst. Kila-sloperij:
Postbus 156, 1000 AD A'dam
023-5333742 / 06-52838400.

(020) 6129804

Autoverhuur

OUKE
BAAS
v
niet duur!!!

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

RENT A BRIK
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Vrachtbus ƒ 89,- p. dag
Klaar terwijl u wacht.
Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag
Ruilstarters en dynamo's.
All-in. KM-vrij!
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6922930
Tel.: 020-6240748.

Bedrijfsauto's

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
70 BESTELAUTO'S en pers.
GEBR. OPDAM B.V.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Tel.: 023-5845435.
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Auto's te koop
gevraagd

Autobedrijf Kleijn te Weesp
vraagt te koop alle merken en
typen auto's, ook vracht en bestel, schade of defect geen bezwaar. Tevens vragen wij ook
te koop toercaravans.
Contante betaling, vrijwaring
RDW. Tel.: 0294 - 417813.

Klassiekers
en Oldtimers
Klassieker (ver)kopen? Bel dan
de klassieker-databank v.h.
Nederlands Oldtimer Bureau!
Info: 0299 - 434065.

Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S: VOLVO 164, 1971, bel. vrij.,
Lada's, vrachtw., busjes, ter- LPG, d. groen, zeer mooi
reinw., aanhangw. en carav. ƒ 11.000,-Tel: 053-4340482.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
Adverteren in
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
deze rubriek
035-6835858 of 06-53331964.
FAX: 020 - 665.63.21
Wij komen vrijblijvend langs.
Gevraagd jonge auto's v.a. • Bewijsnummers van een
1990 a contant. Belt u voor inl. geplaatste advertentie in deze
0341-419354 of 0652-977028. rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
DE HOOGSTE PRIJS voor elk opgave van de advertentie
merk auto a cont. met vrijwar. kenbaar maakt. De kosten
bewijs. Tel.: 020-4824640. daarvoor bedragen ƒ4,50

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen
CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Citroen Olthof b.a.: met 3 tot 12 Tel. 020-6320190 fax 6343433.
maanden garantie en financieRuime keuze in 2 CV occasions
nng tegen zeer lage rente:
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
Xantia 1.8 X 16 V 2/96,
23 000 km
ƒ 32.500
XM TD Break Ambiance ABS
ZX Furore 9/93,
ƒ39.500
59 000 km
ƒ16.900 Airco Clarion 10/94
XM TD Aut. ABS '94 ƒ 29.500
ZX Avantage 1/92,
78 000 km
ƒ 14.250 XM TD Amb. airco '94/ 25.500
XM TD Ambiance '92/19.900
ZX Reflex 3/93,
ƒ 22.500
56.000 km
ƒ16.500 XM D Break '92
XM 2.0i Break aut. '92/22.500
BX Cannes 10/90
ƒ 22.500
105.000 km
ƒ 8.550 XM 2.0i Break '92
XM Comfort airco'94 ƒ 22.500
BX Toulouse 1/91
ƒ 1.750
123.500 km
ƒ12.500 CX 2.0 RE '86
Xantia 2.0i SX LPG '94/ 24.500
BX 14 E 9/89,
ƒ 13.750
99 500 km
ƒ 7.950 ZX Diesel '93 5 d.
ZX Diesel '94 5 d
ƒ15500
BX 14 E 6/89,
ƒ 8.500
88 000 km
ƒ 7.750 BX TZD '91
BX Diesel 12/'91
ƒ 8.500
AX 11 TGE 1/95
ƒ12.750
25 000 km
ƒ16 250 BX Diesel '93
BX Turbo D '89
ƒ 4.950
AX 11 TGE 10/93,
ƒ 14.900
97 000 km
ƒ 9750 BX TGD Break '93
BX TGD Break '91
ƒ 9.950
AX First Impression
ƒ 5.950
4 94, 49.000 km
/ 14.250 BX RD Break '89
BX RD Break '87
ƒ 2.950
AX Furore 9/93,
59 000 km
ƒ12.950 BX 16 RE LPG Br '90 ƒ 7.950
BX 19 TZi '92
ƒ 12.500
AX First 5'93,
ƒ 8950
55 100 km
ƒ12.950 BX 19TZI '90
BX 16 TRi '88
ƒ 3.950
AX Plaisir 5-91,
38 000 km
ƒ 9950 BX 16 TRi LPG '89 ƒ 3.950
BX 14 TE '93
ƒ 12.500
AX 1 1 TE 7 90,
ƒ 9.950
59 500 km
ƒ 7.500 BX 14 TGE '92
BX 14 TGE '91
ƒ 7.950
Fidt Uno 45 S 9 '90,
/ 10.500
115 000 km
ƒ 8.250 C 15 Diesel '94
Opel Corsa 1.2 391,
VISA Garage B.V.
•H 000 km
ƒ11.750
Houtmankade 37 A'dam
solatorweg 40, A'dam
Te! 020-6278410.
Sioterdyk (Afslag S 102).
1 oi. 020 - 6823520.

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.: 03463-51150.

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

Div. cuore's '86 t/m '94. Charade 1.3mj 16VTR km 25000 '93
legen inruilpnjs van 1e eig. (nw model) Charade 1.3 inj.
Ford Escort 1 3 Cli 3-drs, april 16V TS '94. Charade 1 3 inj.
Sedan '92 Nierop-Daihatsu,
93. ƒ 13500 incl. BTW.
Vancouverstr. 2-12 A'damBEREBEIT, Amsteldijk 25, tel
West 020 - 6183951
Ü,°0 - 6627777,

Ford

Fiat
T.k.a. Fiat UNO 70;
5 drs, kl. met.grijs, getint glas,
gekeurd tot febr. '97, incl. radiocass.,
i.z.g.s.t, bjr. '87, prijs ƒ 2850,-.
BEL: 020 - 6995674.

4/89

ƒ12.500

OPEL OMEGA
2.3 GL, dsl 1/93
ƒ 13.800
2.3 D Stat. 4/92
" ƒ 13.900
PEUGEOT
205 1.8 XLD 1/89
ƒ 6.900
3061.4 XN 4/94
ƒ14.700
309 1.4 GL Profil 8/90ƒ 6.700
405 1.6 GLS 6/94
ƒ15.700
405 1.6 SRi 9/90
ƒ 7.400
405 1.9 GRD 04/91 ƒ 9.900
405 1.9 GLD Br. 1/93 ƒ 14.500
605 2.1 SLD 4/93
ƒ 16.900
RENAULT
21 GTX 5/90
ƒ 5.000
21 Nevada Van 8/90 ƒ 6.000
5 TD 01/88
ƒ 3.900
Clio 1.2 RL 7/92
ƒ 8.900
Twingo 1.2 Easy HB
4/94
ƒ 15.700
Laguna 2.0i RN 10/94 ƒ 22.900
SEAT
Cordoba 1.6 CLX 4/94 ƒ 17.900
SUZUKI
Swift 1.3 GL Sed. 3/93/ 12.400
TOYOTA
Corolla 1.8 XLD 3/93 ƒ13.900
Corolla 2.0 XLD 11/93 ƒ 15.400
Tercel 1.3 XG 1/85 ƒ 1.100
VOLVO
440 DL 1/93
ƒ 12.300
440 2.0 i GL 11/92 ' ƒ10.100
460 DL Turbo D 3/94 ƒ 22.000
VOLKSWAGEN
Golf II 1.3 CL 3/90
ƒ 8.500
Golf III 1.9 TD
Variant 3/94
ƒ21000
Golf III 1.8 CL 1/94 ƒ17.600
Jetta 1.6CLD3/92 ƒ10.900
Golf II 1.6 D CL 5/90 ƒ 9500
Passat 1.8 CL 8/93 ƒ14.100
Passat 1.8 CL Variant
1/92
ƒ17900
Vento 1.9CLD5/93 ƒ17200

d;
VÊ
ch

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 96 11

en kies uw voordeel.
hatchback is de Mitsubishi Carisma

Saab

nu ook leverbaar als sedan. Het onder-

Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class

scheid zit 'm in zijn fraai gelijnde

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnelhngsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097
SAAB DEPOT
Verkoop van nieuwe en gebr.
onderdelen. Tevens revisie, onderhoud, rep. 0412-636737.

AUTOBEDRIJF
EURO SNELWEG SERVICE BV
INDUSTRIETERREIN
"DE SLENK"
Alto GLX autom., i.z.g.st.,
CANNENBURGERWEG 26
km.st. 76.000, kl. wit Vaste pr.
'S-GRAVELAND
ƒ7500. Tel. 020- 6179588.
TEL.. 035 - 6564444
T k. diverse inruilauto's. Corsa Suzuki Alto 44.000 km b.j. '84
1 3 S 3 d r s . 1/86 ƒ 3.950. Corsa i.g.st. APK sept. '97 ƒ 2900. Tel.
1 O S 3 drs. 1/84 ƒ 2.250. Asco- 0297-593450.
na 1.6 S 3/83 ƒ 1.050. Volvo 340
autom. 12/84 ƒ 1.050. Mitsubishi Colt LPG 6/88 ƒ 4.250. BX
1 6 Progress LPG 8/91 .ƒ7.250. Toyota Corolla, bj. 85, als
BX 19TRD 1/87 ƒ 2.750. BX 14 nieuw, incl. radio/cassette, prijs
TE 11/89 ƒ 6.250. BX 14 TE 6/89 ƒ2500,-. Tel. 020-6122601.
ƒ5.750. Honda 1.5i CRX 6/85
ƒ 7.950. Peugeot 205 GTi 6/84, •Auto te koop? Plaats m deze
ƒ4.950. BEREBEIT, Amsteldijk rubriek. U zult verbaasd staan
25 Tel 020-6627777.
over het resultaat.

Suzuki

Naast de zeer succesvolle Carisma

Sedan v.a.

achterkant.
Dat geeft deze nieuwe Carisma

Hatchback v.a.

,
ƒ36.395,

Extra op de Carisma Airco* - „"•
is een icompleet geïnstalleerde
"airconditioning, voor een ,' • '
optimale temperatuur en
'-luchtvochtigheid;. ; ? ' , : ,.
- ter waarde van ƒ 3.800,-*.

ƒ36.995.

in twee heel speciale uitvoeringen.
De Carisma Sports en de Carisma
Airco* met een voordeel dat kan
oplopen tot maar liefst ƒ 3.105,-.

deze Specials, dan krijgt u tijdelijk

trekkelijk uiterlijk, maar bovendien
een bagageruimte van maar liefst
460 liter en heel veel hoofd- en
bcenruimtc achterin. Kiezen voor een
Carisma is nu tijdelijk extra aantrek-

kelijk. Want alle Carisma's zijn er nu

En als u niet kiest voor één van

sedan niet alleen een bijzonder aan-

Sedan v.a.
Hatchback v.a.

Vc

gr

MOTORISCHE problemen?
Laat uw auto testen d.m.v. de
modernste apparatuur.
Garagebedrijf OUT. 020 6441020 ma.-vr. 8.00-17.00 u.

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

SE

se

m
O
m

Porsche

Rover

In
o\
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Kies uw Carisma...

Nissan

b
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d(
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Mercedes-Benz

Chrysler

« Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kt'nbaar maakt. De kosten
i-.aarvoor bedragen ƒ4,50

Auto-Moto

Fiat Tipo 1.4 5 drs. sept. '94,
31.000 km, groen met./ 19.880
Nissan Micra 1.3, 3 drs okt. '93,
66.000 km, rood
ƒ 16.440
Opel Corsa 1.4, 5 drs aut. apr.
'94 18.000 km gr. met/ 25.440
Renault 1.9 RL Diesel 5 drs mrt.
'95, 68.000 km, rood ƒ 20.880
Seat Ibiza 1.2 Crono mrt '93,
50.000 km, zwart
ƒ 13.440
Citroen AX 11 TE aug. '90,
57.000 km, wit
ƒ 7.880
Daihatsu Valera april '95 20.000
km, rood
ƒ21.880
Daewoo Nexia 1.5 GTX 4 d.
dec '95 25.000 km mauve
grey
ƒ 26.850
Daewoo Espero 1.8 CD april
'96, 13.000 km, bl. met. incl.
executive pakket
ƒ 35.880
Daewoo Espero 1.8 CD dec.
'95, 13.000 krn, blauw/29.980
Daewoo Nexia 1.5 GTX 3 drs,
sept. 95, 18.000 km
Ruby red
ƒ 23.990
Subaru Mini Jumbo '92, 51.000
km, zwart
ƒ 9.880
Subaru Legacy 2.0 GL mei '92
35.000 km, blauw met./ 16.880

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Volvo

ƒ35.690,

Extra's op de Carisma Sports:
- 15" lichtmetalen velgen.en
195/50 banden .
- groot schuif-/kanteldak van
-gehard zonwerend glas. •
Totale waarde ƒ3.400.-.

ƒ36.290.

ƒ 1.550,- retour, waardoor u al in een

,'t

Zijn
de

kleine
dingen
die

Mitsubishi
groot
maken.

Carisma rijdt v.a. ƒ 33.845,-.
Dus wacht niet langer. Kom naar
onze showroom, bewonder de Carisma
van alle kanten en maak uw keuze.

Speciale Carisma's voor een speciale prijs. Of ƒ 1.550,- contant.

A
MITSUBISHI
MOTORS

* M,n.v. tlie.\elunvoenngen. Actie loopt ilm M decetnher i9% en geldt voor aan.\ihafvan een nieuwe Mitt,uhi.\ln Carisma. Regisnatie voor 12 januari i997. Prijzen incl. BPM/B'l'W. e.\cl. verwijt
koeten rijUaar maken, afStiMenlieint, De Ctuisma'.\ zijn afgebeeld met de velgen uit hei Sport-paMet. Wijzigingen vootbehouden. Met 3 jaar Multigarantieflnier-Eim) Service.
Imp.: Hart Nihbi tg & Civi'vc B.V.. Sawnheiin, (0252) 26 61 l /. Bel gniti.\ voor een proefrit of meer informatie: 06-0383.

Toyota

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT M(

(filiaal), Koediefslaan l, lel. (023) 529 4002.

Zeilmakerstraat 2, tel. (023) 538 55 50.

woensdag 30 oktober 1996
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Hyundai Sonata geeft veel
comfort voor aangename prijs

Toyota ontvangt milieuprijs
Toyota Motor Manufacturmg (UK) Ltd de Britse vestiging van
Japans grootste autofabrikant ziet haar milieu inspanningen
beloond met het ISO 14001 certificaat In 1992 startte Toyota m
Burnaston met de bouw van de Carma E In de tweede fabriek in
Deeside worden de motoren voor de Corolla en Carma geprodu
ceerd Toyota acht niet alleen de ontwikkeling van milieuvriendelijke
auto s als vanzelfsprekend maar laat dit tevens tijdens het produc
tieproces zwaar gelden
De fabrieken voldoen aan de zwaarste eisen Zo wordt er bijvoor
beeld uitsluitend gewerkt met autolakken op waterhoudende basis
en zijn de staalpersen en compressoren tot een maximum geiso
leerd Hierdoor is het geluidsniveau fors gereduceerd Hoewel lede
re auto al voor 85 procent te recyclen is wil Toyota dit verhogen tot
90 procent Om al de inspanningen ook letterlijk zichtbaar te
maken zijn er rond de fabrieksterreinen een kwart miljoen bomen
en struiken geplant

E WORDEN volledig in de watten gelegd met de
meest luxe uitvoering van de Hyundai Sonata. In
het vooronder gaat een drieliter zescilinder krachtbron schuil. Verder zijn alle zaken aan boord die het leven
zo aangenaam maken: airco, cruise control, lederen bekleding en ga zo maar even door.

W

In een gezapig tempo rijden we
over een landelijke weg, doorkruisen we kleine dorpjes waar mensen zich koesteren m de stralen
van een nazomer zonnetje De
Sonata trekt
de aandacht
Velen kijken
op als we
passeren,
aangetrokken door de voorzijde met z'n
vooruitstekende grille en brede
koplampen die bovenin een
opvallende knik hebben Daarna
zien ze een elegante achterzijde
met schuin afgesneden lichten
Onze auto heeft donkergroene
metallic lak - en ondanks een
groeiende laag stof - combineert
dat prachtig met de hchtmetalen
velgen en een bescheiden
chroomrandje

Terwijl we door het landschap glijden, vergt de grote Hyundai nauwelijks enige aandacht De venng
voelt stevig aan, maar soepel
genoeg om hobbels of kuilen glad
te strijken De
brandstofbesparende 'overdrive' op de
automatische versnellingsbak laten
we even voor wat-ie
is Schakel je hem m, dan wil de
Sonata nauwelijks vaart maken
om m te halen Daarnaast kunnen
we de 'automaat' ook in de
'Power'-stand zetten, zodat hij bij
accelereren pas bij een hoog toerental opschakelt Die knop
benutten we niet (meer), want bij
hoge toeren is er niet veel extra
kracht voor handen Bovendien
het is toch zeker geen sportwagen

test

Renault Erkend Schadebedrijf
Alle kopers van een nieuwe of gebruikte Renault krijgen binnenkort
een schadehulpset van het Renault Erkend Schadebedrijf
Daarmee wil het Franse merk aangeven dat de schadeherstel for
mule in de smaak valt Ons land kent inmiddels al 180 Renault
schadeherstellers

De uiterlijke veranderingen hebben van de Hyundai Sonata een blikvanger gemaakt
echt bijzonder compleet is uitgekilometers glijden onder we wieOp de snelweg schakelen we de
voerd Niet alleen in luxe maar
len door De linker pink bedient
overdrive wel m en verlagen
ook m veiligheid Een airbag links
incidenteel de cruise control een
zodoende het toerental van de
en rechts zijn standaard en dat
fantastische accessoire voor
motor met 1 500 toeren De toch
geldt ook voor ABS Jazelfs de
lange ritten En zuinig, want de
al stille motor verdwijnt vervolhchtmetalen velgen horen bij de
Sonata verbruikte nog geen
gens geheel uit het gehoor
prijs van deze 3 Oi V6 GLS
negen liter per honderd kilometer
Roffelende banden en onrustig
Automaat Dan komt zeventig
dankzij de constante snelheid
gehspel van de wind bij de spiemille eerst, hoorden we vele mengels en deuren zijn de enige
sen zeggen Ze waren dan ook
De zescilmder is de duurste uitgeluiden die hoorbaar zijn Met
heel verbaasd dat Hyundai deze
voering en het topmodel van
de airconditioning regelen we de
luxe limousine voor 56 950 gulHyundai Dan heb je een auto die
temperatuur naar onze zin en de

Mocht een Renault rijder schade met zijn auto oplopen dan wordt
hem of haar direct alle zorgen uit handen genomen Renault
Erkend Schadebedrijf neemt de financiële en administratieve
afhandeling op zich De medewerkers nemen direct contact op met
de verzekeraar of leasemaatschappij en fungeren als aanspreek
punt tot alias weer achter de rug is De dealer heeft intussen een
vervangende auto aangeboden
den aanbiedt Het kan minder
maar dan nog koop je een zeer
complete auto met alle gemakken
standaard De 2 Oi GLE met een
2 O liter viercilmder motor staat in
de prijslijst voor 40 950 gulden en
de zestien kleppen Iweehter
krachtbron in de GLS uitdossing
komt op 46 950 gulden
Hyundai bewijst hiermee ander
maal dat het in staat is goed rijdende complete en vandaag de
dag onderscheidende auto s te
bouwen voor hoogst aangename
prijzen De Sonata is het bewijs
SPECIFICATIES
Hyundai Sonata 3 Oi GLS

Topsnelheid
Gem verbruik

zescilmder
V motor
2 972 cm3
107 kW/145 pk
bij 5 000 t p m
231 Nm bij
2 400 t p m
9 8 sec van
0-100 km/uur
185 km/uur
11 7 ltr/100 km

Prijs

ƒ 56 950 -

Motortype
Cilinderinhoud
Vermogen
Max koppel
Acceleratie

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtigmg
Elektrisch bediende zijruiten
Spiegels elektrisch verstelbaar
hchtmetalen velgen
ABS-remsysteem
Dubbele airbag
Airconditioning
Cruise control

Inderdaad,
dit is de nieuwe Passaf!

Nieuwe eigenaar Lada-importeur
Gremi Auto Import B V is per 16 september jl volledig m handen
van de Lada producent AvtoVaz De A R M -Stokvis B V groep
heeft haar aandeel aan AvtoVaz overgedragen Met een intensieve
re samenwerking tussen producent en importeur wordt een bevor
denng van de continuïteit beoogd

Nationale Opel testdag
Na het enorme succes van de voorgaande twee jaar organiseert
Opel zaterdag 2 november weer de Nationale Opel Testdag Opelrijders zijn die dag tussen 9 en 17 uur van harte welkom bij de
Opel-dealer Centraal staat de gratis 18 punten controle van de
betreffende Opel Daarnaast grijpen de dealers deze gelegenheid
aan om het gehele bedrijf eens m de schijnwerpers te zetten Van
werkplaats tot showroom en van magazijn tot schadeherstelwerk
plaats
De basis van de gratis 18 punten controle wordt gevormd door de
11 wmtergevoelige onderdelen van het koelsysteem Als deze m
orde zijn of geconstateerde gebreken hersteld dan ontvangt de
Opel-rijder het unieke Opel Winterplan certificaat voor slechts f
29 95 Met dat certificaat komt men zonder (financiële) uitglijders
de winter door
Nog eens 7 punten van de auto worden zaterdag aan een nader
onderzoek onderworpen met name waar het de veiligheid betreft
De Opel technici controleren de verlichting uitlaat schokdempers
banden remmen koppeling wisserbladen en vloeistofniveaus
Tijdens de testdag kan de betreffende Opel ook worden nagekeken
op kleine schades en wordt advies uitgebracht over de kosten van
de te herstellen schade Voor de kleintjes is het Pret Plaza ingericht
met tal van leuke attracties
Opel-njders en -njdsters kunnen bij de volgende dealers terecht
Amstelveen
AURA Opel Vhelandstraat 1
De Ronde Venen Van Houwen Commumcatieweg 26
Uithoorn
Catsman A Fokkerweg 1 en
Aalsmeer
Van Lent Oostemderweg 110

Passat staat bij de dealers

Vanaf nu in onze showroom
Geloof het of niet, maar het is 'm echt

de

totaal vernieuwde Volkswagen Passat
Z'n bijzonder

elegante vormgeving

verstevigmg, elektrisch bedienbare ramen voor
en

maakt

nog

heel veel

meer

Bovendien

heeft

de

nieuwe Passat een volledig verzinkte carrosserie

hem niet alleen een onbetwiste topper op het

En op deze carrosserie kri|gt u van Volkswagen

gebied van aërodynamica, wat resulteen m de

elf |aar garantie tegen doorroesten van binnenuit

extreem lage c w -waarde van slechts 0,27

Kom dus snel bi| ons langs en maak een

Ook op het gebied van prestaties en uitrusting
kent de nieuwe Passat z'n geh|ke niet

ledere

nieuwe Passat is standaard voorzien van o a

allesonthullende proefrit Dan ervaart u zelf hoe
ongelofelijk compleet de nieuwe Passat is
De nieuwe Passat is niet alleen een uiterst

airbag voor bestuurder en voorpassagier, ABS, m

complete auto, maar heeft ook een bi|zonder aan-

lengte en hoogte verstelbaar stuur, hoofdsteunen

gename pri|s

achter, centrale portiervergrendelmg, extra flank-

Passat vanaf

U ri|dt nameh|k al m een nieuwe
f42995,-

PR JS S VANAF PR JS NC US EF Ö1W tN BPM EXCLUSEF VE1VV JDER NGSB JDRAGt EN KOSTEN R JM.AAR MA^EN W 2 G NOEN OOK

N U TVOER NGSDETA IS VOORBEHOUDEN

UW VOLKSWAGEN EN AUDI DEALER

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023-5714565

Ruim 200 Volkswagens Passat bereikten m zes
groepen van vijf trailers vorige week de showrooms
van de dealers 2e werden volledig naamloos vervoerd om de weggebruikers extra nieuwsgierig te
maken

De nieuwe Passat is zeer compleet uitgerust ABS
airbag voor bestuurder en voorpassagier een volle
dig verzinkte carrosserie centrale portiervergrende
hng en elektrische ruitbedienmg vooi behoren onder
meer tot de standaarduitrusting

NEDERLANDS TOPMERK VAATWASSER
Luxe afwasautomaat met 6 programma's, geschikt voor
12 couverts, variabele indeling, zuinig en stil Adviesprijs* 1549 -

PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PWbJOA Topklasse Black Line
16 9 beeldbuis tcletpkst aftandr-cdienmg Adv '3295

PHILIPSBREEDBEELD
PWboOI Supcrplitte169bceld
ta n= torm teicH t Artv '2495

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT<320 Bljrk Line S bpeld
hi i loroo teletekst Adv '2795

BLACK-LINE-S 63CM
TAV 12 Porfputo bopldkwali
pit U 100 teletekst Adv 2795

/

SONY Hi-8 TRAVELLER
TR650 Perfekt Hl 8 beeld
HiFistereogeluid Adv '1999 -

1299.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
l nstelbare centrifugegang,
regelbarethermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1199 -

PHILIPSHi-8 STEREO
M870 Camcorder digitaal
steady shot 24x zoom
HiFi stereo Adv "? 195

749,

SONY STEADY SHOT
TR565 Met beeldstabih
sator HiFi geluid Adv '2200

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700, 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviesprijs'949 -

/

MHC501, Versterker 2x30 Watt, equalizer, digitale tuner, 20 presets, dubbel cassettedeck; programmeerbare CD-speler, Shuffle
Play,
luidsprekerboxen
2-weg systeem; afstandbediening Adviespnjs*780 -

SAMSUNG CAMCORDER
E807 VideoS Adv "1199
Vraag, opmerking, probleem?

Bel de BCC

PHILIPSGROOTBEELD
P T 1 5 1 2 / O r m f l a t square
stereo tolotpkst Adv '1645

.

INFOLIJN

SONY Hh8 STEADY SHOT
TOPKLASSE' met beeldsta
bilisator HiFi stereo digitale
zoom lichtgewicht Adv '3110

020-6474939

Ji.

PHILIPS STEREO KTV
PT320A Blao line monitorIOOK teletokb! Adv '1395

I8
SUPiRSïORi

l W

t/m vr. van 10.00 tot 14.00

^ \
l

Tijdstip van levering?
BddeBCC

(

A

549.

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
ARG647 156 liter koelen
en60litervriezen Adv '949-

599.-

£ 51 CM KTVTELETEKST
i Off Ned Philipsgarantie '895

MIELE VAATWASSER
MIELE KOELKAST
K1321 S, 270 liter inhoud, CFK- G570, TOPKLASSE' 6 programen HFK-vnj Adv "1399 - ma s 12couverts, waterontharderenwaterstop Adv "2099 -

499.-

BEZORGLIJN

«V
Een dag voor levering '
. Tvvan 12.00 tol U.OO uur

3J PHILIPS TELETEKST
PT155A Adviespnjs"725 -

849.-

MIELE 1100TOEREN
W697LW, TOPKLASSEi
Volelektromsche besturing,
zuinig, stil en milieuvriendelijk Adviespnjs*2299 -

MPI

SONY 72 CM TRINfTRON
KVC2921 Stereo TXT "2550 -

SONY 63 CM STEREO
KVX2501 Hi BlackTrmitron,
stereo teletekst Adv "1770-

169,

1079.-

PHILIPSHiFi STEREO
VR652 T U R B O - D R I V E
4 koppen longplay '1295 -

749.-

995.w

SONY PORTABLEKTV
M 1400 afstand bed 530

AUTOMAAT
BOVENLADER
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adv" 1099-

ARISTONA HIFI VIDEO
6 SB 57, 4 koppen longplay, j
showview PDC*1345,-

799.-

- l Dolby surround

JVC HIFI STEREO VIDEO
HRJ600 4 koppen longplay,
Hi Spec Drive Adv "1189 -

279.*

PENTIUM MINI TOWER
P75, 8 MB intern, 1 GB schijf,
kleurenmonitor, W 95, 1 jaar
garantie aan huis Adv '2999 -

UlUOi '~

WHIRLPOOL 850 TRN
AWG089, Bovenlader "1435 -

j-.

899.-

AEG TURNAMAT
Uniek systeem met aparte
centnfuge-eenheid Adv*1699-

IBM APTIVA PC
P586/100 Mhz, 8 MB intern,
635
MB schijf, kleurenmomtor, J^S^
Windows software Adv."2699DEEN"* ECHTE!

669.-

2199.-

irttU HEWLETT
KfLM PACKARD

PHILIPS 3 KOPS VIDEO
VR357 Turbo Drive VHS,
SHOWVIEW-fPDC '945 -

GRUNDIG70CMKTV

lnKjetpnnter,srieenee<ler."'»9y- ^__ .

GRUNDIG 63 CM KTV
STG3 650 M o n i t o r l o o k
STEREOTELETEKST 1829

PANASONIC KTV TXT
TX21 55cm flat & square
'oletekbt Adviospnjs'819

B L A U P U N K T 51 CM
PM51 TELETEKST Adv'699

STEREO TELETEKST
Afotaidhediening Adv 799

KTV 37CM TELETEKST

PORTABLEKTV37CM
Afstandbodionmg Adv '399

1249.-

CANON BUBBLEJET pu
Printer mkl cartndge Adv "499.- fff
|:MJ:JW»

459.PHILIPS VHS VIDEO
VHS videorecorder a f standbedieninq Adv "645 -

AEG BOVENLADER
L A V 2 7 5 , 1000 t o e r e n
centrifuge, zuinig en stil,
waterbeveiligmg Adv "1649-

>.-M^.w» 379.- ÜCCPK^

PHILIPS VIDEO+ PDC
VR242 Turbo-Drive VHS
LCD afstandbed Adv '895 -

ST70755, Flat & square
STEREOTELETEKST '1949.-

Aav'^rr ' . | __ J :

289.-

Lv

TDK
SONY

D-60 20.HF-90 26.-

MOULINEX
OVEN

u- f rg ra

ZANUSSI WASDROGER

Links-enrechtsdraaiend "649 -

BAUKNECHT DROGER
TRA961, Kreukbescher
ming A d v i e s p n j s " 9 4 9 -

h i P s .

469.-

AEG WASDROGER
Type 520, Kondensdroger
Adviesprijs "1449 -

A K A I VHS-IHQ VIDEO
VSG221 Afstandbed '498 -

MIELE WASDROGER
Type T349, Elektronisch RVS
trommel Adviesprijs" 1 799 -

in relni

1199.-

289.B C C B E T ER E N G O E D K O P E R
(HAARLEM

(BEVERWIJK

zonder extra kosten IRivieradreef 37 (2 etages Superstore) iBreestraat 65

345.-

ELEKTRO
FORNUIS
Gasfornuis met elektronische
oven, verlichting, sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG-keur '949 -

BOSCH K O E L K A S T
Metvriesvak 140hter '729-

445.-

BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud, automatische ontdooiing Adv "749 -

TOPMERK WASDROGER
Tijdklok, pluizenfilter "495 -

••y.7 Hier zeer
gebrUlKs
.vriendelijk, ,

TEFAJL
GWLL

GAS-

665.-

diêhin3.^Pr^a^l 9240^2^'

PH1U&

325.-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv "699 -

• ^ . • « • HUI Ml.

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ225 LCD afstandbediond

:,v: Aanvriaa'g-folder in de winkel!

275.-

TOPMERK KOELER
INDESIT Variabele mdeImg Adviesprijs '749 -

[lAUpjO-CASSETTESl

P A N A S O N I C VIDEO
NVSD22 Beste koop1 2koppen atslandbed Adv '734 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl a f s t a n d b e d i e n i n g

1-DEURS KOELKAS
Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officielegarantie

448.-

INDESIT FORNUIS
Dubbele ovenruit "849 - |

478.-

SEMENS 180L KOELKAST
KT18R01. Topkwaliteit' "948 -

;

KONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' RVS trommel

349.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv "985 -

629.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 m 1 kombi mag11!
netron met hete-lucht, grill
encrisp,Adviespnjs*999 -

ETNA GASFORNUIS
1401, SUPERSTUNTi "898-

AKAI HIFI STEREO
VSG 720 super intelligentHQ mid-mount 888 -

SONY VIDEORECORDER
E11 Afslandbediening '650 - l

495.-

WAS^urroundböxen. Adv.

? speler en boxen.

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
210htermhoud automatische
ontdooiing Adviesprijs "749 -

479.-

PANASONIC KOMBI
NN8550, Digitale magnetron,
hete-lucht oven en grill automatische programma's '949 -

649.-

• '449;-;-.

PANASONIC STEREO
HD600 Super-Dnve 4 koppen.SHOWVIEW+PDC"1299-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen Adv "849 -

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt, magnetron
24 liter inhoud makkelijk
te reinigen Vele kookfunkties Adviesprijs "699 -

OQQ -j

SONY TELETEKST
Hi-BlackTrmitron Adv " 990 -

SONY KTV STEREO TXT
X2101 55cmHi-BlackTrmitron platte beeldbuis '1440-

BAUKNECHTWASAUTOM
WA-, Hoog centrifuge-toerental, waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's "1349 -

895.-

SONYHiFi VIDEO: E80
Europees videorecorder
van het jaar 1 4 koppen,
SHOWVIEW + PDC "1670-

SONY HIFI STEREO
SLV E600, Showvideo, PDC
Trilogie, 4 koppen Longplay
Adv * 1340,-

845.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine 1000toeren Adv*1549-

rouodboxerijt..-r

359.-

SIEMENS WASAUTOM
WM21000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregelmg.bespaartoets "1348 -

PHILIPS MATCHLINE
VR7 Topmodel HiFi stereo
videorecorder Turbo-Drive
4 koppen jog & shuttle
SHOWVIEW + PDC '1545-

969.-

259.-

SHARP DIGITALE KOMBI
Digitale 2 m 1 kombi magnetron met 1000 Watt quartz-gnll

995,

r 5 CD's.

PHILIP

SONY BREEDBEELD
KV24WS1 Super Trinitron
63cm stereo teletekst "2440 -

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19L magn et ron, eenvoud ige bediening Adv "599 -

AEG LAVAMAT RVS
Lavamat610 850 toeren,
waterbeveiligmg, zuinig en
stil AEG meerdere malen
best getest' Adv "1449 -

699.SONY 100Hz SUPER!
KVE2561 SuperplatteTrini
tron PIP Digital Scan stereo teletekst Adv "2970 -

179.-

1095.-

TV/VIDEOCOMBINATIE
Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv '999

v

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien Adv "279 -

SHARP MAGNETRON
R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

LUXE 1400 TOEREN
18 prog Regelbare thermostaat en c e n t r i f u g e

799.-

949

649.-

1249.

Kleuren tv 51 cm On Screen
Display ingebouwde VHS
videorecorder Adv "1098 -

SIEMENS AQUASTOP
SN23000 VaatwasserRVS
b i n n e n z i j d e Lage v e r bruikswaarden Adv "1348 •

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud 3vnesladen CFK/HFK-vnj "1849-

020-6476219

STUNT! TV/VIDEO COMBI

849.-

INDESITWASAUTOM.
WN400, 15 programma s,
4,5 kg inhoud Adv "799

.

^lO^IÊ^

749.-

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341,3 programma's, vanabele indeling Adv "1099-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse v o r m g e v i n g ,
« * * « s t e r r e n mvnescapaciteit Adviespnjs'899 -

PHILIPS S T E R E O T X T
PT440A Adviespri|S'1345

55 CM STEREO KTV
TA4310 Flat square beeld
buis teletekst Adv "1345 -

579.-

BOSCH VAATWASSER
SPS1012 RVS interieur, 4
sproemiveaus Adv '1179 -

WHIRLPOOL WASAUTOM.
AWM800,15 programma s,
m i l i e u v r i e n d e l i j k , deurbeveiliging Adv "1079 -

Geen prijsinfo i.v.rri. concurrentie
v Afd. consumentenbelangen

e

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vriesgedeeltemet
2 vakken en •••• sterren invriescapaciteit Adv "1099-

729.-

SONY MINI HIFI SYSTEEM
Hi-8 C A M E R A STUNT!
Camcorder HiFi stereo 12xmotorzoom afstandbediening

LUXE VAATWASSER
Ned (opmerk, 3 programma's 12couverts Adv *899 -

l ZAANDAM

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Regelbare onder- en bovenwarmte en mfraroodgnll "1025-

678.-

OPZETVRIESKAST
Handig' 50 liter Adv "595-

ATA G GAS-ELEKTRO
FK055 Fornuis met elektrische oven en grill "1450 -

948.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs*698 -

WHIRLPOOL KAST
AFB594,'""capaciteit,CFK-vnj
SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298BOSCH V R I E S K A S T
GSD1300,3laden 11kgmvriescapaciteit Adv "848 -

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

•in
PI firrnnciiDrn<:
18
iM nc ÏASncTAn
IN DE RANDSTAD

178.ATAG WASEMKAP
WH155 Luxt 3 standen^
Adviesprijs "260 -

298.-

OPENINGSTIJDEN HAARLEM
maandagmiddag . .
13.00 tot 18
j dinsdag t/m vrijdag. . . . . P9.00 tot 18

AMSTERDAM - AMSTELVEEN-ALKMAAR j za|er(Jag . . . . . . .. . . . . 09.00 tot 1T.,

"• l DEN HAAG-LEIDSCHENDAM-DELFT ; Maarssenbroek vrijdag:.. 19.00 tot 21.j
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek) l
HILVERSUM - MAARSSENBROEK , | overige filialen donderdag 19.00 tot 21.0
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Lions heeft geen probleem met OG

ZANDVOORT - Het goed
spelende damesteam van
baskettaalvereniging
The
Lions heeft met de reserves
van Onze Gezellen geen enkel probleem gehad. Na een
40-13 ruststand zegevierde
The Lions met ruime cijfers: 82-32. De Zandvoortse
basketballers waren minder
succesvol en verloren, na
een spannende strijd, met
56-58 van het derde team
van Challengers.

Tegen Onze Gezellen hanteerden de Lions-dames vanaf
het begin een hoog tempo. Het
resultaat daarvan was een snelle voorsprong, hetgeen de rust
in het Zandvoortse spel ten goede kwam. Het liep als een trein.
De Zandvoortsen vonden elkaar, de combinaties liepen en

Klinkende zege
handbalsters
ZANDVOORT - In de eerste wedstrijd in de zaal hebben de handbalsters van
ZVM-Rabobank een klinkende overwinning behaald.
De uitwedstrijd tegen BSM
werd na een 5-6 ruststand
gewonnen met 6-14.
BSM was voor ZVM-Rabobank een onbekende tegenstander. Daarom begonnen de
Zandvoortsen verkennend en
afwachtend aan deze wedstrijd.
In de eerste helft waren de
teams aan elkaar gewaagd.
Toch werd er behoorlijk handbal gespeeld, hetgeen een 5-6
voorsprong voor ZVM-Rabobank opleverde bij de rust. Het
Zandvoortse handbalteam wist
inmiddels hoe BSM aangepakt
moest worden en liet in de
tweede helft weinig heel van de
tegenstander.
Vanuit de goed sluitende
Zandvoortse defensie werden
razendsnelle aanvallen opgezet. De tempoverhoging leverde
ZVM kansen op, die veelvuldig
benut werden. In de tweede
helft slaagde BSM er slechts
éénmaal in doelvrouwe Anita
Reumann te passeren. ZVM
kwam goed uit de verdediging
met snelle breaks en nam binnen een kwartier afstand, 5-10.
Vooral Mireille Martina was
goed op dreef en had met zes
treffers een belangrijk aandeel
in de zege.
Ook het debuut van jeugdspeelster Natasha Dijkstra was
zeer positief. In de slotfase controleerden de Zandvoortsen de
strijd en wonnen fraai met 6-14.
„Defensief ging het heel erg
goed," meende keepster Anita
Reumann. „Het was een lekkere pot handbal. In de tweede
helft deden we er een schepje
bovenop en daardoor wonnen
we verdiend." Doelpunten
ZVM: Mireille Martina (6),
Margreet Bogojevic (3), Daniëlle Blom (3), Claudia Paap, Natasha Dijkstra.

de snelle breaks werden perfect
afgerond. In alle opzichten was
The Lions beter. Ook het retaoundoverwicht was groot en
bovendien beschikte Lions
over een zuiver schot.
Onze Gezellen probeerde wel
zand in de soepel lopende machine van Lions te gooien, doch
dat had geen resultaat. Ruststand 40-13. Ondanks de ruime
voorsprong verslapte Lions
niet in de tweede helft. In hoog
tempo en met agressief basketbal werd Onze Gezellen naar
een ruime nederlaag gespeeld.
Door de gedrevenheid bleven
de Zandvoortse dames elkaar
goed vinden en ook het zuivere
schot bleef tot aan het eindsignaal van de scheidsrechter uitstekend verzorgd. Eindstand
82-32.
„Het was een regelmatige en
makkelijke overwinning," stelde José Beerepoot. „We zijn
geen moment in gevaar geweest
en speelden een goede wedstrijd. Ook in de tweede helft
bleven we scherp en de breaks
liepen gesmeerd. We draaien
lekker mee in het bovenste deel
van deze competitie. Blijven we
compleet dan moet het zo door
kunnen gaan." De topscorers
waren Sabine Dijkstra (26 punten), Elles van de Ende (20) en
José Beerepoot (14).
De heren van The Lions hadden het tegen Challengers 3 erg
moeilijk. Vooral de openingsfa-

se verliep stroef en dat betekende al snel een 0-6 achterstand.
Verdedigend ging het vrij aardig bij Lions, maar het schot
van was niet geweldig. In de
eerste helft keek Lions constant tegen een achterstand
aan. Ondanks een goede inzet
van de badgasten controleerde
Challengers de strijd in deze periode, ruststand 27-33.
In eerste instantie leek de
tweede helft een kopie te worden van de eerste. Challengers
dicteerde de strijd en bleef aan
de goede kant van de score, 4046. Toch bleef Lions knokken
voor een goed resulaat. Met nog
drie minuten te spelen leken de
kansen ten gunste van de Zandvoorters te keren. Via een paar
knappe schoten werd de achterstand omgezet in een 50-46
voorsprong. Balverlies werd
Lions echter noodlottig. Challengers profiteerde daarvan en
kwam op een 56-58 voorsprong.
In de slotfase probeerde
Lions met driepunters alsnog
de punten in Zandvoort te nouden, echter zonder resultaat.
Challengers hield de nipte 56-58
voorsprong vast. „Het was vreselijk spannend," vond Robert
Draijer. „We hadden niet hoeven te verliezen. Doorslaggevend was het nemen van de
strafworpen door Challengers.
Bovendien hadden we weinig
geluk. De ballen rolden vaak
van de ring het veld weer in."

Beide cursussen leiden op
voor de startlicentie, een bewijs
om te mogen deelnemen aan
races en rally's. De toerwagencursus van de Dutch Racing
School bestaat uit een basis- en
een vervolgcursus. Hetbasisgedeelte duurt vijf zondagen, verdeeld over de maanden november en december. Daarbij bestaat de keuze uit de zondagmorgen vanaf 9 uur of de middag vanaf 13.30 uur. Er wordt
zowel in theorie als praktijk
aandacht besteed aan ondermeer het rijden van ideale lijnen, stuur-, schakel- en remtechnieken, clipping points en
goede voertuigcontrole.
Voor de vervolgcursus zijn
zeven zondagen in de maanden
januari en februari gereserveerd. Ook hier kan de deelnemer kiezen uit de ochtend- en
middagcursus. Tijdens het pro-

gramma wordt alle gedurende
de basiscursus opgedane kennis geperfectioneerd en aangevuld met specifieke racetechnieken. In het weekend van 22
en 23 februari 1997 doen de
deelnemers het Belgische Circuit van Zolder aan om het geleerde in praktijk te brengen.
In de intensieve vierdaagse
rallycursus leert de aankomende rallyrijder/navigator alle facetten van deze tak van autosport. Hoewel de cursus is bedoeld voor personen die zich op
de paden van de rallysport willen begeven, kan er ook worden
deelgenomen door mensen die
al in het bezit zijn van een licentie. Naast de praktijk, waarin de
deelnemers het rijden op pacenotes leren, interessante routes
worden gereden in de Belgische
Ardennen en een heuse rally
wordt nagebootst, komen theoretische aspecten aan bod.
Zaken als hoe zoek ik sponsors, hoe ga ik met'de' media
om, hoe is mijn reglementskennis, wat is een klassementsproef, hoe verhoog ik mijn rijvaardigheid, wat is een goede
navigator, wat is een geschikte
auto of voor wat voor banden
kies ik. Uitgebreide informatie
over de race- en rallycursussen
van de Dutch Racing School
kunnen geïnteresseerden telefonisch aanvragen: 023-5740790.

Discodansen
ZANDVOORT - Tieners kunnen op vrijdag 15 november van
acht tot elf uur dansen in buurthuis 't Stekkie (Celsiusstraat
190). Op zaterdag 16 november
is er weer een kinderdisco in 't
Stekkie. De kinderdisco duurt
van zeven tot negen uur en is
bedoeld voor kinderen tot en
met 12 jaar.

Origami
ZANDVOORT - Met Japanse
vouwtechnieken zijn kerstkaarten nog mooier te maken.
Daarom is er in 't Stekkie (Celsiusstraat 190) op dinsdag 12
november een workshop origami. Ook leuk voor de feestdagen: een workshop driedimensionale kaarten maken. De
wokshops worden zowel 's
morgens als 's middags gegeven. Opgeven bij 't Stekkie telefoonnummer 5717113.

Instuif
ZANDVOORT - Op woensüagmiddag 30 oktober is er van
twee tot vier uur een instuifmiddag voor kinderen in 't
Stekkie (Celsiusstraat 190). Op
het programma staat het maken van herfstcollages. Op
woensdag 6 november kunnen
de kinderen lampions maken.
De entree bedraagt twee gulden. Van te voren opgeven
hoeft niet.

Van deze tweede wedstrijd
hadden de schakers van Chess
Society Zandvoort vooraf geen
hoge verwachtingen. Olaf Cliteur meende wel dat het zaak

was juist in dit soort wedstrijden zoveel mogelijk bordpunten te scoren, daar deze punten
de doorslag geven bij gelijk eindigen. Tegen het duel met Castricum keek Chess Society al
met al enigszins op, zeker toen
Jacob de Boer zich een half uur
voor de aanvang van de wedstrijd afmeldde. Hij had ernstige vertraging opgelopen op de
terugreis van zijn vakantieadres en kon het Gemeenschapshuis niet op tijd bereiken.
Boudewijn Eijsvogel, die
niets vermoedend het Gemeenschaphuis betrad met het idee
een lekker ontspannen partijtje
te spelen voor de interne competitie, kwam hierdoor plotseling tegenover de sterke Cees
Lute (die zo'n 350 ELO-punten

Promoties en degradaties
bij Zandvoortse Bridge Club
Lions-speelster Sabine Dijkstra (nummer 20) neemt de basket
ZANDVOORT - De Zandvan Onze Gezellen onder vuur
Foio: Enck van Cleef. voortse bridgers gingen er

Jansen voert ranglijst
aan bij de schaakclub
ZANDVOORT - In interne competitie van de Zandvoortse Schaak Club heeft
Hans Jansen door een fraaie
overwinning de koppositie
ingenomen. Hij verdrong
een verliezende Geerts van
de eerste plaats.

Hans Jansen-Wim Gude 1-0,
George ter Bruggen-Hans Lindeman remise. De toptien ziet
er als volgt uit: 1. Jansen, 2.
Geerts, 3. Gorter, 3. Ayress, 5.
Gude, 6. Berkhout, 7. De Oude,
8. Atkinson, 9. Lindeman, 10.
Ter Bruggen.

Tot de vijfde ronde stonden
Edward Geerts en Hans Jansen
gezamenlijk bovenaan. Hans
Jansen won zijn' partij 'tegen
Wim Gude. Clubkampioen
John Ayress sloop naderbij
,door zijn opponent af te troeven. De overwinning van Ayress
was goed voor maar liefst twee
plus-punten. Uitslagen: Gwenael Paris-Hetty Sandbergen 10, Willem van Esveld- Dmitri
Herders 1-0, Wim de OudeRuud Sehiltmeijer 1-0, Jan
Berkhout-Hielke Gorter 0-1,

Externe competitie

Gerard van de Laar ziet de ge- ' speelden dergelijke argumenluidsoverlast in Zandvoort de ten, naar ik meen, ook al mee.
komende jaren alleen maar toe- Inmiddels zijn de lichte slapers
nemen. Om te beginnen wil de 'gewend' aan het rond drie uur
horeca langer openblijven, 's nachts tegen de gevels opkletmaar bovendien wordt gedacht terend gelal.
In onze pittoreske, smalle
aan een tweede Schiphol voor
de kust. En dit zal Zandvoort dorpsstraatjes stereo versterkt
tot een variant van een echo in
merken.
het hooggebergte. Nog afgezien
Op de ladder van nationale van het dichtslaan van portieongenoegens neemt de geluids- ren en het spelletje 'rammelenoverlast een prominente plaats aan-een-lantaarnpaal-tot-ie-dein. Houd uw buurman, die aan geest-geeft," dat rond die tijd
uw taeschavingsnorm voldoet erg populair is. Als onze horeca
dan ook in ere. Beloof hem des- de mogelijkheid biedt deze
noods je vrouw als hij over ver- sporten de hele nacht te beoefehuizen begint, (vervang man nen, zullen velen in het oude
door vrouw en en omgekeerd, dorp, alsmede Vondellaners de
al naar gelang de persoonlijke valiumpotten moeten bijvullen.
Gelukkig heeft de burgeomstandigheden).
Maar wat te doen als de hore- meester al aangekondigd een
ca de hele nacht mag tappen? U vinger aan de pols te zullen
gelooft toch ook niet dat zo'n houden. Als hij echter zijn hand
plan uit sociaal medeleven met om het bellekoord boven de bar
omwonenden geboren is? Toen zou vleien en een Engels 'Last
de openingstijden tot drie uur Round' om elf uur zou afkondi's nachts verruimd werden, gen... Wat een weelde!

Nou ja, niet te moeilijk doen.
Twaalf uur mag ook en vooruit,
in de weekenden om één uur de
laatste alcoholische versnapering. Daarna vegen we het dorp
schoon. Maar voor het terugdraaien van de klok is meer politieke moed nodig dan voor het
handhaven van de status quo.
Ik blijf echter vol vertrouwen
in de betrokkenheid van onze
eerste burger als beschermheer, die als geen ander de noden van zijn inwoners kent.
Een geluidsprobleem dat ons
allen straks aangaat, is het
tweede Schiphol waar premier
Kok inmiddels naarstig naar op
zoek is. Als u op een slaperige
zondagmorgen eens de tijd
neemt op de lakens, de overvliegende machines, af te kruisen,
zult u bemerken, dat dat aantal
niet tegenvalt. En daar zullen
niet alléén de 'air-mile-tjes' op
Londen debet aan zijn. We krijgen gewoon onze portie van een
zich steeds meer uitbreidende
luchthaven mee.

(ADVERTENTIE)

En dan straks een tweede
Schiphol voor IJmuidense
kust? Worden wij een Zwanenburg-aan-Zee? U denkt toch
niet dat Boeings rechtstandig
op een platformpje landen. Die
komen lekker log naar beneden
en hangen nog een tijdje in de
wachtstand om de vliegtuigspotters, op een inmiddels
apart ingericht deel van de boulevard, te gerieven. Geluid
draagt ver, net als de geur van
kerosine. Een uiterst ongezonde lucht overigens. Ook hier
hoop ik dat onze bestuurders
meer doen dan de vingers aan
de pols te houden. Laten ze vast
een medicijn ter voorkoming
van de kwaal uit de kast halen.
Want dat we elkaar letterlijk en
figuurlijk moeten blijven verstaan, met ook nog een circuit
erbij dat straks de Formule I
status bereikt heeft, is een ding
dat duidelijk is.

a.s. zondag
geopend van
12.00-l 7.00 uur!

ichting
- Op dinsdag 5
is er een voorlichfid over onder andere
3zee College (Gertenavo). De bijeenkomst
F om half acht in het
Lyceum, Lyceumlin Haarlem.

ZANDVOORT
- De
schaakteams in de eerte
klasse B zullen vanaf heden
promovendus Chess Society Zandvoort een stuk serieuzer nemen. De overwinning van Chess veertien dagen geleden werd nog betiteld als een zege op een degradatiekandidaat. Met het
gelijke spel (4-4) van vrijdag
tegen Castricum, vorig seizpen nog actief in de promotieklasse, bewees Chess Society echter dat het wel degelijk kwaliteiten heeft.

Lawaai in Zwanenburg-aan-Zee

Baaibergen Diemen

Gerard vuil de Laar
Zandvoort

Zandvoortse doofpot
M E U B E L B O U L E V A R D
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Klaverjassen
bij handbalclub
ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag houdt de handbal veremging ZVM-Rabobank de derde klaverjaswedstrijd van dit
seizoen. Ook dit keer is het een
koppelwedstrijd, die in de kantine van de handbalclub aan de
Duintjesveldweg wordt gehouden.
Om mee te kunnen doen
dient men zich voor 19.45 uur te
melden, waarna om 2(1 uur met
het kaarten wordt begonnen.
Het inschrijfgeld bedraagt tien
gulden per koppel.

Schaakstunt Chess

In de externe competitie is de
start van de Zandvoortse
Schaak Club riiet erg succesvol
verlopen. De Zandvoorters nemen met De Uil 6 en 7 de plaatsen zes tot en met acht in.
Heemstede, Aalsmeer en Het
Oosten uit Haarlem delen de
eerste plaats. De plaatsen vier
en vijf worden ingenomen door
Bloemendaal 6 en HWP 5. Bloemendaal 6 is de volgende tegenstander van de Zandvoorters en
wel op dinsdag 12 november.

moveerden naar de B-lijn. De
sterksten waren de familie
vorige week woensdag flink Kerkman, mevrouw Dogger en
tegenaan. De laatste van de de heer Prese, mevrouw Vrolijk
zeven wedstrijden in de eer- en de heer De Vries en de daste competitie van de Zand- mes Eijkelboom en De Fost.
De Stichting Zandvoortse
voortse Bridge Club bracht Bridgeactiviteiten
ook
namelijk beslissingen over dit jaar weer de houdt
traditionele
promoties en degradaties. Nieuw Unicum-Bridgedrive.
Nadat de kaarten geschud en Een gedeelte van de opbrengst
gespeeld waren, bleken me- komt ten goede aan de Stichvrouw Molenaar en de heer Ko- ting Vrienden van Nieuw Unining, in de A-lijn op de eerste cum, die financiële steun verplaats geëindigd te zijn met leent aan de bewoners van
vierhonderd procent. Op vijf Nieuw Unicum. Zo is dit jaar
procent achterstand volgden een aantal bewoners in de gelemevrouw Spiers en de heer genheid gesteld eens lekker
Heidoorn, terwijl de heren Em- met vakantie te gaan.
men en Van der Meulen met
375 beslag legden op een derde
De taridgedrive wordt gehouplaats. Vier paren uit deze lijn den op zaterdag 23 november in
degradeerden naar de B-lijn.
Nieuw Unicum, ZandvoortseHun plaats wordt voor de laan 165 te Zandvoort, aanvang
tweede competitie ingenomen uiterlijk 10.30 uur. Geïnteresdoor de vier hoogst geëindigde seerden kunnen zich opgeven
paren uit de B-lijn, te weten de door overmaking van vijftig
dameskoppels Boon/Koning, gulden per paar (lunch inbegreKinkhouwers/Van der Meulen, pen)
op postbanknummer
Verhage/Visser en Jurriaans- 7304481 ten name van H. Em/Meijer. Ook uit deze groep de- men te Zandvoort, onder vergradeerden vier paren, die de melding van naam en adres van
komende zeven wedstrijden beide spelers. Inlichtingen over
mogen proberen het verloren de bridgeclub zijn te verkijgen
gegane gebied weer te herove- bij de heer H.Emmen, telefoon
ren. Vier paren uit de C-lijn pro- 5718570.

MENINGEN

Opsporing verzocht
ZANDVOORT - Het Sint Nicolaascomité zet op vrijdagavond 22 november in De
Krocht (Grote Krocht 41) het
toneelstuk 'Opsporing verzocht' op de planken. Tot
woensdag 6 november kunnen
kaarten voor de uitvoering besteld worden bij het Sint Nicolaascomité (Flemingstraat 180,
2041 VP Zandvoort).

ZANDVOORT - Op donderdag 7 november begint de eerste
ronde van de interne snelschaakcompetitie van de Zandvoortse Schaak Club in het Gcmcenschapsluiis.
In de eerste ronde zullen tien partijen gespeeld worden van
twee maal vijl' minuten. Grootste tegenstander is de schaakklok, die dan onverbiddelijk is. Schakers uit Zandvoort die
deze andere kant van het edele spel eens willen meemaken
kunnen het Gcmcenschapshuis op donderdagavond aandoen.
Hoewel de competitie al enkele maanden oud is, bestaat de
mogelijkheid nog om lid te worden van de Zandvoortse
Schaak Club. Huisschakers, dames, heren, jeugd en senioren
zijn welkom op de vaste speelavond, de donderdagavond, in
het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat 17.
Informatie over de schaakclub kan verkregen worden bij
Jan Berkhout, telefoon 5715023, Edward Geerts, telefoon
5717978, John Ayress telefoon 5714120 of Ruud Sehiltmeijer,
telefoon 5717272.

Dutch Rating School
start toerwagencursus

ZANDVOORT - De Dutch
Racing School, onder leiding van meervoudig Nederlands en Europees kampioen Toerwagens Hans
Deen, start op zondag 17 november op het Circuit Park
Zandvoort met haar traditionele toerwagencursus. In
de maand januari begint bij
het sinds 1972 bestaande opleidingsinstituut een intensieve vierdaagse rallycursus.

Start snelschaakcompetitie

Zandvoorts
Nieuwsblad

De organisator van het Politiek
Café, Eugcne Weusten, is het
niet eens met de kritiek van

Opvallend is de reactie van
een verslaggeefster van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Martha Burger, waarmee zij haar
kolom 'Met oog en oor de badplaats door' van 23 oktober
opende. De titel van dit artikeltje is: Doofpot mag in Stoofpot.
Ze heeft het over de Irri-prijs
1990, als zou deze aan de jury
van de Doofpot zijn toegekend.
De zogenaamde Irri-prijs is
nooit uitgereikt. Sterker nog,
deze prijs bestaat niet eens!
Dat het Zandvoortse volk
zich in hoge mate zou ergeren
aan de maandelijkse uitreiking
van de Doofpot als wisseltrofee
tijdens het Politiek Café, is ook
een absoluut verzinsel. Hiermee helpt mevrouw Burger de
lezers op het verkeerde been.
Een bevreemdende houding,
een rijkelijke fantasie en vooropgezette
stemmingmakerij
passen een journalist niet.
Daarentegen bestaat de conimissie van de Zandvoortse
doofpot sinds haar oprichting
van 23 april inmiddels uit zes
integere inwoners van onze
woonplaats. Het is een doordachte actie van de Doofpotjury om de postitieve krachten en
ontwikkelingen in ons dorp te
stimuleren en te activeren in
het algemeen belang van Zandvoort.
Het feit dat deze commissie
geheim wil blijven is heel goed
verdedigbaar. Zo zijn er wereldwijd talloze voorbeelden te noemen van dergelijke organisatievormen, die met hun inzet en
werk een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de samenleving. In Zandvoort kennen we
natuurlijk naast de anonieme
Doofpotcommissie als beste en
duidelijkste voorbeeld hiervan
de organisatie van de Strandkorrels. Heeft mevrouw Burger

Kees Koper bereikte geen
moment zijn goede vorm van
de afgelopen weken. Koper verloor en meldde na afloop teleurgesteld één van zijn slechtste
partijen te hebben gespeeld.
Daar Koper toch meestal goed
is voor een heel of half punt,
werd even het ergste gevreesd.
Met een degelijke overwinning
was het evenwel Dennis van der
Meijden die de balans weer in
evenwicht bracht. Resteerden
de partijen van Walter Gerhards en Ben de Vries bij deze
3-3 stand. Gerhards leek remise
te kunnen houden, doch een
verkeerde zet in een subtiel
eindspel werd de Duitser fataal.

Record

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

Martha Burger op de anonieme
Doofpotcommissie.

meer heeft dan Eijsvogel) te zitten. De eerste stunt van de
avond werd gerealiseerd door
Mare Kok. Hij hield de sterke
Castricummer Kwak op remise. Kok koos voor de Hollandse
verdediging en verloor geen
moment de controle over de
stelling. Toen hij op het juiste
moment een remise-aanbod
lanceerde, werd dit direct geaccepteerd.
Teamleider Hans Drost aanschouwde de borden tevreden.
Nog nergens was het evenwicht
verstoord behalve op het bord
van Cliteur, zij het in Zandvoorts voordeel. Cliteur gaf zijn
tegenstander een lesje in openingskennis en incasseerde
reeds op de 23ste zet het volle
punt. Niet lang daarna diende
zich toch de eerste verliespartij
aan. Ton van Kempen maakte
een kleine taxatiefout, waardoor zijn opponent zijn stelling
kon binnendringen. Van Kempen zag spoedig het hopeloze
van de situatie in en capituleerde waarmee de stand op l'/:-11/:
kwam.
Deze lichte tegenvaller werd
gecompenseerd door invaller
Boudewijn Eijsvogel. Hij hield
de veel sterkere Cees Lute keurig met de zwarte stukken in
bedwang en stond zelfs iets beter. De teamleiding nam echter
het zekere voor het onzekere en
liet Eijsvogel remise aanbieden,
hetgeen geaccepteerd
werd. Zo ging Chess, mede
dankzij de inbreng van Eijsvogel, met een 2-2 stand de laatste
drie kwartier van de wedstrijd
in.

tiek Café de Doofpot positief
uitgereikt kreeg. Dit in verband
met zijn inzet voor de Zandvoortse belangen.
Het is jammer, dat mevrouw
Burger als onafhankelijk journaliste niet beter op haar hoede
is om het imago van de plaatselijke pers hoog te houden. Fictieve berichtgeving is bovendien tamelijk respectloos ten
opzichte van de Zandvoortse
bevolking.

ZANDVOORT - Maandag is
bij de Postcode Loterij Show
(RTL 4) te zien of Pepijn Paap
tijdens de finale vijfduizend
gulden extra verdient met
droogroeien. Hij probeert niet
alleen twee uitdagers te verslaan, maar ook zijn eigen record te verbeteren.

Bazaar

ZANDVOORT - De Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB,
ook zoveel kritiek op de anoniafdeling Zandvoort, houdt op
miteit van de Strandkorrels?
zaterdag 9 november van twee
Helaas laat zij zich in haar
tot vier uur in het eigen gebouw
artikel leiden door de weinige Naschrift:
(Brugstraat 15) een bazaar. De
mensen, die het minder goed Om uw vraag te beantiuoorden. opbrengst
gaat naar een dakvoor hebben met het belang Bij een anonieme schenking heb pannenfabnek
in Sri Lanka.
voor Zandvoort. Het is dan ook ik nooit behoefte gevoeld om te
juist deze kleine groep mensen reageren. Maar een anonieme
met een minder wel overwogen jury die kritiek levert - positief of
visie, welke het in het verkeer- negatief - vind ik laf, manipulade keelgat geschoten is, dat P. tief, doodeng.' Dat is mijn perZANDVOORT - Tot en met '2
Sips, directeur regionale VVV soo7ih]ke mening en daar kom november
komen de vrijwilhZuid-Kennemerland op dins- ik rond voor uit.
gers van de Nederlandse
dag 15 oktober tijdens het PoliMartha Burger Brandwonden Stichting ook in
Zandvoort langs de deuren met
de collectebus.
(ADVERTENTIE)
EuRène Wensten
Organisator Politiek Café

Brandwonden

Programmering Z-FM

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

(per 01-10-19%)
Maandag tol en met donderdag
O.UO l/m 1MK)
ZFM Nonslop service.
Mu/iekboulevaid
18.00 t/m 20.00
20.00 l/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 2100
Tussen Kb & Moed
Vrijdag
0.00 t/m 1100
XFM Nonstop servkv
/FM I'lus. F™ proijramiim spi'cia.il voor di' sniiorvn
11.00 t/m 1200
12.00 l/m M 00
Watertoren (mei lussen lüi'n l de Kemeenlevoorliehtei)
1-1.00 l/m IS 00
ZFM Nonslop serviee
Muiiekbouleuircl
18.00 l/m 20 00
20.00 l/m 22 00
de Kustwacht
22.0()l/ni2100
BPM
Zaterdag
O 00 t/m 02.00
Nij,'htllii;lit. Men programma voor de RoeK-liefliebbei
XFM Nonstop service
2.00 t/m 08 00
Broek ophalen
8.00 t/m 1000
Goedemorgen Zandvoort (l ive vanuit Cate Netil)
10.00 t/m 1200
12.0(1 l/m 1-1 00
Hand in Hand
1-1.00 l/m Hi.OO
Hadmuls
Furobreakdown
lli.OI) l/m 18.00
XFMSpoit
18.00 l/m 1900
19.00 t/m 20.00
lieletleraan Xee
20.00 t/m 22.00
de Kiislwachl
XFM Nonslop service
22 00 t/m 2-1 00
Zondag
XFM Nonstop service
0.00 l/m 9 IK)
de Duinroos F,en levensbeschouwelijk pi ocrannna
9.:!0t/m 1000
XFM Ja//.
10.00 t/m 1200
File lininchen m e t . . .
12.00 t/m M.OO
1-1.00 t/m lli.OO
liailmuls
Xamlbak
lli.OO l/m 18.00
Mu/iekboulevard •
18.00 l/m 20.00
20.00 l/m 2-1.00
de Kustwacht

Vogels
ZANDVOORT - Ter ere van
het 45-jarig bestaan van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland is er vana.f woensdag 6 november tot en met 31 maart
1997 een tentoonstelling over
deze werkgroep te zien in het
bezoekerscentrum van het Nationaal Park Zuid-Kennemcrland (aan de Zeeweg). Voor
kinderen vindt er op woensdag
(j november bovendien vanuit
het bezoekerscentrum om twee
uur een vogelspeurtocht plaats

Kinderexcursie
ZANDVOORT - TVN organi
seert op zondag 3 novembei
een kinderexcursie in het Nationaal Park de Kenncmerdui
nen. Ouders mogen niet mee
De excursie begint om elf uui
bij het bezoekerscentrum aan
de Zeeweg en duur anrierhalt
uur. Pen, papier en loep meene
men.

Ontmoetingsdag
ZANDVOORT - De 25-e Ontmoetingsdag vindt op woensdag 6 november plaats in Nieuv.
Unicum. Deze dag is bedoeld
voor ouderen en gehandicapten.
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BESPAARKAART
<>"' ?• VAN HET
- -/ •

' • «•">•-

G-STAR JEANS

:

^fô

.

keuze uit strak, halfwijd, .
recht model, met knoopgulp
O.P. PRICE ........................
-

-

G-STAR JEANS
worker O.D. PRICE ........„.......:..

G-STAR RIB
cöverpant O.D, PRICE ...............

159.90
169.00
159,00

NEEM

NIEUW ONLY
HOTLINE FOR GIRLS

party truitjes in fluweel,
zijde, streepjes enz.
zien = kopen . '

29,95

G-STAR
...........

279,00
199,90

truien v.a............^.^.....,...............

159,00

sweaters v.a. ...................;..........

;.. 79,90

jacks v.a. ...,.;...........................;....
gillets v.a.

Onze basicline in jeans
ilJINlO STOKEN / ZUINIG AAN

- 1997

DONOVAN

Recht met knoopgulp
in bleach en stonewashed
^6935
59,95
2 voor......

jacks v.a.

LEVI'S 501 JEANS

fleece v.a. ....................................

truien v.a. .................;„................

110

JL697§5 ......

....,...•........-.•.....;•.......

rokjes O.D. price ................:........

l l3

DONOVAN spijkerjasje

WRANGLER
BUTTONJEANS

O.D. price ..............,.i....:....:.....

CARS JEANS
keuze uit halfvvijd, recht model,
rits of knoop _59j95~1e . 69,95 2e
kindermaat 116 t/m 176
AQ QC
^V*f&
1e .....59,95
2e-... *f .7, J J

HET ENERGIEBEDRIJF

RINGSPNT spiikeriasie

'

sokken v.a. 9,95 2 paar voor..... 17,95
riemen v.a. ..^..........„.......................9,95

PONOVANTARK

tassen v.a, ..:..,....;.............:..;;....;.. 1 5,00

1fiQ ÖA

in pvc, velours, unie, suèdine \\JJiJ\J

OPENINGSTIJDEN
woensdagt/m vrijdag
10.ÖQ-1 -0,00 uur
zaterdag en zondag
10.00-17.00 uur

CARS TUINPAK OF SKATEBROE

!/„~

TE PLAKKEN
Zegels sparen en hiermee cadeaus of geld terug krijgen.... Het blijft leuk!
Maar ook zonder zegels plakken kan sparen leuk zijn. Kijk maar eens naar de jaarmeterkaart:
de bespaarkaart van uw energiebedrijf. Ook dit jaar krijgt u deze weer in uw brievenbus.
Een bespaarkaart. Want zoals een goede boekhouder de kosten voor het bedrijf
onder controle houdt, houdt ü hiermee uw kosten voor gas en elektriciteit in de hand.
De praktijk heeft het al vaak genoeg bewezen.... alleen al door
het bijhouden van de meterstanden kunt u uw verbruik verminderen!

75,00
99,95

ÖCEAN DRIVE ACCESSOIRES _ 0 _
kettingen v.a.............^.................. b,yb

DONOVAN JEANS
' ' ' • « ' ~ "'
1• ' " . .

ROYAAL MET ZUINIGE ADVIEZEN

199,90
109,90
159,90
89,90

in alle modekleuren, bleach
èri stonewashed, ook in
aktuele ruiten
, va. ..
kiridêrmaat 116 t/m 176

;
Kerkplein 10 2042 J H Zahdvoort,
tel. 023-5730719
) ow^ biViiieM k^iM je f innen!

VI Q OC
*t J .7 J

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

Een kopie vanuwgBtuigschrift
getuigt net zo goed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig vooru doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Goed voor uw portemonnee, goed voor het milieu!
U kunt uw 'spaarkaart' rond 1 november in uw brievenbus
verwachten. Hebt u hem gemist, bel dan naar uw energiebedrijf!
ENW Kennemerland, Haarlem, 023 - 546 47 95

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland, Heemstede, 023 - 523 51 23

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

J Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, j
J plus betaalr/eurocheque.
i
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CHRYSLER HEEMSTEDE
Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in ccn gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B;
Zandvoort: Gasthuisplcin 12.
Faxen kan ook, is wel M snel en duidelijk: 020-665 63 21.

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

Iet p tÉiniul Clu-inU-L- v.nul l 102 7<>5. Alj-chcirtd leep C'.i.ind t k'rokec 5 2i VS l kl l 122 77(1,- IVijzen iiiJ H7\V, al impnrti'in, c\d koMcn niUartt maken irn verwi]iU-nnni-lii|clr.inLUMW vanal l 2 1H4.- PCI nin.nuU-IS niml , 2(l()tK)km p'i, liill n|Hri.itionnl IIMMT, CXL! BTW en hrnnüstul t VX'urininuL'n vmulwlioiiilcn Guyslci lni|ioii Holliiiul 0117- 30MOD

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-17
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'Groenmarkt is typisch gezinsevenement'
Harlequin draait
rollen om
De autoritaire dokter en
de devote verpleegster tref
je niet meer aan in de meu
we doktersroman Althans
bij uitgeverij Harlequin
Holland, die zich nu ook op
dit genre heeft gestort
In de splinternieuwe se
rie doktersromans van
Harlequin ontmoeten de
lezers levensechte perso
nages uit alle geledingen
van de medische wereld
De plaats van handeling varieert van cruiseschip tot
ontwikkelingsland,
van
plattelandspraktijk tot hypermodern
academisch
ziekenhuis Niet allemaal
in één boekje natuurlijk,
want dat zou een beetje te
veel vergen van het voorstellmgsvermogen van de
gemiddelde aan boeke
treeksen verslingerde lezer
Verder blijft het roman
tiek wat de klok slaat Lek
ker smullen van de escapades van die vreselijke
(knappe) dokter en de mmiddels aardig geemancipeerde zuster, die nu ook
iets verder kijkt dan de ziekenzaal lang is
Vanwaar toch die ommezwaai' Harlequin heeft er
een plausibele verklaring
voor „De doktersroman is
een klassiek genre in de romantische fictie," meldt de
uitgever „Liefde in de wereld van de witte of groen
jassen spreekt zeer tot
onze verbeelding, en niet
alleen m boekvorm. Ook
televisieseries die zich in of
rond het ziekenhuis afspe
len behalen hoge kijkcij
fers "
Het eerste boekje dat nu
m de winkels ligt is getiteld
'Geheim Recept' Hierin
wordt het hele traditionele
rollenpatroon
meteen
maar compleet omgegooid,
want Hij doet het huishouden en Zij bestiert de huis^
artsenpraktijk De illustrator het kan met anders of
het moet een man zijn
heeft het nog met echt begrepen Op de omslag ligt
Hij toch weer boven en Zy
beneden Maar een knies
oor die daar op let
De Harlequin Doktersroman is voor 4,75 gulden te
koop m warenhuizen, supermarkten, boekhandels,
sigarenwinkels en stations
kiosken ledere acht weken
verschijnen twee nieuwe titels
Miep Wisselink

'Breng die rozen naar Sandra' en 'Tulpen uit Amsterdam',
zijn 'bloemenliederen' die op zondag 10 november uit vele
kelen zullen klinken in Bloemenveiling Aalsmeer.
Tenminste als de bezoekers van de publieksdag van de
Bloemen Vaktentoonstelling gehoor geven aan de
uitnodiging van zangeres Lous Zandvliet en de band The
Medley's om mee te zingen. Het zangfestijn is één van de
extra activiteiten die op deze publieksdag op het
programma staan. Hoogtepunt moeten de Groenmarkt en
de Bruidsstraat worden

D

toonstelling

vindt bij bijvoorbeeld denken aan

bollen, droogbloemen, tumarti
kelen en boeken over groen
Het is geen markt met oude
doordeweeks in de eerste ambachten," aldus Tienkamp
Liefhebbers kunnen op de
plaats bestemd voor vak
zelf ook een bloemmensen Maar ook bij het Groenmark
stuk maken, in een speciale
gewone publiek is het eve
hiervoor gereserveerde ruimte
nement in Bloemenveiling
daarmee spelen we in op
Aalsmeer altijd zeer in trek „Ook
het thema 'Bloemenwereld in
„Dat is niet verwonderlijk, Beweging' De mensen kunnen
want veredelaars stellen er hun zelf aan de slag Ieder uur kun
mooiste bloemen en planten nen daar vijftig mensen aan
ten toon met behulp van topar meedoen Tegen betaling van
rangeurs en bloemsierkunste tien gulden krijgen ze een paknaars," aldus Riena Tienkamp, ket waarmee ze onder deskun
voorzitter van de commissie dige leiding een eigen creatie
kunnen maken "
Publieksdag
Het thema 'Beweging' komt
„Ook op de vakdagen (woensdag tot en met zaterdag) zijn ook terug op het 'schildersplein' Hier la
andere
ten met alleen
belangstel
vier kunste
lenden
wel
kom, maar het
naars
hun
werk
zien,
'gewone' pu
maar kunnen
bliek is dan
bezoekers ook
wel duidelijk
zelf met verf
in de minder
en
kwasten
heid De toe
aan de slag om
gangsprijs is
bloemen en
tijdens de vak
planten op het
dagen ook ho
doek te ver
ger (25 gul
eeuwigen
den) Op zon
Ook
de
dag (de slot
kleintjes kun
dag) kan men
nen m bewe
voor de helft
ging komen
van dat be
op een omdrag naar bin
heinde kindernen, terwijl er
dan juist veel Op de Groenmarkt staan tien- speelplaats
Scouting Aals
meer
pu tallen kramen die een relatie
meer verzorgt
blieksgenchte hebben met bloemen
hier allerlei
activiteiten
plaatsvinden In feite is de activiteiten, zoals pannenkoe
Groenmarkt dan ook een ty ken bakken en bloemschikken
voor kinderen De ouders kun
pisch gezinsevenement"
Een goed voorbeeld daarvan nen onderwijl rustig rondkij
vormen de bruidsmodeshows ken op de Groenmarkt en de
„Daarmee hebben we al asso
cierend ingehaakt op het thema
'Bloemenwereld in Beweging'
van de vaktentoonstelling Bij
die show nemen bloemen uiter
aard een prominente plaats m
Het moet een wervelend geheel
worden met veel zang, dans en
geluidseffecten Met die shows
proberen we ook weer een iets
andere doelgroep te bereiken "
De bruidsshows duren elk vijf
kwartier en beginnen om half
een en om drie uur
Het podium waarop de mo
dellen onder andere jurken en
boeketten zullen tonen, staat
ter hoogte van de entree van de
Groenmarkt Daarachter komt
een zogenaamde bruidsstraat,
waar kramen staan met bruids
lingerie, bruidstaarten en aan
verwante zaken Ook staan er
enkele bruidsauto's die voor
zien zijn van fraaie boeketten
Op de Groenmarkt zelf staan
tientallen kramen met zaken
die een relatie hebben met bloe

plaats van woensdag 6
tot en met zondag 10 november De tentoonstelling is

Koekjes versieren
m Bakkerijmuseum
Een koekje versieren Fi
guurlijk doen kinderen dat al
dagelijks, maar in het Medem
blikse Bakkerijmuseum mo
gen ze nu ook letterlijk aan de
slag Elke zondag is er kindei
middag in het museum Ouders
kunnen zich intussen verlekke
ren aan de expositie 'Van Kon
kelstik tot warme bol'

Ook bij het 'gewone' publiek is de Bloemen Vaktentoonstelling altijd zeer in trek
Bloemen Vaktentoonstelling
Riena Tienkamp verzekert
dat de bloemen en planten
stands er op zondag (de vijfde
dag van de beurs) nog steeds in
volle glorie bij staan „Dat is
een van de eisen die aan de deel
nemers gesteld worden," vertelt ze „De meeste stands wor
den tijdens de beurs drie keer
ververst De bedoeling is dat er

De technische stands worden
geven Maar meestal is de be meer afgesloten worden "
zetting van de kramen op de
Het enige onderdeel van de zaterdagavond afgebroken Ze
zondag wel iets minder dan tij beurs dat de bezoekers op de maken dan plaats voor de
Groenmarkt die in de nacht van
zaterdag op zondag wordt opge
bouwd Voor Riena Tienkamp
i MM
en de andere leden van de com
missie Publieksdag is dat een
hectisch moment „Voor de
meeste mensen is de beurs dan
al bijna afgelopen Wij begin
nen dan pas We organiseren
elk jaar meer en stellen steeds
hogere eisen Daarmee maken
we het ook voor onszelf steeds
moeilijker Maar het blijft na
tuurlijk de uitdaging orn. alles
op tijd klaar te hebben als 's
morgens om negen uur de eer
ste bezoekers voor de deur
staan "
Eddie de Bheck

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Bram de Hollan
der

'Tafelhockey gaat
de wereld veroveren'

D

Sprtec Rudy noemt het ta
felhockey In de stad Brno
kreeg hij een demonstratie
Hij raakte enthousiast en
verliet Tsjechië met de toe

zegging dat hij binnen enke
Ie maanden per post zijn eigen hockeybord zou ontvangen

NET ZO LEUK
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De Tsjech hield woord In de
huiskamer van de 23 jarige Am
sterdammer prijkt nu het enige
tafelhockey bord dat Neder
land rijk is Het oogt als een

BOES

Deze tentoonstelling brengt
veel oude gebruiken tot leven
Voor meer informatie 'De
Oude Bakkerij', telefoon 0227
545 014

Bruidjes en liedjes zorgen voor vertier

Rudy Ruitenberg „In twee
keer vijftien
minuten proberen zoveel
mogelijk te
scoren
Foto

„Tafelhockey is goed kijken,
schatten wat de tegenstander gaat doen Het is een
tactisch spel. Verdedigen is
cruciaal. En dan in twee
keer vijftien minuten progroot houten dienblad, is 125
heren zoveel mogelijk te
centimeter lang en 64 centime
scoren."
ter breed Uit een kartonnen
RIE JAAR GELEDEN doosje haalt Rudy de 'spelers'
bracht Rudy Ruiten- m de hoedanigheid van twaalf
berg een bezoek aan damstenen Op het bord zijn
Tsjechië
Hij ontmoette deelgebieden, verdedigingszo
daar een Tsjech die er, voor nes en een middencirkel ge
Nederlandse begrippen, een schilderd Op de middencirkel
vreemde hobby op na hield ligt een kleine rode puck

Archief WM/Wilfned Overwater
*

ook op de publieksdag mensen dens de vakdagen, omdat er publieksdag met kunnen zien,
bij de stands staan om uitleg te dan natuurlijk geen contracten zijn de zogenaamde 'technische
stands' „Maar voor die stands
met informatie over grond, pot
machines en kassenbouw be
staat bij het publiek meestal
toch niet veel belangstelling "

DeBoodschappenKrant

KIJK SNEL IN DEZE
KRAMT!

Jongeren van de NJMO (Na
tionale Jongerenraad voor Mi
lieu en Ontwikkeling) hebben
de filiaalhouder van Albert
Heijn aan het Amsterdamse
Koningsplein honderd handte
keningen aangeboden Zij sleu
nen daarmee de introductie
van tien nieuwe eco producten
die AH sinds september dit jaar
verkoopt prei witte en rode
kool, uien en rauwe biet volle
en halfvolle melk, karnemelk
yoghurt en boter
De jongeren beloven mini
maal twee biologische produc
ten per week te kopen, als AH
overgaat tot de verkoop van
meer milieuvriendelijk geteel
de waar Want niet alle filiaal
houders zien het nut van de ver
koop ervan , Dat is de verant
woording van elke filiaalhou
der, wij kunnen hen met opleg
gen het hele assortiment te
verkopen," zegt Ingrid van Kui
lenburg, woordvoerster van Al
bert Heijn Zij is overigens te
spreken over de jongeren, die
eind november de rest van de
handtekeningen naar
het
hoofdkantoor m Zaandam op
sturen

men en planten „Je moet daar

E BLOEMEN Vakten

Meer eco-waar
bij Albert Heijn

een combinatie van sjoelen bil
jarten en hockey .Tafelhockey
is goed kijken, schatten wat de
tegenstander gaat doen Het is
een tactisch spel Verdedigen is
cruciaal En dan m twee keei
vijftien minuten probeien zo
veel mogelijk te scoren Een ge
oefende speler scooit dan zo
tien keer Ikzelf afhankelijk
van de tegenstander een keer
De mini hockeystick is van of drie, vier Die Tsjechen zijn
plastic en lijkt op een gi ote dik echtei ciackï> die spelen elke
ke poot van een brilmontuur week een paar potjes '
Aan de uiteinden van het boid
Wie zijn krachten eenmaal
zijn gaatjes gaboord waarin
precies twee doelt] es passen met Rudy heeft gemeten, is en
De netjes van het doel zijn ge thousiast over het spel De eni
haakt door de moeder van de ge voorwaarde vooi spelplezier
voorzitter van de Wordld Table is volgens Rudy een goede pols
Hockey Association, weet actie „Voor een schei pe tik te
Rudy „Alles is handgemaakt gen de puck is accuratesse vei
Tsjechen zijn goede handaibei eist"
dei s "
Rudy schat dat ei in Tsjechië
Rudy omschrijft het spel als waar het spel al vijftien jaai

wordt gespeeld, zo'n vijfhon
derd tafelhockey spelers zijn
De Tsjech die Rudy indertijd
ontmoette zag m Rudy de per
soon die het tafelhockey in Ne
derland moest introduceren
Rudy voorziet een 'gouden toe
komst vooi het spel Wat nu
nog een cultbordspel is kan
volgens hem uitgroeien tot iets
groots , Tafelhockey gaat de
wereld veroveren Hf j t is een
spel vooi jong en oud Alleen is
er in Nederland vooralsnog
maar een tafelhockey bord En
dat heb ik ' zegt hij iets minder
enthousiast
„Het is de wens van de World
Table Hockey Association dat
ik het spel introduceer in Ne
derland maar ik ben niet zo n
orgamsatoi " bekent Rudy
, Het zou prachtig zijn als het
wordt gepiomoot dan kunnen
we een kring van spelers opzet
ten Er zijn hier verdei geen
tafels m de handel maar mis
schien dat een spellenfabriek
er iets m ziet "
Patuck Smit

De Bloemen Vaktentoon>>telhng
vindt van G tot en met 10 november
plaats in het gebouw van Bloemenvel
Img Aalsmeer (VBA)
<ian Legmeerdijk
313 De beurs1 is op woensdag geopend
van 12 tot l ) uur op donderdag en
vrijdag v an 10 tot 21 uur en op zaterdag
van 10 tot 17 uur
Zondag 10 november (publieksdag)
h> de beurs geopend van 1 ) tot 17 uur Op
het terrein v.m de VBA is voldoende
gratis parkeergelegenheid aanwezig
Het terrein is ook goed bereikbaar per
bus Bus 172 stopt op het terrein v in de
VBA

Illustratie Stichting Bakkenjmuseum
De Oude Bakkerij

Terug in de
schoolbanken
Bezoekers van de mamfesta
tie Prance Dynamique (15, 16
en 17 november in de Juliana
hal van de Utrechtse Jaar
beurs) kunnen m een echt
Frans schooltje hun kennis van
de Franse taal toetsen in een
dictee Het schooltje is een idee
van Gerrel Wissink, die haar
kennis van de taal en arbeids
cultuur inzette in Fiance Per
sonnel, een plaatsingsbureau
Dat hielp dit jaar meer dan drie
honderd Nederlandse jongeren
aan een baan in Frankrijk Ge
teste kandidaten worden door
Wissink verwezen naar ge
schikte vervolgopleidingen
Meer informatie telefoon 030
295 5452

geeft u meer!
Het Vondelpark dat als eerste stadspark van Nederland de
Rijksmonumentenstatus heeft gekregen is dringend aan restauratie
toe Laat het Vondelpark niet zakken' heet de actie die de Stichting
Vondelparkfonds heeft opgezet om het park te behouden
Lezers van deze krant kunnen tegen gereduceerd tarief voor 25 gulden per jaar (normale prijs is 35 gulden)

Donateur van hef Vondelpark
worden Elk jaar
krijgt men voor
het donateur
schap een
geschenk Dit
jaar is dat het
Plan der vol
toonng van het
Vondelspark
een plattegrond uit 1864 van de architecten J J en L P Zocher
Verder kan men de stichting steunen door het T shirt met de slogan
Laat het Vondelpark niet zakken1 aan te schaffen voor twintig gul
den (normale prijs 25 gulden)
Particulieren kunnen ook een object m het Vondelpark uitkiezen om
te adopteren De adoptie kost duizend gulden Als tegenprestatie
wordt een foto gemaakt van de gulle gever bij het betreffende object
Die foto wordt ingelijst thuis gestuurd
Wie onderstaande bon volledig invult en opstuurt naar de stichting
krijgt zo spoedig mogelijk een acceptgiro in de bus Het adres is
Stichting Vondelparkfonds p/a Winkelman & Van Hessen t a v
Leontme Smith Antwoordnummer 84270 2508 WB Den Haag Een
postzegel is niet nodig
De actie wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode
Loterij

Bon voor onze lezers
Naam
Woonplaats/postcode
Telefoon
O Ik wil voor 25 gulden donateur van de
stichting Vondelparkfonds worden en ontvang graag de prent als
geschenk
O Ik wil voor twintig gulden het T shirt met de tekst Laat het Vondelpark
niet zakken1
O Ik wil meer weten over de adoptie actie en wil hierover graag telefo
nisch worden benaderd

Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas
koper uit! Informeer naar onze voordelige middag.
ten bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
jrdaml:Alfa; Alhambra, Bellevue Cinërama, Calypso,
h;;Hy^
i U vindt aljt aïrtsstn t n tilifiinnummirs 'van Pathi Cinimas in de GOUDEN GIDS. .;• •
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geeft u meer!
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A.s. zaterdag
BACK TO THE SIXTIES
in soc. „De Manege"
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Dansen, sfeer en gezelligheid
voor ongebonden mensen v.a. 30 jaar
Correct gekleed.
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Reserveren of info over
lidmaatschapspasje
023-5716023
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APPELSIENTJE
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CHOCOMEL
HALFVOL
GROTE POT 500 ML

13 HEAO Studies

GROTE BAAL5*i?-
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accountancy (AC)
bank- en verzekeringswezen (BV)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR)
economisch-linguïstisch (EL)
fiscale economie (FE)
internationaal management (IM)
international management - english stream (IM-ES)1
logistiek management (LM)
management, economie en recht (MER)
management & informatie (MI)
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AMSTERDAM
HOGESCHOOL VOOR
ECONOMISCHE STUDIES
POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM

DIEF SZAI
goed iliter,

IN ONZE .
SUPERMARKT]

KAKELVERSE

EIEREN 71
doos 12 stuksr J£8

ANGELA
BRUIDSMODE

GEVULD MET HEERLIJKE AMANDELSPIJS

400 GRAM

-TIJGERWIT^^^
i*-.
'BOEREN TARWE
Tl
• VELUWS VOLKOREN t
vers voorverpakt HEEL brood ƒ /

* Nu uw bruidsjapon compleet meenemen voor:
ƒ995,-/1.295,-ƒ 1.495,* Ook enkele stuks vanaf ƒ 300,•*• Avond-, cocktail-, en herenkleding:
korting tot 50%
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OVENVERSE

Frederiksplein l, 1017 XK Amsterdam.
Tel. 020-6234556
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MELKBOLLEN
zak 4 stuks
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SUKADELAPPEN
HEEL KILO
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met vruchten, diverse smaken v 4
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HELE SLAGERS R/NG- £ , /^

LEVERWORST

PAK 100 S
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ELDERS.

500 GRAM
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~ZL

Een natura-uitvaartverzekering
ff aar heb je ivat aan
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hul
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste xorg geregeld,
precies zoals mijn man '/.ich dat had voorgesteld
tfa. deze uitv€inrtverzekerintj is mijn
vertrvuiven meer dan ivaarrl.

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

15.950,-

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

22.950,-

Glasrepararie (zo mogelijk binnen 24 uur).

onze aanbieding van deze week!
Nissan Micra 1.0 L 3-drs
1994 rood 26.000 km
Opel Corsa 5 drs Swing 1.4i
1996, 16.000 km, grijs metallic
Opel Astra 3 drs 1.4i GL
1992, 69.000 km, brilliant rood
Opel Astra3drs1.4i GL
1995, 56.000 km, groen metallic
OpelVectra4drs18iGIS
1991, 1e eigenaar, grijs metallic
Opel Vectra 5 drs 1.6i GIS comfort
1995, 8.900 km, groen metallic
Opel Kadert 4 drs 18S
1989, 91.000 km, wit
Opel Kadert 3 drs 1.6i
1988, 80000 km, grijs metallic
Peugeot 1061.1 XN3drs
1993, 36000 km, blauw metallic
Opel Vectra G11.6 i 4 drs
1991 zwart met. 71300

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,- (N.B. een vergelijkbare uit\'aart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
hetVérzörgen van een begrafenis
' . of crematie. 1 :;'
Direkt Hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

15.950,24.950,14.950,32.500,-

van lent opel
zandvoort
KAM.ONNESSTR.15
TEL.: 023-5715346

postcode/woonplaats:
telefoon:
leeltijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC
WC Haarlem.
Haarlem.

|

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

15.950,15.950,-

HEEMSTEEDSE DREEF 261
TEL.: 023-5281550

straat:

offerte.

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

6.950,-

van lent opel
heemstede

man/vouw

Vraag vrijblijvend

8.950,-

Van Lent als je voor Opel Bent"

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaattveiyckering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

vocht Bid, m
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DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 06-350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus Ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputei^
Hiermee kunt u later de reacties op •
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de i
ingesproken advertentie ook nog pla(
in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen l
deze wijze al binnen één of twee dag!
leuke contacten met anderen gekregj
f J -I

PI

woensdag 30 oktober 1996
.j V
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Maatwerk in data entry, poolmanagement, detachering, sales promotion, responsverwerking
en direct mail
Voor een dynamisch project in Amsterdam (nabij liet station Bijlmer) zijn wij
per direct op zoek naar

FOTOALBUM
mooiste

ERVAREN DATATYPISTEN M/V

°VER

herinneringen
G06D VOOR LIEFST

80 FOTO'S

ARTKABELSET
ANDIGE OPBERGDOOS
ar)n ledere kollerbak, complete set
nde uit: 2 meter kabel, dubbel
isoleflrd koperen snoer en volledig
Haute handvatten voor extra veiligheid

llormaal 10 < is Cml

KITEKAT

ZWAAR GEËMAILLEERDE

METALEN BRAADPAN
in de kleur zwart, royale maat 24 cm,
geschikt voor gas en elektra. Inclusief
deksel met koudgreep

daguren van 08.00 tot 16.30 uur of
avonduren van 17.00 tot 22.00 uur

Katoen verstevigd
mei polyamide.
In de maten:
110t'ml64

Voor deze funktie venvachten wij dat u:
- recente ervaring heeft met het invoeren van numerieke gegevens;
- beschikt over een typediploma;
- eenflexibeleen enthousiaste werkhouding heeft;
- in Amsterdam of in de directe omgeving van Amsterdam woonachtig bent.
Indien u aan de bovenstaande verwachtingen voldoet en u denkt van dit
project een groot succes te kunnen maken, dan kunt u binnen 5 dagen schriftclijk reageren.

rundvlees/lam of kabeljauw/tonijn

EXTRA GROOT BUK
825 GRAM

PLANTEN-^.
SPROEIER

98

met maataanduldinc
sproeldoseerknop
en slot voor continu
sproeien

INHOUD
1.5 LITER

STEVIGE KUNSTSTOF
USKRABBER

CCN Group Nederland B.V.
Petra Broeder

voor de wille of bonte was

TKïïBSBSSr I3T 5.5 KIIO
LEFR HPT ,.

AQfl

Mangaanstraat 25

2544 DV DEN HAAG
Telefoon: 070-3210501

ts"'y , It/^W-tó.
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Hogeweg 72, in centrum gelegen
vrijstaand woonhuis met voortuin,
ruime achtertuin zuid en achterom.
Erfpacht. Ind.: beg.-gr. entree;
gang; L-vorm. woonk. met open
keuken, openslaande deuren naar
tuin; badk. met zitbad, toilet en wastafel; 2 si.k.; 1e et.: grote multifunctionele ruimte (± 75 m2) bereikbaar
via vlizotrap.
Vr. pr. ƒ 325.000,-- k.k.
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Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

PEPSI
COLA
REGULAR

HAK GROENTEN

GOUDA'S GLORIE
FRITUURVET

zoek uit: sperziebonen, bruine
bonen of wortelen
extra fijn.

zuiver plantaardig

PONDSPAK
ELDE

VAN

FLES

15

L/TER

VERKADE
BESCHUIT

KNORR
VLEESJUS

heerlijk bros
en knapperig

ROL
13 STUKS

*verse smaken, per zakj-

MAKELAAR O.G.

SALVE SAUZEN

AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
«=,
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
|M|
Assurantiën
NVMJ
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

zoek uit:
cun

ELDE

ELDERS

'BOI MZAKJES
'irtetsl fpalcZOOstiiks'

't staat in
de krant
iedere week
weer
LIE

Jellow Jackets
in de Melkweg
Teachers Jazz terug:
serie concerten i.s.m. Jazz Radio

BELEGEN
UNIEKAAS

FST250GRAM

geeft u meer!

lekker pittig
HEEL POND

DIRK VAN OEN
PLASTIC DRINKBEKERS
SET 50 STUKS

Op maandag 4 november, aanvang 21.30 uur treden in
de Melkweg, Lijnbaansgracht 234a in Amsterdam de
Jellow Jackets, één van de belangrijkste, maar ook vernieuwende vertegenwoordigers van de "Jazz Fusion"
op. Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon aan de kassa van de Melkweg betalen onze
lezers voor dit optreden f 25,- in plaats van f 30,-. De
kassa is geopend van ma. t/m vr. 13.00-17.00 uur, wo. t/m
zo. vanaf 19.30 uur tot einde voorstelling en za. en zo.
van 16.00-18.00 uur.

Het PAROOL

4

50
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VANDAAG GEBELD
.VANDAAG BESTELD

BEL 06-0561

Neem nu Het Parool op proef, dan krijgt u 'n warm
welkom: de eerste 2 weken gratis en vanavond al in de
bus. Bel ons gratis. Op werkdagen tot 19.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Llssenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerllng
De Vonk
Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

In de komende weken worden de volgende concerten
gegeven:
in de Melkweg op 9 november Irakere en op 11 november Defunkt en in Paradiso op 22 november Maceo
Parker, op 25 november Ronny Jordan en op 8 december
Tania Maria.
Deze serie concerten is tot stand gekomen dankzij de
medewerking van de Melkweg en Paradiso. Deze
Teachers Jazz concerten zijn veelzijdig en worden
gesponsord door Teachers Scotch Whisky.
JazzRadio, het succesvolle kabel- (Amsterdam FM 99,9)
en etherstation (AM 1395) begeleidt deze concerten met
onder meer de productie van een speciaal programma
"de JazzRadio Club" vanaf vrijdag 25 oktober van 19.00
- 20.00 uur.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon aan de kassa van de
Melkweg Lijnbaansgracht 234a in Amsterdam betaal ik
slechts f 25,- in plaats van f 30,- voor het optreden van
de Yellow Jackets op maandag 4 november 1996, aanvang 21.30 uur.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Aantal kaarten:

(max. 2 per bon)

v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

geeft u meer!
-tut-
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Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

16

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).

Auto's en
auto-accessoires

• ATTENTIE! Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
WIKA
zwarte-marktspullen; sex/eroAutoruiten en kentekenpla- tische advertenties; geven
ten. Lijsterstraat 18.
van lessen/bijlessen; persoTel, + fax: 023 - 5731613.
neel biedt zich aan; te koop
raskatten/honden
(pups);
06-Nummers
Zie ook de pagina's
meerdere aanbiedingen zelfSHOWROOM
de
artikel;
woonhuizen/
in deze krant.
NIEUW de SUPERBOX
kamers te koop/te huur aanSkip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
geboden; vakantiebungalows
Huur en verhuur
ga direct met haar apart!
o.i.d. te huur aangeboden.
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
auto's en motoren Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter. Deze
00 245 292 777 Het telef.n • Wij behouden ons het
kunnen alleen geplaatst wordat alle 06 sexnummers over recht voor zonder opgave van
den tegen een mm-tarief.
Zie ook de pagina's
bodig maakt (200 cphm).
redenen teksten te wijzigen
SHOWROOM
of niet op te nemen.
(95 cpm) haar eerste
in deze krant.
GANG-BANG met drie man
06-320.322.29.

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Amsterdam sexdating: vrou
wen uit A'dam willen sex!
06-350.445.20 (75 cpm).
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79.
Bel 06-9780 (80 cpm) voor se>
met hete STUDENTES!

BEL DAMES THUIS
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98.50

2.5-O/:

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.

24 u./p.d. ca. 1 gpm.

BEL ME THUIS!
06-96.80 (ca. 1gpm
VERNIEUWD
Dames geheel Privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. ca. 1 gpm
Dominante vrouwen geven
telnrs voor SM-kontakt.
06-320.325.80 (1 gpm).

ECHT THUIS!
06 - 350.10.350 (75cpm)
GAY-kontakten: snel Direkt
Apart met een hete knul!
06 - 9518 (60 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11.
Hete vrouwen (35+) willen
SEXKONTAKT. Direkt a/d lijn
06-9668 (80 cpm).
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
06-9613 (60 cpm).

Gratis een jaar lang Expert Al l-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van al uw apparatuur.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.
/ PIONEER N 560 POWER BASS MIIUISET

= =) Gratis Video-onderhoud.

-v Met wisselaar voor maar liefst 25 CD's! 2x 70 Watt
ƒ versterker, tuner en dubbel autoreverse cassettedeck.
'\ Nieuw uniek luidsprekersysteem
4^lf%lp
s
voor ongelooflijke basweergave.
^|%||^ l
\ Inki. afstandsbediening.
^ SSf

Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen.
Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.

bijv. een Philips waterkoker van 69,- voor 1,-

i
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HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Apart met een hete jongen!
06 - 9878 (60 cpm).
JONGE mannen gezocht om
vrouwen 40+ te verwennen.
06-9709 (80 cpm).
Kerels gezocht voor sex met
dames 40+! Direkt apart!
06 - 9517 (80 cpm).
Kerels gezocht voor hete sex
met hete dames 40+
06 - 9601 (1 gpm).
Kerels gezocht voor SEX met
dames (40+)! Bel 06-9705
(75 cpm).
Mannen gezocht om hete
vrouwen (30+) te verwennen.
06-9580 (80 cpm).
Naar bed met getrouwde
vrouwen thuis.
06-9603 (80 cpm).
Regiosexdating: vrouwen uit
jouw regio willen sex!
06-9511 (1 gpm).
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UNIEKE KANS
Wie nu een artikel vanaf 250,- koopt, kan voor maar V een tweede kopen. In de
winkel vindt u een uitgebreid assortiment Kombi-Krakers waaruit u kunt kiezen.
Hoe hoger uw aankoopbedrag des te waardevoller de Kombi-Krakers.
Vraag naar de voorwaarden.

l/

SEX telefoonnrs van
studentes, ze geven echt hun
nr. 06-9501 (80 cpm).
^^

Sex via je POSTCODE: vrouwen uit jouw postcodegebied! 06-9811 (80 cpm).

^**Ss^j,^* ---
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voor één gulden

SEXKONTAKTEN: vrouwen
(25+) willen sex. Direkt a/d
lijn! 06-9663 (80 cpm).
Sexoproepen van de heetste
vrouwen (20-45 jaar) 06-9567
(80 cpm). Vrouwen bel gratis
06-4633.
SEXOPROEPEN van de heetste vrouwen (20-45).
06-9737 (80 cpm).

BOSCH
KOMDEIUSDROGER

SONY KV 24 W1
BREEDBEELD-TV

Sexoproepen van de heetste
vrouwen (20-59 jr).
06-530.442.52.

Geen afvoer nodig. Met
elektronische vochtmeting,
stopt dus automatisch als uw
was droog is. Eenvoudige
eenknopsbediening.Antikreukfase. Makkelijk te
reinigen pluizenfilter. Laag
energieverbruik. ADV.J-599;-

Allernieuwste model! 61 cm
(eff. 57 cm) Super Trinitron breedbeeldbuis. 40 Watt Hifi-stereo geluid
Teletekst en afstandsbediening.

SM-VOOR-2: direkt apart voer
dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
SM-voor-2: voor 'n streng of
onderdanig SEXkontakt! Bel:
06 - 9537 (80 cpm).
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SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbellen. 06-9880 (80 cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel: 06-9844 (75 cpm).

bijv. een Sony walkman van 129,- voor 1,-

Vele mannen gezocht voor
SEX met dames 35+. 06-9620
(80 cpm). Vrouwen bel ECHT
gratis 06-4999.
Vrouwen (40+) willen snel
SEX!! DIREKT APART! Bel nu:
06 - 9633 (1 gpm).
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Diverse clubs
BETTY'S ESCORT
020-6340507, dag. v.a. 19 u.
geen auto voor de deur.
De beste stripteases (m/v)
AMA'S eyes: 020 - 6191292.
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06-350.222.21 (100cpm).
• Wij behouden ons het l
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen |
of, niet op te nemen.

bijv. een
Nova f riteuse
van 99,-voor 1,-

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

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
.*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video/

EXPERT,
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VAN ALLE STIJLEN THUIS
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Zondag 3 november van 12.00 tot 17,00 uur.
Donderdagavond koopavond
tot 21.00 uur.

E

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advertenties kunnen worden gezet over l of 2 koloinmen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciule bon op de
pagina ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
U kunt nw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
^ Zandvoorls Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 J M
Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Uilboornsc Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad. ƒ5,82 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur,
"Ar Informatie over onze overige aantrekkelijke adverteiitiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
*A" Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
"A" Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsmunmers verstuurd. Op verzoek wordt aan advcrteerders buiten liet verspreidingsgebied één krant verstnurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW
U kunt de lekst van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(clil nummer is niet voor bezorgklaehlen) of zenden aan:
Micro'» Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een accejD.tgirokaa^^.^ gi. .^--
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3MONTEL
Sint en Piet
SINTERKLAAS
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Huishoudelijk
personeel
gevraagd

en

PIETERBAAS
Gevr. huish. hulp, 1 ochtend
\IU in Weekmedia adverteren p.w. Tel.: 023 - 5712075.
de rubriek Sint en Piet.
Huishoudelijke hulp in app.,
Voor info: 020 - 5622964.
1 ochtend per week, ƒ 15 per
uur. Tel.: 023 - 5714687. '

Divers personeel gevraagd
<indermodellenbureau „SPECIAL KIDS". Het bureau met de
eukste kinderen. Voor info en gratis inschrijving stuur recente
oto + persoonlijke gegevens naar SPECIAL KIDS, Haarlemmerweg 319 D, 1051 LG Amsterdam. Tel. 020 - 4003402.

Woninginrichting
Restpartijen MARMER/GRANIET, div. soorten/kleur/afmeting
•egen groothandelprijzen. Marmer v.a. ƒ 40/m2. Graniet v.a.
/65/m2. Aanbieding geldig t/m eind nov. Voor: woon-/
sadkamer, keuken, vloer of wand. Tel. 0297 - 533608 of tel.
+ fax): 0297 - 532587 (na 18 uur/weekend).
Origineel barmeubel, model
wereldbol, wegens overcom- Technisch personeel
pleet, ƒ500. 023-5715884.

gevraagd

TAFELS

Jan Best

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

NEFESH FILMS
video-produkties

PIANO
SPELEN

Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
2 - 3 november, 9 - 17 uur
Org. v. Aerle 0492 - 525483

U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,
voor het eerste haljaar
een goede piano huren.

Restaurant „Queenie"

VAN KERKWIJK

Vlooienmarkten

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Tel: 020 - 6717678.
Fax: 020 - 6710379.

Dieren en
dierenbenodigdheden
• T.k. Guppen ƒ 0,50.
Tel. 023 - 5718090.

Opleidingen/cursussen

3 nov. Sporthal Treslong, Parklaan, te Hillegom.
9 en 10 nov. Forum Kwadraat te Voorburg. 23 en 24 nov
Sporthal De Scheg te Uithoorn. 24 nov. Emergohal te
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering?
Amstelveen. 30 nov. en 1 dec. Brediushal te Amsterdam. Voor VROUWEN start in jan. '97 een intensief begeleidings
__ORG. HENSEN, tel. 023 - 5402334 b.g.g. 06 - 53147728. traject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage
Elke donderdag dansen en Spannende koopjes, Rippo's Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier:
020 - 6239369.
ontmoeten v. alleengaanden, op de Zandvoortse rommel
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- markt zat. 2 nov. van 10 tot 1
welaan 34A, Osdorp, v.a. 20 uur in 't Stekkie, Zandvoort-N
Sport, spel en ontspanning
Inl. 023 • 5716456.
ELMARKT UITHOORN Zat. 2 nov. vrij-stijldansav. v
9-16 uur: winkeltjes gehuwden en paren. Organi
satie Foxtrot, zaal De Reede
sn. Kraam ƒ25,-.
j!,50. Industrieweg 4. Rijsenhout-Aalsmeer, 21.00 u Durft U om gezondheidsredenen NIET aan fitness te doen'
Gr. parketvloer. 0297-328712
k - 532354.
U kunt nu trainen onder begeleiding van:

MEDISCH FITNESS

Kt: zondag 17/11,
Kleding
Proosdyhal;
Jrlem-Zuid Europaporthal. Alleen 2e Naaister heeft tijd voor rits
L9.00-16.00 uur. inzetten, zoom in/uitleggen
Telefoon: 023 - 5714862.
L 66.56.

Zalenverhuur

Party-service
• PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.

manueel therapeut / fysiotherapeut
Inlichtingen: Sportcentrum Kenamju,
A.J. van der Moolenstraat 47, 2041 NC Zandvoort.
Telefoon: 023 - 5715829.
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RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT.
BREEDTE
70 cm
80 cm
80 cm
90 cm
90 cm
120 cm
130 cm
140 cm
140 cm
160 cm
180 cm

Kennismaking

LENGTE
x 200 cm
x190 cm
x 200 cm
x190 cm
x 200 cm
x190 cm
x190 cm
x190 cm
x 200 cm
x 200 cm
x 200 cm

DIKTE
x14cm
x14cm
x14cm
x14cm
x14cm
x14cm
x14cm
x14cm
x14cm
x14cm
x14cm

Alkmaar: hallo met Joke. Ik Hoorn: IK ben een leuke vent
ben 45 jaar jong en heb kort 'an 41 jaar uit de omgeving
krullend haar. Ik ben dol op 'an Hoorn. Ben jij die leuke
uitstapjes, uitgaan en vooral TOUW van mijn leeftijd en ook
dol op knuffelen. Houd jij ook uit de omgeving Hoorn? Bel!
van bovenstaande dingen en k ben 1.70 m lang, heb blond
woon je omg. Alkmaar? Bel laar en blauwe ogen! Interesdan: 06-350.15.156, 1 gpm.se? Bel, ik geef meteen reacBoxnummer 295981.
ie. 06-350.15.1561 gpm. BoxFabriekswinkel
Papaverweg 17
Amsterdam: hoi, ik ben Chan- nummer 385238.
Postjesweg 87
tal, 19 jaar en 1.71 m lang. Ik k ben Johan! Ik ben een leuk
heb lang blond haar en groen- uitziende man van 33 jaar! Ik
Insulindeweg 511
bruine ogen. Ik houd erg veel <om uit Rotterdam, ben slank
Provincialeweg 166
van uitgaan en dansen. Nou, en heb geen baard of snor. Ik
dit was het wel zo'n beetje! leb donkerblond haar en een
Interesse? Bel me maar! Wie goed verzorgd uiterlijk. Ik
weet spreken we meteen wat zoek een leuke vrouw om een
af...! 06-350.15.156, 1 gpm.euke relatie op te bouwen!
Boxnummer 300838.
06.350.15.156 1 gpm. BoxBeschaafde weduwe zonder nummer 313615.
kinderen, zeer aktief, zoekt k heet Marcia en ben een
heer om samen gezellig
zelfbewuste, ondernemende
GRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
dingen te ondernemen. Br. o. vrouw met een eigen bedrijf- THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)
nr. 755-44318 v.d. blad.
e. Ik ben 47 jaar en zie er TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN
Deh Haag: ik ben Derinis, 25 goed en jonger uit en voel me
ook zo. In eerste instantie-eer)
jaar. Wie wil er een avond met vriendschap
Onroerend goed
is de bedoeling.
mij stappen? Ik ben 1.70 m Eventueel een
relatie
als
het
te
koop aangeboden
lang, heb donkerblonde krul- erg goed klikt! 06-350.15.156,
len en bruine ogen. Als je zin 1 gpm. Boxnummer 250833.
hebt in een leuke avond,
spreek dan een voorstel In op k heet Marcia em ben een ^uime bov.won. KOSTVERLORENSTRAAT 74-A Zandvoort.
mijn box en wie weet...
zelfbewuste, ondernemende nd.: gang, gr. woonk. m. erker, 3 slaapk., woonkeuken, wc,
06-350.15.156, 1 gpm. Box-vrouw met een eigen bedrijf- badk. m. bad, balkon op Zd, kunststof ramen + koz
nummer 371678.
e. Ik ben 47 jaar en zie er vr.pr. ƒ210.000 k.k. Inl. tel. 023 - 5717620.
goed
en jonger uit en voel me
Dordrecht! Mijn naam is Leo ook zo.
In eerste instantie een
Onroerend goed
Financiën en
en ik ben 37 jaar! Ik zoek een vriendschap
is de bedoeling.
serieuze relatie met een Eventueel een
en woonruimte
handelszaken
relatie
als
het
vrouw die eerlijk en oprecht is
te huur
en die hobby's heeft zoals erg goed klikt! 06-350.15.156,
aangeboden
sporten en muziek! Ik hou van 1 gpm. Boxnummer 250833.
lekker een avondje stappen k kom al 5 jaar in de IT, maar
en lekker thuis bij de buis! Wie iu wil ik eens met jou daarV.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
wil? 06-350.15.156, 1 gpm.
heen. Ik ben Sharon, 23 jaar App. te huur tot 1-5-'97 ƒ 1000
Boxnummer 274674.
Bel nu: 023 - 5714534.
en 1.83 m lang en heb blond p.mnd incl. Tel.: 023-5719357.'
haar en blauwe ogen. Ga jij
Eén telefoontje is genoeg
ens een keer mee? Durf je
om in contact te komen met echt?
Bel dan snel mijn boxde persoon van jouw keuze. nummer
en ik reageer zeker
Probeer het eens en bel
terug. 06-350.15.156, 1 gpm.
06-350.222.21 (100-cpm).
Boxnummer 254419.

Beter onder dak bij de

Autoverzekering

Hallo! Ik ben een goed uithallo, ik ben Lisa. Ik
ziende, 20-jarige jongen en Leiden:
een leuke jongen om
Andy is mijn naam! Ben jij een zoek
gezellige dingen mee te
goed uitziende meid tussen doen. Ik heb kort donker haar,
16-20 jaar? Ben jij dan mis- blauwe ogen, ben 1.68 m lang
schien degene die ik zoek? en weeg 59 kilo. Durf JIJ met
Reageer snel en laat een leu- MIJ in kontakt te komen? Bel
ke boodschap achter op mijn me dan! Je krijgt meteen een
box! 06-350.15.156, 1 gpm.reaktie terug! 06-350.15.156,
Boxnummer 279490.
1 gpm. Boxnummer 955962.
Hallo, ik ben Wendy, 25 jaar. Omgeving Hilversum: ik ben
Ik heb blond haar en ik heb
ik ben half
vreemde ogen, oranje-rood Samantha,
Spaans, half Nederlands. Ik
en ik heb drie vingers en
ben ondeugend, maar ook
zeven tenen. Een beetje een lief.
jij een Nederlandse
buitenaards type en prettig man,Ben
een kanjer is en ook
gestoord. Ben jij een goed- een die
tikkeltje ondeugend?
lachse jongen? Reageer dan
snel! 06-350.15.156, 1 gpm.Dan zoek ik jou! Bel me op:
06-350.15.156, 1 gpm. BoxBoxnummer 447419.
nummer 305914.
Hallo, ik ben Wim! Ik ben 50
Omgeving
Leiden: ik ben een
jaar, ben 1.78 lang en weeg
en gezellige vrouw van
75 kg. Ik zie er jonger uit! Ik vlotte
ben sportief en ben een ech- 35 jaar. Ik heb 4 kleine kinde
te natuurliefhebber. Ik zoek ren. Ik mis nog maar 1 iemand
in mijn leven. Dat ben jij! Heb
een lieve, goeduitziende, jij
wel zin om gewoon eens
spontane vrouw tussen de
35-50 jaar om samen leuke een afspraak te maken, dan
moet je me NU bellen!!
dingen te gaan doen!
06-350.15.156 1 gpm. Box-06-350.15.156, 1 gpm. Boxnummer 317206.
nummer 279364.
Hallo, mijn naam is Ellen, ik
hou van motorrijden, schilderen, gitaarspelen en mijn 2
katten. Ik kan er best nog een
gezellige man naast hebben!
Ik zou eerst graag een telefonisch contact met jou hebben. Dus reageer zodat ik je
kan bellen. 06-350.15.156,
1 gpm. Boxnummer 305914.

Rotterdam: ik ben Wendy, 18
jaar, heb blond haar en grijsblauwe ogen. Woon jij ook in
omg. Rotterdam en heb je zin
in een leuk gesprek of een
toffe afspraak of misschien
wel meer? Wacht dan niet,
maar bel me! Groetjes, Wendy! 06-350.15.156, 1 gpm.
Boxnummer 217873.

Hoi, ik ben een vrouw van 42
Te koop
jaar, veelzijdig en geinteresaangeboden
seerd: zeilen, (klassieke) muziek, sporten en cultuur. Ik
diversen
ben spontaan, 1.63 m lang,
blond en slank. Heb jij zo ongeveer deze interesses? Dan • 3-dehg douchescherm, al:
moet je maar eens afspreken! nieuw ƒ 75; 4-pits tafelgasfor
Bel.: 06-350.15.156, 1 gpm. nuis ƒ 50. Tel.:023-5731735
Boxnummer 297308.
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
Relatie/
ervoor te zorgen dat het num
bemiddelingbureaus mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermelc
CUPIDO brengt u bij elkaar en dat de brief geadresseerd
Bel nu voor de brochure om wordt aan: Centrale Order
straks weer verliefd te zijn afd. Weekmedia, Postbus
0345-631364 (24-uur-service) 156,1000 AD Amsterdam. Di
Cupido: erkend, voordelig en voorkomt vertraging in de be
toonaangevend in Nederland handeling.
4*

°P de Sniep, Diemen

LATEX-MATRASSEN

Zelfstandige hulp in de huisl Te koop: tandem/dubbele houding voor een 3-tal och- REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
;inderwagen, i.z.g.st, ƒ 150. tenden in de week in Zand- Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
voort. Telefonische inlich7 dagen per week. Wat moet u doen?
elefoon: 023 - 5731141.
tingen en/of het maken van 1. Kies een leuke advertentie.
T.k. mint-groene wipper en een afsraak alleen op vrijdag 2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
draagzak, ieder ƒ 25. Maxi van 08.30 uur - 09.30 uur:
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Cosi 2000 ƒ 75. Carla 5718727 023 - 5730083.
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

KOLONIAALSTIJL

Geopend van woensdag tot en met zondag.
Aan de vleugel, in het weekend:
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel. 023-5713599.

vanRccuwi)k

Baby-artikelen

T.k.: ronde salont, marmer
stenen ingelegd en smeedijzer onderstel, ƒ75. 5718727. KAV Autoverhuur BV, vestiging Aalsmeer, vraagt allT.k.: zwart, origineel leather- round tjedrijfswagenmonteur,
ook bankstel, 3-zits, 2-zits en i.b.v. groot rijbewijs. ",
fauteuil (3-zits kleine bescha- Tel.: 0297 - 326206.
diging), prijs ƒ425. 5713730.
Oproepen - Mededelingen
Technicum Uitzendburo is
gespecialiseerd in het uitzenKunst en antiek
den van technisch personeel.
Marflia Sardenberg Zelner Gongalves, Consul-General AdInteresse? Ceintuurbaan 312,
junct van de Federatieve Republiek Brazilië te Rotterdam,
A'dam. Tel. 020-6767656.
gebruik makende van zijn wettelijke bevoegheden ingevolge
het bepaalde in artikel 18, Wet Inleiding tot het Burgelijk
antieke
Verhuizingen
Wetsboek (Wetbesluit no. 4.657 van 4-9-1942) geeft te ken siederlands-lndiè,
nen dat de heer Gerson Gomes Martins geboren te Sao meubelen en antiek-look: 700
stoelen,
div.
modellen
tafels,
Paulo, SP op 21.8.1971, grafisch ontwerper, ongehuwd,
woonachtig te Amsterdam, strekende dit consulair distrikt, ook met marmer, kasten, X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
zoon van Jurandir Gomes Martins en Neusa Monteiro Martins banken, vitrines, bureaus,
en mejuffrouw Telma Cristina Marotto, geboren te Sao Paulo, decoratie enz. JAN BEST, Voll. verz. Dag-nachtservice.
Keizersgr.
357,
020-6232736.
020-6424800 of 06-54304111.
SP op 28-4-1973 journaliste, ongehuwd, woonachtig in
Amsterdam, dochter van José Domingos Marotto en Ivani ~;howr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer,
020-6412137.
Mendes Marotto, te kennen hebben gegeven in het huwelijk
Onderhoud,
wensen te treden. De belangstellenden hebben de stukken
reparatie,
overlegd als bepaald in artikel 180, lid l en II en IV van het
300 in voorraad
Burgelijk Wetboek. Wie op de hoogte is van enig beletsel is
doe-het-zelf
antiek, klein,
verplicht hiervan kennis te geven overeenkomstig de bepagroot, dik, dun.
ling van de Wet.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Keizersgracht 357,
Tel.: 023 - 5713780
receptie - familie- of huwelijksdiner
020-6232736.
vergaderingen. Geen zaalhuur.
SCHILDER
heeft nog tijd v.
Showroom:
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Mr. J. Takkade 30,
telefoon 023 - 5713599.
prijsopgave.
Aalsmeer, 020-6412137.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
B Aktieve AMNESTY
VEILINGGEBOUW A'VEEN
i MENSEN zoeken andere akVoor
al uw professionele stuHeden inbreng. Spinnerij 33
' tievelingen. 023-5719107.
cadoorswerk: 036 - 5338569.
A'veen 020-6473004
Gevr. voor marktonderzoek:
WANDAFWERKINGS, dames en heren, 30-55 jr, die
BEDRIJF D. Schellenberg
Hobby's en
een nieuwe stationwagen
voor al uw Stuc.-,' spuit-, sierverzamelingen
nieuw gekocht of geleast
pleister-, tegel- en schilderhebben, niet ouder dan 4 jaar.
werk. 020 - 6368802 /
j U krijgt hier een vergoeding
oude plaatjesalbums 06- 52506335.
Verenigingsnieuws •bvGevr.
voor. Inl.: 020 - 6654447.
Verkade: Vecht, IJssel
Foto - Film
Friesland. 023 - 5614727.
*Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben • A.s. zat., 19.45 u.: koppel
evt. 'n adres: 02907-5235.
klaverjas bij Z.V.M. Handbal
MuziekU bent van harte welkom.
Lieve Ellen,
instrumenten
heel veel succes met
• Klaverjassen op donder
je nieuwe baan.
dagavond in 'T STEKKIE.
In Bennebroek, moeders.
- opname en montage van
Info: Erica 5715215.
reportages en presentaties;
- montage van vakantie/
Uitgaan
familiefilms;
- alles op gebied van video.

Restaurant „Queenie"
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MICRO'S

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

Si^nÉ^s*''
r3s&Ss&K

lann^^uurprodukt £5

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

La

tex

extra
onze

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-6172535

Woningruil

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Gevr. zelfstandige woonruimte, eigen keuken/douche/toi- Overveen nabij zee en duin:
nwe 2 kam.woning m. ruime
let Tel: 023 - 5716752
tuin en schuur ƒ599,-.
Met spoed woonruimte gez. Gevr. eengezinswoning in
in Heemstede voor meisje
regio. Tel.: 023 - 5275589,
24 jr. Tel. 023 - 5730831.
b.g.g. 0252-521378.
Weg. gezinsuitbreiding hartje
Jordaan, Willemsstraat. Ind.:
Rijles auto's
gr. woonk., open keuken,
en motoren
badcel, douche, wc, gr.
slaapk. Nette buren. Evt met
winkelpand onder woning.
Zeer lage huur. Willen ruilen
Alblas Verkeersscholen
m. ééngezinswoning in centr.
Z'vrt. Inl. tel. 06 - 54745673.
UW RIJBEWIJS
• Uw particuliere Micro bon
Nieuwkoop, 0172-40.83.61. per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
Zie ook de pagina's
binnenkomen worden
SHOWROOM
automatisch de week
in deze krant.
daarop geplaatst.

in 5 dagen

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
hr.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij /ijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
\Vij behouden ons liet

recht voor zonder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden inaele- «PSavc van redenen
te
verd ,..,
bijJ een. . aanleveradres
^
**te" ,te " 1J"«en "'
.
, , „„
niet op Ie nemen.
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels/ 14,38
t/m 9 regels/ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Will u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voorde particulier maximaal 3 regels gratis, niet voorde zakelijke markt, tot een m a x i m u m van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /.amen niet hoven l' 300.-1 kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17.57r~BTW."
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

BOODSCHAPPEN
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodscnappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
'"" >
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Indische
Bruine
Bonensoep

Wokschotels
van iglo.
öe basis
voor uw
eigen
Oosterse
gerecht

Win een
Suzuki AEto
bij Wieger

Ketellapper

50 gr. gedroogde nasigroenten, 1 grote winterpeen, 500 gr. verse bamigroenten, 1 verse peper,
1 groot blik Hollandse bruine bonen, 4 eetlepels
boemboe saté, 2 vleesbouillon-tabletten, sambal
en ketjap naar smaak.
Bereiding: (ca. 30 minuten):
Laat de gedroogde nasigroenten wellen. Winterpeen in luciferdunne stukjes van zo'n 4 cm.
snijden. Zaadlijsten en zaadjes
uit peper verwijderen. Peper in
reepjes snijden. Taugé scheiden
van bamigroenten.
Olie in (soep)pan verhitten.
Gewelde nasigroenten met
vocht, overgebleven bamigroenten en winterpeen zo'n 4
minuten roerbakken.
Voeg nu de bonen (met vocht),
boemboe saté en 1 1/2 liter
water toe. Verkruimel de bouillon-tabletten boven de pan en
laat het geheel ca. 10 minuten
zachtjes koken. Nu de taugé er
door roeren. Op smaak brengen
met sambal en ketjap.
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1. Koffie
2. Koffïecreamer3. Melk
A. Margarine, halvarine
5. Bak- en braadprodukten
6. Vis
7. Kip en gevogelte
8. Groente/conserven
9. Brood, beschuit, toast
10. Broodbeleg
H.Stroopstift
12. Pasta
13. Fritessaus
14. Diepvries Maaltijden
15. Sauzen

O 16. Vla .
O 17. Slagroom

O 18. Toetjes
Wieger Ketellapper heeft twee
nieuwe koeken aan het brede
assortiment toegevoegd. Want
naast de overheerlijke Lekkerbekjes Kruidkoek zijn er nu ook
een Kaneelkoek en een Vanillekoek.
Wieger Ketellapper koeken worden in Friesland bereid van uitsluitend natuurlijke grondstoffen.
Zonder toevoeging van vet of

kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Dat maakt de Wieger
Ketellapper koeken zo buitengewoon lekkeren zacht van smaak.
Bovendien maakt u bij aankoop
van een Wieger Ketellapper koek
kans op een Suzuki Alto.
Hoe u deze auto kunt winnen,
leest u op de actiesticker op de
verpakking van alle Wieger Ketellapper koeken.

Eet smakelijk!

Probeer nu vernieuwde Omo
Omo is vernieuwd. Met een
uniek vlekoplossysteem, dat de
lastigste vlekken probleemloos
verwijdert. Nieuwe Omo maakt
alles lekker schoon, was na was na
was na was.
Verder vindt u op achterzijde
van de nieuwe verpakking allerlei tips en adviezen over wassen
en het gratis telefoonnummer 06-0085 - van de Omo-waslijn.
Daar zit op werkdagen van 9.00
tot 17.00 uur een team voor u
klaar, dat op al uw vragen over

wassen antwoord weet. Ook kunt
u bij hen terecht voor een persoonlijk wasadvies. Zo bereikt u
met vernieuwde Omo altijd het
beste wasresultaat.
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Gratis 'Crazy'
stickers bij Crazy
Stroopstift
De Crazy Stroopstift is een
handige, onbreekbare, stift
gevuld met stroop. Dankzij
het unieke doseermechanisme
kunnen kinderen met de Crazy
Stroopstift zonder knoeien
eindeloos op hun boterhammen schrijven en tekenen.
De Crazy Stroopstift is gevuld
met keukenstroop en bovendien rijk aan druivesuiker. Heerlijk op pannekoeken, poffertjes
en wafels, maar ook prima geschikt voor op de boterham, in
de pap, muesli, yoghurt of over
cornflakes.
Met de Crazy Stroopstift
wordt elke maaltijd een kinderfeest. Bij aankoop van een
Crazy Stroopstift (f l. 2,98) krijgt
u nu bovendien tijdelijk een
gratis stickerboekje voorzien
van vijf grappige verschillende
stickers van het Crazy figuurtje.
U vindt de Crazy Stroopstift in
de supermarkt.
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SUGGESTIE
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Sneller van
je verstopte neus
af met
Otrivin Menthol!

19. Frisdranken
20. Aperitief
21. Koekjes
22. Snoepgoed .
23. Kruidkpek
24. Keukenpapier
25. Schoonmaakmiddelen
26. Luiers
27. Waspoeder
28. Ceurkaarsen
29. Make-up
30. Haarverzorging
31. Gezondheid
32. Dierenvoeding

Variatiesaus van Honig.
Daar maak je de lekkerste sauzen mee.
/«il

«EUSSPRAY
Vooryolwossene>i
on kinderen

T

vonof 12 |dar

Een smakelijke saus maakt uw
maaltijd nog lekkerder. Met Variatiesaus van Honig lukt uw saus
voor vlees, vis en groente altijd!
U kunt Variatiesaus zo als
room- of bruine saus serveren.
Maar door iets extra's toe te voegen als kerrie, kaas, champig-

nons of mosterd maakt u heel
eenvoudig uw eigen kerrie-,
kaas-, champignon- of mosterdsaus.
De dikte of de hoeveelheid van
de saus kunt u zelf aanpassen
door extra Variatiesaus of water
toe te voegen.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

! Ooseersproy:
Oocon mei dosserporaii'

Brise pot-Pourri:
de f eesteïï;ke
luclttverf risser
Spaar met
Royal Club
voor waardecheques van
Habitat
Het zijn nu extra mooie tijden
om Royal Club te drinken. Want
voor welke smaak u ook kiest,
tijdelijk vindt u op de achteretiketten van alle 1-literflessen
Royal Club een bijzondere
spaarstrook.

Brise pot-Pourri is
een nieuwe geparfumeerde
kaars
diepastopdemooiste plekjes in uw
huis. De kaars staat m
Sen stijlvol glas dat later
weer kan worden georu
Cognac uit te drinken en
vorm niet kan worden or

•jSSSffSSKy^S

srssssess:
de feestdagen..

Menthol is een natuurprodukt dat vanouds gebruikt
wordt om een verstopte neus
te bestrijden. Menthol geeft bij
inademen direct eenfris gevoel
en maakt de luchtwegen in de
neus vrij. Daarom introduceert
Otrivin, naast de bestaande
neussprays, Otrivin Menthol.
Otrivin Menthol geeft, door
de toevoeging van menthol,
een nog snellere verlichting
van de verstopte neus. Bovendien geeft Otrivin Menthol u
een frisser gevoel.
Uiteraard is Otrivin Menthol
verkrijgbaar in de vertrouwde
doseerspray zodat u altijd verzekerd bent van de juiste hoeveelheid.

Verkade
Chocolade
Dromen
Soms
komen
dromen
uit...
Voor al die momenten datje even
lekker wilt genieten, even iets anderswilt,zijnernuChocolade Dromen van Verkade.
Heerlijke koekjes omhuld met lekkere chocolade van Verkade.
Chocolade Dromen zijn er in drie
smaken: Doussines, heerlijke
koekjes met een romige chocolade
caramel-vulling; Solea's, krokante

donderdag op Euro 7
om 13.50 uur

R OTT E R l

koekjes met een heerlijke zachte
chocolade-vulling en Borino's, lekkere koekjes gevuld met hazelnoten en stukjes chocolade.
Probeer ze zelf en geniet! Chocolade Dromen van Verkade z'u'n verpakt in een mooie, blauwe verpakking. U vindt de Chocolade Dromen
in de winkel naast de vele andere
koekjes en biscuits van Verkade.

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
donderdag 17.45 en 19.45 uur
vrijdag 19.45,20.45 en 21.45 uur
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woensdag op
Stadsomroep Utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

Daarmee kunt u sparen voor
waardecheques van Habitat.
Zes spaarstrookjes zijn goed
vooreen cheque van f l. 7,50. En
met twaalf strookjes verdient u
een waardecheque van f 1.15,-.

OMROEP,
AMERSFOORT

Meer informatie over deze
actie leest u op het etiket. Daar
vindt u ook meteen uw eerste
spaarzegel!

GRATIS
Babyliss
Whirl
Footbalh,

Het BoodschappenSpel
Het boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen: Want iedere beller of
inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'Funcooking' pakket bestaande uit een Princess classic Combi Oven, Table Chef, Classic
10-speed Blender, Classic Fondue en Classic Toaster. Bovendien ligt voor iedere
honderdste beller of inzender met het goede antwoord een handige Babyliss
Whirl Footbath klaar.

En de
winnaar is..
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het
Boodschappenspel? Dat heeft
R. vd. Brink uit Nijkerk inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft hij/zij
de eerste prijs gewonnen een
Babyliss Mallorca 10-lamps
zonnehemel.
De winnaars van de handige
Babyliss Hawaï zonder timer
krijgen hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Bij wie kunt u een auto winnen?
2. Hoeheetdenieuwefritessausvanremia?
Daarom introduceert Remia nu
Dutch-American freak Sauce:
de nieuwe fritessaus voor sausfreaks met de bekende authentieke smaak.
Naast de speciale introductieprijs van f 1.1,- kun je nu bij Freak
Sauce ook het originele Independence Day speelgoed krijgen.
Dus ren naar de winkel en kijk
op de actieverpakking hoe je dit
speelgoed kunt bestellen metfi.
10,- korting.
Fl 10.- korting op independence Day Toys. Alleen te
koop bij Remia Freak Sauce.

woensdag op
omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenüjn
(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSH

Audi
UW VOLKSWAGEN EN AUDI DEALER

IMie

AUTO STRIJDER BV
off. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

Woensdag 6 november 1996

Oplage: 5.400

56-e jaargang nummer 45

Los nummer ƒ 1.95

Burgemeester koopt daklozenkrant

Burger hoeft wellicht
minder OZBte betalen
ZANDVOORT - Het is niet zeker of de Zandvoortse
bevolking 3 procent extra onroerend-zaakbelasting (OZB)
moet gaan betalen. De politiek heeft vorige week woensdag
besloten om nog een keer over de extra verhoging van de
OZB te praten, omdat de gemeente mogelijk 1,4 miljoen
gulden overhoudt in 1997.

De oppositiepartijen wilden weer, om met een aanvullend
de tweede avond van de begro- rapport te komen en de rekenting niet eerder praten over de fout helder te krijgen.
extra verhoging van de OZB,
Dit lag de volgende avond bij
voordat er helderheid over de iedereen op tafel, maar verwarrekenfout was. Die kon het col- de de meeste partijen nog meer.
lege echter nog niet geven. De Want veel meer zekerheid, 'dan
behandeling
dat 't 'm in
van de begrobladzijde 116
ting
hing
zat' kregen de
woensdagraadsleden nu
avond dan ook
ook weer niet.
aan een zijden
Volgens Van
draadje.
Marie was het
De avond ereen kwestie
voor - tijdens ---van het optelde Algemene
len van alle beBeschouwingen - was de com- zittingen, leningen en spaarpotmotie ontstaan. Volgens bere- ten. Wie daar de uitgaven van
keningen van Van Marie (VVD) de gemeente vanaf trekt, houdt
heeft de gemeente uiteindelijk 1,4 miljoen gulden over volgens
zeven ton meer te besteden in de financiële expert van de
de begroting dan het al bere- VVD.
kende overschot van zeven ton.
Het college ging de dag erop
Vooral de oppositiepartijen
Van der Heijden vindt het Straatjournaal een goed initiatief. meteen met de ambtenaren van VVD, PvdA en D66 voelden er
„Zandvoort heeft geen daklozen, wel thuislozen. Zeker nu ook de de afdeling Financiën in de niet veel voor om de begroting
armenproblematiek zo speelt, is het goed dat dit soort zaken onder
de aandacht gebracht worden. Of het dan geen tijd wordt dat de
gemeente zich buigt over armenbeleid? Tja, wij mogen niet aan
inkomenspolitiek doen. Maar het lijkt me wel goed om intern eens
te bekijken waar we wel wat aan kunnen doen," aldus Van der
Heijden

'Rekenfoutje'
levert mogelijk
zeven ton op

Door de regen viel de belangstelling donderdagmiddag enigszins
tegen voor de festiviteiten rondom het Straatjournaal, de nieuwe
dak- en thuislozenkrant Zandvoort, Haarlem en omstreken. Toch
zijn er inmiddels 1600 kranten verkocht. Ook burgemeester Van
der Heijden (tweede van links) schafte voor twee piek een exemplaar aan. Daarvan mocht de dakloze verkoper de helft zelf nouden. Dat was geen Zandvoorter. De Stichting Release, die de
distributie van de krant verzorgt, is namelijk nog op zoek naar
Zandvoortse verkopers.
(ADVERTENTIE)

Grieks
specialiteiten
restaurant

„SYMPOSION"
Zeestraat 38, Zandvoort
De traditionele
Griekse keuken.
Tijdens de winter-wekelijks
wisselende vleesschotel

E

Deze week:
Souvlaki met gyros
voor de speciale prijs

van 19,50

l
Ii

Keuken geopend van
17.00-23.00 uur
Voor
reserveringen
tel. 5713758

l
i

U bent
van
harte
welkom

Omwonenden
klagen over
omzagen bomen

Foto Andrë Lieberom

Ruimteprobleem bemoeilijkt
snel uitrukken brandweer
Met een flinke verbouwing is
het ruimteprobleem volgens
Rensen nog wel op te lossen.
Maar dat de kazerne minder geïukkig is gesitueerd, zou daarmee niet worden weggenomen.
„Met name in de zomer, en
vooral op het eind van een
mooie dag, hebben wij erg veel
last van het strandverkeer. In
de praktijk moeten onze vrijwilligers na een melding vaak
eerst door de file heen om bij de
kazerne te komen, om zich er
vervolgens in een blusvoertuig
nogmaals doorheen te moeten
wringen. En dat kost natuurlijk
kostbare tijd."
Om het risico van te laat komen te beperken staat sinds
1988 een tweede tankautospuit
opgesteld bij de remise in Zandvoort-Npord, waar een deel van
de vrijwilligers zich bij onraad
heen kan spoeden. Toch durft
Rensen niet te garanderen dat
de spuitgasten elke plek in de
gemeente binnen de normtijd
van acht a tien minuten kunnen bereiken.

ZANDVOORT - Na diverse
klachten van omwonenden
gaat de gemeente mogelijk juridische stappen ondernemen tegen enkele bewoners van de
Kostverlorenstraat die maandag en dinsdag een paar eiken
velden in het park achter hun
„Momenteel vindt er overal
huis. De bomen gingen volgens
in het land een onderzoek
hen neer omdat hun buren een
plaats naar het functioneren
hek wilden neerzetten.
van de brandweerkorpsen en
Volgens een woordvoerder
de efficiëntie waarmee gewerkt
van de gemeente is er voor het
wordt. Ook de uitruktijden kokappen geen vergunning aangevraagd. Dat is wel verplicht, temeer omdat het Kostverlorenpark een natuurgebied is. Een
deel is zelfs beschermd natuurgebied. Dat betekent dat er voor
het weghalen van struiken, bomen en voor het aanplanten
van groen een gervunning nodig is. Het college van BurgeZANDVOORT - De politie heeft eind vorige week twee
meester en Wethouders beslist mannen
aangehouden die ervan verdacht worden dat zij
binnenkort of en hoe de illegale op 19 september
twee Duitsers hebben overvallen en miskappers aangepakt worden.

Politie houdt verdachten
overval op Duitsers aan

handeld.

Autodiefstal
ZANDVOORT - Sinds donderdagnacht zijn er drie kostbare Duitse auto's gestolen.
Een Audi 80 verdween die
nacht vanaf het Burgemeester
Van Penemaplein, in de Thorbeckestraat werd dezelfde
nacht een BMW 325i gestolen
en een Mercedes 140 uit de Van
Alphenstraat.

Waterstanden

De twee verdachten ontkennen. Hun signalement komt echter
overeen met de verklaringen van de twee slachtoffers. De officier
van justitie bekijkt nog of de twee verdachten voor de rechter
moeten verschijnen. Ze zijn op vrije voeten.
De Duitsers werden overvallen toen zij hun bagage stonden uit
te laden bij een hotel in de Van Alpenstraat. De zestigjarige man
liep een blauw oog en een verwonding aan zijn been op. Zijn
27-jarige secretaresse werd buiten westen geslagen. De overvallers verdwenen met een horloge van enkele tienduizenden guldens en een dure attachékoffer. Volgens het hotelpersoneel waren
de twee verdachten vlak voor de overval nog in het hotel. Zij
tapten eigenhandig een biertje en moesten van het hotelpersoneel
verdwijnen. Mede dankzij die informatie kon de politie de verdachten achterhalen.

(ADVERTENTIE)
Datum
HW
LW HW LW
06 nov 12.26 07.20 --.-19.14
Een non-stop exotisch showprogramma met
07 nov 00.34 08.14 13.1020.35
vele bekende artiesten en culturele acts, o.a.
08 nov 01.26 09.36 13.51 21.35
TheBlueDiamond8
' Massada, Justine Pelmetay
09 nov 02.06 10.15 14.1922.26 H O V G m b © T
10 nov 02.3510.5414.5623.10
11 nov 03.11 11.24 15.3123.45
12 nov 03.51 12.05 16.07 --.-13 nov 04.3100.3416.4812.35
14 nov 05.1201.0017.2613.15
Vaanstand:
NM ma 11 nov 5.06 uur.
Hoogwater: wo 13 nov 16.48 uur
Openingstijden vrijdag en zaterdag van 1 1 00 tot 23 00 uur
NAP + 139 cm.
zondag van 11 00 tot 2 100 uur
Laagwater: za 9 nov 22.26 uur
Toegangsprijzen Volwassenen ƒ 12,50 Kinderen tot 1 2 jaar
NAP - 67 cm.
;60Qen65+enCJP/850

8 - 9-10

zijn."
Wethouder Gerard Versteege
lijkt wel oren te hebben naar
het realiseren van nieuwbouw
op een andere locatie.

in 1996 voor gekozen, om de
toewijzing van aanleunwoningen te laten plaatsvinden op basis van indicatiestelling via het
Gewestelijk Arbeidsbureau. De
kosten
daarvan
bedragen
Vervolg op pagina 3 244,00 gulden.

Caféganger schopt stennis op Kerkplein
ZANDVOORT - Een 27-jarige caféganger uit Amersfoort is zondagnacht opgepakt, omdat hij een autoruit en een buitenscherm
van een café kapotgeslagen heeft.
De man kreeg ruzie met een paar familieleden. Zij wilden niet
dat hij dronken in zijn auto stapte. Dat pikte de Amersfoorter niet
en begon om zich heen te slaan. De politie nam de man vervolgens
mee naar het bureau om de zaak uit te zoeken.

van Westerloo (PvdA) vindt dat
dit bedrag niet op de ouderen
verhaald mag worden: „De fractie van de PvdA heeft met het
beleid ingestemd, omdat ze met
het college van mening is dat
bij veel vraag en weinig aanbod
die burgers die verzorging het
meest nodig hebben daarvoor
ook het eerst in aanmerking
moeten komen. Door deze beleidskeuze zadelen wij echter
de burgers van Zandvoort met
hoge indicatiekosten op," stelde zij namens haar partij.
Nu gebleken is dat bij het eerste project, de aanleunwoningen in het voormalige Huis in

'Malle Henkie' sierde menig feestje
ZANDVOORT - Een legendarisch figuur, zo kun
je Henk Keur alias 'Malle
Henkie' nog wel het best
omschrijven. Met zijn
trek-harmonica wist hij
menig Zandvoorts feestje
op te luisteren. Onlangs
stierf de bekende Zandvoorter op hoge leeftijd.
Met de dood van Malle
Henkie komen vele herinneringen weer tot leven.

pagina 3
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Vandalisme
laat
sporen na
pagina 5

Pepijn roeit
5000 piek
bij elkaar

het Kostverloren, de inschrijvingen achtergebleven zijn bij
de verwachtingen zou de hoogte van het tarief voor indicatiestelling daar weieens de oorzaak
van kunnen zijn, vermoedt de
PvdA. Daarom diende deze partij woensdagavond - tijdens de
behandeling van de begroting een motie in.
Bij een positieve indicatie wil
de PvdA dat de gemeente het
gehele bedrag vergoedt, zodat
elke burger van Zandvoort de
mogelijkheid heeft op een aanleunwoning in te schrijven. Het
college wil de zaak eerst nog
eens zorgvuldig onderzoeken.
Het onderzoek zal zich voornamelijk richten op de oorzaken
van de geringe belangstelling.
De methode van onderzoek is
nog niet bekend volgens de burgemeester. Via een brief zal de
PvdA hier binnenkort over geïnformeerd worden. De motie
is aangehouden.

sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redacbe: tel. 571.8648

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ZFM overtreedt mediawet
ZANDVOORT - „We hopen maar dat het Commissariaat
van de Media voorlopig even niet onze richting uitkijkt,"
zegt Rob Weij, voorzitter van de lokale Zandvoortse omroep ZFM. De omroep loopt anders de kans op een forse
boete, want ZFM voldoet niet aan de eisen en het Commissariaat is op oorlogspad.
Volgens de mediawet moeten
alle lokale omroepen in Nederland de helft van hun zendtijd
tussen zeven uur 's morgens en
elf uur 's avonds besteden aan
informatie, cultuur of educatie.
De wet bestaat al vijfjaar, maar
het Commissariaat voor de Media heeft onlangs de programma's van 38 radiostations opgevraagd om te controleren of zij
wel aan de normen voldoen.
ZFM zat daar nog niet bij.
„Er is geen enkele lokale omroep die er wel aan kan voldoen," zeggen Weij enprogrammaleider Ron Mense. „Daar
heeft niemand de mensen voor.
We werken namelijk met vnjwilligers. Bovendien zou het

Zijn oude trek-harmonica
en een prachtig schilderij van
Malle Henkie hangen nog in
Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat. De meeste Zandvoorters herinneren zich
deze markante figuur nog
wel met een glimlach. Het sigarettenpeukje onafscheidelijk in de mondhoek, de rug
iets gebogen onder het gewicht van zijn accordeon.
Vooral de kinderverj aardagen kende hij allemaal uit
zijn hoofd.
Op zo'n dag kwam hij onaangekondigd langs en speelde zijn liedjes net zolang...
totdat er een kwartje of een
lekker taartje aan kwam. „Op
een gegeven moment was het
wel genoeg hoor," zeggen de
meeste Zandvoorters lachend. „Malle Henkie kende
maar een paar deuntjes en na
een paar maten begon hij gewoon weer van voren af aan."
Officieel was Henk krantenbezorger van beroep.
Maar hij was ook zeer sportief. Menig wandeltocht van
formaat heeft hij op zijn lijstje staan. Zoals bijvoorbeeld
de 'Airborn-mars' in Oosterbeek, de wandeltocht die gehouden werd om de Slag om
Arnhem te herdenken. Ook
de Nijmeegse Vierdaagse liep
Malle Henkie altijd met gemak uit. Hij had een kist met
medailles van al zijn wandeltochten.
Gezelligheid zocht hij desnoods op, want de Zandvoor-

Verhuizing
brengt nog
meer leed

vast te stellen, voordat de rekenfout helder was. Ze wilden
dan ook geen belangrijke besluiten nemen over de OZB-verhoging. Met een mogelijk o verschot van zeven ton, zou' de 3
procent verhoging misschien
wel eens lager kunnen worden,
waren zij van mening.
Om het college tegemoet te
komen, kwam de VVD die
avond met een compromis: de
zeven ton zou als extra rentevoordeel in de eerste wijziging
van de beleidstakenbegrotmg
opgenomen moeten worden.
Op grond daarvan kan er gewacht worden met de besluiten
over het wijzigen van belastingtarieven.
De overige partijen gingen
uiteindelijk met het amendement akkoord en om tien uur twee uur later dan gepland startten de partijen uiteindelijk
met de rest van de behandeling
van de begroting 1996, zonder
dus een beslissing te nemen
over de OZB. De burgemeester
liet zich nog even ontvallen dat
de behandeling van dit onderwerp beslist geen schoonheidsprijs verdiende. Daar was iedereen het roerend mee eens.

PvdA wil ouderen inschrijfgeld
aanleunwoningen teruggeven

ZANDVOORT - „Elke oudere burger van Zandvoort
moet de mogelijkheid hebben om op een aanleunwoning in
te kunnen schrijven." Dat zegt de PvdA. Volgens de partij
werken de hoge kosten voor de indicatiestelling echter
remmend.
Het liefst ziet zij dan ook dat het bedrag van 244 gulden
bij positieve indicatiestelling volledig vergoed wordt door
ZANDVOORT - Het vrijwilligerskorps van de Zandvoort- men daarbij aanbod. Als uit het de gemeente. Of ouderen dat geld inderdaad terugkrijgen,
se brandweer blijkt wel erg pover behuisd te zijn. Niet onderzoek blijkt dat we de is nog even de vraag. Dat wordt eerst onderzocht.
alleen ligt de aan de Duinstraat gevestigde kazerne weinig normtijden niet altijd kunnen
centraal, zodat het maar de vraag is of alle er dan ook snel halen lijkt verplaatsing van de
kazerne de beste oplossing te
Uit beleidsoverwegingen is er
Fractievoorzitter Jeannette
wat moeten gebeuren.
Tevens voldoet het gebouw
niet meer aan de aangescherpte
ARBO-wet. Volgens plaatsvervangend commandant Martin
Rensen zal er dan ook snel wat
moeten gebeuren.
„Het verhuizen naar een andere locatie zou voor ons een
goede-oplossing kunnen zijn.
Maar het is ook mogelijk om
ons huidige onderkomen te renoveren, en bij de zogenaamde
blinde vlekken in ons werkgebied allerlei preventiemaatregelen te treffen. Extra alarmeTingsapparatuur bijvoorbeeld,
zodat we in geval van brand er
eerder bij kunnen zijn. Maar
waartoe de gemeenteraad toe
besluit, een keuze zal binnenkort toch moeten worden gemaakt."
De actuele situatie in de kazerne beschrijft Rensen als 'sjacheren met de beschikbare
ruimte'. „Beneden hebben we
zo weinig plaats dat onze voertuigen achter elkaar staan opgesteld in plaats van naast elkaar. Dit is uiteraard van invloed op de snelheid waarmee
we kunnen optreden. Bovendien staan de bovengelegen
kantoorruimtes elke keer als
we uitrukken blauw van het
gas. Tegen het licht van de nieuwe ARBO-wet kan dat echt niet
meer."

DEZE WEEK:
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niet om aan te horen zijn om de
helft van de programma's vol te
stoppen met gepraat," vindt
Mense.
Het bestuur van ZFM beloof de deze zomer dat er zwevende
informatieblokjes tijdens de
non-stopmuziekprogramma's
zouden komen. Tot nog toe is
dat nog niet gebeurd. Volgens
Mense komt dat vooral doordat
de redacteuren te veel met hun
eigen programma bezig zijn.
„Dat wordt een taak voor de
nieuwe hoofdredacteur die we
zoeken. Andor Sandbergen
stopt er namelijk binnenkort
mee vanwege andere drukke
bezigheden."

die krant moet ik hebben.
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mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50
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l
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Postcode/Plaats:
Telefoon:

Malle Henkie
ter hield van mensen om zich
heen. Een oude inwoner vertelt: „Vlak na de oorlog had hij
al van die aparte 'streken'. Als
hij geen zin had om alleen te
eten, dan pakte hij zijn fiets en
reed met zijn kliekje naar Bloemendaal. Dan belde hij gewoon
bij een wildvreemd oud opoetje
aan en vroeg haar of hij z'n
kliekje daar mocht opwarmen.

Giro/Banknr.:

Een paar minuutjes later zat
Henkie dan gezellig in de
woonkamer te keuvelen."
Lang woonde hij in het
oude Hulsmanshofje. Maar
een paar jaar geleden verhuisde hij naar een bejaardentehuis buiten Zandvoort.
De inwoners van Zandvoort
zijn hem echter niet vergeten.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 halfjaar ƒ 33,90

[

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
\
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62. 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

.[(> yull hul niet geloven maar het is echt
waar, 7 november a.s. zijn die Haarlemse
mui; en de dochter van Rooie Klaar

uitvaartverzorging
kennemerland bv

PROVINCIE

k

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Noord-mp/fond

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
WET GELUIDHINDER

Dora Groen
50 jaar een paar.

Weekmenu
Babi Kefjap met' zoet varkensvleesgerecht
Tumis Sawi
chinese kool met taugé
met nasi goreng/bami
goreng of witte rijst

THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21 00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

KEES EN ANNEMARIE

doOR jullÏE ZOON ÜAVE

Na een moedig gedragen ziekte is zondag 3 npvember op haar 67-ste verjaardag overleden mijn
lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

A. Koning
Adrie en Gradda
Jolanda, Monique en Martijn
Jaap en Joke
Jessica, Wendy

Burg. v. Alphenstraat 102
om 17.00 i.v.m.

nominatie
excellente dealer

3 november 1996
Linnaeusstraat 9'
2041 BP Zandvoort
woensdag

Burg. van Alphenstraat 57/20, gezellig
tweekamp.app. op de 7e et. met prachtig uitzicht over Zandvoort. Ind. hal; woonkam. met
balkon; slaapkamer; badkamer met toilet,
wastafel en douche; keuken met gaskookpl.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten
Ecocar rijdt een route met enkele halteplaatsen. H et KCA kan op bepaalde tijden
naar deze plaatsen worden toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 8 november 1996.
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
08.15-09.00 uur
Corn. Slegersstraat
09.15-10.00 uur
Schuitengat
Brederodestraat/Friedhoff plein
10.15- 11.00 uur
Tolweg
11.15- 12.00 uur
Sophiaweg
12.45- 13.30 uur
13.45- 14.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
Prof. v.d. Waalstraat
14.45- 15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45- 16.30 uur

Den Haag, 21 oktober 1996.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,
o.l.: hoofd Projectbureau Sanering Industrielawaai,
ing. T. Toxopeus.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.
AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen

6

november

09

Van Galenstraat 42, prima gesit. vierkam.hoekapp. op 2e etage met balkon zuidwest. Schitterend uitzicht over zee. Ind. hal; Lvorm. woonk. met balkon; keuken; 2 slaapkam.; luxe toilet; luxe badk. met ligbad.

S
m

Diep bedroefd delen wij U mede dat is overleden
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en mijn

opa

Zandvoort:
E. P. Nieveld-Molenaar
Somerset U.SA:
Annelies en Mike
Westfield N.J. U.SA:
Gert en Karin
Sander
Lijsterstraat 2-32
2042 CJ Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
donderdag 7 november 1996 in crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

Onze harten zijn gewarmd en getroost door de vele blijken van medeleven bij het heengaan van mijn lieve man,
onze pap en opa

Ben Vos
Wij putten hier enorme kracht uit. Dank u wel!
Kitty Vos
en familie

ADVERTENTIES

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Uc\Sc mensen
en ({ettivJ
met mijn
50ste

TE HUUR, Kerkplein 5, boven Febo
Zandvoort

zeer goed ingerichte studio

voor permanente bewoning, max. 2 pers.
Grote kamer, badkamer met ligbad, open
keuken, ge- of ongemeubileerd naar
keuze.
5 min. van NS station en 2 min. van
busstation.
ƒ 950,00 p.m. alles inbegrepen.
Info: Amsteldijk 133 l, 1078 RT Amsterdam
Tel./fax 020 - 6733330

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd.
Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Dit register kan worden
ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluéstraat 2, gedurende de
openingstijden.

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
NVM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

GEMEENTE

Een kompled:
of créniatie roör sló^^
Sluit eeirnatma-u^^
BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

Kroon Mode
Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Dr. C.A. Gerkestraat 105
vergroten woning
Duindoornlaan 29
uitbreiden woning
Burg. Engelbertstraat 58
vergroten woning
Zandvoortselaan 149
schilderen buitengevels

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluéstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk bezwaartegen een verleende vergunning
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

dinsdag, donderdag
middag en avond

VAN

59.95
\Vw al jullie bloemen.

96005B
96023B
96047B
96107B

workshop
herfstkransen, adventkransen,
guirlandes en candle cups

Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.

Dirk Leendert Nieveld
12 november 1996

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad tijdens
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang
Swaluéstraat). Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun
reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag
worden betrokken.

Buureweg 1-3 tel. 57 15736

Secr. Bosmanstraat 10, loods/opslagruimte
nabij strand, centrum en station. Opp.
160 m2. Zolderverdieping.
Hij was een vaderlijke meester,
en een meesterlijke vader.

- Ebbingeweg 1, Bentveld 9 bomen

3
m

Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

-ft- 28 april 1910

Nadere informatie: (023) 57402 52.

Vr.pr. ƒ 198.000,-.

Liesbeth en Ruud
Esther, Debbie

De crematie heeft
plaatsgevonden.

Nadat de bakken door de ophaaldienst zijn geleegd, komt een speciaal reinig i ngsvoertuig door de straat om ze schoon te spoelen. Van de bewoners wordt
verlangd dat ze de GFT-emmers na het legen aan de straat laten staan, totdat
het schoonmaken heeft plaatsgevonden.
De vuilnisman zal na het legen de emmer voorzien van een kaartje, dat weer
wordt ingenomen door de schoonmaakploeg na het schoonmaken van de bak.
Men dient er rekening mee te houden dat het reinigen van de rolemmers
mogelijk kan uitlopen tot na 17.30 uur.

Indien u uw bezwaar mondeling wenst toe te lichten kunt u dit
kenbaar maken aan mevrouw M. van der Toorn van het
Projectbureau Sanering Industrielawaai, telefoon: 030 688 96 35.
Bij voldoende belangstelling zal een hoorzitting worden georganiseerd.

De Ruyterstraat 10/2, ruim driekam.hoekapp. op de 2e etage. Ind. hal; woonkamer; keuken; badkamer met wastafel, ligbad
en toilet; 2 slaapk. met inb.kasten; 2 balkons.

Robert en Marleen
Danny, Dymphy

GROENBAKKEN SCHOONGEMAAKT
De GroenBakken worden in de komende week (week 46, 11 t/m 15 november)
op de ophaaldag schoongemaakt.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een datum en van de
naam en het adres van de bezwaarde. Duidelijk moet worden aangegeven waarom tegen de beschikking bezwaar wordt gemaakt.
Persoonlijke gegevens zullen niet bekend worden gemaakt indien
daar door de belanghebbende expliciet om wordt verzocht.

Vr.pr. ƒ 169.000,-k.k.

Hans en Karin
Mascha, Patricia en Kay
Niels, Jeffrey

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op dinsdag 29 oktober
vergaderd. De besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere in week 44
door B&W genomen besluiten is op dinsdag 5 november vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te zien bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, Swaluéstraat 2.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimteli|ke Ordening en
Milieubeheer
p/a Projectbureau Sanering Industnelawaai,
Postbus 153,
3400 AD IJsselstein.
Fax: 030 6889737.

Vrijdag 8 november sluit

en oma

Elisabeth Koning-van Roon

De commissievergadering wordt gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis (ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang Swaluéstraat).
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Bezwaar
Tegen de beschikking kan op grond van de Algemene wet
bestuursrecht gedurende de termijn van terinzagelegging door
belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:

auto Strijder B.V.

l 2'/2 JAAR qETROtnvd.

- maandag 11 november 1996, 20.00 uur - commissie Financiën

Inzage
De beschikking ligt met de daarbij behorende stukken vanaf
8 november 1996 gedurende zes weken ter inzage bij:
- de secretarie van de gemeente Zandvoort te Zandvoort;
- het huis der provincie van Noord-Holland te Haarlem;
- het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer te Den Haag (Rijnstraat 8, bibliotheek).

ƒ 12,50 p.p.

Op l l NOVEwbER l 996 zijis M ij N
VAC!ER EN MOECJER

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:

Onderwerp
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend, dat zi| ingevolge artikel 72, tweede lid, van
de Wet Geluidhinder bij beschikking van 21 oktober 1996 de ten
hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vanwege het
industrieterrein "Circuit Zandvoort" te Zandvoort heeft vastgesteld van de gevels van de woningen en andere geluidsgevoelige
objecten die liggen binnen de geluidszone rond het genoemde
industrieterrein.

en

Namens Kinderen
Klein- en
Achterkleinkinderen

KENNISGEVING

™V

Leo van Norden

(ïeleRenhcid tol feliciteren van 16.00-18.00
uur in liet Familie Restaurant, Kerkstraat
'27, Zandvoort

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m donderdag: 08.30 tot 16.00 uur
vrijdag:
08.30 tot 12.30 uur.
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.

Een natura-uitvaartverzekering,
thui r heb je tvtit aart.

Oog voor

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
»ƒ«. deze uitvaartverzekering is mijn
verlroutvcn meer dan waard.

Amsterdam

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

'/UU

•Dag en nacht bereikbaar voor
hef verzorgen van een begrafenis
:
' : • • :' ?: of crematie. " ^
: •.•
Direkt hulp bij een sterfgeval..

13 HEAO Studies

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

z
1°

's

'§
Ii

accountancy (AC)
bank- en verzekeringswezen (BV)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR.I
economisch-lingu'istisch (EL)
fiscale economie (FE)
internationaal management (IM)
international management - english stream OMlogistiek management (LM)
management, economie en recht (MER)
management & informatie (MI)

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitvcrzekering
ont\'angen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):

PH
Z

LT

Bon in envelop zonder post/egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

fp&w A M S T L K I Ï A M
H O t. l S C II O O t

•

ECONOMISCHI
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woendag 6 november 1996

Weekmedia 17

Jona Gold
ZANDVOORT - Het klinkt als
een appelsoort, maar in Zandvoort is het de naam van een
bijzondere musical. Op zondag
10 november voeren de leden
van de Agatha-, Paulus- en Antoniusparochie om half elf de
musical 'Jona Gold' op in de
rk-kerk (Grote Krocht 45). Ook
niet-gelovigen zijn welkom.
'Jona Gold' is een moderne
versie van het bijbelverhaal van
Jona, die in de buik van een vis
naar de stad reist en daar de
stedelingen oproept om boete
te doen. De moderne Jona voert
een strijd tegen drugs en tegen
zichzelf.
De musical vormt het sluitstuk van het project 'Gaandewég', dat de drie parochies deze
herfst heeft beziggehouden. De
parochianen hebben onder andere een muziekmiddag gehouden en een doek samengesteld
met bijdragen uit 35 werkgroepen.

'Straks valt de balkonrand nog omlaag'
Marja en Rob van Leeuwen verhuisden een jaar geleden naar een hoekhuis in
de Burgemeester Becckmanstraat. In eerste instantie zag het er allemaal piekfijn uit, want de woning was
immers gerenoveerd. Maar
na een paar maanden ontstonden de problemen.
Flink zeuren bij de woningbouwvereniging EMM leidde er uiteindelijk toe dat beloot'd werd om deze week alvast wat klachten te verhelpen.

ren in de schoorsteen baren de
familie Van Leeuwen ernstige
zorgen. „De voegen vallen uit
de achtermuur, kijk maar hoe
los de specie zit," wijst Rob
van Leeuwen.
Maar de lijst met klachten is
nog langer. Rota: „Die plek op

'K

het plafond zit er pas sinds
kort. Gelukkig lekt het alleen
als het regent." Hij ergert zich
bovendien aan de scheurtjes in
diverse muren en het doorbuigen van de vloerbalken. „De
glazen staan in de kast te rammelen als de trein langskomt,"
zegt Rob. „We hebben trouwens al eerder aan de bel ge-

IJK, DE BALUSTRADE van het balkon
wiebelt helemaal als je
er tegenaan duwt. Vooral met
die herfststormen doe ik 's
nachts geen oog dicht. Stel je
voor dat de balkonrand naar
Muziekproject
valt, terwijl er iemand
ZANDVOORT - Wie aan psal- beneden
onder door loopt," vertelt Marmen denkt bij een koor, heeft ja
van Leeuwen. Ook de scheuhet mis. Binnenkort heeft
Zandvoort ook een popkoor
voor jongeren. Op 2 december
start een muziekproject voor
Zandvoorters tussen de 16 en 25
jaar. De stichting Kunstcircus
en muziekschool New Wave
zetten dit project op. Twee leden van de bekende band The
Pilgrims verzorgen de lessen.

'De voegen
komen uit de
muur zetten'

trokken bij de woningbouwvereniging. Die heeft toen een
paar steunbalken onder de
vloer aangebracht. Maar nu is
het dus weer raak."
„Ik heb spijt als haren op
mijn hoofd dat ik eenjaar geleden uit de l'Amistraat ben wéggegaan," benadrukt zijn vrouw
een paar maal. Ze is sindsdien
veertien kilo afgevallen van de
heimwee. „Maar ja, we werden
daar weggepest door de buren.
Totdat zij kwamen, heb ik er
jaren met plezier gewoond."
Rota: „Ach, dit is best een
leuk huis misschien, alhoewel
er nog wel wat aan moet gebeuren." Zijn vrouw ziet het wat
somberder in. „Maar ik blijf de
gezelligheid van het centrum
en mijn tuintje missen als we
hier blijven wonen. Op de fiets
naar het dorp? Ja ach, dat zou
kunnen."
Ze kan het nog steeds niet
verkroppen, al zal dat wel moeten. Een paar weken geleden

besliste de commissie bezwaaren beroepschriften dat de gemeente de familie Van Leeuwen terecht een urgentieverklaring voor een andere woning geweigerd heeft. Volgens
deze commissie is er namelijk
„geen sprake van een levensbedreigende-situatie die samenhangt met de woonsituatie en
waaruit een dringende noodzaak tot herhuisvesting voortvloeit." Marja is het daar niet
mee eens. „Ik ben veertien kilo
afgevallen, is dat niet levensbedreigend genoeg?"
Met een urgentieverklaring
zou de familie Van Leeuwen
overigens achteraf bekeken
nog niet zo blij geweest zijn,
want die had hen alleen meer
kans op een flatwoning gegeven. „En dat willen we niet,
veel te onpersoonlijk," vindt
Rob. „Kun je daar zelf veel aan
doen? Nou ja," schokschoudert
zijn vrouw. „We zijn niet van
die mensen die de deur van de

Nog geen bufferkelders

ZANDVOORT - 'Branding,
brekers en behoud'. Zo heet de
nieuwe promotiefilm van de
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Op woensdag 13 november is de presentatie van het nieuwe promotiemateriaal. In deze film vertelt de
bekende acteur Peter Tuinman
over het werk van de KNRM.
Bovendien zijn er medewerkers en boten te zien van de
KNRM uit Scheveningen,
Noordwijk en IJmuiden. Volgens en woordvoerder van de
KNRM werd het voor de kijker
wat te ingewikkeld als ook de
Zandvoortse KNRM in beeld
zou verschijnen.

Wie dacht dat de containers op
het Zwarte Veldje er staan voor
de aanleg van de bufferkelders,
heeft het mis. De oranje
containers zijn van de
aannemer die de riolering',
•water- en gasleidingen
vervangt in de Kerkstraat. In de
overige containers, die er al wat
langer staan, is het materiaal
opgeborgen voor de renovatie
van de EMM-woningen in het
buurtje achter het Zwarte
Veldje. De werkzaamheden aan
de bufferkelders beginnen pas
in september 1997. Die kelders
moeten de wateroverlast in de
laaggelegen delen van
Zandvoort voorkomen

Hajako-trio
ZANDVOORT - In 't Stekkie
(Celsiusstraat 190) is op donderdag 14 november het Hajako-trio te zien. Dit trio bestaat
uit senioren die een potpourri
van bekende Nederlandse, Amsterdamse en Limburgse liedjes brengen. Zij doen dat op humoristische wijze. Het optreden begint om half elf. Reserven is noodzakelijk (telefoonnummer 5717113).

House

ZANDVOORT - Er komt
een cultuurfonds in Zandvoort voor kortlopende projecten op cultureel gebied.
Hoeveel geld er in de pot
komt, is nog niet duidelijk.
Fractievoorzitter Han van
Leeuwen (D66), die namens
zijn partij rnet het voorstel
kwam, vindt vijftigduizend
gulden wel een mooi bedrag.

ZANDVOORT - Dance Xentric organiseert op vrijdag 8 november in Dance Club Yanks
(ingang Kosterstraat)
een
'Hard trance and old style houseparty'. De dj's B.M.C., Spider
Willem, Lay On, Jordens, Trimo, Vox, JBA en Alexander
draaien tijdens de house die bij
Het is voor het eerst dat er
deze party hoort. Vanaf negen een
cultuurfonds in de begrouur is de zaal open. Tussen tien ting wordt
opgenomen voor het
en elf is er een happy hour.

Verzamelbeurs

Kleine culturele projecten
kunnen op steun rekenen
ontplooien van kleinschalige,
culturele activiteiten. Voorheen moesten mensen maar al
te vaak een 'onduidelijke' weg
afleggen om financiële ondersteuning te krijgen voor een
cultureel project. Heldere criteria en regels hierover ontbraken.

'Ik wil weer
terug naar mijn
oude buurtje'

Versteege's
handelswijze
wekte overigens de woede van
het VVD-raadslid Van Caspel.
die het college verweet op eigen
initiatief op te treden zonder
eerst de gemeenteraad daarvan
in kennis te hebben gesteld.

ZANDVOORT - Vooral de PvdA en D66 (Van Leeuwen/Termes) snapten er woensdag tijdens het begrotingsdebat
geen laars van: het liefst stelden ze geld ter beschikking om
de achterstand van de bestemmingsplannen in te lopen,
maar wethouder Versteege wilde dat niet hebben. Hij beloofde om in december of januari met een plan te komen
hoe de achterstand aangepakt kan worden.
Volgens wethouder Versteege zit het 'm namelijk niet alleen in extra geld. Met het aantrekken van extra mensen moeten ook ambtenaren vrij gemaakt worden uit de betreffende afdelingen om ze in te
werken en te begeleiden. En
daar is weer te weinig mankracht voor.

Volgens Han van Leeuwen
gaat er jaarlijks zo'n 15.000 gulden naar de Stichting Kunstcircus Zandvoort. „Maar er zijn
meer mogelijkheden in het
dorp, dan alleen de activiteiten
De fractievoorzitter verwees
die via de lijnen Stichting met een knipoog naar het 'posiKunstcircus lopen," aldus de tieve rekenfoutje' van zeven
ZANDVOORT - Tien jaar tjes. Op een dag hoorden ze, dat
fractievoorzitter.
„Meerdere ton.
bestaat hotel Triton alweer. het zusterhuis van de ZenBart en Renée Schuitenma- dingsdiaconessen in de Zuiderker kijken met plezier terug straat te koop stond, het toeop de afgelopen periode. komstige hotel Triton. Bart:
„De zusters die er hun vakantie
„Het was keihard werken, vierden
logeerden er. Ze heetmaar de moeite waard," al- ten in de
Zandvoortse volksdus de twee. Tijd voor een mond 'De Duitse
nonnetjes van
feestje hadden ze tien jaar 'Huize Pniël'. Pniël
de plaats
geleden niet. Maar vrijdag waar David met de isengel
heeft
werd het jubileum gevierd gevochten."
met vrienden en kennissen.
„Ze genoten altijd van dit vaEn gezellig dat het was in de kantiehuis zo vlak aan zee en
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk Zuiderstraat.
de frisse lucht van Zandvoort.
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor brieNooit zullen ze het vergeten, Het was er een beetje een sinisven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden
die 28-e juni in 1986. Op die dag ter sfeertje: hoge bomen in de
kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw
brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort openden Renée en Bart Schui- tuin, de poort 's avonds op slot,
of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. tenmaker voor het eerst de deu- voor tien uur moest men binren van Triton. „Het was juist nen zijn. De nonnetjes liepen
een Duitse feestdag," aldus daar op pantoffels, dat was verBart. „Het volk stroomde die plicht en om elf uur ging het
zelfreinigend artikel, bijvoorzaterdag ons hotel binnen. We licht uit. Dat weet ik, want later
beeld het niet aanvaarden van Doofpot
opbrengsten uit drugshandel of De Doofpot houdt de gemoede- liepen de benen uit ons lijf. Aan vond ik de huisregels uit die
Voor 25 gulden logeerde
andere verslavingsgevoelige acnog steeds bezig. Ton Tim- feestvieren kwamen we gewoon tijd.
men er. Ze kreger voor dat geld
tiviteiten of andere giften die ren
toe."
mermans en Marianne Rebel niet
„Daarna was het meteen nota bene vol pension. Beneden
het maatschappelijk niet aan- vinden echter dat de discussie
vaardbaar maken, dat de over- nu maar eens afgelopen moeten weer pet. Een slechtere maand was er een kinderzaal, waar
heid zich daarmee inlaat, zou zijn.
juli dan in 1986 hebben we in kinderen van familieleden kóndie tien jaar nooit meer gehad. den slapen. De volwassenen lavoor het gemeentebestuur aanHet hoosde de hele maand van gen boven."
leiding moeten zijn zich zeer
De
afgelopen
dagen
is
er
comregen. Ieder dag zeiden we
Vanaf 1933 tot 1975 was Huiterughoudend op te stellen.
rnotie ontstaan over de Zand- de
tegen elkaar: als dat zo door- ze Pniël een oude villa. Daarna
Het zou kunnen dat in het voortse
Doofpot.
Mijn
anthuishoudelijk reglement van woord is kort en overduidelijk. gaat, gaat het niet goed. Maar heeft Chris Wagenaar dit nieuwerd het in augustus we gebouw er neergezet. De
de stichting (indien aanwezig)
kleinood heb ik ontworpen gelukkig
drie puntdakjes die te zien zijn,
een stuk beter."
wel voorwaarden zijn gesteld Het
uitsluitend
en
alleen
om,
via
Renée en Bart hebben in die heeft hij gemaakt als symbool
over de herkomst van het te het maandelijkse Politiek Café,
vormen vermogen. De opmer- alle inwoners van Zandvoort tien jaar een hoop meegemaakt voor de witte kapjes die de nonking van het raadslid Bluijs aan te moedigen zich in te zet- in het Hotel. Voornamelijk leu- netjes altijd op hun hoofd droeke dingen, hoewel het in het gen. „Vandaar ook de naam Tri(CDA), dat voor zover hij weet
voor ons dorp. Ik vind het begin
ook keihard werken was. ton, omdat die drie puntjes erin
géén van de anonieme schen- ten
ook jammerlijk verspilde De laatste
vijfjaar werd het wat zitten. En Triton slaat ook op
kers zich rechten laat ontlenen dan
dat sommigen de knik- gemakkelijker.
Gelukkig maar, de drietand van Neptunus navanwege het feit dat zij de ge- energie
kers
belangrijker
vinden
dan
meente een cadeua van veertig- het spel. Ze dienen te bedenken want 'hotelbaas' Schuitenma- tuurlijk. Die komt hier ieder
heeft onderhand zoveel jaar voorbij voor een borrel."
duizend gulden hebben gegehet draait om onze gemeen- ker
Van 1975 tot 1985 hebben de
voorzittersfuncties, dat ze bijna
ven, doet veronderstellen dat dat
schappelijke
bron
van
bestaan:
Bluijs de 'anonieme' gevers het toerisme, instandhouding niet meer op twee handen te nonnen nog in het nieuwe gebouw gewoond. Maar de lage
zijn.
kent.
verbetering van ons leven tellen
Ze ontmoetten elkaar in Am- logieskosten zorgden steeds
Het doet mij vreemd aan, ten- en
aan
deze
mooie
kuststrook.
zij de heer Bluijs lid is van de Einde discussie. En nu aan het sterdam. Bart was indertijd sa- meer voor een financieel proles-manager bij Hilton Schip- bleem. „Daarnaast kregen de
stichting, dat hij alle geldelijke
bronnen van de stichting kent. werk!
Ton Timmermans hol. Renée had een prima func- nonnen ook steeds meer moeiZandvoort tie als assistent 'house-keeper'. te met het vrijgevochten karakHet is echter informatie waar
Een zeeviswedstrijd, georgam- ter van een moderne badplaats:
naar mijn mening ieder raadshd over zou moeten beschikMij moet van het hart dat het seerd door Bart, bracht het stel zag je die dametjes gekleed in
ken om te kunnen oordelen of geneuzel over die Doofpot afge- bij elkaar. „We zaten met het het zwart met witte kap op het
het aanvaarden van een ge- lopen moet zijn. Elk woord is er voltallige personeel op een strand van Zandvoort wandeschenk in dit geval de zuiver- een te veel. Martha Burger had boot. Renée ving die dag de len, tussen de blote borsten."
heid tussen de onderlingen ver- groot gelijk in haar commen- grootste vis, dat imponeerde Bart moet lachen. „Nee, dat wilhoudingen niet aantast.
taar op de brief van Eugène wel." Renée schiet nu in de den ze niet meer."
„Toen het hotel draaide en de
Weusten. Het is onbehoorlijk lach: „En ik sloeg Bart ook nog
Overigens bij de algemene be- om anoniem te zijn, eng en eens aan de haak, een kanjer schoudermaanden eraan kwaschouwingen vorige week is ge- geenszins karakter tonend. dat 't was. De enige vis die we
bleken dat de gemeente Zand- Neem stelling onder je eigen die dag niet overboord hebben
voort bulkt van het geld en voor naam, dan is het niet zo kinder- gezet."
Bart: „Ik had indertijd een
leuke dingen absoluut niet af- achtig en kunnen anderen er
hankelijk is van derden. Stich- wat mee. De naam Doofpot be- flatje in het Palace Hotel. De Bart en Reting Strandkorrels het is niet zo wijst alleen al jullie ongelijk. eerste die bij me kwam wonen née tien jaar
eenvoudig om van je geld af te Jullie eigen publiciteitsgeilheid was haar poes, dat beest kon er geleden, toen
komen als niemand het wil heb- draait jullie de stoofpot in. niet .tegen om heen en weer te het hotel net
ben, maar het moet toch moge- Kurk van die rotpot en een an- pendelen. Later volgde de ka- open was
lijk zijn om anderen behalve de dere naam bedenken, zou ik ter, en ik bedoel Renée. En de
gemeente Zandvoort te vinden zeggen. Dan voeg je misschien kinderen Charlotte en Dennis."
Niet alleen de relatie, maar
die binnen uw doelstellingen iets toe aan deze gemeenschap.
ook de samenwerking tussen
belangeloos te verblijden zijn.
\V.\V.S. Tates
IMarianiu* IU'lu'1 de twee liep al meteen op rolleZ.iiulvourt
Zaïulvoort

Zorgvuldigheid bij aannemen geschenken

vervolg van voorpagina
Tijdens de Algemene Be
schouwingen van vorige week
dinsdag kwam naar voren dat
hij reeds een kijkje heelt geno
men op het opslagterrein van
meneer Pool, die zijn gebied
aan de Prinsesseweg graag wil
verkopen.

problemen te inventariseren.
Een dag later lag er een brief in
de bus rnet een paar toezeggingen.
Deze week werkt een medewerker van EMM het voegwerk op het balkon en de
schoorsteen taij. Bovendien belooft de woningtaouwveremging om een aannemer stalen
hoekbanden op de balustrade
aan te brengen. De lekkage
wordt opgelost door de gaatjes
m de tegels van de douche te
dichten en opnieuw de randen
te kitten. Het is volgens de
EMM niet nodig om op korte
termijn wat aan de scheurtjes
neemt men met elke woning
en de verende vloerbalken te
genoegen, volgens de gemeendoen.
te. Marja draait het om: „De
Marja weet nog niet hélekern van mijn probleem zit
maal of ze blij moet zijn. „Er
juist in de soort woning."
wordt nu wat aan onze woning
Inmiddels zit er niettemin
gedaan. Dat is waar. Maar eitoch wat schot in de zaak. De
genlijk wil ik toch nog altijd teopzichter van woningbouwver- rug naar mijn oude buurtje,"
eniging EMM is twee weken ge- herhaalt ze nog maar eens.
Monique van Hoogstraten
leden langsgekomen om de

wens al een tijd aan die achterstand in de bestemmingsplannen: een aantal is verouderd en
er zijn zelfs nog plekken in
Zandvoort waarvoor helemaal
geen bestemmingsplannen bestaan. Hierdoor moeten er bij
de meeste bouwaanvragen artikel 19-procedures worden gestart. Dat kost de gemeente
weer extra tijd en de burger
De raadsleden krataden zich meer geld.
eens even flink achter de oren,
Ondanks dat een aantal jaren
verbazing alom over deze tegenstrijdigheid. Toch leidde de geleden juist een project is gediscussie die avond langzaam start om de bestemmingsplanmaar zeker naar een compro- nen in Zandvoort te herzien,
mis: Versteege- gaat eerst nog wordt de achterstand alleen
eens kijken naar het afdelings- maar groter. En dat accepteert
plan en welke ruimte er nog is. een aantal partijen niet meer.
Aan de hand van deze bevindinIn 1992 werd er al een plan
gen komt hij in december/j anuari terug bij de raad met een van aanpak gemaakt. Via een
voorstel om versnelling toe te inhaalslag zou de achterstand
Foto Andre Lieberom passen. Daarna zal er bekeken kunnen
worden ingelopen
worden of daar nog extra geld dacht men. Maar in de tussenvoor nodig is. Met deze 'gerust- tijd moesten ambtenaren zich
stellende gedachte' trok D66 extra bezighouden met grote
mensen moeten gebruik kun- woensdagavond de motie weer projecten als het Centrumgenen maken van deze pot. En
bied, de Structuui schets en de
Stationsomgeving. Daar was in
niet één hengelaar die de hele
vijver leegvist."
Het merendeel van de ge- 1992 niet voldoende rekening
meenteraad ergert zich trou- mee gehouden.
De gemeenteraad ging akkoord; hoeveel geld er in de pot
komt, is nog niet vastgesteld.
Men wilde nog niet instemmen
met de vijftigduizend gulden
die Van Leeuwen voorstelde.

Meningen

ZANDVOORT - Op zondag 10
november is er weer een verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat
17). De beurs, die gratis toegankelijk is, duurt van tien tot vijf
uur. Men vindt er bijvoorbeeld
mechanisch speelgoed en oude
Problemen heeft WD-raads- toeristisch en cultureel gebied
poppen.
lid Tates niet de schenking van tot stand gebracht. Het vermode Stichting Strandkorrels, gen van de stichting wordt, volmaar zorgvuldig moet je er als gens de oprichtingsakte geExpositie
door subsidies, sponsorZANDVOORT - In galerie gemeente wel mee omspringen. vormd
gelden, donaties, schenkingen,
Aeckerstijn exposeert Mark
mededeling in de pers dat erfstellingen, legaten en alle anThorn Leeson objecten en deDe
gemeente Zandvoort een ge- dere verkrijgingen en baten.
schilderijen. Zijn expositie schenk
waarde van veertig- Voorts heeft de Stichting ten
wordt op 10 november geopend. duizendter
gulden heeft aanvaard doel om (geld) middelen bijeen
Th. Huygen geeft hierbij een in- in de vorm
bijzondere ver- te brengen ten behoeve van culleiding. De expositie duurt tot lichting vanvan
de buitenkant van turele en toeristishe activiteien met 8 december.
het raadhuis is wat voorbarig. ten in de gemeente Zandvoort,
Het college van B en W is van en voorts al hetgeen met één en
plan de gemeenteraad voor te ander rechtstreeks of zijdelings
stellen om het geschenk aan te verband houdt of daartoe beZandvoorts
nemen en de betreffende com- voordelijk kan zijn, alles in de
missie zal daarover eerst een ruimste zin des woords.
Nieuwsblad
advies uitbrengen.
Tot zover is er niets mis mee,
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
in tegendeel! Zolang de stichop woensdag in Zandvoort, Bentveld
Dat bij sommige raadsleden ting zich blijft bewegen op het
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred. J.M. Pekelharmg.
nu reeds bedenkingen rijzen is vlak van het vrije ondernemersHoofd commercie J.F. Sas.
niet zo verwonderlijk, omdat schap en hun vermogen volanders de kans bestaat, dat de gens hun doelstellingen aan de
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel 023 - 5718648. Postadres:
gift bijna vanzelfsprekend met gemeenschap ten goede laat kopostbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bi|
één stem verschil zal worden .men is er niets aan e hand. Men
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
geaccepteerd. Om op basis van is dan naar mijn mening vrij
kantooruren
het gezegde: 'een gekregen om de herkomst van het geld
Dick Piet (red. chef), Robbert Wortel
(adj.chef/emdred.). Monique van
paard moet men niet in de bek (middelen) onbenoembaar te
Hoogstraten, Eduard Herkes
kijken' en de gedachte: 'krijgen laten. Anders wordt het wanVormgeving/Opmaakredactie: Dick
is krijgen' al weten we niet pre- neer men de gemeenschap via
Piet (chef), Willem Bleesmg, Paul Buseen
se, Pieter Hendal, Theo van der Lmcies wie het betaald, een gift te het gemeentebestuur
den, Yvonne Mulder, Andre Stuyferaanvaarden mogen voor de schenking doet. Ik ben van mesant. Systeemredacteur Hero Blok.
overheid geen (mede)argumen- ning, dat de stichting in zo'n
Redactiepromotie: Trudy Steenten zijn die een rol spelen.
geval volledig opening van zakamp
ken dient te geven over de herAdvertentieverkoop: Gasthuisplem
Critici zullen wel beweren, komst van de gift en anders
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
dat de raadsleden weer wat ge- mag het gemeentebestuur naar
Postadres, postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer: 023 vonden hebben om ruzie over mijn mening de schenking niet
5730497. M Oosterveld Kantoor gete maken. Vaak zijn het dezelf- accepteren.
opend: maandag 1300-1600 uur,
de critici, die met hun oordeel
Ik heb geen twijfel aan de
dinsdag 900-11.00 uur, woensdag
klaar staan als aan een burger goede bedoelingen van het be0900-12.00 uur en 13.00-17.00 uur;
donderdag 09.00-1200 uur, vrijdag
of een bedrijf een omstreden stuur van de stichting, dat be0900-16.00 uur
bouwvergunning wordt ver- staat uit de heren Jaap Kroon
Regiokantoor: Gebot... Aemstelstyn,
leend: „Hij zal wel steekpennin- (voorzitter), Andries Filmer
Laan van de Helende Meesters 421 B,
gen hebben betaald." Dat geeft (secretaris), Gerrit van Kuyk
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelal aan, dat een gemeente zeer (penningmeester) en Roei van
veen Faxnummer. 020-6475449. Mizorgvuldig te werk moet gaan de Heuvel (lid). Het feit echter
cro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
bij het aannemen van geschen- dat telkens andere namen opFaxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.
ken. Daarbij moet alle open- duiken wanneer het activiteiheid betracht worden, zodat er ten van de Stichting StrandkorAbonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
niet de minste schijn zou kun- rels betreft, zou voor het gekwartaal; ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
nen optreden dat personen, be- meentebestuur
per jaar. Voor postabonnees gelden
aanleiding
andere tarieven. Losse nummers ƒ
drijven of instellingen zich enig moeten zijn om de werkelijke
1,95.
recht kunnen of willen ontle- kracht achter de Stichting te
Opgave abonnementen, verhuinen aan het feit dat zij een ca- willen kennen en bekend te mazingen.etc: ma t/m vr 08 30-17 uur, tel
(020)-562 6211.
deau hebben gegeven.
ken alvorens een geschenk
Bezorgklachten: donderdag 09.00wordt geaccepteerd.
12 00 uur. tel. (023)-5717166
Dat de schenker in dit geval
Tevens gelet op de wel zeer
de Stichting Strandkorrels is, ruime mogelijkheden om tot
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
verandert daar niets aan. De fondsvorming te komen (volAangesloten bij de Nederlandse
stichting heeft in het verleden gens de oprichtingsakte) en het
Nieuwsblad Pers (NNP).
diverse leuke aanwinsten op ontbreken in de akte van een

Kazerne

buren platlopen."
De gemeente geeft urgentieverklaringen voor specifieke
woningen of buurten af. Sterker nog, als mensen veel noten
op hun zang hebben, krijgen ze
juist geen urgentieverklaring.
Als de nood maar hoog is,

Versteege weigert geld
voor bestemmingsplannen

KNRM-film

Zandvoorts
Nieuwsblad

Volgens Versteege is dat echter onzin. „Och, het is toch gebruikelijk om als college eerst
eens om je heen te kijken wat
de mogelijkheden zijn voordat
je met een voorstel komt. En m
dit geval is alles nog erg prematuur. Er is absoluut nog mets
beslist."
Niettemin hoopt hij vaart te
kunnen zetten achter de verbe
tering van de situatie van de
brandweer.
„Hoe hoog de nood momen
teel is, weet ik niet exact. Maar
voor mij als bestuurder is het
natuurlijk heel belangrijk om
voor de veiligheid van de bur
gers te kunnen zorgen. En als
de kazerne inderdaad niet meer
voldoet aan de ARBO-eisen is
dat een reden temeer om hier
een prioriteit van te maken."

Geen agenten
ZANDVOORT - De gemeente
gaat niet de twee extra agenten
in de zomer zelf bekostigen.
Dat is vorige week woensdag
aan het einde van het begrotingsdebat besloten. De meerderheid van de partijen vindt
dat de politie verantwoordelijk
is voor de agenten. Alleen D6G
(Van Leeuwen en Termes) zagen dat anders. Maar zij stelden
immers vorig jaar al voor om de
gemeente de extra agenten te
laten betalen.

36 uur werken
ZANDVOORT - Met gemengde gevoelens heeft de gemeenteraad besloten om 190.000 gulden uit te trekken voor de
36-urige werkweek van sommige ambtenaren.
De uren van de ambtenaren
bij de receptie, de reiniging, de
plantsoenendienst en sociale
dienst moeten volgens een
meerderheid van de raad per l
januari in elk geval opgevuld
worden. Over de rest van de
ambtelijke uren legt het college
nog een nieuw voorstel op tafel.

Op plek jubilerend Triton
sliepen ooit de nonnetjes

Berichten en tips
\ oor de/e rubriek met
/akenmeuws kunt u sturen naarde
redjctie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort. ol inleveren
bij het kantoor op Gasthuisplein 12
Tel: 023-5178648 Fax 023-5730497

men... Oh, je weet niet wat dat
is? Nou, je hebt de hoofdmaanden: juli en augustus en de rest
noemen we schoudermaanden.
Nou, toen dacht ik bij mezelf,
we moeten de zwakke tijd goed
doorkomen. Via het Rode
Kruis in Duitsland kwamen we
in contact met actieve semorengroepen. Die wilden hun viikantie wel bij ons vieren. Nou,
dat was fantastisch. We hadden
het er in de stille maanden druk
mee."
„Ook legde ik indertijd contact met het opleidingscentrum
van de ABN in Breda. Ik hoorde
dat ze vaak overflow hadden,
teveel cursisten en te weinig
zaalruimte. Dat was business
voor ons: ik bood onze zalen
aan, de omgebouwde kinderkamers van de nonnetjes hun gas
ten in die tijd. En meteen zat ik
vol. De combinatie was uniek
in de zomer familiehotel, 'b winters conferentiehotel. Het was
het begin van een jarenlange sa
menwerking met ABN. Later
werd dat uiteraard ABN Amn>
Het eerste contact werd indertijd gelegd, een belangrijk contact voor ons. We zijn al jarenlang bezig om samen met ABN
Amro een project te onlwikke
len. We willen in de toekomt!
op de plaats van het oude Dolfirama een nieuw hotel/anpartementen- en conferentiehotel te
stichten."
,,Mochten we ooit hotel Triton verkopen, dan hoop ik dat
we het aan mensen overdoen,
die net als wij dit stukje cultuur
en historie in de bednjfsvoering willen koesteren Want hutel Triton staat niet zomaar op
een plek. Het is een specifieke
plaats met een verhaal."
HOTEL
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HAARLEMMERSTRAAT IA ZANDVOORT

• 2 koppen
•OSDPal
Secam B/C
• index zoek
systeem
•scartaansluiting
•40 kanalen
•8 programma's
•incl. afstandsbediening

vermogen
• 3 CD-wisselaar
•digitale AM/
FM-tuner
met timer
•dubbel
cassettedeck
met highspeed dubbing
•incl. boxen en afstandsbediening.

vermogen 800 Watt
inhoud 18 liter
4 vermogensstanden
timer tot 35 minuten
draaiplateau 23,5 cm
ontdooien met
behulp van
de tijdschakelaar

van 499

VOOI*

59
&&&

• 55 cm Blackhibri-FSQ
beeldbuis
• 60 voorkeuzezenders
•teletekst met 4
pagina's geheugen
•menubesturing
• incl. afstandsbediening

Zeer royaal splitlevel woonhuis met voor en achtertuin, geschikt voor dubbele bewoning of als
praktij kwoning.
Indeling: entree, toilet, voorkamer, achterkaraer, nieuwe keuken; Ie etage: woonkamer met
open
haard
en
schuifpui,
moderne
woon/eetkeuken, balkon; 2e etage: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en toilet; 3e etage
grote zolder.

229:

van 259 r

MET Ï5;AIRIMHES;

M E T 9 AIR MIIES

Ffigidaire wasautomaat

Miele stofzuiger

• max. vulgewicht 4,5 kg
•traploos instelbare temperatuur
• roestvrijstalen trommel
• kinderveilige bediening

mechanische zuigkrachtregeling
viervoudige luchtfiltering
2-delige metalen zuigbuis • automatische oprolsnoer • opbergruimte voor
accessoires

van 499.-

ego-

voor ^*J£r.

van

749.-

800 TOEREN

HET 23 AIR MILES

Vraagprijs
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|
l
•
•

ƒ 415.000,- k.k.

~ ~ ~ "

maandag - vrijdag: 8.30-17.30 uur
zaterdag: 10.00-14.00 uur

iË^
^
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Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

- ' '.'-:-.'-'.••.•••.'••'''•'
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GARAGES IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur:
Garage Keesomstraat 67A, huur ƒ 123,21 per maand en
garage Celsiusstraat 83A, huur ƒ 123,21 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 67A hebben
de huurders van de woningen aan de Keesomstraat met de huisnummers 273 t/m 395.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Celsiusstraat 83A hebben
de huurders van de woningen aan de Lorentzstraat met de huisnummers 10 t/m 40 en de huurders van de woningen aan de Celsiusstraat met de huisnummers 65 t/m 95.
Toewijzing van de garages vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garages door een briefje met uw naam,
adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M, Thomsonstraat 1, 2041 TA
Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 13 november 1996 om 12.00 uur,
in ons bezit te zijn.
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ƒ 425.000,- k.k.

MAKELAAR
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Volkswagen-dealer STRIJDER gevestigd
aan de Burg. v. Alphenstraat, is heel enthousiast over de nieuwe Volkswagen Passat. Mocht het vorige model al niet over
belangstelling klagen, sinds de opvolger
in de showroom staat, is de interesse
enorm groot. „Dit is niet in de laatste
plaats te danken aan alle positieve berichten die de afgelopen weken in de bladen
en kranten verschenen", vertelt STRIJDER „Dat lezen veel meer mensen dan ik
had verwacht. De klanten die ik hier in de
showroom krijg zijn dan ook al heel goed
op de hoogte. Bijvoorbeeld over het programma van benzine- en dieselmotoren
met vier, vijf en zes cilinders, zijn complete standaarduitrusting met onder an-

Passage 3&40
2042KVZandvoort

NVM
MAKELAAR

• - . • • • .•.•.

De Stichting Thuiszorg Kennemerfand
Zuid is werkzaam in de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. De orsanisatie biedt
gezins- en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
wonen.
Er wordt nauw samengewerkt met het
Kruiswerk en andere zorgaanbieders in
het werkgebied.

Volkswagendealer STRIJDER
laaiend enthousiast over nieuwe Passat
— „En ... hoe vindt u hem geworden?"
vraagt Volkswagen-dealer STRIJDER aan
de bezoekers van zijn showroom
„Waarom ik dat steeds vraag' Omdat de
nieuwe Passat méér is dan zomaar de opvolger. Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en vormgeving is de nieuwe Passat in
het segment van de grotere middenklassers een pionier. Ik noem de standaard
airbags, ABS, het volledig verzinkte koetswerk met elf jaar carrosseriegarantie en
zijn chique verschijning. Wat is gebleven
zijn ruimte, betrouwbaarheid en degelijkheid. Als ik dan zijn prijs noem, dan kijken
de mensen me ongelovig aan "

dere standaard in hoogte en lengte verstelbaar stuur, elektrische ramen en ABS.
Het enige dat men voor de introductie nog
niet wist was zijn prijs. Nou, en die is heel
gunstig! Vanaf ƒ42995,-. Begin volgend
jaar komt de nieuwe, nog ruimere Passat
Variant."

Een leuke bijverdienste . . . ?
Voor langere tijd . . . ?
Ook uw werktijden in overleg te regelen . . . ?

Gevraagd naar Strijders mening over de
introductiecampagne moet hij hartelijk lachen. Hij zegt: „Ik vond 't een hele stunt
van de importeur, die tientallen trailers
met Passats die een hele week door het
land reden. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig. Ik kreeg er heel wat vragen over.
Bij veel mensen heeft de Passat een wat
tam, misschien zelf een beetje saai imago.
Door de nieuwgierigheid op te wekken
gaat het publiek met andere ogen naar de
nieuwe Passat kijken. En dat verdient hij
ook, want hij is totaal anders dan zijn voorgangen luxer, completer en stijlvoller. Ik
denk dat ik er heel wat klanten bij krijg
die voorheen niet eens aan een Passat
dachten! Mijn team van medewerkers zal
ook hen gastvrij ontvangen en uitnodigen
voor een proefrit Want de nieuwe Passat
is niet alleen mooi om naar te kijken, maar
je moet er vooral ook in rijden: van de rust
genieten, de soepel motor voelen, kortom
luxe rijden voor een onverwacht gunstige
prijs. Ik zou zeggen, stap eens in..."

Dat kan Als

Daarbij helpt u oudere en/of zieke mensen by huishoudelyke werkzaamheden gedurende minimaal 3 uur per 14
dagen en maximaal 12 uur per week
Momenteel zijn er plaatsingsmogelijkheden in ons gehele
werkgebied
Het salaris is ƒ 14,87 netto per uur voor 23-jangen en
ouder
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar
Belangrijk!
Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 7 003,- per
jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is),
terwijl de partner de dubbele belastingaftrek behoudt

Vanaf heden te bezichtigen in onze showroom.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08 30 en 12 30 uur

UW VOLSKWAGEN EN AUTO DEALER

PERSCOMBINATIE

Auto Strijder B.V.

Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout
Telefoon 023-5213421

Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023-5714565

is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en de
Weekmediabladen
Onlangs zijn de technologie-functies bij Perscombinatie
herordend. Deze herordening omvatte het samenvoegen
van twee automatiseringsafdelingen en het decentraliseren
van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Morton Automotive Safety Products (ASP)

• gunstige werktijden: je werkt in 2-ploegen-

stond in de USA aan de wieg van de

dienst (van 06 00 tot 14.30 uur en van 15.30

ontwikkeling van de airbag en investeert

tot 24 00 uur) zodat je de files zult missen;

Op centraal mvo wordt een Serviceburo ingericht. Dit
buro wordt verantwoordelijk voor de cliënt-installaties, de
2e-lijns-ondersteunmg en het configuratie-beheer van
zo'n 800 pc's en Apple's in een heterogene omgeving (o.a
Novell, Unix, l B.M -mainframe, AS/400, ATEX)

veel in toepassingen die de veiligheid van

het betekent wel dat je beschikt over eigen

bestuurders en Inzittenden nog verder

vervoer

Morton ASP ook in Amsterdam gevestigd.

met tal van doorgroeimogelijkheden omdat de

Wij willen graag in contact komen met mensen die willen
meewerken aan de verdere opbouw van deze afdeling

Hier worden airbags geproduceerd en

airbag steeds meer ingeburgerd raakt en de

De baan die wij te bieden hebben vergt een denk- en
werkvennogen op H.B.O.-nivo; het gaat hierbij om de
functie van

Supportmedewerker
Serviceburo I.T. m/v

zal verhogen. Sinds ongeveer twee jaar is

• een baan bij een gezond, snelgroeiend bedrijf

geassembleerd voor de Europese markt.

automobielindustrie constant in beweging is

Momenteel hebben we nog zo'n 200 mede-

• werken m kleine teams en een zeer schone

werkers, maar tegen het eind van deze

werkomgeving.

eeuw zal dit aantal zijn verveelvoudigd.

Wat we niet kunnen bieden is een asbak; bij

Zo zoeken we nu circa 100 operators voor

Morton mag beslist niet gerookt worden

diverse productie-afdelingen.
WIL JE SNEL AAN DE SLAG?
OPERATOR BIJ MORTON

Stuur dan onderstaande bon - binnen

Als operator heb |e een afwisselende
Voor het goed k u n n e n uitvoeren van de werkzaamheden,
zoals troubleshooting, het geven van cweedelijnsondersteuning, het installeren en beheren van chents en
het registreren en distribueren van storingsmeldingen
wordt een beroep gedaan op communicatieve vaardiglieden, annktisch denkvermogen, stressbestendigheid en
servicegerichtheid
We verwachten van deze medewerk(si)er dit hij of zij
initiatieven ontplooit, in projectteams kan werken en beschikt over de nodige creativiteit

Kennis (op support-nno) van DOS en Windows 3 1 1 ,
van Novell 3 en 4 en van Windows 95 en/of Windows
NT-workstation, kennis van Perfect Office, Um\ en
Apple is meegenomen
Ervaring is ook niet onbelangrijk Wij gaan uit van niinimaal 3 jaar ervimig m tweedelijnsondersteiimng m een
cliënt-server omgeving (zowel op hardware- als softwaregebted) en van e r \ a n n g in het werken niet systeembeheertools
Vanwege de serviceverlening lan onze buitenvestigingen
is een rijbewijs vereist
Voor nadere informatie k u n t u zich wenden tot mevrouw
I van I looff, groepsleidster Serviceburo, telefoon
020-5623233 "
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de afdeling
Personeelszaken, t a.v de heer N. Burgers, Wibautstraat
150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding van
NB/96 03
Sluitdatum is 16 november 1996

14 dagen - en met vermelding van Tempo Team

baan, waarin je samen met collega's in een klein

Projecten op de envelop - naar Tempo Team

team werkt Er zi|n verschillende productie-

Projecten/Morton, Stadhouderskade 2, 1054 ES

h|nen, met de modernste apparatuur, waar de

Amsterdam. Je krijgt dan zo snel mogelijk een

diverse onderdelen van de airbag worden ge-

informatiemap met daarin de concrete functies

assembleerd Zo is er een h|n waar met behulp van moderne naaimachines de 'bag' gemaakt wordt

en een sollicitatieformulier. De selectie zal worden uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers van

Een lijn waar de 'mflator' wordt geassembleerd, het mechanisme dat ervoor zorgt dat de airbag ont-

Tempo Team Projecten. Overigens, we rekenen op veel reacties van vrouwen1

vouwt En een li|n waar de mflator en de bag worden samengevoegd tot een complete airbag. In alle
gevallen is het uiterst nauwkeurig werk, het gaat tenslotte om een veiligheidsproduct

De \aktechmsi_he kennis die we venvachten is als volgt

Naam:

m/v*

Adres
MORTON STELT HOGE EISEN
We zoeken mannen en vrouwen die passen m een jong bedrijf en graag met ons mee willen

Postcode-

groeien Verder moet je tegen een slootje kunnen, omdat we veel van je vragen Allereerst inzet, inbreng

Woonplaats:

bij mogelijke verbeteringen en zeer grote nauwkeurigheid |e bent in staat nieuwe medewerkers die

Telefoon

na jou binnen zullen komen te begeleiden en je kunt bij een groeiend bedrijf alle veranderingen bij-

Geb. datum

houden Je beheerst het Nederlands goed en bent bereid in ploegendienst te werken Voor alle functies
vragen wij ten minste een opleiding op MAVO-/LTS-niveau of ervaring die je op dit niveau heeft
gebracht Je woont daarnaast op een bereisbare afstand van ons bedrijf

Opleiding:
Aantal jaren/soort werkervaring:
Goede beheersing van het Nederlands:

ja/nee*

MORTON BIEDT VEEL
We vragen veel van je Maar kunnen |e ook het nodige bieden Je kunt onder andere rekenen op.
• een salaris dat in overeenstemming is met de zwaarte van de functie en een uitgebreid pakket
arbeidsvoorwaarden

j
j

W. DRAPRSTRAAT 29 ZANDVOORT

IN JANUAR11997
'

•
l

Goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met
aangebouwde stenen garage en vrijstaande stenen schuur.
Indeling: hal, toilet, woonkamer met open keuken; Ie etage: 3 slaapkamers met wastafel, toilet, badkamer met ligbad en wastafel; 2e etage:
vaste trap, kamer met dakkapel, zolderberging
met cv ketel en boiler.
Vraagprijs

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN ONS FILIAAL

~""~~—i,

BEL VOOR MEER INFORMATIE
OF EEN VRIJBLIJVENDE
BEZICHTIGING 023-5715531

*doorhalen wat niet van toepassing is

orton
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goedzichtbaar
Elk weekend is het raak. Zo ook deze herfst. Vandalisten
vernielen andermans bezittingen, spullen van de gemeenschap en van burgers. Uit een enquête die de gemeente in
juli '95 hield, kwam naar voren dat 63 procent van de vernielingen plaatsvindt in het centrum of langs de looproute van
Gran Dorado naar het centrum. Daarna volgt de rest van
Noord als meest vandalisme-gevoelige wijk. De politie en de
gemeente hebben beloofd vandalisme ook mee te nemen in
het project 'Integraal Veiligheidsbeleid', omdat in de enquête van een jaar geleden veel burgers aangaven dat ze
zich storen aan de vernielingen.

Ontsnapping
Het politiebureau Zandvoort sluit tegenwoordig 's avonds orn 23.00 uur.
Daar is nog niet iedereen aan gewend. Toen de klaverjasclub - bestaande
uit een flink aantal oud-Zandvoortse agenten - na een gezellig avondje
kaarten weer naar huis wilde, bleek dat ze opgesloten zaten in het bureau
aan de Hogeweg. Uiteindelijk konden ze via de kelder 'ontsnappen'.
Hoewel enkele leden daar zelf om moesten lachen, ontkent de kaartclub bij
navraag plotseling met klem. We zullen het dan maar op een 'gezellige
roddel' houden.

Waanzin
Automobilisten rijden regelmatig het paaltje bij de kleine spoorwegovergang in de Verlengde Haltestraat omver. De gemeente
heeft de vluchtheuvel al een keer verbreed, maar dat hielp niet. Ook het vervolgens versmallen heeft geen effect gehad
KoLn Andr

Op één na, zijn alle strandtenten inmiddels verdwenen. Gert Toonen, een
van de laatsten uit de rij van 32 strandtenten, kreeg te maken met een
flinke najaarsstorm (uitloper van 'Lilly' uit Cuba). Daarom kon hij op een
gegeven moment niet meer verder met afbreken. Maar het kwam allemaal
nog goed. Een flink aantal Zandvoorters heeft hem 'een handje' geholpen.
Eigenlijk waanzin als je bedenkt dat de strandpachters over 12 weken
alweer terug zijn.

Bukken!
Bewoners uit de Max Planckstraaten omgeving moeten voorlopig even niet
open doen als er wordt aangebeld. De gemeente Zandvoort start binnenkort een onderzoek naar de illegale bewoning boven de loodsen op het
industrie-terrein. Beetje lullig met al die woningnood in Zandvoort, maar
enfin....U hoort het wel van me, wanneer u de gordijnen weer kunt
terughangen.

Hilly Janssen in Amsterdam
Als u in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam toevallig een hapje gaat eten bij
lunchroom Het Buffet, moet u niet gek staan te kijken als er boven uw hoofd'
een echte 'Hilly Janssen' hangt. De bekende Zandvoortse schilderes, die al
eerder exposeerde in het Casino Zandvoort, houdt daar een expositie. Haar
kunstwerken hangen hier wel heel toepasselijk. De laatste tijd vliegen ze
namelijk 'als warme broodjes' de deur uit.

Mobiele brievenbus
Het vandalisme viert nog steeds hoogtij in Zandvoort. In de buurt van Gran.
Dorado halen ze in het weekend niet alleen de antennes, afvalbakken en
groenbakken binnen, maar ook nog eens de brievenbus. Laatst klaagde
een man uit de Van Speijkstraat dat hij een belangrijke brief niet had
gekregen. Bleek dat hij vergeten was z'n brievenbus terug te hangen. ;

Gesnapt
Op diverse plaatsen in Zandyport verliezen de prullenbakken
regelmatig hun onderstel, bijvoorbeeld in de Burgemeester
Van Alphenstraat, tegenover de sporthal van Gran Dorado.
Meestal wordt er ook nog een fikkie gestookt in de prullenbak- Wie zijn fiets in de Louis Davidsstraat bij het busstation parkeert, loopt de kans dat er weinig van overblijft. Ook in de stalling bij
ken
Foto André Lieberom de Vondellaan is het regelmatig raak
'
A n d re tjeberom
(ADVERTENTIE)

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:

Oké, luie bezorgers van drukwerk en kranten. Jullie zijn erbij: bewoners uit
de Vondellaan en omgeving ergeren zich al tijden aan de bende die jullie
steeds achterlaten bij de overdekte fietsenstalling van de eerste spoorwegovergang aan de Vondellaan. Vandaar de foto van deze illegale dumpingsplaats. Pakken met huis-aan-huisbladen en drukwerk liggen er gewoon:
neergekwakt, met de touwtjes er nog om. Voortaan gewoon weer bezorgen
die hap en niet zo sneeky. Anders zullen wij dit krantje eens bezorgen bij
jullie bazen. Eens kijken wie er met de Kerst z'n wijk nog heeft.

Dier
van de
week

Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk, ds C. vd Vate, met
medewerking van Beatrixschool.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

Zondag 10.00 uur: SOW, ds C. vd Vate, met medewerking van de
Beatrixschool.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: geen viering.
Zondag 10.00 uur: opvoering musical Jona Gold.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zaterdag: verkoopmiddag van twee tot vier.
Zondag 10.00 uur: geen dienst.

Speelweek van 7 t/m 13 Nov.
D e ra I
o o r e
BlOEdviOOl

SENSUEEL

A.L.
Dagelijks 13.30

De illegale dumpingsplaats

Foto: Andre Lieberom

Feessie bij Harrie en Toos
Op zondag liepen heel wat Zandvoorters een beetje 'mistig' rond. Ze
hadden de avond ervoor een feestje gehad bij het Busstation van Harrie en
Toos. En wie dat stel kent, weet dat een feessie.... ook echt een feessie is.
Toos werd vijftig en dat moest dus even flink gevierd worden. Naast het
Busstation werd een grote tent opgezet, anders konden ze er allemaal niet
in. Niet alleen Toos werd een jaartje ouder... Zo voelden de gasten zich ook
toen ze zondagmorgen weer wakker werden.

Jamba is een gesteriliseerd
Dobermann teefje van vier
jaar. Samen niet een
POLITIE: Alarmnummer 06-11. Postbus 100, 2040 AC ZandDobenr.ami reu is ze bij het
In andere gevallen: tel. (023-) voort. Belbus: Om van de beibus (voor bewoners van 55 jaar
Kennemer Dierentehuis
5713043.
Zandvoort binnengebracht.
BRANDWEER: Alarmnummer en ouder) gebruik te kunnen
Spoedoperatie
06-11. In andere gevallen maken, dient men zich 24 uur Inmiddels heeft haar vriendje Rien Couvreur, voorzitter van de Stichting Hart voor Polen is de Zandvoortse
023-5159500 of - voor info over- van te voren- op te geven bij wel een nieuw tehuis gekregen. huisarts Chris Jagtenberg en een team van medisch specialisten reuze
maar y.ij nog niet. Ze is
Huis in de Duinen, tel. (023-)
dag - (023-) 5740260.
dankbaar. Men wilde in Polen na een mislukte operatie het rechterbeen
AMBULANCE: Alarmnummer 5713141, tussen 11.00 en 17.00 niettemin erg vrolijk en sociaal afzetten van de Poolse K'arol Pawela. De operatie was al gepland, maar
tegenover andere honden. Zelfs Rien zorgde ervoor dat de man met spoed met het vliegtuig naar Nederland
06-11. Anders: tel. 023-5319191 uur.
voor bekende en onbekende
(ongevalllen), Centrale Post Aïg. Maatschappelijk Werk
werd vervoerd voor een 'second opinion'. Toen Karol in Zandvoort aanmensen is ze vriendelijk.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
kwam. werd hij hartelijk opgevangen in Pension Eden aan de Paradijsweg.
5713459
bgg
023-5320464. Kleine kindereu is Jamba niet Daar heeft dokter Jagtenberg hem onderzocht. Het bleek dat zijn tenen al
nemerland.
HUISARTSEN: De volgende Spreekuur op werkdagen van 7.0 gewend. Bovendien houdt, ze aan het afsterven waren. Met spoed werd de man (overigens belangeloos)
huisartsen hebben een geza- 9.00-10.00 uur. Verder volgens minder van katten, paarden en geopereerd. Uit zijn gezonde been werd een vat genaaid en teruggeplaatst
hamsters of konijnen. Jamba
menlijke
waarnemingsrege- afspraak.
in het been met de slechte circulatie. De operatie slaagde en de man kon
zou zich prima op haar piek
ling: J. Anderson, B. van Ber- Telef. Meldpunt Sexuee! Geweer terug naar huis. Wel moesten later nog twee tenen worden geampugen, C. Jagtenberg, Hermans, P. weid: tel. 023-5340350 op werk- voelen bij een baas of bazin die teerd, maar Karol Pawela loopt weer op straat, rijdt auto en voelt zich uiterst
voldoende tijd heeft en
Paardekooper, H. Scipio-Blü- dagen 12.00-14.00 uur en maangelukkig.
aandacht aars haar wil
+
donderdagavond
me, F. Weenink. Informatie dagbesteden.
daarover tijdens weekend, 19.00-21.00 uur.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én Telef. meldpunt Ouderen Mis- Met andere woorden, iemand
Afscheid
die met haar heerlijke lange
tijdens feestdagen via telefoon- handeling: 023-5159700, van
Het verhaal van de oogst van de perzikbomen uit de Zuiderstraat (Hotel
wandelingen wil maken. Want Triton) heeft heel wat teweeg gebracht. Er zijn verschillende mensen uit
nummer (023-) 5730500. De 08.30 tot 17.00 uur.
spreekuren van de dienstdoen- Zandvoortse Vereniging van daar houdt ze van. Net als vee! Zandvoort die iets soortgelijks meemaakten. Zo ook de bekende mevrouw
mensen trouwens.
de arts zijn zowel op zaterdag Huurders: Gratis advies voor
Van de Ham. Zij woonde als enige nog in een huisje op het voormalige
IVüeer informatie bij liet
als zondag van 11.30 tot 12.00 leden. Telefonisch spreekuur
rangeerterrein van de NS. Het spoorhuisje is in verband met de toekomstiKennemer Dierentehuis,
uur en van 17.00 tot 17.30 uur. elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
ge bouw van het Stationsgebied afgebroken. De tuin werd om die reden
Keesomstraat 5,
uur: (023-) 5731618 (SecretariEen afspraak is niet nodig.
verwaarloosd. Maar de negenjarige perzikboom gaf dit jaar voor het eerst
telefoonnummer 5713888.
Tandarts: Hiervoor de eigen aat ZVH). Postbus 287, 2040 AG
een heleboel vruchten....een waardig afscheid.
tandarts bellen.
Zandvoort.
Apotheek: Zandvoortse Apo- Woningbouwvereniging: EMIM:
theek, H.B.A. Mulder, tel. Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
(023-)5713185. openingstijden technische
(alleen voor recepten): zater- 5717577.
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 Storingsnuminer gas buiten
uur, zondag 11.30-12.30 en kantooruren: tel. 023 - (5)235100
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- (nv Energiebedrijf Zuid-Kenneningstijden informatie over de merland. Tel.: 5235123.
regeling via tel.nr. (023-) Taxi: tel. (023-) 5712GOO.
5713073.
Openbare bibliotheek: PrinsesWijkverpleging: Voor spoedge- sewee 34, tel. (023-) 5714131.
vallen is het Kruiswerk Zuid- Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
-Kennemerland 's avonds, 's uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30.
nachts en in het weekend te be- vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
reiken via de doktersinforma- u., zat. 10-14 uur.
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
Burgerlijke stand
A.C.M. Gombèrt en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Periode: 29 okt - 4 nov
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Geboren:
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Rosanna Helene, dochter van
(023-) 5715847.
Alfonsus Maria Bervoets en
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Thessa Buddingh.
der dieren (023-) 5714561, Ver- Lesley Henry, zoon van Arie
missingsdienst
023-5383361, Loos en Albertine Jacoba VosAsiel Zandvoort (tevens pen- se.
sion) (023-) 5713888. Stichting Sanne Pauline Marianne, docliRegionale Dierenambulance: ter van Robert Henk van den
023-5363476 of alarmnummer Bergh en Regina Hester Gerar023-5334323 (24 uur per dag).
da Brugman.
SOS Telefonische Hulpdienst Overleden:
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag Gerardina Loos-Jansen, oud 9(i
en nacht bereikbaar voor een jaar.
Prederik Evert Hendriks, oud
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort: 74 jaar.
Willemstraat 20, Voor informa- Nicolaas Franciscus Valks, oud
tie, advies en hulp tel. (023-) 73 jaar.
Nieuwe doelgroep voor de dak-'en thuislozenkrant: de brandweer
5717373, op alle werkdagen van Albertus Vos, oud 81 jaar.
Illustratie M;irc de Bo
9.00-17.00 uur. Schriftelijk: Benjamin van Boets, (i8 jnar.

ZN N

VU» tb* SntlPTCASC wnb
•ït« at http://ttrip-tixaiMi.com

A.L.
Dagelijks 15.30

12 jaar
Do. t/m di.
19.00

16 jaar
Do. t/m di.
21.30

Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag 13 november om 19. 3O uur
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Regies Jacques Kivette

Met: Marianne Denicourt en Anne Karina.

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort tel: 023-5718686
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse auloubnek die op vrijdag verschi|nt in Het Parool, op zater<:oq in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
odihc's van Weekmedia l w Amsterdams Stadsblad, Buitunveideitse Courant, Dicmer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
N cuwbhlad Gaaspordam Arnstelveens Weekblad, Uil'utuinse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
>^n /undvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
lelr-formi h van maandag t/m vrijdag tussen 8 3 0 en
.'O 00 uui Tel 020 665 86 8ó. Fax 020-665 63 2 1
Sfjinftelijk Vul de bon in en zend deze aan
bHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Arnsteidarn
Afgeven kan ook bi| Hel Parool, Wibautstraat 1 3 1 , Am'.Ic'dam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Anslclvcen kantoor Acmstelsti|n, [aan van de Helende
Meesters 42 l B, Zandvoorl. Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zijn, worden de
v'olqendc dag in Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
on de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
nuis aan-huisbladen van Weekmedia.
Totole oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO ï-IN-3 MINI'S?
ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ
9,20
ƒ 9,20
ƒ 10,90

3 regels
voor elke extra regel
mm-pri|$
mm prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

[AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
met breder dan twee kolommen).
Alle pri|zen zi|n excl. l 7,5% BTW.
Gewone advertenlies (breder dan twee kolommen),.tarief op aanvraag

Nissan

Renault

NISSAN 1.6i, SLX coupe,
taj 1990, wit, alum velg, br.
band.,
cd-speler
030
2613924, 06 - 52663752.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Nissan Micra model M, '85, wit
61 000 km, nwe APK, ƒ 2500. T.k Renault 19TD, 1.9 diesel, 5
Tel 020 • 6854056
drs, b j. juli '91, APK aug. '97,
Patrol Turbo Wagon GR 28 DT, 165.000 km., wit, trekh., 2x25W
+
speakers,
1950 kg, diesel KI. rood + radio/cass
spcc stripping Geel kenteken ƒ8800,-. Tel.. 020- 620.51.02,
6 cyl., bj. 1991. Nieuwe APK, b.g.g 638.91.04.
geh, gerev
motor. Vr pr
ƒ 30 000 incl alarm/muziekinst.
Tel 0315 - 631595.

Rover

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Perfecte Opel rekord 2 OS, luxe Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
'84, 170000 km, apk febr.'97,
ƒ1100 1e eig.. 020 • 6831293 Amsterdam, Amsteveen e.o.

Opel

RECORD
Duivendrechtsekade 75 t/m 77
Amsterdam. Tel. 020 - 6949266.
Peugeot 305, bj. '84, pr ROVER 416si, april '96, 12.000
ƒ1250. 020-6165656/6387164. km, 5-drs, kleur flame red.

Peugeot

Z Ul DW lJK
peugeot-dealer

Seat

'Inkl 3mndBOVAG-gar+APK Uw bod op mijn zr sp. SEAT
205 GE 1.11 '91
56000 km BIZA 1.5 SXI.b.j. 1991,97.000
'12 mnd Leeuwek.-gar + APK km. Bel 035-6562368.
106 XSI 1 6 '94
39000 km
106 XN Diesel '93 68.000 km
205 Accent 1.1i '9339.000 km
205 XR !.4i '93
29 000 km Voor een perfecte SAAB 99
306 XN 1 4 '95
29.000 km 90, 900, 9000 ook Royal Class
"z.g.a n direktie'demo auto's
SAAB SERVICE
306 XR 1 4i '96
11.000 km
MOLENAAR
306 XS 1 6i '96
11000 km
406 ST 18i;16V '9517.000 km
HOOFDDORP
'Vreemde merken
VW Polo '89
92.000 km Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
Ford Fiesta 1 1i '91 94.000 km
voor Saab motoren
Mazda 323 aut. '91 25.000 km
en versnellingsbakken.
Mmervalaan 86, A'dam - Zuid Tevens verkoop van nieuwe
Tel. 6629517/6791864
en gebruikte onderdelen
023-5614097
o Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie m deze
MOTORISCHE problemen'' rubriek krijgt u alleen
Laat uw auto testen d.rn.v. de toegezonden als u dat bij de
modernste apparatuur.
opgave van de advertentie
Garagebedrijf OUT. 020 - kenbaar maakt. De kosten
6441020 ma.-vr. 8.00-17.00 u. daarvoor bedragefi ƒ4,50

Saab

w

d
K

Kies uw Carisma...

Porsche

Voor meer informatie of advies, bel

n
H
k!
si
V
d
n

Suzuki

g

Amstelstein - Suzuki

'K

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.- 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

n
o

D

Volvo
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

CX 20i RE 1986, mooie autc
'1.750 VISA Garage. Tel.
VOLVO 740 GL Sedan, 1990,
020-6278410.
airco,
alle
opties,
grijs,
Hyundai Pony 1 5 GLX 3 drs APK'VVN-gek., ƒ 11.950.
ƒ 1 750
NIEROP-Daihatsu P Smit Autoservice, 6719154.
020-6183951.
Saab 900 GLI, '83, 269 000 km
LPG 9/95, APK 3'97 vr.pr
/ 1500,- 0113 - 252607.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
240 GL Estate 2.3, LPG . 1/89
740 GL Estate 2.3
4/90
740 GL, aut., 2.3
5/90
440 Escape 1.8
6/93
440 Escape 1.8
12/92
440 Escape 1.8
12/92
440 DL 1.8
4/95
460 Comfort 1.8
1/94
460 GLE LPG 1 8
10/93
460 Lux Line 1.8
3/96
340 automaat
8/89
Autobedrijf DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel: 0294-418200/418008

940 GL Estate 2.3
1991
850GLT2.5 20v
1992
740 Turbo
1988
740 GL 2.3
1989/1990
740 GL 2.3 Estate
1988
460 1.6
1994
440 automaat . 1990 t/m 1992
440 LPG
1990 t/m 1995
240 Estate 2.3 dec. 1990-1992
uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

Perf Saab 900 T 16 Cabriolet,
lederen interieur, ABS,
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097.
480 ES nw.st.'86. 440 1.8 mj. Volvo 340 GL, b.j. 1985, APK
'92. 340 DL 1.7 nw. st. '88. 8x juni '97, vr.pr. ƒ 1300. Tel. 020 BX Break 1,9 TG diesel, 6-'90
340 aut. '84 t/m '91. 240 DL 6897877
lood. APK 7-'97, 170000 km
Sedan '88. NIEROP VancouAdverteren in
ƒ7700 Tel 023-5713975
Daihatsu
verstraat 2-12, A'dam-West.
deze rubriek
't
AMSTERDAMMERTJE
020-6183951
Citr AX tnj okt '90, trekh
FAX: 020 - 665.63.21
Amstel 340-342
imp ƒ 4250. 020 • 6273697 evt
tegenover Carré
nr 505 Break
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Citroen Olthof b a . met 3 tot 12
maanden garantie en fmancie l v m overl, t.k. Charade TS
spec. Turbo D, 7-'93, 113.000
mg tegen zeer lage rente'
km, APK 7-'97, nw.pr. / 26.795
ontvangt u voor uw sloopauto (afdankauto) met volledige
Vrpr ƒ11975. 020 • 6471944.
vrijwaring. Gegarandeerde milieuvriendelijke demontage.
Xantia 18 X 16V 296/32500
Nefkens Amsterdam (West), Anthony Fokkerweq 15
NIEROP-DAIHATSU
Furore 9 93
ƒ16900 Vancouverstr
'
2-12 A'dam- tel. 020 - 6178805
; X Avantage 1 92 ƒ 14.250 West 020 - 6183951.
Nefkens Amsterdam (Noord, bij rotonde Meeuwenlaan)
7X Reflex 3 93
ƒ16500 Voor uw Nieuwe of Gebruikte Johan van Hasseltweg 65, 020-6372727.
BX Cannes 10 90
ƒ 8.550 DAIHATSU.
BX Toulouse 1 91
ƒ 12 500
OCCASION CENTRUM
BX 14 E 9 89
ƒ 7.950
ontvangt u voor uw sloopauto
ZUID-OOST
BX 14 E 6 89
ƒ 7750
(afdankauto) met volledige vnjAX 11 TGE 1 95
ƒ16250
Fiat Tipo 1.4 5 drs. sept. '94, warmg. Gegarandeerde milieuAX 11 TGE 10 93
/ 9750
31 000 km, groen met./ 19.880 vriendelijke demontage.
AX First Impress 4 94/ 14250
Nissan Micra 1 3, 3 drs okt. '93, Nefkens Amsterdam (west),
AX Furore 993
ƒ 12950
66000 km, rood
ƒ16440 Anthony Fokkerweg 15, tel.
AX First 5 93
/ 12.950
Opel Corsa 1.4, 5 drs aut. apr. 020-6178805, Nefkens AmsterAX Plaisir 5 9 1
ƒ 9950
'94 18.000 km gr. met/25 440 dam (noord, bij rotonde MeeuAX 11 TE 7 90
ƒ 7 500
Renault 1.9 RL Diesel 5 drs mrt. wenlaan), Johan van HasseltFiat Uno 45 S 9 90 ƒ 8 250
'95, 68000 km. rood ƒ20880 weg 65, tel. 020-6372727.
Ope1 Corsa 1 2 3 91 ƒ 11 750
Seat Ibiza 1.2 Crono mrt '93,
Isoiaiorwog 40, A'dam
T k diverse inruilauto's. Corsa
50.000 km, zwart
ƒ 13440
Siutordijk (Afslag S 102)
1 3 S 3 drs. 1/86/3950. AscoNissan Sunny 5 drs HB groen
Te1 020 6823520
na 1.6 S 3/83 ƒ 1.050. Volvo 340
met mei '94 56 000 km/ 18.440
autom. 12/84/1.050 MitsubiRuime keuze in 2 CV occasions
Daihatsu Valera april '95 20.000
shi Colt LPG 6/88 ƒ 4.250 BX
ailo leeftijden De Eendenspe
km rood
ƒ 21 880
1 6ProgressLPG8/91,/7.250.
cialist Leende 040-2061528
Daewoo Nexia 1 5 GTX 4 d.
B X 1 9 T R D 1 / 8 7 / 2 4 5 0 . BX 14
dec '95 25000 km mauve
Tegen inruilpr v 1e eig BX 19
TE 11/89/6.250 BX 14 TE 6/89
grey
/ 26 850
TGD Break Service Van 9 93
ƒ5750 Honda 1 5i CRX 6/85
Daewoo Espero 1.8 CD april
6750 BX 16 Tzi LPG. 631.
ƒ 7.950 Peugeot 205 GTi 6/84,
'96. 13000 km. bl. met. incl.
ƒ 7 2 5 0 BX 14 TE 6 8 9 / 5 2 5 0
ƒ4.950 BEREBEIT, Amsteldijk
executive pakket
ƒ 35.880
BX 14 TE 11 8 9 / 6 2 5 0 BX '9
25, Tel. 020-6627777.
Daewoo Espero 1 8 CD dec.
T R D 2 8 7 / 2 4 5 0 BEREBEr.
'95, 13000 km, blauw ƒ 29 980
An'sto'dijk 25 A dam. 020Daewoo Nexia 1.5 GTX 3 drs.
c62'777
sept 95. 18000 km
V Citroen AX met. blauw.
Ruby red
ƒ 23 990 70 BESTELAUTO'S en pers
-ri 94 40 000 km. open dak
Ford Fiesta 1.1 Cheers sept '92 busjes v a. / 3500. Garage
c.c f 13000 020-6926017
rood 40.000 km
/ 12.880 Rijsenhout, lid Bovag.
VW Golf Cabno 1.8 groen met. Meer dan 50 jaar gevestigd.
>'M TD Srr-at- Ambiance ABS 3 hallen show van Italiaanse 6 92 39 000 km
/ 25 880 Bennebroekerweg 17, RijsenAirco Oanon 1094
f39500 auto s en motoren, onderdelen
hout bij Aalsmeer, 0297restauratie clubs
) 'u] TD Aut ABS 94 ƒ 29 500
324229. Ook t k. gevraagd.
Van der Madeweg 21
FESTIVAL VAN
X'.l TD Ambiance '92 ƒ 19900
(Bij de Macro)
HET ITALIAANSE LIED
>M Diesc' Break 92 ƒ22.500
Daewoo Occasioncentrum
open 10-18 uur
>'.i 2 Oi Break aut 92/22500
Tel 665 01 31
Expocenter EURETCO
't U 2 Oi Breal- 92
ƒ 22 500
Autosloperij De Liede.
Info 035 - 6836990
XM Comfort airco 94 / 22 500
OCCASION CENTRUM
INKOOP
X , / i i a 2 0 i S X LPG '94/24500
WESTPOORT
Loop j- Sloop auto's
"'„ i-u ISiSXLLPG 93/ 16500
Verkoop onderdelen
'•>' O'i-sc' 93 5 d
ƒ 13750
Renault Clio 16 V. jan '92
R D W. vrijwaring
• v Diosc 1 93
/ 12750 Fiat Panda 1000 S. zw , bj dec 83.000 km blauw met / 22.440
Geen voornjkosten
_ - X TD doe 92
' ƒ 9 9 5 0 '90. 54000 km, nwe remmen, Ford Esc. 1 4 CL 3 drs juni '90
020-6198691/6149557
• \ r.irbo D 89
ƒ 4 950 vrpr ƒ 5950 020 6105303
48.000 km, bord rood / 9.880
•/ r GD Brrak 94
/ 18500
Opel Kadett 1 6 aut mrt '89, Grote sortering ONDERDELEN
' TGD Break 93 ƒ 14900
77000 km, gr met
ƒ 10750 van alle schade-auto's, allé
-< TGD B'oak 91
/ 9950
Renault Clio 1 2 RN 3 drs sept. merken, alle bouwjaren.
• / RiJ Break 89
ƒ 5 950
'92, 95.000 km rood / 13880 GEBR OPDAM B V
• > RD Broak 87
ƒ 2 950 HONDA CMC 1 5i. silverstone, Suzuki Swift 1 3 GL aut., mei Tel - 023-5845435
met
1993,
60000
km
. ' 1'i RE LPG Br 90 / 6950
'91, 84500 rood
ƒ 14.880 Het HOOGSTE BOD'''' Bel
,>. 19 r/i 92
/ 12500 Vr pr / 19 000 0297 264855
Opel Astra 1 6 GLS 3 drs mei voor vrijblijvende prijsopgaaf.
,-•' 19 T7i 90
ƒ 8950 Honda Prelude juli 1992, '93 79 800, blauw met / 18.950
Loop-, sloop- en schadeauto's
< l£ TRi 88
/ 3950 35000 km, v r p r ƒ30000
Fiat Uno 45 l E 3 drs 1993 m. vrijwaring Tel. 020-6754193
1
•' 'o TRi LPG 89
ƒ 3950 Tel 030 2712807
68.900 km bord.rood ƒ 11 950
f M TE '93
ƒ 12500
Mazda 323 F 16 V GLX nov. '92, RDW Erkend auto-demontage' . < 14 TGE 92
ƒ 9950
Inkoop
67 000 km, rood
/ 19 780 bedrijf STRIJDONK
v 14 FGE 91
/ 7950
V.W Golf 14 CL mei '92 van sloop- en schade-auto's.
I-,A 14 TE 90
/ 6500
118 000 km groen met ƒ 17 880 Tev. verkoop van onderdelen,
1
A 14 TE LPG 89
ƒ 4950 Wegens vertrek naar Zweden
ook NIEUWE onderdelen
.k.
Ma?da
Miata
MX5
autom
: /. 14 TE LPG 88
ƒ 3 950
Gratis gehaald Meteorenweg
Schakclstraat 2
90
Rood
90
000
km
ƒ
27
500
•f 14 RE LPG 87
ƒ 1 950
381, A'dam, 020 • 6319802
(Nabij station Sloterdijk)
079
3517936
of
0111
-412686
\ \ 11 TGE 5 c! 90 / 7 750
Tel 681 34 10
1
Te koop gevraagd loop- en
5 DIGSC! '94
ƒ 10500
Adverteren in deze rubriek
sloopauto's Hoge prijs Met
ONZE
OCCASIONS
WORDEN
VISA Garage B V
Tel 020 66586.86
vrijwaring en eigen ophaalONDER
VOLLEDIGE
Houtmankade 37 A'dam
FAX 020 6656321
dienst Kila-slopenj
GARANTIE
VERKOCHT
Tel 020-6278410
'ostbus 156 1000 AD A'dam
023 5333742 . 06-52838400

Citroen

Daihatsu

Algemeen

ƒ 250,- contant

Ferrari

Bedrijfsauto's

Houten (Utr.)
2-3 november

Autosloperijen

Fiat

Honda

Mazda

Naasl de zeer succesvolle Carisma

,'t

kclijk. Want alle Carisma's zijn er nu
Extra op de Carisma Airco"

hatchbuck is de Mitsubishi Carisma

is een compleet geïnstalleerde

nu ook leverbaar als sedan. Hel onder-

airconditioning, voor een

scheid zit 'm in zijn fraai gelijnde
Sedan v.a.-

achterkant.
Hatchback v.a.

Dat geeft deze nieuwe Carisma

De Carisma Spons en de Carisma

optimale temperatuur en
luchtvochtigheid,

ƒ36.395.
ƒ36.995.

Airco* met een voordeel dat kan

ter waarde van ƒ 3.800,-. -

oplopen tot maar liefst ƒ 3.105.-.

deze Specials, dan krijgt u tijdelijk
Extra's op de Carisma Sports:
- 15" lichtmetalen velgen en I

trckkelijk uiterlijk, maar bovendien
bagageruimte van maar

liefst

460 liter en heel veel hoofd- en
Sedan v.a.

b'ccnruimte achterin. Kiezen voor een
Carisma is nu tijdelijk extra aantrek-

Hatchback v.a.

ƒ35.690.
ƒ36.290.

195/50 banden , , '' '
- groot schuif-/kanteldak van
gehard zonwerend glas.
Totale waarde ƒ 3.400.-. •' '

Zijn
de

kleine
dingen
die

En als u niet kiest voor één van

sedan niet alleen een bijzonder aan-

een

in twee heel speciale uitvoeringen.

ƒ 1.550,- retour, waardoor u al in een

Mitsubishi
groot
maken.

Carisma rijdt v.a. ƒ 33.845,-.
Dus wacht niet langer. Kom naar
onze showroom, bewonder de Carisma
van alle kanten en maak uw keuze.

Speciale Carisma's voor een speciale prijs. Of ƒ 1.550,- contant.

A
MITSUBISHI
MOTORS

' A/ u \ die\elun\'oenngen. At ne loopt f/w 31 deiember 19V() en i^cldi \oor aan\i haf van een nieuwe MitMtbishi Carisma. Registratie voor 12 januari 1997. Prijzen uu L lïPM/BTW. e\.cl. venvijt
koeien njkluar maken, aj Su\\enhenn De Can\niti'.\ zijn afgebeeld met de \elgen uit het Spon-pttkket. Wijzigingen voorbehouden. Met 3 jaar Midfit>(iran(ie/lnter-Euio Service.
Imp . liail Nihbrix & Greeve iï.\'., Sa^enlieim, (0252) 26 61 / / . Bel gratis voor een proefrit of meer informatie: 06-0383.

ƒ250, contant

Auto-Moto

d'italia

en kies uw voordeel.

Van Vloten
Amsterdam

HEEMSTEDE AUTOMOB1ELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan l, tel. (023) 52940 02.

Zeilmakerstraat 2, tel. (023) 538 55 50.

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen -f examen ƒ835,Motornjlessen ƒ55,- per 60 min.
Autorijlessen / 40,- per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!

Campers
AMPERLAND houdt spectaculaire najaaisaktie. Buiten vallen de bladeren, binnen onze
prijzen. Alleen op vr. 8, za. 9 en
ma. 11 nov. Meer dan 110 campers in de showroom. Dealer
Hymer, Dethleffs en Arca. Ook
campers gevraagd voor verkoop. Campcare b.v. Ind. terrein, Warmoeziersweg Bergschenhoek 010-5221515.

Theorie op CD-I GRATIS
Peugeot J 7, b.j. '73,
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
t.e.a.b.
rond
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
020-6165656/6387164.
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10,- per keer.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'darn, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor / 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen -t examen ƒ 950
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.. 020 - 6127187.
THEORIELES BROMFIETS MOTOR AUTO VRACHTAUTO
+ examenreservering voor iedereen. Ook zenden wij u graag de
gratis njles-infogids voor een juiste rijschoolkeuze. 020-6633773
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier mtensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel- 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rnden is vanzelfsprekend.

Volkswagen
GOLF C 1300, 114.000 km, bj.
10-'86, APK juni '97. Goed onderh. ƒ 4500. Tel. 020-6245964
Van part. Passat Variant, '92,
82.000 km, cv, stbkr., dakrails,
dealer ond. Tel. 072 • 5334514
Adverteren m
deze rubriek
Tel 020 - 665 86.86

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

ƒ 2000.

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.. 020-6233220
Ook op zaterdag open !
APK + grote beurt v.a. ƒ299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Klassiekers
en Oldtimers

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

PEUGEOT 404
een solide, comfort, klassieker
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad.
Frank Dordregter 020-6826974

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

Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
HEINING HOBBYHAL
020-4976999

Autoverhuur

OUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht -f bestelwagens.

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's v.a.
'1990 a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.
Autobedrijf Kleijn te Weesp
vraagt te koop alle merken en
typen auto's, ook vracht en bestel, schade of defect geen bezwaar. Tevens vragen wij ook
te koop toercaravans.
Contante betaling, vrijwaring
RDW. Tel.: 0294 - 417813.
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhangw. en carav.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
035-6835858 of 06-53331964,
7 dagen per week, 8-23 uur.
Wij komen vrijblijvend langs.

RENT A BRIK
Vrachtbus ƒ 89,- p. dag
Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
All-in. KM-vrij!
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Tel.: 020-6922930

l

AUTO

de krant helpt

u op weg

Amsterdam

Kinkerstraat 51,
020-4890077.
Haarlem
Kruisweg 61,
023 - 532 25 97.

Geheugen aanbiedingen:
30 pins
4Mb,
8 Mb EDO, 72 pins
COMPAQ MONITOR 17"

ƒ 65,00
ƒ 80,00
ƒ975,00

Prijzen zijn inclusief BTW, onder voorbehoud en
GELDIG TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

l

Deze producten zijn ook verkrijgbaar bij NCP Computers,
Badhoevedorp, tel. 020-6594599
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
020-6475393 (Weekmedia Amstelveen)
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

'Commerciële bijlagej^an
J

" -~

Jubileum

rijden

Toyota op de weg en in de lucht

i| n het Gelderse dorpje Beesd parkeren we de Volvo V40
' om een serie foto's te maken. We kiezen een stil weggetje
uit en stoppen pal voor een boerderij. Nauwelijks hebben
we de camera in stelling gebracht of een forse Duitse herder verlaat het erf om eens poolshoogte te nemen.
Kennelijk vallen we, na een korte kennismaking, in de
smaak. Astor - zoals we hem gemakshalve noemen wendt zijn aandacht al snel tot de auto. Met een boos
kssjt, vort Astor!'jagen we hem buiten beeld. Beteuterd
.slaat hij ons daarna van een afstand gade. Wat je noemt
jen echte waakhond.

Nederlands Kampioen kunstvhegen Frank Versteegh rijdt niet
alleen Toyota maar vliegt er ook m In de lucht verplaatst hij zich
m een Toyota Xtra Skydancer op de weg m de ruimtewagen
Previa Versteegh geeft internationaal acte de presence tijdens
luchtvaart-evenementen Ook zal hij manifestaties opluisteren en
relaties van Toyota een onvergetelijke dag bezorgen Nederlands
importeur Louwman & Parqui is deze sponsorovereenkomst
onlangs aangegaan met kunstvlieger Versteegh

J

/oor de camera hebben we een
}lijfgroene Volvo V40 de nieuwe
otationwagon Door de iets aflojende daklijn en sterk afgeronde
i.oeken ziet hij er gespierd uit
Het bovenste deel van de kofferlep loopt ook schuin wat de
suggesties van snelheid versterkt
Ne zijn tijdens
je testperiode
niemand tegengekomen die de
uto niet mooi
,/ond sterker
log iedereen was wel te spreken
over het uiterlijk van deze Volvo
Dat is altijd een goed teken

3e riant bemeten Volvo - op twee
entimeter na toch 4 5 meter lang

- rijdt reuzecomfortabel Wij testen de auto met 1 8 liter zestienkleppenmotor die met 85 kW/115
pk weliswaar prima presteert
maar zich niet ontpop! tot een
energieke auto Zijn gewicht van
1 200 kilo is daar debet aan In
de lagere versnellingen is de auto
best vlot weg
maar m de vijfde versnelling
reageert hij niet
zo heel vlug op
het gaspedaal
In deze versnelling maakt de
motor maar weinig toeren (bij 120
krn/uur circa 3 000), waardoor hij
stil en zuinig is Overigens lijkt het
alsof de Volvo met enige traagte
accelereert Wie echter de snelheidsmeter goed in de gaten

Autobezit en -gebruik
Over het autogebruik lopen de meningen ver uiteen Dat geldt
zowel m de politiek als onder de bevolking Voor wie zich een
beeld wil vormen van deze problematiek is het boek 'Auto's m
Nederland' een aanrader Het is een publicatie van het Centraal
Bureau voor de Statistiek in samenwerking met Kluwer
Voertuigtechniek Er wordt een overzicht gegeven van de effecten
van ons huidige autobezit en -gebruik Auto s m Nederland is te
koop bij de boekhandel voor f 34 50 of bij Kluwer-lntermedia tel
0172-466306

Goud voor Daewoo
De lange, iets aflopende daklijn geeft de auto een vloeiende vorm Herder Astor besnuffelt de wielen.
houdt zal merken dat hij ongemerkt (te) snel rijdt

Desondanks mag het wat ons
betreft de auto best wat pittiger
aanvoelen Deze Volvo is vooral
afgestemd op het comfort - en
niet te vergeten veiligheid Wie
kwieker door het verkeer wil
schieten kan altijd kiezen voor de
drieduizend gulden duurdere 2 Oi
16V uitvoering met 103 kW/140
pk Voor een sportiever rijgevoel
is het Sports-Lme pakket een
optie In dit pakket - prijskaartje
1 900 gulden - zit een stugger
onderstel Met wat extra budget is
de Volvo dus prima af te sternmen op de eigen wensen
Ook gericht op het comfort zijn
de prima stoelen Niet alleen zitten ze lekker ze zijn ook makkelijk verstelbaar en zijn met fraai
pluche afgewerkt Trouwens het
hele interieur kenmerkt zich door
een gedegen afwerking Ook de
laadruimte Het dashboard is
overzichtelijk gehouden en staat
gelukkig niet bol van talloze
onduidelijke knoppen De testauto
beschikte wel over de automati-

sche khmaatcontrole die de temperatuur op de halve graad nauwkeurig regelt In regen of zonneschijn

SPECIFICATIES
Volvo V40 1.8 16V

Wat betreft het hoofdstuk uitrus
tmg zijn er twee visies mogelijk
Allereerst staat de auto bol van
de veiligheidsvoorzieningen ABS,
elektrisch verwarmde buitenspiegels bestuurdersairbag extra airbags m de voorstoel - beschermt
bij aanrijding m de flank net als
het Side Impact Protection
System (SIPS) zitten op de nieuwe Volvo In deze Volvo zit je
goed als het fout gaat Voorts
beschikt de kloeke Volvo over
stuurbekrachtiging en centrale
deurvergrendeling Voor 1 500
gulden worden daar zaken als
elektrisch bedienbare spiegels
dito ruiten voor en leeslampjes
aan toegevoegd

Cilinderinhoud
Vermogen

Al met al biedt de V40 veel auto
veel uitstraling en veel comfort
Dat hij van Nederlandse bodem
komt maakt hem nog uniek ook

Afscheid Peugeot 205
,|3BHEN RIJKERE UITRUSTING voor dezelf)iiB« de prijs. Dat gaat op voor de populaire
Waa Renault Laguna. Zowel de hatchback
o,s de Break zijn completer geworden. In
r ovember arriveren ze bij de dealer.
i. iterlijk is de hatchback veranderd met een derde
°mlicht bovenaan de achterruit een nieuw vormgeoven wisser achter andere wieldoppen en het
•>uwe Laguna-monogram De auto is nog veiliger
jeworden met een SRP systeem op de gordels
oor dat de kracht op de borst vermindert bij een

aanrijding Er is nu een verklikkerlicht op het dashboard als de bestuurder zijn autogordel vergeten is
Alle versies hebben voorts een systeem dat de
brandstoftoevoer verbreekt bij een ongeval

Met meer dan vijf miljoen exemplaren zal de Peugeot 205 de
geschiedenisboeken ingaan De laatste serie van de populaire
Fransman krijgt de badge Generation mee en heeft een oplage
van slechts 1 500 stuks HIJ is er uitsluitend met de 75 pk/55 kW
sterke 1 4 injectiemotor en met de 1 8 dieselkrachtbron met 60
pk/44 kW

Met de vernieuwingen zijn op de RN versie nu elektrisch bedienbare zijruiten voor standaard terwijl de
RT is uitgerust met een elektronische airco De
voordeligste RN 1 8 blijft leverbaar voor ƒ 37 995 BIJ de Break heeft de RN nu ook dakrelmgs en elektrisch verwarmbare zijruiten achter BIJ de RT is er
nog een apart te openen achterruit

De Generation wordt gekenmerkt door onder andere centrale portiervergrendeling met afstandsbediening elektrisch bedienbare
voorruiten getint glas velours bekleding en een neerklapbare achterbank HIJ is er al vanaf 19 990 gulden De laatste 205 diesel kost
23 000 gulden

gang van zaken gecontroleerd

E SAAB TALLADEGA
CHALLENGE heeft
maar liefst veertig
nternationale snelheidsreords opgeleverd. Die zijn
!le behaald met standaard
3aabs 900. Technische prolemen waren er niet. Het is
en bewijs van de hoge
Kwaliteit van de auto's. De
leslaagde recordpoging is
gehouden op het circuit van
""aUadega m de
*merikaanse staat
^iabama.

3

T

i|dens de achtdaagse beproemg reden de Saabs m totaal
ntet dan 150 000 kilometer (vier
oer de wereld rond) Onder de
niders waren leden van het Saab
^erformdnce Team maar ook
i-er dan honderd internationale
ournalisten Zij moesten een specnle training ondergaan onder
supervisie van de Finse rallycrack
Sitno Lampinen om de vereiste
racehcentie te behalen In beide
9'oepen werden records gebro
Kon

Ook de banden (type Pilot) van
Michelm doorstonden de beproevmg Die stonden bloot aan een
zestig procent zwaardere belastirig dan bij normaal gebruik De
temperatuur van de banden liep
op tot 100 graden Celsius maar
dat bleek geen enkel probleem
op te leveren

De deelnemende Saabs reden vier keer de wereld rond (m afstand).

v

°e Saab 2 O turbo deed het
Tioest van zich spreken een

fabneksteam van Saab legde een
afstand van 40 000 kilometer af
met een gemiddelde snelheid van
226 450 kilometer per uur Dit is
inclusief tankstops bandenstops
service en de wissels van de
chauffeurs Een tweede record is
eveneens gevestigd met dit
model een gemiddelde snelheid
van 227 811 kilometer per uur
over een afstand van 25 000 kilometer In Talladega zijn ook diverse records gevestigd met twee
Saabs 900 2 5 V6 en een 900 2 O
Coupe

Renault heeft zeventig jaar geleden voor het eerst een fabriek
buiten de landsgrenzen Frankrijk geopend Dat was in het
Belgische Vilvoorde (Brussel) In de lange historie van Renault
Industrie Belgique zijn dertig verschillende modellen geassem
bleerd Anno 1996 rollen er dagelijks Renaults Cho en Megane
hatchback en Coupe van de band

Saab is het eerste merk dat zijn
gewone productiewagens aan
een dergelijke zware test onderwerpt De auto s zijn willekeurig
van de band geplukt en vervolgens verzegeld door vertegenwoordigers van de internationale
autosportfederatie FIA
Moeiteloos doorstonden de
Saabs de enorme belasting de
ovale (kombaan) in Talladega
heeft een lengte van 4 2 kilometer waarin drie bochten zijn
opgenomen In twee daarvan
loopt het wegdek in een hoek van

33 graden omhoog m de derde
met een hoek van achttien graden Het circuit geldt als een van
de snelste van de wereld op de
baan zijn snelheden tot 350 kilometer per uur mogelijk
Het evenement stond onder toe
zicht van de internationale autosportfederatie de FIA Er golden
dus stringente veiligheidseisen
Vertegenwoordigers van de
Amerikaanse autosportorganisa
tie NASCAR hebben gedurende
de recordpoging constant de

Met de behaalde records m
Talladega zijn tevens prestaties
van tien jaar geleden overtroffen
Toen verbrak Saab op dezelfde
Alabama International Speedway
21 internationale en twee wereldsnelheidsrecords met standaard
Saabs 9000 Turbo Daarvan
waren pr elf nog altijd niet verbroken
Het is in lijn met de voortgesonreden technische ontwikkelingen
De fabrikant Garrett levert een
watergekoelde turbolader waarmee in combinatie met Saabs
Trionic Motormanagement systeem hogere prestaties haalbaar
zijn Onder volle belastingen
maakt de turbo 200 000 toeren
per minuut De temperatuur van
de uitlaatgassen loopt dan op tot
circa 1 000 graden Celsius

Motortype

Topsnelheid
Gem verbruik

4 cilinders in
lijn 16 kleppen
1 731 cm3
103 kW/140 pk
bij 5 500 t p m
165 Nm bij
4 100 t p m
10 5 sec van
0-100 km/uur
195 km/uur
80ltr/100km

Prijs

ƒ 46 900 -

Max koppel
Acceleratie

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
Airbag
Niveauregeling

Velen herinneren zich waarschijnlijk nog wel de ludieke actie van
Daewoo vorig jaar om kans te maken op een jaar lang gratis njden in een Nexia of Espero te rijden Hoewel die kans voor honderd Nederlanders was weggelegd, vormde het aantal reacties
een veelvoud daarvan Een internationale jury van reclamedeskundigen nep deze Daewoo Praktijktestrijders campagne uit tot
de meest succesvolle sales promotie campagne van 1995
Die conclusie betekende goud voor Daewoo De gouden Best of
Europe' Award is onlangs uitgereikt aan de heren E Vousten
Marketing Manager en K Lameijer van Daewoo s reclamebureau
Lamarque De aanpak werd als eigenzinnig en creatief betiteld en
er was lof voor de uitstekende respons die de actie opleverde

Mitsubishi L400 komt er aan
Een bestelauto met een vlotte uitstraling Zo valt de Mitsubishi
L400 te typeren die eind november geleverd zal worden Deze
compacte en comfortabele bedrijfswagen is een aanvulling op het
gamma bedrijfswagens waarin zich ook de populaire L300 mamfesteert
Comfort voor bestuurder en bijrijder heeft voorop gestaan bij de
ontwikkeling van deze besteller Het model zal leverbaar zijn op
korte en lange wielbasis De laatste is uitstekend geschikt voor
inbouw van een dubbele cabine Er is een nieuwe 2 5 liter turbodiesel beschikbaar met een vermogen van 64 kW Dat is meer
dan de 51 kW die de L300 produceert In de loop van volgend
jaar volgt waarschijnlijk een minibus van de L400

Revolutionaire motor voor
Mitsubishi Carisma
MiI

itsubishi heeft een
krachtbron ontwikkeld die ten opzichte
van een gewone 1,8 liter
motor tot wel 35 procent
besparing op brandstofverbruik mogelijk maakt.
Zonder verlies van vermogen wel te verstaan. Sterker
nog, de GDI is met zijn 126
pk (93 kW) zelfs bovengemiddeld krachtig. De fraaie
cijfers zijn te danken aan
een revolutionaire vorm van
brandstoftoediening: zogenaamde directe benzineinjectie.

In Japan monteert Mitsubishi
deze motor al in de Galant Het is
de bedoeling om de GDI binnenkort m de m Nederland gebouw
de Cansma te introduceren Op
lange termijn zullen alle motoren
van Mitsubishi van directe mspuitmg zijn voorzien
Het systeem werkt m principe vrij
simpel De brandstof wordt onder
hoge druk rechtstreeks m de
cilinder boven de zuiger geinjec
teerd en niet m het mlaatkanaal
zoals tot dusver gebruikelijk is bij
alle benzinemotoren Deze directe inspuiting is tot op heden
alleen toegepast bij dieselmotoren
De techniek achter het principe is
evenwel complex Zeker bij benzine is een enorm hoge nauwkeu
ngheid vereist Mitsubishi heeft
die na lang onderzoek en testen
weten te bereiken om zo optimaal
profijt uit de directe injectie te
kunnen halen
BIJ het rijden m de stad is het
brandstofverbruik zodoende 35
procent geringer dan bij een
motor met normale multi-point
(indirecte) inspuiting De GDI is m
de Galant zelfs nog zeven procent zuiniger dan de turbodiesel

Sterk, licht van gewicht en heel zuinig dat zijn de kenmerken van
de door Mitsubishi ontwikkelde GDI-motor, die naar verwachting
m de loop van volgend jaar debuteert m de Carisma
versie Maar dan levert deze benzinemotor met zijn 126 pk/93 kW
wel 85 procent meer vermogen
en een twaalf procent hogere
trekkracht dan de diesel
De uitstoot van uitlaatgassen ver
mindert eveneens aanzienlijk
dankzij de directe inspuiting Er
komen minder onverbrande stoffen in voor en de hoeveelheid
kooldioxide daalt met 35 procent
Dat is positief voor de doelstelling
die de regering heeft om de uitstoot van deze stof door het verkeer de komende jaren te beperken Met behulp van uitlaatgasrecirculatie en een hoogwaardige
katalysator is tevens de productie

van stikstofoxide beteugeld
Mitsubishi is de eerste autofabn
kant die een motor met directe
benzine injectie m serieproductie
neemt De ontwikkelmgskosten
zijn fors geweest Toch valt de
prijs van de krachtbron nauwe
lijks hoger uit Dat komt doordat
de productie relatief goedkoop
uitpakt De kosten zijn zelfs lager
dan die van een turbodiesel
aldus de Japanse fabrikant
Mitsubishi heeft dan ook hoge
verwachtingen van deze nieuwe
technologie De eerste Carisma
met de GDI-motor zal naar ver
wachting m de loop van volgend
jaar van de band lopen
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FA
DEODORANT
SPRAY
125 ML.

MARIGOLD
HUISHOUDHANDSCHOENEN

MODIEUZE PANTY'S
[.'EXCELLENCE

FLUITKETEL schitterend design
dop met Houdgreep, metalic gespoten

60 DENIER «fiBR

GROOT SINTERKLAAS

HANDIGE

SPEELBOEK

LIEFST
80 PAGINA'S
ELDERS

wr *

EURO-FLOOR

BISON
SUPERLIJM

ZWARE KWALITEIT

THEEDOEK
n divoisc kleuren met Bloem- ot truilprints. 100. kalocn. afmetingen:
x 65 cm Hondom geioomd, rafelt met

uitwasbaar.
voor urenlang
lekenplezier
ELDERS

5.95

Duöü

PARKPTHANDEL

HUISHOUDSCHAAR

DUBRO
AFWASMIDDEL
met echt Mroensap, krachtig tegen vet
PRACHTIGE

ELQEKS,2M

diverse soorten
AFBREEKMESJES
voor alle
klusjes
binnen en
buiten
hefhuis

KNUFFEL PANTOFFELS
met diverse dieren-.
koppen, o.a. beer,
lionden konijn.
In de malen: 36 lm 43

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

RECHTHOEKIG DIENBLAD
van onbreekbaar kunststof
in ds kleuren
zwart en wit,
afmetingen:
35x48 cm

INPAKPAPIER

ELDERS

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

Op 13 november verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
over'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer adviezen aankoop woningen, woninginrichting en hypotheken.
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen,
tel. 020-6451515.

ZONNEBLOEMOLIE

TIPPYS WATTEN
SCHIJFJES
100% katoen, pluist niet

PAK 80 STUKS

2 LITER

49

, 4 TIPPYS ZIGZAG gpïft'
/
A WATTEN
J 100% katoen

Op 11 december verschijnt opnieuw een bijlage met het thema Wonen/Onroerend Goed'.

IBj^P

PAK 100 GR AM

APPEL
LIKORETTE
heerlijk mild
van smaak
FRISTl DE FRUITIGSTE

SE KROKETTEN DRINKYOGHURT
PAK 8 STUKS
PROBEER
PRIJS
ELDERS

,3,98

'^^

CALVÉ AARDAPPEL
GOUDA'S GLORIE
ANDERS

y DEVALLOY
/
HAIRSPRAY
BUS 400 ML

Teacher's Jazz i.s.m. Jazz Radio presenteert dubbelslag
Cubaanse Latin Jazz van
het hoogste kaliber onder
aanvoering van de vele
malen
onderscheiden
meester-pianist en componist Jesus "Chuco" Valdes
Chuco Valdes, zoon van
pianist, composeur en arrangeur Bebo Valdes, for
meerde Irakere in 1972 en IRAKERE
hij wordt wel be-schouwd Melkweg zaterdag
als "de Vader" van Cuba's 9 november
bijdrage aan de universele aanvang 22.00 uur
jazz. Irakere (het "Yorubaanse" woord voor bos) bestaat uit 14 muzikanten, die
de kunst verstaan om met een ongekende intensiteit en
met gebruik van zowel traditionele als moderne instrumenten het oorspronkelijk en unieke van de Cubaanse
muziek en haar ritmes tot uitdrukking te brengen.

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon aan de kassa van de Melkweg, Lijnbaansgracht
234a in Amsterdam betalen onze lezers voor deze optredens f 25,00 in plaats van f 30,00 per persoon. De kassa
is geopend van ma. t/m vr. 13.00-17.00 uur, wo. t/m zo.
vanaf 19.30 tot einde voorstelling en za. en zo. van 16.0018.00 uur.
Teachers's Jazz in Nederland is onderdeel van een pan-europaas oiganisalorisch kunststukje uit de koker van sponsor
Teacher's Scotch Whisky. Jazz Radio, tiet succesvolle kabel(Amsteidam FM 99.9) en etherstation (AM 1395) niet een frisse j
kijk op jazz en aanverwante stijlen, volgt deze ontwikkeling op
de voet en begeleidt de conceiten niet onder meel de productie i
i een speciaal progiamma "de JazzHadio Club elke vrijdag [
n 19.00 - 20.00 uur.. De oveiige concerten in het kade! van het
aarsprogiamma van Teacher's Jazz en JazzRadio zijn in
adiso: vrijdag 22 november Maceo Patkei (koning van de [
ky jazz), maandag 25 november Ronny Joidan (aanvoerder
de modei :ie jazz gitansten) en zondag 8 december Tania Maria l
(subtiele jazz en f u n k in Braziliaanse storen).

DAGVERSE
MONA

IN ONZE SLAGERIJ
UIV l l 1WI l

MAGERE
VRUCHTEli
YOGHUR^_
LITERPAK
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-
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Tegen inlevering van deze bon aan de kassa van de
Melkweg, Lijnbaansgracht 234a in Amsterdam betaal
ik slechts f 25,00 in plaats van f 30,00 voor het optreden
i van
Irakere op za. 9 november 1996, aanvang 22.00 uur '
;
Defunkt op ma. 11 november 1996, aanvang 21.30 '
Naam:
Adres:
i Postcode/plaats:
(max. 2 per bon)

: ' s.v.p. uw keuze aangeven.

SHOARMA

HXIGH.IW7TC

WEES

OVENVERS
TIJGERWIT
gesneden en verpakt

OCEAN DOUCHE/
BADSCHUIM

BRIE 200 GRAM

LEVERWORST
LIEFST 1 KILO

EN PATURAIN
KRUIDEN 80 GRAM

KOOi &ND

ELDERS £4& ELDERS J&4ff

heerlijk verfrissend

LITERFLES

ELDERS jSrh

WONDERWEL SHAMPOO, j
-^ t^\ BABYSHAMPOO OF
"- »^4 CRÈMESPOELING
FLACON 500 ML

iy//i?,,
f

v~

T»

ANANAS-SCHUITJES .

w

van echte chocolade, royaal gevuld met slagroom en afgewerkt met J^
een frisse schijf ananas. VRIESVERS, dus verser bestaat niet'
-«*-

T ~' STUKS ! ,

^ VOOR , *,

.';
___

-^gm^.

...

i

l

,

~-"-^---~"„riimraalnTfirjlijL^i

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum). Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertssttaat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord). EN NU OOK: • ZAANDAM: Westzijde 47

VERHUIZEN?
Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op

stort per november nieuwe cursus
bollet voot kinderen.

Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Pré boUet vanaf 4 jaar
Jazz ballet vanaf 6 jaar

Neem daarom geen risico, maar laat net
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Bel voot een, gratis proefles
5712598
StttcUo-aares: Celsiusstraat 180

Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

geeft u meer!

- :

GROTE

iiôÉWN'^'wp^

in de smaken aardbei-C -x
en tropische vruchten

NAGELLAK
REMOVER

/"*I VbhlIlM

Verhuizen is vakwerk!

;

; Aantal kaarten:

^

4 PAKJES a 3 STUKS

FLACON 300 WIL. &&Bf$

Bon "voor onze

:

ELDERS J*6T

o*.

een lekker tussendoortje

diverse geuren

Defunkt

-3/3 <
Trombonist en zanger
Joseph Bowie, oprichter en
bandleider van Defunkt,
staat voor een geheel
eigen funky interpretatie
van jazz en jazz-rock.
Speciaal voor deze 1996
Tour, viert Bowie het (bijna) ,
29 jaar bestaan van de JIlclSSÏC
band met een line-up, ge- nrpiTfjjfT
naamd-Classic Defunkt" Melk
maandag
bestaande uit het beste u novjber
dat Defunkt qua bezetting aan
2UO uur
over de jaren te bieden had:
Byron Bowie (sax), Larry
Bowen (trompet) en aangevuld met twee maal gitaar
(keivin Bell, Ronny Diayton), keyboards (Bahnamous
Bowie), bas (Kim Clarke) en drums (Orris "Scooter"
Warner).

PONDSKUIP

L

SULTANA
VOLKOREN

ARUBA
DOUCHE

Irakere

HALVARINE

voor een heerlijke aardappelschotel. Zoek uit: kaas,
, bacon/ui of
knoflook/kruiden. Pot 390 ml

diverse geuren

geeft u meer!

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

ERKENDE
VERHUIZERS
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Lage opkomst
bridgeavond
ZANDVOORT - De eerste
wedstrijd in de tweede bridgecompetitie bij de Zandvoortse
Bridge club werd gekenmerkt
door de lage opkomst. Niet
minder dan veertien van de 48
paren ontbraken, voornamelijk
als gevolg van het moeten spelen in het district Kennemerland.
Van de elf paren die acte de
presence gaven in de A-lijn behaalden de heren Polak en Vergeest het beste resultaat met
een score van 61 procent. De
tweede plaats ging naar de heren Overzier en Van der Staak
met 59 procent en derde werd
het echtpaar Smit.
De dames Götte en Koning
legden met 61 procent beslag op
een gedeelde eerste en tweede
plaats in de B-lijn, te zamen
met de dames Polm en De
Vries. Als derde eindigden de
dames De Dood en Lemmens
met 54 procent. Mevrouw Van
der Meer, die met zes verschillende A-lijners het strijdperk in
de C-lijn betrad, behaalde een
mooie score van 64 procent. Dit
was de hoogste score van de
avond. De tweede plaats was
weggelegd voor de dames Van
Gestel en Mens met 58 procent,
terwijl de dames Lust voor de
derde plaats tekenden.
Informatie over de bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
heer H. Emmen, telefoon
5718570, alleen 's avonds.

40 Bestuursjaren
ZANDVOORT - Matthé Crabbendam is maar liefst veertig
jaar penningmeester van voetbalvereniging TZB.
Op 23 november is er daarom
een receptie van vier tot zes in
de voetbalkantine aan de Kennemerweg.

Ergoroeier Pepijn Paap scoort
ZANDVOORT - Op ergometer roeigetaied bevindt zich in
Zandvoort een paar kanjers. Kenden we al wereldkampioen Willem Pijper, nu heeft zich in het rijtje van toekenden de 22-jarige Pepijn Paap geschaard. Tijdens een optreden pp RTL 4 voor de Nationale Postcodeloterij roeide
Pepijn zijn tegenstanders weg, hetgeen hem behoudens
nationale roem ook nog eens zesduizend gulden opleverde.
De eerste j aars HEAO-student hoorde dat zijn trainingsmaatje Willem Pijper was uitgenodigd voor een screentest
om mee te doen aan de televisie
postcodeshow. Daar moesten
de deelnemers op de ergproeimeter een afstand van vijfhonderd meter afleggen. „Ik vroeg
aan Willem of ik niet mee kon
met hem naar de screentest,"
begint Pepijn zijn verhaal. „Ik
was de snelste en mocht meedoen als uitdager omdat er al
door een andere roeier een tijd
was neergezet van 1.24.08."
„In de derde show was ik de
uitdager en roeide een tijd van
1.19.01 waardoor ik recordhouder werd." Het eerste optreden
voor de TV leverde Pepijn Paap
meteen duizend gulden op. Het
was nu afwachten of er roeiers
waren die het aandurfden om
het record aan te vallen. Afgelopen maandagavond vond deze
titanen wedstrijd plaats. De nationale kampioen en de nummer drie van Nederland daagden de sterke Zandvoorter uit.
Onder luidde aanmoedigen
van maatje Pijper roeide Pepijn
een fantastische wedstrijd en
hield de uitdagers achter zich
en vestigde enpassant een
nieuw record in 1.17.5 waarmee
hij zijn tegenstanders ruim een
seconde achter zich liet.
„Ik ben helemaal stuk gegaan. Ik dacht, ik ga zo hard
mogelijk weg en zie wel waar
het schip strand. Tijdens het
roeien zag ik ook niets en ik

hoorde alleen Willem, die me
trouwens tijdens de voorbereidingen heel goed heeft geholpen, boven het publiek uit met
zijn aanmoedigingen. Ja, ik was
kapot na de wedstrijd en als je
dan geintervieuwd wordt weet
je haast geen woord uit te brengen. Ik weet ook niet meer wat
ik gezegd heb, maar het mooiste was dat ik gewonnen had."
In een ruime minuut had Pepijn nog eens vijfduizend gulden aan zijn verdiensten toegevoegd. De opnamen van zo'n
show vergen echter een gehele
dag. „Zo'n dag duurt heel erg
lang. De repetities vergen veel
tijd, maar het was hartstikke
leuk om mee te maken. Je ziet
veel tv-prominenten en bovendien is alles heel goed verzorgd."
De overwinning op tv is Pepijn Paap niet zomaar komen
aanwaaien. Het ergoroeien
wordt al een tijdje door hem
beoefend. „Ik train al zes jaar
op de ergometer, maar de laatste drie jaar ben ik fanatiek bezig in Fitness Paradise. Eigenlijk vond ik het roeien nooit
leuk omdat je bij deze sport geheel kapot gaat. Het vergt heel
veel enrgie van je. Maar ik heb
nogal wat brute kracht en een
goede conditie en dat is heel
belangrijk bij deze sport."
Na deze mooie prestatie op
de televisie gaat het sportleven
van Pepijn Paap gewoon door.
En dat is vijf maal in de week
trainen bij Fitness Paradise en

Ongelukkig verlies van
ZVM-Rabo handbalteams
ZANDVOORT - De start

van de zaalhandbalcompetitie is voor de heren van
ZVM-Rabobank met een nederlaag begonnen. HCV
bleef met 18-22 aan de goede
kant van de score. Ook de
Zandvoortse handbalsters
verloren en wel van het
tweede team van JC Vido
met 9-14. In beide duels deden de teams vrijwel niet
voor elkaar onder.
Tegen het goed op elkaar ingespeelde HCV moest ZVM-Rabobank het voornamelijk hebben van een honderd procent
inzet. Dat legden de Zandvoorters ook aan de dag doch het
was niet genoeg. De bezoekers
namen vlot een 1-4 voorsprong
en hielden de drie doelpunten
voorsprong vast. Ruststand 811.
De Zandvoorters gingen er in
de tweede helft volop tegen aan.
Het werd daardoor een spannend duel met goed handbal
van beide teams. De formatie
van coach Joost Berkhout
knokte zich terug in de wedstrijd, doch dat vergde te veel.

Het geroutineerde HCV hield
de wedstrijd onder controle en
won met 18-22.
„Tegen deze sterke tegenstander hebben we goed gepresteerd," vond Joost Berkhout.
„Ik wil niet steeds terugvallen
op het feit dat we door blessures een nieuw team moeten opbouwen maar dat vergt toch
wat tijd. Over het resultaat ben
ik niet tevreden maar wel over
het vertoonde spel. Ik denk dat
we met veel arbeid toch de punten wel gaan pakken."

de slotfase uit naar een geflatteerde 9-14 overwinning.
„Deze uitslag geeft een vertekend beeld," meende Anita
Reumann. „We speelden hélemaal niet slechter dan JC Vido
en met een klein beetje meer
geluk had er best meer ingezeten."
Doelpunten heren: Jaap Loos
5, Peter Pennings 3, Guido Weidema 3, Ronald Vos 2, Patrick
Terpstra 2, Jan van Duijn l, Gerard Damhoff l, Menno Trouw
1. Dames: Margreet Bogojevic
3, Claudia Paap 2, Mireille MarDe Zandvoortse dames speel- tina 2, Wendy van Straten l,
den zeker geen slechte wed- Linda Koper 1.
strijd tegen JC Vido. Beide
teams speelden een leuke partij
handbal.
ZVM-Rabobank
schiep goede kansen maar had
pech met vele schoten op paal
en lat. JC Vido wist beter raad
met de kansen en benutte die
wel. Ruststand 3-6.
Ook in de tweede helft bood
ZVM-Rabobank goed tegenspel. Met een goede wedstrijdZANDVOORT - Het gaat
mentaliteit werd getracht de crescendo
met
Zandachterstand weg te werken. Bij voort'75. Door zelf met 1-3 te
9-11 was de spanning geheel te- winnen van IJmuiden en
rug maar de inhaalrace had te puntverlies van de concurveel kracht gekost. JC Vido rentie hebben de Zandvoorprofiteerde daarvan en liep in ters een behoorlijk gat ge-

veroorzakte toch wel wat onrust in de Zandvoortse defensie, die nog voor de pauze nog
een keer moest buigen, 1-2.

pen vallen. Tegen Legmeer-

Deze stand bood nog kansen
vogels werd het team van
een fatsoenlijk resultaat,
coach Fred van Rhee met op
toen de scheidsrechter
10-1 van het voetbalveld ge- maar
een Zandvoortse verdediger
speeld.
Na één helft voetballen zou
niemand op zo'n uitslag inzetten. Zandvoortmeeuwen begon
goed en kwam door de mooie
treffer van Ronald Braamzeel
op een 0-1 voorsprong. De Zandvoorters werden vervolgens in
de defensie gedrongen maar
hielden vrij aardig stand. De gehjkmaker van Legmeervogels

naar de kleedkamer zond was
het gedaan met het verweer. Na
de 3-1 zonk de motivatie bij
Zandvoortmeeuwen tot onder
het nulpunt. Legmeervogels
kreeg alle gelegenheid om de
ene na de andere treffer te scoren. Uiteindelijk keerde Zandvoortmeeuwen huiswaarts met
een smadelijke 10-1 nederlaag
op het wedstrijdformulier.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

ZANDVOORT - In een
aantrekkelijk duel was TZB
toch niet opgewassen tegen
het Amsterdamse TOG. Het
techisch hetere TOG zegevierde met 0-3.
Het voetbal leeft volop bi] de
Amsterdamse ploegen. Onge
veer vijftig supporters steunden TOG bij hun wedstrijd in
Zandvoort tegen The Zand
voort Boys.
Het werd een hele aardige
partij voettaai. Technisch goed
spel van TOG maar een prima
inzet van TZB. De Amsterdammers namen in de eerste heltt
een 0-1 voorsprong.
Onder aanvoering van een geweldig voetballende Youri van
de Oord trok TZB fel ten aanval
m de tweede helft. TOG kwam
onder druk te staan en een verdediger maakte hands in het
strafschopgebied. De toegekende strafschop werd echter door
Van de Oord gemist.
Pepijn Paap tijdens een training op de ergometer
tweemaal trainen voor de
hockeyclub, want competitie
spelen wordt gedaan in het eerste team van de ZHC. „Ik ben
zeven dagen per week met

iTopscorer l

Kr lek van C'leuf'

sport bezig omdat ik dat heel
erg leuk vind. Het is zo langzamerhand een levensstijl geworden. Ik heb altijd zin om te trainen of te sporten. Ik train nu

Robin Castien
(Zandv.75)

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)
Ferry Boom (ZVM.zon)
Edwin Ariesen (Zandv.75)

5x

Paul Longayroux (ZVM.zon)

4x

De competitie is nog niet tot de helft gevorderd, maar de bokaal
voor de beste schutter lijkt al vergeven te zijn. Robin Castien
scoort er elke week lustig op los en aangezien de concurrentie
het laat afweten is de Zandvoort'75 spits ongenaakbaar. Zaterdag scoorde hij tweemaal waardoor het verschil met de concurrentie tot zes treffers is opgelopen.

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm
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slagen. Robin Castien deed,
met twee treffers, weer van
zich spreken.

Vooral in de eerste helft voetbalde Zandvoort'75 uitstekend.
Bovendien ging het goede voetbal gepaard met een overtuigende inzet. Daardoor was het
gemis van de geblesseerde Edwin Ariesen niet voelbaar. Na
zes minuten kon de Zandvoortse aanhang juichend opveren.
Robin Castien werd met een
diepe bal aangespoeld, speelde
vervolgens zijn directe tegenstander uit en kogelde de taal
onhoudbaar in, 0-1.
IJmuiden werd geheel op eigen helft vastgezet en kansen

voor Zandvoort'75 waren er te
over. Het niet benutten van de
kansen was het enige manco
van de Zandvoorters. Na een
half uur doorbrak Zandvoort'75 dat manco. Philip van
der Heuvel was de maker van
het tweede doelpunt. Daar ging
werkelijk een schitterende aanval aan 'vooraf. Arthur Paap
bracht de bal op maat bij Bert
van Meelen, die vervolgens
door tikte op Castien waarna
Philip van der Heuvel instaat
werd gesteld 0-2 aan te laten
tekenen.
In de tweede helft trok IJmuiden met man en macht ten aanval. Zandvoort'75 kwam in de
problemen en slaagde er niet in
de bal fatsoenlijk weg te werken. Vele rommelige situaties
voor het Zandvoortse doel en
na een kwartier spelen kwam
IJmuiden op 1-2.
IJmuiden bleef aandringen
maar allengs kreeg Zand-

voor de nationale kampioenschappen, die in december gehouden worden in Amsterdam.
Bovendien zou ik best aan een
EK of WK willen deelnemen.

voort'75 meer vat op de strijd.
Het uitverdedigen werd beter
verzorgd en daardoor kwam er
meer lijn in het Zandvoortse
voetbal. Na een half uur werd
de zege definitief veilig gesteld.
Arend Toonen zette Philip van
der Heuvel aan het werk, die
Robin Castien een niet te missen kans bood, 1-3.
De strijd was gestreden.
Zandvoort'75 kreeg de mogelijkheid op een grotere zege
maar echt aangedrongen werd
er niet meer. René Paap was
nog het dichts bij een treffer
maar hij zag zijn doelpoging tegen de lat eindigen. „We waren
best tevreden met deze uitslag," stelde Joop Paap na afloop. „Bij tijd en wijle werd er
zeer goed gevoetbald door ons.
Even na de rust kregen we het
moeilijk, maar daarna waren
de beste en meeste kansen weer
voor ons. Het was wederom een
terecht overwinning."

ZANDVOORT - De vorige
week donderdagavond gespeelde zevende ronde voor
de interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
heeft de spanning volledig
teruggebracht.
Ondanks
verlies van Hans Jansen tegen John Ayress wist hij zijn
koppositie net te behouden.
De ranglijstaanvoerder Jansen moest het opnemen tegen
clubkampioen John Ayress.
Het zag er lange tijd naar uit
dat beide spelers de punten
zouden gaan
delen. Ayress
moest
deze
partij winnen
om de aansluiting met de
top niet te verliezen. En dat
lukte hem door fraai naar de
winst te spelen.

De van doel tot doel staande
stormachtige zuidwestenwind
maakte echt goed voetbal vrijwel onmogelijk. Met die wind in
de rug zou Schoten het initiatief moeten nemen doch de
Haarlemmers lieten de Zandvoorters het spel maken. Dat
gelukte Zandvoortmeeuwen bij
vlagen wel aardig maar doelrijpe kansen waren er niet.
De eerste hoekschop van
Schoten, na zo'n tien minuten
voetbal, was meteen raak. De
bal werd hoog voorgezet en op
de wind gedragen verdween het
speeltuig in de bovenhoek, 0-1.
Vijf minuten later lag de gelijkmaker al weer in het net. Nu
mocht Zandvoortmeeuwen een
hoekschop nemen, waaruit de
attente Marcel Paap keurig inkopte.

Ook zijn naaste rivalen op het
schaakbord die 'in' zijn voor de
titel wonnen hun partij. Zo
boekte Edward Geerts een
mooie overwinning op John Atkinson en maakte Wim Gude
korte metten met Hielke Gorter. Hans Lindeman verschalkte Sandbergen.
Door deze rsultaten staat
Hans Jansen nog wel bovenaan,

In de tweede helft kwam Riek

Volgende week donderdagavond wordt de achtste ronde
gespeeld. Met de wedstrijden
tussen Jansen en Lindeman en
Geerts tegen
Ter Bruggen
zal de strijd
om de koppositie in alle hevigheid losbranden.
Morgenavond begint
de zogenaamde snelschaakcompetitie bij de
Zandvoortse Schaak Club. In
totaal worden dan zo'n veertig
partijen gespeeld met een beperkte bedenktijd van tweemaal vijf minuten per persoon.
Wim Gude is titelverdediger en
zal er zeker alles aandoen zijn
resultaat van vorig jaar te evenaren.
Met snelschaken weet je het
echter nooi om dat de strijd ook
tegen
de onverbiddelijke
schaakklok gaat.

ZHC in tweede helft
overklast door Haarlem
ZANDVOORT - De ZHCDe partij tegen Haarlem was
hockeyteams zitten nog een
beetje een beladen wedsteeds te wachten op succes.
strijd
omdat een paar ex-HaarDe heren boden tegen Haar- lem spelers
de kleuren van de
lem in de eerste helft goed ZHC verdedigen.
Op de traipartij maar werden alsnog nmg van vrijdagavond bleken
met 0-8 weggespeeld, terwijl

de damas bij FIT met 2-0 ten
onder eineen.

riode waaruit weinig spectaculairs kon worden opgetekend.
In het laatste kwartier viel er
weer wat te beleven. De gevaarlijke Marcel Paap brak door de
verdediging en werd gevloerd
in het beruchte gebied. De
scheidsrechter bracht de fluit
naar de mond maar besloot om
toch maar niet te fluiten. Een
geheide strafschop werd Zandvoortmeeuwen zodoende onthouden.

Het elftal van trainer Pieter
Keur had onder deze moeilijke
omstandigheden het beste van
het spel. De strakke passes van
John Keur en Jan Willem Luiten kwamen goed aan maar het
vervolg van de aanvallen was
minder. Aangezien ook Schoten geen bres wist te slaan in de
Zandvoortse verdediging waren de mogelijkheden op een
hand te tellen.

maar het verschil met Edward
Geerts is vrijwel geheel weggewerkt. John Ayress neemt nu
de derde plaats in, terwijl Wim
Gude door zijn overwinning
naar de vierde plek is geklommen. Lindeman en Ter Bruggen boekten een goed resultaat
en stegen naar de zesde en zevende plaats.

Koplopers
zitten elkaar
op de hielen

Winst ZVM niet genoeg voor titel
ZANDVOORT - De 2-1
winst van Zandvoortmeeuwen op Schoten was niet genoeg voor de eerste periodetitel. Koploper Beverwijk
wenste niet mee te werken
en won eveneens. Overigens
kwamen de drie doelpunten
tot stand uit hoekschoppen
die door de harde wind onvoorspelbaar waren. Marcel
Paap zorgde met twee doelpunten voor de totale Zandvoortse productie.

Eens een andere sfeer proeven.
Het is trouwens nog steeds een
groeiende sport en ik hoop dat
het een nationale sport wordt
met grote wedstrijden."

John Ayress op dreef bij
Zandvoortse Schaak CInb

Z'75 slaat door overwinning
flink gat met concurrentie

Keiharde klap ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvportmeeuwen zit duidelijk in de
hoek waar de keiharde klap-

TZB in mooi duel
door TOG geklopt

Dat was het sein voor een aardig slot kwartiertje. De duels
werden steviger en verzorger
Veltman kreeg handen vol
werk te verrichten. Tussen de
verzorging door bracht Ferry
Boom de handen van de toeschouwers op 'ëHtkqr met een
frajaie omhaal, die echter geFoto Erick van Cleef stopt werd. Schoten kon weinig
uitrichten behalve een doelpóde Haan de geblesseerde Paul ging die hoog over ging.
Longayroux vervangen en
Zandvoortmeeuwen weigerkreeg Zandvoortmeeuwen met
het windvoordeel een nog gro- de echter de mooiste kansen te
ter overwicht. Het vertoonde benutten waardoor het onnodig
spel werd er echter niet beter spannend bleef. Eerst miste
op. Zandvoortmeeuwen for- Riek de Haan een opgelegde
ceerde vele vrije trappen en kans en vervolgens imiteerde
hoekschoppen en na tien minu- Ferry Boom zijn collega spits
ten was het raak. Na een hoek- door eveneens m zeer kansrijke
schop kwam de bal voor de voe- positie te falen. De overwmten van Marcel Paap en die ning, en die was terecht, ging
echter zonder problemen naar
knalde van dichtbij raak, 2-1.
Er volgde toen een matte pe- De Meeuwen.

Een paar minuten later aan
de andere kant van het voetbalveld opnieuw een strafschop.
De Amsterdamse voetballer liet
zien hoe een elf metertrap genomen moest worden en scoorde
0-2. De Zandvoorters poogden
toch het tij te keren. Jeroen
Swart was dicht bij een treffer
doch zijn lob werd net onder de
lat weggetikt. Met een doeltreffende uitval bepaalde TOG de
eindstand op 0-3.
„We hebben verloren van een
geweldige ploeg," vond tramer
Willem Koning. ,,Toch hebben
goed tegenstand geboden en als
de strafschop er in gaat wordt
het gelijk en kan het anders lopen. Het is jammer maar geen
schande om van zo'n ploeg te
verliezen."

Bridgedrive
ZANDVOORT - Op 23 november wordt de derde Nieuw Unicum bridgednve gehouden. De
opbrengsten van deze drive komen ten goede aan Nieuw TJnicum. Bovendien vindt de bridgedag daar plaats.
Deelname kost vijftig gulden
Belangstellenden kunnen zich
tot en met 15 november opgeven door dit geld te storten op
girorekening 7304481 ter attentie van H. Emmen in Zandvoort.
Inlichtingen bij Henk van
Leeuwen (5730615) of Wim Koning (5713790).

Klaverjassen
ZANDVOORT - Op vrijdag 8
november organiseert TZB een
klaverjasavond voor koppels in
de kantine aan de Kennemerweg. Het is de tweede van een
serie van zeven klaverjasavonden. De opbrengst komt ten
goede aan de softbalafdeling
van TZB. Het klaverjassen begint om acht uur. Het mschrijfgeld bedraagt 7,50 gulden. Ook
niet-leden zijn welkom. Tijdens
de klaverjasavond wordt er tevens een loterij gehouden.

Fusie

ZANDVOORT - De leden van
Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 worden deze week geinformeerd over de fusie tussen
de twee voetbalverenigingen
De besprekingen over de tusie
de Zandvoortse hockeyers goed zijn inmiddels m een vergevorscherp en gemotiveerd te zijn. derd stadium.
„Aan de voorbereiding kon het
met liggen," stelde coach Henk
van Gameren.
ZANDVOORT - De HaarlemOok de voorbespreking verliep in een sfeer van 'wat nou, se bloemenmeiyes zijn naar
Haarlem nummer l in de com- j Berlijn geweest. Ze hebben
petitie'. Vanaf het eerste fluit- daar Haarlem en Zandvoort gesignaal speelde ZHC volgens de promoot bij het planten van de
afspraken die voor de wedstrijd twintigduizend tulpenbollen
gemaakt waren. Hierdoor kon die de Keukenhof aan Berlijn
Haarlem niet in hun bpel ko geschonken heeft Anneke van
men en slaagde er met in ZHC Dok, staatssecretaris van Eco
de wil op te leggen. Zelfs toen nomische Zaken was bi] die ge
na tien minuten ZHC ongeluk- legenheid ook aanwezig. In het
kig op een 0-1 achterstand team van de bloemenmeisjes
kwam, bleven de Zandvoorters zit ook een Zandvoortse, Ehsa
hun eigen spel spelen en raakte Overpelt. Zi] is overigens thuis
niemand m paniek. ZHC kreeg gebleven
zelfs een paar kleine kansjes,
maar het ontbrak aan een beet
je geluk.
Vrouwen Van Nu
ZANDVOORT - Vrouwen
Stilaan groeide bij ZHC de
hoop op een gelijkspel, indien Van Nu gaan op donderdag 7
het spel van de eerste helft kon november kegelen m Gran Do
worden gecontinueerd. Jam- rado. Behalve leden zijn ook de
mergenoeg bleek dat ijdele donateurs vanaf twee uur weihoop te zijn want na de rust kom. Op dinsdag 12 november
zakte het spelpeil van ZHC ver heeft VANNU een excursie m
weg. Hoofdzakelijk door con- de vleeshal in Haarlem en op
centratieverhes, maar ook door donderdag 14 november is ei
gebrek aan conditie van som- een spelmiddag in de Priet
mige spelers, was Haarlem in praat.
staat het spel te bepalen. Uiteindehjk resulteerde dit in een
voor Van Gameren bizarre
tweede helft met een dramaZANDVOORT - De opbrengst
tisch einduitslag, 0-8.
„Zoals gewoonlijk wil ik toch van de Kledinginzameling Chabesluiten niet het benadrukken ritieve Instellingen (KICI) gaal
van de positieve kanten van de voortaan voor tweederde naar
wedstrijd. In dit geval het spel Amnesty International, de Vorin de eerste helft waarin we de emgmg Milieudefensie en het
gekozen taktiek en de daarbij de Vereniging het Nederlandse
behorende afspraken goed heb- Blinden- en Slechtziendenweben kunnen handhaven."

Bloemenmeisjes

Kledinginzameling
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Restaurant ,,Queenie"

GROTE ANTIEKBEURS
AMSTELVEEN-OOST
zaterdag 9 en zondag 10 nov
11-18 00 uur ESCAPADEHAL
(Escapade 1) St Ned
Antiquairs 033-4751167

(IJ '. "iT l T !(><> ui

i t _ i \ - n /i n,l« n i.iu

/,„,|i
, Ni, u u - l , l i , l l..i.lhin-|>lcin IJ JIIUIM
/ ciiiltccciil
l'l ,.,, .,,_
l ui.i li|l in il. i.il.iiiili ccmilim.ilM\\ J / i i n l v u i M l - Ni, uu-1,1 i,l \ M I - I . I M C I I - \\i.klil.nl
l , ' l , . . , , M I - l mi uil il. liuu.l. N i n. i \.il-nnc nln
nii

i . l l l l i - \ III [n t

SNUfFELMARKT UITHOORN
elke za 9 16 uur winkeltjes
•n kramen Kraam ƒ25,
E n t r e e / 2 5 0 Industneweg 4
nfo 0297 532354
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Vlooienmarkt rondag 17/11
<udolstaart
Proosdyhal,
24 11 Haarlem Zuid Europa
wijk Ti|bb Sporthal Alleen 2e
nands van 900 1600 uur
Te i 0320 256656
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Jan Best

Huishoudelijk personeel gevraagd
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HELP' Wij hebben hulp nodig • Zio de colofon voor opga
n de huishouding, 3 uur p w ve van uw rubieksadvertentie
Telefoon 023 5715620
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(Para)medisch personeel gevraagd

020-562 62 71

Dé nieuwste
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AMSTERDAMS KRUISWERK

12rnón,këys

inz'n vriendjes}

300 m voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun

1
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Nederlands Indie,
antieke
meubelen en antiek-look 700 |
stoelen, div modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz JAN BEST, l
Keizersgr 357, 020-6232736
Showr Mr J Takkade 30, |
Aalsmeer, 020-6412137

*
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Videotheek
DÖMBCX

KOLONIAALSTIJL

:lkc donderdag dansen en
ontmoeten v allcengaanden
a 30 jr De Ossestal , Nieu
wolaan 34A, Osdorp, va 20
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Kunst en antiek

i Bazar NPB Brugstraat 15,
i[) zaterdag 9 november van
400 tot 1600 uur
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Uitgaan

Geopend van woensdag tot en met zondag
Aan do vleugel m het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel 0235713599

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

"u,ln _ - l i | . l

10

woensdag 6 november 1996

Weekmedia 17

Critica! becisióh

Keizersgracht 357,
020-6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer, 0206412137

Het lijkt mij onwijs leuk om
eens vriendschappelijk op
stap te gaan met een leuke
man Ben jij die man? Reageer dan zo snel mogelijk en
ik reageer zeker terug O ja,ik
ben Charlotte en 23 jaar Bellen hoor" 06-350 15 156,
1 gpm Boxnummer 432111
Hoi, ik ben Manna Ik ben 49
jaar, ik weeg 54 kilo, heb
blond haar en bruine ogen
Interesse'' Laat het me dan
SNEL weten' Mannen, ik
hoop dat jullie reageren1 Je
krijgt altijd een reactie terug1
Ik hoor het wel
06-350 15 15 6 1 gpm Boxnummer 291761
Hoi, met Frank Ik heb ontzettend zin in een blind-date
Jij ook7 Dan moet je even
bellen en je hoort gelijk wie ik
ben en zo 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 984877

eilinggebouw Amstelveen
leden inbreng voor veiling
en 10 december Spinnerij
3 Amstelveen, 020-6473004

Verhuizingen
X Y Z BV. verhuizingen en
amerverhuizmgen/transport
fo\\ verz Dag-nachtservice
20-6424800 of 06-54304111

Hallo leuke jongens' Ik ben
Chene, 21 jaar en ben half
Te koop
Indisch en half Nederlands1
gevraagd
Ik heb lang bruin krullend haar
en felle groene ogen1 Ik hou
diversen
van uitgaan, dansen en fit1
ness en woon in Rotterdam
Ik hou van een jongen die T k gevr houten VLIEGTUIGPROPELLER, ± 2 m, redelijke
lang en breed is1
Bel 06-350 15156, 1 gpm prijs Tel 6366023 na 18 uur
Boxnummer 277826

hf:hè
Scarletetier
' '
' ''
'
' " '

,(&~VL
Het Amsterdams Kruiswerk. Een
Wij behouden ons het
I /^ «ra y
begrip in Amsterdam als het gaat
echt voor zonder opgave van
U
) ^ÜH A om (thuis)gezondheidszorg. Wij zijn
edenen teksten te wijzigen |
'thuis' op het gebied van wijkverpleging,
niet op te nemen
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, cur/
sussen, voedingsvoorlichting en dieetKleding
/
advisering en uitleen van verpleegartikelen.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Ik ben een leuke, slanke jonge vrouw van begin 40 met
Werkend stel zoekt woon'
blond haar en blauwe ogen
ruimte in Zandvoort of omg
en ik ben goed gekleed en
023 - 5730017 of 5712889
slank1 Ik hou van gezelligheid1
Ik zoek een leuke, lieve, sponBedrijfstane man, met humor en een
goed uiterlijk van middelbaar
onroerend goed
niveau' 06-350 15 15 6,1gpm
te koop - te huur
Boxnummer 976917

Monet Strijkservice

Fac. Psychologie (UvA) en het AMC

Autoverzekering

Beter onder dak bij de

Restaurant „Queenie"

te koop - te huur

Technisch personeel gevraagd

a AMNESTY GROEP zoekt
Toos en Harry Het feest
jonge en oude leden om te was fantastisch
Bedankt
werken voor gevangenen
Jullie Fanclub
-v Help de Polen Stuur n
voedselpakket' Wij hebben
Verenigingsnieuws
pvt n adres 02907 5235
B Het golftoernooi on ont
vangst was geslaagd 1 11
OD de Kennemer Liet Wim

Klaverjassen op donderdag
avond in t Stekkie
Info Erica 5715215

B Maaike Bert tot zaterdag Kunnen wij jou schaken'
in de starclass 06 15 naar
Chess Society is dan de ko
Tunesië Leny Ed Nico Wim ning te rijk 023 5718430
B Marjon 1e prijs
oo de Kennemer Gewe'dig'
Felicitaties
Rm en Herman
ES Nico Fred bedankt v oor de
gje organisatie op de KG me
mor Golfclub Marjon Cathy

l Anneke heeft de Rhodos
;up gewonnen tijdens de
3olf kamp schappen Rien

KAV Autoverhuur BV, vesti- Technicum Uitzendburo is
gmg Aalsmeer, vraagt all- gespecialiseerd in het uitzenround bedrijfswagenmonteur, den van technisch personeel
Interesse9 Ceintuurbaan 312,
i b v groot rijbewijs
A'dam Tel 020-6767656
Tel 0297 - 326206

Divers personeel gevraagd
WW-Promotions OVERLADEN MET WERK
Distributie en reclamebednjf zoekt mensen in alle regio's
Reageer nu direct voor fulltime of parttime werk Kerstpenode is onze drukste periode Bel tussen 9 00 en 17 00 uur voor
een afspraak 020 421 55 00

B Oproep' HIJ wordt 40 jaar
on/e Peter v d Veld en vind
hot leuk als jij hem belt

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Verloren en
gevonden

DE KLUSSENBUS
B Peter heb jo genoeg bier' Voor iedere klus bellen dus
Jij wordt 40 en wij hebbei
Tel 023 5713780
plezier
SCHILDER heeft nog tijd v
a Gevonden / g a n dames B Peter heeft n probleem
binnen en buitenwerk Vrijbl
HIJ is 40 jaar Je komt er me prijsopgave
fiets lm 023 5 / K 9 4 ,
omheen
rpqe i naar Paul P
Bellen na 1800 uur 5719800

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30
115120125135,175I90205210235265300,-

SG35
130135,140,150195,210225,230,265,295,330,-

SG40
145.150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

SG45
165,170,190.195,235,255,280,285,315,345.385,-

iCbrrK siegörssiraat Jlb'
; Geopend dagelijks

Fabriekswinkel

mGranöioze speciale aanbieding

-

LEVERBAAR ALLE
Lattenbodems
Rolbodem
Dubbelzijdig verstelbaar
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm .

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

65.35.125.-

595.-

SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
PRIJS

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)

en motoren

• De advertentie afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertontiewezen)

06-Nummers
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 0635022204 (1 gpm)

BEL DAMES THUIS!
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50
24 u /p d ca 1 gpm

BEL ME THUIS!
06-96.80 (ca. 1gpm)
VERNIEUWD
Dames geheel Privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. ca. 1 gpm
Dominante vrouwen geven
telnrs voor SM-kontakt
06 - 320 325 80 (1 gpm)

ECHT THUIS!
06 -35010350 (75cpm)
GAY-kontakten snel Direkt
Apart met een hete knul'
06 - 9518 (60 cpm)
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06-32032211 (75 cpm)

Kerels gezocht voor SEX
met dames (40+) 1
Bel 06 - 9705 (75 cpm)
Kerels gezocht voor fijne sex
met hete dames 40+
06 - 9601 (1 gpm)
Kerels gezocht voor echte
sex met dames 40+ ! Direkt
aparti 06 9517 (80 cpm)
Mannen gezocht om hete
vrouwen (30+) te verwennen
06 - 9580 (80 cpm)
Naar bed met getrouwde
vrouwen thuis
06 9603 (80 cpm)
Regiosexdatmg vrouwen uit
jouw regio willen sex1
06 - 9511 (1 gpm)
SEX telefoonnrs van
studentes, ze geven echt hun
nr 06 - 9501 (80 cpm)
Sex via je POSTCODE vrou
wen uit jouw postcodegebiedi 06-9811 (80 cpm)
SEXKONTAKT vrouwen
(25+) willen sex Direkt a/d
lijn' 06 - 9663 (80 cpm)
Sexoproepen van de
heetste vrouwen (20-59 jr)
06 - 350 442 52 (75 cpm)
SEXOPROEPEN van de
heetste vrouwen (20-45)
06 - 9737 (80 cpm)
Sexoproepen van de heetste
vrouwen (20 45 jaar) 06-9567
(80 cpm) Vrouwen bel gratis
06 4633
SM-VOOR-2 direkt apart voor
dominant sexkontakt
06 - 320 329 99 (75 cpm)
SM voor-2 voor 'n streng of
onderdanig SEXkontakt' Bel
06 • 9537 (80 cpm)

SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt op
Hete vrouwen (35+) willen
SEXKONTAKT Direkt a/d lijn' bellen 06 - 9880 (80 cpm)
06 - 9668 (80 cpm)
TRIOSEX 'n vrouw of man
extra in bed Sexkontakten1
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele Bel 06 - 9844 (75 cpm)
hete knul uit Amsterdami
06 - 9613 (60 cpm)

Vele mannen gezocht voor
SEX met dames 35+ 069620
(80 cpm) Vrouwen bel ECHT
gratis 06-4999

HOMO-voor-2 SNEL Direkt
Apart met een hete jongen1
06 - 9878 (60 cpm)
Vrouwen (40+) willen snel
JONGE mannen gezocht om SEXii DIREKT APART' Bel nu
vrouwen 40+ te verwennen 06 - 9633 (1 gpm)
06 - 9709 (80 cpm)

Diverse clubs
1
2 warme STUDENTES privé, Luxe pnvehuis 12 meisjes,
Bubbelbaden,
massage, relax, trio Midden ƒ125,- pu
weg 89A A'dam 020 6925183 sauna's 1000-100 Sarphati
park 118 A'dam 020-6723022
BETTY'S ESCORT
020-6340507, dag v a 19 u , Privé A'dam, 9 top meisjes
Ook heerlijke trio's v a 10 u
geen auto voor de deur
Overtoom 443, 020 6188677
Een telefoontje is genoeg
'**RUBY S ESCORT***
om in contact te komen met
Leuk, lief en sexy
de persoon van jouw keuze
020 6919245
Probeer het eens en bel
Ook leuke stnpshows"
06-350.22221 (100cpm)

Talbot Samba 1984, van part,
t e a b 020-6962492, na 18 u

Diversen
Alblas Verkeersscholen
WIKA
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Autoruiten en kentekenpla7 dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
ten Lijsterstraat 18
NIEUW de SUPERBOX
UW RIJBEWIJS
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
2 Bel met 03-350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4 Tel + fax 023 - 5731613
Nieuwkoop, 0172-408361
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
ga direct met haar apart1
Zie ook de pagina's
Zie ook de pagina's
van uw keuze
Bel direct 06-35022204 (1 gpm)
SHOWROOM
SHOWROOM
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
in deze krant
Heiderzien via naam of foto
m deze krant
Tel 020 - 6167164
Amsterdam Oost Ik ben Jo- -en telefoontje is genoeg
anda, 38 jaar en woon in om m contact te komen met
A'dam-Oost Ben jij die ge- de persoon van jouw keuze
weldige vent die met mij wil f-Yobeer het eens en bel
stappen, gezellig doen en 0635022221 (100cpm)
veel kletsen7 Laat dan snel
een berichtje achter1 Dan Omgeving Leiden ik ben een
vlotte en gezellige vrouw van
spreken we wat af1
GRATIS MICRO'.s worden geplaatst onder de navolCoupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
06-350 15 156, 1 gpm Box- 35 jaar Ik heb 4 kleine kindegende voorwaaiden • geabonneerd .jijn op het
(frankeren als blief) met ver- NUMMER KOSTEN
•en Ik mis nog maar 1 iemand
nummer 355206
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
n mijn leven Dat ben jij' Heb
melding van uw postcode naai K 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
Beschaafde weduwe, 76 jr, ij wel zin om gewoon eens
bon (niet telefonisch) • aan balie kantooi /.ijn opgeons kantoor
mee te houden dat bij
zonder kinderen, zeer aktief, sen afspraak te maken, dan
geven • verloi en/gevonden • weg/aan komen
Micro's Weekmedia, Postbus uw opj>a\e de regel
zoekt heer om samen gezellig moet je me NU bellen"
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor par156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.il. blad
dingen te ondernemen Br o 06-350 15 156, 1 gpm Boxticulier gebiuik • het aangebodene mag met boven
als l regel hij u\\ lekst
nr 755-45368 v d blad
nummer 317206
f 300,- uitkomen.
gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Breda hoi, ik ben Vanessa, ik Rotterdam ik ben Mike, ben
- Kantoor Zandvoorts
Wij /ijn niet aiinspr;iaen 21 jaar en ben leuk en 18 jaar, heb donker haar en
Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon en
Nieuwsblad
kelijk u>or fouten ontgezellig Ik houd van uitgaan, ichtblauwe ogen Ik ben 1 8r
voor iedere lettei, punt, komma of cijfei cén vakje.
Gasthuisplein 12.
staan
door onduidelijk
dansen en veel lol maken Ik m lang en heb een slank posLaat na iedei woord, punt of komma een vakje vnj.
2041 JMZandvooit
handschrift.
zoek een leuke jongen in de tuur Ik werk als kelner en
Schiijf per tegel hele woorden ol lettergiepen
omgeving van Breda voor soms als model Vind jij het
Wij behouden ons het
een afspraakje' Ben jij ook leuk om uit te gaan en denk je
Indien uw adveitentie een betaalde Micm is, kunt u
Giatis Micro's en betaalde
recht \<>or /onder
ollig en heb je zin in een af- dat je bij mij past7 Bel me
bij uw lekst een gegaiandeeide (guo)betaalcheque bijMicro's moeten woiden msele- <>PSa>c van redenen
spraakje? Bel 06-350 15 156, dan' 06350 15 156 1 gpm
sluiten ot" u ontvangt van ons een acceplgnokaart.
a k sten te
veid bij een aanleveiadies"
: ( , «M/i8«n ol
1 gpm Boxnummer 322908 Boxnummer 300474
nle
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
' °" lc "eme"'
Gratis
Micro's
kunnen
niet
telefonisch
worden
Dag dames, mijn naam is Rotterdam ik ben BEN (geen
Betaalde
Miei
o's
moeten
worden
mgeleveid
aan de
opgegeven.
Marcel en ik zou via deze
geintje) Ik ben 1 90 m lang
balie van ons kantooi uiteilijk tot vujdag 17.00 uui.
contactrubriek graag kennis oen slank en spoitief gekleec
maken met een lieve, sponta- en zie er goed uit Ik ben geen
ne vrouw1 Ik ben 28 jaar, lief oakkenman Ik ben gevoelig
spontaan maar soms ook een romantisch en houd van
beetje eigenzinnig1
motorrijden Sta jij vrolijk in
Luister ook eens naar mijn het leven? Bel dan1
stem op de lijn' 06-350 15 156 0635015 156 1 gpm Box
1 gpm Boxnummer 440910 nummer 300805
Den Haag ik ben Dennis, Rotterdam ik ben Rebecca
1 70 m lang en heb een
ben 31 jaar en 1 75 m lang Ik
normaal postuur Ik heb
heb donkerblond haar en
donkerblond haar (krullend) blauwgrijze ogen
t/m 3 regels ƒ 5,29
Beroep
en bruine ogen en 2 oorbel- grondstewardess' Mijn hob
t/m 4 regels ƒ 7, 19
len Ik woon op mezelf Ben jij by's uitgaan, een goed ge
die leuke vrouw die een keer sprek en motorrijden Durf je
t/m 5 regels ƒ 8,99
met mij uit wil gaan9 Bel me het aan om bij mij achterop
t/m 6 regels ƒ 10,79
dan' 06-350 15 156, 1 gpm de motor te zitten
Boxnummer 371678
t/m 7 regels ƒ 12,58
06-350 15 156, 1 gpm. Box
t/m 8 regels/ 14.38
Ik ben Marena en ben 19 jaar nummer 284943
Ik kom uit Utrecht1 Ik zoek een Rotterdam ik ben een leuke
t/m 9 regels ƒ 16,18
leuke jongen om mee te gaan vrouw van 50 jaar Ik zoek een
t/m 10 regels ƒ 17,98
stappen en misschien wel leuk maatje/vriend om leuke
iets meer1 Mijn hobby's zijn dingen mee te gaan doen
1
fitness, karate en voetbal
zoals wandelen, fietsen, va
Wilt u ook naam. adies. woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw adveilentie helaas met opnemen.
Ik hou ook van avontuurlijke kantie etc Ben je hier ook
Vooi de particuliei maximaal 3 legels giatis. niet voor de yakelijkc markt, lol een maximum van cén adveitentie
dingen beleven Reageer op voor in en ben je ongeveer 56
pei week. Ook /onder vermelding viaagpiijs (aitikelen te /amen niet boven f 300.-) kunt u mei giatis adveilemij' Bel 06-350 15 156,1 gpm jaar? Dan moet je zeker rea
len Alle pnj/en zijn incl. 17,5% BTW
Boxnummer 278398
geren 06-35015156, 1gpm
Boxnummer 322008
Naam

in 5 dagen

voor de particulier:
3 regels gratis

Zandvoorts Nieuwsblad

Latex
39C,415,425.440,545,605,645,665,765,875,985,-

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''

T k z g a n seniorenbed,
0 Uw particuliere Mir o bon a Gorda wat fijn dat je weer
Auping 90x200, geheel elekr
Biedt
zich
aan
huishoud
per post verstuurd be eikt thuis bent Ma Edward, Rien
tnsch verstelbare lattenbohulp
Voor
info
023
5730907
ois pas over 3 a 4 degen
dem, 1 jr oud, incl matras
en Anneke
Opdrachten die te laat
Oerdegelijke
schoonmaker ƒ650 Tel 023 -5715254
binnenkomen worden
B Je wil het niet weten maa biedt zich aan voor het
automatisch de week
je bent echt 40 jaar Peter
schoonhouden van uw zaak
daarop geplaatst
ca Lieve opa en oma van har kantoor lokaal, enz Eventu
eel ook verzorgen van uw
te gefeliciteerd met jullie
wasgoed Tel 0235717816
50 jarig huwelijk Gabnelle
a Marjon gef met de 1e prijs
op de Kennemer Golfclub
Liefs Cathy pa Fenna

Party-service
PELIKAAN

Woninginrichting

Personeel
aangeboden

r

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

PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J Bak750 RUILADRESSEN
ker, Botticellistr 38-II, A'dam
T h sfeervolle lichte bednjfs/
(bij Olympiapl), 020 6751664 m A'dam Inform bij WBV Het kantoorruimte, 34 m2, 4 m
Oosten Tel 020-4873315
hoog, 1e verdieping, kale
Overveen nabij zee en duin huur (ex gas, licht en BTW'
Zalenverhuur
nwe 2 kam woning m ruime ƒ515,- p m Zeer goede be
tuin en schuur ƒ599,reikbaarheid
Bednjvencen
trum voor Vrouwen, A'dam
Zoekt u ruimte voor vergade Gevr eengezinswoning in
ring, feest, club of partij' regio Tel 023 - 5275589, Oost, (voormalig Burgerzie
kenhuis) 020 - 6932309
Komt u dan eens praten met bgg 0252-521378
mij, A J v d Moolen,
uw adres voor koud buffet Gemeenschapshuis, tel
en bittergarnituur
Auto's en
023-5714085 of 5719652
Tel 023-5718812/5715619
Rijles auto's
PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl lerares
Tel 023 - 5718486.

auto-accessoires

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

00 245 292 777 Het telef nr
App te huur in centrum dorp, dat alle 06 sexnummers overnabij strand en station, ge- bodig maakt (200 cphm)
meubileerd en beschikbaar
tot 1 7-'97, ƒ 1100 per maand '95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man
incl Tel 023 - 5715254
06-320 322 29
Kamer te huur voor 1 pers
Amsterdam SEXDATING
4x4 mtr, met gebruik van
keuken Tel 023 - 5719541 Vrouwen uit A'dam willen sex'
06 - 350 445 20 (75 cpm)
Per direkt voor 1 pers etage
ANONIEME
sexafspraakjes
bestaande uit woon/sl kam ,
Sexkontaktlijn Amsterdam
badkam + d -t- t, keuken Hr
06 - 320 330 79 (75 cpm)
ƒ 700,- incl gas/licht, kabeltv aansl Borg ƒ 700 Tel 023 Bel 06 - 9780 (80 cpm)
5718527 na 18 00 uur
voor sex met hete
STUDENTES'

Wat moet ik vertellen over
mezelf7 Weet je wat, als jij T h sfeervolle lichte bednjfa
2
nieuwsgierig bent dan stel jij kantoorruimte, 34 m , 4 m
Oproepen - Mededelingen
de vragen en ik bel je terug' hoog, 1e verdieping, kale
Wat ik wel vertel ik ben een huur (ex gas, licht en BTW]
vrouw van 35 jaar, heb twee ƒ515,- p m Zeer goede beBednjvencen<mderen en woon m Haarlem reikbaarheid
Bont u vrouw gp/ond jongu dan 65 jaar 7 Heeft u uw
De rest moet je maar achter- trum voor Vrouwen, A'dam
i aamocdi. r en eierstokkcn nog do laatste 3 maanden geen
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
horrnoonpreparaten gebruikt on was uw laatste menstruatie
komen' 06 350 15 156,1 gpm Oost, (voormalig Burgerziekenhuis) 020 6932309
Vij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Boxnummer 204103
minstens een |aar geleden9 7o ja aan kunt u meedoen aan
Wij zoeken voor verschillende regio's op korte termijn 'eer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkeci o ider/oek van de
Wat
moet
ik
vertellen
over
enthousiaste, flexibele
zaamheden Voor info 020 - 5717177 of 5715021
Financien en
mezelf7 Weet je wat, als jij
handelszaken
\laaister heeft tijd voor rits
nieuwsgierig bent dan stel jij
(WIJK)ZIEKENVERZORGENDEN, MDGO-vp'ers,
naar het seksuee' functioneren van vrouwen na de overganc
Te koop
de vragen en ik bel je terug'
on hot effect hierop van tibolon (Livial) Dit is een geregis A-VERPLEEGKUNDIGEN en WIJKVERPLEEGKUNDIGEN MA/ nzetten, zoom m/uitleggen
aangeboden
Wat ik wel vertel ik ben een
elefoon 023 - 5714862
treerd hormoonpreparaat dat helpt overgangsklachten zoals
vrouw van 35 jaar, heb twee
diversen
Gp wl iegers en zweten te verminderen U komt eenmaal naar WERKZAAMHEDEN
Patiëntenzorg
verlenen
m
de
thuissituatie
Het
betreft
werkkinderen en woon in Haarlem
het AMC voor een gratis gynaecologisch onder7oek uitstrijk
V A ƒ75 • DORSMAN
Hobby's en
zaamheden
in
de
weekend-,
avonden
dagzorg
• T k 4-pits mb gasstel ƒ 50 De rest moet je maar achterje en b!oedonder7oek en 3 keer naar de Fac Psychologie
blijft toch goedkoper'
verzamelingen
2 pers
bed m
spiraal komen' 06-350 15 156,1 gpm
voor een seksuologisch onderzoek Dit bestaat o a uit kijken ARBEIDSVOORWAARDEN
Bel nu 023 - 5714534
Boxnummer 204103
200x140 ƒ 100 023-5715229
naar filmfragmenten waarbij gelijktijdig vaginale metingen Het betreft flexibele contracten waarbij het arbeidstijdpercentage
worden verricht Ook slikt u tweemaal 3 mnd tabletten
10%-30%, 30%-50% of 50%-80% is Er zijn mogelijkheden
ezocht houten VLIEGTUIG- • T k Bosch 3-sterren koeltibolon of placebo Alle verKregen gegevens worden anoniem voor bepaalde en onbepaalde tijd
PROPELLER, ± 2 m, redelijke kast, tafelmodel, als nieuw,
verwerkt U wordt voor deelname aan het seksuologisch
prijs Tel 6366023 na 18 uur / 250 Tel 023 - 5717423
VBO
onderzoek betaald ui de reiskosten OV worden vergoed
Het salaris is conform de CAO Thuiszorg en afhankelijk van
VASTGOED
ADVISEUR
In. en aanmelding o k é donderdag tel 020 5256716 bij
opleiding en ervaring minimaal ƒ 2 827,- en maximaa'
M „v L Beekman Adros Vakgr Klinische Psychologie tav ƒ 4 246,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband
Opleidingen/cursussen
GRATIS OP WOON T V UW HUIS VERKOPEN7
L Beekman Roetersstraat 15 1018 WB Amsterdam
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u service)
INFORMATIE EN SOLLICITATIE
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN
Belangstellenden kunnen voor meer informatie en voor hè'
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering?
opvragen van een sollicitatieformulier tijdens kantooruren Voor VROUWEN start in jan '97 een intensief begeleidingsreceptie familie of huwelijksdiner
contact opnemen met mevrouw E Fontijn, telefoonnummer
Bedrijfsraject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en sfage
vergaderingen Geen zaalhuur
020- 581 05 93
3el STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
Woningruil
onroerend goed
020 - 6239369
telefoon 023 5713599

Thuis verplegen:
ais je niet van sleur houdt!

Huur en verhuur
auto's en motoren

Echt

100°o schapenwol 2 delen

wollen
DEKBED
1-pers
175.-

2-pers
225.-

litsjumeaux
295.-

1 pers. dekbed
v.a. ƒ 34,50

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-6172535

Omgeving Den Haag Ik ben
Truus en ik zoek een leuke
man, omg Den Haag, om gezellig wat te gaan doen, samen stappen of zoiets derge
lijks11 Ik hoor het wel van jullie
manneni
0635015156
1gpm Boxnummer 441046

Waar zijn allo leuke, charman
te vrouwen gebleven, die
graag een vrolijke en onder
houdende relatie willen7 Als ji
dit bent, bel dan en ik (man'
vertel je over mijzelf
0635015 156 1 gpm Box
nummer 941253

Adies:
Postcode:
Telefoon'
S v n in mhnc'l.

Plaats:

woensdag 6 november 1996

Weekmedia 8-9-17

8-21

Ondanks een forse uitbreiding van de beschikbare oppervlakte in de Aalsmeerse bloemenveiling, werd menige aspirant deelnemer teleurgesteïd. Voor het eerst ontstond een forse wachtlijst. „We zitten helemaal vol," meldden de organisatoren van de Internationale
Bloemenvaktentoonstelling (ÏBVT) weken geleden al. Vanmorgen werd de tentoonstelling officieei geopend en zal zondag worden afgesloten
met een groots opgezette Groenmarkt voor het
'gewone' publiek. Ook het aantal buitenlandse
inzendingen (honderdzestig) is groter dan ooit
tevoren. 'Bloemenwereld in beweging', luidt het
multi-interpretabèle motto van wat ook veel
niet-chauvinisten wel de 'greatest flowershow
on earth' noemen.
.

ijna 38 hectare beslaat de
.vaktentoonstelling nu, vier' duizend méér dan vorig jaar.
En door een efficiëntere indeling is
er aan netto standruimte nog méér
gewonnen. De uitbreiding werd
vooral bereikt door het gedeelte
van de hal, waar de laatste jaren de
openingsbijeenkomst plaats vond,
bij de expositieruimte te voegen.
De officiële opening vond vandaag
plaats in de kantorentuin van het
expeditiecentrum van de veiling.
Van de in totaal 390 inzenders die zich
deze keer in Aalsmeer- presenteren, komt
meer dan 40 procent uit het buitenland.
Uit dertig landen om precies te zijn.
De IBVT, die tot en met zondag 10
november wordt gehouden, behoort tot
de weinige vakbeurzen die ook voor consumenten buiten de betrokken branche
hoogst interessant is. Er zijn dan ook
minstens vierduizend verschillende
variëteiten snijbloemen en potplanten te
zien. Die bloemenweelde trekt jaarlijks

nu eenmaal tienduizenden niet professionele liefhebbers.
Speciaal voor hen wordt de laatste dag
extra aantrekkelijk gemaakt. Dan zijn de
voor vaklieden interessante honderdveertig stands vol tuinbouwtechniek verdwenen en vervangen door op een breed
publiek gerichte attracties. Ook alle 250
decoratieve inzendingen met honderdduizenden bloemen en planten blijven
uiteraard intact.
Als een lint loopt daar het resultaat van
de Hagelunie Kwekers Kwaliteits
Competitie doorheen, kortweg 'de prijsvragen' genoemd: meer dan 1500 inzendingen van binnen- en buitenlandse kwekers.
Het aandeel van de buitenlanders is ook
in deze sectie groter dan voorheen. Via de
importafdelingen van alle Nederlandse
veilingen, hebben de organisatoren daartoe extra geacquireerd en de prijsvraagprogramma's ook in het Engels en
Spaans vertaald. Die prijsvragen, kleine
inzendingen (zoals één vaas met een
bepaalde bloemsoort-variëteit), vormen
eigenlijk het decoratieve hart van de 34-e

vaktentoonstelling.
Nieuw is dit jaar het Noviteitenpaviljoen,
op een prominente plaats, dichtbij de
ingang en de informatiebalie. Daar zijn
zo'n 65 nieuwe produkten te zien. Dat
kan een vaas met een geheel nieuwe
rozenvariëteit zijn, maar ook een groep
planten of een technische uitvinding voor
de tuinder of handelaar.
De slogan 'Bloemen in beweging" geeft
niet alleen aan wat er op het ogenblik in

Moederdag. Dan had je 't wel zo'n beetje
gehad. Nu is in Duitsland en Nederland
het wekelijkse bloemetje voor heel veel
consumenten een gewoonte."
..Ook in de.' bloemsierkunst is veel verandcrd. Van hel traditionele biedermeiertje
naar oen moderne veelheid aan artistieke
vormgeving. Kn in de teelt heb je bijvoorbeeld een verschuiving gezien van productie in de volle grond naar steenwol en
andere substraten. En naar assimilatie-

Slotdag voor niet professionele
liefhebbers extra aantrekkelijk
de sierteeltsector gaande is, maar symboliseert ook de ontwikkelingen in afzet en
verbruik van bloemen en planten gedurende afgelopen decennia. „Het gebruik
is sterk in beweging geweest." zegt
Hermen de Graaf, lid van IBVT's marketingcommissie. ..Dertig jaar geleden
kocht men een bloemetje voor

verlichting. Heel de bloemisterij is voortdurcnd in beweging en blijft dat."
Er is ook sprake van een beweging die
voor de Nederlandse kweker niet zo,
gelukkig lijkt: de opkomende productie
in andere dekn van de wereld. Ons land
dreigt zijn marktleiderschap als grootste
exportnatie van bloemen ter wereld te

verliezen. Daarvan draagt ook de vaktentoonstelling duidelijk de sporen. „Je hebt
te maken met internationalisering." zegt
De Graaf. „En de vaktcntoonstelling gaat
duidelijk in die trend mee."
Het probleem van de razendsnel tocnemende productie en de daarmee gepaard
gaande dalende winstmarges, komt uitvoerig aan de orde tijdens het dit jaar aan
de tentoonstelling verbonden internationaal congres 'Crisis in de sierteelt. Te
veel productie of te weinig marketing?'
Gisteren werd dat onder voorzitterschap
van oud-landbouwminister Braks gchouden in Noordwijk.
Er traden drie fameuze sprekers uit
Japan en Zwitserland op en ook Floris
Maljers, oud-topman van Unilever en
tegenwoordig president-commissaris bij
Philips, deed een verbale duit in het
zakj.e. Het congres werd georganiseerd in
samenwerking met het veertig jaar
bestaande Bedrijfschap voor de groothandel in bloemkwekerij produkten (BGB),
een van de publiekrechtelijke organisaties die, net als het al om zeep geholpen
Landbouwschap, in hun voortbestaan

worden bedreigd en in elk geval van de
regering moeten fuseren.
De organisatoren verwachten dat de tentoonstelling ruim zeventigduizend bezoekers trekt. De ervaring leert dat het op de
Publieksdag (zondag) het drukst is. Vorig
jaar leverde dat problemen op bij de
ingang, doordat de meeste bezoekers via
liften en trappen van het parkeerdak
naar beneden moeten. De Graaf: „Wij
denken dat zich dit jaar zo'n congestie
niet zal voordoen, omdat we nu twee
ingangen hebben. We hebben ook alle
gemeenten in de regio en de provincie
gevraagd zondag geen wegwerkzaamheden te verrichten, om verkeerschaos te
voorkomen."
De vaktcntoonstelling is woensdag 6 november
open van 12 tot 19 uur, op donderdag en vrijdag
van 10 tot 21 uur en zaterdag tot 17 uur.
Toegangsprijs 25 gulden (kinderen, groepen en
65+ twintig gulden). Op de Publieksdag (zondag)
gaan de deuren om 9 uur open en om 17 uur
dicht. De toegangsprijs is dan 12,50 gulden
(respectievelijk tien gulden). Woensdagavond
(19.30 uur) is er een internationaal bloemenfeest
in de kantorentuin van het expeditiecentrum
(entree 95 gulden).

die truien maakt,
et bloemen erop'

„We willen alles
wat met trouwen
te maken heeft
laten zien en daar
horen uiteraard
ook bruidsboeketten bij"
Fotografie Kees
Steegman

e link
en bloemen'
van de belangrijkste
, onderdelen van de
.JGroenmarkt, die tijdens de
Publieksdag van de Bloemen
Vaktentoonstelling wordt gehouden, is de zogenaamde
'Bruidsstraat'. Bezoekers treffen
daar zondag van alles aan wat
met trouwen te maken heeft.

om cocktailkleding voor moeders en
mooie kleding voor kinderen. Acht
knappe binken showen ook nog eens
52 kostuums. Dat is speciaal voor de
heren, die denken dat ze niets te zoeken hebben op een bruidsshow."
De show heeft een internationaal
karakter. Verhoef: „We reizen door verschillende landen, zoals bijvoorbeeld
Rusland en China. Tijdens de show
tonen we ook de nieuwe modekleuren
(ivoor, bordeaux en toffee) en hebben
„Er zijn bruidsauto's, bruidskoetsjes.
we mode voor de 'alternatieve' bruid;
een nagelstudio, een fotograaf voor
voor de vrouw die niet voor de eerste
bruidsreportages, een drukkerij, een
keer trouwt."
kapper, er zijn kramen met geschenHet bloemenwerk dat in de shows
ken, een glasblazer, noem maar op,"
gebruikt wordt, wordt verzorgd door
vertelt Marian Stokman van
het Aalsmeerse Florens College.
Bloemsierkunst Peter en Marian
Leerlingen van deze school maken
Stokman. Samen met Diny Verhoef
van Bruidsboetiek Woman, heeft zij de ook veertien specale bruidsboeketten,
die bij bepaalde bruidsjaponnen
organisatie van de Bruidsstraat op
horen.
zich genomen.
In de Bruidsstraat (gewoon op de ten„We hebben elk jaar tijdens de
toonstellingsvloer, dus niet op een
Groenmarkt een thema." zegt Marian
podium) komen zo'n vijftien stands.
Stokman. „Dit jaar is dat 'Beweging'
en daarom dachten we aan een bruids- Bijvoorbeeld van Bruidsboetiek
Woman, Inge Haar (haarmode voor de
show. In de Bruidsstraat willen we
laten zien wat de mogelijkheden zijn . bruid), Beauty Van Rijn (make-up en
nageldrodukten), Fotografie Steegman
voor bruid en bruidegom in het sei(bruidsfotogral'ie), Frans Kooyman
zoen 1997."
(bruidsauto's). Van de Broek (trouwkoetsjes) en Peter en Marian Stokman
„Het wordt echt een spectaculaire
show." vult Diny Verhoef aan. „In feite (bruidswerk).
heeft zo'n bruidsshow niet veel te
„Bij ons is het geprepareerde bruidsmaken met de Groenmarkt. maar we
boeket te zien, dat op deze manier tot
leggen er wel een duidelijke link mee.
lang na de trouwdag goed blijft. Je
We willen alles laten zien wat ook
maar iets te maken heeft met trouwen. kunt het bruidsboeket bijvoorbeeld
ook inlijsten of onder een glazen bol
En daar horen uiteraard ook bloemen
zetten." vertelt Marian Stokman. „Ook
bij, denk maar aan bruidsboektten.
hebben we haarcorsages en een nieucorsages, enzovoort. Bloemen hebben
we manier voor het opspelden van
natuurlijk sowieso al iets feestelijks."
'gewone' corsages: door middel van
Er slaan tijdens de Publieksdag twee
een magneetje. Op deze manier blijft
grote shows op het programma, die
de kleding tenminste heel."
om half één en drie uur beginnen. In
„Je kunt je de hele dag in de bruidsjanuari al begonnen hiervoor de voorstraat vermaken," verzekert Diny
bereidingen. „We hebben 21 mensen,
Verhoef. ;,En niet alleen het aanstaanwaaronder ook oudere dames, die een
dc bruidje en haar moeder, maar ook
grote collectie kleding showen," zegt
de bruidegon. Kortom de héle famiDiny Verhoef. „Hierbij gaat het niet
alleen om bruidsjaponnen, maar ook
lic."

De consument staat centraal op de feestelijke slotdag van de Internationale
Bloemenvaktentoonstelling.
Een 'groenmarkt' geeft de
beurs dan recreatieve meerwaarde voor een breed
publiek. Daarvoor moet de
alleen voor vaklieden interessante afdeling die aan
(tuinbouw) techniek is
gewijd plaats maken. Die
wordt in de nacht van zaterdag op zondag afgebroken.

één bepaalde soort zich her en der in het
land verenigd om gezamenlijk rechtstreeks in contact te komen met de markt.
Een aantal van die telerscollectieven, zijn
dit jaar te vinden op het Produktenplein,
ook een noviteit op de Groenmarkt.
Het initiatief komt uit enkele produktcommissies van de VBA, die de publieksmanifestatie als een ideale mogelijkheid
zien om met de consumenten in contact
te komen. Zij geven niet alleen uitvoerig
informatie over hun bloem- en plantsoorten (en de verzorging daarvan), maar proberen via enquêtes ook aan de weet te
komen welke wensen de consumenten
hebben. Op het plein worden drie bloeiende planten (hortensia, azalea en poinsettia) en drie snijbloemen (trekheesters,
nerine en freesia) gepresenteerd, alsmede
de groene plant yucca.

roter (nu zo'n twaalfduizend
- vierkante meter) en veelzijdi-

ger dan vorig jaar zal de
Groenmarkt 1996 zijn. Samen met
de kleurrijke decoratieve bloemenen plantenstands vormen zij een
show die met 37 duizend vierkante
meter ook groter is dan ooit tevoren. Veel nieuwe elementen zijn dit
jaar aan de markt toegevoegd.

De presentaties der 'groene' verenigingen is dit jaar uitgebreid met die van
hosta-, orangerie-, orchideeën- en rozenliefhebbers. Ook de noordelijkste wijnproducent van Europa, Chateau Flevo uit
Lelystad, is voor het eerst van de partij,
evenals het Boerma Instituut, de internationale bloemsierschool in Aalsmeer, die
demonstraties verzorgt. En de in arrangementen van droogbloemen gespecialisecrde Eric Klein Schiphorst verplaatst zijn
net geëindigde expositie op kasteel
Groeneveld in Baarn zondagmorgen
vroeg naar Aalsmeer.
Aan een ruim gesorteerde kraam bij de
uitgang kunnen bezoekers een bloemetje
mee naar huis nemen. Meer dan voorheen
wordt daar het accent gelegd op grote,
klasse-boeketten tegen een redelijke prijs,
laat de organisatie weten.
Niet alles wat men op de Groenmarkt
aantreft is puur (fleurige) natuur. Er
komen bijvoorbeeld ook tientallen kramen met kunstnijverheid en er zijn antieke auto's en koetsen (maar wel versierd
met bloemwerk) te bewonderen. „Toch
wordt het geen gewone bratlcrie met een
aaneenschakeling van oude ambachten
en dergelijke." zegt voorzitter Riena
Tienkamp van de commissie Publieksdag
van de IBVT.
„Uitgangspunt is dat in de getoonde en
ter plekke vervaardigde produkten bloemen een rol spelen. Er komt een vrouw
die truien maakt, maar dan wel met bloemen erop. Er is voor het eerst een schildersplein, in de s leer van de Place de
Têtre in Parijs. Daar zijn aquarellisten
aan het werk, die bloemen schilderen.
Alles moet toch een link hebben met de
sierteeltsector, want de Groenmarkt is
bedoeld als promotie daarvoor."
De geëxposeerde Amerikaanse auto's
hebben volgens Tienkamp met trouwen te
maken. Daardoor sluiten zij aan bij de uit

Terwijl hun ouders rustig de show bezichtigen, kunnen kinderen zich in de (afgesloten) kinderspeelplaats bezighouden met onder meer het maken van bloemstukjes
'"

vijftien in/ondingen bestaande 'bruicisstraat', waar trouwlustigon alles voor hun
bruilol't kunnen vinden: van bruidsboeket
tot bruidslingcTie en trouwringen, van
taarten tot fotografie. Buiten die straat
voor het huwelijk zijn er 104 andere
standplaatsen.
De Groenmarkt sluit, ook aan bij het feit
dat hij midden in het plantseizoen voor
bloembollen vjilt. Drie deelnemers pre-

Foto: Archief WM/Lmik Gosewehr

De vaktentoonstelling werd in de loop
der jaren een ook voor het grote publiek
steeds aantrekkelijker evenement. De
organisatie heeft er bewust op aangestuurd de show te benutten voor promotie
en voorlichting. Daar werkt ook het
Florens College aan mee, met een stand
waar een plantendokter kan worden
geconsulteerd. Tienkamp: „De
Groenmarkt heeft voor de consument een
meerwaarde die hij op de andere dagen
van de tentoonstelling absoluut mist. En
omgekeerd zullen de vakmensen op de
zondag het hoofdstuk 'techniek' missen."
Ook voor kinderen is de markt aantrekkelijk. Terwijl hun ouders rustig de show
bezichtigen, kunnen zij zich in de (afgesloten) kinderspeelplaats bezighouden
met onder meer het bakken van pannenkoeken en het maken van bloemstukjes,
onder leiding van de padvinders van
Scouting Aalsmeer. Tienkamp: „De
Groenmarkt is een typisch gezinsevenement." Hij is open van negen tot vijf uur.

elkaar bestoken. Die keten
begint bij de veredelaar (de
'uitvinder' van nieuwe rassen, verkregen door eindeloos kruisen) en eindigt - via
veiling en groothandel
(exporteur en in het buitcnland ook importeur) bij de
winkelier.
Tot voor kort keek de teler

'Alles op de Groenmarkt moet
link hebben met sierteelt'
senteren gcv.amunlijk op 180 vierkante
meter een uitgebreid assortiment bollen
(die ook gekocht kunnen worden) en
geven alle gewenste informatie over het
planten en ver/.nrgen. Misschien mist
alleen de band ('ie de hele dag door de hal
loopt te spelen rechtstreekse binding met
bloemen...
Dat siertelers /.ic'h. anders dan voorheen,
steeds meer afvragen of hun produkten
wel aansluiten wat de consument wenst,
is een trend die ook op de Groenmarkt
valt te ontdekken. 'Produceren wat de
markt vraagt', luidt het adagio waarmee
de diverse schakels in de ai/etketcn

eigenlijk niet verder dan de
veilingklok. Hij produceerde
wat hij dacht dat goed of
lucratief was, wachtte af wat
hij er voor kreeg en de handelaren deden hun best het
spul te slijten. De 'keten'
werd in feite van de produktiekant af aangestuurd. Maar
consumenten zijn mondiger
geworden en hun eisen dringen van 'het einde' van de
keten af tot de kwekers door.
Om dat proces te versterken,
hebben groepen telers'van

Er komen op de Groenmarkt ook tientallen kramen met
kunstnijverheid. „Toch wordt het geen gewone braderie," verzekert voorzitter Riena Tienkamp
Foto IBVT
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geeft u meer!
i SCOTCH; WHISKY

NAJAARSARRANGEMENT
EEN PAAR DAGEN WEG IN
MAASTRICHT

;

inöyyifHans:bü(fei;;Slide';H^

; c,»t..
J
In samenwerking niet hot luxe eterren hotel Golden
Tulip Barbizon Maastricht biedt Weckmedia haar lezers
een iiajaars-arrarigenient ucn Wandelen door de oude
binnenstad van Maastricht eu lekker bijkomen onder ,
het genot van koffie niet l i m b u i g s e vlaai. Ook een unie- j
ke gelegenheid voor degene die al Sint Nicolaas- of
Kerst-inkopen v/illen doen in deze mooie winkelstad.

'^ -i ;.'
/Qn^
ioyémber? ^m

;.• ';.:;'

;

;Sl:^xS "Profô^

:£Npyëïiite^

Uw arrangement bestaai uit:
,
" 2>: overnachting in een luxe hotelkamer
' ZiA
2x lal
uitgebreid
ly crut irn-1 uiLii_i:jt
ontbijtbuilet
XJUJ iiv;i
kotfie met vlaai in liet centrum
mi van
v u u Maastricht
njuu9iiu.m
wandelroute
wunueiiuuie langs
luuys de
ue mooiste
moois plekjes van de stad
gebruik van de hotelsauna
informatiemap over Maastricht en omgeving

^&.&ï.''^
i;VNcW^^
J||ï'&i3'J; ï-^^Funkirïg up'théjazz, joseph;BoWie's;^and.playitJöud^nd:diFect;
|2i';Npte^^

'iü&vw;^

De prijs van dit arrangement bedraagt i 170,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag
voor een eenpersoonskamer bedraagt l 50,00 per nacht.
Dit arrangement kan dagelijks gereserveerd worden op
basis van beschikbaarheid in de periode van 18 oktober t/m 30 november. Voor mee: informatie: Golden
Tulip Barbizon Maastricht, Forum 110, Maastricht, tel.
043-3838281.
Reserveren is alleen mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw
resevering.

•':.•

'

ifw5Ï-:y::;i:f£uari^
J!||io^
lJ^-SisS;:^
Grote KrOCht 5-7
~,.„._«.,__„.

Zandvoort

Tel. 5719067

|fAj$i$Mj$^

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.0o tot 1 s.oo uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

;;JQfte.Hthyjréat:Hv^
"greatjazz:sóloing;::;:^

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Bon"voor onze"

;• For^spiecials briïtlïese jcöhcerts iistetvt^th
yaHftëjïlo ^
iZOJCip :

Deelname aan dit najaarsarrangement 1996 in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande
tekst vermelde adres.
Naam: .
Adres: .
Postcode:

«aal verhuizen
Woonplaats:

•*• Uw bruidsjapon compleet meenemen
voor: ƒ 995,- ƒ l .295,- ƒ l .495,Ook enkele stuks vanaf ƒ 300.Avond-. cocktail-, en herenkleding:
korting tot 50%
Tevens mooie accessoires

Telefoonnr.:
Aantal pers.:

Datum aankomst:..

WlE3SSiïïEilDHl\ geeft u meer!

Solliciteer niet naar moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!

Frederiksplein l, 1017 XK Amsterdam.
Tel. 020-6234556

Limburgs dorp met Straatprijs

Postcode Loterij

NOVELLO 1996
LA GIOIOSA
RIESLING
BEREICH
BERNKASTEL

BORDEAUX
CHATEAU
TOUR BALETTE

•Lieblich"isdeze
levendige witte wijn
uit hel Mosel-SaarRuwer gebied en
dat betekent dat
hij niet geheel
droog is. Gemaakt
van de Riesling,
de mooiste wiindruif.

Deze reeds meerdere
malen bekroonde rode
bordeaux wordt nog
op traditionele wijze
gevinilieerd. Door de
druivensoorten
Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon
en Merlot is deze wijn
vol en krachtig van smaak en heelt een
elegante afdronk.
Juist nu is deze wijn
perfect op dronk.

OBLOMOV
ORIGINALVODKA
0,7 LITER

winnen. Of de Gouden Bingo
van 800.000 gulden, want ook
die extra prijs van de Postcode
Loterij gaat er op 2 december
nog een keer uit. Daarmee vieren we dat er in 6 jaar al 800
miljoen naar onze goede doelen
is gegaan.
Volgende maand is het dan de
beurt aan de Postcode Kanjer
van 9,7 miljoen gulden. De
grootste Straatprijs die ooit in
Nederland is uitgekeerd!

Novello is de eerste
nieuwe wijn die
*rekt na de oogst
gebotteld wordt
In Marca Trevigiana
Konden wij voor
u fee sublieme en
Iruilige Novello La
Qoiosa vastleggen.
™el als basis (
Merlol en 40%
Cabernet druiven
is deze Novello een
absolute frisse en
jonge topivijn.
Deze primeurwijn
'aal zich uitstekend
combineren bij de
dagelijkse maaltijd

FAMOUS GROUSE
SCHOTSE WHISKY
0,7 LITER

Speel dus mee in de Postcode
Loterij. De prijzenpot van de
Postcode Loterij is nu rijker
dan ooit. Vol extra miljoenen,
die op ü liggen te wachten. Vul
de bon pp deze pagina in en
stuur hem op.

Heel Ransdaal was uitgelopen voor de uitreiking van
de Extra Straatprijs van
EEN MILJOEN GULDEN.
De mensen in het kleine
Zuidlimburgse plaatsje hadden lucht gekregen van de
komende uitreiking en
waren massaal de straat
opgegaan om het feest van
de Postcode Loterij mee te
maken.

blije winnaars. Honderden mensen stonden te wachten toen
Reinout Oerlemans arriveerde
om de zeven winnaars van de
Extra Straatprijs hun prijs te
overhandigen; ruim 90.000 gulden per winnend lot. Vooral de
winnaar die meespeelde met
drie loten sloeg een reusachtige
slag niet deze Extra Straatprijs.
Hij won ƒ 270.000.

En nu bij ü

En feest werd het, met veel Deze maand kan het uw beurt
Limburgse vlaai en vooral veel zijn om de Extra Straatprijs te

HELE LITER
SAFARI EXOTISCHE
LIKEUR
,7 LITER

JOSEPH GUY
*** COGNAC
0,7 LITER

ELDERS.S^S'

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

U '.Ui tti

4 miljoen
ïiDe BingogetaHen:
Getal 1 t/m 22

26 43 j 36 i 07 41 40 03
32 01 44 29 22 33 24
34 35 06 21 25 15 '27
Maakt u uw kaart vol met:

16
dan wint u de
Tihuistomgo
ƒ 25.OOO,-

Getal 23 t/m 36

20
37
39
02
04
42
11

ƒ1.000,ƒ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ25,-

09
30
18
14
10
12
05

, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
f 20,- (twee lotnummers)
ö / 40,- (vier lotnummers)
f 10,- (één lotnummer)
n / 30,- (drie lotnummers)
Naam:

Postcode: .
Plaats:.

ƒ10.ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

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

Straatprijs:

D dhr. rj mevr.

Adres:

ƒ20,-

Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Banknurnmer:

150.96.11

ƒ 5.OOO,-

1785 HS
Extra Prijs ƒ 25.OOO,1785 HS 025

Zetfouten voorbehouden

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Zeven mensen deelden in
Ransdaal de Extra Straatprijs van één miljoen. Valt
het miljoen deze maand in
uw straat?

Liefst vier BMW's!
1401 TL 029 in Bussum
5932 BV 059 in Tegelen
5161 HP 018 in Sprang-C. 6843 XV 048 in Arnhem

Bon uitknippen en in een envelop
| (zonder postzegel) opsturen naar:
. Nationale Postcode Loterij,
l Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZVDen Haag.

NATIONALE
LOTERIJ

USfrèlVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17
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Ligne Signé:
kort en vol

Windkracht 8
E AVOND TEVOREN fiets
D
ik nog even door het Bos.
Het maakt zich op voor de

storm. De bomen ruisen en
zwiepen merkwaardig hard.
Veel harder dan nodig lijkt,
want de wind is niet meer dan
een briesje. In de toppen verzamelt de storm blijkbaar al
krachten. Iri het donker waait
een tak tegen mijn gezicht Ik
schrik, maar verder gebeurt er
mets Het spel moet duidelijk
nog beginnen.

H

aar dat onder alle
omstandigheden
goed zit. Dat krijg je
als het goed geknipt is,
beweert Haute Coiffure
Frangaise. Daar moeten ze
het weten, want deze vereniging zet zich al vijftig
jaar in om de
vaktaekwaainheid

De
nieuwe
Dit
herfst/winis Ligne A:
terlijn kreeg kort en vol,
de titel Signe met hoog
mee. De ont- opgewerkte
werpers van
krulletjes
Haute
Foto' Haute
Coiffure
Coiffure
Francaise
Frangaise
zetten hun
handtekening onder vier
verschillende creaties.

Bij alle domineert de lange
bovenpartij. In de nek is
het haar kort, maar toch vol
opgexverkt. Even de vingers
er doorheen
halen en
het haar
zit.
Maar
ook
kruli tang
en
rollers
_ ; kun* nen
in de
•^
strijd
worden
gegooid,
Ligne
als het extra
B: Met een mooi moet.
beetje
Met wat
spray blijft glans spray,
deze coupe gel of wax
mooi in
hebben deze
vorm, zo
'special " voorspellen effects' een
de ontwer- vrij lang
pers
leven. Slim
Foto Haute
opgebrachte
Coi ffure
kleuringen
of coupes
soleil accentueren de flair
nog eens extra.

beneden komen. En die popuknalt boven op die file Met
De volgende ochtend. Wind- lier
knikkende knietjes ben ik 9naar
kracht acht heeft het bos gede weg gelopen Wat blijkt Hij
passeerd zonder veel schade
ligt zo'n stukkie van de vooraan te richten In de kantine is taumper
van een auto af ". De
het tijd voor deskundig comruimte tussen de handen van
mentaar en sterke verhalen.
Joop bedraagt ongeveer
„Alleen de dode takken zijn
schoenmaat 45.
uit de bomen gewaaid. Een
„Niemand had wat! Alleen
mooie opruiming."
een beetje schrik dan Een
„Nee, dit was niks vergelewonder! In het hele bos gm»en
kenbij negentig. Weetje nog?
die nacht duizend bomen om,
Bij de Bosbaan ging toen een
en geen enkel ongeluk "
heel rijtje beuken achter me„Zeker een wonder Mensen
kaar tegen de vlakte."
met naar een bos §aan
„En dat was weer niks verge- moeten
als
het
stormt.
Maar je hebt alleken met '87," zegt boswachmalloten die zonodig naar
ter Joop, die duidelijk de sterk- tijd
het natuurgeweld moeten gaan
ste storm ver halen heeft. „In
kijken."
het hele land was er toen chaIk hou mijn mond en neem
os, overal stonden files. Ook
me voor met storm thuis te
hier op de Colijnweg, de weg
blijven. Die tak had ook een podoor het Bos. Ik zal nooit verpulier kunnen wezen.
geten, ik sta daar naar die file
te kijken, zie ik zó voor mijn
Remco Daalder
neus een enorme populier naar

Nederland bezit een stuk
spiksplinternieuw land,
veroverd op het water: de
Fleyopolder. In deze polder
is bijna 20 procent van de
ruim veertigduizend nieuwe
hectaren land bestemd voor
bosbouw. Nagelnieuwe
bossen op kerngezonde,
gifvrije, zware vruchtbare
zeeklei. Bossen die
aangeplant zijn voor de
productie van hout, maar
ook ten behoeve van de
rustzoekende,
natuurminnende
randstedeling.
In de herfst overheerst in Almere-Hout de warme, nazomerse kleur van populieren

OEWEL DOOR mensenhanden
aangelegd, is Almere-Hout
ten zuiden van Almere een
echt bos. Een loofbos:
naaldbomen vind je eerder
op zandgronden, op kleigrond horen bomen met
'echte bladeren'. Dus vind je
in Almere-Hout populieren,
wilgen, essen, iepen, esdoorns, eiken, beuken en lijsterbessen. Kortom, van alles wat. Behalve naaldbomen dan.

H

Vooral de populieren en de
essen doen het uitstekend op
de jonge zeeklei. Ze spuiten als
het ware de grond uit. In vergelijking met de rest van Nederland doen de bossen het in de
polders meer dan uitstekend:
ze zijn werkelijk kerngezond.
Deze bossen hebben geen last
van verdroging of overbemesting en de kalk in de bodem
doet het effect van de zure regen teniet. En dan is het leuk
wandelen.
Vooral nu het herfst is, is de
structuur van de bossen goed te
zien. Omdat de bossen zo groot
zijn, kan er ook royaal mee worden omgesprongen: er is ruimte
voor experimenten. Zo wordt er
in Almere-Hout een aantal woningen gerealiseerd, er is een
plek waar populieren plaatsmaken voor weer een andere oerhollandse boom, de notenboom, er is een beek aangelegd.
Ook is er ruimte voor landschapskunst.

rein. De Groene Kathedraal ligt
m het verlengde van deze laan,
maar wordt door een bos - het
kathedralenbos - aan het zicht
onttrokken. De Groene-Kathedraalroute, gemarkeerd met
groene palen, voert de wandelaar eerst door dat kathedralenbos.
Na een 'zwerftocht' door de
bossen kom je
op een open
vlakte. Mid'
denin dit veld
staat
een
groepje
bomen: dat is 'm ________
dan. De Groene
Kathedraal-in-wording.
Paadjes van schelpen en beton
geven de beuken en zijbeuken
aan. Door middel van deze
paadjes worden je de contouren
van de Kathedraal geopenbaard. De loop der seizoenen is
bepalend voor het interieur van

groene bouwsel. Je kunt ook de
paden die in het verlengde van
de laan liggen volgen. In de brede brandgangen kun je oog in
oog komen te staan met de onderhoudstechnici; een kudde
koeien in dienst als levende
grasmaaier annex bodemaanstamper. Boezem had eerst nog
het idee om dit onderhoud te
laten verzorgen door schapen,
maar
vond bij nader
inzien de symboliek 'kerk -- schapen' iets
te zwaar. Dus
populierenstammen als doop- werden het koeien.
kaarsen in het landschap staan,
Almere-Hout vormt samen
is de opbouw van de kathedraal
met het Horsterbos (tegenover
pas écht goed te zien.
De tweeeneenhalve kilome- Harderwijk) en het Hulketer tellende wandelroute is steijnse Bos (m de zuidpunt
geen noodzakelijke voorwaar- van Zuidelijk Flevoland) de
de voor aanschouwing van dit drie grote bossen van Zuidelijk

de Groene Kathedraal.
Vanzelfsprekend is de aanblik spectaculair in het voorjaar, als het jonge groen zich
laat bewonderen. In de herfst
verandert die frisse, lichte
kleurtoon en overheersen warme, nazomerse kleuren. In de
winter, als de koude wind door
de kale kruinen giert en de 178

178 Italiaanse populieren
dienen als levende pilaren

De meeste mensen kiezen
de kleuren van hun kleding
niet bewust maar trekken
aan wat in de mode is. Als in
de winter blauw de
modekleur is, kopen ze een
blauwe trui. En als in de
zomer de pasteltinten in
zijn, dragen ze pastei. Maar
of de kleuren ook werkelijk
staan, vragen zij zich zelden
af. Waarom zouden zij ook.
Er zijn zoveel kleuren dat
door de bomen het bos niet
meer te zien is. In zo'n geval
is het toch alleen maar
makkelijk als de mode de
keuze bepaalt. Inderdaad,
net is makkelijk maar is het
ook efficiënt, passend, of
harmonieus?

Temidden van kaarsrechte
bospercelen prijkt 'De Groene
Kathedraal', een object van levend groen. Italiaanse populieren, 178 stuks, groeien als levende pilaren langzaam om(ADVERTENTIES)
hoog. Geplant volgens de plattegrond van de kathedraal van
Reims. Een land ari-project van
Marinus Boezem. „Laat het
gloednieuwe, door mensen gemaakte land groeien in de beste
IMAL KORSTJENS IS
ruimtelijke structuur die de
kleurconsulent. Zij geeft
mens in de loop der eeuwen
mensen adviezen over de
heeft gecreëerd. De structuur
van de kathedraal van Reims kleuren die het beste bij hen
passen. De meeste klanten zijn
dus," zegt Boezem.
vrouwen, maar steeds vaker koL-|7pË2ïbi]
Om dit staaltje van land- men ook mannen bij haar langs
schaps'architectuur' te betre- voor een kleuranalyse.
De mensen die een beroep op
den, volg je een speciale route.
voor nieuwe produkten
Via een fraai aangelegde laan Vimal doen, zijn niet wanhopig
en acties
A
arriveer je op een parkeerter- of dringend op zoek naar iets
nieuws. Ze zijn nieuwsgierig.
Nieuwsgierig naar het ant(ADVERTENTIE)
woord op de vraag of het lievelingszwart wel bij hen past.
Nieuwsgierig naar de kleuren
die voor hen geschikt zijn,
maar die ze tot nu toe nog nooit
hebben gekocht.
Voor een bezoek aan de
kleurconsulent hoef je je niet
extra mooi op te maken. Want
bij een goede kleurconsulent
wordt de make-up er meteen
weer vanaf gehaald. Het is namelijk niet de bedoeling dat er
een kleurenanalyse wordt gemaakt die bij de 'eigen' makeup past, maar één die bij de
persoon past.
Voor het maken van een kleuranalyse zijn vooral de huid, de
ogen en het haar bepalend.
Maar Vimal begint haar analyse met een gesprek, een kop
koffie en een koekje. „Tijdens
het gesprek vertel ik de klant
wat we gaan doen en vertelt de
klant wat hij verwacht. Als uit
een gesprek bijvoorbeeld blijkt
dat een klant nooit colberts of

oodschappfer

, **
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(ADVERTENTIE)

Flevoland. In Almere-Hout zijn
veel wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd. De Groene Kathedraal ligt aan de Tureluurweg, oostelijk van Almere-Haven.
Vanuit Amsterdam richting
Amersfoort, de A l op, vervolgens de A 6, richting Almere.
Op de A 6 afslag nummer 5 Almere Stad - en vervolgens
richting Hilversum de N 27 op.
Op deze weg geven borden de
richting naar de Groene Kathedraal aan. Een majestueuze
laan leidt naar een ruim parkeerterrein. Daar is ook het begin van de wandeling. Met het
openbaar vervoer kun je ook in
de buurt komen: met de trein
naar Almere, en dan een fiets
huren bij de fietsenstalling op
het plein tegenover het station.

a la van der Horst
Als u kiest voor klassiek, kies dan voor n bezoek
aan Co van der Horst Daar wacht u een fraaie
collectie kwahteitsmeubelen en woonaccessoires
b uiteenlopende klassieke stijlen
Binden] 2 Amstelveen
s Maandags lot 13 00 ui.r pesloten
Donderdag koopavond 020641250b
Ook m ons wooncentrum Mare Smitliuis
Keukenarchitectuur SamtairStudio B A D
Sohdwood Plankenvloeren & Parquot
plancher" en Boley open haarden

CO
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Bij Vimal wordt eerst de make-up verwijderd. Het is namelijk
niet de bedoeling dat er een kleurenanalyse wordt gemaakt die
bij de 'eigen' make-up past, maar één die bij de persoon past.
lange broeken draagt, heeft het
geen zin daar kleurencombinaties bij te adviseren.
Voor het maken van een
kleurenanalyse drapeert Korstjens lappen stof van de meest
uiteenlopende kleuren om de
klant. Zo kan die met eigen
ogen zien wat koele en warme
tinten met het uiterlijk doen.
De kleuren zijn ingedeeld in
vier categorieën, die overeen
komen met de kleuren die bepalend zijn voor een jaargetijde. De herfstkleuren zijn de
kleuren die je in het herfstbos
tegenkomt. Lentekleuren zijn
de kleuren van crocussen en
narcissen en het frisse groen.
Zomerkleuren zijn pasteltinten; de kleuren hebben een wat
grijzige ondertoon. Kenmerkend voor de winterkleuren
zijn de heldere, contrasterende
kleuren. Door goed naar de effecten van de kleuren te kijken
wordt duidelijk of iemand een
'herfst-', een 'lente-', een
'zomer'- of een 'wintertype' is.
Voor sommigen is een kleu-

renanalyse een reis naar het
verleden. „Zo'n kleur had mijn
lievelingsjurk ook," riep een
klant eens enthousiast, toen de
lilalap werd omgehangen.
„Daarna heb ik nooit meer iets
in deze kleur gedragen, maar
nu zie ik hoe goed die kleur bij
mij past!"
Voor anderen kan de kleurenanalyse een confrontatie zijn
met het heden. Zo constateerde
een klant met grote schrik dat
ze net een heel duur colbert had
gekocht in een kleur die absoluut niet bij haar paste. Gelukkig kon zij het jasje nog ruilen
Vimal vindt het leuk als mensen zo reageren op haar werk,
maar zij benadrukt dat iedereen zelf moet bepalen wat zij of
hij met de adviezen doet. „Van
mij mag een 'winter' de kleuren
dragen van een 'zomer'. Ik laat
alleen zien dat als iemand kiest
voor de kleuren waar hij bijhoort, hij beter tot zijn recht
komt." Het geven van een goed
kleuradvies neemt al gauw zo'n
anderhalf uur in beslag. Maar

het kan ook tweeëneenhalf uur
duren. Vimal gaat net zolang
door totdat zij ervan overtuigd
is dat de juiste kleuren zijn gekozen. Voor elk type heeft zij
een boekje gemaakt, waarin de
cliënt niet alleen de stalen van
de basiskleuren aantreft die het
beste bij hem of haar passen,
maar ook tips over passende
make-up en sieraden. Elke
klant krijgt een boekje mee
naar huis.
Aanvankelijk gaan veel mensen met het boekje in de hand
winkelen. Maar de praktijk
wijst uit, dat zij al verbazend
snel in staat zijn zonder boekje
de perfecte kleuren uit de rekken te halen. De verkoopsters
zullen het kleurwmkelen beslist niet altijd op prijs stellen,
maar de klant des te meer. Zij
hoeven immers niet meer in de
rij voor de paskamer te staan
om erachter te komen of 'iets
staat'. En blijkt dat ze helaas
niet in op dat moment gedicteerde modekleuren vallen, dan
is vaak de kans erg groot dat
'hun' kleuren een schap en een
rek verder tegen sterk gereduceerde prijzen aangeboden worden.
Er bestaat nog geen reguliere
opleiding voor kleurconsulent.
Wel zijn er in den lande enkele
particuliere instituten die een
opleiding tot kleurconsulent
verzorgen. Vimal is gediplomeerd docent textiele werken
en handvaardigheid én gediplomeerd kleermaker. De basiskennis over kleuren en kleurensamenstellingen, heeft zij
tijdens haar opleidingen verzameld. Die kennis is natuurlijk
onontbeerlijk.
„Ach," zegt Vimal, „kleurenconsulente is m allerlei opzichten een opwindend beroep.
Maar het meest belangrijke is
toch wel dat je van kleuren
moet houden en dat je in staat
moet zijn om er in de praktijk
mee te durven experimenteren.
Alleen dan kun je door ervaring
de mensen een goed kleurenadvies geven, waardoor de mensen individueel veel beter tot
hun recht kunnen komen. En
daar gaat het tenslotte om."
Kitty van Heel
Voor nadere informatie: Vimal
Korhtjens, telefoon Q2Q - «21.5227.

van Iderlh'orst
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Wolthoorn & De Groot

'Kies de kleur waar je bij hoort'

V

?

Foto Dc> Groot

geeft u meer!
Met korting naar

The Cameraman
in jubilerend Tuschinski
Rond Tuschinski begint deze maand een ingrijpende nieuwbouwoperatie Het meest indrukwekkende film-theater van Amsterdam,
dat onlangs zijn 75-]ang jubileum herdacht met een groot feest,
wordt uitgebreid met twaalf zalen, die bovenop de Hema aan de
Reguliersbreestraat worden gebouwd.
Zodra de nieuwbouw klaar is, gaat
het oude deel tijdelijk dicht Dan
wordt, wat ooit door
de Filmliga als het
grootste, duurste
en protserigste
theater van
Amsterdam werd
omschreven, grondig opgeknapt Zo
mogelijk laat Pathe
Cinemas, de huidige eigenaar, ook
de Grote Zaal weer
in oude glorie herrijzen Daardoor
komen ook de in de
jaren dertig overgeschilderde originele
motieven weer
tevoorschijn
Zover is het echter
nog niet Voor het
doek tijdelijk valt,
zullen nog heel wat
films de revue passeren in het oude
Tuschinski. Zoals
de slapstick The Cameraman, de eerste foto Nederlands Filmmuseum
in de succes-serie 'Nostalgie m Tuschinski' Onder dit motto brengt
het Nederlands Filmmuseum van november tot en met maart in
samenwerking met Pathe Cinemas en het Amsterdams Stadsblad
(Weekmedia) vijf bijzondere (stomme) films uit Elke maand een op
de derde zondag van de maand The Cameraman, met m de
hoofdrollen Buster Keaston en Madelme Day, bijt het spits af zondag 17 november om half elf in de ochtend.

The Cameraman, een 'must' voor cinefielen, is m 1928 opgenomen
in de Verenigde Staten Edward Sedgwick tekende voor de regie
Keaton speelt m deze briljante slapstick een dromerige fotograaf die
voor een habbekrats passanten op staat vereeuwig! Om indruk te
maken op het meisje van zijn dromen die bij het filmjournaal werk!
brengt hij zijn fotocamera naar de lommerd en schaft zich een oude
filmcamera aan HIJ krijgt het voor elkaar als freelancer voor het journaal te gaan werken, maar begaat de ene blunder na de andere
Een aapje helpt hem tenslotte uit de misere en aan een vaste baan
bij het journaal Daar kan hij dan eindelijk zijn mooie brunette in de
armen sluiten

BOES
Bon voor The Cameraman
zondagochtend 17 november, half elf
Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van
2,50 gulden op de normale prijs van 12,50 gulden Kaarten zijn vanaf
dinsdag 12 november te koop bij de kassa van Tuschinski, tel 0206262633
Naam
Woonplaats
Aantal personen
(max 4 )

WEE!

geeft u meer!

INDESIT WASDROGER
D933; Lucht-afvoerdroger met ruime inhoud, instelbare tijdklok tot
120 minuten, zowel links- als rechtsdraaiend trommel. Antikreuk programma. Adviesprijs"649.-

ftt

SONY Hi-8 TRAVELLER
PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
PW630A; Topklasse Black-Line
16:9 beeldbuis, teletekst, afstandbediemng. Adv.'3295.-

PHILIPSBREEDBEELD

(£\

TR650 Perfokt Hi-8 beeld.
HiFi stereo geluid. Adv.'1999.-

PHILIPSHi-SSTEREO
M870; Camcorder, digitaal
steady-shot, 24x zoom.
HiFi stereo. Adv. '2495.-

SU
\N ETO

SONY STEADY SHOT

PT820; Black-Line S beeldhuis.sleroo.teletekst. Adv.'2795.-

TR565; Met beeldstabilisator, HiFi geluid. Adv.'2200.-

749.-

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

14TVCR240; 37cm donkere HiBri beeldbuis met ingebouwde
VHS videorecorder, On Screen Display, 60 voorkeuzezenders, video met Studio
Tracking systeem voor
een optimaal beeld.
Adviesprijs* 1145.-

BLACK-LINE-S 63CM
SAMSUNG CAMCORDER
E807: Video 8. Adv. '1199.-

vraag, opmerking, probleem? '
?v: ?:•,.-•:••-Bel dè r BCC->'- : -;---

INFOLIJN

PHILIPSGROOTBEELD
P T 4 5 1 2 ; 70cmflat-square,
stereo, teletekst. Adv.'1645.-

020-6474939 :

SONY Hh8 STEADY SHOT

Geen prijsinlo i.v.m. concurrentie
V A|i consumenlenbelangen
Via. t/m vr. van 10.00 tol 16.00
V Tijdstip van levering? •
l '••••• BeldeBCC ... • '

TOPKLASSE! met beeldstabilisator, HiFi stereo, digitale
zoom. lichtgewicht. Adv. "3110.-

PHILIPS STEREO KTV
PT520A; Black-line, monitorlook, teletekst. Adv. '1395.-

729,

WHIRLPOOL WASAUTOM.

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing. Vriesgedeelte met
2 vakken en •••• sterren invriescapaciteit. Adv. '1099.-

549.-

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv. '949.-

WN400; 15 programma's,
4,5 kg inhoud. Adv. '799.-

499.-

649.-

MIELE KOELKAST

1249,-

55 CM STEREO KTV

jjcrouotor vjy

jjr»-

TA4310; Flat square beeldbuis. teletekst. Adv. '1345.-

SN23000; Vaatwasser RVS
b i n n e n z i j d e . Lage v e r bruikswaarden. Adv.'1348.-

MIELE VAATWASSER

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar. Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen. CFK/H FK-vrij.'1849.-

PT440A; Adviesprijs' 1345.-

pen Supe

849.-

849

XS

c(-

GSF341; 3 programma's, variabele indeling. Adv. '1099.-

K1321 S; 270 literinhoud, CFK- G570; TOPKLASSE! 6 programen HFK-vrij. Adv. '1399.- ma's, 12couverts, waterontharder en waterstop. Adv. '2099.-

PHILIPSSTEREOTXT

rko7iENB'^'"*

749.-

BAUKNECHTVAATWASSER

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

k V 020-6476219 1
A V_. Een dag voor levering i .- ':
.. .Tsyan 12.00lol 16.00 uur v

wil jBiSP^^ratel;:» i»ï ^m^* "

SPS1012;RVSinterieur,4
sproeiniveaus. Adv.'l 179.-

599.-

699.-

INDESIT WASAUTOM.

549.-

BOSCH VAATWASSER

ZANUSSI KOEL/VRIES SIEMENS AQUASTOP

AWM800; 15 programma's,
Italiaanse vormgeving,
m i l i e u v r i e n d e l i j k , deur• • • • s t e r r e n invriescapabeveiliging. Adv. '1079.- c i t e i t . A d v i e s p r i j s ' 8 9 9 . -

l BEZORGLIJN'

sunsnH

[3Sm

Ned. topmerk; 3 programma's, 12couverts. Adv.'899.-

ZANUSSIWASAUTOM.

PHILIPS KTV/VIDEO COMBINATIE
HI-8CAMERASTUNT!
Camcorder. HiFi stereo. 12xmotorzoom. afstandbediening.

TA:S212. Perfpkte beeidkwahIfc'it. stereo, teletekst. Adv.'2795.-

Instelbare centrifugegang,
regelbare thermostaat, RVS
trommel, z e l f r e i n i g e n d e
pomp. Adviesprijs'1199.-

lr'**m

FWr,301: Superplalte 16:9beeldbuis, stereo, teletekst. Adv. '2495.-

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV

LUXE VAATWASSER
INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

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

MIELE 1100TOEREN
W697LW; TOPKLASSE!
Volelektronische besturing,
zuinig, stil en milieuvriendelijk. Adviesprijs"2299.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V14; 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek.

m 51 CM KTV TELETEKST STUNT! TV/VIDEO COMBI
Off. Ned. Philipsgarantie. "895.-

LUXE 1400 TOEREN

Kleuren-tv 51 cm, On Screen
Display, ingebouwde VHS
videorecorder. Ad v. "1098.-

18 prog. Regelbare therm o s t a a t en c e n t r i f u g e .

19L magnetron, eenvoudige bediening. Adv. '599.-

1095.-

PHILIPS TELETEKST
PT155A; Adviesprijs'725.-

WHIRLPOOL AVM260

259.-

AEG LAVAMAT RVS

TV/VIDEOCOMBINATIE

Lavamat610. 850 toeren,
waterbeveiliging, zuinig en
stil. AEG meerdere malen
best getest! Adv. "1449.-

Portable KTV + ingebouwde
videorecorder. Adv. "999.-

VU w . -- - .j

389.-

SHARP DIGITALE KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi magnetron met 1000 Watt quartz-grill.

995,

neembare i

SIEMENS WASAUTOM
PHILIPS MATCHLINE
SONY 100Hz SUPER!
KVE2561; Superplatte Trinitron, PIP, Digital Scan, stereo, teletekst. Adv. '2970.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
63cm, stereo, teletekst. '2440.-

SONY 72 CM TRINITRON
KVC2921;Stereo.TXT. '2550.-

SONY 63 CM STEREO
KVX2501; Hi-Black Trinitron,
stereo, teletekst. Adv. "1770.-

SONY TELETEKST
Hi-BlackTrinitronAdv." 990.-

SONY KTV STEREO TXT
X2101; 55cm Hi-Black Trinitron, platte beeldbuis. '1440.-

VR7: Topmodel HiFi stereo
videorecorder, Turbo-Drive,
4 koppen, jog & shuttle,
SHOWVIEW + PDC. '1545.-

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM

1079.-

WA-; Hoog centrifuge-toerental, waterbeveiliging,
bespaarprogramma's."1349.-

PHILIPSHiFiSTEREO

895.-

VR652: T U R B O - D R I V E ,
4 koppen, longplay. "1295.-

749.-

bF09;M°^T'e

SONY HiFi VIDEO: E80

WAS/DROOGKOMBINATIE

;!BiéfvlT-rv---,
ïroundbo*6"^

995,-

SLV E600; Showvideo; PDC l
Trilogie, 4 koppen, Longplay. [
Adv. * 1340,-

779,

PANASONIC STEREO
HD600; Super-Drive, 4 koppen,SHOWVIEW+PDC."1299.-

.~.:^_. A A 9 - I 1
OÖ323B*§!£^ ^ÓMV^b-tOGlC:
""

C

:SS55P§Ï^^

849.-

r walkman, ai4U>r

ARISTONA HIFI VIDEO

800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv"1099.-

279,-

bl101;AM/FMWner.r- ^

ENIGE

PHILJPS 3 KOPS VIDEO

PHILIPS VIDEO + PDC

.

Siaii

.

899.-

AEG TURNAMAT

AEG BOVENLADER
L A V 2 7 5 ; 1 000 t o e r e n
centrifuge, zuinig en stil,
waterbeveiliging. Adv.*1649.-

" ï^=r=rrif»

PHILIPS VHS VIDEO
VHS-videorecorder, afstandbediening. Adv. '645.-

OïW';

445.-

BAUKNECHT KAST

Dubbele ovenruit.*849.-

478.-

140 liter inhoud, 'automatische ontdooiing. Adv.'749.-

ETNA GASFORNUIS
1401; SUPERSTUNT! "898.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Regelbare onder- en bovenwarmteen infraroodgrill. '1025.-

249.-

IE3ÏE23

; 1.7Hitet?eer
' gebruiKSj ? i ;

E11; Afstandbediening.'650.-

ZANUSSI WASDROGER
Links-en rechtsdraaiend "649.-

349„-

KONDENSDROGER
N VSD22: "Beste koop!" 2 koppen. afstandbed. Adv.'734.-

549.-

PWUP§:

JVC VIDEO SHOWVIEW feopia«lba«>S?'

INDESIT FORNUIS

Tijdklok, pluizenfilter. *495.-

mm
mmm

448.-

Met vriesvak. 140 liter. "729.-

TOPMERK WASDROGER

SONY VIDEORECORDER

BAUKNECHTDROGER
TRA961; Kreukbescherming. A d v i e s p r i j s " 9 4 9 . -

599.-

sf8Ü

AEG WASDROGER
Type 520; Kondensdroger
Adviesprijs. '1449.-

AKA! VHS-IHQ VIDEO

999.-

VSG221; Afstandbed. '498.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Reiniging do.
fmersysteem._ ^

l n k l. a f s t a n d b e d i e n i n g .

BCC BETER
iiAanvraagTfoldër in de winkel!, l

BOSCH KOELKAST

Gasfornuis met elektronische
oven, verlichting, sierdeksel
en natuurtijkGIVEG-keur. "949.-

KT18R01; Topkwaliteit! "948.-

29$1

AKAI HIFI STEREO

i;Klëer: budgëiypbr.de^griatis'
'

345.-

Weretdradlo,20pre-^

P A N A S O N I C VIDEO

PORTABLEKTV37CM

325

GASZANUSSI KOELKAST ELEKTRO
Met vriesvak. Adv. '699.FORNUIS

•inkWafst.be-

VSG 720; super intelligent.
HQ, mid-mount '.V888.-

HRJ225; LCD-alstandbediend.

275

475.-

Geen afvoer nodig! RVS trommel.

Afstandbediening. Adv.'399.-

Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lücht, grill
en crisp, Adviesprijs"999.-

SIEMENS 180L KOELKAST

— -------

KTV 37CM TELETEKST

WHIRLPOOLAVM

Fraaie en degelijke uitvoering
metvriesvak. Officiëlegarantie.

INDESIT. Variabele indeling. Adviesprijs. "749.-

^j-Adviësprli^-V^;.;

Afstandbediening. Adv.'799.-

NN8550; Digitale magnetron,
hete-lucht oven en grill, automatische programma's. '949.-

1-DEURS KOELKA5

AWG089; Bovenlader. "1435.-

1249.-

^JMF

VR242; Turbo-Drive VHS,
LCD-afstandbed. Adv. "895.-

STEREO TELETEKST

235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil. Adv. '985.-

ECHTE!

: Cassette-speler.^ v _

VR357; Turbo-Drive, VHS, StóklASxeh;aW«!
SHOWVIEW+PDC."945.-

PM51; TELETEKST. Adv'699.-

495.-

SIEMENS 2-DEURS

TOPMERK KOELER

WHIRLPOOL 850 TRN

499,

BLAUPUNKT 51 CM

210 literinhoud, automatische
ontdooiing. Adviesprijs. "749.-

699.-

Uniek systeem met aparte
centrifuge-éénheid. Ady"1699.-

PANASONIC KTV TXT

Z A N U S S I 2-DEURS

PANASONIC KOMBI

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

'L l SV" ' V•".;•:; -..rrnUnd

HRJ600;4koppen, longplay,
Hi Spec Drive. Adv. "1189.-

T X 2 1 ; 55cm flat & square,
teletekst. Adviesprijs'849.-

395.-

649.

JVC HIR STEREO VIDEO

GRUNDIG 63 CM KTV

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv. "849.-

899>1

M 1400; afstand bed. 530

8$^ S T 6 3 - 6 5 0 ; M o n i t o r l o o k ,
STEREOTELETEKST.-1829.-

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

SONY HIFI STEREO

SONY PORTABLEKTV

ST70755; Flat & square,
STEREOTELETEKST. '1949.-

2-DEURS KOELKAST

Wassen en drogen in 1 machine. 1000toeren.Adv*1549.-

aio-cassette*1.CD/274--1

Europees videorecorder
van het jaar! 4 koppen,
Ï^UBTSÜRB
SHOWVIEW + PDC." 1670.-

969.-

159.-

6 SB 57; 4 koppen, longplay,
showview, PDC.* 1345,-

GRUNDIG 70 CM KTV

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WM21000; RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregeling,bespaartoets."l348.-

(BEVERWIJK
"zonder extra kosten iRivieradreef 37 (2 etages Superstore) IBreestraatSS .

Sïife^w,«-

GOEDKOPER
l ZAANDAM

MIELE WASDROGER
TypeT349; Elektronisch, RVS
trommel. Adviesprijs'1799.-

ATAG GAS-ELEKTRO
OPZETVRIESKAST^U
Handig! 50 liter. Adv. "595.-

FK055; Fornuis met elektrische oven en grill.'1450.-

948.-

298.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs"698.-

348.-

WHIRLPOOL KAST
AFB594;"""capaeileil.CFK-vrij.

448.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

178.

BOSCH VRIESKAST
GSD1300;3laden,11kginvriescapaciteit. Adv.'848.-

548.-

VRIESKISTEN!

De topmerken leverbaar in
alle soorten en maten. Er
is al een vrieskist vanaf:

•IR Fl FKTRO <:IIDPR<Ï

IN .DE.
DE BflSiï«5Tan
..IN
RANDSTAD,.

ATAG WASEMKAP
WH155: Luxe 3 standen.
Adviesprijs. '260.-

l OPENINGSTIJDEN HAARLEM
l maandagmiddag . . . v . .13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag. .;. ..

AMSTERDAM- AMSTELVEEN: ALKMAAR l zatertJ-jg

'

09.00 tOt 17100 UUr

l overige filialen donderdag 19.00 tot .21.00 uur
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Rollerskaters

'Raadhuis net
een kasteel
van Disney'
ZANDVOORT - Er heersen inmiddels gemengde gevoelens bij meerdere raadsleden over de anonieme
schenking van de Strandkorrels. Deze stichting stelt
enkele tienduizenden guldens beschikbaar om de
oude gevel van het raadhuis
te verlichten. Alleen GBZ en
CDA juichen de schenking
zonder meer toe.

tot bouw hotel
ZANDVOORT - In het vroegere Dolfirama op het Van
Fenemaplein komt een rollerskatebaan, totdat ABN
AMRO Projecten er een hotel met conferentiezalen en
kuuroordvoorzieningen van kan maken.

Eerder al heeft Han van
Leeuwen (D66) scherpe kritiek
op de schenking geuit. Inmiddels hebben de VVD en de PvdA
zich donderdag tijdens de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling achter de kritiek geschaard.
Jeannette van Westerloo
(PvdA) voelt er niets voor, omdat ze de verlichting niet mooi
vindt. Ze vindt het „een Disneykasteel."
Van Leeuwen heeft moeite
met de anonimiteit van de
schenkers en het feit dat de gemeente er niet zo op zit te wachten. Hij stelt voor om een verlanglijstje te maken.
Casper Wildbret bewondert de fontein, waarvoor menige Zandvoorter geld gegeven heeft
Volgens Frits van Caspel
(VVD) heeft de gemeente de
schenking niet nodig, omdat er
mogelijk volgend jaar zeven ton
extra overblijft. „Het is alsof je
bakkerskinderen brood geeft,"
ZANDVOORT - Het lijkt niet-bewoners in Nieuw Unialdus Van Caspel.
hem heerlijk om onder de cum kunnen zwemmen. „We
fontein door te zwemmen. denken bijvoorbeeld aan ouderen, reumapatiënten, bedrijfsNieuw-Unicumbewoner
Fietsongeluk
Casper Wildbret gaat in elk fitness. In januari bekijken we
ZANDVOORT - Een twaalf- geval gebruik maken van dat."
Het therapiebad is 12,5 meter
jarige jongen is maandagmid- het therapiebad. Dat wordt lang
zes meter breed. De
dag om tien voor één van zijn vandaag geopend. Er is diepteenkan
van nul
fiets gevallen op de Linnaeus- sinds februari aan gewerkt. centimeter totvariëren
2.20 meter doorstraat ter hoogte van het monu- Boyendien zijn er diverse dat er een beweegbare
bodem
ment. Hij probeerde tijdens het acties gevoerd om geld voor
Als het bad niet gebruikt
fietsen een fles te pakken, maar de aankleding van het bad inzit.
wordt, ligt die bodem bovenop
de fles kwam tussen zijn spa- bij elkaar te krijgen.
het water.
ken terecht. De jongen kon na
De bewoners staan volgens
„Voor de veiligheid, want je
zijn val zijn been niet meer bui- fysiotherapeute
Esther Hees- moet er niet aan denken dat een
gen. In het ziekenhuis bleek de ters te popelen. Inmiddels
heb- van de bewoners in het bad zou
schade mee te vallen.
ben ruim negentig zwemmers kukelen zonder dat er deskunzich aangemeld. Zij mogen van- dige hulp bij is," vertelt Joop
af 1maandag een duik nemen. van de Werken, hoofd TechniOp den duur is het volgens sche Zaken. Het voorkomt volRijbewijs kwijt
ZANDVOORT - Bij diverse Heesters de bedoeling dat ook gens hem bovendien dat er exalcoholcontroles in Zandvoort,
Bennebroek, Bloemendaal en
Heemstedej zijn vrijdagnacht
acht automobilisten bekeurd.
Drie van hen hadden zoveel gedronken dat ze terstond hun
rijbewijs moesten inleveren.
Een automobilist kreeg een bekeuring omdat hij een stopteZANDVOORT - Volgens voor hun tweede auto aanschaf ken van de politie negeerde. De
politie controleerde 210 be- wethouder Flieringa heeft fen.Daarnaast worden er nog
hij voldoende naar de burstuurders.
ger geluisterd om zijn voor- maar een paar straten afgeslostel over het parkeren op 26 ten, terwijl eerst de gehele
november aan de gemeente- Noord- en Zuidbuurt afgesloten
Die afsluiting
Winkeldieven
raad voor te leggen. Als de zou worden.
vooral de hotel- en penZANDVOORT - De politie raad akkoord gaat, wordt schoot
in het verkeerde
heeft twee winkeldievegges op- betaald parkeren in het cen- sionhouders
omdat zij vreesden dat
gepakt. Een 44-jarige Zand- trum waarschijnlijk in 1998 keelgat,
er geen klant meer door de
voortse werd aangehouden om- ingevoerd.
straat zou rijden.
dat ze volgens het personeel
Maandagavond hadden divan een winkel in de EngelVoor verblijfstoeristen wil
politici tijdens de combertsstraat voor 25,67 gulden verse
Financiën nog wel wat Flieringa een vignet beschikaan spullen stal. Zij is al eens missie
te merken op het voorstel, baar stellen zolang de voorraad
eerder betrapt en moet daarom aan
maar Flieringa vindt dat het strekt. De prijs van de vignetten
voor de rechter verschijnen. De parkeerbeleid
genoeg ge- is ook omlaag gegaan. De vigtweede, een 27-jarige vrouw rijpt is om er eennubesluit
over te netten, ontheffingen en abonzonder vaste woon- of verblijf- nemen.
nementen gaan, als het aan de
plaats, is aangehouden in een
Hij heeft zijn voorstel in de wethouder ligt, negentig gulden
winkel op het Raadhuisplein. loop
der maanden diverse ke- per jaar kosten. Deze prijs blijft
Zij betaalde een boete van 220 ren bijgesteld.
Volgens de laat- vijfjaar vast. Volgens sommige
gulden.
ste versie mogen bewoners politici is negentig gulden ovevoor vijftig gulden een vignet rigens nog teveel.

Foto André Lieberom

Nieuw Unicum duikt in het water

Betaald parkeren kan
in '98 van start gaan

tra gestookt moet worden om
het water op 31 graden Celsius
te houden. De energierekening
hoopt Nieuw Unicum daarnaast in de hand te houden
door de lucht te recyclen.
De temperatuur van het water en de lucht heeft volgens
Heesters als voordeel dat de
veelal aan hun rolstoel gekluisterde bewoners van Nieuw Unicum zich goed kunnen ontspannen. „Het geeft ze ook een
vrijheidsgevoel om zich een
keer zonder hun rolstoel te
kunnen bewegen. En ze kunnen hun energie kwijt tijdens

een spelletje aangepaste waterpolo. Het is daarnaast heel prettig dat het zwembad dichtbij is.
Ik ging tot nog toe met een
groepje naar Groenendaal,
maar dan waren we de hele
middag kwijt en dat vond niet
iedereen even fijn."
Wildbret heeft dan ook in
1990 voor het laatst gezwommen. „Terwijl ik het juist heel
leuk vind. In het water kan ik
op mijn benen staan, ook al zijn
die verlamd. Het is ook goed
voor mijn spieren." Hij lacht.
„En voor mijn iets te dikke
buik."

De gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de
structuurschets. Alleen het onafhankelijke D66-raadslid Lou
Koper was tegen. In de structuurschets, de globale toekomstvisie van de gemeente
voor de komende jaren, staat
dat het Dolfirama gesloopt mag
worden om plaats te maken
voor iets nieuws, zoals een hotel. Maar Bart Schuitenmaker,
nu nog eigenaar van hotel Triton en straks van het nieuwe
hotel op het Van Fenemaplein,
verwacht dat het nog zeker drie
jaar kan duren voordat het
complex er staat.
Schuitenmaker vreest dat de
politiek niet zonder meer met
de hoogte van het nieuwe complex akkoord zal gaan. Zijn
vrees lijkt gegrond, want wie al
enige tijd goed luistert naar Gemeente Belangen Zandvoort en
D66 (Van Leeuwen/Termes)
hoort daar telkens opnieuw dat
deze partijen niet willen dat het
Palace Hotel maatgevend is
voor de bebouwing van het Dolfiramaterrein.
GBZ deelde zelfs al een jaar
geleden bij de eerste openbare
bijeenkomst over de structuur-

Toch rijden
ZANDVOORT - De politie
heeft donderdag een 42-jarige
Zandvoorter bekeurd in de Celsiusstraat, omdat hij zonder rijbewijs reed.
De agenten die hem oppakten, wisten dat de man de bevoegdheid tot het rijden ontzegd was.
-

Waterstanden'
Datum
13 nov
14 nov
15 nov
16 nov
17 nov
18 nov
19 nov
20 nov
21 ,,~.
nov
-.

HW
LW HW LW
04.31 00.34 16.4812.35
05.12 01.00 17.2613.15
05.57 01.35 18.11 14.06
06.42 02.04 18.5714.46
07.35 02.45 19.5515.24
08.45 04.06 21.14 16.25
10.01 05.05 22.3617.34
11.05 07.00 23.3418.55
12.09 08.20 -.-- 20.05
Maanstand:
EK ma 18 nov 1.59 uur.
Hoogwater: za 16 nov 06.42 uur
NAP + 126 cm
Laagwater: zo 17 nov 15.24 uur
NAP - 70 cm.
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Reacties op stank

Heino dreigt elders te gaan investeren
ZANDVOORT - Leo Heinp (Circus en Play In) wil
uit Zandvoort vertrekken
als de politiek hem niet
meer vrijheid geeft. Heino
ligt met de politiek in de
clinch over de vuurtoren die
hij in de Kerkstraat wil
neerzetten.
Boyendien
staan diverse politici zeer
huiverig tegenover eventuele uitbreidingen van zijn bedrijf op het Gasthuisplein.
Vooralsnog gaat hij er echter vanuit dat zijn vuurtoren er in elk geval gewoon
komt.
Alle partijen (op het afwezige
onafhankelijke D66-raadslid
Lou Koper na) hebben zich
donderdag tijdens de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling
uitgesproken tegen de 18 meter
hoge vuurtoren van architect
Soeters, die ook het Circus
heeft ontworpen.
De meeste commissieleden
vinden de toren te hoog en niet
passen in de Kerkstraat, ook al
heeft de onafhankelijke wel-

standscommissie het ontwerp
inmiddels goedgekeurd. Jaap
Brugman (GBZ) en Han van
Leeuwen (D66) benadrukten
dat het tijd wordt dat deze welstandscommissie ontwerpen
kan toetsen aan duidelijke criteria. Architect Soeters gaf hen
gedeeltelijk gelijk. „U heeft andere instrumenten nodig om
architectuurbeleid te ontwikkelen. Het is een misverstand
dat men dit beleid kan voeren
op grond van bouwhoogten. Ik
kan trouwens ook een lagere
toren maken."
Van dat laatste moet Heino
echter niets hebben. „Ik wil
geen compromissen sluiten. Ik
heb hier twee jaar aan gewerkt
en heb van de gemeente al die
tijd de indruk gekregen dat het
goed zat. Daarom ben ik zeer
verbaasd dat de politiek nu
dwarsligt," zei hij enkele dagen
na de commissievergadering.
„Laat de gemeenteraad eerst
maar het nieuwe bestemmingsplan vaststellen. Dan pas ik me
wel aan of ga ik weg. Want als
ze ervoor zorgen dat ik niets
meer kan doen, is dat de enige

oplossing. Ik heb al twee aanbiedingen van gemeenten gekregen." Welke dat zijn, wil hij
niet zeggen.
In het nieuwe bestemmingsplan, waarover de gemeenteraad op 26 november eenbeslissing neemt, is aangegeven dat
Heino zijn bedrijf op het Gasthuisplein mag uitbreiden. Hij
heeft wel plannen voor de drie
panden rechts naast het Circus,
maar wil daar nog niets over
loslaten.
De politiek bekijkt hem echter met argusogen. Tijdens de
commissievergadering lieten
Van Caspel, Brugman, Van

Voor het eerst vond de Ontmoetingsdag in Nieuw Unicum
plaats

pert een beetje over de muziek. „We komen hier om elkaar te ontmoeten, maar de
muziek staat zo hard dat je
niets kunt zeggen tegen elkaar." Haar buurvrouw zegt
olijk: „Zij is een prater, ik hou
meer van zingen." Ze neuriet
mee met de zangeres op het
podium: „Happy days are here
again."
De 94-jarige mevrouw Van
Dijke komt duidelijk voor één
optreden: het Zandvoorts

Foto André Lieberom

Mannenkoor. De musicalliedjes van de kinderen van de
Duinroos vindt ze ook leuk,
maar er gaat niets boven het
Zandvoorts Mannenkoor dat
het Zandvoorts Volkslied
zingt. „Dan gaat er bij mij van
binnen iets trillen. Gek, hè?"
Ze is vol lof over de zestig
vrijwilligers die zich met hart
en ziel inzetten tijdens de Ontmoetingsdag. „Magnefiek, zo
aardig. Het ontbreekt ons aan
niets. En dat is in al die jaren

Westerloo en Van Leeuwen
heel nadrukkelijk doorschemeren dat ze beslist niet gecharmeerd zijn van meer automaten op het Gasthuisplein.
Wethouder Versteege meende echter dat „elk bedrijf de
mogelijkheden moet hebben
om uit te breiden als die er
zijn." Dat schoot vooral Van
Leeuwen en Van Caspel in het
verkeerde keelgat. Van Leeuwen wilde zelfs op papier hebben hoe het algemeen belang en
het ondernemers belang zich
met elkaar verhouden volgens
Versteege.

Misschien geen 'parkeerreferendum'
ZANDVOORT - Of het referendum over het parkeren
doorgaat, is sterk de vraag. De
meerderheid van de gemeenteraad staat niet te popelen. Tijdens de raadsvergadering van
26 november neemt de gemeenteraad een definitief besluit.
De meeste politici wijzen het

nooit anders geweest." „Daar
heb ik niets aan toe te voegen,"
zegt mevrouw Weber (86) die
zichzelf een 'Berliner Pflanze'
noemt. Allebei wonen ze in de
Arie Kerkmanflat, maar behalve tijdens de Ontmoetingsdag
hebben ze eigenlijk weinig
contact met elkaar.
Mevrouw Castien glimlacht
als ze hoort hoe tevreden de
dames Weber en Van Dijke
over de vrijwillgers zijn. Zelf
heeft ze jarenlang in de keuken gestaan en met de bediening meegeholpen. „Dat was
hard werken, 's Morgens om
acht uur zaten 16 mensen al
boterhammen te smeren. Nu
hebben de koks van Nieuw
Unicum dat gelukkig overgenomen."

ZANDVOORT - Rijen grijze hoofden aan lange tafels.
Allemaal een feestelijke corsage. Een Nieuw-Unicumbewoner krijgt een kopje koffie aangereikt van zijn bejaarde
buurvrouw. Twee zangeressen en een zanger halen uit
voor Land of hope and glory. Een glimlach op een fijn
gerimpeld gezicht. Een ander klapt voorzichtig mee en
het refrein komt uit alle monden.
de mensen in de zaal. „Ik ken
ze bijna alle 350 persoonlijk,
omdat ik ze door het jaar heen
regelmatig bezoek en ze zelf
uitnodig. Over drie maanden
praten ze er nog over. Er zijn
namelijk mensen voor wie dit
het enige uitje in een heel jaar
is. Soms kost het veel moeite
om iemand over te halen en als
ik hem of haar dan hier zie,
krijg ik een warm gevoel van
binnen. Wie trouwens eenmaal een keer geweest is, komt
volgend jaar weer." Volgens
Jan Brabander, de tevreden
voorzitter van het organisatiecomité, zijn er maar liefst 78
nieuwe gezichten in de zaal.
Greet Paap (70) en Mieke
van der Meij (76) vonden zichzelf dit jaar voor het eerst oud
genoeg voor de Ontmoetingsdag. Ze naast elkaar aan een
tafel. „We zijn allebei vrijwilligers bij het Welzijnscentrum,"
vertelt mevrouw Paap. Met bewoners van Nieuw Unicum
hebben ze nog niet gepraat.
Maar misschien komt dat nog,
hopen ze.
Mevrouw Van der Meij mop-

Aanhangwagens
moeten
verkassen

ZANDVOORT - Wie een Gran Doradohuisje koopt en weer
verkoopt zonder de bungalow aan de gemeente aan te bieden,
moet voortaan twee ton boete betalen. Dat heeft de raad gisteravond besloten.
De boete bedroeg eerst tien miljoen gulden. Gran Dorado was
tot nog toe eigenaar van alle huisjes, maar wil de bungalows aan
particulieren verkopen.

'Over drie maandenpraten ze er nog over'
Voor het eerst in 25 jaar
werd de Ontmoetingsdag vorige week woensdag in Nieuw
Unicum gehouden. Nieuw Unicum streeft namelijk naar
meer integratie tussen Zandvoorters en de eigen bewoners.
Een Ontmoetingsdag leek
daarvoor een geschikt middel.
Jo Castien, vrijwilligster van
het eerste uur, heeft lang geaarzeld of ze dat nou wel een
goed idee moest vinden. Maar
op de dag zelf laat ze al haar
scepsis varen. „De Brink van
Nieuw Unicum is een stuk groter dan de zaal van Gran t>orado. Iedereen heeft een goed
zicht op het podium en er is
meer ruimte om rond te lopen.
Ik was bang dat de bewoners
van Nieuw Unicum te nadrukkelijk misschien aanwezig
zouden zijn, waardoor de oorspronkelijke bedoeling van de
Ontmoetingsdag voor ouderen
zou verdwijnen. Dat is me 100
procent meegevallen. Ze zitten
er tussen in en zo moet het ook
zijn." Ze knikt. „Ja, zo is het
goed."
Ze geniet van het plezier van

schets pamfletten uit met de
kreet 'geen hoogbouw'. Gisteravond lieten de GBZ-raadsleden Jaap Brugman en Piet
Keur zich iets voorzichtiger
uit.
„De politiek moet echter wel
bedenken dat de hoogte van het
hotel sterk samenhangt met
het plein ervoor," zegt Schuitenmaker. „De gemeente heeft
geen geringe eisen gesteld voor
een mooie omgeving rondom
het Palacegebouw. Dat zou vanaf supermarkt Dirk van den
Broek tot en met de pomp moeten lopen." Er hangt volgens
Schuitenmaker een prijskaartje aan. „Hoe meer verdiepingen
het hotel heeft, hoe mooier het
Palaceplein kan worden, want
hoe meer geld ABN AMRO Projecten heeft."
ABN AMRO Projecten heeft
het Dolfirama anderhalf jaar
geleden op de veiling gekocht.
Het complex heeft een jaar of
acht leeg gestaan. De laatste
tijd was het een paintbalhal.
Volgens Schuitenmaker heeft
de exploitant van de paintbalhal zelf besloten om het huurcontract niet meer te verlengen.
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Boete Gran Doradohuisjes gaat omlaag

Vernieling
ZANDVOORT - Een 33-jarige
Zandvoorter is woensdagavond
recht in de armen van Gerrit
Rookhuijzen, chef van het basisteam Zandvoort, gelopen nadat hij een ruit intrapte van een
winkel in de Haltestraat. Rookhuijzen arresteerde de man en
nam hem mee naar het bureau.
Daar verklaarde hij dat hij teveel gedronken had.
Hij betaalde bovendien de
schade.

Oplage: 5.400

Editie 17

25 jaar geleden was ze er ook
albij.ZezettedeOntmoetingsdag op met Minke van der
Meulen, Tine de Leeuw, Riet
Stolp, pastoor Kaandorp, mevrouw Van Maris, mevrouw
Van Eden en mevrouw Tebbehof. Destijds had de Ontmoetingsdag overigens een kerkelijke achtergrond en werd er
nog aan het begin gebeden. Dat
is nu verleden tijd. Het huren
van de Gran-Doradozaal trouwens ook. „Volgend jaar weer
in Nieuw Unicum," verzekert
voorzitter Brabander glunderend.

referendum af omdat het vijftigduizend gulden kost en er
volgens hen in het nieuwe parkeervoorstel al voldoende rekenmg gehouden wordt met de
wensen die burgers naar voren
gebracht hebben.
In het voorjaar leverden vertegenwoordigers van het Hotelen Pensionoverleg ruim 1500
handtekeningen af op het raadhuis om het verzoek voor een
referendum kracht bij te zetten. Volgens het college zijn 915
handtekeningen genoeg.

ZANDVOORT - Zo'n vijftig
inwoners van Nieuw Noord
hebben de enquête over de
stankoverlast van de waterzuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap Rijnland teruggestuurd. Volgens hoofdambtenaar Dost was niet alle
stank te herleiden tot de waterzuivering. De resultaten van de
enquête, die deze zomer gehouden is, maakt het hoogheemraadschap volgens een woordvoerder eind november bekend.

De Boer te gast
ZANDVOORT - Op 20 november kan Zandvoort tijdens
een openbare VVD-vergadering
m hotel Triton met gedeputeerde De Boer praten over verkeeren vervoerszaken. De openbare
discussie begint om acht uur.
Na half tien gaan de VVD-leden
in beslotenheid verder.

Uw krant
neef
ontvangen?
Bel UITSLUITEND
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam: (m/v)
Adres:
J
J L_L
Postcode/Plaats: j_
Telefoon:
l l l
l l l l
Giro/Banknr.:
L
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 halfjaar ƒ 33.90 jaar ƒ 59,20
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN

Op
18 november
wordt zij
50 jaar

Diep bedroefd en verslagen geven wij U kennis
dal op 70-jarige leeftijd onverwacht is overleden
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en tante

Hendrika Roos-Cordes
Kinderen, kleinkinderen
Neven en nichten
10 november 1996
I^orentzstraat 88,
2041 SE Zandvoort
Correspondentieadres:
Flemingstraat 264,
2041 VS Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 13 november van 19.00 uur tot 20.00
uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat te
Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben donderdag 14 november in het crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 14.15 uur.
l Vertrek van de Poststraat omstreeks 13.30 uur.

AAD
ZJET ABRAHAM
VAN IHARTE

JEROEN, MARCE!

Lieve Mama

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goea!

In liefdevolle herinnering

Hou hc'l origiiu'd dus altijd zelf, als u
solliciteert. Kaakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Dankbetuiging
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, uw aanwezigheid, bloemen en condoleances na het overlijden van

Evert van Huizen
(Eef)
Mimi van Huizen-Wisman
en kinderen

ADVERTENTIES

llERÜErSTE NiCHTJE

PAUÜNE, MAR'IANNE
CJOCHTER VAIN

geeft u meer!
Meevaren met de boot van Sinterklaas. Een bijzondere
belevenis, en niet alleen voor de kleintjes. Zondag 17,
woensdag 20, zondag 24 en woensdag 27 november en zondag 1 en woensdag 4 december houdt
het Gemeentevervoerbedrijf telkens twee

Sinterklaas-boottochten
over het IJ. De eerste tocht begint om
half drie, de tweede
om half vier.
Aan boord van de
nostalgische salonveerboot De IJveer
XII - speciaal voor
deze gelegenheid
omgedoopt tot de
'Spanje' - worden
onder leiding van
een muziekpiet sinterklaasliedjes
gezongen. De
strooipiet komt met
een zak vol pepernoten en ook Sint zelf bevindt zich
onder de varenden.
Voor deze Sinterklaastocht betalen volwassenen
17,50(normale prijs twintig gulden) en kinderen vijftien
gulden (normale prijs 17,50 gulden).

LiEVE MENSEN
VOOR Al julÜE bloEMEN, kAARTEN,
CACJEAUS EN AANWEZiqrlEid MET
ONS "?OjARiq HUWEÜjksfEEST.

DORA EN LEO v.

en

maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot
12.30 uur.
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.

Nieuwsblad

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 21 november 1996 om 15.30 uur.

INTOCHT SINTERKLAAS
Si ntNicolaas zal op zaterdag 23 november aankomen in Zandvoort. Als het weer
niet tegenzit zal de Goedheiligman om 13.30 uur bij de Rotonde voet op
Nederlandse bodem zetten. Vanaf de Rotonde zal de stoet zich in beweging
zetten in de richting van het Raadhuis, via de Kerkstraat, alwaar de Sint om
14.00 uur officieel ontvangen zal worden door de Burgemeester.
Vervolgens vertrekt de stoet in optocht door het dorp, waarna de Sint om
14.45 uur een bezoek zal brengen aan activiteitencentrum 't Stekkie. Alle
kinderen, en natuurlijk ook alle ouders, zijn van harte welkom om Sint Nicolaas
een warm onthaal te komen geven.

LidA, BJAINCA

Wij blijven altijd van U houden.
Rust zacht.
Sylvia, Rosita

Karel

Ondernemers Vereniging Zandvoort

De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

I.)

17 november 1993 -17 november 1996
Zal het missen ooit verdwijnen ...
Ad

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is geopend op:

Telefonisch reserveren kan bij de GVB-evementenlijn:
020-6831691 (op werkdagen tussen negen en twaalf
uur). Verzocht wordt de kaarten te betalen bij de kassa
aan boord van de 'Spanje'.

Bon voor onze lezers

organiseren in de krant van 27 november een

SINT NICOLAASPUZZEL
1ste prijs

WEDSTRIJD SINTERKLAASETALAGES

2 waardebonnen a / 59van BIBI for shoes
Kerkstraat la

Voor de derde maal in successie wordt dit jaar in Zandvoort een Sinterklaasetalagewedstrijd gehouden, onder het motto Bekijk het maar! De gemeente en
de Ondernemers Vereniging Zandvoort vragen ondernemers uit alle delen van
Zandvoort om gedurende de Sinterklaasperiode een zo mooi en origineel
mogelijke etalage aan het publiek te tonen. Voor de mooiste etalages worden
een drietal geldprijzen uitgeloofd.
Omdat niet alle ondernemers over een etalage beschikken, wordt het begrip
"etalage" ruim opgevat: ook een aangekleed venster of een versierde ingang
dingen mee naar een prijs.
Laat uw fantasie de vrije loop!
Voorwaarde is dat de etalage/versiering pas na 5 december wordt verwijderd.
Het mooiste is natuurlijk als de etalage op 23 november a.s. reeds is ingericht.

2 prijs
4 waardebonnen a 25?aangeboden door
MOLLIE en CO, verlengde Haltestraat
op zaterdag 30 november delen onze promotiepieten snoepgoed uit van HEMA Zandvoort

Iedereen die wil deelnemen aan de wedstrijd kan zich vanaf heden opgeven bij
de gemeente Zandvoort, bureau Voorlichting, telefoon (023) 57401 62. Hier kan
men ook terecht voor nadere informatie.

OVZ»

Zandvoorts
i Nieuwsblad
Een ijzersterke combinatie

Juryleden gezocht!
De deelnemende etalages zullen worden beoordeeld door een deskundige jury.
Burgemeester Van der Heijden zal als voorzitter fungeren. Daarnaast zal een
afgevaardigde van de OVZ in de jury plaats nemen.
Maar de echte deskundigen zijn natuurlijk de mensen die al winkelend die
mooie etalages aan zich voorbij zien trekken. De gemeente zoekt daarom twee
inwoners van Zandvoort om in de jury zitting te nemen! Belangstellenden
kunnen zich tot uiterlijk 15 november opgeven bij het bureau Voorlichting,
telefoon (023) 574 01 62.

Ondernemer» Vereniging Zandvoort

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op dinsdag 5 november
vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere in week 45 door B&W
genomen besluiten is op dinsdag 12 november vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te zien bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, Swaluëstraat 2.

VERKEERSBESLUITEN
Gelet pp het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 1992, nr. 17, tot
machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het nemen van besluiten als
bedoeld in art. 20 en 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegyerkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
- Aanleggen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats in de Agnetastraat
te Zandvoort t.h.v. net Gasthuishofje nr. 18.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na publicatie
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam, adres,
dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar.

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Bramenlaan 5 te Bentveld

. iJ»I?>*nJMn»e

*$- <A -*;so»*.

^

3 bomen

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad tijdens
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat). Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun
reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

** js

„ T '.maken er voor ~-*'
de Sint

weer een vrolijke

BOUWVERGUNNINGEN

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Naam:

De volgende aanvragen bouwvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:

Woonplaats:.

96109B
96110B
96111B
96112B
96113B
96114B
96115B

Aantal personen:
(maximaal vier personen)

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

geeft u meer!

WEE!

Bilderdijkstraat 11
Koninginneweg 40
Grote Krocht 18
Beatrixplantsoen 1
Bentveldweg 1-5
Lijsterstraat 9
Dr. C.A. Gerkestraat 78

plaatsen dakkapel
oprichten schuur/berging
uitbreiden woning
oprichten huisartsenpraktijk
oprichten appartementencomplex
plaatsen erker
uitbreiden woning

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het collegevan Burgemeesteren Wethouders, Postbus2,2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

^\|>ANBIEDfNGEN ÖELDIG VAN 18 NOVEMBER T/M 7 DEC
-" "ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
^-^

Zkïlb

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste /,org geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
•Ja, deze uitvaartverzekering is mijn
vertrouwen meer dan ivuard."

De Manege
De gelegenheid voor gezellige
ongebonden mensen.
Elke zaterdag dansen, sfeer en gezelligheid
in 4 zalen.
V.a. 21.00-03.00 uur
X X X LET OP! LET OP! X X X

C0RIBBE0N CHRISTM0S

200 gr.
iljit^

2e Kerstdag geopend
van 21.00 - 03.00 uur met o.a.
Jeroen van de Boom
28 december JAAP DEKKER en
zijn Boogie woogie set

NEW YEAR PARTY

M^M-PRÉISALADÉ

150grv

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekerlng
daar heb je tvat aan

130 -..;i
soorten
vlees l

kilo

Op oudejaarsavond zijn wij geopend
van 21.00-04.00 uur
met optreden van IMCA MARINA
Correct gekleed.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag én nacht bereikbaar voor •:
het verzorgen van een begrafenis .
• .'•-•;'. .-'• of crematie.:
:.'; •;.;.':
Direkt hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
'arklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ms.

H

rn Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzckering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
g naam:
man/vrouw
straat:
postcode/woonplaats:

Voor reserveren of info: 023-5716023.

telefoon:
lecftijd(en):

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU

HET MOOISTE VLEES', VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

'.- v^VW

Een kompleet verzorgde begrafenis;
of crematie voor slechts f S-WS,--1
Sliiit een natura-uitva^l^erze
bij Uitvaartcentrum Haarlem, c

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit register kan
worden ingezien via de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden.

50 -..;•-:;
soorten
vleeswaren

s

• M

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

T

Weekmedia17

Sluitingstijden
ZANDVOORT - Speciaal
voor de horeca-ondernemers
die niet zijn aangesloten bij Komnklijke Horeca Nederland is
or op maandag 18 november
een bijeenkomst over de verruiming van de sluitingstijden en
de invulling van de thema's
voor de festivals van volgend
jaar. De bijeenkomst begint om
acht uur en vindt plaats in Sesto Senso op het Gasthuisplein.
De verruiming van de sluitingstijden is een onderwerp
waar eerder al tien caf éhouders
zich positief over uitlieten. Zij
besloten toen echter wel nog
eens goed na te denken over de
financiële gevolgen. Bovendien
wilden ze meer ondernemers
polsen voordat ze een verzoek
aan de burgemeester richten
om de tijden los te laten.

woensdag 13 november 1996

'Ons publiekwil nu eenmaal een avondje lachen'

Als het aan Ed Fransen lag zou toneelvereniging Wim Hildering op 15 en 16 november in De Krocht iets heel anders spelen
dan de komedie Dubbel Wraak. „Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar stukken
met diepgang, zoals we die in het verleden
regelmatig hebben gespeeld," geeft de vaste
regisseur van het gezelschap te kennen.
„Maar ja, ons publiek is nu eenmaal uit op
een ontspannend avondje waarop ze veel
kunnen lachen, en daar kom ik graag aan
tegemoet. Al mag je het woordje 'graag' wat
mij betreft wel tussen aanhalingstekens
zetten."
AT HIJ WAT de repertoirekeuze betreft de
laatste jaren behoorlijke scheuten water
bij de wijn moet voegen, zegt Fransen
evenwel niet als frustrerend te ervaren. „Och
nee, het kan ook heel leuk zijn om een klucht of
komedie te doen. In feite is dat juist het moeilijkLeeskring
ste wat er is. En waar ik veel plezier in heb, is om
ZANDVOORT - Soms is een jonge mensen een stukje opleiding en ervaring te
boek zo aangrijpend of ingewik- schenken. Bovendien is het een kwestie van bekeld dat het prettig is om erover met anderen te praten.
Daarom hebben de bibliotheek
en het Welzijnscentrum een
leeskring opgezet. Op 21 november komt de leeskring om
twee uur bij elkaar in de bibliotheek aan de Prinsesseweg.
Gemiddeld één keer in de zes
weken ontmoeten de leden van
de leeskring elkaar om een
boek te bespreken. De deelnemers aan de kring bepalen van
te voren samen welke boeken
van Nederlandse schrijvers ze
willen lezen, de bibliotheek
zorgt er vervolgens voor dat er
voldoende boeken zijn.
(ADVERTENTIE)

| l-lptëi Hoogland
-Vóór uw feest, party of receptie
Kl/>v! tel, 003-5715541

Verkoopdag
ZANDVOORT - Met de hand
gemaakte kaarten, zelf gebreide truien, poppen, tweedehands boeken, huisraad, een
kop stevige soep en haring; wie
wat zoekt kan ongetwijfeld terecht op de verkoopdag van de
Hervormde Kerk. Op zaterdag
16 november vindt de rommeimarkt van tien tot vijf plaats in
de kerk. De opbrengst van de
verkoopdag komt dit jaar ten
goede van nieuwe bestrating
van het pad naar het Jeugdhuis.

Mensen in Nood
ZANDVOORT - De kledingactie van de Stichting Mensen
m Nood heeft ruim 3,5 ton aan
kleding opgebracht. Diverse
Zandvoortse kerken en de Nicolaasschool zamelden de kleding op l en 2 november in.
Mensen in Nood kreeg veel reacties, mede dankzij de publiciteit in de krant en op radio
ZFM.

Zingen over zee
ZANDVOORT - Op zondag
17 november draagt de dienst
in de Hervormde Kerk het thema 'Zandvoort zingt over zee'.
Aan de dienst, die om tien uur
begint, werken het Hervormd
Kerkkoor en The New Choir
Singers mee. Naast de psalmen
en gezangen uit het liedboek
staan er ook geliefde liederen
van vroeger op het programma.

Politiek Café

D

Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal; ƒ 33,90 per half jaar; ƒ 59,20
per jaar. Voor postabonnees gelden
2ndoro tarieven LOSSP nummprs ƒ
1,95.
Opgave abonnementen, vertiuizmgen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: donderdag 09.0012 00 uur. tel (023)-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941

Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

„Met name de eerste voorstelling, voor de allerjongste jeugd, is voor ons altijd iets om naar
uit te kijken. Die kleuters zitten namelijk zo
intens mee te leven, dat is echt grandioos om
mee te maken. En voor de kinderen is natuurlijk
heel bijzonder om hun eigen juffen en meesters
in de verschillende hoofdrolspelers en figuranten te herkennen."
Johan Schaaphok
Wim Hilderlng speelt op 15 en l(i november Dubbel Wraak
In gebouw De Krocht. Aanvang 20.15 uur. Kaarten kosten
tien gulden per stuk en zijn verkrijgbaar bij De Gaper en
Foto Boomgaard.

Klink haalt herinneringen
op aan postkantoor en opoe
ZANDVOORT - Oude tij-

den herleven in de Klink,
het officieel orgaan van het

'Die karretjes en trekkers horen
toch gewoon bij Zandvoort'

Bootjes, trekkers en aanhangwagens, mogen ze nu
wel of niet op de openbare
weg staan? ledere keer is
het onderwerp weer voer
voor felle discussies. Volgens de gemeente en het basisteam van de politie Kennemerland, die ieder vooren najaar een schoonmaakactie houdt in de straten
van Zandvoort, is het simpel: langer dan drie achtereenvolgende dagen is het
niet toegestaan. Maar voor
een aantal inwoners van
Zandvoort ligt de zaak gevoeliger. 'Een karretje of
bootje in de straat hoort bij
ons dorp. Zandvoort is nu
eenmaal een oude vissersplaats', zeggen ze fel.

M

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer- 023 5730497 M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13.00-1600 uur;
dinsdag 9.00-11.00 uur, woensdag
0900-1200 uur en 13.00-1700 uur;
donderdag 09.00-12.00 uur; vrijdag
09 00-16 00 uur.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.

overigens nogmaals plaats bieden aan een reeks
voorstellingen. De leerlingen van de zes basisscholen die Zandvoort rijk is, zullen dan gratis
mogen genieten van het stuk Opsporing Verzocht. Dit wordt, in het kader van het traditionele Sinterklaastoneel, door het onderwijzend personeel op de planken gebracht.
Ook voor de regie hiervan tekent Ed Fransen,
die daarin geweldig veel plezier zegt te hebben.

Weber haalt bovendien enkele herinneringen op aan de
vroegere woningen van OnderGenootschap Oud Zand- hng Hulpbetoon in het buurtje
Koningstraat - Kanaalweg - Wilvoort. De prachtige foto's illustreren de verhalen over lemstraat. Inmiddels heeft woningbouwvereniging
Eenmensen en gebouwen van
dracht Maakt Macht deze wijk
vroeger.
overgenomen van de gemeente.
Natuurlijk
„Uit
histoontbreekt de
risch oogpunt,
foto van het
_
maar ook uit
v -.,schilderij De
persoonlijk
Visloper niet.
oogpunt verAdolphe Artz
dienen de wo(1837-1890)
nmgen
van
Onderling
maakte
het
schilderij en
Hulpbetoon
zeker
behet Genoothoud," aldus
schap heeft
de redacteur.
het inmiddels
in bruikleen
Columnist
aan de ge'Wood' eert
meente gegezijn
oude
opoe. Deze acven. Als het
tieve bakergoed is komt
het ergens in
vrouw dronk
bier uit een
het raadhuis
te hangen.
glas zo groot
Maar ook De Visloper van Artz; vrou- als een bloetwee opmer- wen werden overigens ook menvaas en
had een nuchkelijke foto's visloper genoemd
van de binnenter karakter.
kant van het oude postkantoor Toen ze doodging zei ze eensieren de Klink, terwijl Maar- voudig: „De koets staat voor en
ten Weber uit de doeken doet ik stap in."
Mag deze trekker er nu wel of niet staan. Ondanks de regelgeving in de APV is de politie op straat zelf nog niet uit de discussie hoe de PTT en de gemeente diHelaas is de naam van opoe
Foto Martha Burger verse keren met elkaar steggel- waarschijnlijk alleen bij echte
den over nieuwbouw, verbouw Zandvoorters bekend, want die
en een bijkantoor.
onthult Wood niet.

ZANDVOORT - Het laatste
Politiek Café van dit jaar vindt
op dinsdag 19 november plaats
in de zaalruimte van Dance
Club Yanks (ingang Kosterstraat). Voor het panel zijn uitgenodigd: Rita de Jong (VVD),
ET DE KOMST van
Piet Keur (GBZ), Han van
een nieuwe wijkagent
Leeuwen (D66) en Roei van den
in Zandvoort-Noord
Heuvel (oud-voorzitter OVZ).
laaide onlangs de disZij praten over het toerisme en
over het nieuwbouwproject cussie weer eens ouderwets fel
Park Duijnwijk. Aanvang acht op. Dat escaleerde deze week
toen een in- en verkoper van
uur.
tweedehandsgoederen zijn aanhangwagentje - dat al jaren voor
zijn deur mocht staan - plotseling moest weghalen. Een spijZandvoorts
tige zaak, het wagentje is strikt
Nieuwsblad
noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van zijn zaak, meent
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op woensdag m Zandvoort, Bentveld
hij.
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
Ook de eigenaren van trekBV Hoofdred. J.M. Pekelhanng.
kers en bootjes, die vooral in
Hoofd commercie: J.F. Sas.
deze tijd op garnalen vissen,
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandzien zich plotseling geconfronvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
teerd met de verscherpte conpostbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
trole van de overijverige agent.
geen gehoor- 020-6451515 tijdens
Een ruzieachtig sfeertje, heftikantooruren.
Dick Piet (red. chef), Robbert Wortel
ge discussies en emotionele ta(adj chef/emdred.), Monique van
ferelen waren daarvan al snel
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der ünden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant. Systeemredacteur Hero Blok.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp

leid. Want als je moet kiezen tussen een lege zaal hebben verwoest. Of dat ook daadwerkelijk gewanneer je Shakespeare uitvoert, en een volle beurt is echter een open vraag."
met een klucht, dan kies je toch voor het laatAls regisseur kijkt hij wel uit om daar een
ste?"
antwoord op te geven, teneinde niet bij voorbaat
de spanning weg te nemen. Ook over de kwaliteit
Als een klucht zou Fransen de nieuwe voor- van de voorstelling wenst hij geen commentaar
stelling van de amateur-toneelgroep overigens te geven. „De beoordeling daarvan laat ik graag
niet willen beschrijven. „Er is in Dubbel Wraak aan het publiek over. Maar gezien het feit dat we
absoluut geen sprake van onderbroekenlol. Wat altijd voor een volle zaal spelen heeft men over
wij over het voetlicht hopen te brengen is een het niveau tot nog toe kennelijk niet te klagen
komedie vol Engelse humor die wij naar Neder- gehad. En ook ditmaal denk ik dat de kaartjes
landse normen hebben aangescherpt. Het is dus wel weer uitverkocht zullen raken."
veel subtieler dan bijvoorbeeld Drie is te veel of
De tante van Charlie."
Een groot deel van de toneelzaal van De
Krocht zal op 15 en 16 november worden bezet
Het door de Brit Alan Ayktaorn geschreven door de pakweg 330 donateurs die het gezelDubbel Wraak begint met een scène waarin een schap van de benodigde middelen voorzien. In
man zelfmoord wil plegen. „Luguber? Nee hoor, ruil voor hun financiële bijdrage krijgen ze tweedat kan ook heel komisch zijn," meent Fransen. maal per jaar de kans een gratis voorstelling bij
„Voordat de man eraf springt, ontdekt hij name- te wonen. „Maar er is altijd een categorie die niet
lijk dat er nog iemand staat die er een eind aan komt," aldus Fransen. „Zodat de overblijvende
wil maken. En samen met deze juffrouw besluit plaatsen in de vrije verkoop gaan."
hij om in plaats van voor de dood te kiezen
wraak te nemen op de mensen die hun levens
De Krocht zal aan het eind van deze maand

ZANDVOORT - Sinterklaas heeft dit jaar twee verrassingen in petto. Hij mag

de cabriobus van de NZH
gebruiken en hij heeft maar
liefst dertig extra Pieten bij
zich. Deze Pieten onderhouden namelijk al enige tijd
warme betrekkingen met de
padvindersgroep The Buffa-

lo's.

Als de weergoden het toelaten komt de Sint op 23 november om half twee met de boot
van de Reddingsbrigade aan op
het strand. Mocht het net als
vorig jaar te slecht weer zijn,
dan ziet Zandvoort hem via de
Haarlemmerstraat arriveren.
De Sint hoopt dat er rond
twee uur veel kinderen op het
Raadhuisplem staan, want hij
verheugt zich bijzonder op de
liedjes die de jonge Zandvoorters elk jaar ten gehore brengen. Burgemeester Van der
Heijden en speaker Theo Hilbers helpen in elk geval mee
met zingen.
Daarna maakt de Sint een
rondje door het centrum op

het gevolg. De wijkagent moest
het hier uiteraard bezuren.
Blijkbaar was zijn voorganger
wat milder geweest.
„Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening, die in 1992
werd vastgesteld, staat de agent
echter in zijn volle recht," zegt
politiewoordvoerder
Jaap
Hage.
Maar de reacties en emoties
van de inwoners worden er niet
milder om. Hoogstwaarschijnlijk heeft het gedoogbeleid van
de afgelopen jaren willekeur in
de hand gewerkt. Want veel
Zandvoorters
hebben
nu
opeens sterk het gevoel, dat ze
iets wordt afgenomen. Iets dat
al die jaren toch oogluikend
werd toegestaan. „En het is
juist prachtig voor toeristen
om zo'n vissersbootje - met de
netten drogend in de zon - in
een Zandvoorts straatje te zien
staan," zeggen ze bovendien als
ware Zandvoort-promotors.
„Gebrek aan parkeerruimte
is één van de problemen," zegt
Hage. „Naast de regels die de
gemeente heeft opgesteld in
haar plaatselijke verordening
krijgen we bovendien ook
steeds meer te maken met de
verscherpte milieu-eisen. De
bepalingen van de APV zijn
ruim geformuleerd ten einde
een brede basis te hebben voor
het gemeentelijk toezicht op
het gebruik van de weg en om
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. De politie heeft
daarin slechts een controlerende en bemiddelende taak. Daar
houdt het verder op," zegt de
politiewoordvoerder nog even
voor de duidelijkheid.
Toch blijkt de ruime formu-

lering van de APV ten aanzien
van dit onderwerp in de praktijk juist een struikelblok.
Want hoe zit het nu bijvoorbeeld met een trekker? Mag
deze nu wel of niet op de openbare weg staan?
„We zijn zelf ook nog niet uit
de discussie," aldus twee agenten op straat die op zaterdagmiddag net hun ronde doen en
een tractor met aanhangwagen
zien staan. „Hoe het zit met
deze tractor staat weer niet duidelijk omschreven in de APV,
bootjes en caravans wel," zeggen ze een beetje verontschuldigend.
Marcel Meijer van het Waterloopleintje is nog steeds razend
dat zijn karretje weg moet.
„Een gemeenteambtenaar zei
van de week nota bene dat een
aanhangwagen op een parkeerplaats gewoon is toegestaan.
En als je de APV opvraagt bij
gemeentevoorlichting,
dan
krijg je een hele nota 'Voorwerpen op de weg' in handen waar
niets specifiek over dit onderwerp staat geschreven. Daar
word je als bewoner toch echt
kriegel van."
Meijer vindt dat de gemeenteraad van Zandvoort nog maar
eens flink over het hele onderwerp moet discussieren. Zelf
heeft hij wel ideeën en suggesties: niet al te star optreden
waar het middenstand betreft
die keihard werkt om zijn
brood te verdienen.
Ook de Zandvoortse vissersbootjes en tractoren mogen wat
hem betreft gerust in het straatbeeld blijven. „Controleer ze
elk jaar en geef ze een sticker.

Sint zet twee troeven in
zijn paard. Dit jaar is dat overigens niet zo eenvoudig, omdat
de Kerkstraat open ligt vanwege rioleringswerkzaamheden.
Maar de Sint heeft vanuit Spanje laten weten, dat hij ook taereid is een alternatieve route te
nemen.
Om drie uur arriveert Sinterklaas in buurthuis 't Stekkie
(Celsiusstraat 190). Daar is dan
al net als vorig jaar vanaf half
drie een groot feest aan de gang
met veel verrassingen en met
clown Waus. Het feest duurt
tot kwart over vier. Kaarten
zijn inmiddels verkrijgbaar bij
't Stekkie.
Sinterklaas heeft een druk
programma, want na 't Stekkie
gaat hij naar Gran Dorado en 's
avonds bezoekt hij ook nog enige hotels en pensions samen
met zijn Pieten.
Wie de goedheiligman nog
een keer wil zien, kan zaterdag
30 november en zondag l december terecht in het Circus

(op het Gasthuisplein). Op beide dagen is de Sint van half één
tot kwart over één en van kwart
over twee tot kwart over drie
aanwezig m Familyland. Voor
kinderen tot en met acht jaar
heeft de Sint mogelijk een cadeautje bij zich.
Ter ere van zijn verjaardag
zetten diverse leerkrachten
vrijdagavond 22 november een
Sinttoneelstuk op de planken
in gebouw De Krocht. Het stuk

Zo houd je er zelf de hand in en
verdwijnt het 'oud roest'. En
geef desnoods de wintermaanden al die boten en trekkers die
van het strand af moeten een
stuk parkeerterrein met goede
beveiliging, waar ze allemaal
kunnen staan, 's Winters is er
toch parkeerruimte zat. Dat bevordert het sociale gebeuren in
Zandvoort." Volgens Meijer
denkt het gemeentebestuur van
Egmond aan Zee wat dat betreft beter aan zijn inwoners.

Asfalt weg
uit duinen
ZANDVOOET - De asfaltwegen gaan verdwijnen uit de Amsterdamse Waterleidingdumcn
(AWD). Dat meldt 'Struinen',
het huisorgaan van de AWD
Het asfalt maakt plaats voor
klinkerpaden, omdat dat een
stuk beter voor het milieu is.
Asfalt bestaat immers volgens Rik Schoon van de AWD
uit veel milieubelastende stolfen, waarvan het een en ander
zou kunnen weglekken. „Bovendien zien de asfaltwegen er
op den duur als een lappendeken uit," schrijft hij in 'Struinen'. Het bestralen begint binnenkort of er is zelfs al een begin mee gemaakt. Als eerste komen de Blauwe weg, de Strand
weg en de Duizendmeterweg
aan de beurt. Deze vijf kilometer weg moet voor het vogelbroedseizoen klaar zijn.

Zeeweg
ZANDVOORT - Een Zandvoortse delegatie praat vrijdag
22 november met gedeputeerde
De Boer over de gevolgen van
de verkeersmaatregelen op de
Zeeweg. De delegatie bestaat
uit Dirk Buwalda (voorlichter
van het circuit), Roei van den
Heuvel (scheidend voorzitter
van de OVZ), Bart Schuitenmaker (voorzitter Horeca Nederland, afdeling Zandvoort e.o.),
Pim Aronson (secretaris Horeca Nederland, afdeling Zandvoort e.o.) en Wim Brugman
(belangenvereniging Bloemendaal). Het gesprek was al eerder gepland, maar werd verschoven omdat precies in die
week een Dakota neerstortte
met provincie-ambtenaren.

Geen raadslid
ZANDVOORT - W. Tates is
geen VVD-raadslid, zoals boven
de ingezonden mening van vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad stond. Tates is wel
raadslid geweest. Hij is bovendien nog altijd lid van de VVD.

Zwevend nieuws
ZANDVOORT - ZFM, de lokale omroep van Zandvoort,
laat weten wel zwevende
nieuwsblokken uit te zenden
Programmaleider Ron Mense
zei vorige week dat zijn schema
voor de nieuwsblokken nog
niet uitgevoerd was. Hij bedoelde daar echter mee dat ZFM
nog geen vaste indeling heeft
voor de nieuwsblokken.

Etruskische scherven in
Kerkstraat geven korting
ZANDVOORT - Een flinke hap zand, viel mijn inEtruskische schat van bij- middels horizontaal gesitueerzondere waarde is dit week- de gezichtsveld plotseling op
end gevonden in de zandaf-

graving van de Kerkstraat.
Ondernemer Paul Olieslagers van Drugstore De Gaper en Peter van Sluysdam
van het Familierestaurant
zijn er opgewonden van. De
bijzondere scherven met inscriptie werden

gevonden

een uitstekende scherf. Jesses,
dacht ik nog bij mezelf, een geluk bij een ongeluk. Voor hetzelfde geld had ik er middenin
gevallen met mijn gezicht, had
me een oog kunnen kosten.
Maar toen ik de scherf oppakte
wist ik meteen dat het een bijzondere model was."

ter hoogte van hun zaak. Ze
Olieslagers ging ermee naar
verwijzen naar een histo- een kennis. „Zij is archeologe.
risch verleden en vertegenZe vertelde mij dat de scherf
„Dat klopt," zegt Sjon van woordigen een ongekende afkomstig is van een Etruski-

Woezik, gemeentevoorlichter
aldaar. „Toen drie jaar geleden
hierover regels werden opgesteld via de APV stond heel Egmond aan Zee stond op zijn
kop. Een vissersdorp, daar
moet je vanaf blijven, werd er
vooral door de zeer grote vereniging van vissersboten gezegd.
Toen hebben ze in de buurt van
het gemeentehuis een terrein
aangewezen gekregen, waar ze
in de winter kunnen staan. De
karretjes, tractoren en boten
die er niet staan kunnen ieder
jaar bij ons een vergunning aanvragen en krijgen dan een sticker. Lekkende tractoren en oud
roest niet, die worden afgekeurd. Als ze blijven staan worden ze door de algemeen controleur weggehaald en opgeslagen. Dat kost ze honderd gulden per dag. Maar het gaat goed
zo. Iedereen is nu tevreden."
„Zie je wel," aldus Meijer. „Heb
ik toch gezegd. In Egmond aan
Zee kan het wel, waarom hier
niet?" Zijn aanhangwagen heeft
hij uit woede dezelfde dag nog
verkocht.

Zandvoorts
Nieuwsblad

waarde.

Berekeningen van archeologen hebben uitgewezen dat er
minstens nog een stuk of veertig scherven vlak onder het
zand moeten liggen. Om de
Etruskische schat zoveel mogelijk compleet te krijgen, loven de twee heren een beloning
uit voor iedere scherf die bij
hen wordt ingeleverd: 10 procent korting op eten bij het Familierestaurant, 10 procent
korting op alle boodschappen
(behalve medicijnen) bij Drugstore De Gaper.
„Deze vangst is heel bijzonder,"
aldus Olieslagers. „En ik dacht
nog wel dat ik afgelopen zondag
een pechdag had. Ik liep mijn
hond een beetje mopperig uit te
laten. Het stormde en het goot
van de regen. En wat denk je?
Struikelde ik plotseling over
een schep die in de Kerkstraat
lag. Vloekend lag ik daar op het
zand te spartelen. Mijn hond
keek me een beetje stom aan.
Maar goed, afgezien van een

sche pot, die recent moet zijn
kapotgedreund. Dat kon ze zien
aan de zijkant van de scherf. En
wat denk je? Volgens de berekeningen moeten er nog heel wat
scherven liggen. Te gek!"
Om de puzzel compleet te
maken en om geen tijd te verliezen (de Kerkstraat wordt binnenkort weer dichtgegooid)
hebben de heren nu deze bliksemactie op touw gezet. De beloning is niet gek, zo tegen de
dure feestmaand aan is 10 procent korting toch mooi meegenomen? Om iedereen een kans
te geven is er een spelregel: per
familie kan slechts een scherf
worden ingeleverd.
De Kerkstraat ligt al een aantal weken open in verband met
het aanleggen van leidingen en
nieuwe rioleringsbuizen. Ondanks het ongemak gebeurt er
van alles in de straat en dat is
voor de ondernemers vaak lachen. Deze week was het alweer
raak. Eerst een dronken automobilist, die in het rulle zand

Berichten en tips
\oorde7erubriekmet
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, ot inleveren
bij het kantoor op Gasthuisplein 12
Tel-023-5178648Fax 023-5730497

zover was doorgereden, dat z'n
auto niet meer voor- of achteruit ging, vervolgens werden er
opnieuw allerlei kaken en botten gevonden van varkens en
koeien en nu dan de bijzondere
vondst van de Etruskische
scherven. Hemeltje, wat zal het
saai zijn, als de Kerkstraat
straks weer gewoon 'dicht' is.

Alweer beet
ZANDVOORT - Lissenberg
heeft weer beet in de Staatsloterij. Er is een ton gevallen op een
lot dat verkocht is bij de sigarenwinkel in de Haltestraat.
Het is al de derde keer dat er
een grote prijs naar Lissenberg
gaat. In januari was het een ton,
in april vijftigduizend gulden
en onlangs twintigduizend gulden.
Je zou je kunnen afvragen of
het team van deze sigaremvmkel de loten laat instralen Op
wiens naam het fortuin wordt
gestort, is nog niet bekend. De
gelukkige heeft zich nog met
gemeld.
Maar de klanten delen wel alvast mee in de feestvreugde,
want zij krijgen een gouden
chocolade munt.

Martha Burger

heet 'Opsporing verzocht'. De
voorstelling begint om acht
uur.
Bovendien organiseert de gemeente een etalagewedstrijd
om te bevorderen dat de winkeliers Sinterklaas niet overslaan. De jury, onder leiding
van burgemeester Van der
Heijden, bepaalt wie tussen 23
november en 5 december de
mooiste etalage heeft. Op 6 december wordt de uitslag bekend gemaakt. De winnaars
krijgen vijfhonderd, driehonderd of 150 gulden.

Stratenmakers aan de slag bij Gran Dorado
ZANDVOORT - De omwonenden van Gran Dorado zijn
gistermorgen gewekt door een vrachtwagen met stenen.

De stratenmakers zijn dan ook inmiddels begonnen met
het opknappen van het parkeerterrein bij het bungalow-

park.

Een van de bewoners laat weten erg blij met de opknapbeurt te
zijn. Tot haar spijt is er echter nog niets aan de geluidsoverlast
van het café van Gran Dorado gedaan. In het weekend was het Paul Olieslagers en Peter van Sluysdam geven 10 procent korting op hun produkten voor wie
een Etruskische scherf vindt en bij hen inlevert
Foto M.ntha Huigei
volgens haar weer raak.
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LAAT UW BENEN NIET IN Dff KOU STAAN /!/

DEKAMARKT OOK VOOR WERK.
Met 59 filialen en 22 slijterijen in Noord- en Zuid-Holland is
DekaMarkt het grootste levensmiddelenbedrijf in de regio.
Voor ons filiaal Oranjestraat 4 te Zandvoort zoeken wij op korte
termijn een
MEDEWERKER/STER NON-FOOD
20 uur per week
werktijden in overleg met de bedrijfsleidster
Wij zoeken enthousiaste mensen die graag in een supermarktbedrijf willen werken. Ervaring in een winkel is een voordeel.
Interesse?
Neem dan kontakt op met de bedrijfsleidster, mevrouw
L. Roest, telefoonnummer 023-5730665.
Even langslopen in de winkel kan natuurlijk ook.

EXTRA WARM VOORDEEL BIJ VIVA
alléén donderdag, vrijdag en zaterdag a. s.

JERSEY PANTALON MET ELASTISCHE BAND
div. kleuren, maten 38 t/m 50

Adviesprijs
Viva prijs normaal
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AMSTERDAM - RAI
di 19*. wo 20 november - 20.15 uur

DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN.
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*René Boutique * Shoe Bizz
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en maten, per stuk
" ELDERS

Adres : Zandvoortselaan 187, Zandvoort.

KUNST

beschermt tot
l 20 graden vorst
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5 DIVERSE
? MATEN EN
AFBEELDINGEN

Op maandag 25 november a.s. om 19:00 uur,

Kaarten kosten Fl. 5,- p.st. en zijn inclusief
twee consumptiebonnen en zijn verkrijgbaar
bij de bovenstaande winkels.
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KADO'S

PRACHTIG
KERSTTAFELLAKEN

9-VOUDIG STEKKERBLOK
voor 6 euro en 3 randaarde stekkers met
1,5 meter kabel, voor
kerstvertichllng,
stereoapparatuur eni

100% polyester, makkelijk
arwasbaar rond model 160 cm.
vierkant model 1351180 cm
diverse dessins
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VERKOOPDAG
Draagt u ook uw steentje bij in het Jeugdhuis
achter de Ned. Hervormde Kerk (Kerkplein)
op zaterdag 16 november 1996?
Van 10 tot 5 uur zijn er te koop: boeken,
grammofoonplaten, handwerkartikelen, nostalgische voorwerpen en nog veel meer.
Koop hier uw Kerstkaarten!
U slaat uw slag tijdens de verlotingen!
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geeft u meer!
NAJAARSARRANGEMENT
EEN PAAR DAGEN WEG IN
MAASTRICHT

VAN NELLE
SUPRA KOFFIE
PONDSPAK
ELDERS ^99"

UIVB&B^ l i™

NEDERLAND!

i

A

j

fel

»-«

WIJ PRESENTEREN ^
-—

\

ps-

.~-—

FERREROROCHER

-—~y^~-

24 heerlijke bonbons

GOUDA'S GLORIE
MARGARINE
PAK 250 GRAM

in geschenkverpakking

ELDERS 1&9&
^*Ll
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De prijs van dit arrangement bedraagt i 170,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag
voor een eenpersoonskamer bedraagt f 50,00 per nacht.
Dit arrangement kan dagelijks gereserveerd worden op
basis van beschikbaarheid in de periode van 18 oktober t/m 30 november. Voor meer informatie: Golden
Tuhp Barbizon Maastricht, Forum 110, Maastricht, tel.
043-3838281.
Reserveren is alleen mogelijk door middel van het
insturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw
reseveang.

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit najaarsarrangement 1996 in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig ingevulde bon naar het in bovenstaande
tekst vermelde adres.
Naam: ..
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Bevat bouwstoffen voor^eei
optimale gezondheid met
ruim 50% meer voed ngs
vezels. Voedzaam, rijk aan
vitamines en mineralen
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UNOXCHICKENTONIGHT
POT 500 GR.
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AMSTÈL BIER
HELE KRAT
24FLESSEN

——---—--

KOELEMAN APPELMOES
BLIK 850 ML.
VASTE LAGE PRIJS
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KAKELVERSE
NIEUWE JOHMA,
\ CREATIONS

EIEREN
KLASSE 4

MAALTIJD
SALADES
~wsautrr
keuze uit pasta zalm of njst'sate

BAK 425 GRAM
ELDERS 4,9fT l

GROENTE EN FRUIT AFP

SKtlU
SPERZIEBONEN

doos 20 stuks
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geeft u meer!
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Adres:

Telefoonnr.:
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elders V89

In samenwerking mst het luxe 4 sterren hotel Golden
Tuhp Barbizon Maastricht biedt Weekmedia haar lezers
een najaars-arrangement aan. Wandelen door de oude
binnenstad van Maastricht en lekker bijkomen onder
het genot van koffie met limburgse vlaai. Ook een unieke gelegenheid voor degene die al Sint Nicolaas- of
Kerst-inkopen willen doen in deze mooie winkelstad.
Uw arrangement bestaat uit:
' 2x overnachting in een luxe hotelkamer
' 2x uitgebreid ontbijtbuHet
' koffie met vlaai in het centrum van Maastricht
' wandelroute langs de mooiste plekjes van de stad
" gebruik van de hotelsauna
' informatiemap over Maastricht en omgeving
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(PER STUK 99)

ut m.

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook. • OOSTZAAN Winkelcentrum Hannle Schaflplem • HOOFDDORP Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP. Hooldweg • VOLENDAM Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan - ZANDVOORT: Burgemeester Engelberlsstraat • AMSTELVEEN - NOORD Kostverlorcnhol
•AMSTERDAM Heinekenplem (centrum), volop GRATIS parkeerruimle' • Lange Vonder 122 (noord) EN NU OOK- • ZA0NDAM Westzijde 47
^^
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Je leven lang
gefascineerd
door vuur
E

ERLIJK
GEZEGD
HEEFT het er altijd ingezeten, de fascinatie
voor het vuur. Als tienjarigjongetje rende 'Jantje Termaat' al met hoogrode konen
achter zijn vader aan als de sirene op het raadhuis loeide.
„Hij was vrijwillig brandweerman en z'n bijnaam was Dirk
de Straaljager," aldus Jan.
„De brandweerkazerne zat
toen nog op de Kleine Krocht.
In die tijd hakten ze bij een flinke brand meteen alle deuren in
met een bijl. Vervolgens stoven
mijn vader en zijn collega's zonder bescherming zo'n brandend pand in. Ongelooflijk, als
je bedenkt hoe dat indertijd
ging: ze hadden een zakdoek
voor de mond, een helm op het
hoofd en verder niks, helemaal
niks. Maar spannend dat ik het
als kind altijd vond."
Het is dan ook niet gek dat
Jan Termaat in 1965, 23 jaar
oud, als vrijwilliger bij de
brandweer Zandvoort kwam
werken. „Ik was erg leergierig,
volgde een hoop cursussen in
die tijd. Na negen maanden was
ik al aspirant brandwacht."
Sommige momenten in zijn
carrière herinnert hij zich nog
haarscherp: als een van de eersten mocht de groep vrijwilligers in 1966 een persluchtmasker dragen. Daar hadden de
mannen een speciale opleiding
voor gevolgd. De teleurstelling
was groot toen Jan en zijn collega's bij de eerstvolgende grote
fik die zich aandiende - patattent Friture D'Anvers (1966) niet naar binnen mochten van
commandant Zeepvat. „Hij
durfde het niet aan, omdat het
de eerste keer was dat we die
persluchtmaskers
droegen.
Daar stonden we dan. Brandweermannen uit Haarlem stoven langs ons naar binnen, de
vlammenzee in. Moesten wij
buiten een beetje het dak gaan
staan natspuiten. Daar werden
we ook niet vrolijker van." Een
'triest' verhaal, waar Termaat
nu echter hartelijk om kan lachen. Naast zijn bezigheden als
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Reeds 31 jaar werkt Jan Termaat bij de brandweer van
Zandvoort. Hij begon in 1965 als
vrijwilliger en werd in 1975 beroeps. De laatste jaren werkte
hij in de functie van adjuncthoofdbrandmeester.
Eind 1996 zal de 54-jarige Termaat zijn baan inruilen voor
lange vakanties naar Jamaica,
bezoekjes aan zijn kinderen, tuinieren en een stevig potje golf.
Een terugblik in het leven en de
carrière van de bekende Zandvoortse brandweerman.
vrijwillig brandweerman werkte hij als machinebankwerker
bij Colpitt BV. „Later kreeg ik
een baan bij de gemeente: Gemeenteambtenaar
Algemene
Dienst werd ik genoemd. Klonk
mooi en ik had een heerlijk buitenleventje. De ene keer reed ik
op de vuilniswagen, dan weer
op de bulldozer, een soort manus van alles was ik daar. In
1972 kreeg ik een vaste plek als
automonteur op de werkplaats
van Publieke Werken. Totdat
ik in 1975 de advertentie voor
beroeps brandweerman zag
staan. En dat is ook een gek
verhaal," aldus Termaat.
„Leen Paap, bijgenaamd De
Tuinman was in die tijd een
maatje van me. Hij had de advertentie gelezen en zei opeens
tegen mij: Jan, je moet bij de
brandweer. Ach, ik weet het
nog niet, antwoordde ik hem
een beetje weifelend. Wat denk
je dat hij zei? Zeur niet man, ik
heb je allang opgegeven." Termaat werd meteen aangenpmen. „Ironisch genoeg dacht ik
dat ik het eindelijk eens wat
rustiger met mijn werk zou
krijgen.... het idee," buldert hij
vervolgens van het lachen. „Ik
werkte minstens zeventig uur
in de week, maar ik vond het

de badplaats
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Nu willen ze misschien een referendum houden over het eventuele toekom
stige parkeerbeleid. Gaat zo'n 50.000 gulden kosten. Lijkt mij persoonlijk
geldverspilling. De uitslag weten we toch al ..TEUGE'
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Krabben
Wist u dat de hoofdluis tegenwoordig weer welig tiert"? En denk nu niet dal
zoiets uw huisje voorbij gaat. Het komt weer regelmatig voor op basisscholen en in alle lagen van de bevolking. Ouders van Zandvoortse kinderen
kregen deze week een brief. BIJ enkele kinderen is hoofdluis geconstateerd
Het is een insect van enkele millimeters zonder vleugels dat leeft in het
hoofdhaar van mensen. Het leeft van het bloed dat het opzuigt uit de
hoofdhuid en plant zich voort via neten (witgele eitjes langs het haar) BRRR
Gelukkig is het niet schadelijk. Lastig wel, hevige jeuk is vaak een van de
eerste verschijnselen. Dus iedereen die flink op zijn kop zit te krabben.
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heerlijk. Ik was altijd zo'nbeetje de stootbuffer tussen hoog en
laag, had een soort brugfunctie
tussen de vrijwilligers en de beroepskrachten. Ik denk zelfs
dat het een van de redenen is
geweest waarom ze mij indertijd aannamen als vaste
kracht." Naast grote branden
als Hotel Keur, de Monopole-brand (1979) en een flink aantal branden waarbij dodelijke
slachtoffers vielen, onder andere de laatste brand in de Oosterparkstraat, is de grote brand
van Hotel Bouwes Palace
(1974) Jan Termaat in al die jaren nog het sterkst bijgebleven,
„'s Nachts kwam de melding
binnen. De brand was begonnen op de begane grond en in
een kelder. De mensen die aan
de zeekant van het hotel zaten,
vluchtten als een gek naar de
uitgang. Het was windkracht
zeven en iedereen liet alle deuren tegen elkaar open staan. Zie
je het voor je? De vlammen
sloegen meteen alle kanten uit
en de brand breidde zich pijlsnel uit. Ik was op dat moment
bevelvoerder, had de leiding
over het korps, allemaal nog
vrijwilligers in die tijd. Honderd man zaten er nog in het
gebouw en ik zag ze van alle

Geboortegolf
Als tienjarig jongetje rende 'Jantje Termaat' al met hoogrode konen achter zijn vader aan als de
sirene op het raadhuis loeide
Foto Andre Lieberom
kanten de ramen en deuren uitkomen en naar beneden springen. Met man en macht hebben
we toen gewerkt om diegenen
die niet weg konden komen eruit te krijgen."
„We hadden net een hoogwerker aangeschaft. Die was
nog nagelnieuw. Doodeng, ik
was de enige die er ooit mee
geoefend had. Acht personen
heb ik toen naar beneden gehaald, waaronder een persoon
met een slagaderlijke bloeding.
De spanning was om te snijden.
Ik maakte mij ook zorgen om
mijn collega's: er waren jongens die vastzaten op de ladder,
sommigen hadden problemen
omdat hun perslucht op was en
een aantal jongens had ik al een
tijd niet meer gezien. Zelf
schijn ik tegen iemand geroepen te hebben voordat hij op de
hoogwerker stapte, 'ga effe je
jas halen want het is koud daarboven'. Die man is nota bene
nog teruggelopen, dat zeggen
de jongens tenminste. Ik kan
me niet meer herinneren dat ik
dat gezegd heb, je werkt in een
soort van trance. Toen ik later
thuis kwam heb ik eerst eens
een flink potje zitten janken."
Bouwes Palace is die dag helemaal uitgebrand, maar nie-

mand heeft er het leven bij verloren. Dat het zo goed afgelopen is, is Termaat eerlijk gezegd nog een raadsel.
Zelf noemt hij zich 'geen
computerman, meer een mannetje van de praktijk', een eigenschap die Termaat tijdens
het lesgeven aan scholen, bejaardenhuizen en ziekenhuizen
bijzonder goed van pas kwam.
„Het liefst deed ik scholen en
de brandpreventie in bejaardentehuizen. De verbazing altijd van die verpleegsters. Bij
een zogenaamde fik die we naspeelden, gingen ze altijd de
deuren opengooien zodat de
boel een beetje kon luchten en
iedereen er snel uit kon. Fout
natuurlijk. Dat bespraken we
dan erna, maar dat ging dan
toch dwars tegen hun gevoel in.
Soms kregen ze ook buiten les.
Dan staken we een oude matras
op het strand in de fik en mochten ze dat blussen met een
brandblusser."
Soms deed Termaat ook weieens dingen die niet bij zijn
functie hoorde. Zo 'stopte' hij
een keer zorgzaam een overstuur oud vrouwtje - wiens huis
volkomen beroet was - voor een
weekje in het Huis in de Duinen. Ondertussen kon een

(ADVERTENTIE)

Kerkdiensten
Hervormde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, thema
'Zandvoort zingt over de zee', met medewerking van het Hervormd Kerkkoor en het Jongerenkoor 'The new choir singers'.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15: Zondag 10.00 uur: ds C. vd
Vate.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: M. Wassenaar en A. Beijnes.
Zondag 10.00 uur: M. Wassenaar en A. Beijnes.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zaterdag: 10.45 uur dienst in Nieuw Unicum met ds S. van der
Meer. Zondag 10.00 uur: ds S. van der Meer.

schoonmaakploeg de troep bij
haar opruimen. Na een tijdje
kreeg de gemeente de rekening
van haar logeerpartij. „Die
schrokken toen geloof ik wel
een een beetje."
Om grappen kon hij altijd lachen en ook de nodige zelfspot
is Jan Termaat niet vreemd.
„Een keer moest ik met een collega met persluchtmasker op
een brandend pand binnen. Ik
zag echt geen hand voor ogen
en hoorde hem zeggen: linksaf,
maar per ongeluk ging ik
rechtsaf. Ik viel van een trap,
mijn zuurstoffles brak ook nog
af. Een halfjaar lang hebben ze
toen links en rechts op de
schouders van mijn jasje gezet." Of die keer dat Jan Termaat nog even een kanarie
moest redden uit de benedenzaal van Hotel Keur. Moet een
nogal stom gezicht zijn geweest
toen hij eindelijk naar buiten
kwam....met een kooi zonder
bodem. Iedereen barstte in lachen uit natuurlijk. Termaat:
„Dat vogeltje ging ik snel zoeken, maar ik vond 'm verkoold
terug. Dus die eindigde ter
plaatse snel in de prullenbak.
Ik heb maar gezegd dat ik hem
niet meer kon vinden."
Martha Burger

Dier
van de
week

Onlangs viel m een groot deel van het centrum van Zandvoort de televisie
uit. Van schrik dacht een aantal personen dat ze de Casema niet hadden
betaald en op 'grijs' waren gezet. Maar een kijkje bij de buren gaf rust. De
Zandvoorters die verslaafd zijn aan The Bold and the Beautiful kregen die
avond acuut ontwenningsverschijnselen. Na het nodige spitwerk m de
grond werd het kastje van Casema weer tot orde gemaand. En na een
aantal uren kon Zandvoort weer buizen. Over negen maanden een geboortegolf

Excuses
Het is allemaal goedgekomen met de familie Hulstem van de Zandvoortselaan 149 en de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Na een aantal pissige
brieven over en weer zijn de gemoederen gesust. De gemeente heeft zich
de problemen echt aangetrokken, excuses zijn aangeboden. Nog even voor
de duidelijkheid: alle opsporingsambtenaren - ook die van Bouw- en
Woningtoezicht - hebben legitimatieplicht. Het blijkt echter dat de Zandvoorters ook niet altijd brandschoon zijn. Veel veranderingen aan het huis
moeten officieel worden aangevraagd bij de gemeente. En daar schort het
in Zandvoort nog weieens aan. Volgens mevrouw Hulstem zijn de regels
hartstikke onduidelijk. Zij vroeg om betere voorlichting via de krant. Het
komt eraan, is haar beloofd.

Paardenrace
Het stoplicht op de Van Lennepweg/hoek Lmnaeusstraat doet heel wat
driften m de Zandvoorters bovenkomen. Kortom, het is daar iedere dag een
'pan'. In plaats van netjes te stoppen voor rood, schiet iedereen er nog
even lekker gauw doorheen. De fietsers winnen het overigens in asocialiteit. Op de kruising Van Lennepweg/Lmnaeusstraat staan regelmatig drie
auto's naast elkaar op een rijtje te wachten tot het licht op groen schiet. Je
hoort ze nog net niet hijgen. Het heeft iets weg van een paardenrace.

Pastor gaat in rook op
De musical 'Jona Gold' die zondag m de Agathakerk werd gehouden, was
een daverend succes. De kerk puilde weer eens ouderwets uit. De voorstelImg was zeer apart door de combinatie van zang, dans en video. Komisch
was vooral het gedeelte waarin een gemeenteraad en burgemeester
'vergaderend' werden neergezet. Iedereen schuddebuikte van het lachen
om het onnozele stel. „Valt het m Zandvoort nog mee," hoorde je bijna de
hele kerk grappen. Pastor Duijves was naast de fantastische voorstelling
erg ingenomen met het geluid en de aparte technieken. „Die rook houden
we erin," riep hij zelfs een beetje gretig. Dat wordt vast gaaf tijdens de
volgende kerkdienst. Zien we Duijves opeens in rook opgaan.

Weekenddiensten

Speelweek van 14 t/m 20 Nov.

Dagelijks 13.30

12 jaar

A.L.

Do. t/m di.

Dagelijks 15.30

20.00
Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag 2O november om 19.30 uur

NIXON
Regie: O/iVer Sto/ie
Met: Anthony Hophins, Paul Sorvino en James Woods

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686
WWW.CIRCUSZAnDVOORT.ML

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (0230 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (0230 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzrjnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van

9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
Wie een gezellige knuffelkat
voren op te geven bij Huis in de
zoekt, heeft aan Midas een
Duinen, tel. (0230 5713141, tus- goede. Deze gecastreerde kater
sen 11.00 en 17.00 uur.
wacht in het Kennemer
Alg. Maatschappelijk Werk Dierentehuis Zandyoort op een
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
nieuwe Daas of bazin.
5713459
bgg
023-5320464.
Midas zou zich heel prettig
Spreekuur op werkdagen van
kunnen voelen bij een oudere
dame of heer die het heerlijk
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
vindt om samen met hem een
Telef. Meldpunt Sexueel Ge- rustig leven te leiden. Want hij
weld: tel. 023-5340350 op werk- houdt wel van aandacht op zijn
dagen 12.00-14.00 uur en maan- tijd, maar vindt het ook prima
dag+
donderdagavond om uren vanaf de vensterbank
de wereld te bekijken. Een
19.00-21.00 uur.
Storingsnummer gas buiten
goedzak, een lekkere lobbes
dus.
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-KenneMeer inlichtingen bij het
merland. Tijdens kant.uren:
Kennemer Dierentehuis
Zandvoort, Keesomstraat 5,
5235123
telefoonnummer 5716502 of
Taxi: tel. (0230 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinses5713888.
seweg 34, tel. (0230 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Boete
De gemeente is aan het onderzoeken m hoeverre de 'illegale bomenhakkers' van het Kostverlorenpark gestraft worden. Volgens een medewerker
van de afdeling Groenvoorziening is de hele situatie een beetje opgeblazen.
Johan Sandbergen, juridisch medewerker van de gemeente denkt er gelukkig anders over. „Het Kostverlorenpark is beschermd natuurgebied en
bovendien openbaar wandelterrem. Al hebben drie bewoners dan een deel
van de grond gekocht, dat betekent nog niet dat ze er zomaar hekken
mogen plaatsen en zonder vergunning bomen mogen kappen," is zijn
mening. En zo is het maar net. We houden u op de hoogte van de afloop.
Voor deze boom en een aantal soortgenoten is het helaas te laat. Op de
achtergrond slechts nog een berg houtsnippers.

Late felicitatie
Flessenpostverzamelaar Wim Kruiswijk vond onlangs weer eens iets
aparts. In een Pernerflesje - dat hij na een storm vond op het strand - zat
een boodschap, tezamen met een rottend takje. Voorzichtig peuterde hij de
inhoud eruit Dat was al een beetje aan het rotten en het stonk behoorlijk
Maar Wim liet zich niet van zijn stuk brengen. HIJ puzzelde het half vergane
papiertje weer m elkaar. Bleek dat de fles anderhalfjaar geleden m zee was
gegooid tijdens een bruiloft. Het groene takje was van het bruidsboeket.
Wim stuurde het paar, Rocco en Julie-Ann uit Amsterdam alsnog een
felicitatie en kreeg een schitterende brief met romantische trouwfoto terug.
Ze waren zeer verrast.

Burgerlijke stand
Periode:
5 november - 11 november
Overleden:
Elisabeth Koning-Roon, oud 67
jaar.
Agatha Cornelia Zaal, oud 82
jaar.
Teddy Pijnappels, oud 75 jaar.
(ADVERTENTIE)
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Inventieve caravanbezitters hoeven niets te vrezen van de wijkagent
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ZANUSSI WASAUTOMAAT
FL922C, Luxe 900 toeren wasvolautomaat, roestvrijstalen trommel, regelbare thermostaat en centnfugesnelheid, overloop-beveiliging, zeer zuinig
en stil Adviespnjs*1179-

PHILIPS MAGIC MINI HIFI SYSTEEM MET LUIDSPREKERS
PHILIPS 70CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV
1
PWöJOA Topklasse Black Line
v, 16 Q beeldbuis teletekst af
- Unrlheriicninq Adv'3295

PHiLIPSBREEDBEELD
rV boOl SuporphtlGlbOboeld
i i tcrcxj teletcl- ,t Aflv 2495

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
l 5 O Bhrk l ino S beeld
i ui su ico teletekst A* 2795

BLACK-LINE-S 63CM
TA 1^12 PprfeMo bcelckwah
•-n Jprpo teletekst A* 2795

PH1UPSGROOTBEELD
r ^ .S12 70rmflat square
tr-roo teletekst Adv "1645

SONY Hi-8 TRAVELLER
TR650 Perfekt Hl 8 beeld
HiTistereogeluid Adv '1999

m 1299.-

FW610, 2x50 Watt versterker, digitale tuner, 30 pre-sets, 1 Bit CD-speler,
programmeerbaar, muziekkalender, auto-reverse dubbeldeck, dolby B,
eenvoudige menubediening, mkl 3-weg luidsprekers en afstandbediening
Adviespnjs'895 -

^^4>
j(0v^"

,.l-'^^-t,i

PHILIPSHi-SSTEREO
M870 Camcorder digitaal
s t e a d y shot 24x zoom
HiFi btereo Adv '2495

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbare centrifugegang
regelbarethermostaat RVS
trommel zelfreinigende
pomp Adviespri|s'1199 -

749.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700 750 toeren centrifuge, RVStrommel schokdempers Adviespnjs'949 -

SONY STEADY SHOT
TR565 Met beeldstabili
sator HiFi geluid Adv '2200

729.-

H I - 8 C A M E R A STUNT!
Camcorder HiFi stereo 12xmotorzoom afstandbediening

WHIRLPOOL WASAUTOM.
AWM800 15 programma s
milieuvriendelijk deurbeveiligmg Adv "1079 -

LUXE VAATWASSER
Ned (opmerk, 3 programma's, 12 couverts Adv "899 230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vnesgedeeltemet
2 vakken en •*** sterren mvriescapaciteit Adv "1099-

549,

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv '949-

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse v o r m g e v i n g ,
**•«sterren mvnescapaciteit A d v i e s p n j s " 8 9 9 -

699.

SAMSUNG CAMCORDER
E807 VideoS Adv '1199

INDESIT WASAUTOM.
WN400 15 programma s,
4 5 kg inhoud Adv '799

499.-

SONY HK3 STEADY SHOT
TOPKLASSE'met beeldsta
bilisator HiFi stereo digitale
zoom lichtgewicht Adv '3110

649.-

MIELE KOELKAST
K1321S 270litertnhoud CFKen HFK-vnj Adv "1399

849.-

PHILIPSSTEREOKTV
PT}?OA Black line monitor
>ok teletekst Adv 1395

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100 Digitaal,
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen CFK/HFK-vnj "1849-

PHILIPSSTEREOTXT
J
TMOA Adviespri|s'1345

1249,MIELE 1100TOEREN
W697LW TOPKLASSEi
Volelektronische besturing,
zuinig, stil en miheuvriendelijk Adviespnjs"2299 -

55 CM STEREO KTV
TA4310 Flat square beeldbuis teletekst Adv '1345 -

51 CM KTVTELETEKST
Off Ned Philipsgarantie '895

i PHILIPS TELETEKST
j D T155A Adviespnjs"725 -

STUNT! TV/VIDEO COMBI
Kleuren tv 51 cm On Screen
Display ingebouwde VHS
videorecorder Adv '1098 -

849.-

TV/VIDEOCOMBINATIE
Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv "999

srss^a^-Ssssss ^—

699.4

SONY 100Hz SUPER!
KVE2561 SuperplatteTnni
iron PIP DigitalScan ste
reo teletekst Adv "2970 -

SONY BREEDBEELD
KV24WS1 Super Trinitron
63cm stereo teletekst "2440

•*3 SONY 72 CM TRINITRON
'i§, KVC2921 Stereo TXT '2550 -

<Y1 SONY 63 CM STEREO
f& KVX2501 Hi-BlackTrmitron
l* stereo teletekst Adv "1770
J\

"$\

"1 SONY TELETEKST
füj Hi-BlackTrimtronAdv" 990-

BcmisM

PHILIPS MATCHLINE
VR7 Topmodel HiFi stereo
videorecorder Turbo Drive
4 koppen jog & shuttle
SHOWVIEW+PDC "1545-

1079.-

PHILIPSHiFiSTEREO
VR652 TURBO DRIVE
4 koppen longplay "1295 -

895.-

749.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machme 1000toeren Adv"1549-

SONYHiFi VIDEO: E80
Europees videorecorder
van het jaar' 4 koppen
SHOWVIEW + PDC "1670-

995,-

"k
SONY PORTABLE KTV
M 1400 afstand bed 530

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv "849 -

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
210 liter inhoud, automatische
ontdooiing Adviespnjs "749

495,

SIEMENS 2-DEURS
235 liter, variabele indeling
zuinig en stil Adv "985 -

779

AUTOMAAT
BOVENLADER
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv* 1099-

829.-

ARISTONA HIFI VIDEO
6 SB 57 4 koppen, longplay,
showview PDC *1345,LASER MULTIMEDIA

749.-

P120 8MB1 2GB 8 speed
Cdrom 16 bit geluid W 95
1 jaar garantie aan huis

IBM APTIVA PC
p. • P586/100 Mhz, 8 MB intern,
635 MB schijf, kleurenmonitor,
Windows software Adv '2699 -

649.-

699.899.-

599.-

CANON BUBBLEJET
'IH Pnnterinkl cartndge Adv'499-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242 Turbo Drive VHS
LCD-afstandbed Adv '895 -

M<MJ;JH.»

289.'

275

WHIRLPOOL 850 TRN
AWG089,Bovenlader "1435 -

AEG TURNAMAT
Uniek systeem met aparte
centrrfuge-eenheid Adv"1699-

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv "699 -

1249.-

325.-

GAS-

345.-

ELEKTRO R
FORNUIS L
Gasfornuis met elektronische
oven verlichting sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG-keur "949 -

BOSCH K O E L K A S T
Met vriesvak 140 liter "729-

445.-

BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud automatische onldooimg Adv "749 -

~~

SIEMENS 180L KOELKAST
KT18R01. Topkwaliteit' "948 -

PHILIPS VHS VIDEO
VHS v i d e o r e c o r d e r af
slandbedieninq Adv "645
Tijdklok, pluizenfilter "495-

'
/

B L A U P U N K T 51 CM
PM51 TELETEKST Adv 699

o STEREO TELETEKST
j Afstandtaedienmq Adv 799
fl

'1 KTV 37CM TELETEKST

f

\ PORTABLEKTV37CM
Albtdndbedienmg Adv '399

579.-

ZANUSSI WASDROGER
Lmks-enrechtsdraaiend '649 -

399.-

KONDENSDROGER
Geen afvoer nodigi RVS trommel

349.-

SONY VIDEORECORDER
i-11 Afstandbediening "650 -

549.-

PANASONIC VIDEO
NVSD22 Beste koop' 2koppen afstandbed Adv "734 -

BAUKNECHTDROGER
TRA961 Kreukbeschermmg Adviespnjs"949 -

479.-

OPZETVRIESKAST
Handig'50 liter Adv "595-

pr«ffl OQO
walg £ÏÏQmm

489.-

AEG WASDROGER
Type 520, Kondensdroger
Adviespnjs '1449-

A K A I V H S - I H Q VIDEO
VSG221 Afstandbed "498-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
l n k l a fstandbediening

!| MIELE WASDROGER
Type T349, Elektronisch RVS
trommel Adviespnjs'1799 -

289.-

1199.B C C B E T E R E N G O E D K O P ER
IHAARLEM

(BEVERWIJK

l zonder extra kosten |Rivieradreéf 37 (2 etages Superstore) iBreestraat 65

l ZAANDAM

948.-

M

PWifr Q^Q
t-jüln O4O>"

WHIRLPOOL KAST
AFB594,""capacrteit CFK-vnj

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298-

BOSCH V R I E S K A S T
GSD1300 3laden, 11 kgmvriescapaciteit Adv '848 -

999.- t'jüiw 540."

349.

ATA G GAS-ELEKTRO
FK055, Fornuis met elektnsche oven en grill *1450 -

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs"698 -

599.- bS^ 448."

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ225 LCD afstandbediend

498.-

678.-

229.-

VSG 720 super intelligent
HQ mid mount -" 888 -

478.

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Regelbare onder- en bovenwarmte en infraroodgnll "1025-

TOPMERK WASDROGER
AKAI HIFI STEREO

448.-

INDESIT FORNUIS
Dubbele ovenruit "849

ETNA GASFORNUIS
1401 SUPERSTUNTi "898 -

459.-

M»>T
tyjTfrtyn
, PANASONIC KTV TXT
i | T < 2 1 SScm 'lat É, square
, t letekst Adviebprijs 849

629.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 m 1 kombi mag- ,
netron met hete-lucht, grill
encnsp,Adviespnjs"999 -

1-DEURS KOELKA
Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officiële garantie

T O P M E R K KOELER
INDESIT Variabele mdeling Adviespnjs "749

A E G BOVENLADER
L A V 2 7 5 1000 t o e r e n
centrifuge, zuinig en stil,
waterbeveiligmg Adv "1649-

PHILIPS 3 KOPS VIDEO
VR357 Turbo Drive VHS
SHOWVIEW+PDC "945 -

i GRUNDIG 63 CM KTV
.' r ~ 6 3 650 M o n i t o r l o o k
' STEREOTELETEKST "1829

479.PANASONIC KOMBI
NN8550 Digitale magnetron
hete-lucht oven en grill, auto
matische programma's "949 -

WAS-

JVC H1R STEREO VIDEO
HRJ600 4koppen longplay
Hi Spec Drive Adv "1189 -

GRUNDIG 70 CM KÏV
ST70755, Flal & square,
STEREOTELETEKST. "1949 -

359.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900Watt magnetron
24 liter inhoud makkelijk
te reinigen Vele kookfunkties Adviespnjs "699

899.-

SONY HIFI STEREO
SLV E600 Showvideo, PDC
Trilogie 4 koppen Longplay
Adv * 1340,-

PANASONIC STEREO
HD600 Super-Dnve, 4 koppen SHOWVIEW+PDC "1299 SONY KTV STEREO TXT
X2101 55cmHi-BlackTrmi
»-' tron platte beeldbuis "1440

259.-

SHARP DIGITALE KOMBI
Digitale 2 m 1 kombi magne
tron met 1000 Wattquartz-gnll

995,

BAUKNECHTWASAUTOM
WA- Hoog centrifuge-toerental, waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's "1349 -

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwarmen en ontdooien Adv *279 -

189.-

SIEMENS WASAUTOM
WM21000, RVS trommel en
kuip aparte temperatuurregeling bespaartoets "1348 -

845,

949.-

MIELE VAATWASSER
G570 TOPKLASSE' 6 programma s 12 couverts waterontharderenwaterstop Adv "2099 -

WHIRLPOOL AVM260
19L magnetron, eenvoud ige bediening Adv "599 -

AEG LAVAMAT RVS
Lavamat610 850 toeren
waterbeveiligmg zuinig en
stil AEG meerdere malen
best getest' Adv "1449 -

ëZSjm^msymti

849.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000 VaatwasserRVS
binnenzijde Lage verbruikswaarden Adv '1348 -

179

1095.-

thu\sbezo^^^|

749.-

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341 3 programma s vanabele indeling Adv '1099-

SHARP MAGNETRON
R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

LUXE 1400 TOEREN
18 prog Regelbare thermostaat en centrifuge

1

549.-

BOSCH VAATWASSER
SPS1012 RVS interieur 4
sproemiveaus Adv '1179 -

u
üï

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

ATAG WASEMKAP
WH155, Luxe 3 standen
Adviesprijs "260 -

298.-

138.-

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

OPENINGSTIJDEN HAARLEM
2™^'
maandagmiddag
. . . ,. .13.00 tot 18.00 uur]

fej^

AMSTERDAM - AMSTELVEEN,- ALKMAAR l zatercjag

09,.00 lot 17.00 uur

l overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00

_r Zandvoorts
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Waar blijven
toch die
Amstelveners
in het Cobra?

'Als de hogere
inkomens iets
inleveren
zou het hun
museum zijn'

Het Cobra Museum heeft een goed eerste jaar achter de
rug. Sinds de opening vorig jaar op 11 november zijn er
75.000 bezoekers op elf exposities afgekomen. Maar de Amstelvener weet het museum nog niet te vinden: driekwart
van die 75.000 is afkomstig uit Amsterdam of elders. „Eigenlijk zou je iedere Amstelvener een bijdrage moeten vragen,
dan heb je zo een hele collectie bij elkaar en is het museum
van en voor iedereen," zegt directeur Leo Duppen. Maar ja,
wat wil je met een Sandbergplein voor de deur dat vooral
door klotsend water gedomineerd wordt? Aan het museum
zelf ligt het niet, dat tot in New York wordt geroemd. „Het
is toch ook één van de mooiste van Europa?"

'L

EUK,
KINDEREN,"
ZEGT Leo Duppen
enthousiast, als we
op
vrijdagmiddag
door het museum lopen. „Vind
ik heel belangrijk, dat zij hier
ook rondlopen. Heb je dat huisje gezien van Roland Berning?
Daar hangen tekeningen die
kinderen zelf mogen inkleuren.
De mooiste zal de kunstenaar
naschilderen. Dat is toch
prachtig. Als het aan mij lag,
zou er gewoon verf liggen waar
kinderen mee aan de slag kunnen."
Het is druk m het Cobra, met
bezoekers en ook met lezingen
die er gegeven worden. Zeker
nu rond de overzichtstentoontelling van het werk van CarlHenning Pedersen, de voorman
van Cobra. Met schilderijen die
nog het meest weghebben van
kindertekeningen maakte Pedersen in de jaren veertig de
weg vrij voor een ommekeer in
de schilderkunst. Tradities
werden overboord gezet, wilde
expressie stond voorop.
Drie jaar duurde de samenwerking tussen kunstenaars uit
Kopenhagen (Co), Brussel (Br)
en Amsterdam (A), maar de invloed ervan reikt nog jaren
daarna. En nu, nu staat Cobra
zelfs te kijk in een eigen museum - een mausoleum volgens
sommigen. Cobra is 'in' en dus
merchandisable. Wie kent niet
de kalenders, de agenda's en T-

shirts met afbeeldingen van
Corneille of Appel. Duppen laat
trots een stropdas van Corneille zien. Hoezo commercie een
vies woord? „Picasso heeft ook
sokken gemaakt. Cobra komt
uit het volk, dan is het toch
prachtig dat het ook onder de
mensen komt. Over kunst
wordt zoveel ophef gemaakt.
Het staat helemaal los van
waar het vroeger voor bedoeld
was, gewoon als decoratie."
Duppen is een museumdirecteur die het net zo leuk vindt
om bij een kunstenaar over de
vloer te komen als een begroting te produceren om exposities mogelijk te maken. „Laatst
liep ik bij een verzamelaar rond
en daar hingen aan het plafond
zwart geteerde
zeildoeken
waarop Anton Heijboer in fel
oranje zijn systeem van het leven had geschilderd. Het leek
wel een gewijde offerplaats. Ik
stond er helemaal versteld van
en vroeg me af hoe ik dat in het
museum kon krijgen. Daar
komt zoveel bij kijken, afgezien
nog de andere magie die een
museumruimte heeft, maar
ook aan transportkosten, verzekenngspremies, noem maar
op. Een beetje expositie, van
Pedersen bijvoorbeeld, kost je
zo een ton. Door de etsen die we
verkopen, probeer ik dan wat
terug te verdienen. Zo ben je
ook bezig."
Na de Rijksacademie voor

Een van de bekendste Nederlandse Cobra-schilders, Corneille, bij de opening van het museum een jaar geleden
Beeldende Kunsten in Amsterdam en Rotterdam en een studie kunst- en cultuursociologie
was Duppen directeur van het
Kunstenaarscentrum in Bergen. Als projectleider bereidde
hij het Cobra Museum voor,
een museum uit het niets, met
niets. Neergezet voor een kleine
achttien miljoen gulden. „Het
Stedelijk Museum bouwt voor
dat bedrag een depot voor zijn
collectie."
'Een leeg museum', oordeelde schilder Pierre Alechinsky,
toch al een verhaal apart, over
het ontbreken van een eigen
collectie. „Het Cobra is geen
leeg museum, we hebben wel
een leeg depot," reageert Duppen, doelend op het feit dat het
Cobra drijft op de collectie van
Karel van Stuijvenberg en die
het in bruikleen heeft. „Als Alechinsky zich zo zorgen maakt,
laat niets hem ervan weerhouden een schenking te doen,"
klinkt het weinig uitnodigend
aan het adres van 'de secretaris
van Cobra', zoals Duppen hem
noemt.

Twee jaar waren ze met elkaar in contact over een expositie in het Cobra, totdat Alechinsky ineens nee zei, volgens
Duppen. 'In het museum wordt
het woord Cobra op een vulgaire en misleidende manier geëxploiteerd', verklaarde Alechinsky in Het Parool. Duppen:
„Alechinsky is nu in de zeventig en dacht: als ik nu in het
Cobra hang, kom ik nooit meer
in het Stedelijk. Nu heeft-ie
niks," klinkt het een tikkeltje
voldaan.
Tja, het Stedelijk. Het heilige
der heiligen, zoals Duppen het
noemt. Kun je daar als beginnend museum wel mee concurreren? Cobra begon nota bene
in het Stedelijk onder directeur
Willem Sandberg, 1948. „Het
Stedelijk heeft een prachtige
collectie, maar doet er niets
mee. Ja, curieus was wel van de
zomer die povere Cobra-tentoonstelling daar. Zo van: we
moeten wat. Het was ook een
beetje het spel hè. Maar het Stedelijk kijkt bijvoorbeeld naar
Karel Appel en niet naar Cobra

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

als beweging. Dat doen wij, dat
is toch prima."
Appel, ook al een kunstenaar
die niets van het museum én
van Cobra moet hebben. Je zal
ook maar steeds herinnerd
worden aan drie jaar van je leven, terwijl je vijftig jaar schildert. Is het geen gemiste kans
dat Appels decors voor Die Zauberflote in de Rotterdamse
Kunsthal te zien waren en niet
in Amstelveen? „Ik had ze
graag willen hebben," reageert
Duppen. „Maar zoiets kost tonnen en bovendien had het hier
ook niet gepast, het Cobra is
daarvoor te klein."
Goed, het eerste jaar van het
Cobra Museum voor Moderne
Kunst zit erop. Terugkijkend is
keihard werken het eerste dat
Duppen invalt. Dag en nacht bezig zijn, elf exposities in een
jaar tijd, 75.000 bezoekers, begeleiding van wetenschappelijke
publicaties en dat allemaal uit
het niks.
Tuurlijk, er zijn zat problemen en probleempjes. De troep
op het voorplein, de lange tijd

Foto's Fotoburo Luuk Gosewehr

slechte bewegwijzering. „Mensen belden ons op hoe ze het
museum konden vinden." Het
te kleine depot is ook zoiets.
„Slapeloze nachten heb ik ervan gehad." En over de rotzooi
voor de deur: „Die keet is vreselijk, maar verder moeten we
niet zeuren, dat wisten we. Je
kunt ook zeggen: we wachten
totdat alles klaar is, maar ja,
dan ben je de laatste. Er staat
nu één van de mooiste musea in
Europa."
Tevredenheid overheerst bij
Duppen. Het verwachte aantal
bezoekers - circa 70.000 - is binnengeweest, alleen de Amstelveners laten het afweten. Driekwart zou uit de eigen gemeente komen, maar dat blijkt
slechts een kwart te zijn. „Ze
komen wel, maar niet genoeg,"
stelt Duppen. „Je moet het Cobra zien in combinatie met andere voorzieningen, de Amsteltuin, het Van der Togt Museum, en het stadshart. Dan
gaan mensen een dagje Amstelveen doen. Dat moet je verkopen."

De start van het Cobra is veelbelovend, maar verwacht Duppen die 75.000 bezoekers per
jaar vast te kunnen houden?
„Ik denk dat vijftigduizend
reëel is. Maar het hangt ook af
van de exposities, je moet
steeds proberen mensen naar je
museum te trekken. Omdat we
de moderne kunst erbij betrekken, kunnen we nog wel dertig
jaar voort met Cobra. Maar ja,
moet je ook blockbusters hebben, van die topevenementen.
Dat is een hele moeilijke vraag
Ik zou graag Picasso, Joan Miro
of Paul Klee in het museum
willen hebben, de voorvaders
van Cobra, of Tapies, een van
mijn hero's of paintmg. Maar
daar zijn godskapitalen mee gemoeid en moet je zes, zeven
jaar m steken. Als ik de kans
krijg, zal ik het zeker doen."

Postcode Loterij zorgt voor spetterend najaar

Extra prijzenregen!

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

De tweede extra Gouden
Bingo van 800.000 gulden
is maandagavond gevallen
in de Postcode Loterij Record Show. AI na twintig
cijfers was een deelnemer
in het Gelderse Eist plotseling steenrijk. Maar er
komt nog meer! De regen
aan extra prijzen in de
Postcode Lotery gaat door!

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Vraag vrijblijvend offerte.

Als het aan Duppen lag, zou
iedere Amstelvener iets bij dragen om de tien miljoen voor de
collectie van Van Stuijvenberg
bijeen te krijgen. „Laat de hogere inkomens iets inleveren, dat
is aftrekbaar voor de belasting,
en dan kom ik op een bedrag
van dertig miljoen gulden. Dan
is het ook een museum van de
Amstelveners Dat lijkt me nou
echt feest, dan staat er op ieder
bordje: met dank aan de Amstelveners. Echt, dat meen ik.
Dit is geen pnvé-hobby, zo'n
museum is er voor iedereen.
Het bepaalt de kwaliteit van je
leven. Het is heel goed voor Amstelveners dat ze zoiets m hun
directe omgeving hebben."
Een goed gevoel ontleent
Duppen ook aan de reacties op
de exposities. „Pedersen was
aangedaan toen hij zijn werk
zag hangen. Tijdens de opening
van de expositie ging er zo'n
geroezemoes door de zaal van:
die Duppen heeft het weer gedaan. Ja, zo'n overzichtstentoonstelling maak je maar één
keer. Met goed werk kun je zo'n

zaal ook op spanning krijgen."
Hij vertelt hoe hij tot keuzes
van exposities komt en dat je
als museum steeds weer je bezoekers moet prikkelen. Adviezen daarbij krijgt hij genoeg,
maar je moet toch m je eentje
een beslissing nemen. „In zo'n
museum van Pedersen liggen
geen honderd tekeningen maar
een paar duizend. En dan moet
je m twee, drie dagen een keuze
maken en de enige angst die je
hebt, is: heb ik de goede keuze
gemaakt. Dat is echt een ramp.
Je selecteert de werken en dan
moetje een tentoonstelling maken. Dan is er geen weg terug."
„Maar ik heb grote club van
supporters, museumdirecteuren, kunstcritici, die bellen je of
ze kunnen helpen. Ik maak ze
medeplichtig aan het museum
door ze erin te betrekken. Dat is
fantastisch. Het is toch belachelijk dat mensen als Edy de
Wilde of Wim Beeren na hun
pensionering ineens niets meer
van kunst zouden weten? Hun
medeleven is soms heel ontroerend, maar dat geldt ook voor
ondernemers die het museum
sponsoren. Mensen die je willen bijstaan op het vlak van
marketing bijvoorbeeld. Dat
vind ik heel bijzonder en ik
denk dat dat het voordeel is van
een nieuw museum. Alles ligt
nog niet vast."

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d.MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Deze maand maakt u nog
kans op de derde Extra Straatprijs van EEN MILJOEN
gulden. Let u de komende
weken dus goed op onverwachte activiteiten in uw
buurt! En zodra u Reinout
Oerlemans aan de deur treft,
weet u dat u goed zit met uw
postcode!

De enige afslanker waar je
echte kilo's mee verliest

Als Reinout Oerlemans bij u
aanbelt is het raak! Staat hij
volgende maand met l miljoen bij ü op de stoep ?

oldafa

SLANK:

De maand december wordt
het hoogtepunt van het jaar
voor de leden van de Postcode Loterij. Dan heeft u niet
alleen kans op de derde
Gouden Bingo en de vierde
Extra Straatprijs van één miljoen, maar ook op de Postcode-Kanjer. Dat is de grootste Straatprijs die ooit in
Nederland is uitgereikt. Stelt
u zich eens voor: een bedrag
van 9,7 miljoen te verdelen
over de deelnemers in de
winnende postcode. Dan bent
u samen met uw buren miljonair!

Meer kans...
Als u kans wil maken op alle
prijzen van de Postcode Loterij, inclusief de extra prijzen, vul dan snel de bon op
deze pagina in en stuur hem
op. En u weet: met méér loten heeft u méér kans op méér
prijs! H
Jl

NATUURLIJK

'\r\eue het helpt echt!5
Zelfs de heren raken er
hun buikje van kwijt

'Kijk maar, ik ben het slanke bewijs'

DEUITSIAGEN VAN 11 NOVEMBER

Verkrijgbaar bij: Drogist, Apotheek en Reformhuizen

" ^ K O R T I N G S B O N

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

1

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

vijf gulden korting

J

36 11 01 38 15 17 13
12 22 18 40 08 35 44
20 42 25 02 43 31 30
Maakt u uw kaart vol met:

O3

Zandvoort:

Drogisterij Moerenburg

Haltestraat 2

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (een lotnummer)

Naam

Stand Mega Jackpot:

dan wint u de

"Thuisbingo
ƒ Z5.00O,-

n dhr M mev

•• De overige Bingoprijzen:

4 miljoen

tegen inlevering van deze bon ontvangt u

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bmgopnjzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schnj'ven.
A u.b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 - 677 68 68.

Getal 23 t/m 36

09
24
14
37
23
06
04

/ 1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ25,-

39
10
19
33
29
07
34

ƒ20,ƒ10,-

ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Adres
Postcode: .
Plaats Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10000,- Tel
Postbanknummei

Banknummer.
l
l

l
l

l
l

t
l

l
l

l
l

l
l

Straatpriis:
ƒ 5.OOO,2022 CX

Datum.
Handtekening

1509611

Extra Prijs ƒ 25.OOO,2022 CX 006

Zetfouten voorbehouden

Liefst drie BMW's!
1357 CT 024 in Almere, 5345 ER 036 in Oss
en 5741 DB 065 in Beek en Donk

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar'
- Nationale Postcode Loterij,
| Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag

LOTERIJ
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Orginal Resofloor (10 jaar garantie)
Laminaat met H.D.F. kern.
Ruim 30 decors.
p.m.2
vanaf

Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
h
Brede beuken stroken,
W
5 jaar garantie
. ....
j
p.m.2
van -rif.' voor
te
Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Lange lamellen Hevea natuur
JF
driestrooks
_p.m.'
van -T"?,- voor

Ivoorwitte tegel met
facetkanten.
,
van

Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Lange lamellen Hevea Winchester
JP
drie strooks
"70'
p.m.2
van "/'./,~ voor

Rialta kurkplavuis (30 x 30 cm.)
Roomwitte tegel met
facetkanten.
van
p.m.!
voor

Pedr£) kurkp|avuis (30 x 60 cm.)

El

Lamelparket (14mm, gelakt en gehard)
Lange lamellen Eiken natuur
$® ff&
driestrooks
~.
p.m.
van -O-/r" voor

Massieve vloerdelen
(lange lengtes)
Dikte: 22 mm.
Europees Grenen (gelakt)
p.m.2

Tarkett fineerparket 7 mm (5 jaar garantie)
Lange lamellen o.a.
beuken, eiken,
ff3 pf%
i. ''*^. til JV1
essen, kersen.
p.m.2
Nu
1

Wicanders natuurlaminaat (10 jaar garantie)
Lamellen. Kurk met edelhoutfineer en kunststofjoplaag.
Gratis alufoam ondervloer en lijm.
"
Ï.«JC «"»«
Breed- en drie-strooks
-50"
p.m.2
van
voor
Orginal Pergo (10 jaar garantie)
Classic, country, esprit, life ruim
/S
40 decors: o.a. mahoni, walnoot,
gjpj
grenen enz. p.m.1
vanaf
i'

Heel verstandig: volg bij de keuze van vloerbedekking je eigen hart. En laat je uitvoerig voorlichten door de echte
specialist. Santana dus. De grootste in kurk, laminaat en parket. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren.
En een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.

GROOTSTE IN KURK, LAMINAAT EN PARKET

Ipokett kunststof
laminaat (5 jaar garantie)
Beuken decor drie-strooks en
breedstrppk
p.m.2

Fa. Gansner & Co.

KASTEN MET EXTRA RUIMTE

De vakman voor al uw:

AlUMMWM SCHUFOeURSTSTEEM VAN l U MM SPtGEl. DEUREN

- SCHOORSTEENKAPPEN
- WINDWIJZERS

- ENZ.

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

p.m.2 Nu
Massieve vloerdelen
(lange lengtes)
Dikte: 22 mm.
Europees Grenen (decor gelakt)
p.m.2
Nu

Kruisweg 61, Haarlem
(£> 023-5322597
Kinkerstraat 51, Amsterdam
© 020-4890077

Speciale beursaanbieding:
BtOBMSIERKUNST

Smakterveldwcg 19
5803 AK Venray
Tel/Fax: (0478) 5 1 27 02

- SIERHEKWERK

Verwen uzelf en
een ander met
bloemen van

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

- SMEEDWERK

Massieve vloerdelen
(lange lengtes)
Dikte: 22 mm. Europees
Grenen
(budget).

5OO VLOEREN ONDER 1 DAK

:tIilH>001lS
OPMAATCEMAAKT

Nu

vanaf •

Amsterdam: Anthony Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823. Openingstijden: ma.13.00-18.00 di. t/m vr. 10.00-18.00 do. koopavond tot 21.00 zat. 10.00-17.00

GRITJA HEKWERKEN

voor

De specialist in
al uw bloemwerken

JölujjS

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

„Bij MyCom is het ook na de
HCC-dagen, nog beurs!"
SS*
HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm tweed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog

66

50 % Korting "

op de nieuwe kinderkleding

" 25 % Korting "
op de tweedehands kleding

Een hang-en leg-indeling

f. 1665.-

i.v.m. ontstane problemen door de
renovatie waren wij helaas genoodzaakt ons bedrijf eerder te
sluiten.
Tot ziens in 1997 in ons
NIEUWE BEDRIJF
op het perron.
Nader bericht via
Zandvoorts Nieuwsblad.
Kees en Mary
•
•
•
•
•

Glazenwassen]
Specialiteit
schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van
luxaflex
Verhuur
tapijtreinigers

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Aantrekkelijke goed geïsoleerde woning met
vrijstaande stenen schuur, tuin op het zuiden, nabij strand, centrum en station.
Indeling: entree met toilet/fonteintje, meterkast,
L-woonkamer met schuifpui naar balkon op het
zuiden; onderverdieping: gang met toilet/
fonteintje, kast met wasmachine-aansl. bergkast,
woonkeuken incl. inbouwapp.; Ie etage drie
slaapkamers, badkamer met douchecabine, toilet en 2 wastafels met ombouw; dubbele beglazing, muur-, vloer- en dakisolatie.

EEN

DE HES-AMSTERDAM
^
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| AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES
Helft van een dubbele karakteristieke woning
met veel origmele details, tuin voor en zonnige
tuin op het zuiden achter.
Indeling: gang, woonkamer en suite met schuifdeuren en originele schoorsteenmantel, keuken
met glazenkast en schouw, bijkeuken met
wasmachine-aansluiting, toilet met fonteintje;
kelder; Ie etage: twee slaapkamers en suite,
badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel,
slaapkamer.

ƒ 349,000,-k.k.
Passage 36-40
postbus 413

M
NVM
MAKELAAR

2040 AK Zandvoort

x

f

Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs!

j

HAARLEMMERSTRAAT Z8 ZANDVOORT

2042 KV Zandvoort

-"

Deavondopleidingenzijn opgebouwd uitmodulen.
• . Ubepaaltiiweigenstudietempo.zodathetaansluitbij
/ • ' «wlrêzighedenoverdag.BgeennonnaalstudJetempo
volgtutweelesavondenpcrweek,Ulcuntechternieer
; < • - ofmindermodulenvolgengedurendeeenlesperiode.

ƒ 375.000,- k.k.

maandag-vrijdag: 8.30 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

Makelaardij o.g.

DIE ffftÖET JE CREËREN

, •~ •!„\ • Bedrijfeeconomie'OEXV', - - > ! ' . , '
* l,- «BedrijfskundigeInformatica (BI)'
-5, .
• Commerciële Economie (CE)
', „/
"• • Econontisch4Jfflguïstisch (EL) '"
.•Management, Economie en Hecht (MER)
, -"<; ;^"> !*«.InternationaalManageniênt-(IM), ••' •• " «InternationalManagement-EnglishStreani(IM-ES)

i BEL VOOR MEER INFORMATIE O F |
j EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
|
023-5115531
|

Vraagprijs

KANSEN KRIJG JE NIET,

WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN

VAN LENNEPWEG 65/18 ZANDVOORT

l
I

Alle prijzen incl. BTW en onder voorbehoud.

***BLOEMBOLLEN***
***VIOLEN***

Geopend: ma-vr 9.00-17.00 uur, za 10.00-13.00 uur

Vraagprijs

aoverteer in ae krant

v. Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 023-5717093

Voor documentatie en prijzen bek 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstroat S Amstordom
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

t/m 21 november a.s.

Voor ONZE CLIENTÈLE

520."

Uw kastindeling of wand bepaalt het oontal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs Itomt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maai gemaakt in onze werkplaats.

Inname ski- en feestkleding
Tevens merkkleding gevraagd
voor onze modeshow.
Geopend : Di. t/m Vrij: 10:00-18:00 u.
Zaterdag
: 10:00-17:00 u.
Voor meer info.: 023-5731712

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

f. 1145.f.

U wilt ook rufwtewinst op zolder?
Bel nu: 072-5022700,fax: 072-5022730
of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.
Stuur mij uw documentatie
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

POSTBUS 295 .1000 AG AMSTERDAM
G Stuur mij de informatiebrochure avondopleidingen
O Ik wil graag een afspraak met de coördinator Avondschool
. voorletters .

Post de bon zonder postzegel naar:
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM
Nijverheidsterrein l «t
!645VXUrsem

f^v/ô A M S T E R D A M
H O G E S C H O O L VOOR
ECONOMISCHE STUDIES

Ruiter!
DAKKAPELLEN

adres
postcode/woonplaats
telefoon (overdag)

.telefoon ('savonds).

Stuur deze bon in een envelop- zonder postzegel - naar: Hogeschool voor Economische Studies
Amsterdam, Antwoordnummer 10751.1000 RA Amsterdam (telefoon 020 - 523 «3 11)

w;/'1
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Fusie voetbalclubs
hangt af vanleden
ZANDVOORT - Het worden spannende weken voor
de voetbalsport in Zandvoort. De beslissing valt
deze keer niet op de groene
grasmat maar achter de vergadertafels. Op 21 november worden de leden van de
voetbalverenigingen Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75 gevraagd in te
stemmen met een intentieverklaring ten aanzien van
fusieplannen.
Is Zandvoortmeeuwen bereid
te fuseren met Zandvoort'75 en
is Zandvoort'75 bereid te fuseren met Zandvoortmeeuwen,
dat zijn de cruciale vragen die
de besturen voorleggen aan de

leden van beide clubs. Er is de
afgelopen weken koortsachtig
vergaderd door een fusiecommisie onder leiding van voorzitter Jaap Methorst.
Vorige week werden de leden
van de clubs tijdens informatieavonden op de hoogte gesteld
van de vorderingen van de commissie. Die avonden werden
goed bezocht en nu vraagt de
commissie dan ook naar een mtentie verklaring om door te
kunnen gaan.
Jan Bloem, secretaris van
Zandvoort'75 kijkt vol spanning uit naar de 21-e november.
„Als voettaalliefhebber zou het
een goede zaak zijn voor Zandvoort. Maar ik weet echt niet
wat de leden willen. Het is gewoon afwachten."

De voorzitter van Zandvoortmeeuwen Wim Buchel denkt
wel dat zijn leden er achter
staan. „Ik ben in ieder geval wel
voorstander van een fusie. Het
is heel belangrijk voor de jeugd.
Vriendjes zitten nu bij elkaar in
de klas en spelen voor verschillende verenigingen. Voor het
produkt voetbal is één club in
Zandvoort genoeg We moeten
alle wantrouwen overboord zetten en naar de toekomst kijken."
„21 november wordt een belangrijke vergadering," aldus
Buchel. „Wij zien een fusie wel
zitten. Het maakt echt mets uit
of je voor voetbal op zaterdag of
zondag kiest. Iedereen moet
een gelijke behandeling knjgen."

Vuurwerk bij snelschaken
ZANDVOORT - De eerste
ronde van de snelschaakcompetitie bij de Zandvoortse Schaak Club leverde veel vuurwerk op. John
Ayress en Willem van Esveld sloten de avond af met
de meest gescoorde punten
en gaan gezamenlijk aan de
leiding.
Zowel Van Esveld als Ayress
wonnen negen partijen. Titelverdediger Wim Gude had duidelijk zijn vorm niet en moet
voorlopig met een negende
plaats genoegen nemen. Het
leuke van snelschaken is dat

Topscorer

Zandvoort'75 dicteert de wedstrijd tegen VEW en maakt een goal

Foto Enck van Cleef

Z'75 loopt door winst verder uit
ZANDVOORT - Zandvoort'75 boekte zaterdag de
achtste overwinning van dit
seizoen. Eenvoudig werd
VEW met 2-0 verslagen.
Aangezien de concurrentie
wederom puntverlies leed
heeft Zandvoort'75 nu een
voorsprong van maar liefst
acht punten op nummer
twee en dat is SCW.
In een heel goed gespeelde
eerste helft heeft Zandvoort'75
de wedstrijd beslist. De tweede
helft werd zodoende een formahteit. Met leuke en vlot lopende
combinaties werd VEW in het
eigen strafschopgebeid vastgezet. Na zeven minuten kon de
man, die het electronische scorebord bediende aan het werk.

Ronald Halderman gaf een perfecte voorzet en Kobin Castien
kopte de bal even perfect in het
doel, 1-0.
Het Zandvoortse overwicht
hield aan en het wachten was
op meerdere treffers. Na twintig minuten was het wederom
feest. Robin Castien werd in het
strafschopgebeid aangespeeld
en vervolgens neergelegd. De
toegekende strafschop werd
vervolgens door de koploper
van de topscorers ranglijst onberispelijk ingeschoten, 2-0.
Ook in de tweede fase van de
eerste helft dicteerde Zandvoort'75 de strijd. VEW kwam
nauwelijks uit de verdediging
waardoor de Zandvoortse achterhoede niet of nauwelijks
hoefde in te grijpen. Zandvoort'75 kreeg nog wat kansen

op een derde treffer doch er vielen geen scores meer te noteren.
In de tweede helft zakte
Zandvoort'75 terug. De bal ging
op de harde wind vaak te hard
waardoor sluitende combinaties op een hand te tellen waren. VEW kwam meer aan de
bal en was daardoor meer in de
aanval. De sterk ingrijpende
Zandvoortse defensie gaf echter geen kans weg. Beide teams
slaagden er niet in de defensies
te verschalken waardoor Zandvport'75 met 2-0 aan het langste
eind trok.
„Vooral in de eerste helft hebben we goed gevoetbald," stelde
begeleider Joop Paap. „De
tweede helft was een stuk minder, maar toch ben ik best tevreden met de overwinning. De

lervol verlies reserves Chess
ZANDVOORT - Het tweede achttal van de Chess Society Zandvoort heeft de gedoodverfde kampioen Bloemendaal 3 goed partij gegeven. Met de 5,5-2,5 nederlaag
was teamleider Olaf Cliteur
dik tevreden. Vooral de
overwinningen van Caroline
Stamdejonge en Simon Bosma sprongen eruit.
Toen de opstellingen in Bloemendaal bekend gemaakt werden, vreesde teamcaptain Olaf
Cliteur reeds het ergste. Opponent Bloemendaal 3, vorig jaar
ten onrechte gedegradeerd uit
de tweede klasse, bleek er nog
eens sterker op geworden te
zijn. Op het tweede bord nam
namelijk verrassend de Haarlemse Sacha Schiermeier
plaats, die overgekomen was
van VHS. Invaller Ton Marquenie, die niets vermoedend gezellig een avondje met het tweede meeging, zag zijn avond dan
ook gelijk in duigen vallen.
Schiermeier dirigeerde haar
1
stukken snel naar voren en elimineerde bijna het volledige
pionnenbestand van Marquenie, waardoor de 1-0 op het scorebord kwam.
Ook Jaap Bouma trof een
sterke tegenstander in Van Casteren, die vorig jaar Jacob de
Boer verschalkte. Bouma hield
lang stand, doch een kleine
misrekening kostte hem matenaal en de partij. De sensatie
van de avond viel echter in
Zandvoorts voordeel uit en
werd ten tonele gebracht door
de enige dame in het gezelschap; Caroline Stamdejonge.
Tegen de sterke Dijkman, die
ook regelmatig in Bloemendaal
2 speelt, kwam Stamdejonge
slecht uit de opening. De Zandvoortse verloor een kwaliteit en

Nieuwe outfit
ZANDVOORT - De meisjes A
A van de ZandvoortHockeyclub hebben sinds
kort nieuwe sponsorkleding.
2ij mogen vuuitaan versehijlen in gele shirts, rode traift'ngsjacks en blauwe trainingswoeken van Autolok.
e
'i jongens
Se

De hockeyclub is erg blij met
do sponsor en vindt deze investering een bewijs voor het vergouwen in een gezonde toekomst.

twee pionnen en leek een hopeloze strijd aan te gaan. Toen de
dames geruild werden, beschikte de Zandvoortse schaakster
over ijzersterk stukkenspel en
ramde haar opponent van het
bord. Voor de Zandvoortse betekende dit haar mooiste overwinning uit haar nog korte
schaakcarrière.
Peter Kuhn trof ook een tegenstander van formaat. Tegen
Oosting hield Kuhn goed stand
en een stunt leek nabij toen er
nog dertien zetten gedaan
moesten worden en Oosting
nog slechts twee minuten had
tegen de twintig van Peter
Kuhn. Het spel van Kuhn verkrampte echter volkomen en
de Zandvoorter ging uiteindelijk zelf nog door zijn tijd.
Ook Simon Bosma speelde
één van zijn beste partijen tot
nu toe. Tegen Bloemendaler
Marchand ontwikkelde Bosma
een fraaie aanval, die hij ook
even zo fraai afrondde en daarmee de stand terugbracht tot 3-

2. Hans Drost speelde een degelijke partij. Drost sloeg op verzoek van zijn teamleider zelfs
nog een remise-aanbod af, doch
deelde enige zetten later toch
het punt.
Willem Brugman speelde een
avondvullende partij. Hij raakte echter in de loop van de boeiende partij twee pionnen achter, die hem in het eindspel fataal werden. Bij een 4,5-2,5
stand vocht Boudewijn Eijsvogel voor het laatste bordpunt.
Helaas gebruikte hij in de uitvluggerfase teveel tijd en kon
het niet meer bolwerken, waarmee de eindstand op 5,5-2,5
werd bepaald.
„Meer dan ik had verwacht,"
meldde teamleider Olaf Cliteur
na afloop. „Dit team is veel te
sterk voor deze klasse. We hebben echter niet alleen met de
2,5 punt laten zien wat we
waard zijn maar ook met het
vertoonde spel. Ik overdrijf niet
eens als ik zeg dat er nog meer
ingezeten had."

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

(per 01-10-1996)
Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18 00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service
11.00 t/m 12.00
ZFM Plus Een programma speciaal voor de senioren
12 00 t/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de Bcmeenlcvoorlichtcr)
14.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
Mu/ickboulevard
18.00 t/m 20.00
de Kustwacht
20.00 t/m 22.00
22.00 t/m 24 00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
Een programma voor de Kock-licfliebber
2.00 t/m 08.00
ZFM Nonstop service
Broek
ophalen
8 00 t/m 10.00
10 00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Ncuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in Hand
Badmuls
14.00 t/m 16.00
Eurobreakdown
16 00 t/m 18.00
18 00 t/m 19.00
ZFM Sport
19 00 t/m 20.00
Getetter aan Zee
20 00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
ZFM Nonslop service
Zondag
O 00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9 30 t/m 10.00
de Duinroos Een levensbeschouwelijk piogramma
10 00 t/m 12.00
ZFMJa/z
12.00 t/m 14.00
Effe Brunchen met...
14 00 t/m 16.00
Badmuts
Zandbak
16 00 t/m 18.00
Mu/iekboulevanl
18 00 t/m 20.00
de Kustwacht
20 00 t/m 24.00

het er weinig toedoet wie de tegenstander is. Vaak is het lachen geblazen omdat de meest
onmogelijke situaties op het
bord verschijnen. Een mooie
partij wordt er vrijwel niet gespeeld doch de spanning loopt
heel erg hoog op.
Belangrijk is de eerste rmnuut van de partij. Snel inzicht
krijgen, daarna proberen in te
zien wat er nog op het bord
staat en dan de strijd aangaan
met de onverbiddelijke schaakklok. Ook vorige week donderdagavond was in het Gemeenschapshuis de vlag vaak de
scherprechter. Het enige ver-

Robin Castien
(Zandv.75)

15x

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

7x

Ferry Boom (ZVM.zon)

5x

punten zijn ook belangrijk en
Edwin Ariesen (Zandv.75)
5x
tellen. Toch willen we punten
pakken met goed voetbal maar
4x
dat gaat niet altijd. Ondanks de Paul Longayroux (ZVM.zon)
matige tweede helft zijn we niet
Zandvoort'75 was de enige ploeg die wist te scoren in het
in gevaar geweest."
afgelopen weekend. De twee doelpunten werden gemaakt, en
Stand derde klasse B: Zand- dat is zeker geen verrassing, door Robin Castien. Castien komt,
voort'75 9-25, SCW 9-17, NFC 9- na negen wedstrijden, op een totaal van vijftien treffers en lijkt
17, Aalsmeer 9-16, KHFC 9-15, hard op weg het record uit het seizoen 1992/1993 van Paul
SMS 9-14, Hoofddorp 9-9, IJ- Longayroux te breken. Dat record staat op 25 doelpunten. De
muiden 9-9, SIZO 9-8, VEW 9-7, achtervolgers krijgen waarschijnlijk geen kans meer het gat te
dichten.
Bloemendaal 9-7, EDO 9-6.

ZANDVOORT - De vertegenwoordigers van de Zandvoortse Bridge Club in de
parencompetitie in het district Kennemerland hebben
de competitie er opzitten.
Daarbij moesten de Zandvoortse bridgers veel geven
om tot redelijke prestaties
te komen.
De dames Van der Meulen en
Spiers, die het in de eerste klasse mochten opnemen tegen dertien andere paren, wisten het
vege lijf te redden door als
twaalfde te eindigen. Aangezien
de nummer dertien en veertien
degradeeerden mogen Van der
Meulen en Spiers het volgend
jaar weer meedoen in de eerste
klasse.
In de tweede klasse traden
drie ZBC-paren aan. Het beste
resultaat behaalden hier de hè-

liespunt van Ayress werd hem
toegebracht door Hans Jansen.
Willem van Esveld verloor van
medekoploper Ayress.
Ranglijst: l en 2: Ayress en
Van Esveld, 3. Jansen, 4.
Geerts, 5. Lindeman, 6. Gorter,
7. Ter Bruggen, 8. Atkinson, 9.
Gude, 10. Schiltmeijer. De tweede snelschaakronde van tien
partijen zal op 6 maart 1997
worden gespeeld.

In de interne competitie was
de partij tussen clubkampioen
John Ayress en Hans Jansen
ongemeen spannend. Voor Ayress leverde de partij uitemdelijk toch een overwinning op,
ondanks angstige momenten.
Vooral in de tijdnoodfase
moest hij alle zeilen bijzetten.
Onder enorme druk gaf hij op
de 31e zet een loper weg waardoor zijn hele stelling leek in te
storten. Aan de ene kant van
het bord dreigde zijn dame gevangen te worden, terwijl aan
de andere kant de mat dreiging
kwam opzetten. Een zet met
het paard bracht Jansen in grote verwarring en deze gaf net
voor tijdcontrole een loper cadeau. Tijdens het uitvluggeren
kon Jansen met meer aan de
nederlaag ontkomen.
Morgenavond spelen de leden van de Zandvoortse
Schaak Club de achtste ronde
van de interne competitie. Naar
het zich laat aanzien zal dan in
ieder geval de strijd om de koppositie losbranden.

stand eindigden mevrouw Dogger en de heer Frese en de dames Van den Nulft en Scipio
Blume als gedeelde tweede. De
B-lijn wordt aangevoerd door
de dames Koper en Van Duijn,
gevolgd door de dames Gotte en
schap gaf in de A-lijn een o ver- Koning en het gepromoveerde
winning te zien voor het echt- paar, mevrouw Dogger en de
paar Groenewoud, die uithaal- heer Frese.
de met 66 procent. Tweede werden de heren Polak en Vergeest
De dames Van Gestel en
met zestig procent, gevolgd Mens hadden aan 58 procent
door de heren Emmen en Van genoeg om als eerste te eindider Meulen. Na twee wedstrij- gen in de C-lijn. Mevrouw Jansden gaan de heren Polak en sen en de heer Santoro scoorVergeest aan de leiding, voor den drie procent minder, goed
mevrouw De Kruijff en de heer voor een twede plaats. In deze
Kleijn en het echtpaar Groene- lijn staan de dames Mens en
woud.
Van Gestel op de eerste plaats
en mevrouw Janssen met de
De B-lijn gaf een overtuigen- heer Santoro op de tweede
de overwinning te zien voor de plaats.
Informatie o\er de bridgeclub kan
dames Koper en Van Duijn met \erkregen
worden bij de heer H.Em65 procent. Op grote achter- men. telefoon
5718570, alleen 's a\onds.

Bridgers moeten veel
geven incompetitie
ren Emmen en Van der Meulen, die als zevende eindigden.
Mevrouw Molenaar en de heer
Koning werden twaalfde en de
familie Hoogendijk achttiende,
hetgeen degradatie naar de derde klasse betekende. Ook in de
derde klasse waren drie ZBCparen actief. Mevrouw Boom
en de heer Van Leeuwen deden
het niet slecht met een zesde
plaats. De heren Kleijn en Van
der Werff legden beslag op de
zeventiende plaats en de dames
Van Leeuwen en Slegers moesten genoegen nemen met de 23e
plaats van de in totaal 26 paren.
Het interne clubkampioen-

Dames en heren van The Lions
scoren aan de lopendeband
ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions
verkeren een goede vorm.
Zowel de dames als de heren wonnen hun partij. De
basketballers wonnen na
een moeizame eerste helft
toch nog gemakkelijk met
81-56 van het tweede team
van Beverwijk, terwijl The
Lions basketbalsters niet in
de problemen kwamen tegen de reserves van Lisse,
53-40.
In de beginfase had Lions
moeite de juiste richting te vinden. Het wat gemakkelijker
scorende Beverwijk nam meteen een 2-7 voorsprong. Door
goed werk van Maarten van der
Elshout bleef Lions echter in
de strijd en na tien minuten
was de stand weer in evenwicht, 18-18. De Zandvoorters
pakten de meeste rebounds
doch maakten van het meerdere balbezit geen gebruik.
Beverwijk beschikte over een
schutter van formaat en door
een paar driepunters keek Lins
na een kwartier spelen tegen
een 20-31 achterstand aan.
Coach Rocus Driehuizen moest
een time-out aanvragen om de
rust in het Zandvoorts team terug te brengen. Dat gelukte
goed want Lions begon aan een
inhaalrace. Jeroen Gaus ging
voorop met een tempo verhoging en Beverwijk werd nog
voor de pauze ingehaald en op
achterstand gezet, 35-33.
In de tweede zette Lions het
sterke spel van de slotfase van
de eerste helft, voort. Met vlotte

The Lions wonnen na een moeizame eerste helft toch nog
gemakkelijk

aanvallen werden de ballen in
de basket gedeponeerd. Daarbij
kwam Li6ns tot maar liefst zes
driepunters. Junior en talent
Ron van der Mey en Maarten
van der Elshout zetten Lions
op een ruime en rustgevende
48-35 voorsprong. Ondanks die
voorsprong bleef Lions snelheid in het spel houden en
doordat de schutter van Beverwijk steviger op de huid werd

Foto Euck van Cleof

gezeten was ook dat gevaar ingedamd.
Met de regelmaat van de klok
scoorde Lions zodat de vierde
overwinning van deze competitie in de boeken kon worden
bijgeschreven, 81-56. „Ook na
de achterstand in het begin wist
ik dat we op conditie en snelheid konden winnen," aldus
coach Rocus Driehuizen. „Alle
rebounds waren voor ons en we

liepen een heel goede break.
Vooral in de tweede helft speelden we erg goed. Het was een
perfecte pot basketbal en problemen hebben we m de tweede
helft met meer gehad."
Een rustig en uitgekookt spelend Lions heeft met het tweede
team van Lisse geen moeite gehad. Vanaf het eerste fluitsignaal nam Lions het heft in handen. De combinaties liepen
goed en ook het schot van de
Zandvoortsen was zuiver. In de
sterk gespeelde eerste helft
nam Lions een 33-17 voorsprong.
In de tweede helft zakte het
tempo waardoor Lisse meer
kans kreeg. Lions speelde nog
wel een paar knappe aanvallen
doch Lisse kwam steeds beter
op dreef. Door een knap zuiver
schot hield Lisse de schade beperkt en kwam wat dichterbij.
De Zandvoortse overwinning
kwam echter geen moment m
gevaar. Lions speelde de strijd
geroutineerd naar een 53-40
overwinning.
„Het was een verdiende overwmnmg," meende Simone
Beerepoot. „Vooal in de eerste
helft liep het erg goed. De verdedigendè rebounds waren
voor ons en bovendien werd er
aanvallend goed gespeeld. In de
tweede helft werd het wat mmder maar echt moeilijk hebben
we het niet gehad.
Topscorers heren. Maarten
van der Elshout 21, Robert
Drayer 12, Ron van der Mey 12,
Jeroen Gaus 10. Dames: Sabine
Dijkstra 13, Elles van der Ende
13, José Beerepoot 13.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Oprichting van
tafeltennisclub
ZANDVOORT - Met een
ploet; enthousiaste aanhangeis
van de tafelt enmssport zal be
gin januari een start gemaakt
worden met de gloednieuwe Ta
feltenms Club Zandvoort
In de Pageehal m Zandvoort
Noord, bij het winkelcentrum,
is er met ingang van 10 januari
1997 elke vrijdagavond vanal
acht uur voor geoefender) en
beginners volop gelegenheid
eens lekker sportiel en ontspannen bezig te zi]n De sport
hal is gehuurd, de tafelt, staan
klaar en de leden van de nieuwe
club zijn zeer behulpzaam om
iedereen iets te leren van de tl]
ne kneepjes van deze sport In
eerste instantie bedoeld als vri]
blijvende en recreatieve ont
spanning maar ook vooi cracks
die zich op een hoger niveau
willen meten met NTTB com
petitie spelende leden.
Meedoen aan die competitie
behoort tot de mogelijkheid,
waarbij m uit- en thuiswedstrij
den wekelijks strijd geleverd
wordt. Die NTTB-competitie is
onderverdeeld in zes klassen
Het eerste team van TC Zandvoort speelt in de vierde klasse
en het tweede team komt uit in
de zesde klasse.
Vrijdag 10 januari 1997 wil de
nieuwe Tafeltennisclub van
Zandvoort kandidaten ontmoe
ten m de Pageehal die mogelijk
interesse tonen om lid te worden. De contributie is nog met
definitief vastgesteld maar zal
op zo'n 140 gulden per jaar uitkomen. Inlichtingen en aanmeldingen bij de secretaris van
de club mevrouw A. de Goede,
telefoon 5718461.

Blessures vellen
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Na een redelijke competitiestart is het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen totaal van slag. Het bezoekende AS'80 had tegen het door
blessures gekwelde Zandvoortmeeuwen geen enkel probleem,
0-4.
Met zeven invallers viel er
voor Zandvoortmeeuwen weinig eer te behalen tegen het
hooggeklasseerde AS'80. In de
eerste minuten ging het nog wel
en forceerden de Zandvoorters
een paar kleine kansjes. Toen
het begmoffensief niets opleverde en AS'80 gelukkig op een
0-1 voorsprong kwam was het
gedaan met de Meeuwen.
AS'80 kon de hoge positie op
de ranglijst niet waarmaken en
aangezien ook Zandvoortmeeuwen geen lijn kon brengen in
het spel werd het een matige
partij. Met een paar afstandsschoten poogde het team van
coach Fred van Rhee wat terug
te doen doch de juiste richting
ontbrak Uit een van de spaarzame aanvallen van AS'80 werd
het vlak voor de rust 0-2.
In de tweede helft kreeg
AS'80 wmdvoordeel en rekende
Zandvoortmeeuwen op een
groot offensief. De Zandvoor
ters bleven echter aardig op de
been en alhoewel aan aanvallen
niet toegekomen werd ging het
verdedigend nog wel. AS'80
wist de score in de slotfase op te
voeren naar 0-4
„De invallers hebben hard gewerkt en gezien de omstandigheden ging het nog wel," stelde
Fred van Rhee. „Ik hoop volgende week weer over herstelde
spelers te beschikken."

Blessuregolf
teistert ZVM
ZANDVOORT - De blessuregolf bij de handballers van
ZVM-Rabobank neemt giganti
sche vormen aan en daarom
was er ook tegen Meervogels
weinig kans op succes, 34-17.
Nadat onder andere Bogoje
vic, Grijakovic, Van der Koekelt waren weggevallen moest
in de strijd tegen Meervogels
ook nog een Patnck Terpstra
en Jaap Loos geblesseerd het
veld verlaten. Coach Joost
Berkhout, die zijn broer en
good old Dirk al had opgesteld
moest daaidoor zelf ook nog
even aan de taak „Dit is niet op
te vangen," vertelde Joost
Berkhout
In de eerste helft van de wedstrijd kon ZVM-Rabo nog aardig stand houden De defensie
zat goed dicht en aangezien et
aanvallend aardig werd ge
speeld werd de schade beperkt
tot een 14-11 achterstand Toen
Loos en Terpstra uitvielen was
het snel gedaan met het Zand
voortse verweer. Meervogels
profiteerde van de ruimte en
scoorde er lustig op los, 34-17
„Dit was een dieptepunt,"
vervolgde Berkhout zijn veihaal. „In de tweede hellt was
het muntje op."

Klaverjassen
ZANDVOORT - Vrijdag
avond kan er geklaverjast worden m de ontmoetingsruimte
van de Agathakerk aan de Grote Krocht Liefhebbers van dit
kaartspel zijn van harte wel
kom en kunnen gratis klaver
jassen.
Om acht uur gaat het klaver
jassen beginnen.
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Nieuw Reclamebureau
zoekt medewerkers voor o a
- Klantenservice
-Marketing
- PR en Promotie
- Verkoop
- Koenerswerk

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen

Restaurant „Queenie"
receptie familie of huwelijksdmer
vergaderingen Geen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden
telefoon 023 5713599
B Aktieve Amnesty mensen
zoeken andere actievelingen
Tel 023 5719107

Verenigingsnieuws

B Dico, nu samen met Ellen
en Annette'
Concentratie houdt jong Dus
schaken op
donderdag
* Help de Polen
Stuur
n
voedselpakket1 Wij hebben avond Info 5717978
evt n adres 02907 5235
• Fischer schaakt niet meer
* Is motorrijden leuk' Ja1 Will De Zandv Schaakclub gaat
u een motorrijbewijs7 Ja1 Be gewoon door Info 5717978
voor gratis theoneopleidinc a Klaverjassen op donderen praktijktest Verkeers dagavond in 't Stekkie
school Nelen 020 6633773
Info Erica 5715215
Leuke vlotte weduwe, 60 jr Kunnen wij jou schaken?
zoekt leuke vriendin, ome Chess Society is dan de ko
Haarlem Zandvoort Br o nr" ning te rijk 023 - 5718430
701 46470 v d blad
» Uw particuliere Micro bon
Verloren en
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
gevonden
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
Gev sleutelh met zilveren
automatisch de week
haai met 3 sleutels, tegenover
daarop geplaatst
casino Afh politiebureau

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel, 5713529

Felicitaties
• Nel en Harry, alweer een
jaar getrouwd Van harte
Anneke en Rien

n Wat nu, een gemengd H Ria, welkom bij de club van
koor? Waar, wanneer?
50 Eindelijk hoor je er ook
® Wij behouden ons het echt bii Janna en Wim
recht voor zonder opgave van • Rubneksadvertentie? Zie
redenen teksten te wijzigen voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant
of niet op te nemen

Uitgaan

BAZAR/ROMMELMARKT
zaterdag 16 november, 1200 1530 u in Leger des Heils,
Overtoom 135 Amsterdam De koffie staat klaar

Restaurant ,,Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag
Aan de vleugel, in het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering tel 0235713599

Vlooienmarkten
23 en 24 nov Sporthal De Scheg te Uithoorn, 24 nov
Emergohal te Amstelveen 30 nov en 1 dec Brediushal
te Amsterdam 30 nov en 1 dec Forum Kwadraat te Voor
burg 8 dec Sporthal Treslong te Hillegom 26 dec
Kerstvlooienmarkt Emergohal te Amstelveen ORG HENSEN,
telefoon 023 5402334 b g g 06 53147728
Zondag 24 nov PARANORMAALBEURS m het Roothaanhuis Rozengracht 133 aanvang 1100 uur Entree ƒ 10
65+ en studenten ƒ 5 M m v Nederlands beroemste paragnost Jan v/d Heide Elke 7e bezoeker ontvangt een gratis cd
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
v a 30 jr De Ossestal Nieu
welaan 34A Osdorp v a 20
u
Grote vlooienmarkt A veen
Oost 70 17 nov 10 17 uur
Escapadehal (Escapade 1)
Inl Midland BV 0334751167

Technisch personeel
gevraagd

Carossenecentre Van Veen
BV zoekt wegens uitbreiding
- bedrijfswagen/laadklep
monteurs
Verkoopdag NH kerk 16'11 carossenobouwers nieuw
bouw'reparatie of construca s verloting kerstkaarten
tiebankwerkers die hiervoor
handw boeken rommeltjes
opgeleid willen worden
Vlooienmarkt zondag 17M1
bedrijfswagen spuiters
'Kudelstaart
Proosdyhal
A L v/d Zeijden
020 6117797
24 11 Haarlem Zuid Europa
wijk Tijbb Sporthal Alleen 2e KAV Autoverhuur BV vesti
hands van 9 00 tot 16 00 uur
ging Aalsmeer, vraagt all
lel 0320 256656
round bedrijfswagenmonteur,
i b v groot rijbewijs
Tel 0297 326206
Sint en Piet

Uitstraling belangrijker dan ervaring
Bel voor een afspraak
RTF, non food groothandel m o a boeken, speelgoed e d

020 - 4657350
Lijkt het u leuk om te werken
Verhuizingen
als visagiste of hairstyliste?
Bel dan voor info Instituut
V l P 0344 65 22 21 ook
's avonds bereikbaar Oplei- X Y Z B V verhuizingen en
dmg in eigen regio Niet leef- kamerverhuizingen/transport
Voll verz Dag nachtservice
tijd gebonden, m/v
020 6424800 of 06 54304111

Woninginrichting
MATRASSEN diverse maten vanaf ƒ 79,Bel ,BEL MATRAS' 020 4897388
D Mooie, zware salontafel,
0 99 cm, blad ingel marmer,
onderst smeedijzer 5718727

Baby-artikelen
Te koop combi kinderwagen,
z g a n , vraagprijs ƒ 400
Telefoon 023 - 5714471
B T k fietsstoel (5 18 mnd ),
zowel voor als achter het
stuur, nieuw, ƒ75 5715186

Hallo, ik ben een mooie dame
van 26 jaar Ik zie er goed
verzorgd uit en heb 2 dochtertjes Ik ben op zoek naar
liefde en tederheid, naar
iemand die zijn hart op de
goede plaats heeft Ben jij de
man die ik zoek'' Reageer
dan sneli 06350 15156
1 gpm Boxnummer 455669
Hallo, ik ben Paulette Ik ben
een Franse vrouw, 56 jaar
jong en op zoek naar een
leuke man voor, jawel een
LAT relatie1 Ben jij die leuke
man'' Dan moet je niet langer
wachten, maar meteen bellen
naar 06-350 15 156 1 gpm
Boxnummer 260666
Hallo, ik ben Wendy, 25 jaar
Ik heb blond haar en ik heb
vreemde ogen, oranje-rood
en ik heb drie vingers en zeven tenen Een beetje een
buitenaards type en prettig
gestoord Ben jij een goedlachse jongen'' Reageer dan
snel' 06-350 15 156 1 gpm
Boxnummer 447419

Hallo1 Ik heb een lief en zacht
karakter en ben zeer gevoelig1 Je zou mij eens moeten
bellen,
dan hoor je meer van
Sint en Piet
mij1 Ik woon in Gouda' Enkele
kenmerken zijn 46 jaar, slank
Sint en Piet aan huis, als van- postuur, donkerblond haar,
blauwe ogen Dennis
ouds, ƒ40 023 - 5719742
06-350 15 156, 1 gpm BoxSINTERKLAAS
nummer 273089
en
PIETERBAAS
Ik, spontane gozer van rond
de 20, z k m spontane meid
• NU m Weekmedia adverte-om A'dam onveilig te maken'
ren in de rubriek Sint en Piet Bel snel, druk op de 2,
Voor info 020 - 5622964
regaeer en ga meei
06-350 15 156 1 gpm Boxnummer 993207

Hobby's en verzamelingen

GROTE TREINENBEURS te A'veen-Zuid
op zat 16 nov m Keizer Karel College,
Elegast 5 10-15 uur Inl 0299 - 640354

Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06-35022221 (100cpm)

Goed uitziende zakenman, ik
hou van gezellig eten en dnnOpleidingen/cursussen
keni Kun jij ook zo genieten
van de gezellige dingen in het
leven? Dan moet je beslist
eens bellen zodat we kennis
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering''
Voor VROUWEN start in jan '97 een intensief begeleidings- kunnen maken' Interesse, bel
traject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage dan snel mijn boxnummer om
Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier af te spreken' 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 963264
020 - 6239369
Hoi, met Frank Ik heb ontzetElektrisch LASSEN in 4
tend zin in een blmd-date Jij
lessen? Doe Zelf School
ook? Dan moet je even bellen
Amsterdam Start dinsdag
en je hoort gelijk wie ik ben en
avond 26 nov 020 - 6261626
; Videotheek
zo 06-350 15 156 1 gpm
Boxnummer 984877

pömbp

Zalenverhuur

^ ; vooreen
gezellig avondje.

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 023-5718812/5715619
Zoekt u ruimte voor vergade
ring, feest, club of partij? l
Komt u dan eens praten met [
mi], A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis, tel
023-5714085 of 5719652

Nu comfortabel
huren.
Weekpakketten al
•.'•J v.a.2stuks
Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 023-5712070

Hou jij net als ik van zwemmen, dansen en fietsen? Ik
heet Inge, 47 jr en ben
zoekende Ben jij die toffe
man die ook nog eens gezellig is? Reageer direct en we
spreken af' In eerste instantie
alleen vriendschap en wie
weet nog meer
06-35015156 1 gpm Boxnummer 455883
Ik ben een alleenstaande
dame en woon in het Gooi Ik
zou via deze 06-lijn graag m
contact komen met leuke
mannen Heb jij net als ik zin
in een gezellig gesprek en
wie weet nog wat meer? Bel
06-350 15156 1 gpm Boxnummer 954854 Luister en
reageer direct'
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Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S

KOLONIAALSTIJL

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look 700
stoelen, div modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus decoratie enz JAN BEST,
Keizersgr 357, 020-6232736
Tel 023 - 5713780
Showr Mr J Takkade 30,
Gepens schilder heeft nog Aalsmeer, 020 6412137
tyd voor schilder en klein on
derhoudswerk 023 5718248
300 in voorraad
SCHILDER heeft nog tijd v
antiek, klein,
binnen en buitenwerk Vnjbl
groot, dik, dun
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800
• ANNULERINGEN van uw
Keizersgracht 357,
advertentieopdrachten kunt u
020-6232736
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Showroom
richten aan Centrale Orderaf
Mr J Takkade 30,
deling Weekmedia Postbus
Aalsmeer, 020 6412137
156, 1000 AD Amsterdam
Veilinggebouw Amstelveen
Rubrieksadvertentie? Zie Heden inbreng voor veiling
voor adres en/of telefoonnr 9 en 10 december Spinnerij
33, Amstelveen, 020-6473004
de colofon m deze krant

TAFELS

Jan Best

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

Hallo mannen van Nederland,
wij zijn twee meiden van
Indische afkomst en zoeken
twee mannen/kerels liefst
van buitenlandse afkomst om
eens lekker een avond uit je
dak te gaan Lijkt het jullie
wat? Reageer dan nog voor
weekend' 06350 15 156
Technicum Uitzendburo is dit
gespecialiseerd in het uitzen 1 gpm Boxnummer 457423
Sint en Piet aan huis als van den van technisch personeel Hallo met Wendy Ik ben 20
ouds ƒ40 023 5719742
Interesse? Ceintuurbaan 312 jaar, heb bruine ogen en half
A'dam Tel 0206767656
lang bruin haar Wil jij verSINTERKLAAS
wend worden via de telefoon,
en
lekker kletsen of fantasieën
PIETERBAAS
Huishoudelijk
uitwisselen? Ik ben overal
personeel
voor in Groetjes en een kusje
o NU in Wcekmedia adverte
van Wendy, waar jij hem hebgevraagd
ren in de rubriek Sint en Piet
ben wilt Tot snel
Voor info 020 5622964
06350 15 156 1 gpm BoxHuishoudelijke hulp in app
nummer 909772
1 ochtend per week, ƒ 15 per
Hoi dit is llona 33 jaar
uur Tel 023 5714687
Ik zoek een temperamentvolle man die er goed uitziet uit
Divers personeel gevraagd
de buurt van Rotterdam Ik
hou van zwemmen, tekenen
en creatief bezig zijn Heb jij
Kmdermodellonbureau SPECIAL KIDS Het bureau met de goede kwaliteiten, dan hoop
leukste kinderen Voor info en gratis inschrijving stuur recente ik een reactie van je te ontfoto + persoonlijke gegevens naar SPECIAL KIDS, Haarlem vangeni 06350 15156
mcrweg 319 D, 1051 LG Amsterdam Tol 020 4003402 1 gpm Boxnummer 318330

Via deze manier vind ik (vr.)
mijn prins misschien wel hier'
Ik zoek een lieve, sportieve,
jongensachtige,
flexibele
prins die uit zijn dak kan gaan,
maar die ook soms serieus
kan zijn en in vreugde en verdnet achter mij kan staan' Jij?
06350 15 156 1 gpm Boxnummer 408954
Waar zijn alle leuke, charmante vrouwen gebleven, die
graag een vrolijke en onderhoudende relatie met een
man willen? Als jij dit bent, bel
dan en ik vertel je over mijzelf
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 941253
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandeling

Noord-Holland hoi, met
;V:;..;:v, ** * ' ';;: : : ' /:
Michael Ik ben 1 80 lang en l
weeg 76 kilo Ik heb blond
Thingstodq
haar en blauwe ogen Ik zoek
in Denver
een leuke vrouw, tussen de
when
18 en 25 jaar Zie je er redelijk
goed uit en heb je zin in een
you'redead
date Bel, dan spreken we af' |
06350 15 156 1 gpm
..:;•/.:':.'\*;*'* /V , '.' •
Boxnummer 279190
Laste dance
Omgeving Rotterdam ik ben
een vrouw van midden 40 Ik '.; •'''• •' '..'••..'*:.* * ' . • ' • :
houd van uitgaan, dansen, uit |
eten gaan, fietsen en TV
12monkeys
kijken Ben jij een jeugdige l
man, tussen de 43 en 45 jaar ','• .'V- •••>*•*••'*';•; . '' ;.
en ben je erg spontaan? Dan
Corn. Slegersstraat 2B
moet je zeker reageren' Tot
ziens' 06 350 15 156 1 gpm
Tel. 023-571 2070
Boxnummer 203891

06-Nummers

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant

TE HUUR

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

BEL DAMES THUIS!
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
06 - 98.50

bromfietsen
• Reparatie-standaard voor
sportfietsen ƒ25, steekwagentje ƒ 10 023 - 5717481

Woonruimte gezocht voor
1 persoon, eigen keuken/
• Te koop meisjes mountaindouche/toilet Telefoon na bike, 6-10 jaar, groen/geel,
1900 uur 072-5158031
ƒ 100 Telefoon 023-5716720

Woningruil

Auto's en
auto-accessoires

750 RUILADRESSEN
mA'dam Inform bijWBVHet
Oosten Tel 020-4873315

WIKA
Autoruiten en kentekenplaOverveen nabij zee en duin ten Lijsterstraat 18
nwe 2 kam woning m ruime Tel + fax 023 - 5731613
tuin en schuur ƒ 599,Zie ook de pagina's
Gevr eengezinswoning in
SHOWROOM
regio Tel 023 - 5275589,
in deze krant
bgg 0252-521378

Financien en
handelszaken

Huur en verhuur
auto's en motoren

Autoverzekering

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534

Videotheek

Dombo

Vakantie
buitenland

NIEUW!
NU7film5
hele week

WINTERSPORT
IN DE FRANSE ALPEN

ƒ25,-

2 warme STUDENTES privé,
massage, relax, trio Middenweg 89A A'dam 020 6925183
BETTY'S ESCORT
020-6340507, dag v a 19 u ,
geen auto voor de deur.

BEL ME THUIS!
06-96.80 (ca. 1gpm)
VERNIEUWD

Dames geheel Privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. ca. 1 gpm

ECHT THUIS!

in 5 dagen

HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Apart met een hete jongen'
06 - 9878 (60 cpm)
JONGE mannen gezocht om
' vrouwen 40+ te verwennen
06 - 9709 (80 cpm)
Kerels gezocht voor SEX
met dames (40+)'
Bel 06 - 9705 (75 cpm)
Kerels gezocht voor fijne sex
met hete dames 40+
06 - 9601 (1 gpm)
Kerels gezocht voor echte
sex met dames 40+' Direkt
aparti 06 - 9517 (80 cpm)
Mannen gezocht om hete
vrouwen (30+) te verwennen
06 - 9580 (80 cpm).

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

Relatie/
bemiddelingbureaus

PIANO
SPELEN

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Bel nu voor de brochure om
U kunt bij ons al v a ƒ 270,- straks weer verliefd te zijn
voor het eerste haljaar
0345-631364 (24-uur-service)
een goede piano huren
Cupido erkend, voordelig en
toonaangevend m Nederland

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij'
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht voor zonder
Gratis Micro's en betaalde
0
Micro's moeten worden maele- P8ave van r.edenen
verd bij een aanleveiadres^
JgJ^^SS'
uiterlijk vrijdag tot 16 00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

èd 17

3 regels ƒ 5,29

t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m

5 regels ƒ 8,99

t/m

6 regels ƒ 10,79

t/m

7 regels ƒ 12,58

t/m

8 regels ƒ 14,38

t/m

9 regels ƒ 16,18

t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas met opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, met voorde zakelijke markt, tot een maximum van één adveitentie
pei week Ook zonder vermelding viaagprijs (artikelen te zamen niet boven f300,-) kunt u niet gialis adverteren. Alle prijzen zijn mcl 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode
Telefoon
S.v p in rubriek

Plaats.

Te koop
aangeboden
diversen

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te • T k a. kerstboeken ƒ 1,
weigeren (art 16 Regelen ƒ 2,50//5 12 stuks, poppen
voor het Advertentiewezen) 6 a ƒ5, 5 a ƒ10 5718371

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m

Diverse clubs

Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen mei
de persoon van jouw keuze
Sexoproepen van de heetste Probeer het eens en bel
24 u /p d ca 1 gpm
vrouwen (20-45 jaar) 06-9567 06-35022221 (100cpm).
(80 cpm) Vrouwen bel gratis Luxe pnvéhuis1 12 meisjes,
06-4633
ƒ 125,- p u Bubbelbaden,
SM-VOOR-2 direkt apart voor sauna's 1000-100 Sarphatipark 118 A'dam 020 6723022
dominant sexkontakt
06 - 320 329 99 (75 cpm)
Privé A'dam, 9 top-meisjes
Ook heerlijke trio's v a 10 u
SM-voor-2 voor 'n streng of Overtoom 443, 020-6188677
onderdanig SEXkontakt' Bel
06 - 9537 (80 cpm)
***RUBY S ESCORT ***
Leuk, lief en sexy
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
020 - 6919245
Hete negerinnen echt opOok leuke stnpshows"
Dominante vrouwen geven
bellen 06 - 9880 (80 cpm)
telnrs voor SM-kontakt
• Wij behouden ons het
TRIOSEX 'n vrouw of man recht
06 - 320 325 80 (1 gpm)
voor zonder opgave van
extra in bed Sexkontakten'
redenen teksten te wijzigen
Bel 06 - 9844 (75 cpm)
of niet op te nemen
Vele mannen gezocht voor
SEX met dames 35+ 06-9620
06 - 35010350 (75cpm)
Rijles auto's
(80 cpm) Vrouwen bel ECHT
GAY-kontakten snel Direkt gratis 06 4999
en motoren
Apart met een hete knul'
Vrouwen (40+) willen snel
06 - 9518 (60 cpm)
SEX" DIREKT APART'Bel nu
Heerlijk DISCREET apart met 06 - 9633 (1 qpm)
Albla's Verkeersscholen
hete vrouwen uit Amsterdam
06-32032211 (75 cpm)
UW RIJBEWIJS
MuziekHete vrouwen (35+) willen
Nieuwkoop, 0172-408361
SEXKONTAKT Direkt a/d lijn'
instrumenten
06 - 9668 (80 cpm)
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
HOMO-KONTAKTEN
in deze krant
Direkt apart met een hele • 40 pianoboek , lovesongs/
musicals, vele m songtekst,
hete knul uit Amsterdam'
'23-'40, ƒ75 023- 5713509.
06 - 9613 (60 cpm)

MICRO'S

Videotheek

N Holland ik ben Karin Ik l
De nieuwste
zoek geen relatie, maar wel
een spannende afspraak' Ik :
dagfilms
ben 22 jaar en heb blond haar
en blauw groene ogen Mijn > ' V 1 V'! '**;*. V . . : . - . ' < • • ••
hobby's zijn uitgaan, vakan- j
ties, winkelen en zwemmen :'•'• TheBïrdCage
Woon jij ook m de Kop van
N-Holland? Bel dan'
:;";;;>,';;*•*•*• .V-V' '•','
06 350 15 156 1 gpm Box-1
Dunston checks in
nummer 375381

Heiderzien via naam of foto
Tel 020 - 6167164

Beter onder dak bij de

Monet Strijkservice

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 0635022204 (1gpm)

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 06-35022204 (1gpm)
VBO
00 245 292 777 Het telef nr Naar bed met getrouwde
dat alle 06 sexnummers overvrouwen thuis
bodig maakt (200 cphm)
06 - 9603 (80 cpm)
GRATIS OP WOON T V UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u service) (95 cpm) haar eerste
Regiosexdating. vrouwen uit
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN GANG-BANG met drie man
jouw regio willen sex'
06-320 322 29
06-9511 (1 gpm)
Onroerend goed en woonruimte
Amsterdam SEXDATING
SEX telefoonnrs van
te huur aangeboden
Vrouwen uit A'dam willen sexi studentes, ze geven echt hun
06 • 350 445 20 (75 cpm)
nr 06 - 9501 (80 cpm)
ANONIEME sexafspraakjes Sex via je POSTCODE vrouSexkontaktlijn Amsterdam wen uit jouw postcodege06 • 320 330 79 (75 cpm) bied' 069811 (80 cpm).
KERKPLEIN 5, boven Febo Zandvoort
zeer goed ingerichte studio voor PERMANENTE bewoning,
Bel 06 - 9780 (80 cpm)
SEXKONTAKT vrouwen
maximaal 2 personen Grote kamer, badkamer met ligbad,
voor sex met hete
(25+) willen sex Direkt a/d
open keuken. Ge- of ongemeubileerd naar keuze
STUDENTESI
lijn' 06 - 9663 (80 cpm)
5 minuten van NS station en 2 minuten van busstation,
Sexoproepen van de
ƒ950,- per maand (alles inbegrepen)
heetste vrouwen (20-59 jr)
Info Amsteldijk 133-1, 1078 RT A'dam, tel /fax 020 6733330
06 - 350 442 52 (75 cpm)
Tijdelijke woonruimte tot 1-6SEXOPROEPEN van de
'97, huur ƒ 1000 023-5719357
heetste vrouwen (20-45)
Rijwielen,
06 - 9737 (80 cpm)
motoren,

Te huur 6 km van LA PLAGNE
in zeer rustige omgeving
2 pers app. en 6 a 10 pers
app m chalet Slechts 10
Corn. Slegersstraat 2b
Rotterdam spannende man- autominuten van de skiliften
Geopend dagelijks
Totaal 110 liften Sneeuwnen, zijn die er voor mij?
13.00-21.00 uur
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
zeker Info 035 - 6562151
Hoi,
ik
ben
Brenda
en
heb
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
halflang
donker
haar
met
023-5712070
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkmooie blauwe ogen Ik ben
Vaar/surfsport
zaamheden Voor info 023 5717177 of 5715021
1 68 m en op zoek naar die
Naaister heeft tijd voor rits
uitdaging' Voel jij je aange• Rubrieksadvertentie? Zie
inzetten, zoom in/uitleggen
sproken, reageer nu want ik • Te koop beginners surf- voor adres en/of telefoonnr
Kunst en antiek
Telefoon 023 - 5714862
zie er onwijs goed uit en plank, ƒ100 023 - 5715897 de colofon in deze krant
wacht op je' 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 202292

Kleding

Diversen

I

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Weekmedia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17 &

1-11

woensdag 13 november 1996

'Mensen zijn een beetie
al het elektronisch
«J

tF

Met Sinterklaas in het land breken er voor de
speelgoedbranche drukke tijden aan. Het is nog
even afwachten wat de Goedheiligman precies
gaat kopen, maar duidelijk is dat video's, elektronica en computerspelletjes hoog op de verlanglijsten staan. Maar de concurrentie van meer traditioneel speelgoed neemt toe.

en bezoek aan
een goede
speelgoedwinkel is voor kinderen
een klein feest. Ook
vaders gaan er graag
naar toe, vooral als er
treinen en constructiespeelgoed te zien zijn.

E

Wat dat betreft kunnen zij
hun hart ophalen bij Intertoys
aan de Heiligeweg in Amsterdam,
waar een aparte afdeling is voor de
treinliefhebbers. Volgens bedrijfsleider
Piet de Hoorder wordt deze inderdaad
goed bezocht door vaders. „Jongeren
kopen veel computerspelletjes. De verkoop van treinen blijft niettemin stabiel
en ik weet zeker dat ze op een gegeven
moment weer helemaal terugkomen."

vandaan gehaald heeft, daarbij ongetwijfeld geassisteerd door de inkoper speelgoed van de Bijenkorf, Evert Habich.

Evenmin als zijn collega van Intertoys,
kan Habich een duidelijke trend in het
speelgoed aanwijzen. Wel ziet hij dat de
van video en televisie bekende karakters,
Een duidelijke trend in de speelgoedweals Bugs Bunny en Spider Man, nog
reld heeft De Boorder dit jaar niet ontsteeds in trek zijn. Maar het succes van
dekt. „Maar alles wat op de televisie
de eerder zeer populaire Lion King van
komt, dat is in. Je hoeft maar naar de
Walt Disney wordt door niets geëvenaard.
televisie te kijken om te weten wat er ver- Habich: „Dat was een fantastische video
kocht wordt. Action Man doet het goed, al en is eigenlijk nooit overtroffen, de dinwordt het minder, en voor meisjes is
gen die daarna kwamen, zijn allemaal
Barbie natuurlijk leuk speelgoed."
minder."
Op de tweede ver_
dieping van de
7^
'-.
7j
ï T
Verder stelt Habich
Bijenkorf is een
Speelgoedhandel
vast dat het constructiespeelgoed opgang
manshoge
T TTr./VU4- ^-^
Eiffeltoren van
WaCJlI Op
maakt. „Ik denk dat de
Meccanote
mensen een beetje ziek
bewonderen. Een
zijn van al het elektromodel van het
nische gedoe, en wat
warenhuis, gemaakt van Lego, trekt al
meer met hun handjes willen doen.
evenzeer de aandacht. De speelgoedafdeUiteraard gaan we ook door met het elekling draait op volle toeren. In een speciale tronische gebeuren, maar ik denk dat er
krant schrijft de
een reactie aankomt," aldus Habich.
Bijenkorf dat
Sinterklaas tijdens een
Behalve Lego en Meccano verkoopt de
maandenlange wereldBijenkorf nu pok het nieuwe K'nex sysreis overal cadeaus
teem. K'nex, je zegt Kneks, is een constructiesysteem waarmee kinderen
makkelijk de meest ingenieuze constructies bouwen. Het is uitgeroepen
tot speelgoed van het jaar door De
Stichting Speel Goed Nederland.
Jurylid Niek Stoltenberg heeft zelf
een Wigwam speelgoedzaak aan de
Haarlemmermeer-straat in
Amsterdam.

vertelt Stoltenborg wat K'nex zo bijzonder maakt. „Dat is de eenvoud.
K'nex heeft
slechts een
beperkt aantal
elementen,
maar een kind
kan daar al
heel ingewikkelde dingen
van maken.
Het verkoopt
als een speer
en wordt zonder twijfel het
best verkochte artikel van
het jaar."

Van een rage
kan men echter niet spreken. „De hele
handel zit te
wachten op
een trend,"
meent
Stoltenborg.
De laatste
echte rage
dateert
volgens
hem al
weer
van
twee
jaar
geleOngekunstelde dingen zijn dikwijls heel
den.
gewild. Zo geven steeds meer mensen hun
Toen
ging
kinderen slappe popjes van wol en katoen.
het om
iets
En ook de schijnbaar simpele Nijntje van
onbeDick
Bruna mag zich in een grote popularinulligs
als een
teit verheugen. Nijn heeft sinds kort een
speen

'Unieke kunstwerkjes hoeven
echt niet duur te zijn'

A CHTER EEN GROOT winkelraam
L\ in de hoofdstraat van het oude
X JLMuiden hebben decorateur Karin
Eijbers en interieur-stylist Roos Pijper
een eigen atelier en winkel ingericht.
Creatief vormgegeven bonnenprikkers
an een kleurige schaal in de etalage
strijden om de aandacht van voorbijgangers. Binnen staat een oude kast
die opvalt vanwege een modern wit
bloemmotief.
In opdracht transformeren Eijbers en
Pijper oude meubelen, en als het moet complete interieurs, op een manier die past bij
de klant. Eijbers: „Iemand heeft bijvoorbeeld een kast waaraan hij gehecht is omdat
die van oma komt. Als het meubelstuk niet
mooi meer is, maken wij er een bijzonder
kunstwerk van dat weer zo in zijn moderne
huiskamer past."
Maar dat niet alleen, Metamorfose ontwerpt ook zelf voorwerpen. Met het oog op
de komende' decernbermaand presenteren
Pijper en Eijbers eigen sinterklaas- en
kerstcadeaus vanaf drie tientjes, waarmee
zij willen laten zien dat unieke kunstwerkjes niet duur hoeven te zijn.
Een bonnenprikker is doorgaans een
rechtopstaande saaie pin die je aantreft pp veel bureaus. Eijbers heeft
artistieke modellen vervaardigd.
Een is versierd met plastic babypoppetjes, een ander is
gemaakt van een blauw handgemaakt toeristenklompje.
„Die met dat klompje hebben we eens verkocht aan
een Amerikaanse toeriste.
Zij was hier al een tijdje,
maar vond dit de allerleukste klomp die ze tot

Speentjes
aan koordjeszulje
bij de
Kleine
Nicolaas
in de
Cornelis
Schuytstraat niet

Volgens Agnes Versluys, eigenares van
de winkel, bevordert spelen met goed
speelgoed het concentratievermogen en
het gevoel voor stijl en smaak. Naar eigen
zeggen heeft het soort speelgoed dat zij
verkoopt de tijd mee, al speelt de buurt,
Amsterdam-Zuid, natuurlijk ook een rol.

Stichting
Speel
Goed is de
Uuilste die
de' kwal i teit van
degelijk
speelgoed
in t w i j f e l
trekt.'
Maar hij
vindt het
wel jammer wanneer populaire figuren
als Action Man of Spider-Man ond ewaardeord zouden worden.

„Ook deze poppen versterken een a a n t a l
Versluys constateert dat de belangsteldingen bij het kind. x.oals bijvoorbeeld
ling voor televisiehelden en computerspe- het inbeeldingsvermogen. Action Man
len vermindert
zelf kan namelijk helemaal niks. de kinten gunste van
deren moeten er zeil' een heel verhaal
het echte
omheen verzinnen. Bovendien, al die
speelgoed. De
kleine priegclattribuutjes eromheen zijn
klanten komen
erg goed voor de fijne motoriek." aldus
voor duurzaam
Stoltenborg.
speelgoed, zoals
Wat Sinterde pluche beren
klaas er zeil'
van Steiff. Die
van vindt, ol'
zijn
hij voor Action
niet goedkoop
Man en commaar onverslijtputerspelletjes
baar. Versluys:
kiest, dan wel
„Dat zijn beren
wat traditiont 1 waar een
Icr ingesteld
designer aan te
is. dat weten
pas gekomen is
we over een
en waar een
paar weken
cultuur omheen
wanneer hij
hangt die de
zijn verjaardag
mensen weer
viert.
waarderen."
Stoltenborg
Jan Pictcr
van de
Foto: Stichting SpeelGoed Nederland
Ncpveu

Uit Japan komen Nijntje-eets

Nijntje-servies van Makkumer
in de omgeving van Amstertijd voor een speciale winkel
van Nijntje. Die werd vorige
aardewerk."
dam houden zich daarmee
Dagelijks trekt een lange
bezig. Greet van Veen, naaste
maand in de Amster-damse
parade van kinderwagens de
Beethoven-straat geopend.
medewerkster Van Heijmans,
winkel door, maar Nijntje
zorgt voor de inkoop. Zij
is eveneens geliefd bij volheeft zelf ook poppen geHartewens: Slappe pop wassenen,
en zelfs bij
maakt en weet derhalve
opgeschoten jeugd, zoals
waar zij op moet letten.
met
bloemetjesbroek
____ bij de jongen van een jaar
Van Veen: „De pop moet
Terwijl midden in zijn winkel een
of zeventien die de zaak
uiteraard technisch in
reuzenrad van K'nex vrolijk draait,
eigen winkel in Amsterdam waar honderbinnenwaait. „Echt te gek."
orde zijn, maar ook de
„Dit oer-Hollandse product
roept hij opgewonden. ..Nog
gezichtsuitdrukking is belang- verdiende een eigen winkel,"
den Nijntj e-artikelen te koop zijn.
nooit heb ik zoveel Nijntjes bij
zei eigenaar Herbert Isacson
rijk. De oogjes mogen niet
elkaar gezien."
scheef staan. Als bijvoorbeeld bij de opening. „Tot voor kort
Na een halfuur vertrekt hij
de afstand
had je alleen Nijntje-winkels
inds mensenheugein
Tokio
en
Lissabon.
Dan
met
een sjaal van Nijntje om
niet
goed
is,
spelen kinderen
zijn hals. en in zijn hand een
ziet het
mag Nederland toch niet achmet poppen. Vroeger
Nijntje-multomap.
gezicht er
terblijven?" De klanten
waren die heel eenvoudig,
JPN
meteen
komen van heinde en verre.
In de winkel ligt een gastenmaar tegenwoordig kunheel anders
boek met namen uit
uit."
nen ze minstens praten,
Maastricht, Hengelo, Veghel,
D e prijs
eten en plassen. Toch
varieert van Alkmaar, en Heesch. Isacson:
heeft ieder kind de
„De reacties zijn geweldig. Je
een tientje
nu toe in Nederland had gezien."
behoefte aan iets om te
hebt erg veel mensen die echt
tot ruim
Een fotolijstje is vaak erg massief, maar bij
kunnen knuffelen. Dik
gek op Nijntje zijn, maar er is
tweehonMetamorfose is een serie te vinden die
niemand die er helemaal niets
derd gulgemaakt is van doorzichtig perspex. De randen Heijmans heeft in zijn
aan vindt."
den, ook de
winkel 'De Zaailing' een
zijn versierd met korte stukjes chenilledraad
Wie de winkel van Nijntje
duurste
grote sortering slappe
en in elke kleur verkrijgbaar. „Er was hier een
bezoekt, herkent de stijl van
exemplaren
man die nogal verfijnd was. Hij vroeg zich af of poppen.
Dick Bruna meteen. Overal
worden
hij een rood met paars exemplaar kon krijgen.
zijn de primaire Nijntje kleugoed verNatuurlijk kon dat."
„Eeuwenlang hebben mensen
ren gebruikt, en de spullen
kocht.
zelf poppen gemaakt. Van alle
Schijnbaar
staan op vrolijke houten wolkVeel succes hebben de transpamogelijke materialen die ze
eenvoudig
jes. Het aanbod loopt uiteen
rante kapstokken voor de badka- • maar voor handen hadden.
van boekjes in het Deens en
en evenmer. Zijden roosjes vormen het
Totdat op een gegeven
Japans, tot meetlatten, kapeens zeer
hart. Roos Pijper heeft er meer
moment plastic en rubber
Behalve in de boekjes staat het
geliefd is
stokken, pleisters, laarzen,
Kinderen houden van zuivere dingen die ze goed
dan tweehonderd gemaakt, en de
poppen verschenen," zegt
gezichtje van Nijntje ook op
Nijntje
van
sjaals,
stempels,
behang
en
kunnen voelen. Slappe poppen bijvoorbeeld
reacties van de klanten zijn heel
Heijmans. „Toch geven somhonderden artikelen
complete kinderbedjes aan
Bram de Hollander Fotografie Dick Bruna.
goed. „Sommigen zijn blij dat ze
mige mensen hun kinderen
Bruna
toe.
een kleerhanger kunnen ophanliever zuivere dingen die zij
Illustratie Dick Bruna. Copyright Merci»
stadium kan een kind meer
Isacson: „Buiten het feit dat
schreef en tekende in 1955 de
gen, anderen vinden het heerlijk
goed kunnen voelen. Plastic
BV. 1995
onderscheiden
en
is
het
toe
hier
alle
Nijntje-artikelen
bij
eerste
Nijntje-boekjes,
om ergens een badjas overheen
poppen worden door hen niet
aan een-grotere pop met ogen, 'Nijntje' en 'Nijntje in de dieDe Zaailing, RuysduHstnuit '21.
elkaar staan, verkoop ik ook
te gooien zonder dat die
als natuurlijk herkend."
mond, en haren. Voor de oudAmsterdam, telefoon (020) (>7!>.:i!U7.
rentuin'. Sindsdien verschijdingen die elders in
meteen van het knopje
Volgens Heijmans is een
sten zijn er slappe poppen die
De Winkel van Nijntje. Beet
nen zijn boekjes in 33 talen.
Nederland helemaal niet verafvalt."
goede slappe pop gemaakt
hovenstraat 71. Amsterdam, telefoon
beweegbare ledematen hebBehalve in de boekjes, staat
kocht worden, zoals Nijntjevan katoen met een vulling
ben en kleertjes dragen.
eetstokjes uit Japan, en een
ü71.3707.
het gezichtje van Nijn ook op
Kapstokken en fptolijstjes
van schapenwol. Wol voelt
De meeste poppen zijn handhonderden artikelen.
zijn leuke cadeautjes, maar ook namelijk vertrouwd aan en
gemaakt, tientallen vrouwen
Langzamerhand was het dus
de wat duurdere lampen en
houdt geurtjes vast. Sommige
schalen van Metamorfose zijn
ouders leggen voor de geboorstuk voor stuk originele
te van hun kind de pop in hun
geschenken. „Veel mensen lopen bed, zodat de wol de bekende
Onder regie van Berend Boudewijn spelen onder anderen Peter
met sinterklaas gewoon een
nestlucht alvast kan opnemen.
Faber, Catherine ten Bruggencate en Roeland Fernhout dinsdag 19
warenhuis in," zegt Eijbers. „Maar
Er bestaan slappe poppen
november om kwart over acht
ze beseffen niet dat ze tegen dervoor alle leeftijden, in vele
gelijke prijzen ook artikelen kunsoorten en maten. De kleinste
nen krijgen die echt uniek en origihebben geen gezicht en lijken
neel zijn."
daardoor een beetje op lieve
spookjes. Dat sluit aan bij de
Metamorfose, Amsterdamsestraatweg 11,
manier waarop een baby zijn
Muiden. Telefoon 0294-263864
omgeving ziet. In een later

TRENDS

Geef eens een kunstwerk
cadeau, dat is een tip van de
eigenaars van Metamorfose uit
Muiden. In hun winkel annex
atelier veranderen zij dagelijkse
gebruiksvoorwerpen in artistieke meesterwerkjes.

aan een touwtje. „Meisjes van een jaar of
zeven vonden dat trendy. Het begon met
speentjes,
_., i
later
kreeg je
ook kleine
beertjes,
en
op een
gegeven
moment
waren er
honderdvijf tig verschillende
figuurtjes
die je om
je nek kon
hangen."

vinden. Hier verkoopt men, zoals dat
heet, verantwoord speelgoed.
De zaak staat vol houten modellen,
pluche beren, katoenen poppen, en ook
met K'nex. Een stel kinderen scharrelt
tussen een doos met Indi-anen hoofdtooien en een paai' stelten. Anderen verlekkeren zich aan een houten poppenhuis.

i
;
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DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
Wijnkoeler
Foto: metamorfose

'S MIDDAGS
NET ZO ANGSTAANJAGEND

KIJK SNEL IN DEZE

geeft u meer!

Een goed
ontbijt

geschreven door de Britse toneelen scenarioschrijver David Hare.
Hare ontleedt in zijn nieuwste stuk
een voorbije liefdesrelatie. 'Een
goed ontbijt' speelt zich af in de
eenvoudige flat van de jonge
onderwijzeres Kyra. Ze krijgt op
Foto: Leo van Velzen
een avond onverwacht bezoek.
Eerst komt zoon Edward van haar ex-minnaar Torn langs, en later op
de avond komt Torn zelf. De relatie tussen de rijke Torn en zijn werKneemster Kyra kwam drie jaar eerder tot een abrupt einde toen Toms
vrouw achter hun verhouding kwam. Zijn vrouw is inmiddels gestorven en Torn is zichzelf niet meer. Volgens zoon Edward is Kyra de
enige die kan helpen. Dat probeert ze. maar al lijkt het er even op cal
de oude liefde weer oplaait, de uiteenlopende levenshoudingen van
Tom en Kyra staan nieuw geluk in de weg.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na lelefonische reservering bij de kassa van de Meervaart. Osdorpplein 205.
telefoon (020) 610.7393 betalen lezers van deze krant vijfentwintig
gulden per persoon (normale prijs dertig gulden).

BOES

Bon voor onze lezers
Naam:
:

. •;.• % Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé C l n e m a s : r , . ; : y
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar orize voordelige_ middag
•V '
tarieven bij de kassa van hettheater bl) u In de buurt.;; ; V,;

Amsterdam:
Alfa,vAihambra, Beiïevue \Qineraiiï(ëaiypD;
'

Woonplaats:
Aantal personen:

U «Indl alle adressen en teletüonnummers van Palhé Clnemas in do GOUDEN'GIOS. .

geeft u meer!
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schoenreparateur
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KWALITEIT
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Extra Sage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van a! uw apparatuur.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.

PHILIPS1400 WATT
STOFZUIGER
Stille 1400 Watt motor.
Elektronische zuigkrachtregeling. Clean Comfort
Cassette. 5 Filtersysteem
voor schone uitblaaslucht. Automatische
snoeroprolmechanisme.ADV.399;-

= =) Gratis Video-onderhoud.

jjS&rgdxtfrr..

/=^Y Gratis Omruilgarantie
K;V7 bij aS uw aankopen.
/J3rV: Betaalgemakmetde .
W~7 Expert Creditcard.
J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

Bijzonder rustige wasautomaat. Met o.a. energiespaarprogramma, 1/2 en kort programma. Centrifugeert
1000/700 toeren.ADV.

Haltestraat 55

JVCUXT20
MICROSET
Superkleinehifiset.
Versterker, tuner, CD-speler en
autoreverse cassettedeck met Dolby B.
Inkl. luidsprekers en afstandsbediening.

band
Alle maten

in nieuwe

" ^:::z^;:Tr;c::;j^:;^KS^^

najaarskleuren

Lid van:
STICHTING
KWAI.ITEITSREPAKATIE
NEUEKLANDS
SCHOËNFAUMKAAT

Gecertificeerd
schoenreparateur

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT
PANASORiIC?-ER!-1 KOMBIMAGNETROM
900 Watt magnetron, quartz grill en hetelucht oven.
Inhoud 23 liter. Diverse kookmethoden en automatische
programma's. Met glazen draaiplateau. ADV.J99itfj Expert
____^: toruilvoorbeeld

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

- • - - _ _ _ _ _ _ _ w wƒ

f

SOIUYKV24
BREEDBEELD-TV
61 cm(eff. 57 cm) Super ;
Trinitron breedbeeld-TV.^
40 Watt stereo. Teletekst en afstandsbediening.

1695,-

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

•

-

o-=

f

ADV. 2440,- NU MET INRUILKORTING TOT 300,-

GEEN AFVOER NODIG! Instelbaar op 2 droogtemperaturen. Met anti-kreukfasê. RVS trommel. Goed voor
4,5 kg wasgoed. ADV.10M;-

SUPERAANBIEDING!
Haarspektakulaire
"WildestDreamTour"
in september '96 in
de Arena nu al op
video. ALLEEN BIJ
EXPERT, VOOR DE
ONGELOOFLIJK
LAGE PRIJS VAN
BOSCH KGVKOMBIKAST
Koelruimte 195 liter netto, automatische
ontdooiing. Diepvriesruimte 55 liter, 2 laden.
Zeer laag energieverbruik. ADV. JW49",-

STEREO
RADIO/CASSETTERECORDER + CD
Draagbaar muziekplezier voor een ongeloof lijk lage
prijs! VANXfi,-

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

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

AKAI VIDEORECORDER
Met zelfreinigende koppen.
Quick Servo Drive zorgt voor
supersnel spoelen. 60 Voorkeuzezenders.
Inkl. afstandsbediening.

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc; "Audio, video, hifi.

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

Op 11 december verschijnt in een oplage van meer dan
500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer adviezen
aankoop woningen, woninginrichting en
kerstaankledingen.

Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters
421 B, Amstelveen,
tel. 020-6451515.

'Smeur eSTetisch wonen'
in Ouderkerk

EVELEEKS
MAKELAARDIJ

O. G

OED

TELEFOON: 0297 - 344 444
ZWARTEWEG 121
AALSMEER

Weekmedia 17

Maandelijkse commerciële bijlage onder verantwoording van commercie Weekmedia - Oplage 514.500 exemplaren

Het kopen van een

B

ij het kopen van een huis komt
nogal wat kijken. U moet als
potentiële koper met zoveel
zaken rekening houden, dat u weilicht de hoofd- en bijzaken niet
meer kunt onderscheiden. En op
zo'n moment is het belangrijk om
geadviseerd te worden door mensen die volledig op de hoogte zijn.
Want zeg nu zelf: weet u exact wat
iemand kan verwachten als hij
daadwerkelijk van plan is een huis
te kopen.
Als u op zoek gaat naar een geschikt
woning is het verstandig om vooraf advies

in te winnen bij mensen die u alles kunnen
vertellen over het kopen van een huis en
het afsluiten van een hypotheek.
Het gaat hierbij allereerst om het in kaart
brengen van de financiële mogelijkheden.
Het is namelijk irreëel om uw gedachten te
laten gaan over een zeer kostbaar huis,
terwijl u dit niet kunt financieren. Zodra u
weet wat u de maximale (boven)grens is,
kunt u veel gerichter zoeken op de huizenmarkt.
Met de kennis van de financiële mogelijkheden gaat u vervolgens op pad. Bij de
zoektocht is het handig om eerst na te
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stap voor stap
gaan welke eisen u aan een eigen huis
stelt. Hoeveel waarde hecht u aan een
tuin, een garage of aan een buurt met veel
voorzieningen? Door zo een eisenpakket
samen te stellen gaat u steeds kritischer te
werk.
En dat voorkomt teleurstellingen na een
eventueel te snelle koop. Hoewel te snel
kopen nooit goed is, is er toch enige haast
geboden bij het sluiten van de voorlopige
koopakte. Er zijn in de meeste gevallen
namelijk meerdere kopers op de kust, die
ook aanspraak willen maken op hetzelfde
huis. En juist doordat u zich al heeft laten
informeren over uw financiële mogelijkhe-

den, bent u in staat snel te reageren.
Daarmee blijft u wellicht de concurrentie
voor.
Na het sluiten van de koopakte bij de
makelaar wordt de hypotheek definitief
geregeld en alles komt op papier: onder
andere de hypotheekvorm, de omvang van
de lening, de looptijd en het aanvragen van
de Nationale Hypotheekgarantie. Nadat de
hypothecaire lening rond is, kunt u met
een gerust hart opnieuw een bezoek brengen aan de notaris, waar de definitieve
koopakte wordt getekend. Na het zetten
van uw handtekening mag u zich met trots
huiseigenaar noemen.

boe de nieuwe
AMBOE WORDT al duizenden jaren gebruikt
op vele plaateen in de
t
wereld. De bezoeker van
Zuid-Oost Azië Is Örigetwijfeld onder de indruk
geraakt van de veelzijdigheid van deze grondstof.
Talrijke gebruiksvoorwerpen
wezenlijk onderdeel van het
(leven van alledag. Men zou
\kunrien stellen dat in som—ige„gebieden~Öarnboe„de~ ~
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of Amerikaan kent bamboe wel[icfjt als sierplant in de tuin, maar
*^ '"""Techts een beperkt aantal
^pVpdukten op de markt.
" itelijke, exotische
v^liswaar sympathiek
^ JrjDarôbbè wordt toch
(^gteien ais-inferieur of als
"~~ ' iikt voor onze markt.
i.ment worden in China
Industriële wijze bam-

boeprodukten vervaardigd met
een totaal andere uitstraling. Het
gaat hierbij om plaatmateriaal van
verlijmde vlakke bamboestrips in
diverse maten diktes.
Een van de eerste geslaagde toepassingen van deze "lamel-techniek" is bamboe-parket. Met zorg
gemaakt bamboeparketdelen zijn
uitgesproken hard en slijtvast en
bezitten een bijzondere mooie
oppervlaktestructuur. Modern,
stijlvol en met de sfeer van de
oriënt.
De eerste bamboevloer in Europa
werd gelegd in het Bamboe
Informatiecentrum Nederland te
Schellinkhout. Kort daarna werd
de firma Plyboo Import & Export
B.V. opgericht om de markt te
ontwikkelen voor deze exclusieve '
vloer. Nu, na 2 jaar, worden de
Plyboo-vloeren geleverd in onder
andere Duitsland, Engeland en
Schotland', Spanje, Rusland,
Australië en de Verenigde Staten.
In Nederland hebben meer dan
100 detaillisten bamboeparket in
het assortiment.
Niet elke' bamboevloer 'uit China

is zonder meer van goede kwaliteit. Het standaard Chinese produkt vertoont tal van gebreken,
ook al is de eerste indruk overtuigend. Oppervlaktefouten, problemen in de pasvorm en de maatvoering kunnen veel afbreuk
doen aan de kwaliteit van het
parket. Zaken dus die eerst opgelost moeten worden voor dat het
"en masse" op de westerse markt
gebracht kan worden.
Plyboo Import & Export B.V. is de
afgelopen jaren regelmatig naar
China afgereisd om de bamboevloer verder te ontwikkelen. De
produktielijn werd gecontroleerd
en geoptimaliseerd. De instellingen van messen en beitels werden gestandaardiseerd om grote
volumes maatvast te kunnen verwerken. Uitgebreid werd aandacht besteed aan de werkprocedures en de instructies aan het
fabriekspersoneel. Geen eenvoudige opgave in China, maar met
steeds betere resultaten.
De belangrijkste factor voor kwaliteit echter is de bamboegrondstof
zelf. De dikte en hardheid van de

BIJZONDERE WARMTEPANELEN

Milieuvriendelijke en aangename warmte
EN LAAG energieverbruik met een hoog
; rendement. Er komen
steeds meer verwarmingssystemen op de markt die
volgens dat principe werken. Het bedrijf Heatec
Ecosun voegde daar
onlangs een nieuw systeem

zaam. De panelen kunnen
gemakkelijk zelf worden bevestigd. Volgens opgave van het
bedrijf is het energieverbruik laag.
Een paneel van 500 Watt is voldoende om een ruimte van circa
20 m2 te verwarmen.
Voor de productie van dit verwarmingssystteem maakte Heatec
Ecosun gebruik van nieuwe technieken. Het systeem is voorzien
van een Duits veiligheidszegel.

aan toe.
De warmtepanelen van het
Amsterdamse bedrijf zijn
gemaakt van Thermoquartz en
Thermocrystal. Beide materialen
zijn gepatenteerd. Door het
gebruikte materiaal leveren de
panelen stralingswarmte. Deze
warmet wordt als de meest aangename ervaren. Doordat de
warmte niet circuleert, wordt de
kans op stof verminderd. Dit
maakt het systeem uitermate
geschikt voor mensen met ademhalingsproblemen.
Voordeel van de panelen is dat

ze flexibel kunnen worden toegepast, aldus het bedrijf. Zo kunnen
ze aan het plafond worden bevestigd, waardoor geen buizen in de

kamer zichtbaar zijn.
Doordat er geen bewegende
onderdelen aan de panelen zijn
bevestigd zijn ze bovendien duur-

De panelen lenen zich vooral
voor ruimtes waar geen centrale
verwarming aanwezig is.
Voorbeelden daarvan zijn caravans, tuinhuisjes, maar ook serres.
De prijzen van de panelen lopen
uiteen van 180 tot 495 gulden. Er
zijn panelen verkrijgbaar tot een
vermogen van 2700 Watt, waarmee ook grotere ruimtes kunnen
worden verwarmd.

De 25 meest gestelde vragen over parket

f AT IS HET verschil tussen
parket en nouten vloer?, "Waarom is parket in verschillende dikten
verkrijbaar?" en "Hoe kunt
u een parketvloer het beste
onderhouden?". Bij de consument die op het punt
staat een parketvloer aan te
schaffen bestaat een verscheidenheid aan vragen
op dit gebied.

vele maten en dikten te verkrijgen. En omdat iedere boom
anders is, is elke parketvloer dat
ook.

"W;

Om hierop antwoord te geven,
stelde Tarkett het zojuist verschenen boekje "De 25 meest gestelde vragen over een parketvloer"
samen. Daarin vindt men alle
mformatie die van pas kan komen
bi de aanschaf van parket.

Tarkett Nederland B.V. te
Breukelen - dochter van Tarkett
AB, 's werelds grootste lamelfabrikant - is de Iverancier van ver-

schillende soorten parketvloeren,
die te koop zijn bij de parketspecialist. Er is een aantal soorten
parketvloeren, vervaardigd van
verschillende houtsoorten en in

Het boekje "De 25 meest gestelde vragen over een parketvloer"
maakt onderdeel uit van een
intensieve campagne van Tarkett,
die momenteel in bladen, op de
radio en op de televisie te bewonderen is. Omat het bedrijf overtuigd is van de kwaliteit van de
parketvloeren, is een garantiesysteem opgezet die de consument
maar liefst 10 jaar garantie geeft
op de parketvloer en 1 jaar op de
afwerklaag.
Voor geïneresseerden is het
boekje gratis verkrijgbaar bij de
parketspecialist of bij Tarkett
Nederland B.V, tel. 0346-260
206.

oer
ruwe strips van de Phyllostachys
pubescens kunnen sterk verschillen per streek en zelfs per stam.
Slechts een gedeelte van de
stam is te gebruiken voor de vervaardiging van het Plyboo kwaliteitsparket.
Voor bamboeliefhebbers zal er de
komende jaren nog veel te beleven zijn. Naast verschillende
soorten bamboeparket zullen de
afwerkingsprodukten (drempels,
plinten en lambrisering) op de
markt komen. Dit geldt ook voor
de bamboefineer dat o.a. toegepast kan worden in wanden en
plafonds, in de meubelindustrie,
en bij de scheepsbetimmering.
Dikkere gelaagde bamboeplaten
zullen zeker toegepast worden in

. Ouderkerk aan de Aart

ir
(
van der Neerweg 1 de nieu-

beschikbare budget. De mtroductie op de onlangs gehouden
woonbeurs bleek een groot succes.

we interieurzaak van Karin
en Francisco Smeur 'Smeur
eSTetisch wonen'. Dit duo
is bij velen al bekend,
omdat zij in 1991 de zaak
Frans Hoefsloot Goed
Wonen in Amstelveen hebben overgenomen.

'Smeur eSTetisch wonen', Aart
v.d. Neerweg 1, tel. 020-4967310.
(nabij de Burg. Stramanweg tussen Amstelveen en de A2). Er is
zeer ruime parkeergelegenheid
op eigen terrein.

S

INDS ZO'N TWEE
MAANDEN STAAT in

Veranderende ontwikkelingen
hebben hen doen besluiten het
Kostverlorenhof in Amstelveen te
verruilen voor het vrijstaande
pand in Ouderkerk, waar voorheen autobedrijf Compier was
gevestigd.

trap- en kastsystemen of gaan
dienen als keuken en keukenbladen.
Bamboe is een nieuwe weg ingeslagen, waarvan het einde niet in
zicht is. Het is de weg van "huis
en interieur" en designers en
architecten zullen alle kansen die
bamboe biedt aangrijpen. Heel
voorzichtig wordt er al nagedacht
over een tweede doorbraak: het
toepassen van gelaagd bamboe
in een buitenmilieu.
Voor meer informatie:
Multi Vloeren Amsterdam,
Huygensplein 18, Amsterdam,
tel. 020 - 693 66 40,
telefax: 020 - 665 45 73

Over het nieuwe pand kan Smeur
alleen maar enthousiast zijn. Het
ligt vrijstaand, is gelijkvloers en
door de vele ramen is de lichtinval perfect. De meubelen van
vooraanstaande nationale en
internationale fabrikanten komen
veel beter tot hun recht.
Om een eventuele drempelvrees
weg te nemen, hebben zij met
hun 'Goed wonen'-collega's het
interieur-stappenplan ontwikkeld.
Door het interieuradvies in vijf
stappen te verdelen kan de uitvoering in een tempo worden uitgevoerd, dat gelijkloopt met het

Maandelijkse commerciële bijlage
onder verantwoording van commercie Weekmedia
Oplage:
514.550 exemplaren
De volgende uitgave verschijnt
op 11 december 1996
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL
Amsterdam, tel. 020-562.6230
Postadres: Postbus 2201,
1000 EK Amsterdam
Verkoopmanager: B.L Berger
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de
Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel. 020-6451515
Postadres: Postbus 51,
1180 AB Amstelveen
Verkoopmanager: R. Post
Vormgeving: J. Boskeljon

Ook op koophuis kan garantie zitten
EDER MENS HEEFT zo
zijn eigen wensen en
eisen, ook bij het aanschaffen van bijvoorbeeld
huishoudelijke artikelen.
Wat we ook aanschaffen, de
eisen die wij daaraan stellen zijn strikt persoonlijk.
Doch één eis hebben we
met z'n allen gemeen, als
we iets duurzaams kopen
moet er garantie opzitten,
simpel!

l

Het gekke is, wanneer we een
echt grote aanschaf doen, zoals
het kopen van een huis, we hélemaal nergens om vragen. In ieder
geval niet om „garantie" op eventuele gebreken. Het kopen van
een huis is waarschijnlijk de duur-

ste en grootste aanschaf wat een
mens in zijn/haar leven kan doen.
Het lijkt er op of we met z'n allen
de kans hoog inschatten dat bij
voorbeeld de zojuist door ons
gekochte koffiezetapparaat iedere
seconde van de ag kapot kan
gaan, terwijl we er niet bij stil
staan dat onze nog aan te schaffen woning mankementen kan
vertonen.
Laten we de zaak realistischer
bekijken, want ook een wofning
kan met het verstrijken der jaren
„kuren" gaan vertonen. Het eerste wat je doet als bijvoorlbeeld
het dak begint te lekken, is naar
beste kunnen „zelf" de lekkage
verhelpen. Met een beetje geluk
bestaan de totale kosten dan
alleen uit wat opdat moment voor

de reparatie aangeschaft dient te
worden. In het slechtste geval
bezit je twee linkerhanden, en
moet bij een lekkend dak meteen
een gespecialiseerde aannemer
in de hand genomen worden die
de reparatie weliswaar snel en
deugdelijk, maar ook een stuk
prijziger uitvoert.
Hè, waarom zit er nou geen
garantie op een koopwoning,
zodat we daar een beroep op
kunnen doen bij klachten.
De mogelijkheid van garantie is
er echter wel!
Er worden in Nederland jaarlijks
ca. 25.000 koopwoningen
gebouwd waar garantie opzit van
de Stichting Woningborg uit
Gouda. Verzekerde garantie op

een nieuwbouw koopwoning van
gemiddeld zes jaar tot uiterlijk 10
jaar. Indien het dak lekt, valt dat
dus de eerste zes jaar onder
garantie.
Dit bespaart u zeer veel geld, tijd
en ergernis. Via bemiddeling
zorgt het garanderende instituut
Woningborg voor het oplossen
van uw klachten. Uiteraard zijn er
aan de garantie voorwaarden verbonden, zoals beperkte garantietermijnen voor bepaalde onderdelen van de woning.
Let er dus opdat bij de koop van
een nieuwbouw woning de bouwer de woning met garantie aanbiedt. Garantie zoals u het ook
eist bij het kopen van allerlei
andere duurzame artikelen.

MATRASSEN diverse maten vanaf 79,=
Bel „BEL MATRAS" 020-4897388

Uw gasbedrijf adviseert!
De Ruyterstraat 38, direct aan boulevard gelegen driekam.app. (vh 4) op 1e etage met uitzicht op zee. Ind. hal; gang; woonkamer met
open haard en schuifpui naar balkon; keuken
met inb.app.; toilet; badk. met wastafel en zitbad; 2 slaapk.
Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.
Frans Zwaanstraat 8, in Zandvoort Zuid gelegen eengezinswoning met voor- en achtertuin.
Opp. 175 m2. Ind. hal; doorzonwoonk.; keuken
met inb.app.; toilet; 1e et. overloop met inbouwkast; badk. met wastafel en douche,; 3 slaapk.
waarvan 2 met wastafel. Het pand is grotendeels v.v. hardhouten kozijnen met dubbele beglazing.
Vr.pr. ƒ 349.000,- k.k.
Dr. C. A. Gerkestraat 4, in centrum gelegen
gezellig halfvrijst. woonh. met achtertuin zuid.
Ind. hal; toilet; L-vorm. woonk. met open haard;
houten vloer en openslaande deuren; kelder;
ruime keuken met inb.app.; 1e et. badk. met
wastafel, toilet en douche; 2 slaapk. met wastafel; 2e et. 2 sl.k. met wastafel. Erfpacht.
Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

NYM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-571 2944*/Fax 023-5717596

VjP

STOOKAKTIE '96/'97
uitgerekend voor U!
Voor c/e week van 25-03 t/m 3 1 -03
Normaal
jaarverbruik
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
1 november **

16
20
24
29
33
37
41
45
49
53
57
61
67
73
79
86
92
102
112
122
132

16
20
24
29
33
37
41
45
49
53
57
61
67
73
79
80
92
102
112
122
132

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

8,48
10,60
12,72
15,37
17,49
19,61
21,73
23,85
25,97
28,09
30,21
32,33
35,51
38,69
41,87
45,58
48,76
54,06
59,36
64,66
69,96

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

j/m.

'""\
./
^-^
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63 21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautslraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren'
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

44,00
14,85
9,20
9,20
10,90

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

020-665 86 86

Opel

Volkswagen

Rijscholen

Aangeb.: Opel Kadett, 1.3 N,
'86, APK juni '97. Imperiaal.
ƒ2250,-. Tel.: 0294 - 284627.

iolf GT 4, weg. emigratie, b.j.
okt. '87, onderhoudsboekje
aanw. Vraagpr. ƒ7,500. Tel.
026 - 3118011.

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Calibra2.0 i, 1994, veel extra's,
iolf (rood) diesel '82, apk 1 jr,
airco, 65.000 km, groen metalvr.pr, ƒ 1300. Inl: 020-6928080.
lic, als nieuw. Vr.pr. ƒ38
geen l nr. Tel. 020 - 665'
THEORIELES BROMFIETS MOTOR AUTO VRACHTAUTO
T.k.: VW Polo 1.3i, wit, bj.
10-'90, 73.000 km, APK tot okt. H- examenreservering voor iedereen, pok zenden wij u graag de
97, ƒ 6750. Tel. 020 - 6629768. gratis rijles-infogids voor een juiste rijschoolkeuze. 020-6633773
RIJSCHOOL ROLF
VW
Golf CL station 1800,
PEUGEOT 405 GR break
i.z.g.st., b.j. '93, 36.000 km, blauw met., 1e mnd '96. 26.000 Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
:m. 020 • 4361697.
ƒ 25.000. Tel.: 020 - 6964884.
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier in24 UURS-SERVICE !
Z U l D W IJ K
tensief les en nog leuk ook!
peugeot-dealer
Hoog
slagingspercentage
en
BMW 316i
1995
GARAGE ECONOOM
Honda Civic 1.5i GL .. ..1992 toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
106 XSi 1 6
'94
Alle onderhoudsbeurten
Tel.:
020-6868063/6332405
of
Renault Twmgo comf .. .1995
106 XN Diesel
'93
Koppeling en Remrevisie
06-54633678. P.S. Ook 8-weekAutobedrijf
205 XE 1.4
'89
Schadeherstel en -taxatie
se cursussen en examenroutes
HENK GRIFFIOEN
205 GE 1.1i
'91
Uitlaat en Schokbrekers
rijden is vanzelfsprekend.
Zuiderzeelaan 90 Weesp
205 XR 1.4i
'93
Banden en Uitlijnen
Tel. 0294-414028/480426
309 XL 1.4
'87
APK en VVN Keuringen
'nruil en financiering mogelijk.
306 XN 1.4i
'94
Tel.: 020-6233220
Bovag Garantie
405 MI-16
'92
*z.g.a.n. direktie/demo auto's T.k. diverse inruilauto's. Corsa
Ook op zaterdag open !
306 XR 1.4i
'96
1.3 S 3 drs. 1/86 ƒ 3.250. Corsa
306 XS 1.6i
'96
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.1.2 Swing, 9/88, ƒ 4.950. Asco406 ST 1.8i/16V
'95
DIESELSERVICE
na 1,6 S 3/83 ƒ 1.050. Volvo 340
*Vreemde merken:
brandstofpompen; verstuivers
autom. 12/84 ƒ 1.050. Volvo 340
Ford Fiesta 1.1i
'91
Studenten
10%
korting
cil.koppen vlakken. Garage/
GL 3/87, ƒ2.250. Mitsubishi
bestel-, vracht- en
Ford Fiesta 1.1i
'93
motorenrevisie FEENSTRA
tolt LPG 6/88 ƒ4.250. BX 1.6
personenauto's,
bussen
Ford Orion 1.6 LPG
'91
Industrieweg 27, Duivendrecht
'rogress LPG 8/91, ƒ 7.250. BX
020-6794842,
020-6908683
Mazda 323 aut.
'91
Tel. 020-6980639
19 TRD 1/87 ƒ 2.250. BX 14 TE
Zie ATS telet pag. 888
Nissan Sunny 1.3 SLX '89
11/89 ƒ6.250. BX 14 TE 6/89
APK
KEURINGEN
ƒ70,
VW Polo
'89
ƒ5.750. Honda 1.5i CRX 6/85 DE LUGT luxe en bestel vanaf klaar terwijl u wacht.
Minervalaan 86, A'dam - Zuid ƒ7.950. Peugeot 205 GTi 6/84, ƒ50,- per dag excl. BTW.
Garage West-Center:
Tel. 6629517/6791864
ƒ4.950. BEREBEIT, Amsteldijk Tel.. 020-6161388 of 6890374. 020-6122476 (zonder afspraak)
25, Tel. 020-6627777.
Peugeot 106/306, Renault La- 2e Helmersstraat 15, A'dam.
guna, Vracht + bestelwagens.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
RENT A BRIK
MOTORISCHE problemen?
Tel.: 020-6184402.
Vrachtbus ƒ 89,- p. dag
Laat uw auto testen d.m.v. de 70 BESTELAUTO'S en pers.
APK-keurstation, reparaties
Dusjes v.a. ƒ3500. Garage Opel Kadett v.a. ƒ39,- p. dag
modernste apparatuur.
alle merken en schaderegeling.
All-in. KM-vrij!
Garagebedrijf OUT. 020 -^ijsenhout, lid Bovag.
Tfil • n?n-6922930
6441020 ma.-vr. 8.00-17.00 u. vleer dan 50 jaar gevestigd:
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Bennebroekerweg 17, RijsenAdverteren in
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
nout bij Aalsmeer, 0297deze rubriek
HEINING HOBBYHAL
324229. Ook t.k. gevraagd.
FAX: 020 - 665.63.21
020-4976999
Espace TD, b.j. '93, kl. groen, 7
stoelen, APK 5-'97, v. part.,
ƒ31.500,-, Tel. 072 - 5897566.

Service en
Reparatie

Citroen BX 16 RE, wit, b.j. '89, Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet,
ƒ3.200.
NIEROP-Daihatsu. lederen interieur, ABS,
SAAB SERVICE MOLENAAR
020-6183951.
Hoofddorp 023 - 5614097.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,CX 20 RE model '87,.
zilvergrijs ƒ 17.500,-.
VISA Garage, 020-6278410.

BMW

Autoverhuur

OUKE BAAS
niet duur!!!

Porsche

Bedrijfsauto's

Renault

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 • 561 96 11

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152. •
Tel.: 020-6240748.

GARAGE RIO vraagt te koop:
ALLE MERKEN AUTO'S
Bedrijfsauto's, busjes. Schade/
defect geen bezwaar. RDWvrijwaring. Tevens reparatie en
laswerkz. 020 - 6370711.

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.

Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhangw. en carav.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
035-6835858 of 06-53331964,
7 dagen per week, 8-23 uur.
Wij komen vrijblijvend langs.

onze aanbieding van deze week!

Gevraagd jonge auto's v.a.
1990 a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.

Opel Vectra 4-drs. 1.8i GLS

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
Grote sortering ONDERDELEN
bewijs. Tel.: 020-4824640.
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Grote sortering ONDERDELEN
Adverteren in
van alle schade-auto's, alle
deze rubriek
merken, alle bouwjaren.
Tel. 020 - 665.86.86
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Autosloperijen

Klassiekers
en Oldtimers

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691/6149557

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Opel Corsa Swing 1.2S 3-drs
1996, ceramicblauw, 23.500 km
Opel Astra GL 3-drs. 1.4i
1992, brilliant rood, 69.000 km

20.950,15.950,-

Opel Astra 1.4IGL 3-drs,
1995,

groen met., 56.000 km

24.950,-

1991, 2e eigenaar, grijs met

14.950,-

Opel Vectra 5-drss. 1.6i GLS comfort
1995, groen met., 8.900 km

32.500,-

Opel Vectra Gt. 1.6i 4-drs.
1991, zwart met., 71.300 km
Opel Kadett 4-drs 1.8S

15.950,-

1989, wit, 91.000 km
Opel Vectra 1.8i 4-drs, aut.,

8.950,-

1992, marseille rood, 43.000 km
Opel Astra 1.6i GL 3-drs.

18.950,-

1992, sportintr., magma rood,
66.600 km

17.250,-

Peugeot 106 3-drs. 1.1 XN
1993, blauw met., 36.000 km

PEUGEOT 404
een solide, comfort, klassieker
Te koop gevraagd loop- en
voor alledag. Altijd auto's
sloopauto's. Hoge prijs. Met
en onderdelen op voorraad.
Frank Dordregter 020-6826974. vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
PEUGEOT 404, '63, in con- 023-5333742 / 06-52838400.
coursstaat, orig. 59.000 km,
tax.rap. ƒ 18.000. 030-2334242. • Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
T.k. DS Super '73origin. 90.000 rubriek krijgt u alleen
km, zeer gaaf interieur, boekjes
toegezonden als u dat bij de
aanw. ƒ 11500. Tel 0172-408817 opgave van de advertentie
•Auto te koop? Plaats in deze kenbaar maakt. De kosten
rubriek. U zult verbaasd staan daarvoor bedragen ƒ4,50
over het resultaat.

15.950,-

'Kies Van Lent ak je voor Opef Bent"

van lent opel
heemstede

.

HEEMSTEEDSE DREEF 261
TEL.: 023-5281550

van lent opel
zandvoort
KAM. ONNESSTR. 15
TEL.: 023-5715346

LAAGSTE PRIIS GARANTIE Bil KWIK-FIT
Kwik-Fit wil de goedkoopste zijn!
Onze LAAGSTE PRIJS GARANTIE op
banden en uitlaten geeft u die
zekerheid! Vindt u binnen 7 dagen
na aankoop elders hetzelfde product
voor een lagere prijs, dan betaalt
Kwik-Fit u graag het verschil terug!
Reken maar!

& UITLATEN

Weg. omst: Renault 21 TL
1991, APK-gek., groen met.
78.000 km ƒ 9500. 020-4031584

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Saab

175/70RU S p.st.791-59.-

Voor een perfecte SAAB 99
Audi 80 1.8 S, b.j. '89, 5-bak BMW 3161, '91, zwart, LPG, 90, 900, 9000 ook Royal Class
schuif/kanteldak, i.z.g.st, grijs 117.000 km, vele extra's, vr.pr.
metallic, ƒ 9.500,020 - 6453489. ƒ25.000, Tel.: 0493-320426.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

185/65 R 14 T SP70
Normaal per stuk J£9?
NU Bl| AANKOOP

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
.Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen

VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

ook in spuitbussen

Auto's te koop
gevraagd

Volvo 850 GLT 20 V Estate,
sept. '93, 54.000 km, div. opties, ƒ 47.500. V. Vloten b.v.
Volvo dealer. Tel. 020-6369222. ROVER P6 3500, 1e eigenaar,
1975, alle rekeningen ter inzaAdverteren in
ge, ƒ 8000, gekeurd, als nieuw
deze rubriek
070 - 5110778.
Tel. 020 - 665.86.86

Audi

XM TD Break 10/94 ƒ39.500
XM TD Aut. ABS '94 ƒ 29.500
XM TD Amb Airco'93 ƒ 24.900
XM Diesel Break '92 ƒ 22.500
XM 2.0i Break aut. '92/ 22.500
XM 2.0i Break '92
ƒ 22.500
Xantia 2.0i SX LPG '94/ 24.500
Xantia 18i SX LPG W 18.500
Xantia Turbo D'94
ƒ 25.000
Xantia 1.9 Diesel SX'94/ 22.500
ƒ 13.750.
ZX Diesel '93 5 d.
ƒ 12.500
BX Diesel '93
BX TD dec. '92
ƒ 8.950
BX Turbo D '89
ƒ 4.950
BX TGD Break '94
ƒ 18.500
BX TGD Break '93
ƒ 14.900
BX TGD Break '91
ƒ 9.950
BX RD Break '89
ƒ 5.950
BX RD Break '87
ƒ 2950
BX 16 RE LPG Br.'90/ 6.950
BX 19 TZi '92
ƒ 12.500
ƒ 8.950
BX 19 TZi '90
BX 16 TRi '88
ƒ 3.950
BX 16 TRi LPG '89 ƒ 3.950
BX 14 TE '93
ƒ 12.500
BX 14 TGE '92
9.950
BX 14 TGE '91
7.950
BX 14 TE '90
6.500
BX 14 TE LPG '89
4.950
BX 14 TE LPG '88
3.950
C 15 Diesel '94
ƒ 10.500

alle kleuren

Algemeen

T.k. Ren. 25 TX, '90, in pert st.,
incl. alarm. Vr.pr. ƒ6450. Tel.
020-6991687, na 18.00 uur.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

AUTOLAK

Peugeot

Renault TWINGO 1.2 Comfort,
blauw, el. ramen/spiegels, een.
deurv. op afst. + rad./cas. antidief., nov. '94 mod. '95
ƒ 16.750. Tel. 0343-577563.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Accessoires
en Onderdelen

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

Suzuki

EENDEN, v.a. ƒ1.950,- o.a.
eend '90. Tel. 0492 - 464914. T.k. Suzuki ALto GL, bj. '89
APK 04-'97, trekh., i.z.g.st.
Ruime keuze in 2 CV occasions ƒ7.500. Tel. 0297- 261265.
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528. T.k. wegens HOOFDPRIJS
gloednw Suz. Alto, '96, O km,
Tegen inruilpr.: v. 1e eig. BX 19 incl. nulbeurt. 010 - 2202926.
TGD Break Service Van 9/93,
8.750. BX 16 Tzi, LPG, 6/91,
ƒ 7.250. BX 14 TE 6/89 ƒ 5.250.
BX 14 TE, 11/89 ƒ 6.250. BX 19 15 VOLVO STATIONS '85-'94
TRD 2/87 ƒ2.450. BEREBEIT,
Sedans 740, 940 en 360.
Amsteldijk 25, A'dam, 020- ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
6627777.
240 GL Estate 2.3, LPG . 1/89
T.k. 2 CV 6 Club, grijs, als 740 GL Estate 2.3
4/90
nieuw, bj. '87, APK 3-'97,740 GL, aut., 2.3
5/90
ƒ4100. Tel.: 020 - 6472187.
440 Escape 1.8
6/93

Volvo

Daihatsu

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

440 1.8 Nordic automaat, km
35.000 '95; 460 Turbo, zwart/
leer '91; 440 1.8 mj. '92; 440
GLE, st.bekr., km 75.000 '89
480 ES '86; 340 aut. '86 t/m '91
NIEROP de vrienden van uw
Volvo, Vancouverstraat 2-12
A'dam-West. 020-6183951.

Citroen Olthof b.a.: met 3 tot 12
maanden garantie en financiering tegen zeer lage rente of CINQUECENTO 900, rood
uitstel van betaling 1/7/97:
11/94, 35.000 km, nog 2 mnd.
garantie, ƒ 10 950; 023-5720032
Xantia 1.8 X 16V 2/96ƒ 32.500
ZX Furore 9/93
ƒ 16.900
ZX Avantage 1/92
ƒ 14.250
940 GL Estate '91 ...ƒ28.750
ZX Reflex 3/93
ƒ 16.500
850 GL Est. airco '93 ƒ47.500
Ford
Mondeo
1994
m.
1995
BX Cannes 10/90
ƒ 8.550
850 GLE Airco '93 .. .ƒ35.000
GLX
combi
1.8
16v,
autom,
BX Toulouse 1/91
ƒ 12.500
850 GLT 2.5 20 V '92 ƒ 32.500
gas,
wit.
Bijna
alle
extra's,
BX 16 RE Break 1/90 ƒ9.950
740 Sedan 2.3 '90 . . . ƒ 17.500
67.000
km,
v.
part.,
/
24.000.
BX 14 E 9/89
ƒ 7.950
740 GL 2.3 aut. '89..ƒ 13.950
BX 14 E 6/89
ƒ 7.750 0297-560030. Bel a.s. maandag 740 GL 2.3 Est. air.'88/ 15.950
AX 11 TGE 1/95
ƒ16.250
460 1.6 sp. '94
ƒ27.500
AX 11 TGE 10/93
ƒ 9.750
440 2.0 GLE '94 ....ƒ29.950
AX First Impress. 4/94/ 14.250
440 sp. aut. dec. '92 ƒ 23.750
AX Furore 9/93
ƒ 12.950
440 GL st.bekr. ' 9 2 . . ƒ 19.950
AX First 5/93
ƒ 12.950 Mazda-D. Comprex LX, b).' 93 440 LPG '92
ƒ12.950
km.st.
99.000, 440 aut. GL '90
AX Plaisir 5/91
ƒ 9.950 i.z.g.staat,
ƒ14.950
AX 11 TE 7/90
ƒ 7.500 / 21.000, tel. 0318- 655268
440 LPG '90
ƒ 9.950
Fiat Uno 45 S 9/90
ƒ 8.250
440 GL '89
ƒ 8.950
Opel Corsa 1 2 3/91 ƒ11.750
340 1.4 '90
ƒ 8.950
Isolatorweg 40, A'dam
3602.0 '87
ƒ 4.950
Sloterdijk (Afslag S 102).
240 Polar Est. dec. '92} 27.500
T.k.
van
part.
Jaguar
XJS
5.0
Tel. 020 - 6823520.
HE 19841 g.st. APK tot nov. '97
uw Volvo-dealer
AX First Diesel, b.j. '92, rood, ƒ 18.000. Tel. 06 - 54326682.
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen
trekhaak,
nieuwstaat. Tel.
0183-303247/301149 n.o.z.
laan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor Mercedes E 250D grijs metallic Volvo 244 Turbo '82, uitst
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. 01-01-'91, 199.000 km, div. op staat, APK okt. '97. Tel. 050
3092679 b.g.g. 06 - 52685240
Tel.' 03463-51150.
ties. Tel. 020 - 4361697.

Mazda

Jaguar/Daimler

Mercedes-Benz

4ST.

O

KORTING

145/70 R 12 SP4

Normaal per stuk 59?
NU Bl| AANKOOP

2ST.

OP ONZE
HUISERKEN

Bij aankoop van 2 stuks
155/70 R13 T P2000

440 Escape 1.8 12/92
440 DL 1.8
4/95
460 Comfort 1.8
1/94
460 GLE LPG 1.8
10/93
460 Lux Line 1.8
3/96
340 automaat
8/89
Autobedrijf DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel.: 0294-418200/418008

Ford

NU Bl| AANKOOP
Voor 0.3. Ford Mondeo, Sierra,
VW Passat, Peugeot 405 en
Volvo 440/460.

Volvo 740/760,
BMW/Mercedes,
VWGolfGTI
en Ford
Escort XR3

440 Escape 1.8 12/92

Charade 1.0 5 drs., aut., km
40.000, '88, Cuore v.a. '88 t/m
94, Charade 1.3 16 V Sedan
'92:
Charade
1.3
16 V
(nw.mod.) km 25000, 10/93.
Nierop-Daihatsu,
Vancouverstr. 2-12 A'dam-West 020 6183951.

Fiat

2ST.

Van Vloten
Amsterdam

Voor o.a. Ford Fiësta,
Fiat Uno en Citroen AX

*•s»u
BALANCEREN
EN UITIJINEN

Bij aankoop van 2 stuks
175/70R14TP2000

Voor o.a. Citroen Xantia,
VW Passat, Opel Vectra
en Peugeot 405

Onderzoek bewijst het:

69.- A25£9 249.79.- 34376 199.220^7 99.- m$ 249.2WM 119.- 50852 269.-

m&

4 WIELEN
BALANCEREN

mfi

INCL UiïUINEN 2 VOORWIELEN
VAN

mVOOR

4MAANDEI

75.-

"OMPLEET SYSTEEM"

ACKTERDEMPER
AUTOMERK
VOOR AJIffS HET KATAIYSATOR
DEALER
KWIK-FIT
DEALER
KWIK-FTT
(Complete systemen vanaf de kal)
PRIIS*
PRIIS
PRIIS*
PRIJS
Opel Kadert E 1.3, 1.4
'86 - 10/91
Citroen BX 1.4E/RE
7/'88Opel Corsa 1.31, Ui
l/'87 - 3/'93
Ford Escort III 1.4, 1.4Ï, 1.6, 1.6i
l/'86 - KV90
STAAT UW AUTO HIER NIET Bl|? BEL NU VOOR DE VOORDELIGSTE AANBIEDING. .

LYP^^ÜüIrL^Ji

LAAGSTE

* Gemiddelde prijs. Onderzoek A V. juni /augustus 1996.

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

abonnementskosler

GRATIS

Bij besteding v.a. f. 10O,en bij het afsluiten van
slechts een 1-jarig PTT
GSM abonnement.
• 1-jarig abonnement
(waarvan 4 maanden
GRATIS)
O 24 uur ommilgarantie
O bellen en betalen per ,
seconde
.
Geldig zolang de voorraad strekt. '

OP ALLf ONDERDELEN BETER
Amstelveen Amsterdamseweg 488,020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48,020-6414022. A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55, 020-6911211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Bijlmcrmeer (R) Karspeldreef l, Parkeergarage
Kleiburg, 020-6907768. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31,036-5329260. Almere-Stad (A/R)Vlaardingenstraat l, 036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18, 023-5354775. Haarlem Leidsevaart 254, 023-5325303. Haarlem
Schalkwijkerstraat 1 5 1 , 023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7A,
075-6701854. Zaandam Vinkenstraat 40,075-6177439.
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

BANDEN & UITLATEN
ALTIJD VOORDELIG
6 DAGEN PER WEEK GEOPEND
MAANDAG T/M VRIJDAG: 08.00-17.30 UUR
ZATERDAG: 08.45-16.00 UUR
Prijzen inclusief montage, garantie en btw. Exclusief balanceren,
ventielen en verw. bijdrage. Geldig van 13 t/m 19 november 1996.
Kortingen hebben uitsluitend betrekking op de in
deze advertentie vermelde merken en maten.

woensdag 13 november 1996
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Mégane Scenic meesterlijk
ET GEVOEL HEER EN MEESTER te zijn op de weg
grijpt je aj rijdend in de Mégane Scenic. Dat komt
door de zitpositie. De bestuurdersstoel is vijftien centimeter hoger geplaatst dan die in een 'gewone' Mégane.
Zoiets verruimt het blikveld. Je kijkt boven de gemiddelde
auto uit en kunt daardoor veel beter anticiperen op tal van
situaties.

H

De Scenic is een van de meest
opvallende modellen van de laatste tijd. Het is een verkleinde uitgave van de Espace, de auto
waarmee
Renault twaalf
jaar geleden
evenzeer de
toon zette. In
een lengte
van 4,13 meter herbergt de
Scenic niet alleen wonderbaarlijk
veel ruimte maar ook een reeks
slimme oplossingen.
Nieuw is hij voor ons, maar
Renault loopt al heel wat jaren
met het idee van een soort miniuitgave van de Espace rond. Het
ontwerp is grotendeels geïnspireerd op de gelijknamige conceptcar Scenic van 1991. De letters staan voor Safety Concept
Embodied in a New Innovative
Car.
De zitpositie is anders dan we
gewend zijn. Om te beginnen is

het stuurwiel tamelijk vlak
geplaatst om zo lekker speelruimte te bieden aan de knieën die
inherent aan de zitpositie hoger
reiken. Het dashboard komt fors
over. Je kunt de
motorkap niet
zien. De neus is
trouwens heel kort
door de ver naar voren doorgetrokken ruit.
Achterin zien we drie afzonderlijke zetels. De middelste is over
een afstand van zeventien centimeter te verplaatsen. Dankzij dit
mechanisme kan een kind op
deze iets minder brede stoel dichter bij zijn ouders plaatsnemen of
verder naar achter gaan zitten om
rustig te spelen of te lezen. Het
systeem biedt ook voordelen voor
volwassenen, die op die manier
niet tussen de schouders van de
andere personen gekneld hoeven
te zitten. De middelste stoel kan
ook worden neergeklapt. De rugleuning ervan dient dan als tafel-

Rijden doet de Scenic uitstekend.
De 1,6 liter motor biedt voldoende
prestaties en is opvallend stil. Van
windgeruis is nauwelijks sprake
en dat is best knap voor een auto
van 1,62 meter hoogte Het toont
aan dat de vormgeving keurig is
gestroomlijnd. De wegligging
omschrijven we als comfortabel.
In bochten is wel enigszins sprake van overhellen, maar voor een
dergelijke auto met een hoger

Toyota bezorgd om milieu

Het interieur is rijk aan opbergruimten.
zwaartepunt is dat altijd nog zeer
gering. Sterker nog, de Scenic
laat zich graag hardhandig aanpakken en dan blijft hij keurig op
koers. Het kost zelfs moeite om
de snelheid binnen wettelijk toegestane normen te houden, want
door de hoge zit rijd je altijd net
even wat harder dan je inschat.
Bij deze auto is dan ook één
devies van belang: pas op de teller!

SPECIFICATIES
Renault Mégane Scenic RT 1.6:
Motortype: Vier cilinder in lijn
Cilinderinhoud:1.598 cm3
Vermogen:
66 kW/90 pk
bij 5.000 t.p.m.
Max. koppel:
137Nmbij
4.000 t.p.m.
Acceleratie:
13,7 sec van
0-100 km/uur.
170 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik:
8,2 ltr/100 km.

Prijs:

vanaf ƒ 35.975,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar en
verwarm baar
Stuur verstelbaar
Getint glas

BMW 5-serie touring
met vlakke laadvloer
W
IELKASTEN VORMEN ACHTERIN stationwagens
een noodzakelijk kwaad. Hoe bescheiden van
omvang ook, ze slokken toch wat ruimte op. In de
nieuwe 5-serie touring heeft BMW op knappe wijze afgerekend met dit euvel. Deze stationwagen heeft een vlakke,
rechthoekige laadvloer waarmee flink ruimtewinst is

De touring, bewust geschreven
met een kleine t, beleeft zijn
debuut in Nederland. Het is één
van de wereldprimeurs tijdens de
in februari volgend jaar te houden
AutoRAl in Amsterdam. De
maand daarop zullen de eerste

De Scenic is een verkleinde uitgave van de Espace.

Toyota Camry:
Japanse kwaliteit, Amerikaanse stijl
E ONTZIEN onszelf
niet. Daarom kiezen
we bij de introductie
van de nieuwe Toyota
Camry ogenblikkelijk voor
de snelste en meest luxueuze variant: de 3.0i V6 GX.
Kost in Nederland toch
eventjes 77.990 gulden.
Maar we rijden over de boulevard van Nice in de richting van Cannes en willen
toch een beetje meetellen
tussen de filmsterren.

W

van bochten helt hij erg over en
spartelt wat tegen. Dit is echt een
auto om comfortabel mee over de
snelweg te zoeven. Het scherpe
bochtenwerk is niet aan de grote
Toyota besteed.
Dat geldt ook voor de viercilinder
2,2 liter motor. Dankzij de handgeschakelde versnellingsbak kun
je iets sportiever rijden. Het vermogen (96 kW/131 pk) ligt wat
lager dan dat van de zescilmder,
maar beperkt de sportieve stijl tot
ruime, lange bochten.
Ook deze variant is Amerikaans
soepel geveerd. De motor levert
voldoende kracht om lekker door
te rijden en lijkt geen hinder te
hebben van de grote auto die
moet worden voortbewogen.
Gelukkig had de vierclinder
Camry geen grijze, gladde, lederen bekleding, maar was hij voorzien van een lekker stroef stofje.
Dat gaf wat meer sfeer aan de
auto.

De zescilinder Toyota is helemaal
geen slechte keus, al ziet hij er
eender uit als de 2,2 liter viercilinder. De nieuwe Camry heeft sterkere lijnen dan zijn voorganger.
Aan de voorzijde is dit te zien
aan de scherp gesneden grille.
De achterzijde is even wennen.
De lichten zijn twee smalle balken, terwijl de achterzijde schuin
afloopt. Het maakt een erg
Amerikaanse indruk, wat geen
wonder is, want daar wil Toyota
met de nieuwe Camry gaan scoren.
De nieuweling lijkt voor het oog
wat lager en breder, wat een
stoere indruk maakt. Om eerlijk te
zijn, je herkent de auto niet één,
twee, drie als de Toyota Camry
zoals hij al jarenlang verkocht
wordt. Dat is toch een compliment.
De Camry is een comfortabele, grote en complete auto.
Het interieur is in verhouding tot
e prettig gevormde buitenzijde
wat minder spannend. Dat heeft
alles te maken met de grijze kleur
van het dashboard en dito kleur
van de lederen stoelbekleding. Te
muisgrijs, naar onze smaak,
°ndanks wat namaak houtwerk.
Gelukkig rijdt de auto voorbeeld|
g. De zescilinder motor doet
n
agenoeg onhoorbaar zijn werk.
Een vermogen van 140 kW/190
Pk is bovendien niet niks: de
Camry sprint over de snelweg,
w
aarbij niet meer dan wat gesuis
d

van de wind hoorbaar is. Toyota
dempte het motorgeluid met
'sandwich' plaatstaal, een constructie waarbij tussen twee lagen
ijzer een dempende laag is aangebracht. Het werkt meer dan
voortreffelijk.
De elektronisch geregelde versnellingsbak heeft geen enkele
moeite met het vermogen. Tijdens
het schakelen neemt hij heel
eventjes wat vermogen terug,
zodat vrijwel onvoelbaar een volgende versnelling wordt gekozen.

Comfortabel zoeven we voort,
beproeven de remmen (oké) en
verlaten de snelweg om de
Franse kustwegen te volgen.
De lucht is lichtgrijs, het regent
en ineens zijn die vrolijke Franse
kustplaatsjes gewone dorpen,
waar je geen terras tegenkomt.
Het sombere weer maakt het m
de auto knus. Sturend door de
bochtige weggetjes valt ons nu
op dat de Camry enorm soepel is
geveerd. Soms iets te soepel,
want in een snelle opeenvolging

Formule 1-liefhebbers kennen waarschijnlijk wel de al vijftien jaar
verschijnende boeken 'Formule 1 'Start" van Anjès Verhey. De
nieuwste uitgave is weer uitgekomen maar ditmaal niet alleen Er
is een tweede boek bij, getiteld 'Formule 1 'Finish". De boeken zijn
te koop bij de boek- en tijdschriftwinkel.
'Start' geeft de lezer de mogelijkheid aan de hand van schema's
elke Grand Prix zelf bij te houden. 'Finish' geeft een gedetailleerde
beschrijving van elke verreden Grand Prix, gebundeld per hoofdstuk In totaal zijn er zestien hoofdstukken waarin uitspraken van
Jos Verstappen zijn opgetekend. Het boek wordt gecompleteerd
met zestien miniposters van seizoen 1996.

blad. Aan de leuningen van de
voorstoelen zitten twee opklapbare tafeltjes met een bekerhouder.
Het interieur is rijk aan opbergruimten. Voorin vinden we een
dashboardkastje met brillenhouder in de klep, een groot vak met
ruimte voor een grote fles in elk
portier. In de geteste RT zit een
lade onder de stoel van de
bestuurder. De voeten van de
passagiers achterin rusten op
twee luikjes die toegang bieden
tot opbergvakken onder de vloer.
En dan zijn er achterin nog vakken in de wielkasten. Op de plek
van de middelste stoel kan
Renault een 'module' leveren, die
als opbergkist of als koelbox is te
gebruiken. Deze is voorzien van
twee tijdschrifthouders, binnenverlichting, een elektrisch stopcontact en een opbergvak.

Formule l op papier

bij de dealers verschijnen. Dat
zijn dan de uitvoeringen 528i en
525 tds (diesel).
Van voren ziet de touring er hetzelfde uit als de sedan van de 5serie. Aan de achterzijde heeft
BMW duidelijk gekozen voor een
zo elegant mogelijke vormgeving.
Dat past het beste bij een merk
dat toch vooral mikt op een sportief, dynamisch ingestelde berijder. Mensen die gewoon meer
ruimte wensen voor de uitoefening van sport, spel of hobby.

Als optie zal straks een uitschuifbare laadvloer zijn te leveren om
in- en uitladen te vergemakkelijken. De auto heeft ook een automatische niveauregeling op de
achteras zodat de touring dezelfde hoogte houdt ongeacht de
lading.
De uitrusting is zeer compleet,
met name op het gebied van veiligheid. ABS op de remmen, airbags voorin, side-airbags en
automatische stabiliteits- en tractiecontrole (ASC+T) zijn standaard. Behalve de eerder
genoemde 528i en 525 tds
komen er van de touring ook een
520i, 523i en een 540L De prijzen
zijn nog niet vastgesteld.

Reeds in 1971 toonde Toyota haar bezorgdheid om het milieu door
voertuigen te ontwikkelen, aangedreven door een alternatieve
krachtbron Dit onderzoek heeft nu geleid tot de Toyota FCEV, een
op de elektrisch voortgedreven RAV4 (FunCruiser) gebaseerde
auto. Uniek voor het m de luxe terreinauto gemonteerde aggregaat
is de wijze van aandrijving. De gebruikelijke accu's zijn namelijk
vervangen door een reservoir van waterstof-absorberend lichtmetaal. De krachten ontstaan nu uit brandstofcellen Via een chemische reactie leveren zuurstof en waterstof genoeg energie om de
auto vervolgens van opvallende prestaties te voorzien. Dit gebeurt
echter uitsluitend onder uitstoot van onschadelijke waterdamp. De
onconventionele techniek maakt een maximaal vermogen van 45
kW en een koppel van 165 Nm mogelijk. Hiermee heeft hij een
actieradius van 250 km en kan de Toyota een snelheid van 100
km/u bereiken.
In het thuisland Japan was de "gewone", door nikkel-metaal hydnde accu's aangedreven, RAV4 al een tijdje te koop. Begin volgend
jaar start van dit model overigens de verkoop in de Verenigde
Staten. Met de FCEV hoopt Toyota zo spoedig mogelijk een "zeroemission"-auto te introduceren.

Opel beloont sportievelingen
Georg von Opel, de kleinzoon van grondlegger Adam Opel, verleent zijn naam aan een prijs die in 1997 voor het eerst toegekend
zal worden aan een twintigtal sporters. In vier categorieën zijn
bedragen tot 25.000 Duitse marken te vergeven. Van de jury die de
prijzen gaat uitdelen, is Franz Beckenbauer de voorzitter. Het doel
van de Award is sportsponsering te realiseren zonder verdere
inmenging. Zodoende zal Opel ook minder bekende sporten en
sporters belonen.

Renault Safrane
arriveert bij dealer
De Renault Safrane arriveert medio november bij de dealer.
Nieuwe motoren, een ander uiterlijk en een rijkere uitstraling zijn
de belangrijkste kenmerken van de nieuwkomer.
Op de spatborden na is het front geheel vernieuwd. Een nieuwe
meer gewelfde motorkap, bumpers met een beschermrand aan de
bovenkant, grille met high-tech koplampen en een verchroomde
sierlijst zijn het resultaat. Ook de achterzijde is anders. Dat geldt
voor de nieuw ontworpen achterklep die aan de bovenzijde is voorzien van een geïntegreerd derde remlicht en nieuwe achterlichtunits.
Binnenin gaan de vernieuwingen verder: een dashboard met
opbergruimten en elegante bekleding in zachte kleuren.
Onderhuids zijn er nieuwe vier- en vijfcilinder benzinemotoren en
een nieuwe turbodiesel De benzinekrachtbronnen bestaan uit een
viercilinder 2.0 16V met een inhoud van 1.948 cm3 en een vijfcilinder 2.5 20V van 2 435 cm3 De turbodiesel is een 2,2 liter 12 Vvariant. De V6-motor wordt nog in één uitvoering met automatische
transmissie toegepast. Vijftien inch wielen maken de auto compleet.

De rechthoekige en vlakke laadvloer is ontstaan door een slimme
constructie bij de achterwielophanging. Voor de touring is een
speciale van lichte metalen
gemaakte achteras ontwikkeld.
De schokdempers kunnen hierdoor vrijwel horizontaal worden
gemonteerd m plaats van verticaal, zoals gebruikelijk.
De touring heeft meer van die
vernuftige zaken. Een voorbeeld
is de onafhankelijk van de achterdeur te openen ruit. En dan is er
ook nog een afsluitbare ruimte
onder de laadvloer om spullen op
te bergen.
Het krachtig dichtslaan van de
achterdeur is trouwens niet
nodig, want het standaard Soft
Close Automaticsysteem zorgt
voor een soepele vergrendeling.

BMW heeft bij 5-serie touring gekozen voor een elegante vorm.

Schijfje wijst de weg

Van der Hoef coupé en cabrio

Toyota verkoopt de viercilinder
Camry vanaf 57.500 gulden. Dat
is een heel bedrag, maar Toyota
zorgt voor een comfortabele,
grote en complete auto. ABS,
dubbele, airbag en klimaatregeling zijn standaard.

'Easy Travel' \s de naam van een nieuwe CD-Rom die alle straten
van Nederland in beeld brengt en die je vertelt hoe je het snelst op
j'e plaats van bestemming komt. Initiatiefnemers zijn Robas,
Suurland-Falkplan en Andes Electronics
Er zijn twee soorten schijfjes: een basisversie en één voor de professionele weggebruiker. Ze kosten tot het eind van het jaar
respectievelijk ƒ 149,- en ƒ 299,- inclusief BTW en verzendkosten
Wie meer wil weten over Easy Travel kan contact opnemen met
06-0220140.

Prijzen Toyota Camry
Camry 2.2 GL
ƒ 57.500
Camry 3.0 V6 GL ƒ 69.990
Camry 3.0 V6 GX ƒ 77.990

Wintercontrole bij Peugeot

Producent BarCar Fiero Factory bouwt onder de naam Van der
Hoef volledig met de hand exclusieve tweezitters, een coupe en
een cabrio De prijzen inclusief BTW bewegen zich tussen de
30 000 en 37 500 gulden Er is een jaar volledige garantie
De coupé is er als GT en GTS
Beide zijn standaard voorzien van een verstelbare stuurkolom,
airco, cruise control en elektrisch bedienbare ramen, een complete
audio-mstallatie, 15 inch sportvelgen en naar keuze een automatische transmissie of een handgeschakelde versnellingsbak De
GTS doet daar nog een schepje bovenop: notenhouten stuurwiel
en met leer afgewerkt interieur

Uitrusting GL o.a.:
Automatische airconditioning
Dubbele Airbag
ABS
Houtafwerking dashboard
Elektrisch bedienbare ruiten en
spiegels
Mistlampen
Extra uitrusting GX:
Lichtmetalen velgen
Cruise control
Lederen bekleding
Stoelverwarming
Elektrisch verstelbare voorstoelen

De Peugeot-dealer verwelkomt alle Peugeot-rijders voor een gratis
wintercontrole. Als de auto al m orde is of m orde wordt gemaakt,
kan de eigenaar tot 31 maart volgend jaar rekenen op gratis starthulp aan huis Hij of zij ontvangt daarvoor een speciaal
Startgarantiebewijs De animo voor de wintercontrole is doorgaans
zo groot dat het handig is om van tevoren even een afspraak met
de dealer te maken.
De controle duurt zo'n twintig minuten en betreft zaken als de
motor en zijn koeling, controle van de verlichting, ruitenwissers, de
accu, de remmen, de schokdempers, de uitlaat en de banden.
Deze actie wordt al enkele jaren landelijk gevoerd. Gebleken is
namelijk dat de winterproblemen die zich voordoen, meestal terug
te voeren zijn op achterstallig onderhoud of een onjuiste afstelling
van de motor.

De cabrio is ook als targa te rijden (niet helemaal open) Er zijn
airco, elektrische te bedienen portierramen, cruise control en een
automatische transmissie óf handgeschakelde bak aan boord Dat
geldt voor de GTS- en GTSC-versie Deze laatste heeft ook nog
een met keer bekleed interieur en een notenhouten stuurwiel

Middenklasse MPV van Daihatsu
De Daihatsu Gran Move is een kruising tussen een MPV (Multi
Purpose Verhicle) en een RV (Recreational Vehicle) Het model,
dat begin 1997 Nederland bere'kt, is van alle gemakken voorzien
voor zowel zakelijke als vnjetijds doeleinden. In Japan is de Gran
Move onlangs gelanceerd.
Binnenin is de nieuwste Daihatsu ruim, er is genoeg bagageruimte. Er zijn vijf royale zitplaatsen en de zitpositie is hoog.
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

Uw eigen menu in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete wintergerecht op
papier. Het gerecht moet wel
snel te bereiden zijn en het recept mag niet meer dan 10 regels lang zijn.

= Actie

l

Hebro Rijst-Tafel: de compleetste
Oosterse kant-en-klaar maaltijd

oe EcodscfisppenKrar.t.
Klik Klak Klaargerecht,
Postbus 1980,3000 BZ
Rotterdam.
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Gratis 'Crazy'
stickers bij Crazy
Stroopstift

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Princess
Classic Table Chef klaar.

Wat u ook in Ricettasugo smoort,
't valt zeker in de smaak!
Vlees, vis maar ook kip en kalkoen
krijgen voortaan nog meer smaak
met de nieuwe Ricettasugo's van
Grand'ltalia. Deze kant-en-klare
smoorsauzen, in potten van 425 gr,
zijn bereid naar authentiek Italiaans
recept van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zonder
kleurstoffen en conserveringsmiddelen. U voegt de Ricettasugo's direct toe tijdens het aanbraden
waarna u het geheel in een paar minuten op een laag vuurtje gaar laat
worden.

Er zijn drie variëteiten. Piemontese voor vleesgerechten;
Caprese voor vis en Ortolana voor
gevogelte.
Bovendien kunt u met de streepjescodes op de etiketten van de Ricettasugo's van Grand'ltalia sparen
tot f 1.10,- korting op deze authentieke Italiaanse smoorsauzen. Kijk
snel op het actielabel.

Italiaans eten op z'n Italiaans.

Verkade
Chocolade
Dromen
Soms
komen
dromen

Alle reden dus
om mee te doen!
Het Eoodschappenspel

uit...
Voor al die momenten dat je
even lekker wilt genieten, even
iets anders wilt, zijn er nu Chocolade Dromen van Verkade. Heerlijke koekjes omhuld met lekkere
chocolade van Verkade. Chocolade Dromen zijn er in drie smaken:
Doussines, heerlijke koekjes met
een romige chocolade caramelvulling; Solea's, krokante koekjes
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inde
winnaar Is...

Vernieuwde
Margaret Astor
Lipstick nu extra
voordelig
Dat de Colourproof Longlasting Lipstick van Margaret Astor
urenlang houdt, wist u natuurlijk al. Maar door de nieuwe
samenstelling voelt Colourproof Lipstick nu net zo
zacht en soepel aan als
gewone lipstick, terwijl de
langhoudende werking optimaal is. Bovendien is de Colourproof Longlasting Lipstick
verrijkt met Ceramiden, waardoor uw lippen niet uitdrogen.
U kunt nu voordelig kennismaken met de vernieuwde Colourproof Longiasting Lipsticks.
Want tijdelijk betaalt u voor
elk van de zes meest gewildekleurennietfl.l6,95maar
slechts f 1.12,95.
Let op de actiedisplay bij drogist, parfumerie en warenhuis.

Princess Table Chef

De Princess Table Chef wordt
aanbevolen door Cas Spijkers:
'Gebruik de Table Chef zonder
boter of olie. Uw eten wordt
net zo lekker en het is beter
voor de lijn!'

De Crazy Stroopstift is een
handige, onbreekbare, stift
gevuld met stroop. Dankzij
het unieke doseermechanisme
kunnen kinderen met de Crazy
Stroopstift zonder knoeien
eindeloos op hun boterhammen schrijven en tekenen.
De Crazy Stroopstift is gevuld
met keukenstroop en bovendien rijk aan druivesuiker. Heerlijk op pannekoeken, poffertjes
en wafels, maar ook prima geschikt voor op de boterham, in
de pap, muesli, yoghurt of over
cornflakes.
Met de Crazy Stroopstift
wordt elke maaltijd een kinderfeest. Bij aankoop van een
Crazy Stroopstift (fl. 2,98) krijgt
u nu bovendien tijdelijk een
gratis stickerboekje voorzien
van vijf grappige verschillende
stickers van het Crazy figuurtje.
U vindt de Crazy Stroopstift in
de supermarkt.

De winnaars van de handige
BaByliss Whirl Footbath krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

wiit ook u een
prijswinnaar 2ijn?

met een heerlijke zachte chocolade-vulling en Borino's, lekkere
koekjes gevuld met hazelnoten
en stukjes chocolade. Probeer ze
zelf en geniet! Chocolade Dromen
van Verkade zijn verpakt in een
mooie, blauwe verpakking. U
vindt de Chocolade Dromen in de
winkel naast de vele andere koekjes en biscuits van Verkade.

SUGGESTIE

't Heerlijk
foefje is
gekomen....
Volgens de aloude traditie worden alle zoete kindertjes tijdens
de Sinterklaasperiode extra verwend. Daarom komt Menken van
Grieken met een toetje dat 't
heerlijk avondje een extra feestelijk tintje geeft: Sinterklaas
vla. Sinterklaas vla is een heerlijke vla met de smaak van
marsepein, waarvan niet alleen
kleine maar ook grote zoete kindertjes zullen genieten. Dat
wordt dus smullen met Sinterklaas!

O 18. Toetjes
O 19. Frisdranken
O 20. Aperitief
©21 Koekjes
O 22.Snoepgoed
O 23. Kruidkoek
© 24. Keukenpapier
© 25. Schoonmaakmiddelen
O 26. Luiers
O 27. Waspoeder
© 28. Ceurkaarsen
O 29. Make-up
® 30. Haarverzorging
© 31. Gezondheid
O 32. Dierenvoeding

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Menken van Grieken
de lekkerste zuivel van't Land!

U

R

O

donderdag op Euro 7
om 13.50 uur
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donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
donderdag 17.45 en 19.as uur
vrijdag 19.45,20.45 en 21.45 uur

C"•!
STADSOMROEP i
woensdag op
stadsomroep Utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur
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Lavazza. Genieten van échte Italiaanse espresso.

Het Boodschappenspel zet u in het
zonnetje. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden
maakt kans op een schitterende'
BaByliss Mallorca 10-lamps
Eonnehemel. Bovendien ligt
voor iedere honderdste beller
of Inzender een prachtige Babyliss Many-pedicure
klaar.
•4 Babyliss
Mallorca
10-lamps
zonnehemel;

BABYLISS
MANY
PEDICURE
Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Hoeveel gram zit er in het nieuwe voordeelpak van Quaker Cruesli?
2. Hoeveel gerechten zitten er in de kant en-klaar rijst-tafel van hebro ?

Wilt u genieten van een échte
Italiaanse espresso, kies dan
voor Lavazza. Hét merk espresso uit Italië. Lavazza wordt
in Italië geproduceerd uit
zorgvuldig geselecteerde
arabica koffiebonen. Sinds
kort vindt u Lavazza ook in
Collezione Speciale
uw supermarkt. En meteen heel
speciaal aanbod. Want Lavazza is
verkrijgbaar in verschillende prachtige blikken: 'Collezione speciale'.
Bovendien maakt u kans op één van de tien schitterende Italiaanse cafetaria's (Miss Lavazza) waarmee u zelf een echt kopje Lavazza
espresso kunt zetten.
Lavazza espresso is tijdelijk ook nog eens extra
voordelig, stuur voor 31 januari 1997 uw
kassabon van uw aankoop van één van de Lavazza
producten in een voldoende gefrankeerde enveloppe met uw naam, adres en bank-of gironummer
naar Lavazza Actie, Postbus 242, 2700 AE Zoetermeer. U ontvangt dan binnen 6 weken fl. 2,50 plus
fl. 0.80 porto op uw rekening (maximaal
1 inzending per adres).
Miss Lavazza

OMROEP,
AMERSFOORT

woensdag op
omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn
1100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

ie

Gewoon in de verpakking verwarmen in warm water of de
magnetron, serveren, en klaar is
uw rijst-tafel. Gemakkelijker kan
het niet! Wilt u toch een beetje
kokkerellen? Roerbakde Nasi dan
eventjes in een wok.
U vindt de Hebro Rijst-Tafel
(fl. 9,95) in het diepvriesvak van
de supermarkt.

Quaker
Cruesli: de
lekkerste
Krokante
muesli

i
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Snel een uitgebreid Oosters gerecht serveren? Dat kan nu met
de Rijst-Tafel van Hebro: de nieuwe kant-en-klaar maaltijd
voor twee personen die bestaat uit maar liefst vier gerechten: Nasi, Babi Pangang,
Mini-Sateetjes en Tjap-Tjoy.
Aan de Hebro Rijst-Tafel hoeft u
niets meer toe te voegen.

@ 1. Espresso
O 2. Koffiecreamer
O 3. Melk
@ 4. Margarine
O 5. Bak- en braadprodukten
O 6. Vis
O 7- Kip en gevogelte
O 8. Groente/conserven
© 9. Ontbijtprodukten
O 10. Broodbeleg
® H.Stroopstift
O 12. Pasta
O 13. Fritessaus
@ 14. Smoorsauzen
© 15. Kant-en-klaar Rijst-tafel
© 16. Vla
O 17. Slagroom
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Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft mevr. P.Hens-v.Herpen inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft zij de
eerste prijs gewonnen en mag
nu aan de slag met het Princess FunCooking Pakket.

© = Nieuw
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Lekker maar toch simpel!
Stuur uw Klik Klak Klaar recept
in een gefrankeerde envelop
naar:

Met deze veelzijdige bakplaat wordt kokkerellen een
feest. U kunt ermee barbecuen, gourmetten of er bijvoorbeeld Japanse gerechten mee klaarmaken. De Classic Table Chef heeft een antiaanbaklaag, een nauwkeurig
regelbare thermostaat en is
gemakkelijk schoon te maken.

O = Suggestie

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoorts

514.550 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN
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Woensdag 20 november 1996

Los nummer ƒ1.95

56-e jaargang nummer 47

Wraakacties

De vier cafés willen een prpefperiode van eenjaar, waarbij ze
in de winter alleen vrijdag en
zaterdag pas om vijf uur sluiten. 's Zomers kiezen ze voor de
hele week open tot vijf uur. Op
dit moment mogen ze tot drie
uur openblijven, maar volgens
hen willen bezoekers steeds later uit. Bovendien zijn er in
Haarlem wel een paar kroegen
langer open.
De hele nacht open, hoeft niet
van de vier initiatiefnemers. Zij
zijn niet de enigen die er zo over
denken. Een handvol andere
horeca-ondernemers
gaven
maandagavond tijdens een roerige vergadering in Sesto Senso
aan dat zij de vier steunen en
niets voelen voor flexibele ope-

Bejaarden onwel
door gaslucht
ZANDVOORT - Een ouder echtpaar (75 en 77 jaar)
uit de Oosterparkstraat
heeft ternauwernood een
koolmonoxydevergiftiging
overleefd. Het tweetal werd
's morgens misselijk en had
een zwaar gevoel.

veel overtuiging deze scène tijdens de voorstelling van 'Dubbel
wraak' in gebouw De Krocht. Meer over 'Dubbel wraak' op pagina 3
Foto André Lieberom

Twee partijen tegen flat bij station
ZANDVOORT - De kans
dat er een hoge flat parallel
aan de Zeestraat en het station komt, lijkt kleiner te
worden. GBZ en D66 toonden zich gisteravond tijdens
het Politiek Café in Yanks
namelijk redelijk buigzaam.
De VVD (Rita de Jong) hield
zich op de vlakte. „Je hebt
hoogbouw en hoogbouw.
Dit is zeker geen Bijlmerachtige flat."

De Zandvoorters belden 06-11
en werden in vliegende vaart
naar het ziekenhuis gebracht.
Daar bleek dat ze een koolmoDe flat is de bewoners van de
noxydevergiftiging hadden opgelopen. De brandweer en het Zeestraat een doorn in het oog,
gasbedrijf onderzoeken de omdat zij hun uitzicht en een
zaak. Het gasbedrijf heeft de stuk tuin verliezen. Zij hebben
meter voor onderzoek meege- daarom alle juridische wapens
nomen. Volgens de brandweer- in stelling gebracht en alle policommandant staat de vergifti- tieke partijen bewerkt. Dat
ging volledig los van de brand heeft al wat succes gehad, zo
die onlangs m de buurt woedde. bleek gisteravond.
Piet Keur van collegepartij
GBZ sprak zich onomwonden
(ADVERTENTIE)
uit tegen de flat. „Hoogbouw
als men het station uitkomt

staat in schril contrast met het
doel waarvoor mensen hier
naartoe reizen. Ze willen ontspanning, vergezichten."
Han van Leeuwen (D66) liet
doorschemeren dat hij verwachtte dat dit onderdeel van
de nieuwbouwwijk Park Duijnwijk waarschijnlijk wel aangepast wordt. Van Leeuwen ziet
de flat het liefst verschuiven
naar het gat op de hoek van het
Stationsplein.
Ook Erika Cramer, woordvoerder van de Zeestraatbewoners, heeft de indruk dat de politiek langzaam maar zeker
'omgaat'. „Alle fractievoorzitters zijn bij ons op bezoek gekomen. Harde toezeggingen hebben ze niet gedaan, maar ze kregen wel wat meer begrip voor
onze situatie," lichtte ze na de
forumdiscussie toe. Inmiddels
is stedebouwkundige Donald
Lambert volgens Cramer bezig
met een nieuwe maquette. Ook

Tafel OPZ lanceert toerismeplan
a la van der Horst
Co van der Horst vindt dat een tafel niet
alleen functioneel moet zijn, maar vooral
ook mooi Zoals deze kersehouten
tafel van Cassma, ontworpen
door Frank Lloyd Wright

ZANDVOORT - Een kuurbad met zeewater in de watertoren, een folkloristisch festival, de zee in de schijnwerpers, een wandelroute langs historische plekjes of een
kunstroute door de duinen. En uiteraard een goed yerkeers- en parkeerbeleid. Maar bovenal een nog duidelijkere visie op het toerisme.

Oplage: 5.400

Vier cafés vragen
nachtvergunning aan
ZANDVOORT - Vier cafés hebben maandag een verzoek
bij burgemeester Van der Heijden ingediend om tot vijf
uur 's ochtends open te blijven. Of Chin-Chin, Sesto Senso,
Wild Child en Yanks inderdaad een nachtvergunning krijgen, is echter de vraag. De burgemeester heeft al zes jaar
een nachtvergunning voor Café Koper geweigerd.

Als Henri (Paul Olieslagers) verliefd raakt op Moniek (Ina Vos)
dreigt de dubbele wraakactie mis te lopen.
Vrijdag en zaterdag speelde toneelvereniging Wim Hildering met
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hij heeft volgens Cramer er wel
oren naar dat de flat wat meer
opschuift.
Hij zei dat echter niet in het
openbaar. Lambert vertelde
wel dat op dit moment de projectontwikkelaar en de architecten denken aan een flat van
acht hoog met twee appartementen per verdieping. Een
smalle toren dus. Dat er een
veel breder vlak op de kaart van
het bestemmingsplan staat,
komt volgens Lambert omdat
de politiek er meestal voor
kiest meer mogelijkheden open
te houden.

mngstijden voor alle kroegen
en discotheken.
Daarmee zou de horeca de
hele nacht open kunnen blijven, maar dan moeten wel alle
39 cafés een convenant ondertekenen. In dat convenant zou
onder andere komen te staan
dat er na drie uur geen nieuwe
gasten meer toegelaten mogen
worden. Wie die regel overtreedt, krijgt last met een commissie van toezicht.
„Ik ben er niet zo voor, want
dan kan ik na mijn werk geen
pilsje pakken bij een collega. Ik
ga toch gewoon om drie uur
dicht," bekende Mathieu Emmen van La Bastille.
Fred Paap van Café Koper
vreesde dat er in het convenant

W. Keur draagt knipselboek
op aan grootvader 'Roest'
ZANDVOORT - Van de
gouden bruiloft van het
echtpaar Molenaar-Paap tot
en met de trein die aan het
einde van het spoor doorreed. W. Keur heeft allerlei
soorten berichten en foto's
uit oude kranten en tijdschriften geknipt. Het Genootschap Oud Zandvoort
laat er een boekje van drukken. „Nog voor de feestdagen moet dat klaar zijn," aldus Keur.
Hij woont weliswaar in Den
Bosch, maar hij is nog altijd
zeer betrokken bij Zandvoort.
„Dat kan ook bijna niet anders
met zo'n Zandvoortse naam,"
grapt hij. Niettemin heeft hij
slechts een paar jaar in het
dorp gewoond. Als lid van het
Genootschap Oud Zandvoort is

hij echter zeer actief.
Hij verzamelde in de loop der
jaren stapels knipsels uit onder
andere het Zandvoorts Nieuwsblad, de Panorama en dagblad
De Tijd. „Daaruit heb ik een vrij
subjectieve selectie gemaakt,
absoluut niet wetenschappelijk
verantwoord. Het zijn trouwens vooral foto's met onderschriften."
Keur: „Maar het geeft toch
wel een beeld van wat zich in
Zandvoort aan het begin van
deze eeuw heeft afgespeeld. Zoals de bouw van het raadhuis.
Ik vond zelfs iets over mijn
overgrootvader Kees Keur, de
mandenmaker uit de Rozenobelstraat." Hij heeft het boekje
opgedragen aan zijn opa. „Die
had de bijnaam Roest, omdat
hij knecht was bij kruidenier
Roest in de Haltestraat."

DEZE WEEK:
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Jeugd
maakt zelf
geld

een hele serie voorwaarden zou
komen. „Het idee voor de flexibele openingstijden komt uit
Purmerend, maar de situatie
daar is een heel apart verhaal.
Daar ontstond het omdat er te
veel geweld op straat was. Hier
is dat niet het geval" Paap twijfelde echter of de burgemeester
nachtvergunningen gaat verstrekken. Dat is volgens Paap,
de voormalige voorzitter van
Horeca Nederland afdeling
Zandvoort, een heet hangijzer.
Ook de huidige voorzitter,
Bart Schuitenmaker, geeft de
vier horeca-ondernemers weinig kans. „De gemeente heeft
voor de natte horeca (cafés,
red.) een uitsterfconstructie
verzonnen in het bestemmingsplan centrum. Over dat plan beslist de gemeenteraad dinsdag.
Ik denk dus niet dat er m dat
licht snel nachtvergunningen
uitgegeven worden. Bovendien," waarschuwde hij, „betekent zo'n vergunning ook dat
cafés moeten voldoen aan allerlei isolatienormen. Je moet je
wel bedenken dat jullie allemaal in smalle straatjes tussen
de huizen in zitten. Je veroorzaakt al snel overlast en dan
kun je het verder vergeten."
Schuitenmaker heeft echter
wel beloofd zich bij de gemeente hard te maken voor de nachtvergunningen. Hij zegde bovendien toe de niet aanwezige café-eigenaren een brief te sturen
om te vragen of ze hun steun
aan de vier willen geven. Daarmee hopen Chm Chin, Sesto
Senso, Yanks en Wild Child
Rock Café de burgemeester
sneller te overtuigen.
Zie ook pagina 7

pagina 3

Piet vindt
intocht
het leukste

pagina 5

Hockeydames
redden
eer ZHC
sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

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

(ADVERTENTIES)

Stormachtige

Ontslag leidt tot herrie in VVD-bestuur
ZANDVOORT - Binnen
het VVD-bestuur heerst crisis, zo blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de leden
van de VVD. Secretaris Irene Hakhof legt haar functie
neer, omdat ze het niet eens
is met de rest van de bestuursleden. Het liefst had
Hakhof voorzitter Van
Liemt zien vertrekken,
maar zij heeft daar geen
steun voor gevonden. Van
Liemt wil de kwestie tijdens
een besloten vergadering
woensdagavond aan de orde
stellen.

Als het aan het Ondernemers Platform (OPZ) ligt, gaat de
gemeente samen met andere overheden, ondernemers en verenigingen verder om Zandvoort klaar te stomen voor de toerist van
de volgende eeuw. Het OPZ, de overkoepelende organisatie van
De ruzie binnen de WD-gelemiddenstanders, strandpachters en horeca-ondernemers, organiseert donderdag een discussie over het toeristisch- en recreatief deren is onder andere het gebeleidsplan. Het concept voor dat plan legt de OPZ op tafel, het is volg van de perikelen rondom
het aftreden van VVD-wethoude bedoeling dat de gemeente het verder afmaakt.

der De Jong. Het WD-bestuur
probeerde tot het laatst toe de
gemeenteraadsleden Van Caspel, Van Marie en Van Vilsteren
ervan te overtuigen dat De Jong
aan moest blijven. Hakhof
steunde echter de fractie.
De vlam sloeg helemaal in de
pan toen WD-voorzitter Van
Liemt op 20 augustus tijdens
een roerige vergadering in de
Bodaan een verklaring voorlas
over het kopen van stemmen.
Hakhof verklaarde die avond
dat zij van te voren helemaal
niet op de hoogte was gesteld
van die verklaring en dat ze het
niet eens was met de strekking.

derdaad het lidmaatschap van
nieuwe VVD-leden zou betalen
als zij Van Caspel en consorten
zouden steunen. Volgens Van
Liemt heeft het ronselen wel
plaatsgevonden, want er waren
nieuwe leden geweest die hem
daarover benaderd hadden.

red.) achter de schermen zijn
gevoerd, had ik in het belang
van de VVD liever gezien dat
een ander gedeelte van het bestuur zou opstappen. Echter,
wat dit betreft heb je het helaas
niet altijd voor het zeggen."
Van Liemt heeft de leden ook
een vertrouwelijke brief gestuurd. „We betreuren in hoge
mate de wijze waarop onze secretaris mevrouw I. Hakhof 'afscheid' neemt," aldus de voorzitter.

The Internet Online Service
Deze rel heeft ertoe geleid dat
Hakhof nu opstapt. „Ik ben tot
HCC-DAGEN • STANDNR5.E.055
de conclusie gekomen dat ik
niet langer in functie wens te
blijven. De interne yerhoudingen in het bestuur zijn zodanig
verslechterd - het vertrouwen is
wederzijds opgezegd - dat een
goede samenwerking onmoge- Fietser rijdt
Dronken
lijk is," schrijft Hakhof aan de
ZANDVOORT - De politie
door
na
ongeluk
VVD-leden.
heeft maandagavond een ZandVolgens Hakhof lagen er nog
„Gelet op de zeer negatieve
ZANDVOORT - Een onbe- voorter aangehouden die maar
geen bewijzen op tafel dat me- acties die door de voorzitter kende racefietser heeft zondag liefst 2,15 promille alcohol in
dewerkers van het circuit in- van het bestuur (Van Liemt, op het fietspad tussen Zand- zijn bloed had. 0,5 promille is al
voort en Langevelderslag een strafbaar.
voetganger vanachter omver
gereden en is daarna doorgeDe man moest zijn rijbewijs
fietst. De voetganger, een 47-ja- inleveren.
rige Zandvoortse, brak twee
De politie ontdekte de dronrugwervels. De politie is op ken automobilist op de Zandzoek naar getuigen (telefoon- voortselaan en hield hem op de
nummer 5713043).
Kostverlorenstraat tegen.
zegt hij geheimzinnig lachend.
Robert is iedere keer opnieuw weer gespannen als het
glad wordt. „Het werk is hchamehjk en geestelijk zwaar.
Soms denk ik weieens bij mezelf: van mij hoeft al die stress
niet meer." Vorig jaar vielen
zijn feestdagen volkomen in
die krant moet ik hebben.
het water. „Op eerste Kerstdag
Omdat ik graag wil welen wat zich in
begon het vreselijk te sneeumijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
wen. Oud en nieuw was het
Zandvoorts Nieuwsblad
helemaal gevaarlijk op straat.
Vooral die ijzel was hardnek13 weken voor maar ƒ 13,50
kig. De hele feestweek zijn we
toen bezig geweest."

Van het gladheidsteam mag de winter komen
ZANDVOORT - De eerste hagelbui is alweer gevallen
en de rijp stond deze week op de bomen. Teken voor het
gladheidsbestrijdingsteam van de gemeente Zandvoort
om het materieel weer stand-by te houden.

Bmdenj 2 Amstelveen
s Maandags tot 13 00 uur
gesloten Donderdag koopauond
0206412505
Ook in ons wooncentrum Mare Smithuis
Keukenarchitectuur SamtairStudio B A D
Solidwood Plankenvloeren & Parquet plancher"
en Boley open haarden

CO

van derlhorst

iiiiiimimiimiiiim
Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
20 nov 11.05 07.00 23.34 18.55
21 nov 12.09 08.20
-.-20.05
22 nov 00.46 09.05 13.0921.05
23 nov 01.3909.4414.0622.10
24 nov 02.2710.1414.4722.45
25 nov 03.16 10.54 15.3223.24
26 nov 03.5711.4616.08 --.-27 nov 04.39 00.25 16.4812.29
28 nov 05.1901.1617.2613.26
Maanstand:
VM ma 25 nov 5.00 uur.
Hoogwater: wo 27 nov 16.48 uur
NAP + 128 cm.
Laagwater: vr 22 nov 21.05 uur
NAP - 72 cm.

Maar liefst vier zoutwagens,
met sneeuwschuivers en vegers staan gebruiksklaar opgesteld in de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat. Pekel
is er ook zat, afkomstig uit de
mijnen van Boekelo. Vijftig
ton zit er in het zouthok, een
aardig voorraadje.
„Alles is gecontroleerd en
weer eens extra doorgesmeerd," zegt Robert van de
Mij e, algemeen medewerker
van de gemeente. Maar liefst
34 werkjaren heeft hij er inmiddels op zitten. Samen met
achttien collega's maakt hij
deel uit van een speciaal team,
dat tijdens gladheid zo'n tien
ton pekel per dag wegstrooit.
De testrit die ieder jaar vooraf wordt gemaakt, verliep deze
week goed. Kisten met zout
werden op strategische, steile
en risicovolle plaatsen in
Zandvoort neergezet en het
grote zouthok werd nog even
extra geschoond. Tegenwoordig gaat het werk zoveel mogelijk machinaal. De gemeente
heeft perfect materieel ter beschikking: een grote zoutstrooiwagen wordt gebruikt
voor de hoofdwegen, de busbaan en grote straten. Kleinere

wagens worden efficiënt ingezet voor de kleinere straatjes
van Zandvoort. In een mum
van tijd is de gladheid in Zandvoort en Bentveld door het
team van de gemeente bedwongen.
Dat ging vroeger wel even
aryiers volgens Van der Mije.
„Ik ben in 1962 nog met de
schep begonnen. Het was puur
handwerk. Ook de auto moesten we met de hand laden. De
oude remise stond op de plaats
van de nieuwe begraafplaats.
We moesten altijd buiten onder een afdakje wachten op
onze werkopdracht. In weer
en wind. Kon niet anders, want
in de kleine kantine stonden
slechts één tafeltje en vier
stoelen."
„Bij' het binnenterrein van
het circuit was een zandgat.
Daar moest de strooiauto eerst
vol met zand worden geschept.
Ook 's nachts. Dat was vaak
berekoud en pikkedonker. En
er mocht maar een emmertje
zout over al dat zand gegooid
worden. Je strooide in die tijd
dan ook meer zand dan zout."

Natuurlijk,

Robert van de Mije en zijn collega's van het gladheidsteam;
zes waren bij het maken van de foto niet aanwezig

het dorp was nog echt een
dorp... Regelmatig werden de
heren even door inwoners van
Zandvoort
binnengehaald
voor een kopje warme chocolade of een lekkere bak snert.
„De mensen waren aardig en
niet zo agressief. Iedereen kende elkaar, begrip en respect
waren wederzijds."
„Tegenwoordig schelden ze
liever, omdat je in hun ogen
Toch denkt Robert met veel niet opschiet met de wagen.
plezier aan die tijd terug. Want Men beseft vaak niet hoeveel

Foto André Lieberom

verantwoording je op zo'n moment hebt. Wij moeten immers als eerste over die ijzel
rijden met een zware vrachtwagen van vijf ton. Als je één
stuurfout maakt, dan zet je 'm
zo tegen een boom. Dan is het
voorlopig bekeken met het
gladheidvrtj maken van de
straten." Volgens Robert is er
een sticker m de maak, die
gaat achterop de auto. Wat
erop staat? „Dat zullen de
Zandvoorters nog wel zien,"

Misschien gaat de gemeente
Zandvoort m de toekomst
deze werkzaamheden uitbesteden aan een particulier bedrijf. „Privatiseren zou niet
goed voor Zandvoort zijn," aldus Robert. „Wij kennen het
dorp immers op ons duimpje.
Ieder weggetje is bekend, ook
de plaatselijke invloed van de
zee. Soms maak je hier de gekste dingen mee. Ligt er bijvoorbeeld in de hele omgeving
sneeuw en is het in Zandvoort
net niet gevallen. Of het is hier
spekglad en vanaf Nieuw TJmcum is het opeens over. Wat
dat betreft is het een raar dorp.
Maar we kennen het klappen
van de zweep. De service die
wij als gemeente geven, kan
een particulier bedrijf - dat van
buitenaf komt - nooit. Zeker
weten."
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Telefoon:
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Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 18,75 half jaar/33,90

J

jaar ƒ 59,20

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L.

l

l

l

woensdag 20 november 1996

Weekmedia 17
FAMILIEBERICHTEN

uitvaartverzorging
kennemerland bv

UKKIE II (ERNST)

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

VAN IHARTE qEfEliciiEERd (ch 25siE)
MET j E VERJAARcUq

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Super
NOORD

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m donderdag 08 30 - 1 6 00 uur
vrijdag
08 3 0 - 1 2 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00

Gratis
ruime
porkeergelegenheid

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 26 november 1996 m het openbaar De vergadering
wordt gehouden m de raadzaal in het Raadhuis
vanaf 20.00 uur.

A. LAVERTU

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- benoeming nieuwe wethouder,
- vaststelling Bestuursdienstrapportage
- verordening Procedure overleg huisvesting
onderwijs,
- krediet T 14 000,-- projectplan popkoor,
- vaststelling abonnementstarieven 1997,
- verordening binnentreden ter uitvoering van
noodverordeningen,
- krediet bijwonen van startbijeenkomst door
leden Ondernemingsraad,
- referendum gemeentelijk parkeerbeleid,
- opnemen f 39 119,16 vaststelling jaarrekening
1994,
- krediet f 5 000,--aanleg twee parkeerplaatsen
autodelen,
- f 106 000,- voor invoering voorgestelde parkeerbeleid
- verhoging gemeentegarantiecircuittot2,5miljoen,
- herinrichting Kostverlorenstraat,
- aangaan samenwerkingsverband vervaardiging
Basiskaart gemeente Zandvoort,
- aanvaarding verlichting Raadhuis,
- voorbereidmgsbesluit perceel Paulus Loot 95,
Ebbmgweg 6 en Bentveldweg 1, 3 en 5,
- voorbereidmgsbesluit perceel 's-Gravensandestraat, oostzijde perceel Voltastraat 34,
- onttrekking gedeelte trottoir Louis Davidstraat
en Hallstraat,
- volkshuisvestingsplan Zuid-Kennemerland
1996-2000,
- krediet f 2 4 1 8 500,- herinrichting remise

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

EEN AlMTislipCURSUS

ANTislipschool.

bij

E, Wiivi, LuciEN, MARCO, SANCJRA,
NANCE, TON, MiEkE, Jcmq, MicHEl,
NORMEN, OMA KiEk, NAdiNE, ROSA^E,
MARGIN, JE VAC!ER.

VEE!

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
"ngh i
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

thuiszorg

bedANla voon de HJNE bElANqsrelliNq op
ONZE l 2'/2 JARlqE
KEES EN

Gerrit Hendrik Anton Vruggink
Henk

Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

FAMÏliE, VRiENdËN EN kENNJSSEN

Doingwhatyou hke tsfreedom;
liking whatyou do zs happiness.
Bedroefd geven wij U kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan

Kroon Mode

Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

59.95

De Stichting Thuiszors Kennemerland
Zuid is werkzaam m de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort De organisatie biedt
gezins- en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
wonen
Er wordt nauw samengewerkt met het
Kruiswerk en andere zorgaanbieders m
het werkgebied

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

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluestraat)
Openingstijden: ma. t/m dond.: 08.30 16.00 uur; vrij.: 08.30 - 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
96116B Teunisbloem- wijziging verleende
laan 26
bouwvergunning
96052B, plaatsen
garage
96117B Vondellaan plaatsen sirene t b v
waarschuwing burgers
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
96092B Nassauplem 5-6

veranderen van
twee woningen
naar een woning
96094BWesterdumweg 16 vergroten woning
96095BTeumsbloemlaan 26 uitbreiden
woning
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn
van zes weken na het verschijnen van dit
weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende vergunning indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden

EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

- WINDWIJZERS
- SIERHEKWERK

Belangrijk1
Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 7 003,- per
jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is),
terwijl de partner de dubbele belastingaftrek behoudt

-ENZ.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08 30 en 12 30 uur

Smakterveldweg 19
5803 AK Venray
Tel/Fax (0478)512702

adverteer in de krant

VORSTELIJK WONEN
IN ZANDVO.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID»
Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout
Telefoon 023-5213421

MATRASSEN diverse maten vanaf 79,=
Bel „BEL MATRAS" 020-4897388

De bouw van de woningen m het luxe Alexanderpark te Zandvoort is thans zover gevorderd
dat bezichtiging mogelijk is. Om met eigen ogen te kunnen zien hoe 'vorstelijk' het wonen
in dit park kan zijn, nodigen wij u uit op de bovengenoemde datum een kijkje te nemen in
een van de woningen aan de Kostverlorenstraat.

Ëeii Kompleet verzorgde begrafenis
of^creM^
Mt)èeöv^
1^

C

HOE VERKOOP JE

- SCHOORSTEENKAPPEN

Het salaris is ƒ 14,87 netto per uur voor 23-jangen en
ouder
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar

Het projekt omvat m totaal 4 type woningen Van de twee vrijstaande typen, Villa Wmdsor en
Villa Aragon zijn nog enkele woningen te koop m de prijsklasse vanaf ƒ 830 000,- v o n

BEL GRATIS 06 • 022 45 35 of vul de bon in,
~„-/

vrijstaande villa's 'in liet elinn'

Een natura-uitvnartvcrzekering,
<f «ar heb je ivtit aan.

eetkamer/keuken (begane grond) + woonkamer
(1e verdieping) 32+ 34= 66 nf
4 slaapkamers
garage •>• grote kelder
2 zonnige terrassen

'Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verxekering dekte alle
koeten, maar nel /,o belangrijk was de hulp'
en steun van Uitvaartcenlriun Haarlem.
Aüe^ werd met de uiterste /,org geregeld,
preeiet, /oalt, mijn man xich dat had voorgesteld.
•In, tleze uitvnartverxekerinff is mijn
vertrouwen meer dun tvnard.
* hen kompleet \cizorgde begrafenis of cicmatic vooi een éénmalige
afkoopsom \an f 3 145,-- (N B een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel /o'n f 5 000,-)
* Geen leeftijdsgiens, ledeieen woidt geaccepteeid
* Vooi de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
le\ens\ei/ekenng aanbieden (tot maximaal f l 000,--)
* De afkoopsom is onder bepaalde vooi waarden araekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

vi ystaande villa i
• woonkamer + separate keuken ca 64 m2
• woonkamers met uitbouw/terras op het zuiden
• 3 slaapkamers + studio
• dakterras
• inpandige garage

Dag en nacht bereikbaar voor'.
het verzorgen van een begrafenis.
'-.:~'•'•
of crematie,
. - . • • : .'.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

y

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
'arklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Fa. Gansner & Co.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

- SMEEDWERK

Momenteel zijn er plaatsingsmogelijkheden in ons gehele
werkgebied

Morgen 21 nov zou jij 80 jaar worden, maar helaas mocht het niet zo zijn Ze hebben jou van mij
ontnomen Wat hadden wij anders een fijne dag
gehad met de kinderen en kleinkinderen.
Wij missen jou nog iedere dag en denken vaak
aan jou
In gedachten een hele dikke pakkerd van ons
allen
Je liefhebbende vrouw Tiny Strijder

JAN PAAP
M IA PAA

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 12 november vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 46 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 19 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2

De vakman voor al uw:

Aan mijn liefste man

PlR 21 dcCEMbER A S WORdl dE ZAAk
clooR JAN FIN ZIJN VRiENdiN MIRJAM VOORTqEzn

ledereen die wil deelnemen aan de wedstrijd
kan zich vanaf heden opgeven bij de gemeente Zandvoort, bureau Voorlichting, telefoon
(023)57401 62 Hier kan men ook terecht voor
nadere informatie

GRITJA HEKWERKEN

Daarbij helpt u oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden gedurende minimaal 3 uur per 14
dasen en maximaal 12 uur per week

betuigen wij onze oprechte dank
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk, en de zee van
bloemen was ons een grote troost en zal een dankbare
herinnering blijven.
Uit aller naam
Ko Beekelaar

Wij dANkcN ONZE cllENTÈlE VOOR llET IN ONS
qCSTEldt VERTROUWEN

Voor de derde maal in successie wordt dit jaar
in Zandvoort een Sinterklaasetalage wedstrijd
gehouden, onder het motto Bekijk het maar!
De gemeente en de Ondernemers Vereniging
Zandvoort vragen ondernemers uit alle delen
van Zandvoort om gedurende de Sinterklaasperiode een zo mooi en origineel mogelijke etaiage aan het publiek te tonen Voor de mooiste
etalages wordt een drietal geldprijzen uitgeloofd
Omdat niet alle ondernemers over een etalage
beschikken, wordt het begrip "etalage' ruim
opgevat ook een aangekleed venster of een
versierde ingang dingen mee naar een prijs
Laat uw fantasie de vrije loop1
Voorwaarde is dat de etalage/versiering pas na
5 december wordt verwijderd Het mooiste is
natuurlijk als de etalage op 23 november a s
reeds is ingericht

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda ligt ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluestraat)

ALPHAHELPENDE

Jenny Beekelaar

)l ZONdAQ, l 7 NOVEMDCR tabbEN WIJ (NA
Veld JARCN IN dc llORCCA ONZE ZAftk OVERqCdRAqEN AAN ONZf ZOON JAN

WEDSTRIJD
SINTERKLAASETALAGES

Celsiusstraat 16
- 1 boom
Fahrenheitsstraat 49 - 1 boom
Flemingstraat 108 - 1 boom

Dat kan Als

Dankbetuiging
Voor uw blijk van belangstelling, betoond tijdens haar
ziekbed en na het overlijden van

l

Sint Nicolaas zal op zaterdag 23 november
aankomen in Zandvoort Als het weer niet tegenzit zal de Goedheiligman om 13 30 uur bij de
Rotonde voet op Nederlandse bodem zetten
Vanaf de Rotonde zal de stoet zich in beweging
zetten in de richting van het Raadhuis, via de
Kerkstraat, alwaar de Sint om 14 00 uur officieel
ontvangen zal worden door de burgemeester
Vervolgens vertrekt de stoet in optocht door het
dorp, waarna de Sint om 1445 uur een bezoek
zal brengen aan activiteitencentrum 't Stekkie
Alle kinderen en natuurlijk ook alle ouders, zijn
van harte welkom om Sint Nicolaas een warm
onthaal te komen geven

Een leuke bijverdienste ...?
Voor langere tijd ...?
Ook uw werktijden in overleg te regelen ... ?

•Ar 16 maart 1932
116 november 1996
Raalte
Zandvoort
Uit aller naam:
Familie Vruggink
Correspondentieadres
H. W. Vruggink-Lievestro
Prins Constantijnlaan 6
7242 HB Lochem
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden

ADVERTENTIES

INTOCHT SINTERKLAAS

Naast de stijlvolle architektuur beschikken alle woningen over een zeer uitgekiend woonprogramma
Zo zijn de woonkamers uiterst royaal en ontworpen op het uitzicht Grote ramen bieden een wijde blik over de tuinen en de omgeving
Ook zijn de woningen voorzien van ruimten voor studeren en hobby, grote slaapkamers, 2 badkamers, dakterras(en) en een garage

P-H Ji\, ik uil \ii)hli)\end meu intounatie o\et de natuia uit\aait\ei/.ekeimg
• O onnangen l k heb de gaiantie dat ik nog neigens aan gebonden ben
pq naam

H-i

IH2

Woningen voor mensen met exclusieve woonwensen.

man/\iou\v

Inlichtingen en verkoop:
Van der Reijden Makelaardij

stl ut

postLode/uoonplaats

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Telefoon: 023 - 571 55 31

l ^ telefoon
• O leetti]d(en)
J2j
• HH

Bon m emelop /ondci post/egel /enden aan
UitxaaitcLiitium Haailem, Aiituooidiuimmei 318,2000 WC Haailem

Fax 023 - 571 91 27

|

Een projekt van HOPMAN PROJEKTREALISATIE B.V. m samenwerking met BOMAS B.V.
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Tarkeerreferendum
is nog steeds hard nodig'

ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering
heeft haar honderden fans
vrijdag en zaterdag weer een
genoeglijke avond in gebouw De Krocht bezorgd.
Het blijspel 'Dubbel wraak'
van Alan Ayckborn zal niet
de culturele historie ingaan
als een onvergetelijk hoogtepunt, maar het werd zon- sluit uitvoerig wraak te nemen l uisterend de geest geeft.
der meer een boeiende en op degenen die hen tot hun laHenri heeft minder succes en
verzorgde voorstelling.
biele levenshouding hebben ge- 1 Delandt zelfs in een verhouding

ZANDVOORT - Volgens
Hein Blokker van het Hotelen Pensionoverleg is een referendum over het betaald
parkeren nog steeds nodig.
„Weliswaar heeft wethouder Flieringa diverse wensen van burgers en hoteliers
meegenomen in zijn nieuwe
plannen, ik vind het jammer
dat hij nog altijd wat zaken
over het hoofd ziet."
Dinsdag beslist de gemeenteraad of de Zandvoortse bevolking zich mag uitspreken over
het parkeerbeleid via een referendum. Dat referendum lijkt
het niet te halen, want diverse
partijen hebben er grote bezwaren tegen.
Blokker vindt dat het referendum er wel moet komen.
„We hebben de steun van 1600
Zandvoorters, die hun handte-

kening hebben gezet uit onvre- Dirk van den Broek een parde met het parkeerbeleid. Het keergarage maken, die slechts
referendum is een stok achter een paar meter boven de grond
de deur. In 1987 erkende de ge- uitsteekt, 's Winters kun je
meente het parkeerprobleem daar evenementen organiseren,
al. Nu zijn we tien jaar verder zoals een Pasar Malam."
en er zijn alleen duizend meters
In Park Duijnwijk kan de gebij gezet. Als we er niets tegen meente ook een garage kwijt
doen, komen er nog flink wat volgens Blokker. „Voor bewobij."
ners en voor Formule I bezoekers. Dan kijkt de gemeente
Hij heeft ernstige moeite met tenminste naar de toekomst.
de parkeermeters op de Hoge- Dat zijn slechts een paar ideeën
weg, waar zijn hotel zich ook die Zandvoorters naar voren
bevindt. „Deze zomer hadden brachten toen we onze handtewe helemaal geen parkeerover- keningenactie hielden. Maar ze
last. Waarom zou je voor die komen in het parkeervoorstel
paar weken per jaar dan meters niet terug."
neerzetten?" Bovendien vindt i
Blokker dat alle meters weg
Dat sommige politici een remoeten in de Cort van der Lin- ferendum te duur vinden, verdenstraat.
moedelijk vijftigduizend gulden, is volgens hem onzin. „Het
De oplossing voor de parkeer- ontwikkelen van de parkeerproblemen zoekt hij bij par- plannen heeft 350.000 gulden
keergarages. „Je kunt onder gekost, omdat er een bureau
het plein bij de watertoren en voor ingehuurd is."

Knap sp el in
'Dubbel wraak

Met de keuze voor Dubbel
wraak had regisseur Ed Fransen een gedurfde greep gedaan
uit het amateurrepertoire. De
verwikkelingen zijn uitgesmeerd over een twintigtal scènes op meerdere locaties en bovendien komen er in het eerste
bedrijf nogal wat wazige figuren opdraven. Maar langzamerhand komen de verhoudingen
en de complexe intrige duidelijker uit de verf.
Het verhaal begint op een
brug over de Theems. Het is
een mistige avond en bij toeval
ontmoeten Henri Bult en Karin
Koster elkaar daar. Beiden zijn
levensmoe en staan op het punt
om zich over de brugleuning te
storten. Het contact weerhoudt
hen daarvan en het tweetal be-

bracht. Het moet een 'wisselwraak' worden: de één zal de
plaaggeest van de ander het leven zuur maken.

met Moniek van Steggel van
IVIol, die Karin destijds dwars:sat in haar prille liefdesleven.
'.Vloniek brengt het er wel le•irend vanaf. Tot grote woede
Karin slaagt daar beter in dan van Karin, die in het slottafehaar complotgenoot Henri. Ze reel luidkeels 'wraak' roepend

Wim Hildering sterk
op weg naar jubileum
slaagt erin secretaresse te worden op het kantoor van Rob
Diks, de zakenman die Henri
tot wanhoop heeft gebracht.
Met verfijnd vrouwelijk raffinement ondermijnt Karin het huwelijksleven van playboy Rob
en ze rust niet voor deze ont-

Geld voor klinkers

Nieuwe presentatie
ZANDVOORT - Voortaan
presenteren Rien Couvreur
en Ton Teekens ook het ouderenprpgramma
'ZFM
plus'. Zij wisselen de presentatie af met Theo Hilbers. Han van Leeuwen zal
nog maar sporadisch te horen zijn wegens andere
drukke werkzaamheden.

ZANDVOORT - Een opening met een dubbel rouwrandje. De feestelijke opening van het hydrotherapiebad van Nieuw Unicum had
voor Henny Uyterwaal
woensdag ook een schaduwzijde vanwege de dood van
twee bewoners. Koos Bout
overleed vorige week op
71-jarige leeftijd. Jan Boom
werd vijftig.
Niettemin opende Poseidon,
de Griekse tegenhanger van
zeegod Neptunus, op symbolische wijze zwembad Sprenkelveld. Terwijl de muziek aanzwelde, was één gebaar voldoende om de fontein in werking te stellen. Het echtpaar De
Vries dook vervolgens gouden
munten op om te laten zien dat
de actie 'Gooi uw geld in ons
water' ook daadwerkelijk wat
opgebracht had. Dankzij die inzameling kon het bad aangekleed worden met een fontein,
een jetstream, drijflijnen en een
bar.
Chris Wimmers, ouder van
één van de bewoonsters, deed

Toonkunstkoor
ZANDVOORT - Het Tooniunstkoor Zandvoort geeft op 8
december een concert in de Nederlands Hervormde Kerk. Het
barokorkest Plorilegium Musicum begeleidt het koor. De soisten zijn: Lara Diamand,
VTaartje Rasker, Simon Roberts en Auke Kemkes. Pim
Overduin heeft de algehele leiding. Op het programma staan
Introdusione e Gloria van A. Vivaldi en het eerste deel van de
Messiah
van G.P. Handel. De
r
oorstelling begint om kwart
over acht. Kaarten kosten twintig gulden.

ZANDVOORT - Filmclub Si.ion van Collem draait woensag 20 november Nixon van Olijver Stone ('JFK' en 'Platoon').
JAnthony Hopkins speelt de beVoemde president van Amerika
jdie over Watergate struikelde.
'De voorstelling begint om half
acht en vindt plaats in het Cirpus. ook toegankelijk voor
piet-leden.
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Gemeente draagt
duinen over
aan provincie
ZANDVOORT - De gemeente draagt vrijdag de
Noordduinen en het Wurmenveld over aan de provincie.
Milieugedeputeerde
Van Diepen ondertekent de
akte vrijdagmorgen op het
raadhuis. Het PWN Waterleidingbedrij f Noord-Holland gaat de twee duingebieden beheren.
De overdracht vloeit voort uit
oude afspraken tussen de gemeente en de provincie. Toen
de sanering van het circuit ter
sprake kwam, is enkele jaren
geleden afgesproken dat de provincie de dumgebieden mocht
overnemen. De provincie wil er
weer natuurgebied van maken.
Volgens PWN-woordvoerder
Jelle de Jong liggen volgend
jaar de uitvoeringsplannen
hiervoor op tafel. Een deel van
de duinen zal waarschijnlijk beperkt toegankelijk worden. „Op
korte termijn verandert er niet
zoveel. De Zandvoorters kunnen bijvoorbeeld in elk geval
voorlopig nog hun hond uitlaten op het Wurmenveld," aldus
De Jong.

geëmotioneerd een laatste duit
in het zakje. Hij gooide een
briefje van honderd gulden in
ZANDVOORT - Wilco en
het water. „Dit moet iedereen
van Nieuw Unicum ten goede Marjan Spaargaren hebben vokomen. Ik hoop dat heel veel rige week Hotel Zuidertaad
bewoners gaan zwemmen, niet overgenomen van Cor en Renée
alleen mijn dochter," lichtte hij van Gelder. Ze hebben een
toe.
maand proefgedraaid. Hiervoor had het echtpaar SpaargaDe inzamelingsactie kreeg ren eetcafé Barrage in de Passawoensdag nog een opmerkelijk ge. „Door toeval zijn we bij Cor
staartje. Jan Snijder, bewoner en Renée terechtgekomen. We
van Nieuw Unicum en voetbal- willen de formule voortzetten
fan, overhandigde een paar van het hotel, maar daarnaast
schoenen van Marco van Bas- willen we het restaurant openten aan Jan Molenaar. Hij had stellen voor gasten van buitenimmers het meeste geld voor af."Snijders kostbare bezit betaald.
Molenaar streek echter over
zijn hart en liet het sprookje
eindigen zoals het hoort: Jan
ZANDVOORT - Jan de Jong
Snijder kreeg zijn schoenen terug. Het geld mocht Nieuw Uni- neemt de Zandvoortse vijftigcum houden. Dat is inmiddels plussers mee naar Schotland.
overigens uitgegeven aan de Hij verzorgt op donderdag 21
aankleding van het bad volgens november een dialezing over
dit opmerkelijke land. De dia's
jundraiser Riet van Leest.
worden vertoond in 't Stekkie
Wie zich afvraagt hoe mooi het (Celsiusstraat 190). De voorzwembad geworden Is, kan op 14 de- stelling begint om half elf. Incember tussen elf en drie uur een kijkje nemen In Nieuw Unicum (Zand- formatie is verkrijgbaar bij 't
voortselaan, linksaf tegenover het pan- Stekkie, tel. 5717113.

Hotel Zuiderbad

Schotse dia's

nenkoekhuisje).

Scholieren ontwerpen
hun eigen bankbiljet

Kerstmarkten

Nixon

Al met al een kostelijke opvoering van een apart toneelstuk. Geen dijenkletser, geen

Wim Hildering kan terugkijken op een geslaagd evenement, ook qua decor, grime en
technische effecten. Dat komt
uiteraard voor een fors deel op
het conto van regisseur Ed
Fransen, die met zoveel talent
in de gelederen vol vertrouwen
op weg kan gaan naar het vijftigjarig bestaan van toneelvereniging Wim Hildering m 1998.

Zeegod opent zwembad

Het ouderenprogramma is
elke vrijdag van elf tot twaalf
uur te horen op de lokale radio
(PM 106.9 en kabel 105.0). Komende vrijdag heeft presenta;or Rien Couvreur kweker Jan
van Kleeff uitgenodigd om te
vertellen over het winterklaar
maken van de tuin.

ZANDVOORT - Op 8 en 9 decemtaer.vinden er twee kerstmarkten plaats. De kerstmarkt
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort wordt op de
achtste gehouden. Van twaalf
tot zes staan er stalletjes op het
~ asthuisplein,
de
Kleine
Krocht en het Raadhuisplein.
De OVZ nodigt alleen handelaren uit die kerstspullen verkopen. Op 9 december is er een
kerstmarkt in Nieuw Unicum
i(Zandvoortselaan, tegenover
de ingang van de Waterleidingjduinen). De markt duurt van
pen tot vier uur.

het podium afstuift. Of ze dat
alsnog weet te realiseren wordt
misschien duidelijk in het bestaande vervolg op dit blijspel.

daverende lachsalvo's maar
een gedegen werkstuk dat met
vaart en flair voor het voetlicht
kwam. De royale bezetting was
ook deze keer uitgekiend en vol
verrassingen. Met name de
jeugdigde Linda Schmidt excelleerde in de zware hoofdrol van
Karin. Een veelbelovende creatie van een rasartieste. Gedegen
tegenspel was er van de geroutineerde Paul Olieslagers, die de
rol van Henri ijzersterk neerzette. Die kwalificatie geldt
evenzeer voor coming man Bert
Geelen in zijn sprankelende
vertolking van Rob Diks en niet
minder voor de glansrol van
Ina Vos als Moniek. Ook de bijrollen waren knap ingevuld,
met als speciale vermelding de
stoïcijnse wijze waarop Minke
van der Meulen als huishoudster Winnie tussen de bedrijven
door scharrelde.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOpRT - Het ontwerpen van je eigen bankbiljet. Dat was het thema van
een wedstrijd die de ABN
Amro uit Zandvoort onlangs organiseerde. Zo'n
zestig leerlingen uit groep
acht van de Oranje-Nassauschool en de Beatrixschool
deden eraan mee.

„Het is hard nodig dat dit grindpad tussen de kerk en het
jeugdhuis bestraat wordt. Er is zelfs al een keer iemand met een
rolstoel ondersteboven gegaan," vertelt N. Doornekamp (rechts)
aan G. Bol (links) en A. van Keulen (midden). Zaterdag hielpen de
drie dames mee tijdens de bazaar in de Hervormde Kerk. De
opbrengst, 9343,65 gulden, wordt gebruikt om de bestrating te
bekostigen.
Volgens Doornekamp was de verkoopdag een groot succes, al
durfden niet alle oudere kerkgangers de tocht door de zanderige

Kerkstraat aan. Toch werden de tweedehands spullen, de haring,
de zelfgemaakte soep, cake, kaarten en sieraden goed verkocht.

Comité Ontmoetingsdag krijgt Doofpot

MENINGEN

Het fortuinlijke resultaat
hangt momenteel rijkelijk aan
een draadje te bungelen in de
hal van het bankgebouw aan
het Raadhuisplein. Voor iedere
school viel er een eerste, tweede en derde prijs te behalen.
Deze week werden de prijswinnaars door jury-lid en kunstenares Marianne Rebel bekend
gemaakt.

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

De wedstrijd was de afsluiting van een lesprogramma
over de levensloop van een
bankbiljet, dat op beide scholen
werd gehouden. Met behulp
van een lesboek en een video-band leerden de kinderen hoe
een bankbiljet ontstaat en aan
welke kenmerken het moet vol-

ZANDVOORT - Het organisatiecomité van de Ontmoetingsdag heeft gisteravond de Zandvoortse Doofpot in positieve zin gekregen. De jury van de Doofpot vindt dat de
vrijwilligers van de Ontmoetingsdag met dit evenement
meehelpen het isolement van ouderen te doorbreken.
De Ontmoetingsdag vond 6 november voor de 25-e keer plaats.
Door het feest dit jaar te houden op de Brinck in Nieuw Unicum,
wordt volgens de jury tevens de doelstelling onderstreept: het
streven naar werkelijke samenwerking tussen alle Zandvoortse
ingezetenen. De laatste jaren was de Ontmoetingsdag overigens in
Gran Dorado. Die stelde gratis een zaal ter beschikking, maar op
verzoek van Nieuw Unicum week het organisatiecomité uit naar
de Brinck.
(ADVERTENTIE)
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De familie Molein won de pop en het levensmiddelenpakket ging
naar B. Blom, want die raadde bijna de aanschafkosten (92,31
gulden) van het pakket. Bij de verloting bleef het schelkoord
achter. Wie nummer 642 blauw heeft, kan dat nog ophalen bij
mevrouw Doornekamp (Noorderstraat 20)
Foto André Lieberom

vangen hadden - helemaal
spannend om te zien."
Deze week vond de prijsuitreiking plaats. Tegelijkertijd
mochten beide scholen - in
twee groepen - een kijkje nemen achter de schermen van de
ABN Amro. Na de ontvangst
met limonade, pepernoten en
gouden chocolade munten,
drentelden de schoolkinderen
druk en luid babbelend door
het gebouw tot de bankmedewerkers er bijna tureluurs van
werden. Maar het was hun dag.
Alle geldhandelingen werden
nu eens vanaf de andere kant
bekeken. Vooral het bezoek
aan de kluis van de bank vonden de meesten kinderen uiteraard 'hartstikke gaaf.
„Dat ook Mark van Kuijk, de
zoon van de bankdirecteur in
de prijzen viel is te wijten aan
zijn creativiteit en niet omdat
z'n vader nu toevallig directeur
is," benadrukte Marianne Rebel nog even extra. Eerlijk is
eerlijk, zijn biljet viel vooral op
omdat hij zichzelf als 'Koning
Mark' in het midden van het
bankbiljet
had
neergezet.

'Laat Leo Heino snel weggaan'
Tonny van Renterghem en Susanne Severeid reageren op het
artikel in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 13 november
waarin Leo Heino (directeur
van het Circus) aankondigt dat
hij elders gaat investeren als hij
zijn vuurtoren niet mag bouwen
en zijn bedrijf niet mag uitbreiden op het Gasthuisplein. Zij
gaan bovendien in op de commotie over anonieme schenkingen.
Hoera Zandvoorters! Leo
Heino dreigt zijn gokgeld elders te gaan investeren als
Zandvoort niet precies doet wat
Heer Heino wil. Dat wil zeggen:
hem zijn overgrote vuurtoren
in de vorm van een fallussymbool op de Kerkstraat te laten
bouwen. Dat is onze kans om
zijn goktenten en Las Vegas-achtige uitbreidingsplannen
uit Zandvoort te krijgen. Hij
zegt dat hij twee aanbiedingen
van andere gemeenten heeft:
fantastisch! Laat hij daar in
Gods naam gauw gebruik van
maken (misschien wil Lou Koper zelfs met hem mee gaan?)
Kan hij het Circus dan ook afbreken en meenemen?
Wat betreft al die beloftes
van de gemeente: waarom vertelt Leo ons nou eens niet precies wat de namen zijn van de
personen bij de gemeente die
hem steeds 'de indruk gaven
dat het goed zat'? Is dat dezelfde anonieme gast die hem vroeger toestemming gaf zijn Cir-

cus op het Gasthuisplein te
bouwen en zorgde dat hij zijn
brandweervergunning kreeg?
Ik ben al die Zandvoortse
anonimiteit zo beu; die brave
anonieme 'Strandkorrels' (is
het waar dat Leo Heine één var'i
de grotere 'Strandkorrels' is?)
die ons als maar geld willen ge
ven om van Zandvoort een cul
tureel Disneyland the maken ol'
om het plaatselijke radio sta
tion te mogen moderniseren (oh'
misschien beïnvloeden?). Er'i
dan die anonieme 'Doofpotters'. Wel handig er zo eentje te;
krijgen, want er wordt hier iri
Zandvoort toch al zo veel in do
doofpot gestoken. Zoals wie er
nou echt aansprakelijk is voo' r
de rot constructie van de oranji 3
billen van ons raadhuis en wanlneer de schuldige er eindelij l'c
een bakstenen deklaag tegen
gaat bouwen?
Nee, laat de anonimiteit ove r
aan de Zandvoortse onderwe'reld en zijn drugbarons. Kom
eerlijk uit voor wie je bent. Ei i
als je ons per se geld cadeai i
wilt geven, laat ons dan ook du: .delijk weten waar dat geld var idaan komt. Want er zijn bepaa: 1de mensen, groepen en gelcjlbronnen waarvan het voor d e
vroede vaderen van Zandvoor t
wijzer zou zijn geen cadeautje s
van aan te nemen en geen ever ituele verplichtingen tegenove r
te hebbet i.

doen. Vervolgens kwamen medewerksters van de bank op de
scholen langs om vragen te beantwoorden.
„Leuke vragen," aldus PR- en
bankmedewerkster
Regina
Doeleman. „En slim. Zo vroegen kinderen van de Beatrixschool bijvoorbeeld heel veel
over de toekomst: Pasjes,
chipknips, het heeft allemaal
hun belangstelling. Leerlingen
van de Oranje-Nassauschool
wilden daarentegen weer precies weten hoe nu zo'n watermerk tot stand kwam. En beide
Tonny van Kenterghei n scholen vonden het valse bankSusanne Severel iil biljet - dat we toevallig net ontZand voo i rt

Foto Boomgaard

„Prachtig, zo overtuigd van
zichzelf," aldus Rebel. Mark
van Kuyk won dan ook de eerste prijs op de Oranje-Nassauschool.
Eerste van de Beatrixschool
werd Evert Bol. „Dit bankbiljet
van 23 gulden mag onmiddellijk toegstuurd worden aan
Duisenburg," aldus Rebel enthousiast. Het is zo levensecht.
'Als je het biljet namaakt, kun
je lelijk gestraft worden', staat
erop geschreven. Wie het verbrandt hangt maar liefst zestig
jaar celstraf boven het hoofd,
aldus de tekst die zich beroept
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redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26. 2040 AA Zand\oort, ol
inleveren bij het kantoor op Gasthuisplein 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

op artikel 13 uit een streng wetboek. Overige winnaars, Beatrixschool: Andy van der Veld
tweede prijs, Amber Hanning
derde prijs. Oranje Nassauschool: Robin Vreeburg tweede
prijs, Diantha Dalhuizen derde
prijs.

Horeca onthaalt
klant op Primeur
ZANDVOORT - De presentatie van de Beaujolais
Primeur is ieder jaar weer
een happening in Zandvoort. Verschillende bedrijven laten hun vaste gasten
graag meegenieten van deze
heerlijke jonge fruitige wijn,
gemaakt van de eerste druivenoogst 1996.
Op donderdag 21 november
verrast La Bastille haar klanten naast de Franse Beaujolais
zelfs met een Italiaanse Beaujolais. Het wordt een gezellige
avond met lekkere Franse en
Italiaanse kaas erbij. De open
haard zal romantisch branden
en de gabber, house of hip hop
zal zorgen voor een sfeervol
achtergrondmuziekje
Ook café-restaurant Café
Neuf weet altijd goed voor haar
gasten te zorgen. De feestelijke
avond begint donderdag om
acht uut met live-muziek van
'Trio Bier'. Het eerste glas
Beaujolais krijgt u gratis aangeboden. De Franse kaas wordt
verzorgd door Tromp Kaas van
de Grote Krocht.
Mollie en Co serveert op 21
november een toepasselijk
Frans driegangenmenu met gerechten uit de streek. Dat wordt
dus smullen! Het eerste glas,
Beaujolais krijgen de gasten
van het huis aangeboden. Ook
daar Beaujolais-primeurfeest
Reken maar dat het gezellig
wordt.

Spaanse wijn
ZANDVOORT - Bij Café Koper (Kerkplein 6) schijnt van
donderdag 21 november tot en
vrijdag 16 december de Spaanse zon. Samen met diverse
Spaanse wijnen serveert Café
Koper bovendien tapas.
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voor een echte thuisbioscoop Teletekst met
uitgebreid geheugen en 60 Watt HiFi stereo
geluid Adviesprijs*2990 -
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PHILIPS 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
vt PW630A Topklasse Black Line
16 9 beeldbuis teletekst afstandbedioning Adv '3295

Ji

1875.-

P1S75.-

SONY STEADY SHOT
TR565 Met beeldstabilisator HiFi geluid Adv "22QO -

PHILIPS MATCHLINE
100 HERTZ KLEUREN-TV
PT820 Black Line S beeld
but, stereo teletekst Adv '2795

BLACK-LINE-S 63CM
TA5212 Perfekte beeldkwali
teit stereo teletekst Adv '2795 -

PHILIPS GROOTBEELD
PT4512 70cmflat square
stereo teletekst Adv'1645-

PHILIPS STEREO KTV
PT520A Black lire monitorlook teletekst Adv "1395

TC537, Maar liefst 1300 Watt vermogen met
metalen buizen, automatisch oprolsnoer,
microfilter en handige parkeerstand
Adviespnjs*375 -

1299.PHILIPSHi-SSTEREO
M870 Camcorder digitaal
steady shot 24x zoom
HiFi stereo Adv '2495

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 Superplane169beeld
buis stereo teletekst Adv '2495

PHILIPS STOFZUIGER
ELEKTRONISCH REGELBAAR

SONY Hi-8 TRAVELLER
TR650 Perfekl Hl 8 beeld
HiFistereogeluid Adv '1999 -

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentrifugegang,
regelbare thermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
pomp Adviespnjs*1199 -

749.-

1299.-

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700, 750 toeren centri
tuge, R VS trommel schokdempers Adviespri]s*949 -

1349.-

729.-

Hi-BCAMERASTUNT!
Camcorder HiFistereo 12xmotorzoom afstandbediening

WHIRLPOOL WASAUTOM.
AWM800,15 programma's,
milieuvriendelijk deurbeveiliging Adv "1079-

1199.-

699.-

SAMSUNG CAMCORDER
E807 VideoS Adv "1199

INDESIT WASAUTOM.
WN400, 15 programma's,
4 5 kg inhoud Adv "799

499.-

SONY Hh8 STEADY SHOT
TOPKLASSEi met beeldstabihsator HiFistereo digitale
zoom lichtgewicht Adv '3110-

LUXE VAATWASSER
Ned topmerk, 3 programma's, 12 couverts Adv "899 230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische
ontdooiing Vriesgedeellemet
2 vakken en ***•> sterren mvnescapaciteit Adv "1099

549.-

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv *949-

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse v o r m g e v i n g ,
• *«*sterren mvnescapaciteit Adviespnjs'899

849.-

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud CFKen HFK-vnj Adv '1399 -

849.-

1649.-

1249.MIELE 1100TOEREN
W697LW TOPKLASSE'
Volelektromsche besturing,
zuinig, stil en milieuvriendelijk Adviespnjs'2299 -

55 CM STEREO KTV
TA4310 Flat square beeldbuis teletekst Adv "1345-

695

565.PHILIPS TELETEKST
TELETEKST
PT155A Adviespnjs"725
viespnjs'725 --

465.-

STUNT! TV/VIDEO COMBI
Kleuren tv 51 cm On Screen
Display ingebouwde VHS
videorecorder Adv "1098

1999.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1 Super Trinitron,
63cm stereo teletekst "2440 -

1679.SONY 72 CM TRINITRON
KVC2921 Stereo TXT "2550 -

1249.SONY 63 CM STEREO
KVX2501 Hi-Black Trinitron,
stereo teletekst Adv "1770-

1049.-

SONY TELETEKST

Hi Black Trinitron Adv" 990-

649.SONY KTV STEREO TXT
X2101 55cmHi-BlackTnnitron platte beeldbuis "1440-

829.SONY PORTABLE KTV

399.-

TV/VIDEOCOMBINATIE
Portable KTV + ingebouwde
videorecorder Adv *999 -

••s^«s^^^ lïH IRT rffliÉiBilffi

189.-

259.-

Lavamat610 850 toeren,
waterbeveiliging, zuinig en
stil AEG meerdere malen
best getest 1 Adv "1449-

SHARP DIGITALE KOMBI
Digitale 2 m 1 kombi magnetron met 1000 Watt quartz-gnll

995.-

359.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

SIEMENS WASAUTOM
WM21000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregelmg bespaartoets*1348-

PHILIPS MATCHLINE
VR7 Topmodel HiFistereo
videorecorder Turbo-Drive
4 koppen jog & shuttle
SHOWVIEW+ PDC "1545 -

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM
WA-, Hoog centrifuge-toerental, waterbeveiliging,
bespaarprogramma's "1349 -

1079.-

PHILIPSHiFi STEREO
VR 632 TURBO-DRIVE
4 koppen, longplay "1295

895.-

749.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme IQOOtoeren Adv*1549-

SONY HiFi VIDEO: E80
Europees videorecorder
van het jaari 4 koppen
SHOWVIEW + PDC "1670-

995.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv "849-

395.-

Z A N U S S I 2-DEURS
210 litermhoud, automatische
ontdooiing Adviespnjs "749 -

495.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv "985 -

mJiiii

779

AUTOMAAT
BOVENLADER
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adv"1099-

829.-

ARISTONA HIFI VIDEO
6 SB 57 4 koppen, longplay,
showview PDC*1345-

699.-

749.-

JVC HIR STEREO VIDEO
HRJ600 4 koppen, longplay,
HiSpecDrive Adv "1189 -

MPH Cdrom 16-bit geluid W 95

miUU

jRjjlJfiB 1 jaar garantie aan huis -.V3299

BRC

WHIRLPOOL 850 TRN
AWG089,Bovenlader "1435 -

899.-

DJB mssm&ftUtóc, m*
B^l IBM
APTIVA
luivi Mr
1 1 VM r PC
u

' «IC
p$
P586/100 Mhz, 8 MB intern, •§<
635 MB schijt, kleurenmonitor, KR
Wmdowssottware Adv '2699.- BaL

AEG TURNAMAT
Uniek systeem met aparte
centnfuge-eenheid Adv'1699 -

AEG BOVENLADER
L A V 2 7 5 , 1000 t o e r e n
centrifuge, zuinig en stil,
waterbeveiliging Adv "1649 -

BÜ&f ï?£fl PACKARD
.«UW| lnKjetpnnter,sneeneeder."499.-

Vfa __;_..___„._
n«n
Ja r;f*M^:»f.-» 349.fHaH
a
|| CANON
BUBBLEJE
S
CANON BUBBLEJET

1249.-

IM Printerinkl.cartndge
Printer inkl.cartndge Adv'499
Adv'499«iHI

alri^ffO» 289.

275.-

TOPMERK KOELER
INDESIT Variabele mdeling Adviespnjs "749 -

GAS-

345.

ELEKTRO
FORNUIS
Gasfornuis met elektronische ^
oven,verlichting, sierdeksel s
ennatuurlijkGIVEG-keur "949 -

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv "699 -

BOSCH KOELKAST
Met vriesvak 140 liter "729-

445.BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud, automatische ontdooiing Adv "749 -

TDK
D-60 20.-1
Ui SONY HF-90 26,üiiAXELLXLI|.90
35,
f&mt&mmm^*^~*m^*mB*i^m^

TOPMERK WASDROGER
Tijdklok, pluizenfilter "495 -

lüjJKI
349«"
KONDENSDROGER

SONY VIDEORECORDER
t-11 Afslandbedienmg "650 -

P A N A S O N I C VIDEO
NVSD22 Bestekoopi 2koppen afstandbed Adv "734 -

479.469.-

BAUKNECHT DROGER
TRA961, Kreukbescherming Adviespnjs*949 -

WHIRLPOOL KAST
AFB594,""*capaciteit,CFK-vnj

999.MIELE WASDROGER
"

349

TypeT349, Elektronisch, RVS
trommel Adviesprijs'1799 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl a f s t a n d b e d i e n i n g

1199.-

C G B E T E R EN G O E D K O P E R
^

. . . . . . . .
Aanvraag-folder in de windel!

•

•

. ^

(HAARLEM

IBEVERWIJK

mSl^" ode!l?n Wini<e,centrum SchaÏKwijN" V
151
'
zonder extra kosten iRivieradreef 37 12 etages Superstore) lBreestraat 65

ZAANDAM
I Westzijde 55

478.-

(onder Dirk v.d. Broek)

498.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Fornuis met elektrische oven en grill "1450 -

298.

Geen afvoer nodigi RVStrommd

AEG WASDROGER
Type 520, Kondensdroger
Adviespnjs "1449

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG221 Afstandbed *498 -

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv "595 -

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs'698 -

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ225 LCD afstandbediend

289.-

448.-

INDESIT FORNUIS
Dubbele ovenruit "849 -

678.

i:r<«|L <99O
C3Sy ££«!•*•

^^SB^BJ^^

ZANUSSI WASDROGER
Lmks-enrechtsdraaiend "649 -

PORTABLE KTV37CM
Afstandbediening Adv *399

\ X I IF

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Regelbare onder- en bovenwarmteen mfraroodgnll *1025 -

^jtiy^i'fjin i.» i jjf t-^_] m :* ^

^rammg-

ifi
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ETNA GASFORNUIS
1401, SUPERSTUNTi "898 -

[AUDIO-CASSETiTESl

AKAI HIFI STEREO
VSG 720 super intelligent
HQ mid mount ^888 -

f
f

325.-

~~

PHILIPS VHS VIDEO
VHS-videorecorder afstandbedienmq Adv "645 -

m

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Otficielegarantie

SEMENS 180L KOELKAST
KT18R01, Topkwaliteit' '948-

KTV 37CM TELETEKST

629.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill
encrisp,Adviespnjs*999 -

WAS-

PANASONIC STEREO
HD600, Super-Drive, 4 koppen, SHOWVIEW+PDC "1299 -

PHILIPSVIDEO + PDC
VR242 Turbo Drive VHS
LCD afstandbed Adv "895 -

STEREO TELETEKST
Afstandbediening Adv '799

479.PANASONIC KOMBI
NN8550, Digitale magnetron,
hete-lucht oven en grill automatische programma s "949 -

649.

599.-

B L A U P U N K T 51 CM
PM51 TELETEKST Adv'699

Snelle 900Watt magnetron
24 liter inhoud makkelijk
te reinigen Vele kookfunkties Adviespnjs '699

899.-

SONY HIFI STEREO
SLV E600, Showvideo, PDC
Trilogie, 4 koppen, Longplay
Adv * 1340,-

PHILJPS3KOPS VIDEO
VR357 Turbo-Drive VHS
SHOWVIEW+PDC '945 -

PANASONIC KTV TXT
TX21
55cm flat & square
teletekst Adviespnjs'849 -

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwarmen en ontdooien Adv *279 -

WHIRLPOOL AVM260
19L magnetron eenvoudige bediening Adv "599 -

i.r^rJ.T.III^. O1QQ _ Etta

GRUNDIG 63 CM KTV
ST63 650 Momtorlook
STERÊOTELETEKST *1829

949.-

MIELE VAATWASSER
G570 TOPKLASSEi 6 programma's
12 couverts, waterontharderenwaterstop Adv "2099 -

179.-

\ïMw
1095."
AEG LAVAMAT RVS

849.-

649.-

GRUNDIG 70 CM KTV
ST70755, Flat & square,
STERÊOTELETEKST. "1949.-

849.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000, Vaatwasser RVS
binnenzijde | Lage ver
bruikswaarden, Adv *1348 -

SHARP MAGNETRON
R2V14, 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek

LUXE 1400 TOEREN
18 prog Regelbare thermostaat en centrifuge

699.SONY 100HZ SUPER!
KVE2561 SuperplatteTnmtron PIP Digital Scan stereo teletekst Adv "2970 -

749.-

BAUKNECHTVAAIWASSER
GSF341,3 programma's vanabele indeling Adv '1099-

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar Maar
liefst 280 liter inhoud, 3 vriesladen CFK/HFK-vnj '1849

PHILIPS STEREO TXT
PT440A Adviespri|S*1345

51 CM KTVTELETEKST
Off Ned Philipsgarantie *895 -

549.BOSCH VAATWASSER
SPS1012 RVS interieur, 4
sproemiveaus Adv "1179 •

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat '298 •
BOSCH VRIESKAST
GSD1300,3laden 11kgmvriescapaciteit Adv '848 -

548,

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

ATAG WASEMKAP
WH155, Luxe. 3 standen
Adviespnjs "260 -

298.-

138.-

<o Cl ClfTDO CIIDCDC
iM ne ÏAMn«tTAn
IN DE RANDSTAD

OPENINGSTIJDEN HAARLEM
7
maandagmiddag . . . . . .13.00 tot 18.00 uur.
ldinsdag ym vr\M3g. ... 09.00 tot 18.00 uur
1,=..^!.^
... 09.00 tot 17.00 uur

HILVERSUM.-MAARSSENBROEK •. l overige filialen dorideFdag 19.00, tot 21.00 uur

woensdag 20 november 1996

Weekmedia 17

Met
Zwarte Piet
heeft de
intocht van
Sinterklaas
in Zandvoort
al weken
van te voren
in zijn
agenda
genoteerd

Programma
intocht
Sinterklaas wordt rond
half twee op het strand verwacht. Bij slecht weer
•wordt omroepen dat bij via
de Haarlemmerstraat arriveert. Om twee uur verweikomt de burgemeester Sinterklaas op het bordes.
Daarna lopen Sint en zijn
Pieten een rondje door het
centrum. Per bus vertrekken zij naar't Stekkie,
waar van half drie tot
kwart over vier een groot
feest voor kinderen plaatsvindt. Sinterklaas is tussen
vier en vijf in Gran Dorado.

Foto André
Lieberom

de badplaats door
Stemmingmakerij
De meerderheid van de gemeenteraad is het erover eens: gebouw De
Krocht moet nu toch eindelijk eens worden opgeknapt. Het Zandvoortse
verenigingsleven zit er ook al jaren met smart op te wachten. Ooit gaf een
regisseur mij eens een kijkje achter de schermen. De toneelspelers moeten
echt niet allemaal tegelijk gaan dansen of springen, anders zakken ze door
de vloer of krijgen ze het decor op hun kop.
Volgens Brugman (GBZ) was er in de afgelopen jaren wel geld (zit er zelfs
een kleine 100.000 gulden in de pot), maar is daarvan slechts zo'n
zesduizend gulden besteed. „Maar ik heb er in al die jaren nog nooit een
schilder gezien," verklaarde hij onlangs nog tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling. Ik ook niet Brugman, zelfs geen klusjesman.
Sterker nog, bij navraag ben ik er nog steeds niet achter waar dat bedrag
van zesduizend gulden in 1985 nu precies aan is uitgegeven. Of het moet
het feestje van de gemeente zijn geweest dat er indertijd werd gehouden....
Of valt deze opmerking weer onder 'Stemmingmakerij'?

Fusie of ruzie
Hoe zal het aflopen? Schudden ze elkaar de hand, of zeilen de voetbalschoenen straks weer door de lucht? Zo'n 450 leden van voetbalclub
Zandvoortmeeuwen en 200 leden van Zandvoort '75 gaan donderdagavond via een algemene ledenvergadering stemmen over de knellende
vraag, die al jaren speelt: gaan we fuseren of niet? Veel oud zeer zal
daarvoor aan de kant moeten worden gezet. Immers Zandvoort '75 is
indertijd opgericht door ontevreden Zandvoortmeeuwen-leden. Spannend,
we wachten af hoe het balletje rolt.

intocht is altijd anders'

V

„Kleine kinderen zijn het
leukste," vertelde deze Piet aan
Kerkman. „Die kijken met
open mond naar Sinterklaas en
reageren het meest verrassend
op de Zwarte Pieten." Het geeft
hem volgens Kerkman veel voldoening om de kleine handjes
met pepernoten te vullen en de
spanning op hun gezichten te
lezen.

OOR KINDEBEN staat
de intocht van Sinterklaas bijna gelijk aan
Koninginnedag. Bijna,
want misschien wint Sinterklaas het zelfs wel van de koningin. De Sint kun je immers
aanraken, als je geluk hebt. En
wat is er spannender dan een
Zwarte Piet die je een handvol
pepernoten geeft?
Maar er is ook een groep vplwassenen verslaafd aan de intocht van Sinterklaas. Hoe valt
het anders te verklaren dat vier
Zandvoorters al sinds begin jaren zeventig in het Sint-Nicolaas Comité zitten? Elly Keur,
Theo Hilbers, Klaas Koper en
Cor Kerkman kunnen er geen
'genoeg van krijgen.
Hoe dat komt? Volgens Cor
Kerkman is het verstandiger
om een Zwarte Piet dat te laten
uitleggen. Toevallig sprak hij er
laatst een die al heel lang bij de
intocht in Zandvoort aanwezig
: is.

„Je moet als Piet nooit kinderen van achteren benaderen,
want dan schrikken ze echt en
dat is niet de bedoeling. Een
keer heb ik wel een jongen bewust een beetje bang gemaakt.
Hij klikte over een vriendje van
hem en dat zinde me niet. Ik
hoefde hem alleen maar lang
aan te kijken en hij kroop al
onder de tafel. Later ben ik deze
jongen nog weieens tegengekomen. Het is nu een boom van
een kerel, maar hij herinnert
het zich nog steeds."
„Het is ook een sport om

Sinterklaas kan niet zonder zijn Zwarte Pieten en de
vrijwilligers van het Zandvoortse Sint-Nicolaas Comité.
Vooral niet tijdens de intocht. De Pieten en de mensen
achter de schermen lopen de benen uit hun lijf op die
dag. „Maar dat is juist wel één van de leukste momenten," vertelde een al wat oudere Piet onlangs aan vrijwilliger Gor Kerkman. „Want de intocht is nooit hetzelfde. De reacties van kinderen, de sfeer onderling en
de manier waarop we Zandvoort aandoen, zijn telkens
anders. De ene keer komen we met een koets, de andere
keer met de trein. Het mooiste vind ik een aankomst
per boot." Als het niet te hard waait, is dat zaterdag Inderdaad de bedoeling. Bovendien maken de Sint en zijn
gevolg een riije door Zandvoort in een open bus van de
NZH.

geintjes met volwassenen uit te
halen. We zijn weieens bij een
pannenkoekrestaurant binnengestapt met de mededeling 'U
had toch om Sint en Piet gevraagd?' De eigenaar schrok

zich rot, want hij had er hélemaal niet opgerekend. Toen we
hem voor de gein ook nog om
geld vroegen, verschoot hij nog
meer van kleur. Het liep natuurlijk met een sisser af. Kijk,

dat er onderling zo'n goede
sfeer is, maakt zo'n intocht
leuk."
Piet herinnert zich volgens
Kerkman sommige intochten
nog goed vanwege het bijzondere voer- of vaartuig waarmee
Sinterklaas arriveerde. Bovendien heeft hij alles in plakboeken bijgehouden. „Spectaculair
was natuurlijk de hoogwerker
van de brandweer die we een
aantal jaren geleden mochten
gebruiken. In 1971 of '72 droegen we Sinterklaas op een
draagbaar het dorp in." De Pieten waren in de jaren zeventig
gelukkig goed getraind want
een aantal van hen deed ook
mee aan de Zeskamp.
Dit jaar komt Sinterklaas me
de Annie Poulisse van de
KNRM rond half twee aan op
het strand. Of het lukt is alleen
nog even de vraag, want als het
te hard waait kan het niet. Vorig jaar ging het ook niet door.
„Ooit gingen we met een amfi-

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, herdenking gestorvenen,
met medewerking van het muziekensemble.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds H. van Galen uit Zaandam.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.00 uur: pastor D. Duijves.

Slaapkamerterreur

bievoertuig. Nou, dat viel niet
mee. Enorme golven en wij
maar wedden wie als eerste
over zijn nek ging. Dat werd een
carnavalspiet."

God allemachtig, probeer ik van de week een beetje de slaap te vatten, zeilt
opeens Van Leeuwen (D66) dwars door mijn slaapkamer. Tegenwoordig
ook al PR via de regio-tv? Hij gaf in een flitsend interviewtje even zijn visie
over de vraag of Zandvoort moet samengaan rnet gemeenten in de regio.
„We zijn heel goed bij machte om ons eigen broek op te houden,"
verklaarde hij onder meer optimistisch in een knairoze overhemd. Of was de
kleur 'bewust' paars en waren de opnamen iets overbelicht? Mijn broek
zakte er in ieder geval wel vanaf.

Een enkele keer klinkt er in Slim ventje
het dorp weieens een wan- Een bijdehand ventje op de Nicolaassschool moest onlangs een spreekklank, als er bijvoorbeeld te beurt houden. Het onderwerp was 'de parkeerpolitie', ik mag wel zeggen
'weinig Pieten zijn. In het Zand- een hot-item voor Zandvoort. Maar nu komt het mooiste: hij nam gewoon
voorts Nieuwsblad klaagde een even een parkeeragent mee naar school. De kinderen en de leerkracht
grieperige moeder in 1972 dat vonden het 'te gek' en de jongen wist maar liefst een negeneneenhalf los
Sinterklaas te laat kwam. Maar te peuteren. Nou, die komt er later wel.
haar klacht werd niet helemaal
serieus genomen door de redac- Drooghappen
tie van de krant, want het bleek
dat de briefschrijfster zich een Dat is balen voor de treinreizigers die 'op koffie' lopen. Voorlopig heeft
uur vergist had.' Piet trekt zich Zandvoort geen stationsrestauratie meer. Voor uitbaters Kees en Mary van
volgens Kerkman weinig aan Loon was het geen doen meer om de tent te runnen in die chaos. Het bedrijf
is noodgedwongen tijdelijk gesloten, ook al was beloofd dat ze gewoon
van klachten.
„Ach, je krijgt altijd commen- konden doordraaien. Dat wordt 'droogbekken' tot volgend jaar, want een
taar. Maar het gekke is dat je vervangende kiosk zit er mooi niet in. Boze treinreizigers hoor je nu iedere
'No Service'.
vooral volwassenen hoort zeu- morgen mompelen: NS
ren. Kinderen maken zich druk
over andere dingen. Ze vragen Visioen?
liever aan me hoe oud Sinterklaas is en of het koud op de Lijkt me geen gemakkelijke positie voor Jan Jongsma, voorzitter van de
partij Gemeente Belangen Zandvoort. U kent ze toch wel? Die van: 'Geen
boot was."

Dier
van de
week

visie maar visioen'...(of was het nu andersom?) Enfin, Jongsma is voor een
tijdje manager van Circus Zandvoort geworden. Wat wil nu het geval. Een
van zijn directeuren, Leo Heino, wil graag een 18 meter hoge vuurtoren in
de Kerkstraat neerzetten. En als ik de bevolking van Zandvoort moet
geloven wil Jongsma heel graag vuurtorenwachter worden. Maar zijn eigen
partij is hartstikke tegen. Da's ook lullig, maar tja, het leven is hard.
Overigens zijn alle partijen tegen, behalve Lou Koper (D66). Hij was er niet
toen ze het onderwerp behandelden, dus heb ik het zelf even aan hem
gevraagd. Heino wil misschien elders investeren.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:

Zondag 10.00 uur: H. de Jong uit Zandvoort.

Weekenddiensten

Speelweek van 21 t/m 27 Nov.

A.L.
Dagelijks 13.30

„
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A.L.
Dagelijks 15.30

12 jaar
Do. t/m di.
20.00
Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag 27 november om 19.30 uur

LA HAINE
Regie: Mathieu Kassovitz
Met: Vincent Cassel en Hubert Kounde

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686
WWW.CIRCUSZAriDVOORT.riL

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtentaerg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (0230
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tusWie Binkie ziet, smelt ter
sen 11.00 en 17.00 uur.
plekke. Hij valt bij de
Alg. Maatschappelijk Werk
verzorgers van het asiel dan
Zandvoort: Noorderstraat l, tel. ook beslist in de smaak. Maar in
5713459
bgg
023-5320464. een gezellig Zandvoorts gezin
Spreekuur op werkdagen van zou hij nog beter tot zijn recht
9.00-10.00 uur. Verder volgens
komen. Binkie is pas vijf
afspraak.
maanden oud en heeft nog wel
Telef. Meldpunt Sexueel Ge- wat opvoeding nodig. Wie deze
weld: tel. 023-5340350 op werk- vrolijke mannetjeshond in het
dagen 12.00-14.00 uur en maan- gezin opneemt, krijgt er dus een
dag+
donderdagavond leuk, speels kind bij. Hij kan het
19.00-21.00 uur.
echter goed met mensen en
Telef. meldpunt Ouderen Misandere honden vinden, dus
handeling: 023-5159700, van
zoveel problemen levert dat
08.30 tot 17.00 uur.
waarschijnlijk niet op. Meer
Zandvoortse Vereniging van
informatie bij het Kennemer
Huurders: Gratis advies voor
Dierentehuis Zandvoort,
leden. Telefonisch spreekuur
Keesomstraat 5, tel. 5713888.
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Wat dacht je hier van Leo.... Je vuurtoren op De Dam. 'Amsterdam
Beach': Toekomst....of visioen?

Condooms
Het dorp gonst erover. Binnenkort Gay-Watch op het strand van Zandvoort.
Ze gaan via folders en 'verrassingspakketjes' voorlichting geven over hoe je
veilig moet vrijen 'en zo'. Wel even bergschoenen aan hoor 'mister Gay-Watch', als je ook de duinen en pannetjes achter het naakstrand meeneemt. Daar breek je in de zomer namelijk je nek over de rondzwervende
condooms.

Die is gejut, tut
Soms betrap ik mezelf erop, wat een ongelooflijke naïeve romanticus ik
ben. Neem bijvoorbeeld De Stoel, u weet wel, dat gigantische hardhouten
kunstwerk dat ooit geplaats zou worden vlak voor de kust van Zandvoort.
Tijdens de eerste woelige nacht verdween het gevaarte al voorgoed in de
kolkende zee en ligt nu ergens muurvast op de bodem. Althans, dat
dachten we toch? En ik maar hopen dat ie nog eens zou aanspoelen. Een
heel oud Zandvoorts mannetje vertelde mij deze week een heel groot
geheimpje. De Zandvoorters zijn niet alleen vreselijke goede vissers ze
kunnen nog beter jutten. U begrijpt waarschijnlijk wel waar ik heen wil
Ik
was werkelijk met stomheid geslagen.

H Burgerlijke stand g
Periode: 12 - 18 nov.
Getrouwd: Peter George van
den Boogaard en Hilda Janbroers.
Geboren:
Richard, zoon van Sander Koper en Alberdina Koster. Nicole
Maria Johanna, dochter van
Pieter Gijsbertus Theunissen
en Maria Bertha Clazina Begheijn.
Overleden:
Hendrika Roos-Cordes, 70 jaar.
Rudolf Abspoel, 70 jaar. Dirk
Leendert Nieveld, 86 jaar. Jan
Jacobus Boom, 50 jaar. Jacobus
Bout, 71 jaar.

Wat betekende WD ook alweer? Vrijheid, vriendschap en democtratie?
Illustratie Mare do Boer
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Tweedehands Wedinïboetïeh voor dames te kinderen

Corn.Sleüersstrast 212.2042 GP Zandwoort 02507-31712
ORGANISEERT EEN

„MODESHOW
Uw gasbedrijf adviseert!

OP MAANt?AGiS NOVEMBER A.S.
OM19.OOUURIN:

Roses C anti na

STOOKAKTIE '96/'97

Zaridvportselaan 187
Zandvoort: O23-571 3401

uitgerekend voor U!
GRATIS - GLAS

René Bouibique
Shoe Bïzz
Headsïgns Kapsalon
Foto Boomgaard
gesponserd door CAFÉ DE KLIKSPAAN

Voor c/e week van 11-11 t/m 17-11
Normaal
jaarverbruik

CEPAGE VIN DE PAYS D'OC
Beroemde w inmakers uit Frankri|k
hebben zich toegelegd op het maken van w jn
uit een enkel druiven ras cepage genaamd
De spec fieke kenmerken van deze wijnen
sprak onze inkopers zo aan dat zij direct
vier van deze uitmuntende wijnen
selecteerden

ELDERS 2&95

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800

25
32
38
44
51
57

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

64
70
76
83

Totaal vanaf
l november **
41
52
62
73
84
94
105
115
125
136
146
156
172
187
203
219
235
261
287
313
338

89
95
105
114
124
133
143
159
175
191
206

Kosten
deze week
13,25
16,96
20,14
23,32
27,03
30,21
33,92
37,10
40,28
43,99
47,17
50,35
55,65
60,42
65,72
70,49
75,79
84,27
92,75
101,23
ƒ109,18

KAARTEN KOJTEN t 9" OMCl, 3 CONSUMPTIEBONNEN)
EN ZIJN VERKIUWeAAn &U P« POVENSTAANDE WINKELS

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

PRIMEUR
ELDERS 7f95

KIRIN
JAPANS
BIER

In eamenwenkln0 met:

ELDERS

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Zand voorts Nieuwsblad
~feffiS*>rv["UKOOPAHjRES!t»l"M
Fa. P. Klem
Super Noord
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 1 92, Zandvoort
Gasthuisplem12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwij k

AKO
Bruna Balkenende

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

GRATIS
GLAS

Mobil

heeft alle dranken!

Het Station
Circus Zandvoort

HAARLEM Califormeplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT Burgemeester Engelberisstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

wensen u.

Speel mee in de Postcode Loterij

.

o

wil de Postcode Loterij ook, en
daarom steunt de Postcode
Loterij het Wereld Natuur Fonds
De gehele netto opbrengst van de
loterij gaat behalve naar het We
reld Natuur Fonds ook naar de
zes andere goede doelen, zoals
Lnicef en Artsen zonder Gren
zcn Via Stichting DOEN gaat
ook nog eens geld naar vele honderden grote en kleine projecten
die allemaal helpen de wereld levend en leefbaar te houden

ƒ50,ex. BTW

B

Meehelpen

In de Postcode Loterij speelt u
mee voor reusachtige prijzen
en fantastische goede doelen:
zeven organisaties die werken
aan een betere wereld voor
mens en dier Zij ontvangen
iedere maand m totaal 20 miljoen gulden voor hun belangrijke werk
Feu van die goede di den is het
Wereld N Uuur Fonds dat over de
hele wereld werkt aan het behoud

van natuur en de bescherming
van bedreigde diersoorten Het
Wereld Natuur fonds maakt /ieh
op voor de komende eeuw met de
Living Planet Campaign

Meespelen in de Postcode
Loterij IA hulp aan mens en
natuur en lian\ op de leukste
pri/zcn

Meespelen in de Postcode Loterij
is dus meer dan kans maken op
prijzen die kunnen oplopen tot
miljoenen guldens' Meespelen is
ook meewerken en meehelpen
aan een goede toekomst voor
onze kinderen en kleinkinderen
Voor een tientje per maand speelt
u al mee Vul de bon m en stuur
hem op Uw hulp is nodig en er
liggen prachtige prijzen op u te
wachten H

S Nieuwsblad
van 31 december 1996
Ik kies model:

ƒ75,ex. BTW

Wereldwijde campagne
Deze campagne wordt over de
hele wereld gevoerd met als doel
de natuur die nog o\er is voor
on/e kinderen te behouden ?odat
ook /ij kunnen genieter van al het
moois dat de aarde ons biedt Dat

Naam:
Adres:
Postcode:

[•JA ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bmgoprijzen de Mega Jackpot en de Postcode Kanjer
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement op aanvraag
verkrijgbaar tel 020 677 68 68

Handtekening:

ƒ 20 (twee lotnummers)
/ 10, (een lotnummer)

ƒ *O (vier lotnummers)
ƒ 30 (drie lotnummers)

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Plaats:

editie 17
Naam

D dhr

$t5tain<cf:Mfefc|a^^
Adres

Getal 23 t/m 36

Getal 1 t/m
37 33 29 16 21
05 02 38 23 [11
20 45 35 06 '30

22
42 119
22 10
36 43

Maakt u uw kaart vol met
O7
dan wint u de
Thuisbingo

f 25.OOO,-

41
12
39
17
04
24
14

ƒ 1 000,ƒ 500,-

ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

08
18
09
01
34
28
31

Mijn tekst luidt:

Postcode

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Plaats ...

B

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000 Tel
Postbanknummer

Straatprijs:
-

/5.OOO,5563 AA
Extra Prijs ƒ 25.OOO,5563 AA 008

2923 E J 002 in Krimpen, 7609 CA 167 in
Almelo en 9761 BE 013 in Eelde

r

i
!

i i i i i i i
! ! ! ! ! ! !

1509611

r",/ -T

Ztrfoufen voorbehouden

Liefst 3 BMW's!

Banknummer

Bon uitknippen en m een envelop
J (zonder postzegel) opsturen naar
. Nationale Postcode Loterij
| Antwoordnummer 19503
i 2501 ZV Den Haag

f

NATIONALE
LOTERIJ

ƒ110,ex. BTW

Inzenden tot uiterlijk 20 december 1996 aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26,2040 AA Zandvoort
Tel. 023-5717166
Fax: 023-5730497

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Opbrengst collecte
Brandwondenstichting
ZANDVOORT - De collecte
van de Brandwondenstichting
heeft dankzij ijverige collectanten 3034,15 gulden opgebracht.
De Brandwondenstichting, die
25 jaar bestaat, is overigens nog
op zoek naar nieuwe collectanten voor volgend jaar.

Vijf kunstzwemsters
halen NK-kwalificatie

ZANDVOORT Vijf
kunstzwemsters van de
Zandvoortse Zwemvereniging De Zeeschuimers haalden tijdens een wedstrijd
verplichte figuren in ZuidOost Beemster hun tweede
tpegangslimiet voor de kwaBazaar
lificatiewedstrijd voor de
ZANDVOORT - De op- nationale kampioenschapbrengst van de bazaar van de pen.
Nederlandse Protestantenbond
NPB heeft 2275,10 gulden opgeleverd.
Een deel van de opbrengst is
voor een dakpannenfabriek in
Sri Lanka, de rest is voor activiteiten van de NPB.

Tropisch dansfeest
in Havana's
ZANDVOORT - De salsaband Cari Costa treedt 30 november op in Havana's (Haltestraat 46). Afafa organiseert het
tropische dansfeest.
De gasten worden verwacht in
tropische kleding en accessoires. Het feest begint om negen
uur.

Ditte Valk, Anouk Noordervliet, Tamara van Rhee, Sandra
Beugel en Esther Komen zullen in ieder geval bij die belangrijke Nationale kunstzwemstnjd present zijn. Er is een
grote kans dat de Zandvoortse
ploeg wordt uitgebreid met
Wendy van den Broek en Monique van der Werff, die hun eerste limiet zwommen. Zij kunnen zich kwalificeren tijdens
drie wedstrijden in de komende
•weken.
De Zeeschuimers sloten de
wedstrijd in Zuid-Oost Beemster zeer succesvol af. In totaal
scoorden
de
Zandvoortse
kunstzwemsters als beste van
de negen deelnemende verenigingen uit de regio Noord-Hol-

land, zonder Amsterdam en 't
Gooi. De Zeeschuimers scoorden 364 wedstrijdpunten en
werden gevolgd op ruime afstand door Alliance Zaandam
en DWT uit Haarlem.
In de seniorenstrijd werd Ditte Valk glorieus eerste met
71.311 punten waarmee zij een
sinds 1992 bestaand record van
Anouk Noordervliet overtrof.
Anouk werd tweede, terwijl Tamara van Rhee zich als vijfde
plaatste. In de juniorenklasse
plaatsten Sandra Beugel, Esther Koomen en Monique van
der Werff zich als de drie besten en wisten met hun hoge score een plaats in de kwalificatiewedstrijd af te dwingen.
Bij de jongste leeftijdsgroep
kwamen de Zeeschuimers nog
niet in de top terecht. Anette en
Nicolette Knape van DWT en
Celine ten Brink van Alliance
deelden de medailles. De Zeeschuimers Joyce Frederiks (8e), Shanita Doerga (13-e) en Gabriëlla Munier (14-e) behaalden
in ieder geval een prima limiet
voor de komende Nationale
Jeugd Kampioenscahppen.

De kloof tussen stropdas en accent
ZANDVOORT - „Als
Bart nu achter de andere
cafés aangaat, dan willen
wij onze excuses wel aanbieden." Louis de Jongh
van The Buddy's maakt
aan het einde van een rumoerige
horecavergadering maandagavond' toch
nog een verzoenend gebaar
richting de bestuurstafel.
Het is bijna ontroerend.
Maar er is dan wel een
avond vol miscommunicatie aan voorafgegaan.
Als aan het begin van de vergadering Eugène Weusten namens acht cafés een lijst met
stellingen uitdeelt die precies
tegengesteld zijn aan wat de
organisatoren van de bij eenkomst willen, verschieten
Bart Schuitenmaker (voorzitter Horeca Nederland afdeling
Zandvoort) en Ploris Faber
(Stichting Zandvoort Promotie) onmiddellijk van kleur.
„We kunnen wel weer naar
huis," sist Schuitenmaker.
Ze hebben een avond in Ses-

to Senso georganiseerd om de
cafés achter één plan te krijgen: gezamenlijk aan de burgemeester vragen of de sluitingstijden vrijgelaten kunnen worden. Bovendien is het nodig
om de thema's voor de drie
zomerfestivals vast te stellen
en enige uitleg te geven over
de begroting
van
vorig
jaar.
Maar negen
kroegbazen
hebben een
week eerder
al het een en
ander bekokstoofd tijdens
een etentje bij de Chinees.
„Om onder mekaar lekker te
roepen wat we vinden," zoals
René van der Moot (Yanks)
het verwoordt. „En dat was
best fijn en best emotioneel en
best een zooitje."

Ie horeca-ondernemers (dus
geen gezamenlijk convenant
met de gemeente), voortaan
het jazzfestival met blues aanvullen en de cafés de mogehjkheid geven om buiten Zandvoort Promotie om een podium bij de gemeente aan te vragen.
Schuitenmaker en Faber
voelen
zich gepakt.
Het gras is
voor hun voeten
weggemaaid. Nee,
• zo moeten ze
dat niet zien,
probeert de ene caféhouder na
de ander hen duidelijk te maken. Het is geen coup, het is
alleen een poging om ongebreidelde discussies in Sesto
Senso te voorkomen.

Rumoerige
horecavergadering

Die discussies komen er
Toch heeft Weusten er een niettemin toch. Oud zeer, misgestructureerde brief van ge- verstanden, nieuw wantroumaakt, waarin de acht precies wen en cynisme. Ingrediënten
aangeven wat ze willen: nacht- genoeg. Ook al zegt Mathieu
vergunningen voor individue- Emmen (La Bastille) een paar

Arvee
ZANDVOORT - Rene de
Vreugd exposeert onder di
naam Arvee voor het eerst zi]n
schilderijen De opening van de
expositie vindt plaats op zater
dag 23 november om vier uur m
zijn eigen zaak Artatra (Zee
straat 34). Het thema van de
tentoonstelling is 'emoties'. De
expositie is tot en met 23 maait
te zien.

keer: „Laten we voor de kar
gaan lopen in plaats van erachter. Verder kijken, niet terugkijken." En ook al tracht
Schuitenmaker de kloof tussen zijn stropdas en het onvervalste Amsterdams van de gebroeders Van der Moot
(Yanks) te dichten met 'oneliners' als „wij zijn jullie en jullie zijn wij." Ze doen het tijdens Amerikaanse verkiezmgen misschien goed, maar in
Zandvoort blijven ze hangen
boven de biljarttafel.
Totdat de bestuurstafel concrete beloftes gaat doen. Zijlstra (Bierwinkel) gaat als eerste om. „Als het Ondernemers
Platform zich donderdag bij
de gemeente (tijdens de presentatie van de toerismenota,
red.) voor ons hard maakt,
dan zie ik het wel zitten " Emmen volgt. „Misschien toch
niet zo handig om die vergunningen vandaag al bij de gemeente af te leveren. Kunnen
we ze nog terughalen?" De rest
knort. Het morren zakt weg.

Multiple sclerose
ZANDVOORT Op donder
dagmiddag 12 december praat
Klazien uit Zalk over 'gezond,
natuur(lijk) de winter door' tij
dens een themamiddag van de
Multiple Sclerose Vereniging
in Nieuw Unicum De bijeen
komst duurt van twee tot viei
uur.

Aanleunwoningen
ZANDVOORT - De aanleun
woningen van Huis in het Kost
verloren worden woensdag 27
november opgeleverd. De wonmgen zijn bedoeld voor oude
ren die nog wel zelfstandig wil
len wonen, maar enige hulp no
dig hebben. Er zijn overigens
nog ongeveer 12 appartemen
ten beschikbaar.

Monique van Hoogstraten

noemen wij
Winkelend zondagspubllek, daar kijken Zandyoorters
al lang niet meer van op. Op Schiphol Plaza, de
winkelpromenade bij de luchthaven, is het echter een
opmerkelijk fenomeen. Vooral als het slecht weer is,
trekken mensen uit de regio naar het winkelcentrum
en lopen ze tussen de vliegtuigpassagiers door.

D

E GEUR VAN chocolade
en vers gebakken brood
komt je in de hoofdstraat
van Schiphol Plaza tegemoet.
Grote bagagekarren met daarop de koffers uitgestald, staan'
her en der in de zijstraatjes.
Haastige zakenreizigers snellen de uitnodigende etalageruiten voorbij. Het is een doordeweekse dag, maar er heerst een
enorme bedrijvigheid.
Vanuit de richting van het
spoor stapt een vrouw richting
de winkelstraat. „Waarom ik
hier ben? Mijn trein heeft vertraging. Aangezien ik toch moet
wachten op mijn aansluitende
trein, kan ik net zo goed ondertussen even rondkijken."
Twee vriendinnen uit Lelystad, Marianne en Janine, staan
voor de etalage van Metz. Ze
moeten een half uur wachten
op de aankomst van een vliegtuig uit Alicante. Marianne:
„We zijn hier gewoon samen
even lekker aan het rondneuzen, hebbedingetjes bekijken.
En daarna gaan we verderop
koffie drinken."
In de kapsalon wordt een

vrouw geknipt. Ze vertelt dat ze
bij Transavia op kantoor werkt
en even 'heel makkelijk tussendoor' is gekomen. „Als ik thuis
naar de kapper zou moeten,
kost het mij een vrije dag, nu
kom ik gewoon in mijn pauze."
Eugénie Lugten uit Zaandam
winkelt met haar zoon op
Schiphol Plaza. Zij vindt de opzet van 'Plaza' niet zo geslaagd.
„Ik vind het er vrij prijzig. Die
winkel met die woonspulletjes
is ontzettend duur. Mijn zoon
zegt net dat de sportwinkel hier
een andere collectie voert dan
die bijvoorbeeld in Amsterdam.
Hele luxueuze schoenen en
shirtjes."
Ze vervolgt: „Het is zo klaar
als een klontje dat ze niet doelen op mensen zoals wij, die op
een druilerige vrije dag even komen kijken. Maar op klanten
met geld. Ik snap dat wel, als
wij in het buitenland zijn letten
we ook niet zo goed op prijzen;
het geld spreekt je minder aan,
dus je gaat er makkelijker mee
om. En vooral als je moet wachten op een vlucht."
Franc Heijke is de account-

-manager van Schiphol Plaza.
Volgens hem zijn de bezoekers
onder te verdelen in verschillende categorieën. „Op het
complete Schiphol-terrein werken ongeveer 40.000 mensen.
Dat personeel vormt onze
grootste klantengroep en is
goed voor 27 procent van de totaal behaalde omzet."
„Onze tweede doelgroep is uiteraard de luchtreiziger zelf. 60
procent van de aankomende
reizigers is Nederlanders. Het
aantal kopers onder de luchtreizigers is groter dan we tevoren gedacht hadden. Zij kopen
een kunstaardigheidje, bloemen of snoep om mee te brengen als cadeautje. Erizij halen
alvast wat brood en melk voor
thuis. Maar ook de vertrekkende reizigers doen hier hun inkopen."
Volgens Heijke is slechts een
klein percentage van de Plaza-bezoekers recreant, om precies te zijn 7 procent. „Toch
zijn recreanten heel belangrijk
voor ons: zij zorgen voor een
kwart van de totale omzet."
Het Schiphol-personeel, de

Filmmuziek

Luchtreizigers, dagjesmensen en Schiphol-personeel zijn met z'n allen goed voor 75 procent van de omzet van Schiphol Plaza
Foto Luuk Gosewehr

luchtreizigers en de dagjesmensen zijn met z'n allen goed voor
75 procent van de omzet van
Schiphol Plaza. De rest van de
inkomsten komen uit de zak
van de andere bezoekers. Volgens Heijke zijn dat de wégbrengers en afhalers, mensen
die met de trein overstappen en
een kleine groep die eenmalig
Schiphol aandoet.
Schiphol is de ontwikkelaar,
financier en exploitant van Plaza. De nieuwe winkelpromena-

de werd begin 1995 geopend, opgezet om het wachten voor reizigers zo veel mogelijk te veraangenamen. Een andere reden
is dat Schiphol andere inkomsten binnen wilde krijgen dan
de landingsgelden uit de luchtvaart. Net zoals dat al gebruikelijk was bij de autoverhuur, tax-free winkels, horeca, vastgoed
en kantoren.
De winkeliers op Plaza betalen geen vaste huurprijs per
vierkante meter, maar een per-

centage van de omzet. Als de
zaken minder gaan, betalen ze
minder huur, als er meer omzet
is, meer huur.
Arkesteijn van Food Village
verbaast zich nog steeds over
het grote aantal mensen uit de
regio dat naar zijn supermarkt
toe komt. „Deze groep heeft ervoor gezorgd dat wij gekluisterd zitten aan de radio om
naar de weerberichten te luisteren. Wanneer er slecht weer is
voorspeld, wordt het overal be-

redruk. En als bijvoorbeeld zomers het weerbericht voor het
weekend belabberd is, maar het
weer klaart ineens op, dan zijn
de barbecue-spullen niet om
aan te slepen."
,
Bij Leomdas Bonbons liggen
de topdagen voornamelijk in
het weekend. Medewerkster
Marjan Bouwhuis: „Zondag
noemen wij altijd buggy-dag.
Dan komen de gezinnetjes met
hun buggy's langs. Op zaterdag
en zondag komen vooral veel

dagjesmensen."
Volgens Van Poppel van de
lederwarenwinkel is er een
groot verschil tussen het koopgedrag van het personeel en de
andere klanten. „Personeel
komt wel twee of drie keer
langs voordat ze iets aanschaffen. Zij kopen wel, maar mmder luxe. Ze leggen met even
hun gouden ciedit card op de
toonbank om een Lagerfeld
handtas van 2000 gulden te kopen. Onze topper op de schoenenafdeling is de speciale ste
wardesspump. Effen zwart of
donkerblauw, geen franje, goud
of randjes."
Account-manager Heijke van
Schiphol Plaza is het niet eens
met de ondervindingen van Plaza-publiek dat de waar er nogal
prijzig is. „Ik bestrijd ten zeerste dat wij duurder zijn dan andere winkelcentra met dezelfde
producten. Het is hier niet
goedkoop, er zijn duurdere
merken. Maar bij de juwelier
liggen eveneens horloges van
vijftig gulden. Ja, ook Rolex'en
van 15.000 gulden. Als je daar
voorbij loopt, denk je 'wat
enorm veel geld, daar is het
duur'. Maar ik vind dat een
klant behoort te weten dat een
winkel zowel duurdere als
goedkopere spullen verkoopt."
Zou er geen goedkopere wmkel bij moeten komen? Zoals de
Zeeman? Franc Heijke schudt
resoluut zijn hoofd. „ Nee, dat
kan niet. Die winkel verkoopt
laaggeprijste artikelen van een
korte levensduur. Een duurder
product dat langer meegaat,
mag iets kosten. Op Plaza zit
het geld los m de zak. Eigenlijk
is dat inherent aan het verblijf
op een luchthaven."
Er zijn inmiddels uitbrei
dmgsplannen voor Schiphol
Plaza. „We hebben nu maar
4000 vierkante meter voor wmkels. Maar we zitten om de ta
fel: als we er nog wat meters bij
kunnen krijgen, voegen we m
1997 nog wat zaken toe."
Joan Makenbacli

(ADVERTENTIE)

BIJZONDERE

In de tijd van de geluidloze film was het heel
normaal. Tijdens de voorstelling speelde een orkest en legde een zogeheten 'explicateur' uit wat
er op het witte doek te zien was.
Op zondag 12 januari keert die tijd even terug
tijdens een speciale vertoning van Charlie Chaplins 'The gold rush' bij de Filmclub Simon van
Collem. Het Max Tak Orkest ondersteunt elf man
sterk deze legendarische stomme film. Een. explicateur, dirigent en operateur zijn daar eveneens
bij.
Het orkest, opgericht in 1978 en vernoemd naar

de vroegere dirigent van Tuschinski, treedt regelmatig op in theaters, concertzalen, filmhuizen en
tijdens filmfestivals. De afgelopen jaren heeft het
Max Tak Orkest ook rondgereisd met onder andere 'The kid' van Charlie Chaplin en 'The lodger'
van Hitchcock.
Aan de voorstelling gaat een selectie van oude
journaals, korte kluchten en tekenfilms vooraf.
Leden betalen 25 gulden, niet-leden dertig gulden. Kaarten zijn nu al te koop bij het Circus op
het Gasthuisplein
Foto Pr/Thys Ockersen

'Circuit
moet
stoppen
EENTJE
met aanleg racebaan'

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Volgens de Stichting Geluidhinder moet
het circuit acuut stoppen met de ontgrondingswerkzaamheden en het aanleggen van geluidswallen ten behoeve van
de aanleg van een nieuwe baan.
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Meubelboulevard Diemen
Sraep 5, tel 020 - 695 64 09
alndpunl tramlijn 9 - vrljdafl koopavond

Het circuit mag volgens de Stichting Geluidhinder geen werkzaamheden verrrichten, omdat de milieuvergunning nog niet van
kracht is.
Bovendien is het bestemmingsplan nog niet klaar. De Stichting
Geluidhinder heeft de provincie hierover op 14 november een
brief gestuurd, omdat zij zich afvraagt of het circuit zich wel aan
de regels houdt.

Harvink
Henme de Jong

vanReeuwijk

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

VERKOP

20
21
22
23

NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER

VAN
VAN
VAN
VAN

9.30
9.30
9.30
9.30

21.30
21.30
21.30
17.00

EENMALIGE MAGAZIJNVERKOOP VAN MEER DAN 100
MONSTERMODELLEN VAN TOONAANGEVENDE
DESIGNMEUBELEN. FABRIEKSNIEUWE, PUNTGAVE
MEUBELEN.
MET VELE DUIZENDEN GULDENS KORTING.

Sniep 7, Meubelboulevard Diemen, Ringweg afrit S 113/Diemen. (020) 6994111 fax: (020) 6903881
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Persil lijn: de oplossing
alle wasproblemen
Met de komst van de wasmachine is de was een fluitje van een cent geworden. Tenminste, dat lijkt zo.
Veel mensen willen namelijk niet alleen een grondig
schone was, maar ook dat kleding na liet wassen er
mooi uit blijft zien. Om antwoord te geven op allerlei
wasproblemen heeft Persil een speciale O6-lijn
geopend
Pei sil is een van de oudste
wismeikcn in Nederland In
do 90 )aai van haar bestaan is
f on enorme ervaring opge
bouwd Die ei varing wil Per
M! giaag delen met iedereen
die wasproblemen effectief wil
jplossen Op het nummei
Ob 0186 kan men met vragen
pi oblemen of opmerkingen
ovei de was en Persil terecht

Profiteer nu van de ongekende kado's
en de scherpste prijzen

Omdat wassen vooi velen van
ons misschien een automatis
me is gewoi den en vooi al die
genen die in de toekomst de
was moeten doen blij i t Persil
de ontwikkeling van het was
sen nauwlettend volgen

M

Bij aankoop van Anaïs eau de toilette 50 ml
luxe badlaken KADO

M

Bij aankoop van 50 ml eau de parfum van Loulou
een luxe shawl KADO

M

Bij aankoop van een Loulou bleu eau de toilette
een LouLou bleu bodymilk van 50 ml KADO

M

Bij aankoop van een Eden parfum 50 ml een luxe
Cacharel collier KADO

>T

Bij aankoop van Eau d'Eden eau de toilette
een luxe miniatuur KADO

M

Bij aankoop van Cachanel pour homme eau de toilette
een rugzakje of parapluie KADO .

Zorg voor de was

Voor de wasbeurt kunt u zelf
al een aantal zaken doen om
uw kleding zo zorgzaam
Perssil lijn
mogelijk te behandelen en zo
De Persil lijn is op werkdagen veilig mogelijk te wassen In
geopend van 10 00 uur tot de allereerste plaats moet het
15 00 uui en van 1400 tot wasgoed zoi gvuldig gesor
16 00 u ui De beller wordt teeid worden Kleur is en
altijd persoonlijk te wooid blijft de basisfactor bij het sorgestaan U hoeft dus niet teren van de vuile was Daaroang te zijn dat u een bandje naast moet u lekening hou
te horen krijgt of diverse cij den met de stofsoort en hoe
ieis moet intoetsen voordat u vuil het kledingstuk is gewor
iemand kunt spreken Als de den Bovendien moet u altijd
telefoonlijn bezet is wordt u het etiket raadplegen dat aan
automatisch doorgeschakeld de binnenzijde van het klenaar een dame van een tele dingstuk is bevestigd Hieiop
fooncentrale Aan haar kunt is af te lezen waarvan het tex
u uw telefoonnummer door tiel is gemaakt en op welke
geven zodat de wasspecialiste temperatuur u het mag wasu 70 snel mogelijk kan terug sen Sommige kledingstukbellen
ken mogen alleen chemisch
worden gereinigd Gebruik
Praktische
vraagbaak
De Persil lijn is een snelle
en praktische manier om
antwoord te krijgen op al
uw wasvragen Uit onderzoek is gebleken dat veel
mensen behoefte hebben
aan een dergelijke vraagbaak Het is niet voor mets
dat juist Persil hiermee
komt Aan het begin van
deze eeuw was dit merk al
verkrijgbaar
Sindsdien
heeft de fabrikant altijd en met succes - gehoor
gegeven aan specifieke
wensen die onder de
gebruikers leven
Met
name op het gebied van
milieuvriendelijkheid

bij het wassen altijd een
betrouwbaar wasmiddel let
op de dosering en kies het
juiste wasprogramma
Zo maar een
paar vragen...
• Kan ik mijn gekleurde was
ook met een gewoon wasmiddel wassen9
Gekleurde was blijft langer
mooi als ze met een wasmiddel voor de gekleurde
was wordt gewassen Een
totaalwasmiddel kan een
bleekmiddel bevatten die
gekleurde stoffen op den
duur een vaal effect geven
Nieuwe Persil Megaperls
Color bestaat uit witte, roze
en groene bestanddelen en
heeft een lagere pH-waarde
gekregen waardoor het
nog veiliger is voor kleur
De speciale kleurbeschermer helpt ervoor te zorgen
dat de kleuren niet doorlopen bij het wassen

tnfugeren komt het er iets
vochtiger uit Als u de kledmg dan goed uithangt,
droogt het minder kreukelig op en kunt u het makkelijker strijken Daarnaast
helpt het gebruik van een
wasverzachter ook
Mijn was is met schoon '
Misschien heeft u de wasmachine te vol geladen Of
te weinig wasmiddel gebruikt Let daarom goed op
de doseervoorschriften en
gebruik de aangegeven
hoeveelheid Van een super
compact wasmiddel als Persil Megaperls hoeft u maar
weinig te gebruiken voor
een schone was Persil
Megaperls
zijn
kleine
geconcentreerde
waskorreltjes zo wordt hardnekkig vuil goed en veilig verwijderd

De akties gelden zolang de voorraad strekt.
Tot ziens bij

• Ik heb een hekel aan strijken Is er een manier om de
was minder
kreukelig te
krijgen9
Bij de meeste wasmachines
kunt u het toerental van de
centrifuge aanpassen
Wanneer u uw wasgoed op
een lager toerental laat cen-

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Kerkstraat 31, Zandvoort

geeft u meer!

VALKENBERG S VOORDEELPRIJZEN!
• 2x40 Watt
vermogen
•digitale AM/
FM-tuner
met timer
•dubbel
cassettedeck
met highspeed
dubbing
• incl boxen en afstands-

De geschiedenis van Dapperbuurt Oosterparkbuurt - Weesperzijdestrook Transvaalbuurt
Amsterdam Oost
heeft een lang en
boeiend verleden
Tussen de Amster
damse stadspoor
ten en de Water
graaismeer heeft
jarenlang rond
1600 de Overam
stelse Polder Tot
diep m de vorige
eeuw hebben wel
gestelde Amster
dammers hun bui
tenverbhjven in
het idyllisch pol
derlandschap Met
de industriële re
volutie vestigen
zich hier niet al
leen grote fabrie
foto Jacob Oly
ken maar ook
twee ziekenhuizen
Er worden spoorlijnen aangelegd en de nieuwe buur
ten rond het Oosterpark worden uit de grond gestampt
Kloos Witsen Breitner en andere Tachtigers roeren
zich en m de Ijsbreker wordt door socialistische voor
mannen als Wibaut Tak en Wijnkoop over een betere
weield gediscussieerd Meer recent brengt de buurt
strijd rond de stadsvernieuwing de gemoederen in
beweging

beaienlna

van 499.-

MET 10 AIR MILES

• centrif ugekeuzetoets
1000/700 tpm
• programma- en temperatuurkeuzeknoppen
• automatische waterdosering
•1/2 toets voor kleine wasjes
• centrifuge met variomatic
• 2-voudige inspoeling

maximaal vermogen 1400 Watt
mechanische zuigkrachtregeling
viervoudige luchtfiltering
2-delige metalen zuigbuis
automatische oprolsnoer
opbergruimte voor accessoires

van
499.-! voor

van

MET 13 AIR MILES

1299.-

voor

1099

MET 43 AIR MILES

PHILIPS LADYSHAVE
MET 15 AIR MllfS
•63 cm super
Trinitron beeldbuis
• HiFi stereo geluid
• teletekst met
bladergeheugen
•100 voorkeuzezenders/16:9 mode
•incl afstandsbediening
•afm (bxhxd)
71,5x50,

Tegen inlevering van deze bon betaal ik aan de balie
van de Weekmedia kantoren in Amsterdam en
Amstelveen voor de uitgave Stomweg gelukkig m
Amsterdam Oost f 25 00 i p v f 29 95

van 1499.-

• werkt op 2 penlite batterijen
• afneembaar scheerhoof d
• met tondeuse voor snel. glad en
gemakkelijk ontharen van
benen, oksels en bikinilijn
•incl. beschermkapje

95

van 39.

SONY MDR 007 HOOFDTELEFOON
• brede anti-slip hoofdband
.,-»«•
• f requentiebereik 20-20000 Hz V3 ïl
• gevoeligheid 100 dB
24ƒ5
•stereo unimatch plug
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Uw Postcode s v p

voor

KOOP NU BETAAL
IN JANUAR11997

voor

^.I.T.Mi!rj.Vl»lAVtM:4V/.Y.VJ»HilK'Mi'HdHLUl

MET 49 AIR

|^^
<ÉiNTÜURBA/VN
77-79 (020) 671 62 51.; AMSTERDAM / BIJLMERPLEIN 556A (020) 691 26 14 AMSTERDAM

Postcode

EE

MET 23 AIR MILES

250

voor AtJCr

MIELE STOFZUIGER

• 37 cm donker getinte
beeldbuis
• 40 voorkeuzezenders
• autostore
•'onscreen'-display
• incl. af standsbediening

Bon voor _onze lezers^

J

•tijdinstelling d m.v.
klok tot 60 minuten
IWETCRILL
•inhoud 19 liter
• 5 standen
energieschakelaar
• met aparte ontdooipositie en warmhoudstand
•quartzgrill 1000 Watt
• magnetron vermogen
800 Watt
yar| 399.

Voor?

van 749.-

ARISTONA PORTABLE KLEURENTELEVISIE

Deze forse uitgave van 128 pagina s van Uitgeverij De
Milliano te Alkmaar is vanaf 21 november 1996 voor
f 29 95 in de boekhandel te verkrijgen Lezers van deze
krant kunnen dit boek voor f 25 00 kopen tegen mleve
ring van onderstaande volledig ingevulde bon aan de
balie van de onderstaande kantoren van Weekmedia
Weekmedia Amsterdam Wibautstraat 131 (balie
Het Parool gebouw) maandag t/m vrijdag van
900 14 00 uur en 14 30 17 00 uur
Weekmedia Amstelveen Gebouw Aemstelstijn
Laan van de Helende Meesters 421 B
maandag t/m vrijdag 9 00 17 00 uur

Aantal boekjes

• 6 koppen
• HiFi stereo
•49 voorkeuzezenders
•VHS Index
Search System
•timer voor 8 programma's/1 jaar
•incl afstandsbediening
•afm.: (bxhxd) 360x90x322mm

van 799

Nog niet eerder is de historie van Stadsdeel Oost zo uit
gebreid op papier gezet Ton Heijdra en Max Popma
hebben met dit rijk geïllustreerde boek een nieuw en
belangwekkend hoofdstuk aan de Amsterdamse
geschiedschrijving toegevoegd

Naam

IGNIS MAGNETRON MET GRILL

DAEWOO STEREO VIDEORECORDER

KENWOOD MINISYSTEEM

Stomweg gelukkig
in Amsterdam-Oost

(max 2 per bon)

geeft u meer!

::

"Kë^^^
HANDELSWEG

V&D) (020)

AMSTELVEEN

Aanbiedingen zijn geldig tot en'met 23 november.1
1.996. 'Zolang de voorraad strekt, prijswijziginjen.'
en zetfouten voorbehouden.' .
' ' ' • • • • ' •.'.
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Pepcid., nieuw middel in strijd
tegen brandend maagzuur
ductie van maagzuur blijft tidine bevat, vrij verkrijgbaar
immers onder controle.
bij apotheek en drogist
Pepcid is er in doosjes van 6
en 12 stuks. Lees voor
Makkelijk in nemen
gebruik wel eerst de bijsluiNaast de langdurige werking ter. Bij overgevoeligheid voor
is ook het formaat van het pil- één van de bestanddelen
letje een belangrijk voordeel wordt Pepcid afgeraden.
Het is namelijk zo klein dat
het makkelijk in te nemen is. Voor meer informatie
Sinds kort is Pepcid, dat als Pharmacia & Upjohn B.V.
boosdoeners zijn specerijen werkzaam bestanddeel famo- 0348-494871.
en een haastige maaltijd,
maar ook nicotine en teveel
caffeïne kunnen brandend
maagzuur opleveren.

Brandend maagzuur is geen onbekend verschijnsel.
Het kan je overkomen wanneer je bijvoorbeeld een
pittig gerecht eet. Nog voordat het bord leeg is, voelt
de maag ongemakkelijk. Maar soms gebeurt het heel
onverwachts na een gezellig glaasje of wanneer je
tussen de bedrijven door snel iets eet. Dan heb je last
van te veel maagzuur. Speciaal om de productie van
het maagzuur te remmen is er een nieuw middel: Pepcid.

Als ze te ziek zijn
om te slikken—
Kinderen kunnen net als volwassenen hoofdpijn,
spierpijn, pijn en koorts bij verkoudheid of griep hebben waardoor ze zich ziek voelen en vaak hangerig
zijn. Dan is het goed om Sinaspril paracetamol in
huis te hebben. Sinaspril paracetamol, de vertrouwde pijnstiller voor kinderen, is er nu ook als zetpil.
Soms zijn kinderen immers te ziek om te slikken.
Klachten bij kinderen gaan
vaak gepaard met verhoging.
Er is sprake van verhoging
als de lichaamstemperatuur
boven de 37,5°C komt. Komt
de temperatuur boven de 38°C
dan is er sprake van koorts.
Koorts is niet iets om je direct
zorgen over te maken, tenzij
de temperatuur boven de 40°C
komt.
Er is nu een handig boekje
van Sinaspril paracetamol
over pijn en koorts bij kinderen. Hierin wordt uitgelegd
hoe om te gaan met pijn en
koorts. Het is gratis verkrijgbaar bij uw huisarts of consultatiebureau.
Bij pijn en koorts
Sinaspril paracetamol
is
effectief bij pijn en koorts. De
Sinaspril paracetamol 60
kauwtabletten, zijn met name
voor de kleinere kinderen tot
l jaar en te herkennen aan de
licht groene verpakking.
Voor de wat oudere kinderen
is er de Sinaspril paracetamol

120, herkenbaar aan de blauwe verpakking. Deze is verkrijgbaar in kauwtabletten
met 120mg paracetamol en de
makkelijk in te nemen vloeibare variant.
Nu ook zetpillen
Steeds vaker worden ouders
door huisartsen en artsen op
consultatiebureaus geadviseerd kinderen jonger dan 6
jaar zetpillen toe te dienen. De
Sinaspril paracetamol zetpülen zijn verkrijgbaar in twee
sterktes; 120mg voor kinderen jonger dan l jaar en
240mg voor kinderen ouder
dan een jaar. De paracetamol
120 zetpillen heeft een paarse
verpakking, de paracetamol
240 zetpillen is herkenbaar
aan de donkergroene verpakking. Sinaspril paracetamol
is verkrijgbaar bij apotheker
en drogist. Lees vóór gebruik
de bijsluiter.
Voor meer informatie:
Roche Nicholas B.V.,
tel.: 0497-381833.

Onze maag is de eerste plek
waar het voedsel wordt verteerd. Zodra het eten in de
maag komt, beginnen de
maagklieren in de maagwand, maagzuur af te scheiden. Dit 'sap' is noodzakelijk
voor de vertering van ons
voedsel. Normaliter wordt er
een beperkte hoeveelheid aangemaakt waar niemand last
van heeft. Maar als er 'overprikkeling' ontstaat, is er
sprake van teveel maagzuur,
met het onprettige gevoel als
gevolg. Die overprikkeling
kan door diverse factoren
worden veroorzaakt. Bekende

9 uur werkzaam
Pepcid is een nieuw middel
dat de maagzuurproductie
zodanig reguleert dat er minder maagzuur wordt aangemaakt. Bijzonder is dat het
maar liefst 9 uur achter
elkaar werkzaam is. Dat betekent dat u na een copieuze of
goed gekruide maaltijd rustig kunt gaan slapen. De pro-

Drie miljoen Nederlanders worden op de een of
andere manier door hun
gewrichten in de bewegingsvrijheid
beperkt,
ledere dag, vooral bij het
ontwaken, worden zij
hiermee geconfronteerd.
Gember, gewrichtsmiddel
bij uitstek
In oosterse landen (met name
China) kent men al eeuwen
een goed middel voor het
behoud van soepele spieren
en gewrichten: Zingiber officinale, oftewel gember. In de
gemberplant zitten actieve
bestanddelen die een zeer
sterk positieve invloed hebben op de beweeglijkheid van
de gewrichten. Uit verse gember worden deze bestanddelen

Zinaj «.
"•«••'r:-:.?' Z i n a x

gemakkelijk door het lichaam
opgenomen. Grote hoeveelheden gember (en die zijn nodig
voor effect) irriteren echter
het maagslijmvlies.

altijd wordt gebruikt. Vroeger werd het wel eens schertsend een 'vrouwendrank'
genoemd, omdat veel vrouwen het - tijdens de menstruatieperiode of na de zwangerschap - regelmatig dronken.
Die benaming is natuurlijk al
lang
achterhaald,
want
inmiddels hebben evenveel
mannen als vrouwen de versterkende werking van Pleegzuster Bloedwijn ontdekt!
Nieuwe bronnen
Tegenwoordig moet onze
energievoorraad haast onuitputtehjk zijn. Daarom, zijn er
nu naast Pleegzuster Bloedwijn twee nieuwe bronnen
van energie verkrijgbaar.
Pleegzuster Vitaal Plus helpt
om in drukke perioden het
hoofd boven water te houden.
Het bevat namelijk ginseng,
mineralen,
spoorelementen
en multivitaminen. Deze
belangrijke bouwstoffen hebTel. 5712305
ben een positief effect op de
weerstand, de vitaliteit en het
concentratievermogen.
Ze
zijn verwerkt in een capsule
IRISCOPIE
die makkelijk in te nemen is.
MAGNETISEREN
Pleegzuster Vitaal Plus is suiMevr. M. Gerritsen
kervrij en dus ook geschikt
voor diabetici.
spreekuur vrijdags op afspraak

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie

Winkelcentrum Noord
Ruime Parkeergelegenheid

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123
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DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

Verwerking van gember in
een zelfzorgproduct was tot
nu toe niet goed mogelijk
omdat tijdens het productieproces de actieve bestanddelen hun werkzaamheid verliezen. Het is nu een Deense firma gelukt om via een specifiek procédé een effectief
gemberpreparaat te maken.
Gepatenteerd extract
Door standaardisatie van de
teelt en oogst in geselecteerde

Na een ziekte of bij stress
heeft het lichaam behoefte
aan wat extra energie. We
hebben dan niet alleen voldoende rust nodig, maar ook
voedingsstoffen die ons -weer
op de been helpen. Pleegzuster Bloed wij n bijvoorbeeld zit
boordevol mineralen en ijzer
die het lichaam snel weer
nieuwe energie geven. Het is
een oude en vertrouwde
drank die door zeer velen nog

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Bowaron bij hamertcmporaluur (15-25»C)

Gemberextract voor gewrichten

Hoeveel energie een mens bevat, is sterk persoonsgebonden. Maar iedereen kent wel momenten dat de fut
er een beetje uit is. Dan is een beetje extra 'power'
meer dan welkom.

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Raadpleeg voor gebruik de bijsluiter

Nieuwe ontdekking

Nooit meer besparen op energie!

tel. 5712305
Drogisterij Ton Goossens

FAMOT1DINE
10 mg

Nieuwe

gebieden in China is een gembersoort ontwikkeld met een
zeer hoog gehalte aan actieve
bestanddelen. Dankzij een
gepatenteerde extractiemethode is men erin geslaagd
een extract te maken waarin
de bestanddelen wél actief
blijven. Dit gemberextract
wordt snel en effectief door
het lichaam opgenomen. De
spieren en gewrichten worden optimaal beschermd en de
bewegingsvrijheid neemt toe.
Zinax, voor meer
bewegingsvrijheid
Dit gemberextract (HMP-33)
is verwerkt in Zinax capsules.
Een capsule bevat evenveel
actieve bestanddelen als 50
gram verse gember. Het sterk
positieve effect op de spieren
en gewrichten wordt over het
algemeen na twee tot drie
weken ervaren.
Zinax is sinds kort verkrijgbaar in een verpakking van
30 capsules bij drogist,
reformhuis en apotheek voor
ƒ29,75.
Bel voor meer informatie met
Tramedico, tel.: 0294-417756.
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Blijf niet met uw
darmklachten zitten!
Darmklachten; we hebben er allemaal wel eens last
van. Dagenlang niet naar het toilet kunnen gaan,
krampen in de buik of lastige diarree komen veel
voor. Als het niet snel overgaat, kunnen darmklachten ons leven flink verstoren. En toch zijn het klachten waar 'men niet over spreekt'. Verhalen over onze
ontlasting zijn taboe en als mensen er wel over praten, worden ze niet altijd serieus genomen.
Een deel van de darmklachten is op eenvoudige wijze te
verhelpen. Maar mensen met
een prikkelbare darm blijven
nogal eens met vragen zitten,
zoals:

Kan de huisarts helpen?
Wanneer uw klachten enkele
weken aanhouden en u er
veel last van heeft, ga dan
eens naar uw luiisarts Naasl
het geven van een voedingsadvies kan de huisarts ook
medicijnen
voorst h nj ven
Sommige van deze middelen
houden vocht nog steikeivast dan voedingsvezels,
waardoor ze de ontlasting
meer volume gevon en zachter maken Daarnaast kan do
arts een geneesmiddel voorschijven dat de darmen ontspant;
een
zogenaamd
krampwerend middel Vooi al
tijdens periodes waarin u veel
last heeft, kunnen deze rnedicijnen verlichting geven

Hoe ontstaan de
klachten hij een
prikkelbare darm?
Een prikkelbare darm is een
onschuldige
aandoening,
maar kan toch veel klachten
geven. Bij mensen met een
prikkelbare darm zijn de
bewegingen van de darm
soms onregelmatig of krampachtig. Ook wordt vermoed
dat de darmwand extra
gevoelig is. Hierdoor kan
buikpijn ontstaan 3n een verstoord
ontlastingspatroon Wilt u meer weten9 Brochuoptreden.
res over darmklachten zijn
verkrijgbaar bij de Nederlandse Lever Darm Stichting,
Wat kunt u zelf aan een
Postbus 430,
prikkelbare darm doen? 3430 AK Nieuwegein,
Bij een prikkelbare darm telefoon 030-6O 55 881
wordt o.a. aangeraden vezelrij k te
eten. Voedingsvezels zijn onverteerbare plantaardige delen. Vezels
hebben de eigenschap om vocht
vast te houden en
op te zwellen.
Hierdoor wordt de
ontlasting
smeuig, wat zowel
bij diarree als verstopping nuttig
is. Het is belangrijk om hier zo'n 2
liter per dag bij te
drinken. Probeer
stress te ver mijden en zorg voor
voldoende ontspanning, bijvoorbeeld met yogaoefemngen.

Bij hoest: alleen opluchting met de juiste aanpak
Wil je hoest effectief bestrijden, dan is het van
belang dat je weet om welke soort hoest het gaat.
Een bepaalde hoest met een verkeerd middel bestrijden, heeft vaak geen of zelfs een averechts effect.
Welke hoest je hebt merk je veelal zelf. Dampo heeft
voor iedere hoest het juiste middel.
Soepel
Een voedingssupplement dat
de conditie van uw spieren en
gewrichten optimaliseert, is
Pleegzuster Artigel. Het is
belangrijk dat spieren en
gewrichten soepel en sterk
blijven. Hiervoor zijn producten in poedervorm, maar nu
is er ook een vloeibaar product: Artigel Dit heeft het
voordeel dat het exact te doseren is en makkelijk in te
nemen. Met één dosering per
dag krijgt u een optimaal
effect. Pleegzuster Bloedwijn,
Pleegzuster Vitaal Plus en
Pleegzuster Artigel zijn verkrijgbaar bij de drogist, apotheek en reformzaak.
Voor meer informatie: Tendem
B.V., tel. 038-4217747.

Vastzittende hoest voel je als
slijm op de borst. Die hoest
wordt veroorzaakt door taai
slijm dat moet worden opgehoest.
Dit kan knap lastig zijn en
kan vaak lang duren. Dampo
Bij Vastzittende Hoest stroop
bevat carbocisteine dat het
slijm dunner maakt waardoor
de hevigheid van het hoesten
vermindert.
Droge hoest
Een droge hoest voelt als een
irritante prikkel in de keel.
Het is een hoest die je overvalt
en die zich moeilijk laat
onderdrukken.
Zo'n hoest kan midden in de
nacht de kop opsteken en tot

aan de volgende ochtend
duren. Hoesten is dan lastig
en vervelend. Het is vastgesteld dat bijna eenderde van
de bevolking zichzelf (en vaak
anderen) 's nachts wel eens
wakker hoest Dampo Bij Droge Hoest stroop bevat dextromethorfan dat de hoestprikkel dempt en snel en langdurig de irritatie wegneemt
Beide stropen van Dampo
hebben
een
aangename
smaak.

voorbeeld in de auto) Hiervoor ontwikkelde Dampo
twee hoestmiddelen in een
vaste vorm, die in handige
meeneemstrips verkrijgbaar
zijn. Dampo Bij Droge Hoest
capsules met dextromethorOok capsules
fan bestrijden op een effectieen tabletten
ve manier een droge prikkelNu zijn vloeibare producten hoest, terwijl Dampo Mucotegen hoest met altijd overal pect Bij Vastzittende Hoest
makkelijk m te nemen, zoals tabletten met acetylcysteme
op het werk of onderweg (bij- zeer effectief zijn tegen vast-

zittende hoest De capsules en
de tabletten bevatten geen
suiker of natrium en zijn dus
ook geschikt voor diabetici en
mensen met een zoutloos
dieet Lees vóór gebruik de
bijsluiter
De Dampo hoestproducten
zijn verkrijgbaar bij drogist
en apotheker
Voor meer informatie
Roche Nicholas B V.,
tel

0497-381833

ofslankpanty

De onzichtbare aanval op cellulite
Een gladde huid is iets wat de meeste vrouwen willen. Maar door een zwangerschap, vermageringskuur of simpelweg door ouderdom kan er cellulite
ontstaan. Cellulite of sinaasappelhuid is herkenbaar
aan kleine ontsierende wolkjes. De plekken waar ze
het eerst ontstaan zijn op de dijen, heupen en billen.
De diverse behandelingen om fen sneller worden afgevoerd.
cellulite te bestrijden variëren
van crèmes tot meer sportieve Strakkere huid
methoden. Wie weinig tijd
heeft om kuren te volgen, Door de subtiele massage
maar toch iets tegen cellulite wordt de celstofwisseling
wil doen, kan misschien baat geïntensiveerd, waarbij vetopvinden bij de nieuwe Anti-Cell hopingen in de onderhuidse
panty van Lanaform. Deze lagen worden opgelost. Bn
panty is even aangenaam en door het gebruik van deze
gemakkelijk te dragen als een panty neemt het calorievergewone panty. Door de spe- bruik toe. Op deze manier
ciale structuur van de mazen wordt cellulite op een zo
(140 déniers) wordt een con- natuurlijke manier bestreden
stante micromassage van de én voorkomen. Door plaatsebillen en benen tot stand lij ke drukverschillen worden
gebracht, die de bloeds- en billen en benen geleidelijk
lymfenomloop sterk stimu- aan strakker.
Daarnaast Anti-Cell is een anti-celluhte
leert. De massage zorgt er wordt de huid zachter, glad- behandeling die werkt van
bovendien voor dat afvalstof- der, soepeler en tonischer. enkels tot heupen. De panties

zijn verkrijgbaar in 5 maten
en in verschillende modieuze
kleuren.
Getest
Door de verschillende druk
die wordt uitgeoefend op de
enkel, boven de kuit en op de
billen, wordt op doeltreffende
wijze ingewerkt op de bloedsomloop. De panty is gemaakt
van niet-allergische stoffen
en werd getest en goedgekeurd door het Zwitsers laboratorium EMPA. Deze mstaritie is gespecialiseerd in het
testen en onderzoeken van
materialen. De Anti-Cell panties zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek, reformzaken,
medische vakhandel, schoonheidssalons en lingeriezaken
Voor meer informatie belt u
met Imgroma,
tel.: 06-91091015 (55 ct/pm).

Wilt u
adverteren
Bel voor informatie

023-57171
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~ l - ik wil graag via GlobalXS net Internet op en geef mij hierbij op voor
J G f een abonnement:

Engelsman ''SHUT THE DOOR YOURSELF!"

D per maand (minimaal 3 maanden) -ƒ27,50
Q per half jaar- ƒ 99,Q per jaar - ƒ 174,Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Cebruikersnaam (max 9 tekens):
Tweede keus:

Met uw

abonnement
steunt u het
Wereld Natuur
Fonds

:
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Een overvloed aan communicatie ("info-stress") maar te weinig
communicatie? Probeer 't met Internet. Via GlobalXS, de provider
die alles biedt wat andere bieden, maar goedkoper (ƒ 14,50 p.m.),

1

' Hl'»'

ijk, vergelijk, vul de bon in of bel 06 - 8881

aan het type dataverkeer Alle gegevens in de vorm van beeld,
geluid, tekst of multimedia laat NI net op dit moment toe op
Maar netwerk
NLnet vindt principieel dat alle bedrijven in Nederland
zelfstandig op het Internet vertegenwoordigd moeten z i j n .
zonder afhankelijk te ^ijn van welke intcrnetprovider dan
ook Ieder bedrijf moet middels zijn eigen domeinnaam op
een flexibele manier kennis en ervaring met het Internet
k u n n e n opdoen Vanuit deze v i s t e stimuleert NLnet
bedrijfsactiviteiten op het Internet
Mocht u geïnteresseerd zijn in onze diensten en expertise op
mternctgebied, dan willen wij u graag nader informeren over
de mogelijkheden van NLnet.

NLnet Services 8 V
Eekholt 54, Diemen
Postbus 12954
11 00 AZ Amsterdam

l Kruisweg 61, Haarlem
l © 023-5322597
«Kinkerstraat 51, Amsterdam
© 020-4890077

BRIDGESOFT
Kapelstraat 40
1404 HZ Bussum
bridgesah L

tel: 035-6934905/fax: 035-6933305
HCC-dagen: Stand 2-047

O2O - 495 27 27
O20-66553 11
info@NL net
wwwNLnet

HCC stand Hal 3, rij C, nr 078/083

Surf zelf op
het Internet!

GrandPrixZ

1200 branches. Vrij te gebruiken. Exportmogelijkheden naar database-,
tekstverwerking*- en fax program m a's. Voor al uw DM-acties.

ƒ495,OO ex BTW

Bij inlevering van deze bon op stand 4F.053
krijgt u nog eens 5.- gulden extra korting!

Bel voor informatie: 070 - 3605489
of bezoek de HCC-stand, nr 033, rij 2E In hal 2.

Actuele informatie over alle activiteiten tijdens de HCC Dagen
vindt u op de eigen Website van de HCC Dagen: www.hccdagen.nl.

Tot ziens op de HCC Pagen!

en win!

i Demonstratie Top-10's!
-. •;,

Locatie:
Entree:

Internet providers schieten als paddestoelen uit de grond. Maar wat is hun
achtergrond en hoe lang zullen ze bestaan? Wie echter serieus over het
Internet nadenkt, heeft uiteindelijk maar 4 mogelijkheden:

Jaarbeurs Utrecht, Hal 1 t/m 5 (ruim 50.000 m2)
ƒ 12,50
HCC leden en kinderen onder de 12 jaar gratis.
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^Virtual PinbalfLZ J M U l H F M
lipperkast plus Pinball game op CD-Rom J> ~ ' * •***

~*_ _ _

SOFTWARE VOOR IEDEREEN,
VOOR ELKE PC.

Su
<
B
(9 M

ULTI SYSTEM*
de multifunctionele joystick^

O Z
CO

*Autostuur
*Motorstuur
*Vliegtuigstuur

In één hand omdraai!h
SUPER KOOP! 149,->
, MUZIEK 'COUECTIE
'HUiS &; HYPOTHEEK •;

HOROSCOOP,;;; \:••
PRIVÉ FINANCIËN'
•EVENEMENTEN ';:, /' : ->'
'"*RECEPTEN & MENU'S
;
:;VTEAtosPORT'V:X 'ü i':-.'

Descent l
Descent II
Slingshot
Slipstream 5000
Whiplash
In Pureuit of Greed
Rise of the Triad

SUPER KOOP!

299,-

TORNADO

33K6 Fax/Modem int.
>33k6 Fax/Modem ext.

Command & Conquer &** «n Q

l

Wolfenstein

U

Verkrijgbaar bij o.a. tijdschriften
winkels, Vobis, Horn Eiectro, Music
Shop, Dynabite, Music Store, Free
Record Shop, Kai, Funtronics,
Standaard Boekhandel, Megapool,
Superclub, V&D en verder bij de
betere boekhandel of speciaalzaak.

650.000
adressen van Nederlandse bedrijven op één CD-Rom. Ta selecteren op

Tijdens de HCC Dagen verwachten we dat ook het nieuwste van
het nieuwste te vinden is. In het showgedeelte presenteren fabrikanten en leveranciers hun nieuwste producten. Daarnaast presenteert de HCC zich als vereniging. De HCC afdelingen en gebruikersgroepen informeren u over hun eigen activiteiten.

jStuur een e-card met
een foto van jezelf!

;o

CSF biedt de bezoekers van de HCC Dagen '96 een
eenmalige korting voor de digitale kaartenserie VisualMap, welke uit maar liefst 10 landen en 11 steden
bestaat. VisualMap maakt het mogelijk om snel de reis
te plannen, en om gemakkelijk toeristische attracties te
vinden. De 21 Software titels, kosten in de winkel elk
89.= gulden, op de HCC Dagen gaan ze voor maar
liefst 60,- gulden.

In het marktgedeelte vindt u meer dan vijfhonderd kramen en
stands, waartegen speciale beursprijzen hard- en software, supplies, boeken en andere zaken op computergebied worden verkocht.
In het special-programma is dit jaar een royale plaats ingeruimd
voor het gebruik van Internet. Vanaf de Jaarbeurs kunt u in diverse
Internet cafés surfen over het World Wde Web.

Alle prijzen incl. BTW en onder voorbehoud

r

VisualMap, de Digitale reisplanner

http://www.globalxs.nl

De HCC Dagen bestaan uit vier vaste onderdelen:
- een marktgedeelte, volledig ingericht op verkoop,
- een speciaI-programma, met lezingen, workshops en
demonstraties,
- een showgedeelte met de nieuwste producten en
- de presentatie van de HCC.

Snel naar:

i«

Datum:

De HCC Dagen vormen al jaren hét evenement op computergebied.
Vele tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland komen
naar de HCC Dagen vanwege de voordelige aanbiedingen, de nuttige adviezen, de ongedwongen sfeer, het grote aantal stands en de
diversiteit aan onderwerpen.

„Bij MyCom is het ook na de
HCC-dagen, nog beurs!"

Eenvoud kenmerkt het ware,
kwaliteit en toch betaalbaar Ook
voor mensen mei weinig ervaring
en een oudere pc Werk met
Easy'Disc en ontdek dat software niet moeilijk hoeft te zi|n

Bank:
Handtekening:

De HCC Pagen komen er weer aan

Speciale beursaanbieding:

llDGa

Voice
Fax
Email
Internet*

Software voor Bridge

Oglobalxs.nl
@globalxs.nl

Wachtwoord (max 8 tekens):
Q PC D Mac
Hierbij geef ik GlobalXS toestemming voor automatische afschrijving
van mijn maandelijkse onkosten van mijn
(Post)bankrekeningnr.:

Stuur deze bon in een envelop
zonder postzegel naar GlobalXS
Antwoordnummer 8881
8200 WB Lelystad

OP NLNET KUNT U BOUWEN
N'L net is sinds l 1 ) S 2 bc t rokken gc\\tt.!»t bij de opzet van het
I n t e r n e t en lieert op de/t. m a n i e r een enorme crvnnng
opgebouwd NI net is de- toonaangevende Nederlandse
aanbieder \.m miernetdienstui ui haar net\\crk geldt als de
back-bonc van lier Internet m Nederland De conservatieve
schatting \ a n het totaal aantal mensen dat via het NLnetiKiwuk gebruik maakt \an het Internet is ^00.000
On?e klanten hebben mede door de grootte en de kwaliteit
van dit netwerk een voorsprong op het I n t e r n e t gebouwd
Zij hebben beschikking o\er snelle binnenlandse,
Europese en intercontinentale verbindingen, een goede
bereikbaarheid en een deskundige helpdesk NLnet is
vooralsnog de enige provider die geen beperkingen stelt

m/v

£||
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t.w.v,/ 80,-*

World Online biedt GRATIS vele extra's zoals een CD-ROM met voor ƒ 250,- aan
spelletjes. Als u voor het einde van het jaar een onbeperkt jaarabonnement afsluit,
ontvangt u tevens een GRATIS jaarabonnement op AVANTGARDE tw.v. ƒ 80,;|j^^j|p:^|lii||lijlll|jil.' ^M^^ - . • • •' '' . ' V
OOKVERKWJGBAAR BIJ DE BETERETIJDSCHRIFTENSPECIAALZAAK EN BOEKHANDEL

3O9,- B

TRUST

F1 GRANDPRIX 2 77f°

FUMTROMICS & KAl

R1

239,- 3
289,-

öT53^\019;^

^ F//g/7f Simulator 6.
j^^WIOIV1^*-" ™'-

Kies World Online voor continuïteit en betrouwbaarheid!
Worfd Online /s een pint venture van Audax, NS Telecom, PSINet en TROS.

The Internet Online Service

KOM LANGS OPONZE STWND OF BEL DE
VyôRLD ONLINE SERVICEDESK: 035-6998777
(BEREIKBAAR IN HET WEEKEINDE VAN l O.OÖ - 17.00 UUR EN OP WERKDAGEN VAN 10.00-22.00 UUR)

ALTIJD BEURSPRIJZEN!
8Mb EDO 3imm
MINÏ^wer200VVatt
400 AA/att Speakerset

IncLGRATIS
jaarabonnement

279,- e

RED ALERT89r

33K6 Fax/Modem int.
33k6 Fax/Modem ext.

|C|

Een Small-abonnement voor slechts ƒ 9,- p/mnd inclusief
3 gebruiksuren (extra uren ƒ 3,60 p/u) bij World Online
Een Standaard-abonnement voor slechts ƒ 15,- p/mnd Inclusief
6 gebruiksuren (extra uren ƒ 3,60 p/u) bij World Online
Een 'Heavy Use'-maandabonnement voor ƒ 29,50 p/mnd
inclusief onbeperkt aantal gebruiksuren bij World Online
Een 'Heavy Use'-jaarabonnement voor slechts ƒ 250,-* per jaar
inclusief onbeperkt aantal gebruiksuren bij World Online
* Bij afsluiting jaarabonnement en betaling vooraf. Geldig t/m 31 december 1996.

69,'59,129,-

28K8 Interne fax/modem
Sound Blaster16VE
HP400C,kleur printer

149,139,389,-

INTERNET PC
^
Intel Pentium 133
•-1 1 Gb Harddisk
_.
~ 16MbEDO
f%
d
2Mb VGA (MPEG) m
^•3.5" Floppy drive P
- 28K8 Int. Fax/Modem
" • SVGA kleuren scherm
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Zandvoortmeeuwen
laat kansen liggen
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft enigszins de
aansluiting verloren met koploper Beverwijk. De Zandvoorters kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen
IVV, terwijl Beverwijk wel de drie punten pakte. Vooral in
het laatste kwartier liet Zandvoortmeeuwen een paar uitgelezen mogelijkheden op de overwinning liggen.
het

Zandvoortse

De strijd tussen Zandvoortmeewuen en IVV ging vrijwel
gelijkop. In de eerste helft ontstonden er niet echt grote kansen. Voornamelijk was IVV
meer in taalbezit maar doelman
Serge van Lent werd niet op de
proef gesteld. Het derde kwartier van de wedstrijd werd bepaald door Zandvoortmeeuwen. De badgasten werden feller en kwamen meer in balbezit.
Na een half uur voetballen
nam Zandvoortmeeuwen op
schitterende wijze een 1-0 voorsprong. De toegekende vrije
trap werd in eerste instantie
slecht voor de voeten geplaatst
van John Keur. Keur omspeelde echter behendig een tegenstander om vervolgens geweldig mooi en hard de bal in de
bovenhoek te kegelen. IW protaeerde meteen wat terug te
doen maar een kopbal ging

voorlangs
doel.

Remise voor
Schaakclub

ZANDVOORT - Ook
Hoofddorp
kon
Zandvoort'75 geen strobreed in
de weg leggen op weg naar
de negende Zandvoortse
overwinning. Na een 0-1
ruststand won Zandvoort'75
eenvoudig met 0-3.

ZANDVOORT - Tegen
het zesde team van Bloemendaal kwam de Zandvoortse Schaak Club tot een
zwaar bevochten 4-4 gelijkspel. In de interne competitie werden de koplopers verrast.
De Zandvoortse Schaak Club
trad verzwakt aan tegen Bloemendaal. Door een griepje
moest Lindeman verstek laten
gaan en Wim Gude had andere
verplichtingen. Na het eerste
uur zag het er naar uit dat de
Zandvoorters de eerste overwinning
zouden
behalen.
Geerts had toen al een punt gepakt en Ter Bruggen, Schiltmeijer en Van Esveld stonden
duidelijk op winst. Zo te zien
was er geen vuiltje aan de lucht.
Niets was echter minder
waar want Schiltmeijer verloor
door een blunder in het eindspel en Van Esveld kon zijn
partij nog net naar remise spelen. Ter Bruggen speelde zijn
partij fraai naar winst waardoor Zandvoort op een 1,5-2,5
voorsprong kwam.'De kansen
keerden zich tegen de klok van
tien toen Atkinson verloor en
Berkhout een remise uit zijn
partij sleepte. Gwenael Paris
zag zijn keurig opgebouwde
partij in tijdnoodfase verloren
gaan ondanks dat remise voor
de hand lag. Alle hoop was gevestigd op John Ayress. Ayress
speelde zijn partij naar winst
waardoor de eindstand op 4-4
werd bepaald.
In de interne competitie vielen verrassende resultaten te
noteren. George ter Bruggen,
Wim de Oude en Wim Gude
klopten de koplopers Jansen,
Ayress en Geerts. Daardoor is
de spanning op de ranglijst toegenomen. Berkhout versloeg
Schiltmeijer en ook Gorter kon
het niet bolwerken tegen Atkinson.

Simon Bosma aan
kop bij Chess
ZANDVOORT - In de interne competitie van Chess
Society Zandvoort behaalde
Simon Bosma zijn vierde
overwinning op rij en neemt
vooralsnog de eerste plaats
in.
Ton Marquenie kon zijn leidende positie niet vasthouden.
Tn een aantrekkelijk schaakpartij met wisselende kansen
kwam Marquenie niet verder
dan remise tegen de zich knap
verzettende Caroline Stamdejonge. Dit was de kans voor
Bosma om de koppositie over
te nemen. Bosma moest dan
wel afrekenen met de oud kampioen van Zandvoort Ton van
Kempen. Simon Bosma wikkelde een fraaie aanval verkeerd af, waardoor hij aanvankelijk een stuk achterkwam.
Ton van Kempen overschatte
Bosma's aanval en offerde een
'kwal' terug. Bosma rukte daarna gevaarlijk op met een pion
en kon uiteindelijk een dik verdiend winstpunt laten bijschrijven.
De derde plaats is voorlopig
'n handen van Olaf Cliteur. De
Chess-voorzitter leverde een uiterst boeiend gevecht met Kees
Koper. Beide eerste team-spelers maakten er in een 'Pirc'
een waar spektakelstuk van.
Koper offerde een paard en
kreeg daar twee gevaarlijke
Pionnen voor terug. Olaf Cliteur strafte echter een foutieve
öameruil onmiddellijk af en incasseerde een vol punt.
Jaap Bouma kwam tot zijn
eerste
overwinning van dit sei2
oen. Boudewijn Eijsvogel
^erd het slachtoffer. Hans
°rost komt steeds beter in zijn
*"Pel. Na een matige seizoenstart zorgde de penningmeester
yoor een fraaie zage op Peter
Kuhn. Florian van der Moolen
boekte
een fraaie resultaat
ö
oor een zege op Henk Willem-

De tweede helft was nauwelijks begonnen of de gelijkmaker lag al in de touwen. Een
verraderlijk
en stuiterend
schot werd niet goed beoordeeld door Van Lent. De bal
huppelde over zijn handen het
doel in, 1-1. IVV poogde door te
drukken maar met de afstandsschoten wist doelman Van Lent
nu wel goed raad. Trainer Pieter Keur nam geen genoegen
met een in het verschiet liggend
gelijkspel. Keur paste maar
liefst drie wissels toe. Ferry
Boom, Jordy Heidebrink en
Ruud van Laere moesten de

Knappe bridgezege
Heidoorn/De Leeuw
ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub speelden de derde weclstrijd in de tweede competi
tie. Daarbij boekten in de Alijn de dames Heidoorn en
De Leeuw een knappe overwinning.

voorhoede nieuwe impulsen
brengen.
Vooral Van Laere was actief
en zorgde voor onrust in de IVV
defensie. Zandvoortmeeuwen
speelde vol op de aanval en
kreeg in het laatste kwartier
enige goed kansen om alsnog
de strijd winnend af te sluiten.
Zo kopte Mischa Tibboel de bal
in handen van de doelamn en
had Ferry Boom de winnende
treffer op zijn schoen. De IVV
redde echter op de inzet.
Paul Longayroux speelde
zich eveneens goed vrij en kogelde de bal op de vuisten van
de doelman. Het offensief hield
aan doch de juiste afwerking
ontbrak jammergenoeg. IW
was in die spannende slotfase
slechts eenmaal gevaarlijk,
maar het schot ging naast. De
Zandvoorters bleven op zoek
naar de winnende treffer maar
ondanks de goede kansen bleef
het bij de 1-1 gelijke stand.

Z'75 ondervindt geen
weerstand Hoofddorp

De Zandvoortse dames dicteerden tegen Abcoude de strijd

lieten veel te veel kansen liggen lijk zijn de onderste regionen te
en hadden eigenlijk met 6-1 verlaten," vindt Goezinne. „Temoeten winnen."
gen de middenmoters moeten
we meer punten kunnen pakAbcoude kwam er nauwelijks ken. Dit was een vier punten
aan te pas maar scoorde uit een wedstrijd die we verdiend hebcounter wel de openingstreffer, ben gewonnen."
0-1. ZHC verwerkte deze tegenslag goed en nam wederom het
De Zandvoorts hokeyers
initiatief in handen. Pal voor de staan nog steeds op nul en ook
rust slaagde Rebecca Willigers tegen VVV lukte het niet die
erin de opgelopen achterstand hatelijke nul weg te werken.
met een raak schot weg te wer- Net als tegen koploper Haarken, 1-1.
lem kwam ZHC tegen het op de
In de tweede helft bouwde tweede plaast staande VVV
ZHC aan een groot veldover- meteen onder druk te staan. In
wicht. Doch ook nu werden de de Zandvoortse defensie was er
kansen niet verzilverd. De ZHC echter geen spoor van paniek te
speelde goed hockey en knokte ontdekken. Met enige goede
voor de punten. Met nog een aanvallen waren zelfs de betere
minuut te gaan wierp het bete- kansen voor ZHC, maar die
re spel eindelijk vruchten af. werden gemist. „We zijn helaas
Opnieuw was het Rebecca Wil- niet in staat de kansen te benutligers die een aanval rustig af- ten," liet Henk van Gameren
rondde, 2-1.
weten. Zelfs een toegekende
„Met een stukje enthousiast- strafbal was niet aan ZHC beme in het spel moet het moge- steed. De bal werd ver naast het
VVV doel geschoten. Dit gebeurde bij de stand van 0-0.
In het verdere verloop slaag-

The Lions knokt naar zege
Het werd een zware partij
basketbal voor The Lions. De
Zandvoorters moesten het
doen zonder hun luchtmacht
bestaande uit Peter Noortman
en Maarten van den Elshout.
Het rebound overwicht was
daardoor voor TYBB en wat
Lions ook probeerde, grip op de
wedstrijd was er niet. Na vijf

ZANDVOORT - TZB
boekte na zeven nederlagen
op rij eindelijk weer eens
een mooi resultaat. Tegen
het hooggeklasseerde Swift
behaalden de manschappen
van trainer Willem Koning,
met sterk voetbal, een verdienstelijk gelijkspel, 2-2.

minuten was de strijd nog in
evenwicht (6-6) maar daarna
liep TYBB uit naar een 25-18
voorsprong.
Coach Rocus Driehuizen wisselde enige keren van tactiek,
van zone naar man to man doch
de strijd bleef moeizaam verlopen. Vlak voor de rust kwam
Lions dichterbij door een rake
driepunter en een snelle doeltreffende aanval en werd de
ruststand bepaald op 31-27.
„Ik moest time-outs nemen
en blijven coachen om rust in
de tent te krijgen," stelde coach
Driehuizen. In de eerste minuten van de tweede helft bleef
Lions achter de feiten aan lo-

Programmering Z-FM
(per 01-10-1996)

pen, 39-33. De Zandvoorters bleven echter met een geweldige
inzet strijden voor de winst. Na
tien minuten kwam Lions voor
de eerste keer in deze partij op
voorsprong, 44-48.
Er ontwikkelde zich een
spannende partij basketbal.
Beide teams streden voor de
punten en een verlenging leek
tot de mogelijkheden behoren.
Met nog een kleine minuut op
de klok stond de stand 61-61 op
het scorebord. Lions kreeg
twee vrije worpen toegewezen.
Jeroen Gaus benutte de eerste
doch de tweede ging mis. Ron
van der Meij pakte echter de
rebound en tegen hem werd

Gelijkspel voor sterk TZB

zich vooral af op het middenveld. Swift trachte met snel
spel de achterhoede van TZB te
ontrafelen, maar de Zandvoorters hielden het hoofd koel. Met
een paar slimme aanvallende
acties hield de TZB voorhoede
de Amsterdammers aardig beTegen het iets beter en met zig.
bluf voetballende AmsterdamNa een 0-0 ruststand waren in
se Swift heeft TZB er alles aangedaan de punten in Zandvoort het begin van de tweede helft de
te houden. Het spel speelde verdedigers de aanvallers nog

ZFM Zandvoort
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op de
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en
Kabel: 105-0 fm
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Foto- Enck van

Simpele patronen brengen dames
van ZHC belangrijke overwinning

kennelijk de schade beperkt
houden en kwam niet tot aanvallende daden. Zandvoort'75
combineerde er lustig op los
maar het duurde toch nog een
half uur voordat Robin Castien
zijn naam als schutter waarmaakte. Castien speelde zich
ZANDVOORT - Eindelijk
knap vrij en schot de bal hoog positief hockeynieuws. Het
Vanaf het eerste fluitsignaal in de touwen, 0-2.
damesteam van ZHC boekte
trok Hoofddorp zich met man
een belangrijke 2-1 overwinDe strijd was gestreden en ning op Abcoude en deed
en macht terug op eigen helft.
De tactiek was duidelijk, 'zo voor de Zandvoorters hoefde daarmee de laatste plaats
lang mogelijk de nul vasthou- het allemaal niet meer. Alleen over aan dit team. De Zandden en loeren op een uitval'. De Arthur Paap verwende het pu- voortse hockeyers zijn nog
Zandvoorters hadden daar bliek met een fraaie actie. Met niet zover, maar ondanks de
geen enkel probleem mee en de bal aan de voet ondernam hij 7-1 nederlaag blijft coach
trokken zoals elke week ten een geweldige solo om die te Henk van Gameren positief
aanval. Binnen tien minuten besluiten met een fraaie stift
gestemd.
had Zandvoort'75 al succes. over de doelman, 0-3.
„We hebben het altijd moeiEen snelle aanval werd besloDe Zandvoortse dames hebten met een teruggelegde bal op lijk tegen Hoofddorp en rekenDonny Jonker en die gaf de den ook op een zware wed- ben tegen Abcoude de strijd geHoofddorpse doelman geen strijd," stelde Joop Paap. „Ach- dicteerd. Teambegeleider Floschijn van kans, 0-1.
teraf gezien was het een regel- ris Goezinne had enige omzetOok na deze snelle achter- matige en gemakkelijke over- tingen in het team aangebracht
stand verliet Hoofddorp de ver- winning. We waren veel sterker en had tevens opgedragen het
dedigende stellingen niet. Daar- tegen het zeer verdedigend in- spel eenvoudig te houden. De
door was Zandvoort'75 con- gestelde Hoofddorp, dat weinig eenvoudige patronen waren
stant in baltaezit maar wist de liet zien. Met de op de tweede echter te veel voor Abcoude.
door Hoofddorp opgeworpen plaats staande KHFC hebben ZHC kreeg vele kansen maar
muur niet meer te slechten. De we al een gat van zeven punten slaagde er niet in die te benuttweede helft gaf een zelfde spel- geslagen zodat je wel stellen ten. „Daar moeten we goed aanwerken," stelde Goezinne. „We
beeld te zien. Hoofddorp wilde kan, dat het lekker gaat."

ZANDVOORT - Het gaat
goed met de basketballers
van The Lions. Ook de lastige uitwedstrijd tegen de reserves TYBB werd met goed
fevolg afgesloten. Na een 317 achterstand bij de rust
won Lions met 61-64.

Zandvoorts
Nieuwsblad

steeds de baas. De laatste twintig minuten zou echter heel
veel spektakel opleveren. Remy
van Loon kopte een voorzet van
Jeroen Swart keurig in, 1-0.
Swift begon toen sterk aan te
dringen en tien minuten later
keek TZB tegen een 1-2 achterstand aan. De tot dan toe sterk
spelende achterhoede vergat
tweemaal afdoende in te grijpen.
Onder aanvoering van uit-

eveneens een fout gemaakt, die
bestraft werd met twee vrije
worpen. Van der Meij wierp
tweemaal de bal in de basket
waardoor de eindstand 61-64
werd, omdat TYBB in de slotseconde de ring niet meer wist te
vinden.
„Ik stond langs de kant te
zweten van de spanning," vertelde Rocus Driehuizen. „lederen heeft gevochten als leeuwen. Op karakter hebben we
deze wedstrijd gewonnen en we
waren heel erg blij toen het verlossende eindsignaal klonk."
Topscorers Lions: Rob Draijer
21, Ron van der Meij 15, Peter
Bos 9, Martin van der Aar 8.
blinker Dennis Schrader zette
TZB aan voor een slotoffensief.
Vijf minuten voor het einde leverde dat TZB de gelijkmaker
op. Marty Barky zette goed
door en verschalkte de Amsterdamse doelman, 2-2.
„Het was een verdiend gelijkspel," vond Willem Koning.
„We hadden voor dit jaar hoge.
verwachtingen maar het blijkt
dat we in een heel sterke klasse
zitten. Toch is het een goed
leerjaar en moeten we midden
in kunnen meedraaien."

de ZHC er niet in de score
blank te houden. VVV scoorde
tweemaal en ging met een 2-0
voorsprong rusten. Na een korte rust waarin coach Van Gameren bewust niet veel te zeggen, had begon ZHC vol goede
moed aan het tweede deel van
de strijd. Allengs sloop er toch
meer onrust in het Zandvoortse
spel. Er werd te vaak met de
lange klap naar voren gespeeld
en bovendien was er te weinig
mandekking.
VVV profiteerde daarvan en
voerde de stand regelmatig op
door vijfmaal te scoren. Vijf minuten voor het einde redde Pepijn Paap de eer voor de ZHC, 71. „Ik moet echter wel bekennen dat de tweede helft minder
bizar was dan tegen Haarlem,"
aldus Van Gameren. „Alhoewel
het elke week moeilijker wordt
om positief te blijven denk ik
toch, naar de trainingen kijkende, dat we tegen de wat minder
sterkere tegenstanders toch de
broodnogige punten gaan pakken."

Zaalvoetbal in Pellikaanhal
ZANDVOORT - Zondag wordt in de Pellikaanhal aan de A.J.
van der Moolenstraat een horeca zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Jan Smits heeft tien teams ingedeeld in twee poules.
De strijd tussen tien horecabedrijven uit Zandvoort begint 's
middags om twaalf uur en de prijsuitreiking zal om ongevaar
kwart voor zeven plaatsvinden. Het is voor de derde keer in
successie dat dit toernooi georganiseerd wordt. Ook dit keer staat
de sprotoviteit hhog in het vaandel alhoewel de strijd om de eerste
plaast de moeite waard zal zijn.
Tijdens het toernooi zal in het sporthalrestaurant de bekende
Zandvoortse entertainer Henk Jansen optreden. Indien de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax live wordt uitgezonden,
dan kan die worden gevolgd in de kantine van de Pellikaanhal.
Jan Smits heeft daar een supergroot beeldscherm voor neergezet.

Topscorer

Robin Castien
(ZandvJS)

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

7x

Ferry Boom (ZVM.zon)

5x

Edwin Ariesen (Zandv.75)

©

Paul Longayroux (ZVM.zon)

5x
4x

Behoudens Zandvoort'75 liet de produktie van doelpunten ook
dit weekend te wensen over. Op de ranglijst kwam totaal geen
beweging voor. Robin Castien pikte zoals gewoonlijk z'n doelpunt
mee en aangezien de "achtervolgers" niet tot scoren kwamen
wordt het verschil groter en groter. Komend weekend zit de helft
van de competitie er op en Castien lijkt dit seizoen ongenaakbaar.
Ferry van Rhee staat nog steeds tweede maar komt door een
armblessure al weken niet in aktie.

Eerste zege voor ZVM/Rabobank
ZANDVOORT - Na de moeizame start in de zaalcompetitie hebben de handballers van ZVM/Rabobank eindelijk
de eerste overwinning behaald. Het tweede team van Kolping werd met 22-15 verslagen en naar de laatste plaats op
de ranglijst verwezen.
Na langdurige blessures waren Nik Gnjakovic en Goran
Bogojevic weer beschikbaar en
dat deed het team duidelijk
goed. Jaap Loos speelde nog
wel op halve kracht alleen als
ZVM/Rabobank aanviel, maar
zorgde met fijne pasjes voor
openingen in de Kolping defensie. Vlot nam het team van
coach Joost Berkhout een 2-0
voorsprong. Toch was er onvoldoende rust in de Meeuwenploeg. Aanvallend ging het
soms te gehaast waardoor kansen verloren gingen.

Zandvoorters weer op voorsprong had gezet heeft Kolping
geen kans meer gehad, ruststand 12-9.

In de tweede helft bleef
ZVM/Rabobank
geconcentreerd handballen. Defensief
stak het goed in elkaar. Doelman Johan Molenaar herstelde
zich uitstekend, met goede reddmgen, van een matige start en
de Zandvoorters zijn niet meer
in de problemen geraakt. Alhoewel het spelpeil niet echt
groots was kwam de eerste
overwinning van ZVM/RaboKolping deed het aanvallend bank met meer m gevaar, 22-15.
beter en zette de achterstand
„Het spel verdiende geen
om in een 4-5 en een paar minuten later 5-7 voorsprong. De schoonheidsprijs," vond coach
schade leek groter te worden Joost Berkhout. „Al met al ben
doch de man minder situaties ik toch heel tevreden met de
verwerkte
ZVM-Rabobank punten."
goed. Guido Weidema zorgde
Doelpunten: Guido Weidema
vervolgens voor de aansluiting 7, Peter Pennings 5, Goran Bowaarna Patrick Terpstra de ge- gojevic 3, Menno Trouw 2, Jaap
De handballers van ZVM/Rabobank behaalden eindelijk de lijkmaker voor zijn rekening Loos 2, Nik Grijakovic l, Patnk
eerste overwinning
Foto Enck van Cleef nam. Nadat Menno Trouw de Terpstra l, Ronald Vos 1.

Met 60 procent bleet dit paar
de heren Van der Meulen en
Emmen 3 procent voor. De derde plaats werd behaald door
het gepromoveerde paar de dames Boon en Koning. De eerste
plaats is thans in handen van
mevrouw De Kruijff en de heer
Kleijn, terwijl de heren Emmen
en Van der Meulen zijn opgerukt naar de tweede plaats Hot
echtpaar Groenewoud behield
de derde plaats.
Het nieuwgevormde paar de
heren Hoogland en Van Leeuwen lieten zien, dat er met hen
in de B-lijn terdege rekening
moet worden gehouden gezien
het behalen van de eerste plaats
met 59 procent. De dames Koper en Van Duijn legden beslag
op de tweede plaats kort daarop gevolgd door de dames De
Dood en-Lemmens. De dames
Koper en Van Duijn gaan hier
aan de leiding, met op de tweede plaats de dames Gotte en
Koning. De heren Hoogland en
Van Leeuwen klommen van de
twaalfde naar de derde plaats.
Het echtpaar Van Deursen tekende in de C lijn voor de eerste
plaats met 60 procent. Mevrouw Van der Meer, die met
wisselende A-spelers moest
spelen, bewees dat dit voor
haar geen probleem opleverde,
want met een score van 59 procent werd zij tweede. De ranglijst wordt hier aangevoerd
door de dames Mens en Van
Gestel, op royale afstand gevolgd door mevrouw Janssen
en de heer Santoro.
Informatie over de bridgeclub is te verkrijgen bij de heer
H.Emmen, telefoon 5718570, alleen 's avonds.

Visclub had het
zwaar op Noordzee
ZANDVOORT - De Zandvoortse Visclub had het zondag zwaar te verduren. Door
de harde wind werd de viswedstrijd op zee weinig succesvol.
Op de wedstrijd waren 37 leden van de visclub afgekomen.
Het mooie weer van de zaterdag troffen de vissers niet op
zondag. Eenmaal buitengaats
bleek de wind nog harder te
waaien dan dat voorspeld was.
Na twee uur varen werd op de
eerste visstek een poging gewaagd de vis te verschalken.
Jammergenoeg wilde de vis
niet bijten.
Met een tot windkracht 5 tot
6 aangetrokken wind en een
steeds ruiger wordende zee,
werd gezocht naar een volgend
wrak. Op deze plek slaagden de
Zandvoorters er in wat vis boven te halen maar erg veel was
het niet. De zee was nu zo ruig
geworden dat de schipper de
boot niet meer boven het wrak
kon houden.
De schipper besloot het dichterbij de kust te gaan zoeken
omdat de wind nog sterker aantrok. Het was echter vechten
tegen de bierkaai. De hengels
en de viskoffers schoven heen
en weer over het dek waarna
besloten werd het voor gezien
te houden. Met vijf gevangen
vissen werd Henk Bluijs winnaar van deze Noordzee-wedstrijd. Bovendien won hij de beker voor de grootste rondvis en
de pool voor de grootste vis.
Leo Haak voert nog altijd de
ranglijst aan met nog een wedstrijd voor de boeg.

SVJ/Energie te
sterk voor
gehavend ZVM
ZANDVOORT - Het nog
steeds zwaar gehavende zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft SVJ/Energie toch aardig partij gegeven. Pas in de slotfase wisten de Haarlemmers de
Meeuwen van zich af te
schudden, 3-0.
De lijst van blessures is nog
steeds enorm. De namen van
onder andere Rob van den
Bergh, William Rutaeling en
Ferry van Rhee ontbreken nog
steeds op het wedstnjdformulier. Daarom is het nog steeds
behelpen voor coach Fred van
Rhee. „Desondanks gmg het
met slecht," vond Van Rhee.
Zandvoortmeeuwen begon
fel en creëerde een paar aardige
kansen. Schutter Ferry van
Rhee wordt echter in de voorhoede duidelijk gemist Ongelukkig kwam Zandvoortmeeuwen op een 1-0 achterstand na
een misverstand in de defensie
In de tweede helft was Zandvoortmeeuwen veel op de helft
van SVJ/Energie te vinden. Met
een goede inzet werd gepoogd
de achterstand weg te werken.
Het zat echter niet mee en met
twee rake counters voerden de
Haarlemmers m de slotfase de
stand op naar 3-0.
„Met zeven invallers hebben
we het redelijk gedaan," meende Van Rhee. „Volgende week
hoop ik weer over Van den Berg
en Rubehng te beschikken. Dat
scheelt een slok op een borrel.
Ondanks de nederlagen blijft
de sfeer toch perfect."
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soorten
vlees

soorten
vlees»
waren

HEMA

ANGELA
BRUIDSMODE
gaat verhui/en
Uw bruidsjapon compleet meenemen
voor ƒ 995,- ƒ l 295,- ƒ l 495,f Ook enkele stuks vanaf ƒ 300,Avond-, cocktail-, en herenkleding
korting tot 50%
Tevens mooie accessones

ZANDVOORT

Fredenksplein l, 1017 XK Amsterdam
Tel 020-6234556

Zeg maar gewoon Marcel tegen de slager van de

BOCKHERIE

Tok o

Ik ben geen nieuw gezicht in
Zandvoort maar wilde me toch
nog even aan u voorstellen.
Marcel Horneman is de naam,
al 15 jaar slager en veel ervaring
opgedaan in goede bedrijven in
Nederland en in 't buitenland.

Weekmenu
SAMBEL GORENG
DAGING
gekruid lanisvlees
of
AJAM SMOOR
stukjes kipfilet in ketjapsaus
met Sambel Goreng boontjes
met nasi goreng/bami goreng
of witte rijst

U mag dus een hoop van mij en
m'n medewerkers verwachten.
Wij zijn u graag van dienst met
een grote keus aan kwaliteitsvlees en verse specialiteiten.
Ook kunt u terecht voor verse vleeswaren, maaltijden, wild, saladeschotels, borrelgarnituur en fantastische gourmet / fondue /
steengrill schotels.
Van duur doen hou ik niet, dus zorg ik wekelijks voor aantrekkelijke aanbiedingen.

ƒ 12,50 p.p.
Aanbiedingen geldig
van 18 november t/m 7 december 1996
Zolang de voorraad strekt.

THUISBEZORGING

tussen 17 00 en 21 00 uur
De fjezorgkosten bedragen ƒ 2 50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5 00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Het lijkt me geweldig om kennis met u te maken.
U bent van harte welkom!

Soc. „De Manege
zoekt

Oog voor

parkeerwachter
voor d© zaterdagavond

Amsterdam

Voor info 023-57 1 6023

laSUPERAANBIËDMGEN

LT

NU 500 g ram

Donderdag 21 november

NUKILÖ

13 HEAO Studies

NU KILO

NUKILÖ

UïtÜhzéiraitéurhoèk:

Deze feestelijke avond gevuld
met TROMPKAAS en
LIVE MUZIEK
gaat van start rond de klok
van 20.00 uur.

|||(p!^
BIlBtËDil^G GElliÖtó T/M 30

BQUCHEKIE

WBWSSKLJM

Tel. 5719067

Zaterdag van 900 tot 1700 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN

SPECIALITEITEN

1

C
fl

kleine
strandtent
De Manege
De gelegenheid voor gezellige
ongebonden mensen
Elke zaterdag dansen, sfeer en gezelligheid
m 4 zalen

V a 21 00 - 03 00 uur
X X X LET OP! LET OP! X X X

CHRISTM0S
2e Kerstdag geopend

op naaktstrand
Tel 06-52824090

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

van 21 00 - 03 00 uur met o.a
Jeroen van de Boom
28 december JAAP DEKKER en
zijn Boogie woogie set

NEW YEAR PARTY
Op oudejaarsavond zijn wij geopend

van 21 00 - 04 00 uur
met optreden van IMCA MARINA
Correct gekleed.
Voor reserveren of info 023-5716023.

L

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Het eerste glas BEAUJOLAIS
IS QRATIS

Te koop gevraagd

accountancy (AC)
bank en verzekeringswezen (BV)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR)
economisch linguïstisch (EL)
fiscale economie (FE)
internationaal management OM)
international management english stream OM ES)1
logistiek management (LM)
management economie en recht (MER)
management & informatie (MD

r

Nieuwsblad

M

organiseren in de krant van 27 november een

SINT NICOLAASPUZZEL
GARAGE EN PARKEERPLAATS IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de E M M vri| voor verhuur:
Garage Keesomstraat 75A, huur ƒ 123,21 per maand en parkeerplaats Lijsterstraat R, huur ƒ 8,26 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 75A hebben
de huurders van de woningen aan de Keesomstraat met de huisnummers 273 t/m 395.
Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaats Lijsterstraat R hebben
de huurders van de woningen Lijsterstraat: Arie Kerkmanflat.
Toewijzing van de garage en parkeerplaats vindt plaats op basis van
het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garage en parkeerplaats door een briefje met
uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaarschapsnummer te sturen aan de E M M, Thomsonstraat l, 2041 TA
Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 27 november 1996 om 12.00 uur
in ons bezit te zijn.

1ste prijs
2 waardebonnen a 7 59van BIBI for shoes
Kerkstraat la

2 prijs
4 waardebonnen a 259aangeboden door
MOLLIE en CO, verlengde Haltestraat
op zaterdag 30 november delen onze promotiepieten snoepgoed uit van HEMA Zandvoort

Ondernemen Vereniging Zandvoort

Zandvoorts
H Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie

Tl

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weelcmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

0
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'Kraamfeest Euro' neemt jon
ouders werk uit hand
Je hebt een kind gekregen en iedereen wil het
zien. Hoe leuk dat ook is, na een aantal weken
neemt de vermoeidheid toe. Vandaar dat jonge
ouders steeds vaker een babyborrel geven voor al
het kraambezoek tegelijk. Sinds anderhalfjaar
verzorgt een Kraamfeest Burp de catering en een
vrolijke versiering van het huis. Een fenomeen dat
steeds meer opgang maakt.
N DE TUIN staan ooievaars, bij
de voordeur hangen blauwe
slingers. Het is duidelijk dat
hier een baby geboren is en dat het
Kraamfeest Buro een babyborrel
verzorgt.

I

Dat gebeurt steeds meer. In de eerste
dagen verkeren jonge ouders in een soort
roes; in de wieg ligt een wolk van een
baby, dierbare vrienden en familie komen
langs en de kraamhulp is een grote
steun. Maar als het gehuil van de jongstgeborene wekenlang de nachtrust blijft
verstoren, valt het overdag niet mee om
het binnendruppelende bezoek stralend
te ontvangen.
Ooievaars in
de tuin en
blauwe slingers
de deur: Tim
geboren. Het
Kraamfeest Buro
komt in actie
Foto: Het Kraamfeest Buro

„Toen ik was bevallen, heb ik drieëneenhalve maand lang bezoek gehad," zegt
Brigitte de Boer van Het Kraamfeest
Buro. „In het begin is dat heel leuk en
het is ook allemaal aardig bedoeld, maar
je wordt er gewoon doodmoe van."
Brigitte heeft haar bureau opgezet samen
met vriendin Joyce Heeren, met wie zij
eerder samenwerkte als stewardess. Zij
had een tijdje in Amerika gewoond, en

ontdekte daar een nieuw fenomeen. Veel
Amerikaanse vrouwen geven voordat ze
bevallen een feestje voor vriendinnen, en
houden hun kraamtijd een beetje voor
zichzelf. Nederlanders vinden al gauw dat
je met een feest van te voren het lot tart,
maar een borrel
na de geboorte
was een schot
in de roos.
Een kraambor- _________________
rel past bij
~"""""~"~""""""
iedereen, het is maar net hoe druk je
sociale leven is, meent Brigitte. De meeste mensen die er ervoor kiezen, hebben
een baan en veel kennissen. Als ze ook
nog op een sportvereniging zitten, dan is
er erg veel kraambezoek te verwachten.
Een kraamborrel is eveneens handig voor
mensen met een eigen zaak die niet in
staat zijn om weken achtereen bezoek te
ontvangen. Goede vrienden en familie
komen trouwens meestal wel meteen in
de eerste week.

tweede bevallen bent, is het voor het eerste kind verwarrend wanneer er continu
bezoek komt. De gasten vergeten soms
dat er nog een kind rondloopt. Zo'n kind
begrijpt niet, vooral als hij erg jong is,
waarom de baby steeds cadeautjes krijgt
en hij niet."
Het Kraamfeest Buro verzorgt borrels
door heel Nederland, maar gek genoeg
zitten de meeste klanten in de omgeving
van Rotterdam. „Ik weet niet waardoor
het komt, maar men houdt daar blijkbaar
van het goede leven, daar hebben we ook
de meest uitgebreide feesten."
Brigitte en Joyce komen altijd een paar
uur van te voren aanrijden in een jeep
met grote aanhangwagen.
Vanaf dat
moment hoeft
de gastvrouw
niets meer te
doen. Het
enige wat zij hoeft te doen, is een beetje
ruimte vrijhouden in'de koelkast om
verse dingen te kunnen neerleggen. Het
Kraamfeest Buro zet de boel klaar, ontvangt de gasten, schenkt thee en koffie.
Uiteraard ontbreken de beschuit met
muisjes evenmin, en later komen er
andere drankjes met taart, bonbons,
Qudhollandse geboortesuikers en hartige
hapjes op tafel. Die bonbons zijn overigens zelfgemaakt: een soort truffels
gerold in blauwe of roze muisjes.

Brigitte en Joyce komen
met de jeep aanrijden

Gezinnen met kinderen kunnen door het
geven van een babyborrel de rust in huis
behouden. Brigitte: „Zeker als je van een

„We versieren in overleg de woning met
roze of blauwe slingers en ballonnen. De
tafel wordt feestelijk gedekt met wit

damast en roze of blauwe tafelkleden. En
na afloop krijgen de gasten en kindoren
een kraamattentie mee naar huis."
De jonge moeder kan de baby. om wie
het toch uiteindelijk allemaal is begonnen, de volle aandacht geven. Het
Kraamfeest Buro adviseert de ouders
meestal om de kleine in een wandelwagen te leggen en er desnoods een rondje
mee te lopen, zodat hij lekker slaapt.
„Dan hoeft niet iedereen hem telkens
vast te houden, want dat vinden sommige;
ouders niet fijn. En op hun beurt voelen
mensen die op visite komen en een kind
in de armen gedrukt krijgen, zich ook
wel eens ongemakkelijk." De borrels
duren ongeveer drie uur, de moeder komt
dan niet in de knoop met de voedingen.
Na afloop wordt alles weer opgeruimd.
Doorgaans wordt een kraamfeest zo'n
drie tot zes weken na de geboorte gogeven. De datum dient wel ruim van te
voren besproken te worden, dus reeds
voor de geboorte. „Maar als de bevalling
niet goed gaat, gaan wij natuurlijk niet
moeilijk doen over de annulering."
"Gelukkig is dat nog nooit voorgekomen.
Wel hebben we de datum een keer moeten verzetten omdat de gezondheid van
moeder en kind na de bevalling een beetje zwak was."
Jan Pieter Nepveu
Voor informatie: Het Kraamfeest Buro, telefoon
0297-582473 of 0294-254687.

'De één spaart luciferdoosjes,
ik hou het op seriemoordenaars'
'Mensen reageren vaak lacherig
als ik ze over mijn hobby vertel.
Dan denken ze: die is ziek. Dat
kan ik me best voorstellen. Af en
toe heb ik er ook genoeg van, dan
schuif ik de hele boel terzijde.
Maar het doet mij weinig wat
anderen ervan vinden. De één
spaart lucifersdoosjes, dit is mijn
hobby.'
(advertentie)

ROBERT DE NIRO,
DUSTIN HOFFMAN

ÉN BRAD WTT
STUDENTENTARIEF
Deze week "Sleepers" in première.

EN BOEKENPLANK vol naslagwerken over seriemoordenaars, daarnaast
vier grote mappen gevuld
met moordberichten uit
kranten én aan de muur
het opsporingsbericht van
An en Eefje. De kamer
van een rechercheur die
zich bezighoudt met
moordzaken? Nee, de
kamer van een student
die gefascineerd raakte
door seriemoordenaars.

E

In 1994 las Roy Arend een
artikel in de krant over The
House of Horror. In de woning
van een Brits echtpaar waren
de stoffelijke resten gevonden
van meisjes. „Dat stukje in de
krant fascineerde mij," vertelt
Roy. „Die twee konden
gewoon hun gang gaan. De
omgeving had er geen idee
van wat zich daar in dat huis
allemaal afspeelde."
De 24-jarige student journalistiek knipte het artikel uit
en bewaarde het. Net als ieder
volgend artikel over het moordende echtpaar. Het begon de
vorm van een hobby aan te
nemen. De Amsterdammer
heeft nu zo'n 650 artikelen
gedocumenteerd. Sommige
dateren uit de jaren vijftig,
andere zijn van recenter
datum. Vijftig
tot zestig seriemoordenaars op
alfabetische
volgorde.

tussenpozen. De slachtoffers
mogen niet uit de directe
omgeving van de dader
komen."
Bovendien zijn er twee hoofdtypen: de ordelijke en wanordelijke. Vooral het eerste type
boeit Roy. „Zo'n moordenaar
gaat heel planmatig te werk.
In de dagelijkse omgang is
het een aardige man.
Niemand heeft ook maar een
vermoeden van zijn praktijken. Het zijn mensen van wie
je het absoluut niet van verwacht. Dat fascineert mij
mateloos."
Naast de massa krantenknipsels heeft Roy de nodige boeken gelezen en veel documentaires gezien over het fenomeen. Hij mag zichzelf dan
ook wel expert noemen op dit
gebied. „Ik las bijvoorbeeld
een keer een artikel over een
lijk dat in Ede was gevonden.
Onthoofd, de handen afgehakt." Roy wist het meteen:
werk van een seriemoordenaar. „Een paar dagen later
werd in de krant iemand
opgevoerd die mijn mening
deelde."
De seriemoordenaar als studie-object. Roy: „Ik benader
het a-emotioneel. Ik wil kennis opdoen, dan moet je er wel
nuchter tegenaan kijken.
Vroeger keek ik graag naar
horrorfilms. Daar moest ik
altijd om lachen. Horror is fictie. Een aantal
lijken ingemetseld in de muur,
dat is de realiteit. Die is
schokkender
dan fictie."

Realiteit is
schokkender
dan fictie

Studentenkorting op vertoon van OV-jaarkaart.
Informeer bij het Pathé theater in de buurt.
Amsterdam: Alfa,,Alhambraj BeHevue .Cinefama, Calypso,
\:.. •'.,-••
' ; Cinema, City enTuschinski.
- : • . . ..';>'••
'. X '

'

U vindt alle adressen en telefoonnummers van Palhé Cinemas in de GOUDEN GIDS.

| VROEGE VOGELS OPGELET! CITY A'D AM |
Ochiendvoorslellingen voor 12.00 uur f 7,5O voor ledeteen. (Geen acties/kortingen van toepassing.)

Roy omschrijft
zijn fascinatie •"~•~~~"~~•~
zelf als 'semi-wetenschappelijk hobbyisme'. „Het is absoluut geen verering van hun
daden. Ik vind het walgelijk
wat ze doen. Maar ik vind het
intrigerend om na te gaan hoe
seriemoordenaars in elkaar
steken. Wat beweegt ze? Dan
blijkt iedere keer weer dat zij
indirect wraak nemen op de
samenleving."
Je bent niet zo maar een
seriemoordenaar. Roy hanteert de definitie van de FBI:
„Iemand die minimaal drie
moorden heeft gepleegd met

BOES

-•-™"""~™"~• Mensen zijn
over het algemeen snel gechoqueerd, weet Roy.
„Bijvoorbeeld over dat opsporingsbericht van An en Eefje,
dat ik ingelijst heb. Veel mensen vinden dat walgelijk.
Maar ik had die poster al toen
ze alleen nog maar vermist
waren. Ik liep toen stage bij
een dagblad en dacht dat er
wel een verhaal in zat. Ik ging
met de poster naar de redactie
en heb toen samen met verslaggeefster een verhaal over
die vermiste meisjes geschreven. Een jaar later bleken het

slachtoffers van
de seriemoordenaar Dutroux
te zijn. Toen heb ik de poster
ingelijst en aan de muur
gehangen."
Het gaat hem te ver de poster
een trofee te noemen: „Ik zie
het meer als een deel van
mijn documentatie. Maar het
heeft ook wel iets te maken
met het choquerende effect.
Dat is een ascpect van mijn
persoonlijkheid."
Roy besteedt veel tijd aan
zijn hobby. „Er liggen hier
ongeveer tweehonderd artikelen die ik nog niet heb gedocumenteerd. Die heb ik wel
netjes uitgeknipt, maar ik
moet ze nog inplakken. Als ik
er de tijd voor heb, ben ik
toch wel twintig tot dertig uur
per week met mijn hobby
bezig. En dan heb ik nog niet
eens alle artikelen gelezen."
Goedkoop is zijn hobby ook
niet. „Als een bepaalde zaak
speelt, is dat meestal in het
buitenland. Dan moetje een

'Mensen zijn over het algemeen snel gechoqueerd Bijvoorbeeld over dat opsporingsbericht
van An en Eefje dat ik heb ingelijst. Veel mensen vinden dat walgelijk'
Bram de Hollander Fotografie

tijdlang dagelijks buitenlandse bladen kopen. Je betaalt
toch al gauw drie gulden per
artikel. Mijn hobby heeft me
tot nu toe enkele honderden
guldens gekost," rekent Roy
voor.
Patrick Smit

Slimme boom

Z

E STAAN OVERAL
in de stad. In het
Bos, in parken,
gewoon langs de straat.
Grote bomen die er heel
zielig uitzien. Over grote
delen van de stam en de
takken is de bast verdwenen. Het lijken wel skeletten. Is de zure regen hiervan de oorzaak? Of zijn ze
overleden aan een overdosis uitlaat gas en hondenpoep?
Onwaarschijnlijk, want deze
zielige bomen zijn allemaal
platanen en dat zijn de sterkste stadsbomen ter wereld.
Die kunnen overal tegen. Nee,
de werkelijke oorzaak ligt in
de zomer van 1995. Die was
heel warm en droog. Ideaal
voor de platanen, want die
komen van oorsprong uit de
Middellandse zee landen en
houden van hitte. Ze groeiden
zo hard dat ze letterlijk en
figuurlijk een beetje uit hun
vel barstten. De droogte hield
(advertentie)

v^•-.-**rr.r'ivy
Ij>oodscnappenj
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"I/M/U".,

Jvrant

voor nieuwe produkten
en acties
i

na de zomer van 1995 nog heel
lang aan, tot diep in het voorjaar van 1996. Gewone bomen
hebben het daar moeilijk mee.
De plataan weet beter met die
droogte om te gaan. Hij maakt
gewoon minder bladeren,
want die verdampen water.
Dus hoe minder bladeren, hoe
minder vochtverlies. Nu produceren de bladen ook voedsel voor de boom. Om geen
voedselgebrek te krijgen,
stootten de platanen een hele
hoop schors af. Ze kunnen
namelijk ook via hun bast
voedsel binnenhalen. Geen
ziekte dus. geen zure regen,
maar gewoon een slim overlevingsmechanisme. De bast zal
vanzelf weer aangroeien. Niks
aan de hand. Maar ga dat
maar eens vertellen aan die
rij-examenkandidaat die een
plak platanen schors op zijn
voorruit kreeg. Hij schrok,
remde uit alle macht en kon
meteen weer om keren.
Gezakt door een slimme
boom. Je zou voor minder je
lidmaatschap van
Natuurmonumenten opzeggen.
Remco Daalder

WEEÏ

geeft u meer!

In De Wieervaart begint donderdag 28 november om kwart over
acht de try-out van de Mystery Musical

De
spooktrein
Op een regenachtige winteravond vol
donder en bliksem, staat een aantal
reizigers verdwaald op een klein station. De trein is gemist en ze moeten
de nacht doorbrengen in de wachtkamer. Daar vertelt de stationschef
Foto: Ruud Gort
het verhaal van De Spooktrein.
Nadat er jaren geleden een ongeluk gebeurd is op die plek, rijdt er
eens in de zoveel tijd een spooktrein. Iedereen die de trein ziet, gaat
dood. De aanwezigen reageren lacherig, totdat even later de stationschef dood wordt aangetroffen. Dan slaat de angst toe. Dat verergert nog als er een meisje totaal overstuur de wachtkamer binnen
komt stormen. Ze gelooft heilig in de spooktrein. De solidariteit die
ontstaat grenst aan vriendschap. Als de nacht tot een gierende climax komt, blijkt niets te zijn wat het leek.
De Spooktrein is een middelgrote musical met een live-orkest en
een cast bestaande uit elf acteurs en een papegaai. Met onder
anderen Margriet de Groot, Edwin de Jong, Rolf Koster en Filip
Bolluyt. De tekst is van Jan Boerstoel, Brigitte Odett doet de regie,
Martin Waddington maakte de muziek en leidt het orkest, de decors
zijn van de hand van Erik van de Palen en de kostuums van Carla
Verhagen. Patrick Kramer verzorgt het licht.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van De Meervaart,
Osdorpplein 205, telefoon (020) 610.7393 betalen lezers van deze
krant 27,50 gulden per persoon (normale prijs 32.50 gulden).

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:.

WEEÏ

geeft u meer!
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Reparatie

Peugeot

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amslelveens Weekblad, Uithoarnse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch- van maandag l/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel 020-665 86 86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk- Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen- kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en do Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ
9,20
ƒ
9,20
ƒ10,90

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

TE KOOP
Peugeot 106 1.1. XN Ace,
donkerblauw, 40.000 km, dec. '93.
Prijs 13.500. Tel.: 020 - 6797943.
Peugeot 106 XN 1.1, bj '92,
Porsche
l.groen, 1e eig., 48.000 km,
i.z.g.st., ƒ 12.500. Tel.:
020 - 6006584.

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

ZUl D W l JK
peugeot-dealer

Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220
Ook op zaterdag open l

APK + grote beurt v.a. ƒ299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
106 XSi 1.6
'94
cil.koppen vlakken. Garage/
MOTORISCHE problemen?
106 XN Diesel
'93
motorenrevisie FEENSTRA
Laat uw auto testen d.m.v. de
205 Accent
'87
Industrieweg 27, Duivendrecht
modernste apparatuur.
205 XR 1.41
'91
Tel. 020-6980639
Garagebedrijf OUT. 020 •
205 XR 1.41
'93
6441020 ma-vr. 8.00-17.00 u.
APK KEURINGEN ƒ70,
306 XN 1.41
'94
klaar terwijl u wacht.
405 MI-16
'92
Garage West-Center:
"z.g.a.n. direktie/demo auto's
020-6122476 (zonder afspraak)
'96
306 XR 1.4i
Express bestel '87 .. .ƒ3,750 2e Helmersstraat 15, A'dam.
'96
306 XS 1.6i
ƒ4.750
306 XT 1.8i
'95 5 bestel '88
Autobedrijf CRYNSSEN
5 bestel '86
ƒ3.750
'95
406 ST 1.8i/16V
Crynssenstraat 10-14
5 C '85
ƒ3.750
'Vreemde merken:
Tel.: 020-6184402.
11
'85
ƒ2.950
'87
Citr. Visa 11E
APK-keurstation, reparaties
Nevada '87
ƒ4.250
Fiat Uno 70 i.e.
'90
alle merken en schaderegeling.
9 G T X '85
ƒ3.750
Ford Fiesta 1.11
'91
21 '90
ƒ8.750 Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Ford Fiesta 1.1i
'93
Nevada '90
ƒ11.500 Ook zelf sleutelen aan uw auto.
Mazda 323 aut.
'91
+ diverse inruil auto's
HEINING HOBBYHAL
Nissan Sunny 1.3SLX '89
RONDAY BV
020-4976999
VW Polo
'89
Plantage Middenlaan 19-21
Mmervalaan 86, A'dam - Zuid
Adverteren
in
Amsterdam 020 - 6237247.
Tel. 6629517/6791864
deze rubriek
R4F6 Combi bj. 85, rood, apk
Tel. 020 • 665.86,86
nov. '97, 118.000 km, vr.pr.
ƒ2400. Tel. 0317 - 425431.

Renault

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Rover

HOOFDDORP

020-665 86 86

GARAGE ECONOOM

Carrera 4, 10/89. Carrera
Cabrio, 9/88, Carrera Coupé,
6/86. 944 Turbo S, 8/88. 928 S
aut. 11/84. 924, 4/84.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Tel.
020 - 6627777,

Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

24 UURS-SERVICE !

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

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Mercedes-Benz

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten

Autoverhuur

QUKEBAAS Ga meer fietsen, dan gaat alles beter
niet duur!!!

Verkoop & verhuur van
020-6198691/6149557
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type auto
Grote sortering ONDERDELEN
020-6794842, 020-6908683
van alle schade-auto's, alle
Zie ATS telet pag. 888
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Tel.: 023-5845435.
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Peugeot 106/306, Renault Lavoor vrijblijvende prijsopgaaf. guna, Vracht + bestelwagens.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
RENT A BRIK
Vrachtbus ƒ 89,- p. dag
RDW Erkend auto-demontageOpel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
All-in. KM-vrij!
van sloop- en schade-auto's.
Tel.: 020-6922930
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Adverteren in
Gratis gehaald. Meteorenweg
deze rubriek
381, A'dam, 020 - 6319802.
FAX: 020 - 665.63.21
Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met
vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
70 BESTELAUTO'S en pers.
023-5333742 / 06-52838400.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297Door part. van part. stationauto 324229. Ook t.k. gevraagd.
bv Citroen Break, Peugeot 405
of Ford. Liefst LPG of diesel. o Auto te koop? Plaats in deze
Jaartal + '91. 0561-433057.
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhangw. en carav.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
T.k. Honda CBR 400 RR, bj,
035-6835858 of 06-53331964,
'89, 26.000 km, ƒ7.000.
7 dagen per week, 8-23 uur. Tel. 058 - 2126179.
Wij komen vrijblijvend langs.

Bedrijfsauto's

Auto's te koop
gevraagd

WINTERBEURT
Voor uw kostbare . -.
tweewieler vanaf ƒ uDj"
Uw rijwiel wordt
vakkundig gesmeerd
afgesteid-gecontroleerd
+ ontroest en
, __
gepoetst voor
ƒ 75j'

QROTE WiNTERBEURT
Geheel gedemonteerd en voorzien van
nieuwe kogels en vet, ontroest en gepoetst
van binnen en buiten voor slechts
TRIATHLON

. ._.
ƒ l /Oj'

WIELERSPORT

Motoren/Scooters

Van part., 230E, 107.000 km,
b.j. 5-'92, i.z.g.st., o.a. nwe uitlaat en Mich. banden, vele extra's, voll. onderh. Stergam, Gevraagd jonge auto's v.a.
vr.pr. ƒ 31.250,-. 0299-436963. 1990 a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.
Adverteren in deze rubriek
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Tel. 020 - 665.86.86
merk auto a cont. met vrijwar
FAX 020 - 665.63 21
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
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ZANDVOORT
Haltestraat 31, tel. 023-5714499 fax 5716385

«De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
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Suzuki

P'

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

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

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

Te koop van particulier:

Toyota Corolla 1.3 Liftback GL

Subaru Legacy 1.8 GL, 1991, Subaru Vivio GLI, 1994, rood, aug. '86, metallic beige, 180.000 km, APK tot aug. '97. Defecte
LPG, Zwart met., 114.000 km, 25.000 km, 5 drs, 1 jaar Bovag- motorlager (auto rijdt wel), verder uitstekend onderhouden,
APK/VVN gekeurd, ƒ9.750.garantie, ƒ 13.500
garagenota's beschikbaar. Recent nieuwe koppeling, banden,
P. Smit Autoserv. 020-6719154. P. Smit Autoserv. 020-6719154. uitlaat etc., ƒ 600,-. Tel. 020 - 6454249.

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

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Volkswagen

Volvo

Golf CL sept. '93, zwart, 67.000 15 VOLVO STATIONS '85-'94,
km, refer. gar. Apoint. Vr.pr. Sedans 740, 940 en 360.
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet, 18.000. Tel. 020 - 6384330.
ANWB-oek. Tel. 0492-464495.
, Peugeot 205 Geantry, GTi 130 lederen interieur, ABS,
460 Turbo, zwart/leer '91; 440
PK, leren bekleding, schuifd. SAAB SERVICE MOLENAAR Tegen inr. prijs van 1e eig.
PASSAT Variant 1.9 Turbo Die- 1.8 inj. '92; 440 GLE, st.bekr.,
ABS electr. ramen, centr. ver- Hoofddorp 023 - 5614097.
sel, 4/92, stuurb., blauw, open km 75.000 '89; 480 ES '86; 340
grend. m. '93. ƒ 17.500. VISA
dak, roofrack, ƒ18.500. Golf aut. '86 t/m '91. NIEROP de
Garage, 020-6278410.
Variant 1.9 Turbo Diesel, dia- vrienden van uw Volvo, Van
2-12, A'dame De advertentie-afdeling bemantzwart met., st.bekr roof- couverstraat
houdt zich het recht voor ad- Inruilprijs: 1e eig. ex-dir. auto, rack, 7/94. ƒ 22.750. BEREBEIT, West. 020-6183951.
vertenties eventueel zonder Alfa 155 1.7 TS, okt. '94, Amsteldijk 25, A'dam, 020850 GLT
8/92
" opgaaf van redenen te weige- ƒ17.500 incl. BTW.
6627777.
240 GL Estate 2.3, LPG . 1/89
ren. (Art. 16 regelen voor het BEREBEIT, Amsteldijk 25, Tel. T.k. prachtige KEVER CABRIO,
740 GL Estate 2.3
4/90
•020-6627777,
advertentiewezen).
bj. '76, apk mei '97, i.z.g.st. 740 GL, aut., 2.3
5/90
Aantr. prijs. 038 - 4771959.
440 Escape 1.8, 3x .... 12/92
ƒ 1/94
VW POLO, bouwjaar 1990, wit, 460 Comfort 1.8
10/93
96.000 km, APK tot april '97, 460 GLE LPG 1.8
460 Lux Line 1.8
3/96
ƒ8.000. Tel. 020 - 6409229.
340 automaat
8/89
Autobedrijf DICK MUHL
Adverteren in
OFF VOLVO DEALER
deze rubriek
Nijverheidslaan 1, WEESP
FAX: 020 • 665.63.21

S
r*

ASfa Romeo

Kies uw Carisma...

BMW

TE KOOP

BMW 1100 GS
Incl. digitaal display & koffers
Augustus 1994
Vraagprijs, ƒ 19.500,Telefoon: 020 - 6534104.

BMW 31611988, trekhaak, gnjsmet. Prijs ƒ8500 Tel. 020 4222171 of 0251 - 229175.

Daihatsu

Charade 1.0 5 drs, aut., km
BMW31&, LPG, b.j '89, rood, 40.000, '88; Cuore v.a. '88 t/m
94, Charade 1.3 16 V Sedan.
goede staat, APK aug. '97,
'92: Charade 1.3 16 V (nw.
ƒ 11.500. Tel. 035 • 5772154.
mod.) km 25.000, 10/93.
Adverteren m deze rubriek
Nierop-Daihatsu,
VancouTel. 020 - 665.86.86
verstr. 2-12, A'dam-West,
FAX 020 - 665.63.21
020- 6183951.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
Ruime keuze in 2 CV occasions A'dam-C Tel. 020-6236491.
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061523.

Citroen

Fiat

Tel.: 0294-418200/418008

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN |
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motornjlessen + examen ƒ835,Motornjlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10,- per keer.

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Ford

Algemeen

Honda

Klassiekers
en Oldtimers

o Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Opel

Accessoires
en Onderdelen

T.k. Ren. 25 TX, b.j. '90. Zien is
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. kopen ƒ 6850. Ford Sierra 1600,
Klaar terwijl u wacht.
b.j. '86 ƒ2500. Autobedr. de
Ruilstarters en dynamo's.
Groot 020 - 6657966.
Valkenburgerstraat 152.
_ Bewijsnummers van een
Tel.: 020-6240748.
T.k. tegen inruilpr. ASTRA 1.4
geplaatste advertentie in deze
GL, van 1e eig., rood, 3-drs Grote sortering ONDERDELEN rubriek krijgt u alleen
10/92, ƒ 13.500 Corsa 1.3 S, van schade-auto's, alle
toegezonden als u dat bij de
merken, alle bouwjaren.
1/86 ƒ3.000. BEREBEIT,
opgave van de advertentie
Amsteldijk 25, A'dam.
GEBR. OPDAM BV.
kenbaar maakt. De kosten
020 • 6627777.
Tel.: 023-5845435.
daarvoor bedragen ƒ4,50
KADETT 1 4i, bouwj. 1990,
rood, 100.000 km, APK 5/97,
prijs ƒ 7800. Tel. 0297-287834.

en kies uw voordeel.

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

T k . Citroen BX '90, trekhaak,
Weg. omstandigh. fiat Cinqueopen dak, APK okt. '97. ƒ 6500
cento S, 07-'96, bl, 10.000 km.
Tel. 0527 • 616769 na 18.00 uur
Vr pr. ƒ 14 000, 020-6149268.
XM TD Break 1094 ƒ39500
THEORIELES BROMFIETS MOTOR AUTO VRACHTAUTO
XM TD Aut. ABS '94 ƒ 29 500
+ examenreservering voor iedereen. Ook zenden wij u graag de
XM Diesel Break '92 ƒ 19 900
gratis rijles-infogids voor een juiste rijschoolkeuze. 020-6633773
XM 2.0i Break aut '92/ 19900 Wegens auto v.d. zaak. Fiesta
RIJSCHOOL ROLF
XM 2 Oi Break '92
ƒ 19.900 1100 groen met. 8/96. Vr.pr.
Rijden bii Holf is een begrip m
Xantia 2 Oi SX LPG 'M f 22.500 ƒ 18.500 Tel. 010 - 4365979.
Amsterdam. Met een goed
Xantia 18i SX LPG '94f 17500
team instructeurs geven wij op T.k. diverse inruilauto's. Fiat
Xantia Turbo D'94
ƒ 25 000
een psychologische manier in- Croma 2.0 i.e business st.bekr.,
Xantia 1 9 Diesel SX'94/ 22.500
tensief les en nog leuk ook! open dak, LPG 11/92, ƒ7.950.
ZX Diesel ' 9 3 5 d.
ƒ13750
BX Diesel '93
ƒ 8.950 Hij is donkerbl. met. 130.000 Hoog slagingspercentage en Renault 21 TL Nevada, 5-drs
km
veel
extra's.
Vr.pr.
ƒ
13,500
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. station, LPG o b. 1/91, ƒ7.250.
BX Turbo D '89
ƒ 4 950
Tel.: 020-6868063/6332405 of Honda Aero Deck 2.0i, aut.
BX TR D '87
ƒ 2 500 Te! 0320-231019 na 18.00 u.
BX TGD Break '94
ƒ18500 T k. wegens
pensionering: 06-54633678. P.S. Ook 8-week- stuurbekr., elek. dak -t- ramen
BX TGD Break '91
/ 9950 HONDA CMC 1.5 LSI, febr. se cursussen en examenroutes 6/86, ƒ4.950. Honda 1.5i CRX,
coupé 6/85, ƒ 7.250. Corsa 1.35
BX RD Break '89
ƒ 5 950 '94, kl. rood, voorzien van div. rilden is vanzelfsprekend.
3-drs 1/86 ƒ 3.000. Ascona 1.63
BX RD Break 87
ƒ 2 500 ace , in perf. staat, km-stand: ±
3/83 ƒ 1.050. Volvo 340 autom.
BX 16 RE LPG Br.'90 y ' 6950 33.000. Vr.pr. ƒ25.000,-. Tel:
12/84 ƒ1.050. Volvo 340 GL
BX 19 TZi '92
ƒ12500 020 - 6462354.
3/87, ƒ1.950. Mitsubishi Colt
BX 19 TZi '90
8950
LPG 6/88 ƒ4.250. BX 1.6 ProBX 16 TRi 88
3950 • Bewijsnummers van een
PEUGEOT 404
BX 16 TRi LPG
3950 geplaatste advertentie m deze een solide, comfort, klassieker gress LPG 8/91, ƒ 6.950. BX 1.6
Progress, LPG 5/92, ƒ7.250
BX 14 TE '93
9950 rubriek krijgt u alleen
voor alledag. Altijd auto's
BX 14 TGE '92
9950 toegezonden als u dat bij de en onderdelen op voorraad. BX 19TRD 1/87 ƒ2.250. BX 14
BX 14 TGE '91
7950 opgave van de advertentie Frank Dordregter 020-6826974. TE 11/89 ƒ 6.250. BX 14 TE 6/89
ƒ5.750. Peugeot 205 GTi 6/84,
BX 14 TE '90
6500 kenbaar maakt De kosten
ƒ 4.950. VW Passat 5-drs, 1.6 D,
BX 14 TE LPG '
3950 daarvoor bedragen ƒ4.50
'86, ƒ2.950. BEREBEIT, AmAX 11 TE '90
5.950
steldijk 25, Tel. 020-6627777.
C 15 Diesel '94 bestel;' 10 500
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410
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kelijk. Want alle Carisma's zijn er nu

Naast de zeer succesvolle Carisma
hatchback is de Mitsubishi Carisma
nu ook leverbaar als sedan. Het onderscheid zit 'm in zijn fraai gelijnde

Sedan v.a.

achterkant.
Dat geeft deze nieuwe Carisma

Haichback v.a.

ƒ 36.3^5,ƒ36.995,-

sedan niei alleen een bijzonder aantrekkelijk uiterlijk, maar bovendien
een bagageruimte van maar liefst
460 liter en heel veel hoofd- en
Sedan v.a.

beenruimte achterin. Kiezen voor een
Carisma is nu tijdelijk extra aantrek-

Hatchback v.a.

/35.69Dr
ƒ36.290.-

JExtra op-de Carisma,Airco*-',,
in twee heel speciale uitvoeringen.
'is'èèn compleet geïnstalleerde:
airconditioning,voor een ,;-' ,
De Carisma Sports en de Carisma
"optimale temperatuur en V'' •
tófvoc'htigheid; "; ' ' "•-'*" Airco* met een voordeel dat kan
ter waarde van f,3MQ,-;,, ••: .- oplopen tot maar liefst ƒ 3.105,-.
En als u niet kiest voor één van
Extra's op de Carisma Sports: '•
-15" lich'tnWtaleh velgen en
; 195/50-bandèn,' •
-,groot schüif-/kanteldak van*'.
gehard zonwerend £las. ;'
Tolale waarde f 3.4ÖÖ,-.

deze Specials, dan krijgt u tijdelijk
ƒ 1.550,- retour, waardoor u al in een

.-t
Zijn

de
kleine
dingen

die
Mitsubishi
groot

maken.

Carisma rijdt v.a. ƒ 33.845,-.
Dus wacht niet langer. Kom naar
onze showroom, bewonder de Carisma
van alle kanten en maak uw keuze.

Speciale Carisma's voor een speciale prijs. Of ƒ 1.550,- contant.

A
MITSUBISHI
MOTORS

* M.tt.v. Jie^clttitvm'rin^eil. t\itie loopt tlm .?/ decetnher IV9fj fn geldt voor aaiiicliuf \'an wil nieuwe MitMtbi.sfti Curiuila. Registratie voor I2j(iltttwï 1997. Pnjzen incl. BPM!IW\\', e.\cl. venvijderingsbijdrage,
kanen rijUiiur maken. afSa\\cnheim. De Camma'.\ zijn afgebeeld mei ile velgen ui: hel Spon-paUj.'!. Wijzigingen mmhelwwlcn. Mei 3 jaar Multigarantielliiier-Kiini Sen'iie.
hup.: Hart Nibbiïg & Grccir B.V., Sawnlieiw. (0252) 26 61 I I . Bel ,i;/ïtf/.s vnoi' een proefrit of meet' informatie:

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan l, tel. (023) 529 4002.

Zeilmakerstraat 2, tel. (023) 538 55 50,
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Mondeo kan weer lachen

Samenwerking kleine auto's
General Motors en Suzuki kennen elkaar al langer dan vandaag.
Sinds 1989 bouwt hun joint venture Cami in het Canadese Ontario
auto's voor de Noord-Amerikaanse markt. Momenteel bestaan
plannen om samen te werken in Europa in het segment van de
kleine auto's. Dat gaat dan om het ontwikkelen van technische specificaties en productie-methodes voor nieuwe kleine auto's.

Honda Logo maakt entree
Op de Japanse wegen zijn sinds kort mim-hatchbacks van Honda
met drie of vijf deuren te zien. Ze heten Logo. In het vooronder zit
een nieuw ontworpen hoog-koppel motor met acht kleppen en een
inhoud van 1.343 cm3

M

ET DE NIEUWE MONDEO laat Ford zien zowel mooie
als technisch nagenoeg perfecte auto's te kunnen
bedenken en bouwen. Ford heeft op het gebied van
vormgeving altijd een eigen koers gevaren. De Sierra destijds was zeer revolutionair en werd door de meesten als
foei lelijk ervaren.Toch werd de auto een bestseller. De
Mondeo werd aanvankelijk ook maar lauw ontvangen. Nu
zegt Ford destijds zeer bewust voor de sobere vormgeving
te hebben gekozen omdat deze paste bij het toen, door
een matige economie, wat somber gestemde publiek.
Met de nieuwe
Mondeo laat de
Ford zien dat
het publiek er
weer zin in
heeft. De grille vertoont, net als
bij zijn grote broer Scorpio, een
brede lach. En ook de inzittenden
van deze Ford zullen het flink
naar de zin hebben. De Mondeo
is een heerlijke wagen, zowel
voor de chauffeur als voor de
passagiers. De auto is eenvoudig
en licht te bedienen maar weer
niet te licht. De standaard stuurbekrachtiging geeft bijvoorbeeld
precies voldoende tegendruk om

Ruimte, praktische aspecten en gebruiksgemak hebben centraal
gestaan bij het ontwerp van de Logo. Ook is er veel aandacht uitgegaan naar veiligheid (passieve en actieve) en het milieu. Er is
keuze uit een handgeschakelde versnellmgsbak met vijf versnellingen, een drietraps automaat en een Continu Variabele Transmissie
(CVT). De wielen zijn opgehangen met behulp van MacPhersonveerpoten voor en een torsie-as achter

een goed gevoel
over het stuur te
hebben.
Bovendien
stuurt de
Mondeo heel nauwkeurig en
direct. Het perfectioneren van dit
soort ogenschijnlijk niet zo heel
belangrijke zaken maken de
Mondeo tot een fantastische auto.
De Mondeo moet het onder
andere opnemen tegen de
Peugeot 406, Nissan Primera,
Opel Vectra en Volkswagen
Passat. Opvallend daarbij is dat al
deze auto's redelijk nieuw zijn, de

De Logo heeft stuurbekrachtiging, een airbag aan de bestuurderszijde en hitte absorberend glas Airco is standaard op een aantal
versies. ABS, een navigatiesysteem, een sport kit en een differentieel met beperkte slip staan op de optielijst.
Honda verwacht in Japan ongeveer 6.000 Logo's per maand te verkopen. Vooralsnog zijn er geen plannen om dit model m Europa te
verkopen.

Palio Weekend ziet levenslicht
Vectra en de Peugeot zijn de
oudsten. Dat de vooruitgang nog
steeds grote sprongen maakt,
wordt in deze klasse zonder meer
duidelijk. Telkens wanneer een
van de fabrikanten een nieuwe
maatstaf dacht te zetten, legde
de concurrentie de lat ogenschijnlijk moeiteloos weer een centimetertje hoger. Als een van allerlaatste nieuwkomers doet Ford dat
nu ook weer met deze Mondeo.
De vorige Mondeo reed al fantastisch. Het was een echte rijdersauto waar je, als je daar prijs op
stelde, stevig mee kon beesten.
Uiterlijk liet deze Ford die eigenschap niet zo blijken maar wie de
auto kent weet wel beter. Voor de
nieuwe Mondeo geldt het zelfde
maar dan nog iets sterker.
Behalve dat de Mondeo technisch en onderhuids weer hélemaal bij de tijd is, heeft de auto
nu ook de uitstraling die erbij
past. De auto oogt modern zonder het gevoel met het heden te
verliezen, het gevaar wat de
Sierra destijds liep.

De vijfde deur van de hatchback geeft ruim entree tot de riante
bagageruimte.

De Mondeo is verkrijgbaar met
een 1.6, 1.8, 2.0 viercilinder benzinemotor, met een 2,5 liter V6
benzinemotor en met een 1,8 liter
turbodieselmotor. Wij reden met
wat wellicht de meest verkochte
variant gaat worden, de 1.8 First
Edition. De toevoeging First

De Mondeo heeft voldoende reden tot 'glimlachen' al geeft de ontstoken stadsverlichting in combinatie met mistlampen hem een
wat kritische blik.
Edition staat hierbij voor drie in
hoogte verstelbare hoofdsteunen
op de achterbank, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, achterbank met centrale
armsteun, elektrisch bediende
voorramen, elektrisch in hoogte
verstelbare bestuurderstoel met
lendesteun, middenconsole met
armsteun, opbergvak en penhouder en een variabele interval op
de ruitenwissers. Wie nu denkt
dat wij met een veel duurdere
versie op pad zijn geweest, kunnen we gerust stellen. Het First
Edition pakket kost slechts duizend gulden.
Onze testauto was bovendien
voorzien van een airbag voor de
passagier (390 gulden). De testMondeo beschikte verder ook
over een anti-blokkeerremsys-

teem ter waarde van 990 gulden
en tractie controle voor 390 gulden. De mistlampen voor zijn
eveneens niet standaard en
komen op 390 gulden. Een radiocassettespeler met bediening op
het stuur komt op 690 gulden.
De sterkste punten van de
Mondeo zijn eigenlijk niet op te
noemen. De Mondeo is namelijk
het sterkste punt van Ford. De
auto is bijzonder stil en uiterst
compleet. Ook onder de klep is
het dik voor elkaar. Zo levert de
1.8 motor 115 pk en vergt de nultot-honderd-sprint slechts een
kleine elf seconden. Het interieur
biedt ruim voldoende plaats voor
vijf personen. De bagageruimte
van de geteste Hatchback meet
460 liter. Dat is tien liter minder
dan de Sedan. De Wagon komt

President Daewoo Motor Benelux
Daewoo Motor Benelux B.V. heeft sinds 23 oktober een nieuwe
president. Dat is de heerY.S. Hong. Hij is de heer G.W. Park opgevolgd die benoemd is tot President van de Duitse Daewoo Motor
Organisatie.
Hong werkte in de Verenigde Staten al voor Daewoo en was in
Hongarije President van de Daewoo Motor organisatie.

op 540 liter. De reden dat deze
waarden het vermelden waard
zijn, is dat Ford in prijs nog altijd
geen onderscheid maakt tussen
deze drie modellen.
SPECIFICATIES:
Ford Mondeo 1.8 First Edition
Motortype:

Gem. verbruik:

viercilinder
16 kleppen
DOHC motor
1.796 cm3
85 kW/115 pk
bij 5.750 t.p.m.
158Nm bij
3.750 t.p.m.
10,7 sec van
0-100 km/uur.
190 km/uur,
(schatting)
8ltr/100km.

Prijs:

ƒ 42.990-

Cilinderinhoud:
Vermogen:
Max. koppel:
Acceleratie:
Topsnelheid:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
In lengte en hoogte verstelbare
stuurkolom
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Elektrische hoogte verstelling
bestuurdersstoel
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag

De vorig jaar gedebuteerde Fiat Palio heeft onlangs een vervolg
gekregen met de stationwagen Weekend, die op de Autosalon van
Sao Paulo voor het voetlicht werd gebracht. Fiat mikt met de Palio
op snel groeiende markten buiten Europa en het NoordAmerikaanse continent. De Palio (hatchback) zal ook in Polen
gebouwd worden, bestemd voor de lokale markt.
De bodemplaat is in principe dezelfde als die van de 'gewone'
Palio. In vergelijking tot de hatchback is bij de Weekend de daklijn
doorgetrokken, die een opvallend laag sluitende achterklep kent.
Met natuurlijk de derde zijruit, niet te vergeten.
De Palio Weekend heeft een lengte van 4,13 meter, terwijl de bagageruimte 460 liter meet. Als de achterbank wordt neergeklapt, is die
ruimte overigens nog te vergroten tot 1.004 liter.
De leverbare motoren zijn 'oude bekenden' van de vorig jaar geïntroduceerde Palio. Er is een 1,5 liter krachtbron met multi-point
brandstofinspuiting die 55 kW/75 pk vermogen aan de dag legt.
Daarnaast is er een 1,6 liter aggregaat dat vier kleppen per cilinder
heeft een vermogen haalt van 78 kW/106 pk.

Hyundai Truck Trek een succes
Alle chauffeurs en hun Hyundai's H 600 zijn ongeschonden teruggekeerd van de Hyundai Truck Trek. Achter hen liggen 4.800 kilometers door ruige gebieden in Chili, Bolivia en Peru. Tijdens de reis
zijn de dit jaar geïntroduceerde H 600 en de twintig deelnemende
Nederlanders zwaar op de proef gesteld.
Ruim zesduizend landgenoten hebben meegedongen naar deelname aan dit sportieve avontuur. Zware voorselecties op het Circuit
Park Zandvoort en in de Belgische Ardennen maakten uit wie er
uiteindelijk mee mocht. Organisator Hyundai-importeur Greenib Car
heeft de handen ineen geslagen met de hulpverlenende organisatie
Adesa. De trucks vervoerden tegelijkertijd hulp- en leermiddelen
voor een schooltje dat op het eiland IslaTaquile in het Peruaanse
Titicameer is gelegen.

VERHUIZEN?

Als beste getest

Verhuizen is vakwerk l
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED Ui

Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een sericuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie tri te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. 11.00 gpm)

Al 10 jaar lang zijn Maaltijd
Plus en Minikuur in diverse consumententests het
best uit de bus gekomen.

Lijnen zonder
gezondheidsrisico's
Helaas bestaat er geen magische manier om vet van de een op
de andere dag te laten verdwijnen. Alhoewel veel advertenties
je dat wel willen laten geloven. Bij de meeste afslankkuren is er
alleen sprake van vochtverlies Dus weg illusies, weg geld!
Toch is het mogelijk om snel en zonder gezondheidsrisico's af
te vallen, dankzij het door een Nederlandse arts ontwikkelde
Maaltijd Plus.
Een caloriebeperkt dieet zoals Maaltijd
Plus is ideaal voor degene die op een
verantwooide manier wil lijnen en toch
de dagelijkse warme maaltijd liever niet
mist. Aan voedingsstoffen komt de gcbruiker absoluut niets tekort. Integendeel. Maaltijd Plus is zodanig opgebouwd en uitgebalanceerd dat deze
maaltijd beter is dan menige 'gewone'
maaltijd. Afhankelijk van het gewenste
streefgewicht kan Maaltijd Plus daarom
gedurende langere tijd worden gebiuikt
zonder risico's van voedingstekorten.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Maaltijd Plus al meer dan l O jaar lang
het meest succesvolle dieet in Nederland is.
Een bijzondere meerwaarde van Maaltijd Plus is het gunstige (verlagende)
elïekl op bloeddruk en cholesterolgehalte. De unieke samenstelling maakt
Maaltijd Plus overigens ook ideaal voor
bijvoorbeeld slechte eters of mensen
niet maag/darmklachten. Maar ook
vóór. tijdens en na sportbeoefening is
Maaltijd Plus een prima oplossing. Het
geeft je lichaam voldoende voedingsstoffen terwijl je maag slechts minimaal
wordt belast.
Sinds enige tijd kan Maaltijd Plus als
reep nog makkelijker worden meegeno-

men! Door deze kompakte verpakking
is de Maaltijd Plus reep prima geschikt
voor onderweg, op kantoor of op school.
Iemand die echt wil lijnen, heeft dus
niet meer het excuus dat het zo lastig is!

Terug naar maatje 38
Hester de Ruiter uit Ridderkerk is een
enthousiast Maaltijd Plus-gebruikster.

Omdat ze in een drogisterij werkzaam
is, kent ze natuurlijk vele dieetkuren.
Haar keus is echter bewust op Maaltijd
Plus gevallen. "Ik heb al vaker geprobeerd om enkele kilo's af te vallen. Dat
lukte dan ook wel, maar zodra ik stopte
zaten ze er zo weer bij", bekent ze. "Dat
heb je met Maaltijd Plus niet. Ik merk
dat ook mijn eetgewoontes door het gebruik van Maaltijd Plus veranderd
zijn." Hester is in 4 weken tijd maar
liefst 8 kilo afgevallen. "Ik gebruikte
Maaltijd Plus twee keer per dag in wat
yoghurt. Maaltijd Plus is ook erg gemakkelijk als je niet thuis eet maar op je
werk. 's Morgens maak ik een beker
yoghurt klaar, die zet ik dan op mijn
werk in de koelkast. In de lunchpauze
ben ik dan zo klaar, geen ingewikkeld
gedoe met afwegen of meten en zo. Wat
mijn maat betreft, ik ben al van maat 42
naar maat 40 teruggegaan. Één maatje
minder lukt me met Maaltijd Plus ook
nog wel!

Zelf bepalen

Hester dn Ruiter

Dal afvallen eenvoudig kan zijn, zonder
moeilijke of zware diëten, heeft ook
Margaret van Duin uit 'l Harde zelf ervaren. Dankzij Maaltijd Plus is zij in enkele maanden tijd maar liefst 18 kilo afgevallen.
Margarel werkt 's avonds in het cafetaria/restaurant van haar ouders. Afgezien
van het feit dal je dan erg onregelmatig
eet. zijn er ook nog alleilei lekkernijen
onder handbereik. Na verloop van tijd

Margaret van Duin
ondervind je daar toch de gevolgen van
in je gewicht. Margaret heeft hei ptobleem opgelost door een aantal niaanden lang het ontbijt en de lunch te \ ervangen door een beker yoghuit niet
daarin opgelosi Maaltijd Plus. "Het is
eigenlijk vanzelf gegaan. Het mooie van
Maaltijd Plus is dat je zelf bepaalt hoe
streng het dieet is 's Avonds kun je gewoon warm eten als je dal uili. Je bepaall gewoon je eigen tempo Bo\endien is hel heel gemakkelijk. Een beker
yoghurt, een lepel Maaltijd Plus ei in en
dat is het. Geen lastig gedoe met afuegen van allerlei groenten of rauwkost.
Dit is echt een heel eenvoudige manier
van lijnen".
Maigarel is inmiddels al een héle lijd
geleden ge.slopl en sindsdien is ze geen
kilogram meer bijgekomen.
Maaltijd Plus is verkrijgbaar hij
(DA)drogist, reform/aak,
apotheek, Albcrt Heijn, Etos,
Trekpleister en Kruidvat.
Voor meer informatie over Maaltijd
Plus kun je tijdens kantooruren bellen
met de diectlijn: (0492) 50 98 00.

Uil recent medisch onderzoek
blijki dat u het best en zonder gezondheidsnsico's kunt afvallen
met 'maaltijdvervangers' zoals Minikuur en Maaltijd Plus In een test
van afslankproducten in het consumemenpiogianima KASSA! van
de VARA eindigde Minikuur overtuigend op de eerste plaats. Ook in
de Consumentengids kwamen Minikuur en Maaltijd Plus als beste
uit de bus Bovendien werken
maaltijdveivangeis als Minikuur
en Maaltijd Plus ook bloeddruk- en
cholesterolverlagend Ideaal toch!
Tevens is Maaltijd Plus ideaal voor
hen die niet te streng willen lijnen
en 's avonds gewoon warm willen
blijven elen.
Maaltijd Plus is verkujgbaar in
diveise frisse smaken' vanille,
banaan, bosvruchten. chocolade,
mokka en meergianen.
Ook zijn er conibmalie-verpakkingen om op een voordelige manier
kennis ie maken mei de verschillende smaken. Vanwege hel 10-jarig
beslaan van Maalti|d Plus woiden
er deze maand
3 nieuwe smaken ge'mtroduceerd: kersen,
appel-kaneel en
sinaasappelperzik.
Vraag ernaar
bij uw drogist!

16

woensdag 20 november 1996

Weekmedia 17

We

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's
Beter onder dak bij de

VBO

RODE OF WITTE
STOMP"
KAARS MET
ENGELDECOR

GRATIS OP WOON T V UW HUIS VERKOPEN''
THEO RIETVELD VASTGOED 0206418541 (24 u service)
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

Te koop
aangeboden
diversen

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

GRAPPIGE KERSTFIGUURGOUDKLEURIGE ENGEL-

HANDIGE PLACEMATS

KAARSEN
ELDERS

KAARS
per sluk

VARTA BATTERIJEN

KIES UIT
PENLITE4STUKSol
ENGELSE STAAF 2 STUKS

ELDERS
« ATTENTIE' Enkele voor
beelden van aangeboden ad
vertenties die niet als particu
liere Micro worden geplaatst
zwarte marktspullen sex/ero
tische advertenties geven
van lessen/bijlessen perso
neel biedt zich aan te koop
raskatten/honden
(pups)
meerdere aanbiedingen zelf
de
artikel
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aan
geboden vakantiebungalows
o i d te huur aangeboden
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter Deze
kunnen alleen geplaatst wor
den tegen een mm tarief

• T k prof elektr schrijfma
chine (Vendex) in koffer
ƒ100 Tel 023 5715004

Th per 1 dec sfeer/olie lich
te bednjfs/kant ruimte 34 m2
4 m hoog leverdieping kale
huur ƒ515 p m Bedrijven
centrum
voor
Vrouwen
A dam Oost (voormalig Bur
gerziekenhuis) 020 6932309

WITTE SPORTSOKKEN
100% katoen, inde
maten 35 t/m 46
ELDERS 1*99"

met sneeuwpop of
kerstmandecor
SCHITTERENDE
WIJNGLAZEN
voor rode of witte wijn

DOOS
2 STUKS
ELDERS p~j
VOOR EEN SFEERVOLLE DECORATIE
KLOK-ofUSPEGELRAND
PAPIEREN KERSTKLOKKEN
rood of wit 29 cm

SET 2
STUKS

SET 4 STUKS

TERRA WINDLICHT

van rood of vm
crepepapier
Iengte25mete
ELDERS

ELDERS 8,9tf

SUPER GROTE VRACHTWAGEN

Woningruil
HANDIGE METALEN
KLAPSTOEL
met zachte zitting
m de kleur zwart

750 RUILADRESSEN
in A dam Inform bij WBV Het
Oosten Tel 0204873315

Financien en
handelszaken

• T k a houten kinderwinkel
incl boodschapjes en kassa
ƒ50 Tel 023 5719543

Bed rijf sonroerend goed
te koop - te huur

GOTISCHE
KAARSEN

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

• Te koop prof elektrische
Tnumph
schrijfmachine
ƒ125 Tel 023 5716516
• T k donkerbl combi kind
wagen i g st ƒ 50
Tel 023 5713647 na 18 uur

2^98

Woonruimte t k gevr in goe
de staat van onderhoud voor
1 pers tot ƒ 240 000 Postbus
146 2040 AC Zandvoort

GROTE WOK
van degelijk plaatstaal
met anti aanbaklaag
voorzien van een stevige
vuurvaste handgreep

AARDEWERK KERSTMOK

BOLSIUS DRUFL1CHTEN

GOTISCHÉDINER KAARSEN

past In iedere keuken excl tutter jen

met vele hulpstukken o a
voor het schaven van plakjes
en f |n en grol raspen
gemakkei ik schoon te maken

ELDERS jXrôÉT

ELDERSSL9ö

ZWARTE Of WITTE
KEUKENKLOK

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 5714534

Rijwielen,

T h per 1 dec sfeervolle lich
motoren,
te bedryfs/kant ruimte 34 m2
bromfietsen
4 m hoog leverdieping kale
huur ƒ515 p m Bedrijven
centrum
voor
Vrouwen
A dam Oost (voormalig Bur • Te koop witte opoefiets
Gazelle herenfiets
gerziekenhuis) 020 6932309 ƒ 100
ƒ75 Tel 023 5715254

Rijles auto's
en motoren

LAATSTE NIEUWS
TV PROGRAMMA
KASSA TOONDE AAN
BEHOORT TOT DE
BESTE EN IS DE
GOEDKOOPSTE

RESI
VLOEIBAAR
FRITUURVET
FLACON
2 LITER

Auto's en
auto-accessoires

Alblas Verkeersscholen

m 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 0172408361

WIKA
Autoruiten en kentekenpla
ten Lijsterstraat 18
Tel -t- fax 023 5731613

KNORR WERELDMAALTIJDEN
voor 2 - 3 personen

[

ELDERS &9tf

BONDUELLE
GROENTEN IN BLIK

FRITES of
MIMÏFRITES

BUK 200 GRAM

E

KILOBAAL
ELDERS

06-Nummers
ELDERS

som

ELDERS

Ve

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 0635022204 (1gpm)
00 245 292 777 Het telef nr Vele mannen gezocht voor
dat alle 06 sexnummers over SEX met dames 35+ 069620
bodig maakt (200 cphm)
(80 cpm) Vrouwen bel ECHT
gratis 06 4999
(95 cpm) haar eerste
GANG BANG met drie man Vrouwen (40+) willen sne!
06 320 322 29
SEXH DIREKT APART' Bel nu
06 9633 (1 gpm)
Amsterdam SEXDATING
Vrouwen uit A dam willen sex'
GAY kontakten snel Direkt
06 350 445 20 (75 cpm)
Apart met een hete knul'

SCHUTTELAAR

MAX1KU1P
500 ML.

BEL DAMES THUlSi

m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

06 - 98 50
24 u /p d ca 1 gpm

ANANAS SCHNIT
bestaat niet

nvUé *

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

*L
ope
zo
Lar
m <
der
337

HEERLIJKE

vol oi halfvol

UTERPAK

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook • OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaflplem • HOOFDDORP Marktlaan (centrum) Toolenburg • NIEUW VENNEP Hoofdweg
• VOLENDAM Hyacintenstraat • ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN
• AMSTERDAM Hemekenplein (centrum) volop GRATIS parkeerruimte1 • Lange Vonder 122 (noord) EN NU OOK • ZAANDAM Westzijde 47
JONGE mannen gezocht om
vrouwen 40+ te verwennen
06 9709 (80 cpm)

SEXKONTAKT vrouwen
(25+) willen sex Direkt a/d
lijn' 06 9663 (80 cpm)

SM VOOR 2 direkt apart voor
dominant sexkontakt
06 320 329 99 (75 cpm)

Kerels gezocht voor SEX
met dames (40+)'
Bel 06 9705 (75 cpm)

Sexoproepen van de
heetste vrouwen (20 59 jr)
06 350 442 52 (75 cpm)

SM voor 2 voor n streng of
onderdanig SEXkontakti Bel
06 9537 (80 cpm)

SEXOPROEPEN van de
heetste vrouwen (20 45)
06 9737 (80 cpm)

SNEL DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt op
bellen 06 9880 (80 cpm)

Kerels gezocht voor fijne sex
met hete dames 40+
06 9601 (1 gpm)
Kerels gezocht voor echte
sex met dames 40-1-1 Direkt
aparti 06 9517 (80 cpm)
Mannen gezocht om hete
vrouwen (30+) te verwennen
06 9580 (80 cpm)
Naar bed met getrouwde
vrouwen thuis
06 9603 (80 cpm)
Regiosexdating vrouwen uit
jouw regio willen sex'
06 9511 (1 gpm)

2 warme STUDENTES privé
massage relax trio Midden
weg 89A A dam 020 6925183

BEL ME THUIS'
06-96.80 (ca 1gpm)
VERNIEUWD

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

SEX telefoonnrs van
studentes ze geven echt hun
nr 06 9501 (80 cpm)

NVM

Sex via je POSTCODE vrou
wen uit jouw postcodege
bied1 069811 (80 cpm)

Dominante vrouwen geven
telnrs voor SM kontakt
06 32032580 (1 gpm)

'" RUBYS ESCORT**'
Leuk hef en sexy
020 6919245
Ook leuke stripshows"
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

NOORD Kostverlorenhol

Dames gezocht v a 18 jr die voor de camera livesexshows
opvoeren De klanten (hoofdzakelijk Amerikanen) kunnen
jouw show bekijken via INTERNET 24 uur p d Je kunt zelf je
tijden indelen Bel 020 6704 986 vragen naar Danielle
tussen 9 en 12 uur

Luxe pnvehuis1 12 meisjes
ƒ125
pu
Bubbelbaden
sauna s 1000 1 00 Sarphati
Amber Escort 020 6328686 park 118 A dam 020 6723022
1
Sexoproepen van de heetste TRIOSEX n vrouw of man va 19u GEZELLIG Discreet
geen chauffeur a d deur
vrouwen (20 45 jaar) 06 9567 extra m bed Sexkontakteni
• Uw particuliere Micro bon
(80 cpm) Vrouwen bel gratis Bel 06 9844 (75 cpm)
per post verstuurd bereikt
Een telefoontje is genoeg
06 4633
om m contact te komen met ons pas over 3 a 4 dagen
de persoon van jouw keuze Opdrachten die te laat
Diverse clubs
binnenkomen worden
Probeer het eens en bel
automatisch de week
0635022221 (100cpm)
daarop geplaatst
Privé A dam 9 top meisjes
Ook heerlijke trio s v a 10 u
Overtoom 443 020 6188677
Diversen

Dames geheel Privé'
06-9688
24 u /p d ca 1 gpm

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596

*T
voe
evt

BARONIE
CHOCOLADE
MELANGE
zak 300 gram
ELDERS 3JT

NUTRIC1A
CHOCOMEL

HOMO voor 2 SNEL Direkt
Apart met een hete jongen1
06 9878 (60 cpm)

VAN

zoe
Tel

pak 200 gram

HOMO KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam1
06 9613 (60 cpm)

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

20
Fat
Pat
Indi

SCHAAL
S.PUTED

SUIKERKRANSJES

9668 (80 cpm)

De Ruyterstraat 10/2, ruim dnekam hoekapp op 2e etage Ind hal garderobekast,
woonkamer keuken badkamer met wastafel
ligbad en toilet 2e slaapk met mbouwkasten,
2 balkons
Vr.pr. ƒ 198.000,-k.k.
Hogeweg 72, vrijstaand woonhuis in centrum
met tuin zuid Ind gang, L-vorm woonk met
open keuken, badk met zitbad toilet en wastafel 2 2slaapk , 1e et multifunctionele ruimte
(± 75 m ) Erfpacht
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.
De Favaugeplem 21/49, goed onderh driekam app op 9e et met schitterend uitzicht
overzee Ind hal, gardeiobekast badkamer
met ligbad, toilet en wastafel, kleine garderobekamer 2 slaapkam balkon west woonkamer met balkon zuid, open keuken met
inb app Het app wordt gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.
Eventueel te koop met garage ƒ 25.000,- k.k.

KILOBAK

uitermate geschtkt vooreen feesten*

RIJK OPGEMAAKTE

ANONIEME
sexafspraakjes 06 9518 (60 cpm)
Sexkontaktlijn Amsterdam
Heerlijk DISCREET apart met
06 320 330 79 (75 cpm) hete vrouwen uit Amsterdam
06 320322 11 (75 cpm)
Bel 06 9780 (80 cpm)
voor sex met hete
Hete vrouwen (35+) willen
STUDENTES'
SEXKONTAKT Direkt a/d lijn'
06

HUZAREN
RUNDVLEESSALADE

SCHUIMKRANSJES
zak 200 gram
ELDERS JUKT ("HEERLIJK KERSTGEBAK
diverse smaken
ROL 300 GRAM
ELDERS 2^T

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 0635022204 (1gpm)
Heiderzien via naam of foto
Tel 020 6167164

OED
Op 11 december verschijnt m een oplage van
meer dan 500 000 exemplaren weer een
speciale bijlage m alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer adviezen aankoop
woningen, woninginrichting en kerstaankleding
Meer informatie over adverteren in deze bijlage
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, tel 020-562 6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6451515
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Meubelboulevard Amsterdam-Diemen is
makkelijk bereikbaar Auto's nemen de
ringweg Trampassagiers lijn 9 Tot zo!

VAN A L L E S T I J L E N THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 1 7 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Donderdagavond koopavond
tot 21 00 uur
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur

vanl?eeuwijk
••
—

MICRO'S

Hoi ik ben Fredenk Ik ben 39 Ik vrouw zoek een leuke man
relatie mee op te bou
jaar
jong heb donker haar en om een
1
Kleding
zie er niet onaantrekkelijk uit wen Ik hou van kinderen heb
Ik heb een leuke baan en zelf ook kinderen en ik zou
zoek een vriend/maatje om graag met jou m contact wil
Schoonmaakbedrijf Romaro B V vraagt voor direkt een
het leven nog leuker te ma len komen Ik vertel verder
SCHOONMA(A)K(ST)ER
Geopend van woensdag tot en met zondag
ken1 Ben jij dit vriendje/maat niet veel over mezel' dat
Geen tijd om te strijken wij doen het graag voor u
voor 5 ochtenden per week v a 7 30 u (totaal 5 uur per week)
hoor jij later wel onder het
Aan de vleugel in het weekend
je'
Bel me dan1
Succesvolle kleine advertenties
in de wijk Bijlmer Tel ml tijdens kant uren 0180 463355 Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
genot van een glaasje wijn1
MAICKEL
DE
VRIES
0635015
156
1
gpm
Box
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
voor de zakenman en particulier
06350 15 156 1 gpm Box
Schoonmaakbedrijf Romaro B V vraagt voor direkt een
Reservering tel 0235713599
nummer 275736
zaamheden Voor info 023 5717177 of 5715021
Micro advertenties kunnen worden gezet over l of 2 konummer 263650
SCHOONMA(A)K(ST)ER
lonimtn b i eed te in diverse lettergrootten
Hoi
ik
ben
Susan
Ik
ben
een
voor 3 ochtenden per week v a 7 30 u (totaal 5 5 uur p w ] _ Smoking nw ƒ 150 bruin
1
je een
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
meisje van 19 jaar en woon m Mannen opgelet Zoek
ger colbert nw ƒ45 broek
Verhuizingen
m A dam Centrum Tel ml tijdens kant uren 0180 463355
9
echt
leuke
vrouw
Lees dan
pagina ,MICROS
23 en 24 nov Sporthal De Scheg te Uithoorn 24 nov
Amersfoort
Ik
heb
kort
bruin
grijs nw ƒ45 5715253
Pla itsin^ is mogelijk in dt volgende editie
Emergohal te Amstelveen 30 nov en 1 dec Brediushal
haar zie er goed uit en ik ben verder' Marja van 40-t- maar
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter
niet belegen is op zoek naar
te Amsterdam 30 nov en 1 dec Forum Kwadraat te Voor
• Te koop smoking zwart
Technisch personeel gevraagd
X Y Z B V verhuizingen en op zoek naar een leuke
9
Sluitingstijd dinsdag 12 00 uur
burg 8 dec Sporthal Treslong te Hillegom 26 dec
maat 54 m nette staat ƒ 100 kamerverhuizingen/ transport jongen uit de buurt van JOU Ben jij een leuke vent
1
Telefoon 023 5716391
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 023 5717166 of
Kerstvlooienmarkt Emergohal te Amstelveen ORG HENSEN
Voll verz Dag nachtservice Amersfoort tot Utrecht Ik ben Bel haar dan meteen Dan
ifgc\ en/zenden aan
telefoon 023 5402334 b g g 06 53147728
020 6424800 of 0654304111 niet echt een uitgaanstype vertelt ze meer over zichzelf'
Wij zijn een groot onderhoudsbedrijf m de regio Amstelland Ter
* /andvooils Nieuwsblad, Gaslhuisplem 12, 2042JM
Interesse9 Bei 06350 15 156 Je kunt haar bereiken op de
versterking
van
ons
team
monteurs
zoeken
wij
op
korte
termijn
Zondag
24
nov
PARANORMAALBEURS
in
het
Roothaan
/andvoort,
1 gpm Boxnummer 288669 volgende box 250833
kontakt met een
Zalenverhuur
huis Rozengracht 133 aanvang 1100 uur Entree ƒ 10
Boeken
06350 15 156 1 gpm
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
65+ en studenten ƒ5 M m v Nederlands beroemste parag
W2 Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Haarlem ik ben Arnold ben Noord Holland hè met Anja"
ALL-ROUND C.V. MONTEUR
Tijdschriften
nost
Jan
v/d
Heide
Elke
7e
bezoeker
ontvangt
een
gratis
cd
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
22 jaar heb blond haar blau Ik ben een leuke blonde
Wij stellen ons daarbij voor iemand die
Courant, alle edities van het Amsterdams Stads
we ogen en draag een bril Ik spontane en jonge vrouw van
Elke donderdag dansen en
- ervaring heeft m de partikuhere sektor met het onderhoud, verblad ƒ5,82 per millimeter
ontmoeten v alleengaanden
• Gratis div jaargangen kam ben 1 83 m lang Mijn hob 42 jaar 1 72 m Ik zoek een
Verenigmgsnieuws
nieuwen
en
installeren
van
centrale
verwarming
Sluitingstijd maandag 15 00 uur
v a 30jr De Ossestal Nieu
peer car kamp golfjourn en by s motorrijden voetballen leuke vriend om samen te
- affiniteit heeft met het loodgieterswerk
^Ar Informatie over on?e overige aantrekkelijke adver
welaan 34A Osdorp v a 20
uw adres voor koud buffet golfmag 023 5715295
uitgaan (disco s/cafe s) Ik genieten van de leuke dingen
Voor de juiste persoon bieden wij een goed salaris en prima secuntentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag op
u
zoek een leuke vrouw van de m het leven' Spreek maar wat
en bittergarnituur
• Concentratie houdt jong
on?e kantoren verkrijgbaar
diare arbeidsvoorwaarden Uitvoerige schriftelijke sollicitaties kunt u
zelfde leeftijd om mee uit te in en wie weet spreken we
Tel 0235718812/5715619
Dus schaken op donderdag
Grote VLOOIENMARKT
richten onder nr 675612 van deze krant
gaan' 0635015156 1 gpm elkaar 06 350 15 15 6
Baby-artikelen
^Ar Voor brieven onder niimmei wordt l regel extra in
Amsterdam Bos en Lommer avond Info 5717978
Zoekt u ruimte voor vergade
Boxnummer 370387
rekening gebracht, alsmede ƒ8, adm kosten
1 gpm Boxnummer 327992
Jan van Galenhal
ring
feest
club
of
partij'
• De Zandvoortse Schaak KAV Autoverhuur BV vesti Techmcum Uitzendburo is
"A* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnum
(Jan van Galenstraat 250) club anno 1930 Inl 023
Hallo ik ben Chantal 24
Komt
u
dan
eens
praten
met
ging
Aalsmeer
vraagt
all
Omgeving
Den Haag ik ben
gespecialiseerd
m
het
uitzen
mers verstuurd Op verzoek wordt aan adverteer
• Combi kinderwagen grijs lentes jong heb blauwe ogen
zon 24 november 10 17 uur 5717978
round bedrijfswagenmonteur den van technisch personeel mij A J v d Moolen
ders buiten het verspreidingsgebied een krant ver
met voetenzak BeBecar en donkerblond haar Ik ben Michel heb kort blond haar
Inl Midland BV 0334751167
Gemeenschapshuis
tel
gnjsgroene ogen slank ge
Interesse? Ceintuurbaan 312
stuiird Hieivoor wordt ƒ6,50 m rekening ge
Hoor hoor hoor eindelijk een i b v groot rijbewijs
ƒ150 023 5718793
0235714085 of 5719652
1 59 m lang en woon in de bouwd en 1 82 m lang Verder
Adam Tel 0206767656
bracht
Leuke Sinterklaaskoopjes op gemengd koor Info Dico van Tel 0297 326206
omgeving van Leiden Ben jij ben ik altijd vrolijk en ben
de rommelmarkt zat 30 nov Putten 5714551 of Ellen Oos
Alle prijzen e\cl 17,5% BTW
tussen de 23 en 25 jaar en sportief Kom jij ook uit omg
as in t Stekkie Celsius terveen 5730233
U kunt de tekst vin uw Micro advertentiecombinatie Z
Kennismaking
ook spontaan en eerlijk9 Dan Den Haag en wil je een af
Divers
personeel
gevraagd
straat van 10 tot 1 uur Inl
telefonisch opgeven
moet je zeker bellen' Tot
•
Klaverjassen
op
donder
spraak met mij9 Reageer
023 5716456 ( s avonds)
horensi 06 350 15 15 6 1 gpm dan' Ik reageer terug'
dagavond in t Stekkie
Boxnummer 297384
Kmdermodellenbureau SPECIAL KIDS Het bureau met de REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Info Erica 5715215
0635015 156 1 gpm Box
(dit nummer is niet voor bezorgklachtcn) of zenden aan
leukste kinderen Voor info en gratis inschrijving stuur recente Dat kan nu heel simpel snel en discreet 24 uur per dag
Verloren en
Hallo ik ben ünda van bijna nummer 282593
• Kunnen wij jou schaken' foto + persoonlijke gegevens naar SPECIAL KIDS Haarlem 7 dagen per week Wat moet u doen1?
Micro s Wetkinedia
29 jaar Ik ben op zoek naar Omgeving Den Haag Ik ben
gevonden
Chess Society is dan de ko merweg 319 D 1051 LG Amsterdam Tel 020 4003402 1 Kies een leuke advertentie
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
nmg te rijk 023 5718430
2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4 een jongen die van avontuur Truus en ik zoek een leuke
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie maar ook van serieuze dingen man omgeving Den Haag
weck
houdt Ben jij een beetje een om gezellig wat te gaan
• Beloning verloren gouden Wat waar wanneer ja hoor' Lijkt het u leuk om te werken
Personeel
van uw keuze
Voor de betaling ontvangt u een acceptgn okaarl
Samen
zingen
Voor
info
bel
gek misschien wel letswat bi doen Samen stappen of zo
Zeeuwse
knoppenbroche
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
als visagiste of hairstyliste9
aangeboden
Esther
Meijenng
5731846
of
zar type Laat dan iets van je iets dergelijks" Ik hoor
Bel 5718023 voor beloning
Bel dan voor info Instituut
Annette Bluijs 5712952
Amsterdam ik ben Kelly 19 Hollandse man z s k m lieve horen Reageer snel'
het wel van jullie mannen
V I P 0344 652221 ook
jaar Ik ben blond 1 76 m lang
s avonds bereikbaar Oplei Schilder heeft tijd voor al het en ben fotomodel' Ben jij een slanke donkere dame Leeft 0635015156 1 gpm Box 06350 15 156 1 gpm Box
Oproepen - Mededelingen
_Sint en Riet
nummer
261195
tot±42jr
Tel
020
6331729
nummer 441046
ding in eigen regio Niet leef werk Tel 023 5353519 /
* -Horecapersoneel
leuke spontane jongen die
1
tijd gebonden m/v
06 54357169
gevraagd
sportief is en veel humor Hoorn ik ben een leuke vent Hallo Ik heb een lief en zacht Omgeving Utrecht ik ben
heeft9 Bel me dan1 Dan spre van 41 jaar uit de omgeving karakter en ben zeer gevoe Tessa Ik ben 28 jaar heb
KWALIFICATIE WEDSTRIJDEN W K
Sint en Piet aan huis als van
ken we wat af Ik hoop dat je van Hoorn Ben jij die leuke ligi Je zou mij eens moeten blauwe ogen en ik zoek een
BELGIË NEDERLAND zaterdag 14 december 1996
Oppas gevraagd/aangeboden
dan hoor je meer van man in de omgeving van
Zaalkelner gevr (tremmer)
en ook bellen
ouds ƒ40 023 5719742
snel reageert' 06 350 15 15 6 vrouw van mijn leeftijd
Kon Boudewijnstadion Brussel
1
1
geen barkeeper leeftijd tot
uit omgeving Hoorn7 Bel' Ik mij Ik woon in Gouda Enkele Utrecht Ben jij die man die
1
gpm
Boxnummer
206655
Met LUXE TOURINGCAR inclusief ZITPLAATS ƒ 105
Sint en Piet op bezoek
kenmerken
zijn
46
jaar
slank het lef heeft 9 Bel me dan'
ben
1
70
m
heb
blond
haar
40
jr
voor
de
zat
avond
Vertrek 1400 uur Zandvoort busstation L Davidsstraat Telefoon 023 5716059
Breda hoi ik ben Vanessa en blad ve ogen1 Interesse9 postuur donkerblond haar Dan maken we meteen een
Stichting Soc De Manege
Tel 023 5719742 SUPP VER VAN ORANJE
1
1
Ik ben 21 jaar leuk en gezel Bel ik geef meteen reactie blauwe ogen Dennis
telefoon 023 5716023
SINTERKLAAS
afspraak1 Ik hoor het wel1
lig Ik houd van uitgaan
0635015156 1 gpm Box 0635015156 1 gpm Box 06350 15 156 1 gpm Box
en
• Uw rubrieksadvertentie Mirakel is een particulier kinderdagverblijf in Amsterdam dansen en van veel lol maken
nummer 273089
nummer 385238
PIETERBAAS
nummer 429422
kunt u zowel schriftelijk als Buitenveldert
receptie familie of huwelijksdiner
Ik zoek een leuke jongen m de
9
telefonisch
opgeven
Zie
voor
vergaderingen Geen zaalhuur
Rotterdam hè hallo met Jo
omgeving
van
Breda
voor
Who
s
looking
for
a
date
Ik
heet
Marcha
en
ben
een
In
1992
is
Mirakel
opgericht
en
beschikt
inmiddels
over
6
• NU m Weekmedia adverte het adres en/of telefoonnum
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden
een afspraakje1 Ben jij ook Ik ben een spontane donker zelfbewuste ondernemende han' Ik ben 26 jaar heb don
ren in de rubriek Sint en Piet mer de colofon op de adver groepen verdeeld over 2 locaties
telefoon 023 5713599
lollig en zin in een afspraakje? blonde ondernemer uit het vrouw met een eigen bedrijf kerblond haar blauwe ogen
Als
logisch
gevolg
op
het
kinderdagverblijf
zijn
wij
met
Voor info 020 5622964
tentiepagma van deze krant naschoolse opvang gestart
Bel 0635015156 1 gpm Westen van het land Ik ben je Ik ben 47 jaar zie er goed en ben 1 85 m lang Mijn hob
20 nov aanv 1945 u Hotel
Verkoopdag NH Kerk alle
32 jaar 1 84 m lang slank EN en jonger uit en voel me ook bys bioscoopje pakken en
De naschoolse opvang is gevestigd aan de Kalfjeslaan 370 B Boxnummer 322908
Faber Kostverlorenstraat 15 gevers kopers en medewer
en is gelegen in een rustige bosrijke omgeving vlak bij het Een telefoontje is genoeg
very good looking1 Heb jij stijl zo In eerste instantie een design interieur Ben jij die
(Para)medisch personeel gevraagd
Patricia geeft lezing over
kers hart dank grandioos
vriendschap is de bedoeling spontane vrouw tussen de
Amsterdamse
Bos
en temperament9
Indiaanse Medicijnleer
om m contact te komen met klasse
en soms een
Bel me dan1 Dan kunnen we Eventueel een relatie als het 20 en 30 jaar
Er is voldoende speelruimte zowel binnen als buiten
9
de
persoon
van
jouw
keuze
1
• Aktieve Amnesty mensen
Felicitaties
samen op avontuur
erg goed klikt 06 350 15 15 6 beetje gek Bel me dan'
Op korte termijn zoeken wij voor t Huis aan de Poel ten Verder is de naschoolse opvang goed te bereiken met het Probeer het eens en bel
zoeken andere actievelmgen
openbaar vervoer en komt u toch met de auto dan is er ruim
06350151156 1 gpm Box 1 gpm Boxnummer 250833 06 350 15156 1 gpm Box
behoeve van de afdeling somatiek
0635022221 (100cpm)
nummer 249910
Tel 023 5719107
voldoende parkeergelegenheid
nummer 369755
De N S O is bestemd voor alle leerlingen van de basisscholen
• Ernst Harkamp
* Help de Polen Stuur n
in de direkte omgeving van Amstelveen en Amsterdam
voedselpakket' Wij hebben
gefeliciteerd 19 JAAR'
Wij zijn dagelijks geopend van 14 30 tot 18 30 uur (woensdag
Jeannette Bert en Manelle
evt n adres 02907 5235
en vrijdag vanaf 1200 uur) Tevens zijn wij alle schoolvakan
voor 32 uur per week volgens wisselend rooster
* La Brocanteuse
houdt • Lieve oom Marco gefelici
ties open van 8 00 tot 18 30 uur
teerd met uw 30e verjaardag
open dagen vr 22 za 23
Kusje Manelle VEREISTEN
zo 24 nov 11 00 1800 uur
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie bel
- diploma bejaardenverzorgende/ziekenverzorgende
Landelijke huis entuinspullen
ons dan of maak een afspraak Ons tel nr is 020 642 17 12 of
B R I F V F N CKSDI R
Coupon uitknippen en opsturen
GRATIS MICRO s worden geplaatst onder de navol• Marco gefeliciteerd 30 jr
in de sfeer van vroegere tij
642 48 21 en vraag dan naar Sandra van Rijkom Wij kunnen u
NUMMFRKOSrFN
(fiankeien als bnel) met \ei
gende voorwaarden • geabonneerd zijn op het
Salariëring conform CAO verzorgingshuizen
den
Schellmgwouderdijk Liefs Nicolette
dan alles vertellen over plaatsingsmogelijkheden particuliere
F S 00 EXTRA
melding \in uw postcode mai
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
337 Adam Ring afslag 115 • Marco gefeliciteerd 23 11
of bednjfsplaatsen werkwijze tarieven etc Bel gerust1
(u dient er rekening
ons
kantooi
bon
(niet
telefonisch)
•
aan
balie
kantooi
zijn
opge
Inlichtingen
bij
dhr
FWO
Wolff
hoofd
bewonerszorg
op
96 30 jaar Jeannette en Bert
nut tt houden dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
geven • verloren/ge\ onden • weg/aan komen
werkdagen tussen 1030 1200 uur en 1430 1600 uur
l Marco gefeliciteerd'
Opleidingen/cursussen
156, 1000 AD Amsterdam
telefoon 020 6419351
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor pai
hro nr lm r \ d blad
2311 1996 30 jaar
als l rtgtl hi | u« tikst
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet bo\en
Brieven voor 4 december a s richten aan
gtrtkend wordt)
Ol itgege\en bij
f 300 - uitkomen
• Wij behouden ons het
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering'?
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
Kantoor Zandvoorts
recht voor zonder opgave van
\\i| /ijn nut aanspraVoor VROUWEN start in jan 97 een intensief begeleidmgs
Populierenlaan 21 1185 SE Amstelveen
Nieuwsblad
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
redenen teksten te wijzigen
kdi|k voor lonten out
traject van 1 jaa- met cursussen trainingen advies en stage
t a v de directie
Gasthuisplein 12
voor
iedere
letter
punt
komma
of
cijiei
een
\akje
of niet op te nemen
sta in door onduidelijk
Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier
2041
JM
Zaïidxooit
Laat
na
ieder
wooid
punt
of
komma
een
\akje
\
n
j
handsihnlt
020 6239369
Schrijf per regel hele wooiden ol letteigiepen
Zoek je een baan in de BEVEILIGING9 Volg dan nu de cursus
\\i| hihoudui ons liet
Indien uw ad\ertenlie een betaal Je Micio is kunt u
BASISDIPLOMA BEVEILIGING Vanaf 1 jan is dat nl niet
ruilt v ooi /ondtr
Gi itis Micio s en betialde
bij uw tekst een geg irandeerde (gno)betaalcheque bij
meer mogelijk Bezoek daarom geheel vrijblijvend de voor
Micio s moeten \\oiden mstlt °P8"e
sluiten ol u ontvangt van ons een acceptgirokaart
lichtmgsavond welke VNV Beveiliging organiseert i s m het
ve,d bijeen aan,-,,d,e^
opl mst BON op 2 dec a s m Hotel Belfort Surinameplem 53
uiteilijk vujdag tot 16 00 uui
Amsterdam Voor info/aanmelding 0306961832 (kant uren)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden

Schoonmaakpersoneel gevraagd

Uitgaan

Restaurant „Queenie"

Monet Strykservice

Vlooienmarkten

Party-service
PELIKAAN

020-562 62 71

MIRAKELSE NASCHOOLSE OPVANG

Restaurant „Queenie"

ziekenverzorgenden/
bejaardenverzorgenden m/v

MiCRO's

voor de particulier:
3 regels gratis

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 5713529

MATRASSEN

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14

120x190x14
130x190x14
140x190x14

140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30
115,120,125,135,175,190,205,210,235265,300,-

SG35
130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

SG40
145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

SG45
165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

Latex
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Lattenbodems
nolbodem
Dubbelzijdig verstelbaar.
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm ..

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Jfovincialeweg 166

65.35.125.-

595.-

Fabriekswinkel

Grandioze speciale aanbieding
Alleen bij ons
kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk doorgestikt 16 cm dik

90x200 .................. dÖ.SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
PRIJS

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t o station)

Echt

10°°° schapenwol 2 delen

wollen
DEKBED
1 pers

2 pers

litsjumeaux

175.-

225.-

295.-

1 pers. dekbed
v.a. ƒ 34,50

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 075-6172535

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl lerares
Tel 023 5718486

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
• Zie de colofon voor opga en dat de bnef geadresseerd
ve van uw rubieksadvertentie wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
156 1000 AD Amsterdam Dit
Kunst en antiek
voorkomt vertraging in de be
handeling
• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr
Nederlands Indie
antieke de colofon in deze krant
meubelen en antiek look 700
stoelen div modellen tafels
Onderhoud,
ook met marmer kasten
reparatie,
banken vitrines bureaus
doe-het-zelf
decoratie enz JAN BEST
Keizersgr 357 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137
DE KLUSSENBUS
Voor ledere klus bellen dus
Tel 023 5713780
300 in voorraad
Gepens schilder heeft nog
antiek klem
tijd voor schilder en klein on
groot dik dun
derhoudswerk 023 5718248

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

Jan Best

Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800

• ANNULERINGEN van uw
advartentieopdrachten kunt u
Veilinggebouw Amstelveen UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Heden inbreng voor veiling
richten aan Centrale Orderaf
9 en 10 december Spinnerij deling Weekmedia Postbus
33 Amstelveen 020 6473004 156 1000 AD Amsterdam

Betialde Miuo s moeten vvoidtn nueloeid a in de

opgegeven.

balie van ons kamoot uituhjk tot u i j d i g 17 00 urn

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m 3 regels ƒ 5 29
t/m 4 regels ƒ 7 1 9
t/m 5 regels ƒ 8 99
t/m 6 regels ƒ 10 79
t/m 7 regels ƒ 12 58
t/m 8 regels ƒ 14 38
t/m 9 regels ƒ 16 18
t/m 10 regels ƒ 1798
Wilt u ook naam adies woonplaats volledig i n v u l l e n andeis kunnen vvi| uw \ d \ e i t u i t i e IK.l us niet opnemen
Vooi de partiLuliei maxinual i legels giatis niet voo, de /akelijke m i i k t tot cui m i \ i i m m > v in u. n ulvutentiL
per week Ook /ondei veimelding viaiupnjs ( irtikelui (e /amen mtt boven l i()() ) k u n t u niet ,-iatis .itiveite
len Alle pnjzen 7ijn mcl 17 17e BTW
Naam
Adres
Postcode
Telefoon
S v p in lubnek

Plaats

Bij aankoop van deze Philips hifiset
krijgt u de unieke Expert saldolezer
kado! Hiermee kunt u op elk gewenst
moment lezen wat het saldo op
uw Chipknip is.

DELONGHIF770
LUXEFRITEUSE
Rechthoekig model met een
veilige koele wand. Grote inhoud
van 2,5 liter. Door de ingebouwde
afvoerslang is het vervangen van
de olie zeer eenvoudig.
Met digitale timer en kijkvenster.

UITO1MZE
TV-REkLAME

UIT ONZE
TV-REKLAME
>' " «.i

SHARP

v^;- f-'%v .?

ADV.^G;-

{^rry^rf;
.*S-Srll^J,
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Eicpertgaat iiiéis te
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa. ,
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).:
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten '
van ai uw apparatuur.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.

,«H

"A

•s «i

SHARP R 3 A 58 LUXE MAGNETRON
800 Watt. Elektronische bediening met behulp van
ComCook: stapsgewijze instruktie tijdens bediening.
5 Kookstanden en diverse automatische kookfunkties.
Met klok en glazen draaiplateau.

mm

{'„•^'Vf-j1
k.Ü.vi

n-;
>'^5

f

ifli") Gratis Video-onderhoud.

s.

Gratis Omrüilgarantie
bij aluw aankopen.
Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.

PANASONIC TX W 28D2 BREEDBEELD-TV
. ƒ TOPKWALITEIT! 70 cm (eff. 66 cm) nieuwe Quintrix
breedbeeldbuis metdigitale 100 Hztechniekvoor
het allerscherpste beeld. Stereo geluid via 4 speakers.
Inkl. Teletekst en afstandsbediening. INFORMEER
NAAR ONZE SUPERHOGE INRUIL VOOR UW OUDE TV!

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ Ü IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Crónjéstraat 62-64,
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.

Woensdag 27 november 1996

Los nummer ƒ 1.95

56-e jaargang nummer 48

KNRM brengt Sint naar Zandvoort

Oplage: 5.425

Zeeweg wordt
fors aangepakt

DEZE WEEK:
20 PAGINA'S
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Parkeerbeleid
opnieuw ter
discussie

ZANDVOOET - Vanaf 1998 wil gedeputeerde H. do Boer
de Zeeweg omvormen tot drie rijstroken, waarvan er één
alleen opengaat als er te veel verkeer Zandvoort uit wil. De
vierde baan (naar Zandvoort toe) wordt gereserveerd voor
een busbaan in de toekomst. Voer het komend seizoen
past de provincie alleen de rotonde aan. Bovendien verandert de snelheidslimiet op gedeelten van vijftig in tachtig
kilometer. De adviessnelheid wordt op de hele Zeeweg
zestig kilometer per uur. De Boer bespreekt zijn plannen
binnenkort met de statenleden.

Bram de Hollander Fotografie

Vorig jaar stond er veel te veel wind, maar deze keer had
Sinterklaas geluk. Zandvoort mocht hem zaterdag begroeten
op het strand. Hij arriveerde dankzij de vrijwilligers van de
KNRM stipt op tijd met de Annie Poulisse. Last van zeeziekte
had hij allerminst. Sinterklaas vertelde later op het bordes dat
hij dan ook een prima reis had gehad. Verslag op pagina 13

Politie slaat
automobilisten
in de boeien
ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagavond een
51-jarige Zandvoortse automobiliste en haar 68-jarige
Zandvoortse passagier geboeid afgevoerd naar het politiebureau, omdat zij zich
na een verkeersovertreding
m de Kostverlorenstraat
agressief gedroegen tegenover twee agenten.

Leefbaar Zandvoort in protest
tegen nachtvergunningen cafés,

ZANDVOORT - De Stichting Leefbaar Zandvoort protesteert tegen de aanvraag van een nachtvergunning voor
Sesto Senso, Wild Child, Yanks en Chin Chin. Leefbaar
Zandvoort heeft een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend en bij diverse bewoners in het centrum een oproep m
de bus gedaan om het bezwaar te ondersteunen.
De Zandvoorters reden bij de

wegwerkzaamheden op de
Kostverlorenstraat tegen het
verkeer in en werden aangehouden. De agenten wilden de
Zandvoortse vrouw een ademtest afnemen, omdat zij vermoedden dat ze te veel op had.
Maar de vrouw verzette zich en
liep weg. Later bleek zij inderdaad 1,7 promille alcohol in
haar bloed te hebben.
De man wilde ook achter het
stuur kruipen, maar had volgens de agenten eveneens te
veel gedronken. Toen de agenten hem probeerden te verhinderen verder te rijden, reageerde hij zo heftig dat ze hem boeiden. Tegen beide Zandvoorters
werd proces verbaal opgeraaakt. De vrouw moest bovendien haar rijbewijs inleveren.
(ADVERTENTIE)

s\ [BIBIBMËÜBMBMË11B1B1B
Grieks
specialiteiten
restaurant

meente. „Tijdens overleg met
de ondernemersvereniging, de
gemeente en de horecavereniging is eerder naar voren gekomen dat van verlenging van
sluitingstijden geen sprake kan
zijn."
De vier cafés hebben overigens nog geen nachtvergunning
gekregen. Alleen de aanvraag is
op het raadhuis afgeleverd. Volgens Paola van der Drift van
Leefbaar Zandvoort moeten bewoners er echter snel bij zijn.
„Als je er niet nu al achteraan
zit, bestaat er een kans dat latere bezwaren van tafel geveegd
worden omdat ze niet binnen
de juiste termijn ingeleverd
zijn."

Zeestraat 38, Zjndvoort
De tiaditionele
Gtiekse keuken.
Tijdens de winter wekelijks
wisselende vlcesschotel

al vanaf

19,50
mixed grill
Keuken geopend van
17.00-23.00 uur '
Voor
reserveringen
tel. 5713758
U bent
van
harte

welkom

E

Waterstanden B
Datum
HW
LW HW LW
27 nov 04.39 00.25 16.4812.29
28 nov 05.19 01.16 17.2613.26
29 nov 05.56 01.44 18.0514.00
30 nov 06.31 02.36 18.41 14.30
01 dec 07.04 02.50 19.2615.06
02 dec 07.50 03.14 20.0515.46
03 dec 08.40 03.54 21.2016.26
04 dec 09.34 04.44 22.1417.14
05
-» VJGI;
dec 10.56 05.54 23.2318.24
Vaanstand:
di 03 dec 5. 56 uur.
water: vr 29 nov 18.05 uur
+ 121 cm
Laagwater:
zo 01 dec 15.06 uur
N
AP . 70 cm.

Voetballers
juichen
fusie toe

"Dé'TSTeeuwenleden, waarvan
er donderdag veel aanwezig waren, zien een fusie beslist zitten
gezien de overtuigende uitslag
van de stemming. Slechts één
van de 89 stemgerechtigden
stemde tegen. Voorzitter Willem Buchel was dan ook zeer
content met deze uitslag. Het
antwoord bij Zandvoort'75
duurde aanzienlijk langer.
De leden van Zandvoort'75
hadden meer moeite om er uit
te komen. Hier werden, met de
schriftelijke stemverklaringen
mee, 68 stemmen uitgebracht.
41 leden waren overtuigd van
de noodzakelijkheid tot fusie,
maar 24 zien het nog niet zitten,
terwijl drie leden zich onthielden van een voor of tegen.
De besturen van de voetbalclubs hopen met een fusie een
sterkere basis te kunnen leggen
voor de voetbalsport in Zandvoort. De clubs die met de accommodaties tegen elkaar aan

VVD-er wil voorzitteraanklagen
wegens beledigingen en laster
repte tegenover de pers, nam
echter het merendeel van de
VVD-ers hem zo kwalijk, dat hij
niet gekozen werd als opvolger
van Sandbergen Het bestuur
wilde liever dat Sandbergen
aanbleef, al had hij aangekondigd om op te stappen. Volgens
kringen rondom hst bestuur
Van Vliet heeft gisteren een Vliet gemaakt. „Het was wel blijven daarmee de rijen beter
brief op hoge poten naar het een fanatieke vergadering, ja. gesloten.
hoofdbestuur geschreven en Maar beledigingen, nee. De
Het rommelt flink binnen de
een advocaat in de arm geno- voorzitter heeft wel tegen Van
men die hem adviseert over de Vliet gezegd: 'U lijkt wel een VVD. Ook over het aftreden
aanklacht. Hij bekijkt boven- jojo, dan bent u weer wel lid van van Hakhof ontstond al eerder
dien met deze advocaat of hij de de WD in Zandvoort en dan enig tumult. Tijdens de besloten vergadering kwam dat opbrief aan het hoofdbestuur in- weer niet."
nieuw aan de orde. Volgens
tegraal in een advertentie mag
plaatsen.
Elf VVD-leden, waaronder sommige VVD-leden liepen de
het VVD-raadslid Frits van Cas- discussies hoog op.
Van Liemt was gisteren voor pel en de afgetreden secretaris
Hakhof trad af, omdat ze het
zijn werk m Bulgarije. Volgens Irene Hakhof, schoven Van
WD-bestuurslid Hans Sand- Vliet tijdens de vergadering niet eens was met de rest van
bergen heeft Van Liemt tijdens naar voren om Sandbergen op het bestuur tijdens de perikede vergadering geen beledigen- te volgen. Dat Van Vliet hier- len over het wel of niet aftreden
de opmerkingen tegen Van over al tijdens de open zitting van VVD-wethouder De Jong.
Zij steunde de raadsleden Van
Caspel, Van Marie en Van Vil(ADVERTENTIE)
steren die wilden dat De Jong
het college zou verlaten. Hetbestuur wilde de vertrouwensbreuk tussen de fractie en de
wethouder echter lijmen. Tijdens een bewogen vergadering,
NVM
eind augustus, beloofde De
MAKEUUF
Jong definitief af te treden.
MAKELAARS O.G, • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
Tijdens die vergadering las
voorzitter Van Liemt bovenJHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
dien een verklaring voor, waarTELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747
van Hakhof niet op de hoogte
was. Dat schoot haar zo in het
verkeerde keelgat, dat zij beVoor een greep uit ons aanbod
sloot af te treden als secretaris.
Mia Paap is woensdagavond
zie onze advertentie op pag. 6
als opvolger van Hakhof benoemd.

ZANDVOORT - WD-er Warner van Vliet overweegt
René van Liemt, voorzitter van de WD, aan te klagen
wegens smaad en laster. Tijdens een besloten vergadering
vorige week woensdag, heeft Van Liemt volgens Van Vliet
zich beledigend uitgelaten over hem. Hij zou onder andere
gezegd hebben dat Van Vliet een 'jojo' is. Bovendien heeft
de voorzitter volgens Van Vliet geïnsinueerd dat hij bij het
hoofdbestuur slecht bekend zou staan.

„SYMPOSION"

B

„Als deze cafés tot vijf uur 's
nachts open mogen blijven,
wordt de nachtrust van omwonenden nog meer verstoord,"
schrijft Leefbaar Zandvoort in
het bezwaarschrift. „Herhaalde
malen hebben buurtbewoners
geklaagd bij de gemeente over
de geluidsoverlast van deze horecabedrijven. Diverse malen
zijn er ook metingen verricht
waarbij werd aangetoond dat
de vier bedrijven ondanks
meerdere
waarschuwingen
structureel overlast veroorzaken."
Daarnaast signaleert de
stichting dat verruiming van de
openingstijden in strijd is met
het huidige beleid van de ge-

ZANDVOORT - De fusie
tussen Zandvoortmeeuwen
en Zandvoort'75 komt dichterbij. De leden van beide
voetbalverenigingen hebben donderdagavond hun
fiat gegeven aan de fusiecommissie. Die mag doorgaan met haar werkzaamheden.
liggen zouden door een samen-

en

CENSE &

\LlNGEN

„De rotonde die er nu ligt, is
een verkeerde. Het was een
noodmaatregel en die werkt
niet." Tot deze opmerkelijke
uitspraak kwam gedeputeerde
Hen de Boer woensdag tijdens
een V VD-bij eenkomst in hotel
Triton. Hij gaf het ook vrijdag
nog een keer toe aan een delegatie van ondernemers en het circuit. Toch had de provincie volgens hem m 1995 geen andere
keuze. „Er zijn al teveel ongelukken gebeurd," zei de gedeputeerde.
Bij het laatste dodelijke ongeval aan het eind van de zomer
in 1995 moest snel worden ingegrepen om het tempo te drukken. Politie-onderzoek heeft
uitgewezen, dat het aantal auto's dat er boven de 120 kilometer per uur reed, zelfs astronomisch hoog was. Bovendien
staat de Zeeweg in de top vijf
van verkeersgevaarhjke wegen.
Met de komst van de rotonde
vlak voor Bloemendaal, vernauwde de tweebaansweg in
één baan. Bovendien werd de
toegestane snelheid daar verne, de naam van de nieuwe club
en de kleuren van deze nieuwe
vereniging.
i
i
In het voorjaar van 1997 zullen de leden van de clubs defimtief moeten instemmen met een
fusie. Dan moet er wel bij stemming twee-derde meerderheid
zijn.
Voordat het agendapunt over
de intentieverklaring in stemming werd gebracht moesten
de voorzitters Buchel (ZVM)
en Toonen (Zandvoort '75) vele
vragen beantwoorden. Bij
Zandvoortmeeuwen was men
er snel uit.

smeltmg over een grote jeugdafdeling beschikken. 2andvoort vergrijst en het aantal
jeugdige voetballers loopt terug. Bovendien zouden de zaterdag en zondagvoetballers tot
betere resultaten kunnen komen, aangezien er meer keuze
mogelijkheden zijn bij een groOp vragen over jeugdopleidmg of hoe de nieuwe club er
tere club.
uit zal zien, werd een duidelijk
Nu de intentieverklaring er antwoord gegeven. Zo zal het
ligt kan de fusiecommissie ver- een club worden waarbij het
der gaan werken aan de uitvoe- een ieder vrij is te kiezen voor
ring. Er zullen toch nog wel eni- zondag- of zaterdag voetbal.
ge hindernissen moeten worBeide takken krijgen gelijke
den overwonnen, zoals het ge- rechten zo bleek uit de antbruik van de velden en de kanti- woorden.

Wie wordt deze keer de
Zandvoorter van het jaar?
ZANDVOORT - Aan het einde van het jaar kijken we
meestal nog eens terug. Hoe is het jaar verlopen? Wat
gebeurde er m Zandvoort? En vooral, wie heeft in 1996
veel voor het dorp betekend? Welke man of vrouw
verdient daarvoor een prijs en de titel 'Zandvoorter van
het jaar 1996'? Dat mag u bepalen...
U kunt ook dit jaar samen
met de lokale omroep ZPM
107 en het Zandvoorts
Nieuwsblad iemand in het
zonnetje te zetten. We hebben er bewust voor gekozen
om niet bij voorbaat al iemand naar voren te schuiven,
want dan zien we ongetwijfeld een ander over het hoofd.
De keus is aan u.
Het kan iemand zijn die in
de sport, de politiek, binnen
het vrijwilligerswerk zijn of
haar sporen heeft verdiend.
Of iemand die dankzij een actie veel heeft bereikt in 1996.
Ook kunstenaars, geestelijken of ondernemers sluiten
we niet uit.
Vorig jaar werd Klaas Koper door de meeste lezers van
het Zandvoorts Nieuwsblad
en luisteraars van ZFM naar
voren geschoven. Als dorpsomroeper, lid van het Sint Nicolaas Comité en wielerveremging Olympia, als opa en
als 'enorm aardig mens'
kreeg hij zoveel waardering
dat hij een jaar lang de titel

laagd tot vijftig kilometer per
uur. Daarnaast worden regelmatig door de politie strenge
snelheidscontroles gehouden.
„De tijdelijke maatregelen op
de Zeeweg zijn als proef mgesteld, maar werkten wel," aldus
de Boer. Een groot deel van de
aanwezige VVD-leden dacht
daar toch anders over. Het aantal ongelukken werd drastisch
verminderd, maar dat zou vooral te wijten zijn aan de strenge
snelheidscontroles en met aan
de rotonde Bovendien meenden zij, dat de afvloemg van de
verkeersstroom na drukke dagen in Zandvoort door de maatregelen echter ernstig in gevaar
is gebracht. Vele vierkante meters weg moesten worden mgeleverd en de auto's moeten tegenwoordig 'mritsen' bij de rotonde. Dat gaf files.
Om die files te voorkomen
wordt de rotonde veranderd.
Wie rechtdoor wil als hij van
Zandvoort naar huis rijdt,
houdt de linker baan. Voor het
verkeer rechtsaf (richting de
randweg) komt er een tweede
rijbaan.
Ook de Zeeweg zelf wordt
aangepakt als het aan De Boer
ligt. Via een elektronisch meetsysteem gaan de slagbomen bij
Bloemendaal aan Zee open, zodra er meer dan een bepaald
aantal auto's op de Zeeweg
rijdt. Wisselen van strook is in
de nieuwe situatie niet meer
mogelijk.
De afgesloten baan op de
heenweg wordt in de toekomst
mogelijk gebruikt voor een busbaan. Ook daarvoor reserveert
de provincie geld. „Maar," benadrukte De Boer, „dan moeten Bloemendaal en Zandvoort
wel zelf plannen ontwikkelen
voor een eigen busbaan om de
bus verder ruim baan te geven."
De ondernemers en het circuit zijn volgens Bart Schuitenmaker, één van de delegatieleden, redelijk tevreden. „Je moet
het m het licht zien van wat
haalbaar is. In elk geval heeft
De Boer het economisch belang
meegewogen."
Overigens sprak De Boer volgens Schuitenmaker ook m
voorzichtige termen over een
derde ontsluiting van Zandvoort. Die zou van Bloemendaal aan Zee naar Velsen (net
achter de zeereep) moeten lopen. Schuitenmaker: „De Boer
vindt dat dat eventueel bespreekbaar moet zijn."

Marion pakt
haar leven
weer op

pagina 5

Crabbendam
drie keer
gelauwerd
sportpagina

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

Kinderfiets over

ZANDVOORT - De politie
is op zoek naar de eigenaar
van een donker kinderfietsje met toeter en kralen in de
spaken.
De fiets werd samen met een
ander kinderfietsje op 16 of 17
november gestolen m de omgevmg van de Gerkestraat. De daders zijn inmiddels gepakt en
één fiets is al teruggeven. De
eigenaar van de tweede fiets
kan zich melden bij het politiebureau
(telefoonnummer
5713043).

Auto weggetakeld

ZANDVOORT - De auto van
een 73-jarige Zandvoorter is
maandagavond op de Hogeweg
uit de berm getakeld. Op de
kruising met de Gerkestraat,
Brederodestraat en Haarlemmerstraat belandde de ZandRuiten vernield
ZANDVOORT - Bij een kle- voorter in de middenberm,
dingwinkel in de Haltestraat doordat een onbekende autozijn twee ruiten vernield. De ei- mobihst hem geen voorrang
genaar van de winkel ontdekte verleende vanuit de Brederodede vernieling maandagmiddag. straat.

'Zandvoorter van het jaar
1995' mocht voeren.
Anderen noemden: Eugène
Weusten (Politiek Café), Ger
Cense (Genootschap Oud
Zandvoort), Jo Voolstra (actie behoud Hobbemastraat
en omgeving), Hans Ernst
(circuit), Bram Krol (Cultureel Centrum), meneer Cohen (ondernemer), Cees van
der Burg (huidarts), Theo
van Komngsbruggen (gemeentebode), Mini de Wolf
(Centrum voor vrijwillige
hulpverlening), Cor Schilpzand (eveneens Cvvh), Peter
Tromp (ondernemer), Aart
Veer (ook ondernemer), B.
Blom (Dierenbescherming)
en Michel Demmers (ondernemer). Kortom, een ge
mengd gezelschap.
Als u dit jaar vermeldt wie
Klaas Koper als 'Zandvoorter van het jaar' moet opvolgen, maakt u kans op een cadeaubon van 25 gulden. We
verloten namelijk vier cadeaubonnen onder de inzenders.

IDEE VOOR DE SINT
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

ELKE WEEK EEN NIEUW CADEAU

Natuurlijk,

die krant, moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik net
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Naam: (m/v)
Adres:

De bon vindt u op pagina 3

l

L
l

l

Postcode/Plaats:
Telefoon:

Corbani mag kerstkaart maken

pagina 3

Giro/Banknr.:

j
I

u

|

_l
l

I
i

l

l

l

l

j Daarna word ik abonnee en betaal per
l
kwartaal/19,15 half jaar/ 34,60

ZANDVOORT - De gemeente gaat de kerstkaart van
Donna Corbani dit jaar versturen. Corbani maakte speciaal voor de kerstkaartwedstrijd een olieverf schilderij. Ze
is blij dat ze gewonnen heeft.

-J d » m iimlnilrbt
l

L

jaar ƒ (50,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven

|
l

„Dit is natuurlijk heel erg leuk," vertelt ze opgetogen. Inmiddels heeft Corbani, die m de Verenigde Staten geboren is maar al
een paar jaar m Zandvoort woont, veel geëxposeerd. Zo was haar
werk op het Kunstcircus te zien en is haar tentoonstelling m de l
bibliotheek net afgelopen.
l

U kunt uw abonnement ook telefoniscb aan ons
opgeven: 020-562 62.11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft seen pos,uegel te plakken. 8 "71Ó37l"OÏ70Ö3"

|
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FAMILIEBERICHTEN
Enige en algemene kennisgeving.
Na een leven vol toewijding en zorg voor haar
dochter Ria, is rustig heengegaan

Elizabeth van Duyn
•fr Zanclvoort
t Heemstede
28 augustus 1919
23 november 1996
Ria van Duyn
en verdere familie
Correspondentieadres:
A. E. van Soolingen-van der Geer
Flemingstraat 246
2041VP Zandvoort
Mijn moeder is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donclerdag 28 november in het crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaarom 11.15 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.

Na een moedig gedragen ziekte is
overleden mijn lieve vrouw,
schoonmoeder, onze oma en
tante

Everdina Geertruida Maria
Bos-Vis

STATIONSPLEIN 1Z/5 ZANDVOORT
Goed. onderhouden, modem driekamer appartement met balkon, gelegen op de eerste etage.
Eigen parkeerterrein aanwezig.
Indeling: entree, hal, toilet met fonteintje, woonkamer met open keuken en ruim balkon, twee
slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel en wasmachine-aansluiting. Ruime berging
in souterrain. Gebouw voorzien van lift.

Vraagprijs

BURG. ENGELBERTSSTRMT18 ZfiNDVOORT
Karakteristiek vrijstaande woning met schuur;
de woning heeft diverse originele aspecten, is
gelegen op 2 minuten lopen van het strand en
nabij winkels en station.
Indeling: gang met trapkast, toilet, woonkamer
met open haard (gas), balken plafond, openslaande deuren naar patio, antieke plavuizen,
keuken incl. inbouwapparatuur; Ie etage: drie
slaapkamers met wastafel, douche en wastafel.
Voorzijde voorzien van voorzetramen.

Vraagprijs

REUDEN

(Dint)
31 augustus 1912
25 november 1996
Onze hartelijke dank gaat uit naar de medewerkers van Thuiszorg, kruisvereniging en Den
Weeligenberg voor de liefdevolle verzorging.
A. Bos
Wilna
Eliane
Mare en Kathy
Etiënne, Armand
Joyce en Ab
Robert, Pascalle
Kostverlorenstraat 89 B,
2042 PD Zandvoort
Dint is opgebaard in de rouwkamer van Den
Weeligenberg, Nieuweweg l te Hillegom, alwaar
geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben donderdag 28 november in het crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 9.45 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één der ontvangkamers.
Liever geen bezoek aan huis.

Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart
Bedroefd geven wij U kennis dat, omringd door
liefde en warme gedachten van allen die hem
dierbaar waren, van ons is heengegaan onze lieve
vader, fijna opa en overgrootopa

Arend Keur
Lokkie Bol
in de gezegende leeftijd van 90 jaar.
Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
M. Driehuizen-Keur
Burg. Engelbertstraat 24
2042 KN Zandvoorl
Er is gelegenheid lot afscheid nemen en condoleren op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
29 november om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats. Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Dankbetuiging
Na het overlijden van

Mevrouw H. Roos-Cordes
willen de kinderen iedereen bedanken voor het medeleven. Het heeft ons veel steun gegeven.

Makelaardij o.g.

ƒ 360.000,- k.k.
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
postbus 413
2040 AK Zandvoort

KERSTMENU
ToUo

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m donderdag: 08.30 - 16.00 uur
vrijdag
08.30 - 12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.

Uw gasbedrijf adviseert!

ƒ 189.000,-- k.k.

[~~BEL VOOR MEER INFORMATIE C>F~"|
j EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
|
023-5715531
|
|
maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
|
l
zaterdag: 10.00 -14.00 uur
l
| AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES j

UVAN DER»|

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

STOOKAKTIE '96/'97

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag 3 december 1996, 20.00 uur - commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 4 december 1996, 20.00 uur - commissie Bestuurlijke Zaken

uitgerekend voor U!
Voor de week van 18-11 t/m 24-11
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
l november **

67
85
101
119
137
153
171
187
204
222
238
255
281
305
331
357
383
426
468
510
552

26
33
39
46
53
59
66
72
79
86
92
99
109
118
128
138
148
165
181
197
214

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

Kosten
deze week

13,78
17,49
20,67
24,38
28,09

\

31,27
34,98

38,16
41,87
45,58
48,76
52,47
57,77
62,54
67,84

73,14

78,44
87,45
. 95,93
ƒ104,41
ƒ113,42

Indien u noq geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

* Nasi gurih of nasi kuning
(gekruide witte rijst of gele rijst)
* Ajam pangang klaten
(piepkuiken uit de oven op een speciale
manier bereid)
* Udang peteh balado
(grote garnalen in een pittige saus)
* Daging bistik
(biefstuk in soja-saus)
* Gado-gado jawah tengah
(groenteschotel)
* Acar ketimoen kuning
* Kerupuk lemping
* Seroendeng

Kerstmenu II ƒ 55,- p. persoon
* Nasi putih/nasi goreng/bami/mihoen
* Daging Semoor
(rundvlees in ketjapsaus)
* Daging Rendancj
(rundvlees bereid met cocosmelk)
* Daging Besengeh
(rundvlees pp speciale manier gekruid)
* Ajam rica-rica
(pittig gekruide kippeboutjes)
* Ajam goreng tempura
(in speciaal beslag krokant gebakken kip)
* Udang peteh belado
(grote garnalen in een pittige saus)
* Acar ketimoen
* Gado-gado
* Seroendeng
* Kerupuk lemping
* Saté ajam/babi
Wij zijn beide kerstdagen geopend van 15.0019.00 uur.
Reserveer tijdig uw bestelling.
Wij bezorgen beide dagen aan huis en berekenen deze dagen geen bezorgkosten.
Boven de 20 personen eventueel in buffetvorm.

Haltestraat 34
tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

De Diner Bezorglijn
Spareribs m. 3 sausjes
18,50
Halve kip
18,50
Saté varkenshaas
17,50
T-bone
32,50
Tournedos
24,50
Lamskotelet
22,50
Deze gerechten met patat of aardappelen, extra's en sla
Stokbrood kruidenboter
Patat
Aardappelkroket
Sla
Mayo, ketchup, satésaus

3,50
3,=
3,=
3,50

1,=

Div. blikjes
Fles wijn rood of wit

3,=
19,50

T Race Taurant
Tel. 5715445

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,- *
Sliiït een natura-^
bij ÜitvaÉrtcenttiim Haarlem
BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in,

Lid van:

Een

!5u(ier
NOORD

Gecertificeerd
schoenreparateur

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT

Gratis
ruime
gelegenheid
J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

op
handwerk- en hobbyartikelen

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

SEVGER
naaimachines

Zesstraat 48
Zandvoort
tel. (023) 5720072

overlockmachines n
O
kledingreparatie 4
fournituren
i£Rj
handwerk en
hobbv artikelen

reparatie van
alle merken
naaimachines

Vanaf heden is de mogelijkheid geopend om voor bedoelde uitgaven (in 1996)
een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.
Gebruik hiervoor de officiële aanvraagformulieren!
Aanvraagformulieren zijn tijdens de openingsuren af te halen bij de Centrale
Balie. Weet u niet zeker of uw uitgaven in aanmerking komen voor vergoeding
of wilt u meer informatie?
Neem contact op met het centrale telefoonnummer van de gemeente
(023) 574 01 00, bij voorkeur tussen 09.00 en 10.00 uur.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben een kapvergunning verleend voor:
- Ebbingeweg 1, te Bentveld 9 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage
bij de Centrale Balie.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na publicatie van
bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ART. 50 LID 5 WONINGWET
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 50 lid 5 van de
Woningwet vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- het wijzigen van de gevel en de indeling van de winkel op het perceel Oranjestraat 4.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 29 november 1996 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie, tijdens openingstijden.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder tegen voormeld
bouwplan schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend^
veranderen woning
96118B Zandvoortselaan 343
veranderen woningen
96119B Bilderdijkstraat 8-10-12
96120B Burg. van Fenemaplein 2 plaatsen centrale dak CV
96121B Stationsplein 4
wijziging vergunning 96035B vernieuwen
perronbeschutting
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de Centrale Balie, gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn^chriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen
96105B Thorbeckestraat 46 plaatsen dakkapellen
96108B Helmerstraat 20 uitbreiden woning
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na het
verschijnen van dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een verleende vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

GEMEENTE

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
»ƒ«. dexe uit vuurt verzekering is mijn
vertrtnnven meer dan ivaard."
* Een kompleet va-zorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor •
het verzorgen van een begrafenis
of crematie. •
Direkt hulp bij een sterfgeval.

10% KORTING

INDIENEN AANVRAAG BIJZONDERE BIJSTAND
In december 1995 heeft de gemeenteraad besloten om het drempelbedrag
(f 183,-) voor aanvragen voor bijzondere bijstand af te schaffen.
Tevens is toen besloten om aanvragen die onder de f 183,-- blijven, in december
1996 te vergoeden.
Bij de aanvragen dient men de noodzakelijke bescheiden (nota's e.d.) te overleggen.
Vanzelfsprekend moeten de uitgaven voldoen aan de gestelde criteria.
Zij moeten dus kunnen worden aangemerkt als "bijzondere kosten van het
bestaan". Op deze wijze kan voor genoemde gevallen worden afgeweken van
de algemene regel dat aanvragen moeten.worden ingediend, voordat de
uitgaven zijn gemaakt.

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar register op te vragen. Dit register kan
worden ingezien via de Centrale Balie, gedurende de openingstijden.

naturu-uitvaartverzekerinfj,
danr heb je tvnt aan.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
iParklaan 36, 2011ICW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

De overige commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer
in het Raadhuis (ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bii de Centrale Balie in net Raadhuis (ingang Swaluestraat).
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om'over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op dinsdag 19 november
vergaderd. De besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere in week 47
door B&W genomen besluiten is op dinsdag 26 november vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te zien bij de Centrale Balie.

NIEUW
Kerstmenu l ƒ 45,- p. persoon

Let op!
In verband met de Sinterklaasviering is de commissie Ruimtelijke Ordening
verplaatst naar maandag 9 december a.s. De vergadering begint om 18.30 uur.
Tijdens deze vergadering worden de woningbouwplannen voor de eerste fase
van de nieuwe wijk Park Duijnwijk gepresenteerd.
Daarna is er een gecombineerde vergadering van de commissies Ruimtelijke
Ordening en Financiën. Deze vergadering begint om 20.00 uur. De onderwerpen van deze vergadering zijn het gemeentelijk Rioleringsplan en het Onderhoudsprogramma wegen.
Aansluitend op de gecombineerde vergadering is er de reguliere vergadering
van de commissie Financien.
In verband met de verwachte belangstelling zijn de commissievergaderingen
op maandag 9 december,in de Raadzaal (ingang bordes Raadhuisplein).

-^£

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitvcrzckcring
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
man/vrouw
straat:
postcode/\\ oonplaats:
telefoon:
leefti]d(en):
Hou in envelop zonder postzegel /.enden aan:
Uit\ aartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

DECEMBER DUUR???
KAPPER
Verlaagt daarom in deze maand een aantal van zijn prijzen
Dames- heren
knippen
ƒ 36,knippen-föhnen
ƒ 60,watergolf-föhnen
ƒ 36,coupe soleil muts
ƒ 50,Deze prijzen zijn inclusief
KMS shampoos - conditioners, versteviging, haarspray wax en gel
Speciale aanbieding:
KMS permanent
Coupe soleil folie

J-é5?CK)
-2Wf?5"

150,- all in
160,- all in

Marianne en Hans werken volgens afspraak.
Maandag 23 december zijn wij open.
Kleine Krocht 2A, tel. 023-5731088
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Nog geen
nieuwe
wethouder
ZANDVOORT - Wanneer
wordt de wethouderszetel
van Rita de Jong weer opgevuld? Het begint zo langzamerhand een nijpende
vraag te worden. Eind augustus trad ze officieel af.
Inmiddels zijn er veel besprekingen en geruchten geweest. Maar is er nog altijd
geen duidelijkheid.
Zo zou Piet Keur van GBZ
wethouder van Maatschappelyk Welzijn worden, maar GBZ
en CDA voelen meer voor een
wethouder van een andere
kleur. GBZ zou anders nametwee wethouders hebben.
Tijdens het Politiek Café zei
Keur nog dat hij geen wethouderszetel ambieert.
De VVD heeft vorige week
woensdag tijdens een besloten
vergadering afgesproken maar
weer eens met CDA en GBZ te
gaan praten. VVD-er Andries
van Marie geniet bij veel
VVD-leden de voorkeur. Hij wil
echter eigenlijk van zijn VUT
genieten. Een andere mogelijkheid is Frits van Caspel (pok
VVD), maar hij schijnt moeilijk
bij CDA en GBZ te liggen. Bpvendien heeft hij de knuppel in
het hoenderhok gegooid door
te stellen dat de VVD uit het
tollege moest stappen vanwege
Wethouder Versteege. Die is
volgens Van Caspel te zwak.
Volgens CDA-er Bluijs is de
blik momenteel ook gericht op
Han van Leeuwen (D66). Het is
ben publiek geheim dat Van
Leeuwen graag op het pluche
u willen zitten.
Voorlopig voeren de fracties
an de verschillende partijen
'olgens Bluijs binnenkort oplieuw gesprekken met elkaar.
urgemeester Van der Heijden
is het echter een beetje zat om
de portefeuille Maatschappelyk Welzijn erbij te doen. Hij
md eigenlijk gehoopt dat er giseravond een beslissing genonen zou zijn over de wethoulerskwestie. Maar dat zat er
log niet in.
(ADVERTENTIE)

|Hotel Hoogland
•JjVoor uw feest;party of receptie'

Applaus voor juffen en meesters

Geen besluit
over parkeren

Popkoor mag
beginnen
ZANDVOORT - Het Popkoor van New Wave en de
Stichting Kunstcircus kan
in december starten. Het
koor, bedoeld voor jongeren
van zestien tot en met 25
jaar, krijgt 14.000 gulden op
voorwaarde dat het koor
uiteindelijk een uitvoering
geeft. Mocht het koor geld
krijgen voor optredens, dan
geeft de gemeente minder
subsidie. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten.

ZANDVOORT - Tot grote teleurstelling van diverse aanwezige burgers heeft de gemeenteraad gisteravond geen
beslissing genomen over het parkeerbeleid en evenmin
over een parkeerreferendum. De politici konden het niet
eens worden over de juiste procedure. De beslissing wordt
minimaal een maand uitgesteld.
Een meerderheid vah de raad
vond het niet duidelijk of een
referendum wel kan plaatsvinden als er al een besluit over het
parkeren genomen is. Een referendum wordt immers gehouden over een concept raadsbesluit. Twaalf raadsleden meenden dan ook dat het college van
Burgemeester en Wethouders
dat eerst juridisch moet uitzoeken. De voltallige Partij van de
Arbeid, Gert-Jan Bluijs (CDA)
en
het
onafhankelijke
D66-raadslid Lou Koper sternden tegen het uitstellen van de
beslissingen.
CDA en GBZ waren overigens
tegen een referendum over het
parkeren. Zij vinden dat zo'n
referendum niet meer nodig is,
omdat de mening van de taurgers al voldoende terug te vinden is in het nieuwe parkeerbeleid. Zo is onder andere de prijs
van een parkeervignet, ontheffing en vergunning verlaagd en
zijn bepaalde buurten niet langer afgesloten in het nieuwe
voorstel.
D66, zowel Termes en Van
Leeuwen als Koper, was juist
voor een referendum. Dat geldt
ook voor de Partij van de Arbeid. „Dat het vijftigduizend
gulden kost, het zij zo," meende
Termes. „Democratie kost nu
eenmaal geld." Pim Kuijken

probeerde het college een beetje te kietelen door te stellen dat
hij zich afvroeg of Plieringa,
Versteege en Van der Heijden
zelf wel in een referendum geloven. Daar ging het college echter niet duidelijk op in. „Het is
niet zo relevant wat het college
vindt," zei burgemeester Van
der Heijden.
De VVD twijfelde tijdens de
raadsvergadering.
Enerzijds
zijn de liberalen voor een referendum, maar anderzijds willen ze eerst weten wat de uitkomst is van de discussie over
het parkeerbeleid. Aan die discussie kwam de raad gisteravond dus niet toe.
Het idee om een referendum
over het parkeren te houden is
ontstaan in het voorjaar. Vooral de hoteliers en pensionhouders waren het ruim een half
jaar geleden niet eens met de
plannen voor betaald parkeren
en het afsluiten van buurten.
Zij startten met succes een
handtekeningenactie voor een
referendum. Ze haalden ruim
1500 handtekeningen op. H.
Blokker, één van de initiatiefnemers, wil nog altijd dat het
referendum doorgaat. Hij reageerde dinsdagavond dan ook
hoorbaar teleurgesteld toen er
geen beslissing over genomen
werd.

MEDEDELING AAN DE ABONNEES
De stijgende kosten maken voorde Nederlandse nieuwsbladen een aanpassing van de abonnementstarieven noodzakelijk. In verband hiermee zijn onze abonnementsprijzen per 1 januari
1997 als volgt vastgesteld:
f 6,55 per maand (alleen bij automatische incasso)
f 19,15 per kwartaal
f 34,60 per halfjaar
f 60,40 per jaar
Een los nummer kost vanaf 1 januari 1997 f 2,00.
Wilt u bij het overmaken van uw abonnementsgeld via giro of bank gebruik maken van het
acceptgiroformulier, dat u wordt toegestuurd? De nieuwe abonnementsprijs is daarop ingevuld.
Indien u ons een machtiging heeft verstrekt voor automatische overschnjving van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag aan dat met de eerstvolgende overschnjving de nieuwe
abonnementsprijs kan worden toegepast. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Hoofd commercie Weekmedia

„Spannend, echt één van de leukste toneelstukken die ik gezien
heb in zes jaar." De elfjarige Mai Buwalda is erg enthousiast over
de jaarlijkse voorstelling van leerkrachten die aan de intocht van
de Sint voorafgaat. Zij is overigens niet de enige, want veel kinderen klapten donderdag en vrijdag hard voor hun juffen en meesters.
Op Mai heeft vooral Ton Bavinck als 'Gerrit Grijpgraag' indruk

ZANDVOORT - Geen schep zand, maar een klompje
goud. F. van der Vegte, directeur van het waterleidingbedrijf PWN, beloofde vrijdag de Noordduinen en het Wurmenveld te beheren als een zeer kostbaar bezit. De gemeente Zandvoort heeft de twee duingebieden vrijdag gratis aan gedeputeerde Van Diepen gegeven, die vervolgens
het beheer weer overgedragen heeft aan het waterleidingbedrijf. Voor Zandvoorters die van wandelen houden, heeft
de overdracht ook gevolgen.
Vanaf volgend jaar juni geeft
PWN duidelijkheid over de toegankelijkheid van het gebied.
Hoogstwaarschijnlijk komt het

Tweedehands mode

Koolmonoxide

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op woensdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred.: J.M. Pekelhanng.
Hoofd commercie. J.F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zand«oort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
°ick Piet (red chef), Robbert Wortel
(adj chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
"iet (chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Lin°en, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant Systeemredacteur: Hero Blok.
Redactiepromotie: Trudy SteenAdvertentieverkoop: Gasthuisplem
'2, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres: postbus 26, 2040 A A £andvoort. Faxnummer: 023 5'30497. M. Oosterveld. Kantoor geopend. maandag 13.00-1600 uur;
Jinsdag 9.00-11.00 uur; woensdag
°9 00-12.00 uur en 1300-17.00 uur;
donderdag 09.00-1200 uur, vrijdag
°9 00-16.00 uur.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
wan van de Helende Meesters 421 B,
Jmstelveen, tel 020-6475393; Postaar
es Postbus 51, 1180 AB Amstelve
en Faxnummer. 020-6475449. Mtcro-advertenties tel. 020 - 5626271.
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J^rkoopmanager R. Post.
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erop neer dat Zandvoorters bij
het Duinpieperspad vrij mogen
wandelen met hun hond. Een
stukje verderop in het Kraansvlak kunnen
ze eventueel
met een aangelijnde hond
terecht op een
pad.
nieuw voet- ___________

mendaal die grond vrijgeeft, meenten, beheerders, de prokan het duingebied ook verder- vincie, het gewest en het waterop vanaf de Zeeweg ontsloten leidingbedrij f Zuid-Kennemerworden. Dat zou mooi zijn."
land eenjaar geleden opgericht.
Hij is echter nu ook al blij
met de twee duingebieden die
Zandvoort heeft geschonken.
„Het is een specifiek zeedorpen
landschap, vooral bij de bebouwde kom van Zandvoort
kun je dat zien. Daar lopen
mensen rond en daardoor komen er specifieke planten en
dieren voor, zoals het torenkruid, duinaveruit en de kart-

Meer richting de Zeeweg worden de Noordduinen eveneens
ontoegankelijk voor wandelaars. Dit gebied wordt bij het
Kraansvlak getrokken. Als het
aan Pieter Dhont (PWN-beheerder) ligt, wordt de vuilinsbelt van Bloemendaal straks
ook natuurgebied. „Die moet
dan wel gesaneerd worden,"
vertelt Dhont.

huizer anjer."
Dhondts toekomstideaal is
één natuurgebied va,n Velsen
tot en met de Zandvoortselaan.
Voorlopig bestaat alleen het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dat hebben de ge-

Autowascentrum
S
AO

VOOr
vuui

ZANDVOORT - De klanten van Volkswagen/Audi-dealer 'Auto Strijder' zijn
het er allemaal over eens.
Het nieuwe autowascentrum van dit bedrijf aan de
Burgemeester van Alphenstraat is perfect. Dat kan
ook niet anders. Maar liefst
750.000 gulden is er geïnvesBovendien onderhandelen de teerd in supermoderne apAls echte mannequins probeerden maandag1- show, die georganiseerd werd in samenwerking provincie en Bloemendaal vol- paratuur.
gens de PWN-beheerder over
avond de kinderen zich in Rosa's Cantina te presenteren. Zij showden tweedehands mode van
Tutti Frutti. Zo'n 250 bezoekers zagen de mode-

met Bene Boutique, Shoe Bizz en Headsigns Kapsalon. Café De Klikspaan sponsorde de hapjes en
de fles wijn bij het afscheid
Foto Boomgaard

de strook grond langs de Zeeweg. „Als de gemeente Bloe-

Meningen

Laat Heino maar snel z'n gang gaan
heen. En als de na-oorlogse
generatie 'goes back to the
roots', dan zou ik tegen de heer
Heino willen zeggen: grijp deze
kans, desnoods om die vuurtorens op een badhuis voor minvermogenden te plaatsen. Als
het maar past in de Zandvoortse traditie!

sen die met voor- en achternaam onder hun stukje stonden. Gelukkig dat dit soort
mensen er nog zijn, ook ik erger
me blauw aan alle schuilnamen
zoals onder andere Doofpot,
Strandkorrels etc.
Tonny en Suzanne hopen dat
Leo Heino gauw zijn dreigement waar maakt en ik hoop
dat dan die gemeenteraadsleden, die alléén maar krakelen,
mee zullen gaan. De rest kan
dan gaan besturen, want uiteindelijk zijn ze daarvoor gekozen.

Heino moet weg

Verkeersellende

Drie lezers reageren op de commotie rondom de vuurtoren
van Leo Heino, zijn dreigement om elders te investeren en
de reactie van briefschrijver Tonny van Renterghem, die
Heino het liefste snel ziet vertrekken.
Hoera, hoera, de Zandvoortse ondernemers hebben een
heuse 'trekker' voor de badplaats bedacht. Een lumineus
idee voor een opmerkelijke investering. Dus heer Heino moet
nog niet weggaan, want dit is
zijn kans. Een zeewaterbad als
bindende factor in de Zandvoortse politiek! Historie in een
nieuw jasje. Dat is hét concept.
Wie kan er tegen een kuurbad
zijn a la Thermae 2000? Een gezonde en tegelijk op traditie gestoelde investering. Een voorstel als onderdeel van een beleidsplan, dat Zandvoort het
hele jaar door aantrekkelijk
moet maken voor bezoekers.
Ik mis alleen één belangrijk
ding: attractief óók voor de inwoners. Men vergete niet dat
welke ontwikkelingsvisie ook,
voor de uitvoering een breed
draagvlak nodig is. In elk geval
kunnen de toekomstplannen
van het Ondernemersplatform
nieuw elan brengen in de disussie over andere 'bindende factoren' in de Zandvoortse politiek.
Of die nu in het Politiek Café,
de raadszaal of op straat gevoerd wordt. Het is zonder
meer een stimulans. Zal geld
dan eindelijk eens 'goed' besteed worden?
Ondertussen kijk ik vol verwachting uit naar een vervangende faciliteit van de 'badkoets' om m'n kloffie te kunnen
laten voor een frisse duik buitengaats door de jaargetijden

S. van den Bos
Zandvoort

Wie denkt hij wel te zijn, de
heer Heino. Eerst dat onooglijke circusgebouw (althans op
die plaats) en nu zijn vuurtoren. Als iemand in de gemeente
een dakkapel aanvraagt heeft
hij problemen. Als de heer L.
Heino iets aanvraagt is er bijna
nooit een probleem. En nu er
wordt gereageerd op zijn vuurtoren dreigt hij te stoppen met
investeren, in de gemeente. Ik
denk dat er genoeg mensen met
goede ideeën zijn in Zandvoort
die met name de oude kern van
het dorp in tact willen houden
ondanks hun plannen. Dus laat
de heer L. Heino zijn plannen
wijzigen of laat hem naar een
andere gemeente gaan.

J. Kerkman (en omdat er daar meer
van zijn ter verduidelijking: J. Burnie)
Zandvoort

Nu de gemeente volop bezig is
met de riolering ergert Gonda
Heïcrman-Kloosdijk zich dood
aan de opgebroken straten in
Zandvoort. Als dan ook nog eens
in andere straten vrachtwagens
de doorgang blokkeren, is voor
haar de maat vol. Zij stelt voor
om een prijsvraag uit te schrljven en de winnaar een voetreis
door Zandvoort aan te bieden.
De prijsvraag luidt: Hoe
Groot is Zandvoort of op z'n
Smalst? De prijswinnaar krijgt
een voetreis door Zandvoort
aangeboden (laarzen zelf aan te
schaffen).

Hoe zag Zandvoort er in week
T. Zwaanenburg 47 - 1996 uit?
Zandvoort
Kerkstraat: blubber, plankiers zeer flexibel.
Haltestraat: afgesloten; via
Swaluëstraat dan maar, fout:
In de rubriek Meningen heb ik vrachtwagen aan het lossen.
de brief gelezen van twee men- Eindelijk
Haltestraat uit,

Nu waarmaken

„Zij regelen samen dat de toegangsprijs voor het gebied overal hetzelfde is en dat er bijvoorbeeld op bepaalde plaatsen paddentunnels gebouwd worden.
Als het Nationaal Park naar het
zuiden wordt doorgetrokken,
kunnen we trouwens geen entree gaan heffen. Mensen mogen daar nu al immers gratis
rondlopen."
Het
zou
— misschien logisch
lijken
om het Nationaal
Park
zelfs uit te
---- breiden met
de
Amsterdamse Waterleiding Duinen.
Maar dat is volgens Dhont wat
te hoog gegrepen.
„Nee, dat kan niet. De huizen
bij de Zandvoortselaan vormen
een te grote barrière voor dieren."

'Een natuurgebied van Velsen
tot Zandvoortselaan is ideaal'

Dat aanlijnen is nodig omdat PWN daar
koeien of paarden wil laten grazen, die de vergrassmg van de
duinen tegen moeten gaan.
PWN heeft dat afgekeken van
de Amsterdamse Waterleidingduinen, waar al een paar jaar
koeien rondlopen. Het vee zal
alleen in de duinen grazen als
de vogels niet broeden, dus tussen maart en juli is dat deel van
de duinen afgesloten.

ZANDVOORT - De familie
ipaargaren heeft Hotel Bad
iandvoort overgenomen en
net Hotel Zuiderbad, zoals het
\andvoorts Nieuwsblad vorige
veek meldde.

Sandvoorts
Nieuwsblad

op haar gemaakt. En ook voor Judith Oudejans ('Stompie') schitterde in het stuk 'Opsporing verzocht'. „Het verhaal speelde zich in
een dorpje van vroeger af," vertelt Mai. „Iedereen gaat naar een
wondervogel op zoek, want daarvoor krijgen ze een hoge beloning.
Ook Gerrit, een ontsnapte dief. Hij vermomt zich en jat die vogel.
Maar Stompie vindt de vogel in een put. Uiteindelijk belandt Gerrit
na veel gedoe in de gevangenis."
Andre Lieberom

Wandelaars komen straks paard of
koe tegen achter Duinpieperspad

Hotel

ZANDVOORT - De koolmoibddevergiftiging van een ouer echtpaar vorige week in de
Dosterparkstraat is verooraakt doordat de keuken potücht zat. Het open cv-toestel
•creeg te weinig verse lucht en
boog rookgassen naar binnen.
)ie werden omgevormd tot
koolmonoxide, een dodelijk en
eukloos gas. Het echtpaar
iverleefde het echter wel doorflat er op tijd alarm geslagen
4verd.
/
Koolmonoxidevergiftigingen
:omen gemiddeld een keer per
aar voor. Het energiebedrijf
pdviseert om verwarmingstoesellen altijd goed te laten onderlouden door een erkend instalatiebedrijf. jDe monteur kan
lan meteen bepalen of de luchtoevoer voldoende is. „Als de
hionteur binnen een kwartier
:laar is met het onderhoud, zet
laar dan vraagtekens bij,"
jvaarschuwt het energiebedrijf.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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rechtsaf
Kostverlorenstraat.
Hè, hè eindelijk rechtsaf, richting Zandvoort Noord. Van
Lennepweg op, richting huis;
het wordt eentonig, maar weer
een opstopping. Het stoplicht
richting Noord staat op rood,
enige auto's staan te wachten,
dus rechtdoorgaand verkeer
moet ook wachten. Zeer gevaarlijke situatie voor beide richtingenü De andere kant op, richting Kostverlorenstraat. Over
het spoor moet je linksaf. Dit
gaat goed. Stop! Er staat een
zeer grote vrachtauto net voor
de bocht om spullen uit te laden voor de nieuwbouwwoningen.
Zeer onoverzichtelijk.
Ogen dicht, gas geven en bidden dat er geen tegenliggers
aankomen. Gered! Anders had
ik dit niet meer kunnen schrijven.
22-11: via de Hogeweg de
Oranjestraat in en parkeren.
Loop naar de parkeermeter.
Halverwege wordt er gefloten.
Dit bleek, middels een politiefluitje, voor mij te zijn. „Ziet u
het bord niet?" (dit bleek verboden te parkeren te zijn). Nee,
natuurlijk niet, want dat bord
is opgehangen door iemand op
stelten. Door de mannen, die
het blijkbaar koud hadden en
niet van een goede nachtrust
genoten hadden, werd ik op een
zeer onplezierige manier gesommeerd onmiddellijk mijn
auto weg te halen. De peuter
heeft dit dus gedaan

Alleen de fractie van de Partij
van de Arbeid was tegen. De
PvdA vindt het grootste bezwaar dat de lessen van het
koor na vijftien weken stoppen
„Bovendien is er inmiddels een
ander koor, dat contributie
vraagt van de leden en waaraan
de gemeente geen geld hoeft uit
te geven," zei fractievoorzitter
J. van Westerloo. Dat koor
wordt opgezet door Dico van
Putten, Annette Bluijs, Ellen
Oosterveen en Esther Meije
ring. Zij willen op 7 januari met
een pop-, jazz- en musicalkoor
beginnen. Ideeën over muziek
hebben ze ook al. De nummei s
varieren van 'Internal Flame'
tot 'Op een mooie Pinksterdag'

Fietspad
ZANDVOORT - De iepen op
de Kostverlorenstraat worden
niet gekapt en er komt tussen
de Quarles van Uffordlaan en
de Sophiaweg slechts een apart
fietspad aan één kant van de
weg. Verder moeten fietsers via
de Julianaweg rijden als ze
richting de Zandvoortselaan
willen. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond definitief beshst. De fracties van PvdA en
D66 (inclusief Koper) stemden
tegen.

Auto delen
ZANDVOORT - Wie niet over
een auto beschikt kan voortaan
een auto regelen via de Stichting Autodelen. Deze stichting
mag van de gemeente twee auto's parkeren bij de spoorwegovergang bij de Vondellaan. De
exacte plek wordt nog bepaald.
De gemeenteraad heeft gisteravond besloten vijfduizend gulden te besteden aan twee parkeerparkeerplaatsen en een
sleutelkluisje.

Kabel even duur
ZANDVOORT - De kabel
blijft even duur. Net als vorig
jaar betaalt de Zandvoortse bevolking vanaf l januari 16,30
gulden. De gemeenteraad heeft
dat gisteravond besloten.

Dichthulp
ZANDVOORT - De jaarlijkse

Sinterklaasperiode bezorgt menigeen hoofdbrekens. Zandvoorters met weinig dichterstalent kunnen donderdag 28 en
vrijdag 29 november tussen één
en vijf uur terecht bij Bruna
Balkenende op de Grote
Krocht.
Twee dichters van De Schrijverij zorgen voor een gedicht
van acht regels. Bij een aankoop krijgen klanten het gedicht gratis, anders is er een
kleine vergoeding verschuldigd.

n a de

Berichten en tips
voor de/e rubriek niet
/akcnmeuus kunt u '.turen n.i.irde
red.ictie \.m het Aindutoris Nieims
Postbus 26 2(MO A \ ZaniKmm ol

„We zijn het eerste complete
autowascentrum in Zandvoort," zegt eigenaar Ed Strijder trots.
De wasstraat, met de ultramoderne borstelmachine en hi-tech apparatuur is het pronkstuk van Auto Strijder. Met een
kaart in de computer en een
simpele druk op de knop zijn
de verschillende programma's
(vanaf 8,50 gulden) zeer gemakkelijk in te stellen.
Daarnaast kan men de auto
ook zelf wassen in twee overdekte doe-het-zelfboxen en een
niet overdekte box voor hogere
auto's, caravans en campers.
Een hogedrukspuit met „De drie doe het zelf-wasboxen zijn een milieuvriendelijk altershampoo maakt dat werk een natief voor mensen die hun auto zelf willen wassen," aldus Ed
stuk lichter. En het is milieu- Strijder
-vriendelijk.
Om bevriezing van de vloer in
wintertijd te voorkomen is zelfs
vloerverwarming aangebracht.
Bovendien zijn er drie stofzuigerautomaten aanwezig.
„In verband met de toenemende milieu-eisen mochten
wij niet meer op dezelfde plek
-op de straatstenen- auto's wassen," aldus Ed. Of we zouden
deze plek vloeistofdicht moeten maken met bezinkselbakken en een interne oliewaterafscheider. Toen hebben we eerst
een ondernemersplan gemaakt
voor de haalbaarheid van zo'n
compleet autowascentrum. We
wilden iets bouwen dat er nog
niet was in Zandvoort. Na wat
politieke strubbelingen is het
wascentrum uiteindelijk gerealiseerd volgens onze plannen."

Als extra service heeft Auto
Dit was dus week 47 - 1996 in Strijder een stempelkaart ingeZandvoort. De slogan klopt dus voerd: Bij elke wasbeurt of bij
toch: 'Zandvoort is meer dan een tankbeurt van minimaal 25
strand alleen'. Toeristen: kom liter kunt u een stempel krijmet z'n allen, maar tank eerst gen. Bij twaalf stempels kan de
kaart worden ingeleverd en
vóór Zandvoort vol!!
krijgt u een gratis wasbeurt van
Gonda Ilelërman-Kloo.sdtjk 10,50 gulden.
Zandvoorl

Zandvoorter van het j
Zandvoorts
<~ Nieuwsblad
Samen met ZFM 107 organiseert het Zandvoorts Nieuwsblad de
verkiezing van de Zandvoorter van het jaar ( m/v)
Wie heeft m 1996 veel voor Zandvoort gedaan en verdient deze
titel9 Dat mag u bepalen
Ik kies .
Omdat hij/zij

Inleveren voor 31 december bij het Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12 Onderde inzenders verloten we viercadeaubonnen van 25 gulden Per gezin mag maar een bon ingeleverd worden
De uitslag maken we bekend in de uitzending 'Goedemorgen
Zandvoort op 4 januari ( van tien tot twaalf uur) en in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 8 januari
Naam
Adres
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Haltestraat 37a Zandvoort
Tel.:023-5715810

ZONDAG OOK OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

GRATIS 2e AFDRUK
ZONDER
NEGATIEF
DIRECT EEN
FOTO VAN
UW FOTO

~...c« op
detail van
Inzoomen
op een
een detail
uw foto?
Tewijl het negatief ontbreekt?
Dat kan heel makkelijk. En het
mooie is, dat u met Kodak
Image Magie op het scherm
precies ziet hoe de foto eruit
zien
gaat zien.
Zodat u zeker weet dat alleen
v vakantieliefde er haarscherp
op komt te staan.

Met Kodak Image
Magie kunt u uw
favoriete foto naar wens
laten verkleinen,
dupliceren en
afdrukken. Klaar terwijl
u wachtl

u

J- <

"o,

Laat Sinterklaas
niet in z'n hemd
staan.

ÜS

"

Niet langer getreurd.'
Met Kodak Image Magie zijn
de rode oogjes in uw foto in
enkele minuten verholpen.
Zo blijkt een mislukte
portretfoto achteraf toch
geslaagd en is die Jeuke
flitsfoto na bewerking weer
helemaal het aanzien waard.

Ook vanuit foto-C.D. kunt U nu een foto
afdrukken of vergroten

UW FOTO'S IN EXPRESS-TIJD KLAAR ÉN EEN GRATIS
TWEEDE AFDRUK VAN AL UW FOTO'S ALS U NU UW FILMPJE
LAAT ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN.

BtQEMSSRKUNST

In enkele minuten een foto
van uw foto, inclusief
passepartout! Dat kan.
Kodak Image Magie
verandert elke foto direct in
een kant en klaar kado.
U heeft ruime keus en
verschillende passepartouts.

De specialist in
al uw bloemwerken

Zoekt u leuke geschenken
en weet u weinig te bedenken,
dan niet langer gezocht
mooie kado's bij Erica op de Krocht

•

l'

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

VI

Buureweg 1-3 tel. 5715736

Laatste workshop

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

guirlandes.

"erica"

Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023-5712301

OVZB

Wij verzorgen uw bloemwerk door geheel Nederland

Ondernemers Vereniging Zandvoort
Sinterklaas weer in het land?
kado en gedicht gaan hand in hand.
Dit jaar hoeft u niet ver te lopen

Nieuwsblad

To the point

want komt u bij BRUNA uw pakje kopen
dan leveren wij, service-gericht
hierbij GRATIS* uw gedicht

COPY-SERVICE ƒ DRUKWERK ƒ BELETTERING

Geen gepieker, niet verder gezocht
gewoon naar BRUNA op de Grote Krocht

UW EIGEN DRUKWERK!
BRIEFPAPIER 100 STUKS
AS ENVELOPPEN 100 STUKS
VISITEKAARTEN 100 STUKS

Op donderdag 28 en vrijdag 29 november van 13.00 uur tot 17.00 uur zitten 2
"dichters" voor u klaar die GRATIS voor
u bij aankoop van een kado uit onze winkel een gedicht maken van maximaal 8
regels.
Fraaie woorden, losse zinnen
hoe nu te beginnen?
U hoeft niet meer te zoeken
want tussen Bruna's boeken
zitten we met lachende gezichten
voor elke klant te dichten.
de 2 dichters, MARISKA en RICK
dus: wat u ook koopt en hoe u het ook doet,
kom naar BRUNA, da's altijd goed!
Vrijdag 29 november EXTRA SINTERKLAAS
KOOPAVOND tot 21.00 uur

v.a. FL. 165,=

KADO TIPS DSCSMSSR

Wat u doen moet: zoek in advertenties de sint nicolaasjes en
plaats de letter op de aangegeven plaats. Breng of stuur uw
oplossing naar Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort, uw inzending dient vóór 7 december in
ons bezit te zijn.

AL DEZE ARTIKELEN ZIJN INCL. BEDRUKKING
MET FOTO OF TEKST NAAR KEUZE
WIT T-SHIRT (HANES) XL MET LANGE MOUW FL. 29,95
SWEATER WIT (HANES) FL. 34,95
KINDER T-SHIRTS WIT FL. 21,= (ROOD, BLAUW FL. 3,50 EXTRA)
KINDER SHIRTS MET HOND, KAT OF PAARD FL. 20,=
BABY SHIRTS WIT FL. 19,95
BABY SLABBETJE FL. 12,50
TEDDYBEER WIT MET T-SHIRT FL. 22,50
MOK/BEKER MET FOTO 14,95 (BIJ 3 STUKS 12,50 PST.)
BASEBALL CAPS WIT OF CRÈME FL. 14,95 (ZW.BL, FL. 3,- EXTRA)
MOUSEPADFL. 17,50
WANDKLOK FL. 34,95
PUZZEL A4 INCLUSIEF GESCHENKDOOS FL. 14,95
PUZZEL GROOT (A3) INCL. GESCHENKDOOS FL. 19,30
STROPDAS WIT FL. 24,50
BOXERSHORT WIT XL 17,95
KEUKENSCHORT WIT FL. 22,50
BADHANDOEK FL. 27,50
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OPENINGSTIJDEN: MA. TOT VR. 09.00 TOT 18.00 / ZA. 10.00 TOT 17.00
KLEINE KROCHT 2 ZANDVOORT TEL.023-5720212

BRUNA Balkenende - Grote Krocht 18 -

41 42 43

49 50 51 52

44 45 46 47 48

Zandvoort

Deze oplossing is ingezonden door:

H1CLAAS SURPRISE
cacleaii'Cheque
t.w.v.

Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Deze prijzen worden onder de goede oplossingen verloot en bestaan uit:

HOOFDPRIJS
2 WAARDEBONNEN a ƒ 75,van BIBI for shoes
Kerkstraat 1 a

SS
<X>
px

w

Deze cheque is inwisselbaar bij uw aankopen vanaf ƒ 150,- en is geldig tot en met 5 december 1996.
Niet geldig op afgeprijsde artikelen. Per aankoop kan per persoon éénmalig een cheque worden ingeleverd.

M

NAAM:

$.
V' \x

ADRES:

i
l
l

2e PRIJS
4 WAARDEBONNEN a ƒ 25,aangeboden door
Mollie & Co
Verlengde Haltestraat

I

Onze promotiepieten delen zaterdag 30 november
snoepgoed alt van de H EMfi Zandvoort

mode met 'n hart
Grote Krocht 19, Zandvoort

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad

Een Ijzersterke
combinatie
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'Soms ben ik
zelfs blij
met dit leven'

Met

oog
en

oor
de badplaats door

;,Ik kan mij niet meer herinneren hoe een gewoon hoofd
voelt," zegt Marion de Vos. Acht jaar geleden, na een ernstig
auto-ongeluk, veranderde haar vrolijke leven van de ene op
de andere dag in een nachtmerrie. Najaren van verdriet,
therapieën en teleurstellingen is het de 51-jarige
Zandvoortse gelukt om haar leven weer op de rails te
zetten.
In haar autobiografie vertelt Marion over haar zoete
herinneringen, haar 'gek' zijn en de strijd om haar nieuwe,
moeilijke leven uiteindelijk te accepteren. 'Vergeten Land'
heet het. Marion hoopt het boek binnenkort af te ronden en
uit te geven.

H

AAR KAMER BOVEN de
Fetao is klein en niet iedere stoel betrouwbaar.
Toch straalt de omgeving rust
uit. Aan de wand hangen foto's
van vroeger en een paar vrolijke schilderijtjes. Marion de Vos
voelt zich er thuis, dat wil ze
graag zo houden. Drie maanden
geleden trok ze de deur achter
zich dicht bij het Strandhotel
Zandvoort, een tussenvoorziening voor psychiatrische patienten. Dit keer voorgoed,
hoopt ze.
Zo'n dertig opnames in psychiatrische ziekenhuizen heeft
de Zandvoortse inmiddels achter de rug. Regelmatige verwarring en depressies noodzaakten
haar acht jaar lang om 'structuur en steun' te vragen. Vooral
het psychiatrisch ziekenhuis in
Noordwijkerhout met haar
vriendelijke verpleging en de
hartelijke, zorgzame psychiater aldaar, brachten haar uiteindelijk rust.

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

tel. 5717166

Tien jaar geleden lachte het
leven haar nog rijkelijk toe. „Ik
had vroeger alles wat mijn hartje begeerde," aldus Marion.
Een fijne jeugd gehad, diploma's op zak. Ik was gezond,
zeer sportief en had een veelzijdige carrière opgebouwd. Bovendien was ik getrouwd en
had twee prachtige zoons. Mijn
leven leek eerlijk gezegd een
sprookje. Ik dacht dat het altijd
zo zou blijven."
Maar het liep anders. Ruim
tien jaar geleden, na een pijnlijke scheiding van haar man en
kinderen, begon Manon's leven
letterlijk en figuurlijk uit de
koers te raken. „Ik was vanuit
Zandvoort naar Friesland vertrokken om een nieuwe carrière op te bouwen, wilde in Leeuwarden studeren aan de Bijzondere Hogere Landbouwschool.
Mijn zoons bleven bij hun vader. Die pijn heb ik nooit kunnen verwerken. Maar ik dacht
door te kunnen leven in mijn
bekende tempo. Razendsnel,
als een duizendpoot, van studie
naar baan, van nieuwe baan
naar bijbehorende aanvullende
studie....ik kon immers altijd de
hele wereld aan."
Het brak haar op, eerst ongemerkt. „Ik viel opeens zomaar
over van alles en nog wat. Brak
bijna mijn nek over de hond of
een tapijt. Ik voelde dat ik mijn
evenwicht in het leven, dat ik
altijd had gehad, aan het verliezen was. En tot overmaat van
ramp kreeg ik dat auto-ongeluk
in Friesland. Ternauwerdood
hebben mijn medepassagier en

Radiostilte
Zaterdagmorgen was het helemaal geen goede morgen voor het radio-programma Goedemorgen Zandvoort van ZFM. De zender was uitgevallen en
het was doodstil op de kabel. Vaste luisteraars thuis snapten er niets van
radiozenders werden driftig afgezocht, portable's werden van stal gehaald,
accu's en batterijen werden verwisseld en antennes kregen een flinke
schop .. het hielp niets, het bleef doodstil op 107 De nieuwe antenne die
zich bovenop de watertoren bevindt - en waardoor de kabels van de
ZFM-zender lopen - bleek niet waterdicht En aangezien het de laatste tijd
plenst van de regen. Gelukkig was het euvel weer snel verholpen

f *
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Vieze fontein

Een auto-ongeluk gooide het leven van Marion de Vos overhoop. Zelfs haar lange blonde haar
heeft ze niet meer

ik het er levend vanaf ge- altijd zo waardevol maakten in honderd keer heb ik toen op
verantwoordelijke banen: Ooit één dag de telefoon opgenobracht."
Na een langdurige zieken- was ze hoofdinformatrice van men. Zo druk was het." Haar
huisopname kwam Marion Vos de VVV, zette deze in 1966 op houten hoofd, zoals ze het nu
weer thuis. Maar ze was een volgens de landelijke normen. wel eens omschrijft, sprak na
totaal andere Marion gewor- „Ik had zojuist een opleiding zo'n weekend zelfs drie talen
den. De schedelbasis-fractuur afgerond bij de Algemene Ne- tegelijk.
Ook de periode dat ze assisliet letterlijk en figuurlijk haar derlandse Vereniging voor
van
sporen na: Een patiënte met Vreemdelingenverkeer in Den tente-dolfijnentrainster
niet-aangeboren hersenletsel. Haag. Hugenholz was indertijd Slootmaker was in het DplfinaZo wordt ze volgens eigen zeg- directeur van de Stichting Tou- rium van Zandvoort, herinnert
Marion zich
gen in medische termen
nog met veel
plezier. „Emomschreven.
'Na een druk Paasweekend sprak ik mers vol met
Marion is een
vis heb ik er in
helder denmaar liefst drie talen tegelijk'
kend en sprede jaren zeventig schoonkend persoon,
gemaakt. Mijn
maar
heeft
een invaliditeit waar ze nooit ring Zandvoort, daar vielen de liefde voor die beesten was
meer van afkomt. Haar nek is VW en het Circuit onder. Een groot. Die soepelheid, kracht
niet meer soepel, oude breuk- schitterende baan was het. Aan en lenigheid...geweldig. De eernaden lopen over haar schedel. de ene kant runde ik de VW, ste keer dat ik er kwam, sprong
En haar goud-blonde haar, dat anderzijds was ik de directie-se- een van die dolfijnen uit het waaltijd in lange slagen tot op cretaresse voor Hugenholz. ter en gaf mij een vin. Een
haar billen hing, is na de ernsti- Een geweldige vent. Die man kunstje uiteraard, maar ik was
ge hoofdhuidverbranding voor- zat op kantoor gewoon hele cir- meteen verkocht. Nico Bougoed verdwenen. Ook haar foto- cuits voor het buitenland te wes, -de eigenaar van Hotel
Bouwes Palace en het Dolfmagrafisch geheugen en gestruc- ontwerpen."
tureerde manier van denken is
Het waren niet alleen gouden rium- was altijd dol op die beesna dit trauma nooit meer terug- tijden voor Marion, maar ook ten en een fantastisch manavoor Zandvoort. „Met Pasen ger. Het Dolfinarium liep als
gekomen.
Eigenschappen die Marion heb ik een keer geturfd. Zes- een trein. ledere dag voorstel-

(ADVERTENTIE)

*Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, HA.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.

Foto Andre Lieberom

De intocht van Sint Nicolaas was weer een heel spektakel Misschien leuk
om twee knullen van tien en elf jaar eens te vragen wat ze ervan vonden
Een beetje scheef doorgezakt met de zakken volgeladen met pepernoten
kwamen ze net van het strand af Patnck (l 1) en Frank (10) vonden het
sfeertje 'tof, het snoep 'lekkerrrr', de aantocht van Sint met de boot 'cool
en de Sint zelf 'gaaf'. Ze vonden het jammer dat Sint niet in galop door de
zandbende van de Kerkstraat sjeesde. „Kon'ie gelijk zien wat voor werk er
m Zandvoort allemaal nog gedaan moet worden " Naarmate het gesprek
vorderde werden de heren steeds kritischer. „Belachelijk dat die fontein
niet was schoongemaakt. Dat vieze gele water, wat moest Sinterklaas daar
wel niet van denken "

lingen, in het weekend wel drie Lafbekkerij
maal daags. Toen Bouwes stierf Stoere jongens; anoniem Zandvoort op zijn best.
lag binnen de kortse keren het Telefoongesprek woensdag 20 november, vlak nadat
hele zootje op zijn gat."
Tonny van Renterghem uit de Willemstraat m het
Ze glimlacht. Wat haar nog van
blad verscheen.
rest zijn herinneringen en fo- (De
rinkelt)
to's: de duizendpoot achter de Stem:telefoon
Bent u T van Renterghem''
VVV-balie, de trainster met Van R.. Ja, dat ben ik.
haar dolfijnen....de moeder op Stem: (dreigend) Oprotten.
het gras met haar zoon. Herm- Van R.: Wat...'
neringen die ze koestert.
Stem: Oprotten uit Zandvoort
Maar inmiddels wisselt haar
verdriet over het leven dat ze
verloren heeft zich af met de
kracht om terug te vechten of
eenvoudigweg te accepteren.
En omdat ze dat weer kan, weet
Marion dat ze de moeilijkste
periode m haar leven overwonnen heeft. „Ik zie mijn vroegere
leven als een vergeten land.
Daarom noem ik de autobiografie die ik nu schrijf ook 'Vergeten Land'. De afgelopen jaren
waren zwaar. Ik moest zwemmen in het onbekende om verder te kunnen gaan. In die fase
zit ik nu. En op sommige dagen
kan ik zelfs zeggen dat ik blij
ben met het nieuwe leven dat ik
heb."

de ingezonden brief
Zandvoorts Nieuws-

Hierna volgde nog een anonieme scheldkanonade Tonny probeerde de
lafbek nog even zijn naam te ontfutselen, hem zelfs uit te nodigen voor de
discussie. Maar de zogenaamde meneer Pieterse (of was het de heer
Schijtlijster?) werd het te heet onder de voeten. HIJ gooide de hoorn erop.

Tenenkaas
Geen smterklaasaktie bij Ron en Henry van Ijzerhandel Zantvoort aan de
Swaluestraat. Wel hebben ze allebei een schoen gezet Het schijnen twee
bijzondere werkschoenen te zijn, want op een briefje staat Anderhalfjaar
oud, 112 daken beklommen, 180 kubieke meter beton gestort, 3 casco-wonmgen opgeleverd, 10 man personeel ontslagen, 5 dakkapellen geplaatst, 262 vierkante meter plafonds gestort, 80 vierkante meter glas
gezet. Omzet: tweeëneenhalf miljoen gulden. „Dat heb ik voor de grap
geschreven," aldus mede-eigenaar Ron droog. We verkopen namelijk sinds
kort werkschoenen met stalen neuzen. Wat denk je' Klanten passen ze
aan en lopen er zo op weg. Ja, betalen doen ze wel, maar wij blijven met die
oude afgetrapte schoenen van ze zitten, vandaar dit geintje.

Martha Burger

Dier
van de
week

Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.00 uur: pastor C. van Polvliet, met kinderkoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:

Zondag 10.00 uur: J. Brostrom-Bruin.

Weekenddiensten

Speelweek van 28 nov t/m 4 dec

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

12 jaar
Do. t/m di
20.00

Filmclub Simon van Collcm presenteert op
woensdag 4 December om 19.30 uur:

Trois Couleurs Blanc
Regie; Krzysztof Kieslowski
Met: Julic Delpy en Zbignicw Zamachovsi

Zaterdag 30 XovemGcr en Zondag 1 DecemBer

SintcrRfacisJcest
om 12.30 en 14.15 uur

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686
WWW.CIRCUSZANDVOORT.NL

POLITIE: Alarmnummer 06-11. 5717373, op alle werkdagen van
In andere gevallen: tel. (023-) 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zand5713043.
voort.
BRANDWEER: Alarmnummer Belbus: Om van de belbus (voor
06-11. In andere gevallen bewoners van 55 jaar en ouder)
023-5159500 of - voor info over- gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
dag - (023-) 5740260.
voren op te geven bij Huis m de
AMBULANCE: Alarmnummer Duinen, tel. (023-) 5713141, tus06-11. Anders: tel. 023-5319191 sen 11.00 en 17.00 uur.
(ongevalllen), Centrale Post Alg. Maatschappelijk Werk
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
nemerland.
Spreekuur op werkdagen van
Huisartsen: De volgende 9.00-10.00 uur. Verder volgens
huisartsen hebben een geza- afspraak.
menlijke
waarnemmgsrege- Telef. Meldpunt Sexueel Geling: J. Anderson, B. van Ber- weld: tel. 023-5340350 op werkgen, C. Jagtenberg, Hermans, P. dagen 12.00-14.00 uur en maanPaardekooper, H. Scipio-Blu- dag+
donderdagavond
me, F. Weenink. Informatie 19.00-21.00 uur.
daarover tijdens
weekend, Telef. meldpunt Ouderen Misavond/nacht vanaf 16.30 uur, én handeling: 023-5159700, van
tijdens feestdagen via telefoon- 08.30 tot 17.00 uur.
nummer (023-) 5730500. De Zandvoortse Vereniging van
spreekuren van de dienstdoen- Huurders: Gratis advies voor
de arts zijn zowel op zaterdag leden. Telefonisch spreekuur
als zondag van 11.30 tot 12.00 elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur. uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073, technische
openingstijden (alleen voor re- 5717577.
cepten): zaterdag 11.00-13.00 en Storingsnummer gas buiten
17.00-18.00
uur, zondag kantooruren: tel. 023 - (5)235100
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. (nv Energiebedrijf Zuid-KenneBuiten de openingstijden infor- merland. Tijdens kant.uren:
matie over de regeling via 5235123.
tel.nr. (023-) 5713073.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Openbare bibliotheek: Prinsesvallen is het Kruiswerk Zuid- seweg 34, tel. (023-) 5714131.
-Kennemerland 's avonds, 's Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
nachts en in het weekend te be- uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
reiken via de doktersinforma- vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
Burgerlijke stand
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Periode: 19 - 25 november
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Getrouwd: Rene Paap en Esder dieren (023-) 5714561, Ver- ther Schoonhoven.
missingsdienst
023-5383361, Geboren: Sophie, dochter van
Asiel Zandvoort (tevens pen- Nicolaas Jacobus de Jong en
sion) (023-) 5713888. Stichting Monique Braams. Anouk PeRegionale Dierenambulance: tronella Maria, dochter van Ru023-5363476 of alarmnummer dolf Hermanus Mudde en Caroline Petronella Maria Bluijs.
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst Joel Francois, zoon van Pieter
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag Jan Drommel en Elisabeth Caen nacht bereikbaar voor een tharina Brigitta Blank.
Overleden: Marja de Heer, oud
gesprek van mens tot mens.
Welztjnscentrum Zandvoort: 42 jaar. Christiaan Herben, oud
Willemstraat 20, Voor informa- 41 jaar. Gerrit Hendrik Antoon
tie, advies en hulp tel. (023-) Vruggink, oud 64 jaar.

Ron en Henry zijn inmiddels ook een handeltje begonnen in tweedehands werkschoenen. Gratis geurtje krijgt u erbij kado

Dronkenmanspraat
Nicky zoekt een nieuwe baas of
bazin. Deze zesjarige Stafford
Buil Terriër is onlangs
gecastreerd om te voorkomen
dat mensen met hem gaan
fokken.
Maar dat wil niet zeggen dat
Nicky geen leuk dier is. Hij is
vrolijk en speels, een gezellig
druktemakertje. Nicky houdt
van mensen en kinderen. Hij is
sociaal tegenover andere
honden. Bovendien kan hij
redelijk opschieten met katten.
Voor een autoritje en daarna
een wandeling over het strand
of door de bossen is hij altijd te
vinden. Het asiel is op zoek
naar een baas of bazin die daar
zin in heeft.
Meer informatie bij het
Kennemer Dierentehuis
Zandvoort, Keesomstraat 5,
telefoonnummer 5713888.

Een grote groep mensen zorgde afgelopen zaterdagavond voor een hels
kabaal m de Schoolstraat, 's Nachts om twee uurstonden twaalf mensen,
allemaal huilend en scheldend m de stromende regen met elkaar te
discussieren, althans voor zover ze nog uit hun woorden kwamen. Alleen
het woord g v d. was in iedere zin duidelijk te verstaan Dat gelal en
gebakkelei was nog tot daar aan toe, maar plotseling gingen er ook nog
harde klappen vallen De politie werd gealarmeerd, maar toen die aankwam
was het zooitje letterlijk en figuurlijk net afgedropen. Iedereen in de
Schoolstraat kon weer gaan slapen

Veto tegen fusie
Matth(e) Crabbendam viel zaterdag bijna voorover van de officiële medailles, die h ij tijdens zijn jubileumfeest kreeg opgespeld (veertig jaar penningmeester bij TZB). De voorzitter van Zandvoortmeeuwen was er ook HIJ
probeerde Crabbendam en zijn club nog te verleiden, om ook te fuseren met
Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 Maar Crabbendam kaatste het
balletje meteen weer terug „We hebben ook softballers bij TZB De
voetballers en de softballers kunnen niet zonder elkaar, punt uit Geen fusie
dus. Overigens was er één tegenstemmer tijdens de algemene ledenverga
dering afgelopen donderdag Weet u waarom hij zijn veto uitsprak? Het
schijnt dat hij dan meteen van het derde naar het vierde elftal afzakt
(doordat er meer spelers bijkomen) Een eerlijke en goede reden om je
tegen de fusie van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort 75 te verzetten en
je valt meteen lekker op

Sommige centrumbewoners vrezen dat ze straks helemaal geen oog meer dicht doen als de cafés tot
vijf uur open mogen blijven
niustr.itio M.uc de Hooi
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.TOPSLAGER GEZELLIG TAFELEN SPECIALIST

FONDUE - GOURMET - STEENGRILL
Voor een extra gezellige
sinterklaasavond.
We hebben fraai
opgemaakte
schotels voor U.

luim

HARTIGE GESCHENKEN
Voor sinterklaas kunnen wij hartige supnsedoosjes voor u maken Denk ook alvast aan
de kerstpakketten. Wij hebben hiervoor een
grote keus, van b v. een lekkere ROLLADE m
een doosje tot een uitgebreid pakket m verschillende vormen.

GEBRADEN GEHAKTBALLEN

MARISSTRAAT 34

KOSTVERLORENSTRAAT 90

SECR. BOSMANSTRAAT 15 A

TROMPSTRAAT 17/6

Geheel gerenoveerd halfvrijstaand woonhuis, vlakbij het strand en duinen gelegen,
op loopafstand van het dorp
INDELING beg gr entree/hal, toilet, kelder,
ruime living met open haard, woonkeuken,
slaapkam met douche/toilet
1e verd 2 slaapkamers, balkon, luxe badkamer met whirlpool
2e verd hobbyruimte met douche, wastafel,
sauna en groot zonneterras
* beg gr voorz v vloerverwarming
* luxe woonkeuken
* luxe badkamer
* electronisch beveiligd
* evt garage te koop
* c v gas (Nefit turbo
combi)
* grondopp 204 m2
ƒ 595.000,-

Goed onderhouden hoek-herenhuis, direkt
grenzend aan het „Alexanderpark" met
voortuin en besloten, zonnige achtertuin met
schuur en achterom
INDELING beg grond entree/ruime gang,
toilet, kelder, royale living met serre (50 m2),
moderne open keuken
1e verd 3 ruime slaapkamers met diverse
vaste kasten, waarvan 1 met openslaande
deuren naar balkon, luxe badkamer m
dubb wastafel, ligbad, toilet, douche, uitgevoerd in travertin met blauw sanitair
* woonkamer m parket en open haard
* cv gas combiketel
(1994)
* grondopp 165 mz
ƒ 398.000,-

Bovenwonmg, nabij het strand en vlakbij het
station gelegen
INDELING entree, trap naar de 1e verd
overloop, woonkamer, witte keuken, 2 slaapkamers, douche/toilet, balkon voor en achter
* woonkamer met parketvloer
* alle kozijnen van kunststof met dubbele
beglazing
* opp woning 60 m2

4-kamerappartement, verbouwd tot 3 ka
mers op de 3e verdieping in totaal gereno
veerd gebouw
Zeer fraai uitzicht over zee en duinen
INDELING entree/hal, doorzonkamer, keu
ken, 1 ruime slaapkamer, 1 logeerkamer
badkamer met ligbad, apart toilet, balkon
voor en achter, berging op de begane grond
* kunststof kozijnen met dubbel glas
•* gerenoveerde gevel en balkons
* servicekosten zullen eind dit jaar verlaagd
worden naar circa ƒ 250,- per maand
ƒ 249.000,-

ƒ179.000,-

Niets bijzonders9
Wacht maar tot u ze geproefd heeft111 per stuk

HUIS VERKOPEN?

Voor Fazant of Konijn
moet u bij de topslager zijn
voor lekker eten

VREEBURG
Haltestraat 54 Zandvoort
TJERK HIDDESSTRAAT 13

SCHUITENGAT 75

Goed onderhouden tweekamerflat m balkon
op het zuidoosten gelegen op de 1e verdiepmg van het gebouw ,,Dumwijck"
INDELING tochtportaal, woonkamer, keuken, badkamer met douche, slaapkamer en
balkon op zuidoost
* Inpandige berging
* Lift aanwezig
* Blokverwarmmg
* Warmwater via C V
* Servicekosten ƒ 312,- per maand mcl
voorschot C V en water
ƒ 149.000,-

Op unieke lokatie direkt aan wandelboulevard gelegen ruim 2-kamerappartement m
Residence d'Orange
INDELING entree/hal, zeer luxe Poggenpohl keuken met alle denkbare apparatuur,
royale living met toegang tot fraai
balkon/terras op het zuiden, ruime slaapkamer, garderobe, luxe badkamer met whirlpool en toilet
•*• inpandige garage in het gebouw
* geheel luxe gestoffeerd
* gelegen op 5e verdieping op hoek zeezijde met schitterend uitzicht over zee,
boulevard en duinen
* servicekosten ƒ 585,- per mnd
ƒ 645.000.-

Café-Bar-Restaurant

Haltestraat 52
Zandvoort
tel. 5720036

Dagelijks geopend
v.a. 17.00-1.00 uur

v

Wie zijn bovenkamer gebruikt belt
Cense & van tingen!

keuken geopend van
17.00-10.00 uur
Onze chef kookt voor u
de „Wildste specialiteiten"
Beide kerstdagen
zijn wij geopend.
Tijdig reserveren is gewenst

tel. 023-5720036
U bent van harte welkom
Kees en Annemiek

rrl $<mce <O*WYJ
mr Januari nieuwe cursus
ballet voor kinderen»
Pré ballot vanaf 4 jaar
Bel voor een gratis proefles

Studio-adres: Celsiuestraat 190

KENNISFESTIVAL96
LABYRINT VOL OPTREDENS
EN V E R R A S S I N G E N
MET ONDER ANDERE
PROFESSOR FETZEALSVANOUDS
(AART STAARTJES),
DOMINEE GREMDAAT, LOESJE,
IQ TESTS, EN NOG VEEL MEER .

ZA 30/11 11 00 - 18 00 EN 20 00 - 22 00
ZO 1/12 11 00 - 1800
BEURS VAN BERLAGE • AMSTERDAM

BURG. V. FENEMAPLEIN 4/10

ZANDVOORTSELAAN 60/60A

Royale 4-kamerflat met schitterend uitzicht
over land en zee,
centraal gelegen t o v winkels en N S station
INDELING beg grond entree, ruime hal,
grote doorzonkamer met open haard en 2
balkons, 2 slaapkamers, keuken, badkamer
met ligbad, apart toilet, berging o d begane
grond
* servicekosten ƒ 465,- per maand inclusief
stookkosten en warm water
* Erfpacht/ 196,-per jaar
ƒ 298.000,-

Halfvrijstaand pand met boven- en benedenwoning De benedenwoning wordt leeg opgeleverd, de bovenwonmg is verhuurd
INDELING ben won entree, hal, toilet, Lvormige woonkamer, keuken, slaapkamer,
douche
* voor-, zij- en achtertuin (zuid)
•*• stenen schuur
* bovenwonmg verhuurd voor ƒ 260,- per
maand
•*• verwarming via gaskachels
* grondopp circa 310 m2
ƒ 325.000,-

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

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.

Theorie in één week
Zaterdag 30 november
van 09.00 tot 17.00 uur

Inlichtingen:
Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 5712071

Bert Hoogendijk
Tel. 5714946
WINTER AANBIEDING
* Standaard behandeling ƒ 50,gratis wimpers verven a ƒ 10-,
-*- Nagelversteviging ƒ 60,normaal ƒ 75,* Lamplight kunstnagels ƒ 75,Kunstnagels, niet van echt te
onderscheiden. Normaal ƒ 90,-

SAiviEN ADVERTEREN MET uw RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

van Petegem

Koningstraat 28a, Zandvoort
Telefoon (023) 573 04 28
Privé (023) 571 50 90

Gemeenschapshuis Zandvoort

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.

de énige échte drukkerij in Zandvoort

Schoonheidssalon
Claudia

antiquair

en

Kado Tip: Geef eens een
schoonheidsbehandeling kado
Alle behandelingen op afspraak.
Maandag t/m Zaterdag óók 's avonds.
Aanbiedingen gelden t/m 31-1-1997

decorateur

GRITJA HEKWERKEN
Wij zijn verhuisd

Van Galerij Kerkstraat
naar: GROTE KROCHT 23

Haltestraat 31, tel. 023-5714499 fax 5716385

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkepad 6
TeUFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

De vakman voor al uw:
- SMEEDWERK
- SCHOORSTEENKAPPEN
- WINDWIJZERS

Tel /fjx 023 5718855
'.s Maandags gesloten

- SIERHEKWERK

Smakterveldweg 19
5803 AK Venray

- ENZ.

Tel/Fax: (0478) 51 27 02

Weekmedia 17

Zandvoopts

woensdag 27 november 1996
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Koorconcert
ZANDVOORT - Zondag
treedt m de Gereformeerde
Kerk (Julianaweg 15) een koor
uit Hillegom op vanwege de
eerste adventszondag. Het koor
staat onder leiding van Jaap
Mol senior. Zijn zoon, Jaap Mol
junior, bespeelt het orgel. De
dienst begint om tien uur. De
Gereformeerde Kerk heeft
t rouwens voor Eerste Kerstdag
de swingende Brassband Haarlem op het programma staan.

Tel uw zegeningen en

ZANDVOORT - 'Zandvoorters, let op uw saeck' of,

zoals iemand het in de wandelgangen uitdrukte 'Zandvoort, tel je zegeningen en
vertel dat aan de bevolking
en de buitenwereld'. Tijdens

de conferentie over het toerismeplan van het Ondernemers Platform keerde donderdag telkens opnieuw te-

Amnesty op
kerstmarkt

rug dat dit de enige manier
is om de badplaats Zandvoort te redden. Althans,

ZANDVOORT - De onlangs
heropgerichte afdeling van Amnesty International Zandvoort
presenteert zich op 8, 9 en 10
december. Op 8 december staat
Amnesty met een stand op de
kerstmarkt. Er zijn kaarten en
t-shirts te koop. In verband met
de 'Dag van de Rechten van de
Mens' is Amnesty 9 december
van half zeven tot negen uur
aanwezig in de bibliotheek. Wie
de stand gemist heeft, kan op 10
december alsnog tussen twee
en half zes terecht in de bibliotheek op de Prinsesseweg.

volgens de ruim vijftig vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de gemeente, de

provincie, de NZH, de NS en
de politiek.
Terwijl boze tongen weieens
beweren dat Zandvoort een tot
in zijn diepste wortels verscheurd dorp is, heerstte donderdag vooral eengezmsheid.
Geen onvertogen woord, veel
optimisme en beschaafde discussies.
Die discussies spitsten zich
vooral toe op abstracte stellingen, zoals bijvoorbeeld 'Voor

een slagvaardig management is
het noodzakelijk dat er een toeristenbegroting is, waarvan het
resultaat ten behoeve van toeristische economische ontwikkelmgen kan worden aangewend.' Oftewel 'Gemeente
maak duidelijk hoeveel toeristenbelasting plus parkeergeld
er binnenkomt, hoeveel geld er
nodig is voor de toeristen en
gebruik het overschot voor investeringen m het toerisme.'
De conferentiegangers waren
het gedeeltelijk met deze stelling eens. Volgens hen zijn niet
alle voor- en nadelen in geld uit
te drukken. Dat Zandvoort over
een Hema beschikt is bijvoorbeeld niet alleen fijn voor toeristen maar ook voor Zandvoorters, concludeerde een
werkgroepje.
Het CDA-raadslid Van der
Meij vond dat de gemeente inderdaad wel wat tegenover de
inkomsten uit het toerisme kan
zetten. Hij wil dat de gemeente
een vast bedrag in de toeristische economie pompt. In vette
jaren moet bovendien de gemeente de extra parkeerop-

brengst en toeristenbelasting
voor het toerisme gebruiken.
Hij reikte de ondernemers dus
alvast de hand.
Een andere stelling luidde:
'Zandvoort is economisch gezien een onderneming, waarbij
exploitatie gewenst is m de zomer en winter, zeven dagen in
de week. Ruimtelijke ordening
moet als instrument kunnen
dienen om het bovenstaande mhoud te geven.'
De werkgroep die zich daaroyer boog, kwam tot de conclusie dat er eerst een basis moet
zijn van overleg tussen politiek,
het bedrijfsleven en de bevolking voordat er over een
24-uurs toeristeneconomie gepraat kan worden. Ruimtelijke
ordening is dan ook een onderdeel van de toeristische industrie, geen doel op zich. „Commumcatie is hierbij het sleutelwoord," concludeerde Leo Heino, woordvoerder van deze
werkgroep.
Om het toerisme te bevorderen stelde een derde werkgroep
voor dat Zandvoort zich meer
richt
op
congresgangers.

Bloemenmeisjes
gezocht

Woordvoerder Roei van den
Heuvel plaatste daar wel een
kanttekening bij. „Congressen
van tweeduizend man kan
Zandvoort met aan. Maar het is
wel een idee om congresgangers hier te laten logeren, terwijl er elders een conferentie
is."
De teruggang van bollentoeristen in het voorjaar kan volgens het groepje van Van den
Heuvel opgevangen worden als
de Zandvoortse hotels in samenwerking met reisorgamsaties uitstapjes naar Haarlem en
Amsterdam voor bustoeristen
organiseren. Daar is immers
voldoende cultuur en historie
Maar ook de eigen historie
moet niet vergeten worden,
meenden enkele deelnemers
aan de conferentie. „We moeten trots zijn op het dorpskarakter," verwoordde Plons Paber de mening van zijn groepje.
„Maar respect voor de eigen architectuur moet vernieuwing
niet m de weg staan. Zandvoort
mag dus straks geen openluchtmuseum zijn."
Een ander dilemma dat als

een rode draad door sommige
discussies heen liep was de taereikbaarheid van Zandvoort.
Terwijl de een meende dat een
monorail de oplossing zou zijn,
vond de ander dat Zandvoort
zich met moet blindstaren op
die paai weken verkeersoverlast.
Flexibel inspelen op situaties
was volgens Faber de oplossing „Dus ook een parkeertaeleid vooi verschillende seizoenen. 's Winters de meters opheffen bijvoorbeeld." Dat stuitte echter op een tegensputterende wethouder van verkeer.
„Flexibiliteit mag natuurlijk
met leiden tot ad hoc beleid,"
reageerde Fliennga. „Nee, actie
zonder visie is een nachtmerne," zalfde Hemo.
Of de politiek zich ook flexibel tegenover Hemo opstelt, is
trouwens de vraag. Onlangs
toonde de politiek zich nog erg
ontstemd over het erg flexibile
nieuwe bestemmingsplan een
trum, wat mogelijk moet maken dat Hemo zijn bedrijf op
het Gasthuisplein kan uitbreiden.

Tijdens de discussie over
flexibiliteit het Faber overigens
een kans liggen. Vorige week
beloofde hij nog om in elk geval
ter sprake te brengen dat enkele cafés een nachtvergunning
willen hebben. Volgens Faber
komt dat punt echter nog een
keer apart tijdens gesprekken
met de gemeente aan de orde
Het Ondernemers Platform
en de conferentiegangers ver
zuimden eveneens om te praten
over de doelgroepen Op wie
moet Zandvoort zijn pijlen
richten om9 de volgende eeuw te
overleven Zou dat niet net zo
goed bovenaan moeten staan
als 'hoe'?
Volgens het VVD-raadslid
Theo van Vilsteren is dat inderdaad pas de volgende stap.
„Deze conferentie was meer
een aanzei Eersl kijken welke
sterke punten Zandvoort heeft
en daarna kijken welke doelgroep daarbij past." Op korte
termijn buigt pianologe Manjke Storm van de gemeente
Zandvoort zich over die zelfreflectie.
Monique van Hoogstraten

Rommelmarkt

'Laat ouderen wel inschrijfgeld
voor aanleunwoningen betalen'

ZANDVOORT - Op zaterdag
10 december is er een rommel-narkt in buurthuis 't Stekkie
(Celsiusstraat 190). De rommeimarkt duurt van tien tot én.
Wie een tafel wil huren, kan
terecht bij Heiny van Duyn (telefoonnummer 5716456).

ZANDVOORT - René de Vries, directeur
van Zorgcentrum Zandvoort (Huis in de
Duinen en Huis in het Kostverloren), vindt
dat het inschrijven voor aanleunwoningen
voor ouderen wel geld moet kosten. Alleen
mensen die het niet kunnen betalen, moeten volgens hem de indicatiekosten, 245

Disco
ZANDVOORT - Voor kinderen die van dansen houden, is
:r op zaterdag 30 november een
disco van zeven tot negen uur
in buurthuis 't Stekkie (Celsiusstraat 190). Het thema van de
'cinderdisco voor zes- tot en
met elf jarigen is 'heksen.' Tieners nemen 't Stekkie om
twart over negen van de jongele groep over. Zij mogen tot
*wart over elf dansen.

gulden, terugkrijgen.

De Partij van de Arbeid heeft onlangs voorgesteld om die 245 gulden terug te geven als het
Gewestelijk Indicatie Bureau iemand geestelijk
en lichamelijk geschikt vindt voor een aanleunwoning. Ze maakt bezwaar tegen de zware financiële druk die door de indicatiekosten al bij vporbaat op ouderen ligt. Weliswaar kunnen zij de
terugvragen via de Bijzondere Bijstand,
ZANDVOORT - In Nieuw kostenvolgens
de PvdA hebben ouderen te veel
Unicum is vanwege de open- maar
stelling van het nieuwe thera- schroom om dat te doen.
piezwembad een expositie over
Volgens De Vries is het realistischer om deze
ivater te zien. Een groep bewote koppelen aan de hoogte van het
ners van Nieuw Unicum met teruggave
of het eigen vermogen. „Het is wel een
net-aangeboren hersenletsel inkomen
zaak dat de PvdA zich buigt over de terugleeft onder leiding van Nel goedevan
kosten. Maar het kan toch niet zo zijn
Sandbergen schilderijen ge- gave
iemand die net zijn huis verkocht heeft en er
maakt die alles met water te dat
warmpjes bijzit, ook die 245 gulden terugnaken hebben. De tentponstel- dus
krijgt," vindt De Vries. „Overigens is de beoordeiing is gratis toegankelijk.

Expositie

ling niet zo zwaar. Als een oudere Zandvoorter
geen trappen meer kan lopen en wel in een eengezinswoning woont, komt hij al in aanmerking
voor een aanleunwoning volgens het Indicatiebureau."
De Vries stelt ook voor om altijd een vast
inschrijfbedrag van 75 gulden te vragen. „Daarmee voorkom je dat net als voorheen mensen
zich uit voorzorg inschrijven. Als je de drempel
helemaal weghaalt ontstaan er weer lange
wachtlijsten, net als voorheen."
Niettemin kan hij de aanleunwoningen van het
Huis in het Kostverloren maar moeilijk kwijtraken. Vandaag worden de appartementen opgeleverd, maar volgens De Vries is er voor twaalf
aanleunwoningen nog geen nieuwe bewoner gevonden.

ZANDVOORT

De Hu.ir

lemse bloemenmeisjes zoe
ken verstei kms; voor hel
seizoen 1997 98 In hut pi o

molieteam van de legiomilc
VVV Zuid-KenncniPi land
zit bijna altijd ook een Zand
voorise

De bloen.ieiimeii.jc"> wotrH*n
uitgezonden naai .iclivileiu n
in Netto land en het buitenl.ind
Onlant>b veite^enwooi di^tlon
zede iec;io no« in Beih]n Biui
menmeisjeb moeten minmu dl
18 jaar zijn en civci een repie
sentatief uiteih]k beschik!j n
Wie belanqfatellmt; hrrft >.an
hef, beste een bi iel met cm r'c i'
lum vitae, pastoto motivatie
werkervaring, opleiding en kh
dmgmaat sturen naai Evohtie
van der Stuyt, Sehoolplem ]
2042 VD in Zandvooit

Vrijwilligers
nodig
ZANDVOORT
Twee
Zandvoortse instanties zijn
op zoek naar vrijwilligers
Buurthuis 't Stekkie zoekt
volwassenen die op woens
dagmiddag de kindennstuii
willen begeleiden Bovendien is 't *Stekkie op zoek
naar vnjwillgers voor spoi tmiddagen en disco-avonden
voor tieners.
Belangstellenden dienen mini
maal achttien te zijn MaicHil
letarink geeft meer mfoimane
(telefoonnummer
)7171L'>)
Het Kennemer Diei entelims,
Zandvoort heeft dimgend behoefte aan klusjesmensen.
Vooral kleine reparaties léveren volgens Irene Mudde, be
heerster van het asiel, nog wel
eens pi oblemen op Wie zijn eigen gereedschap nieebiengt en
een portie enthousiasme, is van
harte welkom bij Irene Tele
foonnummer 5713888

Seniorenradio

De hoge inschrijfkosten zouden daarvan de
oorzaak kunnen zijn. De Vries is daar echter niet
helemaal van overtuigd. Het heeft volgens hem
ook een beetje te maken met de houding van de
Zandvoortse ouderen. „Laatst haakten er een
paar af, omdat ze geen gewoon balkon maar een
inpandige Franse serre hebben." Inmiddels
heeft de gemeente een onderzoek ingesteld om Het voormalige bejaardencentrum 'Huis in het Kostverloren' wordt vandaag opgeleverd na een
boven water te tillen waarom de aanleunwonm- zeer ingrijpende verbouwing
gen niet zo geliefd zijn.
Foto Andre Lieberom

ZANDVOORT Hetoudeien
programma van ZFM, de lokale
omroep van Zandvoort, «aal
vrijdag over 5 december Pi e
sentator Theo Hiltaers inteiviewt de enige echte Sinter
klaas Het programma wordt
gemaakt voor en door senioren
Het is elke vrijdag tussen elf en
twaalf uur te beluistei en m de
ether op 106 9 en op de kabel op
105.

'xtra miljoen Postcode Loterij valt In Den Helder

ECORDPRIJS
DECEMBER

De derde Extra Straatprijs van
-•en miljoen gulden is gevallen
in Den Helder. Niet minder
ian 23 winnende loten waren
elk goed voor een kapitaaltje
\an dik 43.000 gulden. De
Mega Jackpot viel bij een
tand van 4 miljoen gulden op
lotnummer 5401 CH 132 in
Uden. Dit lotnummer was
ïielaas niet verkocht. Dat beteent dat er een recordtrekking aankomt in december
met ruim 16 miljoen gulden
aan superprijzen!

Supertrekking
Zet u maar vast schrap voor de
ecordtrckking van de maand
december. Want dan staat de
Mega Jackpot op 5 miljoen gulden. Bovendien valt dan de vierie en laatste Extra Straatprijs
an een miljoen gulden. U
naakt verder kans op de laatste
'ouden Bingo van 800.000 gul-

llTÖLAGEN VAN 25 NOVEMBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

5 miljoen
De overige Bingoprijzen:

31
dan wint u de

Thuïsbingo
ƒ 25.000,-

1015
1017
1019
1022
1034
1051
1051
1052
1053

1054
1055
1056
1056
1057
1057
1058
1058
1059
1061
1065
1066
1067
1069
1071
1077
1077
1078
1079
1095
1096
1097
1107
1109
1111

25,SH
LM
50,EH 100,50,BK
TK 100,25,HH
XM7000.XW 25,50,ZE
WJ 25,10,DB 25,D V 50,70,PB 50,25.LT
XV 700,70,EN 50,10,-

WD 7OO,LR
25,NA 25,LT
25,ER 25.TE 500.GK 25,ZH 50,-

70,70,CS 25,AD 25,70,10,1113 EG 700,25,1121 KL
25,1131 XT
25,1161 CK
25,1183 BA
1216 PW 7OO,1217
70,1217 PW 50,1217 PZ
25.1217 HJ
25,70,1218
25,1218 BD
25,1223 GR
50,1223 NP
1231 SR 7OO,25.1251 CX
50.1261 AK
501272 HV
1274
70,70,1303
70,1311
70,1312
1312 HA 700.70,1315
70.1316
1325 HG 25.-

De novembertrekking was allesms de moeite waard, zoals u op
iic trekkingslijst kunt zien. Er
leien weer tienduizenden prijcn. Zoek snel uw postcode op
L n kijk of u won. Als het raak
"as krijgt u uw prijs automaisch op uw bankrekening bijge'Chrcvcn.

Maakt u uw kaart vol met getal

Notaris van Os m Amsterdam heeft de trekking van november verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer m dezelfde
postcode wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden

Getal 23 t/m 36
06 ƒ 1.000,- 27 ƒ20,ƒ 500,- 28 ƒ10,42
ƒ 100,- 19 ƒ9-36
ƒ50,- 12 ƒ8,02
ƒ40,- 38 ƒ7,18
ƒ30,- 32 ƒ6,15
ƒ25,- 05 ƒ5,H
Zetfouten voorbehouden

De BMW: 4411 CK 043 in Rilland-Bath

Fcestmaand december is een recordmaand bij de Postcode Loterij. Brengt

Caroline Tensen de Kanjer van 9,7
miljoen gulden bij ü?

den. En de klapper? Dat is natuurlijk de Postcode-Kanjer van 9,7
miljoen gulden! Ook die gaat er
in december uit. In totaal dus
meer dan 16 miljoen gulden aan
superprijzen in één trekking!
U kunt nog (extra) loten bestellen
voor deze grootste trekking van
het jaar. Als u vandaag de bon op
deze pagina invult en direct
opstuurt bent u zeker op tijd. Laat
deze kans op 16 miljoen aan superprijzen niet lopen! Voor maar één
tientje speelt u al mee. B

1326
1333
1351
1353
1353
1394
1398
1403
1403
1404
1421
1422
1431
1440
1442
1442
1445
1461
1476
1484
1521

AM 25,VJ 70OO,NK
25,70,NT 25,EA 70O.XZ 25.RD 50.SJ
50,HV 5OO.TT 700
TJ 500,
XS 25,
70,
RS 25,
SM 25.
BW 7000.-

1531
1544
1551
1562
1562
1562
1601
1601
1606
1617
1619
1620
1622
1623

GR
RM
BS

1624
1628
1631
1691
1702
1702
1703
1703
1715
1716
1740
1751
1767
1782
1783

70,7O.-

10.1O,50,1OO,50,70,7O.-

TE 500,AD
50,HA
25,MN 50,KL
50,70,70,JE
25,JH
5O,XJ
25,70,70,70,E V 50,SH 25,GN 50,SV 25,7O,VD 50,7O,70,BC 50,WV 50,70,TE 7000,LH
5O,50,ME

1784
1785
1785
1789
7O,1797 SL 700,1813
7O,50,1825 LD
1841 GM 25,-

1921
1921
1944
1948
1951
1971
1991
2011
2011
2014
2021
2021
2021
2022
2024
2032
2036
2037
2040
2101
2105
2114
2116
2136
2151
2152
2156
2172
2172
2188
2201

2202
2215
2221
2223
2225
2225
2235
2241
2242
2251
2253
2253
2261
2264
2264
2272
2272
2272
2274
2274
2275
2282
2282
2283
2289
2291
2311
2311
2315
2317
2318
2331
2332
2343
2343
2353
2371
2381
2402
2404
2404
2108
2451
2b15
2522
2522
2523
2524
2524
2526
2541
2545
2546
2563
2565
2565
2566
2571

2572
2582
2586
2591
2608
2612
2612
2612
2613
2624

2625
2627
2628
2628
2641
2651
2681
2681
2685
2689
2712
2718
2722
2724
2742
2743
2801
2803
2804

70,25,7O,70.KS 500.
50,
ZJ
TP
25,
10,
VK
SO,
10,
BJ
25,HB
50,XA 100,10,XH
25,KP
25,KX 50O,PD
25,AJ
25,5O,VC
1O,1O,10,10,10,LM
25,10,BR 100,TR 700,70,PN
50,HE 7OO,VT 25,LS
25,GK 25,EM 25,TD 50,70,70,70,GT 25,25,JR
5O,LH
70,70,KL
5O,EC 700,ES 700,VT 25,BG 50,BR 7OO,70.AX 25.CG 5O.KB 25,AL
25,VA 7OOO,AK 25,
PC 25.AH 25,JS
25,BX
5O,ET 25,EW 25,AX 7OO,TH 10O,TG 25,AP 10O,LH
5O,RC 25,1O,EX 25,25,NJ
BS 25,50,W
NK SO,ZC 25,HK 25,CR 5O,ET 5O,BP 25,HV 5O.5O,JP
EP 50O,XZ 7OO,LV 50O,25,PN
ZD 700,XS 5OO,NS 25,CK 70O,25,
GJ
JX 500,
1O,
JL 100,
VW 700,
XW 5O,50,TB
WP 25,TH 25,70,KB 25,SX 7OO.7O,7O.GM 25,KV 25,7O,7O,25,JZ
RB 25,VW 25,AS 25,70,ET 25,25,LR
7O,WR 25,XC

2805
2807
2811
2851
2855
2903
2906
2912
2914
2914
2924

PB
50,LS
50,NM 500,70,70,EA 10O,70.SH 25,7O.SE
25.XE 25,-

3525
3525
3528
3531
3544
3544
3554
3555
3564
3565
3572

CJ
EA

HL
RB
GV

70,50,70.25.70,70,70.50,50,70,50,-

4102
4115
4116
4124
4126
4130
4147
4163
4184
4201
4201

KT 7OOO.-

70,50,70,RP 700,70.BL
25,70.70,CW 50,CZ 700,DD

5595 H D 005

5144

5595 HD een troostprijs van ƒ 1.000,AL
CL

PG
GJ
DP

CH
TE
AS
GF
SM

PN
HP
GG
KZ
RS
£P
RM
VL

TG
JW
ZA
TC
TD

BH
HS
AT
EH
VN
SK
AE

JL

BD
TE
AC
GR
DB

CE
TX

25,25,1O.1O,1O,25,7000,50,10,1OOO,25,25,1O,SOO,25,1O1(1,1O,50O,SO,5O.1O,25,1O,50,25,501O,25,1O,1O,1O,1O,10O,1O,1O,SOO,25,10,1O,10O,1OO,10,IOO,SO,SO,1OO,1O,10,50,1OO,50,1O,1O,10,25,1O,10,10,50,50,1O,25,25,25,W,70,1O,1O,SOO,10,25,1O,-

3417
3417
3417
3427
3434

WN SOO,WN 1OO,XC 1OO,1O,SW 25,-

3436
3437
3441
3443
3451
3500
3512
3523
3523

HX 7000,NJ
25,1O,1O,ZA 1OO,AK 25,VC 25,KA 5O,VE too,-

3583
3601
3602
3607
3608
3623
3632
3633
3642
3650
3653
3680
3712
3721
3731
3732
3741
3746
3752
3752
3763
3765
3769
3771
3776
3780
3781
3784
3791
3811
3812
3813
3813
3822
3823
3851
3852
3861
3862
3862
3863
3871
3882

HK 25.HR ÏOO,AT
25,SM 50,1O,10,VE 50,DA 25.AR 50,10,1O.10,1O,BV 50.EH 25.1O.1O,10,KG 500,VM 25.LL 100.WG 25.EM 25,1010.10.10.PX 25,PE 25,WJ 50,SP 100,MT 50,
XH 100,
10.
25,
JP
SH 25,
ZX 25,
VS 50,
25,
JH
LW 50,
10,
AG 25,
TB 50.

4205
4214
4223
4225
4233
4261
4268
4301
4317
4328
4331
4337
4339
4341
4356
4361
4363
4385
4388
4389
4414
4433
4438
4460
4461
4462
4462

KL
DL
GO
TD
GL
KN
RP

BA
LD
AX

NE
AB
JE

AM

4463 VJ
4465
4471

4471
4486
4501
45?2
4535
4536
4537
4552
4560
4566
4571
4614
4615

BH
BW
CA
G2
SN

CH
BW
BG

AH
CV
KD
AK
GA
KH

TR
DW
HR

GN

25.50,10,10,25,10.10.25,50,50,10,25,10,TOD
25,
10,
10.
10,
50.
10,10,10

5109 BG 500.
5121 CD
25.
25.
5126 PL
10.
5142
10,
5143

en voor iedere deelnemer in de postcode

2935
2981
3003
3003
3009
3011
3012
3022
3025
3026
3026
3028
3032
3032
3032
3033
3041
3043
3045
3053
3054
3066
3068
3073
3074
3070
3078
3083
3083
3089
3089
3100
3116
3117
3122
3128
3132
3134
3140
3143
3155
3161
3176
3203
3204
3214
3223
3228
3231
3232
3235
3243
3256
3257
3257
3262
3270
3274
3281
3295
3295
3297
3312
3312
3328
3334
3335
3343
3347
3361
3381
3401
3403

4902
4908
4911
4911
4921
4927
4930
5011
5011
5014
5018
5037
5042
5044
5044
5046
5060
5060
5061
5087
5089
5094

50,25.10,10,100.TOOO,tOO.100,10.10,25,10,1OO,50,1OO,10,1010,50,10,10,100.10,10,25,10.25.50,10,10,rooo5010,100,10,25,10,10,10,50.25,100-

5145
5151
5151
5151
5161
5202
5211
5231
5232
5242
5246
5251
5251
5258
5?60
5263
5271
5281
5283
5283
5310
5313
5316
5317
5331
5J44
5348
5351
5351
5351
5367
5384
5386
5397
5401
5402

5403
5409
5411
5421
5424
5427
5432
5446
5462

SV

25.
10,
10,

AG 500.
25,
TP
GG 25,
10,
TP
25,
DT 100,
10.
HM 50,
10.10,E W 25,-

JC JOOO-

70,50.2525.5050.70.50.BK
70.7025.XG
GA
25
XJ 700
50,
BJ
GW
XJ
CR
CN
KT

ND
ND
AL
CV
LE
DX
CJ

KD
AZ
JW

AN
AC
AW

roo

25,
50,100,50,10,25,25,25.25,10,50,10,10,25,25,500,-

5472 ro,-

Te verdelen onder alle deelnemers met
de postcode 1784 EW in Den Helder
3891
3898
3911
3911
3911
3911
3921
3930
3931
3951
3951
3958
3958
3961
3992
3993
3993
4003
4005
4005
4006
4011
4016
4016
4033
4101

ED
BG
CD
PK
CK

DW
AK

BJ
JW
KA
BB
EM
ZV
AR
ES
XD

XE
GX

25,
10,
10.
25,
25,
25,
25,
10.
50,
10,
25,
10,
25,
50O,
25,
tOO,25,10O,50,100,25,10,10,10,25,25,-

4624
4625
4650
4661
4691
4698
4702
4708
4711
4731
4731
4731
4731
4751
4794
4811
4817
4825
4860
4872
4873
4874
4875
4879
4900
4901

CD
KD
CN

HL
DL
ET
HB
TL
WG
AB
SK
PN

RD

70.25.70,25.50.70.700.50.70,25.25.25,700.7OO.70.50,7OO.70,70,7OOO,-

70,LT
50,CT 5OO.70,70,50.LP

50,500,50,50.5502 CB 50.5513 NS 25,5521 GE 25,5521 NG 25,70,5529

5473
5492
5492
5501

5531
5570
5571
5575
5583
5591
5615
5621
5622
5623
5624
5624
5629
5632
5633
5641
5641

SH
AB
AP
JB

DW
RH

GR
PW
GH
GV
HR
KC
KT
RE
BD
PZ

rOO,70.25.70,25,50,5OO.50,70,25,10,50,10O,50,10,50,25,-

5646
5662
5672
5673
5678
5684
5685
5702
5702
5708
5712
5721
5750
5754
5768
5811
5820
5835
5912
5912
5914
5914
5922
5924
5927
5931
5951
5953
5963
5981
5988
6001
6006
6024
6027
6034
6049
6061
6074
6081
6081
6081
6092
6100
6101
6104
6114
6125
6125
6129
6132
6133
6133
6160
6165
6191
6211
6211
6217
6218
6222
6222
6222
6225
6226
6237
6245
6255
6294
6301
6325
6342
6343
6351
6351
6363
6371
6371
6373
6374
6415
6417
6417
6419
6445
6450
6460
6464
6471
6501
6522
6522
6523
6524
6534
6538
6542
6545
6546
6566
6574
6576
6581
6604
6620
6641
6644
6666
6707
6708
6711
6713
6715
6718
6741
6741
6741
6811

BE
JK

5O,50,70,TT
50,70,NZ 50BH 500,DE 50,HZ 7000.KG
50,ES 25KP 2570.ES 25.70,70,70,BM 50.BC 5O0VJ
25,RZ 25,SL
50,XN 25,BS 25,70,PK 25,70,7070,AD 500,AK
50,XM 25.RB 700.BP 25.NP 700,70,KV 50,AK
507O,BD 25,CG 25,JE
50,70,7070,AM 50,AA 257070,70,BS 50.1050VT
1010
VJ
25
10,
KN 25,
10.
SV 25
EL 7OO.
GD 7OO,
SK 50.DA 7OO.G N 251O,EG 2510,AW 50BD 25.A2 25,10.10.BR 7O00.HZ 700.1O,XP 25,XW 25.GK 50,KB 700,RK 25,CM 50SL
50XP 25.AL 100.10.10AH 25CR 2510,10GH 25,AH
2525,TK
TB
25,NE 500,TP
25.50,LG
10,AC 10010,BH
25.WN/OOO,
GE
25,
SP
KX

BW
LH
PT
CN
BE
DW
ND

70.5O,50,70,25,25,25.70,50,70,5O,5O,50.10,-

6813
6823
6826
6828
6833
6834
6835
6844
6845
6865
6865
6880
6883
6883
6891
6903
6922
6931
6942
6952
6996
6998
7009
7048
7060
7064
7065
7071
7071
7101
7112
7113
7121

KS
AT
LK

JG
GM
EN
DG
CT
TD
GA
AC
CZ
CH
EH
JN
XC
AK
DE
AT
HA
AC
DA
BS
VH
JB
MR

257OO,50,70,50,25,25,7O,25,50700.50,25,700,25,50,25,50,25.25,25,10,25,2510,25,25,70,5025,70,70,25.-

7615
7620
7620
7623
7637
7638
7638
7641
7664
7667
7675
7683
7701
7711
7721
7721
7722
7731
7734
7737
7737
7738
7740
7741
7771
7782
7796
7811
7812
7824
7833
7858
7876

NT

CL

BT

TH
AL
AG
JG
DJ
HG
PZ

PH
PC
KZ
XN
ST
EA
XZ

AR

5O,7O,7O,25.70,70.10,50,10,25,1O,SO,7OOO,25,50,50500,7O,70,7O,50,25.70,7OO,25,25,70,70.25,25,7O.7O,25.-

8011
8011
8012
8014
8031
8071
8071
8076
8076
8096
8106
8111
8121
8141
8151
8172
8181
8181
8225
8226
8242
8251
8252
8255
8261
8262
8265
8265
8294
8J02
8303
8321
8325

PN 25,XD 25,AJ 500,VC
CE

VW
NP
DG
WC

70,25,70,50,70,70,2570,25,25,25,70.25.50,25,25.-

AM
DA
GL
AB
BA 100,EZ 700,BX 50,KS 25,RJ 10O25.JJ
TJ 700.HV 700,WP 25,70.-

JK 700,GT 25,DM 2570.-

5401 CH 132

7130
7137
7141
7161 JZ
7161 RA
7165

7887
7891
7901
7901
7905
7921
7928
7948
7948
7973
7986

707O,50,-

25,251050,102525,25,10.-

7203
7204
7204
7205
7216
7224

HP

7225
7231
7242
7244
72fai,
7261
7261
7311
7311
7312
7314
7315
7323
7326
7329
73J9
7351
7361
7370
7381
7383
7412
7415
7417
7423
7425
7425
7431
/ Mj /
7437
7441

ND 500,25KD
25BK
AN
2570- •
25.- |
VD
VG 700- .
50.- J
AR
CW 25,- \
TD
25,- \
CG
50- *
70- l
70,- '
SE 500- I
CH 25- I
MC 5 0 - |
50-1
TN
ZN
50,- .
70- j
10- '
25- i
CL
50- •
AT
KW 25,- I
25,- »
IN
CC 700,- I
70- B
ZS
BK
' l
25- I
BT

RE
AZ
PK

7;0u- -

KP
JB
KE
CX
JN

AB

70,50.25.50,2525,70,7O.25.70.70.-

8331
8335
8355
8355
8393
8393
8424
8426
8431
8431
8434

7070-

CL 7000TA
50-

AG
DV

10,500.25.7070,-

7O-

ND
NG
NL
RV
JG
DB

HD

ED
TC

BH
AC
CR

AP

JS

50,-

2510 5050,25,10,100,10,25,101010,25,1O50,1O1O,100.1O,1O.25-

500.7O,5070705070.-

VH
50XW 700CW 25PP
2570
10PP 10010101O
259469 PD
10qise
9494 RT 1OO109497 PS 500
109511
10
9531
9537
10,
9561 JL 1009601 AS 5009601 JL 500109609
259611 JJ
9625 PH 5OO9626
109642 EZ 25509661 TJ
9679 JD
50709695
7O9695
70
9701
971!) 8A
259718 SB 50
0722 NI
25
9/2S
10 9727 ED 109731 AP 50
1Off3ï GV 25 W9741 PN 25 9401
9402
9403
9403
9412
9416
9418
9403
9167

BD 500 70
7050KZ
MB 50.50AT
KP 25- 9753 EB
NB 50- 98H PH
C B 500XW 507070- l 991fa

ro70to-

NH
HR
CJ
SM
JC
WK

25,50
10,70025.'.O
7000

PS
LC

<)«?,' PU
^9/9
9193

25
1010
50
Ui
50
50
50

21
10
W

GR
DH
KV

ik wil meedoen aan de Nationale Postbode Lototi|
inclusief de Bingopnj7en, de Mega Jarkpot en de Postrocic K«u j
Ik machtig u hierbij tot wederopi-egginq ounm.ja! pt r mrarn.) dr
inleg van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in bloklt ttcr
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement op .i.invr i j
verkrijgbaar, tel 020 6 7 7 6 8 6 8
/ 40 {vier lotnummers)
/ 30 (drie lotnummers)

/ 20 (tv\ep 'olnummc r* ï
/ 10 (pen Intruinimer)

Naam .
Adres
Postcode

_

EL 1000- \

7444
7461
7470
7475
7482
7514
7514
7521
7522
7523
7523
7523
7535
7545
7545
7548
7548
7555
7586

RN
VW
ES
ZK
EE
AW
DP
GJ
ZH
ZB
GR
VN
PK
PM
CG
GD

7604

HE

Bel m 11 bi| een prijs
boven ƒ 10000, Tel

VL
70.5025,25-

Bnnknuminer

25

50,-- Bl
50,25,- J
25,- '

Datum
Handtekening

25,- \
50,- *
25,- J

150 96

25,- l
50,- g

50,- l
Bon uitknippen en in een envelop
50,50,- | (zonder postzegel) opsturen naar
7OO,i t/w,- _ Nationale
i1* cl u u i ia i uPostcode
i uai^wut;Loten),
UVJIGII

7605 XR 50,- I Antwoordnummer 19503,
7608 RG 7OO,ien Haag
7611

8439
8446
8447
8453
8454
8458
8463
8463
8465
8501
8501
8521
85?2
8531
8542
8564
8583
8603
8658
8723
8737
8751
8762
8766
8802
8852
8856
8862
8881
8931
8931
8934
8935
8935
8937
9001
9007
9033
9051
9051
9076
9079
9079
908G
9101
9113
9123
914?
9145
9?04
9222
9241
9245
9217
921B
9271
928b

70,-

NATIONALE m
LOTERIJS

woensdag 27 november 1996

_Weekmedia 17

Kroon Mode
Haltestraat 55

< HAMHUV

Damespantalons

130

soorten

Elastische band

vlees

Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

KADOTIP G-STAR CAPS

59.95

6,b. PRICË v.a.

29.90 -10%

G-STAR JEANS O.D. PRICE .. 159.90
G-STAR CÓVERPANT
. • • ' • ^' •
Ö.D.PRICE ...,....,..,...159.90

".'f'S.V

^
W BS IJlSlö

.,.•;.
•',-..• .'• ; •

G-STAR WORKERÓ.D. PRICE 169.90
KADOTIP G-STAR SKIHANDSCHOENEN

Tèkoop •

iiiime
','

.. • • - • .

••

• -•

•

-.,

Ind. grote.lcamer> erker,
3 slaapkam., woonkëuken,
badkamer + ligbad, toilet,
gang, balkon op zuiden.

;Vr.pr. 198,000,-k.k.
:

; ->tét 5717620

.,

-

•

.

• , '•f

• • • _ _ , .

O.D. PRICE .

;.

G-STAR GILLETS EN JACKS
Ö.D. PRICE V.A. C.,....,,.... 199.90
G-STAR SWEATERS EN TRUIEN

BOWCHERIE

Tevens verkoop van
glas, behang
en petroleum
naar:
KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

MEEUWEN
De Slaapvoorïichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

ICER1J
KLEEF
v. Stolbergweg 1, Zandvoort
Tei. 023-5717093

CHAIK
É MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
NVM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

iR

OED

Op 11 december verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer adviezen aankoop
woningen, woninginrichting en kerstaankleding
Meer informatie over adverteren in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel. 020-6451515.

spijkerjasjes o.d. price .......... lO"."*!
getailleerd spijkerblous

v

orib/

-

30

*

JZttG'SBès2 voor ..-....... .,.90.00
BOGART BUTTON JEANS
J&&3S Ö.D: PRICE ........... 99,95
LEVI'S 501 JEANS

KINDERMAAT 116 t/m 176

^979^1 e 54,95 2e . . ;i . ... .49,95
CARS SKATEBRpEKrSe^S'. 69/95
KINdERMAAT 116 t/m 176

^

,

1

3

9

,

9

55,00

CARSTUINPAK 99.95 'i'. v. . 7 5 jOO
KINbERMAAT 116 t/m 176

KADOTIP
i DONOVAN jacks
O.D. PRICE V.A.

199,90-30%

. . . ;.. l W.

TARK IN PVC, VELOURS, UNIE.
SUEDINE EN RUIT
DONOVAN O.D. PRICE- . . . . .
CARS O.D. PRICE . . . . \ . . . :

169.90
59.95

WRANGLER button jeans

69,95
WRANGLER agenda o.d. price .. . I J
15.00
.UU
19,95
WRANGLER tassen oid. price ... .v19,95>
kadotip sokken 9,95 2 voor . . . . . . 17/95
kadotip koe- en tijgerriemen ... • 12.50 ;
kadotio leren riemen .......;... l 5.01L
OPENINGSTIJDEN

woensdag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
zaterdag 12.00-17,00
zondag 12.00-17,00 '

OH J bfwwen foiw je
drinkrestaurant

MOLUE & CO
zaterdag 30 november

JANSEN& TAP AS
gezellige liedjes en lekkere Spaanse
hapjes verzorgd door:
zanger Henk Jansen en Chefkok
Harro
• 39 -s
E}

Reserveringen tel. 5718949
Haltestraat 75, Zandvoort

Groot in assortiment van alle componenten!
AMSTERDAM
Kinkerstraat 51, tel. 020-4890077
HAARLEM
Kruisweg 6l;;tel. 023-5322597

Myebm

8MbEDO72pins
F.72,50
printer
HP 400C + colprkit
GELDIG IN WEEK 48 TEGEN INLEVERINGVAN DEZE BON
Prijzen, incLBTW en onder voorbehoud
Snel in levering van alle PC's op maat!

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

CffRIBBEfiN
CHRISTMAS
POR SINGLES
2e Kerstdag in de Manege Zandvoort

Op zaterdag 30 november gaat
Sinterklaas langs bij De bakker
in oud en nieuw NOORD
Eens kijken of het waar is wat
hij heeft gehoord.
In de Potgieterstraat staat sinds kort een
nieuwe oven en in de Pasteurstraat komt
een nieuwe toonbank heeft hij zich laten
vertellen.
Dus wordt het tijd voor iedereen om er
heen te snellen.
Om aardig uit te pakken, laat de bakker
zijn prijzen zakken.
Verder hoefik niets meer uit te leggen.
Tot zaterdag wil ik alleen nog zeggen.

Ik slof, jij sloft
kij sloft, wij sloffen,
jullie sloffen, zij sloffen.
Sint votujl wat kij zoekt of> de Krocht
daarom, keeft kij z'n. sloffen, bij
Skoe.-'Bizz gekoekt

Spaanse sloffen uit Spanje

Kreeftensoep
Zalm hors d'oeuvre
Coupe bananen ijs
* een perfekt kerstmenu a 45,- p.p. *
Ons eetzaaltje is met 100 pers. vol.
Waar de Kerst moeten eten??
Daar hebben wij over nagedacht.
Zo'n 5 a 600 mensen komen om te dansen
en voor de sfeer. Dus één keer

STAANDE ETEN
is weer eens iets anders.

STEELBAND JEROEN VAN DE BOOM
Discjockeys enz. enz.
Wij gaan er een te gekke avond van maken.
* P.S.: OUDEJAARSAVOND *
Ook zoiets met koud buffet, champagne,
Imca Marina enz.

Bakkerij

SPREEKT U DIT AAN?

Paap
Potgieterstraat 24
Tel.'5712865
Pasteurstraat 4
Tel. 5731967

0

ÖCEANDRIVE accessoires
kadotip kettingen 5,95 2 voor ... .10*00

- EH NAJAARSBEPLAlhSTING

Yarcaf 1 december de gehele week geopend

DONOVAN

KADOTIP G-STAR RUGZAKKEN

6*95^ ;
Burg. van Alphenstraat 61/36, op
8e etage gelegen driekam.hoekapp. met fraai uitz. en 2 balkons.
Ind.: hal; ruime woonk.; keuken met
inb.app.; badk. met douche en wastafel; 2 sl.k.; toilet.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Passage 3/43, op 9e etage gelegen
luxe en modern driekam.app. met
prachtig uitzicht over zee, strand en
dorp. Riant balkon op het zuiden.
Ind.: gang; toilet; riante woonkam.;
open keuken met inb.app.; 2 sl.k.;
badk. met wastafelmeubel^ en
douche.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

.89,90-20%

O.D. PRICE V.A. ,.....;., ...,79.90

169;90 o.b; PRICË ,.;........ .119.95
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

KADOTIP DONOVAN ROKJES

o.d. price . . . . . . . / . . . . . . . . . - . . . . 129.90
DONOVAN blousen ook in fleece o.d. price

CARS JEANS RITS AFKNOOP
Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

-10%

DONOVAN jeans o.d. price v.a. .. 1/y.yU
DONOVAN coverpant o.d. price .. ' 39.90
DONOVAN worker o.d. price .... 139.90

^\ rf%

BIJ O.D: NEEM JE ER 2!
ONZE BASICLINÉ IN JEANS RECHT MET
KNOOPGULP IN BEACH EN
STONEWASHED

NU KltiOl

ö.d. price v.a. . 25.00

'

Ö.D: PRICE :.....,79.95

Voor de nieuwe
ENDURA
KRASVASTE
en MONODEK van
HISTORverf

KADOTIP
DONOVAN riemen

C Shne-hizs )
Grote Krocht 22. Zandvoort

Bent u ongebonden en correct gekleed en heeft i
nog geen pasje van onze Soc.
Bel voor info of
reservering tel. 023-5716023
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Terwijl elders in het land
een paar centimeter sneeuw
viel, scheen in Zandvoort
zaterdag precies de zon op
het moment dat Sinterklaas
arriveerde. Gelukkig maar,
want het is toch het mooiste
als de Sint per boot onder
een blauwe hemel op het
strand aankomt. Niet elk
jaar lukt dat, maar dit jaar
in elk geval wel. Tot groot
vermaak van honderden
kinderen en volwassenen.
En van een flinke partij
Pieten uiteraard.

Foto's
Bram de Hollander

,

Tekst
Monique van Hoogstraten

^ypjöf^i^V,.--r-~ '•"', .'^seKtr;;

-~33

as heeft gelukkig
\

KOMT 'IE,"
schreeuwt een kleuter
op papa's nek. Alle
ogen richten zich op de oranje
witte boot van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij. Het wordt nog even •
spannend als de Annie Poulisse
door de branding vaart. Maar
Sinterklaas heeft zeebenen.
Tot vrijdagavond was het
maar zeer de vraag of Sinterklaas dit jaar met de boot zou
aankomen. Het stormde en regende zo hard, dat Chris Kemp
van de KNRM eigenlijk al min
of meer ervan uitging dat de
Annie Poulisse net als vorig
jaar in het boothuis zou blijven.
Maar de wind ging liggen en de
KNRM-leden besloten zater-

i

dagmorgen dat het wel verantwoord was. „Als het nu niet
kan, zou het nooit kunnen,"
lacht één van de stoere mannen
van de KNRM dan ook als de
Sint net van de boot gestapt is.
Het enthousiasme onder de
kinderen op het strand is groot.
Tientallen wapperen met een
vlaggetje en de goedheiligman
wordt bijna bedolven onder
kinderen die hem een handje
willen geven.
Ook de Pieten (dit jaar zijn
het er extra veel) stralen een
hoop enthousiasme uit. De 'cabriobus' van de NZH waar ze
even later instappen schudt
dan ook heen en weer. Een van zelfs aan om de claxon te bede Pieten moedigt een jongetje werken.
Sint kan niet door de Kerkstraat, want die ligt nog altijd
open. Samen met de Haarlemse Muziekkapel neemt hij de
omweg via de Oranjestraat. Het
publiek stoort zich echter niet

aan zand en vlonders, maar
haast zich via de Kerkstraat
naar het Raadhuisplein. Op het
bordes wachten burgemeester
Van der Heijden en speaker
Theo Hilbers ongeduldig op de
Sint.
Het Raadhuisplein stroomt

vol. Het is vele malen drukker
dan vorig jaar en dat komt ongetwijfeld door de zon. Pas om
drie uur, als de Sint richting het
Stekkie vertrekt, betrekt de
lucht weer.
„Sint heeft zijn muzikale Pieten meegenomen," vertelt Hilbers trots. „Als iedereen nu
even zijn mond dicht wil houden, dan laten we ze zingen."
Een vader, die ergens in de menigte zijn zoon tot zingen pro-.
beert te bewegen, krijgt dan
ook een pinnig antwoord: „Die
meneer heeft toch gezegd dat ik
juist niet mocht zingen."
Wie van zingen houdt, komt
echter later volop aan bod in
Gran Dorado en in 't Stekkie.
Een clown heeft in het buurthuis de kinderen al opgewarmd
als Sinterklaas met zijn gevolg
arriveert. Ze krijgen allemaal
een klein cadeautje en uiteraard veel pepernoten.
Ook het winkelcentrum slaat

de Goedheiligman deze keer
niet over. Dat is zo'n succes dat
het Sint Nicolaas Comité er
hard over denkt om het volgend jaar in het programma te
houden. Want zij beginnen
straks alweer snel na de verjaardag van de Sint met brainstormen over volgend jaar. Vijf
van hen doen dat trouwens al
25 jaar: Elly Keur, Klaas en Leida Koper, Cor Kerkman en
Theo Hilbers.
„Het is namelijk verschrikkelijk leuk," bekent Hilbers een
paar dagen na de intocht. Hij
heeft als spreekstalmeester elk
jaar een prachtig uitzicht over
de menigte. Bijna niemand kan
ook zo vrolijk de Sint naar het
bordes toe praten. „Zodra ik
met zo'n microfoon op het bordes sta, gaat het van binnen
borrelen. Dan word ik weer een
beetje kind, net zoals die kinderen daar beneden."
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Polar

U koopt niet, u investeert:
Volvo 940 Polar vanaf/53.750,-.

Dat de auto een geliefd onderwerp van gesprek is, is nogal

een voorname reden om te kiezen voor de Volvo 940 Polar. Sedan of Estate.

een understatement. Zaken als prestaties, de toeters en de bellen lijken

Zo is bijvoorbeeld de standaard-uitrusting van de Volvo 940 Polar

daarbij om voorrang te strijden. Maar is een auto

Volvo 940 Polar Estate

niet veel meer dan de optelsom van wal goede cijfers en

V an

de Volvo 940 Polar is bovendien goed nieuws

een rijke uitrusting? Wat dacht u van de prijs/waarde? Ook dc/,c

voor uw fiscale bijtelling. Vanaf ƒ 53.750.- (meerprijs Estale ƒ 2.000.-).

verhouding gaal verder dan de aanschafprijs minus de huidige inruil.

•

Maar er is nog een aspect dal zich minder goed leent voor
luidkeelse gesprekken. Z'n ingetogen karakter. Juist dit blijkt voor velen

i
ü

' 33-'3'J.

ongeëvenaard. Ook qua veiligheid. De huidige nelto-prijs

Kijk. en als u daarnaasl de bewezen hoge .restwaarde van de

Polar in uw afwegingen meeneemt, dan kon u wel eens verkocht zijn.
Door nu te investeren in een Volvo 940 Polar.

Vulvu Nederland 1'cn.nnoniuiiu H.V l\»lkis 1(,.4I53 ZG Bcesd. (OM5)h8 K8 KK. Cmsunwnttnprijwn incl. BTW.cxol.^
Vtmr meer inrnrniülic kuin u bij de Volvo-dealer tcrcchi of bel tijdens kimloorurcn de Volvn Leaselijn: (0345) 68 87 80. Vraag ook naar Volvu's unieke autover/ekerint: Ama/nn. Afgebeeld is de Volvo 940 Polar Eslalc Sports Edilion.

ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL: 020-6966811*
AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRUF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

I

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse outorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t. w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

Chrysler

Ford

Chrysler - Amstelveen

TE KOOP

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Ford Escort 1.4 CL

• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van WEEKMEDIA.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21

7-'89, 102.000 km, APK 8-'97
Grijs met., goed onderhouden, 100% goed.
• Verlaagd, R.S. lichtmetalen velgen,
sportstuur, spoilers rondom. Zien is kopen.
VRAAGPRIJS ƒ9000. '
Tel. 020 - 6931143 na 17.00 uur.
ALBERS AUTOBEDRIJF B.V

Citroen

Daihatsu

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroën-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.: 03463-51150.

Charade nw model 25.000 km,
zeer luxe uitv., ƒ 16.000. Cuore,
v.a. '88 t/m '94. Div. Charade's
Nierop Daihatsu, Vancouverstr.
2-12 A'dam-West, 020-6183951

Automaten

ESCORT
1.6 l.e. Wagon 7/96 blauw 1.6
CLX Wagon 10/95
groen
1.8 Wagon 8/92
blauw
1.6 CL 3 drs. 12/92
wit
MONDEO
1.8 CLX 5drs. 1/95
rood
1.8 Ghia 3/95
zwart
1.8 BE Wagon 6/96
blauw
DIVERSEN
Opel 1.8 Kadett 7/91
grijs

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Saab

Lief klein automaatje Suzuki Voor een perfecte SAAB 99
Alto '85, 74.000 km, ƒ1.950. 90, 900, 9000 ook Royal Class
NIEROP Vancouverstraat 2-12,
SAAB SERVICE
A'dam-West. 020-6183951.
MOLENAAR

Volvo
15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
440-460 in div. uitv.; 480 ES '86
rood, zeer mooi; 340 aut. '86
t/m '9]. NIEROP. de vrienden
van uw Volvo, Vancouverstraat
2-12, A'dam-West 020-6183951

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

Algemeen

Rijscholen
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motorrijlessen -t- examen ƒ 1 149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
THEORIELES BROMRETS MOTOR AUTO VRACHTAUTO
+ examenreservering voor iedereen. Ook zenden wij u graag de
gratis rijles-infogids voor een juiste rijschoolkeuze. 020-6633773
Autorijschool Dolfijn
1e 5 lessen ƒ 125 p/u (60 min.)
vervolglessen ƒ 45 p/u
Info: 020-4655072
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 Of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rilden is vanzelfsprekend.

850 GLT
8/92
240 GL Estate 2.3, LPG . 1/89Honda Civic 1.5i GL ....1992
740 GL Estate 2 3 . .
4/90
Renault Twingo comf . . .1995
EEND, b.j. '88, rood, apk 10-97,
740 GL, aut., 2.3
5/90 Opel Astra 1.6 GL
1993
RDW gek., i.g.st. 0492-464914.
Daihatsu
440 Escape 1.8, 3x .. ..12/92
Opel Vectra 1.8 i. Gl 1993
't AMSTERDAMMERTJE
460 Comfort 1.8
ƒ 1/94
RECORD
Opel Astra 1.4
1994
Ruime keuze in 2 CV occasions
Amstel 340-342
Duivendrechtsekade 75 t/m 77 460 GLE LPG 1 8
10/93
Volvo 740 Estate
1990
alle leeftijden. De Eendenspel
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
tegenover Carré
Amsterdam. Tel. 020 - 6949266. 460 Lux Line 1 8
3/96
Audi 100 1.8
'...1984
cialist Leende.: 040-2061528.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
ROVER 416si, april '96, 14.000 440 GL 1.8
i
niet breder dan twee kolommen].
8/92
Ford Dealer
km, 5-drs, kleur flame red.
440 GL 1.8
2/92
!
XM TD Break 10/94 ƒ39.500 T.k.: Daihatsu Applause 16 xi,
HENK GRIFFIOEN
Tel. 020-4961767
RANGE ROVER, 1985, aut., 340 automaat
8/89
| Alle prijzen zijn excl. 1 7,5% BTW.
Xfvl TD Aut. ABS '94 ƒ 29.500 i.z.g.st., een witte juweel,
Zuiderzeelaan 90 Weesp
met
leder
en
sunroof,
groen
Autobedrijf
DICK
MUHL
FORD ESCORT 1.6 CL Diesel,
XM TD Amb. Air. m '94/ 24.500 1-'92. APK tot 5-'97.
Tel. 0294-414028/480426
i Gewone advertenties (breder dan twee kolommen], taOFF VOLVO DEALER
6/86. ƒ 2.950. Tel. 0297-283226. met., 4-drs. RANGE ROVER
XM Diesel Break '92 ƒ 19.900
Inruil en financiering mogelijk.
077 - 3984840.
• rief op aanvraag.
Autosloperij De Liede.
Vogue,
1986,
5
bak,
inj.,
groen
Nijverheidslaan
1,
WEESP
XM 2.0I Break aut. '92/ 19.900
Bovag Garantie
INKOOP
Tel.: 0294-418200/418008
met., 4-drs. ROVER Vitesse,
j Voor meer informatie of advies, bel
XM 2.0I Break '92
ƒ 19.900
Loop -t- Sloop auto's
1986, blauw met. MAESTRO
T.k. diverse inruilauto's. Honda
Xantia 2.0i SX LPG ^ 22.500
Verkoop onderdelen
1300, 1987, rood met.
Aero Deck 2.0i, aut. stuurbekr.,
Xantia 18i SX LPG '94/ 17.500 Mercedes E 250D grijs metallic,
COBUSSEN AMSTERDAM
R.D.W. vrijwaring
elek. dak + ramen 6/86,
Xantia Turbo D'94
ƒ 25.000 01-01-'91, 199.000 km, div. opPeugeot dealer
Geen voorrijkosten
ƒ4.950, Honda 1.51 CRX,
Xantia 1.9 Diesel SX'94/ 22.500 ties. Jan Wals 020-4361697.
sinds 1930
020-6198691/6149557
coupé 6/85, ƒ 7.250. Corsa 1 .33
ZX Diesel '93 5 d.
ƒ 13.750
1991 3-drs 1/86 ƒ3.000. Volvo 340 Grote sortering ONDERDELEN
106 XN 1.1i Ace 3 drs 8/93 SUZUKI Swift 1.0 GL, bl. met., 940 GL Estate 2.3
1992 autom. 12/84 ƒ 1.050. Volvo 340 van alle schade-auto's, alle
205 XL 1.1 i 3-drs
2/90 45.000 km, b.j. '91, APK NOV. 850 GLT 2 5 20v
GL 3/87, ƒ1.750. Volvo 340 merken, alle bouwjaren.
205 1.1 i trophy
2/93 '97, ƒ11.000. 035-6857502.
Te koop: Mini Red Hot, 1988,
740 GL 2 3 Estate . . .1988 GLKLPG, 2/87, ƒ950. Mitsubi- GEBR. OPDAM B.V.
205 XE 1.1 Accent
11/88
ƒ3900. Tel.: 020'- 6263994.
460 1.6
1994 shi Colt LPG 6/88 ƒ4.250. BX Tel.: 023-5845435.
309 GR 1.3 5 drs
10/88
440 automaat . 1990 t/m 1992 1 .6 Progress LPG 8/91 , ƒ 6.950.
306 XR 1.4 Etoile
1/94
440 LPG
1990 t/m 1995 BX 1.6 Progress, LPG 5/92, Het HOOGSTE BOD?? Bel
ƒ7.250. BX 19 TRD 1/87 voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Div. demonstratie auto's
Te koop van particulier: Toyota 340 14
T.K. NISSAN 100 NX 1.6 t-bar
ƒ 2.250. BX 14 TE 11/89 ƒ 6.250. Loop-, sloop- en schadeauto's
.
.
.1990
Mazda 323 F 1.61
Corolla 1.6 XL HB, grijs metal- 240 Estate 2.3 dec. 1990-1992 BX 14 TE 6/89 ƒ 5.750. Peugeot m. vrijwaring. Tel. 020-6754193,
-t-, mei '93, blauw met., el. ra16V GL.X
11/93 lic, 86.000 km, 1988, i.z.g.st.,
men, alarm, lichtmet. velgen,
240 Estate LPG
19993 205 GTi 6/84, ƒ4.950. BERE- RDW Erkend auto-demontagevan 1e eigenaar, APK 6-'97,
startond., vr.pr. ƒ 24.500.
BEIT, Amsteldijk 25, Tel. 020-bedrijf STRIJDONK. Inkoop
Baarsjesweg 249-253
vr.pr.
ƒ
9000.
020
6457624.
uw
Volvo-dealer
Tel. 020 - 6336788.
6627777.
van sloop- en schade-auto's
Amsterdam 612184
BX 16 TRi '88
ƒ 3.950
Tev. verkoop van onderdelen,
Direct bereikb. v.a. Postjesweg Toyota Corolla 1,3 XLI, b.j. '92, Tel. 020 - 6369222, Meeuwen3-drs hatchb., grijs met., km laan 128, Amsterdam-Noord.
BX 16 TRi LPG '89 ƒ 3.950
ook NIEUWE onderdelen.
Z
U
l
D
W
l
J
K
70.000.
Incl.
zonnedak,
allesBX 14 TE '93
ƒ 9.950
Gratis gehaald. Meteorenweg
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Opel
Astra
1.6i,
div.
opties,
peugeot-dealer
drager,
radio,
sportwieldopBX 14 TE '90
ƒ 6.500
381, A'dam, 020 - 6319802.
44.000
km,
bl.
met.
6/94.
Autopen.
Vr.pr.
ƒ11.000.
Tel.
070Volvo
240
GLi,
station,
1984,
BX 14 TE LPG '89
ƒ 3.950
106 XSi 1.6
'94
Te
koop gevraagd loop- en
bedr.
Jan
Wals
020-4361697.
APK
tot
sept.
'97,
stuurbekr.
3947828,
bellen
na
18
uur.
AX 11 TE '90
ƒ 5.950
AUTOLAK
106 XN Diesel
'93
sloopauto's. Hoge prijs. Met
zw. leren bekl., elektr. ramen,
Citroen Visa 1 1 RE, bj. 85, APK
205
Accent
1.1.
'87
vrijwaring en eigen ophaalVISA Garage B.V.
schuif/klanteldak, ƒ 3750.
iO-'97, zuinig, uitst. staat, i.v.m.
205 Accent 1.1
'93
dienst. Kila-sloperij:
Tel. 020 - 6882272.
omst.h. 1 1500,-. 020 • 6380493. Peugeot 205, GTi 130 PK, m. Houtmankade 37 A'dam
alle
kleuren
205
XR
1.4i
'91
023-5333742 / 06-52838400.
Tel. 020-6278410.
MOTORISCHE problemen?
'93, leren bekl., schuifd. ABS
205 XR 1.41
'93
Laat uw auto testen d.m.v. de
electr. ramen, c.v. ƒ17,500. Adverteren in deze rubriek
Golf
1.3,
b.j.
'90,
donkerblauw
ook
in
spuitbussen
306 XN 1.41
'94
modernste apparatuur.
VISA Garage, 020-6278410.
met., APK tot 8-'97, 145.000
Tel. 020 - 665.86.86
405 Ml- 16
'92
Garagebedrijf
OUT. 020 •
FAX 020 - 665.63.21
*z.g.a.n. direktie/demo auto's km, goede staat, 2e eig.,
6441020
ma.-vr.
8.00-17.00
u.
ƒ9.000. Tel. 020 - 4634298.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Otto Nieuwenhuizen bv
306 XR 1.41
'96
PEUGEOT 404
306 XS 1.61
'96
Overtoom 515, Amsterdam
Tegen inr. prijs van 1e eig.
een solide, comfort, klassieker
Subaru Mini Jumbo 3-drs, wit,
'Vreemde merken:
Golf Variant 1.9 Turbo Diesel,
voor alledag. Altijd auto's
(020) 6129804
,1ec. '92, APK dec. '97, 1e eig.
Audi 80 CL
'83 diamantzwart met., st.bekr. en onderdelen op voorraad.
Renault 19 TR 1.4, wit, 5 drs,
Perf.
Saab
900
T
16
Cabriolet,
Mazda
323
hatchback,
b.j.
ƒ 8.900. Tel, 020-6961222
Citr. Visa 11E
'87
roofrack,
7/94.
ƒ
22.750.
Frank
Dordregter
020-6826974.
lederen interieur, ABS,
4/95, 24000 km, paars met., juni '90, prima st. Vr.pr. ƒ6500
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Verkoop & verhuur van
Ford Fiësta 1.11
'91
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
(incl. radio-cass.): 020-6635927
SAAB SERVICE MOLENAAR
Saab 96, bj. 1972, groen,
spoiler en lichtmet. velgen.
Klaar terwijl u wacht,
Skiboxen met dragers en
Ford Fiësta 1.1 i
'93
A'dam, 020-6627777.
mechanisch
100%,
carrosserie
Hoofddorp 023-5614097.
Tel. 0297 • 262350.
Mazda 323 aut.
'91
Ruilstarters en dynamo's.
sneeuwkett. voor elk type auto
RENAULT AMSTERDAM
VW Golf CL stat. 1800, bl. met., zeer fraai, manco's aan bodem
Valkenburgerstraat 152.
020-6794842, 020-6908683
Nissan Sunny 1.3 SLX '89
'Top occasions met 1 jaar
MAZDA 626 D HB GLX 89
1e
mnd
'96.
26.000
km.
Autoen bekleding, apk tot 1-'97.
Tel.: 020-6240748.
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
Zie ATS telet pag. 888
garantie
trekh., st.bekr., boekjes/dealer
bedr.
Jan
Wals
020-4361697.
Vr.
pr.
ƒ
3.400.
023-5276419.
Wibautstraat 224
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
o.h. sunr. ƒ 7.950. 020-6102475.
Grote sortering ONDERDELEN DE LUGT luxe en bestel vanaf
020 - 561 96 1 1
Tel. 6629517/6791864
Subaru Vivio GLi, 1994, rood, Tegen inr. prijs Audi 80, 1.8 S,
ƒ50,- per dag excl.. BTW.
VW Kever 1300, kleur rood, b.j. VW Kever 1300, kleur rood, b.j van schade-auto's, alle
25.000 km, 5 drs. 1 jaar Bovag- 1e eig., jan '91, / 14.950 incl. • Auto te koop? Plaats in deze T.k. Renault 19, 5-drs, 1.7, b.j.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
1976, 100% betrouwbaar. Ge- 1976, 100% betrouwbaar. Ge merken, alle bouwjaren.
Adverteren in
1
heel gaaf. Voor de liefhebber GEBR. OPDAM B.V.
BTW. BEREBEIT, Amsteldijk rubriek. U zult verbaasd staan '93, / 15.000. 1e eigenaar. Tel.:
Peugeot 106/306, Renault La-jarantie, ƒ 13.500.deze rubriek
heel gaaf. Voor de liefhebber
J
over
het
resultaat.
, Smit Autoserv. 020-6719154, 25, Tel. 020 - 6627777,
auna. Vracht + bestelwagens.
Tel. 0598 - 619822 (Veendam). Tel. 0598 - 619822 (Veendam) Tel.: 023-5845435.
FAX; 020 • 665.63.21
0297 - 565585.
\
i
[
!
l

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 44,00
ƒ 14,85
ƒ 9,20
ƒ
9,20
ƒ 1 0,90

Autosloperijen

Mercedes-Benz

020-665 86 36

Peugeot

Suzuki

Van Vloten
Amsterdam

Mini

Nissan

Toyota

Opel

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

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

Porsche

Accessoires
en Onderdelen

Volkswagen

Klassiekers
en Oldtimers

Auto's te koop
boven f 20.000,-

Mazda

Renault

Autoverhuur

OUKEBAAS
niet duur!!!

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

Audi

Auto's te koop
gevraagd
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhangw. en carav.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
035-6835858 of 06-53331964,
7 dagen per week, 8-23 uur.
Wij komen vrijblijvend langs.
Gevraagd jonge auto's v.a.
1990 a contant. Belt u voor inl.
0341:419354 of 0652-977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE l
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220
Ook op zaterdag open l
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil. koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
HEINING HOBBYHAL
020-4976999

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Kabouter MPV van Suzuki: de Wagon R

Ruitschade Peugeot
Peugeot-rijders zijn in geval van ruitschade verzekerd van professionele hulp door heel Nederland, 24 uur per dag én met behoud van
fabrieksgaranties. Om één en ander in goede banen te leiden, is
Peugeot Nederland een samenwerking aangegaan met Autoglas
Dealer Service (A.D.S.).
Tijdens kantooruren blijft de Peugeot-dealer het aanspreekpunt als
er ruitschade mocht zijn. Indien deze niet zelf a la minute tijd heeft,
kan deze gebruik maken van de diensten van A.D.S. Als het dealerbedrijf gesloten is, biedt Peugeot Assistance uitkomst.

Volvo werkt samen met Ohra

Door: Willem Jan Oosterveld

MI

ENEER UW STUUR zit verkeerd", verzekert de
pompbediende ons. Hij is niet de eerste die het
opmerkt. De Suzuki Wagon R heeft het stuur
inderdaad rechts zitten. We leggen de pompbediende uit
hoe het komt: "Deze auto is eigenlijk niet bestemd voor
Europa maar uitsluitend voor Japan. De importeur heeft er
voor de aardigheid één deze kant opgehaald en daar
mogen wij nu een weekje mee rijden." Dan geeft het vulpistool aan dat de tank vol is en de pompbediende merkt op
dat de tank mooi in verhouding is met de auto maar naar
zijn zin te klein. Al na zo'n vijfentwintig litertjes is het
reservoir weer vol. We nemen de zegeltjes in ontvangst en
met een glimlach zwaait hij ons uit.
De Suzuki spurt de weg weer op.
De auto is klein van buiten,
slechts 3,3 meter lang, maar
groots van binnen. Vier volwassenen kunnen comfortabel zitten en
dan is er ook nog een behoorlijke
bagageruimte. Groot is onze verbazing over het
geboden comort. Ondanks de
geringe wielbasis en de kleine
bandjes staat het weggedrag op
een behoorlijk niveau. Wie nu
denkt dat je wel veel geduld moet
lebben om met de Wagon R een
beetje afstand te overbruggen,
heeft het mis. In het vooronder
schuilt namelijk een heel pittig
motortje.
.'

onschuldig. Met zijn inhoud van
600 cm3 zijn de verwachtingen
niet al te hooggespannen. Suzuki,
tevens fabrikant van bloedsnelle
motorfietsen, is namelijk zeer wel
in staat om uit een relatief kleine
krachtbron ijzingwekkend veel
vermogen te
halen, zo ook bij
de Wagon R.
Mede dankzij
een turbocompressor in combinatie met een
intercooler levert de machine 40
kW/55 pk. Via de handgeschakelde vijfbak bereikt het vermogen
de voorwielen. Bij een al te
enthousiaste bediening van de
pedalen zetten deze stepwieltjes
het op een schreeuwen.

De driecilinder oogt tamelijk

Met de Wagon R kom je bijna

test

Volvo is een samenwerking aangegaan met Ohra Verzekeringen. Dit
is een eerste stap in de samenwerking met nog meer verzekeraars.
Vaak werken verzekeraars samen met vooraf geselecteerde schadeherstellers, waarbij de merkdealer meestal niet aan bod komt.
Door de overeenkomst kunnen Volvo-dealers nu schades repareren
van alle bij Ohra verzekerde Volvo's.

Diploma voor Nissan-technici
Steeds meer Nissan-dealers kunnen een klein deukje herstellen
voor vaak minder dan de helft van de prijs van het op de traditionele manier herstellen van schade. Dat doen zijn met behulp van een
speciale Japanse techniek, Momidashi geheten. Er is een zware
training vereist om deze klus onder de knie te krijgen. Onlangs heeft
importeur Nissan Motor Nederland de eerste lichting cursisten uitgezwaaid.
Compact van buiten en groots van binnen zijn de belangrijkste kenmerken van de Suzuki Wagon R
alleen maar lachende mensen
tegen. De manier waarop ze
lachen verschilt nogal, van sympathiek tot meelijwekkend. Dat
gebeurt nogal eens in de stad
wanneer we vooraan bij een stoplicht staan te wachten. Dikkere
auto's - en met de Wagon R geldt
dat voor vrijwel alle overige wéggebruikers - plaatsen zich met
hun auto naast of zelfs schuin
voor de Suzuki. Inderdaad roept
de Wagon R associaties op met
een invalidenwagen met bromfietsmotor.

Des te groter is de verwarring
wanneer hij er bij 'groen' als een
donderstraal van doorschiet en
overige weggebruikers het nakijken geeft. De Wagon is namelijk
apesnel. De sprint van nul tot
honderd vergt zo'n veertien
seconden terwijl de topsnelheid is
afgeregeld op 140 kilometer per
uur. Zonder de begrenzer zou de
auto zomaar tegen de 165 kilometer per uur kunnen rijden (!).
In Japan is Suzuki al ruim twintig
jaar marktleider in het segment
van deze zogenaamde 'mini cars'.
Dankzij de populariteit van deze
auto wist Suzuki zijn verkopen in
1994 zelfs te verdubbelen ten
opzichte van 1993. In datzelfde
jaar werd de Wagon R in Japan
ook uitgeroepen tot Auto van het
Jaar. Deze titel wordt toegekend
vanwege het totale concept en de
aanpak van de fabrikant.
De Wagon R bestaat voor zeventig procent uit onderdelen die
Suzuki ook in andere modellen
gebruikt. Het gevolg is een efficiënte en goedkope productie.
Daarmee wijst Suzuki de weg
naar flinke kostenbesparingen.
Een perfecte illustratie van de
voorsprong die Suzuki heeft op
andere merken zijn de ontwikkelingskosten van de Wagon R.
Deze bedroegen nog geen zestig
miljoen gulden. De concurrentie
heeft gemiddeld het tienvoudige
(!) nodig.
Of de auto ooit naar ons land
komt, is (nog) niet duidelijk. Om
te beginnen zou Suzuki een
'linksgestuurde'Wagon R moeten
bouwen met vier in plaats van
drie deuren. Ook komt de auto
tamelijk fragiel over met bijvoorbeeld zeer kwetsbare achterlichten. Bij het minste of geringste
zullen deze sneuvelen. Het concept spreekt de meesten echter
zeer aan. Bescheiden buitenmaten bij grootse binnenmaten en
voldoende vermogen om meer

dan gemiddeld mee te komen
met het overige verkeer. Wij hebben er in ieder geval van genoten.

Topsnelheid:
140 km/uur.
,Gem. verbruik: 6,5 ltr/100 km.
Geschatte prijs: circa ƒ 35.000,-

SPECIFICATIES:
Suzuki Wagon R
Motortype:

driecilinder turbo
met intercooler
Cilinderinhoud: 600 cm3
Vermogen:
40 kW/55 pk
bij 7.500 t.p.m.
Acceleratie:
14 sec van 0-100
km/uur.

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende
zijruiten voor
Achterbank in twee
delen neerklapbaar
Getint glas

IAT BLIJFT MET zijn
Ulysse 1.8 onder de
i magische grens van
vijftig mille. Op het prijskaartje staat 49.500 gulden:
Het Italiaanse merk is van
mening dat de overstap van
een hatchback of een sedan
naar een ruimtewagen niet
al te groot mag zijn. De
koper van deze MPV kan in
elk geval rekenen op veel
'uxe zaken en een pittige
compacte motor die rekening houdt met het milieu.
Standaard beschikt de Ulysse
3
ver vijf zitplaatsen verdeeld over
'u*e fauteuils voorin en een praktische zitbank met hoofdsteunen
'chter. Wie dat wenst, kan ook
;
'ezen voor een uitvoering waarin
'itneembare en omklapbare stoe[en op de midden- en achterrij
geplaatst.
dere zaken die de Ulysse altijd
an boord heeft, zijn stuurbeir
achtiging, een airbag, een in
lQ
ogte verstelbaar stuurwiel,
entrale deurvergrendeling,
10
| ofdsteunen op alle zitplaatsen,
pincode met antidiefstal

startblokkering, gentegreerde
dakrelings, getint glas, een wiswas-installatie op de achterruit en
luchtrecirculatie op het uitgebreide ventilatie- en verwarmingssysteem.
De krachtbron in het vooronder
van de Ulysse is een nieuwe. De
1,8 liter krachtbron is een viercilinder die 73 kW/100 pk vermogen kan ontwikkelen. Daarmee
haalt de auto een topsnelheid
van 165 km/uur en heeft hij ruim
veertien tellen nodig om uit stilstand een snelheid van 100
km/uur te bereiken.

Record voor Honda Dream
De high teen Honda Dream solar auto heeft het record van de
'World Solar Challenge' gebroken met een 33,32 uur durende reis
van Darwin naar Adelaide in Australië. Honda's auto op zonne-energie haalde twee uur van het vorige record af, dat op 35.47 uur lag.

Milieuvriendelijk rijden op Jersey

Honda Logo maakt
entree in Japan

O

P DE JAPANSE
WEGEN zijn sinds
kort mini-hatchbacks
van Honda met drie of vijf
deuren te zien. Ze heten
Logo. In het vooronder zit
een nieuw ontworpen hoogkoppel motor met acht kleppen en een inhoud van

1.343 cm3.

Ruimte, praktische aspecten en
gebruiksgemak hebben centraal
gestaan bij het ontwerp van de
Logo. Ook is er veel aandacht uitgegaan naar veiligheid (passieve
en actieve) en het milieu.

Er is keuze uit een
handgeschakelde versnellingsbak met vijf versnellingen, een drietraps
automaat en een
Continu Variabele
Transmissie (CVT). De
wielen zijn opgehangen
met behulp van
MacPherson-veerpoten
voor en een torsie-as
achter.
De Logo heeft stuurbekrachtiging, een airbag aan de
bestuurderszijde en hitte absorberend glas. Airco is standaard
op een aantal versies. ABS, een

navigatiesysteem, een sport kit
en een differentieel met beperkte
slip staan op de optielijst.
Honda verwacht in Japan onge-

veer 6.000 Logo's per maand te
verkopen. Vooralsnog zijn er geen
plannen om dit model in Europa
te verkopen.

"*~**~>}8

De Fiat Ulysse 1.8 springt zuinig om met brandstof.

Fiat Ulysse 1.8 blijf t
onder vijftig mille

In het komende voorjaar begint een nieuwe groep Nissan-technici
aan deze training. Volgend jaar zullen dan zo'n zestig Nissandealers in Nederland met Momidashi kunnen werken.

VRIJHEIDSBEELD.

Milieuvriendelijk rijden op Jersey
Als proef gaat Toyota vijf elektrisch aangedreven FunCruisers
RAV4 EV aan het Britse toeristeneiland Jersey leveren. Vanaf aanstaande zomer kunnen toeristen zo'n auto huren om het eiland op
een milieuvriendelijke wijze te verkennen. Het gaat tevens om de
eerste FunCruisers van dit type die in Europa worden ingezet.
De auto's zullen te huur zijn tegen vergelijkbare tarieven als die
voor benzine- en dieselauto's gelden. Als de proef slaagt, zal
Toyota er nog vijf leveren. De RAV4 EV's zijn voorzien van oplaadbare nikkel-ijzer hydride (Ni-MH) accu's die licht en compact zijn en
een hoog vermogen en een korte oplaadtijd hebben.

ZX Break gooit hoge ogen
De Citroen ZX Break mag zich in Frankrijk marktleider noemen in
het stationwagen-segment met een aandeel van bijna twintig procent. Van alle verkochten ZX'en is in Frankrijk 22 procent een
break. In Italië ligt dat aandeel zelfs veel hoger met zeventig procent.

Veilige autozitjes

De motor heeft veel trekkracht en
weet wel raad met een aanhanger of caravan. Volgens het boekje mag hij 1.300 kilo geremd trekken. Een vakantie in de bergen
zal de Ulysse 1.8 eveneens
prima doorstaan.

ECE R44/03 is de nieuwste veiligheidsnorm waaraan kinderzitjes
moeten voldoen. Zitjes volgens de oude norm, die op de cijfers 02
eindigt, worden ook nog verkocht. Wie voor zijn kind het meest veilige stoeltje wil kopen, moet letten op de oranje ECE-sticker met de
cijfers 03.

Met de nieuwe krachtbron beoogt
Fiat veel kracht te paren aan zuinigheid en geeft daarmee aan
oog te hebben voor onze leefomgeving. Over een afstand van
honderd kilometer lust de compacte motor negen liter brandstof.

Het verschil ten opzichte van de oude norm zit 'm onder meer in de
volgende zaken: extra bescherming voor het hoofd, kleinere kans
op ongewenste opening van de gordel, verplicht tussenbeenstuk en
een betere controle op de loop van de heupgordel. De autozitjes
van Maxi-Cosi zijn al uitgerust volgens de nieuwe norm. Wie vragen heeft kan contact opnemen met de speciale Maxi-Cosi consumentenlijn: 0492-578101.

DE NIEUWE JEEP WRANGUER

v e r n i e u w d . In c o m b i n a t i e met de naar keuze 2,5 M i e r
ol 4,0 l i t e r zescilinder benzine motor, k u n t u coml'or-

Dc Wrangier heeft n a t u u r l i j k zijn stoere Jeepgezicht behouden. De vernieuwingen vonden plaats
aan de b i n n e n k a n t . En aan de o n d e r k a n t .

label en soepel door het t e r r e i n r i j d e n .
En was de Jeep Wrangier met z'n ongeëvenaarde
v i e r w i e l a a n d r i j v i n g daarvoor n i e l j u i s l bedoeld?

De Jeep Wrangier heelt voortaan iwee l u l l size
airbags. Op de achterbank k u n n e n twee volwassenen
ruim zitten. Bij de Jeep Wrangier sol'tlop is hel dak
nog eenvoudiger te verwijderen. Het onderstel is óók

Jeep
T H K R E'S

O N L V

ONE

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
De |ocp \\VaitRkT 2. Tl i- levoiïuur vanaf: / -t'l>WO.- en iK' Uv|i \\i.Hl«K-l -l 01 ze-eilliul
en venvijikMinn-.hinlninc. UMM- vanal f l.iO".- (I-M-|. Il .TAV ,-n hi.iiuUli,!) Voor itK

v . nul: / ">". )«!.-. l'ii|:i>n nul ll.'IAV. .il iinmii u-in <•\, l l,o-,u-i
inluniutif. In'l l linslo l IM-I-' O 1-17
il' 7H 10 \\ 'ipipmrn M'
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Inderdaad,
is de nieuwe Passaf!
Vanaf nu in onze showroom
Geloof het of niet, maar het is 'm echt

de

versteviging, elektrisch bedienbare ramen vóór

totaal vernieuwde Volkswagen Passat
Z'n bi|zonder elegante

Moet u een belangrijke relatie rondrijden? Kies dan bij ons,
uw VAG-dealer, een tiptop gecontroleerde klassewagen voor
een messcherpe prijs. Euromobil is de naam, het verhuurnet
van de VW en Audi dealers. Wij zitten in de buurt. En zijn
altijd bereid om u méér service te verlenen dan een ander.
Per slot huurt u bij een kwaliteifsdealer. Goede zaken!

en nog heel veel meer

Bovendien heeft de

vormgeving maakt

nieuwe Passat een volledig verzinkte carrosserie.

hem niet alleen een onbetwiste topper op het

En op deze carrosserie kri|gt u van Volkswagen

gebied van aërodynamica, wat resulteert m de

elf |aar garantie tegen doorroesten van binnenuit

extreem lage c w -waarde van slechts 0,27

EURO
MOBIL

Kom dus snel bi| ons langs en maak een

Ook op het gebied van prestaties en uitrusting

Euromobil. A la minute te huur, niet duur.
* informeer naar de voorwaarden

allesonthullende proefrit. Dan ervaart u zelf hoe
UW V O L K S W A G E N EN A U D I D E A L E R

kent de nieuwe Passat z'n geh|ke niet. ledere

ongelofeli|k compleet de nieuwe Passat is

nieuwe Passat is standaard voorzien van o a .

De nieuwe Passat is niet alleen een uiterst

airbag voor bestuurder en voorpassagier, ABS, in

complete auto, maar heeft ook een bi|zonder aan-

lengte en hoogte verstelbaar stuur, hoofdsteunen

gename pri|s U ri|dt nameh|k al in een nieuwe

achter, centrale portiervergrendeling, extra flank-

Passat vanaf f42.995,-

\ " M
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Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023-5714565

N S Ij F A A - VA<EK W Z O NG N OOK \ UITVOER NGSDETAILS VOORBEHOUDEN

Auto Strijder B.V.

e wensen u

Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023-5714565

Ga meer fietsen, dan gaat alles beter
WINTERBEURT
Voor uw kostbare , -_
tweewieler vanaf ƒ 355'
Uw rijwiel wordt
vakkundig gesmeerd
afgesteld-gecontroleerd
+ ontroest en
. __
gepoetst voor
ƒ 75j'

QRQTE W8NTERBEURT
Geheel gedemonteerd en voorzien van
nieuwe kogels en vet, ontroest en gepoetst
van binnen en buiten voor slechts
TR1ATHLON

Onze aanbieding deze week !
Opel Astra GL 3-drs 1.4 L
1992 bnllant rood 90.000 km
15.950,Opel Astra 1.4 L GL 3-drs
1995 groen met. 56 000 km
24.950,Opel Astra 1.8 GL 3-drs
1992 sport int., magma rood
68.800 km
17.250,Opel Corsa Swing 1.4i 3-drs
1996 ceramic blauw 28.500 km
20.950
OpelKadett4-drs1.3S
1989 wit 91.000 km
9.950
Opel Vectra GL 1.6i 4-drs
1991 zwart met. 71 300 km
15.950,Opel Astra Young 1.6i automaat 5-drs.
1994 wit, 40 000 km
24.950,Opel Vectra GL1.8I 4-drs.
1993 Marseille rood 66.000 km
25.950,Opel Corsa Swing 1.4i 3-drs
1994 blauw met. 39 000 km
18.950,Peugeot 106 3-drs. 1.1 XN
1993 blauw met. 36.000 km
15.950,-

ƒ50,ex. BTW
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Chess verliest maar
speelt toch prachti;

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Het eer- Dennis van der Meijden kwam pionoffer sloeg Cliteur het censte schaakteam van Chess goed te staan doch liet zijn te- trum van zijn opponent uiteen.
Society Zandvoort verloor

genstander volledig terugko-

scheeld of de Zaanse reputa-

Gerhards voor een daverende

Opnieuw verlies
voor ZHC-teams

zorgde. Op het derde bord
tie, met vier ex-hoofdklas- stunt
de Duitser, Van
sespelers, was volledig ver- versloeg
morzeld door de promoven- Schaadenburg, een speler met
di uit Zandvoort.

seerde Xenios werd mei 0-7

Het was voor de Zandvoorters een vreemde gewaarwording om aan te treden tegen
vier
ex-hoofdklassespelers,
waaronder zelfs één met een
meestertitel op zak. Het is gebruikelijk dat zulke spelers uitkomen in eerste teams, doch
het team waartegen Chess So- zo'n 300 Elo-punten meer. Deze
ciety speelde was het reserve meevaller gaf de overige Zandteam van ZSC/Seande uit Zaan- voorters een zetje in de rug.
dam.
Het zetje hielp Hans Drost
jammergenoeg niet op het eerHoe dit kan gebeuren wordt ste bord. Tegen meester Hans
snel duidelijk omdat de eerste Klarenbeek, één van de sterkklasse de hoogste klasse is die ste dertig spelers van ons land
op door de weekse avonden ver- speelde Drost een prima partij.
speeld wordt. In de Noordhol- Na zo'n drie uur spelen kon
landse promotieklasse en de Klarenbeek
het
enorme
landelijke afdeling wordt na- krachtsverschil pas in daden
melijk op zaterdagmiddag ge- uitdrukken. De verwachte
speeld. De betrokken spelers monsterscore leek werkelijkwillen of kunnen niet op zater- heid te worden na een onnodige
dag spelen en daar zit hem ge- nederlaag van Jacob de Boer
lijk de kneep. Zij komen in een waardoor de stand op 4-1 werd
tweede team terecht en gaan gebracht.
daar het vuur aan de schenen
leggen van tegenstanders die
ZSC/Seande verslikte zich
wel in die klasse thuishoren.
echter volledig in de kracht van
de laatste twee borden van
Voor Chess was dat het sein Chess waarvoor deze gelegenom met een zwaar tactische op- heid Olaf Cliteur en Ben de
stelling aan te treden om mis- Vries zaten.. Ben de Vries
schien toch nog wat bordpun- bracht, na eerst nog een kwaliten mee te nemen. De Zaan- teit achter gestaan te hebben,
dammers, die gemiddeld per de stand terug tot 4-2. Olaf Clibord zo'n 280 Elo-punten meer teur zette zijn tegenstander
hadden dan Chess namen reeds Boes reeds vlak na de opening
na een uur spelen een 1-0 voor- onder enorme druk. Met een
sprong. Kees Koper raakte tegen de sterke speler Martin
Klarenbeek in onoplosbare
problemen en gaf op.
Het volgende verliespunt van
Chess was wel een tegenvaller.

'We speelden
twee klassen
boven ons niveau'

Aan de bridgedrive deden maar liefst 188 deelnemers mee

Foto: Erick van Cleef

188 deelnemers komen af op grootse
bridgedrive bij Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Naast de

wekelijkse competitie bij de
Zandvoortse Bridge Club
werd er door deze vereniging een grootse bridgedrive
georganiseerd bij Nieuw
Unicum, aan de Zandvoortselaan. En dit evenement
werd een grandioos succes
met maar liefst 188 deelnemers.
De opbrengst van de taridgedrive kwam ten goede aan de
Stichting Vrienden van Nieuw
Unicum. De 94 paren zorgden
voor een fraaie opbrengst van
1.750 gulden. Vorig jaar werd
zo'n zelfde toernooi gehouden
en ging de opbrengst naar het
zwembad. Er is nog overleg in
de stichting wat nu met het geld
te doen, doch een goede bestemming zal het zeker wel
krijgen.
De 94 paren maakten er een
gezellig evenement van met
bridge van goede kwaliteit. Het
Zandvoortse bridgekoppel dé

dames Heidoorn en De Leeuw
zorgde voor een heel goed resultaat door op een uitstekende
derde plaats beslag te leggen.
Naast het toernooi bij Nieuw
Unicum speelden de leden van
de Zandvoortse Bridge Club de
vierde wedstrijd in de tweede
competitie. In de A-lijn behaalden de dames De Leeuw en Heidoorn de tweede opeenvolgende overwinning met een fraaie
61 procent. Mevrouw Molenaar
en de heer Koning deden het
ook niet slecht met 59 procent,
terwijl het echtpaar Hoogendijk met 57 procent goed was
voor de derde plaats.
De heren Emmen en Van der
Meulen hebben in deze lijn de
leiding in handen genomen. Op
zeer korte afstand volgen mevrouw De Kruijff en de heer
Kleijn op de tweede plaats. De
derde plaats is voorlopig in
handen van mevrouw Molenaar en de heer Koning.
De eerste plaats in de B-lijn

Clubkampióenschap
voor jeugd Kenamju
ZANDVOORT - Kenamju
is reeds een aantal jaren bekend om de grote judo-prestaties. Leden van deze sportschool deden enige maanden geleden met succes mee

aan de Olympische Spelen
in Atlanta en ook de Europese teamwedstrijden inNParijs waren succesvol.
De judoërs van Kenamju behaalden déze prima resultaten
onder leiding van coach Cor
van der Geest. In Zandvoort
zijn ook een groot aantal jonge
judoka's bezig de eerste stappen te zetten naar Olympisch,
Europees of Wereldkampioen.
Zij trainen daar hard voor.
Voor de een is.dat inderdaad
om iets in' deze sport te bereiken, de ander wil gewoon een
lekker potje judoën bij sportcentrum Kenamju.
Op dinsdag, woensdag en zaterdag zijn de judoërs op de
mat te vinden. Hier trainen zij
onder de deskundige leiding
van Marcel van Rhee. Van hem
leren zij de fijne kneepjes van
het judo. Daarnaast vinden er
op geregelde tijden trainingen
plaats die door een der Kenamju-kanonnen gegeven worden.
De kinderen vinden het prachtig om les te krijgen van Clau-

dia Zwiers, Ben Sonnemans of
Jessica Gal.
Zondag l december aanstaande zijn er club-kampioenschappen in het sportcentrum
aan de A.J. van der Moolenstraat 47. Dan gaan de 6, 7 en 8
jarige judoërs voor het eerst de
mat op voor hun eerste wedstrijd. Dit zal een spannend gebeuren worden. Onder het toeziend oog van van vader en
moeder gaan zij proberen om
de beste van de club te worden.
De wedstrijden beginnen om
half elf. Eerst zullen er poulewedstrijden plaatsvinden, zodat lederen op de tatami verschijnt, waarna de poulewinnaars om de bekers zullen strijden. Rond de klok van half twee
zal bekend zijn wie er clubkampioen is geworden.
Buiten het judo kan er ook
aan andere sporten bij de Kenamju worden gedaan. Ook
worden er sportevenementen
georganiseerd voor niet-leden.
Zo zal op zaterdag 4 januari wederom een ploegenmeerkamp
gehouden worden. Deelnemende teams bestaan uit minimaal
zes personen en zullen op die
avond badminton, voetbal en
volleybal gaan beoefenen.
Informatie
sportcentrum
aan de A.J. van der Moolenstraat 47, tel. 5715829.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(|)er 01-10-1996)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

Maandag tot en met donderdag
0.00 l/m 18.00
ZFM Nonstop service
Muziekboulevard
18.00 t/m 20.00
20.00 l/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
ZFM Nonslop service
0.00 l/m 11.00
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
11.00 t/m 12.00
Walertorcn (met lussen 12 en l de gcmeentevoorlichler)
12.00 t/m 14.00
ZFM Nonslop service
M.OO t/m 18.00
Muziekboulevard
18.00 t/m 20.00
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
BPM
Zaterdag •
0.00 l/m 02.00
Nightflighl. Ken programma voor de Rock-liefhcbber
2.00 t/m 08.00
ZFM Nonslop service
8.00 l/m 10.00
Broek ophalen
10.00 l/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Café NeuO
12.00 l/m 14.00
Hand in Hand
M.OO l/nï lfi.00
Badmuts
Eurobreakdown
lfi.00 l/m'18.00
18.00 l/m 19.00
ZFM Sport
1'J.OO l/m 20.00
Getetter aan Zee
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00t/m2-1.00
ZFM Nonstop service
Zondag
ZFM Nonstop service
11.00 t/m 9.30
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
9.30 t/m 10.00
10.00 l/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 l/m 14.00
Effe Brunchen m e i . . .
l'l.OO i/m 16.00
Badmuts
H'.OO l/m 18.00
Zandbak
'8.00 l/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 l/m 24.00
de Kustwacht

werd behaald door mevrouw
Vrolijk en de heer De Vries met
59 procent. De dames Van den
Nulft en Scipio Blüme eindigden met twee procent minder
op een tweede plaats en de dames Koper en Van Duijn scoorden een derde plek. Het paar
Koper/Van Duijn voert in de Blijn nog steeds de ranglijst aan
met op de tweede plaats de dames Götte en Koning. De derde
plaats wordt ingenomen door
mevrouw Dogger en de heer
Frese.
De C-lijn gaf een overwinning

ZANDVOORT - Het derde horeca-zaalvoetbaltoernooi in de Pellikaanhal is
ook nu een groot succes geworden. Tien deelnemende
Zandvoortse horecabedrij-

ven maakten er een sportief

te zien voor de dames Van Gestel en Mens met een score van
maar liefst 66 procent. Negen
procent minder scoorden de
dames Baard en Van der Meer
maar dat was toch goed genoeg
voor een tweede positie. De Clijn wordt beheerst door de dames Mens en Van Gestel, die
een comfortabele voorsprong
hebben op de dames Lust, die
tweede staan.
Informatie over de bridgeclub is te verkrijgen bij de heer
H.Emmen, telefoon 5718570, alleen 's avonds.

Verrassende
winst voor
Harlekijn

feest van, dat uiteindelijk
toch wel verrassend werd moeizaam voor de halve finale
gewonnen door Harlekijn. evenals Wil Child II. In poule B

In twee poules van vijf teams
werden de voorrondes afgewerkt. Door de afgelastirig van
het veldvoetbal bestond er grote publieke belangstelling voor
dit toernooi. De teams waren
verplicht een dame in de ploeg
op te nemen. Een doelpunt gescoord door een dame zou wel
twee punten opleveren. Menig
duel werd dan ook beslist door
de inbreng van de dames.
In poule A plaatste tweevoudig titelhouder La Bastille zich

bleef Chin Chin als enige ongeslagen terwijl in de andere
teams weinig krachtsverschil
was waar te nemen. Café Harlekijn plaatste zich door een beter doelsaldo voor de halve finale.
De halve finale tussen Wild
Child II en Harlekijn leverde
geen winnaar op. Vlak voor het
einde wist Wild Child de stand
in evenwicht te brengen (2-2)
doch bij het nemen van de straf-

Het offerfeest was nog niet

zeer eervol van koploper men en de partij met mat tae- eens ten einde want met een
ZSC/Seande met slechts 4,5- slissen. Het Zaanse lofgezang fraai torenoffor besliste de
3,5. Het had niet veel ge- verstomde echter toen Walter Chess-voorzitter de partij. Met

de 4-3 achterstand bleef Ton
ZANDVOORT - Wedervan Kempen als laatste over.
Hij kon niet meer winnen maar om viel er voor de ZHC hocmaakte op het vierde bord een keyers weinig eer te behalen. Tegen het hooggeklasschitterende remise.

Ondanks dat er misschien
nog meer in gezeten had, heerste er grote tevredenheid na afloop in het Zandvoortse kamp.
„Verliezen en je beste prestatie
ooit neerzetten, het kan in de
schaaksport," aldus playingcaptain Hans Drost na afloop.
„We hebben twee a drie klassen
boven ons huidige niveau gespeeld," besluit de trotse teamleider.
Over het gerommel met de
sterke spelers werd na afloop
niet veel meer gesproken. „Ik
vraag me alleen af wat de heren
doen als ze kampioen worden.
Dan moeten ze namelijk volgend jaar op zaterdag spelen en
dat willen ze niet," meldt Olaf
Cliteur. „Ze kunnen dan twee
dingen doen. Of ze gaan volgend jaar in het derde spelen of
ze verliezen de laatste twee
wedstrijden opzettelijk om niet
te promoveren. In dat laatste
geval is er natuurlijk sprake
van grove competitievervalsing
en kan het bestuur van de
Noordhollandse schaakbond
rekenen op een vervelende
brief uit Zandvoort. Zover is
het echter nog niet want we
hebben bewezen genoeg kwaliteit in huis te hebben om ons te
handhaven in de eerste klasse,"
aldus de 33-jarige voorzitter
van Chess.

Toppers schaakclub pakken
op rustige avond volle punt

schoppen moest de eer gelaten
worden aan Harlekijn. De tweede halve finale tussen Chin
Chin en La Bastille was enorm
spannend. La Bastille nam tot
tweemaal toe een voorsprong
maar Chin Chin toonde veerkracht en bereikte terecht een
finale plaats, 4-3.
Wild Child II was in de strijd
om de derde en vierde plaats
beter dan een uitgeblust La
Bastille en pakte het brons
door met 3-1 te winnen. Het
zwaar favoriete Chin Chin kon
het in de finale niet bolwerken
tegen het verrassend sterk voor
de dag komende Harlekijn. Een
vroege treffer bracht Harlekijn
op een 1-0 voorsprong.
Het va-banque spelende Chin
Chin slaagde er niet meer in de
hechte verdediging van Harlekijn te slechten.

ZANDVOORT - Het was gen-Geerts 0-1, Ayress-Gorter 1een rustige avond bij de 0, Berkhout-Gude remise. LinZandvoortse Schaak Club. deman had vanwege een onDe toppers in de interne

competitie zorgden er voor
dat het volle punt hen niet
ontging.
Ranglijstaanvoerder
Hans
Jansen moest het opnemen tegen de op de zevende plaats
staande Wim de Oude en won
in een gedegen partij. Ook Edward Geerts kon tegen George
ter Bruggen een overwinning
laten noteren, terwijl John Ayress geen pardon kende met
Hielke Gorter. De altijd op
winst spelende Wim Gude
moest nu genoegen nemen met
een remise tegen voorzitter Jan
Berkhout.
Uitslagen: Sandbergen-Van
Esveld 0-1, Paris-Etkinson 0-1,
De Oude-Jansen 0-1, Ter Brug-

even aantal deelnemers een
vrije ronde. De ranglijst ziet er
als volgt uit: 1. Jansen, 2.
Geerts, 3. Ayress, 4. Gude, 5.
Berkhout, 6. Ter Bruggen, 7. De
Oude, 8. Gorter, 9. Lindeman,
10. Atkinson.
Volgende week donderdagavond is er vanwege sinterklaasavond geen schaken. Op
12 december speelt het team
van de Zandvoortse Schaak
Club de derde wedstrijd voor de
competitie van de NHSB. In
een thuiswedstrijd moet het
team onder leiding van Edward
Geerts het opnemen tegen het
vijfde team van Het Witte
Paard uit Haarlem. Zandvoort
neemt op dit moment een zesde
plaats in terwijl HWP op een
derde plaats vertoeft.

verloren. De Zandvoortse

dames verloren nipt met 2-1
van Terriërs.
In de eerste helft kwam een
met drie invallers spelend ZHC
meteen onder zware druk te
staan. De verdediging raakte
echter niet in paniek en hield
lang stand. Slechts eenmaal
werd de Zandvoortse defensie
verrast waardoor de rust werd
ingegaan met een 0-1 achterstand.
In de tweede helft zou de
scheidsrechter, die al in een
eerdere wedstrijd een negatieve
hoofdrol vervulde, opnieuw
van zich doen spreken. Die
tweede helft was nauwelijks taegonnen of deze fluitist kende
Xenios een uiterst dubieuze
starfbal toe, die verzilverd
werd, 0-2. Meteen sloop er onrust in het Zandvoortse team
door deze tegenvaller hetgeen
resulteerde in een snelle derde
tegen treffer, 0-3.
Na nog een aantal dubieuze
beslissingen en weer een strafbal, waarbij de andere scheidsrecther aangaf het er duidelijk
niet mee eens te zijn, volgde
ook nogeen een gele kaart. Xenios had verder geen probleem
de stand op te voeren naar een
0-7 overwinning. De ZHC-dames heben kans gehad op een
positief resultaat tegen Terriers. ZHC kreeg in de eerste
helft geen vat op de tegenstander en liep tegen een 2-0 achterstand aan. Een zeer fraai doelpunt van Lisette Gerrets zorgde
voor de aansluiting maar ondanks een groot offensief slaagde ZHC er niet in om de achterstand weg te werken, 2-1.

Klaverjassen
bij de Meeuwen
ZANDVOORT - Vrijdagavond staan de deuren van de
kantine van Zandvoortmeeuwen voor de derde keer dit seizoen open voor de liefhebbers
van het klaverjasssen. Dan organiseert de voetbalclub de traditionele
klaverjas wedstrijd
voor koppels. Zoals gebruikelijk dient zeven gulden en vijftig cent betaald te worden om
deel te kunnen nemen. Bovendien zijn er prijzen te verdienen
en wordt er een loterij gehouden. Het clubhuis van Zandvoortmeeuwen, aan de Duintjesveldweg, is al om zeven uur
open maar de klaverjasstrijd
begint om acht uur.

'Gouden haan' van TZB krijgt onderscheidinge
Matthé Crabbendam is een monument bij TZB.
Hij is al veertig jaar penningmeester zonder dat
hij ooit zelf een ballelje trapt. Een integere,
rustige man, die met veel zorg over de financiën
van de voetbalclub waakt. Niet als een kip over
zijn gouden eieren, maar als een haan. Kortom,
een Zandvoorter die volgens de koningin, de
Nederlandse Katholieke Sportfederatie en de
KNVB een onderscheiding verdient.

WEET IETS NIET....wat ik wel weet."
Burgemeester
van
der Heijden keek zaterdag tijdens zijn speech wat
geheimzinnig naar Matthé
Crabbendam en had er zichtbaar genoegen in. „Veertig jaar
penningmeester bij TZB is een
niet geringe prestatie. U bent
dan ook door de koningin geridderd in de orde van Oranje
Nassau." De verrassing voor
Matthé Crabbendam was groot.
Ook de vele aanwezigen vulden
de zaal met een verbaasd
'Ahhh'. De paar mensen die ervan op de hoogte waren hadden
het geheim van de koninklijke
onderscheiding goed bewaard
gehouden. Dat liep op het laatst
nog bijna mis. Een regionaal
dagblad had het bericht zaterdagmorgen reeds in de krant
geplaatst. Maar zijn vrouw
Henny wist dat probleem snel
op te lossen. Ze had het stukje
er gewoon uit geknipt.
Naast de koninklijke onderscheiding kreeg Matthé Crabbendam zaterdagmiddag in het
clubgebouw van TZB ook nog
twee andere bijzondere prijzen
uitgereikt: De Gouden Speld,
uitgereikt door de heer Van Egmond van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (sectie
voetbal afdeling Haarlem.) En
de Gouden Speld van Verdienste, uitgereikt namens het
bondsbestuur door de heer Nas
van de KNVB (district West 2).
In het clubhuis-van TZB was
het zaterdagmiddag druk en gezellig. Naast de bijzondere onderscheidingen waren er vele
speeches, cadeaus, bloemen en
complimenten voor de bijzondere inzet van deze Zandvoort-

se penningmeester en zijn
vrouw. Van de leden van TZB
kreeg het echtpaar een reis aangeboden. Ook de softbalvereniging van TZB was vertegenwoordigd en bood een kado
aan. Naast de 37 jaar dat Crabbendam werkte bij de ABN-AMRO en de veertig jaar dat hij
penningmeester is bij TZB, is
de bekende Zandvoorter ook
verbonden als penningmeester
aan het Genootschap Oud
Zandvoort. „Er gaat veel geld

Iedereen kent
het boekje van
Crabbendam
door zijn handen, maar gelukkig is hij er nooit met de kas
vandoor gegaan," grapte men.
Overigens nam Crabbendam
zijn functie als penningmeester
bij TZB altijd hoog op. „Het viel
niet altijd mee om hier en daar
wat extra geld voor een feestje
of de aanschaf van extra attributen bij hem los te peuteren,"
aldus oud-voorzitter Veerman.
„'Het boekje' van Crabbendam
stond altijd volgekladderd met
aantekeningen en daar kon hij
dan ernstig in kijken. Vervolgens vroeg hij je een beetje
streng hoeveel geld er nu eigenlijk precies nodig was. Als hij
na het bedrag dat je opnoemde
meteen oké zei, dacht je... verdorie, ik had waarschijnlijk
best tweehonderd gulden meer
kunnen vragen," aldus Veerman lachend. Maar dat overwicht en de bewaking van de

kas, kwam de club TZB ten goede. „We noemen u niet de kip
met de gouden eieren, maar de
haan erop." benadrukte Maarten van Wamelen, voorzitter
veldvoetbal TZB, dan ook in
zijn speech. Daarnaast staat
Crabbendam, die overigens
doorgaat met zijn functie als
penningmeester, bekend als
een integere, rustige en fijne
sportcollega. Hij heeft weliswaar zelf nooit een balletje getrapt, maar was wel altijd aanwezig tijdens de thuiswedstrijden van TZB.
Jaap Kerkman, voorzitter
van de sportraad, was zelfs een
beetje jaloers: „Zo lang lid blijven van een vereniging, dat is in
Zandvoort nog bijna niemand
gelukt." Tijdens zijn eigen
speech had de gehuldigde jubilaris menigmaal de lachers op
zijn hand. Veertig jaar in vogelvlucht, volgens hem zijn de jaren geruisloos voorbijgegaan.
Ups en downs heeft hij gekend,
maar gelukkig meer goede dan
slechte tijden. Crabbendam is
trots op zijn vrouw Henny, het
prachtige TZB-complex, op de
voorzitter, op het clubblad, de
voetbalteams, de softballers en
in het bijzonder de drie jeugdteams. Rond de zeshonderd
vergaderingen heeft hij in totaal gehouden.
De vergaderingen die bij de
leden thuis werden gehouden
vond hij altijd het gezelligst....vooral de laatste uurtjes.
Crabbendam blijft penningmeester zolang hij gezond is en
ze hem nog bij TZB willen hebben. Aan de reacties van de
TZB-ers te merken was dat
laatste een volstrekt overtaodiTrots toont Matthé Crabbendam zijn lintje van de koningin
ge vraag.

Foto Erick van Ckvt'
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Pepcid., nieuw middel in strijd
tegen brandend maagzuur
ductie van maagzuur blijft tidine bevat, vrij verkrijgbaar
immers onder controle.
bij apotheek en drogist.
Pepcid is er in doosjes van 6
en 12 stuks. Lees voor
Makkelijk in nemen
gebruik wel eerst de bijsluiNaast de langdurige werking ter. Bij overgevoeligheid voor
is ook het formaat van het pil- één van de bestanddelen
letje een belangrijk voordeel. wordt Pepcid afgeraden.
Het is namelijk zo klein dat
het makkelijk in te nemen is. Voor meer informatie
Sinds kort is Pepcid, dat als Pharmacia & Upjohn B.V.
boosdoeners zijn specerijen werkzaam bestanddeel famo- 0348-494871.
en een haastige maaltijd,
maai' ook nicotine en teveel
caffeïne kunnen brandend
maagzuur opleveren.

Brandend maagzuur is geen onbekend verschijnsel.
Het kan je overkomen wanneer je bijvoorbeeld een
pittig gerecht eet. Nog voordat het bord leeg is, voelt
de maag ongemakkelijk. Maar soms gebeurt het heel
onverwachts na een gezellig glaasje of wanneer je
tussen de bedrijven door snel iets eet. Dan heb je last
van te veel maagzuur. Speciaal om de productie van
het maagzuur te remmen is er een nieuw middel: Pepcid.

Als ze te ziek zijn
om te slikken—
Kinderen kunnen net als volwassenen hoofdpijn,
spierpijn, pijn en koorts bij verkoudheid of griep hebben waardoor ze zich ziek voelen en vaak hangerig
zijn. Dan is het goed om Sinaspril paracetamol in
huis te hebben. Sinaspril paracetamol, de vertrouwde pijnstiller voor kinderen, is er nu ook als zetpil.
Soms zijn kinderen immers te ziek om te slikken.

Klachten bij kinderen gaan
vaak gepaard met verhoging
Er is sprake van verhoging
als de lichaamstemperatuur
boven de 37,5 C komt Komt
de temperatuur boven de 38 C
dan is er sprake van koorts
Koorts is niet iets om je direct
zorgen over te maken, tenzij
de temperatuur boven de 40"C
komt.
Er is nu een handig boekje
van Sinaspril paracetamol
over pijn en koorts bij kinderen. Hierin wordt uitgelegd
hoe om te gaan met pijn en
koorts. Het is gratis verkrijgbaar bij uw huisarts ot' consultatiebureau.
Bij pijn en koorts

Sinaspril paracetamol is
effectief bij pijn en koorts. De
Sinaspril paracetamol 60
kauwtabletten, zijn met name
voor de kleinere kinderen tot
l jaar en te herkennen aan de
licht groene verpaKkmg.
Voor de wat oudere kinderen
is er de Sinaspril paracetamol

120, herkenbaar aan de blau\ve verpakking. Deze is verkrijgbaar in kauwtabletten
met I20mg paracetamol en de
makkelijk in te nemen vloeibare variant.
Nu ook zetpillen

Steeds vaker worden ouders
door huisartsen en artsen op
consultatiebureaus geadviseerd kinderen jonger dan 6
jaar zetpillen toe te dienen. De
Sinaspril paracetamol zetpillen zijn verkrijgbaar in twee
sterktes; 120mg voor kinderen jonger dan l jaar en
24Omg voor kinderen ouder
dan een jaar. De paracetamol
12O zetpillen heeft een paarse
verpakking, de paracetamol
240 zetpillen is herkenbaar
aan de donkergroene verpakking. Sinaspril paracetamol
is verkrijgbaar bij apotheker
en drogist. Lees vóór gebruik
de bijsluiter.
Voor meer informatie:
Roche Nicholas B.V.,
tel.. 0497-381833.

Onze maag is de eerste plek
waar het voedsel wordt verteerd Zodra het eten in de
maag komt. beginnen de
maagkhercn m de maagwand, maagzuur af te scheiden Dit 'sap' is noodzakelijk
voor de vertering van ons
voedsel. Normaliter wordt er
een beperkte hoeveelheid aangemaakl waar niemand last
van heeft Maar als er 'overprikkeling' ontslaat, is er
sprake van teveel maagzuur,
met het onprettige gevoel als
gevolg Die overprikkelmg
kan door diverse factoren
worden veroorzaakt. Bekende

9 uur werkzaam

Pepcid is een nieuw middel
dat de maagzuurproductie
zodanig reguleert dat er minder maagzuur wordt aangemaakt. Bijzonder is dat het
maar liefst 9 uur achter
elkaar werkzaam is Dat betekent dat u na een copieuze of
goed gekruide maaltijd rustig kunt gaan slapen. De pro-

Drie miljoen Nederlanders worden op de een of
andere manier door hun
gewrichten in de bewegingsvrijheid
beperkt,
ledere dag, vooral bij het
ontwaken, worden zij
hiermee geconfronteerd.

Zinaif ~ .
-.v/.;.-:, Z i n a x

Gember, gewrichtsmiddel
bij uitstek

In oosterse landen (met name
China) kent men al eeuwen
een goed middel voor het
behoud van soepele spieren
en gewrichten: Zingiber officinale, oftewel gember. In de
gemberplant zitten actieve
bestanddelen die een zeer
sterk positieve invloed hebben op de beweeglijkheid van
de gewrichten. Uit verse gember worden deze bestanddelen

gemakkelijk door het lichaam
opgenomen. Grote hoeveelheden gember (en die zijn nodig
voor effect) irriteren echter
het maagslijmvlies.

Door standaardisatie van de
teelt en oogst in geselecteerde

CONTACTLIJN

Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf
anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt na o i u de advertentie heeft ingesproken autoni.<
ii een boxnummer en PINcode van de bek 'ü.jiuter. Hiermee kunt u later
de reacties op uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze
krant.
Probeer het direc t Veel mensen hebben op
deze wijze al bmncn één of twee dagen leut\e
contacten met audoien gekregen. (1,00 gpm)

Verwerking van gember in
een zelfzorgproduct was tot
nu toe niet goed mogelijk
omdat tijdens het productieproces de actieve bestanddelen hun werkzaamheid verliezen. Het is nu een Deense firma gelukt om via een specifiek procédé een effectief
gemberpreparaat te maken.

Gepatenteerd extract

altijd wordt gebruikt. Vroeger werd het wel eens schertsend een 'vrouwendrank'
genoemd, omdat veel vrouweri het - tijdens de menstruatieperiode of na de zwangerschap - regelmatig dronken.
Die benaming is natuurlijk al
lang
achterhaald,
want
inmiddels hebben evenveel
mannen als vrouwen de versterkende werking van Pleegzuster Bloedwijn ontdekt!
Nieuwe bronnen
Tegenwoordig moet onze
energievoorraad haast onuitputtelijk zijn. Daarom zijn er
nu naast Pleegzuster Bloedwijn twee nieuwe bronnen
van energie verkrijgbaar.
Pleegzuster Vitaal Plus helpt
om in drukke perioden het
hoofd boven water te houden.
Het bevat namelijk ginseng,
mineralen, spoorelementen
en multi vitaminen. Deze
belangrijke bouwstoffen hebben een positief effect op de
weerstand, de vitaliteit en het
concentratievermogen.
Ze
zijn verwerkt in een capsule
die makkelijk in te nemen is.
Pleegzuster Vitaal Plus is suikervrij en dus ook geschikt
voor diabetici.

U k u n t cdb lezer van één van de nieuws- en
huib-aaii-huisbladfii van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door
een leuke reactie in te spreken.

Bowaron bij kamertemperatuur (15-25"C)

Gemberextract voor gewrichten

Hoeveel energie een mens bevat, is sterk persoonsgebonden. Maar iedereen kent wel momenten dat de fut
er een beetje uit is. Dan is een beetje extra 'power'
meer dan welkom.

Er j.^ ,en nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via cle
Contactlijn. Op de
Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers die
een serieuze partner
of gewoon een vriend
of vriendin

Raadpleeg voor gebruik de bijsluiter

Nieuwe ontdekking

Nooit meer besparen op energie!

Na een ziekte of bij stress
heeft het lichaam behoefte
aan wat extra energie We
hebben dan niet alleen voldoende rust nodig, maar ook
voedingsstoffen die ons weer
op de been helpen Pleegzuster Bloedwijn bijvoorbeeld zit
boordevol minoralen en ijzer
die het lichaam snel weer
nieuwe energie geven Het is
een oude CMI voi t rouwde
drank die dooi /ooi velen nog'

FAMOTID1NE
10 mg

Nieuwe

RtumiONüt mmwoomc mss B«K PDSISUS t s? • 1243 IK •$ CWWMW
BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN REDACTIE WEEKMEDIA

Blijf niet met uw
darmklachten zitten!
Darmklachten; we hebben er allemaal wel eens last
van. Dagenlang niet naar het toilet kunnen gaan,
krampen in de buik of lastige diarree komen veel
voor. Als het niet snel overgaat, kunnen darmklachten ons leven flink verstoren. En toch zijn het klachten waar 'men niet over spreekt'. Verhalen over onze
ontlasting zijn taboe en als mensen er wel over praten, worden ze niet altijd serieus genomen.

Een deel van de darmklachten is op eenvoudige wijze te
verhelpen. Maar mensen met
een prikkelbare darm blijven
nogal eens met vragen zitten,
zoals:

Hoe ontstaan de
klachten bij een
prikkelbare darm?

Kan de huisarts helpen?
Wanneer uw klachten enkele
weken aanhouden en u er
veel last van heeft, ga dan
eens naar uw huisarts. Naast
het geven van een voedingsadvies kan de huisarts ook
medicijnen
voorschrijven.
Sommige van deze middelen
houden vocht nog sterker
vast dan voedingsvezels,
waardoor ze de ontlasting
meer volume geven en zachter maken. Daarnaast kan de
arts een geneesmiddel voorschijven dat de darmen ontspant;
een
zogenaamd
krampwerend middel. Vooral
tijdens periodes waarin u veel
last heeft, kunnen deze medicijnen verlichting geven.

Een prikkelbare darm is een
onschuldige
aandoening,
maar kan toch veel klachten
geven. Bij mensen met een
prikkelbare darm zijn de
bewegingen van de darm
soms onregelmatig of krampachtig. Ook wordt vermoed
dat de darmwand extra
gebieden in China is een gem- gevoelig is. Hierdoor kan
bersoort 1ontwikkeld met een buikpijn ontstaan en een verzeer hoog gehalte aan actieve stoord
ontlastingspatroon Wilt u meer weten?'Brochures over darmklachten zijn
bestanddelen. Dankzij een optreden.
verkrijgbaar bij de Nedergepatenteerde
extractiemethode is men erin geslaagd Wat kunt u zelf aan een landse Lever Darm Stichting,
een extract te maken waarin
Postbus 430,
de bestanddelen wél actief prikkelbare darm doen? 3430 AK Nieuwegein,
blijven. Dit gemberextract Bij een prikkelbare darm telefoon: 030-60 55 881.
wordt snel en effectief door wordt o.a. aangehet lichaam opgenomen. De raden vezelrijk te
spieren en gewrichten wor- eten. Voedingsveden optimaal beschermd en de zels zijn onverbewegingsvrijheid neemt toe. teerbare plantaardige delen. Vezels
hebben
de eigenZinax, voor meer
schap om. vocht
bewegingsvrijheid
vast te houden en
Dit gemberextract (HMP-33) op te zwellen.
is verwerkt in Zinax capsules. Hierdoor wordt de
Ben capsule bevat evenveel ontlasting
actieve bestanddelen als 50 smeuïg, wat zowel
gram verse gember. Het sterk bij diarree als verpositieve effect op de spieren stopping nuttig
en gewrichten wordt over het is. Het is belangalgemeen na twee tot drie rijk om hier zo'n 2
weken ervaren.
liter per dag bij te
Zinax is sinds kort verkrijg- drinken. Probeer
baar in een verpakking van stress te vermij30 capsules bij drogist, den en zorg voor
reformhuis en apotheek voor voldoende ontƒ29,75.
spanning, bijvoorBel voor meer informatie met beeld met yogaTramedico, tel.: 0294-417756. oefeningen.

Bij hoest: alleen opluchting met de juiste aanpak
Wil je hoest effectief bestrijden, dan is het van
belang dat je weet om welke soort hoest het gaat.
Een bepaalde hoest met een verkeerd middel bestrijden, heeft vaak geen of zelfs een averechts effect.
Welke hoest je hebt merk je veelal zelf. Dampo heeft
voor iedere hoest het juiste middel.
Soepel

Een voedingssupplement dat
de conditie van uw spieren en
gewrichten optimaliseert, is
Pleegzuster Artigel. Het is
belangrijk dat spieren en
gewrichten soepel en sterk
blijven Hiervoor zijn producten in poedervorm, maar nu
is er ook een vloeibaar product: Artigel. Dit heeft het
voordeel dat het exact te doseren is en makkelijk in te
nemen. Met één dosering per
dag krijgt u een optimaal
effect. Pleegzuster Bloedwijn,
Pleegzuster Vitaal Plus en
Pleegzuster Artigel zijn verkrijgbaar bij de drogist, apotheek en reformzaak.
Voor meer informatie: Tendem
B.V., tel 038-4217747.

Vastzittende hoest voel je als
slijm op de borst. Die hoest
wordt veroorzaakt door taai
slijm dat moet worden opgehoest.
Dit kan knap lastig zijn en
kan vaak lang duren. Dampo
Bij Vastzittende Hoest stroop
bevat carbocisteïne dat het
slijm dunner maakt waardoor
de hevigheid van het hoesten
vermindert.
Droge hoest

Een droge hoest voelt als een
irritante prikkel in de keel.
Het is een hoest die je overvalt
en die zich moeilijk laat
onderdrukken.
Zo'n hoest kan midden in de
nacht de kop opsteken en tot

aan de volgende ochtend
duren. Hoesten is dan lastig
en vervelend. Het is vastgesteld dat bijna eenderde van
de bevolking zichzelf (en vaak
anderen) 's nachts wel eens
wakker hoest. Dampo Bij Droge Hoest stroop bevat dextromethorfan dat de hoestprikkel dempt en snel en langdurig de irritatie wegneemt.
Beide stropen van Dampo
hebben
een
aangename
smaak.

Ook capsules
en tabletten
Nu zijn vloeibare producten
tegen hoest niet altijd overal
makkelijk in te nemen, zoals
op het werk of onderweg (bij-

voorbeeld in de auto). Hiervoor ontwikkelde Dampo
twee hoestmiddelen in een
vaste vorm, die in handige
meeneemstrips verkrijgbaar
zijn. Dampo Bij Droge Hoest
capsules met dextromethorfan bestrijden op een effectieve manier een droge prikkelhoest, terwijl Dampo Mucopect Bij Vastzittende Hoest
tabletten met acetylcysteïne
zeer effectief zijn tegen vast-

zittende hoest. De capsules en
de tabletten bevatten geen
suiker of natrium en zijn dus
ook geschikt voor diabetici en
mensen met een zoutloos
dieet. Lees vóór gebruik de
bijsluiter.
De Dampo hoestproducten
zijn verkrijgbaar bij drogist
en apotheker.
Voor meer informatie:
Roche Nicholas B.V.,
tel.: 0497-381833.

afslankpanty

De onzichtbare aanval op cellulite
Een gladde huid is iets wat de meeste vrouwen willen. Maar door een zwangerschap, vermageringskuur of simpelweg door ouderdom kan er cellulite
ontstaan. Cellulite of sinaasappelhuid is herkenbaar
aan kleine ontsierende wolkjes. De plekken waar ze
het eerst ontstaan zijn op de dijen, heupen en billen.

De diverse behandelingen om
cellulite te bestrijden vaneren
van crèmes tot meer sportieve
methoden. Wie weinig tijd
heeft om kuren te volgen,
maar toch iets tegen cellulite
wil doen. kan misschien baat
vinden bij de nieuwe Anti-Cell
panty , van Lanaform Deze
panty is even aangenaam en
gemakkelijk te dragen als een
gewone panty. Door de speciale structuur van de mazen
(140 déniers) wordt een constante micromassage van de
billen on benen tot stand
gebracht, die de bloeds- en
lymfenomloop sterk stimuleert Do massage zorgt er
bovendien voor dat afvalstof-

fen sneller worden afgevoerd.
Strakkere huid

zijn verkrijgbaar in 5 maten
en in verschillende modieuze
kleuren.

Getest
Door de verschillende druk
die wordt uitgeoefend op de
enkel, boven de kuit en op de
billen, wordt op doeltreffende
wijze ingewerkt op de bloedsomloop. De panty is gemaakt
van niet-allergische stoffen
en werd getest en goedgekeurd door het Zwitsers laboratorium EMPA. Deze instantie is gespecialiseerd in het
testen en onderzoeken van
materialen. De Anti-Cell panties zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek, reformzaken,
medische vakhandel, schoonheidssalons en lingeriezaken.

Door de subtiele massage
wordt de celstofwisseling1
geïntensiveerd, waarbij vetophopingen in de onderhuidse
lagen worden opgelost. En
door het gebruik van deze
panty neemt het calorieverbruik toe. Op deze manier
wordt cellulite op een zo
natuurlijke manier bestreden
én voorkomen. Door plaatselij ke drukverschillen worden
billen en benen geleidelijk
aan strakker.
Daarnaast Anti-Cell is een anti-cellulite Voor meer informatie belt u
wordt de huid zachter, glad- behandeling die werkt van met Imgroma,
der, soepeler en tonischer. enkels tot heupen. De panties tel.: 06-91091015 (55 ct/pm).

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

Tips en suggesties: RedacHesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
woensdag 27 november 1996

Weekmed ia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17

MenuGids
De Inzet Uitgeverij heeft een
gat in de (eet)markt gevonden. Deze week ziet de
MenuGids Amsterdam 1997
het licht. Zijn we dan ook verlost van de stapels strooifolders van met uitsterven
bedreigde pizzeria's die dagelijks op de mat dwarrelen?
Nee, want De Inzet houdt het
op gerennommeerde keukens
die hun sporen al verdiend
hebben. Een breed scala aan
hoofdstedelijke afhaalcentra
en bezorglijnen (33 in totaal)
passeert de revue, inclusief
de complete
menukaart.
Ethiopische pannenkoekjes,
Japanse sushi's, Amerikaanse spareribs, Libanese falafel, Indonesische rijsttafel,
Spaanse tapas, maar ook ontbijten, luchches, desserts en
taarten zijn via de MenuGids
te bestellen. De gids wordt
elk jaar bijgewerkt en aangevuld. De bedoeling is om hem
ook in andere steden uit te
geven. Het 128 pagina's tellende boekwerkje kost net
geen tientje en is verkrijgbaar in boekhandels, kiosken
en sigarenwinkels.

Kerstkramerij
In motel De Witte Bergen
(aan de Al tussen Laren en
Baarn) presenteert zaterdag
14 en zondag 15 december de
jaarlijkse Kerstkramerij.

Teestkleding bren
avontuur en spannn
Met Kerst in een gerafelde spijkerbroek en slobbertrui aanzitten aan een feestelijk gedekte dis kan
echt niet meer. Het andere uiterste, jacquet of lange
sleepjurk, hoeft natuurlijk ook niet. Mag wel. „Een
korte jurk, een lange jurk, alles kan. Zelfs een pantalon is mogelijk. Als het maar een goede pasvorm
heeft en gemaakt is van mooi materiaal," zegt Joke
Veeze. En zij kan het weten, want ze werkt bij de
afdeling Mode Presentatie/Handel van het College
Beroepsonderwijs Amsterdam.

F

IS héleIEESTKLEDING
maal terug. En niet

J- aalleen met Kerst en
nieuwjaarsrecepties. Ook op
uitnodigingen voor andere bijzondere gelegenheden staat
tegenwoordig dat je geacht
wordt feestelijk voor de
dag te komen.

staat in schril contrast met de
zestiger jaren. Toen was het
mode in je dagelijkse kloffie
naar speciale
gelegenheden te
gaan.
Het

Modezaken spelen met
hun collectie soepel op
de komende feestdagen in. Feestelijke
kledij wint aan populariteit, niet alleen in
deze donkere maanden. Deze trend

Vijftig kunstenaars en ambachtslieden bieden er van
half elf tot half zes hun creaties aan. Kransen, ornamenten, ikonen, glas-in-lood,
antieke tafeldecoraties, tegeltableaus en heel veel kersten sfeerpresentjes wisselen
van eigenaar. Zaterdag treedt
elk uur toneelgroep .Incident
op met een kerstspei. De toegang tot de markt is vijf gulden, kinderen tot 15 jaar betalen 2,50 gulden.

credo
was: 'Je
gaat naar
het
Concertgebouw omdat je van muziek
houdt en niet om je uitgaanstoilet te showen.'

Christmas Fair
De Pieterskerk in Leiden is
de stijlvolle locatie waar zes
dagen lang een Merry Christmas Fair wordt gehouden.
De beurs geeft van 3 tot en
met 8 december een voorproefje van de feestdagen
met meer dan vijftig presentaties op het gebied van
mode, cosmetica, antiek, serviezen,
cadeau-artikelen,
woonaccessoires en natuurlijk heel veel aandacht voor
het culinaire. De tijdschriften
Nouveau en Tip Culinair werken dit jaar samen met HPR
Beurzen.
Proeverijen en kookdemonstraties met topkoks zijn
onderdeel van de beurs en
couturiers als Edgar Vos,
Sheila de Vries en Mart
Visser laten er hun allermooiste feestcreaties zien.

1-17

Leerlingen van het College
Beroeps-onderwijs
Amsterdam showen hun
eigen creaties in de stijl van
Westwood en Chanel
Foto's: Johan Reinders

(ADVERTENTIE)

Trouwen 'in het wit en in
jacquet' was in de jaren van
flower-power iets uit de oude
doos. Maar met de tijden veranderen de inzichten. Het
komt steeds vaker voor, dat de
uitnodiging vermeldt dat passende kleding gewenst is.
Zelfs bij huwelijken is het
weer gebruikelijk dat de
kleding van de wederzijdse
ouders wordt afgestemd op de
kleding van de bruid en de
bruidegom.
Waarin onderscheidt feestelijke zich van dagelijkse
kleding? Het antwoord geeft
Joke Veeze, werkzaam bij de

afdeling Mode
Presentatie/Handel
van het College
Beroepsonderwijs
Amsterdam.
Feestkleding, zegt ze,
onderscheidt zich van
gewone kleding
doordat het net
iets méér heeft.
„Zo zijn de stoffen en materialen
die gebruikt worden van betere
kwaliteit. De pasvorm van de kleding is subtieler,
de knopen, die
gebruikt worden,
zijn fraaier
en de versieringen net iets
verfijnder."

„De
feestkleding
voor
vrouwen
wordt bij uitstek
gemaakt van stoffen als
chiffon, fluweel, crepe
de chine of lurex. En
voor de versiering
wordt veel gebruik
gemaakt van pailletten
en strass. Voor het
maken van ceinturen
wordt meestal lak- of imitatieleer gebruikt in de
kleuren goud of zilver.
Ook de bijouterieën, stola's, tasjes zijn net iets
aparter."

kleding vooral avontuur en
spanning."
De gelegenheidskleding
voor mannen is wat saaier.
Zij kunnen slechts kiezen uit
drie modellen: een jacquet,
een rokkostuum of een smoking. Daarbij dragen ze
dan een evening-shirt,
een vest, een cumberband, een pochet, een
stropdas of een vlinderstrikje. Een enkeling
zwicht misschien voor
een hoed en een paar
handschoenen. Maar
dan is hun kast toch
echt leeg.
De speciale lijnen
die je in de feeslkleding van

Glanzend cocktailjurkje in 'royal
blue' uit de C & A
Partytime-collectie
Foto C & A

befaainde
couturiers aantreft,
komen voort uit hun
persoonlijkheid. Aan
de stij) kun je als het
ware de couturier herkennen. De ontwerpen
van Chanel zijn bijvoorbeeld nogal ingetogen en uitgevoerd in pasteitinten. Met als extra enorme
sieraden en de aparte knopen.

H

Voor wie toch naar de wintersport gaat, is
er goed nieuws van Tyrolean Airways. De
maatschappij steekt wat punctualiteit
betreft gunstig af tegen andere maatschappijen: 7 procent vertragingen tegen
een wereldgemiddelde van 17. Deze winter vliegt men 21 keer tussen Salzburg en
Amsterdam en
15 keer tussen
Innsbruck en
Amsterdam. Informatie:
020-667.2564.
Spoken horen
bij Engeland en
het is dan ook
niet verwonderlijk dat een aantal hotels en
pensions
in
Engeland deze
winter 'Ghosts
and the Paranormal'-weekends
organiseert. Voor de
liefhebbers van

ander kaliber. Begonnen in de
'punk' maakt zij tegenwoordig
furore met kleding die is
geïnspireerd op vorige eeuwen. Bij haar kleding ligt de
nadruk extreem op de vrouwelijke vormen. Strakke lijfjes
die de borsten omhoog duwen,
korsetten die de taille een
extra sexy look geven en
fraaie versieringen, die de
bilpartijen smakelijk

Na je door overdadige kerstmaaltijden te
hebben gegeten, is een flinke wandeling
op 27 december met de boswachter van
Staatsbosbeheer langs Vennen, Venen en
Jeneverbes-struweel in het Nationale Park
Dwingelderveld aan te bevelen. Een speciale-wintersfeer. De wandeling duurt drie
uur. Informatie: 0521-597.323.

BOES
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dermate aan dat ze het meteen
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En dan ga je groeien.
jonge
iemand te verIllustratie uit 'Ben jij ook op mij?'
kinderen
tellen.
Dan loop
Tekening: Marian Latour
uit mijn
je rond met een
handen
heel naar geen vertrok er mee naar haar
heim. Bedenk dat er twee soorkamer.
ten geheime n zijn, leuke
geheimen en nare geheimen.
Want boeken over zulke preNare geheimen moet je altijd
caire onderwerpen lees je op aan iemand vertellen. Samen
die leeftijd liever zonder de sta je sterker om te bedenken
belangstellende aandacht van watje kunt doen."
je ouders.
Heeft het kind geen vertrou'Ben jij ook op mij" is vorige wenspersoon dan kan de
week door de twaalf kindcr- Kindertelefoon (06-0432) nog
boekwinkels die ons land telt helpen.
bekroond met de KinderboekMiep Wisselink
winkelprijs.
In heldere, niet verbloemende 'I5cn jij ook op mij?' is geschreven
door Sanderijn van der Doel'. De illutaal met buitengewoon grappi- straties
van Marian Latour. Met
ge tekeningen komt alles aan boek kostzijn
sulden en wordt uitRede orde wat een kind wil (en Revcn door:>5Ploegsma
BV, ISBN-numzou moeten) weten wéten over mer 90 21H 1498 7.
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Simply Chic, een soepel, slank gesneden feestjurkje in diep
kersenrood

Foto: Part TWO. Fashion that stays in Fashion

Reizen naar Zuid-Afrika mogen zich in
een overweldigende belangstelling verheugen en ook dit jaar vieren veel
Nederlanders er Kerstmis. African Holidays (023-5421334) specialiseert zich al
jaren op dit gebied en ook op Botswana,
Malawi, Senegal en de Seychellen, om nog
maar enkele landen daar in de buurt te
noemen. Men kan er uitgebreide informatie halen.
Er komen elk jaar meer kerstmarkten en
kerststallen zowel in eigen land als bij de

Foto:P&O

ooster- en zuiderburen. Een heel bijzondere kerststal staat in het Belgische Bornem
bij de Sint Bernhardusabdij. Het is La
Grande Crèche du Soleil en grande moet
je letterlijk nemen. Deze Provenc.aalse
kerststal is 17'meter breed, vijf meter diep
en drie meter hoog en is eigenlijk meer
een dorp met straatjes, een kerk en platanen. 224 kleifiguren worden door vijftig
automaten bewogen, de maan schuift door
de lucht, de wolken trekken voorbij en er
is nog meer spectaculairs. Informatie: 023534.4434 of 0032 216.2810.
Nog meer kerst bij
P&O Ferries, waar
je al voor 95 gulden
met eigen auto
mee naar Engeland
vaart, een nacht in
een leuk hotel in

'itj'

''•>}

Engelberg in Zwitserland wil meer zijn
dan wintersportplaats en zo is er deze winter pok het in 1 120 gestichte klooster te
bekijken waar nog benedictijner monniken wonen. In de barokke kloosterkerk
staat het grootste orgel van Zwitserland
en er zijn folklore concerten en jazzavondcn. Ook niet-skiërs komen er dus aan
hun trekken. Informatie: 020-6222033.
Stichting Natuur Cultuur Reizen (074247.8982) heeft van ouüs de meest opwindendc reizen in zijn programma, begeleid
door deskundigen. Om enkele te noemen:
een Grieks-Orthodox Paasfeest vieren op
Cyprus, naar de /ioogs(e wolkenkrabber ter
wereld in Chicago en per boot van Moskou
naar Sint-Petersburg.
Voor ?-o?)io»£Jsc/ie siek'ii is aan te bevelen
in de adventsweken per postkoets, bij winterweer per arreslee. Monschau te verkennen waar twintig feestelijk versierde houten woningen tijdens de adventsweken de
sfeer op het marktplein bepalen.
Informatie: 020-697. 806G.
Lcni Paul
(ADVERTENTIE)
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Maidstone bij Londen verblijft en vandaar
uit gemakkelijk per trein naar Londen
kan om er kerslinkopen te doen. Informatie: 023-561.1888.
Voor wie iets bijzonders wil op een subtropisch eiland dat vorig jaar slechts door
1600 Nederlanders werd bezocht, moet
naar Mauritius, zo'n vierhonderd jaar
geleden vernoemd naar Prins Maurits,
korte tijd zelfs 'van ons' en nu rechlstreeks vanuit Brussel te bereiken met Air
Mauritius (telefoon 0032.221.907.30). Men
rijdt er links, spreekt er Frans en Engels
en een vriendelijker bevolking zou men
nergens vinden.

dit soort dingen Per tre'n en P&O Ferries naar Londen voor kerstinkopen
wordt het smul-

len bij hypnotherapeuten, tarotkaartlezers
en wandelingen langs spookhuizen. Informatie: (24 uur lang, want spoken slapen
nooit) via 0033.1773.769.300.

ci m feclit'branche aanbiedt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het College
Beroepsonderwijs Amsterdam
in do modelessen hier extra
aandacht
aan besteedt. Ken
van de.1 opdrachten dit najaar
was het ontwerpen van eigen
feestelijke outfii in de -stijl van
Chanel. Westwood of Versace.
Joke Veese: ..De studenten
maakten met behulp van een
visagiste en een styliste een
fraaie fotoreportage. Het
resultaat was werkelijk
verbluffend. Chanel en
Westwood waardig."

accentueren.
De kleding
van zulke
modehuizon
zorgt onfietvviji'eld op
elke party of' elk soirccljc voor
een aparte sfeer, die we kennen uit de James-Bondfilms.
Voor de meesten is het echter
niet weggelegd ooit een jurk
van Chanel, Westwood,
Versace of Gaultier aan te
schaffen. Maar de sfeer
opsnuiven, kunnen we allemaal. Want de trends die deze
'Forresters' zetten, vinden wij
terug in de feestkledij die de

Hoge hakken, strakke
pakken en een sexy look

Verschuiving van wintersport
naar warme bestemmingen
ET AANTAL Nederlandse wintersporters loopt terug. Verre, warme
bestemmingen trekken de laatste
tijd meer liefhebbers. Hierbij voor skiërs,
zon- en cultuurminnaars wat tips.

Foto Foxy Fashic

De kleding van Vivienne
Westwood is van een heel

Joke Veeze adviseert iets te
kiezen dat het beste bij je persoonlijkheid past: „Een korte
jurk, een lange jurk, alles kan.
Zelfs een pantalon is mogelijk. Als het maar een goede
pasvorm heeft en gemaakt is
van mooi materiaal.
Ergens lijkt het wel alsof het
de feestvreugde verhoogt als
je kleren aantrekt, die net iets
strakker zitten dan normaal,
als je kousen aantrekt, die net
iets dunner zijn dan anders en
als je op schoenen loopt die
net iets hoger zijn dan
gewoonlijk. Als je allemaal
dingen aantrekt, die je normaal niet draagt dan geeft je
dat een speciaal gevoel. Voor
mij vertegenwoordigt feest-

Enkellange
feesijurk met
top van satijn en
rok van organza

geeft u meer!
Het Nederlands Filmmuseum brengt van 12 tot en met 18 december de familievoorstelling

Bet
naar de
Olympiade
Deze voorstelling is
gebaseerd op de gelijknamige zwijgende film
uit 1928 met Adriënne
Solser in de hoofdrol
van tante Bet uit de
Jordaan. Bet had zich in
Foto Nederlands Filmmuseum
haar hoofd gehaald mee
te doen aan de Olympische Spelen van
1928 in Amsterdam. Ze had zich ingeschreven voor zwemmen, voetballen, worstelen en tennis. Tante Bet was vast van plan op al deze
onderdelen kampioen te worden. Hoe ze dat met haar omvangrijke
figuur voor elkaar moet krijgen, is de vraag.
Adriënne Solser, die indertijd een hele serie Bet-films heeft
gemaakt, had een eigen filmstudio. Met haar rolprenten. aangevuld
met explicatie en zang. reisde ze het land door. Met groot succes.
De explicatie en zang van wijlen Adriënne wordt nu verzorgd door
Jet Pit. Maurits Fondse bespeelt de piano, de regie is in handen van
Charles Janko.
De voorstellingen beginnen om half negen in het Filmmuseum,
Vondelpark 3, Amsterdam. Lezers betalen tegen inlevering van
onderstaande bon tien. acht en vijf gulden (normale prijzen vijftien.
dertien en tien gulden). Kaarten zijn vanaf 5 december verkrijgbaar
aan de kassa van het Filmmuseum, telefoon 020-589.1400.

Bon voor onze lezers

DeBoodschappenKrarit
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE

Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:.
(Maximaal vier personen)

geeft u meer!

PHILIPS BREEDBEELD
FV.ixXjl Suporplatte169beeld
l i i, sicreo tcieteksl '?495 •

70CM BREEDBEELD
., PHILIPS garantie teletekst
. Hifi jtemogcluid Adv "2795

PHILIPS 28PW9501
( mhri odbtpld Europesetv
in t n -ir lOOHzdigitalscan
ti u ) 'eletekst Adv'3895 -

^hiLIPS MATCHLINE
lO'JHERTZKLEUREN-TV
l ° C b ack t me S boelduui btopo (A' Adv '2795-

SONY BREEDBEELD
K</_4Wo1 Super Trinitron
b !mi .tereo txt Adv '2440 -

SONY 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
^ i'S l T, ipickst Aav '2990

FW330, V e r s t e r k e r 2x30 Watt, Digital Sound Control, tuner
30 pre-sets, klok/timer, dubbel cassettedeck, CD-speler, 30 tracks
programmeerbaar, shuffle play, mkl 2-weg luidsprekers en afstandbediening Adviespnjs*910-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak
Officiële garantie

ONY Hi-8 TRAVELLER
R650 PerfektHi-Sbeeld,
H i Fi
stereo geluid
Adviesprijs "2495 -

275.-

145 LITER KOELER
INDESIT automatische ontdoonng Adviespnjs*749 -

325,
345.-

SONY STEADY SHOT
'R565 Met beeldstabili;ator HiFi geluid Adv "2200-

SIEMENS KOELKAST
Metvnesvak 140liter Adv "729 -

ARISTONA VIDEORECORDER MET PDC
2SB51, De snelste videorecorder ter wereld Turbo-Drive loopwerk,
42 voorkeuzezenders, 6 programmablokken, 31 dagen vooruit te
programmeren, afstandbediening. Adviespnjs*845 -

DIGITALE CAMCORDER
JVCGRDV1 Camcordervan
het jaar (EISA) Award

BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud, automatische
ontdooiing Adviesprijs "749 -

BOSCH K O E L K A S T
KTL1330, **** mvnescapaciteit Adviespnjs"899 -

H J - 8 C A M E R A STUNT!
HiFi stereo 12xmotorzoom
afstandbediening Adv '1899 -

229.

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs*649 -

549.-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbeschermmg, mstelbaar
tot 150 minuten Adv'949 -

599.

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing,
zeerstil Adviespnjs'1099-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend
RVS trommel Adv "1799-

ICFK VBiJ
230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren invnescapaciteit
Adviesprijs*1099 -

NU,
vrienWHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv *949 -

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving,
****sterren mvnescapaciteit Adviespnjs*899 -

-..^

679.-

MIELE KOELKAST
K1321S, 270 liter inhoud,
CFK- en HFK-vnj Adv *1399 -

""•.£• PT155A Adviesprijs'725SONY STEREO: E600
Trilogie 4 koppen showvlew + PDC Adviespnjs'1 340 -

~; PHILIPS STEREO KTV
^ PT520A Black-Lme tele*3 tekst mcnitorlook Adv "1395 -

PANASONIC STEREO
HD600, Topper' 4 koppen,
Showview+PDC Adv *1299 -

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviespnjs*1849 -

1299.-

Qüiiii j.uiilmSoi

JVC HIFI STEREO: J600
Hi-SpecDrive Adv "1189- mSc.C PKJU5

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700, 750 toeren centri
fuge, RVS trommel, schok
dempers Adviespnjs"949

üASINDESIT WASAUTOM
WN400, 15 programma's
4,5kg inhoud Adv *799 •

PHILIPS 3 KOPS VIDEO
VR357, Turbo-Drive, PDC,
showview Adviespnjs"945 2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte
afmetingen
Adviesprijs *849 -

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242
Turbo-Drive

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdooiing Adviespnjs*749 -

0/0.

495.-

COMPAQ PRESARIO
P120;
MULTIMEDIA
Ideale thuiscomputer. Adv.*3499.-

- ' G R U N D I G 63 CM KTV
ST650 Teletekst Adv "1829 ÖTÖ

ELEKTRO
FORNUIS
Gasfomuis met
elektrische
oven, verlichting,
sierdeksel
en natuurlijk GIVEG-keur "949-

448.-

INDESIT FORNUIS
Thermostatische oven, duboele ovenruit Adv *849 -

MIELE 1100TOEREN
TOPKLASSEi Volelektronische besturing, zuinig, sti
en milieuvriendelijk '2299-

AEG WASAUTOMAAT
LavamatSOO 850 toeren centnfuge.waterbeveiliging.zuinic
en stil AEG meerdere malen
best getest1 Adviespnjs'1449 -

PHILIPS VHS-VIDEO
VR Afstandbediening "645 -

Ü^M

649.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800, 15 programma's,
ruime vulopenmg, milieuvnendelijk.deurbeveiliging "1079-

LUXE 1400 TOEREN
18 programma's, regelbarethermostaat en centrifugegang

,-SONY TELETEKST
• H' Black Trinitron Adv "99

'-|Q3&

459,

INDESIT1200TOEREN
Instelbarecentnfugegang.regelbare thermostaat, RVS trommel zetfreinigendepomp "1199 -

1075.-

,'PANASONIC KTV TXT
TX21 SScmFSQ Adv "849-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle900 Watt magnetron, 24
liter inhoud, makkelijk te remigen Velekookfunkties "699-

ETNA FORNUIS
1401,Gasfomuts Stuntprjsi'898-

498.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

AKAI STEREO VIDEO
ÊÊBCCf^^
G720 SHQ.Mid-mount '

^ ' PANASONIC63CMTOP
^ G1 HiFi-stereo T XT "1599-

249.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 Watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma s Adv "599 -

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 m 1 kombi magnetron met hete-lucht, gnil en cnsp,
dusontdooien, koken, bakken,
bradenengraöneren Adv *999 -

PHILIPS MATCHLINE
VR7 Topmodel HiFi stereo
Turbo-Drive jog & shuttle,
Showview
+
PDC
Adviesprijs "1545 -

,- 55CM STEREO / TXT
. ^ +0ff Philipsgar Adv "1245-

189

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud, eenvoudige bediening Adv "599 -

599.-

K r a c h t i g e 1100 Watt
motor met metalen
buizen, oprolsnoer en
optimaal f i l t e r s y s t e e m
Adviespnjs*349 -

; SONY PORTABLE KTV
SONYTOP-MONTAGE
,'1 M1400 Afstandbed '550 E80, Europese videorecorder van het j a a r '
SHOWVIEW + PDC, 4 kop-,4\
_ _
*-PHILIPS TELETEKST pen HiFi -stereoAdv "1670-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V14, 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek

349.-

KONDENSDROGER
GeenafvoernodigiRVStrommel

ELECTROLUX
STOFZUIGER

745.

SAMSUNG
"^
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien, uitneembaar draaiplatea.u "279 -

PANASONIC KOMBI
KOMBI MAGNETRON
NN750, Digitale bediening
van magnetron, hete-lucht
oven en gnllelement, automatische programma's "949 -

PHILIPSHiFiSTEREO
V R 6 5 2 , TURBO-DRIVE,
V SONY KTV STEREO TXT 4
koppen,
longplay
, X?101 55cm Trinitron "1440 - Afst Bed Adviesprijs "1295-

~1 PHÏLIPS 70CM STEREO
'^ PT4512 Teletekst Adv "1645-

TOPMERKWASDROGER
Tijdklok pluizenfilter "495 -

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak Adv "699 -

ONYHi-8 HIFI STEREO
R750 STEADY SHOT, absouut topmodel Adv "3110-

. SONY 100HZ SUPER!
, KVEP561 SuperplatteTnni•ron pip digital scan ste« reo teletekst Adv '2970 -

/ SONY 63CM STEREO
, ' , X2501 Hi BI Trinitron teletekst
T met geheugen Adv "1770'
------

PHILIPS MINI HIFI SYSTEEM MET LUIDSPREKERS

Luxe luchtafvoer droger met eenvoudige bediening, 5 kilo
inhoud, anti-kreuk programma, links- en rechtsdraaiende
trommel, LED-mdikatie Adviespnjs*749 -

'RAVELLER;TELAAG!
Ox motorzoom O 6 lux
uil-range
auto-focus
.dviespnjs'1709-

SAMSUNGCAMCORDER
E807,8xzoom Adv "1199-

. SONY 72CM TRINITRON
'V' KVC2321 Stereo txt "2550-

WHIRLPOOL WASDROGER

SONY LONGPLAY
E250 Showview + PDC EK»Xl«
Adviesorijs "780 -

SIEMENS 2-DEURS
235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv *985 -

2898.LASER MULTIMEDIA
P120;8Mb,1Gb,W 95, 8 speed,
kleurenmonitor, Adv. *3299.-

TV/VIDEO COMBI'S

995.-

SIEMENS WASAUTOM
WM20000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuur
regeling, bespaartoets *1348

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM
WA821 4, Hoog centrifuge
toerental, waterbeveiliging
bespaarprogramma's *1349

895.-

Gas^tektro fornuis met negelbare
onder- en bovenwarmteen mfraroodgnll Adviespnjs*1025-

648.

ATAG FORNUIS
FK055, Gasfomuis met elektnsche oven, mkl gnil en sierdeksel Adviesprijs "1450 -

948.SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat Adv *298 -

178.ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen *135-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 ma
chme,1000toeren *1549

2598.SONYVIDEORECORDER
E11 A f s t a n d b e d i e n i n g
Adviesprijs "650 -

OKI LASERPRINTER
OL400; STUNTPRI JS' Adv.*1163.-

WAS-

478.KLEURENPRINTER
CANON BJC2;lnktjet Adv.*599.-

368.-

PANASONIC VIDEO
SD22; BESTE KOOP!
Afstandbediening Adv '734 -

JVC T U R B O VIDEO
J228 Showview, PDC, shuttle Adviesprijs "769 -

.GRUNDIG TELETEKST
- TM 640 51 cm Adv '1099-

« G R U N D i G PORTABLE
P37jyo Teletekst Adv '699 -

ICFK v»uj
OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv *595 -

298.328

90 LITER VRIESKAST
Svakken Adviespnjs*698 -

SONY DISKETTES
ïFormat.10 voor

/.auKa

WHIRLPOOL KAST
AFB594, **** capaciteit,
CFK-vrij

=..,
GRUNDIG SHOWVIEW

448.-

snel loopwerk Adv *799 -

BOSCH VRIESKAST
GSD1300,3laden, tlkginvnescapaciteit Adv "848 -

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG221 Afstandbediening
Adviesprijs '498 -

548.-

KTV37CMTELETEKST

^ PORTABLE KTV 37CM

i-

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
*1099 -

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren Slechts 40cm
breed Adviespnjs'1435

AEG TURNAMAT
Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid '1699

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge
zuinig, stil en miheuvrien
delijk, waterbeveiligmc
Adviesprijs '1649 -

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk, 3 proiramma's 12 couverts *899 -

549.BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012, RVS interieur,
4sproemiveaus Adv "1179 -

749.BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341,3 programma's, variabele indeling Adv *1099-

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000, RVS binnenzijde
iveibruikswaarden *1348-

949.-

MIELE VAATWASSER
G570, TOPKLASSEi 6 programma's, 12 couverts, waterontharderenwaterstop "2099 -

1249-

B G G B E T E R EN G O E D K O P E R
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BRAUN
PLAK
CONTROL
Oplaadbare
elektrische

'
N
'
_,„

_

Als beste getest

klinisch
bewezen:

IEFAL STEENGRILL poetst beter.
fa, PERS. GOURMET
Gourmetten, grillerenen
[•a'cletten. Advlesprijs'235.-

sec

Ad^'182.-

haak en slagroom klopper, l

125.

jlONDE G O U R M E T
burmetten en racletten,

GEZICHT
SOLARIUM
4 UVA TL-buizen, 2 beschermbrillen.Adv.*129.-

MOULINEX CHEF
Kompaktekeukenmachine, snijden, raspen, mengen en kneden. Adv. *127.50

Helaas bestaat er geen magische manier om vet van de een op
de andere dag te laten verdwijnen. Alhoewel veel advertenties
je dat wel willen laten geloven. Bij de meeste afsjankkuren is er
alleen sprake van vochtverlies. Dus weg illusies, weg geld!
Toch is het mogelijk om snel en zonder gezondheidsrisico's af
te vallen, dankzij het door een Nederlandse arts ontwikkelde
Maaltijd Plus.

IBRrlUÜ]

IjEFAL GRILL

iföhtaktgrill, uitneembarjgrillplaten.thermostaat.
fdViesprijs*159.PHILIPS BEAUTY-SET
Luxe LAD.YSHAVE met
diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure en
huidmassage in fraaie
cassette. Adviesprijs'iso.-

Een caloriebeperkt dieet zoals Maaltijd
Plus is ideaal voor degene die op een
verantwoorde manier wil lijnen en toch
de dagelijkse warme maaltijd liever niet
mist. Aan voedingsstoffen komt de gebruiker absoluut niets tekort. Integendeel, Maaltijd Plus is zodanig opgebouwd en uitgebalanceerd dat deze
maaltijd beter is dan menige 'gewone'
maaltijd. Afhankelijk van het gewenste
streefgewicht kan Maaltijd Plus daarom
gedurende langere tijd worden gebruikt
zonder risico's van voedingstekorten.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Maaltijd Plus al meer dan l O jaar lang
het meest succesvolle dieet in Nederland is.
Een bijzondere meerwaarde van Maaltijd Plus is het gunstige (verlagende)
effekt op bloeddruk en cholesterolgehalte. De unieke samenstelling maakt
Maaltijd Plus overigens ook ideaal voor
bijvoorbeeld slechte eters of mensen
met maag/darmklachten. Maar ook
vóór, tijdens en na sportbeoefening is
Maaltijd Plus een prima oplossing. Het
geeft je lichaam voldoende voedingsstoffen terwijl je maag slechts minimaal
wordt belast.
Sinds enige tijd kan Maaltijd Plus als
reep nog makkelijker worden meegeno-

BRAUN
STAAFMIXER
160 Watt, mengbeker. *60.50
3495

LUXE HANDMIXËR
1 50 W. gardenen deeghaken.

1995

pLIPS FRITEUSE
£2 liter, lift, kijkyénsteren
itwasbaarf ilter. Adv.*20Q.-

JONDE FRITEUSE

. .1 v*' ' •

B RAUN

SILK-EPIL

langdurige ontharing.
Adviesprijs*148.-

PRIJS*
pjFAL FRITEUSE
fjjÖHide wand, filter cpntrol,
•Mepyriesstand.Adv. *99.-

_ - . PHILIPS
BROODROOSTER
Metterhperatuursensor.*70.-

PHILIPS LADYSHAVE
Met fluweel zacht scheerblad, 220 Volt. Adv. *79.-

IBCO
\PRIJSA

25--

CARl/IEN KRULSET
18 rollers :in 2-maten.
Adviesprijs-99:-

BRAUNGASKRULLER
Snoerloze volumeborstel,
l met regel bare thermostaat.
p|yiësprijs*259.-

PHILIPS x
SNOERLOZE
WATERKOKER ;
1,7 liter. .Optimaal gebruiksgemak. Adv.*109.tjHJl&ibp; Stille stofzuiger

Met diff usor en 2 standen.
Adviesprijs*39.-

KOMPAKTE
WATERKOKER .

|eïi;|extra hulpstukken
f Ai,v.iesprijs*230.-

Met droogkookbeveiliging. Adyiesprijs*49.-

129;-

fElfECTROLUX 1100W
|Z430; Met metalen buizen. .
||&yiésprijs*379.-

OPLAADBARE3 KOPS
PHILISHAVE

HS805; DUBBELEscheertechniek en tondeuse.
Adviësprijs*215.-

pip 3 00 WATT

~
_

Hester de Ruiter uit Ridderkerk is een
enthousiast Maaltijd Pltis-gebruikster.

Zelf bepalen
Dal afvallen eenvoudig kan zijn, zonder
moeilijke of zware diëten, heeft ook
Margaret van Duin uit 't Harde zelf ervaren. Dankzij Maallijd Plus is zij in enkele maanden tijd maar liefst 18 kilo afgevallen.
Margaret werkt 's avonds in hel cafelaria/reslauranl van haar ouders. Afgezien
van hel feil dal je dan erg onregelmalig
eet, zijn er ook nog allerlei lekkernijen
onder handbereik. Na verloop van tijd

Hester de Ruiter

ondervind je daar toch de gevolgen van
in je gewicht. Margarel heeft hel piobleem opgelost door een aantal maanden lang het ontbijt en de lunch te vervangen door een beker yoghurt mei
daarin opgelost Maaltijd Plus. "Het is
eigenlijk vanzelf gegaan. Het mooie van
Maaltijd Plus is dat je zelf bepaalt hoe
streng het dieel is. 's Avonds kun je gewoon warm elen als je dal wilt. Je bépaalt gewoon je eigen tempo. Bovendien is het heel gemakkelijk. Een beker
yoghurt, een lepel Maaltijd Plus erin en
dat is het. Geen lastig gedoe met afwegen van allerlei groenten of rauwkosl.
Dit is echl een heel eenvoudige manier
van lijnen".
Margaret is inmiddels al een hele tijd
geleden gestopl en sindsdien is ze geen
kilogram meer bijgekomen.
Maaltijd Plus is verkrijgbaar bij
(DA)drogist, reformzaak,
apotheek, Albert Heijn, Etos,
Trekpleister en Kruidvat.
Voor meer informatie over Maaltijd
Plus kun je tijdens kantooruren bellen
met de dieetlijn: (0492) 50 98 00.

Vraag
ernaar
bij uw drogist!

IA w Interieur wel een nieuwe
Impuls gebruiken? Kom dan
naar De Qraaf Plafonds &
Wanden. Onze showroom is één
grote inspiratiebron. IA komt er
op Ideeën. IA ontdekt er vele
combinatiemogelijkheden. En IA
krijgt er deskundig advies.
IA kunt kiezen uit plafond- en
wandpanelen in vele kleuren,
dessins en materiaalsoorten.
Elke paneelsoort met z'n eigen
sfeer en uitstraling. Modern,
klassiek, rustiek, romantisch.
IA vindt de stijl die bij u past.
Ontdek de mogelijkheden
voor een persoonlijk,
exclusief interieur.

Metafneembaarreservoir.*49.-|

;

Terug naar maatje 38

Margaret van Duin

Uit recent medisch onderzoek
blijkt dut u het best en /onder gezondhcidsrisico's kunt afvallen
met 'niaaliijdvervangeis' /.oals Min i k u u r en Maaltijd Plus. In een test
van afslankproducten in hel consumemenprognimma KASSA! van
de VARA eindigde M i n i k u u i overtuigend op de eeiste plaats. Ook in
de Con.sumenlengids kwamen Min i k u u r en Maaltijd Plus als beste
uit de bus. Bovendien werken
maaltijdvervangers als M i n i k u u r
en Maaltijd Plus ook bloeddruk- en
choleMerolverlagend. Ideaal toch!
Tevens is Maaltijd Plus ideaal voor
hen die niet te streng willen lijnen
en 's avonds gewoon warm willen
blijven eten.
Maaltijd Plus is verkrijgbaar in
diverse fri.s.se smaken: vanille,
banaan, bosvruchten. chocolade,
mokka en meergranen.
Ook zijn er combinatie-verpakkingen om op een voordelige manier
kennis te maken met de veischillende .smaken. Vanwege het l O-jarig
bestaan van Maaltijd Plu.s worden
er de/.e maand
3 nieuwe smaken geïntroduceerd: kersen,
appel-kaneel en
sinaasappelperzik.

9s uw interieur toe
aan een facelift?

PHILIPSCITRUSPERS

IIIPFZUIGER

men! Door deze kompakte verpakking
is de Maaltijd Plus reep prima geschikt
voor onderweg, op kantoor of op school.
Iemand die echt wil lijnen, heeft dus
niet meer het excuus dat het zo lastig is!

Omdat ze in een drogisterij werkzaam
is, kent ze natuurlijk vele dieetkuren.
Haar keus is echter bewust op Maaltijd
Plus gevallen. "Ik heb al vaker geprobeerd om enkele kilo's af te vallen. Dat
lukte dan ook wel, maar zodra ik stopte
zaten ze er zo weer bij", bekent ze. "Dat
heb je met Maaltijd Plu.s niet. Ik merk
dat ook mijn eetgewoontes door het gebruik van
Maaltijd Plus veranderd
zijn." Hesier is in 4 weken tijd maar
liefst 8 kilo afgevallen. "Ik gebruikte
Maaltijd Plus twee keer per dag in wat
yoghurt. Maaltijd Plus is ook erg gemakkelijk als je niet thuis eel maar op je
werk. 's Morgens maak ik een beker
yoghurt klaar, die zet ik dan op mijn
werk in de koelkast. In de lunchpauze
ben ik dan zo klaar, geen ingewikkeld
gedoe met afwegen of nieten en zo. Wal
mijn maat betreft, ik ben al van maat 42
naar maat 40 teruggegaan. Één maatje
minder lukt me mei Maallijd Plu.s ook
nog wel!

l

SANDWICHMAKER .
Razendsnel een heerlijke l
tbsti. Adviesprijs*59.-l
ïlofchocolade fondue. *119.-

Al 10 jaar lang zijn Maaltijd
Plus en Minikuur in diverse consumententests het
best uit de bus gekomen.

Lijnen zonder
gezondheidsrisico's

BRAL
Grote, krachtige 460 Watt!
keukenmachine'met snij-1

115.-

PRIJS t
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JEJêktrönisch regelbaar. '299.-

liFJSK STOFZUIGR

LUXE PHILISHAVE
Verende scheerhpöfden

K R U P S ESPRESSO)
KOFFIEZETTER
l
in éën. Adviesprijs*297.-|

prestaties: in. reiniging
|dqpruniekfiltersysteem.

ace
PRIJS,

Wonen in de stijl, die bij .ti past.
VLAARDINGEN-AMSTERDAM-ZEIST

HD7200; Kof f iezétter. *69.-1 ~èr

: BRAUN

FLEX

:, • .:•

|LE STOFZUIGER; l

12-KOPS STUNT
Maximaal 2 per klant.

*
•-.-•:—.BRAUN OPLAADBAAR

eirö; Adv/iesprijs*449.-

laads.ysteem. Adv. *178.--

Aanbieding Sloggi's
alle modellen
dames- en herenslips

Koffiezetter met ther-l^l
moskan. Adviesprijs.*109.-l i l

ll$0fWATT TURBO
||J|ktronisch regelbaar.

269.-

IJjfL'IPS 1300 WATT
^5537; Elektronisch reSpKare iuigkraèht, aull^atisch oprolsnoeren
talen buizen. Adv.*440.-

ULINEX SUPER
ft:Watt vermogen.
2y|esprijs*229.-

4 halen 3 betalen
PROFESSIONELE
TONDEUSE
Komplete, kappers-set

35.-

129.
pföDBARE

STOOM STRIJKIJZER gi
Regelbare thermostaat,lN„
stoómstooten sproeier. *5$.-1 !•;»

Mimaal 2 per klant.

DIGITALE PERSONEN
WEEGSCHAAL
Weeqt nauwkeurig..

CARMEN VOETENBADIS3I
Bruisbadsysteem, ideaall|voorvermoeidevoeten.*145.-|5 l

TVIIBCO
IPR/JS^
75.SINTERKLAAS KOOPAVONDËN 19.00 - 21.00 UUR
m$: •:.:'. • .

'

. " • ' • ' . . • Alle filialen:

./ ; . ' . . . • . •

Dinsdag 3, Woensdag 4 december.
Donderdag 5 december om 17.00 uur gesloten.

''-•.'

Woensdag - donderdag - vrijdag
HAPPY HOUR 16.00-18.00 uur

SANOFI BEAUTÉ
NEDERLAND B.V.
Govert van Wljnkade 48
3144 EG Maassluis

Met de kerstdagen a ia carte eten
Reserveer nu uw tafel

Poslbus 97
3140 AB Maassluis
Tel. 010-5931350

Wij bezorgen ook spareribs en div. andere
gerechten

Boul. Barnaart 22 - Zandvoort
Tel. 023-5715445

aanbieding loopt tot
eind december

TEFAL STOOMBOUT|
*n-9f\. B/I„* ..»: A i, n «.«: I
kalksteafje, drinkt gewoon l

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

PRUS t

ÜÜIMELZUIGER .

BEAUTÉ

Haltestraat 55

149.-

Ï7;; Sterke motor, op
Sl'e zuigkracht, meta-

SCinOFi

Kroon Mode

i

CONTROL
4Q05; Zwenkend scheërhoofd, tweeling scheerblad.
Adviesprijs*2i9.-

|H;
'||S

Amsterdam Jarmuiden 47. Telefoon 020 - 613 47 75. Open: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

PHILIPS 10-KOPS

1

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

offerte.

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

Vrijblijvend

Sanofl Beauté Is een onderdeel
van de Franse onderneming
Sanofl S.A. waarin EU Aqullalne
een meerderheldsbelang bezit.
Bij Sanofl zijn ruim 30.000
mensen werkzaam, verspreid
over vestigingen In meer dan
100 landen.
Aan Sanofl B.V. en gelieerde
bedrijven zijn In Nederland
ongeveer 150 medewerkers
verbonden.
De activiteiten van Sa non B.V. In
Nederland belretten onder
andere de research, marketing
en registratie van op recept
verkrijgbare geneesmiddelen en
de marketing en distributie van
produklcn voor laboratoria en
ziekenhuizen.
De hoofdactiviteiten van Sanotl
Beauté Nederland, gevestigd Ie
Maassluis zijn marketing en
distributie van parfums en
cosmetica.
BIJ Sa non Beauté behoren onder
andere de volgende merken:

Van Cleef&ArpcIs

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Oproepkracht
verkoopmedewerk(s?)er
voor zowel de Bijenkorf Ie Amsterdam als Rotterdam.
Uw functie:
Verkoop van Yves Saint Laurent parfums, cosmetica en huldverzorglng.
Verstrekken producllnlormalle.
Assistentie tijdens salonbehandellngen.
Inzet tijdens promollonele aclivileilen.
Uw profiel:
Onze gedachten gaan uit naar een representatieve en dynamlsche persoonlijkheid.
Het diploma schoonheidsspecialiste Is een must. Helst aangevuld met vaktechnische ol commerciële cursussen.
De sollicitant moet beschikken over ruime verkoopervaring In
de cosmetico-branche.
Wij bieden de kandidaat werk in een professionele omgeving
waarin hel vanzelfsprekend is dat de Inbreng beloond wordt
met een salaris passend bij het belang van de functie.
Daarnaast biedt Sanofi Beauté uitstekende secundaire arbeldsvoorwaarden, waaronder diverse interne trainingen.
Uw Interesse voor deze uitdagende functie maakt u kenbaar
doorsnel te reageren. Wij verzoeken u uw sollicitatie en curriculum vitae binnen l O dagen na hel verschijnen van deze
advertentie aan ons toe te sturen.
Voor inlichtingen omtrent de luncile kunt u contact opnemen
met de heer P. J. J. van Mechelen, directeur Sanofi Beauté
Nederland B.V., telefoon 010-5931350.
De sollicitatie kunt u richten aan: Sanofi Beauté Nederland B.V.,
t.a.v. de heer R. A. van der Mije, Personeelsmanager,
Poslbus 97, 3140 AB Maassluis.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Sanofi Beauté Nederland B.V. zoetó op korte termijn
kandidaten voor de functie van:

I'arfs

_^.
OScikA/ d&<o~r^fS^o*NÜA^

W

18

woensdag 27 november 1996

Wppkmpdia 17

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

l LUXE GLAZEN SERVEER"SCHAAL MET GEVLOCHTEN LINT

GROOT
-=ss
KERSTSPEELBOEK
LIEFST
•$£ (•?\
80 PAGINA'S -f;, -;;
ELDERS
('ty1'*!

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 06-35022204 (1gpm).
00 245 292 777 Het telef nr
dat alle 06 sexnummers overbodig maakt (200 cphm)

ECHT THUIS!

24 u./p d ca 1 gpm

BEL ME THUIS!
06-96.80 (ca. 1gpm)
VERNIEUWD
Dames geheel Privé!
06 - 96.88
24 u./p.d. ca. 1 gpm
Dominante vrouwen geven
telnrs voor SM-kontakt
06 - 320.325 80 (1 gpm)
Naar bed met getrouwde
vrouwen thuis.
06 - 9603 (80 cpm).

-jA'/ VJ,'/'] V„Xv

ELDERS /t'lV^*"'"'''
4 O <ycT f,.'/; ''•'»?•
J-ü^yö liiJiJ HTi*
12 ROLLEN TOILETPAPIER - 30OO VEL

>la

j

^-SS322^=---^

KODACOLOR
KLEURENFILMS

INHOUD LIEFST

Tffiilim$i$ir

WHISKAS
volledige voeding voor katten.

i/an sliitvaste
uai
van
slijtvaste kunstvezel, voorin
voorzien van
anti-slip gedeelte voor uw voeten.
Universele maat. Complete set
universele

n i i \f M j* j* ^^ •» • • _

BLIK 400 GRAM

ELDERS *"**'

ELDERS

^"*---Z.

ATOMATTEN

Diverse smakenn

100 ISO, goed voor 72 prachtige foto's

1.9 LITER

ANONIEME sexafspraakjes Hete vrouwen (35+) willen
Sexkontaktlijn Amsterdam
SEXKONTAKT Direkt a/d lijn'
06 - 320 330 79 (75 cpm)
06 - 9668 (80 cpm)

06 - 98.50

~J7

in trendy kleuren
of chroom

Amsterdam SEXDATING
Heerlijk DISCREET apart met
Vrouwen uit A'dam willen sex1 hete vrouwen uit Amsterdam
06 - 350.445 20 (75 cpm)
06 - 320322.11 (75 cpm)

BEL DAMES THUIS!
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

tt

JOOS

AIRPOT
THERMOS
x
KAN

06 - 350 10 350 (75cpm)

(95 cpm) haar eerste
GAY-kontakten snel Direkt
GANG-BANG met drie man Apart met een hete knul1
06-320 322 29
06 - 9518 (60 cpm)

Bel 06 - 9780 (80 cpm)
voor sex met hete
STUDENTES'

voor het feestelijk presenteren van uw koekjes
?nbonbons
,, *.^^ ( f c
n fraaie geschenk- f l v " ; ' - , ' ' f i t t^ ''•"''\

voor urenlang speelplezier

06-Nummers

ELDERS VX&

tv fek$L<l^ ^

J-&98'
r ROLLEN POPLA
. TOILETPAPIER
ƒ'-"?"? ^f'i'i f^''

HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdami
06 - 9613 (60 cpm)

1997
or al uw belang
rijke afspraken

ELDERS

HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Apart met een hete jongen
06 - 9878 (60 cpm)
JONGE mannen gezocht om
vrouwen 40+ te verwennen
06 - 9709 (80 cpm)
Kerels gezocht voor SEX
met dames (40+)!
Bel 06 - 9705 (75 cpm).
Kerels gezocht voor fijne sex
met hete dames 40+.
06 - 9601 (1 gpm).
Kerels gezocht voor echte
sex met dames 40+' Direkt
apart! 06 - 9517 (80 cpm)
Mannen gezocht om hete
vrouwen (30+) te verwennen
06 - 9580 (80 cpm)
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra m bed Sexkontakten!
Bel: 06 - 9844 (75 cpm).

Vele mannen gezocht voor
SEX met dames 35+. 06-9620
Regiosexdating. vrouwen uit (80 cpm) Vrouwen bel ECHT
jouw regio willen sex!
gratis 06-4999
06 - 9511 (1 gpm)
Vrouwen (40+) willen sne
SEX telefoonnrs van
SEXi! DIREKT APART' Bel nu:
studentes, ze geven echt hun 06 - 9633 (1 qpm).
nr 06 - 9501 (80 cpm).
Sex via je POSTCODE: vrouwen uit jouw postcodegebied' 06-9811 (80 cpm).

Diverse clubs

SEXKONTAKT vrouwen
(25+) willen sex. Direkt a/d
lijn! 06 - 9663 (80 cpm).

2 warme STUDENTES privé
massage, relax, trio Middenweg 89A A'dam 020-6925183

Sexoproepen van de
heetste vrouwen (20-59 jr)
06 - 350.442 52 (75 cpm)

BETTY'S ESCORT
020-6340507, dag va 19 u.
geen auto voor de deur.

m\ GOUD

êX^,;

UWUU-

M APPELTJE

§ggi

^^•^•H i^Tnc
A A KI.
GIDS TOAUT
TOONT AAN

BESTE KOOP

MAISON
ROUGE

SAP

heerlijke rode wijn
^^

PAK 250 GRAM

LITERELES

IBI r>n • A ir-

if • *NCMiVW

^III l

l H ^7 /\ R/1

t A. A ^

«f
met witte chocoladedip Mïrtfm ^
^ 800 GRAM êMM4 tüB
ELDERS
$1
-rrwT ffiSpèPtefe

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen mei
de persoon van jouw keuze
Sexoproepen van de heetste Probeer het eens en bel
vrouwen (20-45 jaar) 06-9567 06-350222.21 (100cpm).
(80 cpm). Vrouwen bel gratis Luxe pnvéhuis! 12 meisjes
06-4633
ƒ 125,- p u. Bubbelbaden
SM-VOOR-2' direkt apart voor sauna's. 10.00-1.00 Sarphati
park 118 A'dam 020-6723022
dominant sexkontakt.
06 - 320.329.99 (75 cpm). Privé A'dam, 9 top-meisjes
SM-voor-2 voor 'n streng of Ook heerlijke trio's va. 10 u
onderdanig SEXkontakt! Bel' Overtoom 443, 020-6188677
06 - 9537 (80 cpm).
• Wij behouden ons hè
SNEL-DOORSCHAKELLIJN recht voor zonder opgave van
Hete negerinnen echt op- redenen teksten te wijzigen
bellen. 06 - 9880 (80 cpm). of niet op te nemen
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Bel het Cebucc voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.

^ttfiBg&M&Éft^
HINUU

DVIHUUCLLC;

VOOR

DIRK VAN DEN BROEK

ELDERS

'%'il.ïvfe^AlÏjM^

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplem • HOOFDDORP: Matktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenho!
• AMSTERDAM. Heinekenplem (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord). EN NU OOK' • ZAANDAM: Westzijde 47

Op 11 december verschijnt in een oplage van meer dan
500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'.

IR

OED

Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer adviezen
aankoop woningen, woninginrichting en
kerstaankledingen.

Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters
421 B, Amstelveen,
tel. 020-6451515.

!'

Weekmedia 17

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M cro-adverlenties kunnen worden ge/el over I of 2 kolo timen l treed l e in diverse lettergrootten.
F' rtieiilieren venvijzen wij naar (h- speciale lion op de
pjgina „MICKO'S".
I* latning is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVÖOKTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
Sluitingstijd; dinsdag 12.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
* Zandvoorls Nieuwsblad, Gaslltni.splein 12, 2042 J M
Zandvoorl:
Plaatsing is ook m o-dijk in clc volgende combinatie:
W2. Zand voort s Nieuwsblad, Anislelveens Weekblad,
Uithoorns» Courant, de Honde Vencr, Aalsmeerder
Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblml. ƒ5,82 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
Tfr Informatica over on/e overige aantrekkelijke advertentiecond>inaties in de Micro's /.i j n op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
*
"^ Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ0,- adm.kosten.

* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnuminers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverleerders builen hel verspreidingsgebied één krant vcrsttitird. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen cxcl. 17.5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinalie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor be/.orgklnchten) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AI) Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
weck.
Voor de betaling ontvangt n een acceptgirokaart.

Felicitaties
• Hiep hiep hoera,
vandaag Thijs één jaar!
Fijne dag. Kusjes oma Wil.

Omgeving Den Haag. Ik ben
Truus en ik zoek een leuke
man, omgeving Den Haag,
om gezellig wat te gaan
Kindermodellenbureau „SPECIAL KIDS". Hét bureau met de doen: samen stappen of zoleukste kinderen. Voor info en gratis inschrijving stuur recente iets dergelijks! Ik hoor
foto + persoonlijke gegevens naar SPECIAL KIDS, Haarlem- het wel van jullie mannen!
merweg 319 D, 1051 LG Amsterdam. Tel. 020 - 400.34.02. 06-35.15.156 1 gpm. Boxnummer 441046.
Fotomodellen (m/v) gezocht.
Omgeving
Den Haag: ik ben
Bel infoband: Inter Look 020Horecapersoneel
Michel, heb kort blond haar,
400,34.02. Gn inschr.geld.
grijsgroene ogen, slank
gevraagd
Lijkt het u leuk om te werken
gebouwd en'1.82 m lang.
als visagiste of hairstyliste?
Verder ben ik altijd vrolijk en
Bel dan voor info Instituut
Visrestaurant
sportief. Kom jij ook uit omg.
V.I.P. 0344 - 65.22.21, ook
Duivenvoorden in Zandvoort Den Haag en wil je een af's avonds bereikbaar. Opleivraagt met spoed
spraak met mij? Reageer
ding in eigen regio. Niet leefBEDIENEND PERSONEEL dan! Ik reageer terug!
tijd gebonden, m/v.
Soll. bij mevr. P. Keur
06-350.15.156 1 gpm. Boxtel. 023 - 5731623.
nummer 282593.

Divers personeel gevraagd

• 28 nov. ziet Ellie Sarah,
gefeliciteerd. Han, Corrie,
Jeroen, Danny.

• JOOP, lang naar
• Cathy en Marjon 23-11-'96
uitgekeken, het is echt waar, 15 jaar samen. Gefeliciteerd.
je werkt op N.U. al 25 jaar.
Rini + Herman
Lieve mam en pap, van har- • De schreeuw van de
te gefeliciteerd met jullie
Leeuw, al 45 jaar, hartelijk
25-jarig huwelijk. Alex & Ester, gefeliciteerd. Harro.
• Minke 65, gefeliciteerd,
• Ellie ziet Sarah 28 nov.
doe
vooral
voorzichtig. Hartelijk gefeliciteerd. Adri,
WVVNL-WVANV tot zaterdag Lida, Marcel, Bianca, Jeroen.
• Minke, 65 jaar, heus waar! Hanny en Michel, 45 jaar al
Gefeliciteerd, de vrienden hand in hand, ook nog eens
van a.s. zaterdag.
de beste buren van het land.
• Minke krijft 30 nov. AOW, Hartelijk gefeliciteerd.
Han en Birgit
gefeliciteerd door al je vrienden van WVVFNL-WVANV. • Hanny & Michel, namens
• Morgen zusje ben je pasalle tuinkabouters, ga zo
echt Sarah. Geraldine & Jan. door. H.G. David de Kabouter
• Nico, gef. met je tweede • Van harte gefeliciteerd met
prijs v.d. Slowing Ball. Wim, je AOW, al je vrienden leven
met je mee Minke!
Denys, Harry, Allet e.v.a.

Kunst en antiek

Uitgaan
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
30 nov. - 1 dec. 9-17 uur
Org. v. Aerle 0492 - 525483

Restaurant ,,Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag.
Aan de vleugel, in het weekend:
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel. 023-5713599.

Omgeving Utrecht: jongeman, 38 jaar met blond haar
en blauwe ogen zoekt jou!
Ben jij lief, net, eerlijk,
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en betrouwbaar en wil je een
kamerverhuizingen/ transport. nieuwe relatie beginnen?
Voll. verz. Dag-nachtservice. Reageer dan! Ben jij ook nog
020-6424800 of 06-54304111. trouw en woon je in Utrecht?
Prima! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 334320.
Onderhoud,

KOLONIAALSTIJL

Rotterdam: hoi, met Corry. Ik
ben 52 jaar, heb een maatje
meer en zoek een leuke man
voor een goede en spannenTAFELS
DE KLUSSENBUS
de relatie! Ik houd van knuffeVoor iedere klus, bellen dus. len en heb vele hobby's!
300 in voorraad
Tel.:
023
5713780
antiek, klein,
Mannen, ik ben zeer interesgroot, dik, dun.
Gepens. schilder heeft nog sant. 06-350.15.156 1 gpm.
tijd voor schilder- en klein on- Boxnummer 274279.
Jan Best
derhoudswerk. 023 - 5718248. Rotterdam: hoi, ik ben Jan.
Keizersgracht 357,
020-6232736.
SCHILDER heeft nog tijd v. Ik ben 49 jaar, heb donkerShowroom:
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. blond haar en donkere ogen.
Mijn beroep: vrachtwagenMr. J. Takkade 30,
prijsopgave.
Aalsmeer, 020-6412137.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. chauffeur. Ik werk veel, maar
niet 's avonds. Daarom zoek
Veilinggebouw Amstelveen. • Wij behouden ons hetik een leuke vrouw om de
Heden inbreng voor veiling
recht voor zonder opgave van dagen leuk mee door te bren9 en 10 december. Spinnerij redenen teksten te wijzigen gen! 06-350.15.156 1 gpm.
33, Amstelveen, 020-6473004. of niet op te nemen.
Boxnummer 439434.

Utrecht: IK ben Marleen, 19
Kleding
jaar en woon op kamers in
Utrecht. Ik heb blond haar,
groene ogen. Ik houd van
uitgaan en sporten. Jn het
Monet Strijkservice
weekend ben ik vaak in NijGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken megen te vinden! Ik hoop dat
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- je reageert, dan spreken we
wat af! 06-350.15.156 1 gpm.
zaamheden. Voor info: 023 - 5717177 of 5715021.
Boxnummer 988643.

Restaurant „Queenie"

B Aktieve Amnesty-mensen
zoeken andere actievelingen.
Tel.: 023 - 5719107.
a Bert, bedankt voor de service v.d. strandbedden. Leny,
Ed, Nico, Wim, Maaike.
B Geen Popie Jopie auto
meer, toch nog veel plezier.
25 jaar KPN. Binkie.
Gevraagd gastgezin vo'or 2
Poolse kind. 30/6 - 20/7/97
St. Hart v. Polen. 5715004.
* Gezocht: 40 personen m/v
in A'dam e.o. zonder motorrijbewijs voor test motorrijbewijsopleiding. Testavond: vrijdag 29/11 18-22 uur. Toegang
gratis. Telef. aanmelden
Rijschool Nelen: 020-6633773.

IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering?
Voor VROUWEN start in jan. '97 een intensief begeleidingstraject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage.
Lödige Holland B.V. is de Nederlandse vestiging van Lödige Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier:
020 - 6239369.
• Nico, Wim, wat was hetFördertechnik, een internationale, wereldwijd gevestigde onweer gezellig hé. Groetjes Ed, derneming. In ons land nemen wij met onze kwaliteitsproduc- GITAARLESI! (en BASLES)
ten, zoals hydraulische liften en schaarheftafels, een vooraanLenie, Bert, Maaike, Beso.
Muziekstaande plaats in.
• bevoegd (en bevlogen)
• Sarah, je wilt het niet weten,
instrumenten
docent
maar morgen ben je 50 jaar. Voor de Randstad zoeken wij
• alle stijlen (Clapton, Hendrix,
Pa en Ma.
Satriani etc.)
• Uw particuliere Micro bon MONTEURS/AANKOMEND MONTEURS
• flexibele tijden, overdag en
per post verstuurd bereikt
's avonds
ons pas over 3 a 4 dagen. voor de montage van onze personen- en goederenliften.
• voordelig
Opdrachten-die. tej-Jaat -• •~•
'7
". - .,"
• ' •™: • ' • - • "
""- =
binnenkomen'worden-;-- "• Wld.$RAGEN '„
Bel: TIM v. MALSSEN
'U kunt bij ons al v.a. ƒ270,automatisch de week
tel. 0299 - 436833
voor het eerste haljaar
Een
opleiding
op
LTSVMTS-niveau
elektrotechniek
of
WTB,
daarop geplaatst.
een goede piano huren.
enige jaren ervaring in een soortgelijke functie is een pré.
Sport,
spel
en
Voor trouwfoto's U bent zelstandig en heeft een flexibele, positieve instelling.
ontspanning
U beschikt over het rijbewijs B en bent woonachtig tussen
VAN KERKWIJK
Foto Boomgaard Den Haag en Amsterdam.
Amsterdamseweg 202
Te koop: 360 golf ballen, 1e
AMSTELVEEN
WIJ
BIEDEN:
Grote Krocht 26
keuze. 023 - 5716721.
020 - 6413187

Technisch personeel gevraagd

PIANO
SPELEN

Tel. 5713529

* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben • Ze vindt het raar, maar het
evt. 'n adres: 02907-5235.
is echt waar. Tante El wordt
B Het is niet te geloven, Jan de 28e 50 jaar. Richard.
al 25 jaar KPN. Ze komen het Zondag 1 dec. om 10.00 uur
nooit te boven. Mop.
dienst in de Geref. Kerk,
B Nico, volgende keer dikke m.m.v. kerkkoor uit Hillegom
Bertha meenemen. Nu zijn Ed o.l.v. Jaap Mol sr., organist
en Bert kampioen v. Skanes. Jaap Mol |r.

Verenigingsnieuws

Weggelopen of
gevonden dieren

B De Zandvoortse Schaakclub anno 1930. 023-5717978. • Gevonden:
zwart/witte
B Klaverjassen op donder- poes, type Felix. 5363476.
dagavond in 't Stekkie.
• Vermist: witte Pers sinds
Info: Erica 5715215.
19/11 J.I., omg. Brederodestr.
B Kunnen wij jou schaken? 87. Teg. bel. te bez.: 5716457.
Chess Society is dan de koning te rijk. 023 - 5718430.
Woninginrichting

Een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
prettige werkomstandigheden en goede vooruitzichten.
UW SOLLICITATIE:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Lödige Holland
B.V., Postbus 462, 5201 AL 's-Hertogenbosch, t.a.v. de heer
M. Leijen. Inlichtingen: 073 - 6249300.

LÖDIGE

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?

KAV Autoverhuur BV, vestiging Aalsmeer, vraagt allround bedrijfswagenmonteur,
i.b.v. groot rijbewijs.
Tel.: 0297 - 326206.

Technicum Uitzendburp is
gespecialiseerd in het uitzenden van technisch personeel.
Interesse? Ceintuurbaan 312,
A'dam. Tel. 020-6767656.

Beeld en geluid

Personeel
aangeboden

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

A'dam, met Chantal. Ik ben
een meisje van 26 jaar. Ik ben
1.70 m en heb bruin lang haar
Sint en Piet
• Thorens TD166 platenspe• Villeroy & Boch Pergamo- ler, dwarsdrukcomp. met ge- Schilder heeft tijd voor al het en bruine ogen. Ik ben op
zoek naar een leuke jongen
nomia wastafel +. planchet
werk. Tel. 023 - 5353519 /
Sint en Piet aan huis, als van- ƒ250,-. Tel.: 023- 5714720. wichtjes ƒ 125: 023-5715808. 06 - 54357169.
om een keer een avondje
ouds, ƒ40. 023 - 5719742.
mee te gaan stappen! We
zien wel wat er van komt. Ik
zou zeggen: bel maar!
06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 404205.

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

80x200x14

90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14

140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30 SG35
115,- 130,120,- 135,125,- 140,135,- 150,175,- 195,190,- 210,205,- 225,210,- 230,235,- 265,265,- 295,300,- 330,-

SG40 SG45

145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

Latex
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Lattenbodems
,
Rolbodem
..,
Dubbelzijdig verstelbaar
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm .

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Jfovincialeweg 166

Fabriekswinkel

(Grandioze speciale aanbieding
Alfeen bij ons
kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk doorgëstikt 16 cm dik

90x200 ...;.........,,,.. 98.-

SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
595.PRIJS
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
65.35.125.-

Zaandam (schuin t.o. station)

Echt

100% schapenwol, 2 delen

wollen
DEKBED
1-pers.

2-pers.

litsjumeaux

175.-

225.-

295..

1 pers. dekbed
v.a. ƒ 34,50

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-6172535

, •

. • •.
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Wormer: hallo, met Linda. Ik
ben 25 jaar. Ben jij een leuke,
spontane jongen die dezelfde
interesse heeft als ik, namelijk: strandwandelingen, uitgaan en gezellig thuis? Ja,
ben jij deze jongen? Bel me
dan zo snel mogelijk.
06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 231359.

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Bel nu voor de brochure om
straks weer verliefd te zijn.
0345-631364 (24-uur-service).
Cupido: erkend, voordelig en
toonaangevend in Nederland.

Bloemen, planten
en tuinartikelen

::ppen|7w:
• Snijmachine ƒ 12,50; mixer
ƒ 10; ijskoeler ƒ 5; glazen
ƒ0,25 p.st. 023- 5715895.

Beter onder dak bij de

• Te koop: bureaustoel
donk.grijs stof ƒ75,-.
Tel.: 023 - 5716516.

GRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)
T.k. 2 senioren bedden 1.90 x TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN
80 m. Pr. n.o.t.k. Na 17.00 uur
tel. 023 - 5719111.
• T.k. Philips scheerapp. ƒ 50;
2 attaché koffers ƒ 65 en ƒ 45.
Tel.: 023 - 5715253.

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

Rijles auto's
en motoren

• T.k. prof. elektr. schrijfmaAlblas Verkeersscholen
chine (Vendex) in koffer T.h. per 1 dec. sfeervolle, lich2
in 5 dagen
te
bedrijfs/kant.ruimte,
34
m
,
ƒ 100,-. Tel.: 023 - 5715004.
4 m hoog, 1e verdieping, kale
UW RIJBEWIJS
huur ƒ515,- p.m. Bedrijven- Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Te koop
centrum
voor
Vrouwen,
A'dam-Oost, (voormalig Bur- • ATTENTIE! Enkele voorgevraagd
gerziekenhuis) 020 - 6932309. beelden van aangeboden addiversen
vertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
Bedrijfszwarte-marktspullen; sex/ero• Te koop gevr. opzetvriesonroerend
goed
tische advertenties; geven
kast 50 liter. Tel. 023-5716522.
van lessen/bijlessen; persote koop - te huur
neel biedt zich aan; te koop
Onroerend
raskatten/honden
(pups);
T.
h
.
per
1
dec.
sfeervolle,
lichmeerdere aanbiedingen zelfgoed te koop
te bedrijfs/kant.ruimte, 34 m2, de
artikel;
woonhuizen/
aangeboden
4 m hoog, 1e verdieping, kale kamers te koop/te huur aanhuur ƒ515,- p.m. Bedrijven- geboden; vakantiebungalows
voor
Vrouwen, o.i.d. te huur aangeboden.
NIEUW SLOTEN centrum
A'dam-Oost, (voormalig Bur- Kortom alle advertenties met
2 onder een kap herenhuis gerziekenhuis) 020 - 6932309. een zakelijk karakter. Deze
van alle luxe voorzien, 3
kunnen alleen geplaatst worslaapkamers, tuin op zuiden.
den tegen een mm-tarief.
Woningruil
Vraagprijs ƒ 399.500 k.k.
Inl.: Henk Burger makelaardij
020 - 6403853.
Financiën en
750 RUILADRESSEN
handelszaken
in
A'dam.
Inform.
bij
WBV
Het
Onroerend goed
Oosten. Tel.: 020-4873315.

en woonruimte
te huur
aangeboden

Autoverzekering
Auto's en
auto-accessoires

V.A.
ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel'nu? 023..-.5714534. •

Te koop: ± halve kub zand Kamer te huur 4x4 mtr, met
ƒ 5,-. Tel.: 0297 - 287085.
« Reflectanten op advertengebruik van keuken.
Tel.: 023 - 5719541.
Voor een creatief en
T.k. buitenkansje Golf C. au- ties onder nummer gelieven
tomaat, bwjr '85, i.z.g.st. Pr. ervoor te zorgen dat het numvakkundig onderhoud van uw
mer in de linker-bovenhoek
n.o.t.k. Na 17u: 5719111.
tuin, bel 023 • 5719111.
Onroerend goed
op de envelop staat vermeld
Graag na 18.00 uur.
en woonruimte
WIKA
en dat de brief geadresseerd
Autoruiten en kentekenpla- wordt aan: Centrale Orderte huur gevraagd
Te koop
ten. Lijsterstraat 18.
afd.
Weekmedia. Postbus
Tel.
+ fax: 023 - 5731613.
156,1000 AD Amsterdam.
aangeboden
Jongeman, 31 jaar, met hond,
Zalenverhuur
diversen
zoekt met spoed woonruimte
tot ƒ600,- p.m. incl. Spoed,
Diversen
Zoekt u ruimte voor vergadeSopooed. 0652 - 686742.
Party-service
ring, feest, club of partij? • 40 pianoboeken, lichte muKomt u dan eens praten met ziek ƒ50; l. nerts hoed nieuw Te huur gevraagd: garage
PELIKAAN
NIEUW de SUPERBOX
ƒ60. 023 • 5713509.
voor de wintermaanden.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
uw adres voor koud buffet mij, A.J. v.d. Moolen,
Tel.
023
5718149.
Gemeenschapshuis,
tel.:
• Barbiehuis ƒ 10; puzzels ƒ 1;
ga direct met haar apart!
en bittergarnituur.
wagentje
ƒ 5;
strijkplank
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
Tel.: 023-5718812/5715619. 023-5714085 of 5719652.
ƒ7,50; vlieger ƒ2. 5716017.

Kennismaking

INDUSTR1ES

. • •

reparatie,
doe-het-zelf

KERSTMIS
Vlooienmarkten
Om teleurstellingen te voorkomen, vergeet niet te reserveren.
Steengrill restaurant „DE VUURBOET", Zeestraat 36,
30 nov. en 1 dec. Brediushal te Amsterdam; 30 nov. en 1 dec.
tel.: 5712092.
Forum Kwadraat te Voorburg; 8 dec. Sporthal Treslong te
Hillegom; 26 dec. Kerstvlooienmarkt Emergohal te AmstelKWALIFICATIE WEDSTRIJDEN W.K.
veen. ORG. HENSEN, tel. 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.
BELGIË - NEDERLAND: zaterdag 14 december 1996,
Kon. Boudewijnstadion, Brussel.
Elke donderdag dansen en
Met LUXE TOURINGCAR inclusief ZITPLAATS ƒ 105,-.
ontmoeten v. alleengaanden,
Monet Strijkservice
Huishoudelijk
Vertrek 14.00 uur, Zandvoort busstation L. Davidsstraat. v.a. 30 jr. 'De Ossestal', NieuGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Tel. 023-5719742. SUPP. VER. VAN ORANJE
welaan 34A, Osdorp, v.a. 20
personeel
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
u.
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkgevraagd
' ORIGINEEL DECEMBERMAANDCADEAU?
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
Voor uw oma of voor uw kinderen? He.eft u nog schoenen- Sinterklaaskoopjes, Flippo's
17.00 uur. Voor info: 020 - 5717177 of 5715021.
dozen vol met oude foto's of negatieven? Laat het door ons etc. op de rommelmarkt, zat.
inscannen en op cd-rom of cd-i zetten. Deze maand voor 30 nov. in 't Stekkie, Zand- Gevr. werkster voor 1 ochslechts ƒ 2,50 per foto. Bel: 020 - 6231035.
voort-Noord van 10.00 tot tend i.d. week. Tel. 023 Opleidingen/cursussen
13.00 uur. Gratis toegang.
5719111.
receptie - familie- of huwelijksdiner
vergaderingen. Geen zaalhuur.
inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.

i«|:fe*ègjf;

Verhuizingen

Nederlands-lndië,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
•
Vrijdag
29-11,
45
jr
als
de
• Opa Michel en tante Hanny,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
krokus
en
de
hyacint.
Gefelinog vele jaren en een dikke
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
citeerd.
Dorus,
Dennis
en
Sint
kus van Ramon.
Aalsmeer, 020-6412137.

SUPER VLOOIENMARKT
Haarlem Extran Sportcenter
Zondag 1 dec. 10-17 uur, 200 stands
Org. v. Aerle 0492 - 525483

Oproepen - Mededelingen

Maat en dikte
80x190x14
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woensdag 27 november 1996

Hoi, ik ben Sandra. Ik ben 23
jaar, heb blond haar en werk
sinds kort bij een bank. Ik zou
graag een leuke man willen
ontmoeten om mee uit te
gaan, of wat voor leuks dan
ook (doe maar een voorstel!!).
Al nieuwsgierig geworden?
Bel 06-350.15.156 1 ypm.
Boxnummer 330721.

Hoi, met Inge! Ik ben een iets
te spontane meid. Kun jij bij
Eén telefoontje is genoeg
mij af en toe de handrem
om in contact te komen met erop gooien en mij temmen?
de persoon van jouw keuze. Bel me dan snel!
Probeer het eens en bel
06-350.15.156 1 gpm. Box06-350.222.21 (lOOcpm).
nummer 363291.
Hallo, hier met Bea. Ik ben Met Dennis. Ik ben 46 jaar, ik
40+, spontaan, monogaam. ben 1.73 m lang en slank geBen jij die lieve, oprechte,
bouwd. Ik heb halflang blond
eerlijke hartendief van 40+? haar en blauwe ogen. Ben jij
Dan zoek ik jou! Als je me gevoelig, zacht van karakter
belt, geef ik meteen een reac- (net zoals ik)? Spreek dan
tie terug! Niet geschoten is snel wat in, dan hoor je direkt
altijd mis! 06-350.15.156
meer van mij! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 433710. 1 gpm. Boxnummer 273089.
Hallo, je spreekt met Rita. Ik Nee, zoek maar niet verder,
ben een vrouw van 54 jaar, zie want ik ben het meisje dat je
er jong uit, heb blond haar en zoekt. Ik ben Samantha, 18
blauwe ogen. Ik hou van zon, jaar met bruin lang haar en
zee en strand en ben op zoek bruine ogen en ik ben slank. Ik
naar een leuke man voor een hou van lezen en sporten.
leuke gezellige afspraak. Heb jij zin om een keer met
Dag... tot hoors 06-350.15.156 mij uit te gaan? Reageer dan
1 gpm. Boxnummer 202861. snel op mij. 06-350.15.156
Hallo, met Melissa. Ik ben een 1 gpm. Boxnummer 429036.
euke meid van 19 jaar, heb Omgeving Alkmaar! Ik zoek
ang blond haar en blauwe een man die een gezinsleven
ogen. Ik zoek een leuke
op wil bouwen! Die samen
gozer! Ben jij spontaan en
met mij en mijn zoontje een
altijd gezellig en ook huiselijk? gezellige toekomst op wil
3el me dan snel! Dan kunnen bouwen! Ben jij degene die ik
we meteen afspreken!
zoek? Ik ben Christen, ben 30
06-350.15.156 !• gpm. Box- en heb een zoon van bijna 4
nummer 221943.
jaar! 06-350.15.156 1 gpm.
Hoi dames, met Jack uit Rot- Boxnummer 277619.
terdam. Ik ben een vrijgezel Omgeving Amsterdam: hallo
van 33 jaar, ben 1.82 m lang meiden van Nederland, ik ben
en heb groene ogen en don- Sven, ik heb bruin haar en
ker haar. Ik houd van muziek, bruine ogen. Ik ben ongeveer
sport en uitgaan. Ik ben zeker 1.85 m lang. Ik zoek een leuke
niet dom en ik zoek een leuke vrouw om een leuk gesprek
meid met dezelfde interes- mee te hebben! Lijkt dit je
ses.
Bel: 06-350.15.156
wat? Bel meteen:
1 gpm. Boxnummer 495496. 06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 250545.

MICRO'S

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad* inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:

URIEVKN ONDER
NUMMKK KOSTEN
T S,00 EXTRA
(u (Ik'nl er rekeniii}>
mee te houden (hit hij
Micro's Weekmedia, Postbus mv opgave (ie regel
156, 1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... hur. v.d. Mud
als l regel hij uw teksl
gerekend wordt).

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zand voort

Wij /ijn niot iiansprakelijk voor lonten ontsUian door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht voor zonder
moeten worden inüele- "lp'vc Vil" ™<]"™"
,
,
teksten te wir/iaen «l
een aanleveradres
,c ncj'n(fn.
niet
vrijdag tot 16. 00 uur.

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

Gratis Micro's en betaalde

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

••

• • .. " •. • • • • • •'•--.' ••.<•.:'.'.•'.•',••.••• " • . • • .'•••

Micro's
....
vetxl by
uiterlijk
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Zandvoorts Nieuwsblad

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14.38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders k u n n e n wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tol een m a x i m u m van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen ie /.amen niet boven l 300.-) k u n t u niet gratis adverleren. Alle prijzen zijn incl. l7.5'/r BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

? i
GERECHT ^p

DeBo

^-«%" ^'
jvVr, / . M t W V . .

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De Boodschappen
Krant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
'
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Bona
Halfvol
Uw eigen menu in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete wintergerecht op
papier. Het gerecht moet wel
snel te bereiden zijn en het recept mag niet meer dan 10 regels lang zijn.
Lekker maar toch simpel!
Stuur uw Klik Klak Klaar recept
in een gefrankeerde envelop
naar:
Ds BoodschappenKrant.
Klik Klak Klaargerecht,
Postbus 1980, 3000 BZ
Rotterdam.
De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Princess
Classic Table chef klaar.
KLIK KLAK KLAARGERECHT

Benodigheden: 1 teentje knoflook, tonijn naturel
(blik), 4 blikjes gepelde tomaten, spagetti en een
eetlepel olie.
Snij hetteentje knoflook in
stukjes en laat het smoren
in de olie, voeg hieraan toe
de tomaten en de tonijn.
Zodra de spagetti klaar is
kunt u een lekker bord: spagetti con tonno opscheppen. Eet smakelijk!
C. v.d. Nesse, Amsterdam
Met deze veelzijdige bakplaat wordt kokkerellen een
feest. U kunt ermee barbecuen, gourmetten of er bijvoorbeeld Japanse gerechten mee klaarmaken. De Ciassic Table Chef heeft een antiaanbaklaag, een nauwkeurig
regelbare thermostaat en is
gemakkelijk schoon te maken.

Hebro Rijst-Tafel: de compleetste
Oosterse kant-en-klaar maaltijd
Snel een uitgebreid Oosters gerecht serveren? Dat kan nu met
de Rijst-Tafel van Hebro: de nieuwe kant-en-klaar maaltijd
voor twee personen die bestaat uit maar liefst vier gerechten: Nasi, Babi Pangang,
Mini-Sateetjes en Tjap-Tjov.
Aan de Hebro Rijst-Tafel hoeft u
niets meer toe te voegen.

Gewoon in de verpakking verwarmen in warm water of de
magnetron, serveren, en klaar is
uw rijst-tafel. Gemakkelijker kan
het niet! Wilt u toch een beetje
kokkerellen? RoerbakdeNasidan
eventjes in een wok.
U vindt de Hebro Rijst-Tafel
(fl. 9,95) in het diepvriesvak van
de supermarkt.

Mayo saus van
Calvé: lekker én
handig!

l

Mini Babybel is een heerlijk
kaasje met een zachte smaak,
gemaakt van verse koemelk.
Elk kaasje is verpakt in een
vrolijk gekleurd cellofaantje en
voorzien van een trekstrip zodat het gemakkelijk te openen
is. Mini Babybel is ideaal voor in
een lunchpakket of als verantwoord tussendoortje bij
de tv of in de auto.

Wilt u bovendien gratis in het
bezit komen van drie kleurpotloden en een vrolijke Mini Babybel kleurplaat, stuur dan
vóór 31 december 1996 een labeltje van een netje Mini Babybej naar:
Beldis Nederland BV, o.v.v.
BoodschappenKrant-actie,
Industrieweg 21, 3401 MA Usselstein.

Door de handige knijpfles kunt
u Mayo saus ook goed gebruiken
bij het gameren van bijvoorbeeld
toastjes. Zo maakt u met Mayo
saus van elke maaltijd een feest.
saus en speciaal saus. Allemaal
waanzinnig lekker. Probeer ze
zelf maar!

cdesoda-aubmaaictuthuis
favoriete *"sdr^

sain9
en is dus zeer VUUIUCH» • • • = - - - -

Halfvol,
maai* vol
van
smaak

Natuurlijk smaakt zo'n kaasje
naar meer. Daarom vindt u tijdelijk in elk netje niet vijf maar
zes Mini Babybelletjes.

Calvé heeft een nieuwe saus in
een handige 'op-de-kop' knijpf les: Mayo saus. Het is een lekkere, frisse mayonaise die heerlijk
smaakt bij frites, gebakken aardappeltjes, hamburger, hot dog of
tosti. Mayo saus bevat 35% minder vet dan gewone mayonaise.
U mag er dus flink van smullen.

Naast Mavo saus heeft Calvé
nog een aantal andere sauzen in
de handige 'op-de-kop' knijpfles zoals: Ketchup, Curry, Frites-

Mini
Babybel,
het kaasje
dat er
uit wil!

^ wa(-er uit te w da".

«

t heerlijk
avondje
komt er
weer aan!
Volgende week donderdag is
het weer zover: Pakjesavond.
Sint en zijn Pieten zijn alweer
maanden in de weer met het
kopen en inpakken van de vele
kadootjes die op de talloze verlanglijstjes zijn gevraagd. Sint
hoopt er dit jaar weer een écht
'heerlijk' avondje van te kunnen maken: spannend, gezellig, met veel lekkernijen en kadooties die vergezeld gaan van .
een goed bedoeld plaagstootje in de vorm van een gepeperd
gedicht.
Traditioneel worden de kadootjes in de schoen gelegd of
in de grote zak afgeleverd.

Kleenex® Quilted toiletpapier
heeft zijn naam te danken aan de
unieke gewatteerde ruitstructuur.
Door de geavanceerde produktietechniek in combinatie met deze ruitstructuur voelt het papier
donszacht aan, is het comfortabel

füonnummer: 06-022363'
(tijdens kantooruren).

Het BoodsctiappenSpel

sterken absorbeerthetuitstekend.
Ter kennismaking is Kleenex®
Quilted tijdelijk verkrijgbaar met
een uniek niet-beter-geld-terug aanbod.
Kleenex® Quilted: probeer het
en voel het verschil!

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
E

' U

Rg

O

Oké-bananen zijn écht oké
Oké-bananen methetMax
Havelaar keurmerk zijn oké.
Want het zijn bananen die
rekening houden met de
bananenteler én het milieu.
Puur natuur, vol vitamines
en koolhydraten en dat
proeft u. Want het zijn lekkere, top-kwaliteit bananen waar u zelf heerlijk van
kunt smullen en de bananenteler een beter bestaan
mee garandeerd. Ook de
prijs zal u verrassen want
voor Oké-bananen betaalt u
niet méér dan voor A-merk
bananen. Bovendien zijn ze
volop in de supermarkt te
koop.

'Waarom laten we de Pieten
de kadootjes niet ergens in huis
verstoppen en maken we
rijmpjes met aanwijzingen of
opdrachten die naar de plaats
van het kadootje leiden? Zo
krijgt Piet de gelegenheid om
nog eens extra te strooien en
is er voor iedereen alle tijd om
ook rustig van een tweede of
derde stukje banketstaaf te genieten!'

Alle reden dus
om mee te doen!.

1. Koffie, thee
2. Koffiemelk
3. Melk
4. Halfvolle margarine
5. Bak- en braadprodukten
6. Vis
7. Kip en gevogelte
8. Groenten en fruit
9. Kaas
O 10. Broodbeleg
O 11 Stroop
O 12. Pasta
© 13. Mayo saus
O 14. Smoorsauzen
© 15. Kant-en-klaar Rijst-tafel
O 16, Vla
O 17. Slagroom
O 18. Toetjes
© 19. Frisdranken
O 20. Aperitief
O 21. Koekjes
O 22. Snoepgoed
O 23. Kruidkoek
© 24. Toiletpapier
O 25. Schoonmaakmiddelen
O 26. Luiers
O 27. Waspoeder
O 28. Ceurkaarsen
O 29. Make-up
O 30. Haarverzorging
©31. Waterdichte pleisters
O 32. Dierenvoeding

Kleenex® Quilted toiletpapier:
u voelt het verschil

Maar dit jaar meldde Sint
ons een bijzonder idee:
De Princess Table Chef wordt
aanbevolen door Cas Spijkers:
'Gebruik de Table Chef zonder
boter of olie. Uw eten wordt
net zo lekker en het is beter
voor de lijn!'

BOODSCHAPPEN

donderdag op Euro 7
om 13.50 uur

ROTTER

donderdag en vrijdag
op stads-TV Rotterdam
donderdag 17.45 en 19.45 uur
vrijdag 19.45,20.45 en 21.45 uur

STADSOMROEP
woensdag op
Stadsomroep utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

Entte
winnaar is...

OMROEP,
AMERSFOORT

GRATIS
Babyliss

Gold Lady
Shave

Het boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of
inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'Funcooking' pakket bestaande uit een Princess Classic Combi Oven, Table Chef, Classic
10-speed Blender, Classic Fondue en Classic Toaster. Bovendien ligt voor iedere
honderdste beller of inzender met het goede antwoord een handige Babyliss
Gold Lady Shave klaar.

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Wat is het gratis telefoonnummer van
soda-ciub?

•

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?

V

Dat heeft mevr. K. Molenaar
inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft zij de
eerste prijs gewonnen een Babyliss Mallorca 10-lamps zonnehemel.

Hansaplast Aqua Protect:
de waterdichte pleister
die zit als een tweede huid

De winnaars van de handige
BaByliss Mini-pedicure krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

2. Hoe heet de nieuwe pleister van
Hansaplast?

Een wondje geneest veel sneller wanneer ze goed beschermd
is tegen invloeden van buitenaf.
Hansaplast heeft daarom de
Aqua Protect ontwikkeld, een
totaal nieuwe pleister met een
doorzichtige filmlaag. Door een
kleeflaag rondom het wondkussen is de Aqua Protect volledig waterdicht en beschermt

de wond optimaal tegen vuil.
Zelfs tijdens het douchen of
zwemmen. Doordat het materiaal wel luchtdoorlatend is, wordt
het genezingsproces bevorderd.
De Aqua Protect is gemaakt van
elastisch materiaal dat aanvoelt
als een tweede huid. De pleister
blijft daarom goed zitten, zelfs
op bewegende lichaamsdelen.

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21:00 uur

woensdag, donderdag
"en vrijdag op AT 5 ;
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
vrijdag 17.45 uur

en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijrï
(100 c/m)

(L) kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

- PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Auôi

UW VOLKSWAGEN EN AUDI DEALER

Nieuwsblad

AUTO STRIJDER BV
o£f. dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

Woensdag 4 december 1996

Los nummer M.95

'Prettige

feestdagen'

ZANDVOORT - Met het
overhandigen
van 'een
dienstfiets en een tas benodigdheden aan een nieuwe
preventiemedewerker heeft
burgemeester Van der Heijden maandag het startsein
gegeven voor het project
'Veilig wonen'. Samen met
de politie en met zijn collega's uit Heemstede, Bennebroek en Bloemendaal
hoopt hij het aantal inbraken sterk terug te dringen.

Via de kerstkaart van Donna
Corbani wenst de gemeente
Zandvoort binnenkort relaties
'Prettige feestdagen'. Volgens
Corbani drukt de kaart het
kerstgevoel uit, omdat de man
en de vrouw harmonieus samenwerken om een kerstboom
te vormen. „De piek is het symbool van Zandvoort en tevens
een ster. De zee en het strand,
maar ook de vogels staan in relatie met Zandvoort. Ze geve_n
de elementen vrede en vrijheid
aan," aldus Corbani.

De bedoeling van het project
'Veilig wonen' is dat preventiemedewerkers burgers laten
zien hoe inbraakgevoelig hun
huis is en wat zij daaraan kunnen doen, eventueel in samenwerking met de woningtaouwvereniging. Bij ijzerwinkels
heeft de politie een korting bedongen van 15 procent. Wie de

Deze Zandvoortse kunstenares,
geboren in de Verenigde Staten,
krijgt buiten de gemeéntegrenzen steeds meer bekendheid. Ze
is gevraagd om een miniatuur
te leveren voor een reizende
tentoonstelling met werk van
Picasso, Andy Warhol en Keith
Haring.
In Zandvoort is haar werk te
zien in het Beach Net Café in de
Haltestraat.

ZANDVOORT - Als het aan
het college van Burgemeester
en Wethouders ligt, krijgen jongeren meer kans op de woningmarkt.
Het college wil de huizen
voor doorstromers ook beschikbaar stellen voor particuliere huurders. Nu vallen zij
nog onder de categorie starters,
een groep waarbij de grootste
woningnood heerst. Die groep
wil het college dan ook ontlasten, zodat jongeren sneller aan
een woning geholpen kunnen
worden.

Lekkerste Weekend gaat
mogelijk op de helling
• ZANDVOORT - Het is maar de vraag of het Lekkerste
Weekend volgend jaar doorgaat en zo ja, of het dan op het
Gasthuisplein plaatsvindt. De stichting die het evenement
organiseerde komt ongeveer zesduizend gulden tekort.
De exacte afrekening moet tegen het einde van het jaar klaar
zijn, maar nu al is duidelijk dat de resultaten sterk tegenvallen,
omdat de kosten voor het organiseren van het feest beduidend
hoger zijn uitgevallen dan de baten. Sommige onderdelen van het
feest liepen wel goed. Zo krijgt het Ronald Mac Donaldhuis
dertigduizend gulden. Dat is vooral te danken aan de veiling,
waarbij onder andere een vaas van Marianne Rebel (met de
handtekening van kok Cas Spijkers) voor twaalfduizend gulden
verkocht werd.
De organisatoren, Pim Aronson, Cor van Gelder en Bart Schuitenmaker hebben volgens deze laatste weinig zin om het evenement volgend jaar weer op te zetten. Zij moeten het tekort waarschijnlijk zelf ophoesten.

Rabobank geramd

Radio krijgt misschien extra geld

Zeeweg
ZANDVOORT - Op de Zeeweg heeft de politie vorige week
in totaal 79 automobilisten bekeurd, omdat zij te snel reden.
De politie controleerde 1070 auto's.

Puinstort
ZANDVOORT - Een bestuurder van een geel Mercedesbusje
(type 'terreinwagen') met een
zwart dak heeft volgens de politie maandagmiddag puin gestort op de hoek van het Staüonsplein en de Zeestraat. De
wan liet drie hoopjes puin achter.
De politie kreeg de melding
binnen van een voorbijganger
en is dringend op zoek naar de
bestuurder van het gele busje.

Waterstanden
Datum
04 dec
OSdec
06 dec
07 dec
OSdec
09 dec
10 dec
cieu
12 dec

HW
09.34
10.56
11.54
00.24
01.14
02.05
02.48
03.23
04.13

LW
04.44
05.54
07.20
08.35
09.45
10.36
11.16
11.55
00.14

HW LW
22.1417.14
23.2318.24
-.-19.46

12.5620.45
13.4521.51
14.2522.34
15.0623.41
15.47 --.-16.2912.20

Vaanstand:
NM di 10 dec 17.46 uur.
Hoogwater:
wo 11 dec 15.47 uur
N
AP + 134 cm.'
*

Laagwater: ma 09 dec 10.36 uur
MAP . 69 cm.

adviezen van de politie opvolgt,
krijgt een certificaat en een
sticker.
Zodra het preventieteam een
wijk aandoet, staat er bovendien een omgebouwde bus met
voorlichtingsmateriaal in de

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

Haaientanden
zaaien
twijfel

woningen ingebroken volgens van alle huizen adequaat beveihet rapport over het project ligd. De politie wil dat aantal
'Veilig wonen'. Binnen de regio flink opschroeven. In de hele
heeft Kennemerland-Zuid het regio moet het aantal gecertifihoogste inbraakpercentage. De ceerde woningen in het jaar
kans op een inbraak in Haar- 2000 dertigduizend bedragen.
lem is 1,93 procent. In de vier Het inbraakrisico in die huizen
is dan volgens de politie met 80
procent verminderd.

Dieven gaan deur voorbij als
ze te veel moeite moeten doen
buurt. In maart staat die bus in gemeenten van KennemerlandZandvoort. Het preventieteam -Zuid is dat gemiddeld 2,21 probegint eerst in Heemstede.
cent. Hoe Zandvoort daar binnen scoort, vermeldt het rapInbraken zijn al enige jaren port niet.
een grote zorg voor de politie,
Uit de praktijk blijkt volgens
omdat ze relatief vaak voorko- de politie dat gelegenheidsdiemen. In het district Kennemer- ven, en dat zijn de meeste inbreland-Zuid (Zandvoort, Heem- kers, een huis al snel overslaan
stede, Bennebroek en Bloe- als ze te veel moeite moeten
mendaal) werd in 1995 in 586 doen. Toch is slechts l procent

Het project heeft nog een ander doel: het scheppen van
werkgelegenheid. In de regio
Kennemerland kunnen dankzij
het project 42 preventiemedewerkers aan de slag. Het zevenkoppige team voor Zandvoort,
Heemstede, Bloemendaal en
Bennebroek bestaat voor een
zeer groot deel (zes van de zeven) uit WAO-ers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Ze
kregen maandag hun legitimatiebewijs en moesten tekenen
voor hun geheimhoudingsplicht.

pagina 3

Frits Hage na
dertig jaar
weg bij politie
pagina 5

Wordt Jan-Paul
de nieuwe
Jan Lammers?

Familie Pieneman blij met aanleunwoning

Zandvoorters die hun koophuis van de hand doen, moeten
volgens het college daarom
eveneens uit deze groep getild
worden. Zij zorgen er namelijk
vanwege 'hun hogere leeftijd
voor dat jongeren minder kans
maken. Het college wil voormalige huiseigenaren bestempelen als 'vestiger'. Zij zouden wel
voorrang op vestigers van buiten Zandvoort moeten krijgen.
De nieuwe voorwaarden voor
de woningmarkt zijn gisteravond besproken tijdens de
commissievergadering Maatschappelijk Welzijn.

ZANDVOORT - Een twintigjarige automobilist uit Badhoevedorp is zondagavond dwars
door de gevel van de Rabobank
gereden. De man reed te hard
terwijl hij de Grote Krocht opreed. Hij schoot tegen de stoeprand en gleed door. De brandweer heeft de auto bevrijd. Het
energiebedrijf werd ook ingeschakeld, omdat een gasmeter
geraakt werd. De bestuurder en
zijn passagier kwamen met de
schrik vrij.

5.425
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Politie en gemeenten binden
strijd aan met inbrekers

Alvast

Starters
meer kans

56-e jaargang nummer 49

Ook omwonenden waren dit jaar niet blij met het Lekkerste
Weekend. Volgens Paola van der Drift, woordvoerder van de
bewonersorganisatie Leefbaar Zandvoort, stonden er te veel tenten op het Gasthuisplein en duurden de opbouw- en afbraakwerkzaamheden te lang. „Ze zijn bijna een week bezig geweest met
opbouwen en afbreken. Dat is wel veel als een festival maar een
weekend duurt. Bovendien was het veel te massaal," zegt Van der
Drift, die er onlangs met het organisatiecomité over gesproken
heeft.
„Mochten wij het volgend jaar wel organiseren, dan zullen we
daar naar kijken. Ook of het Lekkerste Weekend bijvoorbeeld
ergens anders kan plaatsvinden," aldus Schuitenmaker.

ZANDVOORT - Ze is ontroerd als Rita de Jong (ex-wethouder Maatschappelijk Welzijn) haar de sleutels van
nummer 112 overhandigt. De 74-jarige Catharina Pieneman-Peter klemt de bloemen die erbij horen stevig vast en
knikt haar man Hendrik toe. „Wat een verrassing."
Alle nieuwe bewoners van het
voormalige bejaardencentrum
Huis in het Kostverloren hebben maandag de sleutel van
hun aanleunwoning gekregen.
Het Huis in het Kostverloren is
grondig verbouwd tot 46 aanleunwoningen voor ouderen.
Helemaal klaar is het complex
nog niet, want er waren deze
week nog wat problemen met
de voordeur zodat burgemeester Van der Heijden er niet in
kon. Maar de appartementen
zijn wel af.
Alhoewel het voor sommige
nieuwe bewoners een moeilijke
overgang is, kijkt het echtpaar
Pieneman juist erg uit naar hun
nieuwe huis. „We hebben vroeger enige tijd in Zandvoort gewoond en komen er al jaren
ontzettend vaak om te wandelen. Vroeger met de kinderen,
straks misschien met de achtërkleinkinderen," vertelt me-

ZANDVOORT - Het ministerie van VROM vindt
dat het saneringsplan voor
het circuit rijp is voor de
inspraak. Het saneringsplan ligt volgens een woordvoerster van de provincie bij
de gemeente en op het provinciehuis tot begin januari
ter inzage.

vrouw Pieneman. „Vrienden
van ons wonen bovendien in de
Vinkenstraat."
Ze hebben gekozen voor het
driekamerapparternent:
een
huiskamer, een slaapkamer en
een hobbykamer voor zijn fishertechniek en haar handwerkspulletjes.
„Het is een prettig idee dat we
hier snel iemand kunnen waarschuwen als er wat met mijn
man is," zegt mevrouw Pieneman. „Ik heb een zware operatie ondergaan," vult haar echtgenoot aan. „Het is een geluk
dat ik nog leef. En nu hebben
we alweer geluk met de bos
bloemen van mevrouw -,De
Jong."
Catharina en Hendrik Pieneman kijken nu nog uit op een
Nog niet alle appartementen
hebben een nieuwe bewoner.
Er zijn er nog een paar vrij.
Maar volgens Eené de Vries, directeur van onder andere de

zandwoestijn, maar het gras voor het voormalige Huis in het
Kostverloren is al ingezaaid
Foto André Lieberom

aanleunwoningen, is dat pro- tentie in de Woningkrant voribleem voor het einde van het ge week heeft hij 26 informatiejaar verdwenen. Na een adver- pakketten verstuurd.

Opknappen circuit dichterbij

„Om aan de geluidsnormen
van maximaal 55 decibel te voldoen moet het circuit wallen
aanbrengen, de baan verleggen,
het aantal races beperken eri in
bepaalde gevallen alleen motoren en auto's met dempers toelaten," aldus Jolande Koot,
woordvoerster van de provinZANDVOORT - ZFM, de lokale omroep van Zandvoort,
Zandvoorters mogen er tot cie Noord-Holland.
krijgt mogelijk eenmalig 33.000 gulden van de gemeente. deze
op reageren. Als
ZFM wil dit geld gebruiken om apparatuur aan te schaffen. VEOMtijd
eind 1997 het saneringsMet het verleggen van de
Vanavond bespreekt de commissie Bestuurlijke Zaken de aan- plan goedkeurt; kan tijdens het baan mag het circuit overigens
vraag van het radiostation. Mocht het doorgaan dan leven er raceseizoen van 1998 volgens de pas beginnen als de milieuverplannen om de 33.000 gulden te bekostigen door de omroepbijdra- provincie de nieuwe baan klaar gunning rond is. Dat is nog niet
zijn.
het geval. Voorbereidingswerkge met twee gulden te verhogen.

De dames slaan verbaasd de
handen voor het gezicht en
barsten blozend in schaterlachen uit. De discussie die erop
volgt tussen de blote man, de
dames en Emil, de receptionist van het hotel, maakt de
scène er alleen maar smeuiger
op.
„Perfecte reactie," aldus regisseur Martin Lagestee achter.de schermen. Achter zes
monitoren en bijgestaan door
een productieteam van 35 man
volgt hij in een aangrenzende
kamer de opnames. Vervolgens geeft hij aanwijzingen
aan de cameramensen en de
acteurs, die zich op dat moment nog in de kamer bevinden. En dan valt 'het doek'.
„Kijkt u eens goed in deze

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

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

zaamheden voor de geluidswallen mogen wel verricht worden.
De ontgrondingswerkzaamheden, waarover de Stichting
Geluidhinder onlangs klaagde,
kunnen dan ook volgens Koot
wel doorgaan. „Voor het ontgronden is eind 1995 al een vergunning afgegeven." De Stichting Geluidhinder krijgt een dezer dagen daarover een brief.
De opknapbeurt van het circuit komt na jaren discussie
ZANDVOORT - De politie heeft maandag bekend gesteeds dichterbij. Het circuit maakt dat er op 30 oktober een twaalfjarig meisje verwil behalve de baan veranderen kracht is in de struiken bij de Tollensstraat. Zij reed rond
ook de pits en de tribune op- twee uur op haar fiets over het voetpad tussen de Van

Man verkracht twaalfjarige

Fawlty Towers-taferelen in hotel Zeezicht
ZANDVOORT - Ze 'zijn
er nog een beetje stil van,
Astrid Leune en Andrea
Terlouw. Een kwartier geleden stapten de twee
vriendinnen uit Schiedam
nietsvermoedend de hotelkamer binnen van hotel
Zeezicht aan de Dr. Smitstraat. Een heerlijk werkdagje in Zandvoort stond er
op het programma. Het uitpakken van de tassen verliep anders dan verwacht.
Plotseling komt Cliff, een
welgevormde jonge man de
douche uitstappen, piemelnaakt wel te verstaan. „O
sorry hoor, ik wist niet dat
deze kamer bezet was,"
zegt hij een beetje droog.

knappen. De hele operatie kost
een paar miljoen. Om een lening bij de bank los te krijgen,
heeft het circuit inmiddels om
een hogere gemeentegarantie
gevraagd. Dat heeft de raad vorige week goedgekeurd. De gemeente Zandvoort staat zeven
jaar garant voor een bedrag van
2,5 miljoen.

sportpagina

De techniekkamer,
Edith, de regie-assistente, regisseur
Martin en
produktieleidster Jasmin

Lennepweg en de Vondellaan toen een jongeman haar in de
bosjes trok. Omdat hij het slachtoffer dreigde te vermoorden, heeft ze het pas vorige week tegen haar ouders verteld.
De man was volgens de politie tussen de vijftien en 25 jaar. Hij
had een lichtbruine gelaatskleur, een zwart haar in een paardenstaart, normaal postuur, tussen de 1.70 en 1.80 meter lang, bruine
ogen, slecht gebit en een goudkleurige oorbel. Hij droeg een
spijkerbroek en een zwart leren jack met knopen aan de voorkant
en een groot embleem op de rug. Vermoedelijk had hij Nike
sportschoenen aan.
Hij sprak zowel Nederlands als een buitenlandse taal. De politie
vraagt om tips (telefoonnummer 5713043).

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil welen wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Foto's van Erick
van Cleef

Nieuwsblad
spiegel," vraagt Emil. „Shit,
dacht ik het niet," aldus twee
dames balend in close-up.
De ochtend loopt gesmeerd,
Candid Comedy heeft er opnieuw een geslaagde opname
bij. Tijd voor een bakkie en
een broodje. Overmorgen
speelt Jan Rens nog een drietal
grappen met de crew mee,
daarna is de serie 'Room-Service' van Veronica zo goed als
rond.
Vanaf oktober filmt een grote ploeg in opdracht van John
de Mol voor Veronica al op de
locatie van het vroegere hotel
Fawlty Towers op de hoek
Secr. Bosmanstraat/Dr.Smit-

straat. De serie begint op 6 december op de televisie. Maar
liefst dertien afleveringen lang
kan Nederland weer genieten
van een flink aantal grappen,
gegoten in een perfect nagebouwd decor.
Het hotel, dat al een tijd leeg
stond, kreeg plotseling een belangrijke bestemming: de receptie, de keuken, het restaurant en verschillende kamers
in het hotel zijn voorzien van
dubbele wanden, waarin cameramensen zich tijdens opnames kunnen verstoppen.
Prachtige gouden spiegels aan
de wand verbergen het machtige wapen, de camera. Terwijl

de gasten nietsvermoedend
hun haar nog even kammen,
signaleren de monitors vanuit
vier verschillende hoeken elke
gebeurtenis tot in het kleinste
detail.
„Eigenlijk is het niet een hotel maar een set," legt productieleidster Jasmin van Spall
uit. „Dat merk je pas als je een
echt hotel binnenstapt. Maar
de gasten die we naar Zandvoort lokken, verwachten het
natuurlijk niet. Achteraf valt
opeens alles op zijn plek. De
meeste gefopte gasten zeggen
achteraf dan ook: eigenlijk
wist ik het wel, of: tja, dat hotel
was toch wel een beetje donker, of: net iets te nestjes'. Van

de meer dan honderd grappen
is er slechts één persoon boos
geworden. De rest tekende wel
de toestemming voor uitzending."
Tot 10 december filmt de
ploeg nog door op deze locatie
voor het algehele verhaal van
de serie. Rode draad in het geheel zijn acteurs die iedere aflevering meespelen: een oudere dame, een hysterische hote1-eigenaresse, een 'fris en fruitig' kamermeisje en een beetje
nichterige portier. Tezamen
met de spontane reacties van
de gefopte gasten zal 'Room-service Candid Comedy'
hoogstwaarschijnlijk
voor
veel kijkplezier zorgen.
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Daarna word ik abonnee en belaal per
kwartaal ƒ 19,15 half jaar ƒ 34.60

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

i

U kunt uw abonnemenf ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-502.62.11.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN

Onze dank gaat uil naar Mevrouw Parée, Ludwien en
Bettina, stichting thuiszorg Kennemerlancl en de doktoren en verpleging interne geneeskunde 5e etage van het
Elisabetli Gasthuis voor de liefdevolle verzorging van

Arend Keur

Enige en algemene kennisgeving
Op maandag 2 december 1996 is geheel onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, grootvader en overgrootva-

dcr

Elias Paap

Stationstraat 3
Zandvoort

Achterweg 3
2042 LH Zandvoort

Omdat het voor ons onmogelijk is al onze klanten en
bekenden persoonlijk te bedanken, willen wij dal op
deze manier doen.
Alle bloemen, brieven, kaarten en lieve woorden bij het
plotseling overlijden van mijn man, onze vader en onze
werkgever

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 5 december om 10.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

hebben ons veel goed gedaan.

Johannes Petrus
Cornelis Longayroux
sinds 15 juni 1996 weduwnaar van
Aclriana Cornelia Proost
-fr 10 oktober 1902

Hiermede willen wij U allen bedanken voor Uw mecleleven, kaarten en bloemen, die wij mochten ontvangen bij
het heengaan van

Frederik Evert Hendriks
Onze speciale dank gaat uit naar het team van het Politiekorps te Zandvoort voor hun snelle hulp en bijstand
Uit aller naam:
A. G. H. Hendriks-Coenders

59.95

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 26 november vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 48 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 3 december vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.
OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
In verband met de Sinterklaasviering is de commissie Ruimtelijke Ordening verplaatst naar
maandag 9 december a.s. De vergadering
begint om 18.30 uur.
Tijdens deze vergadering worden de woningbouwplannen voor de eerste fase van de nieuwe
wijk Park Duijnwijk gepresenteerd.
Daarna is er een gecombineerde vergadering van
de commissies Ruimtelijke Ordening en Financiën. Deze vergadering begint om 20.00 uur. De
onderwerpen van deze vergadering zijn het gemeentelijk Rioleringsplan en het Onderhoudsprogramma wegen.
Aansluitend op de gecombineerde vergadering,
is er de reguliere vergadering van de commissie
Financiën.
In verband met de verwachte belangstelling
zijn de commissievergaderingen op maandag 9 december in de Raadzaal (ingang
bordes Raadhuisplein).
- maandag 9 december 18.30 uur commissie
Ruimtelijke Ordening
- maandag 9 december 20.00 uur gecombineerde commissies Ruimtelijke Ordening
& Financiën
- maandag 9 december ca. 20.30/21.00 uur
commissie Financiën

Gratis
ruitte
pqrkeergelegenheid

Zandvoort, november 1996
Lijsterstraat 23
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

WERK

Elisabeth Koning-van Roon
betuigen wij U onze oprechte dank.

129 november 1996

Melbourne:
Jean en Lia

Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.

Super
NOORD

Joke Bouwens
Leendert, Kirsten en Maaike
en de werknemers van de SUPER
Zandvoort, december 1996

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij u kennis,
dat toch nog onverwacht, op 94-jarige leeftijd, gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken, van
ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Alle maten
in nieuwe
. najaarskleuren

Leendert Bouwens

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

t

Haltestraat 55

Elastische band
Dankbetuiging

't Verlies was er al voor het einde,
de rouw al eer het afscheid kwam,
toen die ellendige verwarring
bezit van je gedachten nam.
Wij voelen mee je stil verdriet.
Wij houden van je, vergeten je niet.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m donderdag:08.30 -16.00 uur
vrijdag:
08.30 - 12.30 uur

Damespantalons

Lokkie Bol
Familie Keur

in de ouderdom van 83 jaar.
K. E. Paap-Preuss
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Kroon Mode

Uit aller naam:
A. Koning
Zandvoort, november 1996

Arnhem:
Corry en Nol
Zandvoort:
Fred en Cies

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

A. LAVERTU

Hillegom, 4 december 1996
Hprstendaal
Nieuwe Weg l

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

Correspondentieadres:
Tolweg 22,
2042 EL Zandvoort
De gezongen Requiemmis heeft heden plaatsgevonden in de parochiekerk van de H. Agatha te
Zandvoort, waarna wij vader hebben begraven in
het familiegraf op het parochiekerkhof aldaar.

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

Jansje Bertha Karsdorp-Blok

Zijn liefde, zorgzaamheid en toewijding zullen wij
in ons hart blijven meedragen.
Onze dank gaat uit naar de doktoren Paardekooper en Hermans, de wijkverpleging en thuiszorg,
alsmede de verpleging door Zuiderhout, voor
hun goede zorg.

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15 - 10.00 uur
Brederodestraat/
Fnedhoffplein
10.15 - 11 00 uur
Tolweg
11.15- 12.00 uur
Sophiaweg
12.45 - 13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45 - 14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat 14.45 - 15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15.45 - 16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.
VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
Bramenlaan 5, te Bentveld, 3 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publicatie een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
Oosterparkstraat 13,1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie. Belangnebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk
hun reacties indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

ART. 19 WRO EN 19 WRO

De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten
die op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdensdecommissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op be-

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en 50, lid 5 van de Woningwet vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- uitbreiding van het gezondheidscentrum op
het perceel Beatrixplantsoen 1.

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

Gedurende de termijn van de tervisiejegging
kan een ieder tegen vqoimelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
VOORBEREIDINGSBESLUITEN

(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 26 november 1996
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor'
- het perceel 's-Gravensandestraat, aan de oostzijdevan het perceel Voltastraat 34, kadastraal
bekend als gemeente Zandvoort, sectie B
nummer 9152 ged :
- het perceel Boulevard Paulus Loot 95;
- het perceel Ebbingeweg 6 te Bentveld;
- de percelen Bentveldweg 1, 3 en 5 te Bentveld.
De besluiten liggen met ingang van 6 december
1996 met de bijbehorende tekeningen, Waarop
met een rode omlijning de betreffende percelen
zijn aangegeven, tijdens de openingstijden ter
inzage bij de Centrale Balie.
AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
96122B Haltestraat 1
vergroten winkel
96123B Zandvoortsevergroten woning
laan 287
96124B Max Plankstraat 34 veranderen
bedrijfspand
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoprde. ling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
96089B Helmerstraat 26 vergroten woning
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na het verschijnen van
dit weekblad, schriftelijk bezwaar tegen een
verleende vergunning indienen bij het college
van Burg'emeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wel via het Openbaar register op te vragen.
Dit register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden.

De Sfeervolle Kerstdagen staan bijna voor uw deur en wij hebben
daarvoor de mooiste decoraties. Kerstbomen, guirlandes, kerstlampjes en vele soorten boomdecoraties. Zelfs kerstbomen waar al
600 lampjes inzitten! En alles heel betaalbaar.
Volop keuze om een prachtige uitstraling in uw
etalage of bedrijf te creëren. Maar zeker ook om
het bij u thuis gezellig te maken, ledere werkdag
geopend van 8.30-17.00 uur.

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '96/'97

TJERKHIDDESTRMT 67 ZfiNDVOORT
Tweekamerappartement met ruim zonnebalkon,
gelegen aan de boulevard en eigen parkeerplaats. Indeling: entree/gang, woonkamer met
open keuken en ruim zonnebalkon, slaapkamer,
badkamer met douche, toilet en wastafel. Servicekosten bedragen ca. ƒ312 per maand, inclusief o.a. voorschot c.v., water, opstal-, glas- en
WA-verzekering, onderhoud.

Vraagprijs

Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 6 december 1996 gedurende 14 dagen
tijdens openingstijden ter inzage bij de
Centrale Balie.

SPRANKELENDE KERSTVERKOOP

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Jhr. Alexander Seino Jacob
Willem
Coenen van den Oosterhoff

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
10 december 1996.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Janny en Wout
Nel, Nicky en Jeannette
Familie en vrienden

Na een kortstondig ziekbed is op de leeftijd van
84 jaar, toch nog onverwacht, rustig van ons
heengegaan

paalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.

JUNCTO 50 LID 5 WONW.
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor:
- oprichting van een opslagloods en schuifpoort
gelegen aan de 's-Gravensandestraat, aan de
oostzijde van het perceel Voltastraat 34;
- uitbreiding van de woning en een zwembad
op het perceel Boulevard Paulus Loot 95;
- een zwembad op het perceel Ebbingeweg 6,
te Bentveld.

de krant helpt
u op weg

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

Dinsdag 26 november 1996 is overleden onze allerliefste, dappere mamma en nonna

1996

ƒ 159.000,- k.k.

uitgerekend voor UI
Voor c/e week van 25-11 t/m 01-12
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
l november **

Kosten
deze week

SPECIALE WEEKENDVERKOOP OP ZA 7, ZO
8, ZA 14 EN ZO 15 DECEMBER VAN 10.00-

16.00 UUR.
B&W Decoratiematerialen, Wenckebachweg 83
(metro Spaklerweg) Amsterdam, 020-693.4848

A. L. Coenen-de Meester
Arnoud en Anuschka
30 november 1996
Dr. C. A. Gerkestraat 103,
2042 EP Zandvoort

|~~BEL VOOR MEER INFORMATIE OF~~|
j EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
l

023-5715531

l

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 4 december van 18.30 uur tot 19.15 uur in het
Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland. Zijlweg 183 te Haarlem.

l

maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00
10.00 - 14.00 uur

l

j

AflNKOOP - VERKOOP - TAXATIES

j

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
donderdag 5 december in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 10.15 uur.

Ruime splitlevel hoekwoning met garage en
fraai aangelegde voor-, zij- en achtertuin, gelegen op loopafstand van centrum, strand en sta-

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in één van de ontvangkamers.
In plaats van bloemen kunt u een gift overmaken
op gironummer 26.000 ten name van het Koningin Wilhelminafonds.

HAARLEMMERSTRAAT l ZANDVOORT
tion.
Indeling: vestibule met toilet/fonteintje en meterkast, biljartkamer met trapkast en wasmachineaansluiting. Ie etage: uitgebouwde woonkeuken, woonkamer met open haard en groot zonneterras. 2e etage: twee slaapkamers, kastenkamer, luxe badkamer met ligbad, douche, 2e toilet, wastafel, vliering via vlizotrap

Vraagprijs

ƒ 360.000,-k.k.
Passage 36-40

•«VAN DER&I

REUDEN

2042 KV Zandvoort
postbus 413

Zo boordevol met plannen, maar intens vcrmoeid, heeft onze Dadcly, in zijn zo geliefde Canada, afscheid moeten nemen van het leven.
In plaats van de reis naar zijn geboorteland, koos
hij voor . . . „Heaven" . . .
Daddy en Mama zijn nu weer samen.

Albert William Smith

BUI

Sinds l (i september 1996 weduwnaar
van W. C. C. Smith-Magnce
* Northeote Victoria
Australië
28 november 1914

t Toronto Ontario
Canada
23 november 199(5

Onze speciale dank gaat uit naar Dhr. Dick Norton voor al zijn goede zorgen.
Wilma
Willcke en Rob
Irene
G race en Peter
Sebastian
en verdere familie
Brederodeslraat 94
2042 BI Zandvoort
Tel: 02:i-5714906
Correspondentieadres:
(ïrace Fontijn-Smilh
IV. Marijkeslraat 18
2181 R P I I i l k ' K o m
Tel: 0252-52:1188

CÏ3

NVM
MAKELAAR

Makelaardij o.g.

2040 AK Zandvoort

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

27

34
40
47
54
60
67
74
81
87
94
101
111
121
131
141
151
168
185
201
218

94
119
141
166
191
213
238
261
285
309
332
356
392
426
462
498
534
594
653
711
771

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

14,31
18,02
21,20
24,91

\

28,62

31,80
35,51
39,22
42,93

46,11
49,82
53,53
58,83

64,13

69,43
74,73
80,03
89,04
98,05
"ƒ106,53
ƒ 115,54

Een kompleet verzorgde bègifenis
of crematie voor slechts f 3.145.^-.-.•
Sluit een natura^
bij OT

C'

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in

Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f 5.000,-).

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

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

nainra-uitvaartyerzelferina,
(latir heb je wat aan

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net xo belangrijk wan de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Allen werd mei de uiterste zorg geregeld,
precies y.oals mijn man y.ich dal had voorgesteld.
•I ti. dexe uitv€iarlverxelferinff
in mijn
vertrouwen meer tlan

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

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Een

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
• D a g e n nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
: ; of crematie.
••.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

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

Woensdag - donderdag - vrijdag
HAPPY HOUR 16.00-f8.00 uur

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartver/.ckcring
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Met de kerstdagen a la carte eten
Reserveer nu uw tafel

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

naam:

Wij bezorgen ook spareribs en div. andere
gerechten

Boul. Barnaart 22 - Zandvoort
Tel. 023-5715445
Dinsdags gesloten

straat:

|

postcode/woonplaats:

.

tclcfoort:

•"

leettijd(en):
• M

|

man/vrouw

.

Kon in envelop /.onder post/egel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 \VC Haarlem,

|
l

r

Kerstmarkt met
demonstraties
ZANDVOORT - De kerstmarkt op zondag 8 december
heeft een bescheiden opzet,
maar er zal volgens de Ondernemers Vereniging Zandvoort
wel een kerstsfeer hangen. De
OVZ zorgt namelijk voor kerstmuziek, een kerstman op stelten en dennengeur. Bovendien
zingt het Zandvoorts Mannenkoor kerstliederen.
Op het Gasthuisplein staan
van twaalf tot zes uur allerlei
stands met kerstartikelen. Bovendien demonstreren leerlingen van het Florens College uit
Aalsmeer in samenwerking
met de Zandvoortse kwekerij
Van Kleeff hoe kerststukjes en
kerstkransen gemaakt kunnen
worden.
Daarnaast staan er diverse
non-profitorganisaties op de
kerstmarkt, zoals het Bode
Kruis, Vluchtelingenwerk, Unicef en Amnesty International.
De Rotaryclub collecteert op de
kerstmarkt voor de restauratie
van de Hervormde Kerk.
Overigens zijn er nog meer
kerstmarkten. Zo is er maandag 9 december van tien tot vier
uur een kerstmarkt in Nieuw
Unicum. Op woensdag 11 december vindt van twee tot vier
uur de jaarlijkse kerstmarkt in
de Bodaan plaats. Op beide
markten is er van alles te vinden voor liefhebbers van kerstversieringen en cadeautjes.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 4 december 1996

Weekmedia 17

4

Kinderrechter
liet m'n zoon na
aanrijding staan'

Computers voor
Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Voor de Ie
den van computerclub 'Compunic' van Nieuw Unicum heelt (>
december dit jaar een bijxondere klank. Op die dag krijgen zij
vooi twintigduizend gulden
aan computers, van L.C I. Coinputer Group mt Den Bosch Bo
vendien ontvangen ze een
cheque van vijfduizend gulden
De oprichter van L.C.I. Computer Group beloofde dat al eer
der tijdens de open dai^ voi ig
jaar november

Laura van der Storm-Wijers uit de Haarlemmerstraat is
boos, heel boos. Haar zoon werd onlangs -op het fietspad
van de Zandvoortselaan- aangereden door een vrouw, woonachtig in Bentveld. Zij is volgens Laura schuldig aan het ongeval. De bestuurster, pers- en kinderrechter en werkzaam
bij de rechtbank te Alkmaar denkt er anders over. Ook al
staat er een B6-bord ('u nadert een voorrangskruising'), de
gemeente zou hebben nagelaten om voor het fietspad haaientanden op de weg te zetten. „Juridisch gezien ben ik dus
niet schuldig," zou zij de verbouwereerde moeder hebben
meegedeeld.

M

OEDER

Compumc is een stoep van
dne lichamelijk gehandicapten
en de systeembeheerder van
Nieuw Unicum. Zi] willen met
de apparatuur bewoners en
personeel van Nieuw Unicum
met computert, laten kennismaken. In de toekomst willen
ze zelfs alle bewoners op een
eigen netwerk binnen Nieuw
Unicum koppelen Daarvoor
zijn ze druk op zoek naar bednjven die soft- en hardware
beschikbaar stellen. De compu
terclub kan vervolgens aangeven hoe gebruiksvriendelijk de
spullen voor gehandicapten
zijn.

VAN DER een rapport opgemaakt van het

gebeurde. De politieagente
noemde de kinderrechter 'punt
veertien', wat 'verdachte' betekent legde zij uit. Ze meldde
tevens dat ze kontakt op zou
nemen met de kinderrechter
uit Bentveld."
„Pas in de middag belde die
mevrouw mij op. Ze wilde weten of mijn zoon letsel had. De
volgende dag belde ik terug
naar het bureau. De agente had
nog geen kontakt opgenomen,
maar was wel even op die plek
gaan kijken. Er waren geen
haaientanden voor het fietspad,
fietspad. Met als gevolg dat
had ze geconstateerd. Milan
mijn zoon niet meer kon heeft toen een brief gestuurd
naar de kinderrechter, waarin
remmen en bovenop de zijkant van de motorkap te- hij haar aansprakelijk stelde
ZANDVOORT - 'De keuze recht kwam."
voor de schade."
van Bram Stijnen'. Zo heten de
„Na ontvangst belde die mevoorstellingen van het Haar„Gelukkig had hij geen licha- vrouw me op, met de mededelems Operette Gezelschap die melijk letsel, wel zat zijn brom- ling dat er nieuwe Europese reop 7 en 14 december plaatsvin- mer in de prak. De bestuurster gels golden in verband met de
den in gebouw De Krocht. De van de auto had ongeveer vijf- haaientanden. Volgens deze revoorstellingen zijn vernoemd duizend gulden schade. Mijn gels zouden die nadrukkelijk
naar de bekende Zandvoortse zoon, een ervaring rijker van aanwezig moeten zijn. De gejournalist Bram Stijnen, omdat een eerder ongeval, gaf -tot twee meente was dus volgens haar in
hij het operettegezelschap maal toe- aan dat hij de politie gebreke gebleven, omdat deze
heeft uitgenodigd. Zelf kan hij erbij wilde. Maar de bestuur- niet op de weg stonden voor het
er niet bij zijn, omdat hij ern- ster echter meldde dat ze geen fietspad. Dus juridisch gezien
stig ziek is. Enkele vrienden tijd had, dringend naar de mocht ze doorrijden."
hebben de organisatie inmid- rechtbank moest. Ze gaf haar
dels overgenomen. De kaarten kaartje af en liet tevens haar
Voor de zekerheid heeft moezijn te koop bij Jupiter op het papieren zien. Hierna vertrok der Van der Storm toen nog
Raadhuisplein.
ze en liet mijn zoon staan met eens de verzekeringsmaatschappij gebeld. „Uw zoon
een verkreukelde brommer."
„Hij moest mij bellen vanuit heeft geen boodschap aan haaieen telefooncel," vertelt me- entanden, zeiden ze daar. Ook
, ZANDVOORT - Het Toon- vrouw Van der Sorm verder. een rijinstructeur verzekerde
| kunstkoor Zandvoort geeft op 8 „Ik haalde hem op en deed de mij dat een bord 'u nadert een
december een concert in de Ne- brommer achterin de auto. Ik voorrrangsweg' dwingend is,
derlands Hervormde Kerk. Het was met stomheid geslagen, haaientanden niet'."
barokorkest Plorilegium Musi- reed dan ook meteen door naar
„'s Avonds belde ik met de
cum begeleidt het koor. De so- de politie Zandvoort. Hier werd kinderrechter. Maar ze bleef
listen zijn: Lara Diamand,
Maartje Rasker, Simon Roberts en Auke Kemkes. Pim
Overduin heeft de algehele leiding. Op het programma staan
Introdusione e Glona van A. Vivaldi en het eerste deel van de
Messiah van G.F. Handel. De
uitvoering begint om kwart
over acht. Kaarten kosten twintig gulden.
STORM: „Op woens-

dag 13 november
bromde mijn 17-jarige zoon
Milan over het fietspad yan
de Zandvoortselaan richting Heemstede. Hij ging
naar school. Uit de Bramenlaan zag hij een auto naderen. Milan had al wat gas
teruggenomen van zijn overigens niet
opgevoerde
brommer, omdat hij weet
dat er een bobbel in de weg
zit. Maar de naderende auto
reed pardoes door op het

De keus van Bram

Toonkunstkoor

Het kruispunt Zandvoortselaan-Bramenlaan
het verhaal van de Europese
bepalingen volhouden. Zij was
juriste, dus zij wist het, vertelde
ze. Juridisch gezien had mijn
zoon zelfs haar aangereden,
durfde ze me nog te melden.
Toen heb ik haar gevraagd
waarom ze niet -juist omdat ze
kinderrechter
en juriste isgewoon kon
zeggen: 'Sorry,
mijn
schuld'
in
plaats
van -----zo'n trucenkast open te trekken. Als ze de
politie meteen erbij had gehaald, dan was al deze ellende
niet nodig geweest."
„Maar wat is nu de moraal
van dit verhaal," zegt mevrouw
Van der Storm. „Ik heb toch
wel een behoorlijk stukje
plichtsbesef in me en ik vind
het dan ook mijn plicht als burger alle brommers en fietsers,
die gebruik maken van de
Zandvoortselaan, te adviseren
zeer voorzichtig te zijn op dit
punt, beter nog voorlopig dit

Foto Andie Liebeiom

punt te vermijden, omdat ze gevaar lopen. Ik zou er de gemeente op willen wijzen dat -indien ze inderdaad in gebreke is
gebleven- haast moet maken
met de haaientanden. Anders
kan ze in de toekomst claims
aan haar broek krijgen, mis-

Ontbreken haaientanden op onveilig
kruispunt Zandvoortselaan zaait twijfel
schien ook claims uit het verleden."
„Mocht de gemeente moeite
hebben met het opsporen van
deze Europese regels dan adviseer ik dat zij kontakt opneemt
met de kinderrechter," besluit
Milans moeder haar verhaal.
Over Europese Regels wordt
echter niet meer gesproken,
wanneer de kinderrechter om
commentaar wordt gevraagd.
Het zou hier volgens haar gaan
om RW-bepalingen. Die informatie zou zij later op de dag

MENINGEN

'VVD-bestuur beschadigt
zélf zijn lijsttrekker'

hebben opgezocht in een boek
van de rechtbankbibliotheek.
Volgens de kinderrechter zou
de gemeente in gebreke zijn gebleven door geen haaientanden
op het wegdek te zetten. Om die
reden kwam zij tijdens het ongeval dus in feite (juridisch gezien)
van
rechts.
„Na het ongeluk heb ik
alles gedaan
wat ik op dat
moment kon
doen," stelt ze
nadrukkelijk. „In samenspraak met de jongen heb ik de
beslissing genomen om niet de
politie erbij te halen, maar naar
mijn werk te gaan. Ik had een
zitting."
„Ik had liever gewacht, maar
ben de enige kinderrechter m
Alkmaar. Daar wachtten 350
pupillen op mij. De jongen had
geen letsel en een kwartje voor
de telefoon, dat heb ik nog gevraagd. Vervolgens heb ik hem
mijn papieren laten zien en
hem mijn kaartje en telefoon-

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

Samenzang
ZANDVOORT - Tijdens de
laarlijkse kerstvolkszang komt
deze keer op 15 december een
bijzondere gast op bezoek in de
Agathakerk. Majoor Bosschardt vertelt Zandvoort hoe
zij tegen Kerst aankijkt. Het
Zandvoorts Mannenkoor, het
Zandvoorts Vrouwenkoor, het
Volendams Koor (in klederdracht) en acht blazers zorgen
voor de muzikale omlijsting.
De samenzang begint om half
drie. Kaarten zijn verkrijgbaar
via leden van het Vrouwenkoor, de AKO-boekhandel en
Minke van der Meulen (Emmaweg
6,
telefoonnummer
5718002).
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Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (N N P)

deze krant schreven. Het zit in doorbreken zou zijn afgeslahet WD-bestuur zélf, oordeelt gen. De redactrice van uw krant
het WD-lid.
heeft met, zoals zij dat omschrijft, 'iemand van rondom
Nadat ik een uitvoerig ge- het bestuur van de VVD', de elf
sprek heb gehad met redactrice handtekeningen van de kanidaMonique van Hoogstraten, is tenlijst onderzocht en haar 'bede behoefte blijven bestaan om trouwtaare' bron zou haar geweook schriftelijk te reageren op zen hebben op de handtekeninhet artikel 'VVD-er wil voorzit- gen van Van Caspel en Hakhof.
Het zou beiden tot eer hebter aanklagen wegens belediging en laster' op de voorpagina ben gestrekt, indien zij de kanvan het Zandvoorts Nieuwsblad didatuur van de heer Van Vliet
van 27 november j.l. Reeds en- schriftelijk hadden gesteund,
kele jaren is een kleine maar maar bij een overvloed aan
hardnekkige groep inwoners steun en het feit, dat reglemenvan Zandvoort opzettelijk bezig tair slechts tien handtekeninmet het verspreiden van onjuis- gen noodzakelijk zijn ben ik er
te en vaak lasterlijke informa- niet aan toe gekomen om ook
tie over medebrugers met als hun handtekening te vragen.
doel het bereiken van politiek Het initiatief om Van Vliet kandidaat te stellen is namelijk van
gewin (macht).
Ook uw artikel is in over- mij afkomstig en ik heb de
vloed gevoed met dergelijke in- handtekeningen verzameld van
formatie, waardoor een onjuist elf respectabele leden ter onbeeld van de werkelijkheid is dersteuning.
ontstaan. Het merendeel van de
De heer Van Vliet is een uifeiten in uw artikel zijn aan- terst succesvol en integer ontoontaaar en bewust onjuist en dernemer die goed is ingevoerd
in strijd met de waarheid. Het in de reclame-, drukkerij- en admeest schrijnende voorbeeld is vertentiewereld. Het lijkt mij
naar mijn mening de passage een grote aanwinst voor een bewaarin u schrijft naar aanlei- stuur om zo iemand te hebben
ding van het in de uitnodiging voor de post propaganda. Vooraangekondigde aftreden van al omdat de huidige man, Sandpropagandaman Sandbergen: taergen, overal loopt te vertellen
'Elf VVD-leden waaronder het dat hij ermee wil stoppen. Dat
VVD-raadslid Prits van Caspel komt ruim eenjaar voor de veren de afgetreden secretaris Ire- kiezingen niet erg gemotiveerd
ne Hakhof, schoven Van Vliet over.
tijdens de vergadering naar voVervolgens heeft de voorzitren om Sandbergen op te vol- ter Van Liemt de kandidatuur
van de heer Van Vliet met elf
gen'.
Vervolgens wordt er gesugge- hantekeningen, tenminste vier
reerd dat via Van Vliet vertrou- keer geweigerd, omdat hij niet
welijke gegevens naar de pers zou kunnen controleren of de
zouden zijn uitgelekt, dat er een handtekeningen echt waren,
verkiezing zou zijn geweest tus- danwei vervalsingen zouden

mening meer over de ontvanger, dan over de aanbieders. De
woede van een enkeling, die tot
de kring rondom het bestuur
behoort, over het feit, dat de
heer Van Vliet zijn kandidatuur voor de vergadering aan de
pers kenbaar heeft gemaakt,
raakt kant noch wal. Het hoort
nu eenmaal tot de democratische spelregels, zoals ook de
kandidatuur van mevrouw Mia
Paap voor de functie van secretaris tot de voor openbaarheid
bestemde gegevens behoort.
De voorzitter heeft om hem
motiverende redenen, Van
Vliet niet in bescherming genomen, zodat de onwetenheid
voortleeft. Voorts heeft de
voorzitter bij het begin van de
vergadering meegedeeld, dat
het agendapunt over het aftreden van Sandbergen zou worden ingetrokken hetgeen na beraadslaging ook is gebeurd.
Van een keuze tussen Sandergen en Van Vliet is dus geen
sprake geweest.
Tenslotte kan ik beamen, dat
de voorzitter de volgende kwalificaties aan het adres van de
heer Van Vliet heeft gegeven;
jojo-lid, als slecht bekend
staand bij het hoofdbestuur en
de suggestie, dat de handtekeningen op de kandidatenlijst
wel eens vervalst zouden kunnen zijn. Ik betreur het, dat de
heer Sandbergen namens het
bestuur van mening is, dat dit
geen beledigingen zijn.
De motivering van het aftreden van mevrouw Hakhof
wordt mij steeds duidelijker. Ik
heb hierbij maar een aantal van
de onjuistheden van uw artikel
weerlegd, meer wil ik niet over

opgelegde beslotenheid van de
vergadering prijsgeven. Ik heb
er begrip voor, dat uw redactrice ervan uit is gegaan dat de
haar aangereikte feiten juist
zouden zijn; want als de bron zo
dicht bij het bestuur van de
WD ligt, kan je toch niet veronderstellen, dat het bestuur zijn
eigen lijsttrekker probeert te
beschadigen?
Helaas, in Zandvoort moetje
alles op juistheid beproeven.
Uw redactrice is bewust door
de 'betrouwbare' bron vanuit
kringen rondom het bestuur
van de VVD afdeling Zandvoort/Bentveld op het verkeerde been gezet en gebruikt om
anderen te beschadigen.
W.W.S. Tates
Zandvoort

Zandvoort, tel
uw zegeningen!
De inzet van ondernemers om
het toerisme breder aan te pakken moet meer beloond worden, vindt S. van den Bos.

Zandvoort moet aan 'zelfreflectie' doen voor een 24-uurs
toeristeneconomie. Het zeedorp moet eens goed overdenken welke zijn sterke punten
zijn en wie dat ten goede moet
komen. Dat is wat ik opmaak
uit het artikel in uw blad van 27
november j.l. onder de kop: 'Tel
uw zegeningen en bazuin dat
rond.'
Mijn reactie hierop is deze.
Er zal interactie tussen politiek, bedrijfsleven en bevolking
moeten plaatsvinden. De aanzet van het Ondernemers Platform Zandvoort (OPZ) dient
gewaardeerd te worden. De
doelgroepen zullen in eerste instantie duidelijk moeten zijn,
namelijk: toeristen/bezoekers
én inwoners. Flexibiliteit in het
kader van een duidelijke, toeDe promotie- komstgerichte visie. Abstracte
pieten van
stellingen moeten uitgewerkt
het Zandworden en ter discussie staan.
voorts
Er zal gewerkt moeten worden
Nieuwsblad
aan betrokkenheid van de
en de OVZ
Zandvoortse bevolking.
deelden zaIk vind dat de burger beter op
terdag snoep- de hoogte gebracht moet worgoed uit. Ook den van de plannen die in onaan Ans Kus- dernemerskring leven. De beters, van Bibi richtgeving in de schrijvende
for Shoes,
pers is vooralsnog te summier
want zij zorgt en vaag. Er zal iets gedaan moevoor de
ten worden aan 'public relahoofdprijs
tions' om het OPZ-beleidsplan
van de Sinter- goed uit de verf te laten komen.
klaaspuzzel
Wat te denken van een persbe(twee waarricht als communicatiemiddel?
debonnen
Het is maar een suggestie van
van 75 guleen geïnteresseerde inwoonden)
ster.
N.b.: Potentie, geld, macht:
het is aanwezig. Maar hoe ga je
Foto André Liebe- het gebruiken? Dat is de vraag!

Pieten

rom

S. van den Bos
Zandvoort

Sprookjesdiner
ZANDVOORT - Men kan op
vrijdag de dertiende wegkruipen bij de kachel, maar het is
ook mogelijk om het sprookjesdiner van het Zandvoorts Palet
bij te wonen. In het versierde
atelier van de kunstenaarsgroep m de voormalige Mariaschool wordt het diner geserveerd. New Wave en een vocaal
ensemble begeleiden de spijzen. Tussendoor vertelt Ab Kok
prachtige verhalen.
Volgens Ton Timmermans,
woordvoerder van het Zandvoorts Palet, komen kookkunst, vertelkunst en muziek
samen op deze vrijdag de dertiende. „Met heel weinig middelen maar heel veel enthousiasme willen we laten zien dat er in
de voormalige Manaschool van
alles gebeurt op cultureel gebied. "
Belangstellenden kunnen
zich opgeven bij Mona Meijer
(telefoonnummer 571683) ofTinie Koomen (telefoonnummer
5713286).

'Elke tafel of stoel
heeft wel een verhaal'

ZANDVOORT - Wie de
antiekwinkel van Aukema
& Hiersch aan de Grote
Houseparty
Volgens W. Tates hebben de pe- sen Sandbergen en Van Vliet en
Krocht binnenloopt, waant
ZANDVOORT - Op vrijdag- rikelen in de WD een andere tenslotte dat een poging om de
meteen in een andere
avond 7 december organiseert oorzaak dan we vorige week in hegemonie van het bestuur te kunnen zijn. Dit zegt naar mijn de 'nota bene' door het bestuur zich
eeuw. Prachtige schilderijBMC een 'old style houseparty'

m Dance Club Yanks (Kosterstraat). De zaal gaat open om
negen uur. Van tien tot elf is er
een happy hour. Tijdens het
| feest draaien Pavo, Trime, Vox,
Alexander, Lay-on, Jordens en
BMC muziek.

nummer gegeven. Na afloop
van de zitting heb ik nog met de
moeder gebeld om te informeren hoe het met hem gmg. Ik
heb haar bok nog advies gegeven."
„Ik heb vijfduizend gulden
schade en kom op voor mijn
eigenbelang. Ik hoop iets van
de schade vergoed te krijgen.
Er is een kleine kans dat de
WA-verzekermg van de jongen
meebetaalt. Dat zou mij mijn
no-claim kunnen schelen. Ik
leef met de jongen en zijn moeder mee," aldus de Bentveldse
kinderrechter.
„Volgens de afdeling reisvoorwaarden van de ANWB behoudt het bord 'uw nadert een
voorrangsweg' gewoon zijn betekenis, los van de vraag of er
haaientanden op het wegdek
geschilderd zijn," zegt Henk
Zwijnenburg, werkzaam bij de
persdienst van de juridische
aanrijdlijn. Politiewoordvoerder Jaap Hage houdt de zaak
liever in het midden: „Dit is een
zaak voor twee verzekeringsmaatschappijen."

en, antieke meubels en Chi-

nese topstukken uit de
Sung- en Mingperiode kan
de bezoeker hier naast tal
van andere topstukken uit
vroegere eeuwen bewonderen. Eigenaren Simon en

Ans, net verhuisd uit de antiekwinkel van de Passage
(Kerkstraat 22) zijn reuze
blij met hun nieuwe onderkomen.

„Antiquair zijn moet in je
bloed zitten," zegt Ans. „Je
kunt kunstgeschiedenis hebben geleerd, maar daarmee red
je het niet. Een antiquair voelt,
ruikt, kijkt en heeft door schade en schande geleerd. Met een
blik op het hout zie je meteen of
iets echt oud is of niet. Die ervaring en kennis hebben wij in de
loop der jaren verworven."

Belichten en lips
\oor de/e rubriek n
/akenmeims kunt i
ied.n-tie \ JH het Ai
Posthus 2ft 2041) A \ /and\oott
inle\Lrui hij het kantooi op Gast
Tel 02iöl7S64S ha\ «2V^71(I-

Aukema & Hiersch Antiquair en Decorateur. ledere dag geopend, behai\e
maandag. Ook interieur-adviezen, gordijnstoffen. bekleden van leren stoelen
en banken, verkoop van cadeau-artikelen.

Bij binnenkomst valt meteen
de lambrizering op. Zeventiende eeuws pronkstuk van de
zaak: „Het komt waarschijnlijk
uit een oud Amsterdams burgemeestershuis," aldus Simon.
„Het wapen van Amsterdam
staat er in ieder geval op. Ook
de schouw met houten pilaren
is een juweel. Daarnaast zijn er
leeuwenkoppen en boze geesten gegraveerd op de panelen
van eikenhout en ebbenhout.
Ertussen het beroemde 'Leer
de Corduba' (leerbehang met
gedrukt linnen en bladgoud)."
„De prijs? Die noemen we liever niet in de krant," aldus Ans
een beetje geheimzinnig. „Bovendien hebben we geen haast
om het te verkopen. Het staat
hier prachtig. En we zijn nog
aan het uitzoeken uit welk huis
het nu precies komt."
„Dat is nu juist zo leuk met
antiek," aldus Simon enthousiast. „Elke tafel of stoel heeft
wel een verhaal. Wie zou erop
gezeten hebben?, vraag ik me
zo vaak af. Vooral dat uitzoeken vinden we leuk en de men- De sfeervolle kroonluchters lachen de klanten toe
sen van advies dienen natuurlijk, ook dat doen we graag."

Ans: „De klanten kunnen
soms uren in onze zaak zitten.
We zijn het m de loop der jaren
gewend geraakt. Ze aanschouwen de spullen in stilte, teruggetrokken in hun eigen wereldje. Wat mij betreft zitten ze er
een hele dag. Ik ga wel koffie en
broodjes voor ze halen hoor,
geen punt."
De uitspraak van Ans wordt
al meteen bevestigd door een
klant: „Eerst bekijk ik het uren
lang van alle kanten, pas dan
weet ik of ik dit schilderij
koop," zegt hij over een prachtig zeegezicht van Leffelts (Zee
& duinlandschap).
Ook aan de kleine beurs is bij
Aukema & Hiersch gedacht. Zo
kost een klein antiek rozenvaasje slechts 19,50 gulden en
zijn er tal van andere leuke 'antieke hebbedingetjes'. Ook de
exclusieve Amerikaanse kerstspulletjes, die Ans heeft verzameld, zijn er voor iedere portemonnee. Sommige antieke
spullen kunnen Ans en Simon
maar moeilijk verkopen. Maar
ook dat hoort bij het vak. „Afscheid nemen van mooie spullen....het is niet anders."

Zandvoorter van
Zandvoorts
" Nieuwsblad

Samen met ZFM 107 organiseert het Zandvoorts Nieuwsblad de
verkiezing van de Zandvoorter van het jaar ( m/v)
Wie heeft in 1996 veel voor Zandvoort gedaan en verdient deze
titel9 Dat mag u bepalen
Ik kies .
Omdat hij/zi|

Inleveren voor 31 december bij het Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12 Onder de inzenders verloten we vier cadeaubonnen van 25 gulden Per gezin mag maar een bon ingeleverd worden
De uitslag maken we bekend m de uitzending 'Goedemorgen
Zandvoort op 4 januari ( van tien tot twaalf uur) en in hel Zandvoorts
Nieuwsblad van 8 januari
Naam
Adres

woensdag 4 december 1996
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OPENBARE AANKONDIGING

Valkénberg is één

Voor onze filialen in Amsterdam e.o. zijn wij op zoek naar een team
van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers m/v.
Wij zoeken contact met kandidaten die in aanmerking willen komen
voor de functie van:

•- "

onderdeel van Dixons bv;
Ondernemen. Vereniging Zandvoort

LIQUIDATIE-VERKOOP

EN

PART-TBME VERKOPER

• van zeer omvafigrijkèjrnpórteurs- ep groothandelsvoorraad / '.-•

12 tot 32 uur per week

PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN
CHINESE. | NEPAL TAPIJTEN, G ABBEH
een landelijke f iljaalketerï;

organiseren in de krant van
18 december a.s. een
1e PRIJS
Diner voor 2 personen
van Rest. Queenie, Kerkplein 8
2e PRIJS
Waardebon a ƒ 100,aangeboden door CORTINA MODES
Kerkplein 3
Op zaterdag 21 december delen
onze promotiedames mandarijnen uit
verzorgd door AART VEER,
Grote Krocht

dié meer dan 140 filialen '

:d.ifi.yi Rechtstreekse verkoop :aan particulieren
^zohdertüssenkorihst van detailhandel, zónder
;f y^X:enige opslag of bijkomende. kosten v.;;::

exploiteert onder

3 verschillenidejformules;
Dë:Va|kénberg filialen

BESPAAR NU TOT 90% l

bieden keus uït een breed

;

succes? Eën^aantrëkkeliiik
assdrtiment^dëskündigë v

'

• irif Örmatie'erj ^bovenal ;; l

tapijterïirryeié ;pastëtinten' en in e zwaarste;;

ëeakla ntger ichteg; ^ 'ï-jt• service; ;?• V ; ^i; *B ';". ?Jv '";'=,- •

;

;U^eiï 2war£ k^valiteit Marokkaa^nsej B E R B S K |
:

;ïy'l^

^V?^

Totale liquidatie stuk voor stuk

KERSTMENU

£ôfc
De Favaugeplein 41/2, direct aan wandelboulevard gelegen driekam.app. op 2e etage
met schitterend uitzicht over zee en strand.
Balkon west. Ind. hal; riante L-vorm. woonk.
met open haard en parketvloer; 2 slaapk.,;
toilet; badkamer met wastafel en ligbad; keuken. Het app. is v.v. kunststof kozijnen met
dub. begl.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.

Een iizcrsterkc combinatie

:

:

;, Allé. exemplaren voorzien' van 'certifikaat van echtheid '*
; ' '. -;,; ~£ ';Betalingï:Cöntant /Eurocheque / GBK . ; ' • . : • 4;;

Stationsplein 15/8, in luxe app.complex
gelegen driekam.app. op 3e et. Balkon west.
Inpandige parkeerplaats. Ind. hal; woonk.
met parketvloer; open keuken met inbouwapp.; bijkeuken; toilet; luxe badk. met
ligbad, dub. wastafel en douchecabine; 2
slaapk. Videofooninstallatie.
Vr.pr. ƒ 420.000,- k.k.

NIEUW

Wist U al dat...
Wij de beide Kerstdagen geopend zijn?
Onze saté aan één stokje zit. maar toch lekker is?
De buurtjes 45 jaar getrouwd zijn?
Als U een rode biefstuk besteld, hij ook echt rood is?
Wij 's woensdags gesloten zijn?
Onze gambasaus Goddelijk genoemd wordt?
Wij iedere vrijdag & zaterdag tapas serveren?
Er vanaf gisteren, vandaag of morgen een nieuw licht
schijnt in de Haltestraat?
"Ze" zeggen datje bij ons gewoon lekker kan eten?
Onze gerechten niet meegenomen kunnen worden?

Dixons bv stelt daar het nodige tegenover:
• prima basis salaris
• premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw
inkomen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Heeft u interesse in bovengenoemde functie,
stuurt u dan uw sollicitatiebrief o.v.v. ADAM aan:
aüdiö apparatuur; 'groten;;
Dixons bv,
l en; kleine nuishoüdelijke ;: ta.v. Mevr. I. Rustige, Personeelsfunctionaris,
Postbus 3480,
5203 DL 's-Hertogenbosch.
Defprrnule-.yanonsi•\-,'\ \k -

yan iËïiropg's oudste en ge'rëhpmrneërdste '•••
;|; ^apijtimporteurs met eëri •uitzonderlijke-,';, •
y;4y;^ëputatie:t^
De'ypprraacif omvat vele^ stukken w.b, fraaier:
;,^yerzarpielaarsexernplaren in \iydl en iijde,;;;
f •;,; kpstbarë;hedëridaacisë tapijten in alle; i^
;:;4afrnetihgén, ,zoals eetkamer-, salon-, haM;;'èniafëlmatën; lopers/ètc;, alsmede zeer ;?<
X grote tapijteW en yanëteitenl Tot cle' thans V;

l •«•ïK-^SI^sWU-B'S'ftSlïfiSg'Bï^ïK/ii ï1; W"S?iï:ia5'Aaï:-:;5Si';fCii';S™;i?:i'i''«'.H'v.v:-

Haltestraat 75 Zandvoort Tel. 023-5718949

Wij zijn geïnteresseerd In kandidaten met:
• een opleiding op MBO-niveau
• verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van KTV, video, audio,
grote en kleine huishoudelijke apparaten.

assprtJmiënt'Atv/(videc)/

^::; OR|ËNTALCARPET;BROKERS'; behoort tot een , ï, ;

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

v

M/v

De Diner Bezorglijn
Dagelijks behalve dinsdag 17.00-22.00 uur
Spareribs met 3 sausjes
Halve kip
Saté varkenshaas
T-bone
Tournedos
Lamskoteletjes
Deze gerechten met patat ofaardappelkroketjes
•fr-fr-fr

18,50
18,50
17,50
32,50
24,50
22,50
en gem. salade

EXTRA'S
Stokbrood kruidenboter
Patat
Aardappelkroketjes
Gem. salade
Mayo, ketchup, satésaus

3,50
3,00
3,00
3,50
1,00

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

3,00
19,50

Div. blikjes
Fles wijn, rood of wit

T Race Taurant
Tel. 5715445

VAN

SCHAIK

Afwerkingsbedrijf

voor al uw
stucadoorswerk

Nee? Nou dan weet U het nu!

Brederodestraat 8e, in kleinschalig luxe
appartementencomplex gesit. riant penthouse met ruim dakterras (50 m2). Ind. hal;
zonnige living (52 m2); study; halfopen keuken met inbouwapp.; bijkeuken; 2 sl.k.; toilet;
badkamer met wastafel, douchecabine en ligbad. Mechanische ventilatie. Videofooninstallatie. Keukeninrichting en sanitair naar keuze
(verrekenpost).
Koopsom ƒ 645.000,- v.o.n.

Frans Zwaanstraat 64

MAKELAAR O,G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
_..
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
nfl
Assurantiën
NVM
Hogeweg 563/2042 GJ Zandvoort
""""" Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

2042 CE Zandvoort
Tel.:023-57 12 275

Tok o
Kerstmenu l ƒ 45,- p. persoon
* Nasi gurih of nasi kuning
(gekruide witte rijst of gele rijst)
* Ajam pangang klaten
(piepkuiken uit de oven op een speciale
manier bereid)
* Udang peteh balado
(grote garnalen in een pittige saus)
* Daging bistik
(biefstuk in soja-saus)
* Gado-gado jawah tengah
(groenteschotel)
* Acar ketimoen kuning
* Kerupuk lemping
* Seroendeng
* Daging Rendang
(Rundvlees bereid met cocosmelk)

Kerstmenu II ƒ 55,- p. persoon
Rijsttafel Putri Ann
* Nasi putih/nasi goreng/bami/mihoen
* Daging Semoor
(rundvlees in ketjapsaus)
* Daging Rendang
(rundvlees bereid met cocosmelk)
* Daging Besengeh
(rundvlees op speciale manier gekruid)
* Ajam rica-rica
(pittig gekruide kippeboutjes)
* Ajam goreng tempura
(in speciaal beslag krokant gebakken kip)
* Udang peteh belado
(grote garnalen in een pittige saus)
* Acar ketimoen
* Gado-gado
* Seroendeng
* Kerupuk lemping
* Saté ajam/babi
Wij zijn beide kerstdagen geopend van 15.0019.00 uur.
Reserveer tijdig uw bestelling.
Wij bezorgen beide dagen aan huis en berekenen deze dagen geen bezorgkosten.
Boven de 20 personen eventueel in buffetvorm.

Haltestraat 34
tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

06-539 44 942

SOUL SPECIAL POR SINGLES
Zat. avond in de MANEGE
met SOUL FORMATIE
,,JUST-US'' (elf personen)
met lead zanger SPOKY
tot 03.00 uur in de nacht
in 4 zalen
Dansen, sfeer, gezelligheid
entree
l O, -

Kadotip
THE HOME BAKERIJ
EEN WONDER VAN TECHNIEK
GROOT
DOORKIJK
VENSTER

l e Kerstdag "Bcunck v.cu 13.OO uw
welkotnstcb-onkje

VIJF
STANDEN
VOOR
BAKKEUZES

DSCHAKEL
KLOK IN
HELDERE
CIJFERS

LET OP! Uw reservering
KERST EN OUDEJAAR
Bel voor info
tel. 023-5716023

PERFECT
SLUITEND
BOVENDEKSEL

Zandvoorts Nieuwsblad

* * -k

soeji

* wowi
* * buffet
femui en.
* * -k

Grond, tiessett
..

AG* 50

prijs ^4-V/,

TijdUg reserveren, tel 023-5714738
2e Kerstdag zijn we apert van 10.00-21.00 uur
Café Del Mar, Waltestmat 13, Zaïulvoott

ANTIKLEEFLAAG
VORM

KRASVASTE
KUNSTSTOF
GEHEEL
GEÏSOLEERD

Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuispleinl 2, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Maak De Warme Bakker in u Wakker!

Fa. Veldwijk
AKO

Voor info tel. of fax 023-5717171

Kerkstraat 12, Zandvoort

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado
She„ Geer|ing

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

Vondellaan 1 A, Zandvoort

Mobil
Het Station

v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

woensdag 4 december 1996

Weekmedia ,7

Gezelligheid en orde handhaven gingen samen

T^v

Met
en

de badplaats

Met een beetje pijn in zijn hart, maar ook met
een pet vol herinneringen heeft Frits Hage vrijdagavond na dertig jaar afscheid genomen van de
vrijwillige politie, c.q. reservepolitie. Alleen Jan
de Ruiter is nu nog over van zijn generatie. Een generatie die het handhaven van de orde op het circuit met een bruisend verenigingsleven combineerde. „Nu is het allemaal wat zakelijker. Tijdens evenementen zijn er een paar vrijwillige
agenten, terwijl we vroeger met vijftig man aanwezig waren. Wie geen taak had, zat te klaverjassen. Ach, zo gaan de dingen nu eenmaal. Je moet
er maar niet te lang om treuren."

Huwelijksaanzoek
Zaterdagavond was het dubbel feest m vnjgezellensocieteit De Manege.
Dick Meyer, een bekende drummer uit de bollenstreek, was met zijn
vriendin Patty Jacobs aan het dansen. Plotseling nodigde de band hem uit
voor een gastoptreden. Het leek spontaan, maar het was van te voren
allemaal al geregeld. Dick stal de show Toen het nummer afgelopen was,
pakte hij de microfoon, viel op zijn knieën en toverde een flinke bos rozen
voor zijn Patty te voorschijn. Toen hij haar voor een zaal van tweehonderd
man ten huwelijk vroeg, zei ze gelukkig meteen ja Het stel ontmoette
elkaar een klem jaartje geleden tijdens een van de gezellige dansavonden
in vnjgezeüensocieteit De Manege. Dick was meteen tot over zijn oren
verliefd, maar moest die avond werken. Dus drumde hij zich een ongeluk
om op te vallen. Zie hier het uiteindelijke resultaat.

Verborgen camera
E HEBBEN me verzekerd dat ik maar hoef te
bellen en ik krijg een
vrijkaartje voor de races." Prits
Hage vertelt het na het interview in de gang van zijn huisje
in de Marisstraat. „Dat doet je
goed."
Enerzijds heeft hij het er
moeilijk mee dat hij na dertig
jaar op zijn 58-e afscheid van de
politie heeft genomen. „Aan de
andere kant zou ik er over twee
jaar toch mee moeten stoppen
vanwege mijn leeftijd. Ik vind
het wel mooi geweest nu. Sinds
m 1994 de eigen Zandvoortse
politie opging in de regio Zuid-Kennemerland, is er zo veel
veranderd."
Niet alleen de naam 'reservisten' veranderde in 'vrijwillige
politie'. Ook de vergoeding ging
omlaag van vijftien gulden naar
zeven gulden vijftig per uur.
„Het gaat niet om dat geld.
Vroeger werkte ik zelfs voor
niets en uit een oud krantenbericht kun je lezen dat we in 1973
1,50 gulden kregen, oftewel, net
zoveel als anderhalf glas bier.
Maar het komt over alsof ze je
met meer zo belangrijk vinden.
Of je niet meer zo gewaardeerd
wordt. En dat merk je. Velen
zijn er maar mee opgehouden."
Het aantal vrijwillige agenten
uit Zandvoort is inmiddels dan
ook gedaald naar achttien.
In de jaren zeventig en tachtig waren dat er maar liefst vijf-

tig. Velen sloten zich bij de reservepolitie aan, omdat het ook
een
gezelligheidsveremging
was. „Dertig jaar geleden ben ik
erbij gegaan om mensen te leren kennen," vertelt Frits dan
ook. „We kwamen in Zandvoort wonen, omdat mijn
vrouw niet meer wilde varen.
Zij is hier geboren, maar ik ben
Zeeuw van geboorte en kende
hier niemand. Een verzekeringsagent raadde me aan om
me aan te melden. Ik had ook
nog bij de BB gekund. Dat was
een organisatie die de bevolking in oorlogsgebieden moest
beschermen. Het voordeel van
de reservepolitie was dat ik m
mijn eigen woonplaats kon werken." De reservepolitie werd m
1948 opgericht om de beroepskrachten te ondersteunen.
Over de hoogtijdagen, met
commandant Jaap Methorst en
zijn opvolger Gerrit Schaap,
kunnen Frits en zijn vrouw
Henny uren vertellen. „Dat was
zo ontzettend gezellig, je ging er
gewoon voor je plezier naar toe.
Na vier uur mochten de vrouwen ook komen en werd er
drank geschonken. Het Posthuis werd weieens gekscherend
het Praathuis genoemd," lacht
Henny. Frits vult aan: „Ook als
je geen dienst had, kwam je. In
de vrije uurtjes klaverjasten
we, er was met Kerst een boerenkoolmaaltijd en bijna elk
jaar haalden we de eerste prijs

Frits Hage hangt na dertig jaar zijn pet en uniform aan de kapstok. Hij heeft vrijdag afscheid genomen van de vrijwillige politie
Foto Andre Lieberom

weg bij de Air Born Mars, de
herdenkmgstocht vanwege de
Slag om Arnhem. Wij konden
beter marcheren dan de meeste
politiescholen."
„Natuurlijk was de gezelligheid belangrijk, maar wij hebben en hadden ook een belangrijke
taak,"
zegt hij. Om
ingezet te mogen worden
heeft hij veel
theorieen
praktij keursussen
gevolgd. Frits heeft dan ook onder andere het diploma voor
'buitengewoon geoefend man'
en een schietdiploma. Zijn wapen heeft hij echter nog nooit
gebruikt buiten de schietbaan
om. „Ja, en dat is maar goed
ook. Het oefenen was wel leuk,
zeker nu in Hoofddorp een
computer staat waarmee je levensechte situaties kunt naspelen. Dan sta je voor een groot

beeldscherm en moet je reageren op wat je voor je ziet. Na
afloop vertelt de computer of je
op de juiste manier je lichtpistool hebt gebruikt."
In Zandvoort wordt de vrijwillige politie hoofdzakelijk ingezet tijdens races op het cir-

maal m die tijd wel niet zo hard mijn portofoon kapot. Al dat
als nu, maar het was een mach- bloed van toeschouwers die latig gezicht. Dat vonden de agen- gen te creperen, afschuwelijk."
ten van de assisterende korp- Hij herinnert zich eveneens
sen uit de buurt trouwens ook. hoe een stuntrijder verongelukDie vergaapten zich zo aan die te toen hij door een paar bussen
races dat wij op elk akkefietje wilde springen met zijn auto.
af moesten."
„Uiteindelijk was het natuurDe Marlbo- lijk zijn eigen schuld. Hij wist
ro Races in au- welk risico hij nam."
gustus
was
Het vaste honk op het circuit
zijn
laatste kwam er in de loop der jaren
grote evene- pas. Eerst zat de politie in een
ment. Hij had soort werkwagen. „Wij moes------ liever op hetten eruit als het kader ging vercircuit
ge- gaderen, of het nu regende of
werkt, maar Frits werd inge- niet. Dat kun je je nu met meer
deeld bij de verkeersafwikke- voorstellen."
ling. Net als ieder ander in
Inmiddels is het huidige
Zandvoort staat de enorme Posthuis alweer versleten. Na
drukte hem nog het meeste bij de nieuwbouw van de pitts
van de Marlboro Races 1996.
krijgt de politie daar een eigen
„Gelukkig ging het allemaal plek. Het zal er ongetwijfeld
goed 'dit jaar. Dat is ook wei- strak en functioneel uitzien.
eens anders geweest. Jaren ge- Frits en Henny zien het als een
leden stortte een tribune in. Ik periode die afgesloten wordt.
stond er als enige in de buurt en Frits lacht: „Ik lijk wel een
tot overmaat van ramp was oude vent."

'Vroeger waren we wel met
vijftig man op het circuit'
cuit. „Wij zorgen ervoor dat
mensen niet over de hekken
heenklimmen. Vroeger had je
vaste posten met zo'n ouderwetse zwengeltelefoon. Tegenwoordig hebben we portofoons,
zodat we meer rond kunnen lopen." Zijn ogen beginnen te
glimmen als hij het woord
'Grand Prix' hoort. „Daar nam
ik drie dagen voor vrij bij Hoogovens. Geweldig. Het ging alle-

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

7 en 8 december
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Gereformeerde Kerk, ds C. vd Vate
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: SOW, ds C. vd Vate.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.00 uur: pastor D. Duijves.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 17.00 uur: Agapé maaltijd.

Dier
van de
week

Speelweek van 5 t/m 11 December

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

12jaar
Do. t/m di.
20.00

Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag 11 December om 19.30 uur:

CYCjLO
Regie: Tran Ahm Hung
Met: Le Van Doe en Tony Leing

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686
WWW.CIRCUSZANDVOORT.NL

Arend Keur
overleden

Th. Keur ,

Vorige week zaterdag is hij overleden, de bekende Zandvoorter Arend Keur,
ook wel bekend onder de Zandvoorters als Arend Lokkiebol. U weet het
toch nog wel, die man die vroeger samen met Willem Dondertje het
groentenlandje aan de Waterleidmgduinen had waar hij, naast zijn gewone
werk, de meeste tijd doorbracht met groente telen voor zijn kinderen. Naast
zijn werk-hobby had hij een grote liefde voor huisdieren en kwam je hem ook
regelmatig tegen in het dorp met zijn hondjes. Arend Lokkiebol heeft de
gezegende leeftijd van negentig jaar gehaald. HIJ is niet meer. Wat blijft is
een herinnering aan een man, die altijd hard gewerkt heeft om een groot
gezin groot te brengen. Arend is omringd door liefde en warme gedachten
aan hem rustig ingeslapen. Vrijdag jl. is hij onder grote belangstelling m
Zandvoort begraven. 'Dat jij je verdiende rust gevonden hebt'

Behang
Paviljoen Zuid aan het einde van de Zuid-Boulevard is gesloopt. Dat werd
tijd, het gebouw leek zo langzamerhand op een krioelende vuilnisbelt met
een dakje. Ook het vroegere woonhuis van Fransen staat er niet meer.
Binnenkort start de bouw van 'Nieuw Duynen', dat plaats biedt aan 28
appartementen. Het schijnt dat er m de loop der jaren al zoveel tekeningen
van de nieuwbouw zijn gemaakt, dat de architect er zijn hele huis mee kan
behangen.

Een beetje gasserig

Weekenddiensten,
POLITIE: Alarmnummer 06-11. 5717373, op alle werkdagen van
In andere gevallen: tel. (023-) 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
5713043.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
BRANDWEER: Alarmnummer Belbus: Om van de belbus (voor
06-11. In andere gevallen bewoners van 55 jaar en ouder)
023-5159500 of - voor info over- gebruik te kunnen maken,
dag - (023-) 5740260.
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
AMBULANCE: Alarmnummer Duinen, tel. (023-) 5713141, tus06-11. Anders: tel. 023-5319191 sen 11.00 en 17.00 uur.
(ongevalllen), Centrale Post Alg. Maatschappelijk Werk
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
nemerland.
Spreekuur op werkdagen van
HUISARTSEN: De volgende 9.00-10.00 uur. Verder volgens
huisartsen hebben een geza- afspraak.
menlijke
waarnemingsrege- Telef. Meldpunt Sexueel Geling: J. Anderson, B. van Ber- weid: tel. 023-5340350 op werkgen, C. Jagtenberg, Hermans, P. dagen 12.00-14.00 uur en maanPaardekooper, H. Scipio-Blü- dag+
donderdagavond
me, F. Weenink. Informatie 19.00-21.00 uur.
daarover tijdens weekend, Telef. meldpunt Ouderen Misavond/nacht vanaf 16.30 uur, én handeling: 023-5159700, van
tijdens feestdagen via telefoon- 08.30 tot 17.00 uur.
nummer (0230 5730500. De Zandvoortse Vereniging van
spreekuren van de dienstdoen- Huurders: Gratis advies voor
de arts zijn zowel op zaterdag leden. Telefonisch spreekuur
als zondag van 11.30 tot 12.00 elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur. uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
theek, H.B.A. Mulder, tel. technische
(023-)5713185. openingstijden 5717577.
(alleen voor recepten): zater- Storingsnummer gas buiten
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 kantooruren: tel. 023 - (5)235100
uur, zondag 11.30-12.30 en (nv Energiebedrijf Zuid-Kenne17.00-18.00 uur. Buiten de ope- merland. Tijdens kant.uren:
nmgstijden informatie over de 5235123.
regeling via tel.nr. (023-) Taxi: tel. (023-) 5712600.
5713073.
Openbare bibliotheek: PnnsesWijkverpleging: Voor spoedge- seweg 34, tel. (023-) 5714131.
vallen is het Kruiswerk Zuid- Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
-Kennemerland 's avonds, 's uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
nachts en in het weekend te be- vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
reiken via de doktersinforma- u., zat. 10-14 uur.
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
Burgerlijke.stand
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Periode:
Dierenarts: Mevrouw Dekker, 26 november • 2 december
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
Geboren:
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Pleur Louisa, dochter van Hender dieren (023-) 5714561, Ver- dricus Kinneging en Johanna
missingsdienst
023-5383361, Alberta Vink.
Asiel Zandvoort (tevens pen- Sebastiaan Hendrikus, zoon
sion) (023-) 5713888. Stichting van Alexander Eonald Beumer
Regionale Dierenambulance: en Sabrina Anne Maria Bran023-5363476 of alarmnummer tjes.
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst Overleden:
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag Wilhelmina Maartense-Dröse,
en nacht bereikbaar voor een oud 94 jaar.
Arend Keur, oud 90 jaar.
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort: Elizabeth van Duijn, oud 77
Willemstraat 20, Voor informa- jaar.
tie, advies en hulp tel. (023-) Jansje Bertha Blok, oud 83 jaar.

Toch spannend wat zich allemaal in hotel Zeezicht (voorheen Fawlty
Towers) aan de Dr. Smitstraat afspeelde In oktober was onze krant al
getipt: er zou net een hele kudde schapen naar binnen zijn gegaan BIJ
navraag lag de filmploeg in een deuk Het ging maar om één schaap, één
geit en één lam. Verborgen camerapraktijken voor Veronica, daar ging het
om. Of we alstublieft niets wilden publiceren tot nader orde Ruim honderd
grappen werden er m twee maanden tijd met mensen uitgehaald en
opgenomen. Omwonenden werd alleen verteld dat er gefilmd werd Naar
binnen gluren of de filmploeg lastigvallen zou een dure opname kunnen
verstoren. Dat wilde natuurlijk niemand op zijn geweten hebben, dus bleef
het geheim bewaard. Overigens gingen die drie beesten zogenaamd de pan
in. Daarvoor liepen ze eerst nog even langs de gasten m het restaurant (Je
zult maar net een lamsboutje besteld hebben). Eerste aflevering 6 december Veronica's 'Roomservice'.

Naast het speeltumtje bij de Oosterstraat is door de gemeente een nieuwe
boom m een bak geplaatst. Eleagnus heet het exemplaar en het staat erom
bekend zeer sterk te zijn. Hartstikke leuk, aldus de Zandvoorters uit die
buurt, maar waarom is de boom niet gewoon m de grond geplant' Welnu,
door een gaslek van een tijdje geleden is de grond daar nogal gasseng
Oeps, nou ja... Dit merk boompje staat erom bekend wel een 'windje'
te kunnen doorstaan.

Nep-fik
Twee katten is vaak nog gezelliger dan één, zeker als ze allebei
aan elkaar verknocht zijn. Randy en Chica, die al een aantal

jaren samengewoond hebben,
zoeken dan ook samen en nieuwe baas of bazin. Randy (grijs

met wit) is negen jaar oud. Hij
is gecastreerd. Zijn zevenjarige
vriendinnetje Chica (zwart met
wit) is gesteriliseerd. Ze zitten
allebei graag op schoot. Het zijn

echte knuffelkatten. Bovendien
houden ze ervan om soms buiten rond te struinen. Kleine
kinderen of honden zijn ze echter niet gewend. Wie erover

denkt om twee katten in huis te
nemen, kan het beste even
langs gaan bij het Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat 5,

Zandvoort. Telefoonnummer
5713888.

Dat was op dinsdagavond even schrikken voor Jan Termaat, de adjuncthoofdbrandmeester, die binnenkort in de VUT gaat. 's Avonds even voor
negen uur was er een brandmelding In vliegende vaart ging hij, samen met
de dienstdoende ploeg, richting Nieuw Unicum. Tot zover alles onder
controle, je bent brandweerman of je bent het niet. Maar opeens stonden
daar al zijn collega's van de vrijwillige brandweer hem meteen spandoek op
te wachten. Geen fik dus, maar Jan kreeg het wel opeens heel erg warm.
Een beetje beduusd stapte hij over m een oude brandweer-eend en werd
feestelijk rondgereden. Later, tijdens een feestje m Nieuw Unicum, kreeg hij
nog een m goud gespoten brandmelder van de vrijwillige brandweer kado

Strontzat
Veel enthousiaste reacties komen er al een paar weken binnen voor de
nieuwe medewerker, die met de poepkar door de Zandvoortse straten
trekt. Meneer Van de Hoorn is zijn naamenhij heeft het reuze naar zijn zin m
Zandvoort. Het klikte al meteen tussen de bevolking en dit vriendelijke
mannetje m knalgele regenjas. Waar zijn voorganger plotseling gebleven
is? Daarover zwijgt meneer Van de Hoorn discreet. Maar dat kunnen we
natuurlijk wel raden. „Opruimen van paardenstront, daarvoor ben ik niet
aangenomen," had hij indertijd aan een verbolgen inwoner medegedeeld.
Dat werd toen nog bijna matten tussen de paardenvijgen Later volgden er
meerdere discussies met Zandvoorters Ik denk dat hij alle kritiek zo
langzamerhand 'strontzat' was.

5IDUT//

Zwarte Piet inhuren is misschien ook een aardige maatregel tegen inbraken
Illubti.Uio M.nt do Roei

GAS-ELEKTRO FORNUIS

PHILIPS BREEDBEELD KLEUREN-TV STEREO TELETEKST

Degelijk gasfornuis met elektrische oven, lade,
ovenverhchtmg sierdeksel en natuurlijk
GIVEG-keur Adviesprijs'949/

28PW630B, 70cm Black-Lme S 16 9 beeldbuis, digital comb-filter voor een briljant
beeld, 60 Watt stereo, 90 voorkeuzezenders en eenvoudig te bedienen dankzij

TRAVELLER;TELAAG!
VflO! Superplatle169beeld
ui stereo teletekst '2495 -

70CM BREEDBEELD
i'HIl IPS garantie teletekst
\\*•\ stpfoogpluid Adv 2795
r riivf *

f u l l range
auto f o c u s
Adviespri|b '1709

979.-

TR650 PerfektHi 8 beeld
HiFi s t e r e o geluid
Adviesprijs '2495

1279.-

PHILIPS 2 8 P W 9 5 0 1
\ nbreedbeeld Europesetv
ir t] nr 100 Hz digital scan
t e r e teletekst Adv'3895

i-"®
L<Jh

MET DOLBY SURROUND PRO-LOGIC
MHC901, 150 Watt
versterker, digitale
tuner/timer, autoreverse dubbeldeck,
1 Bit CD-speler,
muziekkalender, 3weg frontluidsprekers,
center- en surroundboxen, mkl afstandbediening
Adviesprijs *1440 -

SONY Hi-8 TRAVELLER

EI Ktd?quf i&$> B

v

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

SONY MINI HIFI
SYSTEEM

"HILIPS BREEDBEELD 10x motorzoom O 6 lux
0

Easy-Logic afstandbediening Adviespnjs*3295 -

SONY STEADY SHOT
TR565 Met beeldstabilisator HiFi geluid Adv'2200

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uit-

= IP"0 Black Line S beeld
u s toieo txt Adv '2795

Tijdklok,pluizenfilter *495-

baar draaiplateau '279 -

v o e r i n g met v r i e s v a k
Officiële garantie

179.-

ZANUSSI WASDROGER SHARP MAGNETRON
145 LITER KOELER

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs*649

R2V14, 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek

KONDENSDROGER

WHIRLPOOL AVM260

INDESIT automatische ontdooung Adviespnjs'749 Geenafvoernodig' RVStrommel

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak

Adv "699 -

549.-

BAUKNECHTDROG"ER

V ("*T"

°HIL!PS MATCHLINE
100HERTZKLEUREN-TV

M6135, Supersnel verwar-

TOPMERKWASDROGER men en ontdooien, uitneem-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750 STEADYSHOT abso
luut topmodel Adv '3110

SIEMENS KOELKAST

DIGITALE CAMCORDER

BAUKNECHT KAST

Kreukbeschermmg, mstelbaar
tot 150 minuten Adv *949 -

Metvnesvak 140 liter Adv *729

BOSCH WASDROGER
i
[
f

1 40 liter inhoud, automatische
ontdooiing Adviesprijs *749

SONY BREEDBEELD JVCGRDV1 Camcordervan
i hV2WS1 Super Trinitron
l b 3rm stereo txt Adv '2440

het j a a r (EISA) A w a r d

475.
BOSCH KOELKAST

'F
SONY 70CM STEREO
EREEDBEELD KTV
28WS1 Teletekst Adv '2990

Hi-B CAMERA STUNT!

KTL1330, **** mvnescapaciteit Adviespnjs*899

HiFi stereo 12x motorzoom
afstandbediening Adv '1899 -

Elektronische besturing,
zeer stil Adviespnjs"1099 -

189.-

19 liter inhoud, eenvoudige bediening Adv '599 -

249.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 Watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma s Adv "599

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle900Wattmagnetron 24

inhoud, makkelijk te reiniMIELE WASDROGER liter
gen Velekookfunkties '699
Elektronisch en reverserend
RVS trommel Adv *1799-

459.

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON
NN750, Digitale bediening
van magnetron, hete-lucht
oven en grillelement automatischeprogramma's *949 -

SAMSUNGCAMCORDER
E807 Sxzoom Adv '1199 -

599.-

WHIRLPOOL AVM
1

Ruime 4 m 1 kombi magnetron met hete-lucht, gnll en cnsp,
dus ontdooien koken, bakken
braden en gratineren Adv *999 -

SONY 100HZ SUPER!

] KVE2561 SuperplatteTnnij tron pip digital scan steeo teletekst Adv '2970 -

INDESIT1200TOEREN
KOEL/VRIES KOMBI
SONY 72CM TRINITRON
KVC2921 Stereo txt '2550-

PHILIPS MATCHLINE

' SONY 63CM STEREO

VR7 Topmodel HiFi stereo
Turbo-Drive, jog & shuttle
Showview
-f
PDC
Adviesprijs '1545

j X2501 Hi BITrmitron teletekst
{ met geheugen Adv "1770

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
****sterren invriescapaciteit
Adviespnjs*1099 -

549.-

1075.-

WHIRLPOOLKOEUVRIES
ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv *949 -

PHILIPS HiFi STEREO
X2101 55cm Trinitron '1440 -

VR652 TURBO-DRIVE,
4
koppen,
longplay
Afst Bed Adviesprijs *1295-

SONY PORTABLEKTV

745.-

SONY KTV STEREO TXT

M1400 Afstandbed '550 -

PHILIPS TELETEKST

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
bezorgd- Z°a>s

SONYTOP-MONTAGE

Italiaanse vormgeving,
****sterren mvnescapaciteit Adviespnjs*899 -

^-

E80 Europese videorecorder van het j a a r i
SHOWVIEW + PDC,4kop
pen HiFi-stereoAdv *1670 -

MIELE KOELKAST
K1321S, 270 liter inhoud,
CFK- en HFK-vnj Adv *1399 -

SONY STEREO: E600
Off Philipsgar Adv *1245-

Trilogie 4 koppen showvlew + PDC Adviespnjs'1340-

PHILIPS STEREO KTV

PANASONIC STEREO

PT520A Black Line teletekst monitorlook Adv *1395 -

HD600 Topperi 4 koppen,
Showview+PDC Adv *1299 -

749.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800 15 programma's,
ruimevulopenmg milieuvriendelijk.deurbeveiligmg *1079

699.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700, 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs*949 -

679.-

INDESIT WASAUTOM.

PT155A Adviespnjs*725 -

55CM STEREO / TXT

Instelbarecentnfugegang regelbare thermostaat, RVS trommei zelfreinigendepomp '1 1 99 -

WN400, 15 programma's,
4,5kg inhoud Adv '799 -

499.-

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
•• Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviesprijs*1849 -

448.-

NDESIT FORNUIS

Thermostatische oven, dubsele ovenruit Adv *849 -

ETNA FORNUIS
MIELE 1100TOEREN 1401,Gasfornuis Stuntpnjsi *898-

TOPKLASSE' Volelektromsche besturing, zuinig, stil
en milieuvriendelijk *2299 -

PHILIPS 70CM STEREO

JVC HIFI STEREO: J600

PT4512 Teletekst Adv *1645 -

Hi-Spec Drive Adv "1189 - BH?"C rff^jJ

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
LUXE 1400 TOEREN

AKAI STEREO VIDEO

18 programma's, regelbare thermostaat en centrifugegang

G720 SHQ Mid-mount *888 -

Gas-etektro fornuis met regelbare
onder- en bovenwarmte en infraroodgnll Adviesprijs* 1025-

FORNUIS
AEG WASAUTOMAAT ATAG
FK055 Gasfornuis met elekt
LavamatSOO 850 toeren centnfuge waterbeveiligmg, zuinig
en stil AEG meerdere malen
best getest1 Adviesprijs* 1449 -

PHILIPS 3 KOPS VIDEO
; PANASONIC 63CM TOP
, G1 HiFi-stereo TXT '1599

VR357 Turbo-Drive, PDC
showview Adviespnjs*945

in

2-DEURS KOELKAST

PANASONIC KTV TXT
TX21 SScmFSQ Adv '849 -

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviesprijs *849 -

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242
T u r b o Drive
VHS LCD-Afstandbedienmg
Adviesprijs *895 -

SONY TELETEKST

9 ZANUSSI 2-DEURS

Hi Black Trinitron Adv *990 -

Z1 80/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs*749 -

PHILIPS VHS-VIDEO
VR Afstandbediening "645 -

G R U N D I G 6 3 C M KTV

COMPAQ PRESARIO
P120; MULTIMEDIA
Idealethuiscomputer Adv.*3499 -

ST650 Teletekst Adv *1829 -

TV/VIDEO COMBI'S

E250 Showview + PDC
Adviesprijs "780 -

LASER MULTIMEDIA

SONYVIDEORECORDER

OKI LASERPRINTER

E11 Afstandbediening
Adviesprijs "650 -

OL400,STUNTPRIJS'Adv *1163.-

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregelmg bespaartoets *1348-

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM.

235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv *985 -

P1 20, 8Mb, 1 Gb, W 95, Bspeed,
kleurenmonitor, Adv. '3299 -

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat Adv "298 -

178.-

WA821 4, Hoog centrifugetoerental, waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's *1349 -

895.-

SIEMENS 2-DEURS

2898.-

SONY LONGPLAY

nsche oven, mkl gnll en sier
deksel Adviesprijs *1450

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen '135-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machme, 1000 toeren *1549-

2598.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

478.-

K L E U R E N PRINTER |gr?PRiJS
CANON BJC2,lnktjet AdV599- |»JJ

PANASONIC VIDEO
SD22; BESTE KOOP!
Afstandbediening Adv '734 -

JVC T U R B O VIDEO
J228 Showview PDC shuttle Adviesprijs '769 -

368.-^

HEWLETT

.......

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv *595 -

Inktjetprmter, sheetfeeder
Adviespnjs'499 -

348.SONY DISKETTES
MFD2HD, Format •\ Q voor

F51 640 51cm Adv '1099 -

GRUNDIGSHOWVIEW

Svakken Adviesprijs"698 -

AFB594, **** capaciteit,

Mid-mount videorecorder
snel loopwerk Adv "799 -

BOSCH VRIESKAST

GRUNDIG PORTABLE
P37 640 TeleteKSt Adv '699 -

AKAI VHS-IHQ VIDEO

548.-

VRIESKISTEN!
STUNT! VHS-HQ VIDEO

PORTABLEKTV37CM

Met

afstandbediening

De topmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

I

.
-folder in de winkel!

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren Slechts 40cm
breed Adviespnjs*1435

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk, 3 pro
rammas, 12couverts *899-

BOSCHAFWASAUTOM.
SPS1012, RVS interieur,
4sproeiniveaus Adv '1179 -

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341, 3 programma s variabele indeling Adv *1099-

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met aparte
GSD1 300, 3 laden, 1 1 kg m- centnfuge-eenheid "1699
vriescapaciteit Adv *848 -

VSG221 Afstandbediening
Adviesprijs '498

KFV37CM TELETEKST

centrifugesnelheid
*1099 -

90 LITER VRIESKAST

WHIRLPOOL K A S T
GRUNDIG TELETEKST

TL80N,
800 toeren

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge
zuinig, stil en milieuvrien
delijk, waterbeveiligmg
Adviesprijs *1649 -

SIEMENS AQUASTOP
SN23000, RVS binnenzijde
verbruikswaarden '1348-

MIELE VAATWASSER
G570, TOPKLASSE' 6 pro
gramma's 12couverts water
onthaderenwaterstop *2099 -

dinsdag t/m vnieag../.. .09.00 tot IB.OO uur

- • • „..,, -„
REUEBWIJK
zAANDAM
- . .. . . . AMSTERDAM- AMSTELVEEN- ALKMAAR zaterdag . ... . .'. . . . .. 09.00 tot 17.00 uur
BtvtHwijiv
l*-**^
"~
l'1'i-i ' • - . •"•• • u u 41 - HAARLEM
•
.
iBtvtHwijiv
BEVERWIJK -ZAANDAM - zoETERWOUDE KOOPA VONDEN Badhoevedotp Delft en
Beter en goedkoper', l l500m2Superstore Beter en goedkoper!.
W
f ™ "ii?N rnri.
Winkelcentrum "Schalkwijk"
111500m2
500m2Superstore
Super
Maarsseribroek vrijdag
19.00 tot '21: 00 uur
DEN HAAG- LEIDSCHENDAM- DELFT.
Brëestraat 65
65
Westzijde 55 (onder Dirk v.d: Broek)
HILVERSUM - MAARSSENBBOËK
j overige filialen donderdag 19.00 tot 21JO uur
;
'zónder extra kosten Rlvieradreef 37(2etages Superstore)|Brëestraat

;EFAL STEENGRILL
|8 PERS. GOURMET

BRAUN
PLAK
CONTROL
Oplaadbare
elektrische
tandenborstel,
klinisch
,
bewezen: . ' ; .
poetst beter.
Adv. *182.-

Gourmetten, grillerenen
racletten. Adviesprijs*235.-

115.-

Weekmedia 17

woensdag 4 december 1996

DECEMBER DUUR???
KAPPER
B R Al
Grote, krachtige 460 Watt l
keukenmachine met snij-1

Verlaagt daarom in deze maand een aantal van zijn prijzen
Dames- heren
knippen
ƒ 36,-

knippen-föhnen
watergolf-föhnen
coupe soleil muts

haak en slagroom klopper.!

125.-

BONDE G O U R M E T
Gourmetten en racletten,
fnkl. 6 pannetjes. Adv."109.-

MOULINEX CHEF
•
KompakteKeukenmachi-I.JL.1
ne, snijden, raspen, men-|, |
4 UVA TL-bulzen, 2 beschérmbrilleh. Adv. *129.-

TEFAL GRILL

Kphtaktgrill, uitneembaregrillplaten,thermostaat.
idviësprijs*159.BRAUN '
PHILIPS BEAUTY-SET STAAFMIXER
Luxe LADYSHAVE met 160 Watt, meng
diverse hulpstukken voor beker. '60.50
pedicure, manicure en
huidmassage jn fraaie
cassette. AdviesprijsMSO.-

ƒ 60,ƒ 36,ƒ 50,-

Deze prijzen zijn inclusief
KMS shampoos - conditioners, versteviging, haarspray wax en gel
Speciale aanbieding:
KMS permanent
,J-é5#0
150-all in
Coupe soleil folie
.2-Hf75~
160,- all in
Marianne en Hans werken volgens afspraak.
Maandag 23 december zijn wij open.
Kleine Krocht 2A, tel. 023-5731088

LUXE HANDMIXER
ISOW.gardenendeeghaken.
'-Ivvww

BHILIPS FRITEUSE
2>liter, lift, kijkvenster en
uitwasbaarfilter. Adv.*200.-

119.ONDEFRITEUSE
.nti reukfilter, 2 liter, regëlbare temperatuur. *89.-

BCC
PRIJS
ÖEFAL FRITEUSE

ttoude wand, filter control,
'3iepvriesstand.Adv. *99.-

.' 'l W ••-• '-

(MMHUV
BRAUN SILK-EPIL
Epileer apparaat voor
langdurige ontharfng.
Adviesprijs*148.-

PHILIPS LADYSHAVE

PHILIPS4
BROODROOSTER 4
Mettemperatuursensor.*70.-

Met fluweel zacht scheerblad, 220 Volt. Ad v.'79,-

PR/JSj

SANDWICHMAKER/v!

Razendsneleen heerlijke!-^tosti. Adviesprijs*59.-l^i_

lONDUE-SËT

25.-*

KR,ULSET
Voor vlees-, kaas-, Chinese-: CART/IEN
18 rollers in 2' maten.
[of chocolade fondue. *119.- Adviesprijs*99.<;.

PRIJS*

PHILIPS CITRUSPERS
Met afneembaar reservoir.'49.-1

clviesprijs*259.-

139,-

BRAUN GASKRULLER
Snoerloze volumeborstel,

; HR6300; Stille stofzuiger
\> net zuigkrachtregelirig
!ri;extra hulpstukken.
;j*<iViesprijs*230.-

Cars tüinpak 99^95-..........::..........................
Kindermaat 116 t/m 176
"
79^5 v.a. 49.95

75^00

DONöyAN

/';".'

' .• .i: '• ••;.v-.."U \',',-• '•••• • '•

spijkerjasjes o.d. price ............„..„.......:„„.. 169.00
getailleerde spijkerblousö.d.price...w.;.„.^. 129.90
PQNOVAN
-/>«««
blousen ook in fleece o.d. price y.a. v.....„„ 139.90

voorkant leather '.;•• vy-.:;;,.:,;...,/. . :'•••.':,•',:.•':•• '••""'••.:.•"
achterkant stretch met leather kontzakken
tSÖ795o.d. price :..:.........„....,.,.....„..„.;:;: OU 69.95

EXTRA KOOPAVOISID
i.v.m.SiNTERkLAAS^ >
woensdag 4 december ópen
van 10.00 tot 21.00 uur•;!

1200 WATT FÖHN

Met diffuser en 2 standen.
Adviesprijs*39.-

•/

ï

1,7 liter. Optimaal ge-j
bruiksgemak. Adv. "109.-1

PRIJSi
KOMPAKTE ,
WATERKPKER

•..-:;:.•••;

Kerkplein 1 0

:

•

OPENINGSTIJbÈN

woensdag t/m vrijdag
10.0Ó-18.ÖQ uur
zaterdag 10:00-17.00
zondag 12.00-17.00

: ;

Omdat ik niet beschik over de WD ledenlijst, richt ik mij via
deze krant tot alle Zandvoortse en Bentveldse WD leden.
In het Zandvoorts Nieuwsblad van 27 november jl. wordt melding gemaakt van mijn brief
aan het WD hoofdbestuur in Den Haag.
Naar aanleiding van de WD ledenvergadering
in de Bodaan op 20 augustus jl. schreef ik o.a.
het volgende:
Het solistisch optreden van onze voorzitter de
heer R. van Liemt betreur ik. De voorzitter riep
telkens op tot eenheid in onze partij, maar uit
zijn verklaring bij aanvang van de vergadering
en uw reaktie (van secretaris Hakhof) bleek
overduidelijk dat de heer Van Liemt het niet zo
nauw neemt met democratische regels. Van
eenheid hoeft blijkbaar, wat de heer Van Liemt
betreft, geen sprake te zijn. De poging van de
bestuursvoorzitter om direkt na zijn welkomstwoorden onze fractie-voorzitter de heer F. van
Caspel in diskrediet te brengen (vermeende
initiator van gekochte leden) was een blunder.
Ook de mededelingen van de heer Van Liemt,
aan zowel landelijke als regionale pers, over de
WD en de fractievoorzitter betreur ik. Het afdoen met 'de pers schrijft maar wat' is ongeloofwaardig. De voorzitter blijkt nadrukkelijk
zonder uw (sekretaris Hakhof) medeweten namens het bestuur publiekelijk op te treden.
Over de ledenvergadering van 20 november jl.
schreef ik opnieuw een brief naar Den Haag:
Op verzoek van diverse leden stelde ik mij kandidaat voor de bestuursvakature inzake propaganda. De bestuursvoorzitter in Zandvoort, de
heer R. van Liemt, weigerde de kandidaatstelling i.v.m. vermeende valse handtekeningen op
de lijst. Na enig heen en weer gepraat en invulling van de namen werd de lijst alsnog geaccepteerd. Over dit voorval informeerde ik de pers.
Op verzoek kreeg de pers een kopie van de
kandidaatstellingslijst waarop overigens niet de
handtekeningen van Van Caspel en Hakhof
stonden.
De heer Van Liemt opende de vergadering met
de mededeling dat het agendapunt aftreden bestuurslid propaganda van de agenda werd gehaald.
In de besloten ledenvergadering van woensdag
jl. weigerde bestuursvoorzitter de heer R. van
Liemt mij het woord te geven. Terwijl andere
leden hun vragen konden stellen moest ik mijn
mond houden.
Woorden als „u bent een schoft, een jojo, die
meid (de sekretaris van het bestuur) moet opdonderen, afvoeren die hap" etc. heb ik in de
vele vergaderingen waaraan ik deel mocht nemen nimmer gehoord. Een WD bestuursvoorzitter die daar aan mee doet heeft geen besef
van nonnen en waarden. Een WD voorzitter
die in het NRC en in regionale/plaatselijke
kranten verklaart dat de WD leden fraktie-

voorzitter Van Caspel uit de partij zullen zetten
schaadt de VVD. Een WD voorzitter die een
dag voor de ledenvergadering in de krant uilroept dat de secretaris dingen doet die niet
door de beugel kunnen, zegt dat de angel eruit
moet, gaat voorbij aan fatsoenlijke omgangsvormen. De WD is een nette partij volgens de
heer Van Liemt. Waarom is die opmerking uit
zijn mond zo vaak te horen en is zijn optreden
zo anders?
In de ledenvergadering van 30 mei 1996 werd
gevraagd of het bestuur behoefte heeft aan de
meningen van de leden. De heer Van Liemt
antwoordde dat op het ogenblik geen hulp van
de leden nodig is. In dezelfde vergadering
werd een jaarplan toegezegd en dit werd in de
notulen vermeld. In het jaarplan zou worden
opgenomen:
- ledenwerving en ledenbehoud - talentmanagement voor toekomstige raadsledenkandidaten
- actief vormings- en scholingsbeleid, ook voor
jongeren - verkiezingen en de voorbereiding
- kandidaatstelling - schema periodiek aftreden
bestuur
Geen van bovenstaande punten werd gepresenteerd. De heer Van Liemt deed e.e.a. simpel af
met 'er was geen tijd om plannen voor de WD
te maken, er waren belangrijker zaken'. U als
leden heeft ons een mandaat gegeven. Vertrouw maar op ons. Aan regels en/of statuten
van de landelijke WD hoeft het Zandvoortse
bestuur zich niet te houden. Dit bestuur blijft,
als wij dat willen, gewoon 3 jaar zitten zonder
periodieke aftreding of officiële tegenkandidaatstelling. Bovendien vullen wij de nu ontstane vakature vorming en scholing niet op.
Dit alles doet mij denken aan een andere maatschappij en aan droeve tijden uit de eerste helft
van deze eeuw.
De heer Van Liemt zegt zo vaak dat de fractie
autonoom is (n.b. gekozen door vele inwoners
van Zandvoort/Bentveld) maar doorkruist onophoudelijk de WD fraktie. Aardig om te horen was tijdens de ledenvergadering van 20 november jl. de mededeling van Van Liemt 'geen
van de huidige bestuursleden stelt zich kandidaat voor de gemeenteraad'.
Ik steun de opmerking van onze afgetreden sekretaris mevrouw I. Hakhof: 'Gelet op de zeer
negatieve akties die door de voorzitter van het
bestuur (Van Liemt) achter de schermen zijn
gevoerd, had ik in het belang van de WD liever gezien dat een ander gedeelte van het bestuur zou opstappen'. Conclusie: een uitstekend advies.
W.C. W. van Vliet, Zandvoort

BEGROTING 1997
HOOGHEEMRAADSCHAP
AMSTEL, GOOI EN VECHT

Adressen
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland
hoofdkantoor, Larenseweg 30, Hilversum.
Dienst Riolering en Waterhuishouding Amsterdam
kantoren Spaklerweg 18 en Zeeburgerdijk 50-54,
Amsterdam.
Provincie Utrecht,
Provinciekantoor, Pythagoraslaan 101, Utrecht.
Hoogheemraadschap Amstel en Vecht
hoofdkantoor, Oranjebaan 13, Ouderkerk aan de Amstel
Hoogheemraadschap Amstel en Vecht
districtskantoren,
- Vecht, Straatweg 148, Breukelen
- Proosdij, Herenweg 144, Vinkeveen
De gemeentehuizen van de gemeenten:
- Aalsmeer, Drie Kolommenplem 1;
- Abcoude, Raadhuisplein 3;
- Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1;
- Amsterdam, Amstel 1,
- Blaricum, Torenlaan 50,
- Breukelen, Markt 13;
- Bussum, Brinklaan 35,
- De Ronde Venen, Croonstadtlaan 11, Mijdrecht;
- Diemen, D J den Hartoglaan 1,
- 's Graveland, Noorderemde 36;
- Hilversum, Dudokpark 1,
- Huizen, Graaf Wichman 10,
- Japobswoude, Suyderbon 1, Leimuiden,
- Laren, Eemnesserweg 19,
- Liemeer, Dorpsstraat 111,
- Loenen, Molendijk 34;
- Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedreef 'l,
- Maarssen, Endelhovenlaan 1,
- Maartensdijk, Tolakkerweg 217,
- Muiden, Herengracht 84,
- Naarden, Raadhuisstraat 2,
- Nederhorst den Berg, Voorstraat 35;
- Nieuwkoop, Achterweg 1;
- Ouder-Amstel, Dorpsstraat 14, Ouderkerk a/d Amstel;
- Uithoorn, Laan van Meerwijk 16;
- Utrecht, Stadhuisbrug 1,
- Weesp, Nieuwstraat 70 A;
De kantoren van de stadsdelen van de gemeente
Amsterdam:
- De Baarsjes, Baarsjesweg 224;
- Bos en Lommer, Kabelweg 21,
- Buitenveldert, Zwaansvliet 5;
- Geuzenveld/Slotermeer, Plein 40-45,
- Noord, Buikslotermeerplein 244;
- Oost, Linnaeusstraat 89,
- Osdorp, Osdorpplein 500,
- Oud West, Kwakersstraat 3,
- De Pijp, Karel du Jardmstraat 65,
- Rivierenbuurt, Pres. Kennedyplantsoen 3;
- Slotervaart/Overtoomse Veld, Jan Tooropostr 15 B;
- Watergraafsmeer, Helmholtzstraat 61;
- Westerpark, Haarlemmerweg 8-10;
- Zeeburg, Cruquiusweg 5;
- Zuid, Konigmneweg 1,
- Zuidoost, Bijlmerdreef 101;
In de meeste gevallen verdient het de voorkeur om vooraf
een telefonische afspraak te maken voor het inzien van de
stukken

Met droogkookbeveili-gin'g. Adyiesp.rijs*49V-

129.

90
£&*"i

|ECTRpLUX11(mW
130; Met metalen buizen.
|yiësprijs*379.-

.90.00

IBCO
IPRUSl

PHILIPSx
SNOERLOZE
WATERKOKER
IPILIPS 1000 WATT
j|rpoFZUlGER

60^5 59.95 2 voor ........................... v.........
Cars Jeans rits of knoop
89,95 Ie 69.95 2e 59.95
Kindermaat 116 t/m 176
79ï«5 1e 59:95 2e 49.95

TARKFAKE LEATHER ! /-,;;,:"•.'•>....-\""•"'.->••"•: ,

=inHun-

som pakte grill-bakoven

BIJ O.D. NEEM JE ER 2!
ONZE BASICLINE IN JEANS RECHT MET
KNOOPGULP IN BLEACH EN
STONEWASHED

WD VOORZITTER LAPT
DEMOCRATIE AAN Z'N LAARS

Bij ons binnen kan je pinnen!

OPLAADBARE3 KOPS
PHILISHAVE

^179.|G 1300 WATT "

HS805; DUBBELE scheertechniek en tondeuse.
Adyiesprijs*215,-

_ 199.-

•LUX-E P H I L I S H A V E
Verende scheerhoofden

éktronischregelbaar.*299.-

'ILFISK STOFZUIGER

._

l-

.

«J., «-.rn

KRUPS ESPRESSO!
KOFFIEZETTER
T
Conraccn ar. Unffii

in één. Advïespriis*297.-l
\

\

randstedeliik

OC

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen

opleidingen

BRAUN
FLEX
CONTROL

l

400.5; Zwenkend schee.rhoofd, tweeling scheerblad.
Adviesprijs*219.-

12TKOPS STUNT Maximaal 2 per klant;

MI|LE STOFZUIGER
w|7; Sterke motor, óp>|fflale zuigkracht, meta- BRAUN OPLAADBAAR
l|ti| buizen, '"Air-Clean-- Scheerapparaat met sneluKér.. Adviesprijs*449.- laadsy steèm. Ad v. .M 78.-

1|ÖÖ" WATT TURBO

89.-

Elektronisch regelbaar.

Koffiezetter met ther-l^l
moskan. Adviesprijs/109.-1 i l

_ 269.-

™

MULINEX SUPER

ItfiÖÓ', Watt vermogen.
jW.viesprijs*229i-

(

PROFESSIONELE
TONDEUSE
Kompléte kappers-set

Als je van sport
houdt maak je er
een vak van!
Conditietrainer

TEFAL STOO,WIBOUT|;;|
13

kalkstaafje, drinkt gewoon l gSI
uit de kraan. Adv. *95.-ls5l

Duur: 2 jaar, 75 uur theorie, 60 uur Eerste Hulp bij Sportongevallen, 75 uur praktijk

Toelatingseis: Bewijs van een medische sportkeuring

DIGITALE PERSONEN CARMENVOETENBAb
WEEGSCHAAL
Bruisbadsysteem, ideaal
Weegt nauwkeurig.
voor vermoeide voeten.*145.-1

BCC>
\PRIJSE

75.-

SINTERKLAAS KOOPAVONDEN 19.00 - 2i;00
UUR
'
.

.
.
Dinsdag 3, Woensdag 4 december.
Donderdag 5 december om 17.00 uur gesloten.

Beleidsbegroting 1997
Voorafgaande aan deze vergadering ligt de ontwerp-beleidsbegroting tijdens kantooruren van vrijdag 6 december tot en met vrijdag 20 december
1996 ter inzage op de hiernaast genoemde adressen. Als u zelf over een exemplaar van de ontwerpbeleidsbegroting wilt beschikken dan kunt u dit
aanvragen bij
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht i.o.
Postbus 1061, 1200 BB Hilversum,
Telefoon 035 - 688 1642.
(De kosten bedragen f 30,=)
De ontwerp-beleidsbegroting geeft onder andere
informatie over de hoofdlijnen van het beleid, de
raming van de begrotingsposten en de ontwikkeling van de kosten en het tarief van de verontreinigingsheffing en de omslagheffing in de komende
vijf jaar.

Vooropleiding: mavo of gelijkwaardig wenselijk

Tot en met vrijdag 20 december 1996 kunt u schriftelijk bedenkingen indienen bij:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht i.o.
Postbus 1061, 1200 BB Hilversum.

Tijd: 1 of 2 avonden in de week

Kosten: ƒ 525,J9ËCA~ADBARE~^
JPUIMELZUIGER
IJjWtimaal 2 per klant.

Op 6 januari 1997 zal het algemeen bestuur van het
Hoogheemraadschap Amstel.Gooi en Vecht onder
andere vergaderen over de

Start van de cursus: januari 1997

Leeftijd: vanaf 16 jaar
Regelbare thermostaat,!
stóomstooten sproeier. *59.-1

klant

schakelprogramma's

enkele plaatsen vrij voor de gemeentelijke opleiding

STOOM STRIJKIJZER

^«l-nulj

centrum

Het R.O.C, afdeling De Groene School-Noord heeft nog

l^iLips 1300 WATT

Bt.537;"Eiéktron1sch:.ré3*|bare zuigkracht, au'oniatisch oprolsnoeren
Sètaien buizen. Adv.*440.-

deeltijdberoepsopleidingen en orientatie-

Per 1 januari 1997 wordt een nieuw waterschap
met de naam Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht opgericht. Dit hoogheemraadschap is
verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer,
waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het
zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland,
het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en
een klein deel van de provincie Zuid-Holland.

Hilversum, 2 december 1996

Meer informatie:
INFORMATIEAVOND: dinsdag 10 december
om 20.00 uur

Plaats:

A M S T E L , G o o i EN V E C H T i o.

R.O.C, afdeling De Groene School-Noord
Klimopweg150
1032 HX Amsterdam-Noord
tel. 020-6324555

Voorbereidingscommissie Amstel, Gooi en Vecht
Postbus 1061, 1200 BB Hilversum
Telefoon 035-688 16 11

woensdag 4 december 1996

Weekmedia 17

Eerlijk, aardig en ongebon- Trefwoorden lief, romantisch, Amsterdam sexdating: vrou- SM-VOOR-2: direkt apart
voor dominant sexkontakt.
den. Als jij zo'n iemand bent aardig, spontaan, exotisch, wen uit A'dam willen sex!
Beeld en geluid
n zo'n iemand zoekt, moet je extreem en humoristisch 06-350.445.79 (75 cpm).
06-320.329.99 (75 cpm).
aangeboden
maar
ook
open,
gemeend,
verder lezen! Ik ben 39, kom
ANONIEME
sexafspraakjes
SM-voor-2: voor 'n streng of
Koninklijk Ballet van Vlaanderen
nieuwsgierig
en
er
goed
uituit Noord-Holland, ben 1.80 m
Amsterdam. onderdanig SEXkontakt! Bel:
ang en weeg 90 kilo. Ik heb zien. Ben jij die man die zin Sexkontaktlijn
06 - 9537 (80 cpm).
Schilder heeft tijd voor al het • Stereosysteem Novotec, blond haar en blauwgrijze heeft in een afspraak met mij 06-320.330.79 (75 cpm).
tuner, cass. cq. pl.sp., boxen ogen en een goede baan. (vr.), luister mijn advertentie
werk. Tel. 023 - 5353519 /
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
ƒ80,-. 023-5715808 18-22 uur. Mijn naam is André!
HOMO-vo.or-2, SNEL Direkt Hete negerinnen echt
06 - 54357169.
en reageer! 06-350.15.15.6
Succesvolle kleine advertenties
met o.a. Vera Mann
Apart
met
een
hete
jongen!
06-350.15.15.6 1 gpm. Box- 1 gpm. Boxnummer 316537.
opbellen (80 cpm).
voor de zakenman en particulier
06-98.78
(60
cpm).
nummer 396583.
Kunst en antiek
Welk meisje van rond de 20
\1irni-;i<l\rrlrnli«'s kimiUMi uorilrn »c/.rl over l nf '2 kn
TRIOSEX: 'n vrouw of man
Kerels gezocht voor
lominrn hrcrillr in ilurrsr Icllrrixrooltfii.
Hallo, ik ben Patricia. Ik ben jaar zou het leuk vinden om
extra in bed. Sexkontakten!
SEX
met
dames
(40+)
air
l»
l',
nl.i
.•ij/
ili'
"l'
eind 30 en zie er leuk uit. Ik vanavond met mij (man) naar
Bel: 06-98.44 (75 cpm).
06-97.05
(75
cpm).
piipn.i ..MK'.HO'S".
zoek een leuke man, die er de film te gaan?
Vrouwen
(40+) willen snel
IM.uilMii;; i-, nio^flijk in *!<• \ olp'mlc fililii1:
goed uitziet en lekker in z'n 06-350.15.15.6 1 gpm. Box- Luister naar sexoproepen van
/, \MI\OOItTS Ml'.r\\ SHI. \!)ƒ().."! pi-r millimi-trr.
SEX! DIREKT APART! Bel nu:
vel zit. EN die van uitgaan en nummer 374521.
vrouwen (40+). Doorschakel- 06-96.33 (1 gpm).
Sluithi£.-tijil: clin-<l;i<; 12.110 nnr.
o.a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten, veel romantiek houdt!! Ben jij deze Hoi, ik ben een verlegen dienst. 06-95.17 (80 cpm).
l' knul mv tck1-! Irlofonisrli opgeven: 02li-,")717166 of
man
en
lijkt
het
je
wel
wat?
deingoed enz enz. op maandag 9 en dinsdag 10 december
;ify;rw'M//.»'nil<'M ann:
vrouw van 23 jaar en houd erg
Naar bed met
aanvang 19.30 uur. Kijkdagen vrijdag 6 december van 14 tot Reageer dan! 06-350.15.15.6 veel van reizen en lezen en
Diverse clubs
* Xiimlmnrl» \innv,l>liMl. (^tlmi^lHn 12. 2012.JM
getrouwde vrouwen thuis.
1
gpm.
Boxnummer
292715.
21 uur. Zaterdag 7 en zondag 8 december van 10 tot 16 uur.
/iiiiilvoort:
gezellig de stad ingaan. Ben
06-96.03 (80 cpm).
Spinnerij 33, Ind terr, Legmeer, Amstelveen: 020 - 6473004. Hallo ik ben Sylvia en woon in jij een spontane, eerlijke
l'hiül-iirifi is ook mop-lijk in <!<• \ol»<-nili' runilunalic:
Den Haag. Ik zou graag in jongeman van rond de 25 Postcode sexdating: vrouwen
\\2./;iml\»>i)rt- \ii>iiw>l>lii<l. \nis|cl\«-cns \Vcfklilnd.
BETTY'S ESCORT
KOLONIAALSTIJL
l'ilhcMiniM1 Courant, de Houdt- VtMii'r. ValMiirrnlrr
kontakt komen met een leuke jaar? Woon je in de buurt van uit jouw postcode-gebied!
Onderhoud,
020-6340507, dag. v.a. 19 u.,
(Inuninl. alle rilitirs \.LII liet VniMlrnlaiiii Stadsjongen die ook in Den Haag Amsterdam? Dan ben je het 06-97.37 (80 cpm).
Nederlands-lndie,
antieke
geen auto voor de deur.
reparatie,
l.Lid. /."K»:» |MM-niilliim-lrr.
woont om samen lekker te miscchien wel. 06-350.15.15.6
meubelen en antiek-look: 700
Postcode-sexdating:
Sluitingstijd: muamlu»; 1 .">.()() uur.
doe-het-zelf
gaan stappen in Den Haag of 1 gpm. Boxnummer 297263. sex in jouw postcode-gebied! Eén telefoontje is genoeg
stoelen, div. modellen tafels,
zo... Ben jij die jongen?
if Inforinatir mt-r on/r o\rri»f aunlrrkkflijkr advvrook met marmer, kasten,
om in contact te komen met
06-95.67 (80 cpm).
IrnlirroinhinalifM in dr Micro's /.i j n op aan\ raaf; op
Reageer snel op mijn boxnr. Leuke mannen voor Loes gejanken, vitrines, bureaus,
de persoon van jouw keuze.
Vrouwen gratis 06-46.33.
zocht!!
Hallo,
met
Loes.
Ik
on/r kaïiioim \crkrij^liaar.
Groetjes! 06-350.15.15.6
decoratie enz. JAN BEST,
DE KLUSSENBUS
Probeer het eens en bel
Foto: Luk Monsaert
ben 41 jaar jong, 1.65 m lang,
Keizersgr. 357, 020-6232736. Voor iedere klus, bellen dus. 1 gpm. Boxnummer 251505. heb blauwgroene ogen en Regiosexdating: vrouwen uit 06-350.222.21 (100cpm).
"A" NOOT- brirvrn onder nummer \\onli l iv»rl cvtrn in
jouw
stad/regio
willen
sex!
Cultureel
Centrum
Amstelveen
Showr.- Mr. J. Takkade 30,
Tel.: 023 - 5713780
rrkrniiif; *ïfliriirlil. alsim-dc ƒ».-- adltl.ko-lrn.
Hallo, je spreekt met een ben volslank. O ja, ik ben bril- 06-95.11 (1 gpm).
*** RUBY S ESCORT***
dinsdag 17 december - 20.15 uur
Aalsmeer, 020-6412137.
"Ar Hij pla.Hsinj; in dr Micro's gorden "ccn !)«•\\ ijhiuimGevr.: KLUSSER voor op- vrouw van bijna 49 jaar. Ik ben dragend. Meer vertel ik niet!
Leuk, lief en sexy
SEX!
Telefoonnummer
van
nu'i'h verstuurd. O|> \etv.oek \\ordl aan iidvi-rtcerknappen 6 ouderwetse bin- niet blond en niet slank, maar Als je meer wilt weten, moet
020
6919245.
De musical Sacco & Vanzetti is gebaseerd op het waar
TAFELS
dcrs Iniitcn lu-t \ei'.spreidin-;s^eliied één krant verwel gewoon lekker spontaan je me gewoon even bellen op: studentes, ze geven echt hun
nendeuren. Tel.: 023
Ook leuke stripshowsü
gebeurde verhaal van twee Italiaanse immigranten in
si uur-d. Hiervoor \*ordt f(t.7t() in rekening jie300 in voorraad
en lief. Kom jij uit de omge- 06-350.15.15.6 1 gpm. Box-nummer. 06-95.01 (80 cpm).
5719790, na 18.00 uur.
hnieïil.
• Wij behouden ons het de Verenigde Staten tijdens de roerige jaren twintig. Zij
antiek, klein,
ving van Rotterdam? En lijkt nummer 288802.
SEXKONTAKT:
vrouwen recht voor zonder opgave van
worden beschuldigd van moord en hoewel alles er op
\lle|.rij/rnr\el. l 7..V/r UT\V
groot, dik, dun.
SCHILDER heeft nog tijd v. het je wat om een leuke
(25+)
willen
sex.
Direkt
a/d
wijst dat zij onschuldig zijn, spreekt de rechter een
redenen teksten te wijzigen
l kunt de Irksi van im Miero-adxertmlierombinalie X
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. vriendschap met mij op te Met Dennis. Ik ben 46 jaar, ik ijn! 06-96.63 (80 cpm).
doodvonnis over hen uit. Er volgen protesten Vanuit de
ben 1.73 m lang en slank geof niet op te nemen.
telefonisch opdoen:
prijsopgave.
bouwen? 06-350.15.15.6
hele wereld, maar desondanks wordt het vonnis volKeizersgracht 357,
Bellen na 18.00 uur: 5719800. 1 gpm. Boxnummer 242202. bouwd. Ik heb halflang blond
trokken. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen vertaalt
haar en blauwe ogen. Ben jij
020-6232736.
het verhaal sfeervol in een goedlopende enscenering,
• ANNULERINGEN van uwHallo mannen! Hier met Mari- gevoelig, zacht van karakter
Showroom:
Diversen
(dit nummer is niet voor he/.or^khiclitrn) of zenden aan:
waarbij humor, ontroering en verontwaardiging elkaar
advertentieopdrachten kunt u na. Ik ben een leuk uitziende (net zoals ik)? Spreek dan
Mr. J. Takkade 30,
afwisselen.
Micro's %'erkmi'dia
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK vrouw van 49 jaar jong. Ik ben snel wat in, dan hoor je direkt
Aalsmeer, 020-6412137.
l'osihu> 156- 1000 AD Aiifetenlnni
richten aan Centrale Orderaf- 1.86 m lang en weeg slechts meer van mij. 06-350.15.15.6
NIEUW de SUPERBOX
De regie is in handen van-Stijn Coninx. Hij is voornadeling Weekmedia, Postbus 54 kilo. Ik ben dus slank. Meer 1 gpm. Boxnummer 273089.
De sluitingstijden gelden \oor plaatsing in dezelfde
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
melijk bekend van zijn films. Hij was betrokken bij
weck.
156, 1000 AD Amsterdam.
vertel ik niet. Ik vertel meer, Met Loes. Ik ben een halfga direct met haar apart!
Schoonheid en
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
films als Wildschut en De Leeuw van Vlaanderen en
als jij mij eerst meer over
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
bloedje,
1.70
m
lang.
Ik
houd
verzorging
regisseerde o.a. Koko Flanel en de historische langjezelf vertelt! 06-350.15.15.6 van zwemmen en sporten en
Heiderzien
via
naam
of
foto.
Computerapparatuur
speelfilm Daens. De hoofdrol van de weduwe Rosa
1 gpm. Boxnummer 285060. van lekker eten koken. Ik zoek
Tel.:
020
6167164.
Rijles auto's
Sacco wordt vertolkt door Vera Mann, die eerder onder
en software
een
Nederlandse
man
om
Hoi
dames,
met
Jack
uit
RotDAMES/HEREN
KAPPER
meer schitterde in My Fair Lady. Hans Peter Janssens,
en motoren
vlr. Lasso med. helpt daadw.
terdam.
Ik
ben
een
vrijgezel
leuke
dingen
mee
te
doen!
Oproepen - Mededelingen
KOMT BIJ U THUIS.
die naast Henk Poort en Ben Cramer te zien was als
uw probl. op te lossen, hetzij
Spreekt
dit
je
wel
aan?
Reavan
33
jaar,
ben
1.82
m
lang
Voor info: 06-54611480.
Phantom of the Opera, speelt de rol van Bartolomeo
iefde, geluk, herenig., exa• Te koop: CD-rom drive M en heb groene ogen en don- geerd dan! 06-350.15.15.6
Vanzetti.
Alblas Verkeersscholen
SCSI port MS DOS ƒ 200,-.
KERSTAANBIEDING
ker haar. Ik houd van muziek, 1 gpm. Boxnummer 477197. men, werk en bescherm, teKWALIFICATIE WEDSTRIJDEN W.K.
gen alle gev. 020-6888051.
Tel.:
023
5715923.
complete
schoonheidssport
en
utigaan.
Ik
ben
zeker
BELGIË - NEDERLAND: zaterdag 14 december 1996,
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
Omgeving Rotterdam: ik ben
nandeling + set kunstnagels • T.k.a.: nieuwe Nintendo
niet dom en ik zoek een leuke Carmen,
Kon. Boudewijnstadion, Brussel.
UW RIJBEWIJS
Zie de colofon voor opgabon ontvangen lezers van Weekmedia een korting van
ben 45 jaar, zie er
'
125.
Elizabeth
Schoonheidsmeid
met
dezelfde
interesMet LUXE TOURINGCAR inclusief ZITPLAATS ƒ 105,-.
Gameboy, ƒ 75. 023-5715058.
f 2,50 op de normale prijzen: Ie en 2e rang f 57,50 (norgoed verzorgd en sportief ve van uw rubieksadvertentie. Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
ses. Bel: 06-350.15.15.6
Vertrek 14.00 uur, Zandvoort busstation L. Davidsstraat. salon, tel. 023 - 5714669.
maal f 60,00), 3e rang f 47,50 (normaal f 50,00). Het is
uit!!
Mijn
hobby's:
fietsen,
af
1 gpm. Boxnummer 495496. en toe tennissen en wandeTel. 023-5719742. SUPP. VER. VAN ORANJE
mogelijk telefonisch te reserveren met vermelding dat
u gebruik maakt van deze bon. De kassa van het
Mode
Hoi, dit is Sara. Ik ben een len. Heren, reageer! Bel me,
Cultureel Centrum, Plein 1960 nr. 2 in Amstelveen is
.ezellige, spontane meid van dan vertel ik meer!
geopend van ma. t/m vrij. van 10.00 - 15.00 uur (tel. v.a.
receptie - familie- of huwelijksdiner
1 jaar en ik kom uit Haarlem. 06-350.15.15.6 1 gpm. Box10.30 uur), za. en zo. van 12.00 - 15.00 uur (tel. v.a 13.00
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Ik ben op zoek naar gezellige, nummer 272070.
uur). Telefoon: 020 - 54 75 175.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
spontane jongens om een • Zie de colofon voor opgaGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
telefoon 023 - 5713599.
keer mee uit te gaan. Ben jij
Er is een nieuwe
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken die jongen? Reageer dan ve van uw rubieksadvertentie.
a Aktieve Amnesty-mensen
efficiënte manier om
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- snel! 06-350.15.15.6 1 gpm.
zoeken andere actievelingen. Verenigingsnieuws
snel in contact te
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot Boxnummer 280400.
BedrijfsTel.: 023 - 5719107.
komen met leuke
17.00 uur. Voor info: 023 - 5717177 of 5715021.
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
meisjes, vrouwen en
Reflectanten op advertenonroerend goed
de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen ontDames gevr. 25 tot + 50 jr die
mannen
via
de
ties
onder
nummer
gelieven
B
Het
inschrijfformulier
voor
te koop - te huur
vangt u een korting van f 2,50 voor Sacco & Vanzetti op
mee willen doen aan een
Hobby's en verzamelingen
Contactlijn. Op de
ervoor
te
zorgen
dat
het
numhet
gem.
koor
ligt
klaar
bij
uw
17 december 1996, aanvang 20.15 uur.
marktonderzoek. U krijgt hier
Contactlijn 06mer in de linker-bovenhoek
sigarenhandelaar Lissenberg.
een vergoeding voor.
350.15.15.6
kunt
u
op
de
envelop
staat
vermeld
T.h.
per
direct
sfeervolle,
lichNaam:.
Inl. 020 - 6654447.
• ledere donderdagav. gezel- TREIN/MODELAUTOBEURS zon. 8 dec. te Almere-Stad, en dat de brief geadresseerd te bedrijfs/kant.ruimte, 34 m2,
anoniem luisteren
naar talloze serieus
* Help de Polen. Stuur 'n lig schaken bij de Zandv. 10-15 u. Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1, 300 tafels!!! wordt aan: Centrale Order 4 m hoog, 1e verdieping, kale
Adres:
2 DEC. (zon.) te HAARLEM, Spaarnhal, Fie Carelsenplein 1. afd. Weekmedia, Postbus huur ƒ515,- p.m. Bedrijveningesproken advervoedselpakket! Wij hebben Schaakclub. Info. 5717978.
tenties
van
lezers
evt. 'n adres: 02907-5235.
156,1000
AD
Amsterdam.
Dit
centrum
voor
Vrouwen,
• Kerstsamenzang 15 dec.
Postcode/woonplaats:
die een serieuze
voorkomt vertraging in de be- A'dam-Oost, (voormalig BurOpleidingen/cursussen
• Marjon, Kathy, .veel plezier 's middags 14.30 uur, 4 koren,
partner
of
gewoon
handeling.
gerziekenhuis)
020
6932309.
Aantal kaarten:
le/2e rang a i 57,50
m Spanje, ook Floortje. Nico, 15 blazers, Maj. Bosshardt.
een vriend of
Wim, Herman, Rini, Beso.
• Kunnen wij jou schaken?
vriendin
zoeken.
Aantal kaarten:
3e rang a i 47,50
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering?
U kunt als lezer van
a Nico, Wim en vrienden, hele Chess Society is dan de ko- Voor VROUWEN start in jan. '97 een intensief begeleidingséén
van
de
nieuwsfijne vakantie en feestdagen. ning te rijk. 023 - 5718430.
traject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage.
en huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
Bert, Maaike, Ed, Lenie.
• U kunt zich nu inschrijven Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier:
reageren op de ingesproken advertenties door een
020 - 6239369.
a Nico, Wim, tot volgende voor het gem. koor. Info:
leuke reactie in te spreken.
GRATIS OP WOON T.V. UW'HUIS VERKOPEN?
week op de golfbaan m Mas- 023-5712952/023-5730233.
Van 24 t/m 31 dec. nodigen wij iedereen uit!
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)'
palomas. Rini, Herman.
• Zondagmiddag 15 dec.
Leef, leer, mediteer, verminder stress ƒ 299.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoTEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN
niem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
• Theo v.d. Laan, bedankt 14.30 uur Kerstsamenzang, AYURVEDISCHE massages ƒ 75. NEPALESE MONNIK geeft
4 koren. Houdt u vrij?
intensieve yogadocenten opleiding in 30 dgn (tussen
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
voor het gezellige feest.
Te koop
Te koop
jan. - juli 480 uur ong. ƒ5 p.u.). Tel. 072 - 5741863.
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
Personeel Hema.
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
aangeboden
gevraagd
PIANOLESSEN
Weggelopen
of
o Uw particuliere Micro bon
uw eigen nummer beluisteren.
Klassiek en modern
Zalenverhuur
diversen
diversen
per post verstuurd bereikt
gevonden dieren
door
gedipl.
lerares.
ons pas over 3 a 4 dagen.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproTel.: 023 - 5718486.
Opdrachten die te laat
ken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
binnenkomen worden
• ATTENTIE! Enkele voor- • Te koop gevraagd: verstel
Schoon genoeg van al die reclamefolders?
Vermist sinds 26/11: zwart
PRIVE-LES Engels, Latijn,
beelden van aangeboden ad- bare kinderbox. Telefoon:
automatisch de week
katertje met wit puntje aan Grieks, Dutch lessons, J. BakProbeer het direct. Veel mensen hebben op deze
daarop geplaatst.
vertenties die niet als particu- 023 - 5712098 / 5716829.
Plak de GRATIS sticker op uw brievenbus
staart, Oosterparkstraat, om- ker, Botticellistr. 38-II, A'dam
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
geving Watertoren, roep- (bij Olympiapl.), 020-6751664. uw adres voor koud buffet liere Micro worden geplaatst:
met anderen gekregen. (1.00 gpm)
Haal 'm bij uw gemeente of bel de,
zwarte-marktspullen; sex/eronaam Dikkie. Wie heeft hem
Woningruil
en bittergarnituur.
tische advertenties; geven
MilieuTelefoon:
gezien'' Bel: 023 - 5719721.
Tel.: 023-5718812/5715619. van lessen/bijlessen; persoDieren en
020-6262620
Zoekt u ruimte voor vergade- neel biedt zich aan; te koop
dieren750 RUILADRESSEN
de"
(pups); in A'dam. Inform. bij WBV Het
Verhuizingen
ring, feest, club of partij? raskatten/honden
benodigdheden
Komt u dan eens praten met meerdere aanbiedingen zelf- Oosten. Tel.: 020-4873315.
de
artikel;
woonhuizen/
mij, A.J. v.d. Moolen,
kamers te koop/te huur aanGemeenschapshuis, tel.:
Uw
(huis)dieren
gechipt,
voor
geboden; vakantiebungalows
« Wij behouden ons het X.Y.Z.. B.V. verhuizingen en
023-5714085 of 5719652.
Financien en
o.i.d. te huur aangeboden.
recht voor zonder opgave van kamerverhuizingen/ transport ƒ 42,50. HOLLAND DIER
IDENTITEIT
020
610.98.10.
handelszaken
Kortom alle advertenties met
redenen teksten te wijzigen Voll. verz. Dag-nachtservice.
Studieboeken en
een zakelijk karakter. Deze
of niet op te nemen.
020-6424800 of 06-54304111 • De advertentie-afdeling
kunnen alleen geplaatst wor-platen/banden
behoudt zich het recht voor
den tegen een mm-tarief.
advertenties, eventueel zonUitgaan
der opgave van redenen, te
• Grammofoonpl. ƒ1; elec.
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolV.A. ƒ75 - DORSMAN
T.k.: Duitse en Engelse
weigeren (art. 16 Regelen •talencursus
snijmachine ƒ2,50; ijskoeler
(frankeren als brief) niet ver- NUMMER KOSTEN
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
blijft toch goedkoper!
op
gramm.platen
voor het Advertentiewezen).
melding van uw postcode naar F 8,00 EXTRA
Bel nu: 023 - 5714534.
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
samen ƒ50. 023 - 5713783. ƒ5; glazen ƒ0,25. 5716017
(u dient er rekening
ons kantoor:
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opge• Te koop; rode ronde gaskamee (e houden dat bij
Geopend van woensdag tot en met zondag.
Micro's Weekmedia, Postbus u\v opgave de regel
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
chel ƒ 40; 1 p. bed met matras
Kennismaking
Auto's en
Aan de vleugel, in het weekend:
156,1000 AD Amsterdam.
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor parbr.o.nr.... bur. v.d. blad
ƒ40. 023 - 5713803.
MAICKEL DE VRIES
als l regel bij uw tekst
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
auto-accessoires
Reservering, tel. 023-5713599.
gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
f 300,- uitkomen.
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Bedrijfs- Kantoor Zandvoorts
Wij zijn niet aanspraDat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Nieuwsblad
onroerend goed
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
Te koop: imperial voor Suzuki
kelijk voor fouten ont7 dagen per week. Wat moet u doen?
8 dec. Sporthal Treslong, Parklaan te Hillegom;
Gasihuisplein
12.
voor
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
één
vakje.
Vitara
Cabrio,
1x
gebruikt,
staan door onduidelijk
te koop - te huur
1. Kies een leuke advertentie.
26 dec. Kerstvlooienmarkt Emergohal te Amstelveen.
2041
JM
Zandvoort
ƒ475.
023
-5717753.
Laat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
een
vakje
vrij.
handschrift.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
ORG. MENSEN, tel. 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
T.k. Opel Ascona, bwjr '87,
Wij behouden ons liet
T.h. per direct sfeervolle, lich5 dec. supnse-bat, dansen en Zat. 7 dec. vrij-stijldansav. v
van uw keuze.
12.500 km, i.z.g.st., vr.pr.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
recht voor /onder
te bedrijfs/kant.ruimte, 34 m2, ƒ5000. Tel.: 023-5718560,
Gratis Micro's en betaalde
ontmoeten v. alleengaanden gehuwden en paren. Organi 4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie.
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bij4 m hoog, 1e verdieping, kale
Micro's moeien worden ingele- °PSave vim redenen
v.a 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- salie Foxtrot, zaal De Reede
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
WIKA
welaan 34A, Osdorp, v.a. 20u Rijsenhout-Aalsmeer, 21.00 u Breda' hoi, ik ben Vanessa. Ik Purmerend: hallo, met Edwin. huur ƒ515,- p.m. Bedrijvenverdbijeenaanleveradres
^ £ „- «'
voor
Vrouwen, Autoruiten en kentekenplaGrote, gratis loterij, o.a. cd's. Gr. parketvloer. 0297-328712 ben 21 jaar en ben leuk en Ik ben 24 jaar, heb blond haar centrum
uiterlijk vrijdag lot 16.00 uur.
gezellig. Ik houd van uitgaan, en blauwgrijze ogen. Ik ben A'dam-Oost, (voormalig Bur- ten. Lijsterstraat 18.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
dansen en van veel lol maken. 1.85 m lang. Ben jij tussen de gerziekenhuis) 020 - 6932309. Tel. + fax: 023 -'5731613.
opgegeven.
balie van óns kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.
18
en
25,
omgeving
A'dam/
Ik
zoek
een
leuke
jongen
in
de
Technisch personeel gevraagd
omgeving van Breda voor Purmerend/Zaanstad? Bel! Ik
06-Nummers
een afspraakje' Ben jij ook hou van surfen, zwemmen,
7
KAV Autoverhuur BV, vesti- Technicum Uitzendburo is lollig en zin in een afspraak uitgaan en gezellig thuis! Bel
gmg Aalsmeer, vraagt all- gespecialiseerd in het uitzen- Bel: 06-350.15.15.6 1 gpm.me... 06-360.15.15.6 1 gpm.
Boxnummer 473496.
NIEUW de SUPERBOX
round bedrijfswagenmonteur, den van technisch personeel. Boxnummer 322908.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Interesse? Ceintuurbaan 312, Dame van 49 jaar, 1.60 m Rotterdam: ik ben Rob,
i.b v. groot rijbewijs.
ga direct met haar apart!
A'dam. Tel. 020-6767656.
Tel. 0297 - 326206.
lang, blond haar en blauwe 1.70 m lang en slank. Mijn
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
ogen, volslank, zoekt een leu- trefwoorden: recht door zee,
ke vriend voor de leuke dm- spontaan en heb een opge- 00 245 292 777 Het telef.nr
Divers personeel gevraagd
gen in het leven! Ik houd van ruimd karakter. Verder houd dat alle 06 sexnummers overBEL DAMES THUIS!
jazz, theater, klassieke mu- ik van gezelligheid, uit eten, bodig maakt (200 cphm).
t/m 3 regels ƒ 5,29
in heel Nederland
ziek, uit en thuis lekker eten. wandelen en (klassieke/
Kmdermodellenbureau „SPECIAL KIDS". Hét bureau met de Wie durft te reageren?
t/m 4 regels ƒ 7, 19
GEHEEL PRIVÉ
moderne) muziek, ben jij een (95 cpm) haar eerste
GANG-BANG met drie man
leukste kinderen Voor info en gratis inschrijving stuur recente 06-35015.15.6 1 gpm. Box- beauty? Bel dan!
t/m 5 regels ƒ 8,99
foto + persoonlijke gegevens naar SPECIAL KIDS, Haarlem- nummer 319147.
06-350.15.15.6 1 gpm. Box- 06-320.322.29.
24U/PD
1
gpm
merweg 319 D, 1051 LG Amsterdam. Tel. 020 - 400.34.02.
t/'m 6 regels ƒ 10,79
nummer 475368.
ADRESSEN
Eén telefoontje is genoeg
Dames
geven
hun
adres
BEL
ME
THUIS!
Met spoed1
t/m 7 regels ƒ 12,58
om m contact te komen met
t
de persoon van jouw keuze. • Rubrieksadvertentie? Zieen tel.nr.(ca. 1 gpm)
VUURTORENWACHTER M/V
t/m 8 regels ƒ 14,38
voor
adres
en/of
telefoonnr.
Probeer
het
eens
en
bel
06-350.20.202
(ca. 1 gpm)
voor Noord-Hollandse toenstenplaats in ontwikkeling.
t/m 9 regels ƒ 16,18
de colofon in deze krant.
VERNIEUWD
Ruime ervaring vereist (buitenlandse kusten geen bezwaar) 06-350.222.21 (100cpm)
Amsterdam gaydating: mant/m 10 regels ƒ 17,98
Salaris volgens internationale CAO kustbewakers.
nen uit A'dam willen sex!
DAMES GEHEEL PRIVÉ
Uw korte schriftelijke reaktie + C.V. naar:
06-350.446.20 (75 cpm).
br o. nr. 716-49364 v.d. blad.
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Amsterdam sexdating: vrou- 24u/pd ca. 1 gpm
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
wen uit A'dam willen sex!
per week. Ook zonder vermelding"vraagprijs (artikelen te zamen niet boven t' 300.-) kunt u niet gratis adverleDames
zoeken
contact
en
06-98.96 (75 cpm).
ren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
stellen
zich
persoonlijk
l.v m. kerstdrukte diverse functies, v.a. 18 jaar, fulltime.
GAY-kontakten: snel Direkt aan u voor.
Ervaring niet vereist. Bel voor een afspraak: RTF, non-fooc
Apart met een hete knul!
Naam:
06-350.20.206 ca. 1 gpm
groothandel in o.a boeken, speelgoed etc. 020 - 4657350
06-95.18 (60 cpm).
Dominante
vrouwen
geven
Adres:
,
Fotomodellen (m/v) gezocht
Heerli]k DISCREET apart met tel.nrs voor SM-kontakt.
het u leuk om te werken
Bel infoband Inter Look 020- Lijkt
hete vrouwen uit Amsterdam. 06-320.325.80 (1 gpm).
als
visagiste
of
hairstyliste
Postcode:
Plaats:
400.34.02. Gn mschr.geld.
06-320.322.11 (75 cpm).
Bel dan voor info Instituut
V.l.P.
0344
65,22.21,
ook
ECHT THUIS!
HOMO-KONTAKTEN
• Rubrieksadvertentie opTelefoon:
'.
geven'' Zie voor adres en/of 's avonds bereikbaar. OpleiDirekt apart met een hele
06.350.10.350
telefoonnummer de colofon dmg in eigen regio. Niet leefhete knul uit Amsterdam!
S.v.p. in rubriek:
,
tijd gebonden, m/v
24 u/pd (75 cpm)
n deze krant.
06-96.13 (60 cpm)

geeft u meer!

Personeel

SACCO & VANZETTI

* Veilinggebouw Amstelveen *
Decemberveiling

Jan Best

020-562 62 71

in 5 dagen

Restaurant „Queenie"

DE CONTACTLIJN

Monet Strijkservice

Bon voor onze lezers

Beter onder dak bij de

VBO

WEE!

geeft u meer!

HOUD JE KLEP DICHT!

Party-service
PELIKAAN

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

Autoverzekering

MICRO'S

voor de particulier:
3 regels gratis

Restaurant ,,Queenie"

Vlooienmarkten

Zandvoorts Nieuwsblad

06-98.50

06.96.80

Overladen met werk

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S

06.96.88

Weekmedia 17

Spanning stijgt in
B-lijn Bridge Club
ZANDVOORT - De bridgers van de Zandvoortse
Bridge Club (ZBC) scoorden in alle lijnen behoorlijk
hoog. De spanning neemt
daarom aanzienlijk toe en
vooral in de B-lijn zijn er
vele kanshebbers op promotie.
Mevrouw Molenaar en de
heer Koning doen het de laatste
weken in de A-lijn erg goed.
Deze keer scoorden zij zestig
procent, goed voor de eerste
plaats. Op zeer geringe afstand
werden de dames De Leeuw en
Heidoorn tweede. De heren
Emmen en Van der Meulen
werden derde. Na vijf wedstrijden gaat dit laatste paar aan de
leiding met 280 procent. Op zeven procent achterstand staan
mevrouw Molenaar en de heer
Koning tweede en de derde
plaats is voorlopig in handen
van de dames Heidoorn en De
Leeuw.
De zege in de B-lijn was wéggelegd voor de heren Van Leeuwen en Hoogland met 65 procent. De dames Rudenko en
Rudolphus deden daar weinig
voor onder met 64 procent. Het
gepromoveerde paar KerkmanKerkman legde met 59 procent
beslag op de derde plaats. Eerste in deze lijn staan nog steeds
de dames Koper en Van Duijn,
maar de heren Hoogland en
Van Leeuwen, die van de negende naar de tweede plaats sprongen, volgen op slechts één procent. De dames Götte en Koning zakten van de tweede naar
de derde plaats.
De bovenste zes paren staan
heel dicht bij elkaar, zodat het
hier nog niet te zeggen valt, wie
met nog twee wedstrijden voor
de boeg, voor promotie in aanmerking
komt.
Mevrouw
Baard, die met zeven verschillende B-partners moest spelen,
deed het zo goed dat ze met 57
procent als eerste eindigde in
de C-lijn. Op de tweede plek legden de dames Beijer en Rauwerda beslag. De C-lijn wordt
onveranderd aangevoerd door
de dames Van Gestel en Mens,
>p een achterstand van twintig
procent gevolgd door de dames
just. Informatie over de brid;eclub is te verkrijgen bij de
heer H. Emmen, telefoon
'718570, alleen 's avonds.

woensdag 4 december 1996

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen had zondag
een goede slag kunnen slaan
omdat koploper Beverwijk
verloor. De Zandvoorters
kwamen in een matige partij voetbal tegen hekkensluiter WFC echter niet verder
dan een 3-3 gelijkspel. Alleen het laatste kwartier van
deze wedstrijd, waarin Ferry Boom met drie schitterende doelpunten de grauwe middelmaat ontsteeg,
was spectaculair.
Het weer werkt de laatste weken niet erg mee. Aangenaam
op de voetbalvelden is het niet.
Zo ook afgelopen zondag toen
Zandvoortmeeuwen het Wormerveerse WPG ontving. Het
was koud langs de lijn maar de
voetballers konden de toeschouwers niet in extase brengen, laat staan verwarmen.

Ferry Boom bezorgt ZVM punt

Daarvoor was het vertoonde
spel te matig. De Zandvoorters
moesten het doen zonder Bas
Heino, Mischa Tibboel en John
Keur. Vooral de laatste, door
zaalvoetbalverplichtmgen in
Spanje afwezig, werd node gemist.

Er zat totaal geen lijn in het
Zandvoortse spel en in de defensie was het vaak te onrustig.
WPG, dat als laatste geplaatst is
op de ranglijst, was niet voor
niets naar Zandvoort gekomen.
De hekkensluiter legde beter
voetbal op de mat dan Zandvoortmeeuwen en kwam halverwege de eerste helft verdiend op een 0-1 voorsprong.
Daarvoor, had Serge van Lent

ZANDVOORT - Onder
grote belangstelling vonden
zondag de clubkampioenschappen voor de jeugd bij
judoclub Kenamju plaats.
Deze kampioenschappen
zijn een groot succes geworden.
Het was een drukte van jewelste in Sportcentrum Kenamju
aan de A.J. van der Moolenstraat 47. Kinderen met wit en
strak getrokken
gezichten
maakten zich op voor de judostrijd. Veelal waren zij vergezeld van vaders,
moeders, opa's en
oma's.
De
clubkampioenschappen
voor zes-, zeven- en achtjarigen konden -----beginnen. De
judoka's waren in leeftijdscategorieën ingedeeld. Werd er verloren, dan was er nog niets aan
de hand want de zes- en zevenjarigen mochten tweemaal verliezen voordat ze het toernooi
uit moesten.

Vuurwerk
ZANDVOORT - Op oudejaarsavond is er vuurwerk op
de boulevard voor het hotel van
Gran Dorado. Het vuurwerk
barst om twaalf uur 's nachts
los. Op de posters die in het
dorp hangen, staat 25 december
maar de OVZ heeft laten weten
dat het 31 december moet zijn.

De judoka's probeerden de
aangeleerde worpen telkens opnieuw uit. Ze wilden helemaal
hun kunsten laten zien toen
Olympische topper Claudia
Zwiers en bondscoach Cor van
der Geest de zaal betraden. Onder hun deskundige blikken
werd er plots
nog beter gejudood. Aanwijzingen werden
meteen opgevolgd. Tijdens
de finales verschenen ook
. Sinterklaas en
enige Pieten.
Onder de Pieten bevond zich
een Judo-Piet, die door Nigel
Berg met een prachtige worp
werd gevloerd. De prijzen werden uitgereikt door Sinterklaas
en Cor van der Geest.
In de categorie van zes jaar
werd de eerste prijs overhandigd aan Lou van Wondere.
Tweede werd Joey Phillipse.
Marice Moll pakte de derde
plaats. In de leeftijdsgroeps van
zeven jaar was Anton Bol de
sterkste. Hij verwees Kay
Zwemmer naar de tweede en
Karim Boutouta naar de derde
plaats. Daryl Bouman was bij
de achtjarigen de beste judoka. Jan-Paul van Dongen test een Formule König op het Duitse circuit van Hockenheim
Youri van de Poel legde beslag
op de tweede plaats en derde
werd Kay van Wondere.

actie. De wedstrijden van de zaterdagelftallen van Zandvoort'75 en
De klasse, waarin onder anZandvoortmeeuwen werden afgelast. Daardoor kon ranglijstaanvoerder Robin Castien niets aan zijn totaal van zestien treffers dere Michael Schumacher is
toevoegen. Wel maakte Ferry Boom een flinke sprong. De Meeu- begonnen, heeft de aandacht
wenspits scoorde drie fraaie doelpunten en bezet nu met acht van de student installatietechtreffers de tweede plaats. Vooralsnog is er voor Castien geen vuiltje niek. Van jongs af aan is JanPaul van Dongen gek op de raaan de lucht.

Instuif
;

ZANDVOORT - op is de-

ember maken de kinderen sa^en met de vrijwilligers tijdens
Je kinderinstuif in buurthuis 't
Stekkie
een koud buffet. BoVe
ndien mogen ze hun eigen
Menukaart maken en de tafels
versieren. De instuif beom twee uur. .

farla Lagas

ZANDVOORT - De zand-

'°ortse
beeldhouwster Carla
'agas exposeert tot en met 31
nuari in restaurant 't SluisjeGolfbaan Sluispolder in AlkZij maakt beelden in
speksteen en keramiek.
aar
expositie is dagelijks te
)e
; j 2ichtigen.

.

Foto' Chris Schotanus

weersomstandigheden verslechterd. Toch had hij voldoende indruk achter gelaten.
„De tests verliepen goed en nu
mag ik komend seizoen meedoen, maar dan moet ik voldoende sponsors meenemen.
Daar zijn we druk mee bezig en
ik hoop dat het lukt."

het nog niet, al zijn er contacten
met sponsors.

„Als ik genoeg sponsors heb,
dan ga ik in Duitsland rijden.
Lukt dat niet, dan race ik op
Zandvoort in de Formule Fordklasse. Daarvoor heb je minder
sponsors nodig. Als het lukt,
dan hoop ik hoger op te komen.
Vader Cees, die vroeger zelf Ik vind het prachtig om met
zeer veel races heeft gereden hoge snelheid over de racebaan
Toen het jeugdige Zandvoort- werd door het Duitse team be- te gaan. De strijd op de baan en
se racetalent de kans kreeg in naderd met de vraag of alles natuurlijk het winnen is heel
de Duitse opstapklasse de For- financieel al rond is. Zover is mooi," besluit Van Dongen.
mule Kömg een test te rijden,
greep hij die met beide handen.
(ADVERTENTIE)
De eerste dag, die op een droge
baan werd verreden, reed JanPaul van Dongen goede tijden.
De tweede dag bracht geen verbetering, maar toen waren de

FauteuJl
der Horst

Olaf Cliteur leidt in rapidcompetitie
ZANDVOORT - Na de eerste speelavond is Olaf Cliteur koploper in de rapidcpmpetitie van de Chess Society Zandvoort. De titelverdediger won zijn drie partijen. Kees Koper staat
voorlopig op een tweede
plaats op de ranglijst.
Het rapidschaken hangt met
een bedenktijd van 25 minuten
per persoon per partij tussen
het snelschaken en een gewone
partij in. De eerste ronde bij
Chess kende eigenlijk slechts
een verrassing. De als tweede
geplaatste Kees Koper greep
mis in een pionneneindspel en
zag Peter van de Beek lachend
een half puntje in z'n zak ste-

Programmering Z-FM

ken. De kampioen van vorig
jaar, Olaf Cliteur, won gedecideerd van Jaap Bouma, terwijl
zijn teamgenoot Ton van Kempen eenzelfde score bereikte tegen de topscorer van het tweede team, Caroline Stamdejonge.
Ondanks taai verzet versloeg
Simon Bosma Rebecca Willemse. Op hetzelfde moment bond
Hans Drost haar broer Henk
aan zijn zegekar. De tweede
ronde had een spectaculair verloop. Wim Brugman, die in de
eerste ronde een gratis punt
ontving vanwege het oneven
aantal deelnemers, won verrassend van Ton van Kempen.
Ook Henk Willemse verraste
positief. Hij zegevierde over
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Jaap Bouma. Olaf Cliteur versloeg in een vlot aanvalspartijtje zijn medebestuurslid Hans
Drost.
Simon Bosma verzaakte om
Kees Koper zijn tweede halfje
af te snoepen en was daarna
met een stuk minder kansloos.
Peter, van de Beek ontdeed zich
van de talentvolle Rebecca Willemse. Dankzij de verrassende
uitslagen waren er na twee ronden nog slechts twee spelers
over met een honderd procentscore, te weten Wim Brugman en Olaf Cliteur. Zij streden
in de laatste ronde om het alleenrecht. Brugman wist met
de witte stukken aanvaller Cliteur ver van de eigen koning te
houden.
De goed spelende Brugman
leek een verrassende remise te
scoren. Hij bood echter dameruil aan op een verkeerd veld,
waarna Cliteur afwikkelde naar
een gewonnen eindspel. Kees

Koper, altijd goed voor attractief spel, bracht tegen Ton van
Kempen een speculatief torenoffer. Van Kempen, die zich
toch beter thuisvoelt in partijen met een langere bedenktijd
raakte de kluts volledig kwijt
en werd omver gelopen. Peter
van de Beek kreeg slaag van
Simon Bosma en het duel tussen Caroline Stamdejonge en
Hans Drost werd door laatstgenoemde gedecideerd gewonnen.

Aangezien ook Waterwijk
niet tot hoogstaand voetbal
kwam, werd het een slechte
wedstrijd. De Zandvoorters
hebben geen kans gezien de
strijd in handen te nemen. Waterwijk was meer in de aanval
maar speelde te slordig om het
de TZB-ers lastig te maken.
Tien minuten voor de rust
kwam Waterwijk door een
strafschop op een 1-0 voor-
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Vrijdagavond is Chess Society gestart met een opleidingsprogramma. De instructie, die
duurt van 19 uur tot 20.15 uur
en wordt verzorgd door Olaf
Cliteur. Het programma is bedoeld voor de jeugdleden van
de club, doch ook enkele senioren toonden interesse. Bij deze
ZANDVOORT - De Dutch
training staat het opbouwen Racing School houdt ook
van een openingsrepertoire dit jaar op zondag 29 en
centraal.
maandag 30 december en

Dutch Racing School houdt
drie racedagen op het circuit

TZB krijgt geen kans van
lijstaanvoerder Waterwijk
ZANDVOORT - Tegen
koploper Waterwijk heeft
TZB in Almere geen schijn
van kans gehad. De Zandvoorters waren niet op dreef
en werden met een 4-0 nederlaag huiswaarts gezonden.

van der Horst is comfort synoniem aan topdesign

O

sprong. In eerste instantie redde doelman Martijn Versteege,
doch in de rebound was hij
kansloos.
Toen TZB in de tweede helft
al snel op een 2-0 achterstand
werd gezet, was de strijd gestreden. TZB wekte met de indruk
nog iets aan de achterstand te
doen. Het spel was te slap,
waardoor Waterwijk wel zeer
gemakkelijk aan de drie punten
kwam. In de slotfase liep Waterwijk nog verder uit naar een
4-0 overwinning. „Waterwijk
speelde echt niet overtuigend,
maar wij maakten er ook niets
van," vond coach Willem Koning. „In deze slechte wedstrijd
hebben we geen enkele kans gehad."

ZANDVOORT - De Zandvoortse handballers hebben
de smaak te pakken. Zondag werd de tweede overwinning geboekt. ZVM/Rabobank wist de uitwedstrijd
tegen het Hoornse AHC met
18-20 te winnen.

Overtuigend spel
van The Lions

Racetest van Jan-Paul van Dongen
cesport. Al vroeg begon hij in
een kart, maar aangezien dat
veel geld kostte volgde hij als
zestienjarige de cursus op het
circuit van de Nederlandse Autorensport Vereniging. Van
Dongen: „Ik was nog te jong
voor een racelicentie, maar nu
ik zeventien ben heb ik die wel
gekregen. Ik ben de jongste licentiehouder van Nederland."

ZVM/Rabo heeft
smaak te pakken

Door deze overwinning krijgt
het team van coach Joost Berkhout wat lucht m de onderste
regionen. De Zandvoorters, die
door blessures slechts met één
wissel aan deze wedstrijd begonnen, hebben het uitstekend
gedaan. In het Zandvoortbe
team maakte de zestien jarige
Edwin Berkhout een goed debuut. Vanaf de opening heeft
ZVM/Rabobank de strijd onder
controle gehad. Meteen namen
de Zandvoorters een kleine
voorsprong om die niet meer af
te staan. Ruststand 9-12.
Ook m de tweede helft, toen
AHC poogde de achterstand
weg te werken, hield ZVM/Rabobank het hoofd bij de strijd
Vooral Nik Gnjakovic en Goran Bogojevic waren ongrijpbaar voor de verdedigers van
AHC. Met een totaal van dertien treffers hadden beide
schutters een belangrijk aandeel in de 18-20 overwinning.
„Ondanks de matige bezetting
nebben we het uitstekend gedaap," vond Joost Berkhout.
„Van deze tegenstander moest
gewonnen worden. Het waren
dan ook twee belangrijke punten, die we verdienden omdat
we zeer gedisciplineerd hebben
gehandbald."
Doelpunten: Nik Gnjakovic
8, Goran Bogojevic 5, Peter Pennings 3, Patrick Terpstra 2, Gerard Damhoff l, Edwin Berkhout 1.

hoorlijk druk met de beoordeling van de verschillende worpen. Af en toe moesten zij de
jeugdige sporters ook even
troosten, maar bij deze onderlinge wedstrijden was dat geen
probleem.

ZANDVOORT - Naast
routinier Jan Lammers, die
16x
vorige week door de Britse
Prins Charles werd gefeliciteerd met zijn nieuwe Lotus-auto, beschikt Zandvoort over menig racetalent.
De zeventienjarige Jan-Paul
7x
van Dongen heeft op het
Duitse circuit de Hocken5x
heimring een Formule König getest en zal, als alles
4x
meezit, het volgend seizoen
ZANDVOORT - Alleen Zandvoortmeeuwen in TZB kwamen in in deze klasse uitkomen.

Sinterklaas
ZANDVOORT - Het bezoek
v
an Sinterklaas vorige week
aan het Circus en aan La Bastile is een groot succes geworden.
3ij beide bedrijven- kwamen
leel wat kinderen langs om de
Soedheiligman een hand te
"'Chudden.

wist Zandvoortmeeuwen niet te
profiteren. Het was zelfs WFC
dat opnieuw aan de leiding
kwam. Michel van Marm ging
aan het shirt van de tegenstander hangen en kon ook het veld
verlaten. Bovendien leverde
deze actie WFC een strafschop
op, waarop Van Lent het antwoord schuldig moest blijven,
1-2.
De Zandvoorters probeerden
het wel, maar het samenspel
was te onnauwkeurig. Het
moest van een individuele actie
komen. In de laatste tien minuten van de wedstrijd leek Zandvoortmeeuwen alsnog met de
winst te gaan strijken. De taevliegingen van Ferry Boom
zorgden voor een spannend en

Prestaties beter
bij komst van
Claudia Zwiers

Klaverjasstrijd
bij ZVM/Rabo

ZANDVOORT - Dico van
Putten richtte ooit het succesvolle Mannenkoor en het Vrouwenkoor op. Nu zet deze dirigent opnieuw een koor op: een
;emengd koor met diverse muziekstijlen op het repertoire.
Lichte muziek, pop, jazz en semi-klassiek komen aan bod bij
iiet nieuwe koor. „Humor en
gezelligheid staan ook hoog in
tiet vaandel," vertelt Van Put:en. „Al komt het zingen nawirlijk op de eerste plaats."
De eerste repetitie vindt
plaats op 7 januari. De contributie bedraagt 25 gulden. Aanmelden kan bij Annette Bluijs
(5712952), Ellen Oosterveen
(5730233), Esther Meijering
(5731846) en Dico van Putten
(5714551).

speeld, omspeelde zijn directe
tegenstander en knalde de taal
schitterend in, 1-1. Deelde de
scheidsrechter in de eerste
helft al enige kaarten uit, in de
tweede waren die kaarten niet
meer te tellen. De man in het
zwart nam toch veel vreemde
beslissingen en had maling aan
beide grensrechters. Vlagden
de grensrechters, dan floot hij
niet en vlagden de grensrechters niet dan besloot de scheids
wel te fluiten. Daardoor ontstond een rommelig geheel.
Na vijf minuten moest WPG
met tien man verder. Jan Willem Luiten werd door de arm
van de tegenstander, die meteen kon inrukken, geraakt. Van
de numerieke meerderheid

Clubkampioenschappen
voor Kenamju-jeugd

De oudste categorie was ingedeeld in poules. Hier moest iedere judoka minimaal vier wedstrijd afwerken. Nadat trainer
Marcel van Rhee de deelnemers de laatste instructies had
gegeven konden de wedstrijden
beginnen. Er waren judoka's
die meteen op hun tegenstanders afvlogen, maar er waren er
ZANDVOORT - Zaterdag- ook die eerst nog even zwaaiavond staat de vierde klaverjas- den naar vader of moeder. De
avond bij de handbalvereniging scheidsrechters hadden het beZVM/Rabotaank op het programma. Ook dit keer is de
)laats van handeling de kantivan de handbalclub aan de
Robin Castien
Duintjesveldweg. De klaverjas(Zandv.75)
:
strijd begint om 20 uur. Er kan
ngeschreven worden 19.45 uur
voor een bedrag van tien gulden. Voor de oudere klaverjassers is het mogelijk gebruik te
Ferry Boom (ZVM.zon)
maken van de belbus tegen een
Ferry van Rhee (ZVM.zat.)
geringe vergoeding van twee
julden per retour. Opgave voor
leze service bij Joke de Jong,
Edwin Ariesen (Zandv.75)
telefoon 5716219 voor vrijdagavond 22 uur.
Paul Longayroux (ZVM.zon)

Nieuw koor

de Zandvoorters met een paar
goede reddingen voor een achterstand behoed.
Toen Rocco Termaat, die nadat hij de taal op een uiterst gevoelige plek van het lichaam
kreeg gespeeld, getalesseerd uitviel, was trainer'Pieter Keur genoodzaakt wijzigingen in zijn
team aan te brengen. Verdediger Termaat werd vervangen
door aanvaller Ruud van Laere.
„Er klopt toch niets van, dus
zet alles maar op de aanval en
speel één tegen één," adviseerde de ontevreden Keur. Even
kwam er een tempoverhoging
en vijf minuten voor het einde
van de eerste helft was de eerste doelpoging meteen raak.
Ferry Boom werd aange-

spectaculair slot. Met twee
puntgave acties, een schot met
de buitenkant voet en een
fraaie krul in de bovenhoek, taezorgde Boom Zandvoortmeeuwen een 3-2 voorsprong. Tussen
de bedrijven door bleef de
scheidsrechter strooien, het
was toch Sinterklaastijd, met
gele kaarten.
Er waren intussen nog drie
mmtuen te gaan en de spanning
steeg. De Zandvoorters verdedigden echter met alert genoeg
om de voorsprong vast te houden. Bovendien negeerde de
scheidsrechter voor de zoveelste keer een vlagsignaal van
grensrechter Patrick Haak, die
buitenspel constateerde. De
Wormerveerse spits mocht
doorgaan en liet Van Lent kansloos, 3-3. Zandvoortmeeuwen
probeerde het nog wel, maar de
tijd was te kort om de winst
alsnog te pakken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Door een
52-64 overwinning op Heiloo
blijven de basketbalsters
van The Lions aansluiting
houden met de top van de
ranglijst. Vooral in de eerste
helft speelde Lions een overtuigende partij.
In die eerste helft heeft Lions
de basis gelegd voor een knappe overwinning. Verdedigend
stond de ploeg de dames van
Heiloo weinig speelruimte toe.
De duels werden gewonnen en
via snelle breaks en een zuiver
schot werd vlot een voorsprong
genomen. Bij de rust was de
strijd al beslist gezien de 30-17
voorsprong voor de Zandvoortsen. In de tweede helft raakte
Lions van slag. Door die mzinking kon Heiloo terugkomen
doch echt gevaarlijk is het met
geworden voor The Lions.
Na de inzinking hervond het
Zandvoortse team zich weer en
gaf de wedstrijd met uit handen. Met goede combinaties
werd de vrijstaande speelster
gevonden waarna een goede
score volgde. Eindstand 54-52.
„Het was een verdiende zege,"
meldde Simone Beerepoot. „Na
de nederlaag en het slechte spel
van vorige week hebben we nu
heel goed gespeeld. We doen
aardig mee in deze competitie
maar hopen toch nog iets hoger
op de ranglijst te komen." Topscorers- Sabme Dijkstra 25, Elles van der Ende 21, José Koper
12, Simone Beerepoot 5.

ZHC laat kans
op zege liggen
ZANDVOORT - De ZHChockeyers hebben een uitstekende kans op de eerste
punten van dit seizoen laten
liggen. Tegen Hermes had
er meer ingezeten dan de 3-5
nederlaag.
In de uitwedstrijd had ZHC
met 4-2 verloren en aangezien
Hermes een week eerder het de
koploper erg lastig had gemaakt, was het Zandvoortse
team gewaarschuwd. In het begin van de wedstrijd kreeg ZHC
veel ruimte van Hermes waarvan na negen minuten Peter
Wikx profiteerde, 1-0 Hierna
gaf ZHC de tegenstander te veel
vrijheid en werd baltaezit verwaarloosd. Dit speelde Hermes
in de kaart en voor de pauze
was het al 1-2.

pen ingedeeld en onder begeleiding van ervaren instructeurs
ondergaan ze de vele autodisciplmes. Het nieuwe programma
zondag 16 maart drie specia- duurt van 9 tot vijf 17 uur en
met een ontvangst m cirle recafeestdagen. Op het begint
cuitrestaurant La Course. De
Zandvoortse circuit bestaat prijs
een racefeestdag taedan de mogelijkheid zelf draagtvoor
f. 345,- per persooon en
achter het racestuur plaats kan in de
vorm van een cadeaute nemen.
cheque worden aangeboden.
Liefhebbers van de autosport Informatie of boekingen kunkunnen racen in onder andere nen gedaan worden bij Dutch
In de tweede helft bleef het
een Formule Racewagen of een Racing School, Postbus 13,2040
Zandvoort,
telefoon beeld van de wedstrijd gelijk
Porsche 944. De deelnemers AA
aan dat van de eerste helft.
worden in verschillende groe- 5740790.
Door het onrustige spel van
ZHC kon Hermes driemaal tot
scoren komen. De ZandvoorMEDEDELING AAN DE ABONNEES
ters kregen een behoorlijk aanDe stijgende kosten maken voor de Nederlandse nieuwsbladen een aanpassing van de abonnetal kansen waaruit slechts
mentstaneven noodzakelijk. In veitand hiermee zijn onze abonnementspnjzen per 1 januan
tweemaal werd gescoord. Pe1997 als volgt vastgesteld:
pijn Paap en Jim Gatsomdes
f 6,55 per maand (alleen bij automatische incasso)
zorgden voor de Zandvoortse
f 19,15 per kwartaal
treffers, 3-5. „Willen we nog
f 34,60 per halfjaar
kans maken op een acceptabele
f 60,40 per jaar
Een los nummer kost vanaf 1 januan 1997 f 2,00.
eindklassering in de competitie, dan moeten we de wedstrijWitt u bij het overmaken van uw abonnementsgeld via giro of bank gebruik maken van het
den tegen dit soort tegenstanacceptgiroformulier, dat u wordt toegestuurd? De nieuwe abonnementspnjs is daarop ingevuld.
ders winnen. Anders komen we
Indien u ons een machtiging heeft verstrekt voor automatische overschnjving van het abonneecht in de problemen," was de
mentsgeld, dan nemen wi| graag aan dat met de eerstvolgende overschnjving de nieuwe
reactie van ZHC-coach Henk
abonnementspnjs kan worden toegepast. Voor postabonnees gelden andere taneven.
van Gameren.
Hoofd commercie Weekmedia

ederïj NACO maakt van varen een feest
Ie en 2e kerstdag 1996

Cursus bloemschikken
aan boord salonboot
Rederij Naco heeft samen met bloembinderij/atelier Fluitekruid een nieuw arrangement samengesteld voor degenen, die
in de koude wintermaanden toch iets buiten de deur willen ondernemen.
Iets anders dan anders, want varen en
creatief bezig zijn is een unieke combinatie.
Kersfkrans
dinsdag W december J 996
donderdag 12 december 1996

tilleerd) en gedurende de gehele avond worden volop hapjes
geserveerd. Niet alleen nootjes op tafel, maar ook een stokje
saté, twee luxe koude en drie warme hapjes behoren tot het
bittergarnituur.

Geheel verzorgde
feestavond
vanaf f 49,— p.p.
Wanneer u plannen heeft voor een huwelijk, personeelsfeest of
gewoon een gezellige avond dan biedt Rederij Naco u graag
het volgende aan.

Om ca. 23.30 uur wordt de avond afgesloten met koffie en sandwiches.
Bovengenoemd programma bieden wij u aan vanaf f 49,00 p.p.
incl. bediening, vaarkosten en BTW.

Een geheel verzorgde feestavond aan boord van één van onze
luxe salonschepen. Onze schepen hebben een capaciteit van
10 tot 500 personen. De schepen zijn voorzien van centrale verwarming, luxe bar, beneden- en bovensalon, zonnedek en
dames- en herentoiletten.

Deze aanbieding is alleen geldig in de periode tot en met april
1997 en geldt bij minimaal 40 personen. Wanneer uw gezelschap kleiner is dan 40 personen dan berekenen wij een toeslag van f 400,00 excl. 6 % BTW voor de gehele avond.

Om 20.00 uur worden de trossen losgegooid voor een vaartocht
door de havens van Amsterdam. Uw gezelschap wordt aan
boord uitstekend verzorgd door ons cateringteam. Uw gasten
kunnen drankjes naar keuze bestellen (excl. buitenlands gedis-

Rederij Naco is u graag van dienst bij het organiseren van uw
feest. Het genoemde programma kan bijvoorbeeld uitgebreid
worden of anders worden ingevuld aan de hand van uw wensen.

Dagindeling voor de cursus is als volgt;
10.15 uur
De kapitein en zijn bemanning verwelkomen u graag aan boord van één van onze
luxe, heerlijk verwarmde salonschepen.
10.30 uur
Terwijl u geniet van uw kopje koffie of
thee met een plakje cake zet de kapitein
koers voor een fraaie vaartocht.
Aan boord zal Coby Wolfrat van
'Bloembinderij/atelier Fluitekruid' u verwelkomen. Coby heeft zich sinds een half
jaar gekwalificeerd op het hoogste niveau
van erkend bloemsierkunstenaar en laat
u graag kennismaken met het plezier van
bloemschikken.
11.00 uur
Rond dit tijdstip beginnen we, na de uitleg van Coby, aan het (eerste) werkstuk.
12.30 uur
Tijd om even te pauzeren. Een uitgebreide
koffietafel met diverse boordsoorten en
beleg staan voor u klaar. Wij serveren
daarbij koffie, thee of melk.
13.30 uur
Er moet nog veel werk verzet worden om
het werkstuk af te krijgen. Dus gaan we
na de lunch snel verder.
Tussendoor serveren wij u een drankje
naar keuze.
15.30 uur
Einde van de cursus. De krans of de taf elversieringen zijn klaar om mee naar huis
te nemen.
De kosten van deze geheel verzorgde
cursusdag bedragen slechts/ 99,- p.p.

Vier de kerstdagen in stijl
aan boord van
luxe salonschip
Om 17.00 uur vertrekt ons salonschip voor
een vaartocht door de sfeervol verlichte
havens van Amsterdam.
Wanneer u aan boord komt waant u zich
direct in de gezellige kerstsfeer.
Tijdens de vaartocht staat er een uitgebreid kerstbuffet voor u klaar, met heerlijke gerechten. Het kerstmenu sturen wij u
op aanvraag toe.
De kerstcruise wordt afgesloten met een
spectaculair dessert met vuurwerk en koffie met bonbon.
Tussendoor krijgt u gelegenheid om te
dansen op de passende muziek van onze
muzikant. Voor de kinderen heeft de kerstman vast en zeker een leuke verrassing
meegenomen.
Om ca. 20.30 uur zal ons schip weer afmeren aan de Steiger.
Waar kunt u opstappen ?
Vertrek:
Achter CS, Amsterdam. De Ruyterkade
Steiger 7
Tijdstip;
Inschepen vanaf 16.00 uur,
vertrek 17.00 uur
Aankomst:
idem
Tijdstip: tot ca. 20.30 uur
Data:
wo 25 en do 26 december 1996
Kosten:
Exclusief drankjes incl. bovenstaand programma f 135,—
Kinderen 4 t/m 11 krijgen speciaal kindermenu en krijgen 50 % korting

Rederij Naco
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen met:
Rederij Naco
de Ruyterkade Steiger 7
1011 AA Amsterdam
tel: 020 - 62 62 466

Postcode Loterif geeft opnieuw extra miljoen weg

JUMPERFESTIVAL Feest in DenHelder
MONSTERCOLLECTIE

uitgekeerd: 9,7 miljoen gulden.
Die prijs kan alle deelnemers in
de straat miljonair maken! En u
weet het: met meer loten heeft
u een groter aandeel in de prijs!

op ons ronde rek alle truien

PRIJS

U kunt nu nog loten bestellen
voor de supertrekking van
december. Voor de Extra Straatprijs van één miljoen, de Postcode-Kanjer van 9,7 miljoen en
de Mega Jackpot die nu pp
5 miljoen staat. En natuurlijk
voor de tienduizenden overige
prijzen! Vul de bon op deze
pagina in en stuur hem op. Als
uw bon vóór 19 december binnen is, speelt u nog mee. Veel
geluk! •

Ruime sortering - alle maten
Wij maken plaats voor de zomercollectie
De hele wintercollectie

20% KORTING

l l
De Postcode Lotery kwam
deze keer limousines te kort
om alle prijswinnaars op te
halen van de Extra Straatprijs van één miljoen gulden.
Er waren niet minder dan 23
winnende loten die elk ruim
43.000 gulden opbrachten. Het
werd dus een groot feest daar
in Den Helder.

met 'n turnt
Grote Krocht 19, Zandvoort
Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

M

de KLIKSPflfln
GARAGE EN PARKEERPLAATS IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur:
;;//?; de maand decemberis de Klikspaan ook
£$.• het gezelligste eétcafè, want wij blijven, .•..:' . •
ïpipngeacrit welke dag hét /'s,gewoon open!.
*ftif het'nu kerst] Sinterklaas of nieuwjaar is.'.:..
&?!."'•":'-\:':• ; ' '.'• .•' ' ''.•'.''•'••• '"/'•'' . ' ' . ' • ' . ' , ' . : - : " ' - . •..• \ ' ~ • ' ' • -.
ï«!v.:Wij zijn met Sinterklaas, Kerstavond,
•,
|i"v-'':;.i'>/','..'.".•1ste én 2de kerstdag • :•';.-,...-.:':'.; : : .
^fï •:: gewoon geopend op de normale tijden,
fit:'.";:. "•',-'•: zoals u van 'ons gewend bent. ' •; : ;
ï'Zelfs-de: avond en nacht van de jaarwisseling;'.
'f;y
staan wij geheel tot uw beschikking "-, '-.
•om er weer een perfect feest van té maken!

Garage Keesomstraat 97A, huur ƒ 123,21 per maand en
parkeerplaats Stationsstraat C. huur ƒ 27,83 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 97A hebben
de huurders van de woningen aan de Keesomstraat met de huisnummers 397 t/m 519.
Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaats Stationsstraat C.
hebben de huurders van de woningen aan de Zeestraat 22-01 t/m 2216.

':&.'',~', Dus kom naar de Klikspaan als d het
i;;' ;, in december gezellig, wilt 'hebben! '.:

Toewijzing van de garages en parkeerplaats vindt plaats op basis
van het lidmaatschapsnummer,

^•''•' . . ;
Directie & personeel
i
•
Eetcafe de Klikspaan, Zandvoort
;':.;^ . ' • : ' : fe/: 023- 5712889

U kunt inschrijven op de garages door een briefje met uw naam,
adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M, Thomsonstraat 1, 2041 TA
Zandvoort.

.:•','

'•' Voor eventueel f vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Spreek ons aan achter de bar of bel ons op.

Uw reactie dient uiterlijk woensdag 11 december 1996 om 12.00 uur,
in ons bezit te zijn.

Bij een Postcodeprijs is elk lot
in de winnende postcode evenveel geld waard. Dus wie met
meer loten meespeelt wint meer

•~ - _ ^_

De winnaars in Den Helder
kunnen het bijna niet geloven
Maar het is waar. Ze mogen
^" ,,één
eenmiljoen
miljoen gulden
guiaenverdelen.'
veraeieni

geld. Dat bleek ook in Den
Helder waar een winnaar met
zes loten ruim een kwart miljoen gulden kreeg uitgekeerd.
Ook in december maakt u nog
kans op een Extra Straatprijs
van één miljoen gulden. In de
supertrekking van deze feestmaand gaan er nog meer verrassingen uit, zoals de Postcode
Kanjer van maar liefst 9,7 miljoen.
De Kanjer is de grootste Straatprijs die ooit in Nederland is

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

WSSSSSËSÏSËfiiïSffiStotttïïx\r\
_
ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
ffl'JA,

.
inclusief de Bingopnjzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingopnjzen:

5 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22
03 20 45 10 04 36 11
13 30 14 38 23 27 19
nc O/l nc AA A -3 IA ti
Maakt u uw kaart vol met:

32
dan wint u de

Thuisbingo
ƒ 25.OOO,-

01
40
16
35
41
29
02

1.000,ƒ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

21
42
12
28
09.
18
37

ƒ20,ƒ10,ƒ9.ƒ6,ƒ5,-

Straatprijs:
/5.OOO,5652 LV
Extra Prijs ƒ 25.000,-

D dhr. O mevr.

Adres:
Postcode:.
Plaats:
Bel mij bi| een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

5652 LV 082
Zetfouten voorbehouden

Liefst 6 BMW's!
1333 LP 127 in Almere
2165 XH 038 in Lisserbroek
2514 CT 001 in Den Haag

3025 TK 032 in Rotterdam
3941 JN 027 in Doorn
5915 PK 028 in Venlo

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
. Nationale Postcode Loterij,
l Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag.

• NATIONALE •

POSTCODE

•LOTERI J B

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Weekmedia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

woensdag 4 december 1996

1-19

Compost
maken
op
driehoog
in de
stad

Fransje de Waard woont in
Amsterdam-Oost en (tijdelijk) in West-Beemster.
Fransje is een vrouw met
een visie. Onlangs publiceerde zij haar boek
'Tuinen van Overvloed cultuur als duurzame inspiratie voor de leefomgeving.'
Wolthoorn en De Groot
spraken met haar over een
andere kijk op het leven.
En hoe ze wormen heeft
ingezet om compost te
maken die zo bij de geraniums kan.

KOMT WEL eens in
het Amsterdamse
Bos. Ontken het maar
niet, ik heb gelijk.
Het hangt er natuurlijk wel
een beetje van af waar u
woont. Vanuit AmsterdamNoord is het Amsterdamse
Bos een hele reis. Toch gaat
nog bijna 40 procent van de
Noorderlingen minstens eenmaal per jaar naar het mooiste stadsbos van Nederland.
Uit dichterbij gelegen stadsdelen loopt dat percentage
flink op. In Zuid,
Buitenyeldert en Slotervaart
gaat bijna iedereen wel een
keertje naar het Bos.
Hoe weten we dat? Omdat
Jos Gadet en Ronald Wiggers
dat hebben onderzocht. Voor
Stedelijk Beheer interviewden ze duizenden
Amsterdammers over hun
vrijetijdsbesteding. Zo kwamen ze er achter dat het
groen in Amsterdam voor de
stadsbewoners toch echt heel
belangrijk is. En dat het
Vondelpark en het Amsterdamse Bos de drukst bezochte
gebieden zijn.
We weten nog meer. We weten
ook waarom u naar het Amsterdamse Bos komt. Om te
wandelen, te fietsen, te zonnen, om te genieten van natuur en landschap en rust, om
dieren te bekijken of de kinderen een leuke dag te bezprgen. Maar waarschijnlijk wist
u dat zelf ook al. Misschien
wist u nog niet dat het meren-

U

deel van de bezoekers per
auto naar het Bos komt, zelfs
uit de stadswijken om het Bos
heen. Terwijl fietsen ook leuk
is en nog goedkoper ook.
Maar 35 procent van de
Bosbezoekers heeft dat door.
De rest volgt hopelijk snel,
want - zo blijkt weer uit andere enquêtes - veel bezoekers
ergeren zich behoorlijk aan
die auto's in het Bos.
Nog een weetje: naar inkomens bekeken komen er relatief meer rijkere mensen naar
het Bos. Een yuppenbosje? Ik
dacht het niet! Het ligt toevallig tegen rijkere stadsdelen
aan (Zuid, Buitenveldert).
Logisch dat die mensen wat
vaker komen. Maar de anderen komen ook. Uit alle stadsdelen. Dat moet ook wel zo
zijn, anders zouden we nooit
aan die miljoen bezoekers per
jaar komen. Niks geen yuppenbosje. Een bos voor iedereen!
Remco Daalder

De Jantjes op video

H

zikanten Heintje Davids en
Sylvain Poons. Terwijl het
handjevol beter gesitueerden
zich vergaapt aan Fien de la
Mar's rnooie benen en liedjes
in Het Cabaret.
De Jantjes is Nederlands eerste geluidsfilm, en dat is te horen. En al valt er dan niet veel
te lachen, het overdreven Algemeen Beschaafd Nederlands van de acteurs werkt
wél danig op de lachspieren.
Uitzonderingen zijn Heintje
Davids, Sylvain Poons en
Johan Kaart die gelukkig af en
toe in de fout gaan. Interessant zijn de straatbeelden, de
haven, de grachten. Aardig om
te weten is ook dat de liedjes
'Draaien, altijd maar draaien'
en 'Je bent niet mooi, je bent
geen knappe vrouw', die mijn
moeder altijd uit volle borst
placht te zingen tijdens haar
huishoudelijke plichten, uit
deze film stammen. En natuurlijk het overbekende 'Daar
komen de Jantjes, daar komen
ze an'.
Miep Wisselink

ET NEDERLANDS
Filmarchief heeft de
klassieke speelfilm
De Jantjes overgezet op
video met de bedoeling het
Nederlandse audiovisuele
erfgoed
toegankelijk
te
maken voor een breed
publiek.
Eigenlijk moet je zo'n gouwe
ouwe in Tuschinksi bekijken.
Thuis voor de buis ontbreekt
toch het nostalgische gevoel
dat je wel bekruipt bij een
slapstick als The Cameraman
met Buster Keaton, vorige
maand in Tuschinski. In het
gezelschap van een halve zaal
vol echte cinefielen begeef je
je pas echt terug in de tijd. De
Jantjes heb ik nog nooit mogen aanschouwen, dus neem
je voor een keertje genoegen
met de video-versie. Het verhaaltje is flinterdun. Maar de
film - gemaakt in 1934 - geeft
wel de crisissfeer, waarin Amsterdam toentertijd verkeerde,
haarscherp weer. We worden
geconfronteerd met de doorsnee Amsterdammer: bleek,
met een zorgelijke trek om de
mond, die het moet doen met
een optreden van de straatmu-

RANSJE
DE
WAARD
bewoont
met een aantal anderen een prachtig oud
gebouw naast de kerk in
West-Beemster. Achter het
huis ligt een speelweide
voor kinderen en een
grote tuin met scheefgewaaide fruitbomen en
groentebedden, waar de
nachtvorst onlangs flink
heeft huisgehouden. Kippen stappen er bedrijvig
in het rond.

F

Het woord 'permacultuur,'
doceert Pransje, valt uiteen in
'perma' en 'cultuur': perma
betekent duurzaam, blijvend
(denk maar aan 'permanent'),
en de eerste betekenis van cultuur is 'het in gebruik nemen
van grond.' Een andere betekenis is 'omgangsvormen' en
zo laat permacultuur zich
omschrijven als een leefstijl,
die zich richt op de omgang
van de mens met de aarde.
Een leefstijl, aldus Fransje de
Waard, die de mens dwingt tot
het stellen van vragen hoe hij
op de aarde leeft. Een leefstijl
waarin men zich ervan bewust
is dat alles met alles in een deli
caat evenwicht samenhangt en
waarin de natuur haar overvloedige gang kan gaan, bij
voorkeur zonder menselijk ingrijpen. Permacultuur is ook,
zegt ze, je identificeren met je
leefomgeving, je binden met
de plek waar je woont.
Onze woonomgeving - binnenen buitenshuis - vormt een

'Geen grote
stap naar
wereld waar
werkelijkheid
zelf
kunstmatig
is'
verlengstuk van onszelf. De
mens spiegelt zich ook aan zijn
omgeving.
Voor velen, zowel uit de stad
als van het platteland, is deze
onwerkelijke wereld niet zo
onwerkelijk meer. Onze westerse industriële maatschappij
staat inmiddels erg ver van de
natuur, met mensen in enorme
steden die melk drinken die
uit een fabriek komt en eieren
eten uit de supermarkt. Deze
betonnen biotoop is al zó
kunstmatig dat de stap naar
een wereld waar de werkelijkheid zelf kunstmatig is, niet zo
groot meer is.
De genetisch gemanipuleerde
sojabonen ziet Fransje als de
volgende stap in de industrialisatie van de land- en tuinbouw: na het gemengde bedrijf, waarin de landbouw en
de veeteelt elkaar binnen een
bedrijf in een zeker ecologisch
evenwicht hielden, kwam de
monocultuur: eindeloze landerijen met alleen maar aardappelen, of alleen maar graan, of
alleen maar maïs, alleen maar

Spelletjes van
toen in winters
Autotron

Fransje
de Waard
in haar
permacultuurtuin
in WestBeemster: met
bakje met
natte watten je
eigen
stukje
natuur
creëren
Foto:
De Groot

suikerbieten. De stap daarna
in de industrialisatie was de
opkomst van de chemie: alles
wat kroop, vloog of zich door
middel van schimmeldraden
voortplantte, werd met bestrijdingsmiddelen uitgeroeid.
Het was de tijd van de insecticiden. de fungiden en herbiciden. Momenteel zien wij de
volgende stap in de industrialisatie van de landbouw zich voltrekken: genetische manipulatie van planten. Dat is het
zodanig veranderen van de
erfelijke eigenschappen dat ze
daardoor minder vatbaar wordcn voor schimmels, beestjes
en insecten. Deze manipulatie
vervangt de chemie - dat is een
winstpunt - maar staat ver af
van het gedachtengoed van de
cultuur, betoogt Pransje de
Waard.
Ze komt terug op de eigen
leefomgeving. Fransje spreekt
over de merkwaardige tegen
stelling die een stad eigenlijk
is: je verkleint enerzijds het
grondoppervlak door de bebouwing, maar anderzijds

staat daar een ongelooflijke
toename aan andersgericht oppervlak tegenover: de schier
eindeloze hoeveelheid verticaliteit van muren, gevels en
platte en schuine daken. Want
wij bewoners van de zo vlakke
laaglanden kunnen maar
moeilijk in niet-platte vlakken
denken.
Zo zien wij die enorme verticale ruimte over het hoofd. En
die oppervlaktes zouden uitstekend begroeid kunnen worden. Met klimop, bruidssluier,
blauwe regen en leibomen.
Want 'groen' brengt de natuur
terug in de stad en heeft naast
verfraaiing en verlevendiging
van het stadsbeeld nog een
zeer
belangrijke
functie.
Stadsbeplanting levert immers zuurstof, houdt het stof
uit de lucht en biedt vogels en
insecten voedsel en onderdak.
Trouwens, zegt Fransje, iedereen kan een tuin hebben.
Naast de vaak prachtige gevelbeplantingen, balkon- en daktuinen, kun je in de vensterbankje eigen kruiden kweken.

Trappistenbier brouwen
is echt monikkenwerk

De allerkleinste 'tuin' is het
kweken van kiemen, zoals bijvoorbeeld taugé, alfalfa of
waterkers. Daarvoor is niet
meer ruimte nodig dan wat
bakken met natte watten. En
op die manier kan iedereen
een eigen stukje natuur hebben.
Waarom al je groentenafval,
oud papier, pindadoppen en de
eierschillen wegdoen in de biobak? Fransje maakt haar eigen
compost, van haar eigen keukenafval. Zelfs toen zij driehoog-achter in AmsterdamOost woonde, had zij haar eigen compostbak. Wormen zijn
de grote compostfabrikanten:
zij eten al het afval en wat zij
uitpoepen is pure compost.
Dat kan zó in de bloempot bij
de geraniums. Mits voldoende
vochtig en uitgerust met een
gezonde wormenpopulatie, zal
de compostbak niet stinken,
zelfs niet op een hete zomerdag. Dan eerder minder, want
wormen werken door de warmte juist harder.

Wolthoorn & De Groot

Tuinen van Overvloed -Cultuur als
duurzame inspiratie voor de leefomgeving, door Fransje de Waard. 240
bladzijden. 49,90 gulden. ISBN: 90
274 47 55 1. Uitgeverij Het Spectrum.
Te koop in de boekhandel.
(advertentie)

De video - met het ISBN-nummer
90.56.79.47.95 - duurt twee keer vijftig minuten en is verkrijgbaar in de
boekhandel. De prijs is 39,95 gulden.

(advertentie)

De laatste jaren verschijnen er steeds
meer soorten bier op
de markt. Je ziet wel
eens een uithangbord
van Leffe of Grimbergen hangen, maar
lang niet iedereen
weet het verhaal
achter dit soort
bieren. In een
serie artikelen
laat amateurbrouwer
Michiel
Pekelharing
enkele bekende soorten
speciaalbier de revue
passeren.

VOOREEN

tyisrtEp Pictures
presents.
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Bij Rathé Cinemas KINDEFtKORTING
voor kinderen tot lis jaar.
;

:',..,.

' {Klndérkorlirig geldl alleen voor films niet filnikeurirK) .alle lootlijcjon".) ' . . v

PXVFfrlE
|K:-;"sr:" Informeer bij het Pathé theater in debuurfc ; ..'i'-'l Amsterdam: Alfa; Alhambra, Bellevue Cinërama, Calypso,
||v,:'S;>X v- . •.cinéma, City en Tuschïnski: :,;:'; •.•.-^•},. •. -/:...
'• ' -:
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N DE MEESTE cafés
zijn naast het gebruikelijke pils nog twee of
drie andere soorten bier te
krijgen. Vaak is een van
die speciale bieren een
abdijbier of een trappistenbier. Die heb je in twee
soorten: dubbel en tripel.
Een dubbel is donker van
kleur en zal ongeveer 6.5
procent alcohol bevatten.
De smaak is vrij zoet, terwijl de tripel wat droger en
wat zwaarder (8.0 procent)
is.

De termen dubbel en tripel dateren uit de tijd dat het grootste deel van het volk ongelet.U vindt alle adressen en telefoonnummers van Palhé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
:
terd was. Om aan te geven wat
voor bier er in het vat zat, werH in
O M H Si!den er een, twee of drie krui

BOES

taurant waar ze een 'half
om half' schenken.
Bij een half om
half wordt eerst
een half glas
dubbel getapt,
waarna er een
half flesje tripel, wat niet op
fust afgevuld
wordt,
bijgeschonken
wordt.
Het resultaat
is een prachtig bier dat ergens tussen
een dubbel en een tripel inzit.

Etiketten
van trappistenen abdijbieren
sen ingebrand.
Die gaven de hoeveelheid
mout aan die er in het bier zat.
Een vat met drie kruisen bevatte een bier met veel mout
en dus ook veel alcohol. De tripel van Westmalle was in België zo'n succes dat de brouwers de termen dubbel en tripel ook voor hun abdijbieren
zijn gaan gebruiken.
Er zijn zeer veel brouwerijen
die een abdijbier op de markt
brengen, maar er zijn maar een
paar echte trappistenbrouwerijen. Het verschil zit in de
plaats waar het bier gebrouwen wordt. Alleen een bier dat
in een klooster door monniken

gebrouwen wordt mag zichzelf
een trappist noemen.
Bieren uit een andere brouwerij, eventueel in licentie van
een abdij, kan men abdijbieren
noemen. Deze abdijbieren komen merendeels uit België,
net als de trappistenbieren overigens.
Van de zes trappistenbrouwerijen staat alleen 'de Schaapskooi' in Nederland. Deze Tilburgse brouwerij brengt naast
een dubbel en een tripel ook
een enkel en een quadrupel op
de markt. De enkel heeft een
alcoholpercentage van 5,5 procent en een volle smaak, maar
is moeilijk te krijgen. De
quadrupel daarentegen is gewoon bij de slijter te vinden.
Dit bier bevat 10 procent alcohol en is erg zoet.
Zulke zware bieren moet je
eigenlijk als wijn drinken, anders lig je zo onder tafel. De
quadrupel kan je trouwens net
als wijn een paar jaar laten rijpen: de smaak zal alleen maar
beter worden. Andere trsppistenbrouwerijen zijn Westmalle, West vlctcre n, Chimay,
Orval en Rochcfort.
Alle kloosters staan in een
mooie omgeving en het is dan
ook een aanrader om bijvoorbeeld een keertje bij Wcstmalle (ten noordoosten van Antwcrpen) langs te gaan.
Vlakbij het klooster is een res-

Helemaal in het zuidwesten
van België, in de buurt van leper, ligt de abdij St. Sixtus
waar de trappistenbieren van
Westvleteren vandaan komen.
Het bijzondere van deze bieren
is dat je ze alleen maar bij het
café tegenover de brouwerij
kan kopen.
Soms heeft een bierspeciaalzaak wel een paar flesjes staan,
maar daarvoor is men dan
waarschijnlijk helemaal naar
West-Vlaanderen gereden. In
'In de vrede', zoals het café
heet, zie je de meest uiteenlopende figuren: keurige zakenlui die even komen lunchen,
complete families en soms wat
wielrenners die even zijn afgestapt. De vraag is of ze na een
paar biertjes nog ver komen,
want het zwaarste bier van
Westvleteren is maar liefst 11
procent.Abdijbieren zijn gewoonlijk iets lichter dan de
trappist, maar de smaak is
lang niet altijd minder. Bekende abdijbieren zijn Lcffe.
Corsendonk, Grimbergen en
Maredsous. De Maredsousbieren worden gebrouwen door
'het Moortgat', de brouwerij
waar het bekende Duvel vandaan komt. Maredsous is er
niet in dubbel of in tripel, maar
in graden. De hoogte van de
graad geeft ongeveer het alcoholgehalte weer, zo heeft de
Maredsous 6 een percentage
van 6,4 procent.
Proef eens een abdijbier of
een trappist, want er is heel
wat meer onder de zon dan pils
alleen.
Michiel Pekelharing

k

voor nieuwe produkten
en acties
A

Autotron Rosmalen hoeft do
grote museumha] m winterse
sferen gehuld. Centraal in dit
'Autotron m de Wintcr'-decor
staat de sportieve GT(I)-klu.sse.
In de kinderbioscoop word u n
rolprentcn vertoond, op verschillende
springkussens
kan naar hartelust wolden
gcravot. De allerklemsten
kunnen terecht in de ballen
bak, bij de schminktafcl en /.c
mogen een echte auto beschildcren. De kerstman
komt natuurlijk ook.
'Autotron in de Winter' biedt
nog meer vertier: op een
Frans en een oud-Hollands
plein worden 'spelletjes van
toen' gespeeld en wagen k i n deren zich aan circus- en
theateracts.
De tentoonstelling is van
zaterdag 21 december tot en
met zondag 5 januari dagelij ks open van tien tot vijf'
uur, ook op beide Kerstdagen
en op Nieuwjaarsdag. Kinderen van vier tot twaalf bctalen een tientje, overigen
vijftien gulden. Autotron ligt
aan de A 50 Den Bosch-Nijmegen. Wie met het openbaar
vervoer komt, kan voor informatie
bellen
met
de
OV/Reislijn: 06.9292.

Kerstbeurs in
Glossy Magazine
Elegance houdt voor de
tweede keer een kerstbeurs'
de Elegance Christmas Fair.
Deze keer is als locatie gekozen de Promerskazerne
in het centrum van Naarden
Dat is al van verre zichtbaar
door de tientallen verlichte
kerstbomen op het dak van
de negentiende eeuwse kazerne. Veertig exposanten bieden een keur aan geschenken, waaronder zilver,
serviesgoed, verzorgingsproducten, kinderspeelgoed, tuindecoraties, buitenkleding, antiek en snuisterijen.
In het midden van de kazerne staan compleet gedekte
kersttafels. Een lévende kerststal, kerstdranken en
kerstspijzen geven de bezoeker vast een voorproefje op
de komende feestdagen.
Op de zondagen (de beurs
duurt van 7 tot en met 15
december) ligt een gratis arreslee tochtje in het verschiet
door het oude centrum van
Naarden. Kinderen zijn op
verschillende dagen welkom
op de workshops van het
Kinderkookkafé, waar ze onder meer snoepspiegels leren
te maken. (Meer informatie
bij het Kinderkookkafé, 020625.3257, dagelijks tussen
één en vijf uur.)
De beurs is dagelijks open
van elf tot zeven uur, op donderdag 12 en vrijdag 13 december van elf tot negen.
Entree: vijftien gulden. Kinderen tot vier jaar hebben vrij
toegang.

geeft u meer!
De walvis wordt van verre bespeurd
vanuit de top van de mast
hij wordt over de waterige vlakten gejaagd
in de valleien der zee afgeslacht
Tot zijn olie en gebeente ongedeerd
uit het vuur tevoorschijn keert

De kapitein

en de
kannibaal
is een toneelstuk voor kinderen
vanaf zes jaar en wordt op zondag
december om twee uur gespeeld in
Meervaart.
Op een koude winternacht raakt een
kapitein (Rene Groothof) m een hotel
kamer verzeild, samen met een kannibaal (Hakim Traidia). De kapitein
heeft de veerboot gemist die hem naar Foto JaaP Vrene9°°r
zijn schip zou brengen. Het zou zijn laatste zeereis worden
Ondanks het angstaanjagende uiterlijk van de kannibaal, blijkt
het een betrouwbaar en zachtaardig persoon te zijn Ze worden
zelfs boezemvrienden. Op de hotelkamer vertelt de kapitein het
verhaal van Moby Dick, de witte walvis Het is alsof ze het zelf
beleven
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en
na telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart,
Osdorpplein 205, telefoon (020) 610.7393 betalen lezers van
deze krant 15 gulden per persoon (normale prijs twintig gulden) en kinderen 12,50 gulden (normale prijs 15 gulden)

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen*'maxmaal vier personen

geeft u meer!
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Auto's te koop
gevraagd
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 44,00

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 14,85
ƒ 9,20
ƒ 9,20
ƒ 10,90

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

B
fi

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

665 86 86
fbff***

Amstelstein - Suzuki

f^f*

VERHUIZEN?
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED U

Porsche

Gevraagd jonge auto's v.a.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
1990, a contant. Belt u voor inl.
Klaar terwijl u wacht.
0341-419354 of 0652-977028. T.k. Porsche 356 A, b.j. '59, Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk kleur zwart. 020 • 6693640 (tot
Tel.: 020-6240748.
merk auto a cont. met vrijwar. 18.00 u), 6691442 ('s avonds).
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Z U l D W l JK
peugeot-dealer

Autoverhuur

OUKEBAAS

106XSM.6
'94
205 XR 1.4i
'91
Verkoop & verhuur van
205 XR 1.4i
'93
Skiboxen met dragers en
306 XN 1.4i
'94
sneeuwkett. voor elk 'type autc
405 Ml-16
'92
020-6794842, 020-6908683
*z.g.a.n. direktie/demo auto's
Zie ATS telet pag. 888
306 XR 1.4i
'96
306XS1.6I
'96
DE LUGT luxe en bestel vanaf
'Vreemde merken:
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Ford Resta 1.1i Ch. '91
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Ford Fiesta 1.1 i Ch. '93
Peugeot 106/306, Renault LaMazda 323 autom.
'91
guna, Vracht + bestelwagens.
Nissan Sunny 1.3 SLX '89
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864

Volkswagen
Golf 1.3, okt '86,1e eig., ANWB
+ apk dec '97, weg.bel. okt '97
117500 km ƒ5000. 020-6186090
GOLF 1.6 CL, bj. 9-'90, rood,
129.000 km, 1ste eigenaar, 5deurs, benzine, i.z.g.st. APK 9'97. Vr.pr.: ƒ 10.250,-.
Tel.: 020 • 6882073.

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

KIA DEMO'S

ZEER SCHERP GEPRIJSD!

DIRECTIEWAGEN:

Ford

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

De trein Amsterdam-IJmuiden van Rederij Lovers heet
u in de periode van 27 maart t/m september 1997 weikom op het strandpaviljoen Noordzee met koffie en
appelgebak met slagroom en voor de kinderen iets
anders. Uiteraard bent u vrij om daarna gebruik te maken van de strand- en zeemogelijkheden van
IJmuiden.
Op elk willekeurig tijdstip kunt u weer terug met de
trein van IJmuiden naar Amsterdam, waar Rederij
Lovers u verwacht en u de rondvaart door de
Amsterdamse grachten kunt meemaken.
De kosten voor de DAGJE UIT TICKET bedragen { 35,00
per persoon. Wanneer u onderstaande volledig ingevulde bon voor 31 december 1996 instuurt naar het
hieronder vermelde adres betaalt u i 32,50 per persoon:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK Amsterdam.
U ontvangt dan een nota en na betaling het DAGJE UIT
TICKET. U kunt de bon ook inleveren bij de VW
Amsterdam Centraal Station. Leuk als Sinterklaas- oi
Kerstcadeau.

Onze aanbieding deze weekl
Opel Corsa Swing 1 .5 diesel 3 drs.
1 995 zwart 42.500 km
..............22.950.Opel Corsa Swing 1 .2i 3 drs
1996 ceramicblauw 23.500 km ............... 20.950.Opel Kadett 1.8S4drs
1989 wit 91.000 km
7.950.Opel Astra GLS 1 .6i 5 drs
1993 rood metallic 56.000 km
19.500.Opel Astra GL 1.6i autom. 4 drs.
1994 groen metallic 12.000 km ............... 26.950.Opel Astra GL 1 .4i 3 drs
1995 nautil-blauw 3 drs. 56.000 km ........24.950.Opel Astra Season 1 .6i stationwagon
1996 groen metallic 23.910 km ............... 29.950.Opel Kadett Club 1 .8 S 3 drs.
1989 grijs metallic 108.000 km
9.950.OpelVectraGL1.8i4drs.
1993 rood metallic 66.000 km ................. 25.950.Opel Astra GLS1 .6i stationwagon
1995 rood metallic 39.000 km
28.950.-

Citroen

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

ERKENDE
VERHUIZERS

VW Golf CL stat. 1800, bl. met.,
1e mnd '96. 26.000 km. Autobedr. Jan Wals 020-4361697.

MINOR MOTORCARS
Royale keuze uit eersteklas dealerdemo's/showroommodellen
met veel extra's en lage km-standen. Allemaal met 2 jaar of
Sloterkade 43/44
100.000 km garantie (vanaf bouwjaar '96). Nu profiteren!
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
AMSTERDAM, AUTOBEDRIJF J.J. WESTDORP & ZN BV,
020 - 6825983
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o. Pride 3 drs - 10-96 - rood, 1m velgen - 3.000 km
Clarus 1.8 - 6-96 - d. groen - 3.000 km
Sportage 16V - 1-95 - rd mica, 1m velgen, pushbar • 17.000 km
AMSTERDAM, AUTOBEDRIJF BROUWER BV,
020 - 6790351
Besta Van - 10-94 - wit, trekhaak - 36.000 km
BADHOEVEDORP,
AUTOMOBIELBEDR.
BEATRIX BV,
Xantia 1.8 X, 16V, rood, kent.: 23/2/96, 26.000 km, van ƒ 41.460,020 - 6592520
(rijklaar)
nu
voor
ƒ
32.500-,
12
maanden
garantie,
laag
rentende
Mercedes 280 C.E. (coupe)
Pride 3 drs Blueberry - 1-96 - blauw, 1m velgen - 2.200 km
aut., nieuwstaat, met tax.rap- financiering mogelijk. AUTOBEDRIJF OLTHOF, Isolatorweg 40, Sephia 4 drs GTX - 9-93 - d. groen, 1m velgen, airco - 37.000 km
port, van ƒ 16.500 nu ƒ8.500. A'dam Sloterdijk (Afslag S 102). Tel. 020 - 6823520.
Clarus 1.8 - 6-96- l. grijs, - 2.500 km
NIEROP, 020-6183951.
BX 1.4 TE Palais 1990, el
Besta dubb. cab. - 5-95 - wit, trekhaak - 11.500 km
schuifdak, trekhaak, l.-met. velENKHUIZEN, AUTOBEDRIJF MARC VAN DER MOLEN BV,
Ford
Escort
1.41
CL,
blauw
gen, nwe APK. 020-6533173.
0228 - 317760
55.000 km. 11/92. Autobedr. Pride 5 drs Honeybee - 7-96 - geel, startonderbr. - 6.000 km
Citroen BX 14, b.j.'87, APK 11- Jan Wals 020-4361697.
Sephia 5 drs NLX -10-96 • rood, spoiler, startonderbr. - 2.500 km
'97, uitstekende st., grijs met.,
ruHD ESCORT 1.6 CL Diesel, Clarus 1.8 - 6-96 - d. grijs, 1m velgen - 10.000 km
trekh. ƒ 2.750. 020-4973347.
6/86. ƒ 2.950. Tel. 0297-283226. Sportage 16V - 3-96 - d. blauw, 1m velgen, pushbar, startonderbr. - 11.000 km
Subaru Legacy 1.8 GL, 1991, EENDEN, v.a. ƒ1.950,- o.a,
LPG, Zwart met., 139.000 km, eend '90. Tel. 0492 - 464914. T.K. MONDEO STATIONCAR Besta dubb. cab. - 9-96 - wit, startonderbr. -3.000 km
Bovag-garantie, nieuw ƒ 11.500 EENDEN, v.a. ƒ1.950,- o.a, 1,8, 16v, clx, zwart + gas, 3 jr, Besta Van - 10-96 - wit, startonderbr. - 3.500 km
HAARLEM, RUSTMAN'S AUTOBEDRIJF BV,
P. Smit Autoserv. 020-6719154. eend '90. Tel. 0492 - 464914. nette auto, goed onderhdn,
102.000 km, ANWB-rapp. +
023 - 5338094
Ruime keuze in 2 CV occasions div. extra's + rad/rds, van part., Clarus 1.8 • 6-96 - d. groen, 1m velgen - 6.000 km
PURMEREND, AUTOBEDRIJF IJSENDIJK,
alle leeftijden. De Eendenspe- f 27.500.- Tel. 0228-313698.
0299 - 429290
cialist Leende.: 040-2061528.
Pride 5 drs - 8-96 - rood, spoiler - 12.000 km
XM TD Break 10/94 ƒ39.500
Clarus 1.8 - 7-96 - d. groen - 1m velgen - 13.000 km
XM TD Aut. ABS '94 ƒ 29.500 KADETT CABRIOLET, 1.61, feb.
Peugeot 205, GTi 130 PK, m. XM Diesel Break '92 ƒ 19.900 '92, donkergroen met., ca.
'93, leren bekl., schuifd. ABS XM 2.0i Break aut. '92/ 19.900 53.000 km. Mooie auto! T.e.a.b.
Pride 3 drs bouwjr 1996
ƒ 17.750,electr. ramen, c.v. ƒ17.500. XM 2.0i Break '92
ƒ 19.900 Tel. 035 - 6918323.
VISA Garage, 020-6278410.
Xantia 2.0i SX LPG '94/ 22.500 Opel Astra 1.6i, div. opties, Sephia SLX 4 drs
ƒ25.900,Xantia 18i SX LPG '94/ 17.500 44.000 km, bl. met. 6/94. Auto- Sephia GTX 4 drs
ƒ 29.900,Xantia Turbo D'94
ƒ 25.000 bedr. Jan Wals 020-4361697. Sephia SLX 5 drs
ƒ25.900,Xantia 1.9 Diesel SX^ 22.500
Sephia GTX 5 drs
ƒ 29.900,ZX Diesel '93 5 d.
ƒ 13.750 Opel Astra 1995, autom., meƒ34.500,ƒ 8.950 tallic grijs, 16 kleppen, pr. Clarus 1.8
BX Diesel '93
Perf. Saab 900 T 16 Cabriolet, BX Turbo D '89
ƒ 4.950 ƒ28.500. Tel.:0180-318605. Sportage bouwjr 1995
ƒ39.900,lederen interieur, ABS,
BX TR D '87
ƒ 2.500 Opel Corsa 1.4 02/96, grijs met. Sportage bouwjr 1996
ƒ44.500,SAAB SERVICE MOLENAAR
BX TGD Break '93
ƒ 15.900 26.000 km. Autobedr. Jan
Hoofddorp 023 - 5614097.
BX TGD Breal '92
ƒ12.900 Wals. Tel. 020-4361697.
BX TGD Break '90 < ƒ 7.950
ƒ 9.950 OPEL KADETT 1.3 S HB, b.j,
BX TGD Break '91
BX RD Break '89
ƒ 5.950 '84, weinig gelopen, i.z.g.st.,
Mercedes E 250D grijs metallic, BX 16 RE LPG Br.'90 ƒ 6.950 APK, ƒ 1.250. Tel. 020-6967230.
Gratis telefoon 06 0221160
01-01-'91, 199.000 km, div. op- BX 19 TZi '92
ƒ 12.500 OPEL TIGRA 1.4 Optie, bj. '95,
(24 uur per dag)
ties. Jan Wals 020-4361697.
BX 19 TZi '90
8.950
paars, 21.000
km, vr.pr,
OCCASION CENTRUM
BX 16 TRi '88
3.950' ƒ27.000. 020-6905244 na 19 u,
ZUID-OOST
BX 16 TRi LPG '89
3.950
3.950 T.k.: OPEL KADETT D, station,
BX 14 TE LPG '89
T.k. Mazda 626 coupe 1.6. AX 11 TE '90
'93
5.950 Bj. '87, APK mei '97, ƒ4.995. Audi 100 2.3 E
A.p.k. tot en met 18-1-'97,
Ford Escort 1.3 l
'95
PEUGEOT 404
Tel.: 023 - 5624714.
VISA Garage B.V.
vr.pr. ƒ800. 020 - 6905394.
Ford Escort XR3I
'90 een solide, comfort, klassieker
T.k. Opel Kadett 1.4 i, rood, Ford Resta 1.1 i Calypso .. '92
Houtmankade 37 A'dam
voor alledag. Altijd auto's
88.000 km, van '90. Prijs ƒ 8500. Mazda 323 F 1.6 16v GLX '92 en onderdelen op voorraad.
Tel. 020-6278410.
Tel. na 18.00 uur: 030-2543432. Nissan Micra div
'93/'95 Frank Dordregter 020-6826974.
Charade 1.3 16 inj. Sedan km
Nissan 100 NX + 1.6 SLX '94
40.000 '92; Cuore TSH"X '88 t/m
VW Polo 1.3 Fox
'95 Volvo 145, station, 1971, l.
'94; Charade 1.3 inj. Shiga,
VW Golf Cabrio 1.8 Karman'92 blauw, in nwe staat, gerev. B20
mod. '90. Nierop-Daihatsu,
Toyota Corolla 1.6 GLI5 drs.'92 blok, f 16.950. 0528 - 264378.
Vancouverstr. 2-12, A'damFiat Tipo 1.4 I.E 5 drs. . . . '94
West, 020 - 6183951.
Subaru Legacy 2.0 Gl
'92
Citroen AX 1.1i Allure . . . . '95
Daihatsu
Skoda Favont 1.3S 5 drs. '93 70 BESTELAUTO'S en pers.
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
't AMSTERDAMMERTJE
VW Golf 1.6 CL
'89 busjes v.a. ƒ3500. Garage
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,Amstel 340-342
Ford Escort 1.4 CL
'90 Rijsenhout, lid Bovag.
10 motorrijlessen + examen ƒ835,tegenover Carré
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Bennebroekerweg 17, RijsenVan der Madeweg 21
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
hout bij Aalsmeer, 0297(Bij de Macro)
Daihatsu Feroza EL2, grijs
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!
324229. Ook t.k. gevraagd.
Daewoo / Occasioncentrum
kent., apk tot 11-'97, 70.000
Theorie op CD-I GRATIS
km, b.j. 06-'92, i.z.g.st., elektr.
Tel.: 665 01 31
Ford Escort 75 Van 1.3 i, benz.
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
ramen, sloten, kanteldak, *rekmetal. d.groen, grijs kenteken
Autoleasebedrijf
biedt
aan:
Speciale
spoedcursussen
theorie
+
praktijk
haak, stereo, stuurbekr., elke
april '96, 4.000 km, abs.
2x
OPEL
VECTRA
GL
1.8
AutoProefexamen
theorie
dag.
van
9.00
20.00
uur
a
10,per
keer.
keuring toegest., ƒ 16.950 ibtw,
nieuwst, van part. nu ƒ 20.000.
maat, b.j. okt./nov. 1994,
kleur grijs-groen, metallic vel- Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
020- 6797845/6715136.
75.000 km a ƒ 19.900.
gen. Tel. 020 - 6163933.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Directie-auto VOLVO 850 GLT
20V, 150.000 km ƒ27.500.
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
Tel. 023-5641132.
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
15 VOLVO STATIONS '85-'94,
T.k. diverse inruilauto's. Honda
Motorrijlessen ƒ 42,50
Clio 1.9 RN D., mrt'93, i.zg.st.,
Sedans 740, 940 en 360.
Aero Deck 2.0i, aut. stuurbekr., ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
20 autorijlessen + examen ƒ 950
APK 08-'97, veel extra's. Vr.pr.:
elek. dak + ramen 6/86,
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
ƒ 12.500. Tel.: 033 - 4943120.
350 GLT
8/92
ƒ4.250. Honda 1.5i CRX,
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 • 6127187.
CLIO RT 1995, 34.000 km,
coupé 6/85, ƒ 6.750. Corsa 1.33 240 GL Estate 2.3, LPG . 1/89
THEORIELES BROMFIETS MOTOR AUTO VRACHTAUTO
ƒ 23.000 RONDAY BV
1/88
3-drs 1/86 ƒ3.000. Mitsubishi 740 GL Diesel
+ examenreservering voor iedereen. Ook zenden wij u graag de Colt LPG 6/88 ƒ 4.250. BX 1.6 740 GL Estate 2.3
Plantage Middenlaan 19-21
4/90
gratis rijles-infogids voor een juiste rijschoolkeuze. 020-6633773 Progress LPG 8/91, ƒ 6.950. BX 740 GL, aut., 2.3
Amsterdam 020 • 6237247.
5/90
1.6 Progress,
LPG 5/92, 440 Escape 1.8, 3x . . . . 12/92
RIJSCHOOL ROLF
Renault 5 d.blauw, '89, goed
11/92
ƒ7.250. BX 19 TRD 1/87 460 GL 2.0
onderh , 90.000 km, ANWB Rijden bij Rolf is een begrip in
1/94
ƒ 1.950. BX 14 TE 11/89 ƒ 6.250. 460 Comfort 1.8
gek aug., ƒ 7950.020-6709942. Amsterdam. Met een goed
BX 14 TE 6/89 ƒ 5.750. Peugeot 460GLELPG 1.8 10/93
team instructeurs geven wij op
460 Lux Line 1.8
3/96
RENAULT AMSTERDAM
205 GTi 6/84, ƒ 4.950.
een psychologische manier m24 UURS-SERVICE l
Renault Nevada GLS . . . 4/89
Top occasions met 1 jaar
BEREBEIT, Amsteldijk 25.
tensief les en nog leuk ook!
340 automaat
8/89
garantie
Tel. 020-6627777.
Hoog slagingspercentage en
GARAGE ECONOOM
Autobedrijf DICK MUHL
Wibautstraat 224
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
OFF VOLVO DEALER
020 - 561 96 11
Alle onderhoudsbeurten
Tel.: 020-6868063/6332405 oi
Nijverheidslaan 1, WEESP
Koppeling en Remrevisie
06-54633678 P.S. Ook 8-weekTel.: 0294-418200/418008
Schadeherstel en -taxatie
se cursussen en examenroutes
Autosloperij De Liede.
Uitlaat en Schokbrekers
ruden is vanzelfsprekend.
INKOOP
940 GL Sedan aut. '91. 240 DL
Banden en Uitlijnen
Loop + Sloop auto's
Sedan'88. 340 DL 1.7'88. 480
APK en VVN Keuringen
Verkoop onderdelen
ES rood,'86.360 GL 2.0 inj.'88,
R.D.W. vrijwaring
Tel.: 020-6233220
340 aut. v.a. '86 t/m '91. NIEGeen
voorrijkosten
Te koop van particulier: Toyota
ROP, de Vrienden van uw Vol020-6198691/6149557
Ook op zaterdag open
Corolla 1.6 XL HB, grijs metalvo!
Vancouverstraat 2-12,
lic, 86.000 km, 1988, i.z.g.st., APK + grote beurt v.a. ƒ299.- Grote sortering ONDERDELEN A'dam-West. 020-6183951.
van 1e eigenaar, APK 6-'97,
van alle schade-auto's, alle
DIESELSERVICE
vr.pr. / 9000. 020 - 6478807.
brandstofpompen; verstuivers merken, alle bouwjaren.
• Auto te koop9 Plaats in deze cil.koppen vlakken. Garage/ GEBR. OPDAM B.V.
rubriek. U zult verbaasd staan
Tel.: 023-5845435.
motorenrevisie FEENSTRA
over het resultaat.
Industrieweg 27, Duivendrecht
Het HOOGSTE BOD?? Bel 940 GL Estate 2.3 1991
Tel. 020-6980639
1992
voor vrijblijvende prijsopgaaf. 850 GLT 2.5 20v
1989/1990
Loop-, sloop- en schadeauto's 740 GL 2.3
APK KEURINGEN ƒ70,
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. 740 GL 2.3 Estate 1988
Voor een perfecte SAAB 99 klaar terwijl u wacht.
460 1.6
1994
90, 900, 9000 ook Royal Class Garage West-Center:
RDW Erkend auto-demontage- 440 DL-GL
1989-1994
020-6122476 (zonder afspraak)
bedrijf STRIJDONK. Inkoop 440 automaat. 1990 t/m 1993
2e Helmersstraat 15, A'dam.
SAAB SERVICE
van sloop- en schade-auto's. 440 LPG
1990 t/m 1992
MOLENAAR
Tev. verkoop van onderdelen, 360 2.0 5 drs
Autobedrijf CRYNSSEN
1987
ook NIEUWE onderdelen.
Crynssenstraat 10-14
HOOFDDORP
340 1.4
1990
Gratis gehaald. Meteorenweg 240 Estate 2.3 dec 1992
Tel.: 020-6184402.
Onderhoud, reparatie, APK.
381, A'dam, 020 - 6319802.
APK-keurstation, reparaties
240 Estate LPG
1993
Eigen revisiewerkplaats
alle merken en schaderegeling.
Te koop gevraagd loop- en
uw Volvo-dealer
voor Saab motoren
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf. sloopauto's. Hoge prijs. Met
en versnellingsbakken.
met persoonlijke service
Tevens verkoop van nieuwe Ook zelf sleutelen aan uw auto. vrijwaring en eigen ophaal- Tel. 020 - 6369222, Meeuwendienst. Kila-slopenj:
HEINING HOBBYHAL
en gebruikte onderdelen
laan 128, Amsterdam-Noord.
023-5333742 / 06-52838400.
020-4976999
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
023-5614097

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

DAGJE UIT TICKET

Wit Verhuizingen

Algemeen

Rover

geeft u meer!
Reizen met een vleugje
Noordzeelucht met de

Verhuizen is vakwerk!

Accessoires
en Onderdelen

niet duur!!!

|

ff^ff^-V

Suzuki

Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Lada's, vrachtw., busjes, terUw Suzuki dealer
reinw., aanhangw. en carav.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 • 562055
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
(Op afspraak gratis halen en brengen)
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
Suzuki
Swift
Spirit, juli '93,
035-6835858 of 06-53331964,
7 dagen per week, 8-23 uur. 48.000 km, perfecte staat,
vr.pr. ƒ 13.000. 020 - 4703820.
Wij komen vrijblijvend langs.

Peugeot

12

Voor vertrekdata en overige informatie kunt u terecht
bij DAGJE UIT TICKET, tel. 020-4002288.

Bon voor onze lezers
Na inzending van deze volledig ingevulde bon naar
het bovenvermelde adres betaal ik voor het DAGJE UIT
TICKET in plaats van f 35,00 slechts f 32,50 per persoon.
Ik kan deze bon ook inleveren bij de VW Amsterdam
Centraal Station.
Naam:
Adres:

ÏÏÏÏT—°°*

Postcode/plaats:
Aantal tickets:

geeft u meer!

Opel

PRIJZEN VANAF:

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

(We wensen u

KIA

Mercedes-Benz

1B9?

Kia rijdt 'n klasse rijker!

De

Klassiekers
en Oldtimers

Mazda

Daihatsu

ƒ50,-

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Bedrijfsauto's

ex. BTW

B

Zandvoorts
l Nieuwsblad
van 31 december 1996

Volvo

Renault

Ik kies model:

ƒ75,ex. BTW

Naam:
Adres:
Postcode:

Service en
Reparatie

Plaats:
Handtekening:

Autosloperijen

AUTO

editie 17

Toyota

Mijn tekst luidt:

Van Vloten
Amsterdam

Saab

de krant helpt

u op weg

ƒ110,ex. BTW

Inzenden tot uiterlijk 20 december 1996 aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Tel. 023-5717166
Fax: 023-5730497

Weekmedia 17

woensdag 4 december 1996
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Passat TDI gaat
als 'n wervelwind
IE EEN ZUINIGE auto wenst met een flinke dot vermogen, kan niet om de VW Passat TDI heen. Wij
reden de versie van 81 kW/110 pk. Die gaat er van
tussen als een wervelwind. De prestaties zijn werkelijk verbluffend, terwijl we gemiddeld een brandstpfconsumptie
van slechts één liter over negentien kilometer noteerden.

W

De nieuwe Passat die sinds enkele weken bij de dealer staat, heeft
een beduidend andere vormgeving dan zijn voorganger. Direct

"'V'
.V^ 'O

valt de stroomlijn op met de flink
achterover hellende neus en een
daklijn die uit de motorkap
omhoog reikt en vervolgens via

-

..!.

Tigra kopje onder

..

Renault Express completer

een fraaie boog aansluit op de
kofferbak.

De bedrijfswagen van Renault, de Express, is voortaan royaler
uitgerust. De RL 1.2 (ƒ 15.595 ex. BTW) en de RL 1.9D (ƒ
16.845 ex. BTW) hebben nu standaard een vijfversnellingsbak en
een rubber mat in de laadruimte. De op geel kenteken geleverde
personenuitvoeringen Combi en Break zijn uitgebreid. De RT 1.4
heeft nu stuurbekrachtiging, elektrische te bedienen portierruiten
en een deelbare achterbank. Daarbij is de prijs met bijna drieduizend gulden verlaagd tot ƒ 28.995 inclusief BTW. De voordeligste
Combi RN 1.2 komt op ƒ 25.595. .

De luchtweerstand is dan ook
gering. De waarde bedraagt
slechts 0,27 Cw. Dat is in de middenklasse een zeer lage waarde.
Zoiets merk je op hoge snelheid
aan het bijna volledig achterwege
blijven van windgeruis. Ook de
geluiden van banden zijn goed
gedempt, waardoor de auto in
totaliteit behoorlijk stil valt te noemen.
Diep in de verte ronkt de krachtige turbodiesel. Hij maakt opvallend weinig toeren. In de vijfde
versnelling rijdt de Passat mét
2.500 krukasomwentelingen
ongeveer 120 km/uur. Een druk
op het gas levert onmiddellijk
respons op en dat vertaalt zich in
een krachtige acceleratie. De
toon van de diesel verandert
tegelijk in een krachtdadig stampend geluid, dat evenwel nog
steeds heel
bescheiden
blijft.

Turbodiesel met lagere druk

De VW Passat heeft een sterke stroomlijn gekregen, waardoor hij een lage luchtweerstand heeft.
stoelen aan boord. Verder
beschikt de Passat standaard
over ABS op de remmen.
De wegligging staat op hoog peil.
In bochten gaat de Volkswagen
als op rails, waarbij de carrosserie nauwelijks
overhelt. In het
onderstel past
VW een techniek
toe, die we kennen van de Audi
A4. Zo is de voorwielophanging
van hetzelfde principe: de zogenaamde vier maal gelede vooras.
Deze schakelt invloeden van aandrijving en besturing uit, zodat
een hoge mate van koersvast
weggedrag is bereikt.

test

De Passat
meet 4,67
meter in de lengte en is 1,74
meter breed. Een wielbasis van
maar liefst 2,70 meter staat
garant voor veel interieurruimte.
Zowel voorin als achterin kunnen
volwassenen goed uit de voeten.
Op de stoelen voor is de hoofdruimte zelfs opvallend groot.

VW heeft met name op het
gebied van milieutechnologie en
veiligheid een naam opgebouwd
en dus hoog te houden. Airbags
voor zowel bestuur als passagier
zijn dan ook standaard. Voor de
.bescherming, in^de flank zijn de
portieren uitgerust met balken en
ze zijn gevuld met een soort
schuim. Dat biedt bescherming
en werkt geluidsisolerend. Tevens
zijn als extra airbags aan de zijkant in de rugleuning van de

De kofferbak is lekker groot.

ne en grote mensen is zo een
fluitje van een cent.
Het valt op dat de zetels prettig
zitten. De vulling is lekker stevig
maar toch soepel genoeg om
zich te plooien naar de ledematen. De leuning sluit zich bijvoorbeeld als een hand om de rug.
De bediening van koppeling en
de pook vergt weinig spierkracht.
Je voelt je kortom snel thuis in de
Passat, die voor zijn prijs heel
wat heeft te bieden.
SPECIFICATIES
VW Passat TDI:
Motortype:
Cilinderinhoud:
Vermogen:

viercilinder
1.896 cm3
81 kW/110 pk

Bij de start is de tank verzegeld. Bovendien is Plattner gedurende de
tocht van elf uur gevolgd door ANWB-medewerker W.F. Franssen.
Voor een motor die een vermogen levert van maximaal 103 kW/140
pk is een verbruik van één op 21 absoluut top te noemen.

De direct ingespoten turbodieselmotoren van Volkswagen en Audi
zijn zeer zuinig. Opnieuw is daarvoor onlangs het bewijs geleverd
door de kampioen zuinig rijden Gerhard Plattner. De door hem
bestuurde Audi A6 2.5 TDI verbruikte slechts 4,63 liter per honderd
kilometer.

Radio Noord kiest voor
Mercedes-Benz

Voor een auto met een eigen gewicht van anderhalve ton is dat zeer
spaarzaam. Te meer, omdat Plattner een gemiddelde snelheid van
102 km/uur heeft bereikt op zijn tocht over gewone wegen van
Nieuwerkerk aan den IJssel naar Solden in Tirol. Een tocht van
1.149 kilometer die leidde van het met de auto laagst bereikbare
punt in Europa (-7 m) naar het hoogst bereikbare (+ 2.822 m).

Al voor de derde keer in bijna tien jaar tijd kiest Radio Noord voor
Mercedes-Benz. Onlangs is het totale wagenpark vervangen door
twaalf nieuwe Mercedesen. Het gaat om C-klasse Sedans en
Combi's. De auto's worden gebruikt voor het dagelijks vervoer van
reporters van het radiostation.

Volvo S70 en C70 in voetsporen 850-serie

Ronde vormen kenmerken de voor- en achterzijde van de Volvo S70.

R

^s auto's treden in de voetsporen van de
8
50-serie. De andere type-aanduiding sluit

Behalve uiterlijke veranderingen ten opzichte

Acceleratie:
"Ibpsnelheid:
Gem. verbruik:
Prijs:

bij 4.150 t.p.m.
235 N m
bij 1.900 t.p.rri.
11,5 sec van
0-100 km/uur.
190 km/uur.
5,3ltr/100km.
ƒ 49.495,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
Airbag (2x)

van de 850-serie is ook de veiligheid versterkt. Dat is Volvo aan zijn status verplicht.
Zo is de stijl tussen voor- en achterportieren
verstevigd om meer weerstand te bieden bij
zijwaartse aanrijdingen. In combinatie met
SIPS side-airbags is de veiligheid zo op een
hoger plan gebracht.
De S70 en V70 zullen de markt op gaan voor
prijzen van 63.600 en 68.200 gulden.

Peugeot levert de 406 met ingang van heden ook in een turbodiesel uitvoering met 55 kw/75 pk. De 1,9 liter krachtbron van 66
kW/90 pk is in kracht teruggebracht door de turbodruk te verlagen en de inlaatluchtkoeler te schrappen. Het leidt tot een lager
brandstofverbruik en een zeer scherpe prijs voor middenklasser
met dieselmotor, die toch vooral in de zakelijke markt zeer in trek
is. De prijs van de auto bedraagt 43.900 gulden en hij is al te
leasen vanaf 1.039 gulden per maand. Wie deze 75 pk versie
bestelt voor het einde van het jaar die krijgt de automatische ruitenwissers met regensensor gratis.

Citroen restaureert pausmobiel
De pausmobiel die door Citroen in 1930 aan Paus Pius XI werd
geschonken, een C6E, is in meer dan vier jaar tijd volledig gerestaureerd. Onlangs heeft het Franse merk de pausmobiel aan het
Vaticaanse Museum overgedragen. Het is een uitzonderlijk mode!
dat getooid is met ornamenten en gouden deurgrepen. Op de
rode kentekenplaat staat SCV5 wat Stato della Citta del Vaticano
5 betekent. De pauselijke wagen heeft slechts 156 kilometer op
de teller staan.

Golf gaat gewoon goed
De auto die in ons land nog niet zo lang geleden de Opel Astra
als bestseller van de eerste plaats stootte, heeft inmiddels een
productiejubileum bereikt. Maar liefst 17 (spreek uit: zeventien)
miljoen! exemplaren van de
Volkswagen Golf rijden nu
gekentekend en wel op de
aardbol rond. Wereldwijd produceren in totaal zeven
fabrieken dagelijks 3.640
auto's met het typeplaatje
Golf.
Dat betekent om de 24
seconden de geboorte van
een nieuwe Golf. Met
514.000 stuks behoort
Nederland tot de middenmoot wat afnemers betreft.
Amerika is de grootste liefhebber van de populaire
Golf, daar zijn tot nu toe
1,872 miljoen exemplaren
gesignaleerd.

'Amazing X-mas' festival bij Mazda-dealers
E GEZAMENLIJKE
Mazda dealers organiseren van 6 december
tot en met 2 januari een
Amazing X-Mas' festival met
zeer aantrekkelijke kortingen op d meeste Mazdamodellen.

D

De Mazda 121 1.3 GLX driedeurs-versie is vanaf 25.990 gulden als Comfort-uitvoering verkrijgbaar, met als extra een gratis
Kerst'-pakket ter waarde van
1.250 gulden. Dit bestaat uit centrale deurvergrendeling, elektrisch
bedienbare ramen en spiegels en
een Comfort-embleem.
De Mazda 121 Music, 1.3 LX
driedeurs-uitvoering, verwisselt
vanaf 23.990 gulden van eigenaar. Tijdens het Amazing Xmax' festival voorzien de dealers
deze versie gratis van een Philip
radio/cd-wisselaar, lichtmetalen
velgen en Music-embleem. Dat
levert een voordeel op van 1.149
gulden.
De Mazda-dealer heeft niet alleen
diverse voordeelpakketten voor
de 323-versies. hij heeft tevens
een groot aantal iri prijs verlaagd.
Dat levert een voordeel van 300
tot maar liefst 4.100 gulden.
Zo is de 323 Coupé nu al vanaf
27.295 gulden leverbaar en de
323 Sedan vanaf 29.295 gulden.
Behalve bij de 1.3 versies kan
desgewenst een airco worden
inge-bouwd voor slechts 990 gulden. Het maximale kerstvoordeel
kan bij de 323 Coupéoplopen tot
3.310 gulden en bij de Sedan tot
4.310 gulden.

aan bij de lijn die het Zweedse merk heeft
ingezet met de in Nederland gebouwde S40
en V40. Enkele maanden geleden is de C70
coupé gepresenteerd. De S70 en V70 sluiten
hierbij aan, waarbij de letters staan voor
respectievelijk Sedan en Veelzijdig. Met deze
laatste kwalificatie duidtVolvo.de gebruiksvriendelijkheid van de stationwagen aan.

Max. koppel:

Voor de auto zijn verschillende
uitrustingspakketten leverbaar
onder de welluidende namen als
Comfortline, Trendline en
Highline. Volgens VW heeft het
interieur een sportief accent
gekregen, zodat ook de versie
.zonder extra's_al heel royaal oogt.
In de testauto overheersen lichte
kleuren, waardoor de Passat van
binnen fris overkomt. De bestuurdersstoel en het stuur zijn in
hoogte verstelbaar. Het vinden
van een ideale zitpositie voor klei-

Minder dan vijf liter
over honderd kilometer

ONDERE VORMEN aan de vooren de achterkant en een nieuw
interieur zijn een paar voorname
kenmerken van Volvo's S70 en C70.
Deze modellen debuteren begin vol9ende week op de autoshow in het
'taliaanse Bologna,

Opel heeft een fantasierijke tv- en bioscoopcommercial van de
Tigra. In het spotje is te zien dat de compacte coupé onder een
overstroomd kruispunt in New York door duikt. Om de aandacht
op deze reclame te vestigen, heeft Opel Nederland onder meer
op de kruising Lijnbaan/Koopgoot in Rotterdam een stunt uitgehaald. Dat was op 23 november. Het leek of een duikboot uit de
straat was opgedoken. Voorbijganger konden een blik in de periscoop werpen, waar ze de Tigra onder water konden zien.

Het rendier' uit de collectie van
de Mazda-dealers is ongetwijfeld
de MX-3. Tijdens het Amazing XMas' festival is de 1,6-versie voorzien van het spoilerpakket dat
normaal alleen op de 1.8 uitvoering wordt geleverd. Verder is de
MX-3 1.6 uitgevoerd met speciale
wieldoppen en wordt deze geleverd met Oriental Red metallic
lak. Voor deze uitvoering hoeft nu

slechts 43.995 gulden te worden
betaald. Dat is maar liefst 6.500
gulden minder dan normaal!
Bij de 1.8 liter-versie is een nog
groter voordeel mogelijk. Deze
zescilinder wordt in december
gratis voorzien van metallic lak en
de prijs wordt aangepast tot
49.995 gulden.
De dealers maken van zowel de
Mazda 626 Sedan, nu verkrijgbaar vanaf 38.995 gulden als de
626 Hatchback, die vanaf 39.995
gulden leverbaar is, tijdens het
festival een 626 Ambition'. De
dealers leveren gratis een airconditioning en metallic lak. Dat
levert 4.345 gulden voordeel op.
De 626 Wagon 2.0 LX Ambition
spant de kroon. Deze uitvoering
is nu al vanaf slechts 38.995 gul-

Alfa

den verkrijgbaar, met stuurbekrachtiging, een in hoogte verstelbaar stuur en van binnenuit verstelbare butenspiegels: Als
extra's leveren de dealers metallic
lak en een airconditioning: een
voordeel van maar liefst 7.185
gulden.
De Xedos 6, leverbaar vanaf
49.995 gulden is standaard al
voorzien van een airbag, ABS
(alleen op 2.0i V6), stuurbekrachtiging en een lederen stuurwiel. De 1.6i- en 2.0i V6-versies
beschikken al over elektronisch
bedienbare ramen en centrale
deurvergrendeling. De dealers
leveren, als kerstcadeau, voor
slechts 990 gulden een airco zonder thermostaat en voorziet de
auto gratis van metallic lak. Ten

opzichte van de normaal gangbare prijs betekent dit een maximaal
voordeel van 4.844 gulden.
De Xedos 9, die een vanafprijs
kent van 71.850 gulden, is standaard al zeer compleet uitgerust.
Zowel de 2.0i V6- als de 2.5i V6uitvoering is uitgevoerd met twee
airbags, ABS, stuurbekrachtiging,
een lederen stuurwiel, elektrisch
bedienbare ramen veer en achter
en centrale deurvergrendeling.
Tijdens de Amazing X-mas' festival kan voor slechts 990 gulden
een airconditioning (zonder thermostaat) worden ingebouwd.
Ook bij de aanschaf van een
bestelwagen uit de Mazda ESerie, valt in december maar
liefst tot 3.595 gulden voordeel te
halen.

met 3.0 V6
Wat doe je om een heerlijke sportwagen nog lekkerder te maken?
Juist, je voert het vermogen verder
op. Alfa doet dat met de GTV. Het
resultaat is een sportwagen met
ster-allures. De nieuwe 3.0 V6
motor met vier kleppen per cilinder
geeft de GTV vleugels. De nul-tothonderd-sprint duurt nu nog slechts
6,7 seconden terwijl de topsnelheid
een hoogst illegale 240 kilometer
per uur bedraagt. En dit alles komt
voor reke'ning van de 220 pk sterke
zescilinder.
De opvallende en bijzonder fraaie
vormgeving maken van de auto
een mooie verschijning. De GTV
rijdt in één woord verrukkelijk.
Ondanks het forse vermogen is
wielspin alleen moedwillig op te
wekken. Het remvermogen is
bovendien bijna even indrukwekkend als de versnelling.
De GTV heeft dankzij de ,
krachtige zescilindermotor
'sprint' aspiraties.
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IN ONZE FOTOSHOP

OP KODAK KWALITEITSPAPIER

KUNSTSTOF
5-VAKS SERVEERSCHAAL
met vakverdeling, voor
o a chips, nootjes,
salades of sauzen
In de kleuren
blauw groen of wit

STOER FLANELLEN

HERENOVERHEMD
diverse trendy ruitmotieven, 100% katoen
met borstzak In de maten M, L en XL

FRAAIE KOP
EN SCHOTELS
Chinees porselein
met diverse bloemdessms

ELDERS

KEUKENWEEGSCHAAL
m de kleur wit, met
afneembare schaal
en nauwkeurige
schaalverdeling
Weegt tot 2 2 kilo

SNOERLOZE
WATERKOKER

LUX
TOILETZEEP

INHOUD 2 LITER

per stuk 100 gram

3 STUKKEN
ELDERS &8ST

2000 Watt, met 1 |aar fabneksgarantie

LOTUS SERVETTEN

SUN MICRO
VAATWASMACHINE
TABLETTEN
voor een heldere
schone vaat

PAK 30 STUKS
ELDERS

PAK 20 STUKS
ELDERS

KNORR SPECIAL LEA & PERRINS
WORCHESTER
OF FINESSE
SHIRESAUCE
SOEPEN
lies 142 ml
diverse smaken

CAMPINA ROOM
CULINAIR

BUITONI
MELBA
TOAST

b ndt en geelt een
romige smaak aan
wanne en koude
gerechte

ELDERS

BECEL
VOOR
DE
KOFFIE

ONTWIKKELEN
per fotorolletje

VOOR DE
ALLERLAAGSTE
PRIJS'

COCA
COLA

KEMPENAAR
STOKBROOD
vacuüm vers verpakt, dus altijd
vers op tafel Pak 200 gram

REGULAR
OFLIGHT

1.5

MOCCA- OF
SCHUIM
KRANSJES
zak 100 gram
ELDERSj^f

JONKER FRIS
VRUCHTEN OP
CHIVERS
LICHTE SIROOP OLDE ENGLISH
zoek uit bramen
MARMALADE
tramboien oï bos
pot 450 gram
bessen blik 200 gram
ELDERS2.98
ELOERS>99

CHINESE
STEMGEMBER
pot 450 gram
ELDERS&4S

CROMA VOOR KIP

CRABMEAT
voor een heerlijke
crabcocktail
blik 170 gram
ELDERS>89

APPELBEIGNETS

HEERLIJKE
MALSE
KIPFILET
HEEL KILO

royaal formaat, rijk bestrooid
met kaneel en suiker

VASTE LAGE
PRIJS

voor het bakken en braden van alle Kkmp
soorten Pak 200 gram

LITER
ELDERS

700
GRAM
ELDERS

OVENVERS SESAM
BRUIN BROOD

PARDANO KAAS
heerlijk pittig van smaak

HEEL POND

Best Blond 2 5° o mild bier is een heerlijk
bier voor vele drtnkmomenten Een bier
dat ]e helder houdt Maar ook een bier dat
paslbi] de gezondere levensstijl
Best Blond Is volgons kenners een bier
van uitzonderlijk hoge en constante
kwaliteit Ondanks het lage alcohol
percentage is de karakteristieke smaak
van bier volledig behouden

CHAMBOURCY
SMULPUDDING
vanille of gnesmeel met bos
vruchlensaus of vanille met
chocoladesaus

JOHMA CREATIONS

SNACKSALADES

HOLLANDSE MELK
HELE LITER ST-ERKEZAK

BROEK

HELE KRAT

24PIJPJES

mm

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook - OOSTZAAN W,nkelcen„um Hanme SchaKplem .HOOFDDORP Ma,k,laan(ce nttum) Toolenburg . NIEUW VENNEP Hoo.dweg . VOLENDAM Hyacin.ens.raa, - ZWANENBURG Dennenlaan . ZANDVOORT Burgemeester Engelbertss.raa, . AMSTELVEEN - NOORD Kostverlorenho.
-AMSTERDAM Hemekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte' • Lange Vonder 122 (noord) EN NU OOK -ZAANDAM Westzijde 47
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Bejaardencentra willen
beddenreductie uitstellen
ZANDVOORT - Eerst renoveren, dan reduceren. De
twee bejaardenhuizen in Zandvoort (Huis in de Duinen en
A.G. Bodaan) hebben ernstige bedenkingen tegen het op
korte termijn verminderen van het aantal bedden. Burgemeester Van der Heijden heeft vandaag namens de twee
verzorgingstehuizen die protesten tegen het nieuwe provinciale plan voor ouderenzorg verwoord op het provinciehuis in Haarlem.

Als het aan de provincie ligt,
moet het Huis in de Duinen nog
voor eind volgend jaar het aantal bedden teruggebracht hebben naar 115. Op dit moment
wonen er 130 ouderen in Huis
in de Duinen. Dat is al dertien
minder dan voorheen. Het Bentveldse verzorgingstehuis A.G.
Bodaan moet van 110 terug
naar tachtig.
In een eerder stadium hebben de provincie en de verzorgingstehuizen afgesproken om
de reeds geplande beddenvermindering eind 1998 te realiseren. Eventueel nog meer reduceren, ook een suggestie van de
provincie, zien de beide bejaar-

ZANDVOORT - Volgens
de gemeente klopt de milieuvergunning van Gran
Dorado niet en heeft het
bungalowpark geen toestemming om live optredens te organiseren. De gemeente heeft Gran Dorado
maandag gesommeerd om
binnen drie maanden een
rapport over de geluidsoverlast tijdens concerten op het
raadhuis af te leveren. Gran
Dorado reageert verrast.
„We zijn verbaasd, omdat er
wel degelijk geluidsnormen in
onze huidige vergunning vermeld staan," zegt Gran DoradoHan IJgosse, zijn zoon Ramon, Harro Hoejenbos en Victor Bol legden woensdag de laatste hand woordvoerder
Michael Dorst.
aan hun eigen vuurtoren
Van
zeven
uur
's morgens tot
Foto Enck van Cleef
zeven uur 's avonds mag er bij
de gevels van de dichtsbijzijnde
huizen vijftig decibel te horen
zijn, van zeven tot elf 's avonds
45 decibel en na elf uur veertig
decibel. Dat geldt volgens Dorst
voor alle activiteiten die plaatsvinden, dus ook muziekoptre-

Mini-vuurtoren werpt nieuw licht
op Heino's plan voor Kerkstraat
ZANDVOORT - Oorverdovend geratel van de stratenmakers op de Kostverlorenstraat. Maar Victor Bol, Han IJgosse en Harro Hoejenbosch trekken zich er niets van aan.
Onverstoorbaar voegen ze nog wat herrie toe. Het geluid
van de boor, waarmee ze een gaatje in het metaal boren,
gaat echter verloren. Alleen schreeuwend kunnen ze uitleg
geven.
Het drietal bouwde vorige
week woensdag een vuurtoren
van viereneenhalve meter op
het terras van restauranf'Mollie en Co'. „Dit is een actie om
het plan van Leo Heino te on-

ZFM krijgt
extra geld

dersteunen. Wij vinden het een
goed idee dat hij een vuurtoren
in de Kerkstraat wil neerzetten," vertelt IJgosse, eigenaar
van het restaurant. „Bovendien
spelen we graag in op de actualiteit." Een paar jaar geleden
stond er een stoel voor zijn
zaak naar aanleiding van de
stoel die in de zee verdwenen
was.

ZANDVOORT - Naar alle
waarschijnlijkheid krijgt de lokale omroep ZFM inderdaad
33.000 gulden extra van de gemeente om apparatuur aan te
schaffen. Op de PvdA na hebben alle politieke partijen gisteravond zich positief uitgelaten over deze subsidie-aanvraag. Huub van Gelder van de
Partij van de Arbeid hield een
slag om de arm, omdat hij eerst
duidelijkheid wil over de luisterdichtheid van het radiostation.
ZFM wil dat zelf ook en is
bezig met een onderzoek. Volgens Rob Weij wijzen de eerste
lesultaten erop dat 65 procent
van de Zandvoorters weieens
naar het radiostation luistert.
Dat leidt hij af uit tweehonderd
enquêteformulieren die inmiddels zijn teruggestuurd naar
ZPM.

Dit idee werd geboren toen er
in het Zandvoorts Nieuwsblad
een half jaar geleden een interview stond met Soeters, de architect van de vuurtoren waarmee het Circus in de Kerkstraat de aandacht wil trekken.
Behalve IJgosse, Bol en Hoejenbos werkte ook metaalbewerker Cees Zwaan mee aan
het project. Hij laste de olieva-

'VOOR EEN TRANSPARANT
GESCHENK'

In de nieuwe wijk komen in
totaal ruim vijfhonderd woningen in verschillende vormen.
Voor de eerste fase (de wonmgen langs het spoor) zijn er
ruwweg vijf typen die door elkaar worden gebouwd: twee-onder-een-kapwoningen
van
300.000 tot 450.000 gulden, twee-onder-een-kapwoningen van
450.000 tot 600.000 gulden,
smalle eengezinswoningen van
230.000 tot 300.000 gulden, taredere eengezinswoningen van
300.000 tot 450.000 gulden en appartementen van 230.000 tot
300.000 gulden. De verkoop van
deze woningen start medio
april. De appartementen komen in een flatgebouw ten
noorden van het station, dus
niet achter de huizen bij de Zeestraat.

GLASODJEKTEN AMSIEHDAM
Singel 163
Unieke schalen, sculpturen,
wandpaiielcn
tegen betaalbare prijzen
Tel. 620 63 82 (winkel) of
614 54 24 (atelier)
Open dj t/m zo 10.30-18.00 u. en
diverse koopavondcn

Waterstanden
Datum

HW

LW

HW

LW

ten op elkaar. Het is een echte
vuurtoren geworden, zelfs het
licht kan aan. „Of Heino het al
weet? Nee hoor, we hebben het
geheim gehouden. Maar hij zal
het wel leuk vinden. Ik geloof
dat hij wel in is voor een grapje," verwacht IJgosse.
Dat Heino's vuurtoren omstreden is, leggen de scheppers
van de minitoren maar naast
zich neer. „Dit is echt bedoeld
als een positieve actie," zegt
kunstenaar Bol. „Ik ben trouwens wel voor de vuurtoren.
Het liefst zou ik Zandvoort vol
willen zien met dit soort dingen. We zijn toch een toeristenplaats? Dan moeten we ook zorgen dat we aantrekkelijk blijven. De oude gebouwen verdwijnen, er moet wel iets voor
in de plaats komen." Toch zou
hij de 'volwassen' vuurtoren
nog liever op de boulevard
naast het casino zien. „Daar
hoort hij eigenlijk thuis."
Hoe lang de toren bij Mollie
en Co blijft staan, weet IJgosse
nog niet. „Zolang de buren het
ook leuk vinden."

dencentra helemaal niet zitten.
Bovendien zit Zandvoort eigenlijk al 35 plaatsen onder de landelijke norm.
Volgens R. de Vries (direc-

Burgemeester pleit bij
provincie voor eerst renoveren
teur van Zorgcentrum Zandvoort, waar Huis in de Duinen
onder valt) is het irreëel om op
korte termijn het aantal bedden erg sterk terug te brengen.
„Er is namelijk al een wacht-

dens. De normen voor zogeheten 'piekgeluiden' liggen iets
hoger volgens Dorst, respectievelijk zestig, 55 en vijftig decibel.
Het bungalowpark wil zo snel
mogelijk met de gemeente overleggen over de kwestie. „Als we
de noodzaak ervan inzien zullen we uiteraard een akoestisch
rapport laten maken (een rapport waaruit blijkt hoe hard de
muziek in de huizen rondom
Gran Dorado klinkt, red.)," belooft Dorst.
Volgens gemeentevoorlichter
Egon Snelders staan er alleen
algemene normen in de vergunning en moet er een apart onderdeel in komen voor live muziek. Dat dat er nog niet is,
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zegt De Vries. „We willen liever
eerst allebei ons gebouw opknappen en opnieuw inrichten." Deze renovaties zijn gepland na 2000. „Terwijl het
Huis in de Duinen opgeknapt

'Gran Dorado heeft
foute vergunning'

(ADVERTENTIE)

O|> /omhi£ 15
Krrstparty Uci
Mal) rn oiuc
Maar ook niet
\vcr]H i n. Dus £i

lijst voor Huis in de Duinen en
voor A.G. Bodaan," zegt hij. Op
die wachtlijst staan zestig mensen, waarvan veertig Zandvoorters. De wachtlijst is mede een
gevolg van interne verbouwingen en doordat de ouderen uit
het voormalige Huis in het
Kostverloren in Huis in de Duinen geplaatst werden.
„Als we aan de eisen van de
provincie willen voldoen, moeten we een opnamestop van één
tot anderhalf jaar inlassen,"

Bmderij 2,
Amstelveen
020-6412505

komt volgens hem doordat
Gran Dorado bij de aanvraag
voor de milieuvergunning niet
gemeld heeft dat er optredens
plaatsvinden. Bovendien zijn
de klachten over de muziek pas
dit voorjaar bij de gemeente terecht gekomen.
Bewoonster Danny Visser,
spreekbuis voor de buurt, is uiterst verbaasd over dat laatste.
„Diverse bewoners hebben met
de burgemeester de geluids-

DEZE WEEK:
20 PAGINA'S
OTWw&JEJfflwumrc^

Kerstmarkt
klein maar

wordt, kan A.G. Bodaan de
mensen van de wachtlijst opvangen. Tijdens het opknappen
van A.G. Bodaan fungeren de
kamers in Huis in de Duinen
als wisselwoningen."
A.G. Bodaan wil een van de
verzorgingstorens ombouwen
tot aanleunwoningen. Huis in
de Duinen is van plan om onder
andere een verpleegunit in te
richten voor de opvang van ouderen met lichamelijke problemen die extra veel zorg nodig
hebben. „Daardoor hoeven de
bewoners van ons huis minder
snel naar een verpleeghuis te
verhuizen," vertelt De Vries.
De provincie heeft de bezwaren van de beide verzorgingstehuizen vandaag gehoord dankzij burgemeester Van der Heijden. De provincie bekijkt de komende maanden alle reacties,
ook uit andere gemeenten. In
maart nemen Provinciale Staten een beslissing over het plan
voor de ouderenzorg.

sfeervol
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Blaauboer
jankt niet om
'zielig vosje'

overlast besproken. Daarbij
hebben ze het ook over de muziek gehad. Het is wel zo dat de
meeste bewoners rechtstreeks
bij Gran Dorado aan de bel hangen als de muziek te hard
staat."
Hoe hard de muziek precies
in de woningen klinkt, is onduidelijk. Gemeentevoorlichter
Snelders kan alleen melden dat
er tijdens een controle half september „geconstateerd is dat er
te veel lawaai was." Ook Gran
Dorado is geïnteresseerd in
eventuele meetresulaten. „Bovendien zouden we het prettig
vinden als de gemeente eens
meet hoeveel lawaai het circuit
maakt. Want daar hebben wij
last van. Dat staat hier wel een
beetje buiten, maar toch," zegt
Dorst.
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Vragen over bezorging?
» donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
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Twee Hften voor Flemingstraat
ZANDVOORT - Om ouderen de kans te geven langer in
hun huis te blijven wonen, wil woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht (EMM) twee liften aanbrengen in
de flats in de Flemingstraat. Als alles meezit en de financiering rondkomt, kunnen de bewoners de liften in juni '97
gebruiken.
Volgens Peter Kramer, directeur van EMM, is eenderde van de
bewoners van de twee flats ouder dan 55 jaar.
„Voor hen is een lift dus heel prettig. Maar dat geldt natuurlijk
ook voor ouders met een kinderwagen."
De liften kosten ongeveer twee ton. Daarvan betaalt het gewest
waarschijnlijk tachtigduizend gulden en draagt de gemeente bijna vijftigduizend gulden bij.

Mededeling
In verband met Kerstmis verschijnt het Zandvoorts Nieuwsblad niet op woensdag, maar
op maandag 23 december
1996. Wij verzoeken u uw advertenties voor deze krant uiterlijk op donderdag 19 december
voor 12.00 uur bij ons in te leveren. Redactiekopij moet uiterhjk donderdag 19 december om
9.00 uur bij ons binnen zijn.
Redactie en commercie
Weekmedia

Riool kost minstens 161 miljoen
ZANDVOORT - Wil Zandvoort tot halverwege de volgende eeuw droge voeten
houden, dan is minimaal
161 miljoen gulden nodig
voor een grondige opknapbeurt van de riolering. Tot
die conclusie komt de
Grontmij. Hoe deze kosten
betaald moeten worden, bespreekt de politiek in het
voorjaar.

van de Zandvoortse riolering is
binnen negen jaar waarschijnlijk aan vervanging toe wegens
ouderdom. Dat blijkt uit een
rapport dat de Grontmij maandagavond tijdens een commissievergadering presenteerde.
Van de zestig kilometer rioolbuis is 13,6 kilometer ouder
dan zeventig jaar, de gemiddelde levensduur van rioolbuizen.
Er is nog wel heel wat onderzoek nodig om te bekijken hoe
Het Zandvoortse rioolstelsel de buizen er exact aan toe zijn.
De huidige riolering kan
is verouderd. Bijna een kwart
soms de watertoevoer niet aan.
Bij hevige regenbuien staat het
centrum nog al eens blank. Dat
was deze zomer m augustus het
geval. Via bufferkelders, die
volgend jaar aangelegd worden,

Politiek bekritiseert alleen parkeernorm Duijnwijk

hoopt de gemeente deze wateroverlast te voorkomen.
Los daarvan zou de druk op
het rioolstelsel volgens de
Grontmij kunnen verminderen
als een deel van het hemelwater
rechtstreeks in de bodem verdwijnt. Dat kan niet op alle
plaatsen. Drukke wegen vormen een probleem vanwege de
schadelijke stoffen die dan in
de bodem terecht zouden komen. Bovendien lenen hogere
delen in Zandvoort, zoals de
boulevard, zich er meer voor
omdat in lagere delen de grondwaterstand problemen kan geven. Welke plekken het meest
m aanmerking komen, moet
volgens de Grontmij nog onderzocht worden.

ZANDVOORT - De raadsleden van GBZ, VVD en PvdA
zetten vooral vraagtekens bij het aantal parkeerplaatsen in
de nieuwbouwwijk Park Duijnwijk. Op de ontwerpen van
de woningen voor de eerste bouwfase heeft de politiek
weinig kritiek. Dat is maandagavond gebleken tijdens de
zeer drukbezochte presentatie van de tekeningen van de
architecten Duvekot, Wagner en Roeleveld/Sikkes.

11 dec 03.28 11.55 15.47 --.-12 dec 04.13 00.14 16.2912.20
13 dec 04.57 00.50 17.1312.54
14 dec 05.46 01.20 17.5813.45
15
dec 06.32 02.06 18.4714.30
1
6 dec 07.26 n? 45 19.4515.15
Die omstreden flat kwam
17 dec 08.2503.4621.0016.16
18 dec 09.29 04.44 22.0517.25 maandagavond overigens wel
19 dec 10.36 06.20 23.0918.45 heel even ter sprake. Op de
jongste maquette is deze flat
Maanstand:
iets naar de hoek van het StaEK di 17 dec 10.21 uur.
Hoogwater: vr 13 dec 17.13 uur tionsplein verschoven met twee
lage vleugels (fietsenstallingen
NAP + 139 cm.
Laagwater: zo 15 dec 14.30 uur en kiosken) parallel aan de tuinen van de Zeestraatbewoners
NAP - 80 cm.

en langs de Van Speijkstraat.
Volgens de externe stedebouwkundige, D. Lambert, is deze
flat nog onderwerp van discussie. Jeannette van Westerloo
(PvdA) liet maandagavond
doorschemeren dat ook de
raadsleden de exacte plaats van
die flat nauwlettend in de gaten
houden.
Daarnaast heeft de politiek
moeite met de parkeernorm.
Die is één auto per huis. Volgens ambtenaar P. van Delft is
dat niet uitzonderlijk, omdat er
een station vlak bij de wijk ligt.
Volgens Van Westerloo parkeren ook heel wat bewoners van
Nieuw-Noord straks in Park
Duijnwijk hun auto als ze de
trein nemen. Bovendien hebben sommige mensen twee auto's. „Ik denk dat we onze kop
in het zand steken," reageerde Het architectenbureau Roeleveld/Sikkes heeft de twee-onder-een-kapwoningen voor Park
Bouwfonds/gemeente Zandvoort
het GBZ-raadslid Brugman dan Duijnwijk ontworpen
ook.
Samen met VVD-er Van Cas- kiosk aan de Vondellaan moe- zitten. Vanuit de aanwezige uit de eerste fase met de rest
pel benadrukte hij dat de vijver ten blijven en niet, zoals in het burgers, die slechts elf minuten van het plan, vooral de nieuwe
bij het hof (dat pas later ge- nieuwbouwplan de bedoeling de kans kregen om hun zegje te huizen voor hun deur.
Volgens woordvoerder Van
taouwd wordt) zo toegankelijk is, verhuizen naar de A.J. van doen, kwam het meeste vuurmogelijk moet zijn. Van Caspel der Moolenstraat. De eigenaren werk van de bewoners uit de Boekei zullen de bewoners alle
en Van Westerloo vinden daar- van de twee bedrijven vrezen Van Speijkstraat. Zij missen de bebouwing zoveel mogelijk tenaast dat de snackbar en de namelijk dat ze dan uit de loop samenhang van de ontwerpen genhouden.

"VT o •ƒ•«•«-g-g **l-*-gif- die krant moet ik hebben.
lilCB.tU.ULJL JULJJVy Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

In memoriam
12-12-'95

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

12-12-'96

Herman Strijder

Hanny en Michel

Nog altijd in mijn gedachten

Ik mis je zo
Je liefhebbende vrouw
Tiny Strijder
V. Lennepweg 104 Zandvoort

Na een moedig gedragen strijd is toch nog plotseling overleden onze lieve vader, schoonvader

on opa

In liefdevolle herinnering

Jan Smits

12-12-'95

weduwnaar van A. G. J. Smits-ter Wolbeek

12-12-'96

Herman Strijder

in de leeftijd van 73 jaar.

willen hierbij iedereen
hartelijk bedanken.
Ook Mollie en Co en Faber voor de bloemen en
cadeaux en de onvergetelijke avonden.

"papa"

Zanclvoort:
Peter en Ineke
Rob en Daniëlle

Fam. de Leeuw

"Weetje wat nou zo erg is
Dat nooit meer:"
Nooit meereven praten
Nooit meer even tegen je
grote lijf leunen
Nooit meer die grote armen
om je heen
Nooit meer...
We missen je iedere dag

Ria en Theo
Monique, Sandra

Ans en Jan
Vanessa, Nick
Jan en Jannie
Priscilla

In memoriam
12-12-'95

12-12-'96

Herman Strijder

De mogelijkheden:

Tineke

Voor de l'ull-iime opleiding ben je tenminste P jaar en be/.ii je minimaal een
I.BO-diploma met minstens 2 vakken op
C-niveau. Aanvang: K) april 1997.
Voor de part-linie opleiding ben je
lussen de 2ï en HO jaar. Aanvang:
13 februari 1997.
Heide opleidingen duren 2 jaar en
6 maanden.
Aan de vorkone opleiding kun je deelnemen niet een diploma MDGO-VZ.
De/e opleiding duurt 15 maanden.

12-12-'95

Diep bedroefd delen wij u mede dat is overleden
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en onze

12-12-'96

Herman Strijder

opa

Reinder Gatsma
* 5 april 1924
t 9 december 1996
Zandvoort:
H. Gatsma-Feenstra
Hoofddorp:
Jaap en Ilona
Sylvia, Paul
Obdam:
Anneke en Willem
Hilde

U werd weggerukt uit het leven,
was u nog maar wat langer gebleven

D ave

Rein is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelegenheid zal zijn tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 13 december om 10.00 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 24 te DriehuisWesterveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

uitgerekend voor U!

Voor de week van 02-12 t/m 08-12
Normaal
jaarverbruik

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

hebben. Na diplomcring ben je verxekerd van een vaste baan met prima
toekomstperspectieven. Je salaris,
vakantiegeld en onregelmaligheidstoeslag /.ijn conform de CAO-Ziekenhuiswe/en. maar we kunnen je ook
huisvesting bieden, een spaarloon- en
premiespaarrcgeling en een auloverx.ekering mei koning. Je wordl direct
opgenomen in het pensioenfonds.
Beth Shalom betaalt je opleiding en
studieboeken.

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
l november **

118
149
177
208
240
268
299
328
358
388
417
447
492
535
580
625
671
746
820
893
967

24
30
36
42
49
55
61
67
73
79
85
91
100
109
118
127
137
152
167
182
197

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

Kosten
deze week
12,72
15,90
19,08
22,26
25,97

29,15
32,33

35,51
38,69

41,87

l

45,05
48,23
53,00
57,77
62,54

67,31
72,61
80,56

88,51

96,46
ƒ 104,41

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

Belangstelling?
Wat wij vragen en bieden:
Ix'ii opleiding /.iekenverxorgende vereist
nogal wal van je. Behalve over de
genoemde vooropleidingseisen moei je
als xiekenverxorgende namelijk ook
beschikken overeen grote ponie
Persoonlijkheid, een dikke dot Initiatie!'
en een tomeloxe Teamgeest. Kortom:
je hebt PIT nodig om de opleiding ie
kunnen voltooien en een goec xiekenverzorg!stier te worden. Wij v
kant bieden je een unieke co ibinatie
van leren en werken, met eei leuk
siel collega's en bewoners die je nodig

ADVERTENTIES

Fa. Gansner & Co.

Linnaeusstraat 7'
2041 BP Zandvoort

STOOKAKTIE '96/'97

Wie bezit genoeg PIT* om bij ons de
opleiding ziekenverzorgende te volgen?

Pap ik mis je

In liefdevolle herinnering
Blijf mij nabij.

Uw gasbedrijf adviseert!

Ik'lh Shaloni in Amsicrchiii-Osdorp is liet vcrplcje.nluii.s voor joodse iindcrcn v;in
de Stidnin.uJ.A.B.C. Wij bieden vciplegiiig en Imi.sveMin.n aan 100 bewoners,
l lel verpleeghuis kent drie alclelingen: één voor Somalische en Iwee voor psycho.neriatri-iche bewoners. \Ve krijgen bewoners uit liet liele land. want we x.ijn liet
enige joodse verpleeghuis in Nederland. Dat geefi een speciale nuance aan ons huis.

Anne-Marie
Kees

Haarlem:
Marjan en Ruud
Meivin, Roy
Zandvoort, 3 december 1996
Correspondentieadres:
J. A. van den Oever
Ontvanger Schoutenstraat 7
2041 KV Zandvoort
De begrafenis heeft dinsdag 10 december plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de
Tollensstraat 67 te Zandvoort.

1996

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

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodesrraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Voor meer informatie, de opleidingsbroduire ol' een sollieilatierurmulier kun
je dagelijks hellen lussen 09.00 en 12.00
uur met mevrouw C. Kenter, administralief medewerkster personeelszaken,
telefoon 020-6611516.
Wil je direct reageren? Stuur dan je
sollicitatiebrief met curriculum vitae of
een ingevuld sollicitatieformulier op naar
Beth Shalom. afdeling personeelsxakc'ti.
Kastelenstraat <SO. 1083 DE Amsterdam.
* Persoonlijkheid. Initiatief en TeaniRiVSt.

BETH

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

NIEUW
De Diner Bezorglijn
Dagelijks behalve dinsdag 17.00-22.00 uur
Spareribs met 3 sausjes
Halve kip
Saté varkenshaas
T-bone
Tournedos
Lamskoteletjes

18,50
18,50
17,50
32,50
24,50
22,50

^ .
Deze gerechten met patat.of aardappelkroketjes en gent. salade

Geen toespraken.

We hebben gelachen, maar ook veel gehuild.
Ze heeft ons heel veel meegegeven en is tot het
einde zichzelf gebleven.
Nu heeft ze rust.
Heden is na een dappere strijd rustig ingeslapen

Willemina Luberta v. Essen
Wil
7 november 1928

Tevens zijn alle gemeentelijke afdelingen gesloten op vrijdag 27 december 1996. Wel is op die
dag van 09.00 - 10.00 uur de Centrale Balie
geopend alleen voor aangifte van geboorte
of overlijden.

6 december 1996

Joke, Martin
en Evelyne
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium te Driehuis Westerveld

Bald ist's vorüber und der Erde geb ich
. Der ew'gen Sonne dieAtome wieder,
Die sich zum Schmerz und Lust in mirgefügt
(...)... und die einzige
Ausbeute, die wir aus dem Kampfdes Lebens
Wegtragen, ist die Einsicht in das Nichts
Friedrich Schiller
Wij zijn bijzonder verdrietig over het rustige
heengaan van mijn lieve, onvergetelijke pa

Evert David Wilhelm Kikkert
12 september 1928

BEPERKTE OPENINGSTIJDEN WEGENS
FEESTDAGEN
De gemeente is de komende periode
wegens de feestdagen op meerdere dagen gesloten. Vanzelfsprekend geldt dit voor de beide
kerstdagen (woensdag 25 en donderdag 26 december) en voor woensdag 1 januari 1997.

-

9 december 1996

Walther E. I. Kikkert
Marieke F. de Vos
Kostverlorenstraat 55
2042 PB Zandvoort
Mijn ouwe dibbes ligt bij ons thuis.
Graag bezoek op afspraak.
De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 13
december .om 14.30 uur op de Algemene begraafplaats aan de Tollenstraat te Zandvoort.
Na de begrafenis is er thuis gelegenheid tot condoleren.

Hanna Allebes Turfreijer
Amsterdam
3 juni 1922

Overveen
5 december 1996
Gerard
Rochelle en Ronnie
Micha, Jonah

Jessica en Harry
Floris, Saskia
Correspondentieadres:
J. J. Allebes
Meeuwenstraat 93
2025 ZB Haarlem

U J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

OPENINGSTIJDEN CENTRALE
BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluëstraat 2.De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m donderdag: 08.30 - 16.00 uur
vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.
OPENBARE
. RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert donderdag 19 december 1996 in het openbaar. De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis
vanaf 20.00 uur.
N.B.! Let op de afwijkende datum.
Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- vernieuwing dakbedekking Oranje Nassauschool;
- subsidie woningbouwvereniging i.v.m. aanleg
liften;
- wijziging Huisvestingsverordening;
- strategische beleidsnota onderwijs;
- vastgoedinformatieplan;
- openings/bedrijfstijden gemeente Zandvoort;
- krediet i.v.m. overschrijding automatiseringskrediet;
- eenmalige bijdrage aan lokale omroep;
- referendumverzoek parkeerbeleid;
- nota Parkeerbeleid;
- garantie geldlening Stichting Verpleeghuiszorg
ZKL;
- vaststelling belastingverordeningen;
- berekeningswijze rentevoordeel (n.a.v. voorstel VVD-fractie);
- onderhoudsprogramma wegen;
- wijziging Bouwverordening;
- overdracht gemeentelijk woningbezit;
- krediet t.b.v. meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen;
- voorbereidingsbesluiten Prmsesseweg 32 en
Van Lennepweg 4.
N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar. De
agenda ligt ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluëstraat).
VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
19 december 1996 om 15.30 uur. De plaats

GEMEENTE

van vergaderen is Raadhuis, Swa^uëstraat 2,
Zandvoort. Voor nadere informatie over de
agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 3 december vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 49 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 10 december vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.
VRIJSTELLINGSPROCEDURE
ART. 19 WRO FASE l
"STATIONSOMGEVING"
Het college van Burgemeester en Wethouders is
voornemens om met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de
vigerende bestemmingsplannen ten behoeve
van de realisering van fase 1 van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Stationsomgeving".
Fase 1 betreft de bouw van vrije sector eengezinswoningen alsmede een appartementengebouw in de zone gelegen tussen het NS
stationsgebouw, de spoorlijn, de Vondellaan;
de A.J. van der Moolenstraat en de zuidelijke
grens van het voormalige hoofdvoetbalveld.
De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 13 december 1996 gedurende 14
dagen ter inzage bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
collegevan Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
INSPRAAK NIEUWE ALGEMENE
SUBSIDIEVERORDENING
GEMEENTE ZANDVOORT 1997
In de commissievergadering en de raadsvergadering van februari 1997 wordt de nieuwe
Algemene Subsidieverordening gemeenteZandvoort 1997 behandeld. Alvorens-de verordening wordt vastgesteld, wordt een ieder in de
gelegenheid gesteld te reageren. De conceptverordening en bijbehorende stukken liggen
tijdens de inspraakperiode ter inzage bij de
Centrale Balie.

De verordening treedt in werking op vrijdag
13 december 1996.
Tevens ligt de verordening ter inzage bij de
Centrale Balie.
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
Voltastraat 12
1 boom
Duindoornlaan 9
1 boom
Langs spoorlijn Zandvoort/
Haarlem (t.h.v. spoor km 6.7)
1 boom
De gemeente heeft voor de volgende 19 bomen
een aanvraag ingediend.
Gasthuisplein voor nr. 11
1 boom
Gasthuisplein voor nr. 12
1 boom
Gasthuisplein/hoek Kruisstraat 1 boom
Hogeweg voor gebouw de
Krocht
1 boom
Julianaweg/hoek Emmaweg
1 boom
Julianaweg nr. 23
1 boom
W. Draayerstraat/Mussenpad 2 bomen
Algemene begraafplaats
5 bonnen
Fahrenheitstraat achter nr. 5-9 1 boom
Keesomstraat achter
f lat 153 t/m 271
2 bomen
Keesomstraat achter
flat 281/283
1 boom
Voor 7 van bovengenoemde bomen zal een
nieuwe boom worden teruggeplant.
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96125BWesterduinweg 38 vergroten woning
96126BKostverlorenoprichten kelder
straat 101

De inspraaktermijn loopt van 17 december
1996 tot en met 10 januari 1997.

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

Gedurende deze periode kunt u schriftelijke
reacties sturen aan Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort, t.a.v. de heer. R.H. de Boer, afdeling
BZ/WOC.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
96104B Stationsplein 19 vergroten dakkapel

VERORDENING BINNENTREDEN
BIJ NOODVERORDENINGEN
De gemeenteraad heeft op 26 november 1996
de "Verordening binnentreden ter uitvoering
van noodverordeningen" vastgesteld.
De verordening regelt de voorwaarden waaronder in bepaalde (nood)situaties zonder toestemming van de bewoners in een huis kan
worden binnengetreden.

U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na het verschijnen van dit weekblad, schriftelijk
bezwaar tegen een verleende vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wpningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

EXTRA'S
Stokbrood kruidenboter
Patat
Aardappelkroketjes
Gem. salade
Mayo, ketchup, satésaus

3,50
3,00
3,00
3,50
1,00
3,00
19,50

Div. blikjes
Fles wijn, rood of wit

'T Race Taurant
Tel. 5715445

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor sleeHts f3 .MS,-Sluit een liatoa^utoaart^erze
bijTO
BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering,
daar heb je wat aan
"Dat heb ik toen. wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste xorg geregeld,
precies zoals mijn man xich dat had voorgesteld.
rjti. tlexe uiÉvnartverxekerintj is mijn
vertrouwen meer dan waard,
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag.ennacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
:
: Direkt hulp bij .een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

O

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

rji

naam:

man/vrouw

postcode/woonplaats:
telefoon:

en
Bon in envelop zonder post/egel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.
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Zwembad open
ZANDVOORT - Op zaterdag
14 december kunnen alle Zandvoorters met eigen ogen zien
hoe mooi het therapiebad van
Nieuw Unicum geworden is.
Van elf tot drie houdt Nieuw
Unicum namelijk open huis.
Wie naar het bad loopt, kan tevens een kijkje nemen bij de
expositie over water van een
groep kunstenaars met niet-aangeboren hersenletsel. <,
Nieuw Unicum zoekt overigens ook vrijwilligers om mee
te assisteren bij het zwemmen.
De bewoners van Nieuw Unicum, zijn gehandicapt en hebben veel hulp nodig bij onder
andere het aan- en uitkleden en
het verplaatsen van en naar het
zwembad.
Belangstellenden
worden verzocht contact op te
nemen met Lidi Flapper, telefoonnummer 5761147.

Nieuwjaarsduik
ZANDVOORT - Sommige
mensen kijken er met grote
huiver naar, maar volgens de
leden van zwemvereniging Rapido '82 uit Haarlem valt het
best mee. Op l januari duiken
de leden van deze vereniging
tussen twee en half drie de ijskoude zee op het strand voor
het Badhuisplem. Rapido organiseert de nieuwjaarsduik al 37
jaar. C. Smid de Witte van Rapido hoopt dat er ook dit jaar veel
Zandvoorters de zee induiken.

Geslaagd
ZANDVOORT - Veertien
Zandvoorters hebben hun
EHBO-diploma onlangs behaald. Geslaagd zijn dankzij
Eode Kruisinstructrice Martine Joustra: B. Plantinga•Trouw, D. Derogée-Sonneveld,
J. Piet, R. Driehuizen, A van der
Veld, Y. Zimmerman, R. Kist,
M. Bruggeman, H. van Dam, L.
van der Storm, I. Keur, Y. Lijesen, G. van der Hulst en J.
Luykx-Willemse.

Kerstmiddag
ZANDVOORT - Vrouwen
van nu viert het twintigjarig bestaan op 20 december in gebouw De Krocht met een uitgebreide kerstlunch en een optreden van het Midway Quartet.
De kerstmiddag begint om
kwart over één. Tot 13 december kunnen leden van VANNU
zich inschrijven.

Uitvoering
ZANDVOORT - De leerlingen van New Wave treden zaterdag 14 december op in het
Gemeenschapshuis (Louis Davidsstraat 17). Tussen zeven en
acht en tussen half negen en
half tien laten ze horen wat ze
geleerd hebben. De toegang is
gratis.

Wandeling
ZANDVOORT - Er gaat niets
boven een wandeling door de
Kennemerduinen. Op zaterdag
14 december is er dan ook een
excursie over dieren in de winter. De excursie start om twee
uur bij de ingang Herenduinen
(Heerenduinweg in Velsen,
naast het tennispark).

'Er is niets wat niet op deze kerstmarkthoort'
„Misschien wat klein, maar wel heel sfeervol." De Zandvoortse R. Voswijk kuiert net als de meeste bezoekers van
de kerstmarkt zondagmiddag redelijk tevreden langs de
kramen met kerstspullen. Van chocoladekerstmannen op
een stokje tot en met vuurpotten en van patchwork kussenhoesjes met kerstmotief tot en met kandelaars. „Er is eigenlijk niets wat er niet tussenhoort," meent B. de Jong.
AT WAS ook de bedoe- demonstraties van het aanstorling,"- vertelt OVZ-se- mend talent met groene vingers
cretaresse Toos Tromp van het Plorens College en de
na afloop van de kerstmarkt. uitgestalde kerstbomen. Een
„Een bescheiden opzet met 28 echtpaar aarzelt. „95 gulden is
kramen, waarvan slechts een wel duur voor een boom, maar
stuk of vier stands gehuurd hij is wel mooi en ruikt lekker,"
werden door ondernemers van vindt zij. Hij kijkt echter moeibuiten Zandvoort. En in elk ge- lijk en besluit dat ze het nog
val geen textiel."
maar een jaartje met de kunstNou ja, bijna geen textiel. Wie boom van de vorige Kerst doen.
vriend of vijand wilde verras„De trend van deze^ Kerst zijn
sen met een groene boom op glazen engeltjes in de boom. En
zijn enkels of een kerstman in een ronddraaiende kandelaar
zijn kruis, kan zondagmiddag met engeltjes. Dat is voor veel
terecht bij Marita en Rosa (van mensen jeugdsentiment," verRosarito). Ja, knikken ze kleu- telt Paul Olieslagers van De Gamend, de verkoop gaat goed en per, terwijl zijn adem wolkjes
ja, ze hebben
vormt.
het koud.
„Koud? Ach,
Astrid Beijdat hoort ernes van Petite
bij,
anders
Mesange, ersmaakt
de
varen kerstglühwein niet
marktverlekker."
koopster,
Die wordt
heeft daar iets
immers net
op gevonden.
als vorig jaar
Ze heeft maar
verderop bij
liefst drie lahet
Wapen
gen
kleding •
van
Zandover
elkaar
voort
geaangetrokken. ----- ---^-- schonken.
„Dit jaar heb
Sommige
ik de moonboots thuisgelaten," mensen nemen hun glaasje
vertelt ze vanachter haar warme wijn of hete chocoladekraam met handgemaakte melk mee naar het podium,
droogboeketten. Ze wijst op een waar het Zandvoorts Mannenterracottapot met rozen en co- koor extra sfeer aan de kerstnifeertakjes. „Die planten en markt probeert te geven. Klaas
bloemen zijn niet gedroogd, Koper en een paar lieftallige damaar zijn behandeld met een mes geven ondertussen in
speciale gelei waardoor ze hun kerstpak mandarijntjes weg.
zachtheid en kleur behouden." Een steltloper, eveneens in
Aan de overkant doet ook kerstpak, trekt de aandacht
kweker Jan van Kleeff goede van een paar kinderen.
zaken. Het is druk bij zijn grote
Nieuw op de kerstmarkt zijn
stand met kerststerren, bij de de kraampjes van non-profitor-

UIT HET
LAND VAN
BOSSEN,
FIORDEN
EN DESIGN

Ruime splitlevel hoekwoning met garage en fraai aangelegde voor-, zij- en achtertuin, gelegen op loopafstand van
cfentrum, strand en station.
Indeling: vestibule met toilet/fonteintje en meterkast, biljartkamer met trapkast en wasmachineaansluiting. Ie etage:
.uitgebouwde woonkeuken, woonkamer met open haard en
groot zonneterras. 2e etage: twee slaapkamers, kastenkamer, luxe badkamer met ligbad, douche, 2e toilet, wastafel,
vliering via vlizotrap

Vraagprijs ƒ 750.000,- k.k.
BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023 - 571 5531
maandag - vrijdag: 8.30 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES
Passage 3640

REIJDEN

2042 KV Zandvoort

Makelaardij o.g.

2040 AK Zandvoort

postbus 413

Puzzelwinnaars krijgen schoenen

S

'J^i

Scandinavische meubelen en kunstnijverheid
Meubelboulevatd Diemen

Smep 5 Diemen
Telefoon 020-6956409
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Klaas Koper deelde verkleed als kerstman mandarijntjes uit
Bram de Hollander Fotografie

ganisaties. Zo trekt Saio Kamara met een rammelende collectebus de aandacht voor de
stand van Amnesty International. José van Houwelingen, Elisabeth Burkhard en Arjan de
Boer vertellen enthousiast dat
al veertig mensen een handtekening hebben gezet om diverse Ogoni-gevangenen (een volk
in Nigeria) vrij te krijgen. „We
hebben al nieuwe kaartjes moeten drukken," vertelt Van Houwelingen.
Ook bij de stand van Vluchte-

lingen Werk is het druk. Voor
Unicef proberen Piet Keur (tevens raadslid van GBZ) en A.
Radder (penningmeester Unicef Zuid-Kennemérland) kerstkaarten te verkopen. Verderop
hangen gebreide knuffels aan
de caravan van het Rode Kruis
en de kraam van de Stichting
Health and Happiness heeft
handwerk uit Sri Lanka in de
aanbieding.
Op de markt ontbreekt echter de Hervormde Kerk. „Helaas zijn de vrijwilligers van de

kerk die geld wilden inzamelen
voor de restauratie, niet komen
opdagen. Dat is jammer, want
nu hadden we een lege kraam,"
vertelt Toos Tromp. De andere
lege kraam was toegewezen aan
een ondernemer van buiten
Zandvoort.
De OVZ is niettemin erg tevreden over de kramen voor
goede doelen. „We nodigen de
volgende keer, bij de voorjaarsmarkt, zeker weer non-profitorganisaties uit," zegt Tromp.
Eigenlijk had de OVZ ook

nog een levende kerststal gewild. „Maar helaas hadden we
geen geld meer. Dat heb je ervan als twintig OVZ-leden hun
contributie niet betalen. Daar
kan ik me zo kwaad over maken. Als je lid bent van een voetbalclub betaal je toch ook je
contributie? Maar goed, gelukkig hebben we op deze markt
ook een hoop leuke reacties gekregen. Dat doet me dan toch
wel goed."

ZANDVOORT - „Ze willen wat terug doen voor de
Zandvoorters. Ze zijn hier
zo gastvrij ontvangen, vinden ze." Een groep van der-

Engelsen maken genereus gebaar

tiatief heeft genomen voor het
feest. Mick zingt nummers van
Elvis Presley."
Indien nodig worden de gasten thuis opgehaald. Bovendien
zijn er waarschijnlijk twee vrijwilligers van het Rode Kruis
aanwezig en wordt er rekening
gehouden met diëten.

ZANDVOORT - Richard Kerkman en Mariska van Kampen
mogen allebei voor 75 gulden schoenen kopen bij Bibi for shoes.
Zij zijn de prijswinnaars van de Sinterklaaspuzzel van het Zandvoorts Nieuwsblad en de OVZ. De vier troostprijzen (een waardebon van 25 gulden voor Mollie en Co) gaan naar E. Dijkhuis, C.
Koning van Duyn, A. Herfst en Tonny Drost.
De goede oplossing luidde: „Zet je schoen maar klaar, bij Bibi
win je misschien een extra paar." Sommige inzenders schreven
hun oplossing op een leuke kaart, zoals E. Hendriks, M. de
Boer-Pijpers en T. Hartman, die dichtte 'Puzzelen met het krantje
en gevuld wordt ons kinderhandje. OVZ zet haar beste beentje
voor en Bibi zorgt voor het prijzendecor. Allemaal meedoen
hoor!'

tig Engelsen wil volgens

hun Nederlandse woordvoerder Tobias Vergeer een

bijzondere maaltijd met optredens organiseren op
maandag 16 december. „Het
moet een avond worden
voor mensen die in deze
feestmaand veel te veel alleen thuiszitten," aldus Vergeer.

De Engelsen hebben acht
maanden in de bouw rondom
Amsterdam gewerkt. Ze logeren tot half december in hotel
Doppenberg in Zandvoort. „Ze
vinden dat ze erg goed opgevangen zijn en zijn dol op Zandvoort. Binnenkort gaan ze weg,
maar ze willen een gebaar maken. Elke avond zagen ze in de
Meent dezelfde mensen op dezelfde plek en met dezelfde ge-

Meer werk
Sietske van den Bos heeft gesignaleerd dat er sinds woensdag
een vuurtoren bij Mollie en Co
geplaatst is en dat dit restaurant vorige week al in een advertentie vroeg om een vuurtorenwachter. Dat juicht Van den
Bos toe.
Het borrelt het en het bruist in
ondernemersland, waar de
creatieve geest van zich doet
spreken. Er valt zelfs aandacht

voor het werkgelegenheidsaspect waar te nemen, want met
de komst van de eerste vuurtoren is tevens een nieuwe arbeidsplaats geschapen. En dat
geeft de burger moed, nietwaar? De vraag naar 'vuurtorenwachters' of andere beheerders van objecten zal toenemen
als het licht in de Haltestraat
verder schijnt dankzij onder
andere Leo Heino. En als het
geen 'kunstbanen' betreft, dan
is de koppeling naar het creëren van werkgelegenheid alleen
maar toe te juichen.
In alle gevallen gaat het uiteindelijk om perspectief en kan
de vuurtoren als symbool dienen. Nog een primeur voor
Zandvoort, waar niet alleen het
tij keert, maar ook het 'circus
van de arbeidsmarkt'.
Ik wacht m spanning hoe de
'vuurlijn' verder uitpakt en beschouw het ludieke als geestverruimend.

S. van den Bos
Zandvoort

' Anton Pieck tekende ook naakte vrouw'
ZANDVOORT - De kerst-

periode van Bram Krol, taeheerder van het Cultureel
Centrum, begint goed. Hij

„Kijk,
deze
voorstudies
zijn
veel
expressiever
dan we
van
Anton Pieck
gewend
zijn," vertelt
Bram Krol,
beheerder
van het
Cultureel
Centrum

heeft de hand weten te leggen op bijzondere etsen en
tekeningen van Anton
Pieck. Vrijdag 13 december

komt een vriend van de bekende tekenaar, de Haar-

lemmer Hans Vogelesang,
de unieke tentoonstelling

openen. Vogelesang heeft
namelijk een groot deel van
Piecks werk uitgeleend aan
het museum op het Gasthuisplein.

Wie kent de nostalgische wintertaferelen van Anton Pieck
niet? Schaatsende mensen, een
smal steegje of een dorp in de
sneeuw. Op de expositie in het
Cultureel Museum is echter te
zien dat Pieck veel meer kon
dan alleen het tekenen van zoete landschappen en stadsgezichten. Zijn voorstudies zijn
vaak verbluffend expressief.
Krol: „Kijk maar naar deze
drie tekeningen voor de jubileumpostzegel van de Efteling
in 1978. De uiteindelijke ontwerpen zijn veel zachter van
kleur en hebben fijnere lijnen."
Met de Efteling heeft Pieck, die
in 1987 op 92-jarige leeftijd over-,,
leed, altijd een bijzondere band
gehad. In het sprookjespark
zijn veel van zijn ideeën terug te
vinden.
Bij het grote publiek is waar-

schijnlijk niet zo bekend dat wekt eveneens de aandacht,
Pieck heel wat etsen heeft ge- omdat het in de verste verte
maakt in de tijd dat hij als te- niet lijkt op het bekendere
kenleraar lesgaf aan het Kenne- werk van de beroemde kunstemerlyceum in Overveen (van naar. De afbeelding was be1920 tot 1960). Kleine, priegeli- stemd voor het boek 'Sprookjes
ge etsjes, maar ook grote. Zo uit duizend en één nacht' (uit
toont de expositie een ets van 1947). In die tijd was dat ongezestig bij veertig centimeter. twijfeld volgens Krol een ge„Zulke grote etsen worden te- waagde plaat.
Toch zijn er uiteraard ook
genwoordig niet meer gemaakt
en de bestaande zijn onbetaal- platen die iedereen herkent.
baar," vertelt Krol.
Het zijn ingelijste reproducties
Een naakte vrouw op een bed die het Anton Pieck Museum

•(ADVERTENTIE)

Voor uw fees'v:p.a'ty::of;recept:ira

.:'- \':-' '•'•• tel .:023-5715&Mtill

Het feest vindt op 16 december plaats
in Yanks. Iedereen die mobiel genoeg
is om een trap af te dalen, kan zich
opgeven. Tobias Vergeer zit op donderdag en vrijdag v an één tot drie klaar bij
de telefoon (5714882).

Levende kerststal
ZANDVOORT - Speciaal
voor kinderen heeft La Bastille
(Haltestraat 58) op zondag 15
december een levende kerststal
geregeld. Vanaf twee uur is er
een kerstman met voor elk
kind een klein cadeautje.

Hardcore
ZANDVOORT - Op vrijdagavond 13 december vindt de
'Dependance day first hardcore
episode' in Dance Club Yanks
(Kosterstraat) plaats.

'Net een oude strandtent'

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

zichtsuitdrukking zitten. Zo
kwamen ze op het idee."
Hoe het feest er precies uit
gaat zien, is nog niet helemaal
zeker. „Het idee is nog erg vers.
In elk geval is duidelijk dat het
feest van half vijf tot half tien
duurt. De gasten krijgen een
maaltijd voorgeschoteld en er
zijn optredens van een gitarist,
een dichter en Mick Collins,
één van de Engelsen die het ini-

Zo zoekt sportclub Unicum
'73 vrijwilligers voor het jeu de
boules. Een groep gehandicapte bewoners van Nieuw Unicum
spelen nu nog elke woensdag
jeu de boules, maar eigenlijk
zou het volgens coördinator
Gerard Schilpzand beter zijn
als de clubavond elke week zou
plaatsvinden. „Dan is het voor
iedereen veel duidelijker en
overzichtelijker.
Bovendien
zijn de spelers heel enthousiast." Het betekent volgens
Schilpzand niet dat alle taegeleiders elke week aanwezig moeten zijn. „We zoeken Zandvoorters en Bentvelders die één
keer per maand op woensdagavond van half acht tot negen
uur willen meehelpen." Hij is
bereikbaar voor informatie op
telefoonnummer 5715609.
Ook in het Cultureel Centrum zijn vrijwilligers meer
dan welkom. Beheerder Bram
Krol is op zoek naar Zandvoorters met interesse voor de historie van het dorp die hem met
allerlei werkzaamheden willen
helpen. Dat varieert van praktische klusjes tot en met administratieve
werkzaamheden.
Maar de vrijwilligers worden
ook ingezet als suppoost en baliemedewerker. Kortom, een
gevarieerde bijbaan volgens
Krol. Overdag is hij bereikbaar
op 5740280.

Monique van Hoogstraten

HAARLEMMERSTRAAT l ZANDVOORT

|%VAN DERfti
(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Vrijwilligers
vormen de kurk waarop een
groot deel van de Zandvoortse
samenleving drijft. Zonder vrij
wilhgers was er bijvoorbeeld
geen belbus, geen Rode Kruis,
geen brandweer en geen reddingsbngade of KNRM. Bi]
sommige instellingen of veremgmgen heerst niettemin een
grote vraag naar mensen die
zich belangeloos willen mzetten en daar zelf veel plezier
voor terugkrijgen.

Boxershort
met kerstman
voor onder
de boom

(ADVERTENTIE)

Vrijwilligers
hard nodig

heeft uitgeleend aan het Cultureel Centrum. Ze zijn gesigneerd door Pieck zelf en ze zijn
te koop. Dat geldt eveneens
voor het boek 'De wereld van
Anton Pieck', geschreven en samengesteld door Vogelesang.
Op vrijdag 13 december opent Hans
Vogelesang om acht uur op de eerste
etage van liet Cultureel Centrum de
tentoonstelling Anton l'icck in Zaïulvoort'. Deze opening is gratis toegankclljk. De expositie is tot en met l(i febriiari van woensdag tot en niet zondag 's
middags te bezichtigen.

ZANDVOORT - Else
Blankenstein hangt net een
kerstlint om een gordijn en
Frank de Visscher zet samen met één van zijn personeelsleden de speelgoedptrein voor de etalage in elkaar. „We zijn al maanden
aan het frutselen, heerlijk."
Hond Snoopy kwispelt met
zijn staart.

gens jammer zijn om alleen
naar de vloer te kijken, want
het gestucte plafond is prachtig
hersteld.
„Het is volgens sommige
klanten nu net een ouderwetse
strandtent," zegt Else. Het
mooiste compliment kreeg het
tweetal bij de opening echter
van de oude meneer Thomas.
„Hij was helemaal onder de indruk," aldus Frank.

Else en Frank (tevens eigenaar van kledingwinkel Rosarito) openden onlangs brasserie
'Delmar' in de Haltestraat. Wie
de voormalige patisserie op
nummer 13 binnenstapt gelooft
zijn eigen ogen niet. De inrichting heeft een metamorfose ondergaan en toch is de sfeer van
het 116 jaar oude pand bewaard
gebleven.
Sinds mensenheugnis (om
precies te zijn 75 jaar) zit er een
patisserie in de Haltestraat. De
eerste zestig jaar was Thomas
de eigenaar en de afgelopen vijftien jaar had Van Houten de
zaak. De taarten van de patisserie zijn beroemd binnen en buiten Zandvoort. „We zijn er trots
op dat meneer Van Houten
voor ons nog steeds de taarten
maakt. Maar," benadrukken
Else en Frank, „bij ons kan
men ook terecht voor een heerlijk ontbijt, een lunch of een
eenvoudig diner."
Het tweetal is jaren op zoek
geweest naar zo'n bedrijf. „Het
verschil met een kledingwinkel?" Else lacht. „Datje nu echt
altijd moet werken." Frank vult
wat serieuzer aan: „Horeca
brengt gezelligheid met zich
mee, dat trekt me erin aan. Ik
zal hier trouwens het meeste te
vinden zijn, want Else blijft
voornamelijk Rosarito op de
Grote Krocht leiden." Het filiaal op het Kerkplein is inmiddels verkocht.
Uit die winkel hebben ze de
grote kast met veel laden meegenomen. „Verder hebben we
overal wel wat vandaan gehaald," vertelt Frank. „Neem
die twee gietijzeren hekken. Ze
komen uit Zomerlust van de gebroeders Waterdrinker."
Twee
jugendstill-lampjes
vonden Else en Frank m de woning boven de voormalige patisserie. De zaak is veel lichter en
de indeling is volledig veranderd. De bijkeuken is opengebroken. Waar vroeger het zitgedeelte was, staat nu een bar die
Frank en Else wit met groen
geschilderd hebben. Het is hun
grote trots en blikvanger. De vitrine in het zij gedeelte heeft
plaatsgemaakt voor tafels en
rieten stoelen op een antieke
houten vloer. Het' zou overi-

Een goede gelegenheid om
'Delmar' te bekijken vormt

de kerstbrunch op Eerste
Kerstdag. Aanvang 13.00
uur.

naclie

Berichten en tips
voor de?e rubriek mei
7akenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zand\oorts iNieuvvsblad
Postbus 26. 2040 AA Zandvoon of mle\eren
bij het kantoor op Gasthuisplem 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5710497

De bar is de blikvanger van 'Delmar', vinden Else Blankenstein
en Frank de Visscher

Zandvoorter van het jaar
a

Zandvoorts
te Nieuwsblad
Samen met ZFM 107 organiseert het Zandvoorts Nieuwsblad de
verkiezing van de Zandvoorter van het jaar ( m/v)
Wie heeft m 1996 veel voor Zandvoort gedaan en verdient deze
titel7 Dat mag u bepalen
Ik kies .

Omdat hij/zij

Inleveren voor 31 december bij het Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12 Onder de inzenders verloten we vier cadeaubonnen van 25 gulden Per gezin mag maar een bon ingeleverd worden
De uitslag maken we bekend m de uitzending 'Goedemorgen
Zandvoort op 4 januari ( van tien tot twaalf uur) en m hè' Zandvoorts
Nieuwsblad van 8 januari.
Naam
Adres

woensdag 11 december 1996

Weekmedia 17

DECEMBER DUUR???
In het Zorgcentrum Leo Polakhuis wonen 328 bewoners, waarvan WO in het somatisch verpleeghuis en 228 in het verzorgingshuis. Ten behoeve van bewoners van het verzorgingshuis
wordt ook psychogeriatrische zorg verleend.
Binnen het Zorgcentrum zijn circa 325 medewerkers werkzaam.
Het Leo Polakhuis is een zorgcentrum in ontwikkeling. Dit komt
o.a. tot uiting in een vergaande integratie van het verzorgingshuis en het verpleeghuis. In het zorgcentrum wordt gewerkt
vanuit een humanistische zorgvisie.

LEO POLAKHUIS
ZORGCENTRUM
Voor de ZORGDIENST zijn wij op zoek naar

ZIEKENVERZORGENDEN M/V
(60%)
U zult met name werkzaam zijn ten behoeve van het verzorgingshuis. Het
gaat om tijdelijke aanstellingen voor een periode van een jaar.
Over de functie:
U verzorgt, verpleegt en begeleidt de bewoners binnen de zorgdienst.

Super
NOORD

KAPPER
Verlaagt daarom in deze maand een aantal van zijn prijzen
Dames- heren
knippen
ƒ 36,knippen-föhnen
ƒ 60,watergolf-föhnen
ƒ 36,coupe soleil muts
ƒ 50,Deze prijzen zijn inclusief

OPROEPMEDEWERKERS M/V
Voor ziekenverzorgenden, bejaardenverzorgenden en MDGO-VZ'ers hebben
wij mogelijkheden om op oproepbasis werkzaamheden te verrichten.
Informatie en sollicitatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. H. de Bruyn, manager zorgeenheid, tel: 020-6195333. Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan mw.
A. Rensen, dienst PO&O, Ookmeerweg 268, 1069 MZ AMSTERDAM.

Vraagprijs ƒ 198.000,- k.k.

Grolis
ruime
parkecrgelegenheid

•N!

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF EEN
VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING

maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

l
l
l
l

AANKOOP-_VERKOOP_- TAXATIES

|

023 - 571 5531

j

LORENTZLAAN 62 HEEMSTEDE

Kroon Mode
Haltestraat 55

Over Uzelf:
U bent in het bezit van het diploma ziekenverzorgende of MDGO-VP en u
bent in staat zelfstandig te werken. Daarnaast bent u bereid alle diensten
binnen de hele zorgdienst te werken.

Voor de ZORGDIENST zoeken wij tevens

Gezellig driekamer-appartement met ruim zonnebalkon, gelegen op de tweede etage. Het gebouw is
voorzien van 2 liften en heeft een eigen parkeerterrein.
Indeling: gang, woonkamer met open keuken en balkon, twee slaapkamers, toilet met fonteintje, badkamer met douche en wastafel.
Dit appartement is eventueel ook te huur.

KMS shampoos - conditioners, versteviging, haarspray wax en gel
Speciale aanbieding:
KMS permanent
JéS^TO
150-all in
Coupe soleil folie
-S-HfTT
160,-all in
Marianne en Hans werken volgens afspraak.
Maandag 23 december zijn wij open.
Kleine Krocht 2A, tel. 023-5731088 -

Over de Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen
waarbij de salariëring is gebaseerd op FWG 35 (maximaal ƒ 3838,00 bruto
per maand bij een full-time dienstverband).

TJERK HIDDESTRAAT 31 ZANDVOORT

SCHIESSER
AKTIE
2 SLIPS 22,2 SINGLETS 24,BLUE EN W/T

EEN DAKKAPEL
IS RUIMTEWINST
Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs!

U wilt ook ruirwtewmst op zolder?

Uitstekend onderhouden woonhuis met vrijstaande
stenen schuur, zonnige en fraai aangelegde tuin voor
en achter.
Indeling: vestibule met toilet/fonteintje en meterkast,
royale L-woonkamer met garderobekast en keuken
incl. inbouwapp.
1e etage: overloop met schuifwand, 4 slaapkamers,
gemod. badkamer met douche/2e toilet/wast., vlizotrap naar vliering met c.v. ketel Radson bouwj. 1994.
De woning is voorzien van alarminstall., brandmelders, bliksembeveiliging, zonnescherm voor en achter, hardhouten ramenfoeuren voorzien van dubbele
beglazing.
Vraagprijs ƒ 398.000,- k.k.
Passage 3640
•*VAN DER R |
2042 KV Zandvoort

REUDEW
Makelaardij o.g.

Lid van:

Gecertificeerd
schoenreparateur

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT

Bel nu: 072-5022700, fax: 072-5022730

Uw reisgids door de jungle van het digitale tijdperk

Haltestraat 55

Aanbieding Sloggf s

•
«

Stuur mij uw documentatie
Naam:
Adres:
Woonplaats:

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

Post de bon zonder postzegel naar:

Intensieve persoonlijke begeleiding
Voor beginners en gevorderden

BtOBMSIERKUNSr

Bel of kom langs:
Haltestraat 61 Zandvoord

Tel. 023 - 5730749

alle modellen
dames- en herenslips

Telefoon:

CURSUS INTERNET
De specialist in
al uw bloemwerken

Antwoordnummer 1751

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Nijverheidsterrein 14

E-mail info@beachnel.nl

RUITER DAKKAPELLEN
I620WKURSEM

l645VXUrsem

2040 AK Zandvoort

Kroon Mode

of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.

Voor een warm
en gezellig kerstfeest
ga dan naar

postbus 413

Ruiter)

4 halen 3 betalen

Hjiiim~lr -r-J Ihn

DAKKAPEUEN

aanbieding loopt tot
eind december

Superprijs Postcode Loterij van 9+7 miljoen

Postcode-Kani er!
NOONSF en uw regionale dagblad organiseren samen de
Actie Sportkas. Hiervoor zef NOONSF o.a. haar
mascotte Nockie in. De grote Nockie-prijsvraag is
een onderdeel van de Actie Sportkas. 8 weken lang

NOONSF

werden in deze krant elke week 3 prijswinnaars

in samenwerking met

bekend gemaakt. Uit deze winnaars wordt de

Deze maand is het zover. De
Nationale Postcode Loterij
houdt een recordtrekking. De
Postcode-Kanjer van 9,7 miljoen gulden gaat eruit. De
grootste Straatprijs uit de
geschiedenis maakt een hele

straat schatrijk! U kunt één
van de winnaars zijn! En u
maakt zelf uit hoeveel u wint.
Als u de Postcode-Kanjer wint,
deelt u hem met uw buren. Voor
elk lot waarmee u meespeelt

regionale hoofdprijswinnaar getrokken. Tevens
wordt uit alle regionale prijswinnaars de landelijke hoofdprijswinnaar getrokken.
De landelijke hoofdprijs (een geheel verzorgde wintersportE. Groen uit Uitgeest.
zijn beschikbaar gesteld
;

door:

De regionale hoofdprijs (een Shellwaardecheque t.w.v. ƒ 250,-)

hoogte van 5 miljoen gulden.
Alleen al aan extra prijzen kan
er deze maand dus bijna 16 miljoen gulden uit gaan. En dan
zijn de gewone prijzen nog niet
eens uitgekeerd!

Er is méér

Grijp nü uw kans

Maar er is meer aan de hand
deze maand. Niet alleen de
Postcode-Kanjer gaat eruit, u
maakt ook nog kans op de vierde Extra Straatprijs van één
miljoen. Intussen staat de Mega
Jackpot weer op een riante

Voor maar één tientje speelt u
al mee in de Postcode Loterij
en maakt u kans op al die fantastische prijzen. Maar u weet
het, hoe meer loten u heeft, hoe
meer u wint!
Gebruik dus de bon op deze
pagina om uw loten te bestellen. U kunt met deze bon ook
extra loten bestellen. Stuur de
bon in vóór 19 december. Dan
weet u zeker dat u nog op tijd
bent voor de supertrekking van
december. Grijp dus nü uw

Deze maand is het eindelijk
zover. Caroline Tensen komt
langs met de Postcode-Kanjer
van 9,7miljoen.' Vul de bon in
en grijp nu uw kansen!

vakantie voor 2 personen) is gewonnen door:
Oe regionale hoofdprijzen

krijgt u een evenredig deel van
de 9,7 miljoen. Dus als u met
meer loten speelt, wint u ook
meer geld. Dat maakt de Postcode-Kanjer de spannendste
prijs die ooit is uitgereikt.

is gewonnen door:
M. Doolman, Kudelstaart
De weekwinnaars van week 49 zijn:
1. W. G. M. Teddemo, Ouderkerk o/d
2. H. C. Overdijk, Dicmen
^^^^^--
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Sportkas
li, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

l M11 Shalom is hel /orncentruni en liet verpleeghuis van de Stichting Joods Amsieixkims Bejaarden Centrum,
liet /orjiivntrum is gevestigd in Ikiitem cldert en hel verpleeghuis in Osdorp. Belh Shalom biedt ver/<>r<jin».
\ erple.uint; en huisvesting aan .i^O bew< mers. Voor de locatie Buiten\ elderl xijn \vij op y.oek naar een ervaren

Avondhoofd m/v
Als avondhoofd jjeel'l u leiding aan de medewerkers in de
avonddienst. Hierbij li.ut het accenl op hel /orj; draden
vooreen .uoedc loiïrdinalic van laken, Verder word! u
betrokken bij de beleidsontwikkeling van het /orijcentrum.
Wat vcnvaclitcn wij van u
l bent in het be/il \ a n een diploma A-veiplee.nkunde.
DaarnaaM beschikt u o\er minimaal twee jaar relev'ante
leiilin.y.ye^x'iule ervaring bij \oorkeui' in een ver/.or.nin.ushuis.
Wat bieden wij
Ken parttime dienstverband voor /even avonden per
\eertien da^en. l uei'kt van i uur 's middays lot II uur

's avonds. In eerste instantie i^aat het om een aanstelling
voor de duur van een ja.ir. Bij gebleken geschiktheid
wordt u een contract voor onbepaalde lijd aangeboden.
De arbeidsvoorwaarden xijn conform de CAO voor het
/.iekcnhuiswc/cn. De salariëring is volgens l:\\'Ci-»roep SO.
Meelt u belangstelling?
Voor nadere informatie over de/e l'unclie kunt LI contact
opnemen mei mevrouw l1!. Kruse. hoold van de vcr/orjjinjisdiensl. telefoon OJO-dfij l S ld.
l w schriftelijke sollicitatie kunt u binnen een week richten
aan Meth Shalom. afdeling Personeel t* Organisatie.
Kaslelcnslraal HO. KIS.S 1)K Amsterdam.

BETH SHAL

DE UITSLAGEN VAN 9 DECEMBER

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,-(drie lotnummers)

Q ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
. Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

5 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

26 32 27 23 13 06 03
36 15 19 33 42 20 21
18 39 41 01 34 43 11
Maakt u uw kaart vol met:

44
dan wint u de
Thuisbingo
/ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

17
09
08
22
38
12
37

ƒ1.000,ƒ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ25,-

04
10
29
45
25
07
02

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Adres:
Postcode:
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Straatprijs:
ƒ 5.0OO,6133XD
Extra Prijs ƒ 25.OOO,6133 XD 003

De BMW: 7491 LN 091 in Deiden

Q dhr. Q mevr.

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer19503,
• 2501 2V Den Haag.

Banknummer:

150.96.12

NATIONALE
LOTERIJ

A/eekmedia 17

woensdag 11 december 1996

Evenwicht in
natuur is weg door
beschermde vos'
E DISCUSSIE DIE momenteel m Den Haag
gehouden wordt, kan
grote gevolgen hebben
/oor Jochem Blaauboer en zijn
collega's. „We zullen moeten
ifwachten hoe de beslissing
,-an de minister uitpakt. Men
de jachtregels inkrimpen,
vooral de jacht op vossen gaan
oeschermen. De discussie
ivordt op landelijk niveau gepoerd, maar geeft momenteel
jok lokaal veel onduidelijklieid."
„Samen met twee collega's
krijg ik ieder jaar een jachtverjunnmg van de gemeente Zandiroort voor bepaalde gebieden:
Het biniiencircuit, de Golf &
Oountryclub en de duinen achler het dierenasiel. We mogen
»r met lichtbakken jagen op
rossen, konijnen, kraaien, eksters en wilde katten. Per 5 seplember zou de vergunning verlengd worden, maar de gemeen[e hoort er niets meer van. Vlak
na de aanvraag kregen ze het
hele zaakje zelfs terug van de
provincie. De vergunningaanvraag was niet voldoende onderbouwd. Je zou bijna denken
dat ze de boel rekken, totdat de
jachtwet is veranderd."
Volgens Blaauboer is het ook
slist niet gunstig, dat de
rouw van diezelfde minister
«t voorzitter is van de Stiching Kritisch Faunabeheer.
,Hij wil natuurlijk geen ruzie
inder de deken," aldus Blaauboer lachend. Toch baart de
ontwikkeling met betrekking
tot het toekomstige j achttaeleid
hem zorgen.
„Dierenbeschermingsorganisaties, natuurverenigingen en
landelijke actiegroepen hebben
het hele zaakje aangekaart. In
feite begon de discussie al in de
tijd van de Kabouters. Roei van
Duyn bracht 'm flink op gang.
iJe kent 'm toch nog wel? Die
[Witkar-fanaat. Dat was me wat
in die tijd."
j „Maar goed, in Den Haag zit-

Met

oog
en

oor

Een veelbesproken figuur
is hij zeker in Zandvoort en
de verhalen die over hem
gaan, zijn niet altijd even
leuk en aardig. Maar dat
heeft volgens Jochem Blaauboer wel degelijk te maken
met de beroepen, die hij in
de loop der jaren uitoefende:
jachtopzichter en parkeercontroleur. Het ene vak
'goed' voor fikse discussies,
soms zelfs keiharde beschuldigingen, het andere voortdurend onderhevig aan een
flinke dosis agressie ter
plaatse. Blaauboer lacht
erom, heeft volgens eigen
zeggen inmiddels 'eelt op
zijn ziel'. De parkeer, milieu- en belastingcontroleur
ging in 1994 'relaxed met de
VUT'. En als jachttoezichthouder houdt hij zich tegenwoordig bezig met een geheel andere discussie. Die
van politiek Den Haag.

„Zelfs in de tuin van de Oranje Nassauschool zit' een vossennest"

ten momenteel van die gestudeerde jongens. De minister
laat zich het probleem voorleggen en adviseren door die zogenaamde deskundigen. Ik ken
dat soort mannetjes, stadsbiologen noem ik ze. Ze kunnen
misschien gestudeerd hebben,
maar weten geen klap van de
praktijk. Een keer per jaar maken ze een wandeling door de
duinen. Als het regent zie je ze
al van verre al aankomen in
hun knalgele pakken." Blaauboers ernstige uitdrukking verandert. De groeven in zijn gezicht verdwijnen, laten plotseling iets jongensachtigs zien.
Tijd voor een volgend shaggie
en nog een grap. „Als die vergaderen, nou dan zit ik in het
duin."
Zelf begon Jochem Blaauboer met jagen op 18-jarige leeftijd. Hij leerde het vak van zijn
vader, In 1966 werkte hij zelfs

voor jonkheer Quarles van Uffort. Hij was jachtopzichter van
zijn land dat aan de Zuidduinen
grensde en woonde zelfs in een
van zijn huizen in het Kostverlorenpark.
Met het doden van dieren tijdens de jacht heeft hij geen
moeite. „Of het moet de laatste
in zijn soort zijn." Zijn schot is
altijd dodelijk. „Ik laat ze niet
onnodig lijden." En verhalen
over vreemde of oneerlijke
jachtpraktijken die hij zou hanteren, 'jaagt' hij meteen naar
het rijk der fabelen.
Met zijn gedachten over wat
nu eigenlijk 'de goede bioloog'
is, verraadt Blaauboer ook wel
een beetje hoe hij zichzelf ziet:
„Een goeie leert het vak in de
praktijk, woont z'n leven lang
bij het duin en werkt er als jachtopzichter. Indien hij tachtig
wordt, zal hij de natuur nog
niet hebben leren kennen. Elke

de badplaats door
Smartlappenfestival
Nieuw m Zandvoort bij café Kopertje aan het Kerkplein- elke laatste
vrijdag van de maand is het daar 'smartlappen' zingen. Iedereen die zich
geroepen voelt zo'n nummer ten gehore te brengen, kan zich daar eens
lekker uitleven. Het is nu al een groot succes. De volgende smartlappen-avond is op derde kerstdag. Worden de Zandvoorters dan misschien toch
nog een beetje sentimenteel'

Te lang op-z'n gat
Tjonge, jonge, wat staat ie er mooi bij, de nieuwe kerstboom op het
Raadhuisplem. Tien meter hoog en m volle glorie. Dat kan ook niet anders,
want hij is slechts twee dagen voor plaatsing omgehakt Kwekenj Van
Kleeff heeft hem geschonken aan de Zandvoorters en hij komt uit het Gooi
De boom van vorigjaar was een armoetje.,,Had van te voren veel te lang op
z'n gat gelegen," aldus Jan van Kleeff.

Verkrachting
dag is anders, kijk maar naar de
zee. Het weer geeft het leven
aan op die dag en de dieren luisteren ernaar. Neem de fazant:
gaat het sneeuwen, dan blij f t hij
net zolang op zijn nest zitten tot
het is opgehouden. Zodoende
sneeuwt zijn nest niet dicht,
kan hij het altijd terugvinden."
Een
prachtbeest
volgens
Blaauboer.
„Helaas zie je hier bijna geen
fazanten meer. De vos, hè." Hij
geeft het toe, Blaauboer betreurt het dat politiek Den
Haag de vos nu landelijk via
een nieuwe jachtwet wal gaan
beschermen. „Om het evenwicht in de natuur te bewaren,
wordt er dan gezegd. Maar als
dit zo doorgaat, dan is het evenwicht juist weg."
„Voor Zandvoort zal het zeker z'n consequenties hebben,
je merkt het nu al. Er zitten

zo'n driehonderd vossen in de
Waterleidingduinen en die komen allemaal regelmatig op taezoek m het dorp. Sommigen
nestelen zelfs in de dorpskern,
baren er hun jongen onder een
bouwval, op het kerkhof, ja
zelfs in de tuin van een lagere
school, de Oranje Nassauschool. Het zijn er teveel, er is
geen sprake meer van territonumafbakemng. Ze hebben honger, worden door mensen gevoerd, worden tam. Zo verergert het probleem nog meer.
Bovendien dragen velen het
hondsdolheidsvirus met zich
mee, een levensgevaarlijke
ziekte. Niks lieve vos, het is een
stroper, een moordenaar. Als
een vos m een ren met tien kippen komt, dan eet hij er een op,
maar hij doodt de andere negen
ook."
„De fauna in de duinen is al
voorgoed uit zijn evenwicht.

(ADVERTENTIE)

Kerkdiensten
14 en 15 december

Zaterdag 19.00 uur: P. vd Smaal
en B. Bleijs.
Zondag 10.30 uur: P. vd Smaal
Hervormde Kerk:
en B. Bleijs.
Zondag 10.00 uur: ds J. van Vrijzinnige
GeloofsgemeenLeeuwen.
schap NPB, Brugstraat 15:

Fazanten, bergeenden, kieviten, wulpen en grondzwaluwen,
je ziet ze haast niet meer. Er
zijn ook al geen grondbroeders
meer. Drie meeuwenkolonies
zijn er uitgemoord. Dat is in de
beginjaren zeventig gebeurd,
toen de vos in het duin kwam.
En nergens in de Amsterdamse
Waterleidingduinen zie je nog
een ree met tweeling. De eerste
worp wordt al meteen opgevreten door de vos, die door de
honger ook overdag jaagt, terwijl de moeder nog van het andere reetje ligt te bevallen."
Blaauboer heeft z'n zegje gezegd. Draait nog eens een shaggie en wacht de ontwikkelingen
maar af. „Politiek Den Haag
moet maar uitmaken wat wel of
niet mag. Misschien is het
straks wel over met mijn baan.
Wat ik dan ga doen? Ach, op tijd
naar bed en zo."
Martha Burger

Dier
van de
week

tmg.
Dinsdag 14.00 uur: kerstviering
vrouwengroep.

Speelweek van 12 t/m 18 December

Dagelijks
13.30 en 15.30

12 jaar
Do. t/m di.
20.00

Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag 18 December om 19.3O uur:

Les Miserables
Regie; Claude Lelouch
Met: Jean Paul Belmondo en Annic Girardot

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686
WWW.CIRCUSZANDVOORT.NL

dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraüat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandellng: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelef o onnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.

Met spoed gevraagd:

Chip-knip in onderbroek

: Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Ahderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, P.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00 18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
teLnr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,

Deze foto van de feestelijke opening- van de Zeeweg in de twintiger
jaren is uit het privé-archief van Marcel Meijer. Wat hem betreft
mag de weg-, zoals ie er nu bijligt met al die aanpassingen...
meteen weer dicht.

Lieve opa's en oma's: voor de vluchtelingen-kinderen uit Zandvoort Er
zijn zo'n 120 vluchtelingen met vijftien verschillende nationaliteiten m ons
dorp gehuisvest. De meesten wonen m Zandvoort-Noord en leven van de
bijstand. Vele gezinnen leven m armoede, aangezien ze geen familie
hebben die ze af en toe eens iets extra's toestopt. Ook de sociale
contacten en de leuke uitjes missen ze. Heeft u geen kleinkinderen en wilt u
misschien die oma of opa zijn, of wilt u er misschien wel een kleinkind bij?
Bel dan met Tilly Boddaart van de Stichting Vluchtelingenwerk. Telefoon
573 05 17.

Gereformeerde Kerk, Juliana- Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd door eigen leden. Thema:
weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate. Een droom van een verwachRoomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Er is nog steeds geen aanhouding verricht m de verkrachtingszaak van
het twaalfjarige meisje. Wel is bekend geworden dat onlangs ook een
elfjarige jongen door een rr
l gevallen, toen hij beneden m een
flatbox zijn bal zocht. De me
m bij zich te komen. De jongen sloot
zich uit angst op in de box '
politie is er echter nog geen verband
gelegd tussen de twee zake
ndvoorters leven overigens mee met
het verkrachte meisje, dat
een maand heeft gezwegen.

Gesignaleerd: Een van de eerste chipknip-apparaten is inmiddels m
Zandvoort m gebruik genomen. BIJ Glijn's Lingerie-kraam op de weekmarkt
van Zandvoort kunt u tegenwoordig supermodern chippen. Volgens bankdirecteur GJ. van Kuijk van de ABN Amro kun je er over een tijdje zelfs
postzegels mee kopen of de boete van de bibliotheek mee betalen. De
pasjes hebben momenteel pas 2 procent functie erop zitten. Overigens
schijnt het apparaat volgens Van Kuijk vanaf vijf graden onder nul te
bevriezen. O jee Glijn, dan moetje 'm maar in een van je lange thermo-onderbroeken stoppen.

Wammes kijkt wat sip, maar
is eigenlijk heel vrolijk en
trouw. Hij wacht in het Kennemer Dierentehuis Zandvoort op een nieuwe baas of
bazin. Wammes is een vijf
jaar oude labrador reu. Een
hond met veel energie die
dol is op spelen. Bovendien
vindt hij het erg leuk als iemand een stok weggooit. Hij
gaat zijn buit steevast ophalen. Wammes kan het goed
vinden met mensen en met
andere honden. Wie meer informatie over hem wil, kan
terecht bij het Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat
5, Zandvoort (telefoonnummer 5713888).

Kleinschalig maar groots
Veel lof voor de gezellige, knusse kerstmarkt. Geen vreetwerk, geen
gereedschap, geen enkel T-shirt, geen enkele wanklank. Ideetje van Leo
Hemo. Ik moet zeggen, met kleinschalige projecten is hij toch echt 'op z'n
best''

Torentje
Op maandagavond was de presentatie van de woningbouwplannen
eerste fase op het gebied Stationsomgeving. Drie verschillende architecten
kwamen hun creaties 'aanprijzen' Eentje had het over zijn 'torentje'. De
flat is zo'n 21 meter hoog en komt aan de rand van het projectie staan. Er
komt ook een gr,ote vijverpartij midden m het complex en parkeergarages
komen eronder. Een aantal bewoners ziet de parkeergarages liever groter.
Dat leverde na de presentatie nog een aantal interessante discussies op m
de hal van het Raadhuis. Vanavond is er een bewonersavond in hotel
Interlaken aan de Van Speijkstraat. Aanvang 1930 uur. De bewoners
hebben al beloofd zich te verzetten tegen een gedeelte van de bebouwing
Bovendien willen ze meer betrokken worden m de plannen

Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel (023-) '5714131.

Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 3 - 9 december 1996
Geboren:
Plorian Erik, zoon van Hans
Janssens en Karin Bruggemann.
Arenda Lamberta, dochter van
Pieter Drommel en Andrea
Abswoude.
Veerle Louise, dochter van
Mare" Domimque Marie Hermans en Yvette Johanna Louisa Willemse.
Overleden:
Pehcia Wilhelmina Maria
Boogers, 47 jaar oud.
Elias Paap, 83 jaar oud.
Jan Smits, 73 jaar oud.
Johanna Roseleur-van den
Berg, 79 jaar oud.

De vuurtorens schieten als paddestoelen uit de grond. Rood met witte strepen.
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CHOCOLUX
DESSERTCUPS VICTORIA

FEESTSTERRETJES
1e kwaliteit, leuk voor kerst of oud en nieuw

ZAKJES
a 10 stuks
voor

'

GESCHILDE ASPERGES

voor het maken van
uw petit four

LU PREMIUM
KNAPPERIGE ÉÉNHAPSCRACKERS

GOLDEN KEY
ARTISJOKKEN HARTEN

DOUWE EGBERTS EXCELLENT
GOUDMERK KOFFIE

POT 330 GRAM

PAK 8 STUKS

PAK 250 GRAM

BLIK 400 GRAM

PONDSPAK

CARBCIIJN
zoek uit: rimet
(eentjes ftt dra

.

^ifr
&&~

ELDERS

PANTENE SHAMPOO

"PANTNB
PRO.

keuze uit: normaal, 2 in 1 of voor
permanent/ beschadigd haar

PANTENE

-

PRO-V

•'•••HiMi'.iiiiin

FLACON

200 ML
ELDERS
«EWFODMLfLA

SfAHSCKEOW

PRACHTIG GEGLAZUURDE

VOORRAADPOT

&n

1

porselein, met diverse motieven,
deksel voorzien van
rubberen ring voor
luchtdicht afsluiten
'
Inhoud 750 ml.

i

;

ELDERS

PUZZELBOEK

* ÏÖIWIM

SUNCONE
WAFELROLLETJES

choco of vanille,
heerlijk op ijs

PAK 20 STUKS

FIGARO OLIJVEN zonder pit

PRINCES
ANSJOVIS FILETS

GÖBBER DESSERTSAUS
heerlijk In de yoghurt of vla,
een tractatie op ijs. Keuze uit
chocolade, kersen of aardbeien

champignoncrème of tomatencrème

voor het maken van een
fijne garnalencocktail

POT 340 GRAM

BLIK 50 GRAM

FLES 200 ML

4 BORDEN BUK

BLIK 200 GRAM

BARON GARNALEN

UNOX CRÈMESOEP

zoek uit: ossestaart,

l

m

•SI

KRUISWOORDRAADSELS
MET MOEILIJKHEIDSFAKTOR 3,
LIEFST
58 PAGINA'S

l!-*.

PER STUK

ELDERS

Mayonaise

DIM KWALITEITS
DAMESPANTY
extra sterk,
60 denier,
gemaakt van 100%
polyamide, in diverse
warme kleuren,
maten-M, L en XL

*f

ELDERS

GOUDA'S GLORIE
MAYONAISE

&

zacht en romig

\ CHATb./^

IIGAÏ

TRENDY FLESSEN
BADZOUT

POT 350 ML
CAV\
C

ILA FERRARI

van gerecycled
glas, diverse
soorten

V

TeTys'clJLDERSj^^

ELDERS i

ƒ

[•'I-'cntj;

£'*
C^*^^-

DOl»ScH^ENERl
KRAT 24 FLESSEN
ELDERS J"xftB^

HISENDQUlEILLt p

-^353*
.xS*S>JS^^r

^*5

ALUMINIUMFOLIE
sterk en hittebestendig
ROL 20 METER

ELDERS

NOVOMARE

ZALMMOTEN

ouniivuvj i"»

met krabsmaak

PAK
2 STUKS

ZONDAG 22 DECEMBER

GEOPEND VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR

PAK

200 GRAM

a 125 gr.

DONDERDAG 19 EN VRIJDAG 20 DECEMBER
KOOPAVOND TOT 21.00 UUR
ELDERS

;GP

jrbij
Stijd,;
wijn

ELDERS

SCHAAL HEEL KILO
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RBC IJNAZIJN
uit: r met knoflookitjes t dragontak
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.vidccay

VRUCHTEN OP SAP
keuze uit mandarijnenpartjes,
peren of perziken

™ ••>;\*•«•±

KOOPMANS
QUICHE HARTIGE TAARTMIX

POT 350 GRAM

PAK 185 GRAM

HELE GRAPEFRUITPARTJES
OP LICHTE SIROOP

KEMPENAAR
PARTYBROODJES
voorgebakken witte broodjes,
assorti verpakt

STUART GEMBERSIROOP

BLIK 540 GRAM

PAK 12 STUKS

FLES 300 ML

LUXE KERSTSTOL

met noten
en amandelspijs, verpakt
m fraaie doos
LIEFST

1000
GRAM
JOHMA KOUDE SALADESCHOTEL
de perfekte basis voor uw zelfgemaakte salade

:~::,:.-;v;v-..
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LUT'rf'ï. ^éte-
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BAK
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DAGVERSE MONA
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CHIPOLATA 'T-,.. -\r^
PUDDING :v ; ;:VJ

38*
en [GGIVERWENSAUZEN
il fcr bij een geslaagde kerstitijd, zoek uit: gorgonzola-,
Kwijn- of sinaasappelsaus

M

TROPISCHE FRUITCOCKTAIL
OP LICHTE SIROOP
(ananas, papaya, guave
en banaan)

BONA TAFELMARGARINE
direkt smeerbaar

PRINCES PINK ZALM
voor het maken van
een feestelijke salade

BLIK 820 GRAM

PONDSKUIP

BLIK 213 GRAM

KUIP450 ML ; ; :^;
ELDERS ,2ï99T! ':
'Z?.«y
RIJK
ÏSÜ^
OPGEMAAKTE

c>/

KAKELVERSE EIEREN
klasse 4 ,-:-•-.-^

KERSTTAART

.-..'-- ,rr-^,

met echte slagroom, royaal
opgemaakt met chocolade kerstklokjes en gevuld met een frisse,
luchtige bavaroisevulling.
ELDERS

Vriesvers, dus verser bestaat niet!
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REDDY
ZONNEBLOEMOLIE
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BOURSIN
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ROMIGE FRANSE KAAS METTUINKRUIDEN
SET 2 PAKJES x

..~-.. ^-,

MET GRATIS
• • ' . " - i ;•..'."Vyjf-'s
LUXE KURKEN- ' ",
'
^-•
TREKKER
f.'.V."-^-,
ELDERS i

r

" ^

100%
plantaardig

]Jf:|ii^ll

LITER-I
FLES

REMIA VLEESOF VISSAUZEN

COTE D' OR
BELGISCHE BONBONS

diverse smaken - fles 250 ml

STRUIK RAGOUTS
extra kwaliteit, diverse smaken
DAT IS PER FLES SLECHTS

;

BLIK 400 GRAM

rijk gesorteerd

PONDSBOX

iNÜzi
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Mercury/Lincoln

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autolubnek die op vrijdag verschijn) in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w . Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch' van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
2000 uur Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraal 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren.
Amstelveen" kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.

Continental Signature Series ALMERA 1.4 GX, goudkleurig
3.8 autom. '92, v.v. och! alle met een houtachtig interieur,
denkbare opties, ex minister
4-drs., centrale portierauto, donkerbl. metall, nw.st., vergrendeling, stuurbekrachpr. ƒ24.500. 030- 2618585.
tiging, airbag, airco,
brede banden met L.M.
Adverteren m deze rubriek
velgen, radio-cassette.
Tel. 020 • 665.86 86
B.j. oktober 1995, 28.000 km.
FAX 020 - 665.63.21
Prijs / 25.500.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel 020 - 6400980.

Opel

Opel Corsa 1.2i, 21.000 km.,
grijs met. 3/96. Autobedr. Jan
Wals. Tel. 020-4361697.
Opel Kadettt 1.25, 3 deurs. b j.
1986,
rood, APK tot 8/'97
ƒ 2300,- 020 - 4634290.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-1N-3 MINI'S?

T.k. Opel Kadett 1.4 i, rood,
88.000 km, van '90. Tel.
030-2543432.

ƒ 44,00

ƒ 14,85
ƒ 9,20
ƒ
9,20
ƒ 10,90

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

Peugeot

Z UlDW lJK
peugeot-dealer

Ook op zaterdag open !

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Seat

Seat Ibiza 2.0 GTI, mei '96,
205 GL '86, van 2e eig., 3 drs., 19.000 km, li.met. velgen, met.
zeer nette auto, pr. ƒ 2500. 030 lak, el. dak en cd. Nieuw
- 2618585.
ƒ 39.000, vraagpr. ƒ 29.000.
PEUGEOT 205 D turbo, 1-'92 l.v.m. lease-auto, 0172-470839.
grijs k. extra's, 104.000 km.
l.g.st. ƒ 11.000,-020-4637771.

Weg. omstandigh. zeer goede
Peugeot 205 XE, 1.1 i Accent,
1990, kl. zw., 94.000 km, + radiocass., ƒ 7400,023 - 5276071.

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen

Renault

106 XR, 38.000 km, alles electr.
incl. dak, perfecte staat, prijs
ƒ 15.500. Tel.: 020 - 6848848.

T.k. Peugeot 205 SX 1.4, b.j.
'90, kleur wit, i.zyi.st. Prijs.
ƒ6.750. Tel. 020-^j06199.

24 UURS-SERVICE !

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

zwart metallic, bouwjaar '91, weinig km's, nieuwe banden,
open dak, trekhaak, ROS radio, APK tot en met 12-'97,
Prijs / 12.990,-. Tel 035 - 6949978
Astra Sport '95, 1e eig., GSIuitv., spoilerpakket, dure Opelstereo, uniek, nw.st., pr
ƒ23.500. 030- 2618585,

Service en
Reparatie

Tel.: 020-6233220

TE KOOP OPEL VECTRA D GL

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huib-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Nissan

Klassiekers
en Oldtimers

ALS DE SLEUTEL PAST, IS
DE MÉGANE SCENIC VOOR U,

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

ƒ

De Mégane
Scénicv.a.
f35.975,-

Autospuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
HEINING HOBBYHAL
020-4976999

leaseprijs
v.a.f777,p.mnd.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
SLOTERDIJK III
NKOOP Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-4470470

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
PEUGEOT 404
GEBR. OPDAM B.V.
een solide, comfort, klassieker Tel.: 023-5845435.
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad. Het HOOGSTE BOD?? Bel
Frank Dordregter 020-6826974. voor vrijblijvende, prijsopgaaf,
.oop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Algemeen

^DW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's,
106 XS 1.6i rood
'94
fev. verkoop van onderdelen,
205 XR 1.4i zwart
'91
205 XR 1.4i wit
'93
ook NIEUWE onderdelen.
± 60 auto's op voorraad
306 XN 1.4i rood
'94
Gratis gehaald. Meteorenweg
405 MI-16 groen
'92
Audi 100 2.3 E
'93 381, A'dam, 020 - 6319802.
"z.g.a.n. direktie/demo auto's Ford Escort 1.3 l
'95 Te koop gevraagd loop- en
306 XR 1.4i rood
'96 . Ford Escort XR3I
'90 toopauto's. Hoge prijs. Met
306 XS 1.6i rood
'96
Ford Resta 1.1i Calypso .. '92 'rijwaring en eigen ophaal*Vreemde merken:
Mazda 323 F 1.6 16v GLX '92 dienst. Kila-sloperij:
Ford Resta 1.1 i Ch. '91
Nissan Micra div
'93/'95 023-5333742 / 06-52838400.
Ford Resta 1.1 i Ch. '93
Nissan 100 NX -f 1.6 SLX '94
Mazda 323 autom.
'91
VW Polo 1.3 Fox
'95
Nissan Sunny 1.3 SLX '89
VW Golf Cabrio 1.8 Karman'92
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
Toyota Corolla 1.6 GLI5 drs.'92
Minervalaan 86, A'dam - Zuid Fiat Tipo 1.4 I.E 5 drs. . . . '94
Subaru Legacy 2.0 GL ... '92
Tel. 6629517/6791864
Citroen AX 1.1 i Allure . . . . '95
AUTOLAK
Skoda Favorit 1.33 5 drs. '93
VWGolf 1.6 CL
'89
'90
Voor een perfecte SAAB 99 Ford Escort 1.4 CL
alle kleuren
90, 900, 9000 ook Royal Class Daihatsu Charade 1.3 Txi. '93
Golf Variant 1.8 GL
'94
ook in spuitbussen
Seat Ibiza sport
93
SAAB SERVICE
Opel Astra 1.4 GL
'92
MOLENAAR
Hyundai exel
'94
HOOFDDORP
Otto Nieuwenhuizen bv
Van der Madeweg 21
Onderhoud, reparatie, APK.
Overtoom 515, Amsterdam
Eigen revisiewerkplaats
(Bij de Macro)
(020) 6129804
Daewoo / Occasioncentrum
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tel.: 665 01 31
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tevens verkoop van nieuwe
Opel Omega 2.4, stationcar,
Klaar terwijl u wacht.
en gebruikte onderdelen
11/89, alle opties, ƒ9000; NisRuilstarters en dynamo's.
023-5614097
san Van Micra, 7/91, als nieuw,
Valkenburgerstraat 152.
bestel, ƒ3500; Opel Corsa
Tel.: 020-6240748.
Sport GT 1.5 turbo diesel, 8/89,
als nieuw, ƒ 6250; Volvo 360, 5- Grote sortering ONDERDELEN
740 GL autom. '91, rood me- drs, Ipg, 6/88, GLT, ƒ 2750; Vol- van schade-auto's, alle
tall., alarm, 4 hoofdst., elektr. vo GLT, 4/85, type 360, ƒ 2500; merken, alle bouwjaren.
ramen, verw. stoelen, nw.st., Daihatsu Charade TS 1.3 be- GEBR. OPDAM B.V.
ƒ 12.500. 030 - 2618585.
.
stel, aut., '87, metall., ƒ3500; Tel.: 023-5845435.
VOLVO's 340/360 div. met au- Ford Granada 2.3 stationcar, 5tomaat, '86t/m'91 v.a./1.850. drs, aut., als nieuw, 10/84,
NIEROP, de Vrienden van uw ƒ2550. Garage Slatuinenweg
Volvo! Vancouverstraat 2-12, 17 A'dam, 020-6123420.
A'dam-West. 020-6183951.
VWGolf 1.8i GT, '87, ƒ8500.
15 VOLVO STATIONS '85-'94, 2x VW Golf diesel, '88/'89, v.a.
ƒ 7475. Ford Escort 1.4 CL, '87,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. ƒ 5950. Ford Escort 1.6 CL aut.,
'87, ƒ5250. Ford Onon 1.4 CL,
'88, ƒ5750. Ford Scorpio 2.8i,
850 GLT
8/92 aut., leder int., '87, ƒ6000.
240 GL Estate 2.3, LPG . 1/89 Honda Civic 1.3 de luxe 12V,
740 GL Estate 2.3 4/90 '87, ƒ5950. Mercedes 190E,
740 GL, aut., 2.3 5/90 aut., verlaagd, '83, ƒ7500.
440 Escape 1.8 . . . ' . . . . 12/92 Nissan Micra Trend, '86,
440 Escape 1.8 12/92 ƒ3450. Opel Kadett 1.6i, l.m.
440 Escape 1.8
6/93 velgen, nwe banden, '89,
460 GL 2.0
11/92: ƒ 9250. Seat Marbella, 5600 km,
460 Comfort 1.8
1/94 als nieuw, '93, ƒ8500. Citroen
460 GLE LPG 1.8
10/93 AX 1.1 TGE, lichte schade, '92,
460 Lux Line 1.8 3/96 ƒ 5950. VW LT 50 diesel, meu340 automaat
8/89 belbak, APK, 11-97, ƒ12.500
Autobedrijf DICK MUHL
ex. BTW. Alles in perfecte staat
OFF VOLVO DEALER
+ nwe APK. Autobedrijf Been,
Nijverheidslaan 1, WEESP
Aalsmeerderdijk 386, AalsTel.: 0294-418200/418008
meerderbrug, 0297-327262.
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Renault sluit het jaar af met een grandioos spektakel, waarin

w

rr^rr::,:±.':c:-: B- i * sie«teiop m de sho^oom.
u de sleutelrol speelt. Maak nu kennis met de vele nieuwe

ntuum^^^
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te winnen!
tt.w.v.
w v f 35.975,-.
35 975 -. Er zijn twee van deze
eze auto's
u
i ingevulde
.
.. .i j„bon
u-..-,krijgt
wiintuuuw
i iwsleutel.
«ïlRutel.Zal
Zalde motor
Op vertoon van de
aanslaan...?

Kom van 12 december 1996
tot en met 2 januari 1997 naar de Alüjd
Prijs Slentelweken van Renault.

OCCASION CENTRUM
ZUID-OOST

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

Alfa Romeo
T.k. Alfa 75, b.j. 1990, APK okt
'97. Prima staat, ƒ 5500.
Tel. 020-6403111 (10-18 u.).

ouzuki Alto aut., km 76.000,
iw. APK, nette auto b.j. '85.
f 1.950.
NIEROP-DAIHATSU
A'dam West. 020-6183951.

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

Audi
Audi A4, jan. '96, 18.000 km +
airco, li.met. velgen, met. lak,
cd-wis. Nieuw ƒ 68.000, vraagprijs ƒ 50.000. Tel. 0172-470839

BMW

Opel Astra Station GLS Diesel
92, 175.000 km, ƒ13.500.
Weg. omst. BMW 328 l Coupé,
vISA Garage, 020 - 6278410. b.j. '96, leer, 4 hoofdst., dubb.
airbag, veel extra's, orig. 160C
km, pr. ƒ 79.500, evt. inruil. 030 2618585.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

318 l Coupé '95, van 1e eig.,
Perf Saab 900 T 16 Cabriolet, Recaro inter., 4 hoofdst., verl.,
17" velgen, Sebring uitl., afst.
'ederen interieur, ABS,
alarm, airbag, ABS etc, pr,
SAAB SERVICE MOLENAAR
ƒ44.500. 030 -2618585.
Hoofddorp 023 - 5614097.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen

Chevrolet

BX 14TE Palais '90,126000 km, Chevrolet Corsica 2.2,4-d. It U9
nwe APK, el.schuifd., trekhaak automaat, wit, 1992, 33.000
km, ANWB-gekeurd, ƒ13000.
vr prijs ƒ 5.500. 020-6533173.
Eindhoven. 050 - 3121407.
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
'20,- p. st. Testen is GRATIS.
T
el. 03463-51150.
Daihatsu
Citroen Olthof b.a.: met 3 tot 12
't AMSTERDAMMERTJE
•nnd garantie en financiering
Amstel 340-342
tegenover Carré
:egen zeer lage rente of uitstel
.<an betaling 1/8/97:
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Daihatsu

ƒ16.250
AX 11 TGE 1/95
AX 11 TGE 9/94
ƒ 15.500
ƒ 12.950
AX 11 TGE 1/93
ƒ 12.950
AX Furore 11/93
AX First 5/93
ƒ 12.750
AX Plaisir 5/91
ƒ 9.950
ƒ 7.500
\X 11 TE 7/90
,:X Furore 9/93
ƒ16.900
ƒ16.500
ZX Reflex 3/93
.IX Avantage 1/92
ƒ 14.250
<antia 18 X 16V 2/96/32.500
'solatorweg 40, A'dam
Sloterdijk (Afslag S 102).
fel 020 - 6823520.

NIEROP-DAIHATSU
voor NIEUW en 2.G.A.N.
en al uw onderhoud
Uw DAIHATSU is bij ons in
goede handende handen
Vancouverstr. 2-12 A'damWest 020 - 6183951.
(achter J. v. Galenstraat)

Fiat
Door garage goed onderh. Rat
T:po 1.4, 5 drs, b.j 1990, APK
10-'97, centr. deurverg. en stereo, ƒ5100,-. 020 - 6767412.

Ruime keuze in 2 CV occasions
ille leeftijden. De Eendenspealist Leende- 040-2061528. Aangeb. wegens overcomKM T Diesel Break amb airco pleet FORD SIERRA 1.6 APK
Clarion 10'94
ƒ39.500 t/m juli '97 ƒ 1950.020-6180755.
<M TD Aut. ABS '94 ƒ 29.500 Auto is in zeer goede st.
XM TD USX airco '94 ƒ 34 500 Ford Escort 1.41 CL, blauw
XM 20i Break aut '92/19900 55.000 km 11/92. Autobedr.
KM 2 Oi Break '92
ƒ 19.900 Jan Wals 020-4361697.
<antia 2.0i SX LPG '94/ 22.500
Xantia Turbo D'94
ƒ 25.000 Ford Escort 1600 CL, rood, als
Kantia 1.9 Diesel SX'94/ 22.500 nieuw, b.j. 11/87, sportuitv., 1e
7X Diesel '93 5 d.
ƒ 13.750 eig, ƒ4750. 020 - 6198767.
:X 14 Avantage '92 ƒ 10.750
-iX Diesel '93
ƒ 8.950
3X Turbo D '89
ƒ 4.950
GX TR D '87
ƒ 2.500
3X TGD Break '93
ƒ 15.900 Lotus Elite 6-76, kleur Wit, ge3X TGD Breal '92
ƒ 12.900 reviseerde motor, t.e.a.b. Auto3X TGD Break '90
ƒ 7.500 bednjf Jan Wals 020 • 4361697.
'-JX TGD Break '91
ƒ 9.950
3X RD Break '89
ƒ 5.950
3X 19 TZi '92
ƒ 12.500
3X 19 TZi '90
ƒ 8.950 300 SE autom. '87, Pullman, 4
BX 16 Tzi '90 LPG
ƒ 5.950 hoofdst., verl., 17" velgen, echt
BX 16 TRi '88
ƒ 3.950 nw.st., ƒ 14.500 030-2618585.
SX 16 TRi LPG '89
ƒ 3.950
!3X 14 TE '93
ƒ 9.950 Mercedes E 250D grijs metallic,
BX 14 TE LPG '89
ƒ 3.950 01-01-'91, 199.000 km, div. opAX 11 TE '90
ƒ 5.950 ties. Jan Wals 020-4361697.
C 15 D bestel '93
ƒ9.500
Adverteren in deze rubriek
VISA Garage B.V.
Tel 020 - 665.86.86
Houtmankade 37 A'dam
FAX 020 - 665.63.21
Tel 020-6278410.
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Ford

Lotus

Mercedes-Benz

Autocenter Konst Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.

Accessoiresen Onderdelen

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

RENAULT Drive-in Service;

Saab

Volvo

Suzuki
Vitara JLX Cabrio '92, geel
kent., stuurbekr., elektr. ramen,
zeer veel extra's, echt nw.st.,
pr. ƒ 18.500. 030 - 2618585.
Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

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

Autoverhuur

OUKE BAAS

Auto's te koop
gevraagd

LAAT ONS

AVONDSHOW
in kerstsfeer (met glühwein) bij
CAMPERLAND op donderdag
12/12 en 19/12 van 17.00 22.00 uur Hymer - Dethleffs Hobby en Arca dealer. 115
campers in de showroom!
Campcare B.V. Ind. terrein,
Warmoeziersweg Bergschenhoek, 010 - 5221515.

UW
PRODUKT
EEN
DIENST
BEWIJZEN.

• Bewijsnummers van een
1990, a contant. Belt u voor inl. geplaatste advertentie in deze
0341-419354 of 0652-977028. rubriek krijgt u alleen
DE HOOGSTE PRIJS voor elk toegezonden als u dat bij de
merk auto è cont. met vrijwar. opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
bewijs. Tel.: 020-4824640.
daarvoor bedragen ƒ4,50

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4109116.

Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhangw. en carav.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
Verkoop & verhuur van
035-6835858 of 06-53331964,
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type auto 7 dagen per week, 8-23 uur.
Wij komen vrijblijvend langs.
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet pag. 888
Gevraagd jonge auto's v.a.

niet duur!!!

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Campers

SAMEN
ADVERTEREN MET*
'
'
DAT MAG WEL: i N DE' kpNfï

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere • Zaanstreek' - Aalsmeer e.o.
20 autonjlessen -t- examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 mm.
Autonjlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 • 20.00 uur a 10,- per keer.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophehalaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motornjlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
THEORIELES BROMFIETS MOTOR AUTO VRACHTAUTO
+ examenreservering voor iedereen. Ook zenden wij u graag de
gratis rijles-mfogids voor een juiste ri|schoolkeuze. 020-6633773
Autorijschool Dolfijn
1e 5 lessen ƒ 125 p/u (60 mm)
vervolglessen ƒ45,- p/u
Golf GTI, sept. '92, i.z.g.st.,
Info: 020 - 4655072.
onderhoudsboekjes -f extra's,
ƒ23.750. Tel. 020-6698220.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
GOLF III 1.6GL'92,d.paars, met
Amsterdam. Met een goed
centr. vergr., stuurbekr., l.m.
team instructeurs geven wij op
velgen, ƒ 18.500.020-6313987.
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook! VW Polo 1.4 Fox van 1e eig.,
Hoog slagingspercentage en rood, zeer speciale uitv., weinig
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. km's, nw.st., pr. ƒ 10.500.
Tel.: 020-6868063/6332405 of 030 • 2618585,
06-54633678. P.S. Ook 8-week- «Auto te koop' Plaats in deze
se cursussen en examenroutes rubriek. U zult verbaasd staan
rijden is vanzelfsprekend.
over het resultaat.

Volkswagen

Winferinspeclïe met sfartgarantie voor f35,-*.
*Vraag naar de garantievoorwaarden.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565
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Commerciële bijlage van

De vierde(urs)
Renault Mégane
ient zich aan
A DE RENAULT SCENIC, Auto van het jaar 1997,
heeft inmiddels ook de sedan zich in het rijtje
Méganes geschaard. Zonder twijfel is dit de minst
spannende variant. De Coupé, vijfdeurs hatchback en
Scénic (MPV) spreken door hun uiterlijk nu eenmaal meer
tot de verbeelding. Een vierdeurs sedan oogt gewoon niet
zo jeugdig en sportief. Gelukkig maar dat veel mensen niet
alleen op uiterlijk vallen. Renault verwacht dat volgend
jaar één op de vijf verkochte Méganes een sedan zal zijn.
De rode Mégane sedan waar wij
gedurende een kleine week mee
kennis hebben gemaakt, imponeert met zijn
karakter. Achter
het in hoogte
verstelbare stuur
leer je de auto
pas echt op zijn
kwaliteiten waarderen. De stoelen zitten prima en de auto laat
zich eenvoudig bedienen. Het
interieur is uitnodigend en van de
meeste gemakken voorzien. De
auto heeft alles wat je nodig
hebt. Het belangrijkste onderdeel
van de sedan of eigenlijk de
voornaamste reden om voor een
sedan te kiezen, is de kofferruimte. Deze meet in de zo bescheiden ogende vierdeurs Mégane
maar liefst 510 liter! We kennen
zat auto's uit een hogere klasse

die daar niet aan komen.
De ruimte voor in de auto, het
motorcompartiment, is bij 'onze'
rode sedan
gevuld met
een 1,4 liter
motor. Deze
viercilinder
benzinekrachtbron is de lichtste variant
waar Renault de auto mee levert.
De krachtbron geeft een vermogen van 55 kW/75 pk af en op
zich is dat voldoende. Degene
die echter regelmatig met vier
volwassenen in de auto zit of
veel zware bagage te vervoeren
heeft óf vaak een aanhanger
achter de Mégane koppelt, kan
beter uitwijken naar de krachtigere 1.6 motor. Deze levert 15 pk
meer en dat is net genoeg om de
auto zijn werk vlotter en stiller te

'Das Goldene Lenkrad1
gaaf naar Audi A3
Audi heeft voor de A3 een belangrijke internationale prijs m de
wacht gesleept. Het is de door het Duitse blad 'Bild am Sonntag'
ingestelde titel 'Das Goldene Lenkrad'. Die wordt toegekend aan
de beste auto in zijn klasse.
Voor de competitie komen alle nieuwe automodellen in aanmerking, die sinds november 1995 op de markt gekomen zijn De
Audi A3 kreeg 1.328 punten van de maximaal te behalen 1.725.
Een internationale jury heeft alle mededingers beoordeeld op
negen criteria. Het gaat daarbij om vormgeving, comfort, prestaties, verbruik, milieuvriendelijkheid, bedieningsgemak/rijgedrag
en veiligheid alsmede om de vraag of je waar voor je geld krijgt.
'Das Goldene Lenkrad' of in het Nederlands, Het Gouden
Stuurwiel, is daarmee een kwalificatie die veel zegt over de
capaciteiten van een auto. De A3 is sinds september op de
markt en heeft in die korte periode nu al zijn derde belangrijke
award op zak. Eerder is deze auto bekroond met de 'Statement
of Design' en de Oostenrijkse Automobiel Prijs.

Renault verwacht
dat volgend jaar
één op de vijf
verkochte
Méganes een
sedan zal zijn.

laten doen. Het prijsverschil
bedraagt zo'n 1.200 gulden maar
in onze ogen is dat goed
besteed. Bovendien ligt het verbruik van de 1.6 iets lager.
De 1.4 motor is overigens wel
een hele prettige en moderne
krachtbron. De viercilinder doet
zijn werk met graagte en boven
de 4.500 toeren per minuut joelt
hij het uit van plezier. De motor
kan het ook niet helpen dat hij
een fractie onderbemeten is ten
opzichte van zijn gastheer.
Evengoed is de zogenaamde
'Energy' motor in staat tot knappe prestaties. Zo duurt de nul-tothonderdsprint minimaal 14,3
seconden. Op papier bedraagt
de topsnelheid 170 kilometer per

Citroen in sfripvorm
uur. Daarbij is het verbruik met
een gemiddelde van 1 liter
brandstof op 13,5 kilometer
beslist acceptabel. Wie een
bescheiden rijstijl heeft, zal
bovendien aangenaam verrast
zijn door het vriendelijke en stille
karakter van de motor. Voor de
hele auto geldt overigens dat
deze mooi stil is. Ook op de snelweg dringt er maar weinig geluid
door in het klaarblijkelijk afdoende geïsoleerde interieur.

Deze geeft de brave vierdeurs
echte race-aspiraties. De nul-tothonderdsprint kost die variant
nog geen tien seconden terwijl
de topsnelheid bijna 200 kilometer per uur bedraagt. Voor wie
veel grote afstanden aflegt, is de
sedan ook verkrijgbaar met een
1.9 liter dieselmotor met en zonder turbo. Inmiddels heeft
Renault dus bijna het Méganegamma compleet. Volgend jaar
volgt nog de cabrio.

Eigenlijk klopt alles aan de
Mégane sedan. De auto is ruim,
heeft zeer veel bagageruimte en
is mooi stil. Bovendien is het
weggedrag uitstekend. Wie daar
prijs op stelt kan met de onschuldig ogende vierdeurs nog
behoorlijk sportief door de bocht
gaan. Ofschoon de auto geen
snelheidsduivel is ligt de kruissnelheid redelijk hoog. Dit is
vooral te danken aan de lange
versnellingen en de stilte en rust
in het interieur. Wat deze eigenschappen betreft, is de Mégane
sedan een prima reiswagen.
De Mégane sedan is behalve
met een 1.4 en een 1.6 ook verkrijgbaar met een 2.0 motor.

De vierdeurs sedan is verkrijgbaar vanaf 30.695 gulden Voor
dat geld levert Renault de
Mégane sedan 1.4 RN, de eenvoudigste uitvoering. En dat is
beslist niet overvraagd. De auto
is immers behoorlijk compleet,
zeer comfortabel en heeft een
overvloed aan bagageruimte. De
geteste uitvoering is de iets luxere 1.4 RN uitvoering ter waarde
van 32.825 gulden. Deze heeft
onder meer centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en een in hoogte verstelbaar stuurwiel. De sedan met 1.6
motor begint bij 34.025 gulden
en de 2.0 bij 35.850 gulden. De
Mégane sedan diesel is verkrijg-

baar vanaf 34.175 gulden en
voor de turbodiesel dient 6 020
gulden extra te worden betaald.
SPECIFICATIES:

Renault Mégane sedan 1.4 RN
Motortype:
Cilinderinhoud:
Vermogen:
Max. koppel:
AcceleratieTopsnelheid:
Gem. verbruik:
Prijs:

1.4 viercilinder
benzinemotor
1.390 cm3
55 kW/75 pk
bij 6.000
t p.m
107 Nm bij
4.000 t.p.m.
14,3 sec van
0-100 km/uur.
170 km/uur.
7,4 ltr/100 km.

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Zonwerend glas

De vormgeving oogt bijzonder
elegant. Van de zijkant gezien
lijkt het alsof de auto is bedoeld
voor twee personen. Achterin is
evenwel plaats genoeg voor
twee volwassenen. De neus met
aan weerszijden de dubbele koplampen heeft een sterke gelijkenis met die van de E-klasse.
Toch is er een subtiel verschil.
De koplampen van de CLK zijn
niet alleen kleiner, maar hellen
ook iets sterker naar achteren.
De elliptische vorm valt duidelijker op.
De CLK is zo'n acht centimeter
langer dan de C-klasse sedan.
De breedte en de wielbasis zijn
gelijk. Zowel voor- als achterin
zijn er kuipvormige sportstoelen.
De leuningen van de zetels ach-

ter zijn neerklapbaar om de
kofferruimte te vergroten.

V6
IVfercedes wil de coupé in eerste
instantie met drie verschillende
motoren gaan leveren.
Hagelnieuw is een 3,2 liter zescilinder waarvan de cilinders in
paren van drie in een V-vorm
staan opgesteld. Deze opbouw
kennen we van andere merken,
maar bij Mercedes is bijna sprake van breken met een traditie.
Het merk heeft jaren gegrossierd
in zescilinder lijnmotoren, waarbij
de cilinders op een rij achter
elkaar staan.
De V6 maakt een compactere
bouw mogelijk. De andere
krachtbronnen, waaruit straks te
kiezen valt, zijn een 2,3 liter viercihnder met compressor (bekend
van de SLK roadster) en een 2,0
liter viercilinder van de C- en de
E-klasse.
Op het vlak van veiligheid introduceert de Duitse fabrikant voor
de CLK het zogenaamde 'rijbevoegdheidssysteem'. Dat heeft
niets te maken met een rijbewijs
met pincode op zoiets. Nee, het

Kopers zullen nog even geduld
moeten uitoefenen, want
Mercedes wil de CLK niet eerden
dan juni volgend jaar gaan verkopen. De prijs zal tegen die tijd worden vastgesteld.

De laatste race om de Citroen Saxo Cup is door de Nederlander
Sandor van Es gewonnen. Ferry Duivenvoorde en Debbie
Loogman zijn kampioen geworden.
Ferry Duivenvoorde heeft hiermee tevens zijn Saxo Cup-carrière
afgesloten. Volgend jaar komt hij. uit in het Nationale toerwagenkampioenschap Dutch.

Daewoo actief in Vietnam
Daewoo Motor Co. heeft een fabriek geopend m het Vietnamese
Hanoi. Het is een jointventure met de Vietnamese overheid die
de naam Vidamco heeft. De productiecapaciteit bedraagt 22.000
auto's op jaarbasis.
Tijdens de officiële opening zei Daewoo-oprichter Chairman Kim
Woo-Choong: "Vidamco zal een grote bijdrage gaan leveren aan
de ontwikkeling van de Vietnamese auto-industrie". De fabriek
zal volgend jaar 3000 personenauto's en bussen produceren die
met name in Vietnam verkocht zullen worden.

Suzuki Swift vernieuwd
Executive is bij Jaguar geen holle frase.

TUNTEN MET PRIJZEN is niet aan Jaguar besteed.
Dit merk van Britse origine kleedt zijn modellen liever
met wat extra exclusiviteit aan. Zo is de XJ6 nu in een
Executive verkrijgbaar. De stoelen zijn dan bekleed met
'embossed' leder. Het gaat om leer met een chique reliëf
structuur, zoals Jaguar die al gebruikt voor zijn topmodel
XJR 4.0 Supercharged.

S

Jaguar spreekt bij de Executive
van een ongeëvenaarde verhouding tussen prijs en kwaliteit. Het
accent ligt daarbij op het laatste,
want met een aanschafbedrag

E DIRECT INGESPOTEN turbodieselmotoren van
Volkswagen en Audi zijn zeer zuinig. Opnieuw is
daarvoor onlangs het bewijs geleverd door de kampioen zuinig rijden Gerhard Plattner. De door hem best uurde Audi A6 2.5 TDI verbruikte slechts 4,63 liter per honderd kilometer.

D
Gerhard
Plattner met de Audi A6 bij het startpunt in Nieuwerkerk
aa
n den IJssel. •

Citroen Saxo Cup

Alle versies zijn uitgerust met een 1,9 liter diesel motor en een
vijf versnellingsbak. Als extra zijn de laadruimten voorzien van
een speciale wandbekleding, een multiplex vloer en een tussenschot als afscheiding tussen laadruimte en het luxe inzittenden
compartiment.

van 139.000 gulden is moeilijk te
spreken van een 'aanbieding'.
Als het gaat om geld dan zit de
kracht hem toch vooral m het in
relatie tot deze prijs scherp

Minder dan vijf liter
over honderd kilometer
Voor een auto met een eigen
gewicht van anderhalve ton is
dat zeer spaarzaam. Te meer,
omdat Plattner een gemiddelde
snelheid van 102 km/uur heeft

Wie deze maand een autowrak inlevert bij een ARN-bedrijf en de
slagzin afmaakt, heeft ook kans op het winnen van dit geldbedrag. ARN wil met deze actie de aanvoer van autowrakken naar
de erkende autodemontagebedrijven bevorderen. Ook zonder
het winnen van deze prijs is het voordeliger om een autowrak
naar een ARN-bedrijf te brengen. Daar kun je de auto gegarandeerd gratis inleveren. Bovendien krijg je ook een officieel RDWvrijwaringsbewijs. De auto wordt dan op een milieuverantwoorde
wijze gedemonteerd en een groot aantal materialen krijgi een
nieuwe bestemming. De kosten van deze verwerking worden
betaald uit de verwijderingsbijdrage van 250 gulden die kopers
van nieuwe auto's sinds 1 januari 1995 verplicht zijn te betalen.

Voor de eerste keer in haar geschiedenis heeft luchtvaartmaatschappij KLM Italiaanse auto's aan het wagenpark toegevoegd.
Een tiental nieuwe Rat Ducato's en vijf Scudo's zijn onlangs officieel in gebruik genomen door de heren drs. G.J.F. Stam, A.H.
van Zadelhoff en M.P.J. Jansen van KLM Facilitaire Produkten
en Wagenparkbeheer.

heeft vooral te maken met veilig
rijden. Zo omvat het systeem een
'rem-assistent'. Dit herkent noodsituaties aan de hand van de
snelheid waarmee het rempedaal
wordt ingetrapt Is de druk op het
pedaal niet hoog genoeg voor
het bereiken van de maximale
vertraging dan doet de elektronische 'rem-assistent' er een
schepje bovenop.
Gevaren van doorslippen en de
controle over de wagen verliezen, zijn er niet. Het antiblokkeersysteem (ABS) zorgt ervoor
dat de wielen tijdens krachtig
remmen blijven draaien. Dat
, houdt de wagen bestuurbaar. De
CLK is trouwens ook uitgerust
met een antidoorshpregeling, die
ervoor zorgt dat de auto bij snel
optrekken en in bochten mooi
stabiel blijft. De veiligheid is verder gewaarborgd met airbags
voor bestuurder en bijrijder en
met sidebags in de stoelen.

Dat je met het inleveren van een autowrak nog een leuke prijs
kunt winnen, heeft mevrouw Vermeulen uit Wageningen ondervonden. Wel moest zij daarvoor een originele slagzin verzinnen.
Die luidde: 'Ik breng mijn auto naar een ARN-bedrijf, zodat zij
milieuvnendelijk rei'ncarneert in een ander autolijf.' Auto
Recycling Nederland heeft aan mevrouw Vermeulen onlangs een
cheque ter waarde van vijfduizend gulden uitgereikt.

Fiats voor KLM

ercedes CLK met
noet van E-klasse
E COUPE CLK van
Mercedes-Benz heeft
een sterk op de Eklasse lijkende snoet. Toch
is het een klasse op zich.
Met een lengte van 4,56
meter valt hij precies tussen de C- en de E-klasse in.
De nieuweling is een debutant tijdens de AutoRAl in
februari volgend jaar.

Vijf mille na inleveren
autowrak

•ƒ32825,--

'Embossed' leder
in XJ 6 Executive

Elegantie is troef bij de Mercedes-Benz CLK.

De geschiedenis van Citroen is op een spannende manier in
beeld gebracht onder de titel 'De Auto's van het Avontuur'.
Aanleiding voor dit stripboek is het eeuwfeest van het stripverhaal. Uitgever is Citroen Belux, René Follet tekent voor de tekeningen en Jean Claude de la Royère heeft de teksten opgetekend. Het eerste deel van 'De Auto's van het Avontuur' heet 'Fen
passie voor Uitdagingen' en dat is inmiddels bij Citroen
Nederland te koop. In dit boek wordt verhaald var. spannende
expedities door Azië en Afrika. Het tweede deel staat voor 1998
op de rol.

bereikt op zijn tocht over gewone
wegen van Nieuwerkerk aan den
IJssel naar Solden in Tirol. Een
tocht van 1.149 kilometer die leidde van het met de auto laagst

bereikbare punt in Europa (-7 m)
naar het hoogst bereikbare (+
2.822 m).
Bij de start is de tank verzegeld.
Bovendien is Plattner gedurende
de tocht van elf uur gevolgd door
ANWB-medewerker W.F.
Franssen. Voor een motor die
een vermogen levert van maximaal 103 kW/140 pk is een verbruik van één op 21 absoluut top
te noemen

gestelde maandelijkse leasetarief
van 2.998 gulden
Menigeen zou zo'n bedrag graag
maandelijks op zijn rekenmg-courant geboekt zien. Jaguar is dan
ook bestemd voor bovenmodale
autorijders. Dat is trouwens al
jaren het geval. De Executive is
een nieuwe versie, die de Saloon
en de Sport 3 2 opvolgt HIJ is uitgerust met een sportief afgestemd onderstel dat bestaat uit
zwaardere veren en sterkere stabilisatiestangen.
De luxe is enorm Standaard zijn
cruise control en een volledig
automatische klimaatregeling
Dat geldt ook voor de audioinstallatie met acht luidsprekers
en de vier-traps automaat. En
wat de 'embossed' lederen bekleding betreft Het hoeft niet, want
voor dezelfde prijs is de auto te
leveren met een combinatie van
leer en wol.
Onder de sierlijke motorkap staat
een zescilinder krachtbron met
vier kleppen per cilinder Die
zorgt voor prima prestaties Het
vermogen bedraagt 161 kW/216
pk. De krachtbron heeft een
inhoud van 3,2 liter

Suzuki heeft zijn Swift een ander aanzien gegeven. De fabrikant
heeft ook direct onderhuids veranderingen doorgevoerd. Het
resultaat valt bij de dealer te bewonderen. De prijzen beginnen
bij 18.995 gulden (incl. BTW/BPM) voor de dnedeurs Hatchback
Suzuki Swift 1.0 GL
Aan de voorzijde vallen al direct veranderingen op. Zo is er een
grille en zijn de koplampen, bumpers en de motorkap vernieuwd.
De meeste uitvoeringen hebben nu standaard twee airbags en
elke Swift beschikt over een elektronische startonderbreker Een
ABS-remsysteem is standaard voor de uitvoeringen met een 1,3
liter krachtbron onder de motorkap. Binnenin zijn het de nieuwe
bekleding en het anders vormgegeven dashboard (met een centrale ruimte voor het neerleggen van een sleutelbos bijvoorbeeld)
die in het oog springen.

Mitsubishi Canfer vernieuwd
Het 'werkpaard' van Mitsubishi, de Canter, is vernieuwd Beide
series (met GVW's van 3.500 tot 6.000 kg) hebben een nagenoeg nieuwe cabine gekregen. De cabine wordt gekenmerkt
door afgeronde hoeken, vrijwel vlakke oppervlakken en een
opvallend royale voorruit.
Deze vormgeving zorgt voor een vermindering van de luchtweerstand (met maar liefst zeven procent) en een beter zicht voor de
bestuurder. Ook het interieur is stevig onder handen genomen.
De zachte smaakvolle bekleding zou je eerder in een personenauto verwachten.

Tienduizendste Hyundai
Hyundai loopt goed op schema. Per maand verkoopt het
Koreaanse merk gemiddeld duizend auto's. Daarom kon precies
op 1 november jl. de tienduizendste auto van dit jaar worden
afgeleverd. De mijlpaal ging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij
De familie Goes uit Rijpwetering viel die eer te beurt. Behalve
met een Lantra ging het gezin ook met een stapel cadeaus naar
huis.
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lage prijzen door gezamenlijke
@ Extra
inkoop van 3000 Experts in Europa.
een jaar lang Expert All-Risks@ Gratis
Garantie (bij aankopen boven 490,-).
en Aansluiten
@ vanGratisal uwThuisbezorgen
apparatuur.
Gratis Geluidsgarantie vooreen
@ optimaal geluid in uw huiskamer.
(ifly Gratis Video-onderhoud.

8-PERSOOWS
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GEl

Gezellig met de <
Zinsgebruik van olié;öi
Wiet eenvoudig te reimget,^

@

Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen.
/45?\ Betaalgemakmetde
xf^ Expert Creditcard.

.-X».

^2±sss*

HPEUfi*11 •""--^

GRATIS

KERSTMAN^.
Bij aankoop van al deze
aanbiedingen krijgt u oe^ ^, ^
30 cm grote, swingende
kerstman;die de mooiste kerstmelodieën voor u speelt.

WHIRLPOOL
KOMDENSDROGER
GEEN AFVpÉ^NODIG^Nieilw:.;V V-•,\. f •.,'".- ,,.. ï
droogsysteemvoor optima'aTgébrüik'van energie.
Diverse programma's met af koel-.en antikreukfase.
Handige gróte vulopening. Inhoud 5 kg.
NU MET GRATIS BADHANDOEKt.w.v. 30,-. ADV.ja

DB^AADLOZE Sony hoofdfelefoon

i w. v. 129,-!

sf^~

Ë?
SONY MHC 771MINISET

£tëL®&&£fr£&;&&&&JM&M3^&:M'-

^

De populairste miniset van Sony.
Maar liefst 2x 50 Watt en Bass Booster.
ï^V^'- "
Met 3 CD-wisselaar, autoreverse
/§ '"
cassettedeck met Dolby B en 9-bands spectrum
analyzer. Inkl.
3-weg speakers en
afstandsbediening.
NU METS'
GRATIS CD'S.
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JVC HRA 637 STEREO VIDEORECORDER

* ca

NIEUWSTE MODEL! 4 Koppen voor een perfekt scherp
beeld. Probleemloos te programmeren met Showview
en PDC. Hifi-stereo geluidsweergave. Met variabele
slowmotion en automatische zenderinstelling. VANS99;-

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

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines,.koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, .video, hifi.
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SPRANKELENDE KERSTVERKOOP
De Sfeervolle Kerstdagen staan bijna voor uw deur en wij hebben
daarvoor de mooiste decoraties. Kerstbomen, guirlandes, kerstlampjes en vele soorten boomdecoraties. Zelfs
kerstbomen waar al 600 lampjes inzitten! En alles heel betaalbaar.
Volop keuze om een prachtige uitstraling in uw
etalage of bedrijf te creëren. Maar zeker ook om
het bij u thuis gezellig te maken, ledere werkdag
geopend van 8.30-17.00 uur.
SPECIALE WEEKENDVERKOOP OP ZA 14 EN
ZO 15 DECEMBER VAN 10.00-16.00 UUR.
B&W Decoratiematerialen, Wehckebachweg 83
(metro Spaklerweg) Amsterdam, 020-693.4848

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

GIGANT FAILLIET
ALLES TOT 90% ONDER^D^/VINKELPRIJS.
'KÏÏWi* ••HBl£7> OP. SLECHTS

lAlle bekende merken
ISKI-SCHOEN

Nordica
Raichle

SKI-BROEKEN
Nu vanaf
15
WINTERJACKS

Nu vanaf' . '. •

25

JNDERDAG 12 dec. 13.00-21.00 uur
(VRIJDAG 13 dec. 13.00-21.00 uur l
ZATERDAG

14 dec. 10.00-17.00 uur

TRAININGSPAKKEN

mtmus PAND v. D.BIJL MEUBEIHUIS
l Nog véél
aanwezig!
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t>rima voorbereiding op sneeuw- en/of zonvakantie

Verstandig genieten en bruin worden
i« én op de drie Nederlanders
of ligt weieens op de zonnesnbank te genieten. Dat is
derdaad plezierig, behaaglijk
/arm, het geeft een zalig, ontipannend gevoel en je wordt er
iog mooi bruin van ook. Als dat
onnebad met een beetje over3 g wordt genomen, kunnen we
jns met een gerust hart tussen
Ie lampen neervlijen. Ook in dit
pargetijde en dan vooral als
jrirna voorbereiding op een winbrvakantie naar de sneeuw
in/of naar de zon.
•n om dat 'overleg' een duidelijke vorm
geven, hebben alle instanties die er
iee te maken hebben, en dat waren
itterlijk alle belangengroepen in
ederland, hun inzicht, deskundigheid
in research onlangs gebundeld tijdens
ien uniek, nationaal congres. Daar
:aten wetenschapsmensen (dermatpjgen en specialisten op het gebied
an de endocrinologie en de medicina2 fotochemie) om de tafel, samen met
nensen van de Nederlandse
lankerbestrijding/Koningin Wilhelmina
:
onds (KWF), de Gezondheidsraad,
iet KNMI, de zonnebranche en de
ichoonheidsbranche.
lo'n samenwerking heeft eigenlijk in
Ie hele wereld haar weerga niet. De
iele branche, gevormd door de
Stichting Verantwoord Zonnen (de
abrikanten), de Stichting Profzon (de
landel) en de Sanezo (de zonnestulio-houders) had overigens al in juni
'994 samen met het KWF het brede
ilatform 'Verstandig Zonnen' opgericht
en ook dat was al iets heel bijzonders.
[De bijeenkomst van specialisten op het
lebied van zonlicht en de effecten
laarvan heeft unaniem een aantal
egels en adviezen vastgesteld, die
ans de'leidraad vormen voor alle
onnestudio-houders en verkopers van
iruiningsapparatuur in Nederland oor zover verbonden aan het Platform
'erstandig Zonnen en/of de Sanezo.
let 'zonne-congres' kwam onder meer
ot de conclusie dat het gaat om de
losis, de hoeveelheid en niet om de
iron. Natuurlijke en kunstmatige UV
ultra violet) straling brengen gelijke
;ffecten teweeg. Met andere woorden,
Ie kunstzon heeft dezelfde effecten als
ie zon. Maar het is natuurlijk wél zo,
lat de samenstelling van licht uit zonielampen*n de fabriek zeer nauwkeuig wordt bepaald, terwijl het licht van
Ie natuurzon wordt beïnvloed door de
itmosfeer. Zonder de filterende wer-

king van de atmosfeer zou die echte
zon zelfs dodelijk zijn. De zon produceert stralen van verschillende golflengten. De stralen met de kortste golflengte, (UV-C), zijn schadelijk, maar
gelukkig komen die in Europa, dankzij
de klimatologische omstandigheden,
nauwelijks voor. Zonnebanken filteren
UV-C helemaal weg. Voor verantwoord
zonnebaden hanteren de geleerden de
eenheid MED (Minimale Erytheem
Dosis). Eén MED is de hoeveelheid
U V-licht A en B die maakt dat de huid
na 8 tot 24 uur net rood begint te worden. De mensheid laat zich in vier
huidtypes verdelen. Type 1, de mensen
met een zeer lichte huid, rood haar,
sproeten en blauwe ogen, kan maar
beter zo weinig mogelijk in de zon of
op de zonnebank gaan liggen. Dat
geldt overigens ook voor jonge kinderen: die moeten altijd goed bedekt en
met een hoedje op het hoofd op het
strand spelen.
Hoe gevoeliger de huid, des te sneller
is de dosis van 1 MED bereikt. Een
zonnebankkuur van 10 beurten levert
maximaal 10 MED op; een dagje aan
het strand kan al 5 MED opleveren.
Het is een kwestie van een optelsom.
De Gezondheidsraad adviseert orrj niet
meer dan 100 MED per jaar te ondergaan, waarvan bijvoorbeeld rond de
helft via bruiningsapparatuur. Dat komt
neer op ruim vijftig zonnebankbeurten
per jaar. Daar komen zelfs bekende,
gebruinde, televisiepresentatoren en
nieuwslezers niet aan toe.
De lampen in de bruiningsapparaten
zijn tegenwoordig zó uitgekiend dat ze
wel het gewenste beschermende effect
hebben, maar toch UV-A en een
gecontroleerde hoeveelheid UV-B afgeven - want daar word je, mits met mate
gebruikt, nou zo lekker bruin van.
'Veilig' zonlicht is een relatief begrip:
maar er bestaan ook geen veilige
broodmessen. Men dient zich te nouden aan de aanwijzingen van het deskundig personeel van de zonnestudio
of aan de uitvoerige gebruiksaanwijzing die bij uw huisapparaat is geleverd. Bescherming van de ogen met
een UV-brilletje is bijvoorbeeld een
must.
De natuurzon is onbetrouwbaar, hoe
lief wij haar ook hebben. Dat komt
doordat de intensiteit en het spectrum
nooit gelijk zijn (of blijven). Dat heeft te
maken met het seizoen, de afstand tot
de evenaar, het tijdstip van de dag en
nog zo wat dingen. Zonne-apparatuur
is altijd van constante kwaliteit. Daar
kun je van op aan. Die lampen gaan
op de minuut nauwkeurig aan of uit,

zoals wij dat willen. Iemand die ooit op
het strand in slaap is gedoezeld, weet
waarover wij het hier hebben. Met een
zonnebank kun je dus een perfect op
je persoonlijke huidtype afgestemd
kuurplan bepalen.
Dat is bij de natuurzon onmogelijk vaak alleen al als gevolg van het
gebrek aan discipline dat velen van
ons hebben als we buiten in de zon liggen. De zon is goed voor ons, als wij
verstandig met haar omgaan. De ontspannende werking van een kuurtje op
de zonnebank: heerlijk tegen vermoeidheid en stress. Bovendien maakt
het de winters meteen een stuk korter.
Preventief wordt UV gebruikt tegen
wintermoeheid en, om nog maar iets te
noemen, de vorming van vitamine D is
eveneens een belangrijk bijkomend
effect, ter versterking van het bottenstelsel. Maar hou je aan de regels. De
deskundigen zeggen: "Zon Wijzer,
Buiten en Binnen" - ze doen het zo te
zien zelf ook.
Eén van de mensen die zich zeer heb-

ben ingezet voor een wetenschappelijke begeleiding en voorlichting van de
zonn.ebranche is drs. Karel van Koppen
van net KWF. "Aan het verantwoord
zonnen - zonnebank of natuurzon - zitten zó veel aspecten", zegt hij, "dat het
rapport naar aanleiding van de studies
door drie verschillende deskundigen
moest worden geschreven, ieder vanuit
zijn eigen invalshoek". Het KWF heeft
een startsubsidie verstrekt aan de
opleiding voor zonnestudiohouders, die
haar eerste geslaagden reeds heeft
afgeleverd. "Het publiek moet zo goed
mogelijk worden voorgelicht over verantwoord zonnen", aldus van Koppen.
"Uitgangspunt blijft het standpunt van
de Gezondheidsraad, dat het plezierzonnen moet worden beperkt tot 100
MED per jaar. Daar moeten we het
publiek in opvoeden. Er zijn heel wat
processen waarbij UV een positieve rol
speelt, maar je moet er wel verstandig
mee omgaan."
Drs. van Koppen hoopt dat de erkenningsregeling voor zonnestudio's die
inmiddels op stapel staat, de nog niet

bij de Sanezo aangesloten werkers uit
de zonnebranche ook over de drempel
helpt. De zonnebranche wil thuis of in
de studio 'plezier' aan de mensen verkopen. Goed opgeleid personeel voorkomt dat er problemen ontstaan.
Van Koppen: "De zonnebank heeft voor
veel mensen ook een sociale functie.
Sommigen zeggen: het is m'n enige
halve uurtje volkomen rust, helemaal
voor mezelf. Wij werken overigens niet
alleen samen met de bruiningsbranche, ook met de reiswereld, de ANWB
en de ANVR, hebben wij campagnes
voor verantwoord zonnen. Wij zeggen,
geniet van je zonvakantie, maar overdrijf niet. Juist, als je dat gezamenlijk en
eenduidig doet, kom je uiteindelijk toch
tot een verandering in het gedrag. We
weten bijvoorbeeld allemaal dat vet
belangrijk is voor de mens, maar dat te
veel vet ongezond is. Velen laten zich
nog steeds niet door deze wetenschap
leiden. Zo zul je ook altijd een stelletje
té fanatieke zon-aanbidders overhouden - maar voor het gros van de bevolking slaat onze goede raad aan.

Dat blijkt ook uit het grote aantal folders dat wij op aanvraag versturen."
Monica van Ee (34), voorzitter van de
Stichting Educatie Zonnebranche
(STEZON) is blij dat een eerste groep
cursisten onlangs met het welverdiende vakdiploma naar huis kon gaan.
Ook zij streeft er naar dat in alle
Nederlandse zonnestudio's en bij de
vakhandelaren binnenkort een perfect
opgeleide zonne-consulent het publiek
kan bijstaan en voorlichten.
"De cursus die nu met steun van het
KWF en met de instemming van het
Ministerie van Economische Zaken is
gestart, is niet gemakkelijk", zegt ze,
"onze mensen krijgen het diploma niet
cadeau. Het examen is zowel schriftelijk als mondeling. Onze zonne-consulenten kunnen het publiek bijvoorbeeld
helpen te ontdekken, dat de combinatie natuurzon/zonnebank erg handig en
aangenaam kan zijn. De mensen hebben er geen idee van in wat voor zonnig land zij wel leven ..."

Bruin is
nog maar
kort 'mooi'
Het 'bruin zijn' als schoonheidsideaal bestaat eigenlijk pas sinds het
begin van de jaren dertig. De
Franse mode-ontwerpster Coco
Chanel baarde in die tijd opzien
met een zongebruinde huid. Vóór
die tijd beschermde men zich het
liefst met kleding en parasolletjes
tegen die vreselijke, bruinende zonnestralen. Een bruin gezicht was
vroeger zelfs ordinair: 'iemand die
in de felle zon zijn of haar brood
verdiende moest wel van zeer eenvoudige komaf zijn', zo redeneerde
men in die tijd.
Tegenwoordig is een gezonde, lichtgebruinde teint weer helemaal 'in'.
Zo hoort het dus!

luidsprekers

En ontvang tot
lUUU,- terug voor
uw huidige luidsprekers.
Er zijn vele redenen om over ff'Stappen op
het Bose® Acoustimass® luidsprekersysteem,
zoals stereo in de hele kamer, levensechte
geluidsweergave en zo goed als onzichtbaar te
plaatsen kubusluidsprekers. Maar vanaf vandaag is er
een extra reden: koop nu een Bose Acoustimass 5-11,7
of 10 luSsprekersysteem en profiteer van een inruilbedrag
tot ƒ 1000,-.

Bose Acoustimass 5-ïï luidsprekersysteem ƒ 1998,Bose Acoustimass 7 luidsprekersysteem ƒ 2498,Bose Acoustimass 10 luidsprekersysteem ƒ 2998,Uw aanschafprijs van toen levert nu dik geld op. Daarom garanderen we
altijd een minimum inruilbedrag van ƒ 300,- voor uw huidige luidsprekers
(u kunt maximaal één set luidsprekers inruilen per gekochte set Bose
Acoustimass 5-11,7 of 10, vraag uw dealer naar de voorwaarden). Bijbehorende
luidsprekers welke gekocht zijn kompleet bij een micro, mini, midi of een full size
systeem en alle merkloze luidsprekers ongeacht de ouderdom hebben een vast
inruilbedrag van ƒ 300,-.

uw huidige luidsprekers

Bose
Acoustimass 5-ll
Inruiiwaarcte
nodige speakers,
bijvoorbeeld
U betaalt slechts
8osô

Acoustimass 5-11
Énrullwaarde
huidige speakers
bijvoorbeeld
maximaal

1998,400-

illü.
-i ACID

i Slïfo,"

-ffiflfS
lUUU/*

U betaalt slechts

Nieuw licht- en
geluidelement in sauna
foor een nog beter ontspanning in de sauna ontwikkelde Klafs
het 'Aquaviva-element'. Het Aquaviva-element geeft een extra
dimensie aan het saunabad.
Het is een combinatie van licht, geluid en kunst samengebracht in een element
d
at zowel in een nieuwe als bestaande sauna kan worden aangebracht. Het verri
ikt het sauna interieur en heeft tegelijk een extra ontspannende werking.
Dit kunstzinnig vormgegeven element met lopend groen licht symboliseert stro^end water. Dit wordt verstrekt met geluid van stromend water, bladgeritsel en
'Uitende en tjilpende vogels, geluiden waar mensen gevoelig voor zijn. Het geluid
'*Guit door een generator geproduceerd, hetgeen betekent dat het afwisselend is,
^malingen komen niet voor.
De
geluiden liggen in de frequentie van 200 en 88 Hz en deze zijn voor de mens
elijke psyche zeer ontspannend. De kleur groen van het element is uitermate
rustgevend.
informatie bij: Putten Recreatie B. V., Postbus 6, 5446 ZG Wanroy, tel. 04851 363, fax 0485-452626.

45

Heeft u reeds Bose® luidsprekers?
Dan heeft u al eerder gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid en krijgt u tijdens deze
inruilaktie maar liefst ƒ 200,- meer terug* bij inruil dan op basis van de tabel wordt berekend.
AALSMEER: Hartelust; ALKMAAR: De Block, BCC; ALMERE HAVEN: Ruad Hi-Fi; ALMERE STAD: De Block;
AMSTELVEEN: BCC, Expert Koudijs; AMSTERDAM: BCC, Expert Mons, Franse, Polectro Sound & Vision, Kramer, Rat
Hi-Fi Stereo, Ruad Hi-Fi; BEVERWIJK: BCC, De Block; BADHOEVEDORP: BCC; CASTRICUM: Expert de Graaf;
DEN HELDER: Puinbroek-Remmers, De Block; DIEMEN: Expert Dubbelaar & Ligthart; HAARLEM: De Block, BCC, Radio
Stiphout, Expert Haarlem, Elres Audio Visual Centre, Radio Korrekt, Andrea Audio Video; HEEMSKERK: Electron;
HEEMSTEDE: Van Amerongen; HEILOO: Radio Bakker; HILVERSUM: De Block, BCC, Raf Hi-Fi Stereo, Sturkenboom Foto
Video, Veldmeyer Audio Video; HOOFDDORP: De Block; HOORN: De Block, EP: Beerepoot; HUIZEN: Expert Huizen;
IJMUIDEN: De Block; LAREN: Expert de Boer; PURMEREND: De Block, Musicorner, Expert Purmerend; SANTPOORT
NOORD: Korstanje; SCHAGEN: De Block; URSEM: Adam Konijn; VELSERBROEK: Korstanje; VOLENDAM: Kim de Boer;
WORMERVEER: Expert de Graaf; ZAANDAM: De Block, BCC; ZANDVOORT: Radio Stiphout; ZUID-SCHARWOUDE: Woldhuis.
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Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Beuken rustiek
2 strooks
__,
p.m.2
van "*-/r" voor
Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Eiken "B" rustiek
~ ~
2 strooks
TLQ"
p.m.2

van

"».7f"

voor

Lamelparket (14 mm, gelakt en gehard)
Kempas natuur
3 strooks
Q-.
p. m.2
van -Öt/r" voor
Junckers massief (22 mm, gelakt en gehard)
Beuken rustiek (lengte 90 cm). Verhuisbaar met uniek
clipsysteem (gratis clips).
p.m.2

van

134;-

voor

Original Forbo Resofloor (10 jaar garantie)
Met HDF (High Density Fybreboard) kern.
30 verschillende dessins in zowel
/&* *& C
kleur als structuur -IQ*
'
*^
p.m.2
van -70,- voor
Ipokett kunststof laminaat (5 jaar garantie)
Beuken, Maple en Eiken
natuur, 128x19 cm
p.m.2
van
voor
Easyfloor kunststof laminaat (10 jaar garanti
Met H.D.F, kern Beuken, Berken,
Kersen en Grenen natuur
en Noten rood
._
p.m.2
van -^H/J" voor

MAAK KANS OP
KORTING TOT F 1.OOO.

**siëCöï
Massief met schuine kanten (200x14 cm)
Grenen budget
Dikte 22 mm
p.m.2
Nu
Massief met schuine kanten (200x14 cm)
Grenen, kersen gelakt
Dikte 22 mm

p.m.2

Nu

Massief met schuine kanten (200 cm)
Kastanje (9,11,13 cm breed)
Dikte 14 mm
p.m.
Nu

Koopt u vóór 30 december een vloer, dar
mag u een waardebon uit onze kerstboorr
trekken. Er hangt f 15.000,- in, verdeeld ovei
waardebonnen tussen de 50 en 1000 piek!

Heel verstandig: volg bij de keuze van vloerbedekking je eigen hart. En laat je uitvoerig voorlichten door de echte
specialist. Santana dus. De grootste in kurk, laminaat en parket. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren.
En een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.

met facetkanten.
p.m.2
van

Amsterdam: Anthony Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823. Openingstijden: ma.13.00-18.00 di. t/m vr. 10.00-18.00 do. koopavond tot 21.00 zat. 10.00-17.00

Rialta kurkplavuis (30 x 30 cm)
Roomwitte tegel met
facetkanten.
-tr^p.m.2
van
-T-V" voor

voor

500 VLOEREN ONDER 1 DA

^££&&^

zoek
ruimte
te bewijzen
wat ik

'*"•'"•"•'••"'•' ': v ^v v > : J:'

Tiiinmóus
OPMAATCEMAAKf

:

Kwekerij <}^ ".-'^d'M

SpS^
Van Stolbergweg l - Tel. 5717093

KASTEN MET EXTRA RUIMTE

AlUMJNIUMSCHUIFDaiRSYSTÏEMVAN 16 MM StGEL DEUREN

;

K€RSTBOM€N
Wat kost zo'n THE DOOR S kast nu eigenlijk?

Kerststukken
Bloeiende planten
bloeiend of droog div. soorteni insteekgroèn
1|
J Kerstkransen
voor maken van Kerststukjes 18

Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed,
l spiegel- en l paneeldeur kamerfioog

U wilt graag werken bij een organisatie
opleidingen en krijgt professionele begeleiding.
waar zelfstandigheid en initiatief gewaardeerd
Zo bouwt u snel een brede en gedegen ervaring
worden. Waar u de kans
op. Naarmate uw kennis
aankomend en gevorderd
krijgt in uzelf te
en ervaring toenemen,
: assistent accountants
investeren én daarmee
wordt u ook betrokken
de basis te leggen voor een boeiende carrière.
bij de multidisciplinaire aanpak en advisering.
Bij Deloitte & Touche krijgt u die mogelijkheid.
Van de AANKOMEND ASSISTENT
Wij zijn één van de grotere organisaties
ACCOUNTANT vragen wij een voltooide MEAO-/
voor financieel-zakelijke dienstverlening in
MBA-opleiding. U bent gevorderd met uw SPDNederland en mondiaal aangesloten bij Deloitte
opleiding en ongeveer 23 jaar.
Touche Tohmatsu International. Vanuit vestiDe GEVORDERD ASSISTENT ACCOUNgingen verspreid door het gehele land werken
TANT is in het bezit van een HEAO-AA/BE
onze accountants, belastingadviseurs en
diploma of volledig SPD. Verdere vakgerichte
management consultants samen voor een zeer
studie ervaart u als een uitdaging. U hebt ongeveer
breed en gevarieerd cliëntenpakket. Zowel op
5 jaar ervaring in de accountancy. U hebt
nationaal als internationaal niveau. Onze groei
inzicht en kennis van zaken en de ambitie en
en omvang zijn mede een gevolg van onze
capaciteiten om door te groeien naar een zelfandere manier van werken. Markt- en cliëntstandig adviseur in de AA-praktijk.
gericht, met korte communicatielijnen en een
Voor elk van de functies geldt dat u kunt
informele en collegiale werksfeer.
rekenen op een uitstekende honorering en een
Voor onze AA-praktijk in Amsterdam
modern pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
zoeken wij enthousiaste aankomend en gevorderd
Onze omvang en ons groeiende cliëntenbestand
assistent accountants.
staan garant voor goede carrièreperspectieven.
De AANKOMEND 1ÏN GEVORDERD
Wilt u werken bij een organisatie die past
ASSISTENT ACCOUNTANTS werken in een klein
bij uw manier van werken, stuur dan uw
team met een eigen groep relaties mee aan het
schriftelijke sollicitatie naar Deloitte & Touche,
voeren van administraties de voorbereiding
t.a.v. de heer S.G. Schuurmans AA, Postbus 58130,
van en opstelling van jaarrekeningen. U verdiept
1040 HC Amsterdam. U kunt hem ook bellen
uw kennis door het volgen van in- en externe
voor meer informatie, telefoon 020 - 606 1203.

Deloitte &
Touche

Een hang-en leg-indeling

f.
f.

1145,520r

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het oantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maai gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie en prijzen bek 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstroat S Amsterdam
(tussen Osdorperban en Oolcnwef weg)

l

Geopend: rno-vr 9.00-17.00 uur, zo 10.00-13.00 uur

Groot in assortiment van alle componenten!

Intern fax/modem 28k8

vlees

BRAADLAPPEN

Uit onze traiteürhoek

Fl. I25.OO
4Mb. SOpins geheugen

Fl. 55,OO
CD-ROM 8 speed

Fl. 2OO.OO
Fl. 75,OO

Alle prijzen incl. BTW en onder voorbehoud
legen inlevering van deze bon van 11 l/m 18 dec.
ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS MANAGEMENT CONSULTANTS

soorten
vleeswaren
2 kilo magere

SCSI CD-ROM 2 speed!!
Ondernemend en Alert

130
soorten

50

500 granrï
• '• ' ; :/^";v : ' ; -".;.:.. : ' : : --/--'..;^ ':'. ,; • ' • , - , • ; •
BÖEUF BOURGUIGNQN
'QF^':''-:.V - " • • • • '•':

• : ; : '' ; ;'^ ;;

/ : ^ . ^ V V " / : . :^'a

500 gram
GROOTMOEDERS HAGHEE

AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51, S 020-4890077
HAARLEM:
Kruisweg 61, S 023-5322597

;

BOUCHERIE

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

Snel in levering van alle PC's op maat!

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

woensdag 11 december 1996

Weekmedia 17

13

Ergoroeiers van Fitness Paradise
strijden om Nederlandse titels

Geen training,
geen punten

ZANDVOORT - Fitness
Paradise heeft zich ook dit
jaar weer ingeschreven voor
de open Nederlandse kampioenschappen ergoroeien
met een dames- en een herenteam. Komende zaterdag worden die kampioenschappen gehouden in de
Apollohal in Amsterdam.

ZANDVOORT - De voetbalploeg van Zandyportmeeuwen heeft het lelijk laten afweten in de strijd tegen Purmersteijn. In de eerste helft kon Zanvoortmeeuwen
aardig
standhouden (1-1), in de
j tweede periode maakte het
conditioneel betere Purmersteijn korte metten met zijn
tegenstander (6-1).
Zandvoortmeeuwen is er, behoudens enige korte perioden,
niet aan te pas gekomen. In de
thuiswedstrijd hadden de
Zandvoorters geen enkel probleen met Purmersteijn gezien
de 5-1 winst, maar ditmaal waren de rollen omgedraaid. De
Zandvoorters namen na tien
mintuen voetballen nog wel een
0-1 voorsprong. Marcel Paap
profiteerde van een misverstand in de verdediging van
Purmersteijn en schoot raak.
Vervolgens was het al Purmersteijn wat de klok sloeg.
Zandvoortmeeuwen werd met
de rug tegen de muur gezet en
kwam vooral adem te kort. „Als
je niet komt trainen dan kom je
conditioneel in de problemen,"
stelde trainer Pieter Keur. „De
meeste spelers hebben altijd
wel wat anders te doen. Zonder
training kom je nergens. Als ze
komen trainen, kunnen ze zo
kampioen worden in deze klasse. Nu kan je geen spelpatronen
leren."
Desondanks hield Zandvoortmeeuwen lang stand. Dat
kwam voornamelijk door de
voortreffelijk keepende Serge
van Lent. Hij verrichtte de ene
na de anderde redding. Vlak
voor de rust was ook hij echter
kansloos: 1-1. Toen Purmersteijn kort na de hervatting op
2-1 kwam, was het met het verzet van de Zandvoorters gedaan. De ene na de andere aanvaller rukte vrij op richting Van
Lent. Dat het uiteindelijk bij
een 6-1 nederlaag bleef was
slechts te danken aan de Zandvoortse goalie.
Keur: „Het is dat Serge zo
goed keepte, anders waren de
dubbele cijfers op het scorebord verschenen. Ik en de begeleiding doen er alles aan, maar
de spelers moeten het gras voor
je willen opvreten en dat gebeurde niet. Trainen vinden ze
niet meer belangrijk."

ZVM-zaterdag
l weerstaat NAS
ZANDVOORT - Het zaterdagtea'm van Zandvbortmeeuwen heeft na een serie
grote nederlagen vriend en
vijand verrast. Koploper
NAS werd knap in bedwang
gehouden, het gelijke ] spel
(2-2) was meer dan verdiend.

Coach Fred van Rhee had
weer de beschikking over drie
belangrijke spelers. William
Rubeling, Ferry van Rhee en
Rob van der Bergh waren in
zovere hersteld van blessures
dat ze konden spelen. Dat betekende veel meer evenwicht in
het Zandvoortse team. Van
Rhee had toch een voorzichtige
tactiek uitgestippeld. Hij liet
ijn team vanuit een gesloten
verdediging opereren. Vanuit
die defensieve stelling ondernamen de Zandvoorters enige gevaarlijke uitvallen. Verdedigend gaf Zandvoortmeeuwen
weinig kansen weg.
Wel waren er vinnige duels te
zien tussen Willem Buchel en
zijn opponent. Zo fel zelfs dat
beide kemphanen in de tweede
helft vroegtijdig de kleedkamers konden opzoeken. Zandvoortmeeuwen nam in de eerste helft één verrassende 1-0
voorsprong door toedoen van
de goed doorzettende William
Rubeling. NAS slaagde middels
combinaties er niet in gevaarlijk te worden. Met afstandsschoten probeerde het team uit
Zwanenburg de stand gelijk te
trekken. Doelman Michel Winter redde veelvuldig. Slechts
eenmaal moest hij het antwoord schuldig blijven op een
onhoudbaar schot in de bovenhoek, 1-1.
De tweede helft gaf hetzelfde
spelbeeld te zien. NAS was veel
meer in balbezit, maar echt gevaarlijk werd het niet. De Zandvoorters plaatsen een geyaarlijke counter en die fraai werd
afgerond door Ferry van Rhee,
2-1. NAS drong aan en kwam via
een vlammend afstandsschot
weer op gelijke hoogte, 2-2.

Klaverjassen

ZANDVOORT - Vrijdagavond organiseert TZB in de
kantine aan de Kennemerweg
6en klaverjasavond voor kopPels. Het inschrijfgeld bedraagt
zeven gulden en vijftig cent. De
opbrengst komt ten goede van
de kas van TZB afdeling softbal.

ZFM plus

ZANDVOORT - Het ouderenProgramma van ZPM staat
twee vrijdagen in het teken van
kerst. Minke van der Meulen is
13 december te gast om te vertellen over kerstactiviteiten.
Een week later gaat het over de
kerstsfeer. Het programma beSnt
om elf uur en is tebeluister
en op PM 106.9 in de [ether en
107.0 op de kabel.

Op aanwijzing van de Heemsteedse doelman metselen zijn verdedigers een muurtje

De deelnemers leggen individueel 2000 meter af. In teamverband, vier roeiers, wordt
1000 meter geroeid. Het herenteam van Fitness Paradise verdedigt de vorig jaar veroverde
titel. Door de Zandvoortse afvaardiging werden vorig jaar
tien medailles in de wacht gesleept. Ook Willem Pijper, die
vorig zowel de nationale- als de
wereldtitel won, is present.
In oktober startten de teams
van Fitness Paradise al met de
voorbereiding op de strijd van
aanstaande zaterdag. Tijdens
de fitness-games lieten winnaar
Willem Pijper en winnares
Rosa de Palma zien de goede
vorm te pakken te hebben.
„Hiermee is een sterke basis gelegd voor het roeitrainingsproFoto Enck van Cleef. gramma," aldus Remy Draaijer. „Dit jaar ligt tijdens de voorbereiding vooral centraal zo

TZB klopt hekkensluiter
ZANDVOORT - TZB is
erin geslaagd afstand te nemen van het onderaanstaande Heemstede. De op bezoek zijnde hekkensluiter
werd in een matige partij
voetbal met 3-1 geklopt.
Op het fraaie veld aan de
Kennemerweg viel jammergenoeg fraai voetbal niet te ontdekken. TZB speelde in een te
laag tempo, waardoor het trage
Heemstede langdurig in de
wedstrijd bleef. Heemstede
kreeg in eerste instantie zelfs
de beste mogelijkheid, maar
doelman Martijn Versteege
voorkwam een doelpunt met
een knappe redding. TZB was
uitsluitend gevaarlijk middels
enkele vrije trappen, doch die
leverden niets op.
Na een half uur voetballen
nam het team van trainer Willem Koning eindelijk het heft in
handen. Daarbij werden wat
hoekschoppen geforceerd. Je-

roen Swart" kogelde in kansrijke positie over het doel en John
Schilder kopte de bal in het
doel. Scheidsrechter Koper
had echter een duwfout geconstateerd, waardoor beide teams
met een 0-0 stand aan de thee
konden.
Ondanks de tips van Willem
Koning in de rust slaagde TZB
er ook in de tweede helft niet in
tot beter voetbal te komen. Het
niveau bleef laag, al gebeurde
er meer dan in de eerste helft.
Toen de Heemsteedse doelman
na vijf minuten in de fout ging,
plaatste Remy van Loon de bal
in het verlaten doel, 1-0. De
vreugde was van korte duuur,
want in dezelfde minuut lag de
gelijkmaker al weer in de touwen. De Zandvoortse defensie
greep onvoldoende in en Versteege was kansloos, 1-1.
Halverwege de tweede helft
sloeg de vlam in de pan. De
scheidsrechter kende TZB een
strafschop toe omdat John

Zandvoort '75 hard
weg naar de titel

ZANDVOORT - Voor
Zandvoort '75 kan zo langzamerhand de champagne
koud gezet worden. In de
strijd met Bloemendaal kregen de Zandvoorters alleen
in de eerste helft enig verweer te verwerken. In de
tweede helft stelde de ploeg
orde op zaken: 1-6. Zandvoort '75 heeft nu acht punten voorsprong op naaste
concurrent SCW.

Eigenlijk heeft Zandvoort '75
de gehele wedstrijd gedomineerd. In de eerste helft werd
het overwicht alleen niet omgezet in goede kansen. De aanvallen waren te langdradig en werden te ver doorgevoerd. Daardoor kon het verdedigend ingestelde Bloemendaal gemakkelijk overeind blijven. Zelfs nam
de thuisclub een 1-0 voorsprong
na een taxatiefout van Edwin
Ariesen. Terugkoppen op doelman LUC Krom werd meteen
afgestraft. Bijna scoorde Bloemendaal een tweede treffer,
doch uitstekend ingrijpen van
René Paap voorkwam erger.
In de tweede helft werden de
aanvallen in een hoger tempo
opgezet. Dat leverde al snel de
gelijkmaker op. Vooral Arend
Toonen en Antoine Eijckhof
speelden een prima partij voetbal en zetten de voorwaartsen
aan het werk. Een combinatie

tussen Eickhof en Toonen
werd besloten met een keiharde rake kopbal van Philip van
der Heuvel, 1-1. In de tiende minuut van deze helft nam Zandvoort '75 een verdiende voorsprong. Robin Castien zette
voor, waarna Edwin Ariesen
zijn fout van de eerste helft
goedmaakte en de bal intikte, 12.
De Zandvoorters lieten de bal
goed rondgaan en creëerden aldus goede kansen. Dennis Keuning zorgde na aangeven van de
onvermoeibare Arend Toonen
voor 1-3 en Philip van der Heuvel scoorde het vierde Zandvoortse doelpunt. De koploper
had de strijd onder controle,
bovendien was het leeg gespeelde Bloemendaal niet bij machte
iets gevaarlijks te ondernemen.
In de slotfase maakte Vincent
Bakker er 1-5 van en bepaalde
Robin Castien de eindstand op
1-6.
„In de eerste helft was Bloemendaal door de counter nog
wel gevaarlijk," meldde Joop
Paap. „Maar toen hadden we
ook al het beste van het spel. In
de tweede helft was Bloemendaal conditioneel aan het eind
van zijn Latijn, waardoor we gemakkelijk en ruim konden winnen. We speelden in eerste instantie over te veel schijven. Later in de wedstrijd werd er directer gespeeld en scoorden we
gemakkelijk."

(ADVERTENTIE)
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Schilder in een kopduel werd
weggeduwd. Een Heemstedenaar wond zich daar zo over op
dat hij de kleedkamer mocht
opzoeken. Schilder liet zich
niet van de wijs brengen en verzilverde de strafschop, 2-1. In
de volgende minuut besliste
David Konijn de strijd. Met een
fraaie actie, besloten met een
prima schot, bracht hij de
stand op 3-1.
De strijd werd grimmiger en
de scheidsrechter moest de nodige kaarten uitdelen. Zelfs
twee rode voor TZB. Eerst
werd Edwin Duisterhof wegens
natrappen weggezonden en
toen John Schilder hiertegen
protesteerde kon ook hij ver-

trekken. De negen man van
TZB konden de tien van Heemstede best de baas. Heemstede
was machteloos en TZB was
dichterbij een vierde treffer.
David Konijn stifte de bal evenwel vrij voor de doelman op de
doelpaal.
„Vanaf de eerste minuut was
er heel veel onzekerheid in het
team," stelde Willem Koning
na afloop. „Dit soort tegenstanders moeten we eigenlijk oprollen. Door de vele nederlagen
was er echter te weinig vertrouwen. We waren verlamd en
kwamen niet in het spel. Toch
ben ik blij met de overwinning.
We hebben slecht gespeeld
maar toch drie punten gepakt."

ontspannen mogelijk te trainen, met lichaam en geest in
balans. De kleine details die in
het trainingsprogramma verwerkt worden geven vaak net
het beetje extra dat je nodig
hebt om goed te kunnen presteren."
Deze details zijn onder andere ontspanningsmethoden, voedmgswijze en natuurlijk een
goede teamgeest. Het damesteam bestaat uit Wanda Poots,
Sandra Anes, Rosa de Palma en
Pauline van den Berg. Het herenteam wordt gevormd door
Willem Pijper, Jeroen van den
Berg, Pepijn Paap en Remy
Draaijer. Op de individuele afstand van 2000 meter doen mee
de dames Ingrid van der Peet,
Rosa de Palma, Pauline van
den Berg, Sandra Aries en Wanda Poots. Bij de heren hebben
zich ingeschreven Jeroen van
den Berg, Volkert Paap, Willem
Pijper en Pepijn Paap.
Remy en Yvonne Draaijer
van Fitness Paradise hopen dat
het een sportieve dag wordt
waarbij velen uit Zandvoort de
teams als 'vijfde man' zullen
ondersteunen. Belangstellenden kunnen voor informatie
zich wenden tot Fitness Paradise, Paradijsweg l, telefoon
5717742.
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Het afgelopen weekend werd er behoorlijk gescoord door de Zandvoortse voetballers. Zandvoort '75 doelpuntte zes keer, waarbij een
treffer op naam kwam van leider Robin Castien. In de top vijf
nestelde zich Philip van der Heuvel, door tweemaal te scoren, met
zes treffers. Met Edwin Ariesen, eveneens met zes treffers, is
Zandvoort '75 sterk vertegenwoordigd in de top. De zaterdagspits
van Zandvoortmeeuwen, Ferry van Rhee, bleef door een hardnekkige blessure vele wedstrijden aan de kant maar in zijn eerste
optreden na die blessure wist hij meteen te scoren, hetgeen hem
een gedeelde tweede plaats opleverde.

Edward Geerts herfstkampioen ZSC
ZANDVOORT - Edward
Geerts mag zich herfstkampioen noemen bij de Zandvoortse
Schaak
Club.
Geerts nam de koppositie
over van Hans Jansen door
een fraaie zege op Gwenael
Paris.
Paris, altijd goed voor een interessante partij, kon met de
zwarte stukken maar niet in
zijn spel komen. In een jacht op
de dame van Paris wist Geerts
deze al binnen drie kwartier te
verschalken. Daarmee was het
pleit beslecht. Paris stribbelde
nog wat tegen, maar dat mocht
niet meer baten. De partij tussen Hans Jansen en Hans Lindeman werd pas tegen de klok
van half twaalf in het voordeel
van Lindeman beslist. Het betrof een fraaie partij van beide
schakers, die vrijwel de gehele
wedstrijd gelijk opging.
Ondanks meerdere remiseaanbiedingen van Lindeman
(die meteen werden afgewezen
door Jansen) sloot Lindeman
de partij winnend af met meer
dan een half uur tijdvoordeeï
na de eerste tijdcontrole. Ook
John Ayress speelde een zware
partij tegen George ter Bruggen. Meerdere malen stond Ayress op winst. Hij maakte het
karwei echter niet af. In het
eindspel speelde de taaie Ter

Bruggen de partij fraai naar
winst. In deze tiende ronde viel
geen remise te noteren. Alle
schakers gingen voor de winst.
Schiltmeijer boekte een zege op
Sandtaergen en Gorter hield De
Oude onder de duim. Ook
Berkhout pakte een vol punt
ten koste van Herders en Gude
was te sterk voor Atkinson.
Vanavond speelt het team
van de Zandvoortse Schaak
Club de derde wedstrijd voor de
competitie van de NHSB. In
een thuiswedstrijd neemt het
team van Edward Geerts het op
tegen het vijfde team van HWP
uit Haarlem. Zandvoort neemt
een zesde plaats op de ranglijst
in, HWP bezet de derde plaats.
Schiltmeijer, Paris, Berkhout,
Van Esveld, Ter Bruggen,
Geerts, Lindeman en Ayress
zullen proberen het thuisvoordeel uit te buiten en de wedstrijd winnend af te sluiten.
Op zaterdag 28 december
wordt er een oudejaars Oliebollenschaaktoernooi gehouden
in het gemeenschapshuis. De
Zandvoortse Schaak Club organiseert een Rapidtoernooi
waarbij vijf partijen worden gespeeld met een bedenktijd van
twintig minuten per persoon.
Maximaal kunnen honderd
schakers aan dit evenement
deelnemen. De eerste ronde begmt om 12 uur, de prijsuitrei-

king zal geschieden rond 17
uur. De organisatie is in de betrouwbare handen van de ZSC.
Aanmeldingen kunnen telefonisch geschieden bij Edward
Geerts 5717978, John Ayress
5714120 en Ruud Schiltmeijer
5717272. Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 27 december 20
uur. Het inschrijfgeld bedraagt
tien gulden.

Volgende week donderdagavond staat bij de Schaak Club
het zogenaamde gongschaken
op het programma. Ook nietleden van de schaakclub kunnen hieraan deelnemen. Aanmelding via een van de bovenstaande telefoonnummers is
wel noodzakelijk. Bij het gongschaken is geen afgebakende
bedenktijd ingesteld.

Leiders scoren 63 procent
ZANDVOORT - In de Alijn van de Zandvoortse
Bridgeclub hebben de heren
Emmen en Van der Meulen
hun leidende positie versterkt. In de B-lijn ging de
zege naar de dames Rudenko en Rudolphus.
De heren Emmen en Van der
Meulen wonnen de bridgeavond met 63 procent en hielden de dames Boon en Molenaar drie procent achter zich.
De derde plaats ging naar mevrouw en de heer Veldhuizen.
De eerste drie plaatsen worden
onveranderd bezet door de heren Emmen en Van der Meulen, mevrouw Molenaar en de
heer Koning en d,e dames Heidoorn en De Leeuw. De dames

Rudenko en Rudolphus heten
in de B-lijn 59 procent noteren.
Zij bleven vier procent voor op
de heren Hoogland en Van
Leeuwen.
De leiding in deze lijn is thans
in handen van dit laatste paar
met een minieme voorsprong
op de dames Koper en Van
Duijn en de dames Rudenko en
Rudolphus. Het echtpaar Van
der Moolen gaf in de C-lijn zijn
visitekaartje af door met een
score van 62 procent beslag te
leggen op de eerste plaats. Als
tweede eindigden de dames
Van Akcooij en Drenth. Met
nog één wedstrijd m deze competitie te gaan blijven de dames
Van Gestel en Mens eerste en
de dames Lust tweede. Promotie naar de B-lijn kan hen bijna
niet meer ontgaan.

Handbalteams schieten tekort

ZANDVOORT - Voor de handbalteams van ZVM-Rabobank was weinig succes weggelegd. De handballers verloren van de sterke reserves van Volendam met 20-26 en de
Zandvoortse dames werden in de slotfase naar een ruime
nederlaag gespeeld door HCV: 19-8.
Wederom kon coach Joost
Berkhout niet over zijn sterkste opstelling beschikken. Blessures hebben zijn selectie aardig uitgedund. Toch gaf ZVMRabobank de Volendammers
goed partij. Volendam nam
meteen een kleine voorsprong,
maar met veel inzet konden de
Zandvoorters de schade taeperkt houden. Ruststand 9-12.
In de tweede helft heeft ZVMRabobank verbeten gevochten
voor elke meter sporthalvloer.
Bij een achterstand van 16-18
leek de aansluiting gemaakt te
worden.
Een aanval van de Zandvoorters werd echter onderschept
en de daarop volgende breakout werd wel doeltreffend door
Volendam besloten, 16-19. De
Zandvoorters waren gebroken
en moesten toezien hoe Volendam de stand in de slotfase opvoerde naar een geflatteerde
score van 20-26. „Het was jammer want ik had steeds de gedachte dat er meer inzat," vond
Joost Berkhout. „In de slotfase
profiteerde Volendam knap
van de ruimte, maar ik ben toch
niet ontevreden. Over het vertoonde spel ben ik zelfs heel erg
te spreken. Het blijft moeilijk
dit jaar maar we zullen ons zeker wel handhaven."
In de eerste helft heeft het
damesteam van ZVM-Rabobank uitstekend gespeeld. De
ploegen deden toen niet voor
elkaar onder. Koploper HCV

stuitte op knap tegenspel van
de Zandvoortse dames. Bij het
rustsignaal was er dan ook
sprake van een evenwichtige
score: 5-5. In de tweede helft
raakten de Zandvoortsen geirriteerd door het optreden van
de scheidrechter, maar ook
door het gele shirt van de HCV
doelvrouwe. ZVM-Rataobank
raakte in verwarring en daarvan profiteerde HCV. Na twintig minuten spelen nam HCV
een voorsprong, 10-8.
Toen knakte er iets in het
Zandvoortse handbalteam en
HCV kon eenvoudig uitlopen
naar een ruime zege, 19-8. Anita
Reumann: „Een paar keer verzochten we de scheidsrechter
of de keepster van HCV een ander shirt aan kon doen. Het was
allemaal zeer verwarrend omdat wij ook in het geel spelen,
maar de scheidsrechter vond
dat niet nodig. HCV was niet zo
veel beter, maar omdat wij ons
ergerden werd de nederlaag erg
groot. De eindstand geeft een
vertekend beeld."
De doelpunten van de Zandvoortse heren kwamen van Nik
Grijekovic (6), Peter Pennings
(4), Goran Bogojevic (3), Menno Trouw (3), Ronald Vos (2),
Pati'ick Terpstra en Mark Molanus. Voor het damesteam
maakten Mireille Martina (3),
Margreet Bogojevic (2), Wendy
van Straaten, Linda Koper en Waar is de bal? De handbalteams van ZVM-Rabobank en Volendam zijn naarstig aan het zoeken
Foto KI ick \ .m eicel'
Danielle Blom de goals.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Chess Society 2
hard onderuit
ZANDVOORT - Het tweede achttal van Chess Society
Zandvoort is in haar derde
competitiewedstrijd hard
onderuit gegaan in Santpoort. Het door maar liefst
drie afzeggingen geplaagde
team ging met 6'/2-l'/2 ten onder.

Peter van de Beek wist als
enige zijn partij winnend af te
sluiten. De 'man of the match'
werd invaller Henk Willemse,
die op het vierde bord de sterke
Santpoorter Buschman op remise hield. Voor Peter Kuhn,
Ton Marquenie, Caroline Stamdejonge, Jaap Bouma, Hans
Drost en Simon Bosma viel er
weinig eer te behalen. Zij leden
een nederlaag waardoor het
ruime verlies verklaard is.
In de interne competitie
heeft Olaf Cliteur na de zevende ronde de leiding gepakt. De
33-jarige
Chess-voorzitter
maakte optimaal gebruik van
een misstap van koploper Simon Bosma. Terwijl Bosma
het onderspit moest delven tegen Mare Kok, won Cliteur uiterst gedecideerd van Jaap
Bouma. Florian van der Moolen kende eveneens een goede
avond. Het jeugdige schaaktalent van Chess Society zette de
witte koning van Rebecca Willemse mat. Peter van de Beek
maakte het feestje van de
zwartspelers compleet. Het bestuurslid van Chess zette een
loper van Henk Willemse volkomen buitenspel en schoof de
partij daarna bekwaam naar
winst.

Kraaien sterker
dan ZHC-teams
ZANDVOORT - Het
klinkt eentonig, maar wederom slaagden de ZHChockeyteams er niet in tot
winst te komen. De hockeyers verloren kansloos van
De Kraaien met 6-0. Het
ZHC-damesteam
kreeg,
eveneens tegen De Kraaien,
een 4-1 nederlaag te slikken.
De ZHC-heren begonnen de
strijd tegen De Kraaien met een
viermansmiddenveld.
Daarmee had De Kraaien behoorlijk
veel problemen. Met name in
de beginfase was de Zaanse
ploeg niet m staat het spel te
maken. Toen halverwege de
eerste helft ZHC toch tegen een
1-0 achterstand opliep, kreeg
De Kraaien meer grip op het
spel. Dat resulteerde in nog
eens drie treffers, 4-0.
„Deze stand deed mij het ergste vrezen," keek coach Henk
van Gameren terug. „Want we
spelen over het algemeen een
zwakke tweede helft." Tegen de
gewoonte in speelde ZHC echter een goede tweede periode.
Tot de laatste minuut was het
zeer scherp en toonde het veel
inzet. Hierdoor moest De
Kraaien het hoofdzakelijk hebben van counters. Dit resulteerde uiteindelijk toch nog in twee
doelpunten, 6-0. Van Gameren:
„Maar het spel was hoopvol
voor de inhaalwedstrijd tegen
Hoorn van aanstaande zondag.
Iedereen is er van overtuigd dat
we dan onze eerste punten pakken."
Het damesteam van ZHC
speelde bij vlagen aardig hockey. De goede combinaties werden echter niet omgezet in doelpunten. De Kraaien was doeltreffender en nam een 2-0 voorsprong. Nog voor de pauze
bracht Helen Plantenga de
spanning terug door voor ZHC
te scoren, 2-1. ZHC was sterker
m de tweede helft, maar De
Kraaien verdedigde goed en gaf
weinig kansen weg. Door twee
snelle uitvallen, die beide verzilverd werden, kwam De
Kraaien op een eindstand van
4-1.
(ADVERTENTIE)

Echo uit het
Noorden

/< ei i run/ui ttiliele beuken /milciiil
bluinr/iiieii'iH 11 kimliteihpioiliii l
lickleiliiig ui tlteei u' klem en leei <>/
ge*ta//ieir/ mini keuze, liiciijit ':i mtiint
kliink in nu1 fiitenein.
S ' , W O O N I D E E E N

Meubelboulevard Diemen
Sniep 5, telefoon 020 - 6956409
eindpunt tramlijn 9 • vrijdag koopavond
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ijs in Oudejaarsloterij
;
sn netto! *. *
Prijzenpakket
iitiejaarsloterij1996
Aant. Prijs
Prijzen ƒ50,- Lot

Prijs
Eind/25,-Lot cijfers
goed

220.000 ƒ
220.000 ƒ
220.000 ƒ

20
40

10
20
30

1
1
1

22.000 ƒ
22.000 ƒ
22.000 f

80
100
100

40
50
50

2
2
2

2.200
2.200
2.200
2.200

200
200
500
1.000

100
100
250
500

220
220
220
220

1.997
1.997
2.000
2.000

22
22
22
22
22
22
22
22
22

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
20.000
20.000
50.000
200.000

999
999
1.000

1.000
2.500
2.500
2.500
5.000
5.000
10.000
10.000
25.000
100.000

Extra prijs
1 ƒ 1.000.000
21 ƒ
10.000

500.000 5+serie
5.000
5

Hoofdprijs
1 ƒ10.000.000 5.000.000 5+serie
21 ƒ 100.000
50.000
5
Dit prijzenpakket is gebaseerd op 22
series van 100.000 loten van ƒ 50,-.
Een Oudejaarslot van ƒ 25,- geeft recht op
1/2 deel van de op dat nummer gevallen
prijzen.
Alle prijzen worden netto uitgekeerd.
Dat betekent dat er over de gewonnen
prijzen geen kansspelbelasting hoeft te
worden betaald.

De Oudejaarsloterij viert op 31 december haar eerste lustrum.
Voor de vijfde achtereenvolgende keer wordt er een superhoofdprijs uitgekeerd en die is dit jaar spectaculairder dan ooit
tevoren: 10 miljoen gulden netto! De Staatsloterij schrijft daarmee geschiedenis; het is de grootste Nederlandse hoofdprijs
aller tijden.

gulden. Hiermee is deze hoofdprijs l
miljoen gulden hoger dan vorig jaar.
De Staatsloterij introduceert voor deze
extra feestelijke editie van de Oudejaarsloterij bovendien het OudejaarsTwinlot:
twee loten van ƒ 25,- niet hetzelfde nummer.

Meedoen aan de Oudejaarsloterij kan dit
jaar op drie verschillende manieren. Het
OudejaarsSuperlot kost ƒ 50.- en biedt
kans op 10 miljoen gulden netto, of één

U kunt één lot cadeau doen aan bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend.
Dat betekent samen spelen en samen
kans maken op 10 miljoen netto. De ver-

van de honderdduizenden andere prijzen. Met het Oudcjaarslot van ƒ 25,maakt u kans op de helft van de hoofdprijs van 10 miljoen, namelijk 5 miljoen

,v

koop van de loten voor de Oudejaarsloterij gaat door tot en met maandag 30
december. Er worden maximaal 2,2
miljoen loten van ƒ 50,- verkocht en
de hoofdprijs valt gegarandeerd op
een verkocht lot. Door het beperkte
aantal loten is het wel mogelijk dat de
Oudejaarsloten al vóór 30 december
uitverkocht raken. Wie dit historische
moment niet wil missen, doet er dus verstandig aan snel naar één van de vele
verkooppunten te gaan.

Wervelende avond met Mare Klein Essink

Topartiesten in vijfde
OudejaarsloterijShow
Mare Klein Essink luidt het nieuwe jaar dit keer wel heel feestelijk
in. Hij presenteert op 31 december bij RTL4 opnieuw een spetterende OudejaarsloterijShow, waarin de trekking van de vijfde
Oudejaarsloterij plaatsvindt.
Goud en glitter, champagne en oliebollen
bepalen de sfeer in de studio van waaruit
het programma wordt uitgezonden.
Behalve optredens van top-artiesten als
René Froger. Cordon en Marco Borsato,
draait het in de show natuurlijk om de
trekking van de winnende lotnummers.
Met als klap op de vuurpijl, vlak voor
middernacht, de trekking van de hoofdprijs van tien miljoen gulden netto. Die
prijs, de grootste die ooit vrij van kans-

Geef eens een lot cadeau
Wie
een
Oudejaarslot
cadeau wil geven, kan deze
maand bij de verkooppunten
terecht voor een speciale
cadeauverpakking.
De
Staatsloterij heeft een feestelijk. gouden kokertje laten
ontwerpen
waarin
hel
'gelukscadeau' kan worden
verpakt. De nieuwe feeslverpakking is gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt en bovendien
geschikt om in de kerstboom te hangen. Het OudejaarsTwinlot is speciaal ontwikkeld om cadeau te
geven. Een Twinlot bestaat
uit twee loten van ƒ 25,mel hetzelfde lotnummer. U
kunt één lot cadeau doen
aan een familielid of goede
vriend. Dat betekent: samen
spelen en samen kans
maken op l O miljoen gulden, of één van de andere
honderdduizenden prijzen
uit de in totaal 65 miljoen
gulden tellende prijzenpot.
Maar natuurlijk passen ook
het OudejaarsSuperlot en
het Oudejaarslot in de nieuwe cadeauverpakking!
Hang eens 10 miljoen in de kerstboom!

De uitslag van de meest spectaculaire Oudejaarsloterij in de öescniedenis van de Staatsloterij wordt uiteraard bekend gemaakt tijdens de
OudejaarslotefijShow met Mare Klefn Essink, Wie niet in de gelegenheiôis om d)i programma te zien, of de trekking nog eens rustig wil
, nalezen, kan na de uitzending terecht op de Teletekst pagina's S25 en
526 en op BTIlText pagina 323» Op donderdag 2 famiari staat de trek-;
kïngsuilslag bovendien in alle dagbladen. Ook via bet speciale telefoonnummer 06-300.495 (75 cent per minuut) van de Staatsloterij is
de uitslag op ie vragen. Via dit nummer is bovendien informatie te verkrijgen over de verscfüiletHte loten voor de OÜdejaarslateHJ en de
dichtstbijzijnde verkooppunten,
<
:

spelbelasting in Nederland is uitgekeerd,
valt gegarandeerd op een verkocht lot. Er
is dus iemand die 1997 wel heel feestelijk begint...
Dit wordt een jaarwisseling om niet te
missen: vanaf half elf voor de buis, met
alle OudejaarsSuperloten, Oudejaarsloten
en OudejaarsTwinloten in de hand. En
dan maar wachten op de trekking van het
allerlaatste lotnummer van 1996...

Oudejaarsloten:
zolang de voorraad strekt
Het aantal loten voor de Oudejaarsloterij van 1996 is beperkt. Er worden niet meer dan 2,2 miljoen loten van ƒ 50,- verkocht. De verkoop
van de loten gaat in principe door tot en met maandag 30 december,
maar de loten kunnen ook al eerder uitverkocht raken.
Oudejaarsloten zijn verkrijgbaar bij de verkooppunten van de Staatsloterij en op het postkantoor.

Mare Klein Essink en Daniëlle Overgaag al helemaal in Oudejaarssfeer

derïj NACO maakt van varen een feest
Cursus bloemschikken
aan boord salonboot

Rederij Naco heeft samen met bloembinderij/atelier Fluitekruid een nieuw arrangement samengesteld voor degenen, die
in de koude wintermaanden toch iets buiten de deur willen ondernemen.
Iets anders dan anders, want varen en
creatief bezig zijn is een unieke combinatie.
Kerstkrans
dinsdag 10 december 1996
donderdag 12 december J 996

Geheel verzorgde
feestavond
vanaf f 49,— p.p.
Wanneer u plannen heeft voor een huwelijk, personeelsfeest of
gewoon een gezellige avond dan biedt Rederij Naco u graag
'iet volgende aan.

tilleerd) en gedurende de gehele avond worden volop hapjes
geserveerd. Niet alleen nootjes op tafel, maar ook een stokje
saté, twee luxe koude en drie warme hapjes behoren tot het
bittergarnituur.
Om ca. 23.30 uur wordt de avond afgesloten met koffie en sandwiches.
Bovengenoemd programma bieden wij u aan vanaf f 49,00 p.p.
incl. bediening, voerkosten en BTW.

Een geheel verzorgde feestavond aan boord van één van onze
luxe salonschepen. Onze schepen hebben een capaciteit van
10 tot 500 personen. De schepen zijn voorzien van centrale verwarming, luxe bar, beneden- en bovensalon, zonnedek en
dames- en herentoiletten.

Deze aanbieding is alleen geldig in de periode tot en met april
1997 en geldt bij minimaal 40 personen. Wanneer uw gezelschap kleiner is dan 40 personen dan berekenen wij een toeslag van f 400,00 excl. 6 % BTW voor de gehele avond.

Om 20.00 uur worden de trossen losgegooid voor een vaartocht
door de havens van Amsterdam. Uw gezelschap wordt aan
boord uitstekend verzorgd door ons cateringteam. Uw gasten
kunnen drankjes naar keuze bestellen (excl. buitenlands gedis-

Rederij Naco is u graag van dienst bij het organiseren van uw
feest. Het genoemde programma kan bijvoorbeeld uitgebreid
worden of anders worden ingevuld aan de hand van uw wensen.

Dagindeling voor de cursus is aJs volcrt:
10.15 uur
De kapitein en zijn bemanning verwelkomen u graag aan boord van één van onze
luxe, heerlijk verwarmde salonschepen.
10.30 uur
Terwijl u geniet van uw kopje koffie of
thee met een plakje cake zet de kapitein
koers voor een fraaie vaartocht.
Aan boord zal Coby Wolfrat van
'Bloembinderij/atelier Fluitekruid' u verwelkomen. Coby heeft zich sinds een half
jaar gekwalificeerd op het hoogste niveau
van erkend bloemsierkunstenaar en laat
u graag kennismaken met het plezier van
bloemschikken.
11.00 uur
Rond dit tijdstip beginnen we, na de uitleg van Coby, aan het (eerste) werkstuk.
12.30 uur
Tijd om even te pauzeren. Een uitgebreide
koffietafel met diverse bocrdsoorten en
beleg staan voor u klaar. Wij serveren
daarbij koffie, thee of melk.
13.30 uur
Er moet nog veel werk verzet worden om
het werkstuk af te krijgen. Dus gaan we
na de lunch snel verder.
Tussendoor serveren wij u een drankje
naar keuze.
15.30 uur
Einde van de cursus. De krans of de tafelversieringen zijn klaar om mee naar huis
te nemen.
De kosten van deze geheel verzorgde
cursusdag bedragen slechts/ 99,- p.p.

Ie en 2e kerstdag 1996

Vier de kerstdagen in stijl
aan boord van
luxe salonschip
Om 17.00 uur vertrekt ons salonschip voor
een vaartocht door de sfeervol verlichte
havens van Amsterdam.
Wanneer u aan boord komt waant u zich
direct in de gezellige kerstsfeer.
Tijdens de vaartocht staat er een uitgebreid kerstbuffet voor u klaar, met heerlijke gerechten. Het kerstmenu sturen wij u
op aanvraag toe.
De kerstcruise wordt afgesloten met een
spectaculair dessert met vuurwerk en koffie met bonbon.
Tussendoor krijgt u gelegenheid om te
dansen op de passende muziek van onze
muzikant. Voor de kinderen heeft de kerstman vast en zeker een leuke verrassing
meegenomen.
Om ca. 20.30 uur zal ons schip weer afmeren aan de Steiger.
Waar kunt u opstappen ?
Vertrek:
Achter CS, Amsterdam. De Ruyterkade
Steiger 7
Tijdstip:
Inschepen vanaf 16.00 uur,
vertrek 17.00 uur
Aankomst;
idem
Tijdstip: tot ca. 20.30 uur
Data:
wo 25 en do 26 december 1996
Kosten:
Exclusief drankjes incl. bovenstaand programma f 135,—
Kinderen 4 t/m 11 krijgen speciaal kindermenu en krijgen 50_ % korting

Rederij Naco
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen met:
Rederij Naco
de Ruyterkade Steiger 7
1011 AA Amsterdam
tel: 020 - 62 62 466
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Mirro-adverlentie.s kunnen worden gezel over l of 2 koloimnen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwij/en wij naar de speciale bon «p de
pagina „MICRO'S".
l'faalsing is mogelijk in de volgende edilie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
LI kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
* Zandvoorls Nieuwsblad, Gastlmisplein 12, 2042JM
Zandvoort;

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende eombinntie:
\V2.Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Uilhoornsc Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van liet Amsterdams Sladsblad. ƒ5,82 per millimeter.
Sluitingstijd; maandag 15.00 uur.
"A" Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinatics in de Micro's zijn op aanvraag op
on/e kantoren verkrijgbaar.
"A" Voor brieven onder .nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
^r JJij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverlcerders buiten bet verspreidingsgebied één krant vcrstuurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebraclit.
Alle prijzen c\cl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatic Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor bczorgklaclitcn) of zenden aan:
Micro's Woekmedia
Postbus 156 - 1000 AU Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

. Restaurant „Queenie"
receptie - familie- of huwelijksdiner
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 • 5713599.
• Goed voornemen voor 1997
wordt lid van Amnesty International. Tel. 023 - 5719107.

Verenigingsnieuws

Opleidingen/cursussen
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering?
Voor VROUWEN start in jan. '97 een intensief begeleidingstraject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage.
Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier:
020 - 6239369.

15

FEESTMAAND
DECEMBER

MIDDENSTANDSDIPLOMA AOV

iwt

5 maanden, 2 avonden p/wk, 10 maanden, 1 avond p/wk.
Start 3 en/of 6 februari. Bij Amstelst./Berlagebrug. Al 30 jaar
een betrouwbaar adres voor opleidingen handel! College
Beroepsonderwijs Amsterdam, afd. Handel. Info. 6924129.

Wilt u werken in het toerisme?

5 ?"&'l*' 4 V; l

Haal nu in 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR.
Avondopl. voor o.a. reisbureaumedewerker in div. steden,
met examengarantie. Info/broch. Instituut Bernel 023-5325491

Beter onder dak bij de

POUILLY FUME Cellier de la Loires
In hel heuvelachtige gebied langs de Loire vonden wij deze
wonderschone witte Pouilly Fumé. Zijn elegante bouquet is
kenmerkend voor deze wijn. De frisse en Iruitige aldronk
geven deze wijn zijn uiizonderlijke charme.

VBO

PLANTERSBOSCH.
In Zuid-AInka vonden wi|
voor u twee echte leeslwijnen. Een v;ille wi|n ge- »=s=
maakt van de Sauvignon- j !-oe
druil en een rode wijn
gemaakl van de Cinsaull/
en Caberne! Sauvignon
druil.

PROEFNOTITIES:
GRATIS OP WOON T.V. UW HUIS VERKOPEN?
THEO RIETVELD VASTGOED 020-6418541 (24 u. service)
TEVENS VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat móet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Amsterdam/Utrecht: ik ben Ex-zakenvrouw, 50 jaar, vrouPeter, 40 jaar, ben 1.80 m welijk met lang blond haar
lang, weeg 71 kilo. Hobby's zoekt kontakt met: zakensporten en motorrijden. Ik ben man, rond de 50 jaar voor een
rustig en een beetje verlegen. liefdevolle relatie. Ik houd van
Jij: leuk, lief, spontaan, spor- kaarten, gezellig thuis en van
tief. Bel! Wie weet zit'jij van de lekker koken. Kun jij je hier m
zomer achterop de motor!
vinden? Bel me dan maar!
06-350.15.156, 1 gpm. Box- 06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 362845.
nummer 295757.
Dag dames, met Danny. Ik Hai, dit is Carmen. Ik ben 22
ben 1.90 m lang, heb blond jaar en ik kom uit Dordrecht.
haar en blauwe ogen. Wie wil Ik heb donkerbruine ogen,
er met mij een hele gezellige halflang zwart haar. Ik ben
afspraak hebben? Houd jij 1.70 lang, volslank en licht
van motorrijden, uitgaan en bruin van huidkleur. Ben jij
andere spannende dingen? een leuke jongen die van een
Bel me dan, ik bel je zeker beetje ondeugend en verleterug! 06-350.15.156 1 gpm.gen houdt? 06-350.15.156
Boxnummer 362549
1 gpm. Boxnummer 961729.

kleur: goudgeel,
bouquet: elegant,
smaak: Iris, licht fruit,
aanbevolen bij: salades
ol visgerechten.

TEACHER'S

ELDERS j^95

&SSSS*

CAMBON LA PELOUSE
Voor de komende feestdagen selecteerden wij voor u
deze prachtige Cru Bourgois. Gemaakt van de beste
en mooiste druiven uit de Haut Medoc. Deze wijn is
stevig en vol van smaak en laat zich uitstekend
smaken bij wild, gevogelte en rood vlees
PROEFNOTITIES:

Perfection of Old

SCOTCH WHISKY
70 cl

kleur: paars rood,
bouquet: eiken tonen
smaak: vol, rond en zacht,
aanbevolen bij: rood vlees
ol bi| een stukje kaas.

40% vol

LOtRVOiSIPH S.*.
I.-UVJM f-VMMSWEOI WVT

TEACHER'S
SCHOTSE WHISKY

LACOSTE-BORIE
Pauillac 1992-rouge^

Haut-Medoc 1993-rouge

l

ELDERS

De tweede wijn van het be-^
roemde wijnhuis Chaleau j
Grand Puy Lacoste is een J
absolute buitenkans voor /
u. Voor een werkelijk on- ƒ
gelolelijke lage prijs heb-/
ben wij een party vast
kunnen leggen.

1IAUT MUUOC

^^JKS d&tJt: °0os
'SSEN

-5*50

COURVOISIER
COGNAC * -k -k

0,7 LITER-ELDERS 27^ i 0,7 LITER -ELDERS A&$5

k «si

Den Haag: ik ben Yvonne. Ik Hallo, ik ben Daniel. Ik ben
*Help de Polen. Stuur 'n • ledere donderdagav. gezel- heb een fulltime baan, geen 1.85 m lang, heb donkerblond
HOLLANDSE GRAANJENEVER
voedselpakket! Wij hebben lig schaken bij de Zandv. kinderen en zie er goed uit! Ik haar en woon in Purmerend.
ben
een
verzorgtype
van
50
Ben
jij
een
leuke,
gezellige
HELE LITER
evt. 'n adres: 02907-5235.
Schaakclub. Info. 5717978.
jaar jong. Ik zoek in Den Haag meid en lijkt het je leuk om
- -,<S».^
- <Wxï _.
'VERGELIJK• Nico, Wim, zitten jullie lek- • Kerstsamenzang 15 dec. of directe omgeving, een
met me te gaan stappen? Bel
*-*-•ta*j.
ker in de zon? Veel plezier. 14.30 uur Agatha Kerk, ver- aardige man voor een LAT- dan! 06-350.15.156 1 gpm.
BARE PRIJS
M£T
Beso de fanclub Z. koop kaarten AKO, Kerkplein. relatie! 06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 265412.
M Sinterklaas, ik vond het heel • Klaverjassen op donder- Boxnummer 928290.
Hallo, ik ben Wendy, 25 jaar.
leuk, dank u wel, graag tot dagavond in 't Stekkie.
MAXIME
Ik heb blond haar en ik heb
Eén telefoontje is genoeg
MOÉT ET
JIA MARIA KOFFIELIKEUR
volgend jaar. Niels.
Info: Erica 5715215.
om in contact te komen met vreemde ogen, oranje-rood
CHANDON
en
ik
heb
drie
vingers
en
brut
de
persoon
van
jouw
keuze.
• Uw particuliere Micro bon
0,7 LITER
zeven tenen. Een beetje een
Probeer het eens en bel
Felicitaties
per post verstuurd bereikt
buitenaards type en prettig
06-350.222.21 (100cpm).
ons pas over 3 a 4 dagen.
ELDERS
gestoord. Ben jij een goedOpdrachten die te laat
• 1971-1996 25 jaar bij elkaar, Eerlijke, leuke, jongeman (29) lachse jongen? Reageer dan
binnenkomen worden
van harte. Aad en Lida, Bert, zoekt een eerlijke en open snel! 06-350.15.156 1 gpm.
automatisch de week
vriendin. Ben jij het alleen zijn Boxnummer 447419.
Elly, Vincent, Nathalie.
daarop geplaatst.
moe en zoek je een eerlijke
Hiep Hiep Hoera
en serieuze relatie, bel dan Hallo, je spreekt met een
16 december wordt
vrouw van bijna 49 jaar. Ik ben
•/>
tel. 0297 - 272386.
Jason Paap 2 jaar!
niet blond en niet slank, maar
Hallo, met Angela, ik ben 29 wel gewoon lekker spontaan
Gefeliciteerd Schat.
natuurzuiver bier
Papa, Mama en Kimberley. aar. Ik ben op zoek naar een en lief. Kom jij uit de omgeuit Limburg
9
Nederlandse
man,
die
niet
ving van Rotterdam'' Lijkt het
• Rubrieksadvertentie Zie
rookt
of
drinkt.
Ik
hou
van
uitje wat om een leuke vriendjoor adres en/of telefoonnr
| KRAT 20 FLESSEN
gaan, tennissen en lekker schap met mij op te bouwen?
de colofon in deze krant.
ELDERS Jt&TS
eten, ook ben ik gek op non- 06-350.15.156 1 gpm. Box'sLMM
den. Durf jij te reageren?
nummer 242202.
Uitgaan
l"dW.«
06-350.15.156 1 gpm. BoxHallo mannen van Neder.
nummer 319060.
1
land ! Ik ben Inge en ik ben op
BACARDi
Hallo, met Marcia. Ik ben een zoek naar een leuke man, met
meisje van 29 jaar uit het
als doel een LAT-realtie. Wat
midden van het land. Ik ben voor man zoek ik9 Ik zoek een
Geopend van woensdag tot en met zondag.
op zoek naar een leuke man man van boven de 50 die nog
Aan de vleugel, in het weekend:
die tussen de 30 en 40 jaar sportief is. Ben jij dat?
MAICKEL DE VRIES
oud is en zin heeft in een Laat het me dan weten.
Reservering, tel. 023-5713599.
gezellige afspraak. Alleen
06-350.15.156 1 gpm. BoxElke donderdag dansen en
serieuze reactie graag. Groet- nummer 493246..
ontmoeten v. alleengaanden Technisch personeel es. 06-350.15.156 1 gpm.
LITERFLES
BACARDI
DIMPLE WHISKY
LEGNER
BOOTZ LIKEUR
OSBORNESHERRY DELAFORCE PORT
v.a. 30 jr, 'De Ossestal', NieuSoxnummer 279152.
gevraagd
amaretto oftiramisu
15YEARS
medium dry, cream,
tawny, ruby
SUPERIOR
lichte borrel
welaan 34A, Osdorp, v.a. 20u.
Relatie/
ELDERS JrôT
0,7 LITER
ol white
0,7 LITER
pale dry of manzanilia
HELE LITER
rum wit
Hallo, met Mariska! Zijn er
"
bemiddelingbureaus
ELDERS .5435
ELDERS 4&9S
ELDERS J7r98
ELDERS 2435
ELDERS 4735
KAV Autoverhuur BV, vesti- log leuke mannen die op mijn
Huishoudelijk
ging Aalsmeer, vraagt all- DOX willen reageren? Ik ben
personeel
round bedrijfsvvagenmonteur, 1.80 m lang, 23 jaar en houd CUPIDO brengt u bij elkaar!
van sporten, uitgaan, lol ma- Bel nu voor de brochure om
.b.v. groot rijbewijs.
gevraagd
<en en van mijn vrienden. Ik straks weer verliefd te zijn.
Tel.: 0297 - 326206.
heb blond haar, groene ogen, 0345-631364 (24-uur-service).
Technicum
Uitzendburo
is
Gevr.: hulp in de huishouding,
slank en woon omg. R'dam. Cupido' erkend, voordelig en
1 ochtend of middag p.w. in gespecialiseerd in het uitzen- 06-350.15.156 1 gpm. Box-toonaangevend in Nederland.
den
van
technisch
personeel.
Zandvoort Zuid. 023-5713802.
nummer 480063.
Interesse? Ceintuurbaan 312,
• Zie de colofon voor opga- A'dam. Tel. 020-6767656.
Hallo, met Roos. Ik ben 33
Hobby's en
ve van uw rubieksadvertentie.
aar jong, heb blond haar en
verzamelingen
zie er goed uit! Ik zoek een
man van rond mijn leeftijd,
Divers personeel gevraagd
spontaan, met humor, die er In de decembermaand heeft
goed uitziet! Doel: samen leu- Touche! voor de verzamelaar
Kindermodellenbureau „SPECIAL KIDS". Hét bureau met de <e dingen te ondernemen. van speelgoed hele mooie
leukste kinderen. Voor info en gratis inschrijving stuur recente Lijkt het je waf Reageer dan aanbiedingen. Kom kijken!
foto + persoonlijke gegevens naar SPECIAL KIDS, Haarlem- SNEL! 06-350.15.156 1 gpm.Geopend elke dag van 12.00
HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
merweg 319 D, 1051 LG Amsterdam. Tel. 020 - 400.34.02. Boxnummer 335211.
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
tot 17.30 uur. Tel.: 023 W.W. PROMOTIONS. Nieuw reclame- en distributiebedrijf k ben een Surinaamse vr. van 5340517 / 5288242. Er is ook
heeft onmiddelijk mensen nodig. Wacht niet op het nieuwe 28 jr, spontaan, z.k.m. Neder- nog een kleine verrassing.
Gasthuisplein 3, Zandvoort.
jaar. Het gaat om fulltime en parttime werk. Verkoop,
Postcode-sexdatmgVrouwen (40+) willen snel
andse vrouw voor serieuze
06-Nummers
distributie, klantenservice en administratie.
sex m jouw postcode-gebiedi SEXi DIREKT APARP Bel nu
Dans- en
Onroerend goed
relatie. Ik houd van uitgaan.
Bel snel voor een afspraak: 020 - 421.55.00.
06-95.67 (80 cpm)
Muziek06-9633 (1 gpm)
Br. o. nr. 755-50294 v.d. blad.
balletlessen
en woonruimte
Vrouwen gratis 06-46.33.
instrumenten
hotomodellen (m/v) gezocht.
Ik, man, speel in mijn vrije tijd
te huur gevraagd
NIEUW de SUPERBOX
Bel infoband: Inter Look 020Kunst en antiek
Regiosexdatmg. vrouwen uit
saxofoon in een groep! Nu
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
SALSA dansles in jan. Gratis
Diverse clubs
400.34.02. Gn inschr.geld.
jouw stad/regio willen sex'
zou ik het leuk vinden een
ga direct met haar apart'
folder Academia de Salsa: Man, 23 jr zoekt kamer of
06-95.11 (1 gpm).
vriendin te hebben die daar
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
Lijkt het u leuk om te werken
020-6176928 en 0297-261336. kostgezin in of rond A'dam.
ook van houdt! 06-350.15.156
als visagiste of hairstyliste?
Reacties onder kantoortijd 00 245 292 777 Het telef.nr Dames zoeken contact en SEXi Telefoonnummer van
antieke 1 gpm. Boxnummer 361166.
Bel dan voor info Instituut' Nederlands-lndie,
studentes, ze geven echt hun 2 warme STUDENTES privé,
naar: 020 - 3140640 (HANS). dat alle 06 sexnummers over- stellen zich persoonlijk
Te
koop
meubelen en antiek-look: 700 k (vr.) ben 34 jaar, vrijgezel,
V.I.P. 0344 - 65.22.21, ook
nummer. 06-95 01 (80 cpm) massage, relax, trio Middenbodig
maakt
(200
cphm).
aan
u
voor.
aangeboden
weg 89A A'dam 020-6925183
's avonds bereikbaar. Oplei- stoelen, div. modellen tafels, dus ongebonden. Verder ben
U
kunt
bij
ons
al
v.a.
ƒ
270,06-350.20.206
ca
1
gpm
SEXKONTAKT.
vrouwen
Woningruil
ding in eigen regio. Niet leef- ook met marmer, kasten, k: gevoelig, rustig, serieus en
(95 cpm) haar eerste
diversen
BETTY'S escort 020-6340507,
voor
het
eerste
haljaar
banken, vitrines, bureaus,
tijd gebonden, m/v.
GANG-BANG met drie man Dominante vrouwen geven (25+) willen sex. Direkt a/d charm dames (18-47 jr) na 19
soms prettig gestoord. Ik
een goede piano huren.
lijn' 06-96 63 (80 cpm)
decoratie enz. JAN BEST, zoek m eerste instantie
06-320.322.29.
tel.nrs voor SM-kontakt
uur, geer auto voor de deur
750 RUILADRESSEN
• Attachékoffer, ƒ55; elec.
Keizersgr. 357, 020-6232736.vriendschap, later zien we
06-320.325.80 (1 gpm)
SM-VOOR-2- direkt apart
Personeel
ADRESSEN
scheerapp., nw, ƒ45, Philips; in A'dam. Inform. bij WBV Het
Een
telefoontje is genoeg
Showr.: Mr. J. Takkade 30, wel verder! Mannen, ik hoor
voor dominant sexkontakt
Dames geven hun adres
div. h. kleding mt 54.5715253. Oosten. Tel.: 020-4873315
aangeboden
Aalsmeer, 020-6412137.
om m contact te komen met
06-320.329.99
(75
cpm)
iet wel van jullie.
Amsterdamseweg 202
en tel.nr.(ca. 1 gpm)
de persoon van jouw keuze
• Dordrecht gasfornuis met
06-350.15.156 1 gpm. SoxAMSTELVEEN
SM-voor-2. voor 'n streng of Probeer het eens en bel
Financien en
nummer 228237.
electrische- oven en grill/spit
020 - 6413187
Schilder heeft tijd voor al het
onderdanig SEXkontakt' Bel 06-350.22221 (100cpm)
24 u/pd (75 cpm)
300 in voorraad
ƒ150. Tel.: 023 - 5717050.
handelszaken
werk. Tel. 023 - 5353519 /
06 - 9537 (80 cpm)
k zoek een leuke date voor
Amsterdam gaydating' manantiek, klein,
06 - 54357169.
Luxe privéhuis1 12 meisjes,
GAY-kontakten. snel Direkt
Dieren en
Te koop: sportfiets met 5
van de week! Ik zou zeggen,
nen uit A dam willen sex!
groot, dik, dun.
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
ƒ125,pu
Bubbelbaden,
Apart met een hete knul'
versn. ƒ 95; 4-pits gascomfort
ijkt het je wat, laat dan je
06-350.446.20 (75 cpm).
dierenHete negerinnen echt
sauna's 10.00-1.00. Sarphati06-95.18
(60
cpm)
ƒ50.
Tel.:
023
-5720243.
telefoonnummer
achter
en
Woninginrichting
opbellen (80 cpm)
benodigdheden
Amsterdam sexdatmg vroupark 118 A'dam 020-6723022
V.A. ƒ75 - DORSMAN
dan gaan we er een leuk
Keizersgracht 357,
Heerlijk DISCREET apart met
T.k.: bureaustoel, donk.wen uit A'dam willen sex1
blijft toch goedkoper1
weekend of leuke week van
TRIOSEX
'n
vrouw
of
man
020-6232736.
Privé A'dam, 9 top-meisjes.
hete vrouwen uit Amsterdam
grijs, ƒ 65; schrijfmachine
06-98 96 (75' cpm).
Bel nu. 023 - 5714534.
Te koop: oude Henri Deux
maken! Mijn naam is Kim, ik Is dat nu pech Sinterklaas is
extra m bed. Sexkontakten' Ook heerlijke trio's v a 10 u
Showroom:
06-320322.11
(75
cpm).
ƒ25.
Tel.:
023
5716516.
salontafel. Tel.: 023 - 5571393.
3en 23 jaar en kom uit Hoorn! weg. Kerst komt eraan, laat
Bel 06-98.44 (75 cpm)
Mr. J. Takkade 30,
Amsterdam sexdatmg vrouOvertoom 443, 020-6188677
HOMO-KONTAKTEN
06-350.15.156 1 gpm. Box-uw hond deze dagen ook netAalsmeer, 020-6412137.
Auto's en
wen uit A'dam willen sex1
• T.k.: grenen tafel + 4 rotan
Direkt
apart
met
een
hele
nummer
219452.
jes
gaan.
Even
bellen
naar
06-350
445
79
(75
cpm).
stoelen, ƒ300. Tel.: 5718550.
auto-accessoires
Onroerend goed
Diversen
hete knul uit Amsterdami
Hondenkapsalon Ellen,
Verhuizingen
Omgeving
Rotterdam/GouANONIEME sexafspraakjes
en woonruimte
T.k.: slaapk. ameub., incl. 306-96 13 (60 cpm)
tel.
023
5730068.
da: hallo dames, ik ben Bram,
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
deurs spiegelskast, ƒ300; late huur
T.k. VW b.bus turbo diesel,
HOMO-voor-2, SNEL Direkt
NIEUW de SUPERBOX
06-320.330.79 (75 cpm).
denkastje ƒ 50. 023 - 5715030. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en 42 jaar. Ik ben 1.88 m lang en
'85, apk mei '97, gr.k. motor,
Apart met een hete jongen'
weeg 82 kilo. Ik ben zelfstanaangeboden
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Zalenverhuur
kamerverhuizingen/ transport. dig ondernemer. Ben jij tot 42,
i.g.st., pr. n.o.t.k. 5716426.
06-98 78 (60 cpm)
ga direct met haar aparti
Vol!, verz. Dag-nachtservice. slank, van enig niveau en heb
Mode
Bel direcf 06-350.22204 (1gpm).
WIKA
in
heel
Nederland
Kerels
gezocht
voor
020-6424800 of 06-54304111. je een lieve uitstraling? ReaT.h.: ged. gemeub. 2/3-kam. Autoruiten en kentekenplaGEHEEL PRIVÉ
SEX met dames (40+)
Heiderzien via naam of foto • De advertentie afdeling
geer dan! 06-350.15.156 part.app., v. werkend stel, ten. Lijsterstraat 18.
06-97.05 (75 cpm)
Tel. 020 - 6167164.
• Smoking, compl. ƒ 125;
behoudt zich hot recht voor
1 gpm. Boxnummer 400304.
Onderhoud,
omg. centrum Zandvoort, Tel. + fax- 023 • 5731613.
d.bl. winterjas, 54, ƒ75. Alles
Luister naar sexoproepen van T.k.
huur ƒ 850 excl. energie. Br. o.
3
gevr. meubels, o.a advertenties eventueel zon
24U/PD 1 gpm
reparatie,
urmerend:
hallo,
met
Edwin.
nw. Tel.: 023 - 5715253.
uw adres voor koud buffet
vrouwen (40+). Doorschakel- bankstellen, eethoek en div. der opgave van redenen te
nr. 762-50308 v.d. blad.
Ik ben 24 jaar, heb blond haar
doe-het-zelf
BEL ME THUIS1
en bittergarnituur.
dienst. 06-95.17 (80 cpm)
Rijles
auto's
Tevens gehele inboedels of weigeren (art 16 Rege'ei
T.k. bijna nwe feest- en skien blauwgrijze ogen. Ik ben Tel.: 023-5718812/5715619.
T.h. v.a. 1 jan., gem. 3 kam.voor het Advertontievve?e r i)
zolders opruimen. 4040246.
DE KLUSSENBUS
en
motoren
kleding, kostverlorenstr. 85
1.85 m lang. Ben jij tussen de
Naar bed met
app. in Palace. Tel.: 5719487
Voor iedere klus, bellen dus. 18 en 25, omg. A'dam, Purme- Zoekt u ruimte voor vergade- na 1800 uur.
achter. Tel.: 023 - 5714460.
(ca. 1 gpm)
getrouwde vrouwen thuis.
• Uw rubrieksadvertentie
Tel.: 023 - 5713780
VERNIEUWD
06-96 03 (80 cpm)
Mr. Lasso med helpt daadw. kunt u zowol schriftelijk ais
rend/Zaanstad? Bel! Ik houd ring, feest, club of partij?
Alblas Verkeersscholen
• Wij behouden ons het SCHILDER heeft nog tijd v. van surfen, zwemmen, uit- Komt u dan eens praten met • Wij behouden ons het
uw probl. op te lossen, hetzij telefonisch opgeven Zie voor
DAMES GEHEEL PRIVÉ
Postcode sexdatmg vrouwen
recht voor zonder opgave van binnen- en buitenwerk. Vrijbl. gaan en gezellig thuis' Bel mij, A.J. v.d. Moolen,
recht voor zonder opgave van
liefde, geluk, herenig , exa- het adres en of tolofoonnum
uit
jouw
postcode-gebied'
redenen
teksten
te
wijzigen
redenen teksten te wijzigen prijsopgave.
men, werk en bescherm, te- mer de colofon op do advor)
me... 06-350.15.156 1 gpm.Gemeenschapshuis, tel.:
UW RIJBEWIJS
06-97
37
(80
cpm)
of
niet
op
te
nemen.
of niet op te nemen.
023-5714085 of 5719652.
tentiepagma vnn deze krant
gen alle gev. 020-6888051
Nieuwkoop, 0172-40.8361. 24u/pd ca 1 gpm
Bellen na 18.00 uur: 5719800 Soxnummer 473496.
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Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
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ALFA EDELPILS

Te!. 5713529

Restaurant ,,Queenie"

7-UP
REGUUR

§>

KOLONIAALSTIJL

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

TAFELS

06-350.20.202

Autoverzekering

Jan Best

BEL DAMES THUIS!

Party-service
PELIKAAN

06-98.50

06.96.80

in 5 dagen

06.96.88

ECHT THUIS!
06.350.10.350

r
WHIRLPOOL
900 TOEREN
WASAUTOMAAT

TRAVELLER; TE LAAG!
motorzoom O 6 lux
PHILIPS BREEDBEELD 10x
!
PW0301 Superplatte169beekJ
biib btereo teletekst '2495

ull-range
auto-focus
Adviespnjs '1709

979.-

70CM BREEDBEELD

SONY Hi-8 TRAVELLER

PI IIIIPS garantie teletekst
Hif tereogeluid Adv '2795

TR650 PerfektHi 8 beeld
H iFi s t e r e o g e l u i d
Adviespnjs '2495

PHILIPS MATCHLINE
iOOHERTZKLEUREN-TV
P 1 820 Black Line S beeld
huis btereo txt Adv '2795

,

SONY BREEDBEELD
KV24WS1 Super Trinitron
' 63cm stereo txt Adv -2440

f

SONY 70CM STEREO
• B R E E D B E E L D KTV
,.

°8WS1 Teletekst Adv '2990

OHiviouHva
SAMSUNG mim
MINI iHIFI
ui i w»
SYSTEEM
i c» i i_i_iïi MET
IVIL. i

^ VIDEO CD SPELER EN LUIDSPREKERS

Type AWM837 Luxe 900 toeren wasvolautomaat, RVS
trommel, regelbare temperatuur- en centnfugegang
Zeer zuinig met water en
stroom door uniek DCCsysteem Adviespnjs* 1299 -

Versterker 2x55 Watt, elektronische equalizer,
digitale tuner met 30 pre-sets, dubbel cassettedeck, PAL-NTSC CD-speler geschikt voor
audio-CD en video-CD, inkl afstandbediening en
2-weg luidsprekers
Adviespnjs*999 -

OTS*

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
1-DEURS KOELKAST TOPMERKWASDROGER
Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak
Officiële garantie

275.

145 LITER KOELER

Tijdklok, pluizenfilter '495

325.-

SONY STEADY SHOT
TR565 Met beeldstabihsator HiFi geluid Adv "2200-

229.-

179.-

Links- en rechtsdraaiende
rommel Adviespnjs*649 -

R2V14 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek

349.-

KONDENSDROGER

ieenafvoernodig'RVStrommel

ZANUSSI KOELKAST

1289.-

Met vriesvak Adv *699 -

TR750 STEADY SHOT absoluut topmodel Adv'3110-

SIEMENS KOELKAST

1599.-

445.-

345.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO

549.-

BAUKNECHT

DIGITALE CAMCORDER

KAST

140 liter inhoud, automatische
ontdooiing Adviespnjs '749

475.-

Hi-SCAMERASTUNT!

SONY HIFI-STEREO CAMCORDER

HiFi stereo 12xmotorzoom
afstandbediening Adv "1899

CCDTR470, 10x motorzoom, kompakt en
heel kompleet, wordt geleverd met
standaard accessoires Adviespnjs*1999 -

BOSCH KOELKAST
KTL1330, **** invriescapaciteit Adviespnjs*899

<reukbescherming mstelbaar
tot 150 minuten Adv'949 -

599.-

Elektronische besturing,
zeer stil Adviespnjs'1099 -

849.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend
RVS trommel Adv'1799-

1199.-

575.-

WHIRLPOOL KONDENSDROGER

(cntvRu

230 LITER
KOEL/VRIES

] KVC2921 Stereo txt '2550

PHILIPS MATCHLINE

d SONY 63CM STEREO

VR7 Topmodel HiFi stereo
Turbo Drive jog & shuttle,
Showview
+
PDC
Adviesprijs "1545

1075.-

\WiTTt]jOPl| L^ü^aaMMBHHr ^BHHMiWIf P'

m

*A

A

•.*•S^SS
^ A L S KlMlsssi
SJffBccïU*;

'Sf&xJFZ

PHILIPSHiFi STEREO
VR652 TURBO-DRIVE
koppen,
longplay
Afst Bed Adviesprijs *1295

^ SONY KTV STEREO TXT 4

PHILIPS TELETEKST

«3J 55CM STEREO / TXT

Trilogie 4 koppen, showview + PDC AdviesprijS*1340-

549.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

599

Italiaanse vormgeving,
****sterren invriescapaciteit Adviespnjs*899 -

heeste grote a,

679.-

MIELE KOELKAST

PHILIPS STEREO KTV

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviespnjs*1849 -

HD600 Topper1 4 koppen,
Showview-t-PDC Adv *1299

845.-

JVC HIFI STEREO: J600

PT4512 Teletekst Adv *1645-

Hi-Spec Drive Adv *1189-

1299.-

VR357 Turbo-Drive, PDC,
showview Adviespnjs*945 -

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviesprijs '849 -

PHILIPS VIDEO + PDC

395.-

ffiff^pRlJS.

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdooung Adviespnjs*749 -

PHILIPS VHS-VIDEO
VR Afstandbediening *645 -

COMPAQ PRESARIO
P120; MULTIMEDIA

GRUNDIG 63 CM KTV

P7320thuiscomputer Adv "3499-

ST650 Teletekst Adv "1829 -

^

l

TV/VIDEO COMBI'S

E250 Showview + PDC
Adviesprijs "780 -

235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv *985 -

LASER MULTIMEDIA
P1 20, 8Mb, 1 Gb, W 95, 8 speed,
kleurenmonitor, Adv. '3299 -

585.$££r&Siï$S&

PANASONIC VIDEO
SD22; BESTE KOOP!

CANON BJC2,lnktjet Adv.'S99-

ICFKVUIjJ

368.-

OPZETVRIESKAST

HEWLETT PACKARD

Afstandbediening Adv '734 -

Handig'50 hter Adv *595-

Inktjetprlnter, sheetfeeder
Adviesprljs'499 -

298.-

348.'

JVC TURBO VIDEO

MFD2HD, Format 4 Q voor

348.-

WHIRLPOOL
GRUNDIG SHOWVIEW
Mid-mount videorecorder
snel loopwerk Adv *799 -

448.-

435.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300,3 laden, 11 kg mvriescapaciteit Adv '848 -

AKAI VHS-IHQ VIDEO

345.- wszcm*

Bccmm

648.-

Met a t s t a n d b e d i e n i n g

845.-

3 C C B E T ER E N GO EDK O P E R
(BEVERWIJK

'zónder extra kosten; iBivieradreëf 37 (2 etages Superstpre) iBréestraat 65,

l ZAANDAM
l Westzijde 55

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat Adv *298 -

WA8214, Hoog centrifugetoerental waterbeveiliging
bespaarprogramma's *1349 -

895.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standen '135-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen endrogen in 1 machme, 1000toeren *1549-

TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
*1099 -

699.-

, , _,
„
(onder Dirk v.d. Broek)

WHIRLPOOL
BOVENLADER

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk, 3 proiramma's,12couverts '899-

549.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012, RVS interieur,
4sproeiniveaus Adv *1179 -

749.-

BAUKNECHT
850 toeren Slechts 40cm VAATWASSER
breed Adviespnjs*1435

899.-

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met aparte
centrifuge-éénheid *1699

AEG BOVENLADER

De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

1000 toeren centrifuge
zuinig, stil en milieuvrien
delijk, waterbeveiliging
Adviespnjs *1649 -

298.

(HAARLEM

nsche oven, inkl grill en sierdeksel Adviespnjs '1450-

BAUKNECHTWASAUTOM.

548.-

VRIESKISTEN!

STUNT! VHS-HQ VIDEO BtTIffl-lÜIi

,1 PORTABLE KTV 37CM

KAST

AFB594, **** capaciteit
CFK-vrij

VSG221 Afstandbediening
Adviesprijs *498 -

KTV 37CM TELETEKST

WM20000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregelmg bespaartoets *1348 -

3 vakken Adviespnjs*698 -

PRUS

P37 640 Teletekst Adv '699

fraroodgnll Adviespnjs'1025-

995.-

90 LITER VRIESKAST

SONY DISKETTES

J228 Showview PDC shuttle Adviesprijs *769 -

GRUNDIG PORTABLE

498.-

SIEMENS WASAUTOM.

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

OL400.STUNTPRIJS' Adv.*1163 -

KLEURENPRINTER

T51 640 51cm Adv '1099

MIELE 1100TOEREN 1401,Gasfomue Stuntpnjsi*898-

TOPKLASSE' Volelektronische besturing, zuinig, stil
en milieuvriendelijk *2299-

995.-

OKI LASERPRINTER

E11 Afetandbediening
Adviesprijs '650

GRUNDIG TELETEKST

478.-

ETNA FORNUIS

2498.-

SONYVIDEORECORDER

RONKMWDEO

Thermostatische oven, dubbele ovenruit Adv '849 -

SIEMENS 2-DEURS

2898.-

SONY LONGPLAY

l

448.-

INDESIT FORNUIS

Lavamat600 850 toeren centnfuge waterbeveiliging zumic
en stil AEG meerdere malen
best getest'Adviespnjs*1449 -

SONY TELETEKST

d

Gasfornuis met
elektrische
oven verlichting
sierdeksel
en natuurlijk GIVEG-keur *949-

FORNUIS
AEG WASAUTOMAAT ATAG
FK055, Gasfornuis met elekt

2-DEURS KOELKAST

Hi Black Trinitron Adv '990 -

499.-

1045.-

PHILIPS 3 KOPS VIDEO

TX21 55cmFSQ Adv *849-

INDESIT WASAUTOM

WN400, 15 programma's
4 5kg inhoud Adv *799 •

GASELEKTRO
FORNUIS

Gas-etektro fornuis met regelbare

585.-

VR242
Turbo Drive
VHS LCD Afstandbediening
Adviesprijs *895 -

679.-

18programma's regelbarethermostaat en centrifugegang

G720 SHQ.Mid-mount *888- BBCC_PKN£

PANASONIC KTV TXT

FL700, 750 toeren centnfuge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs*949

LUXE 1400 TOEREN onder-en bovenwarmteenm-

AKAI STEREO VIDEO _

G1 HiFi stereo TXT *1599

699,

ZANUSSI WASAUTOM,

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

sprauga
vllKLJIIIIul.il

645.-

PANASONIC 63CM TOP

AWM800 15 programma's,
ruime vulopening, milieuvriendelijk deurbeveiligmg *1079-

849.-

PANASONIC STEREO

PHILIPS 70CM STEREO

699.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

785.-

649.-

Instelbare centnfugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp *1199 -

K1321S, 270 liter inhoud,
CFK-enHFK-vnj Adv *1399-

SONY STEREO: E600

4j PT520A Black-Lme teled tekst monitorlook Adv *1395-

KOMBI

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren mvnescapaciteit
Adviespnjs*1099 -

ZANUSSI KOEL/VRIES

E80, Europese videorecorder van het jaari
SHOWVIEW + PDC, 4 koppen HiFi stereoAdv*1670-

885.-

-j j

459.-

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON

INDESIT1200TOEREN

ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949-

r^^B^£sï*=±ÏÏS

695.-

SONYTOP-MONTAGE

PT155A Adviespnjs"725 -

'~) 4 Off Philipsgar Adv '1245(^

Snelle900Wattmagnetron 24
liter inhoud, makkelijk te remigen Velekookfunkties "699-

Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht gnllencnsp
dus ontdooien koken bakken
braden en gratineren Adv *999 -

." SONY 72CM TRINITRON

M1400 Afstandbed * 5 5 0 -

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

599.-

SONY 100HZSUPER!

'fiSONY PORTABLEKTV

1000 Watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma s Adv '599 -

WHIRLPOOL AVM

'< KVE2561 SuperplatteTnni
^ ! tron pip digital scan ste
~'] reo teletekst Adv '2970

j X2101 55cm Trinitron '1440-

249.

SAMSUNG 24 LITER

NN750, Digitale bediening
van magnetron, hete-lucht
oven en grillelement automatische programma s *949 -

Type AWZ465, Geen afvoer meer nodig'
Grote inhoud, anti kreukprogramma,
RVS trommel, pluizenfilter
Adviespnis*1399 -

"J X2501 Hi BITnnitron teletekst
£jj met geheugen Adv '1770

19 liter inhoud, eenvoudige bediening Adv '599 -

BOSCH WASDROGER

SAMSUNGCAMCORDER
E807 Sxzoom Adv "1199 -

189.-

WHIRLPOOL AVM260

BAUKNECHTDROGER

Metvnesvak 140 liter Adv *729 -

JVCGRDV1 Camcordervan
het jaar (EISA) A w a r d

M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien, uit'neembaar draaiplateau '279 -

ZANUSSI WASDROGER SHARP MAGNETRON

INDESIT automatische ontdoonng Adviespnjs*749 -

1279.-

PHILIPS 2 8 P W 9 5 0 1
70nnbrepdbeeld Europese tv
van t jaar lOOHzdigitalscan
stcieo teletekst Adv'3895

\\

H
D ei EITTDO CIIDCDC
1
- IM-.TBJ?2ncV*S?
IN DE RANDSTAD

GSF341,3 programma's variabele indeling Adv *1099-

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000 RVS binnenzijde
Lageverbruikswaarden *1348 -

949.-

MIELE VAATWASSER
G570 TOPKLASSE' 6 programma's, 12couverts waterontnarderenwaterstop '2099 -

1249.-

l OPENINGSTIJDEN HAARLEM
l maandagmiddag . . .. .V.13.00 tot 18.00 uur
(dinsdag l/m vrijdag. . ...09.00 tot%18.00 uur

AMSTERDAM r AMSTeLVEEN_-_ALKI^AAR | za t er dag-. '.'. . . . ''. ,:. . . . . 09.00. tot 17.00 Uur

!•" . l Maarssenbroek Vrijdag ;. 19.00 tot 21:00; uur
HILVERSUM -MAARSSENBROEK.. |Overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Weekmedia 17

BRAUN
PLAK
CONTROL

ovz

Oplaadbare
elektrische
tandenborstel,
klinisch
bewezen:
poetst beter. .
Adv. *182.-

*EFAL STEENGRILL
*8 PERS. GOURMET
Gourmetten, grillerenen
racletten. Adviesprijs*235.-

woensdag 11 december 1996

vv
Kruidvat is met ruim 450 filialen en ca. 4500 medewerkers het grootste en meest toonaangevende drogistenj-filialenbedrijf van Nederland
en België. Kruidvat is een van de winkelformules van de Groenwoudt
Groep die winkelketens exploiteert waaronder Kruidvat Health &
Beauty en lei Paris XL m België, Willem Groonwoudt en Nieuwe
Weme Supermarkten en Cuno Slijterijen in Nederland Sinds 1996
neemt de Groenwoudt Groep tevens voor 50% deel in Rossmann
Drogene-Markten in Oost Europa

Ondernemers Vereniging Zandvoort
BRAUN UK9

EN

l

Grote, krachtige 460 Watt l
keukenmachine met snij-1

115.-

Zandvoorts
d Nieuwsblad

haak en slagroom klopper.

125.-

RONDE GOURMET
Gourmetten en racletten,

Voorde regio Amsterdam komen wij graag in contact mot kandidaten
voor de functie van.

F I L I A A L M A N A G E R M/V

MOULINEX CHEF
GEZICHT
SOLARIUM

ne, snijden, raspen, men-|
4 UVA TL-buizen, 2 be- ! genen kneden. Adv. *127.501
schermbrillën. Adv; *129>

De hoofdkenmerken van deze
functie zijn:
• Binnen duidelijke randvoorwaarden rust de volledige
bedrijfsvoering van 'uw'
Kruidvat op uw schouders
Uw draagkracht voor deze
functie vertaalt zich in commerciele en organisatorische
vaardigheden
• U weet als bedrijfs-'leider',
opleider en begeleider van
een team van 8 tot 20 medewerkers, dat u meer moet
doen dan alleen het verzorgen van de dagelijkse gang
van zaken. U ontwikkelt uw
medewerkers tot vakkundige
en gemotiveerde collega's die
'uw' klanten optimaal kunrjen
adviseren en door kunnen
groeien binnen onze organisatie.
• Met uw distnctmanager komt
u in een periodiek overleg de
doelstellingen en de daarbij
behorende budgetten overeen die u samen opzet. De
distnctmanager zal u bijstaan
in de realisatie van de doelstellingen.

organiseren in de krant van
18 december a.s. een

KERSTPUZZEL

IEFAL GRILL.

Kontaktgrill, uitneemba|é grillplaten, thermostaat.
Advièsprijs*159.T :
PHILIPS BEAUTY-SET
Luxe LADYSHAVE met
diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure en
huidmassage in fraaie
cassette.AdviesprijsM50.-

1e PRIJS
Diner voor 2 personen
van Rest. Queenie, Kerkplein 8

iTAAFMIXER^
160 Watt, meng- ,
beker. *60 50
*
i.r.fai '
f%mfkf
•.'rtVj
^fl«*3
iMizltJ
WHf«
LUXE HANDMIXER
150W.gardenendeeghaken.

2e PRIJS
Waardebon a ƒ 100,aangeboden door CORTINA MODES
Kerkplein 3

.„BCC^

Blünllmus.

(*HIl-IPS FRITEUSE
2.2 liter, lift, kijkvenster en
Üitwasbaar filter. Adv."200.-

119.-

RJ3NDE FRITEUSE

Op zaterdag 21 december delen
onze promotiedames mandarijnen uit
verzorgd door AART VEER,
Grote Krocht

BRAUN SILK-ËPIL

|tnii reukfilter, 2 liter, re-,
gèlbare temperatuur. *89.-

Epileer apparaat voor
langdurige ontharing.
Adviesprijs*148.-

59.-

|EFAL FRITEUSE

Koudewand, filter control,
iepvriesstand.Adv. *99.-

:

BCC'
PRIJS*

PHILIPS LADYSHAVE

9
PHILIPS
BROODROOSTER i
Met temperatuurserisor. *70.-

OVZ

Met fluweel zacht scheerblad, 220 Volt. Adv. *79.-

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Geschikte kandidaten herkennen zich in onderstaand
profiel:
• Om in deze functie succesvol
te kunnen werken beschikt u
over bewezen organisatonsche en leidinggevende capaciteiten. Daarnaast zijn goed
ontwikkelde contactuele vaardigheden, een goede ondernemersgeest en een flexibele
instelling van belang om 'uw'
Kruidvat-filiaal optimaal te
kunnen runnen.
• Uw opleiding is minimaal op
MBO-niveau en u bent (bijna)
in het bezit van het diploma
Drogist.
• U bent al enige tijd werkzaam

Zandvoorts
d Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie
SANDWICHMAKER

IONDUE-SET
JïlV'j^.il -:_ . i

'

' Razendsnel een heerlijke J-^tosti. Adviespriis*59.-i t

•'CARMEN KRULSET

rsstmipRusA
Adviesprijs*99.-

't-t

Qf Chocolade fondue. *119.-

17

•mm

Kroon Mode

Haltestraat 55

Vragen over de
bezorging?
Bel Interlanden
Spreigroep

Amerikaanse
T-SHIRTS

06-8998200

2 stuks 29,"

maandag t/m vrijdag
van 9 tot 17 uur

PHILIPS eiTRUSPERS
Metafneembaarreservoir.*49.-1

IQ - *
ra." *

(20 cpm)

m de detailhandel bij voorkeur
in de drogisterijbranche.
• U bont toe aan een volgende
stap in uw carrière
• U bent oen man of vrouw tussen de 23 en 40 jaar
• U bent woonachtig m de
omgovmg van Amsterdam
dan wel bereid u daar te vestigen
Kruidvat biedt:
• Een verantwoordelijke en
zelfstandige functie met veel
kansen en uitdagingen, waarbij er voor 'toppers' reële
doorgroeimogelijkheden zijn
binnen onze organisatie
• Wij waarderen medewerkers
die goede initiatieven tonen
Het pakket primaire en secundaire aibeidsvoorwaarden bevat o a een omzetafhankelijke
toeslag die u als ondernemer
beloont voor goede resultaten,
een gunstige studiekostenregelmg, personeelskorting,
een pensioenvoorziening en
diverse kostenvergoedmgsregelingen
• Wij hebben een uniek intern
opleidingstraject voor managers Middels dit programma
worden medewerkers opgeleid en getramd m alle facetten van hun verantwoordelijke
taak. Deze investering in uw
persoonlijke vaardigheden
zien wij als een belangrijke
voorwaarde voor ons gezamenlijke succes
Bent u de filiaalmanager die wij
zoeken' Schrijf dan zo spoedig
mogelijk een brief, voorzien van
een uitgebreide CV, met pasfoto
naar Kruidvat, t.a v afdeling
Personeel en Organisatie, Postbus 2, 3927 ZL RENSWOUDE.
Vermeld op de envelop vacaturenumrner 128.

Alleen wit
mt. m.l.xl.xxl

geeft u meer!
PHILIPS
Koninklijk Ballet van Vlaanderen

WATERKOKER
bruiksgemak.Adv.*109.Tl

STOFZUIGER
1II-IR6300; Stille stofzuiger
jiTiet zuigkrachtregeling
lejiCextra h u l pstu kken .
l$iviesprijs*23Ó.-

Met diffusoren 2 standen.
Adviesprijs*39.-

PRIJSA
KOMPAKTE ,
WATERKOKER

SACCO & VANZETTI
met o.a. Vera Mann

;

'Met droogkookbeveili-l

ƒ50,-

HECTRÓLUX 1100W
ijZ430; Met metalen buizen.
|^dyiesprijs*379.-

179.-

106:1300 WATT

;

OPLAADBARE3 KOPS
PHILISHAVE
(S

ex. BTW

H$805; DUBBELE scheentechniek en tondeuse.' :
Adviesprijs*215.-.

B

!|||ktroriisch règeibaar. *299.-

199.topkwaliteit.

LUXE-PHILISHAVEI KRUPS ESPRESSOI

Hoge

69.-

door uniek filtersysteem.

[ Espresso en kof f iezetter
inéén. Adviesprijs*297.r|

PRIJS

179.-*

PHILIPS 10-KÖPS
. HD7200; Kóff iezetter. '69.-1
BRAUN
i
•FLEX"' '•':••\
CONTROL
LUg^j
4005; Zwenkend scheerhoof d, tweeling scheerblad.
Adviesprijs*219.;.'•

39.-

12-KOPS STUNT
Maximaal 2 per klant.

MJELÈ STOFZUIGER
»3<|27;:Stérke motor., opüniale zuigkracht, metal?.rif; buizen; Air-Clean-.
{JH^ Adviesprijs*449.-

BRAUN OPLAADBAAR
Scheerapparaat metsnejlaadsysteem. Adv. *178.10-KOPS THERMOSl*
Koffiezetter met ther-l-^moskan.Adviespri|s.*109.-| i

Ifl.ektronisch règeibaar.

269.-

PHILIPS 1300 WATT
JTOS37; Elektronisch re- '•jy|)bare zuigkracht, au- ,
|lpmatisch oprolsnoer en
Sitaien buizen. Adv.*440.- PROFESSIONELE

39.-

239.-

TONDEUSE
Komplete kappers-set TEFAL STOOMBOUTI

I^Ojip; Watt vermogen;
|fttviesprijs*229.-

uit de kraan. Adv. *95.-l

~ws
«TïTai^r*

Foto: Luk Monsaert

Cultureel Centrum Amstelveen
dinsdag 17 december - 20.15 uur
De musical Sacco & Vanzetti is gebaseerd op het waar
gebeurde verhaal van twee Italiaanse immigranten in
de Verenigde Staten tijdens de roerige jaren twintig. Zij
worden beschuldigd van moord en hoewel alles er op
wijst dat zij onschuldig zijn, spreekt de rechter een
doodvonnis over hen uit. Er volgen protesten vanuit de
hele wereld, maar desondanks wordt het vonnis voltrokken. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen vertaalt
het verhaal sfeervol in een goedlopende enscenering,
waarbij humor, ontroering en verontwaardiging elkaar
afwisselen.

van 31 december 1996
Ik kies model:
Naam:

ƒ75,ex. BTW

De regie is in handen van Stijn Coniny. Hij is voornamelijk bekend van zijn films. Hij was betrokken bij
films als Wildschut en De Leeuw van Vlaanderen en
regisseerde o.a. Koko Flanel en de historische langspeelfilm Daens. De hoofdrol van de weduwe Rosa
Sacco wordt vertolkt door Vera Mann, die eerder onder
meer schitterde in My Fair Lady. Hans Peter Janssens,
die naast Henk Poort en Ben Cramer te zien was als
Phantom of the Opera, speelt de rol van Bartolomeo
Vanzetti.

Adres:
Postcode:
Plaats:
Handtekening:

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangen lezers van Weekmedia een korting van
f 2,50 op de normale prijzen: Ie en 2e rang f 57,50 (normaal f 60,00), 3e rang f 47,50 (normaal f 50,00). Het is
mogelijk telefonisch te reserveren met vermelding dat
u gebruik maakt van deze bon. De kassa van het
Cultureel Centrum, Plein 1960 nr. 2 in Amstelveen is
geopend van ma. t/m vrij. van 10.00 - 15 00 uur (tel. v.a.
10.30 uur), za. en zo. van 12.00 - 15.00 uur (tel. v.a 13.00
uur). Telefoon: 020 - 54 75 175.

editie 17

Mijn tekst luidt:

49.- Bon voor onze lezers

STOOM STRIJKIJZER

Regelbare thermostaat,!
.stoomstoot en sproeier.'59.-1

_n»!miil l
(

w5nl

..

llyiMELZUIGER
Maximaal 2 per-klant.

DIGITALE PERSONEN CARMEN VOETENBAD
WEEGSCHAAL :
Weegt nauwkeurig.

TVfllBCO

OPRIJS A

QC
Ou."

Bruisbadsysteem, ideaal l
voorvernhoeidevoeten>145;-1

KERST KOÖPAVONDEN 18.00- 21.00 UUR
Alle filialen: Donderdag 19, Vrijdag 20 december.
Maandag 23 december van 09.30 t/m 21.00 uur.
Dinsdag 24 december om 17.00 uur gesloten. :

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen ontvangt u een korting van f 2,50 voor Sacco & Vanzetti op
17 december 1996, aanvang 20.15 uur.
Naam:.
Adres:

,

Postcode/woonplaats:
Aantal kaarten:

le/2e rang a f 57,50

Aantal kaarten:

3e rang a f 47,50

geeft u meer!

ƒ110,ex. BTW

Inzenden tot uiterlijk 20 december 1996 aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Tel. 023-5717166
Fax: 023-5730497
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PALACE HOTEL
ft

* * *

KERSTMENU

:

Kerstmenu 1996

Toko

25 december 1996

Kerstmenu l ƒ 45,- p. persoon

+/- 19:00 uur FsestelijKe ontvangst mst een
?, cocktail.

Combinatie van wildpaté's met vossebessengelei

GARNALENTARTAARTJE MET GEGLACEERDE
TOMAAT EN ROZE MAYONAISE

Heldere, dubbelgetrokken bouillon met morieltjes
l

DUBBELGETROKKEN KIPPENBOUILLON
MET REEPJES KRU1DENOMELET

* * *

* Met zalm gevulde tongrolletjes in een zachte roomsaus met
|
zeerfijngesneden groenten
* * *

f'

l
l
?•

WILDPASTEI MET PRUIMEN
FRAMBOZEN SPOOM

l

REERUG IN PEPERSAUS MET KASTANJEPUREE
EN CRANBERRYCOMPOTE

£
fs
ï<
i
5I<

Verfrissende ijsdrank met mango en Champenoise wijn
Kalfsbiefstukje met basilicumsaus
of

Hertebiefstukje met een heerlijke kersensaus
***
Grand Dessert:
Een feestelijke "kerstcombinatie' van diverse nagerechten
Mokka met friandises

MEDAILLONS VAN OSSEHAAS MET TRUFFEL
EN GANZELEVERPATE IN MADEIRASAUS

Kinder Kerstmenu Hfl. 35,-

Menu Hfl. 76,50
IJSRARFAIT VAN WITTE CHOCOLADE EN
AMANDEL MET MANGO EN
GEC'ARAMELLISEERDE FLENSJES
*eerste kerstdag zijn ujij gesloten

Op 24 december en 26 december bestaat de mogelijkheid bij
ons een driegangen Keuze-diner te gebruiken a Hfl. 39,50 p.p.

r es.-

Wij raden U aan tijdig te reserveren.
Tel. (023) 571291 l
';\ Zandvoort
• Hollnnd
>$(
HOTEL ') Rum.
Z
J van rcncmnplcin 2 - 2042 TA
#• ^- PALACE
••••

MET KERST
GEZELLIG ETEN

ZANDVOORT

u eett£ me
ieti m

Kerstfeest
+j.

bij Grein Dorado Zandvoort
Ook met de feestdagen bent u van harte welkom bij
Gran Dorado Zandvoort
Ie kerstdag, 25 december 1996
In het Gran Dorado Buffet, een restaurant met een prachtig uitzicht
over zee, serveren \vij tussen 12.00 en 14.00 uur een overheerlijke
brunch a 47,50 per persoon. Vanaf 17.00 uur kunt u deelnemen aan
het kcrstbuiïet a./ 65,- per persoon.
In La Brasserie serveren wij een exclusief 4-gangendiner
a ƒ 75,- per persoon.
Ook in onze piz/.eria 'II Giardino' serveren wij een tongstrelend
3-gangcnmcnu waarvan u voor slechts j 49,50 per persoon
kunt genieten.
2e kerstdag, 26 december 1996
Het Gran Buffet heeft op de/e dag een overheerlijk buffet a ƒ 65,pcr persoon.
La Brasserie is ook op 2e kerst dat; de lokatic voor een 4-gangendiner
a la chef voor j 75,- per persoon.
In het Pannenkoekenhuis k u n t u uit on/e normale kaart kiezen.
Altijd een succes met de kinderen.
Oudejaarsavond, 31 december 1996
In restaurant Gran Buffet is er live mu/.ick en staat er een overheerlijk
oudejaars feest buffet voor u klaar. U wordt welkom geheten met een
glas champagne en u kunt er kie/.cn uit vele smakelijke warme
en koude gerechten: o.a. soep, vis, gevogelte, wild, salades,
verschillende soorten vlees en desserts. Open vanaf 20.00 uur.
Prijs (exclusief drank): ƒ 135,50 per persoon.
Klokslag twaalf kunt u op het strand van Zandvoort genieten van
een schitterend vuurwerk!
Nieuwjaarsdag, l januari 1997
U kunt lekker uitslapen, want pas om 12.00 uur serveren wij een
'Happy New Year' - brunch a ƒ 47,50 per persoon in het Gran Buffet.
Vraag naar on/e speciale prijzen voor kinderen.
U kunt op werkdagen reserveren tussen 09.00 en 17.00 uur
bij Janine v.d. Hoek of Barbara Bolwerk op telefoonnummer
5720000 toestel 1024 of 1027. 5

GRAAG TOT ZIENS!

* Nasi gurih of nasi kuning
(gekruide witte rijst of gele rijst)
* Ajam pangang klaten
(piepkuiken uit de oven op een speciale
manier bereid)
* Udang peteh balado
(grote garnalen in een pittige saus)
* Daging bistik
(biefstuk in soja-saus)
* Gado-gado jawah tengah
(groenteschotel)
* Acar ketimoen kuning
* Kerupuk lemping
* Seroendeng
* Daging Rendang
(Rundvlees bereid met cocosmelk)

Kerstmenu II ƒ 55,- p. persoon
Rijsttafel Putri Ann
* Nasi putih/nasi goreng/bami/mihoen
* Daging Semoor
(rundvlees in ketjapsaus)
* Daging Rendang
(rundvlees bereid met cocosmelk)
* Daging Besengeh
(rundvlees op speciale manier gekruid)
* Ajam rica-rica
(pittig gekruide kippeboutjes)
* Ajam goreng tempura
(in speciaal beslag krokant gebakken kip)
* Udang peteh belado
(grote garnalen in een pittige saus)
* Acar ketimoen
* Gado-gado
* Seroendeng
* Kerupuk lemping
* Saté ajam/babi
Wij zijn beide kerstdagen geopend van 15.0019.00 uur.
Reserveer tijdig uw bestelling.
Wij bezorgen beide dagen aan huis en berekenen deze dagen geen bezorgkosten.
Boven de 20 personen eventueel in buffetvorm.

Haltestraat 34
tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

eetcafé
deKLIKSPfinn
In de maand december rs de Klikspaan ook
'.'• hef gezelligste eetcafé, want.wij blijven,
ongeacht welke dag net is, gewo.on open!
Of het nu kerst', Sinterklaas of nieuwjaar is....
• Wij zijn met Sinterklaas, Kerstavond,..
..
1ste én 2de kerstdag
:
gewoon 'geopend op de normaletijden,
zoals u van ons gewend bent:
. Zelfs de avond en nacht van de jaarwisseling
staan wij geheel tot uw beschikking .
om er weer een perfect feest van te maken!
'.

UBRASSERIE

. Dus kom naar de Klikspaan als ü het
'in decèrnber gezellig wilt hebben!
•-:'',
Directie S personeel
'•'•'" Eetcafé de Klikspaan, Zandvoort
'
/ •; . -\ tei. 023 - 5712889

l e Kerstdag fèrunak v.ou 1 3.OO uur

:•. •
: .

'Voor eventiieelëvragen.kunt u altijd bij ons terecht.
Spreek ons aan achter de. bar of bel ons op. . . :

welkowtstcb-anfej e

*soef)
**
*warm.
** buffet
koud en
**
*
Grondt
aessert

50
..
f>rijs
Tijdig reserveren teL 023-5714738
2e Kerstdag zijn. we of>en van l O.OO-2 1 .00 uur
Café Del Ivlar, Wailestraat 1 3, Zandvoott

Woensdag - donderdag - vrijdag
HAPPY TOUR 16.00-Ï8.00 uur
Met de kerstdagen a la carte eten
Reserveer nu uw tafel
Wij bezorgen ook spareribs en div. andere
gerechten
Boul. Barnaart 22 - Zandvoort
.Tel.023-5715445
Dinsdags gesloten

Uit<SlVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariacrt Weekmedia, postbus 2201/1000 EK Amsterdam
woensdag 11 december 1996

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Hoewel onze wereld
barst van eten, compactdiscs en auto's, voelt
lang niet iedereen zich
gelukkig. Velen hopen
dat er meer bestaat tussen hemel en aarde dan
alleen materiële luxe. In
de chaos van alledag
vindt een zoektocht
plaats naar harmonie en
zelfbewustzijn. De New
Age-beweging.

11

die daar nieuwe ideeën opdeden."

: oude

De mensen beseffen dat on'
danks de verschillen, alle culturen op de wereld in wezen op
elkaar lijken. Clous: „De een
slaat links op de trommel, de
ander rechts, en wij dansen de
horlepiep, maar het komt uiteindelijk op hetzelfde neer."
Binnen het brede begrip New
Age zijn enkele trends waarneembaar. Clous constateert
veel belangstelling voor Tibetaans boeddhisme, wat waarschijnlijk te maken heeft met
de publiciteit die de Dalai
Lama de laatste jaren gezocht
heeft. Verder ziet zij veel interesse voor 'channeling'. Dan
gaat het om mensen die berichten krijgen van andere
wezensvormen. De belangstelling hiervoor komt waarschijnlijk voort uit het groeiende gevoel dat we niet alleen zijn in
de kosmos. Hoe verklaar je bijvoorbeeld anders de graancirkels in Engeland?

eetje uitgekeken
op de kerststol en
toch iets lekkers
op de kersttafel?
Probeer het dan eens op
zijn Engels.

B

'Stoel om te stelen'

In het Techniek Muse.um Delft staan tot 16 maart volgend jaar
stoelen die de afgelopen honderd jaar vervaardig zijn. Er zijn
stoelen uit de begintijd van beroemde ontwerpers als Marcel
Breuer en Gerrit Rietveld, maar ook van hedendaagse ontwerpers als Piet Hein Eek en Ron Arad. De stoelen-expo staat in
Hal 2 van het museum, dat te vinden is Ezelsveldlaan 61, Delft.

Wandeling Sint Bavo

In de Sint Bavokerk in Haarlem wordt zondag 15 december
een rondwandeling in 'romantische kerstsfeer' gehouden. De
verlichting bestaat uit honderden kaarsen, de hele dag worden
optredens verzorgd door koren en musici. De Sint Bavo staat
aan de Grote Markt en is zondag open van één tot vijf uur.
Ingang Oude Groenmarkt 9. Toegang: vier gulden, kinderen tot
twaalf jaar mogen gratis mee naar binnen.

Een rondje langs de levonsmiddelenafdeling van
Marks & Spencer in de
Amsterdamse Kalverstraal
levert oen paar
i
aardige

riteit

TTTÏE HET verschijn%/W sel niet kent en
Y Y een New Age winkel binnenstapt, wordt
verrast door de grote verscheidenheid van spirituele artikelen. Wierook,
compactdiscs, postkaarten, tarotkaarten, sieraden, windorgels: het is
slechts een kleine greep
uit het assortiment van
een winkel.als 'Himalaya' Op de achterflap van een van
aan de Amsterdamse War- de boeken staat dat wij via de
schrijfster Barbara Marciniak
moesstraat.
'deelgenoot worden van de

Ook de boeken zijn veelzijdig wijsheid van de pleïadiërs, een
en gaan over onderwerpen als groep verlichte wezens die
mystiek, yoga, tantra en seksu- naar de aarde gekomen zijn
aliteit, AÏzheimer, reïncarnatie, om ons de sprong te helpen
boeddhisme, buitenaardse' be- maken naar een nieuw stadischavingen en astrologie. Ach- um in onze evolutie.' Clous wil
ter de winkel is een gezellig inhoudelijk niet al te diep intheehuis ingericht met uitzicht gaan op dit toch wel opvallenop het Damrak. „De mensen de fenomeen. „Ik ben nuchter,
zien het hier als een huiska- maar voor mij is alles mogemer. We komen niet na een lijk. Wat weten wij nou van de
kwartier vragen of iets willen kosmos, niks toch?"
gebruiken," zegt Liesbeth
Iets begrijpelijker, en al heel
Clous, medewerkster van
Himalaya. „Iedereen die hier oud, is wat men Feng-Shui
komt, is met hetzelfde bezig, noemt. Dat is de Chinese kunst
lekker leven en bewustwor- om in harmonie te leven met je
omgeving. Als een Chinees een
ding."
Volgens Clous gaat het bij New huis bouwt, gaan daar hele
Age in feite om oude ideeën rituelen aan vooraf. Zo moet
die opnieuw populair zijn ge- hij laten uitzoeken of er in de
worden. Jarenlang was men •omgeving geen storingsvelden
druk met industrialisatie en zijn, en hoe men de deur het
welvaart, en raakten spirituele best kan plaatsen ten opzichte
zaken op de achtergrond, al van de zon. Dat heeft allemaal
zijn die nooit helemaal ver- invloed op het welzijn van de
dwenen „New Age zoals wij dat bewoners.
kennen, is ontstaan in de tijd Vrijwel iedere Amerikaan die
dat de eerste hippies naar een huis inricht, schijnt tegenIndia gingen, zoals de Beatles, woordig eerst een boek over

ideeën
op.
Een traditionele
Engelse
kersttraktaüe zijn de Mincc
Pies: taartjes gevuld met
een mengsel van rozijnen,
appels en vruchtjes op brandewijn. Op kerstavond zet
men in Engeland altijd een
bordje met deze lekkernij
naast de schoorsteen voor
de kerstman.
Op geen enkele Engelse
kerstdis ontbreekt de
Christmas Pudding. Er zitten rozijnen in, gedroogde
vruchten, hele eieren, cider
en rum. De luxe versie
bevat bovendien nog cognac, kersen en noten. Hij
wordt geserveerd met
crème fraiche of brandy
butter, een crème op basis
van roomboter en cognac.
Feng-Shui te lezen. „Er zijn
daar tientallen titels verschenen, en nu komen die ook allemaal naar Europa overwaaien," zegt Wim Zonjee van
boekhandel 'Au Bout du Monde' aan het Singel in Amsterdam. Feng-Shui is dus populair, al zijn in een rijtjeshuis de
mogelijkheden beperkt.
„Feng-Shui bestaat al 2500
jaar en heeft zichzelf bewezen
doordat het al zo oud is. De
Chinezen passen het toe, daar
is het heel normaal dat iemand
eerst de goede plaats en ligging van een huis bepaalt. Dat
Feng-Shui nu ook hier komt,
zal tijd worden," zegt Zonjee.
Au Bout du Monde verkoopt
meer dan 25 jaar spirituele
boeken. Het boeddhisme is de
basis van de collectie. Dat het
spirituele boek vooral de laatste jaren een grote opgang

maakt, heeft volgens Zonjee
meerdere oorzaken. De invloed van de kerk neemt af,
het millennium nadert zijn
einde zodat de mensen zich beschouwender opstellen, daarnaast weet iedereen wat er zich

elders op de wereld afspeelt.
Zonjee: „Je stapt tegenwoordig zo in het vliegtuig en dan
zit je binnen veertien uur in
Nepal. Daar hebben de mensen niets te vreten maar zien
ze er toch heel gelukkig uit.

(advertentie)

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE

Onder het genot van een kopje thee alvast even ruiken aan
een net aangeschaft boek in het theehuis van Himalaya
Foto: Bram de Hollander Fotografie

Dan ga je toch even nadenken." Een grote uitgeverij van
spirituele boeken is AnkhHermes uit Deventer, voortgekomen uit Kluwen Antoinette
Kluwer is assistent-uitgever.
Zij vertelt dat haar grootvader
in de familie een buitenbeentje
was, hij koos voor het soefisme. „Uit een soort hobbyisme
ging hij soefiboeken uitgeven.
Dat wa-ren heel kleine oplagen, maar hij is daar mee doorgegaan."
In de loop der tijd is het fonds
enorm uitgebreid, met onder
meer een New Age-serie en
een afdeling gezondheid. De
uitgeverij heeft veel succes
gehad met de bestseller van
Von Daniken, 'Waren de goden
kosmonauten'. Von Daniken

(advertentie)

ALLEEN IN
-HE CINEMAS
Woensdag 11 december:
SPECIALE VOORPREMIÈRE
MÉT -T'; /.',:/;,
VERRASSING
"-,. . . • " ' . : • ; . VOOI?^^:''i;' " ; '-' :'
SLECHTS

mturen van
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Met mijn ogen dicht, lui
achterover liggend, luister ik naar het ruisen
van de zee. Af en toe
hoor ik in de verte een
meeuw. Ik droom weg.
Fraaie beelden zie ik aan
mij voorbij gaan.
Stressverwekkende
gedachten krijgen geen
kans. Ben ik op vakantie
in een warm land? Nee,
ik heb een brainmachine op.
EN BRAINMACHINE ziet er uit als
een walkman of cdspeler, met bijbehorende
bril en hoofdtelefoon. In
de bril zitten kleine lampjes gemonteerd. De brainmachine is in feite een
computer die lichtflitsen
naar de bril stuurt en toneri of melodieën naar de
hoofdtelefoon. De hersens
worden met behulp van
dat licht en geluid géforceerd naar een ontspan-

E
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VROEGE VOCELS OPGELET!
CDTY, AMSTERDAM
Alle ochtendvoorstellingen vóór 12.00 uur f 7,5O voor iedereen.
(Geen acties ol andere kortingen van toepassing.)

Laat je niet afschrikken
door het wat saaie uiterlijk
van de Christmas Pudding.

schreef dat de goden in feite
buitenaardse wezens waren.
Kluwer: „Je kunt het niet geloven of wel geloven, maar in
ieder geval heeft het de mensen aan het denken gezet."
Tegenwoordig is volgens haar
veel vraag naar informatie ;
over de Bach-remedies. De
Engelse dokter Bach heeft,
aan het begin van deze eeuw,
gezocht naar een eenvoudige
manier om mensen te genezen.
Hij ontwikkelde druppeltjes,
meestal van bloeiende bloemen, voor iedereen die psychisch een beetje in de knoop
Christmas Pudding
zit. „Dat is ook iets typerends
Foto: Marks & Spencer
voor de New Age, want dat zijn
de kleine disharmonieën die je
zelf kan oplossen, zonder dat je Wie eenmaal de smaak te
daarvoor naar een arts hoeft."
pakken heeft van dit gebak,
dat drie maanden nodfg
Voor alternatieve therapieën heeft om op smaak te
en geneeswijzen hoeven we al komen, wil geen Kerst meer
lang niet naar verre landen, de zonder.
centra zitten als het ware om
de hoek. Maar voor een leek is En dan zijn er de 'Crackers'.
het erg moeilijk om het kaf Niet om in te bijten, want
van het koren te onderschei- dan schrik je je te pletter.
den. Kluwer: „Iedereen die bij Crackers zijn kartonnen
wijze van spreken een cursus pakjes,'gewikkeld in kerstauralezen gevolgd heeft, kan papier met daarin raadsels
de voldoende dag een bordje of grappige spreuken, hoedop zijn deur plakken van the- jes van papier en een
rapeut. Maar als klant moet je cadeautje dat precies in de
gewoon afgaan op je intuïtie, 'cracker' past. Zodra je ze
en vertrouwen op mond-tot- opentrekt, gaan ze dus knalmond-reclame."
len, en dat vinden niet
alleen de kleintjes leuk.
Jan Pieter Nepveu

geeft u meer!

nend stadium geleid.
Volgens Iris Freie van
het Amsterdamse bedrijfje
Egosoft wordt het principe
van de brainmachine al eeuwen gebruikt. „Er zijn stammen in Afrika die een groot
vuur stoken en daar

Een brainmachine is een
computertje
met bril en
hoofdtelefoon.
Lichtflitsen en
tonen zorgen
ervoor dat de
hersenen In
een ontspannende staat
worden
gebracht
Foto: Egosoft

U VINDT ALLÉ ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN PATHÉ CINEMAS IN DE GOUDEN GIDS*

Kerst op
zijn Engels

een rad voor zetten. Het vuur
flikkert en het draaiende rad
maakt het flikkereffect nog
groter. Ook gebruiken de stammen trommels die bepaalde
ritmes voortbrengen. Zo
bereik je precies hetzelfde
effect als de brainmachine."

verbeteren van het geheugen.

De meeste brainmachines bevatten meerdere programma's.
De gebruiker kan bijvoorbeeld
ontspanning of trance willen
bereiken, maar ook juist het
stimuleren van activiteit of het
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'Je ziet dat na

Dokter Robert Trossèl is vereen sessie de
bonden aan het Preventief Medisch Centrum in Rotterdam.
hersengolven
Hij gebruikt de brainmachine
bij mensen die lijden aan
in balans zijn'
stress, hoge bloeddruk, slaapstoornissen, migraine en dys- doelgroep geschreven, prolexie (woordblindheid).
gramma's voor de machine.
Egosoft heeft een apparaat
Sommige mensen vinden een staan
hersengolven
brainmachine eng en zijn bang kunnenwaarmee
gemeten. Zo
dat het apparaat een negatieve kan een worden
(Electro Enceinvloed op de hersens kan heb- faloGram, EEG
encefalo is Latijns
ben. Trossèl: „Ik wil niet per voor hersens)
worden
definitie zeggen dat het geen voor en na eengemaakt
kwaad kan. Alles waar té voor sessie. Duidelijkbrainmachinezie je dat de
staat is niet goed. Maar ik heb helften vóór de sessie
in mijn praktijk nog nooit iets in balans zijn dan erna.minder
nadeligs met het apparaat
Ook Egosoft ziet regelmatig
meegemaakt."
medische resultaten na het
van de brainmachine.
Volgens Trossèl heeft onder- gebruik„Laatst
kwam er een
zoek uitgewezen dat mensen Freie:
moeder met een dochter die
zich het best voelen als beide verslaafd
was aan slaapmiddehersenhelften gelijk lunctioZe was aan het afkicken,
neren. Via de brainmachine len.
was helemaal hyper,
wordt, naast ontspanning, syn- maar
onrustig en zo kon niet slapen.
chronisatie (het gelijk lopen) We
hebben toen een brainmavan de hersengolven bereikt, chine
voor haar uitgezocht met
doordat de hersens zich instel- veel slaapprogramma's.
Het
len op de frequenties van licht meisje geloofde helemaal niet
en geluid. Dit kan tot gevolg in het apparaat, maar belde
hebben dat hoofdpijn weg een paar dagen later enthougaat, of dyslexiepatiënten zich siast op: Bedankt, ik kan weer
beter kunnen concentreren. slapen."
Overigens maakt de arts wel
gebruik van speciale, op de
Marianne Timmer

In de serie Nostalgie in Tuschinski - een samenwerkingsverband tussen Pathé Cinemas, het Nederlands Filmmuseum en Amsterdams
Stadsblad (Weekmedia) - wordt zondagochtend 15 december om
half elf de nog steeds spectaculaire film

Visages
d' Enfants
vertoond. Deze film van de
Belgische kosmopoliet Jacques
Feyder werd in 1923 op locatie
opgenomen. Er werd zelfs 's
nachts gefilmd, wat heel ongebruikelijk was in die tijd. De
(stomme) film is voorzien van
Foto: Stichting Nederlands Filmmuseum
Nederlandse tussentitels.
Organist Joost Langeveld zorgt voor de muzikale begeleiding.
Visages d' Enfants belicht de wrijvingen tussen twee kinderen.
Jean, tienjarig zoontje van de burgemeester van een Zwitsers bergdorpje, reageert heftig op het tweede huwelijk van zijn vader. Vooral
zijn oudere stiefzusje Arlette moet het ontgelden. Door zijn schuld
verongelukt ze bijna tijdens een lawine. Toch komt het allemaal
goed, dankzij het heldhaftig ingrijpen van de stiefmoeder.
Niet alleen de meesterlijke (ingekleurde) beelden maken de film
indrukwekkend, ook het natuurlijke spel van de kinderen houdt de
kijker van begin tot het eind in de ban.
Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting
van 2,50 gulden op de normale prijs van 12,50 gulden. Kaarten
zijn te koop bij de kassa van Tuschinski, tel. 020.626.2633.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen
maximaal vier personen per bon

\WEEI

geeft u meer!

Öe Boo

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u In De Boodschappen
Krant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties,

= Actie O = Suggestie

O= Nieuw

32 SUGGESTIE
KLIK KLAK KLAAR
RECEPT
Uw eigen recept In de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete winterrecept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje,
taart of voorgerecht zijn. Het
recept mag niet meer dan 10
regels lang zijn. Lekker en toch
gemakkelijk te bereiden! Stuur
uw Klik Klak Klaar recept in een
gefrankeerde envelop naar:
De BoodschappenKrant, Klik
Klak Klaarrecept, Postbus 1980,
3000 BZ Rotterdam.

gratisreceptenboekje

2e pot 1/2 prijs

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Pricess
Classic Table Chef klaar.

Mayonaise is
smaakt zoals mayonaise
lekker vol en

Mayonaise
u de 2e po

a

recepten met

^
mayonaise.

erste olie. En da

10
Benodigdheden:
1 blikje cornetbeef, 1 pakje ossestaartsoep, 1 liter
water; 1 eetlepel bloem, 1
eetlepel ketjap.

De cornetbeef fijn prakken
en de ossestaartsoep erbij
schenken.
Beetje bij beetje het water
hier aan toevoegen en alles
goed door- roeren. Indien de
saus niet genoeg bind, de
bloem erbij strooien. 1 eetlepel
ketjap door de saus roeren en
klaar is de ragout.
Serveren met rauwkost en
rijst. Eet smakelijk!
Mevrouw F. Kegel,
Spijkenisse

8 SUGGESTIE

Stoppen
met roken?
U redt het
wel met

SUGGESTIE

Feestelijk
variëren
met De
Ruijter
Kersthagel
Kersthagel is een
heerlijke mix van pure
chocolade- en kerstrode vanillehagelslag
waarmee niet alleen
uw kerstontbijt maar
ook uw kerstdiner extra feestelijk wordt.
Bijvoorbeeld met flensjes.
Koop 8 dunne flensjes en vul
deze met 200 gr. verse roomkaas,
2 eetlepels suiker, wat sinaasappelsap en 6 eetl. De Ruijter
Kersthagel. Gameer de flensjes

Nicotinell

aan de uiteinden met een toefje
room en strooi er nog wat De
Ruijter Kersthagel over.
Met de Ruijter brengt u
feest aan tafel!
Adviesprijs: fl. 3,29

Oké-bananen zijn écht oké

Ook van haricots verts
maakt Bonduelle iets
bijzonders!
Haricots verts extra fijn zijn
jong geoogste naaldbonen van
uitstekende kwaliteit. Zonder
draad, mals en egaal groen van
kleur. Bij Bonduelle worden ze
met de hand geplukt en vervolgens in het blik gerangschikt. Ze zijn bijzonder geschikt om te serveren als onderdeel van een feestelijke
maaltijd of als garnering.
Met Bonduelle haricots verts
zet u in een handomdraai een
stijlvol, feestelijk gerecht op tafel. U hoeft ze alleen maar in de
pan of magnetron (in eigen
vocht) te verwarmen en even
op smaak te brengen met peper, nootmuskaat en zout. Serveerze bijvoorbeeld met pommes parisiennes en gebakken
vis. Kijk ook naar de BoodschappenBeurs en zie hoe onze kok 'Mario met haricots
verts van Bonduelle een origineel gerecht bereidt.

Page® UltraSoft zakdoeken,
verrijkt met SuperDry Lotion

Oké-bananen met het Max
Havelaar keurmerk zijn oké.
Want het zijn bananen
die rekening houden met
de bananenteler én het
milieu. Puur natuur, vol
vitamines en koolhydraten
en dat proeft u. Want
het zijn lekkere, top-kwaliteit bananen,waar u zelf
heerlijk van kunt smullen
en de bananenteler een
beter bestaan mee garan'-•deerd. Ook de prijs zal u
verrassen want voor Okéj bananen betaalt u niet
méér dan voor A-merk
bananen. Bovendien zijn
ze volop in de supermarkt
te koop.

Mini Babybel,
het kaasje
dat er uit wil!
Mini Babybel is een heerlijk
kaasje met een zachte smaak,
gemaakt van verse koemelk.
Elk kaasje is verpakfin een
vrolijk gekleurd cellofaantje en
voorzien van een trekstrip zodat het gemakkelijk te openen
is. Mini Babybel is ideaal voor in
een lunchpakket of als verantwoord tussendoortje bij
de tv of in de auto.
Natuurlijk smaakt zo'n kaasje
naar meer. Daarom vindt u tijdelijk in elk netje niet vijf maar
zes Mini Babybelletjes.
i
Wilt u bovendien gratis in het
bezit komen van drie kleurpotloden en een vrolijke Mini Babybel kleurplaat, stuur dan
vóór 31 december 1996 een labeltje van een netje Mini Babybel naar:

Roken begint al aardig uit de
mode te raken. Eigenlijk wilt
ook u best wel van uw rookverslaving af. Nicotinell helpt u
daarbij. Want Nicotinell vermindert de behoefte aan een sigaret en beschermt u bovendien
tegen ontwenningsverschijnselen. Het enige wat u hoeft te
doen is 6 a 9 weken lang elke
morgen een Nicotinellpleister
op een telkens andere schone,
droge, vetvrije en onbehaarde
plaats op uw huid te plakken.
Nicotinell is verkrijgbaar in
drie sterktes, aangepast aan
het aantal sigaretten dat u dageiijks rookt. Zo kunt u uw nicotineverslaving rustig afbouwen, zonder behoefte aan een
sigaret.

Page zakdoeken zijn vernieuwd. De nieuwe Page UltraSoft zakdoeken bevatten SuperDry-Lotion, bekend van
Kleenex" UltraSoft tissues. Deze
lotion zorgt ervoor dat de zakdoekjes superzacht aanvoelen.
Hierdoor zijn Page UltraSoft zak-
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doekjes ideaal bij verkoudheid.
De leuke decoraties op de verpakking, bekend van Page MiniPack zakdoeken, blijven natuurlijk. Page UltraSoft zakdoeken zijn
verkrijgbaar in twee varianten:
Normaal en compact.

SUGGESTIE

Smullen
onder de
kerstboom....
December is dé feestmaand
van het jaar. Een prima gelegenheid om uzelf, uw familie of
vrienden nog eens extra te verwennen. Bij voorbeeld met een
heerlijk dessert, zoals Kerst vla
van Menken van Grieken.
Kerst vla van Menken van
Grieken is een heerlijke vla met
room en advocaatsmaak.
Op de verpakking vindt u bovendien een originele serveertip.
Dat wordt dus smullen onder
kerstboom

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Menken van Grieken
de lekkerste zuivel van't Land!

E

Wokschotels
van «gio:

En de
winnaar is...
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft dhr. Th.A.M. Pijlgroms inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft dhr.
Th.A.M. Pijlgroms de eerste
prijs gewonnen en mag nu aan
de slag met het Princess Funcooking Pakket.
De winnaars van de handige
Babyliss Gold Lady Shave
krijgen hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.
Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

cfe basis voor
uw eigen
Oosterse
gerecht

-R

O

n OTT E R

donderdag en vrijdag
op stads-TV Rotterdam
donderdag 17.45 en 19.45 uur
vrijdag 19.45,20.45 en 21.45 uur

Beldis Nederland BV, o.v.v.
BoodschappenKrant-actie,
Industrieweg 21, 3401 MA Usselstein.

STADSOMROEP
woensdag op
Stadsomroep Utrecht vanaf
18.30 uur elk uur t/m 0.30 uur

OMROEP
AMERSFOORT

Het Boodschappenspel zet u in het
zonnetje. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden
'maakt kans op een schitterende
BaByliss Mallorca 10-lamps
zonnehemel. Bovendien ligt
voor iedere honderdste bsiter
of inzender een prachtige Babyliss Tondeuse de Luxe
klaar.
Babyliss
Mallorca
10-lamps
zonnehemel

Xv

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21.00 uur

BABYLISS
TONDEUSE
DE LUXE
Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Hoe neet de fabrikant van Kersthagel?
2. Bij welk product krijgt u de 2e pot voor
de halve prijs + een gratis receptenboekje?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn
doo c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam

Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

U

donderdag op Euro 7
om 13.50 uur

Bonduelle, de verrassende
groente van vandaag

Het Boodschappenspel

Q1. Koffie, thee
O 2. Koffiemelk
O 3. Melk
O 4. Boter en margarine
© 5. Kaas
O 6. Vis
O 7. Kip en gevogelte
O 8, Groenten
© 9. Bananen
© 10. Broodbeleg
O 11-Stroop
O 12. Pasta
@ 13. Mayonaise
O 14. Smoorsauzen
@ 15. Snelklaar diepvriesmaaltijd
O 16. Vla
O 17. Slagroom
O 18. Toetjes
O 19. Frisdranken .
O 20. Aperitief
'O 21. Koekjes
O 22.Snoepgoed
O 23. Kruidkoek
®' 24. Zakdoeken
O 25. Schoonmaakmiddelen
O 26. Luiers
O 27. Waspoeder
O 28. Ceurkaarsen
O 29. Make-up
O 30. Haarverzorging
© 31. Waterdichte pleisters
O 32. Anti-rookpleisters

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.
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woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00 uur
donderdag 17.45 en 0.30 uur
. vrijdag 17.45 uur

Hansaplast Aqua Protect:
de waterdichte pleister
die zit als een tweede huid
Een wondje geneest veel sneller wanneer ze goed beschermd
is tegen invloeden van buitenaf.
Hansaplast heeft daarom de
Aqua Protect ontwikkeld, een
totaal nieuwe pleister met een
doorzichtige filmlaag. Door een
kleeflaag rondom het wondkussen is de Aqua Protect volledig waterdicht en beschermt

de wond optimaal tegen vuil.
Zelfs tijdens het douchen .of
zwemmen. Doordat het materiaal wel luchtdoorlatend is, wordt
het genezingsproces bevorderd.
De Aqua Protect is gemaakt van
elastisch materiaal dat aanvoelt
als een tweede huid. De pleister
blijft daarom goed zitten, zelfs
op bewegende lichaamsdelen.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM
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Bewoners vragen om
sluiting koffieshop

Gladheid zorgt
voor gewonden
ZANDVOORT - Door de
gladheid zijn er zaterdagmorgen diverse ongelukken gebeurd. Op de Boulevard Barnaart botste een 48-jarige Zandvoorter met zijn auto tegen de
auto van een 21-jarige man uit
Zwolle. De Zandvoorter gleed
door de gladheid de verkeerde
weghelft op. Hij hield aan het
ongeluk schouderletsel over.
Een passagier van de andere
auto had een gebroken neus en
een kniewgnd. *

ZANDVOORT - De bewoners van de Brugstraat willen
dat burgemeester Van der Heijden de inval in koffieshop
Aladin vorige week maandag aangrijpt om deze zaak definitief te sluiten. Van der Heijden vindt echter dat hij eerst
de resultaten van het politie-onderzoek moet afwachten.
De-koffieshop is sinds maandag weer open.

Op de Zeeweg kwam een rode
Porsche van een veertigjarige
Amsterdamse tot stilstand tegen de gevel van restaurant De
Zonnehoek. Daardoor sprong
de waterleiding in het restaurant. De automobiliste liep een
dikke lip en een bloedneus op.
Haar wagen moest weggetakeld
worden.

De politie nam vorige week
de softdrugsvoorraad van Aladin in beslag. De inval was een
onderdeel van een grootscheepse actie, waarbij in binnen- en
buitenland volgens de regionale politievoorlichter H. Vos zeventig huiszoekingen werden
gedaan. Het gaat volgens Vos
om een 'criminele organisatie,
waarbij niet uitgesloten wordt
dat er eventueel lijnen met de
vroegere groep rondom Klaas
Bruinsma bestaan.'
De politie bezocht drie panden in Zandvoort, waaronder
Aladin m de Brugstraat. Wie
nog meer bezoek kregen, wil
Vos niet zeggen. Tijdens de actie hield de politie 21 verdachten aan. In Zandvoort werd niemand opgepakt.
Voor M. van Tongeren, eigenaar van Aladin, kwam de huiszoeking als een complete ver-

Ook donderdag raakten verschillende mensen gewond
door de gladheid. In de Louis
Davidsstraat liep een Zandvoortse rug- en polsletsel op
toen zij viel. Een 84-jarige Zandvoortse brak op het Stationsplein bij een valpartij haar pols.
Een 69-jarige Zandvoorter
gleed onderuit in de Van Galenstraat en had een hoofdwond
plus een hersenschudding. Op
de Boulevard Paulus Loot brak
een 47-jarige Zandvoorter zijn
heup.

ZANDVOORT - Bij een aanrijding op de hoek van de Van
Lennepweg en de Tollensstraat
zijn maandagavond een zestienjarige bromfietser en zijn
veertienjarige passagier uit
.Haarlem gewond geraakt. De
bromfietser brak zijn been, zijn
vriend liep hoofd- en beenletsel
op.

ZANDVOORT - Tegen de
nieuwbouw zijn ze niet, laat
dat wel even duidelijk zijn.
Wel zijn de bewoners van de
Van Speijkstraat boos omdat ze niet weten hoe de
nieuwe wijk Park Duijnwijk
er uit gaat zien. Op hun vragen aan de gemeente wordt
niet afdoende gereageerd,
vinden ze.

Een 35-jarige Zandvoortse
automobiliste veroorzaakte de
aanrijding. Zij sloeg op de Van
Lennepweg linksaf de Tollensstraat in, maar zag de brommer
over het hoofd.
Bram Stijnen kende alle hoeken en gaten in het raadhuis

ZANDVOORT - Een gaslek
heeft donderdag het treinverkeer vanaf station Zandvoort
een uur stilgelegd. Bij werksaamheden aan het NS-station
.s volgens de politie een gasleiding kapot gestoten. Tegen de
afspraken in was deze gasleiding volgens de politie niet afgesloten. Het station werd een
uur gesloten. De NS zetten bussen in.

ZANDVOORT - „Let maar op, als ik doodga, loopt het
hele dorp leeg." Hij had het onlangs nog tegen zijn nichtje
Janny Smits gezegd. En hij heeft gelijk gekregen. Onder
grote belangstelling is de 55-jarige journalist en fotograaf
Bram Stijnen maandagmorgen op de Algemene Begraafplaats naar zijn laatste rustplaats gebracht. Een graf naast
de bekende Zandvoortse beeldhouwer Edo van Tetterode.

Autodiefstal
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Datum
HW
LW
HW LW
18 dec 09.29 04.44 22.0517.25
19 dec 10.36 06.20 23.0918.45
20 dec 11.46 07.30
-.-19.45
21 dec 00.25 08.34 12.462044
22 dec 01.2509.3013.4622.16
23 dec 02.18 10.20 14.3622.44
24 dec 03.0011.0015.1523.24
25 dec 03.46 11.46 15.56 --.-26 dec 04.2500.0416.3512.15
Vaanstand:
V
M di 24 dec 21.31 uur.
Hoogwater: do 26 dec 16.35 uur
J^AP + 121 cfn.
Laagwater: vr 20 dec 19.45 uur
NAP - 74 cm.

Vorige week woensdag kwamen ongeveer 35 verontruste
bewoners bijeen voor een bijeenkomst over de nieuwe wijk
Park Duijnwijk. Ze willen meer
Foto Archief Weekmedia informatie over de 540 huizen
die op de duinvlakte aan de
overkant van de Van Speijkstraat
worden
gebouwd.
Woordvoerder Van Boeckel:
„We hebben een tekening van
de nieuwe wijk, maar hoe je ook
boorteplaats van Stijnen.
kijkt, je komt er niet uit. Ook
Aan Limburg bewaarde hij hebben we de maquette die op
goede en slechte herinnenngen. Hij groeide noodgedwon(ADVERTENTIE)
gen op bij de nonnen. Toen hij
een jaar of twintig was kreeg hij
Personeel van
de ziekte van Bechterev. ,

Het hele dorp liep leeg

Tot buiten de aula stonden de
belangstellenden om de ingetogen plechtigheid bij te wonen,
ZANDVOORT - Tussen don- die extra cachet kreeg dankzij
derdag en vrijdag is er vanaf de de twee liederen die Jan Peter
Brederodestraat een Volkswa- Versteege acapella zong. Famigen Golf gestolen.
lieleden, vrienden, kennissen,
leden van toneelvereniging
Wim Hildering, ambtenaren,
ondernemers, collega's en poliBENTVELD - Bij een in- tici; vriend en vijand was er.
braak in een huis aan de BraBram Stijnen was een opmermenlaan zijn maandag ver- kelijke figuur in het dorp, mede
schillende sieraden gestolen.
door zijn loopbaan in de journalistiek. In de jaren zestig
kwam hij in Zandvoort wonen.
(ADVERTENTIE)
Beginjaren tachtig begon hij te
schrijven en te fotograferen
voor het Zandvoorts NieuwsSamen met Alfred Abbei blad.
nes had hij midden jaren tachGrieks
tig een eigen krant, het 'Dorpsspecialiteiten
nieuws'. Later schreef hij ook
restaurant
voor het Haarlems Dagblad en
Zandvoorter.
„SYMPOSION" a deHij
speelde de rol van kritiZeestraat 38. Zandvooit
sche buitenstaander en scheri pe
commentator via zijn artikeNaast onze bekende
len, maar dat vloeide voort uit
i
specialiteiten
de liefde voor 'zijn dorp'. Een
nu ook:
man met een klein hartje en een
i
Pittali Souvlaki
grote mond, die het met verve
Pittali Gyros
, i in de krant opnam voor andevanaf 12,50
ren als hij het idee had dat ze
(ook meenemen)
aangedaan werden.
2e kerstdag ajn wij geopend
m onrecht
Daarbij schuwde hij niet om
m menigeen tegen de schenen te
I trappen.
Keuken geopend van
i Hij wist alles over Zandvoort.
17.00-23.00 uur
i Soms voorspelde hij al van te
Vooi
i voren het verloop van een vericservenngen
I gadering of een inspraakavond
tel. 5713758
i en besloot dan steevast met
U hem
'Geloof me nou, ik ken ze, die
van
Zandvoorters.' En vaak kwaharte
men zijn voorspellingen nog uit
welkom
ook.

Waterstanden

groep bewoners, die uit angst
voor represailles onder geen taeding met hun naam in de krant
willen, Aladin permanent te
sluiten. „Verwantschap van
deze drugsverstrekkende zaak
met een wereldwijde zwaar criminele organisatie is in onze
kinderrijke woonstraat niet
meer te tolereren. Praktisch
alle bewoners zijn door dit
nieuws en de plotselinge gebeurtenissen zeer verontrust,"
aldus de brief.
Van Tongeren is verbaasd
over de brief. „Met de ene buren heb ik geen last en met de
andere heb ik geen contact. Diverse mensen uit de straat komen hier weieens binnen. Daarom snap ik het niet. Ik hoop dat
de mensen die deze brief geschreven hebben, eens komen
praten."
Burgemeester Van der Heijden stelt zich voorzichtig op.
„Ik wil een zorgvuldige afweging maken. Als er zaken aangetroffen zijn die aanleiding geven tot actie zal ik niet schromen mijn verantwoordelijkheid te nemen." Hij verwacht
volgende week meer te weten.

DEZE WEEK:
22 PAGINA'S

Scholieren
houden
van jutten
pagina 3

Park Duijnwijk
krijgt
zandkleur
pagina 5

Z75 met

één been in
tweede klasse

Van Speijkstraat eist antwoord

Brommer geschept

Gaslek

rassing. „Het is voor mij een
groot vraagteken waarom. Ik
verkoop geen harddrugs en heb
niet het idee dat mijn zaak zoveel overlast veroorzaakt. Ik
ben geen grote crimineel of zo.
Of het iets te maken heeft met
mijn leveranciers? Ik weet het
niet." Hij heeft inmiddels een
advocaat in de arm genomen.
Hij zegt evenmin te weten
hoe groot zijn softdrugsvoorraad was. Dat is volgens burgemeester Van der Heijden echter wel van belang. Koffieshops
die meer dan vijfhonderd gram
in huis hebben, kan de burgemeester sluiten. Een andere
grond waarop de burgemeester
deze maatregel kan nemen is
overlast. „Ik heb de indruk dat
Aladin de laatste paar jaar weinig overlast heeft gegeven."
In een brief aan burgemeester Van der Heijden vraagt een

Oplage: 5.425
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Weekmedia

zwanger
zie onze advertentie elders in
dezekrant.

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

tel. 5717166

Voor sommige verenigingen
ging hij door het vuur, zoals
toneelvereniging Wim Hildering. Stijnen speelde zelf mee,
verzorgde de pr en schreef er
dan ook nog een verhaal over
voor de krant. Dat de Zandvoortse Operette Vereniging ter
ziele ging, vond hij een schande. Stijnen was namelijk een
groot liefhebber van operette.
Een operettenummer sloot
de begrafenisplechtigheid dan
ook af. De bijeenkomst begon
echter met een Limburgs volksliedje van Sjef Rademacher, eigenlijk een zanger uit Sittard in
plaats van Roermond, de ge-

Die ziekte heeft veel invloed
op zijn leven gehad. Hij liep
krom tot zijn operatie m 1994.
Maar die operatie bracht niet
datgene wat hij ervan hoopte.
Stijnen bleef tobben met zijn
gezondheid. Hij ging nog twaalf
keer onder het mes. Sinds augustus van dit jaar lag hij meer
in het ziekenhuis dan in zijn
eigen bed. Toch bleef hij optimistisch als altijd volgens Jaap
Kerkman, die hem samen met
de directe familie tot het laatst
toe bijstond. Kerkman sprak
maandagmorgen dan ook geemotioneerd: „Bedankt Bram,
hoe dan ook. Of we het nou wel
of niet met je eens waren."

Haltestraat

wenst iedereen
prettige kerstdagen
en een happy swingend
1997
3e kerstdag open van
22.OO tot 03.0O uur
Zwart/Wit feest met
veel extra's

het gemeentehuis staat bekeken. Een ambtenaar vertrouwde ons daar echter toe dat we de
maquette 'met zo letterlijk
moesten nemen', die kon nog
wel eens afwijken van de werkelijke situatie. De gemeente wil
dat wij er op vertrouwen dat
Park Duijnwijk geweldig wordt,
maar als we verder niet ingelicht worden is dat vertrouwen
er niet."
Het gebrek aan informatie zit
de bewoners hoog. Het meeste
maken ze zich druk over de
hoogte van de woningen en de
afstand tussen de nieuwbouw
en hun huizen aan de overkant
van de straat. Van Boeckel:
„Als we de plannen moeten geloven dan zijn de hoogste woningen hier aan de straatzijde
gepland. Maar of die woningen
nu zestien, achttien of misschien wel twintig meter hoog
worden is niet duidelijk. Dat is
natuurlijk van invloed op je uitzicht, zonuren en privacy."
Hetzelfde geldt voor de
breedte van de weg. „De tekening van het voorontwerp bestemmingsplan laat zien dat de
gevels van de nieuwe woningen
ter hoogte van het hek eindigen. Ik vind het leuk dat we
overburen krijgen, maar dat is
wel heel dichtbij," aldus Van
Boeckel.
Veel bewoners vragen zich af
waarom de hoogste woningen
langs de Van Speijkstraat zijn
gepland. „Ik heb de gemeente
al in een brief gevraagd waarom
dat niet omgedraaid kan worden, aldus een bewoonster. De
eengezinswoningen hier en de
appartementen bij het spoor.
Daar staan ze niemand in de
weg. Gereageerd heeft de gemeente nog niet.'

De bewoners staan nog in dubio over nieuwe stappen tegen
de plannen van de gemeente.
Met spandoeken de straat op,
dat is niet hun stijl, maar dat er
iets moet gebeuren is duidelijk.
„Zeker nu er een zogenoemde
artikel 19-procedure is gestart,"
meende Van Boeckel. „Met
deze procedure kan de gemeente op basis van het voorontwerp
bestemmingsplan alvast met
bouwen beginnen. Duidelijk is
dat zodra de eerste woningen er
staan we weinig invloed meer
kunnen uitoefenen op de invulling van de wijk. Dan moet de
bouw volgens plan worden uitgevoerd, anders passen er geen
540 woningen op die plek.'

Na een concert ter ere van
750 jaar Haarlem, waarvoor in
de schouwburg een flink aantal harpspeelsters bij elkaar
kwamen, was ze volkomen onder de indruk geraakt van het
bijzondere instrument. Inmiddels studeert de achtjarige
Zandvoortse iedere dag een
half uur op haar eigen harp.
Op 19 januari werkt Nadia
zelfs mee aan twee bijzondere
voorstellingen in het Concertgebouw van Haarlem.
De voorstellingen worden
gehouden in het kader van een
muziekproject van de Haarlemse muziekschool, dat de
geschiedenis van de harp in
vogelvlucht behandelt. „Op de
dag van de uitvoering ben ik
net jarig," zegt Nadia een klein
beetje balend. Maar samen
met vijftig andere harpspeelsters optreden ziet ze toch ook
wel zitten. Door het project
heeft ze een heleboel te horen
gekregen over het ontstaan
van de harp en de geschiedenis van de muziek.
En ze heeft al eerder opgetreden, vertelt ze met veel enthousiasme. Ze is waarschijnlijk het enige meisje in Zandvoort dat harp speelt. Daarvoor gaat ze een keer per week

naar de muziekschool in
Haarlem. Ondertussen speelt
Nadia uit haar hoofd even
haar lievelingsliedje voor de
fotograaf en zingt er met haar
heldere hoge stemmetje bij.
Vanwege het project van de
muziekschool, dat een half
jaar duurt, heeft Nadia al eerder opgetreden. „We hebben
eerst geoefend in het Archeon.
Daar vertelden ze allemaal
verhalen van vroeger. Vijfhonderd jaar geleden hadden ze
ook al harpen, die maakten ze
van zelfgemaakte doosjes met
draadjes."
Ook in de Lutherse kerk
heeft de kleine Zandvoortse
opgetreden, zelfs samen met
Witsenburg, één van de bekendste harpisten van de wereld. „Dat was een heel aardige
man, ik heb zijn handtekening," zegt ze trots.
De actie lijkt een beetje gewaagd en haar moeder snelt
voor de zekerheid toe. „Als een
harp omvalt,.is het instrument
reddeloos verloren, dan trekt
het meteen krom," zegt Anja,
die haar dochter iedere dag
opnieuw stimuleert en over
haar schouder meekijkt als ze
studeert. Want Nadia geeft het
eerlijk toe. Ze heeft er niet altijd zin in, om steeds een half
uur per dag te moeten studeren. Toch wil ze later ook echt
de grote harp gaan bespelen.
Ze heeft al een keer twee liedjes mogen spelen, tijdens de
Zandvoortse Kunstmarkt op

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

Mededeling

In verband met Oud en Nieuw
verschijnt
het Zandvoorts
Nieuwsblad niet op woensdag,
maar op dinsdag 31 december
De bewoners vinden dat de
1996. Wij verzoeken u uw adgemeente wel erg veel haast
achter de plannen zet. Van vertenties voor deze krant uiBoeckel: „De gemeente is al- terlijk op dinsdag 24 december
leen maar aan het jagen, terwijl voor 12.00 uur bij ons in te lewij vinden dat voor zo'n belang- veren. Redactiekopij moet uirijk project - het laatste grote terlijk vrijdag 27 december om
9.00 uur bij ons binnen zijn.
nieuwbouwproject in de omgeRedactie en commercie
ving - de tijd moet worden genoWeekmedia
men."
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Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 22

Achtjarige harpiste timmert aan de weg
ZANDVOORT - Toen ze
zeven jaar oud was wist Nadia Hijner uit de Willemstraat het al zeker. Ze wilde
harp spelen.

sportpagina

IDEE VOOR DE KERSTMAN
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ELKE WEEK EN NIEUW CADEAU

Natuurlijk,

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

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Zandvoor
Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
j L
Postcode/Plaats: l l l l l i
Telefoon:
i l l l l l l l
Giro/Banknr.:
l l l l l l_
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 halfjaar ƒ 34,60 jaar ƒ 60,40

Toen ze zeven jaar oud was, wist Nadia Hijner al dat ze harp
wilde Spelen

een harp van 80.000 gulden.
Voorlopig spaart Nadia al
een tijdje om de 750 gulden die
haar eigen harp heeft gekost,
aan mama terug te betalen.
Van de zomer zat ze regelmatig - met het grootste plezier op de hoek van de Willem-

Foto Enck van Cleel'

straat en de Haltestraat in het
zonnetje te spelen. Ze haalde
in vier keer tijd ruim honderd
gulden op.
Op l!l januari \lmlt de niUoerlng
plaats In liet Concerttieboir» l laarlem: De harp In xogt'K lucht. Ajm *ing
twei' miren h.ilt'Ujf. Entree 7.3(1 gulden.

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
l
l
l

l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "? 1037 ï "017003

l

l
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woensdag 18 december 1996
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV

EN

d E VRIES

Drinkwatertarieven per 1 januari 1997

TROUWEN 20 dECEIVlbER

Het gemeentebestuur van Zandvoort
nodigt de inwoners van Zandvoort
uit voor de gebruikelijke

Het drmkwatertarief en hel vastrecht van Waterleidingbedrijf ZuidKennemerland NV (WLZK) zijn voor 1997 als volgt vastgesteld

OM 14.00 UUR IN hET sindhuis

NIEUWJAARSRECEPTIE
donderdag 2 januari 1997
19.00 - 20.30 uur

Drmkwatertarief
Met ingang van 1 januari 1997 bedraagt het drmkwatertarief

TE ZANdvOORT

KERkslijkE iiNZEqENiiNq OM
l 5.00 UUR

excl. BTW
f 291
(025

drmkwatertarief per m
qrondwaterbelasiing per m

mcl.6%BTW
f 309
f 027

De receptie wordt gehouden in de raadzaal van
het Raadhuis, ingang via bordes (Raadhuisplein)

Vastrecht
Het vastrecht blijft voor alle verbruikers ongewijzigd en bedraagt
vastrecht individuele bemetering
f96
f 101 76
vastrecht collectieve bemetering
f 75 f 79 50

ilN dE AlNTOINJUSkERk TE

AERdEINrIOUT
ZAlNdvOORTSElAAN

NIEUWJAARSRECEPTIE
GEMEENTE

507

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Overige tarieven
Alle overige tarieven waaronder het tarief voor de aanleg van een standaardaansluiting van f 850 blijven tot 1 juli 1997 ongewijzigd

2 1 1 6 EL BENTVELD

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m donderdag 08 30 - 16 00 uur,
vrijdag
08 3 0 - 1 2 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023)57401 00

Rijksweg 501 Postbus 2113 1990 AC Velserbroek telefoon (023)520 1300

De gemeente is de komende periode wegens de
feestdagen op meerdere dagen gesloten Vanzelfsprekend geldt dit voor de beide kerstdagen
(woensdag 25 en donderdag 26 december) en
voor woensdag 1 januari 1997
Tevens zijn alle gemeentelijke afdelingen gesloten op vrijdag 27 december 1996. Wel is op die
dag van 09.00 - 10.00 uur de Centrale Balie
geopend alleen voor aangifte van geboorte
of overlijden.

23 en 24 december zijn wij geopend

van 9.00 tot 17.00 uur.
WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL

Tussen Kerst en Oud en Nieuw ook geopend
Wij wensen u

Suna, Miriam en Evsen
Henny's Hairline, Tolweg 20
Tel. 5712231

Bram

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

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlmgh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel 023-5714160

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

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

NIEUW
De Diner Bezorglijn
Spareribs m. 3 sausjes
18,50
Halve kip
18,50
Saté varkenshaas
17,50
T-bone
32,50
Tournedos
24,50
Lamskotelet
22,50
Deze gerechten met patat of aardappelen, extra's en sla
Stokbrood kruidenboter
Patat
Aardappelkroket
Sla
Mayo, ketchup, satésaus
Div. blikjes
Fles wijn rood of wit

3,50
3,=
3,=
3,50
1,=

ü i É N S T s r r w T i ö i •i.'-'öa.T es: • 3778 ;:.;•;'';
$!|i$JSspo^
K||^f£pV-$M':;VR^
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Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberc
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplem12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

VERKEERSVEILIGHEID
BOULEVARD BARNAART
Er is een studie gedaan naar de verkeersveiligheid
van de Boulevard Barnaart Hieruit is gebleken
dat er op verschillende plaatsen maatregelen
moeten worden genomen om de veiligheid te
vergroten Het college heeft naar aanleiding
van deze studie een aantal maatregelen voorgesteld

In verband met de feestdagen veranderen de
ophaaldagen voor het huisvuil Op eerste en
tweede kerstdag wordt geen huisvuil opgehaald
Ook op nieuwjaarsdag niet Hiervoor geldt het
onderstaande vervangende schema
-ophalen woensdag 25 december 1996
wordt dinsdag 24 december 1996;
-ophalen donderdag 26 december 1996
wordt dinsdag 24 december 1996;
- ophalen woensdag 1 januari 1997 wordt
dinsdag 31 december 1996.
- grof vuil wordt overgeslagen.

Het plan ligt met ingang van vrijdag 3 januari
1997,4 weken ter inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen schriftelijk gemotiveerde reacties worden
gestuurd aan het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

OPENBARE
RAADSVERGADERING

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN
(ART.23WRO)

De gemeenteraad vergadert donderdag 19 december 1996 m het openbaar De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis
vanaf 20.00 uur.
N.B.l Let op de afwijkende datum.

Burgemeester en Wethouders maken bekend,
dat met ingang van 20 december 1996 gedurende 4 weken ter visie ligt het ontwerp tot
herziening van het bestemmingsplan ' circuitgebied'

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- vernieuwing dakbedekking Oranje Nassauschool,
- subsidie woningbouwvereniging i v m aanleg
liften,
- wijziging Huisvestingsverordening,
- strategische beleidsnota onderwijs,
- openmgs/bednjfstijden gemeente Zandvoort,
- eenmalige bijdrage aan lokale omroep,
- referendumverzoek parkeerbeleid,
- nota Parkeerbeleid,
- garantie geldlening Stichting Verpleeghuiszorg
ZKL,
- vaststelling belastingverordeningen,
- onderhoudsprogramma wegen,
- wijziging Bouwverordening,

Het ontwerp-bestemmmgsplan ligt ter inzage
bij de Centrale Balie op het raadhuis en bij de
openbare bibliotheek, Prmsesseweg 34
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 2,
2040 AA Zandvoort)

ONTHEFFING WET
GELUIDHINDER
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
zijn voornemens om ten behoeve van de bouw
van de woningen aan de Vondellaan/A J van
der Moolenstraat (fase 1 stationsomgeving) een
verzoek om vaststelling van hogere waarden

(verkeerslawaai)lals bedoeld in de Wet geluidhinder bij Gedeputeerde Staten van NoordHolland in te dienen
Het verzoek om ontheffing ligt met ingang van
20 december 1996 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kunnen schriftelijke bedenkingen worden mgediend bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Op dinsdag 7 januari 1997 te 16 00 uur zal m
het laadhuis een hoorzitting worden gehouden Tijdens deze zitting zal iedere belanghebbende de gelegenheid worden gegeven op het
verzoek om ontheffing mondeling te reageren

ARTIKEL 2.5.29 BOUWVERORDENING JUNCTO 50
LID 5 WONINGWET
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 2 5 29 van de Bouwverordening
juncto 50 lid 5 van de Woningwet vrijstelling en
bouwvergunning te verlenen voor
- een functiewijziging en oprichting van berging
op het perceel Cornehs Slegerstraat 2a
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 20 december 1996 gedurende 14 dagen tijdens
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2 2040 AA Zandvoort

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
Duinrooslaan 5,
7 bomen
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens opemngstijden ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluestraat) Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
96127B Kamerlmgh
plaatsen inzamel/
Onnesstraat 20 uitsorteer-unit
96128B Park Duijnwijk oprichten appartementengebouw
Architect Wagner
96129B Park Duijnwijk oprichten woningen
Architect Duvekot
96130B Park Duijnwijk oprichten woningen
Architect Roeleveld
Sikkes
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden
kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeImg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
" echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wel via het Openbaar register op te vragen
Dit register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden

3,=
19,50

T Race Taurant
Tel. 5715445

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie vóór slechts f 3.i45- :
Sluit een natura-Utt^
bij Uitvaartcentra

STICHTING
KWALITEITSREPARATIE
NEDERLANDS
SCHOENFABRIKAAT

Uw goede schoen is een
kwaliteitsreparatie
waard De SKNS
erkende schoenreparateur weet wat
kwaliteit is

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar nel /o belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies /.oals mijn man xich dal had voorgesteld.
•ld. tlexe uUvHurivewf.ekerïntj ia mijn
vertmuiven meer dan waant.
* Een kompleet verborgde begrafenis ot crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3 145,-- (N B een veigelijkbare uitvaart kost
momenteel /o'n f 5 000,-)
* Geen leeftijdsgrens, iedereen wordt gcacccptcei d
* Voor de betaling \ an de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
le\ens\ ei zekering aanbieden (tot maximaal f" l 000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
"inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en.nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
. of crematie..' >.
UITVAARTCENTRUM
HAARLEM BaBMMlïiïiiHiBMBMB
RUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Jmmm'iïWiïfTflBB
W Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
~y£ j
Parklaan 36, 2011 KW
Z Ja, ik u i l \ujblij\cnd mooi infoimatic <>\ei de natuia uirAaamci/ckeiing
O onrunncn Ik heb de naiantic dat ik non ncmcns aan gebonden ben
PQ
""
/
rq naam
man/\iom\

3 telefoon
O
P^H

2
• M

leeinjd(cn)
'5on in cm dop /ondci nost/egjl /enden aan
UitNjaitxciuium Haailem, Anmooianummei 318,2000 \\'C Haailem

Wij wensen u Gezellige Feestdagen
en een Voorspoedig
1997
J. v. CAMPEN & Zn
schoen- en sleutelservice
Corn. Slegersstraat 2
tel. 5715449

VI N

h-l

£_( sti aat
2 postcode/\\oonplaats

•

Uw gasbedrijf adviseert!

E I G E N T I J D S
VAKMANSCHAP

Een ntittira-nitvtitirtverzekering
daar heb je ivat aan.
;

Het plan ligt met ingang van vrijdag 3 januari
1997, 4 weken ter inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen schriftelijke gemotiveerde reacties worden
gestuurd aan het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

GEMEENTE

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
' E

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 10decembervergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 50 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 17 december vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

De staat van de Sophiaweg is zodanig dat
herbestrating van een groot deel noodzakelijk
is Het college is van mening dat het huidige
profiel niet meer voldoet en heeft voorgesteld
de Sophiaweg een nieuwe inrichting te geven

rust zacht
Margo, Maaike, Monique, Martha
Aaldert, Andre
Zandvoorts Nieuwsblad

A. LAVERTU

(Awb)

BEPERKTE OPENINGSTIJDEN
WEGENS FEESTDAGEN

Ondanks zijn optimisme heeft hij toch de strijd
moeten staken

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Volgens Algemene wet bestuursrecht

INSPRAAK RECONSTRUCTIE
SOPHIAWEG

prettige Kerstdagen
en een
gelukkig 1997

1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

KENNISGEVING

N B i Let op gewijzigde openingstijden wegens
feestdagen

)CEMEENTE

11

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda ligt ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluestraat)

Algemene Voorwaarden en Tanefbepalingen
De tarieven zijn vermeld m de Tanefbepalingen 1996 met een aanvulling
voor 1997 Samen met de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1995 en
Aansluitvoorwaarden 1995 zijn deze van toepassing voor alle verbruikers
De Tanefbepalingen en de genoemde voorwaarden zijn op aanvraag gratis
verkrijgbaar bij de afdeling Klantenzaken van WLZK telefoonnrs
(023)520 13 27 t/m 520 1331

Bram Stijnen
journalist te Zandvoort
De kritische wij/e waarop hij gedurende vele jaren de Zandvoortse politiek heeft gevolgd, heeft
meermalen tot diepgaande publieke discussies
geleid Met zijn overlijden hebben wij die prikkel
verloren
Wij wensen de familie en vrienden de kracht toe
om dit verlies te dragen
Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort
de burgemeester,
Mr. R van der Heijden
de secretaris,
M W van Ooijen

- overdracht gemeentelijk womngbezit,
- krediet t b v meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen,
- voorbereidmgsbesluiten Prmsesseweg 32 en
Van Lennepweg 4

S A M'. E N.W E R.K I N G

M'E T

STOOKAKTIE '96/'97
uitgerekend voor U!
Voor de week van 09-12 t/m 15-12
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
132
144
156
168
180
200
220
240
260

Totaal vanaf
l november **

150
189
225
264
304
340
379
416
454
492
529
567
624
679
736
793
851
946
1040
1133
1227

Kosten
deze week
16,96
21,20
25,44
29,68
33,92
38,16
42,40
46,64
50,88
55,12
59,36
63,60
69,96
76,32
82,68
89,04
. 95,40
ƒ106,00
ƒ116,60
ƒ 127,20
ƒ137,80

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

"T*^ /
^-^
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Kerst in de kerk
ZANDVOORT - In de Zandvoortse kerken vinden rondom
Kerstmis allerlei activiteiten
plaats. Zo organiseert de 'Lokale raad van kerken' zondagmorgen om half elf een oecumenische dienst in de katholieke
Agathakerk. Een gelegenheidsIcoor van tachtig Zandvoorters
zingt onder leiding van Hedwig
Jurrius het adventsverhaal 'Als
appelbloesem in de winter'. Na
afloop zijn er derde wereldartikelen te koop.
In de Agathakerk zijn op de
avond voor Kerst twee nachtmissen, één om zeven uur en
één om elf uur. De kerstnachtdienst van de hervormden en
gereformeerden vindt om elf
uur in de Hervormde Kerk
plaats.
Op Eerste Kerstdag zijn er in
de afzonderlijke kerken de gebruikelijke diensten (zie pagina 5). De Gereformeerde Kerk
heeft als extraatje de Brass-band uit Haarlem. Dit fanfare
orkest speelt onder andere
kerstliederen. De dienst begint
om tien uur.

Voor kinderen
ZANDVOOBT - Speciaal
voor kinderen is het bezoekerscentrum van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland in de
kerstvakantie dagelijks open
van negen tot half vijf. Kinderen kunnen er kaarten maken.
Bovendien is er een winterfietstocht te koop. Voor volwassenen en kinderen is er een tentoonstelling over 45 jaar vogels
kijken. Het bezoekerscentrum
bevindt zich aan de Zeeweg bij
het Koevlak.
Ook 't Stekkie denkt aan kinderen. Woensdag 18 december
is er een kerstmiddag met koud
buffet. Naast het klaarmaken
van hapjes kunnen de kinderen
hun eigen menukaart versieren. De kerstinstuif begint om
twee uur en is bedoeld voor kinderen van vier tot en met elf
jaar.

Gift van Rotary
ZANDVOORT - Ed Vriesema, voorzitter van de Zandvoortse afdeling van de Rotaryclub heeft onlangs een cheque
van twintigduizend gulden
overhandigd aan de voorzitter
van de Stichting Cliniclowns.
Het geld bracht de Rotary bijeen dankzij het jaarlijkse Zomerzottenfestival. Dat vond in
het voorjaar plaats en was een
sportief evenement, waar een
heleboel Zandvoorters aan
meededen.
De bijdrage stelt de Cliniclowns in staat een extra clown
in dienst te nemen voor een
aantal uren. Deze clown vermaakt net als zijn collega's kinderen die met kanker in het ziekenhuis liggen.

woensdag 18 december 1996

ZANDVOORT - Nog een
keer jutten voor de burgemeester van Zandvoort?
Daar draaien Jordy (14
jaar), Jetske (14 jaar), Frederique (14 jaar) en Merel
(15 jaar) uit drie havo van
het Kennemer Lyceum hun
hand niet voor om. Zij hebben al twee keer de vervuiling op het strand onderzocht voor het internationale project Coastwatch. En
met alle plezier brengen ze
hun nieuwe vondsten naar
het raadhuis.

Leerlingen bekijken vies strand

het raadhuis inrichten over de
vervuiling van het strand. Of
het Kennemer Lyceum hem
daarbij wil helpen?
De vier scholieren, rector P.
Kesteloo en scheikunde leraar
Maarten Dijkstra reageerden
direct enthousiast. Dat zagen
ze wel zitten, vooral als er na
afloop van het jutten warme
chocolademelk is. Het is bovendien volgens hen belangrijk dat
de vervuiling van het strand
Tijdens de overhandiging van veel aandacht krijgt. En zij zijn
het rapport 'Zoveel troep had ik niet de enigen die dat vinden.
niet verwacht. Zwerfvuil aan de
Nederlandse kust, rapportage
Langs de Nederlandse kust
over het Coastwatchonderzoek snuffelden leerlingen van 28
van 1996' kwam burgemeester scholen 118 kilometer strand af
Bob van der' Heijden donder- op verzoek van de Stichting
dag spontaan op een idee. Hij Werkgroep Noordzee. Ze vonwil graag een tentoonstelling in den 27.244 zaken die daar niet

Markt op dinsdag

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
D
ostadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13.00-16.00 uur;
dinsdag 9.00-11.00 uur; woensdag
09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur,
donderdag 09.00-12.00 uur; vrijdag
09 00-16.00 uur.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.
Abonnementsprijzen: ƒ 19,15 per
kwartaal; ƒ 34,60 per halfjaar; ƒ 60,40
Per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,95.
Opgave abonnementen, vemuiZ|
ngen,etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
*ragen over bezorging: donderdag
09 00-12.00 uur. tel. (023J-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).
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51*5
rel. 023 5714423

Meningen

Vijfhonderd mensen bij Volkskerstzang

Verzorgt het gehele jaar gegarneerde visschotels, welke op de dag van bezorging vers
worden gemaakt, ook op feestdagen.
Voor informatie of bestellingen:
KROON, tel.nr. 023-5717619, v.Dam tel. 023-5716500
iedere dag zijn wij tevens bereikbaar tussen 09.00-11.00
uur onder telefoonnummer 023-5730166

AARDAPPEL- OF
LUXE SALADESCHOTEL ƒ 27,50 p.p. AARDAPPEL BACON
SCHOTEL ƒ I7,50p.p.
Keuze uit: zalm, tonijn, krab,

Mee gerookte zalm, paling,
sprotfïlet, fantasiemakreel, brado, Holl. garnalen, zoute haring, gevuld
ei,
krabvlees,
rolmops

GEROOKTE VISSCHOTEL/27,50p.p.

Mee aardappel of huzarensalade, krabvlees, paling, zoute haring, rolmops, gevuld ei, makreel, spekbokking, brado.

GEBAKKEN VISSCHOTEL ƒ I7,50p.p.
Met: calamaris, visnuggets, kibbeling, mosselen, scampi's, surimi garnaal, 4 sausjes, aardappelsaus.

HARINGSCHOTEL
Haring a 3,25
vanaf 6 stuks

Met: gerookte zalm, paling,
zalmfore,
heilbot,
makreel,
sprotfilet, spekbokking, brado

Ouderen enthousiast over Engels feest
ZANDVOORT - Zo'n 25 mensen hebben maandagavond de
feestavond van een groep Engelsen in Yanks bezocht. De Engelsen wilden met het feest iets terugdoen voor de bevolking van
Zandvoort.
Vooral bij de ouderen sloeg de maaltijd van kok Paul Clebek aan.
Zij genoten daarnaast van diverse optredens.

Volgens rechter
is conflict golf
en hockey over
ZANDVOORT - De Haarlemse kantonrechter heeft
de eis dat de Zandvoortse
Golfvereniging Sonderland
een huurovereenkomst met
de Zandvoortsche Hockey
Club zou hebben, afgedaan
met de constatering dat de
huurovereenkomst tussen
de Zandvoortsche Hockey
Club en de gemeente mmiddels beëindigd is. Daarmee
is de kous af volgens de
rechter.
De Hockey Club interpreteert het vonnis van de rechter
anders dan een woordvoerder
van de golfveremging. „De
rechter heeft geoordeeld dat er
geen sprake is en ook nooit is
geweest van een huurovereenkomst tussen Sonderland en de
hockeyclub," aldus Henk van
Gameren namens de hockeyers. Volgens golfer H. van Brero, die benadrukt dat hij op persoonlijke titel praat, ligt het anders. „Als er nooit een huurovereenkomst was, hoe kan deze
dan eindigen? Kortom er is wel
een huurovereenkomst geweest."
Of de golfveremging in hoger
beroep tegen de uitspraak gaat,
kan Van Brero niet zeggen. „Er
vindt binnenkort in het bestuur
overleg plaats."
De beide verenigingen voeren
al een paar jaar strijd met elkaar. De golfvereniging is
voortgekomen uit de hockeyvereniging en daarna een eigen
weg ingeslagen. Over het exacte
tijdstip waarop de golfveremging zich afgesplitst heeft, zijn
ze het niet eens.
Bovendien waren er enige
praktische problemen. Inmiddels zijn daar oplossingen voor
gekomen. De gemeente heeft de
verenigingen beloofd dat ze allebei een apart huurcontract
krijgen voor de huur van de velden. De golfers hebben daarnaast sinds kort een eigen keet
om hun spullen op te bergen.
Volgens de Hockey Club lijkt
dankzij strakke spelregels en
de uitspraak van de rechter nu
een einde gekomen aan het bijna twee jaar durende conflict
tussen de Zandvoortsche Hocky Club en de Zandvoortse
Golfvereniging Sonderland.
Samen een omniveremging
vormen, zoals al eens ter sprake is gekomen, ligt volgens Van
Gameren op dit moment niet
voor de hand.'
Dat is volgens Van Brero niet
waarschijnlijk, te meer daar de
gemeente de knoop eigenlijk al
deze zomer heeft doorgehakt
voor de verenigingen.

Een ding zit de organisatie wel dwars. „Jammergenoeg glipten
ook
mensen naar binnen zonder kaartje."
gewikt en gewogen. Ieder regeltje, elke punt en komma in de
worden nageplozen. DaarTon Timmermans roept de wet
wordt met een onverholen
Zandvoorters op om in het nieu- bij
gekeken naar de persoon
we jaar eensgezind aan de toe- blik
het om draait. Zo gaat veel
komst van Zandvoort te wer- waar
energie verloren door het gooiken.
en met modder en het zoeken
spijkers, op laag water.
De schilderskring Het Zand- van
Dat
er in dit dorp veel gevoorts Palet heeft vrijdagavond meenschapszin
leeft, heeft onZANDVOORT
- De soonlijk getest. De cosmetica
een schitterende daad gesteld, der andere de overweldigende
die ze gebruikt en tevens verdie veel Zandvoorters tot voor- belangstelling maandag bij de schoonheidssalon van Jo- koopt,
is wetenschappelijk bebeeld zou moeten zijn. Met wei- begrafenis van Bram Stijnen landa van Dijk aan de Zeestraat 56 is knus en gezellig. reid, 100 procent plantaardig,
nig middelen organiseerde Het wel bewezen.
Zachtgele tinten en een ont- hypo-allergeen en - wat Jolanda
Palet in haar atelierruimte een
spannen sfeertje zorgen er ook belangrijk vindt - dier- Berichten en tips
cultureel culinair diner, comharte hoop ik dat ieder- voor dat de klant zich hier proef vrij.
voor de/e rubriek met
JIJl
pleet met muziek' en zang van een,Van
hoog tot laag, in gaat meteen thuisvoelt. „Dat is
Voor de verkoop zijn er leuke /dkenmeuws kunt u sturen naar de
het Zandvoorts Dames Vocaal zien van
dat Zandvoort de verkeer- ook mijn bedoeling, zegt Jo- cadeaus, cosmetica-artikelen redactie van het Zandvoorts Nieim sblad.
Ensemble, muziekschool New de weg
in dreigt te slaan. Laten landa. „Ontspanning is be- en cadeaubonnen in de salon Postbus 26. 2040 AA Zanduiort. of
Wave en de verteller Ab Kok. we
zijn allen in het nieuwe
verkrijgbaar. Wie een keertje inleveren bij het kantoor op Gasthuisplem 12
Onder de bezielende leiding jaarmet
het hoofddoel voor langrijk in het leven. De bij haar langs wil komen of vra- Tel 023-5178648 F.LX 023-5730497
van Jacqueline Stallmann en ogensteeds
huidverzorgende
behandehouden: gezamenlijk de
gen heeft, kan bellen naar numMarèse de Ceustem van cate- schouders
onder Zandvoort lingen en de massages die ik mer 573.0643.
ringbedrijf Absolutely Deli- zetten.
alle positieve geef, zijn er zelfs speciaal op
cious werd het eten verzorgd krachtenZodat
boven komen drijven gericht."
voor 32 gasten.
en we eendrachtig aan een badJolanda houdt zich dan ook
werken waar de toerist, niet alleen met het uiterlijk van
Een eendrachtige, enthou- plaats
grootste werkgever, graag haar klanten bezig. Ze luistert
siaste samenwerking ontbreekt onze
graag, vindt dat zelfs het leukmaar al te vaak in ons dorp: er komt!
Ton Timmermans ste stuk van haar werk. Zo ontwordt ontstellend veel gepraat,
Zandvoort
staat een fijn contact.
Sinds l december is haar sa(ADVERTENTIE)
Ion gevestigd in het pand van
Hair Wave aan de Zeestraat 56.
Jolanda draaide de eerste weken al meteen hartstikke goed.
Ten eerste is ze een bekend gezicht in Zandvoort. Vijf jaar
lang werkte ze in een bekende
drogisterij/parfumeriezaak in
het dorp en daar kennen heel
wat Zandvoorters haar van.
Maar ook de samenwerking
met Cora Kleijn (Haarverzorging/permanente make-up) en
collega Yvonne (Kapsalon
Yvonne) in één pand, blijkt een „Tegenwoordig houden mensen zich niet alleen maar mei het
succesvolle combinatie. „We uiterlijk bezig, maar ook met hun eigen gevoel"
krijgen klanten van elkaar, de
drempel is niet hoog en het is
bovendien reuze gezellig werken."
Jolanda rekent beslist geen
huizenhoge prijzen. „Ik hoef
echt niet rijk te worden, wil het
Zandvaorts
gewoon lekker druk in mijn sa* Nieuwsblad
Ion hebben. En hoop dat mijn
klanten stuk voor stuk met een
Samen met ZFM 107 organiseert het Zandvoorts Nieuwsblad de
goed gevoel naar huis gaan. Boverkiezing van de Zandvoorter van het jaar ( m/v).
vendien wil ik dat het voor iedereen betaalbaar blijft."
Wie heeft in 1996 veel voor Zandvoort gedaan en verdient deze
Zo rekent Jolanda bijvoortitel? Dat mag u bepalen
Met de Silent Piano van Yamaha kunt u voortaan
beeld voor wimpers en wenkbrauwen verven slechts 15 gulop elk .moment van de dag genieten van 'Elne
Ik kies .
den, een heerlijk massage van
Kleine Nachlmusik'. Zonder uw buren of hulshet hoofd, de nek en schouders
genoten te storen. En zonder gestoord te worden. Want dankzij de combinatie
kost de klant 30 gulden per half
Omdat hij/zij
van ambachtelijke akoestiek en digitale techniek, kiest u voortaan moeiteloos
uur. En voor wie het wat breder
tussen het klassieke geluid van een échte piano of.. de perfecte stilte van
heeft is zeker de algehele masdigitale samples van Yamaha's beste concertvleugel Meer weten? Kom dan
sage-behandeling van andereens vrijblijvend spelen en ontdek een nieuwe vrijheid, want de befaamde
half uur aan te raden (65 gulpiano's én vleugels van Yamaha zijn nu ook leverbaar met stilte..
den). Ook de heren kunnen in
Inleveren voor 31 december bij het Zandvoorts Nieuwsblad
de schoonheidssalon van JolanGasthuisplem 12. Onder de inzenders verloten we vier cadeaubonNu bij de
da terecht. „Tegenwoordig
nen van 25 gulden. Per gezin mag maar een bon ingeleverd worden
vindt niemand dat nog raar. Ik
meest complete toetsenzaak
De uitslag maken we bekend m de uitzending 'Goedemorgen
behandel zelfs vrij veel mannen
van Groot-Amsterdam!
Zandvoort op 4 januari ( van tien tot twaalf uur) en m het Zandvoorts
en ze vinden het allemaal heerNieuwsblad van 8 januari.
lijk. De meesten komen voor
gezichtsreiniging en massage.
Naam:
Een behandeling van anderhalf
uur
kost
65
gulden."
Adres:.
Amsterdamseweg 202, Amstelveen - tel. 020 - 6413187
De producten waarmee Jolanda werkt, zijn door haar per-

Eensgezind

Aangebrand

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red.,chef), Robbert Wortel
(adj.chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Opmaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der ünden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant. Systeemredacteur: Hero Blok.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp

Scheveningen een politiestok
en in IJmuiden een brandslang.
De meest spectaculaire vondsten in Zandvoort waren een
condoom en" een dode meeuw.
Bovendien viel het de vier leerlingen van het Kennemer Lyceum op dat er diverse viskis-

personen die voor ons het eerst
de weg op moeten.
En die werkzaamheden gaan
voortdurend met veel stress gepaard. Het werk is zwaar en
verantwoordelijk, het materiaal duur en vaak moet het werk
's nachts worden gedaan. „We
zijn heel erg verrast door het
aanbod en stellen het zeer op
prijs," zegt medewerker Eobert
van de Mije. „En we zullen er
ongetwijfeld een hoop leren."
Even een primeurtje: speciaal
voor de foto, is snel het bord op
de auto gezet, met de tekst die
voortaan achterop de strooiwagens zal prijken.
„Een klein doordenkertje
met een dubbele betekenis," aldus Robert. Want de tekst 'Wij
rijden voor u, denkt u aan ons',
kun je natuurlijk op twee manieren opvatten. We wilden
deze boodschap op een vriendelijke manier aan de weggebrui- Onder de deskundige leiding van instructeurs van Slotemakers Anti-Slipschool zal de gemeentewagen in een gigantische slip
Foto André Lieberom
ker die achter ons rijdt over- worden gegooid
brengen." Robert zegt het
mooi, maar de boodschap van
de heren is natuurlijk vooral
bedoeld voor de 'Pietjes Ongeduld' uit Zandvoort.
ZANDVOORT - Maar liefst vijfhonderd toeschouwers hebben
zondag de Volkskerstzang in de Agathakerk bezocht.
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
Zij genoten van Majoor Bosschardt, het Zandvoorts Mannen(ADVERTENTIE)
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor brie- koor, het Zandvoorts Vrouwenkoor en een koor uit Volendam.
ven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden
Een schitterende bijeenkomst volgens organisatrice Minke van
kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw
der Meulen. „Dat iedereen het waardeerde blijkt ook wel, want
brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26,2040 AA Zandvoort
Majoor Bosschardt kon 1039 gulden mee naar huis nemen voor
of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. het Leger des Heils."

HORS D'OEUVRE
/27,50p.p.

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op woensdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie: J.F. Sas.

voor soort materiaal de gevonden voorwerpen bestonden en
wat bleek? 50 procent van het
zwerfvuil is van plastic gemaakt. Wandelaars laten dat
op het strand achter, maar ook
zeelieden vervuilen de kust.
Sommige scholieren kwa-

Het aanbod was zeker niet tegen dovemansoren gezegd. Alle
16 medewerkers van de gemeente geven donderdagavond
acte de presence op het professionele oefenterrein van de anti-slipschool, gelegen op het
Circuit van Zandvoort.
Donderdagavond wordt het vanaf zeven uur - voor de heren
'keihard werken' (en voor de
toeschouwer misschien wel
even heerlijk lachen). Want
dan zullen de 16 gladheidsbestrijders van Zandvoort doelbewust hun strooiwagen in een
gigantische slip gooien. En zie
er dan maar weer uit te komen.
Kees, Werner, Jeroen en
Mark van Slotemakers Anti-Slipschool, houden een oogje in
het zeil, zodat het gemeentekapitaal niet al na de eerste de
beste crash verloren gaat. Nee,
even zonder gekheid. Deze
mannen doen hun werk altijd
zeer serieus en dat zal ook tijdens deze instructie-avond van
de anti-slipschool beslist de boventoon voeren. Immers, wanneer de wegen van het dorp
spekglad worden, dan zijn zij de

garnalen of haringdillesalade
met gerookte zalm, paling, fantasiemakreel, gevuld ei, zoute
haring, krabvlees, Holl. garnalen, surimi garnaal.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ten op het strand lagen.
Het Kennemer Lyceum doet
inmiddels vier jaar mee aan het
project. In die vier jaar tijd is de
vervuiling tussen Bloemendaal
aan Zee en Zandvoort volgens
docent Dijkstra iets verminderd. Vooral bepaalde afvalprodukten komen minder voor. Zo
vonden zijn leerlingen in 1994
nog 140 blikjes. Dit jaar waren
dat er 61. Het groepje van vier
vond echter bij bij Parnassia dit
jaar meer dan vorig jaar bij het
Elysee Beach Hotel.
De bevindingen van alle Nederlandse scholieren zijn nationaal en internationaal van nut.
Rijkswaterstaat gebruikt de gegevens. Daarnaast is het de bedoeling dat minister Jorritsma
zich op landelijk en Europees

Nog een keer jutten met warme
chocolademelk als beloning

ZANDVOORT - „Ik las in het Zandvoorts Nieuwsblad
over het gladheidsbestrijdingsteam van de gemeente Zandvoort en dacht meteen: we bieden ze een anti-slipcursus
aan," zegt instructeur Tonny Zwaanenburg van Slotemakers Anti-Slipschool enthousiast.

ZANDVOORT - In verband
met Kerstmis vindt de weekmarkt een dag eerder plaats. De
markt op dinsdag is wel wat
kleiner dan de gebruikelijke
markt. Bovendien worden de
kramen al om drie uur afgebroken. Een week later vervalt de
markt in verband met l januari.
Op woensdag 8 januari is er pas
weer een gewone markt.

ZANDVOORT - Twee bewoners van een woning in de Flemingstraat raakten vrijdagavond onwel doordat ze te lang
hun eten lieten aanbranden. Ze
Werden bevangen door de rook.

men zeer opmerkelijke zaken
tegen. In Beverwijk vonden ze
een vat met 15 liter olie, op
Schouwen Duiveland een koelkast, op Ameland een stopcontact, in Bergen gloeilampen, in

Gladheidsbestrijders
naar anti-slipcursus

Postzegels
ZANDVOORT - Op vrijdag 20
december houdt de postzegelvereniging de maandelijkse bijeenkomst. Deze avond, die ook
toegankelijk is voor niet-leden,
bestaat uit een beurs, veiling en
loterij. De toegang is gratis.
Aanvang 19.15 uur.

thuishoorden. Plastic zakken
en lappen kwamen ze het meeste tegen. Maar ook heel veel
chipsverpakkingen, fritesbakjes, hout, touwen, blikjes en
flessen. Ze bekeken uit wat

niveau sterk gaat maken voor
een betere regulering van
scheepsafval.
Nu kunnen schepen nog vrij
makkelijk hun vuilnis lozen in
zee, omdat het nauwelijks te
controleren is van wie het afkomstig is als het op het strand
ligt. Maar als schepen verplicht
worden om hun afval in een haven achter te laten, is de controle eenvoudiger.
Of Jorritsma ook daadwerkelijk dit idee overneemt, is nog
even de vraag. In elk geval zal
zij het verzoek van zo'n dertig
kustgemeenten krijgen om het
wel te doen. Want de burgemeesters van deze gemeenten
beloofden dat donderdag. Ook
burgemeester Van der Heijden.
„Het is een perfect initiatief en
de gemeente Zandvoort zal
doen wat jullie gevraagd hebben. Bovendien zien we jullie
vondsten voor de expositie tegemoet."

Zandvoortss
Nieuwsblad

Jolanda behandelt
ook innerlijke mens

Voor dunne muren
of late uren.

Zandvoorter van het jaar

MEDEDELING AAN ONZE LEZERS
Hieronder vindt u het kaartje afgebeeld waarmee de
bezorg(st)ers van het Zandvoorts Nieuwsblad u vanaf 23
december een voorspoedig nieuwjaar willen wensen. Het blokje in de bovenhoek en de versiering aan de zijkant zijn in kleur
v
uitgevoerd.
Wilt u het aangeboden kaartje ook daadwerkelijk in ontvangst
nemen? Op deze manier willen wij zorgdragen voor het goede
verloop van dit jaarlijks gebruik.
Alle medewerk(st)ers wensen u fijne feestdagen.
Directie Weekmedia

InterLandGn
sprelgroep
De bezorg(st)er van

Zandvoorts d Nieuwsblad
wenst u een voorspoedig 1997

YAMAHA

<l< van kerkwijk

Weekmedia 17
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woensdag 18 december 1996
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BURG. ENGELBERTSSTRAAT 82 ZANDVOORT
Halfvnjstaande woning met vrijstaande stenen
schuur, nabij winkels en centrum dorp en op een
steenworp afstand van het strand.
Indeling: ruime entree met plantenbak, hal met toilet
en met deur naar de kelder, L-woonkamer met moderne keuken incl. inbouwapp.; 1e etage: luxe badkamer met douchecabine, 2e toilet en wastafel, 2 slaapkamers, wasruimte. CV. gas en veelal dubbele beglazing
Vraagprijs ƒ 299.000,- k.k.

B

s\l/x

Avondhoofd m/v
Als avondhoofd geeft u leiding aan de medewerkers in de
avonddienst. Hierbij ligt het accent op het zorg dragen
voor een goede coördinatie van taken. Verder wordt u
betrokken bij de beleidsontwikkeling van het zorgcentrum.

maandag -vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00-14.00 uur

L

_l

BETH
Foto Boomgaard

nai
Balkanende

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5716033
Fax 023-5716540

en

Passage 3640
2042KVZandvoort
NVM
postbus 413
2040AKZandvoort

Het BRUNA-team
wenst u
Prettige Kerstdagen

MAKELAAR

Koffieclub, Café
Petit restaurant i
Haltestraat 57 l

l

Wij zijn 2e Kerst/Nieuwjaarsdag geopend.
V.a. 10.00 uur
serveren wij een feestelijk ontbijt.
En v.a. 16.30 uur een speciaal
3-gangen menu voor ƒ 35,50,
Alleen op reservering.
1e Kerstdag gesloten

ovz

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in de kerstboompjes en plaats de letter op de aangegeven
plaats. Breng of stuur uw oplossing naar Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein
12, 2042 JM Zandvoort, uw inzending dient vóór 28 december in ons bezit te zijn.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Tel. 023-5712690 Mieke en Jürgen Lange

1 2 3 4 5
181920212223

Voor de nieuwe

Haltestraat 55

ENDURA
KRASVASTE

Amerikaanse
T-SHIRTS

34 35 36

WÏf Verhuizingen

en MONODEK van
HISTORverf
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

Alleen wit
Tevens verkoop van
glas, Ixjhang
en petroleum
naar:

BLAUWSPARREN
OMORIKA
NORDMANN
GROTE SORTERING
KERSTGROEN
HULST MET BES
OOK KERSTBOMEN MET KLUIT
EN DE MOOISTE KERSTSTUKKEN
WIJ VERZORGEN OOK
VOOR UW BEDRIJF

ERKENDE
VERHUIZERS

2930313233

42 43

Deze oplossing is ingezonden door:

KERSTMIS 4

t4

een feest
van licht

MARCEL SCHOORL'S
BLOEMENKIOSK

KERSTBOMEN
(GROTE EN KLEINE) ƒ 15,EN KERSTGROEN
SUPERKWALTTEIT

37 38 39 40 41

262728

Adres:

KEESMAN

DE GROOTSTE SORTERING
VAN ZANDVOORT

2425

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Naam:

Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

Hogeweg 2 (naast Shell)
Zandvoort Tel. 023-5714320

67

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2 stuks 29,"
mt. m.l.xl.xxl

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Wij wensen hierbij iedereen Prettige Kerst
en een Voorspoedig 1997

Kroon Mode

Heeft u belangstelling?
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact
opnemen met mevrouw E. Kruse, hoofd van de verzorgingsclienst, telefoon 020-6611516.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen een week richten
aan Beth Shalom, afdeling Personeel & Organisatie,
Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam.

Wat bieden wij
Een parttime dienstverband voor zeven avonden per
veertien dagen. U werkt van 4 uur 's middags tot 11 uur

CORT VAN DER LINDENSTRAAT 22
ZANDVOORT
Goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met garage, tuin voor en achter en fraai uitzicht over de zuidduinen.
Indeling: entree met deur naar kelder, toilet/fonteintje,
L-woonkamer met open haard, keuken incl. inbouwapp. Ie etage: 2 slaapkamers waarvan 1 met
balkon, kleine kamer met wastafel en balkon, badkamer met ligbad, 2 wastafels en kastruimte, 2e badkamer met douche en hangend toilet; 2e etage: overloop met bergruimte, 2 kamers met dakkapel. Veel
Travertin wand- en vloertegels.
Vraagprijs ƒ 589.000,- k.k.

Makelaardij o.g.

's avonds. In eerste instantie gaat het om een aanstelling
voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid
wordt u een contract voor onbepaalde tijd aangeboden.
De arbeidsvoorwaarden zi]n conform de CAO voor het
Ziekenhuiswezen. De salariëring is volgens FWG-groep 50.

Wat verwachten wij van u
U bent in het bezit van een diploma A-verpleegkunde.
Daarnaast beschikt u over minimaal twee jaar relevante
leidinggevende ervaring bij voorkeur in een verzorgingshuis.

023 - 571 5531

f zie onze

4 etalage,
4 een prachtig gezicht

4
4
4
4
4
4
4
4

mooi opgemaakte
KERSTSTUKJES

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301
4
4
444444444444444444444444

„erica"

Postcode + Woonplaats:

Deze prijzen worden onder de goede oplossingen verloot en bestaan

uit:
Hoofdprijs
Diner voor 2 personen
van Rest. Queenie, Kerkplein 8
2e PRIJS
Waardebon a ƒ 100,aangeboden door CORTINA MODES
Kerkplein 3
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Beth Shalom is het zorgcentrum en het verpleeghuis van de Stichting Joods Amsterdams Bejaarden Centrum.
Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het verpleeghuis in Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging,
verpleging en huisvesting aan 350 bewoners. Voor cle locatie Buitenveldert zijn wij op zoek naar een ervaren

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF EEN
•NI
VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
I
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Nieuwbouwwijk krijgt eenheid door kleur
s Een eenzame auto staat verlaten op het parkeerterrein in
,de stationsvallei. Verderop laat iemand zijn hond uit. Nu
ligt de grond van de nieuwbouwwijk Park Duijnwijk er nog
.verlaten bij. Maar in het voorjaar struinen daar vast aspirant-kopers rond om zich een beeld te vormen van hoe hun
huis uit de folder straks tussen het helmgras staat.

•Z'

PES ARCHITECTEN hebben zich over de ruim vijfhonderd woningen van
-Park Duijnwijk gebogen. Drie
van hen, Bart Duvekot, Hans
Wagner en het architectenbureau Eoeleveld/Sikkes hebben
inmiddels hun ideeën gepresenteerd voor de eerste 110 huizen langs het spoor en de flat
aan de noordoostkant van het
station. Voor de andere huizen
maken ONX, Claus en Kaan,
Christiaanse en opnieuw Wagner hun ontwerpen.
Het gaat in de eerste taouwfase om koopwoningen, die variëren in diverse prijsklassen vanaf ongeveer 230.000 gulden tot
zes ton. Wie 600.000 gulden betaalt, krijgt een twee-onder-één-kapwoning met erker, garage,

dakterras en tuin. De driekamerappartementen en enkele
smallere rijtjeshuizen kosten
tussen de 230.000 en 300.000 gulden.
De goedkopere en duurdere
woningen staan door elkaar,
wat betekent dat ook diverse
bouwsoorten elkaar afwisselen.
Dus geen straten met rijen dezelfde woningen, zoals vaak in
nieuwbouwwijken uit de jaren
zeventig en tachtig. Bovendien
zijn de twee-onder-éénkapwoningen veelal asymmetrisch,
omdat sommige mensen wel en
sommigen niet voor een erker
kiezen. Dat is namelijk bij een
deel van de woningen-een optie.
Daar komt ook nog eens bij
dat het ene blokje huizen dicht
bij de straat staat en een kleine

De flat van
Wagner

Bouwfonds/
Gemeente
Zandvoort

voortuin heeft, terwijl het andere blokje meer ruimte heeft. Zij
moeten echter ook hun auto op
hun eigen erf parkeren.
Het lijkt allemaal wat rommelig en druk, maar dankzij de
dwingende kleurvoorschriften
wordt het geen kakelbonte vertoning volgens Peter van Delft,
hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Zandkleurig met een

ruw uiterlijk en af en toe wat
felle accenten. Zo luidt de omschrijving voor de buitenkant
van de huizen.
Dat past volgens hem goed bij
Zandvoort. „Het refereert aan
zand en duinen. Het geeft de
wijk ook een zonnig uiterlijk in
een omgeving zonder groene
grasvelden. Bovendien zorgt
zo'n lichte kleur voor rust in
een wijk waar veel verschillen-

de architectuur voorkomt."
Duvekot koos bijvoorbeeld
voor het stucwerk van zijn rijtjeshuizen gebroken wit. Zijn
terrassen en erkers worden gevlamd beige en voor de zolderopbouw gebruikt hij ongeschilderd hout. „Of dat hout
wel mooi blijft als het niet geschilderd wordt? Jazeker,"
meent Van Delft. „Op den duur
wordt het zilvergrijs."
De twee-onder-één-kapwoningen, van Roeleyeld/Sikkes
hebben hoofdzakelijk dezelfde
kleurstelling, met uiteraard
hier en daar wat variatie. Van
die lichte hoofdkleur wijkt architect Wagner wel af. De zijkanten van zijn flat wil hij een
donker grijze kleur geven. Of
dat Spaanse leisteen wordt, is
nog een punt van discussie. Hij
is in elk geval geen voorstander
van beton. Om de flat niet te
massaal te laten overkomen,
heeft hij een glazen trappenhuis m gedachten.
Wie straks door de wijk
loopt, kijkt vast niet alleen naar
boven. Onder zijn voeten schie-

oog

ten klinkers voorbij. Om de bestrating duurzaam te houden,
hebben de landschapsarchitect
en de gemeente afgesproken
ook hiervoor zo mm mogelijk
beton te gebruiken. „Dat wordt
snel vaal," licht Van Delft toe.
Bij het hof in het midden van de
wijk komt een nieuw soort bestratmg: 'terraway', net zo waterdoorlatend als het zoata
(zeer open asfalt beton) maar
dan van kunststof.
Net als de kleuren moeten de
planten ook bij Zandvoort passen. „Het is onzinnig om een
grasveld te willen. Dat is zomers binnen de kortste keren
geel en verdord. In de wijk De
Meeuwen hebben we destijds al
gekozen voor veel natuurlijke
begroeiing zoals helmgras. Dat
is nu weer het geval."
Wie straks op zoek gaat naar
iepen of kastanjebomen, komt
bedrogen uit. Overal komen
dennen te staan. „Maar vergis
je niet. Het duurt wel even tot
die volwassen zijn," aldus Van
Delft.
Monique van Hoogstraten

en

oor
de badplaats door
Geen nonnetjes maar zusters

Deze foto is uit het foto-album van mevrouw Dukkers uit de Zuiderstraat
Onlangs schrok ze, toen ze in de krant een artikel las over de nonnetjes
van Huize Pniel, de vroegere bewoonsters van het tegenwoordige Hotel
Triton. Het verhaal was goed, maar de benaming fout. Het waren zusters
Diaconessen en dat zijn nooit nonnen en zeker geen nonnetjes, een
hardnekkig misverstand dat mevrouw Dukkers graag even uit de weg ruimt
De foto is genomen in 1983 en toont vier bekende gezichten

Beeld van Bram
'Brammetje' is er niet meer. Je kunt het je haast niet voorstellen De hele
week praatte 'Zandvoort' over hem, m winkels op straten, op de markt
Nooit zullen we hem nog op z'n brommer zien scheuren of met Jannie of
Priscilla zien wandelen. We zullen zijn felle glinsterde ogen en scherpe pen
missen, ook al waren we er niet altijd even blij mee. Want laten we eerlijk
zijn: Bram was ook de journalisten meestal te snel en slim af Maandag
werd hij onder zeer grote belangstelling begraven. Jan Peter Versteege
zong prachtig, een mooie speech van Jannie en Jaap en zijn favoriete
volkslied 'Us Bolleke' werd gedraaid. Daarna ging het leven weer zijn gang
Nieuwtjes werden uitgewisseld en er werd nog even flink gelachen om Bram
zijn sluwe streken. Veel Zandvoorters willen nu dat er een beeldje van hem
centraal in het dorp komt te staan. Rust zacht Bram, Zandvoort zal je nooit
vergeten.

Aanvraag kapvergunning bomen
Een verontruste inwoner uit de Gasthuisstraat vraagt aandacht voor het
volgende: m de krant van vorige week las hij dat er een kapvergunning
wordt aangevraagd voor maar liefst 22 bomen, waaronder drie op het
Gasthuisplem. Voor zeven bomen zal een nieuwe boom worden teruggeplant. Overigens, voor de ABN Amro zouden we ook nieuwe bomen
terugkrijgen, toen die twee prachtige zware bomen een paar jaar geleden
vanwege nieuwbouw verdwenen. Nou we hebben nooit meer iets teruggezien, nog geen twijgje.

Haastige spoed

Bart Duvekot bedacht voor de rijtjeshuizen een opmerkelijke zolderkamer

De twee-onder-één-kapwoningen van Roeleveld/Sikkes zijn asymmetrisch

Bouwfonds/Gemeente Zandvoort

(ADVERTENTIE)

Bouwfonds/Gemeente Zandvoort
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Kerkdiensten
7 en 8 december
Hervormde Kerk:
Zondag 10.30 uur: oecumenische dienst in RK kerk. Dinsdag 23.00
uur: kerstnachtdienst in Hervormde kerk, met Hervormd Kerkkoor en The new choir singers. Predikanten: ds J. van Leeuwen en
C. van de Vate. Eerste Kerstdag: ds J. van Leeuwen, met Hervormd Kerkkoor en muziekensemble. Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15: Zon en din: zie Herv. Kerk. Eerste Kerstdag: ds vd
Vate.
Roomskatholieke Kerk, Grote Krocht 45: Zat: geen dienst. Zondag
10.30: Oec. dienst, thema: Als appel bloesem in de winter. Advents
Oratorium. Mmv gelegenheids koor. Dinsdag: nachtmis 19.00 en
23.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet, mmv Cecilia
koor. Eerste Kerstdag 10.30: C. van Polvliet, mmv Cecilia koor.
15.00 uur: kindje wiegen (stalletje kijken). Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15: Zondag 10.30 uur: oec. dienst in
RK kerk. Eerste kerstdag: kerstmis, dr S. van der Meer.

Speelweek van 19 t/m 25 dec,

A.L.
Dag.13.30/15.30

21.30

A.L.
Dagelijks m.u.v. dinsdag 19.00.
zondag 21.30
Filmclub Simon van Collem presenteert op
dinsdag 24 december om 1 9.30 uur

CHAPLIN.
Regie: Richard Attenporough
Met: Robert Downeyj.r. en Geraldine Chaplin

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-571 8686
WWW.CIRCUSZANDVOORT.NL

van de
week

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(02305713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstrjden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Belbus: Om van de belbus (voor

katjes kunnen vaak het
bewoners van 55 jaar en ouder) Jonge
ene moment grappig zijn en
gebruik te kunnen maken, het
volgende moment heel verdient men zich 24 uur van te
tederend.
Dat geldt ook voor
voren op te geven bij Huis in de
Kim, een tien maanden oud
Duinen, tel. (023-) 5713141, tus- poesje
dat een nieuwe baas of
sen 11.00 en 17.00 uur.
zoekt. Kim is gewend aan
Alg. Maatschappelijk Werk bazin
andere katten en aan
Zandvoort: Noorderstraat l, tel. kinderen,
honden. Ze vindt het heerlijk
5713459
bgg
023-5320464. om
geaaid te worden. Kim is geSpreekuur op werkdagen van boren
als kind van een zwerf9.00-10.00 uur. Verder volgens poes, maar
kreeg gelukkig wat
afspraak.
toegestopt
door
Telef. meldpunt Ouderen Mis- bers uit de buurt.dierenliefhebDe dierenbehandeling: 023-5159700, van scherming heeft het
poezenge08.30 tot 17.00 uur.
opgespoord en tijdelijk onZandvoortse Vereniging van zln
dergebracht bij een gezin. InHuurders: Gratis advies voor middcls
zit Kim in het asiel in
leden. Telefonisch spreekuur
Zandvoort. Meer informatie?
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 Kennemer
Dierentehuis Zanduur: (0230 5731618 (Secretarivoort,
telefoonnummer
aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
5713888.
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(0230
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (0230 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Het college van B&W is een artikel 19-procedure gestart met betrekking tot
fase l Stationsomgeving (Bouw Park Duijnwijk). Dat geeft heel wat commotie. Officieel moet eerst de gemeenteraad via een brief worden gemformeerd, maar dat heeft het college 'vergeten'. Het onderwerp kwam tijdens
een bewonersavond m Hotel Interlaken aan de orde. Volgens raadslid Fnts
van Caspel (VVD) zijn er zowel formeel als inhoudelijk fouten gemaakt, heeft
het college gehandeld in strijd met de wet. Ook op het raadhuis heerste
volgens welingelichte bronnen nogal wat opschudding onder de ambtenaren. Maar die zijn uiteindelijk niet verantwoordeljk voor deze fout Volgens
wethouder Versteege (RO) is er een excuusbrief naar de raad onderweg,
maar hadden de raadsleden het kunnen weten als ze het agendapunt 'Ter
kennisgeving' tijdens de commissievergadenng Ruimtelijke Ontwikkeling
goed hadden gelezen. Volgens de wethouder is er haast geboden Anders
lopen we de subsidies mis.

Leuke kerstversiering
Gelukkig verdwijnen die oudbollige, trapsgewijze kunst-kaarsjes voor de
ramen. Nieuwe trend: guirlandes en verlichte vlaggenmasten. Eerste prijs
voor de leukste kerstversiering van het dorp: vier kerstmannetjes bekhmmen huis (Friedhoffplem). Tweede prijs: verlicht mim-kerstbos (Oosterstraat). Gedeelde derde prijs: de muur van huize Keiler (alweer Fnedhoffplem) en verlicht rendier (Koningstraat). Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden. Jury anoniem.

Tweelingbaan
Laatste nieuws. Nu wil GBZ toch Keur naar voren schuiven als wethouder,
maar daar hebben VVD, PvdA en D66 natuurlijk helemaal geen trek in Met
vijf partijen praten' Ach, leuk en aardig, maar dat schiet natuurlijk ook geen
meter op. Maar er is hoop. De VVD-ers Van Caspel en Van Marie kregen
plotseling een goed idee. Ze willen samen wel het wethoudersschap
vervullen voor de VVD. Een tweelmgbaan dus voor de heren Dubbele
kennis en ervaring op één wethoudersstoel. Daar zegt toch niemand nee
tegen?

Plof-plof-ziekte
Konijnen schijnen m het duin zomaar dood neer te vallen, maar niemand
weet daar iets meer over te zeggen. Plotseling gaat dat praatje m het dorp
vandaar de naam 'plof-plof-ziekte'. Ik heb niks gezien, wie wel' A Ze zijn
echt ziek. B Leuke truc om stropers - zo tegen de feestdagen - een hak te
zetten. In ieder geval doet men er lekker geheimzinnig over en krijg ik bij
voorbaat al buikpijn, als ik denk aan een illegaal konijnenboutje

Culturele kerstcadeautjes
Het wordt de laatste tijd steeds drukker m het 'Zandvoorts Museum' aan
het Gasthuisplem. Bram Krol en Jo Voolstra weten iedere keer weer
opnieuw een feest te maken van alle tentoonstellingen. Ook de tentoonstellmg van het werk van Anton Pieck is een groot succes. Vreemd genoeg
vinden opeens steeds meer Zandvoorters de weg naar dit museum Ra, ra9
Leuke tip voor kerstcadeautjes: loop eens langs bij het 'winkeltje' daar Er
zijn heel veel leuke, kleine presentjes te koop. kaarten, boeken, prenten
beeldjes, ja zelfs de beroemde Zandvoortse Knoissies (soort babbelaars)
kunt u hier m een gezellig blikje kopen.

Burgerlijke stand B
periode: 10 - 16 december
Geboren:
Cordy, zoon van Bernard Draijer en Gerdina de Jong.
Sanne, zoon van Marcel Loos
en Divera Wilhelmina Anna
Stam.
Bernardus Johannes, zoon van
Abraham Reuvers en Aleida
Wilhelmina van Duijn.
Overleden:
Jonkheer Alexander Seino Jacob Willem Coenen, 84 jaar
oud.
Feiga Paine, 88 jaar oud.
Kitty Mary Wilmink-van Bijlevelt, 84 jaar oud.
Reinder Gatsma, 72 jaar oud.
Wilhelmus Henricus Jacobus De bewoners van de Van Speijkstraat hebben angstvisioenen vanwege Park Duijnwijk
Illustratie Mim di
Emmanuel Stijnen, 55 jaar oud.
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aa. Lou-Aubade-Marie Jo
Gossard-After Eden
en nog veel en veel meer!!
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HELE KRAT

licht gerookt en dun gesneden
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VRIESVERSE
NOORSE
ZALMFILET

BEKER
200 GRAM
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PAK 100 GRAM
VASTE LAGE PRIJS
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Slagroom
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NORMAAL
2,5% ALC

Beach-ln
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Lingeriespeciaalzaak
Passage 22-24-26
Zandvoorttel. 023-5716232

GEBKAtf

GALA
ROODMERK
KOFFIE

REDDY
ZONNEBLOEMOLIE

REMIA
VLEES- OF
VISSAUZEN

snelfiltermaling

100% plantaardig

diverse smaken,
fles 250 ml.

FONDSPAK

LITERFLES

•g^j^^v^;:^».

DAT IS PER
FLES SLECHTS

ELDERS 3*8ST

ELDERS £ï8€f

< mora • -:,«

AMBACHTELIJK
GEROOKTE PALINGFILET
r

vriesvers -100 gram

~,;_} ^

VASTE LAGE PRIJS/!\ *

^Groot in assortiment van alle componenten!

MORA BLADERDEEGHAPJES

,onn eb loeft

g

OLIE

ELDERS 4ï9€f

ROYCO
' CUP-A-SAUCE

^B^
UNOX
|CRÈMESOEP

kokend water opgieten,
even roeren
en smullen maar.
Diverse smaken

Intern fax/modem 28k8
Fl. 120.0O

ELDERS

IOMEGA ZIP Drive 100Mb

„m MAISON ROUGE

lekker

frituren en
fonduen

tomatencrème-,
champignoncrèmeof ossestaart,

;Wtf

CONSUMENTENGIDS TOONT AAN: BESTE KOOP

voor
bijzonder

ELDERS

{?*[ heerlijke rode wijn
MAISON

MAISON

Fl. 36O9OO

Goldstar CD-ROM 8 speed
Fl. 2OO.OO

f a?i

LITER- ^«• "
FLES

„

^^

ELDERS
K.'

««ü^sf

PRUS

Alle prijzen incl. BTW en onder voorbehoud tegen inlevering van deze bon van 18 dec. tot 'De
Kerst".
AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51, 'S 020-4890077
HAARLEM:
Kruisweg 61, 'S 023-5322597

Snel in levering van alle PC's op maat!

V
//

ROMIGE
> CAMEMBERT
-LIEFST

/@fiHli=\V

240 GRAM

?ïl

|^i

MON CHOU
VERSE
.». ..söB^i-.,- ROOMKAAS

DANEROLLES
CROISSANTS

MONA DAGVERSE

CHOCOLADE
MOUSSE

kant en klaar deeg
BUK 240 GRAM

%V <^^| PAK 100 GRAM
%< -^ -

BEKER 400 ML.

KAISER BROODJES

\WEEI

geeft u meer!

STUKS VOOR
VASTE LAGE PRIJS

ELDERSjSWïT

Zondag 22 december om half twaalf 's ochtends wordt
in de Meervaart een

LUXE
OPGEMAAKTE'

PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN
VOORSPOEDIG

ZALMSALADE
SLAGERSACHTERHAM
100 GR AM

gehouden.Dit evenement
fO(0; cinekid
bestaat uit een uitgebreide brunch,
muzikaal opgeluisterd door leerlingen van de afdeling
popmuziek van de Muziekschool Amsterdam, gevolgd
door de vertoning in het filmtheater van de Meervaart
van James and the Giant Peach, gemaakt door de
Amerikaan Henry Selick. Deze film is gebaseerd op het
gelijknamige boek van Roald Dahl en van muziek voorzien door Randy Newman. James and the Giant Peach
is bestemd voor kinderen vanaf acht jaar en heeft een
Nederlandse ondertiteling.
Korte inhoud: Het weesjongetje James Henry Trotter
wordt opgevoed door twee akelige tantes: Spike en
Sponge. Een ontmoeting met een oude man levert hem
een handvol groene krokodillentongen op die over wonderlijke krachten blijken te beschikken. Zo groeit een perzik uit tot een gigantische vrucht, waarmee de tantes
veel geld denken te kunnen verdienen. Als James gaat
kijken in de vrucht ontdekt hij daar een heel stel bijzondere vrienden. James stapt in de perzik, die rolt naar zee
en wordt door een paar meeuwen de oceaan overgevlogen. De vrucht landt in New York, waar haar 'passagiers'
veel hilarische avonturen beleven.
Lezers betalen tegen inlevering van onderstaande bon
twintig gulden in plaats van 25 gulden voor de brunchbios. Voor kinderen tot en met twaalf jaar geldt een
bedrag van 12,50 gulden.
De Meervaart ligt aan het Osdorpplein 205, Amsterdam.
Reserveren kan via telefoon 020-610.7393.

ELDERSj2i7^

ELDERS^SÖ'

HEERLIJKE PATE
KEUZE UIT ROOM-.OF
SCHOTEL 700 GRAM
ELDERSJB^T

ARDENNER PATÉ
KUIP
175 GRAM ELDERS^TïT

JOHMA
GARNALENSALADE^
KUIP 200 GRAM

,M ONZE SLAGERIJ AFDELING

DIRK VAN DEN DROEK
^%«e

M7'i

II l

^:

u c

fcaï!

Bon voor onze lezers

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN

Naam:
Woonplaats: ,
Aantal personen:
max. 4 per lezer

fEEÏ

Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
geeft u meer!
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Amsterdam
op het net
! via het trefwoord 'Amsterdam' het net op
gaat zal snel verdwalen.
Want de kreet Amsterdam komt nogal eens
voor op een gemiddelde
Internetpagina. De

ui Netscape: De Digitale Stad
Back

opleverde. Een surftocht

over de golven van
internet:

http://www.park.org/
bandwidth.cgi

Wereldexpo

Amsterdam is mede-organisator van de Internet 1996
Worldexposition. De agenda
met evenementen ziet er wel
leuk uit, maar ik denk toch
slechts aantrekkelijk voor de
echte internet-fanaten. Wat
te denken van een 'interactieve brain-opera' waar men
nu in Japan mee bezig is, je
schijnt er digitaal aan mee
te kunnen doen. Voor wie
durft:
http://park.org/Events/Brai
nOpera/. Zelf blijf ik maar
liever zingen in de badkamer.
http://www.amsterdamarena.nl/

Amsterdam ArenA

De thuisbasis van Ajax,
Amsterdam
ArenA, heeft l
een problematische grasmat,
maar een gelikte homepage.
Het ziet er mooi uit. En een
plattegrondje van de arena
zelf is nooit weg, alhoewel
het kleinste kamertje, dat
van Van Gaal, er niet op
staat. Verlekkerd probeer ik
toegang te krijgen tot het
Ajax-museum, maar helaas.
Deze deur zwaait pas open
omstreeks april '97. Vraagje:
waarom is de agenda Verboden terrein.' We willen toch
weten wat we allemaal kunnen beleven in de ArenA.
http://www.dsa.nl/
pasquale

Kapper met visie

De in Italië geboren "
Amsterdamse kapper
Pasquale knipt al sinds 1965
lees ik op zijn pagina. Hij omschrijft zichzelf als-een
echte barbier (voor wie-het ,<
wil kan klikken óp het > ^ - *
woord barbier en je krijgt
dan de hele inhoud van de"<r *
opera Figaro te zien). , * ^
Pasquale zit-niet om een
mening verlegen. Hij maakt
zich zorgen dat het nat sdieren met mes geen examenvak 'meer is en heeft een ( „
heel plan^opgesteld om meer
jongeren "aan (kappers)werk "
te helpen. Wie de tijd heeft
om het door te nemen moet »
het zeker doen. Een ding is '
zeker, in de stoel bij
^
Pasquale kun je over meer." /
praten dan het weer en AjaxT
http://ectrieOO. ecbn. vu
. nl/adam/nl/gesch. htm

Geschiedenis

Als zoon- of
dochterlief
thuiskomt met
als huiswerkopdracht 'beschrijf |
de geschiedenis
van Amsterdam', is internet'
een goede plaats om te
beginnen. Amsterdam*
Monumenten he_eft een
fraaie reeks pagina's
gemaakt. Korte eenvoudige v
teksten, opgefleurd met
plaatjes, tekeningen en een
enkel grafiekje. En de
onderwijzers zich maar
afvragen hoe het komt dat
het huiswerk er tegenwoordig zo goed uitziet.
http://oosterpark, nikhef.nl/netherlands/pavilions/business/ddo/

Helikopter

,

Amsterdam in drie dimensies, met 'diepte' in de plaatjes dus. Je kunt zelfs een
virtuele helikoptervlucht
boven Amsterdam maken.
Er zijn vier tochtjes, ik kies
voor een vluchtje boven het
IJ, richting binnenstad. Heel
aardig. Links van het beeld
wordt uitleg gegeven over
wat je ziet. Minimaal
Netscape 2 (de browser) is
verplicht.Overigens, met wat
bladeren kom je hier ook het
mooiste wapen van
Amsterdam tegen.
http://vyww.xs4all.nI/~
blunted/index. html

GVB
Een aan te raden pagina
voor wie een dagje». •
Amsterdam wil doen met
behulp van het openbaar
vervoer. Echt alle informatie
die je nodig hebt, vooral toeristen kunnen als voorbereiding beter even deze pagina
bekijken. Eindelijk een duidelijke uitleg over het
beroemde en beruchte zonesysteem. Heel slim is het
hoofdstukje 'consulaten'
waar keurig wordt aangegeven welke lijn je moet hebben voor welk consulaat.
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Digitale
De Digitale Stad Amsterdam is een site op internet waarin een stad nagebootst wordt. Er zijn
bijvoorbeeld bedrijven, woningen, winkelstraten
en cafés te vinden. Wie met /ijn muis op bijvoorbeeld het boekenplein klikt, vindt allerlei informatie die te maken heeft met boeken. Maar het
is ook mogelijk deel te nemen aan een discussiegroep, post te versturen of met iemand te
babbelen in een café.

men internet, steeds meer
melden zich aan als nieuwe
bewoner. „We krijgen nu driehonderd nieuwe aanmeldingen per dag. Vorig jaar was dat

jonge, hoger opgeleide mannen trekt. „Dat is nog steeds
zo, al is er wel een groei te bespeuren m het absolute aantal
ouderen en vrouwen dat ons

Digitale Stad en zich aanmelden als bewoner. Hij of zij kan
dan via deze virtuele stad over
het hele world wide web communiceren en ook sommige

GESPREK

D lN

LS IJBURG nette
burgerlijke wonin;en krijgt met een
carport voor- en achter en
goudvissen in een plastic
tuinvijvertje, ga ik er onmiddellijk wonen.' Een
van de stellingen die te
vinden zijn in de Digitale
Stad op Internet, ongetwijfeld bedoeld om reacties uit te lokken. De stelling is namelijk ondertekend met dezelfde naam
als die van een medewerker van de dienst Ruimtelijke Ordening van de
centrale stad.
'Die discussie over IJburg
zetten wij op internet in opdracht van het projectbureau," verklaart Joost Flint,
van de Digitale Stad. Als directeur houdt hij zich onder
andere bezig met het binnenhalen van grote opdrachten.
Bijvoorbeeld voor het ministerie van Onderwijs en voor
Verkeer en Waterstaat.
„Wij helpen ze in eerste
instantie het net op te komen.
Dat kan op verschillende manieren. Ze kunnen een eigen
plek krijgen in de stad maar
ook alleen maar een link die
verwijst naar een andere site."
Wie dacht dat de Digitale
Stad een aardigheidje is voor
de Amsterdammers en andere

geïnteresseerden heeft het
mis. Deze computerstad is
ook pure business die zich
zonder subsidie bedruipt, alhoewel een leuk initiatief van
een instantie die geen geld
heeft ook beloond wordt. „Innovatie is namelijk eveneens
een van onze doelstellingen,"
legt Flint uit.
De Digitale Stad Amsterdam
was de eerste echte digitale
stad van de wereld, al hebben
de opzetters wel de kunst afgekeken van freenets elders
in de wereld. „We begonnen
de stad met alleen tekst, toen
kwamen er plaatjes bij, nu
hebben we ook geluid en volgend jaar gaan we experimenteren met bewegend beeld,"
aldus de directeur. Dat kan
omdat het vanaf volgend jaar
voor Amsterdammers mogelijk is via de computer toegang te krijgen tot de kabel.
Daardoor zijn ze niet afhankelijk van een modem en kan
gewerkt worden met een hogere snelheid. Dan kunnen er
ook filmpjes bekeken worden.
De mogelijkheid filmpjes via
het net te vertonen wordt in
eerste instantie alleen de
klanten aangeboden, maar
daarentegen kunnen de bewpners vanaf volgend jaar geluid
bij hun teksten voegen.
Niet alleen de mogelijkheden
van de Digitale Stad groeien,
ook de belangstelling neemt
toe. Steeds meer mensen ne-
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In de nieuwsberichten van de
Digitale Stad zelf staat dat zij
inmiddels zestig duizend bewoners heeft. Volgens Joost is
dit wat aan de optimistische
kant omdat er ook vervuiling
tussen zit; mensen die zich
een keer als bewoner aanmelden, maar daarna nooit meer
de stad verkennen. Hij schat
dat de stad zo'n vijftigduizend
'echte' bewoners heeft. Overigens is maar 25 procent
van die bewoners afkomstig
uit Amsterdam.
Uit onderzoeken is gebleken
dat de Digitale Stad vooral

don virtuele viienden te herdonken op een plek, dus zo is
het Plein van de Dood ontstaan," verklaart Flmt
Die vrienden worden vooral
gemaakt via de cafés m de
Digitale Stad Het aantal cafés
wordt dan ook steeds groter
José Meulemans uit Amsterdam-Zuidoost noemt zich
'Barbie' in de Digitale Stad en
is vaak m de virtuele cafés te
vinden „Het 'praten' via
internet werkt verslavend.
Het leuke hiervan vind ik dat
het anoniem is. Mensen vallen niet op je uiterlijk, maar
echt op je babbel "
Gesprekken via het net blijft
soms niet beperkt tot 'gelul in
de ruimte' want José heeft
binnenkort een afspraak met
een jongen uit Den Haag die
ze via de Digitale Stad ontmoet heeft. Maar dan m een
echt café.
Via de cafés brengen de mternetters elkaar ook op de hoogte van leuke sites op het net.
Zo heeft ook de Digitale Stad
een bijdrage gehad in het om
zeep helpen van de actie van
een chipsfabrikant. „Die had
puzzels in de verpakking gestopt. Als je die oploste kreeg
je een geldbedrag De oplossing van die puzzels stond
echter op internet. ledere
Digitale Stadbewoner wist die
pagina te vinden, dus het
kostte de fabrikant handen
vol geld en die actie is dan ook
vroegtijdig gestopt," lacht
Flint

Hoofdplein van de "digitale stad na aanmelding
nog 160 per dag."

'Volgend jaar gaan we
experimenteren met
bewegend beeld'
bezoekt. Maar de Digitale
Stad op zich verjongt."

sites buiten de Digitale Stad
bekijken.

Een van de leuke dingen van
de Digitale Stad is de mogelijkheid gratis e-mail te versturen en te ontvangen. Ook
wie geen abonnement op een
internet-provider heeft, kan
via het nummer 020-622.5222
verbinding zoeken met de

„De gebruikers geven zelf aan
wat ze leuk vinden en waar ze
naar toe willen. Zo groeit het
net vanzelf. Een van de
nieuwste dingen is bijvoorbeeld de 'begraafplaats'. Het
bleek dat onze bewoners er
behoefte aan hadden overle-

Marianne Timmer

Het adres van de Digitale Stad
Amsterdam is: http://www.dds.nl.
Wie geen internet-aanbieder heeft
kan inbellen via nummer 020622.5222.

1

Mevrouw,ik kan de
slash niet vinden'

E

en café, was dat komen hier, blaniet een gelegen- zen achter de pc
heid om anderen hun partij mee en
te ontmoeten? Wat schuiven weer eadoet dan een batterij ven makkelijk
de bar om
beeldschermen met chter
over alledaagse
internet-homepages dingen te praten."
rond de bar, hiermee Een bezoeker van Logo van het meest populaire café op de Digitale stad.
gelegenheid gevend Mokumse komaf
anoniem achter de pc meldt zich. „Mete duiken? The Cyber vrouw, ik kan de slash niet hebben hooguit zo'n twee- liegt. De assistentie die je
de Ap- honderd klanten per voor een cybercafé nodig
Café op de Nieuwen- vinden." Behalve
ple staan
week, dus er is altijd wel hebt en de telefoonkosten
dijk heeft een optimiser drie tijd over. Je wordt hier zijn allemaal vreselijk
tisch antwoord op deze
gewone niet met een kluitje in het duur. Het is een opleivraag. Maar 'mediaonP C ' s riet gestuurd. En de kel- dingsslag geweest voor
opge- ners interrumperen je ook een aantal bezoekers, die
dernemer' LUC Sala
niet. Ze zijn er op het juis- nu ze met internet kunheeft zo'n cate moment."
nen omgaan niet meer
fé geen schijn
Het is niet zo datje inter- terugkomen." En wat nog
van
overle- vJj,gL;lJLï^l^jKF3?-~L JLVl'Z-.V. net
in één keer beheerst. erger is: „internet is snel
v i n g s k a n s , Logo van het internetcafe
„Je zult drie of vier keer aan het doodgaan, het is
omdat intermoeten langskomen eer je over de top, de geiligheid
goed overnet volgens
weg met ehem langzaam dood- steld.
mail kunt."
bloedt.
De cybercafés in Londen,
Parijs en New York weten E v e n g o e d
Een jonge Amerikaanse aardig te overleven, maar houdt ook
vrouw neemt in The Cyber in Amsterdam is een aan- de armste
Café plaats achter de tal soortgenoten jammer- beursaal nog
Apple-computer en klikt lijk gesneuveld. Aan Par- genoeg over
zich per muis een weg san te horen is de eenzijdi- voor
een
naar haar mailbox, waar ze ge opzet hier debet aan. Je pilsje: twinkan zien of er post voor moet wat extra's te bieden tig minuten
haar is. Onderweg stuit ze hebben. „Internet is in gebruik van
op problemen. Ergens Amsterdam nog niet zo in- i n t e r n e t
moet ze persoonlijkost
drie
ke gegevens invoegulden. Een Logo van het café voor aankomende
ren, maar waar?
internet-cur- 'yuppen'
Een medewerkster
sus is kratvan The Cyber Caten duurder.
is er af. Vroeger was je een
fé staat haar met
raad en daad bij.
Wel is The Cyber Café zo sukkel als je geen interNa gedane zaken
slim om ook workshops te net-account had, nu is het
organiseren. Dan wordt net andersom."
schuift de Amerikaanse aan op een Logo van het culltureel café
de hele tent afgehuurd
Waarom? „Veel sites worbarkruk, om even
om bijvoorbeeld een beeen praatje te maken met geburgerd als in andere drijfsafdeling de kneepjes den niet meer onderhoueen andere bezoeker. Een wereldsteden. Daar spelen van Internet bij te bren- den, dat zijn de tegenalledaags scenario op de wij op in. Hier komen ook gen. Toeristen en zaken- woordige cyberkerkhoNieuwendijk. Of zoals ma- studenten die ons vragen reizigers vormen een an- ven. Er zijn geen aardige
nager Marish Parsan het of ze een tekst kunnen uit- dere belangrijke doel- dingen meer te vinden op
stelt: „Het sociale en het draaien. Vervolgens vra- groep. „We hebben A- het World Wide Web. Ik
individuele kunnen heel gen ze ons hen wegwijs op merica Online, dat voorna- weet dat de gewone boegoed samengaan. Dat heb- internet te maken. Nor- melijk bedoeld is voor bui- renlul denkt: wat moet ik
ben we onderzocht voor- maal gesproken zit het tenlandse toeristen." The nu met een wereldwijde
dat we begonnen. Mensen hier niet stampvol, we Cyber Café speelt in op bibliotheek? Alleen e-mail
het gegeven dat de is nog leuk." Maar ja, daar
meeste hotels geen heb je geen account van
erna
LUL] 0
internet-service bie- een paar tientjes per
den.
maand voor nodig. Sala
gelachkamer De Tyd
Is Marish Parsan het denkt dat de PTT de rol
optimisme zelve, LUC van de cybercafés zal overSala van het cyber- nemen. „Over vijf jaar
café Mystère 2000 op heeft ieder postkantoor
de Lijnbaans-gracht een terminal, waar je je eIk moei emeigenlijkeen beetje gaan peren (hoevel ik sommige men n alijd graag even laai vachten) Zal je nog een
beetje M.deejbeid
heeft een geheel ci- mail kunt opvragen "
gen, verfrissende vilWyn.n.1 .\ [F[|
sie op het internet en
wlsanjoudsruVin
cybercafés. Hij heeft
Alex Groothedde
de activiteiten weHH gens gebrek aan belangstelling tot een
eehj; Dt inhoudmagallMn'ies beventn OK?
Stuurrugevtnfnelte
^•Ifl
minimum beperkt.
WOEÏ

Ik ga me rog vclctni buigt n over du ge FCC Maw nu mofl ik tchl vtf, Muschien spreken ve elXau nog voor
J volgendf wek, t n je knjgt je maiije vel voor die tijd'

Binnen het café 'Gelachkamer De Tijd'

„Iedereen die zegt
dat het goed gaat met
de cybercafés is een
goedwillende zot die

http://wvyw.01 first.com
(klik op veiling]

'Brood' en 'Appels'

Stop

Location : |http:/A/ww.dds.nl/

redactie klikte, volko-

men willekeurig, hier en
daar op een pagina om
eens te kijken wat het

Forvard

il=U =

Openingstijden The Cyber
Café: 10.00-01.00 uur, vrijdag en
zaterdag tot 02.00 uur. Adres:
NieuwendijK 19, 1012 LZ
Amsterdam. Telefoon: G23.514G.

japa Hans', noemen
'Moskouse leerlingen
conrector Hans Hijmans
als ze hem een e-mail sturen.
Dat is opmerkelijk, want meestal benadert een Russische leerling een leraar, ook een buitenlandse, met reserve en eerbied.
Maar de elektronische post
slecht alle grenzen.
E-mail uit Moskou: 'Hallo vrienden!
Na jullie brieven ontvangen te hebben (veel dank) troffen we veel
gemeenschappelijke interesses, zoals
winkelen en plezier maken met vrienden. We hebben ook een vraag voor
jullie, Kim en Eva: wat voor soort
muziek bedoelen jullie met R&B? Wij
vatten het op als Rock and Ballads,
klopt dat?'

vanuit het Engels in het Russisch
konden vertalen. E-mail is snel en
betrekkelijk veilig. Brieven kunnen
kwijtraken."
Het lesprogramma over democratie
behandelt ook de organisatie op
school; het bestuur, de medezeggenschapsraad en de leerlmgenraad. De
Russische leerlingen waren echter
nog niet zo ver om hierover te praten
- zo kenden ze het begrip medezeggenschapscommissie nog niet.
Hijmans: „Een discussie over democratie hebben ze nog niet gehad. Het
was al heel nieuw voor ze dat ze een
president konden kiezen. Daarom
hebben zij een algemene discussie
gevoerd, en wij de discussie over
democratie op lokaal niveau."
Het Metropolis-programma moet
binnenkort misschien stoppen, maar
de leerlingen willen ermee doorgaan.
Dat hebben ze via een brief aan wéthouder Jaap van der Aa duidelijk
gemaakt. Zo goed zijn de e-mail contacten, de kennismaking en de discussies met de Russen bevallen

Het zal duidelijk zijn, de paar uur
MTV per dag in Moskou heeft zijn
stichtende werk nog niet volbracht.
Gelukkig kunnen Kim en Eva dankzij e-mail hun missiewerk omtrent de
rhythm and blues pijlsnel voortzetten. In mum van tijd wisselen de
leerlingen zoveel gegevens uit, dat
Volgens
ook de
kleur ogen :&3£ Netscape' LESSEN IN DEMOCRATIE MOSKOU EN RMSTtRDfiM G f) RN BIJ ELKflflR IN ïiS' Gerardo
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Moskouse
leerlinI ra voor
*
Formule-I
gen van
TlHsnLRICHTFS
M \H
de vijfde
racen over
en weer
klas
LESSEN IN DEMOCRATIE: MOSKOU EN AMSTERDAM
bekend
atheGAAN BI.I ELKAA.R IN DE LEER
ncum
zijn.
Amsterdamse en Mo^kousf WiLngen visaeten *rvanngen ufl vu internn
van
Leerlingen Op hetielfde niomem dei mPusliwlde verVaeiinger vortien rehoiideri vmct er een unieV
van de
Scholcn(Zuidoost) De leerlingen v^dr>:e scholen communiceren op hetzelfde tijdrpowrh«;eUiond,«rweiH n -i
elkaar via Lrtemet Onrterveip vin gesprf t" is democ-itu; TVmasdiesindeopiekcnfnzijnoa df gt-hn-m
gemeenMoskouse
burgemeesier bfVDeRtUied-nvf nlehng tussen cemrsle s*ad en radsdelenrn d* geschiedenis wi de df mcir-i^
Leerlingen kunnen elWrvw e msüvn^en stellen cai?r d>:e onden.-efpen en ever doe ds in huns-ad ii
scholen
schap
georganiseerd Hei programma heettlcrt doelde imefs-e uulepolaiet bij de jeii^die :run uitren Ir U*df tuui
neemt de:e imeresse ste-ds meersf inNtostouisheidemocWisenngsprcKFs invoUegang fnprcb-'ri i\»nc^
Reigersmet de fan- jeugd
her zoveel mogelijk bij it b*!r*Wien
bos zijn
tasievolle
Met ropolisprojeci
namen 'Nr. Het lespsWxt tsiot flarid gekomen doo t een iniensieve s«n*nipTrkiru; tussen d<:e dne SL holen In hft Kvl-r van
de Holl9' en 'Nr.
het Metropolisprojen vsn hei mnu3'fne\'9nOnder(.^ï dK'cf dMheert het ondervijj-TllLidt 0-is- lolJ*jidcn
andseen her Wenen ervwinj; met ell-ju\rte latenuavissetn sijnaclii Arasierdsms* scholeneen
l
samenverhingsverbandaan^egMinmet schi siholenmMostüu Inmsan IQ'ïSheeti een 'Vmst-iiwns'
j
en Rus1080'
besniurUjte dèlegwie oude*feicünfivtm veihoiider Van der M «n be:o*k aan Moskou gebrvh HM thema van
sische
bezochten
her uif*Tsselingst)rcgrsjumB
^
sa?l
£jfcïil
leerlmvoor het
gen
democratie
Internetpagina over de 'democratie-uitwisseling'
adres: http://www.amsterdam.nl/pb/pb-75 alg.html
project de
vrienden
van
leerlingen
van
Scholengemeenschap Reigersbos.
elkaar geworden ..Al moesten ze wel
Het maakt deel uit van een groter
eerst los komen." aldus Vanessa
geheel, het internationale programHoe handig e-mail ook is, er gaat
ma Metropolis. In Metropolis draait
niks boven het echte contact. De eerhet om de vraag welke bijdrage het
ste kennismaking verliep dan ook
onderwijs kan leveren aan de veranders dan Gerardo. Anna en
mindering van problemen in grote
Vanessa zich op basis van do clektrosteden.
nische post hadden vooigcsteld. ,,Zc
E-mail bleek voor leraar maatschap- zijn veertien tot zestien jaar oud,
pijleer Eric de Jong een handig hulp- maar zien er door hun manier van
middel bij het opzetten van een les- doen uit als een jaar of dertig,"
meent Vanessa „Het is dat de conprogramma over democratie. „In juni
heb ik het plan geschreven en per e- rector de leerlingen al een keer
gezien had, anders waren we ze op
mail verzonden. In Moskou hadden
ze een module, waarmee ze de e-mails Schiphol voorbij gelopen.''
,-*•~\

AMSltRl>\M

Kunstwerken
kopen van
Picasso,
Corneille,
Dadara, Brood en
Appel via het
internet. Die
mogelijkheid
biedt 01 First Internet
Services in samenwerking
met de Amsterdamse Art
Gallery Multiple Choice. Tot
en met 18 november werden
werken van genoemde kunstenaars per opbod verkocht,
de Appel verwisselde uitemdelijk van eigenaar voor een
kleine 3800 gulden. Na 18
november worden er bijzondere Swatch-horloges ter veiling aangeboden, waarde tussen de tweehonderd en vierhonderd guldon. Voordeel
van zo'n digitale veiling is
dat je rustig aan je oor kunt
krabben zonder dat het voor
een bod wordt aangezien.
Het wachten is nu op de eerste Italiaan waar je je pizza
per internet kunt bellen.

http://valley.interact.nl/
filmweek
Film
Internet
opz'n
best.
Gewoon W6GI
een
goede en snelle opsomming
welke films (nachtvoorstellingen, kinderfilms en diversen) waar draaien in
Amsterdam. Met een recensie zodat je kunt inschatten
of het vanavond
Independence Day of het
varkentje Babe gaat worden.
Ik dacht nog even een foutje
ontdekt te hebben, want de
adressen van de bioscopen
ontbraken (en waar ligt The
Movies ook al weer,) tot ik op
de levensgrote telefoon
onder iedere bioscoop klikte.
En toen was dat probleem
ook weer opgelost (antwoord:
Haarlemmerdijk 161.) Eentje
voor een bookmark.

http://www.aakro.nl
Bloot in Bos
Het wordt er nu misschien
weer wat koud voor, maar wie
gaat zoeken op het onderwerp 'Amsterdamse Bos' treft
via een zoekmachine de site
van de 'Erotische Snelweg':
deze geeft een overzicht van
seks-ontmoetingsplaatsen in
de open lucht in Nederland.
Voor Amsterdam staan er
voor de liefhebbers vijf vermeld, waaronder het
Amsterdamse Bos. Elders op
de site staat een waarschuwing: 'Kijk goed uit! Het kan
op sommige plaatsen 's
nachts gevaarlijk zijn! Ga bij
voorkeur dus niet alleen!' Als
andere 'sex-ontmoetingsplaats' in de regio wordt de
Gaasperplas genoemd:
'Overdag rond het naaktstrand, 's avonds in het park
vlakbij het metrostation.' Om
vergissingen te voorkomen,
het gaat om ontmoetingsplaatsen voor homofielen.
http://www.dds.nl/~pari</
Vondelpark
Leuke pagina van een
de groep 'Vrienden
van het Vondelpark.' Beetje treurig begin. 'Je
zou denken
dat het zeer
goed gaat
met het
park.
Jammer
genoeg
is dat niet zo. De kwaliteit
van de grond is te slecht,
bomen sterven snel af. Er is
(te) veel bezoek, vooral in de
zomermaanden.' Dat neemt
niet weg dat de vrienden een
leuke pagina hebben
gemaakt. Plus een doorverwijzing naar het Filmhuis.

CfMLtNïl

;

Kretologie
Homepage: de 'voorpagina'
van een persoon of bedrijf die
meerdere pagina's publiceert
op het internet
Bookmark: een manier voor
het opslaan van een internetadres (zoals bijvoorbeeld
http.//etc com voorbeeld nl/
muziek] zodat je het een volgende keer niet hoeft te tikken
Interactief: via de computer meedoen aan een spel of
manifestatie
Zoekmachine: een soort
'telefoonboek/encyclopedie'
voor internetadressen Het
intikken van een trefwoord
levert een rij internetadressen/pagina's op waar de
gezochte informatie aanwezig
Site: Een plek of plaats op her.
internet
E-mail:Elektronische post,
oftewel brieven en berichten
sturen en ontvangen via de
computer
Browser: Het programma
waarmee je internet de tekst
plaatjes en muziek kunt lezen
bekijken en beluisteren De
meest gebruikte browser is
Netscape
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Chinees Rest. HONG KONG

KERSTMENU

Haltestraat 69
tel. 57 17897

Toko j\nv\ §
+/- 1 9:00 uur feestelijke ontvangst met een
bruisende cocktail.
GARNALENTARTAARTJE MET GEGUXCEERDE
TOMAAT EN ROZE MAYONAISE

§£,

79.50 p.p. (min. 2 pers.)

3sé

TAU POEN (Ka kau siu mai kerrykoe gevulde krabscharen)

f^
«t
=^f'
£
^
t,

Soep****
(shang hai)
*-*••*••*•
Tussengerecht
(Lamsfilet met ribs in zwarte-pepersaus)
**•*•*
Hoofdgerecht
Gevulde verse ananas met kipfilet, varkenshaas en garnalen in zoetzure saus
Bieffilet Szechuanstijl geserveerd in een aardappelvogelnestje.
**-*•*
Koffie
s.v.p. tijdig reserveren.

s

?
g
L
t
f

DUBBELGETROKKEN KIPPENBOUILLON

MET REEPJES KRUIDENOMELET

WILDPASTEI MET PRUIMEN

Kerstmenu l ƒ 45,- p. persoon
* Nasi gurih of nasi kuning
(gekruide witte rijst of gele rijst)
* Ajam pangang klaten
(piepkuiken uit de oven op een speciale
manier bereid)
* Udang peteh balado
(grote garnalen in een pittige saus)
* Daging bistik
(biefstuk in soja-saus)
* Gado-gado jawah tengah
(groenteschotel)
* Acar ketimoen kuning
* Kerupuk lemping
* Seroendeng
* Daging Rendang
(Rundvlees bereid met cocosmelk)

•*"V ..**V ^'V --*V -^'V -^"V -*"V -*V -""V -^V -

2&2&2Se2&^Ê:&2Q^2&
FRAMBOZEN SPOOM

Kerstmenu II ƒ 55,- p. persoon
Rijsttafel Putri Ann

REERUG IN PEPERSAUS MET KASTANJEPUREE
EN CRANBERRYCOMPOTE

t^ins.' • ' J£>TI

in nl

MEDAILLONS VAN OSSEHAAS MET TRUFFEL
EN GANZELEVERPATE IN MADEIRASAUS

IJSPARFAIT VAN WITTE CHOCOLADE EN
AMANDEL MET MANGO EN
GECARAMELLISEERDE FLENSJES
*eerste kerstdag zijn mij gesloten

85

* Nasi putih/nasi goreng/bami/mihoen
* Daging Semoor
(rundvlees in ketjapsaus)
* Daging Rendang
(rundvlees bereid met cocosmelk)
* Daging Besengeh
(rundvlees pp speciale manier gekruid)
* Ajam rica-rica
(pittig gekruide kippeboutjes)
* Ajam gpreng tempura
(in speciaal beslag krokant gebakken kip)
* Udang peteh belado
(grote garnalen in een pittige saus)
* Acar ketimoen
* Gado-gado
* Seroendeng
* Kerupuk lemping
* Saté ajam/babi

Haltestraat 18, Zandvoort
Tel. 023-5719571

Cbristwas Men u 1996
Gerookte Noorse zalm 18,50
Met dille en toast
of

Wij zijn beide kerstdagen geopend van 15.0019.00 uur.
Reserveer tijdig uw bestelling.
Wij bezorgen beide dagen aan huis en berekenen deze dagen geen bezorgkosten.
Boven de 20 personen eventueel in buffetvorm.

Carpaccio 18,50
! liniordim gesneden osschaas mei jwslo
Kreeftensoep 11,00
of
Champignon crèmesoep 8,50
Parrillada de pcscado

Halfestraat 34
tel. 023-5712800
Fax 023-5730553

42,50

Visschotel mei langooslines, gamba's, mosselen, cnlamares en tliv. viss<«)rteu
of

Chateaubriand Estahlo

39,50

Osschaas mei slrojjanollsaus

Varkenshaas

32,50

Met eliai»pi^nonr<H>insati$
•' •> ** l looltlgerechien /.ijn inclusief pomines parissiennes en salaclehar **

Chocolade Mousse
14,50
Mei sinaasappel eomnôie

de KLIKSPrmtt

Sorbet ijs 11,00
(Cassis, sinaasappel & aardbeien)

Tevens a la ca rte
'•

Kerstfeest
bij Gran Dorado Zandvoort

•.."•• "Wij zijn met Sinterklaas, Kerstavond,
•
: 1ste é n 2 d e kerstdag
gewoon geopend op de normale tijden, :
zoals,u van.ons gewend bent.
Zelfs dè.ayond eri'nachtvan de jaarwisseling
staan wij geheel tot uw beschikking . .
. om er weer een perfect feest van te maken! .

Ook met de feestdagen bent u van harte welkom bij
Gran Dorado Zandvoort
Ie kerstdag, 25 december 1996
In het Gran Dorado Buffet, een restaurant met een prachtig uitzicht
over zee, serveren wij tussen 12.00 en 14.00 uur een overheerlijke
brunch a 47,50 per persoon. Vanaf 17.00 uur kunt u deelnemen aan
het kerstbuffet a ƒ 65,- per persoon.
In La Brasserie serveren wij een exclusief 4-gangendiner
a ƒ 75,- per persoon.
Ook in onze pizzeria 'II Giardino' serveren wij een tongstrelend
3-gangenmenu waarvan u voor slechts ƒ 49,50 per persoon
kunt genieten.
2e kerstdag, 26 december 1996
Het Gran Buffet heeft op deze dag een overheerlijk buffet a ƒ 65,per persoon.
La Brasserie is ook op 2e kerstdag de lokatie voor een 4-gangcndiner
a la chef voor ƒ 75,- per persoon.
In het Pannenkoekenhuis kunt u uit onze normale kaart kiezen.
Altijd een succes met de kinderen.
Oudejaarsavond, 31 december 1996
In restaurant Gran Buffet is er live muziek en staat er een overheerlijk
oudejaars fcestbuffet voor u klaar. U wordt welkom geheten met een
glas champagne en u kunt er kiezen uit vele smakelijke warme
en koude gerechten: o.a. soep, vis, gevogelte, wild, salades,
verschillende soorten vlees en dcsserts. Open vanaf 20.00 uur.
Prijs (exclusief drank): ƒ 135,50 per persoon.
Klokslag twaalf kunt u op het strand van Zandvoort genieten van
een schitterend vuurwerk!
Nieuwjaarsdag, l januari 1997
U kunt lekker uitslapen, want pas om 12.00 uur serveren wij een
'Happy New Year1 - brunch a ƒ 47,50 per persoon in het Gran Buffet.
Vraag naar onze speciale prijzen voor kinderen.
U kunt op werkdagen reserveren tussen 09.00 en 17.00 uur
bij Janine v.d. Hoek of Barbara Bolwerk op telefoonnummer
5720000 toestel 1024 of 1027.

GRAAG TOT ZIENS!

In de maand december is 'de Klikspaan ook •
het gezelligste eetcafe,- want wij blijven, , •':
ongeacht welke dag hét is, 'gewoon.ópen!^ :
Of het nu kerst, Sinterklaas of nieuwjaar is:...

Dus kóiri naar de Klikspaan als ü hét • •
in december gezellig wilt hebben!/}••

Restaurant FONG LIE

.. . - . ; . .

Zeestraat 55 tel. 57 14681

.'Vóór eventuèële-vragen kunt u altijd bij ons terecht.';
'.
Spreek ons aan achter de bar of bel ons op.

AAN AL ONZE KLANTEN!
Tot eind maart zijn wij 's maandags gesloten!
Ook zijn wij dicht van 23 t/m 26 december en op 30 en 31 december.
Op 27 en 28 december gelden actieprijzen voor veel van onze gerechten, b.v. onze:

van

voor

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

babi panggang
kip kerry
kip ananas
foe yong hai kip
chop choy kip

Bestellingen boven 25,- portie kroepoek gratis
Prijzen gelden alleen voor het afhalen van gerechten.
Directie Fong Lie

Directie & personeel
• •:;...'
Eetcafe
de klikspaan, Zandvoort'". '•* •
;
: tel: 023-5712889
..'.. ...V '•'..'.',.

&
&

Woensdag - donderdaq - vrijdaq
HAPPY TOUR 16.00-T8.00 uur
Met de kerstdagen a la carte eten
Reserveer nu uw tafel
Wij bezorgen ook spareribs en div. andere
gerechten
Boul. Barnaart 22 - Zandvoort
Tel. 023-5715445
Dinsdags gesloten

^F;
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De Gaper's super

'i.
4

kerstaanbïedïn

4
4
De Gaper
eren geuren
Hugo van Hugo Boss edt. spray 40 ml.
Paco Rabanne after shave 50 ml.
Paco Rabanne after shave spray 100 ml.
Paco Rabanne XS after shave 50 ml.
Hugo Boss no. 1 after shave 50 ml.
Hugo Boss Elements edt. spray 30 ml.
Davidoff Cool Water after shave 75 ml.
Paco Rabanne XS edt. spray 30 ml.
Azzaro after shave 75 ml.
Kouris after shave spray 50 ml.
Roma Uomo edt. spray 40 ml.
Van Gils douche gel 200 ml.
Drakkar Noir after shave spray 30 ml.

Van
fl. 39,00
fl. 33,95
fl. 69,00
f l. 46,00
fl. 49,00
fl. 39,95
fl. 49,50
fl. 48,95
f l. 65,00
fl. 53,00
fl. 49,95
fl. 28,50
fl. 32,50

Dames geuren
Van
Jean Paul Gautier edt. spray 50 ml.
fl.104,00
Kenzo parfum d'étè edt. spray 30 ml.
fl. 64,00
Nina Ricci L'air du temps edt. spray 30 ml. f l. 37,50
Christian Dior Dune edt. spray 30 ml.
fl. 59,00
Christian Dior Dolce Vita edt. spray 30 ml. fl. 59,00
Issay Miyake L'eau d'lssey edt. spray 50 ml. fl. 104,00
Paris Yves St. Laurent edt. spray 30 ml.
fl. 49,50
Anaïs Anaïs edt. spray 30 ml.
fl. 39,95
Roma edt. spray 25 ml.
fl. 65,00
Laura edp. spray 15 ml.
fl. 39,95
Laura edt. spray 25 ml.
fl. 70,00
Tresor edp. spray 30 ml.
fl. 59,00
Rochas Fleur d'eau edt. spray 50 ml.
fl. 59,00
Nina Ricci zeep
fl. 27,00
Eden edp. spray 30 ml.
fl. 45,00

De Gaper
prijs
f 1. 32,50
f 1. 26,95
f 1. 48,00
fl. 37,00
f 1. 29,50
f 1. 29,95
f 1. 39,00
fl. 36,00
f 1. 29,95
f 1. 44,95
f 1. 39,95
fl. 19,95
f l. 26,00

prijs
fl. 75,00
fl. 38,95
fl. 23,95
fl. 34,95
fl. 39,50
fl. 88,50
fl. 38,95
fl. 28,00
fl. 41,50
f l. 29,95
fl. 47,50
f l. 49,95
fl. 39,95
fl. 15,95
fl. 36,00

4

4

Dus niet verder lopen maar gewoon bij De Gaper kopen,
en wij zijn dus wel de koopavonden open vrijdagavond 20 december tot 21.00 uur en maandagavond 23 december

444444444444444444444444444444444
T
T

Grote kollektie luxe kado dozen
T
o.a. Tresor, Poême, Paco Rabanne, Karl Lagerfeld *
j.
A/u met minimaal 20 % korting

Tot ziens dus bij

4 4 44*44*44444444444444444444444444

4
Eenmalige aanbieding!!!!!!!
T
profiteer nu:
f
Les Belles de Nina Ricci
A 30 ml. eau de to i lette spray in unieke verpakking
4
van fl. 39,50 NU fl. 29,95

4
T
f
A
£

444444444444444444444444444444444
-**>

DI.O

DROGISTERIJ ƒ

4
4
4
4
4

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 023-5712513- SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

DE HELE WlNTERCQLt-EeTIE

Voor een warm
en gezellig kerstfeest
ga dan naar

KOGMSCRXUNSr

JölujjS

;;:';;$TE^

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Grote Krocht 19^ Zatnd^öort

DE NIEUWE ZOMERGIDSEN ZIJN UIT
De nieuwe reisgidsen voor
het zomerseizoen '97 zijn
weer uit. Ieder jaar stellen
veel mensen zich de vraag:
vroeg boeken...of wachten op
een last-minute aanbieding?

Haltestraat 75 Zandvoort' Tel. 023-5718949

Wist U al dat... (2)
Wij Oudejaarsdag gesloten zijn?
Onze vuurtoren de eerste storm heeft overleeft?
Onze slakken niet in huisjes zitten?
Onze vuurtoren mede mogelijk gemaakt is door:
Victor Bol, Swaen Metaal, Fix-it en het Wonder van
Zantvoort?
Wij geen kerstmenu hebben, maar wel kerstgerechten?
Ons initiatief twéé duimen kreeg van Leo Heino?
Er 7, 8 en 9 februari weer een kreeftenfeest is?
Wij iedereen een prettig Kerstfeest en een goed
Nieuwjaar wensen?
i

Nee? Nou dan weet U het nu!

/l/u boeken en straks toch
Last-Minute Voordeel!

Toerkoop Reisburo Zonvaart
maakt dit jaar de keuze heel
gemakkelijk met de unieke
ZOMER LAST-MINUTE GARANTIE.
Als u voor l maart 1997 uit de nieuwe reisgidsen boekt en uw vakantie
valt geheel binnen de periode 21 juni en 21 september 1997, dan
garandeert Reisburo Zonvaart u de last-minute prijs!

^TOERKOOP
r

Reisburo Zonvaart

Mocht de door u geboekte reis dus later goedkoper
worden, dan krijgt u het verschil terugbetaald.
Dus: nu boeken en later toch kans op last-minute voordeel.
Dit is absoluut uniek in Nederland !!

ontvangen

ee\

"\ a n e voorraad strekt)

De gratis reisgidsen liggen voor u klaar bij de
Toerkoop Reisburo 's van Zonvaart, u kunt dan gelijk
naar de voorwaarden vragen.

OERKOOP Reisburo Zonvaart
Alkmaar Europaboulevard 181 (072)5622424
Beverwijk Breestraat 4 (025 1 ) 2 1 2450
Castricum Burg Mooystr 21 a (0251) 655671
Heemskerk G v Assendelftstr 1 8a (0251)231441
Heerhugowaard Middenwaard 20 (072) 5716744

Heiloo Winkelhof t Loo 19 (072) 53321 14
Uitgeest Middelweg 6 (025 1 ) 3 1 5050
Velserbroek Galle Promenade 6 (023) 5392223
Zandvoort Grote Krocht 20 (023) 5712560

agent
>

£v,jjl/

IATA

J
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Nieuw!
b
antiquair
en
decorateur

GROTE KROCHT 23
Tel./l'ax 023-5718855
's Maandags gesloten.

Kroon Mode
Haltestraat 55

Te koop

SCHIESSER
AKTIE

Rijdende VIS
verkoopwagen

2 SLIPS 22,2 SINGLETS 24,-

lokatie Zuidstrand
incl. tractor en
vergunning
prijs n.o.tk.

BLUE EN WIT

FloppyShots.
Je foto's
op
diskette*.

tel. 023-5730308-5713965
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

•inlommor naar do rn

gaat

@
@
@

van MEEUWEN

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Zandvoort Tel. 5713529

Wij wensen U gezellige Kerstdagen
en een gezond en smaakvol 1997

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

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

te ver.

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts jn Europa.

•^-SLECHTS

Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
van al uw apparatuur.
_

/^A^\ Gratis Geluidsgarantie voor een
\^/* optimaal geluid in uw huiskamer.
/^T\
==) Gratis Video-onderhoud.

,

•
•
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GRUNDIG GV 500 MEGALOGIC
VIDEORECORDER
f—*
Met Megalogic voor o.a. automatische instelling
van de zenders.
Probleemloos te
programmeren met
ShowviewenPDC.

^^u**^m

Inkl. afstands-

^BPwff ^& £

bediening. VANJ49>'

PR lJ5DOORBRAAK.55cnv

L

_
5Um)Blackl\ne beeldbuis.

Teletekst en afstandsbediening.
DCCTF KOOP CONS.GIDS

jaa
»

Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen.
Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.
JVCMXD3MIMISET
2x 60 Watt versterker met diverse klankinstellingen,
tuner, CD-speler en dubbel autoreverse cassettedeck
met Dolby B en
Full Logic. Inkl.
3-weg luidsprekers.
LAAGSTE PRIJS
IN NEDERLAND!
,MLUU,XL«,^I
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Zo wordt het kerstfeest
wel heel vrolijk...
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KENWOOD + B&W
LOSSE KOMPONENTENSET
AEG 1000 TOEREN WASAUTOMAAT
Bijzonder rustige wasautomaat. Met o.a. energiespaarprogramma, 1/2 en
kort programma.
Centrifugeert
1000/700 toeren.

SONY RADIO/CASSETTERECORDER + CD
Draagbaar muziek- •
plezier met een
perfektegeluidskwaliteit! NU

KRA3080RECEIVER
Versterker met 2x 50 Watt vermogen,
digitale tuner met RDS. Inkl. afstandsbediening.

SONY DOLBY PROLOGIC BREEDBEELD-TV
GRATIS U.S.A. RUGZAK
Bij aankoop van deze soundman
% krijg je een cheque voor een gratis U.S.A. rugzakf

DP1080CD-SPELER
j
Bijpassende topkwaliteit CD-speler met
/ WHIRLPOOL AVM 360 KOMBIMAGNETRON
diverse programmeermogelijkheden.
V
1000 Watt magnetron, heteluchtoven, grill en crisp-funktie.
Grote inhoud van
B&W DM 302
27 liter. ADV.
LUIDSPREKERS
Nu samen met een set B&W
DM 302 basreflex luidsprekers
voor een geluidsweergave van
absolute topkwaliteit. BESTE
KOOP CONS. GIDS SEPT.'96.

TOPHIFI
SPEKTAKULAIR
GEPRIJSD!
Numet350,-setvoordeelvan 1249,- •

L
TOPMERK KOMDERISDROGER
GEEN AFVOER NODIG! Diverse droogtemperaturen.
Metanti-kreukfase.
RVS trommel.
Goed voor 4,5 kg
wasgoed. ADV.

899/

TEFAL PRIMA GLISS STOOMSTRIJKIJZER
Lichtgewicht stoomstrijkijzer met spray en
extra stoomstoot. Zelfreinigend. Extra
beveiliging tegen oververhitting. ADV.

Met 61 cm (eff. 57 cm) Super Trinitron breedbeeldbuis.
Dolby Prologic voor spectaculair bioskoopgeluid.
V
Inkl. Teletekst en IQ-afstandsbediening. Kompleet
met Prologic
luidsprekers.
PRIJSSENSATIE!

BRAUNPLAKCONTROL
Deze elektrische tandenborstel verwijdert (
"^
eenvoudig en
effectief
plaktussen }
tanden en
}
kiezen.
l '.
l
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ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronje, Gen. Cronjéstraat 62-64.
\
Haarlem**, Expert Van den Berg STelevideö, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines,,koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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..
Duivendrecht
Amstelveen
Weesp
' Ouderkerk
a/d Amstel

Vreeland
Vinkeveen

Loenen

Een nieuw
ap voor
waterrijk hart van Nederlan
ii^^^^H

^r

':

^P

Per i januari 1997 fuseren het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, het Zuiveringschap
Amstel- en Gooiland, de dienst Waterkwaliteitsbeheer van de provincie Utrecht en de dienst
Riolering en Waterhuishouding Amsterdam (RWA) tot één waterschap:

De beleidsvoorbereidende en de uitvoerende werkzaamheden van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht worden uitgevoerd door:

dwr

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Dienst Waterbeheer en Riolering

Dit Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het totale beheer van het oppervlaktewater (grachten, plassen, sloten enz.) in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht,
inclusief Amsterdam. Deze vorm van integraal waterbeheer en de gerealiseerde schaalvergroting komen ten goede aan de veiligheid van de inwoners en aan de kwaliteit van het
milieu. De fusie heeft tot gevolg dat per i januari a.s. het hoofdkantoor en de districtskantoren van het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht (Ouderkerk a/d Amstel, Breukelen,
en Vinkeveen) gesloten worden, alsmede het kantoor van de dienst Riolering en
Waterhuishouding Amsterdam (RWA) aan de Zeeburgerdijk Amsterdam.
Larense\veg30, Postbus 1061,1200 BB Hilversum, Telefoon 035 647 77 77, Fax 035 683 28 84

Waar kunt u terecht?
Waterbeheer
Voor het aanvragen van vergunningen, het melden van onrechtmatige lozingen, stinkend water
of dode vis in grachten of sloten en voor vragen over het waterpeil, de kwaliteit van vis- en
zwemwater en de hoogte van tarieven en voor klachten kan men contact opnemen met DWR m
Amsterdam of Hilversum.
Riolering en ondiep grondwater
Voor het legen van vetvangers, het verhelpen van een defect of verstopping, en voor opmerkingen over de afvoer van regenwater of grondwater kunnen Amsterdammers terecht bij DWR
in Amsterdam (waarin de voormalige dienst RWA is opgegaan). Niet-Amsterdammers bij hun
eigen gemeente.

DWR is een nieuwe overheidsstichting, opgericht door het hoogheemraadschap en de
gemeente Amsterdam. DWR voert de volgende taken uit:
Voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
schoonhouden en op peil houden van het oppervlaktewater en het beheren van vaarwegen,
sluizen en dijken (in het hele gebied, zie kaart). Hiervoor betalen inwoners en bedrijven de
zg. verontreinigingsheffing en waterschapsomslag.
Voor de gemeente Amsterdam
beheer van de riolering en van het ondiepe grondwater (alleen in Amsterdam). Hiervoor
betalen Amsterdammers rioolrecht.

Tijdelijk gesloten wegens verhuizing
Wegens verbouwingen en verhuizingen zijn onze vestigingen (en dus ook de balie voor
betalingen) in Hilversum en Amsterdam gesloten van 25 december tot en met 5 januari.
Voor calamiteiten is DWR in die periode bereikbaar op de volgende nummers:

(020) 460 21 oo • (035) 647 77 77.

Spaklerweg ^8, Postbus 94370,1090 CJ Amsterdam, Telefoon 020 4 60 21 oo, Fax 020 460 21 01
Larenseuiegjo, Postbus 1061, 1200 BB Hilversum.Telefoop 035 647 77 77, Fax 035 683 28 84

Postcode Loterij komt met Kanjer van 9,7 miljoen

Uw laatste kans
ü

Aan het eind van het jaar valt
de Postcode-Kanjer van 9,7
miljoen gulden. Dat enorme
bedrag delen de deelnemers
in de winnende postcode. Zo
wordt de hele straat miljonair. En u ook!

De Postcode-Kanjer is de
grootste Straatprijs die ooit in
Nederland is uitgekeerd. De uitreiking zal dan ook een geweldig feest worden. U kunt het op
4 januari precies volgen op
RTL 4. Hou op die dag ook de

MBO

wenst u prettige kerstdogen en
een voorspoedig 199d
Oe nieuwste bióscóoptoppers nu at op video
c THE ROCK
:

. • .-• .-• /
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Speel mee
Natuurlijk deelt u alleen mee in
de Postcode-Kanjer als u meespeelt in de Postcode Loterij.
Anders winnen alleen uw buren
de prijs. Hoeveel u wint hangt
af van het aantal loten waarmee
u meespeelt, want voor elk
winnend lot ontvangt u een
gelijk deel van de Kanjer van
9,7 miljoen gulden. Dus hoe

i
VIDEOTHEEK
HEEK DO

hoek van uw straat in de gaten!
De kans dat Caroline Tensen
bij u en uw buren op bezoek
komt, is namelijk groter dan u
denkt!

Caroline Tensen komtbinnenkort langs met 9,7 miljoen gulden. Vulde bon in en grijp uw

" : - . . . * *•*•.•.;'.'.. . ' • • - • ' . ' • ' . . -.-.. . . • . . . ' . ' '

meer loten u heeft, hoe meer u
wint.

Meer prijzen
U maakt bij de komende trekking ook nog kans op de laatste
Extra Straatprijs van één mtljoen gulden, op de Mega
Jackpot van 5 miljoen én op de
tienduizenden andere prijzen.
Redenen genoeg om mee te
spelen in de Postcode Loterij.

Laatste kans
Dit is uw laatste kans om nog
loten voor de Kanjer-trekking
te bestellen. Uw ingevulde en
ondertekende bon moet uiterlijk 19 december binnen zijn.
Anders bent u te laat. Doe het
dus nu! l
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UP CLOSE & PERSONAL

Pagfiims ƒ 5,- en ƒ 7,50
3 films ƒ 15,- 3 dagen
5 films ƒ 25,- de héle week
Koópfilms niéuw en gebruikt vanaf l O,•'•.'•'.'•"'.,
Wij zijn geopend 24 december van .l 1.00 tot 21.00 uur
Beide kerstdagen open van 13.00 tot 18.00 uur
Óók nieuwjaarsdag geopend van 13.00 tot 21.00 uur
Oudejaarsdag van 11.00 tot-18.00 uur

, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokliïtters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
G ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

DE UITSLAGEN A/AN16 DECEMBER

DOMBO

[J] dhr.

Adres:

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

Postcode: .

5 miljoen

Getal 23 t/m 3 6

Plaats: -

Getal 1 t/m 22
28 18 22 09 26 37 33
41 01 45 08 05 32 27
10 29 40 19 02 15 06
Maakt u uw kaart vol met:

21

Cörh. Slegersstraat 2b, tel. 023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur

Naam:

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

De Bingogetallen:

VIDEOTHEEK

/ 20,- (twee lotnummers)
/ 10,- (één lotnummer)

dan wint u de

Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

25
30
03
U
12
23
20

ƒ1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

13
24
07
42
11
16
36

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel

ƒ20,ƒ10,ƒ9,/8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Postbanknummer:
f

v—v
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Datum:
Handtekening:

Straatprijs:
ƒ 5.0OO,2353 KR
Extra Prijs ƒ 25.000,2353 KR 001

De BMW: 4707 SN 034 in Roosendaal

l
|
•

Banknummer:
i—i—i—i—

3on uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZVDen Haag.

150.96.12

NATIONALE
LOTERIJ
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APPARTEMENTEN TE KOOP IN ZANDVOORT
Burg. van Alphenstraat 57/23, goed kend onderhouden, driekam.app. op
onderhouden tweekamerapp. op 8e 4e etage met schitterend uitzicht over
etage met fraai uitzicht. Ind. hal; mo- zee, duinen en dorp. Beukehoutenderne keuken met mbouwapp.; garde- vloer en lamellen plafond. Witte,
robekast; woonkamer met parketvloer fraaie, complete keuken; bijkeuken;
en balkon (zuidoost); badkamer met luxe badkamer met vele smaakvolle
douche, toilet en wastafelmeubel; extra's; 2 slaapkamers waarvan 1 met
"luxe" slaapkamer met 2 inbouwkas- balkon voor de ochtendzon. Elektrisch
ten. Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.
bedienbare zonwering. Recent geheel
Burg. van Alphenstraat 57/20, ge- geschilderd. Woonkamer met terras
zellig tweekamerapp. op 7e etage met west. Berging en parkeerplaats op de
prachtig uitzicht over Zandvoort en begane grond. Vr.pr. ƒ 498.000,- k.k.
zee. Ind. hal; kast; woonkamer met Oranjestraat 4b, zeer riant en luxe
balkon (zuidoost); slaapkamer; badka- appartement op de 1e et. met zonmer met toilet, wastafel en douche; neterras west. Afsluitbare garage in
keuken. Vr.pr. ƒ 169.000,het souterrain. Ind. hal; living (82 m2)
Seinpostweg 4/16, tweekamerapp. met schuifpui naar riant zonneterras
op 6e etage met riant balkon (15 m2) (53 m2); keuken met diverse inen uitzicht over strand en dorp. Ind. bouwapp.; bijkeuken; toilet; zeer mohal met inbouwkast; keuken; slaapka- derne badkamer met ligbad, toilet,
mer met inbouwkast; badkamer met douchecabine en dubbele wastafel; 2
wastafel en douche. Vr.pr. ƒ 195.000,- slaapkam. Het app. is v.v. massief
houten parketvloer. Vr.pr. ƒ 525.000,k.k.
k.k.
De Ruytefstraat 10/2, ruim driekam.
hoekapp. op 2e etage. Ind. hal; garde- Dr J. G. Mezgerstraat 133, nabij
robekast; woonkamer; keuken; badka- strand gelegen schitterend penthouse
mer met wastafel, hgbad en toilet; 2 op 3e etage met riant zonneterras.
2
slaapk. met inbouwkast; 2 balkons. Ind. hal; woonkam. (80 m ) met open
haard en parketvloer; luxe open keuVr.pr. ƒ 198.000,-k.k.
ken met inbouwapp.; 3 slaapkam.;
Seinpostweg 4/14, op 6e etage gele- luxe badkamer met ligbad, douche en
gen 2Vè kamerhoekapp. met uitzicht dubbele
wastafel;
toilet.
Vr.pr.
over dorp en strand. Terras met kast ƒ595.000,- k.k. Eventueel te koop
(20 m2). Ind. hal met inbouwkast; toi- met 3 garages a ƒ 25.000,- k.k.
let; L-vorm. woonkam.; keuken; slaapkamer; badkamer met wastafel en Brederodestraat 8e, in kleinschalige
luxe appartementencomplex ' gesit.
douche. Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
riant penthouse met ruim dakterras
De Favaugeplein 15/3, uitstekend (50 m2). Ind. hal; zonnige living (52
gesit. vierkam.app. op 4e etage met m2); study; halfopen keuken met infraai uitzicht over zee. Balkon zuid. bouwapp.; bijkeuken; 2 si.k.; toilet;
Ind. hal; badkamer met douche; toilet; badkamer met wastafel, douchecawoonkamer met open haard; keuken bine en ligbad. Mechanische ventilamet klein balkon; 3 slaapkam. waar- tie. Videofooninstallatie.
van 1 met schuifpui. Vr.pr. ƒ 229.000,- Keukeninrichting en sanitair naar
. k.k.
keuze
(verrekenpost).
Koopsom
ƒ
645.000,v.o.n.
Burg. van Alphenstraat 61/36, op 8e
etage gelegen driekam.hoekapp. met Stationsplein 11/13, riant penthouse
fraai uitzicht en 2 balkons. Ind. hal; op toplokatie met uitzicht over zee.
ruime woonkamer; keuken met Opp. 170 m2. Ruim dakterras met
inb.app.; badkamer met douche en open haard en optimale privacy. Ind.
wastafel; 2 slaapkam.; toilet. Vr.pr. hal; toilet; woonkamer met open
^ ƒ 242.500,-k.k.
haard en 2 schuifpuien naar terras;
luxe open keuken met inb.app.; bijSeinpostweg
4/12,
direct
aan
bouleL
vard gesit. 21/2 kam.app. op 5e etage keuken; slaapkamer; 3 slaapkamers;
met prachtig uitzicht over zee en dorp. luxe badkamer met ligbad, douche,
Opp.
90
m2.
Ind. hal; L- toilet en dubbele wastafel, 2e badka•* vorm.woonkam. met 2 balkons; keu- mer met douche en toilet. Vr.pr.
K
ken; toilet; badk. met wastafel en ƒ 825.000,- k.k.
douche. Slaapkam. met inbouwkast. Stationsplein 15/14+15, riant appar- Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.
tement (190 m2) van penthouse kahSeinpostweg 4/18, leuk 2Vè kamer- ber in de directe nabijheid van cenhoekapp. op 6e etage met schitterend trum, strand en station met schitteuitzicht over zee en dorp. Ind. hal met rend uitzicht over zee, dorp en duikast; woonkam. met 2 balkons; keu- nen. Twee bergingen en garageplaatken; toilet; slaapkamer met vaste sen op de begane grond. Ind. hal met
kast; badkamer met douche en wasta- garderobe; ruime woonkamer met
aangrenzende televisiekamer en ter- fel. Vr.pr. ƒ 250.000,- k.k.
ras; woonkeuken met inbouwapp.;
- De Ruyterstraat 38, direct aan boule- eetkamer; slaapkamer met aangrenvard gelegen driekam.hoekapp. (vh 4) zende luxe badkamer met ligbad en
op 1e et. Uitzicht over strand en zee. toilet; logeerkamer met balkon; badInd. hal; woonkam. met open haard kamer met douche en toilet; ruime bijen schuifpui naar balkon; keuken met keuken. Vr.pr. ƒ 875.000,- k.k.
inbouwapp.; toilet; badkamer met
wastafel en bad; 2 slaapkam. Vr.pr. Passage 3/43, op 9e etage gelegen
luxe en modern driekam.app. met
ƒ 275.000,- k.k.
prachtig uitzicht over zee, strand en
~ Stationsplein 9/3, luxe
driekam. dorp. Riant balkon zuid. Ind. gang; toihoekapp. op 1e et. met ruim terras op let; riante woonkam. met ruim balkon
het westen. Levende lokatie, uitzicht zuid; open keuken met inb.app; 2
over zee, dorp en duinen. Ind. hal; slaapkam.; badk. met wastafelmeubel
woonkam. met terras; luxe open keu- en douchecabine. Vr.pr. ƒ 295.000,ken met inb.app.; bijkeuken met vaste k.k.
kastenwand; 2 slaapkamers. Inpandige berging en garageplaats. Vr.pr. Burg. van Fenemaplein 2/604, ruim
dnekam.app. met schitterend uitzicht
ƒ 427.500,- k.k.
op strand en zee. 2 balkons. Ind. hal;
Stationsplein 15/1, royaal, modern keuken; woonkamer met balkon; 2
driekam.app. op de 1e etage (opp. slaapkamers met vaste kast; balkon;
„ 120 m2). Ind. hal; riante living (55 m2) toilet; badkamer met wastafel en
met zonneterras west (25 m2); open douche. Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k. Overkeuken met inb.app.; bijkeuken; 2 name stoffering, complete meubilering
slaapkam. waarvan 1 met balkon en zonwering ƒ 10.000,oost; toilet; badkamer met dubbele
-. wastafel, douche en ligbad. Het app. De Favaugeplein 41/2, direct aan
is v.v. parketvloer. Inpandige berging wandelboulevard gelegen vierkam.en garageplaats. Vr.pr. ƒ 475.000,- app. op 2e etage. Schitterend uitzicht
over boulevard, strand en zee. Balkon
, k k.
west. Ind. hal; riante L-vormige woonStationsplein 11/6, in luxe app.com- kam. met open haard en parketvloer;
- plex gesitueerd riant vierkam. hoek- 2 slaapkamers; toilet; badkamer met
- app. op 3e et. met balkon west en uit- wastafel en ligbad; keuken. Vr.pr.
zicht over zee. Opp. 105 m2. Door de ƒ 325.000,- k.k.
hoekliggmg heeft dit app. een uitstekende lichtinval. Berging en garage- De Favaugeplein 21/49, goed onderplaats op de begane grond. Ind. ruime houden driekam app. op 9e et. met
• lichte hal; woonkam. met balkon; schitterend uitzicht over strand en
open keuken met inb.app; bijkeuken; zee. Ind. hal; garderobekast; badkav
3 slaapkam.; toilet; badkam. met was- mer met ligbad, toilet en wastafel;
tafel, douche en ligbad. Vr.pr. kleine garderobekam.; 2 slaapkam.;
balkon west; woonk. met balkon zuid;
ƒ 479.000,- k.k.
open keuken met inb.app. Vr.pr.
~ Stationsplein 13/10, modern, uitste- ƒ 325.000,- k.k. Eventueel te koop
i lA
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WOONHUIZEN TE KOOP
IN ZANDVOORT

met garage, ƒ 25.000,- k.k.
Oranjestraat 8a, midden in centrum
gelegen riant dnekam.app. op 3e
woonlaag met garage. Opp. 115 m2.
Ind. hal; toilet; riante living (55 m2)
met terras west (20 m2); half open
keuken met inb.app.; bijkeuken; 2
slaapkam.; royale badkamer met dubbele wastafel, douche, ligbad en toilet.
Vr.pr. ƒ 369.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 22/9, uitstekend gesit. en schitterend verbouwd
dnekam.app. (vh 4) op 5e etage. Uitzicht over zee. Ind. hal; ruime marmeren hal met garderobekast; riante
woonkamer met open haard en weids
uitzicht over zee; 2 slaapkamers; luxe
keuken v.v. hoog gekwalificeerde apparatuur; luxe badkamer met ligbad;
toilet. Balkons aan voor- en achterzijde. Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k. Eventueel
te koop met garage, ƒ 25.000,- k.k.
Stationsplein 15/8, in luxe appartementencomplex gesitueerd driekam.
app. op 3e etage met ruim balkon
west. Inpandige berging en garageplaats op de begane grond. Ind. hal;
woonkamer met parketvloer en balkon
west; open keuken met inb.app.; bijkeuken; toilet; luxe badkamer met ligbad; dubbele wastafel en douchecabine; 2 slaapkam. Vr.pr. ƒ 420.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 19/14, Object voor de liefhebber. Uiterst luxe,
onder architectuur verbouwd, driekam, app. op 7e etage. Schitterend
uitzicht over strand, zee, dorp en duinen. Ind. hal; ruime woonkamer met
open haard; ruime slaapkam. met
vaste kastenwand; slaapkam. met
wastafelmeubel; luxe keuken met
Gaggenau inbouwapp. en plavuizen
vloer; badk. met dub. wastafel en
douche; toilet; balkon west en oost.
Vr.pr. ƒ 435.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
WVMi Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944 VFax 023-5717596

K

Wij wensen
iedereen prettige
feestdagen
en een voorspoedig
1997

Hogeweg 72, vrijstaand woonhuis in met wastafel; woonkamer met parketcentrum met ruime achtertuin zuid. vloer; studeerhoek; ruime eetkeuken.
Erfpacht. Ind. hal; L-vorm. woonkamer Ruime multifunctionele ruimte; slaapmet open keuken (35 m2) en open- kam. met aangrenzende badk. met
slaande deuren naar tuin; badkamer ligbad, dubbele wastafel, douche en
met zitbad, toilet en wastafel; 2 slaap- toilet; 2e slaapkam.; douche; toilet;
kamers; 1e et. grote multifunctionele souterrain: hal; doucheruimte en wasruimte (75 m2) bereikbaar via vlizo- tafel; toilet; voormalige wachtkamer +
trap. Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.
spreekkamer met wastafel; hobbyZandvoortselaan 44 (gedeeltelijk), ruimte; keuken. Vr.pr. ƒ1.250.000,bouwkavel op goede lokatie, opp. ca. k.k.
400 m2. Bebouwingsmogelijkheden Kennemerweg 3, op duintop gelegen
hoofdgebouw 6 x 12 meter, 2 lagen luxe, vrijst. villa met binnenzwembad
en een kap. Vr.pr. ƒ 335.000,- k.k.
en zonneterassen. Dit exclusieve object
is optimaal geïsoleerd en voorBrederodestraat 88, uitstekend gesizien
van diverse extra's. Grondopp.
tueerde eengezinswon, met voor- en
achtertuin. De woning verkeert in 3.730 m2. Bouwj. 1974. Ind. 1 et. engoede staat van onderhoud. Ind. tree; ruime hal; toilet met powderruime hal; doorzonwoonkam.; eetkeu- room; luxe woonkeuken met inb.app.;
ken met inbouwapp.; bijkeuken; toilet; eetkam.; zitgedeelte met open haard
diepe achtertuin met stenen schuur. en schuifpui; entresol: slaapruimte;
1e et. 3 slaapkam.; badkam. met toi- aangrenzende badkam. met wastafel,
let, douche en wastafel. Vr.pr. bidet, hoekbad, toilet en douche;
kleedruimte; beg.gr. riante zwembadƒ 375.000,- k.k.
hal met terras, open haard, bar en
Van Lennepweg 65/14, fraai ver- schuifpui naar zonneterrassen; slaapbouwde tussenwoning op loopafstand kam.; badk. met ligbad, wastafel en
van centrum, station en strand. Ach- toilet; slaapkamer; badkamer met
tertuin met schuur. Bouwj. 1991. Ind. wastafel, toilet en douche; dubbele
beg.gr. hal; toilet; woonkamer met te- garage. Vr.pr. ƒ 1.500.000,- k.k.
gelvloer en vloerverwarming; luxe
•open keuken met inb.app.; balkon met
trap naar achtertuin. Souterrain: hal BEDRIJFSRUIMTE
met tegenvloer; wasruimte; multifunctionele ruitme; tweepersoonssauna. BEDRIJFSRUIMTEN TE KOOP
1e et. overloop; vaste kast; 3 slaap- IN ZANDVOORT
kam.; badkam. met wastafel, douche Schoolstraat 3, winkel met bovenwoen toilet. Vr.pr. ƒ 389.000,- k.k.
ning grenzend aan drukke winkelstraat
in centrum. Oppervlakte winkel
Dr C.A. Gerkestraat 4, halfvrijstaand
70
m2.
Ind. winkel met tegelvloer; 2
woonhuis met voor- en achtertuin
koelruimtes;
werkruimte en magazijn;
(zuid). Ind. hal; toilet; L-vorm. woonkakelder;
toilet.
1e et. (eigen opgang):
mer met open haard en houten vloer;
hal;
toilet;
woonkamer;
2 slaapkam.;
openslaande deuren naar tuin; ruime
keuken met inb.app.; 1e et. badkamer douche; keuken; balkon aan voorzijmet wastafel, toilet en douche; 2 de. Vr.pr. ƒ 498.000,- k.k.
slaapkamers met wastafel; 2e et. 2 Schoolstraat 1, in drukke winkelslaapkam. met wastafel. Erfpacht. straat gesitueerde winkelruimte met
Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k.
dagverblijf. Ind. winkelruimte; hal; toiFazantenstraat 9, nabij duinen en op letruimte; koelruimte 100 m2; 1e et. 3
loopafstand van het centrum gelegen kamers waarvan 1 met keukenblok,
goed onderhouden halfvrijstaand woon- opp. ± 50 m2. Vr.pr. ƒ 595.000,- k.k.
huis met garage. Riante voor- en ach- Brederodestraat 31, nabij centrum
tertuin. Parkeergelegenheid voor 3 gesitueerd kantoorpand met multiauto's op eigen terrein. Grondopp. functionele
gebruiksmogelijkheden.
451 m2. Ind. hal; toilet; doorzon- Ind. hal; 4 ruime kantoorruimtes waarwoonk.; moderne keuken met inb. van 1 met vide; archiefruimte; toilet;
t» app.; 1e et. 3 si.k.; balkon; luxe badk.
1e et. vergaderruimte; overloop met
met ligbad, douchecabine, wandcloset toilet; kantoorruimte. Vr.pr. ƒ 650.000,en badkamermeubel; 2e zolder be- k.k.
reikbaar via vaste trap. Vr.pr. BEDRIJFSRUIMTEN TE HUUR IN ZANDVOORT
ƒ 465.000,- k.k.
Hogeweg 56c, op goede lokatie geleposterparkstraat 83, uitstekend ge- gen
op de begane
situeerd ruim woonhuis, thans in ge- grond bedrijfsruimte
van
een
appartementencombruik als pension. Ind. ruime hal; 2 plex. Ind. kantoorkamer; archiefruimte
ruime slaapk. met wastafel en toilet; en keuken kompleet met keukenblok.
bijkeuken; keuken; toilet, douche,
80 m2. Huurprijs ƒ 150,- per m2
sauna. 1e et. 4 slaapkam., meren- Opp.
per
jaar.
deels met douche, toilet en wastafel.
2e et. zolderruimte; 3 slaapkam. met Corn. Slegersstraat 2.2, bed rijf sO douche, wastafel en merendeels met ruimte in centrum, opp. 40 m2. Ind.
toilet, ruime kelder. Vr.pr. ƒ 495.000,- hal; toilet; bedrijfsruimte met keukenblok. Huurprijs ƒ 750,- p.m.
k.k.
Van Galenstraat 1a, op 50m van Max Planckstraat 31, kantoorruimte
strand gesit., in uitstekende staat van op de 1 e etage van een representatief
sa onderhoud verkerend woonhuis. Dit bedrijfsgebouw in Zandvoort-Noord.
& comfortabele huis is recent gereno- Opp. 60 m2. Voor diverse doeleinden
ta
fr veerd. Terras'sen rondom. Grondopp. geschikt. Huurprijs ƒ 850,- p.m.
•A> 531 m2. Ind. parterre: ruime hal;
APPARTEMENT TE KOOP IN HAARLEM
"' riante woonkam. met allesbrander en
luxe open keuken met natuurstenen Kartinistraat 6, goed onderhouden
aanrechtblad en inb.app.; 2 slaapk. driekamerapp. op 1e etage met fraai,
Marmeren vloer in hal, woonkamer en landelijk uitzicht. Zonneterras zuid.
7S
keuken. Verdieping: (half souterrain): Bouwj. 1989. Ind. hal; woonkamer (32
hal; luxe badkam. met tweepersoons- m2) met schuifpui naar riant zonneterbad, douchecabine, toilet en wastafel- ras (10 m2); open keuken; 2 slaapmeubel; 3 slaapk.; kantoorkamer. kam. badk. met wastafel en ligbad;
toilet; bergruimte. Vr.pr. ƒ 215.000,Vr.pr. ƒ 610.000,-k.k.
k.k.
TI Kostverlorenstraat 119, prima oni!.
derhouden vrijstaande villa met oprij- APPARTEMENT TE KOOP IN OVERVEEN
pad en garage. Dit stijlvolle pand uit Willem de Zwijgerlaan 44, op de 2e
1912 is onlangs, met behoud van etage gelegen tweekamerapp. (vh 4)
sfeer en karakteristieke details, ge- met vrij uitzicht. Balkon aan voor- en
heel gerenoveerd. Tuin met optimale achterzijde. Ind. ruime hal; riante Lprivacy. Grondopp. 789 m2. Ind. rui- vorm. woonkam (vh 3) 45 m2; mome, karakteristieke hal met originele derne keuken met inbouwapp.; slaapvloer; kelder; toilet; riante woon/zit- kamer; toilet; badkamer met wastafelkam. (85 m2) met open haard, zon- meubel en douche. Parkeergelegennige erker; luxe keuken met inb.app.; heid op eigen terrein. Vr.pr.
1e et. slaapkam. met balkon en aan- ƒ 229.000,- k.k.
grenzende badkamer met ligbad,
wastafel en toilet; slaapkam. met bal- WOONHUIS TE KOOP IN SPAARNDAM
kon; toilet; douche. 2e et. 3 royale zol- Clara van Spaarnwoudestraat 31, in
derkam.; toilet. Hobbyruimte/atelier in kindvriendelijke woonomgeving geleachtertuin. Vr.pr. ƒ 975.000,- k.k.
gen woonhuis met voor- en riante
Kennemerweg 5, schitterende vrijst. achtertuin. Stenen schuur en achtervilla op duintop gelegen. Dubbele in- om. Opp. 176 m2. Ind. ruime hal; toipandige garage. Rondom terrassen let; woonkam. 35 m2; open keuken
met optimale privacy en panoramisch met gaskookplaat en afzuigkap; 1e et.
uitzicht. Grondopp. 3.680 m2. Ind. 3 slaapk.; badk. met douche, wastafel
vestibule; hal; toilet; doucheruimte en toilet; 2e et. zolderkamer. Vr.pr.
ƒ 355.000,- k.k.
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ïandbalsters
VM boeken
fraaie zege
ZANDVOORT - De ZVMJlabobank
handbalsters
joekten een fraaie en afgetecende zege op AHC, 21-11.
3e Zandvoortse mannen lelen een nipte en onverdienle 18-16 nederlaag tegen
^aanstreek.
Vanaf het eerste fluitsignaal
leeft ZVM-Rabobank de strijd
egen AHC gecontroleerd. De
^andvoortsen speelden goed
handbal waardoor al snel een
voorsprong op het scorebord
j,tond. Aanvallend vonden de
handtaalsters elkaar heel goed
"in verdedigend werd door een
•ote inzet elke kans van AHC
'eniet gedaan. Ruststand 7-11.

woensdag 18 december 1996

Z'75wintin
blessuretijd
ZANDVOORT - Na twaalf
wedstrijden staat Zandyoort'75 reeds met één been
in de tweede klasse. Overigens kwam de elfde overwinning moeizaam tot
stand. In blessuretijd zorgde Robin Castien, met zijn
achttiende doelpunt van dit
seizoen, voor een 2-1 overwinning op SIZO.
Voor veel te weinig toeschouwers begon Zandvoort'75 sterk
tegen SIZO. De Hillegommers
werden meteen teruggedrongen en mochten van geluk sprekep dat de strijd in de eerste
helft niet beslist werd. De eerste speelhelft was trouwens het
sterkste deel van Zandvoort'75.
Het toch wel zwakke SIZO
kwam vrijwel niet tot aanvallende daden. Slechts eenmaal
slaagden de Hillegommers erin
te counteren. En omdat de
Zandvoortse defensie weifelde
was het meteen raak ook, 0-1.

Gaf AHC in de eerste helft
iog aardig tegenspel, in het
weede gedeelte van de wedbtrijd was er geen vuiltje meer
de lucht voor ZVM-Rabojank. Regelmatig werd er voorü door de goed op dreef zijnde
3amélle Blom gescoord. Zij
iverd goed gesteund door haar
nedespeelsters en het gat met
AHC werd groter en groter. Verledigend stond ZVM-RaboMet aardige
combinaties
)ank haar vrouwtje zodat aan werd SIZO vervolgens in het ei[e uiteindelijke 21-12 overwin- gen strafschopgebied vast gerung niets af te dingen viel.
zet. Kansen waren er genoeg.
Robin Castien testte de vuisten
„Het was een verdiende over- van de doelman en een verdediwinning," stelde keepster Anita ger van SIZO, werd dusdanig in
,eumann. „De systemen, die het nauw gebracht, waarna
iaap Loos ons probeert bij te deze in arren moede de bal op
irengen werken steeds beter. de eigen doelpaal knalde. Met
,Ve vullen elkaar nu goed aan kunst en vliegwerk bleef SIZO
in zijn een echt team gewor- overeind. Toch zou Zandl'den."
voort'75 tien minuten voor de
De Zandvoortse mannen rust op gelijke hoogte komen.
;peelden tegen Zaanstreek zon- Op het randje van buitenspel
er wisselspelers en dat was de ontving Philip van der Heuvel
'oornaamste oorzaak van de de bal en plaatste deze beheerst
.ederlaag. Toch verdedigden achter de SIZO doelman, 1-1.
e Zandvoorters zich heldhafHet overwicht bleef in de
ig. "Zonder wissels moetje tacisch spelen", vertelde coach tweede helft voor Zandvoort;75
poost Berkhout. „Voorzichtig maar het vertoonde spel werd
ipelen dus." Dat lukten de bad- veel minder. Daardoor vrijwel
;asten vooral in de eerste helft geen uitgespeelde mogelijkieel erg goed. Zaanstreek en heid. SIZO rook een gelijkspel
,VM-Rabobank deden niet
oor elkaar onder hetgeen aan
,e ruststand te zien was, 9-9.
In de tweede helft kwam
,VM-Rabobank in de slotfase
ucht te kort. „Met een wisseljeler hadden we het kunnen
•edden," ging Berkhout verder,
was het Zaanstreek dat in
Ie slotfase met een paar flitsenle aanvallen alsnog de winst
a aar zich toe trok, 18-16. „Ik
jymd dat we het heel goed hebben gedaan. We hebben alleen
sen te smalle selectie en hopelijk komt daar in het nieuwe
paar verandering in. Vooralsnog
;a ik" er vanuit dat we dan pun:en gaan pakken."
Doelpunten dames: Daniëlle
lom 8, Mireille Martina 5,
iVendy van Straten 4, Margreet
"ogojevic 3, Claudia Paap 1.
"eren: Patrick Terpstra 4, Go'an Bogojevic 4, Nik Grijekovic
Peter Pennings 3, Gerard
lamhoff 1.
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Topscorer

en verdedigde zich fel. Rob
Smits was dicht bij een Zandvoorts doelpunt, doch hij zag
zijn inzet van de doellijn gewerkt worden. De uitvallen van
SIZO bleken in de slotfase aardig gevaarlijk. Eerst trapte
doelman LUC Krom over een
terugspeelbal heen maar ving
de bal alsnog op.

Degradaties en
promoties bij
de bridgeclub

In de laatste minuut van de
officiële speeltijd kroop Zandvoort'75 door het oog van de
naald. De SlZO-spits werd vrij
gespeeld voor het Zandvoortse
doel en schoot de bal langs
doelman Krom. Tot opluchting
van de Zandvoorters belandde
de bal op de doelpaal. De strijd
leek in een gelijkspel te eindigen. De niet fraaie maar wel
spannende slotfase werd alsnog op spectaculaire wijze besloten.
De behoorlijk aan banden gelegde spits Robin Castien toonde in blessuretijd zijn klasse.
Hij zette drie veredigers op het
verkeerde been om te vervolgen
met een prachtig schot dat onhpudbaar in de bovenhoek verd'ween, 2-1.
„Dat het zo zou uit pakken
had ik niet meer verwacht," zette Joop Paap uiteen. „In de eerste helft speelden we goed en
hebben we de kansen laten liggen. In de tweede helft liep het
niet meer maar bleven we toch
veel sterker. Ik had me al verzoend met een gelijkspel want
met een counter van SIZO kan
het eventueel nog misgaan ook.
We hebben moeizaam gewonnen en staan nu tien punten los.
Over de eerste helft van de competitie mogen we dan ook niet Topscorer Robin Castien werd behoorlijk aan banden gelegd, maar slaagde er toch in, in blessuretijd, de winnende treffer te
Foto Enck van Cleef
klagen. We pakken de punten SCOren
terwijl de concurrentie elke
week wel punten laat liggen. Er
is nu volop optimisme voor het
nieuwe jaar. Nu moeten we er
voor gaan."

ZANDVOORT - De laatste
wedstrijd in de tweede competi
tie bij de Zandvoortse Bridge
club zit er weer op. Nadat de
kruitdampen waren opgetrokken, kon worden vastgesteld
welke paren promoveren en
welke paren m een lagere lijn
gaan uitkomen.
De A-lijn werd met overmacht gewonnen door de heren
Van der Meulen en Emmen Zi]
bereikten over de zeven wedstrijden een totaalscore van 407
procent, wat neerkomt op een
gemiddeld percentage van
ruim 58 procent per avond
Dankzij een formidabele score
van 67 procent wisten de heren
Polak en Vergeest beslag te leggen op de tweede plaats, waarmee zij vier plaatsen op de
ranglijst stegen. De derde
plaats was weggelegd voor mevrouw Molenaar en de heer Konmg.
Het echtpaar Smit, de heren
Bakker en Brandse, de dames
Verhage en Visser en de dames
Jurriaans en Meijer mogen het
de volgende competitie in de Blijn proberen. Hun plaatsen in
de A-lijn worden ingenomen
door de eerste vier paren in de
B-lijn, de heren Hoogland en
Van Leeuwen, de dames Koper
en Van Duijn, de dames Van
den Nulft en Scipio Blume en
de dames Gotte en Koning

Uit de B-lijn degradeerden de
dames Paap en Verburg, mevrouw Vrolijk en de heer De
Vries, de dames Eijkelboom en
De Fost en de dames De Jong
en Voolstra. De vier besten uit
de C-lijn zorgen voor aanvulling in de B-lijn. Dit zijn de dames Van Gestel en Mens, de
dames Van Ackooij en Drenth,
mevrouw Verhaaff en de heer
Van der Meer en de dames
Lust.
Informatie over de bridgelangs de verkeerde kant van de club
kan verkregen worden bij
paal.
heer H.Emmen, telefoon
Na de eerder omschreven 1-0 de
leek Zandvoortmeeuwen de 5718570, alleen 's avonds.
strijd rustig te kunnen uitspelen tegen tien Haarlemmers. De
bal werd echter met in de ploeg
gehouden, het spel was te onrustig, doch de counters hadZANDVOORT - Het zaterden toch meer mogelijkheden
moeten opleveren. Omdat de dagteam van Zandvoortmeeutweede treffer uitbleef bleef de wen leed een ongelukkige 4-2
spanning in de wedstrijd, met nederlaag tegen DCO. Tot twinals resultaat alsnog de 1-1 uit tig minuten voor het einde leidden de Zandvoorters nog met 0een strafschop.
2.
„Ik word er gek van," meende
De Zandvoorters speelden in
coach Pieter Keur. „Dit was de
zoveelste keer dat we in de slot- de eerste helft een behoorlijke
fase een voorsprong weggaven. partij voetbal. Nadat het opeVolgens mij mag de scheidrceh- nmgs offensief van DCO verter in zo'n situatie geen straf- werkt was, trok Zandvortmeeuschop geven, maar het gebeur- wen brutaal ten aanval. Het gede toch. We hadden de wed- lukte de Zandvoorters zelfs om
strijd echter al moeten beslis- op voorsprong te komen. Pieter
sen. De vorm is er niet en waar Brune gaf het laatste zetje aan
het aan ligt, ik weet het echt een door Ferry van Rhee mgeniet. De jongens zijn er zelf ook schoten bal, 0-1.
ziek van. We staan er best nog
In de tweede helft ging DCO
wel goed voor maar moeten
toch gaan oppassen niet verder op zoek naar de gelijkmaker.
moest
af te glijden want de onderste Zandvoortmeeuwen
clubs hebben nu een opleving." toen terug maar verdedigde
zich koel. Middels een snelle
uitval scoorde Frans Valks
zelfs 0-2. Voor Valks betekende
deze actie de laatste van de
wedstrijd, want met een spierscheuring moest hij het veld
verlaten. De Zandvoorters had7.56.7. Rosa de Palma werd in den al enige wissels toegepast
7.58.3 vierde en ook voor San- en zagen even later een tweede
dra Aries was een vierde plaats speler geblesseerd het veld verweggelegd. Volkert Paap roeide laten. Met negen man kon
naar een elfde plaats en Ingrid Zandvoortmeeuwen het niet
van der Peet legde beslag op bolwerken. DCO kwam terug
een verdienstelijke achtste tot 2-2 en daar leek het bij te
blijven. In blessuretijd was het
plaats.
toch DCO dat tweemaal achterHet herenteam, bestaande een scoorde en alsnog met de 4uit Willem Pijper, Pepijn Paap, 2 zege ging strijken.
Jeroen van den Berg en Remy
Draaijer was weer van grote
klasse. De Zandvoorters hielZANDVOORT - Vrijdagden het gehele deelnemersveld avond
aanstaande wordt Kerstop grote afstand achter zich en klaverjas
gespeeld in de ontfinishten, net als vorig jaar, als moetingsruimte
van de Agathaeerste. Het damesteam be- kerk aan de Grote
lestaande uit Pauhne van den dereen kan gratis Krocht.
deelnemen
Berg, Sandra Aries, Wanda en bovendien is er een prijsje
Poots en Rosa de Palma emdigalle deelnemers.
de op een zeer verdienstelijke voor
Het klaverjasspel begint om
vierde plek.
acht uur.

Thuiswedstrijd duurt wederom
te lang voor Zandvoortmeeuwen

Robin Castien
(Zandv.75)

Ferry Boom (ZVM.zon)

Sx

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

Sx

Philip v.d. Heuvel (Zandv.75)

7x

Edwin Ariesen (Zandv.75)

Gx

ZANDVOORT - Voor de meeste voetbalteams staat de winterstop te wachten. Hier en daar wordt nog een inhaalwedstrijd
gespeeld, maar na het afgelopen weekend zal er voorlopig geen
bewegingen zijn op de lijst van de Zandvoortse schutters.
Robin Castien voeg4e een treffer aan zijn totaal toe en heeft een gat
geslagen van tien doelpunten met de achtervolgers. Van die achtervolgers slaagde alleen Philip van der Heuvel er in te scoren.

ZANDVOORT - Wederom is Zandvoortmeeuwen
er niet ingeslaagd een thuiswedstrijd winnend af te leggen. In een matige partij
voetbal sloeg de vlam in de
pan toen er nog een half uur
gespeeld moest worden.
Verder dan een 1-1 gelijkspel kwamen de Meeuwen
niet tegen het Haarlemse
Geel Wit. Het was overigens
de vijfde keer dat de Zandvoorters in de laatste minuut een voorsprong weggaven.

Jhess Society
)ekert verder

Heren- en damesteams van ZHC
weten eindelijk succes te boeken

ZANDVOORT - De scha:ers van Chess Society
iandvoort zijn zonder noeenswaardige problemen
[doorgedrongen tot de tweede bekerronde van de
(Noord-Hollandse Schaakiond. Tegen het Haarlemse
open wonnen de Zandvoorters overduidelijk met 4-0.

ZANDVOORT - De teleurstellende eerste helft van de
hockeycompetitie
werd
door de ZHC teams toch wel
vreugdevol afgesloten. De
ZHC-dames behaalden een
fraaie 0-3 overwinning bij
Xenios, terwijl de heren het
eerste punt verkregen door
Hoorn op 2-2 te houden.

In het bekerduel kwam
Chess al ras op een 1-0 voorsprong. Olaf Cliteur nam in een
Siciliaanse Najdorf op agressieve wijze het heft in handen en
overspeelde zijn opponent. Ben
de Vries zorgde voor het tweede
Zandvoortse punt door winst
op het derde bord. De Vries zet:e de torens van zijn tegenstander buitenspel, won een loper
en won fraai.
Jacob de Boer en Kees Koper
speelden voluit en gingen op
zoek naar een ruime overwinnmg. De Boer pakte een pionnetje en schoof geroutineerd naar
een overwinning. Kees Koper
ontwikkelde een geweldige aanval, die echter stagneerde. Koper leek een nederlaag op te loPen, doch via een sterk paard
had de Zandvoorter alsnog een
ïeweldige troef in handen^Zijn
tegenstander wist het niet meer
waarna Koper de partij naar
zich toe trok.
'x
De meegereisde Haarlemmspeelden tegen de overige
Chess-leden een snelschaaktoernooitje. De Haarlemmers
Meken in de partijtjes met een
bedenktijd van slechts vijf mifuten per persoori per partij
over de beste combinatie van
snelheid en accuratesse op de
borden te beschikken.
Alleen Chess-lid Mare Kok
wist zich staande te houden.
Uit de eerste drie partijen
scoorde Kok slecht een half
Punt maar vervolgens boekte
ny acht overwinningen op rij.
Met een vernietigende score
v
an 8-24 pakten de Haarlem"fters
de winst in deze snels
chaakontmoeting.
In een snelschaakstrijd tusSe
n de leden van de bekercomPelitie bleken de Zandvoorters
£e sterksten. Olaf Cliteur en
°en
de Vries plaatsten zich
v
°or de finale waarin De Vries
het sterkste toonde. De
plaats ging naar Zandr Kees Koper, die Dirk
Ba
rten naar de vierde plaats
Ve
r\vees.

Het op de vierde plaats vertoevende Xenios heeft zich lelijk verkeken op het damesteam van ZHC. Xenios was over
de gehele wedstrijd genomen
wel het meest aan de bal, doch
ZHC gaf weinig of geen kansen
weg. Kreeg Xenios een kans
dan stond de perfect spelende
doelvrouwe Mareille van der
Meulen een treffer in de weg. In
de slotfase van de eerste helft
sloeg ZHC toe. Eerst was het
Sabine Bruijn die een combinatie soepel afrondde en vervolgens tikte Miranda Schilpzand
een afgeslagen strafcorner keu-

rig in het doel, 0-2.
In de tweede helft drong Xenios fel aan maar ZHC kwam
niet in de problemen omdat de
defensieve taken, onder aanvoering van de sterk spelende
Daniëlle van Hemert, uitstekend werden uitgevoerd. Het
hard werkende ZHC liep zelfs
uit naar 3-0 toen Helen Plantenga een strafcorner keihard insloeg.
„Ik ga met een tevreden gevoel de winterstop in," aldus
coach Floris Goezinne. „Als we
blijven spelen zoals zondag dan
is handhaven echt geen probleem. We hebben er keihard
voor geknokt en de winst was
dan ook terecht."
De Zandvoortse hockeyers
hebben er alles aan gedaan de
eerste overwinning te pakken.
Dat het bij een gelijkspel bleef
was aan een foutieve scheidsrechterlijke beslissing te danken. In de laatste minuut gaf de
scheidsrechter Hoorn een

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

(per 01-101996)
Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00-f
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag , ,,
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service
1100t/nll2.00
ZFM Plus Een programma speciaal voor de senioren
12.00 t/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gemecntcvoorlichter)
14.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20 00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
Nifihtfliüiht. Eeii programma voor de Rock-Iiefhebber
2.00 t/m 08.00
ZFM Nonslop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10 00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
1200t/ir.l4.00
Hand in Hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18 00
Eurobreakdown
18.00 t/m 19.00
ZFM Sport
19 00 l/m 20 00
Getetter aan Zee
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24 00
ZFM Nonstop service
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10 00
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12 00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Effe Brunchen met ..
14.00 t/m 16 00
Badmuts
10.00 t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20 00
Muziekboulevard
20.00 l/m 24 00
de Kustwacht

strafcorner maar vriend en vijand waren het er overeens dat
voorafgaande aan de strafcorner, sprake was van een keihard maar reglementair duel
tussen een speler van Hoorn en
ZHC.
Het begin van de wedstrijd
was voor Hoorn dat na tien minuten op een 1-0 voorsprong
kwam. Hoorn probeerde door
te drukken doch ZHC hield
stand en kreeg allengs meer
greep op de wedstrijd. Zo'n tien
minuten voor de rust scoorde
Niki Gatsonides, na een vlot lopende aanval, de verdiende gelijkmaker, 1-1.
In de tweede helft dicteerde
ZHC de strijd. Hoorn probeerde met keihard spel het ritme
van ZHC te breken. Dat leverde
Hoorn tweemaal een gele kaart
en tenslotte een 1-2 achterstand
op. Opnieuw was het Niki Gatsonides die voor de Zandvoorters scoorde. ZHC zette door en
zag een treffer om onduidelijke
redenen afgekeurd worden. In
de laatste minuut kreeg Hoorn
een strafcorner in de schoot geworden waaruit de gelijkmaker
werd gescoord.
„Er was mets aan de hand,"
vond coach Henk van Gameren. „Het was een keihard duel
tussen twee spelers. Het was
jammer van die beslissing. Het
is natuurlijk leuk dat we het
eerste punt hebben behaald,
maar het hadden er twee kunnen en moeten zijn. Na de wmterstop moeten we meteen op
scherp staan en misschien kunnen we dan meerdere punten
gaan pakken."

Voor de Zandvoorters moeten ze de wedstrijd maar een
paar minuten inkorten. Want
in wedstrijden tegen onder andere Haarlem, WFC, IW, HFC
en Schoten gaven de badgasten
een voorsprong in de laatste
minuut of in blessuretijd uit
handen. Zo ook tegen Geel Wit.
De strijd leek bij een 1-0 stand
gestreden doch scheidsrechter
Jacobs wilde het anders. De bal
was al uit het veld gespeeld
toen hij zag dat Jan Willem Luiten de Haarlemmer Meloni
trapte. Deze gilde en de scheidrechter trok voor de Zandvoorter de rode kaart en deponeerde de bal op de stip waaruit
de gelijkmaker werd gescoord.
De treffer van Zandvoortmeeuwen kwam uit een soort
gelijke situatie tot stand. De
Zandvoortmeeuwen spits Ferry Boom werd nagetrapt en ook
dat had de scheidrechter goed
gezien. Rood voor Schröder
van Geel Wit en een vrije trap
voor de Zandvoorters. John
Keur knalde de bal keihard op
de vuisten van de doelman
waarna Raymond Hölzken, die

ZANDVOORT - Tijdens
de nationale kampioenschappen indoorroeien behaalden de leden van Fitness Paradise grote successen.
De Zandvoortse atleten behaalden drie gouden, twee zilveren en een bronzen medaille.
Het goud was voor Willem Pijper, Pepijn Paap en het het herenteam bestaande uit Remy
Draaijer, Jeroen van den Berg,
Pepijn Paap en Willem Pijper.
In het wedstrijdveld, in de
Amsterdamse Apollohal, stonden twee lange rijen met elk
twintig roeiergometers opgesteld, die gekoppeld waren aan
diverse beeldschermen. Op de
schermen werd door middel
van bootjes aan de roeiers en
het publiek duidelijk gemaakt,
wie wie was. Tevens kon worden afgelezen m welke tijd de
meters werden afgelegd. De individuele afstand was tweeduizend meter en het team moest
duizend meter afleggen.
Willem Pijper, die vorig jaar
zowel Nederlands- als wereldkampioen werd behaalde ook
dit jaar het goud in een tijd van
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In de eerste helft viel er weinig te genieten. Het laaggeplaatste Geel Wit wist elkaar
beter te vinden dan het met de
lange bal spelende Zandvoortmeeuwen. Geel Wit was meer
aan de bal maar echt gevaar
was er niet. Dat kwam van de
Meeuwen ook al was het vertoonde spel matig. Mischa Tibboel miste net en vervolgens
kreeg Zandvoortmeeuwen een
aantal hoekschoppen. Geel Wit
kwam daarbij goed weg toen
Jan Willem Luiten eerst de lat
raakte en vervolgens zijn inzet
zag stranden tegen een been
van een Haarlemse verdediger.
De tweede helft begon hoopgevend met een inzet van Sander Hittinger net naast het
doel. De Zandvoorters speelden
met een goede inzet en vooral
Ruud van Laere poogde zijn
ploeg mee omhoog te slepen
naar beter voetbal. De kansen
kwamen er wel. Marcel Paap
gaf de bal keihard voor, waarna
de knie van Ferry Boom de rest
moest doen. De bal ging echter

Blessures nekken
Zandvoortmeeuwen

Successen voor ergoroeiers

(ADVERTENTIE)

DEE_N

goed inviel, de bal in het verlaten doel plaatste.

eindpunt tramlijn 9 - vrijdag koopavond

6.06.7 hetgeen 17,9 seconden
sneller was dan de nummer
twee.
Ook Pepijn Paap behaalde
goud in zijn categorie in een tijd
van 6.19.1. Deze race was erg
spannend. Jeroen van den Berg
lag vanaf het begin op kop en
leek op een overwinning af te
stevenen. Echter 250 meter
voor de finish viel zijn snelheid
iets terug, waarop Pepijn Paap
direct reageerde door in een alles of niets poging er een eindspnnt uit te persen. Paap haalde Van den Berg langzaam in
en won. Goud voor Pepijn Paap
en zilver voor Jeroen van den
Berg.
Bij de dames behaalde Pauline van den Berg zilver m een
tijd van 7.38.8 en Wanda Poots
greep in haar categorie brons in

Kerstklaver j as

Belangrijke zege Schaak Club
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club heeft
een belangrijke 5-3 overwinning behaald op HWP 5.
Daardoor is er afstand genomen van de teams in de onderste regionen.
Na eerdere nederlagen tegen
Het Oosten en Bloemendaal
moest er gewonnen worden van
het vijfde team van' HWP.
Teamleider Edward Geerts had
een fantasieopstelling bedacht
om zoveel mogelijk punten te
behalen bij de laatste vier borden. En dat lukte aangzien
maar liefst 3,5 punt van die borden kwam.
Door die fantasie opstelling
maakte Geerts echter wel een
klein foutje door Ruud Schiltmeijer achter het eerste bord te
zetten. Schiltmeijer kon met
zijn geliefde B4-opemng spelen
en na een uur spelen leed de

Zandvoorter een nederlaag.
Omdat zijn tegenstander niet
kwam opdagen behaalde Gwenael Paris een eenvoudig maar
nuttig punt.
Daarna kwamen de Zandvoorters los. John Ayress rekende op vakkundige wijze af
met zijn tegenstander en Edward Geerts had een makkie.
Ook Hans Lindeman speelde
weer in zijn ouderwetse vorm
en dat betekende winst. De
stand was toen 4-1 in Zandvoorts voordeel en een half
punt was voldoende voor de
overwinning. Jan Berkhout
stelde de overwinning veilig
door een fraaie remise te spelen.
Willem van Esveld en George
ter Bruggen konden er toen
rustig voor gaan zitten om de
nodige bordpunten te verzamelen. Van Esveld speelde zonder
risico naar remise doch Ter
Bruggen moest een nul incasse-

ren. De 5-3 overwinning was
echter een feit. Door dit retailtaat is de Zandvoortse Schaak
Club gestegen naar de vierde
plaats. Voor de interne competitie werden twee partijen gespeeld. Hielke Gorter maakte
remise tegen Wmi de Oude tcrwijl Hans Jansen een vol punt
scoorde tegen Hetty Sandbergen.
Volgende week zaterdagmiddag 28 december organiseert de
schaakclub een Oudejaarstoernooi m het Gemeenschapshuls
De eerste ronde vangt aan om
twaalf uur en de prijsuitreiking
zal-zo rond vijf uur zijn. Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk
vrijdagavond 27 december, zes
uur gedaan worden bij Edward
Geerts telefoon 5717978, John
Ayress telefoon 5714120 en
Ruud Schiltmeijer telefoon
5717272. Het inschrijfgeld bedraagt tien gulden.
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Voor het
mooiste vlees
(Ook thuisbezorgd)
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Ossehaas
Tournedos
Staartstuk
Rosbief
RibEye
Biefstuk
Ossestaart
Côte du Boeuf
Entrecóte
Ossetong

Kalfshaas
Entrecóte
Ossebucco
Rollade
Coteletten
Oesters
Schnitzels
Kalfslever
Fricandeau
Kalfstong

Varkenshaas
Filetrollade
Schnitzels
Medaillons
Fricandeau

Lamsbout
Carré d' Agneau
Lams-recks
Lamsfilet
Lamsschenkel
Lamsbout
Casselerrib Lamstong
Beenham
Schotse kip Reebout
Knakworst Osseworst

Johan Stekelenburg
Dannv de Munk

Prinses Margriet: Dit geweldige team mag ik aanvoeren. Als hun
'coach'heb ik alle teamleden gevraagd sich persoonlijk te verdiepen
in het werk van het Rode Kruis. Ik vraag u: kijk op zaterdagavond
21 december. Dan kunt ook ü zien -waarom het Rode Kruis uw hulp
50 goed kan gebruiken.

en natuurlijk ook prachtig gesorteerde
GOURMET, FONDUE OF
STEENGRILL SCHOTELS
ft

BOUCHERIE

«l

Ambachtelijke kwaliteitsslagerij
^ . ...

O

Mareo Borsato
Katja Sehuurman

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
tel. 5719067

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

De best gespecialiseerde slagerij van Nederland!
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Paul Rosenmöller

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S
LEO POLAKHUIS
ZORGCENTRUM

Kijk en
doe mee!

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

Kijk naar het leukste programma van het jaar.
Zaterdagavond 21 december, 20.00 uur, RTL4.
Doe mee. Dan maken we samen één groot
Kerstkado voor die mensen die dat heel hard
nodig hebben.

De opbrengst -van het programma Het Kerxtkado komt ten goede aan HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

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

44444444444444444444444444444444
Speciaal aanbevolen voor Kerst

Kroon Mode

In het Zorgcentrum Leo Polakluüs wonen 32S bewoners, waarvan
100 in het somatisch verpleeghuis en 22S m het verzorgingshuis. Ten
behoeve van bewoners van het verzorgingshuis wordt ook psychogeriatrische zorg verleend.
Binnen het Zorgcentrum zijn circa 525 medewerkers werkzaam. Het
Leo Polakhuis is een zorgcentrum in ont\vikkeling. Dit komt o.a. tot
uiting in een vergaande integratie van het verzorgingshuis en het
verpleeghuis. In het zorgcentrum wordt gewerkt vanuit een humanistische zorgvisie.

GOURMET- EN
FONDUESCHOTELS

Haltestraat 55

Aanbieding Sloggi's
alle modellen
dames- en herenslips

Voor de psychogeriatrische dagopvang Begeleid Wonen, een nieuwe voorziening binnen het zorgcentrum Leo Polakhuis, zoeken wij een tijdelijke

4 halen 3 betalen

AKTIVITEITENBEGELEIDER m/v

JL

A

(voor 25 uur, verdeeld over 5 dagen)

aanbieding loopt tot

Begeleid wonen, is er op gericht ouderen bij wie sprake is van psychogeriatrische problematiek
d.m.v. een gestructureerde dagopvang gedurende 7 dagen per week, langer in staat te stellen de
woonfunctie in de eigen omgeving te behouden. De afdeling Begeleid Wonen maakt deel uit van de
ZORG DIENST. De medewerkers ontvangen leiding van de manager zorgeenheid.

eind december
*44444444444444444444444

Over Begeleid Wonen:

Over de functie:
De belangrijkste taken zijn:
Het aanbieden van groepsactiviteiten. Uitgangspunten hierbij zijn o.a. het zelfstandig functioneren
van bezoekers bevorderen, het stimuleren en begeleiden bij de oriëntatie op het leven van alle dag
en het stimuleren van het aangaan van sociale contacten.
Binnen een multi-disciplinair team mede zorg dragen voor de uitvoering van het individuele
zorgplan.

Over uzelf:
Wij verwachten dat u de opleiding MBO-AB of MDGO-AB heeft afgerond en dat u ervaring heeft
in de psychogeriatrische zorgverlening. U beschikt over kennis en toepassingservaring van R.O.T.
en Validation. Daarnaast bent u in staat multidisciplinair samen te werken.

DECEMBER DUUR???
KAPPER
Verlaagt daarom in deze maand een aantal van zijn prijzen
Dames- heren
knippen
ƒ 36,knippen-föhnen
ƒ 60,watergolf-föhnen
ƒ 36,coupe soleil muts
ƒ 50,Deze prijzen zijn inclusief
_

Over de arbeidsvoorwaarden:
Het gaat om dienstverband voor een periode van 6 maanden. De werktijden zijn van 9.30 uur tot
12.30 uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuiswezen en de salariëring is gebaseerd op FWG 35, maximaal ƒ 3838,00 bruto per maand (bij een
full-time dienstverband).

Informatie en sollicitatie:
Nadere informatie omtrent de functie kunt u verkrijgen bij mevrouw H. de Bruyn, manager zorgeenheid tel: 020-6195333, tst. 222. Uw sollicitatiebrief kunt u voor 4 januari 1997 richten aan mw.
A. Rensen, dienst PO&O, Ookmeerweg 268, 1069 MZ Amsterdam.

Joop van den Ende

____•

KMS shampoos - conditioners, versteviging, haarspray wax en gel
Speciale aanbieding:
KMS permanent
O65#0
150-all in
Coupe soleil folie
^4Hrf?5"
160,-all in
Marianne en Hans werken volgens afspraak.
Maandag 23 december zijn wij open.
Kleine Krocht 2A, tel. 023-5731088

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
Verder hebben wij voor u:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 o.a. heerlijke versgekookte Ham
4
4 en als delicatesse Ardenner Ham
4
4
4
4
4
4
4
Proef en ondervind
4
4 de TOPSLAGER overwint
4
4
VERWEN U ZELF EN UW GASTEN MET DE SPECIALITEITEN VAN,

ROLLADES FRICANDEAU
ROSBIEF KERSTSALADES
KERSTPlTÉS ENZ. ENZ.
FIJNE VLEESWAREN

l

TOPSIAGER VREEBURG f
HALTESTRAAT 54, tel. 5712451

*
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Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 10OO EK Amsterdam
VVeekmedia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17
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Kijken naar de zielepoten buiten
Voor één keer laat Remco
Daalder zijn Amsterdamse
Bos het bos en zoekt warmte
en inspiratie in de stad.
Geen stevige boswandeling
dus, maar een kroegentocht.
Remco bezoekt en beschrijft
zijn favoriete 'kleine universiteiten.' Wie toch een heuse
Boswandeling wil, kan, aldus
Remco, bij Wijnand Fockink
terecht.

A LS HET REGENT,
L\ sneeuwt, waait en
J. A^ls het koud is, ga
je niet in een tochtig bos
staan. De beste manier
om de winter te beleven
is achter het raam van
een van die gemeenschappelijke huiskamertjes van de stad: de kroegen. Lekker naar buiten
kijken, naar de zielepoten
die wel door dat rotweer
moeten fietsen.
En je steekt er nog wat van
op ook. Tenminste, als je de
goede kroeg ingaat en daar
vroeg mee begint. In de middag kan de kroeg een 'kleine
universiteit' zijn, zoals ze in
Tsjechië zeggen. Een plaats
voor gedachtewisseling en
filosofïetjes. Later krijgt de
kroeg een ander karakter. Hoe
later op de avond, hoe zatter
het volk.
's Middags beginnen dus.
Dan nog de goede kroegen
vinden. Er-zijn er veel, ik pik
er een paar uit. Laten we er
maar een wandelroute van
maken, want na een korte
tocht door het Hollandse
snertweer smaakt het volgende drankje steeds net iets
beter en een kerstpuzzel is
ook niet alles.
We beginnen onze wandelroute natuurlijk bij Brouwerij het
IJ, bij de molen aan het einde
van de Sarphatistraat. Een ietwat anarchistisch lokaal met
zeer uiteenlopend publiek. De
lange aanschuiftafels maken
gesprekken met de buren
onvermijdelijk. Het ter plekke
gebrouwen zware
Undej aarsbier bevordert de
ontboezemingen.
Nieuwjaarsdag is een klassieker: dan is het bomvol met
vrolijk volk en krijg je links
en rechts complete levensverhalen te horen waar geen
volksschrijver tegenop kan.
Laat het bij één
IJndejaarsbiertje en ga de
Sarphatistraat in. In de houten Artisgebouwtjes aan de
overzijde huisde jarenlang-de
dichter, bioloog, kikkerkenner

en levensgenieter Dick
Hillenius. De beste plaats om
hem te gedenken is café De
Groene Olifant, vlak voor de
Muiderpoort. Hier kan je
plaatsnemen voor het grootste
caféraam van Amsterdam,
met prachtig zicht op wegen
vol doorweekte fietsers en
wandelaars. Speciale attracties: Belgisch Chouffe-bier en
een bijzonder levendige huiskat die graag het gevecht met
over stoelen hangende jassen
aangaat. Blijven hangen is in

Wandeling naar
de
*kleine
universiteit'
deze kroeg niet erg, je kan er
ook prima eten.
Maar wij gaan door, richting
Utrechtsestraat. Dat kan door
de Sarphatistraat, die is best
mooi als je al wat alcohol op
hebt. Is dat niet het geval,
kies dan zelf een mooie route
door de Plantagebuurt, maar
zorg er wel voor in het begin
van de Utrechtsestraat uit te
komen. Op de hoek met de
Falckstraat zit Oosterling. Een
klassiek praatcafé. Het kreeg
dit jaar enige klappen te verduren. Barkeeper Willem, exbokser, charmeur en mensenkenner, vertrok na elf jaar
dienst. En bij de renovatie
werd de oude vertrouwde potkachel vervangen door een
centrale verwarming.
Maar Oosterling blijft een
ideale tent voor het
Diepgaande Gesprek met volslagen vreemden. Behalve
dan op vrijdagnamiddag. Dan
zit het vol met advocaten,
notarissen en aanverwant
volk met een hoog corpsballengehalte. Vlucht dan naar
café Krom, even verderop i
de Utrechtsestraat. Een
pri.
tig afgebladderd kroer4-—ol
vergane g]f ' i, ee^ bijna OostEuropese
..e en een jukebox mei
. 3V"-ige singietjes

met Franse chansons.
Alstublieft niet renoveren, dit
museumstuk! En zeker dat
bord van klaverjasclub
'Gezellig Samenzijn' niet wéghalen.
Zo ondertussen is het tijd
voor een steviger wandeling.
Ga via het Rembrandtplein
(snel doorlopen), Halve
Maansteeg en
Kloveniersburgwal naar de
Doelenstraat en zoek daar de
Pijlsteeg op. Hier zit, goed
verborgen in een prachtig oud
pandje, proeflpkaal Wijnand
Fockinck. Klein, alles van
hout, doorgebogen planken
vol met likeuren met prachtige namen. Neem de
Boswandeling, ben je toch
nog even buiten geweest. Of
een Rijck-biertje uit Aalst,
vrijwel zonder suiker gebrouwen. Je kan je hier heerlijk
aan de voorbijkomende en
soms kortstondig binnendringende toeristen vergapen. Zij
kijken tenslotte ook naar ons.
Verder gaat het, richting
Zeedijk. Vele prachtige kroegen. We slaan ze noodgedwongen even over, die monumentale Ooievaar, de nog monumentalere In de Olofspoort en
de meezingkroeg de Meester.
Of pik ze toch maar mee, het
kan nooit kwaad. Als je uiteindelijk maar in Lusitania
terechtkomt. Deze kroeg met
de oud-Portugese naam werd
al vaak bezongen, en terecht.
Niet eens zozeer vanwege het
uitzicht richting Oudezij ds
Voorburgwal en de inrichting,
hoewel daar niets op af te dingen valt, maar vanwege de
zeer prettige chaos die hier
kan heersen.
Een broedende duif op de
kast, katten die tikkertje spelen op schoten van bezoekers,
kinderen die tikkertje spelen
met de katten, gasten die
spontaan piano gaan spelen,
een Spanjaard die een gitaar
van de muur pakt voor een
flitsend stuk Flamenco mét
dans, Portugezen die aan hun
tafeltje de prachtigste weemoedige Fado-liederen zingen
en dat liefst allemaal tegelijk.
Je moet het treffen, maar dan
heb je hier een mooiere voorstelling dan een avondje Youp
van het Hek. En nog goedkoper ook. De wandeling eindigt op het Centraal Station.
P' ->beer je huisadres te herini or t t/ak een tram of
i
goede richting op. Als
... wandelroute nauwkeuicbt gevolgd, kan je de
volgende dag beter niet aan
die kerstpuzzel beginnen.
Remco Daalder

irtn
Prettig bewegen en toch warm
blijven in een Nespole ski-jack
van Elesse Benelux. Info: telefoon 020-669.0051

Wat beweegt jeugdhulpyerlener Cor Hilster jaar-in-jaaruit naar hetzelfde plaatsje in
Oostenrijk te gaan? Waarom
is Sauerland niet meer goed
genoeg voor langlaufers Coby
Korsse en Arie Schermer e'n
waarom zijn de Franse pistes
aantrekkelijker voor snowboarder Sander Kelderman
dan de Oostenrijkse? Vier
wintersportfanaten die nu al
verlekkerd uitzien naar een
weekje afzien. Afzien? Zo
ervaren ze het zelf niet.
„Absoluut niet," zegt C^i
Hilster resoluut. Hij is d^ drijvende kracht achter hf sociaal-agogisch centrum 'Een
Huis in de Zuid-Jordaan'. „We
gaan hier met een steeds wisselende groep kinderen van

Kleintjes kunnen al heel snel
uit de voeten

Frankrijk nikt op als wintersportland
neeén en Massif Central als de
gebieden van Rhône Alpes en
Alpes du Sud. Met moderne
oorden van uit de grond
gestampte soms design-achtige flats en knussere ski-villages. Info: 06-9112.2332 en na l
januari:0900 112.2332.

Voor sommigen een ijskoud
evenement waar men zich
graag verre van houdt, voor
anderen het ultieme winterse
plezier: wintersport.
Reisjournaliste Leni Paul
geeft tips over skiën, sleeën
en ander winters vermaak.
Noorwegen is de bakermat van
skiën en voor het eerst zal tussen 12 januari en 23 maart elke
zondag een toestel van Transavia naar Fagernes vliegen,
midden in de Noorse wintersportstreek.
Zowel langlaufen als alpineskiën kan hier goed worden
beoefend. Plezierige bijkomstigheid: Fagernes is geen
massabestemming en het klimaat is er mild. Info: 020671.0061.
Frankrijk rukt op in de rij van
populaire winterbestemmingen en staat na Oostenrijk nu
i op de tweede plaats. Een paradijs in de bergen, een wit
koninkrijk, zo noemt Ia douce
France zich. Het kan dan ook
bogen op wintersportgebieden
als Vogezen en Jura, Pyre-

De Alpen Expres, een ouwe
trouwe sterke wintertrein van
de NS, rijdt ook dit jaar weer
volop: naar tachtig plaatsen in
diverse landen. In aansluiting
op de trein is vervoer per speciale touringcar of taxi mogelijk en men wordt voor de
hoteldeur afgezet. De Alpen
Expres doet nu ook Slovenië
aan, met de wintersportplaatsen Bied, Bphinj en Kranjska
Gora. Info bij reisbureaus.

drie uur bereikbaar. Info: 020697.8066.
Snögaranti, sneeuwgarantie,
krijgen we in een ander wintersportland bij uitstek Zweden. Ook hier eindeloze landschappen in eeuwig zingende

bossen waar u ontspannen
door heen kunt langlaufen.
Info bij Zweeds Verkeersbureau: 070-345.5283, Info
Skandic: 050-314.3200 of Buro
Scandinavia: 020-623.2973.
Leni Paul

Snowboarden:
'veel spannender
dan skiën'

zes tot en met een jaar of zestien naar toe. Van sleur is dus
geen sprake. We zitten dan met
z'n allen in het Hollandische
Kinderheim Nieuwendammerham. Vanuit die speeltuinvereniging uit Amsterdam-Noord
is een jaar of twintig geleden
het initiatief ontstaan daar
midden in die prachtige natuur een groot huis te bouwen.
Dankzij die mensen kunnen
kinderen en volwassenen van
stichtingen en verenigingen
uit heel Nederland daar 's winters en 's zomers fantastisch
op adem komen."
Of buiten adem raken, het is
maar hoe je het bekijkt. Want
de koffers zijn nog niet uitgepakt of jong en oud rent naar
het Vermiethaus voor de skiuitrusting. Om zeker een week
lang, van zonsop- tot zonsondergang door de kou te schuifelen of te zweven, op ski's of
snowboards. Ervaren skiërs
maken uitgebreide tochten
door de omgeving. De kleintjes natuurlijk niot DK zetten
hun eerste onv
pasjes
op de Idiot^
Maar ik
sta er elk
•*
/an te kijken hoe
jeginnertjes
de slag
jjci^ken hebben,"
zegt Cpr vertederd.
„Ik vind die ski-vakantie het
elk jaar weer een heel bijzondere belevenis. En je merkt
het ook aan de kinderen. In
'Het Huis' in Amsterdam moet
je soms harde noten kraken en
ontstaan er toch ook spanningen. Om dan gezamenlijk het
jaar af te sluiten en een nieuw
jaar te beginnen in zo'n prettige omgeving, die overweldigende bossen en bergen, dat
geeft een saarrthorigheidsgevoel. Kleintjes van toen gaan
nu als jonge volwassenen met
evenveel enthousiasme mee,
zij het dan als vrijwilliger."
„Wij zijn blij met Au en het
Hollandische
Kinderheim.
Want zonder die voorziening
was het niet gelukt om élk jaar
gemiddeld vijftig kinderen die
normaal nooit met wintersport
m aanraking komen, zo'n speciale vakantie te bezorgen. Dat
vinden de ouders ook. Het hele
jaar wordt er geld opzij gelegd
voor Au. Want gratis meegaan,
is er niet bij. Iedereen draagt
naar vermogen bij."
Cobie Korsse en Arie Schermer uit het Amsterdamse

De 'insulated parka' van Helly
Hansen Benelux voor wie
ook bij bittere kou zijn mannetje wil staan. Info: telefoon
0464-513639
Zuidoost beleven hun skivakantie heel anders. Lekker
met zijn tweetjes. Niks afterski met glühwein in een afgeladen dorpsbar. Ze zoeken
juist de rust van het witte
sneeuwlandschap om even bij
te komen van hun drukke bestaan. „Na een dag vol mspanning 's avonds rozig soezen
voor de open haard. En om
tien uur onder de wol. Slapen
als een blok en de volgende
ochtend om een uur of tien
weer op de lange latten." Coby
weet wat goed voor haar is.
In een dorpje aan de voet van
de Sankt Andreasberg in het
Duitse Harzgebergte zette Arie
jaren geleden zijn eerste skisporen in de sneeuw. „Ik was
en ben nog steeds geen geweldige skièr," geeft hij ruiterlijk
toe. „Grote tochten buiten de
piste kon ik daarom niet ondernemenen. Dat betekende
dus eerst anderhalf uur naar
boven sjouwen, om vervolgens
in een kwartiertje weer naar
beneden te suizen. Dat begon
me al gauw te vervelen."
Gelukkig kwam Cobie in in
zijn leven. Die kon niet skiën.
„Dus gingen we langlaufen.

Kerstbier van 9 procent is
eerder regel dan uitzondering

Buckelpiste, springschansen,
halfpipes, geheimtaal voor
niet-skiërs, maar gesneden
(winter)koek voor snowboarders en freestylers. Deze laatste activiteiten schijnen snel
belangrijker te worden en in
Bad
Kleinkirchheim
in
Oostenrijk (info: 00 43 42408212) is het voor de beoefenaren van die sporten een dorado.

BOES

gen dat het bier op een temperatuur van ongeveer twintig
graden heeft gegist. Bij bier
van lage gisting, pils bijvoorbeeld, vindt de gisting plaats
op vijf graden. Bij gisting waar
de temperatuur hoger ligt,
drijft de gist naar de oppervlakte van het brouwsel, terwijl bij ondergisting de gist na
verloop van tijd naar beneden
zakt.

<
S;

Op het gebied van kerstbier
heeft ons land nauwelijks een
traditie. De Amsterdamse
brouwerij Maximiliaan brengt
dit jaar een speciaal, overigens
relatief licht, kerstbier op de
markt en verder zijn het vooral de kleine brouwerijen met
een beperkt distributienetwerk die een dergelijk bier
brouwen. Het is dan ook moeilijk om een Nederlands kerstbier te vinden.

Een (chemisch) gevolg van
hoge gisting is dat het alcoholpercentage hoger kan liggen
en dat er zogenaamde hergisting in de fles plaats vindt. Als
er op een bierflesje staat dat
het bier nagisting op fles heeft,
is het verstandig om het bier
voorzichtig in te schenken en
ongeveer één centimeter bier
in het flesje te laten zitten. Als
je de gist meeschenkt, ziet het
bier er in je glas troebel uit. Er
doen verhalen de ronde dat je
juist van de gist snel dronken
zou worden, maar dat is absoluut niet waar. Gist bevat veel
vitamine B en is dus zelfs
gezond.

De meeste kerstbieren worden in België en Engeland
gebrouwen. Het buitenlandse
kerstbier dat hier het makkelijkst te krijgen is, is Gordon
Xmas. Deze kerstvariant van
de scotch ale is heel erg zoet en
ook erg zwaar Een minder
zwaar speciaalbier dat nu in
alle winkels ligt, is '1997' van
Heineken. Deze grote brouwer
wil een graantje meepikken
van de toenemende vraag naar
speciaalbier en brengt al een
paar jaar in december een
nieuwjaarsbier van 6,5 procent
op de markt.

, OMMIGE brouwerij>en hebben de ge*woonte om voor elke
feestdag een nieuw bier te
presenteren. Zo komt de
Amsterdamse brouwerij 't
IJ elk jaar voor Pasen met
het Paas-ij en in deze tijd
vind je het nieuwjaarsbier
van Heineken in de supermarkt. Er verschijnen nu
ook veel kerst- en winterbieren.

Het heeft wel iets, langlaufen
over oude smokkelpaden. Dat
kan rondom Hermagor in Karinthië waar sneeuwzekere lopen over de Nassfeldpas je tussen december tot ver in april
zelfs tot in Italië brengen. Info:
00 43 4282-20430.
Betrekkelijk dichtbij ligt
Sauerland, vertrouwd bij veel
Nederlanders die een weekendje weg willen. Propere
dorpjes met vakwerkhuizen,
donkere bossen en dit alles in

De laatste jaren verschijnen
steeds meer soorten bier op
de markt. Je ziet wel eens
een uithangbord van Leffe of
Grimbergen hangen, maar
niet iedereen weet het verhaal achter deze speciaalbieren bieren. In een serie artikelen laat amateur-brouwer
Michiel Pekelharing enkele
soorten de revue passeren.

Tekening Yvonne Mulder

Deze speciaalbieren zijn vaak
van hoge gisting. Dit wil zeg-

Er bestaat eigenlijk geen verschil tussen kerst- en winterbier, behalve dan de verschijningsdatum. Het kerstbier is
alleen rond Kerstmis te krijgen, terwijl winterbier de hele
winter door wordt verkocht.
De eerste Nederlandse brouwerij die een winterbier op de
markt bracht, was in 1987 de
Arcense Bierbrouwerij. Dit
bier bevat maar liefst 9 procent
alcohol, maar dat is geen uitzondering voor dit soort bieren; het IJ-nde jaarsbier van
brouwerij 't IJ is even zwaar.
Het is dan ook de bedoeling
datje in deze koude tijden een
beetje warm wordt van zo'n
biertje. Doordat veel brouwerijen er caramel aan toevoegen
zijn de kerst- en winterbier
vaak vrij donker van kleur en
zoet van smaak.

Hel voordeel van een grote
brouwer die speciaalbier brouwt, is dat het overal te
krijgen is en dat het meestal
een beetje lijkt op pils zodat de
overstap naar speciaalbier
minder groot wordt. Hier staat
tegenover dat sommige grote
brouwerijen de laatste tijd
kleine brouwerijtjes overnemen en ze vervolgens sluiten
om zo de afzet van hun eigen
bieren te vergroten. Maar, er
openen gelukkig ook steeds
meer nieuwe (kleine) brouwerijen de deuren, zodat de
diversiteit aan bieren voorlopig niet in gevaar komt.

En dat bevalt haar en ook mij
donders goed. Eerst dicht bij
huis, in het Sauerland. Heerlijk, langlaufen door die prachtige bossen, 's Middags ergens
in zo'n hutje warme Bratwurst
eten en dan weer verder. Of als
je te moe was, een terrasje pikken of in het appartement eindelijk eens dat boek te lezen
waar je thuis nooit aan toekwam."
Alleen: Sauerland is niet zo
sneeuwzeker. „We hebben het
gehad dat er 20 meter sneeuw
lag. Dat was een fantastische
belevenis. Maar we hebben
ook meegemaakt dat er geen
spatje sneeuw te zien was. 23
graden was het er toen. Ook
een grappige ervaring, maar
daar waren we niet voor gekomen. Dus zochten we het
verderop, in de Harz, in
de buurt van Braunlage.
Daar hebben we vier
jaar prettig kunnen langlaufen. Maar ook daar wordt het
minder met de sneeuw. Dit
jaar gaan we het voor het eerst
in Oostenrijk proberen. Naar
Lermoos. Niet op aanbeveling,
we hebben gewoon zitten prikken in de reisgids."
Coby en Arie gaan nooit langer dan een week. „Zeven
dagen sneeuw vinden we genoeg, Dan kunnen we er thuis
wel weer tegenaan."

is heel apart."
Een paar jaar geleden is hij
overgestapt op snowboardcn.
„Dat is nog veel leuker dan
skiën. Totaal anders, het vereist heel andere bewegingen.
Het houdt het midden tussen
skating en golfsurfing."
Drie jaar geleden maakte
Sander een uitstapje naar
Utah, Salt Like City. „Een
vriend van mij werkte daar m
en ski-gebied en die nodigde
me uit. Dat was ook een bijzondere belevenis. Daar heb je
pas echt goede sneeuw, veel
lichter en droger dan in Europa."
Dit jaar gaat hij naar Risoul.
„Dat ligt heel hoog in de
Franse bergen. Daar heb je
diepe sneeuw. Nee, het is dus
niet de bedoeling dat je daarin
kopje onder gaat. Je zweeft er
als het ware overheen. Ja, hoe
moet ik dat nu aan een leek
uitleggen? Laat ik het erop
houden dat het een ongekend
gevoel van vrijheid geeft."
Miep Wisselink

• Sander Kelderman, 24jarige
Amsterdamse
student
sociologie,
staat sinds zijn elfde
op-de lange latten.
In de Oostenrijkse Alpen kreeg
hij de eerste skilessen.
Daar
deed hij routine
op. Maar de
uitdaging daar
was hem niet
groot genoeg.
„Frankrijk is nu
mijn favoriete skiland. Daar
vind ik de
omgeving ook het
mooist. En je mag
er veel meer als
ervaren
skier.
Daar zetten ze
een lift neer
waar ze het in
Oostenrijk
niet
meer durven. Natuurlijk veel spannender. Buiten de
piste om afdalen, 'Lady in Black' in een heel snel jack
lange tochten ma- (Model Park) van Elesse Benelux. Info:
ken door die schitte- telefoon 020-669.0051
rende omgeving, dat

geeft u meer!
Het GVB rijdt op donderdagavond 19, vrijdagavond 20, zaterdagmiddag 21, zondagmiddag 22 en maandagavond 23 december
met de

Kersttram
door de feestelijk verlichte
Amsterdamse binnenstad.
Luisterend naar stemmige
kerstliedjes worden de deelnemers getrakteerd op een
glas gluhwein of een beker chocolademelk, natuurlijk ontbreekt ook de kerstman niet

Fol

° GVB

De avondritten beginnen om zeven en om acht uur Op zaterdagen zondagmiddag rijdt de kersttram om twee, drie en vier uur
Vertrekpunt is de Prins Hendrikkade, ter hoogte van het
Victoriahotel Tegen inlevering van onderstaande bon kost een kaartje (inclusief drankje) tien gulden (normale prijs 12,50). Kinderen en
65-plussers betalen 7,50 gulden (normale prijs tien gulden)
Voor meer informatie en reserveringen kan op werkdagen tussen
negen en twaalf uur worden gebeld met de GVB-Evenementenhjn
020-683 1691.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:.
Aantal personen'
(maximaal vier personen)

Michiel Pekelharing
De eerste aflevering in deze serie
verscheen op 4 december 1996

geeft u meer!
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Ga meer fietsen, dan gaat alles beter

Onze aanbieding deze week

Opel Corsa Swing 1.5 Diesel 3 drs ...... 22.500,1995 zwart 42.500 km.
Opel Corsa Swing 1.2i 3 drs
...........
20.900,-

1 1

RENAU1.T ACTIE

1 996 ceramicblauw 23.500 km
Opel Astra GLS 1 .6i 5 drs.

1995 rood metallic 56.000 km
...........
Opel Astra Gl 1 .6i custom 4 drs.
1994 groen metallic 12.000 km
..........

.. „ hart en
bloedvaten
zijn u
dankbaar

19.500,26.950,-

Opel Astra Gl 1.413 drs.

1995 nautilus blue 3drs. 56.000 km ...... 24.950,Opel Astra Season 1 .6i stationwagen

1996 groen metalllic 23.910 km

.........

29.900,-

1989 grijs metallic 108.000 km
...........
OpelVectraG1 1.814 drs.
1993 rood metallic 66.000 km
...........
Opel Astra GLS 1.6.1 stationwagen
1995 rood metallic 39.000 km
..........
Opel Vectra GL 1 .6i 16v 4drs.
1996 star zilver 32.000 km
.............

9.959,-

Opel Kadett Club 1.8 s 3 drs.

25.950,-

ALSDESLEUT1, PAST, IS
DE MÉGANE SCENIG VOOR U,

28.950,36.950,-

Opel Vectra GL 1 ,6i 4 drs.

1 996 north cape 25.000 km

...........

. 35.950,-

van lent opel
heemstede - zandvoort

Speciale aanbieding
Giant ATB v.a. 499,De collectie 1997 is binnen:
Proflex - Koga Myata - Gazelle Kopra

Wij wensen u prettige feestdagen
en een gezond 1997
_ TRIATHLON _

l De Mégane
Scenic v.a.
f35.975,-

WIELERSPORT

leaseprijs
v.a.f777,p.mnd.

ZANDVOORT
Haltestraat 31, tel. 023-5714499 fax 5716385

To the pomt

i Haal met deze bon

u de sleutelrol speeu. wiaar. n^ ..~ actiemodellen, ontvang gratis Renaulfs handige Rekenwonder
en maak bovendien kans op een nieuwe Mégane Scemc RN 1.4 ,
t w v f 35 975.-. Er zijn twee van deze auto's té winnen!
,
' Op vertoon van de ingevulde bon krijgt u uw sleutel. Zal de motor ,

COPY-SERVICE /DRUKWERK ƒ BELETTERING

Pak nu uw

UW EIGEN DRUKWERK!

Kerstvoordeel
vele modellen
tientjes goedkoper

v.a. FL. 165,=

QRIEFPAPien 100 STUKS
AS ENVELOPPEN 100 STUKS
VISITEKAARTEN 10O STUKS

aanslaan...?

^

Kom van 12 december 1996
\
tot en met 2 januari 1997 naar de Altijd |
Prijs Slentelweken van Renanlt

KADO TIPS DECfMBSR
AL DEZE ARTIKELEN ZIJN l.„
MET FOTO OF TEKST W

&$6

WIT T-SHIRT (HANES) XL MET LANGE MOUW FL. 29,95
SWEATER WIT (HANES) FL. 34,95
KINDER T-SHIRTS WIT FL. 21,= (ROOD, BLAUW FL. 3,50 EXTRA)
KINDER SHIRTS MET HOND, KAT OF PAARD FL. 20,=
BABY SHIRTS WIT FL. 19,95
BABY SLABBETJE FL. 12,50

Autocenter Konst Zandvoort B.V.

TEDDYBEER WIT MET T-SHIRT FL. 22,50
MOK/BEKER MET FOTO 14,95 (BIJ 3 STUKS 12,50 PST.)
BASEBALL CAPS WIT OF CRÈME FL. 14,95 (ZW.BL, FL. 3,- EXTRA)
MOUSEPAD FL. 17,50
WANDKLOK FL. 34,95

Curiestraat 8-1 0, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.
RENAULT -Drive-in .'Service i

PUZZEL A4 INCLUSIEF GESCHENKDOOS FL. 14,95
PUZZEL GROOT (A3) INCL. GESCHENKDOOS FL. 19,50

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

;

STROPDAS WIT FL. 24,50
BOXERSHORT WIT XL 17,95
KEUKENSCHORT WIT FL. 22.50
BADHANDOEK FL. 27,50

Grote Krocht 22, Zandvoort

OPENINGSTIJDEN: MA. TOT VR. 09.00 TOT 18.00 / ZA. 10.00 TOT 17.00
KLEINE KROCHT 2 ZANDVOORT TEL.023-5720212

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

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 44,00

voor elke extra regel

ƒ 14,85

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

9,20
9,20

ƒ l0,90

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

020-665 86 86

Citroen

Mazda

Suzuki

Rijscholen

Citroen BX 14 TE, 5-drs, okt.
}, incl. 1 jr APK, ƒ5250,Tel. 0297-283226

OCCASIONS
VAN VLOTEN CAR BV

Amstelstein - Suzuki

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Citroen ZX AURA 1.8 i ƒ 15.500
b.j. 11-'92 130.000 zilvergr. met.
LPG stereo extra's uitst. onderh. 020-6943305.
CX PRESTIGE in perf.staat, m.
winterbanden, airco, autom.
ƒ5500, tel. 020- 6756434.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
XM T Diesel Break amb. airco
Clarion 10/94
ƒ39.500
XMTD Aut. ABS '94 ƒ29.500
XM TD VSX airco '94 ƒ34.500
XM 2.0i Break aut. '92^ 19.900
XM 2.0i Break '92
ƒ 19.900
Xantia 2.0i SX LPG '94/22.500
Xantia Turbo D'94
ƒ25.000
Xantia 1.9 Diesel SX^ 22.500
ZX Diesel '93 5 d.
ƒ 13.750
ZX 14 Avantage '92 ƒ 10.750
BX Diesel '93
ƒ 8.950
BX Turbo D '89
ƒ 4.950
BX TR D '87
ƒ 2.500
BX TGD Break '93
ƒ 15.900
BX TGD Breal '92
ƒ12.900
BX TGD Break '90
ƒ 7.500
BX TGD Break '91
ƒ 9.950
BX RD Break '89
ƒ 5.950
BX 19 TZi '92
ƒ 12.500
BX 19 TZi '90
ƒ 8.950
BX 16 TZI '90 LPG
ƒ 5.950
BX 16 TRi '88
ƒ 3.950
BX 16 TRi LPG '89 ƒ 3.950
BX 14 TE '93
ƒ 9.950
BX 14 TE LPG '89
ƒ 3.950
AX 11 TE '90
ƒ 5.950
15 D bestel '93
ƒ9.500
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
NIËROP-DAIHATSU
voor NIEUW en Z.G.A.N.
en al uw onderhoud
Uw DAIHATSU is bij ons in
goede handen
Vancouverstr. 2-12 A'damWest 020 - 6183951.
(achter J. v. Galenstraat)

Fiat

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Opel Astra Station GLS Diesel
'92, 175.000 km, ƒ13.500.
VISA Garage, 020 - 6278410.

Tegen handelsprijs: van 1e eig.
Fiat Croma Business 2.0 Aut.,
elektr. schuifd., st.bekr.,
c.v., maart '93, ƒ11.950. Rat
Tempra 1.4 lE, zwart, st.bekr.,
Alfa Romeo
2-'94, ƒ 10.500. Prijzen incl.
Alfa 33 Imola L., b.j. '94, 46.000 BTW.
BEREBEIT, Amsteldijk
km, stuurbekr., alarm, extra's. 25. A'dam. 020-6627777.
Pr. ƒ 16.000,-. Tel. 020-4410181.

Ford

T,k.a. Ford Escort 1.6, 1990,
Chevrolet
zwart, schuifdak, vele acces.,
SUBARU VIVIO GLI, 1994,Van 1e eig. Chevrolet Beretta ƒ8500. Tel. 013 - 5282425.
rood, 3-drs, 19.000 km, 1 jaar 2.2.1, coupé, airco, abs, airbag,
Adverteren in
Bovag-garantie, ƒ 13.500.
LPG, grijs metal., nov. '93,
deze rubriek
•P. Smit Autoservice, 6719154. f 14 750. Tel. 075-6287733
Tel. 020-665.8686

121 SED, 4-d., 1.3i-16v ..1991
121 SED, 4-d., 1.3i-16v ..1993
323HB,3-d.,GLX, 1.3i-16v1992
323 HB, 3-d., Altis, 1.3i-16v1994
323 SEDAN, 4-d., GLX, 1.31989
323 SEDAN, 4-d., LX, 1.611991
323 SEDAN, 4-d., LX, 1.51996
323 F, 5-d., GLX, 1.5i ...1994
323 F, 5-d., GLX, 1.5i ...1996
ANDERE OCCASIONS
Daihatsu Charade, 3-d, 1.01990
^ord Escort, 3-d., CLX, 1.61990
Ford Escort, 5-d., CLX, 1.61991
Toyota Carina, 4-d., 1.6i .1990
Opel Kadett, 3-d., 1.4i, . .1990
Volvo 340 aut„ 5-d., 1.4 .1988
Draaierweg 10, A'dam-Noord

Telefoon 020 - 6365052.
A.s. zondag geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Saab

Klassiekers
en Oldtimers
PEUGEOT 404
een solide, comfort, klassieker
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad.
Frank Dordregter 020-6826974.

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

Grote sortering ONDERDELEN
Zwarte Saab 900S, nwe model, van schade-auto's, alle
11-'94, 45.000 km, 3 deurs, merken, alle bouwjaren.
LPG, automaat, CD, alarm, GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
opendak, ƒ 35.000,-.
Tel. 020 - 6839361.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Toyota
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Mitsubishi
Toyota Carina 1.6 Hatchback
10/88, grijs met., gas, trekh.
Service en
Wg. omst. Mits. Colt 13GL, wit, Vr.pr. ƒ5250: 0412 - 455499.
'91, 47.000 km, 1e eig., zeer
Reparatie
mooi, ƒ 9.250,-. 020 - 6961317.
Volkswagen
24 UURS-SERVICE !

T.k. van part.: Mazda 323 1.5
LX HB kat, b.j. 3-'89, zilver
met., 99.800 km, Mazda-dealer
onderh. (boekje t.i.}, geen
schade, geen roest, zeer goed
verzorgd. Prijs ƒ5900. Tel. na
19.00 uur: 020 - 6957387.

T.k. VW Golf CL 1.8i (66 kw),
Nissan
03/1994, 48.000 km, 4-deurs,
Nissan 100NX, 1.6, 16V, Twin- Windsor blauw metall. In uitst.
Can, Targa, '93, zwart, LM staat. Vraagprijs ƒ 26.500.
Tel. 020 - 6421614.
velg, el. ram./spg, st. bekr.,
nw st. ƒ 20.500: 020-6793555.

Volvo

T.k. Sunny Wagon 1.6, jan. '96,
stuurbekr., centr. port.vergr,
trekh., perf. gezinsauto, vr.pr, 15 VOLVO STATIONS '85-'94
Sedans 740, 940 en 360.
ƒ 22.750,-. 0297 - 341880.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Peugeot
Peugeot 106 Accent 1.1,
3-deurs, 1994. Van Vloten Car
BV, telefoon 020 - 6365052.
Weg.
lease-auto
aangeb.
Peug. 205, 5-drs, 1.4, met
alarmcomp., 50.000 km, juli '94,
v.p. ƒ 19.995. Tel. 0299-647975.
ZU l D WIJ K
peugeot-dealer

106XS 1.6i rood
'94
205 Ace. 1.1 i rood
'91
205 XR 1.4i wit
'93
205 GR 1.1 blauw
'93
306 XN 1.4i rood
'94
*z.g.a.n. direktie/demo auto's
106 XN 1.1i blauw
'96
306 XR 1.4i rood
'96
306 XS 1.61 rood
'96*Vreemde merken:
BMW 316 blauw
'86
Ford Resta 1.1 i Ch. • '91
Nissan Sunny 1.3SLX '89
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
Minervalaan 86, A'dam • Zuid
Tel. 6629517/6791864

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220 •
Ook op zaterdag open !

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Algemeen
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
T.k. diverse inruilauto's. VW
motorenrevisie FEENSTRA
Golf GTI 16V, zwart, schuifd., Industrieweg 27, Duivendrecht
6/86, ƒ6750; Porsche 924,
Tel. 020-6980639
rood, 4/84 ƒ7250; Honda 1.5i
CRX coupé 6/85, ƒ 6250; Corsa APK KEURINGEN ƒ70,
1.3S3-drs1/86/2750;Mitsubi- klaar terwijl u wacht.
shi Colt LPG 6/88 ƒ4250; BX Garage West-Center:
1.6 Progress LPG 8/91, ƒ 6950; 020-6122476 (zonder afspraak) |
BX 1.6 Progress, LPG 5/92, 2e Helrnersstraat 15, A'dam.
ƒ 7250; BX 14 TE 11/89 ƒ 5500;
Autobedrijf CRYNSSEN
BX 14 TE 6/89 ƒ 5750; Peugeot
Crynssenstraat 10-14
1
205 GTi 6/84, ƒ 4750; Volvo 340,
Tel.: 020-6184402.
4/87 ƒ 1450.
APK-keurstation, reparaties
BEREBEIT, Amsteldijk 25.
alle merken en schaderegeling.
Tel. 020-6627777. (zaterdags
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
geopend t/m 16.30 u.)
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
HEINING HOBBYHAL

Bedrijfsauto's

020-4976999

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

Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie l
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Amsterdam - Almere - Zaanstreek • Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ 835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ40,- per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!

RIJ!- ..r-IOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Autosloperijen

Theorie op CD-I GRATIS
Autosloperij De Liede.
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
SLOTERDIJK III
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10,- per keer. INKOOP Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
R.D.W. vrijwaring
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Geen voorrijkosten
020-4470470
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Grote sortering ONDERDELEN
Motorrijlessen ƒ 42,50
van alle schade-auto's, alle
20 autorijlessen + examen ƒ 950
merken, alle bouwjaren.
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
GEBR.'OPDAM B.V.
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
Tel.: 023-5845435.
THEORIELES BROMFIETS MOTOR AUTO VRACHTAUTO
Het HOOGSTE BOD?? Bel
-t- examenreservering voor iedereen. Ook zenden wij u graag de voor vrijblijvende prijsopgaaf.
gratis rijles-infogids voor een juiste rijschoolkeuze. 020-6633773 Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Bericht voort onze adverteerders

bestemd voor de editie van
vrijdag 27 december a.s. dienen
uiterlijk dinsdag 24 december om
14.00 uur in ons bezit te zijn.

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020-6319802.
Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met
vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52838400.

Auto's te koop
gevraagd
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhangw. en carav.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
035-6835858 of 06-53331964,
7 dagen per week, 8-23 uur.
Wij komen vrijblijvend langs.
Gevraagd jonge auto's v.a.
1990, a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.
DE HOOGSTE PRIJS .voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
Verkoop & verhuur van
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type auto
020-6794842, 020-5908683
Zie ATS telet pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
KERSTAANBIEDING
23 dec. t/m 2 jan. ƒ 250,- all-in
RENT A BRIK autoverhuur

Tel.: 020-6922930
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Met een advertentie in SHOWOOMJTO l-ÏN-3 MINI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een c e n t . . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
' SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO MN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste Oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MIMI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de' week daarop op woensdag in de
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
>OT«WUMK«BBMMMIBIM«HMI>lKB«aBBklMaB«iM«MMlMIMMMMi«ta»B«in^

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal'/eurocheque.
tl ...

l '

I njs nlcl.

It.T.W.

Schrijf hier in blokletlers
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens | \
en tussenruimten tellen , -g
voor l letter. Minstens 3 '. t '
regels beschrijven. Aan • 2 '
de hand van de daarnaast i % '
geplaatste tarieven kunt u i (
8.
zelf uitrekenen wat uw j l
advertentie kost.
.l , .

j 51,70
J 69.15
l 86,00
i 104.05
\ 121,50
I 138,94
j 156.39
]l7:!,84

! [lOi

Naam:

Telefoonnummer: .

Adres:
Postcde + Plaats:.

Handtekening:

Weekmedia 17
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Mitsubishi Carisma TD
voor lange afstanden
ls hij net tot leven wordt gewekt, roffelt de dieselkrachtbron van de Mitsubishi Carisma er vrolijk op
los. Eenmaal op temperatuur doet hij rustig zijn werk
waarbij hij spaarzaam met brandstof omspringt.

A

De Mitsubishi Carisma is inmiddels al een tijdje te signaleren in
het Hollandse straatbeeld.
Samen met zijn broer (de Volvo
S40) mag hij een behoorlijke portie succes toegerekend worden.
Het positieve
aan de Carisma
is het feit dat hij
alles gewoon
keurig doet. Hij
zal je stemming niet snel in
mineur brengen maar daarentegen ook niet voor een wild klop-

voorbij. Sinds dit jaar is er een
carrosserievariant aan het
gamma (dat tot nu toe uit één
enkele Hatchback bestond) toegevoegd onder de veelzeggende
naam:
Carisma
Sedan.
Tegelijk is
voor de
hatchback de
turbodiesel
ten tonele verschenen.
Met de nieuwe dieselmotor
bewijst Mitsubishi wederom fijne

Jaguar XK8
verkoopt goed
De XK8 heeft geleid tot een nieuw verkooprecord voor Jaguar
Jaguars Cars in Coventry registreerde in oktober een verkoopaantal van 4.385 auto's waarvan 1.825 XKS's. In de Verenigde
Staten verkochten de dealers 2.254 auto's, zeventig procent
meer dan in oktober een jaar eerder en het beste resultaat sinds
tien jaar. Ook in België, Zwitserland, Spanje en Duitsland werden
de beste verkoopresultaten sinds tien jaar neergezet. In ons
lande boekte het Britse merk een verkooptoename van maar
liefst vijftig procent.

intercooler wordt de ingaande
lucht, die nog eens extra door de
turbo wordt gecomprimeerd,
behoorlijk gekoeld. Hierdoor past
een grotere hoeveelheid zuurstof
in de cilinders, wat weer een perfecte verbranding tot gevolg
heeft. Vanaf tweeduizend toeren
per minuut trekt de krachtbron al
behoorlijk aan het rubber. Het
geweld is met de precieze besturing prima m de hand te houden.
Het is beslist geen straf om kilometer na kilometer achter het
stuur van de Carisma te vertoeven. Ergonomisch gezien heeft
Mitsubishi nauwelijks een steekje
laten vallen. De ruimte in het
interieur wordt gesierd door handige opbergmogelijkheden en m

Boek over misverstanden
zakenaufo

SPECIFICATIES Mitsubishi
Carisma 1.9 GLS-TD:
Motortype:
viercilmder turbodiesel met intercooler.SOHC, elektronisch geregelde
mjectiepomp
Cilinderinhoud:1.870 cm3
Vermogen:
66 kW/90 pk
bij 4 250
t.p.m.
Max. koppel:
176 Nm bij
2.250 t.p.m.

Topsnelheid:
Gem. verbruik:

13,2 sec van
0-100 km/uur.
180 km/u u r.
6,5 ltr/100 km.

In koude toestand laat de diesel ongegeneerd horen waar
zijn "roots" liggen.

Prijs:

ƒ 45.395,-

Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
en verwarmbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Groen getint glas
Airbag bestuurder en passagier

Acceleratie:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging

Nieuwe VW Passat en milieu
zijn dikke maatjes met elkaar
e bescherming van onze leefomgeving is inmiddels uitgegroeid tot een vanzelfsprekend aspect bij iedere stap in de ontwikkeling van nieuwe modellen. Het draait daarbij vooral om gewichtbesparing, geluidreductie en uiteraard het tot het minimum
beperken van de schadelijke uitstoot. Ook met de energiebronnen wordt omzichtig omgesprongen. De nieuwe Passat profiteert direct van de resultaten.

D
Als Hatchback maar nu ook met kofferbak, de 90 pk sterke turbodiesel.
pend hart zorgen.
Op de AutoRAl van 1995 was de
populaire Mitsubishi misschien
wel de best geheim gehouden
nieuwkomer op de Nederlandse
automarkt. Het nieuwsgierige
publiek trok in groten getale
schuifelend aan de debutant

rijmachines te produceren. De
versnellingsbak laat zich probleemloos bedienen en leent
zich uitstekend voor vlot schakelwerk. De motor reageert subiet
op het gas. De bestuurder zal
trouwens niet snel verlegen zitten om trekkracht. Vanwege de

de stevige stoelen kan rap een
comfortabele zithouding gevonden worden. Het geluidsniveau is
aangenaam laag. Tenminste als
de motortemperatuurmeter in de
veilige regionen vertoeft. Want in
koude toestand verloochent de
diesel zijn afkomst niet.

Ruimtewagen op basis
Mazda 121

Volkswagen doet actief onderzoek naar andere aandrijfvormen
en alternatieve materiaalkeuze.
Daarbij neemt het merk in ogenschouw dat het verbruik en de
prestaties van de auto daar niet
onder mogen lijden. Bij de
Volkswagen Passat zijn daar duidelijke voorbeelden van te zien.
Zo is er, door het carter van de
1,6 liter motor in de Passat uit te
voeren in aluminium, een
gewichtbesparing van maar liefst
16,9 kilogram ontstaan. In diezelfde Passat 1.6 heeft de magnesium versnellingsbak een
reductie van 4,5 kilogram tot
gevolg. Ook op het eerste
gezicht misschien onbetekenende details als een polycarbonaat
koplampunit brengt een winst
van ruim twee kilogram. Op de
aluminium wielen is bovendien
nog eens 11 kilo bespaard. Al
met al brengt de Passat hierdoor
aanzienlijk minder gewicht in de
weegschaal. Door bij de bron te
beginnen, hebben deze maatregelen dus een doeltreffende uitwerking op de brandstofvoorraden.

bereiken hiermee in de cilinders
een groter volume en een efficiëntere verbranding Het verbruik krijgt zo nog een extra positieve impuls terwijl de samenstelling van de uitlaatgassen er door
verbetert.
De motoren genieten bij
Volkswagen sowieso een buitengewone belangstelling. De
(turbo)dieselkrachtbronnen zijn
als toepassing in de personenauto volledig uitgebalanceerd en
maken nu vooral in de Golf en in
de Passat een groot deel van het
wagenpark uit. Ook LPG-systemen en door elektriciteit aangedreven voertuigen zijn sterk in
opkomst.
Een ander punt is de selectie
van materialen met het oog op
de verwerking in het laatste sta-

dium van een autoleven
Recycling is zeer actueel. Het
jachtseizoen op de auto is ten
slotte al enkele jaren geopend.
Bij het recyclen gaat VW uit van
een gemiddelde levensduur van
twaalf jaar, dat betekent vanaf de
eerste schets tot aan de uiteindelijke demontage. De Volkswagen
Passat bestaat uit 14.113 losse
onderdelen.
Op dit moment heeft de Passat
met 75 procent al een groter hergebruikcijfer dan papier.
Desondanks blijven de ingenieurs in Wolfsburg niet stilzitten.
De technische divisie van de
fabriek is de eerste m de autobranche die zich het ISO 14000
certificaat mag toekennen. Dit
bewijs van kwaliteit staat borg
voor een enthousiaste toewijding
voor het milieu tijdens het ontwerpproces.

Met een luchtweerstandcoëfficient van slechts 0,27 heeft de
Passat een fors voordeel ten
opzichte van zijn concurrenten.
Niet alleen het brandstofverbruik
daalt, maar ook het geluidsniveau aan zowel de buitenkant
van de luxe Volkswagen als aan
de beklede kant van het plaatwerk, bereikt een zeer aangename waarde.
In de nieuwe 1,8 liter viercilinder
en in de VR6 is bovendien vijfkleppentechniek toegepast. Drie
inlaatkleppen verzorgen nu de
toevoer van de verse lucht en
De Mazda Demio is een op de 121 gebaseerde compacte
ruimtewagen.

L e Mazda Demio is
Been daverend succes. In tien weken tijd
zijn er meer dan 35.000
van verkocht. In Japan wel
te verstaan, want in dit
land is dit model recentelijk uitgebracht. De auto
heeft daar de titel 'New
Car of the Year 1996-1997'
al in de wacht gesleept.
De Demio is een compacte
ruimtewagen op basis van de
Mazda 121. Hij heeft een lengte
van 3,80 meter en biedt plaats
aan vier volwassen inzittenden.
Door de achterbank neer te
klappen ontstaat er flinke ruimte, waarin bijvoorbeeld twee
mountainbikes zijn op te stelien.
Deze Mazda valt hiermee in de
klasse, waar de Renault Twingo
als kleine 'monospace' een
paar jaar geleden het voortouw
heeft genomen. De Demio is

echter van een meer traditionele snit. Dat blijkt uit de vormgeving waarbij nog echt sprake is
van een neus. Die vloeit niet in
één schuine lijn over in de
voorruit zoals bij de ruimtewagens doorgaans het geval is.
Zodoende lijkt de auto een verkleinde uitvoering van de
Mazda M P V.
Voor de Demio zijn twee motoren beschikbaar, een 1,3 of een
1,5 liter zestienkleppen benzinekrachtbron. Op dit moment is
nog niet bekend wanneer
Mazda dit model in Europa uitbrengt.
Gezien het succes in Japan
moet de producent daar niet te
lang mee wachten. Te meer,
omdat de Demio in de smaak
valt. 66 autojournalisten hebben
dit model immers gelauwerd
met 'The New Car of the Year
1996-1997'. De Mazda is gekozen uit 28 nieuwkomers op de
Japanse markt.

De luchtweerstandcoëfficient van 0,27 heeft een positieve uitwerking op het brandstofverbruik maar reduceert ook het rijgeruis.

Suzuki Alto nu ook met automaat
D
e motor van de Suzuki
Alto heeft multipointinjectie gekregen. Hij
wint daarmee aan souplesse maar nog belangrijker
de verbranding verloop
nauwkeuriger waardoor hij
beantwoordt aan de nieuwste milieu-eisen. Bovendien
is er nu tevens een versie
leverbaar met een automatische transmissie. Op het
gebied van veiligheid is de
Alto uitgebreid met
beschermingsbalken in de
portieren en een elektronische startonderbreker.
Standaard is voortaan een
met leer bekleed stuurwiel.

Het komt gemiddeld uit op 7,2
liter per honderd kilometer. De
handgeschakelde uitvoering
heeft over deze afstand slechts
5,7 liter nodig.

Suzuki heeft de 1,0 liter alummium motor nu voorzien van multipoint-injectie. Hierdoor voldoet hij
aan de nieuwste emissie-eisen.
Hij levert een vermogen van 40
kW (54,4 pk). Dat is een bewezen pittige motor.

De Suzuki Alto is er ook met automaat.
Met de nieuwe uitvoering levert
Suzuki nu de voordeligste auto
met automaat. Eerder dit jaar
riep de Consumentenbond zijn
voorganger al voor de vierde

maal op rij uit tot voordeligste
auto in het dagelijks gebruik.
Het betreft hier een automatische

transmissie met drie trappen, die
natuurlijk een behoorlijke bijdrage aan het comfort levert. Het
brandstofverbruik is heel gunstig.

Dankzij de korte draaicirkel van
8,6 meter is de Alto zo uiterst
wendbaar. Na het neerklappen
van de achterbank ontstaat een
bagageruimte van 1.200 liter.
De Alto driedeurs 1 O GA komt
op een prijs van 16.495 gulden.
De vijfdeurs variant is 600 gulden
duurder De luxe G L valt 1.500
gulden hoger uit. De automaat
versie begint bij 18.995 gulden.

Veel gehoorde misverstanden over de zakenauto en zijn berijder
worden uitvoerig beschreven in het boekje 'De zakenauto vragen
en antwoorden'. Meer informatie over dit boekwerk is te verkrijgen via de heer R. Boon van de Bovag, telefoonnummer 0306595340.
Aan bod komen vragen als 'Is een berijder van een zakenauto
goedkoper uit dan iemand die zelf een auto heeft gekocht?' en
'Krijgen steeds meer werknemers een zakenauto, ook als ze 'm
voor hun werk niet nodig hebben?'.
'De zakenauto, vragen en antwoorden' maakt duidelijk dat een
verhoging van de bijtelling onrechtvaardig en ineffectief is.

Nieuwe elektrische
auto van Nissan
Nissan komt in 1998 met een elektrische auto op de Californische
markt. Hoewel de carrosserie nog moet worden ontwikkeld, staat
al vast dat deze zal worden gebaseerd op een kleine Van en een
aandrijving krijgt met behulp van een lithium-ionenbatterij die in
samenwerking met Sony is ontwikkeld.

Lexus L40O standaard
met zij-airbags
De Lexus L400 heeft voortaan standaard zij-airbags aan boord
Deze veiligheidsaccessoires zijn een aanvulling op de reeds aanwezige SRS-airbag in stuur en dashboard en de veiligheidsgordels met pyrotechnische gordelspanners.
Bij een zijdelingse aanrijding activeren sensoren de zij-airbags,
waarna die in een fractie van een seconde worden gevuld De
luchtzakken zijn in de rugleuningen van de voorstoelen mgebouwd en kunnen zich vullen met twaalf liter. In opgeblazen toestand vormen ze een buffer tussen de voorinzittenden en de
voorportieren. Ze bieden bescherming aan de borststreek, die het
bij een zijdelingse aanrijding meestal het zwaarst te verduren
krijgt.
Na intensieve studies heeft Lexus besloten om de zij-airbags in
de rugleuningen te monteren in plaats van in de portieren. De
plofzak bevindt zich zo altijd precies naast de inzittende ongeacht
' de zitpositie.

Nissan neemt weer
deel aan BTTC
Nissan verschijnt in 1997 met twee nieuwe Primera's aan de start
van het British Touring Car Champignonship (BTTC). Daarmee
maakt het Japanse merk zijn rentree. David Lesli en Anthony
Reids zullen de auto's gaan besturen onder leiding van Ray
Mullock Limited (RML). RML heeft de afgelopen drie jaar deelgenomen aan het BTTC en won het kampioenschap in 1995 De
eerste wedstrijd wordt op 30 maart 1997 verreden op Donington
Park.

Toyota Compier 1 jaar in
Amstelveen.

15 december is het precies een jaar geleden dat Toyota Compier
de deuren opende aan de Bouwerij 6 te Amstelveen. Een speciale viering van het éénjarig bestaan staat bij Compier niet op het
progamma. "Maar," zegt de heer Smits (directeur bij Toyota
Compier), "we houden wel een grote kerstshow in onze mooi versierde showroom. Met allerlei aanbiedingen, op bijvoorbeeld de
Sarlett sport, of een gratis airco bij de Corolla GXI en wie nu een
Caiina koopt krijgt gratis een radio-cd-speler van Pioneer. Ook
voor de Passeo gelden speciale acties."
De heer Smits kijkt tevreden terug op één jaar Amstelveen. "Het
was natuurlijk best een overgang, want hiervoor hebben we 27
jaar in Ouderkerk aan de Amstel gezeten. Doorslag voor de verhuizing gaf de showroom van 1100 vierkante meter," aldus de
heer Smits. "Bovendien zitten we nu heel centraal in ons rayon,
dat zich uitstrekt van Ouderkerk aan de Amstel en Buitenveldert
via Amstelveen tot in Uithoorn".
Volgens de heer Smits zijn ook de klanten heel tevreden met de
nieuwe plek van Toyota Compier. "Ze zijn heel positief', zegt hij
"Ook zijn ze enthousiast over wat we kunnen presenteren, btjvoorbeeld op het gebied van service-faciliteiten." Nu hebben wc
een heel ruime sortering in de showroom. In Ouderkerk aan de
Amstel hadden we ruimte voor zeven auto's; hier kunnen we er
zestig kwijt. Dat betekent dat je nu een bepaalde auto in alle
voorkomende types kunt laten zien."
Toyota Compier heeft 16 mensen in dienst. "We hebben uitgebreide service-faciliteiten," vertelt de heer Smits." Op zaterdag
hebben we bijvoorbeeld tussen negen en één uur een speciale
servicedienst waar iedere Toyota-rijder welkom is Ook geven wij
auto's in bruikleen bij servicebeurten en onderhoud."
Het bedrijf aan de Bouwerij is onderdeel van Compier, dat zijn
roots heeft in Ouderkerk aan de Amstel. "Compier bestaat bijna
tachtig jaar," aldus de heer Smits. In Ouderkerk aan de Amstel is
nog de plaatwerkerij en een autoschadeherstelbedrijf gevestigd
Toyota Compier is gevestigd aan de Bouwerij 6 te Amstelveen
Voor meer informatie kunt bellen met 020-6474444

ARISTONA HIFI STEREO
VIDEORECORDER

M PHILIPS BREEDBEELD
j :>j PW6301;Superplatte16:9beeldi 'Üj buis, stereo, teletekst. *2495.I '••:'"

i ^ 7 0 C M BREEDBEELD
[,;\;i PHILIPS-garantie, teletekst,
' ' HiFi-stereogeluid.Adv. '2795.-

'-^ PHILIPS 2 8 P W 9 5 0 1
i-.'Vj 70cmbreedbeeld,Europesetv
i'Al; van 'ljaar, lOOHzdigitalscan,
i v:] stereo, teletekst. Adv'3895.-

.'•% PHILIPS MATCHLINE
f-..:,-ïïj 100HERTZKLEUREN-TV
\•'':?, PT820; Black-Line S beeldbuis, stereo, txt. Adv. '2795.-

1'SONY BREEDBEELD
'•1 KV24WS1; Super Trinitron,
'•r'! 63cm stereo, txt. Adv. '2440.-

>j SONY 70CM STEREO
-$ B R E E D B E E L D KTV
28WS1; Teletekst. Adv. *2990.-

TRAVELLER;TELAAG!
10x motorzoom, 0,6 lux,
full-range auto-focus.
Adviesprijs.*1709.-

PHILIPS MATCHLINE BREEDBEELD KLEUREN-TV
28PW9501; Blackline S 70cm ultra platte beeldbuis, 100Hz Digital Scan
voor een beeld dat staat als een dia!, easy teletekst met 400 pagina's
geheugen, HiFi stereo 100 Watt, maakt van uw huiskamer een
bioscoopzaal. Adviesprijs'3895.-

6SB57; De snelste video ter
wereld!, Turbo-Drive, Showview,
PDC, long-play mogelijkheid,
Audio-dubbing. Super slowmotion en een perfekt stilstaand
beeld. Adviesprijs*1345.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
1-DEURS KOELKAST

979.-

Fraaie en degelijke uitv o e r i n g met vriesvak.
Officiële garantie.

TR650; Perfekt Hi-8 beeld,
HiFi s t e r e o geluid.
Adviesprijs. '2495.-

275.-

SONY Hi-8 TRAVELLER

145 LITER KOELER

1279.-

325.-

TR565; Met beeldstabilisator, HiFi geluid. Adv.*2200.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750; STEADY SHOT, absoluut topmodel. Adv.*3110.-

229.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

549.-

Met vriesvak. Adv. '699.-

345.-

SONY MINI HIFI SYSTEEM
MET DOLBY SURROUND PRO-LOGIC

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter. Adv.V29.-

1599.-

445.-

BAUKNECHT K A S T
140literinhoud, automatische
ontdooiing. Adviesprijs.*749.-

475.

DOLBY «UBROUMDl
P R O - L O Q I c

BOSCH KOELKAST
KTL1330; **** invriescapaciteit. Adviesprijs*899.-

R2V14; 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud, eenvoudige bediening. Adv. "599.-

Kreukbescherming, instelbaar SAMSUNG 24 LITER
tot 150 minuten. Adv.*949.- 1000 Watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma's. Adv.*599.-

599.-

299.-

BOSCH WASDROGER

Elektronische besturing,
zeer stil. Adviesprijs*1099.-

849.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv.*1799.-

1199.• • • . . . v . : , - . - ,.;.

E807; 8x zoom. Adv.' 1199.-

179.-

SHARP MAGNETRON

BAUKNECHTDROGER

575.SAMSUNGCAMCORDER

M6135; Supersael verwarmen en ontdooien, uitneembaar draaiplateau. "279.-

349.-

KONDENSDROGER
Geenafvoernodig! RVStrommel.

ZANUSSI KOELKAST

MHC901; 150 Watt versterker; digitale
,tuner/timer; auto-reverse dubbeldeck;
1 Bit CD-speler, muziekkalender; 3-weg
DIGITALE CAMCORDER frontluidsprekers, center- en surroundinkl.
afstandbediening.
JVC GRDV1; Camcorder van boxen;
het jaar (EISA) Award. Adviesprijs*1440.-

HI-8CAMERASTUNT!
HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
afstandbediening. Adv."1899.-

Tijdklok, pluizenfilter. *495.-

INDESIT automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

SONY STEADY SHOT

1329.-

TOPMERKWASDROGER

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900Wattmagnetron,24
liter inhoud, makkelijk te reinigen. Vele kookfunkties. *699.-

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON
NN750; Digitale bediening
van magnetron, hete-lucht
oven en grillelement, automatische programma's. *949.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill en crisp,
dusontdooien, koken,, bakken,
bradenengra!Jneren.AQV.*999.-

V| SONY 100HZSUPER!

:;;:'^ KVE2561;SuperplatteTrini-

tron, pip, digital scan, ste-

V%
•>!<| reo, teletekst. Adv. '2970.-

ijl

^ SONY 72CM TRINITRON
[•M KVC2921; Stereo, txt.'2550.-

SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-BITrini!ron, teletekst
met geheugen. Adv. *1770.-

PHILIPS MATCHLINE
VR7; Topmodel HiFi stereo
Turbo-Drive, jog & shuttle,
Showview
+ PDC.
Adviesprijs.*1545.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

PHILIPSHiFi STEREO
SONY KTV STEREO TXT
X2101;55cm,Trinitron.*1440.-

}M

PHILIPS TELETEKST
PT155A; Adviesprijs*725.-

55CM STEREO / TXT
+Off. Philips gar. Adv. *1245.-

PHILIPS STEREO KTV
PT520A; Black-Line, tele! tekst, monitorlook. Adv.'1395.-

Italiaanse vormgeving,
****sterren invriescapaciteit. Adviesprijs*899.-

SONYTOP-MONTAGE
E80; Europese videorecorder van het jaar!
SHOWVIEW+ PDC, 4 koppen. HiFi -stereoAdv.*1670.-

679.-

MIELE KOELKAST

885.-

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

PANASONIC STEREO
HD600; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv.*1299.-

845.-

JVC HIFI STEREO:
FEREO:J600
J600

PT4512;Teletekst.Adv.*1645.-

Hi-Spec Drive.
e. Adv.
Adv. *1189.-

1299.-

645.-

585.-

465.-

m

Hi-Biack Trinitron. Adv."990.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte
afmetingen.
Adviesprijs.*849.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS

PHILIPS VHS-VIDEO

^"•^^^^"•^^•^^•^^^'"^

VR; Afstandbediening. *645.-

ulscomputer.Adv.-34M.- RR/
E^El P7230 ulscomputer.Adv."349<
Igi f;r<^J:»^
2090.•B
l:M'J;Ut+ 2898.
Ütfii
BÈ LASER
MULTIMEDI
|il «C P K •^Z^BBIVVvÉ^BH
^•'^^*^' * MULTIMEDIA
iviwk>iiifii«^m
BB P120;8Mb,1Gb,W95,8speed,
iSS'itïnff'jJglilVJJdBH
P120;8Mb,1Gb,W95,8speed,

ST650;Teletekst.Adv.*1829.-

SONYLONGPLAY
TV/VIDEO COMBI'S

E250; Showview + PDC.
Adviesprijs. *780.-

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

Thermostatische oven, dubbele ovenruit. Adv. *849.-

478.-

MIELE 1100TOEREN
TOPKLASSE! Volelektronische besturing, zuinig, stil
en milieuvriendelijk. *2299.-

^BBCMÉHH ^'A'^i-'N auuü; mKi|et. «av. sas
TO'MHIl l;grf«IJ;JIW 368.

mygjMmi HEWLETT PACKAR

Afstandbediening. Adv.*734.-

•MÏMMrRfl Inktletprlnter, sheetfeede

475.-

JVC TURBO VIDEO

^Ljswm^mm.

J228; Showview, PDC, shuttle. Adviesprijs. "769.-

B^v^-

/

S^f SONY OISKE1

995.SIEMENS WASAUTOM.
WM20000; RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregeling, bespaartoets. *1348.-

•i^B^^H^IHBHIHVJ^V^^F^ivBHDI I^BBDVBHHI^^SWMBJ

;^1

448.BOSCH VRIESKAST

GRUNDIG PORTABLE
P37-640;Teletekst. Adv.'699.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG221; Afstandbediening.
Adviesprijs. *498.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv. *595.-

AFB594; **** capaciteit,
CFK-vrij.

GRUNDIG SHOWVIEW
Mid-mount videorecorder,
snel loopwerk. Adv.*799.-

OBHSfflBiöwyfflwfrr

•••••Si.it»MJMB

335.STUNT! VHS-HQ VIDEO

GSD1300;3laden,11kginvriescapaciteit. Adv.*848.-

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar in
alle soorten en maten. Er
is al een vrieskist vanaf:

Met afstandbediening.

FK055; Gasfomuis met elektrische oven, inkl. grill en sierdeksel. Adviesprijs. '1450.-

948,
SUPER KOOKPLAAT
4-phsgaskookplaat. Adv. *298.-

AVANCE; 3-standen. *135.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. *1549.-

WAS-

348.WHIRLPOOL KAST

^>°o/fe
«sVpluwïfim*
-^£^~^^^"^^.-iél*fJl- -------

648.

ATAG FORNUIS

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifugetoerental, waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.*1349.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
*1099.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 projramma's, 12 couverts. *899.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012; RVS interieur,
4 sproeiniveaus. Adv.*1179.-

3 i/akken. Adviesprijs*698.-

ar\\ MFD2HD; Format.
i

T51-.640; 51 cm. Adv. *1099.-

1401 ;Gasfomuis.Stuntprijs!*898.-

995.-

90 LITER VRIESKAST

f

W:.;

ï^a GRUNDIG TELETEKST

ETNA FORNUIS

ETNA WASEMKAP
SIEMENS 2-DEURS
235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil. Adv. *985.-

a^^MilMffiHal OKI LASERPRINTER

PANASONIC VIDEO
SD22; BESTE KOOP!

-

448.-

||*ViuiUSijl|MMffi£!9 kleurenmonitor, Adv. "3299.-

SONYVIDEORECORDER
E11; Afstandbediening.
Adviesprijs. *650.-

, --4'
; JC

Gasfomuis met
elektrische
oven, verlichting,
sierdeksel

INDESIT FORNUIS

SffiS^^g rrH^ff» 2498.-

:'Vï
;-':Ai

i

IRR1

COMPAQ PRESARIOffiW
P120; MULMMtui
MULTIMEDIA EB
•laai! r\tu;

G R U N D I G 6 3 C M KTV

::VA
•,-jt:

GASELEKTRO
FORNUIS

en natuurlijk GIVEG-keur. *949.-

Lavamat.600.850 toeren centrif uge, waterbeveiliging, zuinig
en stil. AEG meerdere malen
bestgetest! Adviesprijs*1449.-

575.-

SONY TELETEKST

PANASONICKTVTXT

INDESITWASAUTOM.
WN400; 15 programma's,
4,5kg inhoud. Adv.*799.-

1045.AEG WASAUTOMAAT

PHILIPS 3 KOPS VIDEO
VR357;Turbo-Drive, PDC,
ü PANASONIC 63CM TOP showview. Adviesprijs*945.-

TX21; 55cm FSQ. Adv.*849.-

ZANUSSIWASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrif uge, RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs*949.-

Gas-etektro fornuis metregelbare
LUXE 1400 TOEREN onder-en bovenwarmteen in1 Sprogramma's, regelbarether- f raroodgrill. Adviesprijs*1025.mostaat en centrifugegang.

G720; SHQ, Mid-mount.
lid-mount.*888.*888.-

PHILIPS VIDEO +PDC
VR242;
Turbo-Drive
VHS, LCD-Afstandbediening.
Adviesprijs.*895.-

oOP ZONDER MSICO

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

R~EÖ VIDEO
AKAI STEREO

'%$ G1; HiFi-stereo, TXT. *1599.-

V^TWB

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800; 15 programma's,
ruime vulopening, milieuvriendelijk, deurbeveiliging. *1079.-

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

SONY STEREO: E600
Trilogie; 4 koppen, showview + PDC. Adviesprijs*1340.-

PHILIPS 70CM STEREO

INDESIT 1200TOEREN
Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel,zelfreinigendepomp.*1199.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv.*949.-

VR652; TURBO-DRIVE,
4 koppen,
longplay.
Afst. Bed. Adviesprijs. "1295.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
SONYPORTABLEKTV
M1400; Afstandbed. *550.-

:/£

M& 649 HMIKr

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs*1099.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs*1435.-

899.-

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341; 3 programma's, variabele indeling. Adv. *1099.-

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met aparte
centrifuge-eeriheid. *1699.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge,
zuinig, stil en milieuvriendelijk, waterbeveiliging.
Adviesprijs. *1649.-

295.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden. *1348.-

MIELE VAATWASSER
G570; TOPKLASSE! 6 programma's, 12couverts,waterontharderenwaterstop.*2099.-

1249.
'IN DERANÏl«ÏTai
IN.DE RANDSTAD ,
(HAARLEM

BEVERWIJK

'zonder extra kosten'; |R'vieradreëf 37:(2 etages Superstore) IBreestraat 65

ZAANDAM.
IVVestzijde 55 :V..(ondorDirk v.d. Broek)

AMSTERDAM-AMSTELVEEN...ALKMAAR

maandagmiddag ;...:. .13.00 tot/1 S'.OO uurdinsdag t/m vrijdag. .. .,09.00 tot 18.00-uur
za,erdaV

' .,

09.00 tot'17.00 Uur

BEVERWIJK -ZAANDAM -ZOETERWOUDE KOOPAVONDEN Ba'dhoevedorp Delft en
l y HILVERSUM -juiAARSSENBROEK,

|bverige.filialen doridèFdag' 19.00. tot 21.00 uur

,EFAL SJEENGRILL
!f8 PERS. GOURMET
burmetten, grillerenen
cletten. Adviesprijs"235.-

BRAUN
l
PLAK
CONTROL
J
Oplaadbare
elektrische
j|
tandenborstel,[l
klinisch
l
bewezen:
l
poetst beter. |
Adv.'182.^

115.-

GEZICHT.
SOLARIUM.
4 UVA TL-buizën, 2 beschermbrillen. Adv. *129.-
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f

• • -:

y^

BRAL
Grote, krachtige 460 Watt
keukenmachine met snij- "K
platen, sikkelmes, deeg- JL.
haak en slagroom klopper. ^

:

K^

Van Stolbergweg l - Tel.-

125.-

ION D E G O U R M E T
lOurmetten en racletten,

65.-

Weekmedia 17

K€RSTBOM€N

MOULINEX CHEF
•,,
Kompaktekeukenmachi- JL.
ne, snijden, raspen, men- ^
gen en kneden. Ad v. *127.50

85.-Ï

;
:
V::^•,/,^:ï
:•.Bloeiende
; :/^;^•^^••••M^?mï
Kerststukken
planten ^^S-IW
bloeiend of droog div. soorten:iristëekgro^i|||^-|
Kerstkransen
voor^ maken - V a n ' ] e i i ü

EFAL GRILL
ontaktgrill, uitneembae grillplaten, thermostaat.
Wviesprijs*159.-

. • , . .,

,.

WIJ:ZIJR zondag
"WIT* •

PHILIPS BEAUTY-SET iTAAFNMIXER
Luxe LADYSHAVE met 160 Watt, mengdiverse hulpstukken voor beker. *60.50
pedicure, manicure en l -Ttft4.
'Ó
huidmassage in fraaie l^*Ar*
4
cassette. Adviesprijs*150.- LuïIcJ..Al

'•

••.'•• '

'

'

. 'l.'.-'

.'

de gehele dag geopend ^

LUXE HANDMIXER

150 W.garden en deèghaken.
2.'2 liter, lift, kijkvenster en
6itwasbaarfilter.Adv.*'200.-

119.-

IONDEFRITËUSE:

Anti reukfilter, 2 liter, regelbare temperatuur. *89.-

~"

59.-

EFAL FRITEUSE
Koude wand, f il ter cont rol,
ôiepvriesstand.Adv. *99.-

BRAUN SILK-EPIL
Epileer apparaat vóór
langdurige ontharing.
Adviesprijs*148..

PHILIPS LADYSHAVE
Met fluweel zacht scheerbiad, 220 Volt. Adv. *79.-

'
PHILIPS
BROODROOSTER
Mettemperatuursensor. *70.-

49.-

Unieke hoofdprijs in Oudejaarslterij
*
O miljoen gulden netto!
ft

SANDWICHMAKER
Razendsnel een heerlijke l
: tost i. Ad vies prijs* 59.- |
FÖNDUË-SET
CARMEN KRULSET
voor vlees-, kaas-, Chinese- : 18 rollers in 2 maten.
Of chocolade fondue. *119:- Adviesprijs*99.-

79.-

25.-*

ft

De Oudejaarsloterij viert op 31 december haar eerste lustrum. Voor de vijfde achtereenvolgende keer wordt er een
super-hoofdprijs uitgekeerd en die is dit jaar spectaculairder dan ooit tevoren: 10 miljoen gulden netto!
De Staatsloterij schrijft daarmee geschiedenis; het is de
grootste Nederlandse hoofdprijs aller tijden.

55.PHILIPS CITRUSPERS
Met afneembaar reservoir. *49.-1

j(bmpakte grill-bakoven
A'dviesprijs*259.-

1200 WATT FÖHN

PHILIPS xS
SNOERLOZE
WATERKOKER
1,7 liter. Optimaal gebruiksgemak. Adv. *109.-

PHILIPS 1000 WATT Mét diffuser en 2 standen.
STOFZUIGER
. Advifesprijs'39.- '
:
HR6300; Stille stofzuiger
KOMPAKTE
:-.'"' it zuigkrachtregeling'
WATERKOKER
iextra hulpstukken.
Met droogkookbeveilijfiiesp!ïjs*230..
girig. /Adviesptijs*49.-

f

ftdviesprijs*379.-.

179.-

:
AEG 1300 WATT
Éektronisch regelbaar. *299.^

HNlLFISKSTOFZUIGER

gulden netto, of één van de honderdduizenden andere prijzen. Met het
Oudejaarslot van ƒ 25,- maakt u kans
op de helft van de hoofdprijs van 10

Wervelende avond met Mare Klein Essink

139>

ELECTROLUX 1100W
H430; Met metalen buizen.

Meedoen aan de Oudejaarsloterij kan
dit jaar op drie verschillende manieren. Het OudejaarsSuperlot kost
ƒ 50,- en biedt kans op 10 miljoen

BRAUNGASKRULLER
Snoerlöze volumeborstel,

OPLAADBARE3 KOPS
PHILISHAVE
;
HS805; DUBBELE scheertechniek en tondeuse.
Adviesprijs*215.- '

Verende scheerhoofden | KOFFIEZETTER

prestaties in reiniging
door uniek filtersysteem.

Aarrt. Prijs
Prijzen ƒ 50,-Lot
220.000 ƒ
220.000 ƒ
220.000 ƒ

Mare. Klein Essink luidt het nieuwe jaar dit keer wel heel
feestelijk in. Hij presenteert op 31 december bij RTL4
opnieuw een spetterende OudejaarsloterijShow, waarin de
trekking van de vijfde Oudejaarsloterij plaatsvindt.
vrij van kansspelbelasting in Nederland is uitgekeerd, valt gegarandeerd
op een verkocht lot. Er is dus iemand
die 1997 wel heel feestelijk begint...
Dit wordt een jaarwisseling om niet
te missen: vanaf half elf voor de buis,
met alle OudejaarsSuperloten, Oudejaarsloten en OudejaarsTwinloten in
de hand. En dan maar wachten op
de trekking, van het allerlaatste lotnummer van 1996...

1
1
1

80
100
100

40
50
50

2
2
2

2.200
2.200
2.200
2.200

200
200
500
1.000

100
100
250
500

220
220
220
220

1.997
1.997
2.000
2.000

22 ƒ

5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
20.000
20.000
50.000
200.000

1 ƒ 1.000.000
21 ƒ
10.000

999
999
1.000
1.000

2.500
2.500
2.500
5.000
5.000
10.000
10.000
25.000
100.000

1 ƒ10.000.000 5.000.000 5+serie
50.000
5
21 ƒ 100.000
Dit prijzenpakket is gebaseerd op 22
series van 100.000 loten van ƒ 50,-.
Een Oudejaarslot van / 25,- geeft recht op
1/2 deel van de op dat nummer gevallen
prijzen.
Alle prijzen worden netto uitgekeerd.
Dat betekent dat er over de gewonnen
prijzen geen kansspelbelasting hoeft te
worden betaald.

12-KOPSSTUNT • . : • • . '
Maximaal 2 per,klant.

IIELE STOFZUIGER:

S227; Sterke 'motor, op:
tjmale zuigkracht, :meta-; BRAUNOPLAADBAAR
iën .buizen, Air-C lean- Scheérapparaat met snellijter. . Adviesprjjs'449.- laadsysteem.Ady. *178:-..

89;500 WATT TURBO
Elektronisch regelbaar.

Mare Klein Essink en Daniëüe Overgang
al helemaal in Oudejaarssfeer.

lÖ-KOPS THERMOS *
Koffiezetter met ther- -fa
moskan. Ad viesprijs.*! 09.- i

269.-

PROFESSIONELE
TONDEUSE
voor thuis. Adviesprijs*B9.-

FTgifc

Ifuh-r

OC 2

OU-

139.-

Nieuwe, feestelijke verpakking

kalkstaafje, drinkt gewoon l |S
uit de kraan. Adv. *95.-lgi

CARMENVOETENBAD §<
Bruisbadsysteem, ideaal gvoorvermoeidevoeten.*145.- m

KERST KOÖPAVONDEN 18.00 - 21.00 UUR
Alle filialen: Donderdag 19, Vrijdag 20 december.
Maandag 23 december van 09.30 t/m 21.00 uur.
Dinsdag 24 december om 17.00 uur gesloten.

'

Geef eens een lot cadeau

STOOM STRIJKIJZER ml
Regelbare thermoslaat.JNFn
stoomstóotensproeier.*59.-1 *%&

DIGITALE PERSONEN
WEEGSCHAAL
Weegt nauwkeurig.

500.000 5+sorie
5.000
5

Hoofdprijs

Adviésprijs'219.- . :

pPLAADBARE
KRUIMELZUIGER
Maximaal 2 per klant.

10
20
30

Extra prijs

BRAUN
l
FLEX •,
CONTROL
4005; Zwenkend scheerhoof d, tweeling scheerblad.

MOULINEX S U P E R
^000 W a t t vermogen.
Aïiviesprijs*229.-.

Prijs
Eind/25,-Lot cijfers
goed

20
40
60

22.000 ƒ
22.000 ƒ.
22.000 ƒ

PHILIPS 10-KQPS
HD7200: Koffiezetter. *69.-

fHlLIPS 1300 WATT
[TC537; Elektronisch re-r
gelbare zuigkracht, automatisch oprolsnoeren
Iri.etalen buizen. Adv.*440.-

koop van de loten voor de Oudejaarsloterij gaat door tot en met maandag
30 december. Er worden maximaal
2,2 miljoen loten van ƒ 50,- verkocht
en de hoofdprijs valt gegarandeerd
op een verkocht lot. Door het beperkte aantal loten is het wel mogelijk dat
de Oudejaarsloten al vóór 30 dcceniber uitverkocht raken. Wie dit historische moment niet wil missen, doet
er dus verstandig aan snel naar één
van de vele verkooppunten te gaan.

Prijzenpakket
Oudejaarsloterij 1996

Topartiesten in vijfde
OudejaarsloterijShow
Goud en glitter, champagne en oliebollen bepalen de sfeer in de studio
van waaruit het programma wordt
uitgezonden. Behalve optredens van
top-artiesten als René Froger, Cordon
en Marco Borsato, draait het in de
show natuurlijk om de trekking van
de winnende lotnummers.
Met als klap op de vuurpijl, vlak voor
middernacht, de trekking van de
hoofdprijs van tien miljoen gulden
netto. Die prijs, de grootste die ooit

miljoen, namelijk 5 miljoen gulden.
Hiermee is deze hoofdprijs l miljoen
gulden hoger dan vorig jaar. De
Staatsloterij introduceert voor deze
extra feestelijke editie van de Oudejaarsloterij bovendien het OudejaarsTwinlot: twee loten van ƒ 25,met hetzelfde nummer. U kunt één lot
cadeau doen aan bijvoorbeeld een
familielid of een goede vriend. Dat
betekent samen spelen en samen kans
maken op 10 miljoen netto. De ver-

Hang eens 10 miljoen in de kerstboom!

Wie een Oudejaarslot cadeau wil
geven, kan deze maand bij de verkooppunten terecht voor een speciale
cadeauverpakking. De Staatsloterij
heeft een feestelijk, gouden kokertje
laten ontwerpen waarin het 'gelukscadeau' kan worden verpakt. De
nieuwe feestverpakking is gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt en
bovendien geschikt om in de kerstboom te hangen. Het OudejaarsTwinlot is speciaal ontwikkeld om cadeau

te geven. Een Twinlot bestaat uit
twee loten van ƒ 25,- met hetzelfde
lotnummer. U kunt één lot cadeau
doen aan een familielid of goede
vriend. Dat betekent: samen spelen
en samen kans maken op 10 miljoen
gulden, of één van de andere honderdduizenden prijzen uit de in totaal
65 miljoen gulden tellende prijzenpot. Maar natuurlijk passen ook het
OudejaarsSuperlot en het Oudejaarslot in de nieuwe cadeau verpakking!

Oudejaarsloten: zolang
de voorraad strekt
Het aantal loten voor de Oudejaarsloterij van 1996 is beperkt.
Er worden niet meer dan 2,2 miljoen loten van ƒ 50,- verkocht.
De verkoop van de loten gaat in principe door tot en met
maandag 30 december, maar de loten kunnen ook al eerder uitverkocht raken.
Oudejaarsloten zijn verkrijgbaar bij de verkooppunten van de
Staatsloterij en op het postkantoor.

Weekmedia 17
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Haltestraat 37a Zandvoort \ t
Tel.:023-5715810

Kodak

Daarmee bent u tegen alle
ongelukjes beschermd.
Verlies, schade of diefstal?
Geen probleem, Expert
lost dit direkt voor u op,

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE
NIEUW bij uw Kodak specialist
Zonder negatief direct een foto van uw foto.

*
*
*
*
*

Met Kodak Image Magie kunt u uw favoriete foto naar
wens laten verkleinen, dupliceren en afdrukken. Klaar terwijl u wacht!

^

Inzoomen op een detail van uw foto? Terwijl het negatief
ontbreekt? Dat kan heel makkelijk. En het mooie is, dat u
met Kodak Image Magie op het scherm precies ziet hoe de
foto er uit gaat zien. Zodat u zeker weet dat alleen uw
vakantieliefde er haarscherp op komt te staan.
In enkele minuten een foto van uw foto, inclusief passepartout! Dat kan. Kodak Image Magie verandert elke foto
direct in een kant en klaar kado. U heeft ruime keus en
verschillende passepartouts

'',:','•

£444444444444444444444444444444444444444444444444

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

.''' .. ' v"

• •

' (

Vtoor
gaat niets
te veiv

PERBELNIINUUTI
Draagbare telefoons. Je hebt ze in alle soorten en maten.
En wat dacht u van al die abonnementen. Kunt u er nog

Frans Zwaanstraat 64
2042 CE Zandvoort

gelegenheid

per

DE ERICSSON C A 318 .GSM ZAKTELEFOON MET HET LIBERTEL REGIO 20-ABONNEMENT.

GRATIS 2e AFDRUK

Tel.: 023-57 12 275
06-539 44 942

'toten vanaf 29 cent

ktublïeft,
kerstpakket

Ook vanuit foto-C.D. kunt U nu een
foto afdrukken of vergroten

ruime

per

CeJlwav

Niet langer getreurd! Met Kodak Image Magie zijn de
rode oogjes in uw foto enkele minuten verholpen. Zo blijkt
een mislukte portretfoto achteraf toch geslaagd en is die
leuke flitsfoto na bewerking weer helemaal het aanzien
waard.
UW FOTO'S IN EXPRESS-TIJD KLAAR ÉN EEN
GRATIS TWEEDE AFDRUK VAN AL UW FOTO'S
ALS U NU UW FILMPJE LAAT ONTWIKKELEN
EN AFDRUKKEN.

Afwerkingsbedrijf
voor al uw
stucadoorswerk

'Overal en altf/d bereikbaar.

LIBERTEL

ZONDAG OOK OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

NOORD

ALLEEN BIJ EXPERT
EEN JAAR LANG GRATIS
ALL-RISKS-GARAIUTIE.

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkepad 6
TelVFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

,Extra lage prijzen door
gezamenlijke inkoop van
3000 Experts in Europa,

wijs uit worden? Wees verstandig, kom naar Expert. Voor
dit unieke pakket: de Ericsson GA 318 GSM zaktelefoon
in combinatie met het Regio 20-abonnement. De superkleine, lichte en gebruiksvriendelijke Ericsson zaktele-

l iDQi TI
IAIL/1 \ L J.I
«UI SERV

foon (hiernaast ziet u 'm op ware grootte) kost u dan

wensen u.

Gratis een jaar lang
Expert All-Risks-Garantie

maar 25,-. En het Regio 20-abonnement van Libertel
is niet voor niets het populairste abonnement.van
Nederland. Kies voor zekerheid en kom naar Expert.

*997

Gtfl }//;:( 'Jf

Prijzen incl. BTW.

Gratis Omruilgarant ie
bij al uw aankopen.

Betaalgemak met de
Expert Creditcard;

ƒ50,ex. BTW

E X P E R T -,

Zie voor het adres van de Expert bij u in de buurt onze
grote advertentie elders in deze krant.

DA A R

W O R D

J E

W l J ZE R

B

m
Nieuwsblad
van 31 december 1996
Ik kies model:
Naam:

ƒ75,-

V.

ex. BTW

VUURWERK

Adres:
Postcode:

r

Plaats:

VERKOOP DATA'S

Handtekening:
editie 17
Mijn tekst luidt:

28 - 30 - 31 december
Grote Krocht 20
Wisselkantoor Oonk
t.o. Albert Heijn

ƒ110,ex. BTW

Inzenden tot uiterlijk 20 december 1996 aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Tel. 023-5717166
Fax: 023-5730497

VUURWERK

V A IU
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-iidverlenticH kunnen wor<l**n gestel over l of 2 kolonimen breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
Sluitingstijd; dinsdag 12.00 uur.

U kunt uw lekst telefoniseh opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
ir

Zanclvoorls Nieuwsblad, Ga.sll)iiisplein 12, 2042JM

Zand voort;

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Zand voorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,

Uilhoornbe Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad. ƒ5,82 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
if
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Informatie over onze overige aantrekkelijke adver-

tcntieconibinatics in de Micro's xijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
*k

Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.

if

Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverlecr-

ders buiten bel verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW

U kunl de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor bezorgklaclilcn) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
weck.
Voorde betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

-io\, waar zijn die leuke man- Omgeving Amsterdam: met Heiderzien via naam of toto.
nen tussen de 34-"40 jaar, Anja. Ik ben 30 jaar, heb een Tel.: 020 - 6167164.
Financiën en
waarvan ik (vr.) er 1 zoek? leuk huisje/baan en auto. Ik
handelszaken
Ben jij robuust, breed ge- zoek een lekker maatje, geen
schouderd, romantisch inge- watje, maar wel met gevoel. .k. gevr.: meubels, o.a.
steld en ben jij ook op zoek Een schouder om tegen aan bankstellen, eethoek en div.
naar een vaste, leuke relatie? te leunen, iemand aan wie je 'evens gehele inboedels of
Vind jij vertrouwen en respect alles kwijt kunt! Ben jij dat? zolders opruimen. 4040246.
V.A, ƒ75 • DORSMAN
DE KLUSSENBUS
Bel: 06-350.15.156, 1 gpm.
ook belangrijk?
Voor iedere klus, bellen dus.
blijft toch goedkoper!
Boxnummer 370289.
06-350.15.156,
1
gpm.
BoxBel
nu:
023
5714534.
De advertentie-afdeling
Tel.: 023 - 5713780
nummer 981503.
Verrassende,
dynamische, jehoudt zich het recht voor
SCHILDER heeft nog tijd v. • Wij behouden ons hetvlet Ellen uit Amstelveen. Ik stijlvolle en zeer slanke vrouw advertenties, eventueel zonbinnen- en buitenwerk. Vrijbl. recht voor zonder opgave van Den 45 jaar, 1.68 m lang en van eind 40,1.72 m lang en 60 der opgave van redenen, te
prijsopgave.
redenen teksten te wijzigen ieb een normaal postuur. Ik kilo zoekt JOU! Ik wil mijn hart weigeren (art. 16 Regelen
Bellen na 18.00 uur: 5719800. of niet op te nemen.
leb donkerrood haar en groe- verliezen aan een onderne- 'oor het Advertentiewezen)
ne ogen. Ik ben sportief, rook mende, lieve, sterke en veelnieten heb een fulltime baan. zijdige man. Mijn innerlijk en
Mode
Jij sportief, ondernemend en uiterlijk zijn in orde! Van jou
ook? Bel: 06-350.15.156
omantisch! Tot horens!
06-350.15.156 1 gpm. Box-1 gpm. Boxnummer 232977.
nummer 310941.
Voel jij je prettig in een spijGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken vlet Marja. Ik ben een 46-jari- kerbroek, maar ook in een
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- ge vrouw. Ik zoek en lieve, pak. Heb jij enig niveau? Ben
tussen 35-45 en langer dan
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot eerlijke en betrouwbare man jij1.85.
Ben je niet wanhopig op
'an mijn leeftijd. Om een lang
17.00 uur. Voor info: 023 - 5717177 of 5715021.
verhaal kort te maken: ik zoek zoek naar een relatie met een
Cft
een leuke vent! Mannen, ik vrouw, dan moet je reageren
Opleidingen/cursussen
wacht op jullie reacties. Ik op deze advertentie.
06-350.15.156, 1 gpm. Boxwoon in omg. Schiphol.
06-350.15.156 1 gpm. Box-nummer 201224.
nummer 320014.
Welke kanjer wil met mij het
avontuur opzoeken? Ik ben
een blonde meid van 23. Ben
Te koop
je benieuwd? Reageer! Ik
IM
aangeboden
zoek een spannende date!
diversen
06-350.15.156, 1 gpm. Boxnummer 321201.
DUITS CULTUREEL CENTRUM
14-pits inbouwgasstel met
Herengracht 470 Amsterdam 020 --6230421
ilectr. ontsteking + klok,
10 niveaus ook beginners. Tevens literatuur, converOnroerend
AT AG, beige, ƒ25. 5713509.'
satie. Speciaal progr. voor handel, industrie, juristen.
goed te koop
13 januari t/m 27 maart. Inschrijving 6, 7, 8 januari.
Olivetti el. schrijfmachine,
aangeboden
attaché koffer / 50. 5715253.
IN 1997 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering?
Voor VROUWEN start in jan. '97 een intensief begeleidings- Te
koop:
bistrotafeltjes,
traject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage, 60x70, gietijzeren voet, ƒ55 EGMOND BINNEN. Keurig
Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier: p.st. Tel.: 5243141/5712613 hoekh., 7 kam., gr. gar., tuin,
020 - 6239369.
duinzicht, vaste pr. ƒ 249.000
antwoordapparaat).
k.k. Tel. 072 - 5067330.

Dames/heren gevraagd, 18 tot 35 jaar, die filtersigaretten
roken en mee willen doen aan marktonderzoek. U krijgt hier
een vergoeding voor. Inl.: 020 - 6654447.

Restaurant „Queenie"
receptie - familie- of huwelijksdiner
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
• Prettige kerstdagen
gewenst aan familie en
vrienden. Fam. Koper.

Weggelopen of
gevonden dieren
Vermist sinds 26/11: zwart
katertje met wit puntje aan
staart, Oosterparkstraat, omgeving Watertoren, roepnaam Dikkie. Wie heeft hem
§ezien? Hoge beloning.
el: 023 - 5719721.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529
Verenigingsnieuws
• ledere donderdagav. gezellig schaken bij de Zandv,
Schaakclub. Info. 5717978.

Gewijzigde sluittijden
MICRO'S

Autoverzekering

Geef uw MICRO-advertentie voor de
Kerstweek op tot
vrijdag 20 december 10.00 uur.
Tel. 020-562.6271 Fax 020-665.6321

Monet Strijkservice

4)]Vtetaiïior£ose Ntctamorfosc IVietanriorfose
MODEL:
IRENE VERSTEEGE
HAAR:
H Al R WAVE
Zeestraat 56, Zandvoort

Deutsch

tel. 57 30 838

Goethe-lnstitut

MIDDENSTANDSDIPLOMA AOV

Oproepen - Mededelingen

Attentie ! !

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

5 maanden, 2 avonden p/wk, 10 maanden, 1 avond p/wk.
Start 3 en/of 6 februari. Bij Amstelst./Berlagebrug. Al 30 jaar
een betrouwbaar adres voor opleidingen handel! College
Beroepsonderwijs Amsterdam, afd. Handel. Info. 6924129.
PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
Tel.: 023 - 5718486.

Dieren en
dierenbenodigdheden

Zalenverhuur
De hondentrainingen gaan in
januari weer binnen beginnen. Lekker met uw pup/jonge/oude hond bezig zijn. Dat
is toch voor iedereen fijn.
uw adres voor koud buffet Inl. en opg. Ellen Oats, tel.
023 - 5713368, na 19.00 uur.
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619. Heeft uw hond nog lang
haar? Maak zijn vacht nu
Zoekt u ruimte voor vergade
ring, feest, club of partij? winterklaar, anders blijft hij
Komt u dan eens praten me te lang nat, zo is er snel kou
gevat. Voor info Ellen Cats,
mij, A.J. v.d. Moolen,
telefoon 023 - 5730068.
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.

Party-service
PELIKAAN

Kennismaking

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

di t/m za 9.00-17.30 uur
MAKE UP;
JOLANDA V. DIJK
Zeestraat 56, Zandvoort

tel. 57 30 643
di t/m za 9.00-17.30 uur
FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26
Zandvoort
tel. 5713529

Woningruil

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten.
Tel.: 020-4873315.
Jongeman, 19 jaar, zoekt kamer in Zandvoort of omgeïng. Tel.: 075 - 6166652.
Auto's en

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Rijles auto's
en motoren
Al bias Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

auto-accessoires
Ford Escort 1600 combi '85,
5-deurs, zeer gaaf, trekh.,
APK 5e '97, ƒ1500.
Tel.: 0652 - 815308.
T.k., leuke auto v. klein prijsje:
Citroen Visa, net gekeurd,
80.000 km. Tel.: 023-5712297.
Wegens
omstandigheden:
Volvo 340 GL Special, '92,
33.000 km, ƒ 7500; Opel Omega, '87, 125.000 km, i.z.g.st,
ƒ4500. Tel.: 023-5718560.
WIKA •
Autoruiten en kentekenplaten. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

Zie ook de pagina's
• Klaverjassen op donder- REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
SHOWROOM
dagavond in 't Stekkie.
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
in deze krant.
Info: Erica 5715215.
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
06-Nummers
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
Felicitaties
Woninginrichting
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
NIEUW Be SUPERBOX
Te koop: z.g.a.n., 1 jr oud • Dave, gefeliciteerd met je4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
rijbewijs, nu kan je met je trotSkip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
bankstel, leer, lichtbruin.
Amsterdam:
hallo,
met
Ria.
Iki
se oma boodschappen doen.
Amsterdam: ik (vr.) ben üb
ga direct met haar apart!
Telefoon: 023 - 5713965.
ben een gescheiden vrouw jaar, heb kastanjebruin haar.
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
• Dave, gefeliciteerd met je met 2 kinderen. Ik zoek een Ik zoek een man met karakter
• ANNULERINGEN van uwrijbewijs, in 1 keer. We zijn
00 245 292 777 Het telef.nr SEXKONTAKT:
vrouwen
advertentieopdrachten kunt u trots op je. Papa en Mama. ieve, eerlijke man voor een en pit, die zijn eigen weg in dat alle 06 sexnummers over- (25+) willen sex. Direkt a/d
goede vriendschap. Denk jij zijn leven kiest. Ik ben een
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
bodig maakt (200 cphm).
lijn! 06-96.63 (80 cpm)^
richten aan Centrale Orderaf- • De nieuwe kampioen Brac- dat jij dat bent? Reageer dan! barkeeper en houdt van zindeling Weekmedia, Postbus co Italiano 1996 gekozen op Wie weet wordt het wel meer gen. Heb jij lang haar? Prima! '95 cpm) haar eerste
SM-VOOR-2: direkt apart
dan vriendschap. We zien het Bel me... 06-350.15.156,
de winner is onze Tobias.
ANG-BANG met drie man voor dominant sexkontakt.
156,-1000 AD Amsterdam.
wel! 06-350.15.156, 1 gpm. 1 gpm. Boxnummer 917171. 06-320.322.29. .
06-320.329.99 (75 cpm).
Boxnummer 330170.
Eén
telefoontje
is
genoeg
ADRESSEN
SM-voor-2: voor 'n streng of
Uitgaan
Amsterdam: ik ben Joyce en om m contact te komen met Dames geven hun adres
onderdanig SEXkontakt! Bel:
ben 49 jaar. Ik houd van
de persoon van jouw keuze. :n tel.nr.fca. 1 gpm)
06 - 9537 (80 cpm).
gezelligheid in Amsterdam en Probeer het eens en bel
GROTE MINIATUURTREIN- EN MODELAUTOBEURS
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
van de natuur. Ik zoek een 06-350.222.21 (100cpm).
te Haarlem, zon. 22 DEC., 10-15 u., Spaarnehal.
aardige man van ± 50 jaar, in
Hete negerinnen echt
Re Carelsenplein 1 (bij winkelc. Schalkwijk), 300 tafels. Amsterdam. Zullen we eens Hallo, je spreekt met Rita. Ik Amsterdam gaydating: man- opbellen (80 cpm).
kennismaken tijdens een ben een vrouw van 54 jaar, zie nen uit A'dam willen sex!
TRIOSEX: 'n vrouw of man
er jong uit, heb blond haar en 06-350.446.20 (75 cpm).
etentje? 06-350.15.156
Geopend van woensdag tot en met zondag.
1 gpm. Boxnummer 414603. blauwe ogen. Ik hou van zon, Amsterdam sexdating: vrou- extra in bed. Sexkontakten!
Bel: 06-98.44 (75 cpm).
zee en strand en ben op zoek
Aan de vleugel, in het weekend:
Amsterdam: ik ben Jan,, 42 naar een leuke man voor een wen uit A'dam willen sex!
'MAICKEL DE VRIES
Vrouwen
(40+) willen snel
06-98.96
(75
cpm).
jaar, 1.80 m lang, heb donker leuke, gezellige afspraak.
Reservering, tel. 023-5713599.
haar en ben slank! Ik heb een Dag, tot hoors. 06-350.15.156 Amsterdam sexdating: vrou- SEX! DIREKT APART! Bel nu
06-96.33 (1 gpm).
Do. 19 dec. kerstdansparty v. Grote vlooienmarkt A'veen- goede baan en houd van mu- 1 gpm. Boxnummer 202861. wen uit A'dam willen sex!
singles v.a. 30 jr dansen/ont- Oost zo. 22 dec. 10-17 uur, ziek, golfen en uit eten gaan.
06-350.445.79
(75
cpm).
HOMO-voor-2,
SNEL Direkt
moeten/gratis
loterij/extra Escapadehal (Escapade 1). Ik zoek een Nederlandse Hallo, kanjer van Amsterdam
Apart met een hete jongen!
en
omstreken!
Ik
(vr.),
44
jaar,
ANONIEME sexafspraakjes 06-98.78 (60 cpm).
hapjes. 'De Ossestal', Nieu- Inl.: Midland BV, 033-4751167. vrouw van ± 40 jaar. Spreekt
Sexkontaktlijn Amsterdam.
welaan 34A, Osdorp, v.a. 20u.
dit je aan? Dan wil ik dat van ben modern gekleed, volslank en houd van de goede 06-320.330.79 (75 cpm).
Kerels gezocht voor
je horen! 06-350.15.156
SEX met dames (40+)
1 gpm. Boxnummer 224755. dingen des levens. Ben jij
Markten/braderieën
slank, tussen de 40 en 45,
06-97.05 (75 cpm).
Amsterdam: ik ben Mark. Ik baard/snor en een jeanstype?
in heel Nederland
Koop nu Passie, 80 pag. met
ben 30 jaar, 1.87 m lang, heb Reageer! Ik zoek een vaste,
GEHEEL PRIVÉ
GRATIS Kerst CD. Passie op
kort blond haar, groene ogen serieuze relatie.
je PC! 1 gpm 06.350.110.66
en zie er verzorgd uit! Ik zoek 06-350.'15.156 1 gpm. BoxNu met Tatjana 30 foto's
26 dec. (2e kerstdag) vlooienmarkt Emergohal te Amstel- vrouwelijk gezelschap in Am- nummer 359356.
24U/PD 1 gpm
amateur bloot. Gratis Likko!
veen; 18 en 19 jan. Sporthal Centre Point te Almere-Stad; sterdam, om te gaan stappen
Alles over sex en liefde.
BEL ME THUIS!
26 jan. Sporthal Hogendorp te Amsterdam.
of iets anders leuks te doen! Hallo, leuke dames tot 35
Passie Sexinfo 010-2944.908.
ORG. HENSEN, tel. 023-5402334 b.g.g. QP-53147728.
Zoek je ook gezelschap? Bel jaar. Hebben jullie zin in een
dan 06-350.15.156 1 gpm.leuk avondje stappen in Am
Luister
naar sexoproepen van
Platen en CD COLLECTORS
(ca.
1
gpm)
sterdam? Reageer dan! Ik
vrouwen (40+). DoorschakelMARKT zond. 22 dec. 10-16 Musici en artiesten Boxnummer 490172.
VERNIEUWD
(man) ben 31 jaar, 1.90 m lang
dienst. 06-95.17 (80 cpm).
uur, Apollohal, Stadionweg
Hoi, ik ben een verlegen en weeg 90 kilo! Ik houd van
DAMES GEHEEL PRIVÉ
A'dam.
Koor zoekt erv. tenors/bas vrouw van 23 jaar en houd erg uitgaan en hoop spoedig van
Naar bed met
veel van reizen en lezen en jullie te horen! 06-350.15.156
(am.) voor uitv. requiem
getrouwde vrouwen thuis.
Technisch personeel Mozart in '97. 020-6972625. gezellig de stad in gaan. Ben 1 gpm. Boxnummer 468099. 24u/pd ca. 1 gpm
06-96.03 (80 cpm).
jij een spontane, eerlijke
gevraagd
Het
is
een
beetje
vroeg,
maar
Dames
zoeken
contact
en
Postcode
sexdating: vrouwen
jongeman van rond de 25
Verhuizingen
uit jouw postcode-gebied!
jaar? Woon je in de buurt van ik (vrouw) ben op zoek naar stellen zich persoonlijk
06-97.37 (80 cpm).
Amsterdam? Dan ben jij het iemand om sneeuwballen aan u voor.
KAV Autoverhuur BV, vestimee te gooien en de kerstging Aalsmeer, vraagt all- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en misschien wel! 06-350.15.156, boom op te tuigen. Hou je van 06-350.20.206 ca. 1 gpm
Postcode-sexdating:
round bedrijfswagenmonteur, kamerverhuizingen/ transport. 1 gpm. Boxnummer 297263. blond haar en blauwe ogen? Dominante vrouwen geven sex in jouw postcode-gebied!
i.b.v. groot rijbewijs.
Voll. verz. Dag-nachtservice. Hoi, ik ben Suzanne. Ik ben 23 Reageer dan snel.
tel.nrs voor SM-kontakt.
06-95.67 (80 cpm).
Tel.: 0297 - 326206.
020-6424800 of 06-54304111. jaar en ik zoek een leuke vent 06-350.15.156, 1 gpm. Box- 06-320.325.80 (1 gpm).
Vrouwen gratis 06-46.33.
tot 30 jaar, die leuk en sportief nummer 216313.
Regiosexdating: vrouwen uit
is, om mee uit te gaan! Dat
Divers personeel gevraagd
jouw siad/regio willen sex!
moet wel lukken toch? Tot Het is in zo'n advertentie ge06-95.11 (1 gpm).
horens en de groetjes 06- makkelijk om jezelf mooier af
te spiegelen. Ook ikzelf (vr.) 24 u/pd (75 cpm)
SEX! Telefoonnummer van
350.15.156,
1
gpm.
BoxnumKindermodellenbureau „SPECIAL KIDS". Het bureau met de
ben niet de dunste, maar wel
leukste kinderen. Voor info en gratis inschrijving stuur recente mer 250034.
GAY-kontakten: snel Direkt studentes, ze geven echt hun
ontzettend aardig. Wil je
nummer. 06-95.01 (80 cpm).
foto + persoonlijke gegevens naar SPECIAL KIDS, Haarlem- Hoi, ik ben Tanja. Ik ben 27 horen welke kwaliteiten ik Apart met een hete knul!
merweg 319 D, 1051 LG Amsterdam. Tel. 020 - 400.34.02. jaar, heb blond haar en bruine heb, dan moet je naar mijn 06-95.18 (60 cpm).
HOMO-KONTAKTEN
ogen, 1.69 lang en zie er goed advertentie luisteren. De keus Heerlijk DISCREET apart met Direkt apart met een hele
Fotomodellen (m/v) gezocht.
uit. Ben jij een mooie man, is dan gemakkelijk!
hete vrouwen uit Amsterdam. hete knul uit Amsterdam!
Bel infoband: Inter Look 020Kunst en antiek
met pit en uitstraling, zelf06-96.13 (60 cpm).
06-350.15.156 1 gpm. Box- 06-320.322.11 (75 cpm).
400.34.02. Gn inschr.geld.
verzekerd, beetje arrogant en nummer 310940.
Lijkt het u leuk om te werken
ongebonden? Dan moet je
Hoi, hoi, met Tanita. Ik ben 26
Diverse clubs
als visagiste of hairstyliste?
zeker reageren.
jaar, heb lang rood haar en
Bel dan voor info Instituut Nederlands-lndie,
06-350.15.156,
1
gpm.
Boxantieke
blauwe ogen. Ik ben 1.70
V.i.P. 0344 - 65.22.21, ook
meubelen en antiek-look: 700 nummer 461713.
lang, slank en zoek een 2 warme STUDENTES privé, Eén telefoontje is genoeg
's avonds bereikbaar. Oplei- stoelen, div. modellen tafels,
Hoi,
met
Patricia!
Ik
zoek
een
vriendje om leuke dingen massage, relax, trio. Midden- om in contact te komen met
ding in eigen regio. Niet leef- ook met marmer, kasten,
leuke afspraak met een leuke mee te gaan doen. Dingen weg 89A A'dam 020-6925183. de persoon van jouw keuze.
tijd gebonden, m/v.
banken, vitrines, bureaus,
Probeer het eens en bel
jongen! Ik ben zelf 1.78 lang, zoals concerten, muziek en
decoratie enz. JAN BEST, heb blond haar en blauwe gezellig thuis! Spreekt dit je Amber Escort: 020 - 6328686 06-350.222.21 (100cpm).
v.a. 19 u. GEZELLIG! Discreet
Computerapparatuur Keizersgr. 357, 020-6232736. ogen en kan heel gezellig zijn. wel aan? Bel dan NU!
Luxe privéhuis! 12 meisjes,
Showr.: Mr. J. Takkade 30. Ik heb een droog gevoel voor 06-350.15.156, 1 gpm. Box- geen chauffeur a.d. deur.
en software
ƒ 125,- p.u. Bubbelbaden,
Aalsmeer, 020-6412137.
humor, hou van avontuurlijke nummer 484986.
Privé A'dam, 9 top-meisjes. sauna's. 10.00-1.00. Sarphatidingen en ben heel romanOok heerlijke trio's v.a. 10 u. park 118 A'dam 020-6723022.
• Te koop aangeb.: 3 joytisch. 06-350.15.156, 1 gpm Hoi, ik ben Eduard. Ik ben 32 Overtoom 443, 020-6188677.
jaar, Indonesisch en kom uit
sticks voor spelcomputer, tot
Boxnummer 246445.
300 in voorraad
de omgeving van Amsterƒ25. Tel.: 023 - 5717503.
antiek, klein,
Ik ben een jonge vrouw met dam. Ik ben 1.82 m lang, heb
groot, dik, dun.
Diversen
lang, krullend bruin haar. Ik een normaal postuur, zwarl
Kinder/baby-artikelen
zoek via deze advertentie een haar en bruine ogen. Ben ji
goed uitziende man, die goec een leuke, slanke jongedaKeizersgracht 357,
NIEUW de SUPERBOX
in zijn vel zit! Ben jij ± 1.80 m me? Bel dan voor een af020-6232736.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
en heb je zin in een ritje met spraak en daarna dansen!
Showroom:
• Te koop: tweeling 3-in-1
ga direct met haar apart!
de sportauto? 06-350.15.156 06-350.15.156 1 gpm. BoxMr. J. Takkade 30,
combiwagen ƒ250,-.
Bel direct: 06-350.22204 (1gpm).
1 gpm. Boxnummer 294219. nummer 379718.
akmppr 020-6412137.
Tel.: 0297 - 540103.

06-350.20.202

Restaurant „Queenie"

BEL DAMES THUIS!

Vlooienmarkten

06-98.50

06.96.80
06.96.88

MiCRO's

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.
'.": v 1 . . :

TAFELS

Jan Best

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zand voort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bnr. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij /ijn niet aansprakelijk \oor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het

recht \<>or zonder
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden inaele- °PRave van redenen
verd bij een aanleveradres "
<L:f cn J" "'-''*K6" o
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur. me' °P te nemen Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tol vrijdag 17.00 uur.

' • • • ' - • . . ' , '••",\-.\"'• '•-'••'•;. •;':""•.:..\:.'•,' • Jv.'.v;•..";,'; ~•.'. . ; " ~•'''. .•. -•'• • . ' ' - , ' , ' ' • ' \'''^','-"••''•;..' -;.;'.;.i•••'.":'»-.'.'.'.:.,-'r.y..';'ii;.,;';;-!).:i'-j'''

Zandvoorts Nieuwsblad

ECHT THUIS!
06.350.10.350

KOLONIAALSTIJL

1

voor de particulier:
3 regels gratis

èc!17

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
Vm 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels/ 14,38
t/m 9 regels/ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas met opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, lot een maximum van CLMI advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven f 300.-) kunt u niet giatis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17..W *BTW."
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

HAARLEMMERSTRAAT 48
Karakteristiek vrijstaand woonhuis met
tuin voor en achter
de begane grond wordt leeg opgeleverd, de 1e verdieping is verhuurd
INDELING
beg gr entree, gang, toilet, kamer-ensuite met serre voor en achter, voorzijkamer, achterzijkamer, keuken
* gelegen vlakbij het centrum dorp
* achtertuin op het zuiden
* verwarming thans via gaskachels
* grondopp circa 250 m2
ƒ 350 000 -

DR C.A. GERKESTRAAT 39-43
Bouwkavel ter grootte van circa 425
m2
" Bebouwingsmogehjheid 2 lagen
plus een kap
* Eventueel bouw van appartementen
mogelijk, na goedkeuring gemeente
* Huidige bestemming
meergezinshuizen
ƒ 450 000,-

VAN GALENSTRAAT 7

WILHELMINAWEG 22

BURG V FENEMAPLEIN 4/10

Woonhuis met tuin Schitterend uitzicht zee Ruime tuin
INDELING
beg grond entree/hal ruime slaapkamer, kleinere kamer badkamer met
douche, toilet en wastafel
1e verd hal, woonkamer met open
haard, schuitpui naar terras o h zuiden, luxe woonkeuken met apparatuur, slaapkamer, badkamer m bad,
wastafel en toilet
* Eventueel is een garage te koop
* c v gas combiketel
* grondopp ca 161 m2
* tevens is een stukje grond 27 m2
gehuurd voor ƒ 90,- per jaar
* Voorbehoud aankoop andere woning
ƒ 475 000 -

HOEK-HERENHUIS met garage rondom tuin m lommerrijke omgeving
INDELING
beg gr hal, garderobe, toilet, L-vormige living (ca 53 m2), open keuken m
mbouwapp en natuurstenen vloer, bijkeuken, studeerkamer
1e verd 3 slaapkamers badkamer en
afzonderlijke douche & 2e toilet
2e verd zolder
* goed onderhouden
* aan 3 zijden tuin
* woonkamer met parketvloer en
dubbele beglazing
* c v gas en boiler
* aanvaarding 1 maart 1997
* grondopp 432 m2

Royale 4 kamerflat met schitterend uitzicht over land en zee,
centraal gelegen t o v winkels en N S
station

• ' '
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INDELING
beg grond entree, ruime hal, grote
doorzonkamer met open haard en 2
balkons, 2 slaapkamers keuken, badkamer met ligbad, apart toilet, berging
o d begane grond
* servicekosten ƒ 465,- per maand
inclusief stookkosten en warm water
* Erfpacht ƒ 196,- per jaar
ƒ 298 000,-

ƒ 498 000,
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KOSTVERLORENSTRAAT 90
Goed onderhouden hoek-herenhuis
direkt grenzend aan het "Alexanderpark" met voortuin en besloten, zonnige achtertuin met schuur en achterom
INDELING
beg grond entree/ruime gang, toilet,
kelder, royale living met serre (50 m2),
moderne open keuken 1e verd 3
ruime slaapkamers met diverse vaste
kasten, waarvan 1 met openslaande
deuren naar balkon, luxe badkamer m
dubb wastafel, ligbad, toilet, douche,
uitgevoerd m travertm met blauw samtair
* woonkamer m parket en open haard
* c v gas combiketel (1994)
* grondopp 165 m2
ƒ 398 000,-

"•*;."'•"
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SECR. BOSMANSTRAAT 15 A
Bovenwoning, nabij het strand en
vlakbij het station gelegen
INDELING
entree, trap naar 1 e verd
overloop, woonkamer, witte keuken, 2
slaapkamers, douche/toilet, balkon
voor en achter
* woonkamer met parketvloer
* alle kozijnen van kunststof met
dubbele beglazing
* opp woning 60 m2
ƒ 179000,-

BREDERODESTRAAT19
Royaal woonhuis, helft van dubbel,
met tuin voor en achter, vlakbij het
centrum van het dorp en op loopafstand van zee gelegen
INDELING
beg grond entree/hal, toilet, kelder,
kamer-en-suite, keuken, bijkeuken,
overloop, toilet, 4 kamers vaste trap
naar 2e verd
1 zolderkamer, douche en zolderbeging, vliermg
* kamer-en-suite met parketvloer en
deuren met glas-m-lood
* royale achtertuin zuidoost
* ged v v kunststof kozijnen
* verwarming thans via gaskachels
* grondopp 297 m2
ƒ 429 000,-

PRETTIGE
KERSTDAGEN

WILLEMSTRAAT 10 GEDEELT.
Bouwkavel ter grootte van circa 130
m2
Gelegen m het centrum van
Zandvoort

ƒ 215000,7
1
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WILHELMINAWEG 21
Royale villa met tuin voor en achter,
gelegen m groene buurt van
Zandvoort
INDELING
beg gr entree, hal, toilet, royale woonkamer met open'haardpartij, open
keuken, bijkeuken
1e verd 3 kamers toilet, badkamer
met ligbad en wastafel
2e verd 2 kamers, keuken, douche
* schuur in achtertuin en fietsenbergmg in de voortuin
* zeer verzorgde woning, een bezichtiging waard
* verkoop onder voorbehoud aankoop
andere woning
* c v gas
* grondopp 205 m2
ƒ 539 000,-
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STATIONSPLEIN 15/2
Royaal 3 kamerappartement op 1 e
verd van luxe gebouw gelegen, centraal t o v zee en dorp
Ind Entree/hal, gang toilet, ruime
living (10 20x5 50) met zonnebalkon
luxe open keuken met apparatuur, bijkeuken met aansluiting voor wasmachme, grote slaapkamer met in'oopkast, luxe marmeren badkamer met
ligbad en douche, logeerkamer
* marmervloer keuken en badkamer
* parkeerplaats en berging inpandig
* mechanische ventilatie m keuken
toilet en badkam individuele c v
* voorschotbijdrage aan Vereniging
van Eigenaars ƒ 271 - per maand

ƒ 449 000,-

VAN OSTADESTRAAT14
Karakteristiek vrijstaand woonhuis met
royaal zomerhuis nabij centrum gelegen INDELING WOONHUIS Entree,
gang toilet, kelder keuken, woonkamer eetkamer
1e verd hal voorkamer acnterslaapkamer, douchemaker
ZOMERHUIS
entree, toilet, woonkamer, keuken
1 e verd 2 slaapkamers
* woonhuis met c v gas en gasgeijser
voor warm water
* verwarming zomerhuis via gaskachels
* grondopp 144 m2
* het pand staat vermeld op de
gemeentelijke monumentenlijst
ƒ 325 000,-

DE RUYTERSTRAAT 10/1
3 kamerappartement op 1e verdieping
met groot terras op het zuidwesten

. en een huiselijk

997

INDELING
entree/hal, woonkamer, keuken, badkamer met ligbad, wastafel en toilet, 2
slaapkamers, berging op de begane
grond
* zonneterras ca 40 m2
* gedeeltelijk voorzien van dubbel glas
* zeezicht vanaf terras
* voorschotbijdrage aan de vereniging
van eigenaars ƒ 250,- per maand,
excl verwarming
ƒ 179000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 94
In 1995 geheel verbouwde villa met
aan 3 zijden tuin, gelegen m het groene deel van Zandvoort
INDELING soust garage, 1 kamer,
werkruimte en was/droogruimte
beg gr entree/hal, toilet, Z-vorm
woonkamer m open haard, mod zeer
luxe woonkeuken met alle apparatuur
1e verd 3 slaapkamers, luxe badkamer rruduobad, douche, toilet
2e verd 2 slaapkamers, bergkamer
* berg gr voorzien van een grenen- en
lammaatvloeren
* zeer goed onderhouden
* woonkamer met schuifpui naar groot
terras o h zuiden
* c v gas combiketel
* grondopp 882 m2

ƒ 849 000,-

HAARLEMMERSTRAAT 37

Vrijstaand
villa, gebouwd
rond 1907
(Jugendstil)
met diepe tuin

KOSTVERLORENSTRAAT 74 A
Royale bovenwoning gelegen in groene buurt van Zandvoort
INDELING
entree/gang toilet kast woonkamer
met serre ruime keuken grote slaapkamer douche wastafel aansluiting
voor wasmachine balkon op het zuiden
* op loopafstand van centrum dorp en
zee gelegen
* grotendeels voorzien van kunststof
kozijnen
* veel originele paneeldeuren
" verwarming thans via gaskacheis
ƒ 198000,-

NVM
MAKELAAR

NGEN

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

Indeling parterre entree, hal met originele plavuizen, toilet, kamer-en-suite
m dubbele open haard werkkamer,
originele keuken, kelder
1e verd overloop, balkon, toilet, 4
slaapkamers, badkamer
* geheel gerenoveerd in 1992
* veel originele details
* luxe marmeren badkamer m duobad douche, bidet, 3e toilet
* garage mogel (voorbeh toestemmmg)
* oplevering m overleg
* c v combiketel HR (1992)
* grondopp 450 m2
* colleg m Aerdenhout & Omstreken

ƒ 749 000,-
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Jozef en Maria houden in weer en wind de wacht
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Van Marie
wethouder

DEZE WEEK:
12 PAGINA'S

ZANDVOORT - De politieke impasse is doorbroken.
VVD-er Andries van Marie vult de lege plek pp die deze
zomer ontstaan is door het aftreden van Rita de Jong
(VVD). Als handreiking naar Van Marie zijn de portefeuilles herschikt. De nieuwe wethouder neemt Financiën over
van Piet Flieringa (GBZ) en Onderwijs van Gerard Versteege (CDA). Flieringa beheert voortaan de portefeuille
Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer. Maatschappelijk
Welzijn gaat naar Versteege.
De nieuwe wethouder wordt
niet' door iedereen gesteund.
Slechts tien van de zestien aanwezige raadsleden stemden
donderdagavond tijdens de
raadsvergadering voor Van
Marie. Wie er precies voor of
tegen Van Marie waren, was officieel geheim. Maar al van te
voren gaf Han van Leeuwen
(D66) aan dat hij zich tegen Van
Marie zou verzetten. Volgens
Van
Leeuwen had
er een coalitie
van vier par tij en moeten komen, waarbij
er gesprekken -met alle partij en tegelijk gevoerd hadden
moeten worden.
Dat is ook de mening van de
Partij van de Arbeid. De drie
PvdA-ers uitten hun verzet
door demonstratief te blijven
zitten, terwijl de andere raadsleden de nieuwe wethouder feliciteerden.
Fractievoorzitter Jeannette
van Westerloo suggereerde bovendien dat Van Marie een stuk
tumgrond van de gemeente ten
onrechte ingenomen heeft. Volgens Van Marie hebben heel
veel bewoners van de Fahrenheitstraat het stukje gemeentegrond al tien jaar als tuin in
gebruik. Zijn vrouw heeft er
pas drie jaar geleden een tuintje
van gemaakt. De gemeente wilde de grond niet verkopen, omdat er leidingen onder zouden
zitten maar inmiddels is gebleken dat dat niet klopt en nu
wordt de grond mogelijk wel
overgedragen.
De benoeming heeft tot een

Agathakerk
inde
steigers

scheuring binnen de VVD geleid. De Jong steunde donderdagavond Van Marie openlijk,
Theo van Vilsteren verliet de
vergadering om niet te hoeven
stemmen en Van Caspel liet
zijn afkeuring zeer duidelijk
blijken. Hij vindt de stap van
Van Marie 'ongeloofwaardig en
onbegrijpelijk.'
Deze zomer ondertekende
Van Marie net
als Van Caspel
en Van Vilsteren een brief
waarin
de
VVD zegt dat
zij zich terugtrekt uit het
----- college vanwege het slechte
functioneren van wethouder
Versteege. Van Marie leverde
daarnaast ernstige kritiek op
de begroting voor 1997. Hij
vond zeven ton extra m de begrotmg. Bovendien stelde hij
zich enige tijd geleden achter
een motie van wantrouwen tegen Flieringa op.
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Kerstmenu:
roliade of
hersenen?

Benoeming
verscheurt
VVD-fractie

Hein Blokker blij met groen
licht voor parkeerreferendum
ZANDVOORT - „Nu had
de champagne moeten knallen," zegt Hein Blokker.
„We hebben er veel energie
in moeten steken, maar de
gemeenteraad heeft nu dan
toch besloten om een referendum over het parkeren
te houden. En'dat is fantastisch." Blokker is één van
de mensen die een handtekeningenactie op touw zette
voor het parkeerreferendum. Er werden ruim 1500
handtekeningen verzameld.
„We zijn er nu nog niet, hoor.
We houden de vinger aan de
pols. In een van de ambtelijke
stukken staat dat de initiatiefnemers van de handtekenin-

Zandvoort in
oude knipsels
ZANDVOORT - Het boek
met oude knipsels over' Zandvoort is uit. liet boek, samèngesteld door W.A.H. Keur en uitgegeven door het Genootschap
Oud Zandvoort, is verkrijgbaar
bij het Cultureel Centrum op
het Gasthuisplem. De prijs van
het boek bedraagt 24,95 gulden.
De officiële overhandiging van
het boek aan de burgemeester
vindt begin januari plaats.
W.A.H. Keur heeft jarenlang
knipsels uit tijdschriften en
kranten verzameld. Hij kwam
ze tegen op beurzen en kreeg ze
toegestopt door mensen die
wisten dat hij ze spaarde. Dankzij het Genootschap Oud Zandoort is het een aardig boekje
geworden.

Millenium
ZANDVOORT - Haarlem
had al zijn eigen Milleniummonument. Theo van Vilsteren
(VVD) wil nu ook dat Zandvoort er een krijgt. Het is volgens hem een cadeau voor de
bevolking, waar overigens de
bevolking wel zelf aan mee zou
moeten betalen. Want de gemeente zou' er 150.000 gulden
voor beschikbaar moeten stellen. Bovendien hoopt hij dat de
middenstand wil sponsoren.

Waterstanden B
Datum
HW
LW HW LW
25dec 03.46 11.46 15.56 --.26dec 04.25 00.04 16.3512.15
27 dec 05.06 00.45 17.0812.55
28dec 05.39 01.14 17.4513.36
29 dec 06.1601.44 18.2114.15
30 dec 06.46 02.15 18.5514.46
31 dec 07.14 02.56 19.2915.05
01 jan 08.06 03.36 20.2616.06
02 jan 08.56 04.14 21.1416.45
Vaanstand:
LK do 02 jan 02.35 uur.
Hoogwater: vr 27 dec 17.08 uur
NAP -f 122 cm.

Laagwater: zo 29 dec 14.15 uur
NAP : 82 cm.

genactie ook bij het opstellen
van de tekst voor het referendum betrokken moeten worden. Daar houden we de politiek aan," zegt een strijdbare
Blokker.
Het maandenlang lobbyen
voor het referendum heeft in
elk geval succes gehad. Eerst
hadden de meeste politici nog
veel bezwaren, maar die waren
donderdagavond tijdens de
raadsvergadering verdwenen.
„Het grappige is bovendien
dat ik heel veel ideeën hoorde
die wij al in het begin geopperd
hebben. Alleen wethouder Plieringa heeft in al die tijd nog
niets geleerd. Hij zegt bijvoorbeeld dat er onder Park Duijnwijk geen grote parkeergarage
kan komen. Waarom zou dat
niet kunnen? Die wijk is toch
nog niet gebouwd? In zo'n garage kunnen bewoners uit de
wijk, maar ook uit de Van
Speijkstraat hun auto kwijt. En
natuurlijk de toeristen."
Flieringa wil wel eventueel
nadenken over een parkeergarage onder het plein bij de watertoren, zo bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering waarin het referendum en
het parkeerbeleid weer eens
aan de orde kwamen.
Dat parkeerbeleid stuit op
veel verzet bij de politiek. Weliswaar heeft Plieringa zijn plannen iets aangepast (hij heeft het
tarief voor de vergunningen bijvoorbeeld verlaagd) maar op
zijn eigen partij GBZ na zit
geen van de partijen erop te

wachten.
Een referendum over dit parkeerbeleid vinden D66 (Van
Leeuwen/Termes), PvdA en
VVD daarom zonde van het
geld. Ze willen eigenlijk dat er
eerst een nieuw plan komt en
dat vervolgens de bevolking
zich daarover uitspreekt. Het
CDA vindt het huidige plan ook
niet goed, maar meent dat het
te ver gaat om helemaal opnieuw te beginnen.
„Ik word er gek van," riep
CDA-er Bluijs uit toen D66 en
de PvdA donderdagavond een
motie indienden. Die haalde
het niet. Negen politici (CDA,
GBZ en Rita de Jong van de
VVD) meenden namelijk dat
het huidige parkeerbeleid aan
een referendum onderworpen
moet worden. Zeven politici
stemden voor een nieuw parkeerbeleid.

In de tuin van Mare Versteege en Nina Ojevaar op de hoek van de
Prinsesseweg en de Koninginneweg is het volop kerst. In weer en
wind staan Jozef en Maria daar in een stalletje rondom de kribbe.
Mare heeft de stal zelfgemaakt van hout. De poppen komen uit een
poppenkast. Zij dragen geen dure merkkleding, nee, Mare en Nina
naaiden voor Jozef en Maria kleren van een oude parasol en een
vlag. „Twee jaar geleden hebben we de stal voor het eerst neergezet in onze tuin. We kregen er heel veel reacties op," vertelt Mare.
„Een kind vroeg zelfs een keer of hij er een cadeautje bij mocht
leggen. Dat had geloof ik iets met zijn godsdienst te maken."
Sommige Zandvoorters hebben zo naar de stal uitgekeken dat ze
deze zomer al aan Mare en Nina vroegen of het kersttafereel er dit
jaar weer zou komen te staan. Dat is dus inderdaad het geval.
Volgens goed katholiek gebruik tot en met Driekoningen (6 januari)
Foto Andre Lieberom

Camping De Duinrand
kan in april verhuizen
ZANDVOORT - De verplaatsing van camping De
Duinrand is definitief rond
en in april kunnen de caravans waarschijnlijk verhuizen. De familie Pomper, de
beheerder van de camping,
heeft vrijdag het contract
ondertekend op het provinciehuis in Haarlem.

Man plundert rekening bejaarde
ZANDVOORT - Een veertigjarige Haarlemmer is vrijdag
voorgeleid bij de rechtercommissaris, omdat hij volgens de
politie vijftigduizend gulden, een videorecorder en een
computer van een 91-jarige vrouw uit Haarlem heeft wéggenomen.

De politie kwam de man op duizend gulden cash in zijn
het spoor, omdat hij in het casi- huis gevonden en meteen terugno in Zandvoort vijfduizend gestort op de rekening van de
gulden voor de vrouw wilde op- bejaarde vrouw.
nemen. De bedrijfsbeveiliging
van het casino waarschuwde de
(ADVERTENTIES)
politie.
De man deed al enige tijd
Hotel Hoogland
klusjes en boodschappen voor
de vrouw. Hij haalde bovendien
: Voor
' "uw feest,
'
' party
' of' receptie
'
'
geld van de rekening van de
vrouw. De politie heeft twintig-

In het contract is geregeld
dat diverse ministeries samen
vier ton, het circuit 350.000 gulden, de provincie een ton, de
gemeente een ton en de Kamer
van Koophandel vijftigduizend
gulden bijdragen. Als alles meezit beginnen de werkzaamheden in januari. De caravans
gaan over in april.
De hoogte van de bedragen
was al eerder bekend. Het
wachten was volgens J. Pomper
op een van de ministeries. Dat
heeft pas vorige week het geld
overgemaakt. Volgens gedeputeerde Priso de Zeeuw is er bovendien de afgelopen maanden
druk onderhandeld over controle op de afspraken.
De verplaatsing is onderdeel
van de grootscheepse opknapbeurt van het circuit. De huidige camping wordt natuurgebied. De caravans van De Duinrand komen dichter bij de
Zandvoortse
bebouwing.
„Enerzijds krijgt het circuit de
A-status, anderzijds moet het
beter in de omgeving passen,"
aldus De Zeeuw.

pagina 3

Cor (91 jaar)
over armoede
in Zandvoort
pagina 5
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie, tel 571.8648

Volgens Van Marie is het echter beter om het verleden te laten rusten. Dat argument vindt
hij zwaarder tellen dan geloofwaardigheid tegenover de kiezer. „Moet je dan al die rotzooi
houden? Al een halfjaar zijn we
ZANDVOORT - Woensdag 8
bezig om een nieuw college te
vormen. Als we nu geen knoop januari wordt om kwart over
hadden doorgehakt, hadden we twee de eerste paal geslagen
appartementencomplex
nog weer moeten doormodde- van
ren met twee wethouders. Nee, Nieuw Duynen op de plek waar
ik ben niet bang dat Van Caspel Paviljoen Zuid heeft gestaan.
zal proberen om mij onderuit te
krijgen. Er was toch een meerderheid donderdagavond," zegt
hij een dag na de raadsvergadermg.

Nieuw Duynen

Uw krant
niet
ontvangen?

Welstand keurt entree badhuis af
ZANDVOORT - De welstandscommissie houdt de
verbouwingsplannen voor
het vroegere badhuis (Raadhuisplein 4) nog even tegen.
De welstandscommissie wil
niet dat er deuren in de twee
ramen rechts komen. Het is
de bedoeling dat zich in het
badhuis beneden een of
meerdere winkels vestigen.
Boven wordt het verbouwd
tot appartementen.

Bel dan i.v.m.
Kerstdagen
nabezorging
vrijdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

tect W.F. Doeglas in 1902, op de
gemeentelijke monumentenlijst staat. De monumentencommissie heeft overigens
geen bezwaar tegen de voorgestelde verbouwing.
'(ADVERTENTIE)

Volgens J. Beelen van de welstandscommissie „straalt de
huidige entree m het midden
uit dat je daar naar binnen
moet. De toegang zoals die nu
gepland is, maakt geen logisch
onderdeel van de voorkant uit.
Het kan alleen als er rechts een
totaal nieuwe pui zou komen."
Dat kan echter niet omdat
het pand, gebouwd door archi-

van 10.00-17.00 uur

Chaplin twee keer op het witte doek te zien
ZANDVOORT - Wie niet naar de kerk gaat op de avond
voor Kerst, kan terecht bij filmclub Simon van Collem in
het Circus op het Gasthuisplein. Dan draait de filmclub
om half acht maar liefst twee films: A night out van
Charlie Chaplin en een film over het leven van deze
beroemde man.
A mght out is een korte film
die het publiek opwarmt voor
de hoofdfilm, de biografie van
Richard Attenbprough over
Chaplin. Volgens Thys Ockersen van de filmclub is het een
„vermakelijke film, waarin
ook Chaplins jeugd in het Londense East End wordt getoond. Chaplin bezocht zijn
oude buurt trouwens vlak
voor zijn dood nog even. Hij
was net op tijd. Daarna zijn de
huizen afgebroken." Als komiek vertrok Chaplin op een
gegeven moment samen met
het vaudevillegezelschap van
Pred Karno naar de Verenigde
Staten. Daarin zat ook Stan
Laurel (van 'De dikke en de
dunne').
Attenborough heeft volgens
Ockersen zich sympathiek tegenover Chaplin opgesteld.
„Chaplins toestanden met
vrouwen komen niet al te nadrukkelijk naar voren. Die ver-

wikkelingen worden tamelijk
vrolijk afgedaan, terwijl het in
werkelijkheid minder florissant was. De film kon dan ook
de goedkeuring van Chaplins
familie wegdragen. Sterker
nog, zijn dochter Geraldine
speelt mee. Ze is in de huid van
haar grootmoeder gekropen,
de moeder van Chaplin. Een
vrouw die balanceert op het
randje van krankzinnigheid."
Robert Downey speelt de
'master himself. Hij lijkt als
twee druppels water op Chaplin. „Maar," moet Ockersen
toegeven, „zodra hij Chaplin
nadoet, zie je dat er een wereld
van verschil is." Of Chaplin de
film zelf mooi> gevonden zou
hebben is dan' ook de vraag.
Hij was namelijk een perfectionist. „Tot op het maniakale
af zelfs. Hij kon maanden nadenken over hoe hij een filmscène moest opnemen."
Goldrush nam hij bijvoor-

beeld eerst op lokatie op, maar
besloot later om de opnamen
nog eens over te doen in de
studio, omdat hij niet tevreden
was. „Alles werd nagebouwd
en het moest allemaal kloppen," vertelt Ockersen. De geluidloze film Goldrush is overigens op zondag 12 januari tijdens een bijzondere voorstelling'te zien bij de filmclub. Het
Max Tak Orkest treedt op en
een zogeheten explicateur legt
uit wat er op het doek gebeurt.
Volgens Ockersen zijn er nog
kaarten verkrijgbaar, maar
dienen belangstellenden niet
te lang te wachten. De kaarten
zijn te koop aan de kassa van
het Circus.
Dinsdagavond 24 december vertoont
filmclub Slmon van Collem 'A night
out' en 'Chaplin'. De voorstelling beglnt om half acht. Thys Ockersen
leidt de twee Films In. Op zondag 12
januari treedt het Max Tak Orkest op
tijdens de vertoning van de Chapllntilni 'Goldrush'. Beide fllmactivltelten vinden plaats In het Circus op het
Gasthuispleln.

Robert Downey lijkt als twee
druppels water op Chaplin.
Pas als hij hem nadoet, zie je
het verschil
Foto AicluefThys Ockeisen
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STOOKAKTIE '96/'97
L v. m. de feestdagen
verschijnt de stookwijzer
8 januari '97

Woningbouwvereniging E M M is

AANKONDIGING VAN EEN
EXTRA LEDENVERGADERING
WOENSDAG 22 JANUARI 1997
20.00 UUR

de

IN HET RODE KRUISGEBOUW,
NICOLAAS BEETSLAAN 14

vrijdag (27 december 1996)

Intern fax/modem 28k8
Fl. 12O,OO
IOMEGA ZIP Drive 100Mb
Fl. 36O,OO
Goldstar CD-ROM 8 speed
Fl. 2O09OO

na 2e Kerstdag gesloten.

Op de AGENDA staan de punten:
BESTUURSVERKIEZINGEN

Op deze dag kunnen wij u niet van
dienst zijn.
Op alle andere werkdagen bent u
van harte welkom.

Ten gevolge van de laatste ledenvergadering treden de vice-voorzitter en de secretaris af. Het interimbestuur stelt voor de heren C. Jagtenberg en H.
Gerke te benoemen in het bestuur, (tegenkandidaten tot 8 januari schriftelijk indienen bij secreta-

Voor dringende technische klachten zijn wij echter altijd bereikbaar
onder het volgende telefoonnum-

mer:

Alle prijzen incl. BTW en onder voorbehoud tegen inlevering van deze bon van 18 dec. tot 'De
Kerst'.

Eetcafé
de KLIKSPflflfl

Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana

M

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Buureweg 1-3 lel. 57 15736

0

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
Afdeling Zandvoort

In de maand december is de Klikspaan ook
hei gezelligste eetcafé, want wij blijven,
ongeacht welke dag het is, gewoon open! l
Of het nu kerst, Sinterklaas of nieuwjaar is..'..
Wij zijn met Sinterklaas, Kerstavond;
1ste én. 2de kerstdag
gewoon geopend op de normale tijdqn,
.
ïoals u van ons gewend bent.
Zelfs de avond en nacht van de jaarwisseling
' ; . . staan wij geheel tot uw beschikking
om er weer. een perfect feest van te maken!

'

Dus kom naar de Klikspaan als ü het
in december gezellig wilt hebben! ' '

riaat)

VERANDERINGEN bij het RODE KRUIS n.a.v.
NOTA "ZORG VOOR ELKAAR"

Directie & personeel
: Eetcafé de Klikspaan, Zandvoort
tel. 023-5712889

Informatie door de heer H. Bruin (Kringbureau

NH)

FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG EN ZORGZAAM 1997

,

Voor eveniueelè vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Spreek ons aan achter de bar of bel ons op. •

DRINGENDE
TECHNISCHE KLACHTEN

AMSTERDAM:,
Kinkerstraat 51, ST 020-4890077

023-5717577

HAARLEM:
Kruisweg 61, 'S 023-5322597

WONINGBOUWVERENIGING

EMM

LEO POLAKHUIS
ZORGCENTRUM

Snel in levering van alle PC's op maat!
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV

In het Zorgcentrum Leo Polakhuis wonen 328 bewoners, waarvan 100 in hel
somatisch verpleeghuis en 228 in het verzorgingshuis. Ten behoeve van
bewoners in liet verzorgingshui'! wordt ook psychogeriatrische -org verleend.
Binnen hel Zorgcentrum zijn circa 325 medewerken werkzaam. Het Leo
Polakhuis is een zorgcentrum in ontwikkeling. Dit komt o.a. tot uitting In een
vergaande integratie van het verzorgingshuis en het verpleeghuis.
In hel Zorgcentrum wordt gewerkt vanuit een humanistische zorgvisie.

Ter ondersteuning van het management zoeken wij een
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV
is gesloten op zowel 27 december 1996
als op 30 en 31 december 1996

MANAGEMENT-SECRETARESSE m/v
Energie Noord West

Dit betekent dat aanvragen en opzeggingen op deze dagen niet in behandeling
kunnen worden genomen
In geval van storingen in de dnnkwatervoorziening kunt u het bedrijf bereiken via
telefoonnummer (023) 520 13 00

(24 uur, verdeeld over 4 dagen)
U zult met name werkzaam zijn ten behoeve van de manager zorgverlening. Daarnaast vervangt u de directiesecretaresse tijdens haar afwezigheid.

ENW Kennemerland N.V.

Over de functie:
Tarieven geldig voor het leveringsgebied Kennemerland met uitzondering van de gemeente Haarlem

Rijksweg 501. Postbus 2113 1990 AC Velserbroek
telefoon (023) 520 1300

Nieuwe elektriciteitsprijs
Tarieven per 1 januari 1997 inclusief BTW

Over uzelf:

Enkeltarief
H

Prijs per kilowattuur
Vastrecht per aansluiting per maand

Woensdag - donderdag - vrijdag
HAPPY HOUR l6.00-T8.00 uur

23,95 et was 23,95 et
ƒ5,58

Dubbeltarief
Prijs per kilowattuur hoog "
Prijs per kilowattuur laag ' 2 *
Vastrecht per aansluiting per jaar

Met de kerstdagen a la carte eten
Reserveer nu uw tafel

26,17 et was 26,17 et
14,71 et was 14,71 et
ƒ8,81

Ecostroorrr

Wij bezorgen ook spareribs en div. andere
gerechten

Pri]s per kilowattuur 7,9 cent extra. ' J

Boul. Barnaart 22 - Zandvoort
Tel. 023-5715445
Dinsdags gesloten

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

Tel.

De belangrijkste taken zijn:
- Ondersteuning van management bij het voorbereiden, notuleren en verzorgen van de followup van verschillende vergaderingen, projecten enz.
- Verzorgen van in- en uitgaande correspondentie
- Bestandsbeheer en tekstverwerking
- Agenda- en archiefbeheer

1

In de prijzen per mVKwh is de Regulerende Energieheffing opgenomen. Hierdoor zijn de eerste 800 m3
7,5 cent/m ! goedkoper en de eerste 800 Kwh 3,5 cent/Kwh goedkoper.
:
Het laagtarief geldt van: maandag tot en met vrijdag van 23.00 tot 07.00 uur, van vrijdag 23.00 uur tot
maandag 07.00 uur, op alle officieel erkende feestdagen (l januari, tweede Paas-en Pinksterdag, Hemelvaartsdag,
30 april, eersteen tweede Kerstdag).
!
ECO-stroom wordt op alternatieve, milieu-vriendelijke wijze opgewekt. Klanten die prijs stellen op deze schone
elektrische energie betalen hiervoor 7,9 cent per Kwh meer dan de tarieven voor de op traditionele wijze opgewekte
stroom.
4
In de elektridteitsprijzen is de brandstoftoeslag opgenomen. Deze brandstoftoeslag is variabel waardoor
prijswijzigingen mogelijk zijn.
>
Voor informatie kunt u terecht bij ons katoor in:
Haarlem Oudeweg 85, (023) 546 46 46
Ons kantoor is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur geopend.

Deskundig advies.
5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Wij verwachten dat u in het bezit bent van een diploma op minimaal Havo-niveau en dat u
ervaring heeft opgedaan in een vergelijkbare functie. U dient met name ervaring te hebben in
het notuleren van vergaderingen. U kunt overweg met tekstverwerkingsprogramma's, bij voorkeur met Windows en MS Word. U bent in staat prioriteiten te stellen en de werkzaamheden
zelfstandig uit te voeren. Daarnaast beschikt u over goede contactuele eigenschappen, bent u
accuraat en heeft u organisatievermogen. In verband met vervanging van de directiesecretaresse bent u flexibel inzetbaar.

Over de arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van een jaar, waarna verlenging
mogelijk is. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Salariëring is gebaseerd op FWG 35/40, maximaal ƒ4130,00 bruto per maand bij een full-time
dienstverband.

Informatie en sollicitatie:
Nadere informatie omtrent de functie kunt u verkrijgen op maandag 30 december bij mevrouw W. Bosman, directiesecretaresse tel.: 020-6195333, tst. 101. Uw sollicitatiebrief kunt u
voor 6 januari 1997 richten aan mw. A. Rensen, dienst PO&O, Ookmeerweg 268, 1069 MZ
Amsterdam.

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3,145,-Sluit een natoa-mi^ar^erzèkeriiig
bij Üit^aarteeiitruni Haarlem.

c

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
rja, deze uitvaartverzekering is mijn
vertrouwen meer dan tvaartl."

NOORD

gelegenheid
Lid van.

Gecertificeerd
schoenreparateur

UWGAKANTIE
VOOR
KWALITEIT

Een natura-uitvaarÉverzekering,
daar heb je wat aan.

verkoop data
28-30-31 december
Grote Krocht 20
Wisselkantoor Oonk
t.o. Albert Heijn

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
;
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

^ Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzckering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

I PP
I H-l

pq naam:

man/vrouw

£_l straat:

S postcode/woonplaats:

l 3 telefoon:
J. van Campen & Zn.

» Corn. Slegersstraat 2
^andvoort, tel. 5715449

«G "BffiHBt

O

I P4

Z

leeftijd(en):
Bon i" envelop zonder postzegel zenden aan:
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'Gelukkig hebben we flink gespaard voor de renovatie'
Waarom de
Agathakerk zo
bijzonder is

Het zal niemand ontgaan zijn: de Agathakerk staat in
de steigers. De katholieke kerk uit 1928 wordt grondig
aangepakt. En dat was volgens Wim Dresmé, vice-voorzitter van het parochiebestuur, hard nodig. Soms gutste
het water langs de muren. De hele operatie is echter
niet goedkoop. De renovatie kost maar liefst drie ton.

P.J.J. Cuypers ontwierp
in de jaren twintig de Agathakerk en de daar achter
gelegen (voormalige) Mariaschool. In 1928 was de
bouw van de kerk klaar.
Cuypers bouwde volgens
de Amsterdamse School,
een zakelijke, strakke stijl.

T

ERWIJL EEN dag of zes
voor Kerst vrijwilligers de
kerstversieringen aanbrengen, ligt het werk van de
bouwvakkers even stil. Geen
getimmer en geklop, het is te
vochtig om veel te doen. Bovendien is het kerstreces in zicht.
„Maar na 6 januari gaan ze er
weer hard tegenaan," zegt W.
Dresmé.

Wie de glas-in-loodramen van de meeste oudere
katholieke kerken vergelijkt met de ramen van de
Agathakerk ziet al snel het
verschil. Cuypers koos
voor moderne vormen.
Katholieke Zandvoorters bezochten in de negentiende eeuw een andere
kerk: honderd meter naast
de huidige Agathakerk
staat het oude kerkje uit
1854. Sinds het gemeentebestuur deze kerk in 1979
overnam, heet dit Gebouw
De Krocht en vinden er culturele activiteiten plaats.
De begraafplaats achter de
twee kerken is net zo oud
als De Krocht.
Tussen de Agathakerk en
De Krocht bevindt zich de
pastorie, waar pastor Duijves woont. Wie in de mooie
tuin naast de begraafplaats
staat, ziet dat er een stenen
gang tussen de Agathakerk
en de pastorie loopt. Het
heeft wat weg van een afgesloten kloostergang.

Een volle kerk
Om de kerk levend en vol
te houden, wordt er van alles georganiseerd, vaak in
samenwerking met de Lokale Raad van Kerken. Zoals het kerstoratorium zondag. Zo'n zestig zangers en
zangeressen uit de vier kerken brachten voor het
eerst zingend het adventsverhaalylZs appelbloesem in
de winter.
„Best moeilijk om al die
zangstemmen bij elkaar te
brengen," geeft Ria Winnubst van de Lokale Raad
van Kerken toe. „Maar we
hebben ook regelmatig met
zijn allen geoefend. Als
dank kregen de zangers en
zangeressen een appeltje."
Volgens Winnubst was het
zo'n succes dat de kerken
het zeker nog vaker organi-

Het is inmiddels bijna een vertrouwd beeld: de kerk in de steigers
Foto André Lieberom

Lokale omroep ZFM moet
gemeentesubsidie verdienen

Het radiostation ZFM heeft
bij de gemeente aangeklopt
voor een eenmalige financiële
bijdrage van 33.000 gulden om
apparatuur aan te schaffen. De
Voor deze middag heeft het politieke partijen hebben zich
' Zorgcentrum bijzondere gasten inmiddels positief uitgelaten
uitgenodigd zoals bijvoorbeeld over deze subsidie-aanvraag.
professor P. de Kam, hoogleUit welke pot de middelen
raar economie van de publieke
sector aan de Rijksuniversiteit moeten komen is nog onduidevan Groningen, drs E. van der lijk, aangezien de gemeente
Veen, algemeen directeur zorg- Zandvoort (nog) geen budget
verzekeraar Z.A.O., J. Houwe- heeft voor mediabeleid. Er beling, verpleeghuisarts en coör- staan plannen om dit bedrag
dinator zorgbeleid van een ver- uiteindelijk te laten bekostigen
pleeghuis in Almere. In een fo- uit verhoging van de omroeprum, dat geleid wordt door ex- bijdrage.
Nu lijkt me twee gulden per
-politica/journaliste A. van Es
en de ex-hoofdredacteur van jaar voor de ruim zevenduizend
het Haarlems Dagblad, F. Ny- kabelabonnees in Zandvoort
pels, zitten diverse regionale geen onoverkomelijk bezwaar
om bij te dragen in een plaatsebestuurders.
lijke zender. Een lokale omroep is wel een ondersteuning

waard, maar dan moet deze het
ook verdienen!
Ik constateer namelijk een
kolossale onderbenutting van
dit medium, waar de eigen identiteit nog ver te zoeken is. Het
lokale karakter komt nauwelijks tot uiting. Te veel 'nonstop service' en te weinig communicatie met mensen. Deze
omroep lééft niet.
Het feit dat een aantal Zandvoorters weieens naar het radiostation luistert, is geen voldoende onderbouwing voor gemeentelijke subsidies. Een gedegen onderzoek naar dat 'extra' van een lokale omroep
boven regionale en nationale
zenders, is meer op zijn plaats.
Daarbij kan lering worden getrokken uit Sport 7. Je moet publiek hebben om te overleven.
Die speciale binding is van essentieel belang en dat mis ik
eerlijk gezegd. 168 uur per week
uitzendvermogen, daar kun je
veel meer mee doen. Een uurtje
voor senioren en een paar uurtjes voor 'Jan publiek' is echt te
weinig.
Ik vind dus dat er een betere
invulling van de zendtijd moet
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worden ze geschilderd, want ze
zijn zo verroest dat de vensterbanken gingen barsten. Aan de
voorkant van de kerk wordt het
voegwerk onder handen gökomen. En als de aannemer dan
toch bezig is, plaatst deze meteen ijzeren.pinnen om de duiven te weren.
Het meeste werk is echter de
toren. Alle voegen zijn inmiddels uitgekrabt. Hier en daar
bevindt zich nu een proefstukje
nieuw voegwerk nadat er eerst
onderzocht is wat voor specie
er oorspronkelijk gebruikt is.
„Het moet wel een beetje dezelfde kleur zijn," vertelt Dresmé.
Op veel plaatsen is de toren
gescheurd en ondersteuningen
zijn verroest. De galmtaladen
(de horizontale schuine delen
onder de torenspits) moeten
eveneens onder handen genomen worden.
„Toen de steigers tegen de torenspits stonden, konden we
pas eindelijk goed zien hoe het
eruit zag. En opnieuw schrokken we," vertelt de vice-voorzitter van het parochiebestuur. Er
bleek veel meer aan de hand te
zijn dan iemand ooit had durven vermoeden. De koperen afdekplaten moeten vernieuwd
worden. Bovendien zal een
hoogwerker de haan met koperen bol en met kruis van de
toren moeten halen. „Er zit
geen spiertje goud meer op.
Nee, het zag er niet best uit."
Alles bij elkaar betekent de
restauratie een behoorlijke
aanslag op de parochiekas. Had
de katholieke geloofsgemeenschap in eerste instantie op
twee ton gerekend, inmiddels is
dat bedrag opgelopen naar drie
ton. „Gelukkig hebben we gespaard. We hoeven ons over het
geld in elk geval met al te veel
zorgen te maken," besluit Dresmé.
Monique van Hoogstraten

ZANDVOORT - In' 't Stekkie
(Celsiusstraat 190) beginnen op
13 januari diverse cursussen.
Wie zich hiervoor wil opgeven,
wordt verzocht van maandag
tot en met donderdag tussen
negen en twaalf te bellen
(5717113).
Er is onder andere een cursus tekenen en schilderen voor
beginners en gevorderden elke
dinsdag van acht tot tien uur.
Paul van Wierst gaat tijdens
deze cursus in op de techniek
en het observeren. Bij de cur
sus aquarelleren zijn daarnaast
nog een paar plaatsen vrij op
woensdagavond.
Manon de Mooij geeft de cursus creatief, waarbij de cursisten allerlei soorten cadeautjes
maken. De vier lessen zijn op
dinsdag van half twee tot hall
vier.
Zelf kleding maken lukt na
het volgen van de lessen van
SylviaRuisendaal op woensdag
van half acht tot tien. Tot slot
kunnen Zandvoorters donderdagavond van half acht tot half
tien leren kalhgraferen.

Museum dicht
ZANDVOORT - Het Cultureel Centrum, het Zandvoortse
museum, is tijdens de kerstdagen en op 31 december en l januan gesloten. In de kerstvakantie is het Cultureel Museum
wel 's middags open op 27, 28 en
29 december, 2, 3, 4, 5 en 6januari. Behalve de vaste collectie is
er ook een expositie van Anton
Pieck.

Nieuwjaarsduik
ZANDVOORT - Op l januari
vindt de traditionele nieuwjaarsduik plaats rond twee uur.
Wie mee wil doen wordt aangeraden om vlak voor de duik ook
deel te nemen aan de warming-up van zwemveremging Rapi
do. Dat voorkomt blessures.

Vrijwilligers
ZANDVOORT - Voor het begeleiden van kinder- en tieneractiviteiten zoekt 't Stekkie
vrijwilligers. De vrijwilligers
mogen zelf meehelpen bij het
bedenken van activiteiten. Belangstellenden kunnen zich
dinsdag tot en met donderdag
tussen tien en vier uur opgeven
bij jongerenwerker Mare Hillebnnk (5717113).

Meningen

Sietske van den Bos reageert op
twee artikelen in het Zandvoorts Nieuwsblad over ZFM,
de lokale omroep van Zandvoort. Ze vindt dat de lokale omOuderenzorg
de subsidie moet verdieZANDVOORT - Op don- roep
derdag 30 januari vindt een nen.

themamiddag onder de noemer 'Passie voor zorg'
plaats in Zorgcentrum
Zandvoort (Huis in de Duinen).

Het is niet de eerste vertraging, vertelt hij. De wind gooide
in het najaar ook roet in het
eten. Het lukte maar niet om de
steigers tegen de torenspits te
zetten. De bouwvakkers waren
tot de klok gekomen en moesten eerst wachten tot de storm
ging liggen.
Toch zijn er al zichtbare verbeteringen. Zo hangt de deur
naar de kelder weer recht in
zijn sponningen en zijn de muren in de beide sacristies weer
egaal wit. Hier en daar is ook
een nieuwe goudkleurige deurklink te bewonderen.
De schoorsteen is gemaakt,
wat veel lekkages voorkomt.
Bij vorst bevroor het condens
van de kachel in het rookkanaal en bij dooi gutste het water
daarna langs de muren in de
sacristie. Dat kan nu niet meer
gebeuren.
Daarnaast kunnen rolstoelen
makkelijker de ontmoetingsruimte in, doordat de deuren
nu naar twee kanten openklappen en er een hobbel bij de
drempel gekomen is. Er zijn
twee tochtdeuren aangebracht,
die nog wel geschilderd worden. Dresmé: „Tot nog toe zat je
soms weg te waaien in de ontmoetingsruimte."
Die ruimte is trouwens ook
nieuw. Een half jaar geleden
kon de ingebouwde zaal van de
Zandvoortse architect Sterrenburg feestelijk ingewijd worden
tijdens het jubileumfeest van
de Zonnebloem. Tot in Duitsland wordt inmiddels lovend

over de opmerkelijke ontmoetingsruimte gesproken volgens
de vice-voorzitter van het parochiebestuur.
De grootscheepse renovatie
is eigenlijk begonnen met het
opknappen van de begraafplaats. Wie een paar jaar geleden nog over de begraafplaats
liep, dacht waarschijnlijk dat
daar nooit meer iemand begraven zou kunnen worden. Verwilderd en vol, geen plek om als
laatste rustplaats te kiezen.
Een groot deel van de graven
is nu echter met toestemming
van de nabestaanden geruimd.
Er ligt nieuw grind en er staat
een nieuw hek. Voor de weggehaalde overleden kinderen
komt er binnenkort een monument met al hun namen erop.
„Overigens," vertelt Dresmé
wandelend over de begraafplaats, „kwam er bij het opruimen ook een opmerkelijke grafsteen tevoorschijn: de steen
van Th. Martens, de vice-voorzitter van Onderling Hulpbetoon."
Aan de restauratie van het
kerkgebouw ging een uitgebreid onderzoek vooraf. Eind
'94, begin '95 bekeken de Monumentenwacht Noord-Holland
en het bouwbureau van het bisdom hoe erg de kerk eraan toe
was. „Heel erg dus. We schrokken ervan."
Zowel van binnen als van buiten moet er veel gebeuren. Diverse daken, goten, muren, afbeeldingen en raamspijlen
moeten vervangen of grondig
geschilderd worden. Neem het
dak van de zijbeuken. Daar komen nieuwe pannen op. Ook
het dak van de toiletten wordt
vernieuwd en meteen gei'soleerd. Het afdak van de abcis
(de uitbouw achter het altaar)
krijgt waarschijnlijk Canadese
leistenen. „Die zijn oersterk en
mooi donkerbruin."
De spijlen van de ramen zijn
eruitgehaald. Een voor een

Cursussen

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

komen: vermindering van de
disco-functie, meer live interviews, meer live discussies, opbelprogramma's voor jongeren
en andere doelgroepen, eigen
nieuwsgaring en verslaggeving.
Werken aan de eigen identiteit
en het karakter van de lokale
omroep staat dus voorop. En
als daar geld voor vrijgemaakt
moet worden, zal dat zeker wel
komen. Tip voor de zendgemachtigden: boek een retourtje
Paramaribo en luister twee weken naar de radiostations daar.
Allicht dat het wat ideetjes oplevert over hoe de binding met
het publiek tot stand wordt gebracht. Maar of het zó ver gezocht moet worden, betwijfel ik
toch.

sommige bewoners van Zandvoort blojvers discrimineren.

Ik voel me gekrenkt en gediscrimineerd. Ik ben een trouwe
blower en doe dat al- zeventien
jaar. Maar de bevolking van
Zandvoort schijnt het verschil
tussen soft- en harddrugs niet
uit elkaar te kunnen houden.
Zelf heb en maak ik ook fouten (gelukkig maar), maar ik
kan trots zeggen dat ik geen
vooroordeel heb. Als de Zandvoortse bevolking de koffieshops wil sluiten, vind ik dat
ook de horeca moet sluiten,
want er zijn meer alcoholverslaafden dan drugsverslaafden.
De overlast die de horeca met
zich meebrengt is zo erg, dat er
Sietske van den Bos per jaar een paar ton schade is.
Zandvoort
De mensen die in koffieshops
komen, willen alleen maar slapen.
Eigenlijk moet ik mijn naam
S. van der Klauw vindt naar niet zeggen. Maar ik schaam
aanleiding van het artikel over me niet, want ik ben een echte
koffieshop Aladin (Zandvoorts Zandvoorter. S. van der Klauw
Nieuwsblad 18 december) dat
Zandvoort

Blowen
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Kortingen tot 65% op de grote interieurmerken.
Aanstaande vrijdag gaat onze traditionele

En mocht u er komende vrijdag echt niet tus-

vooropruimmg van start. Met ongekende kor-

senuit kunnen, dan komt u gewoon op zater-

tingen op topmerken als Leolux, Gelderland,

dag. Want ook dan kunt u nog volop profiteren.

Cassma, Hulsta, Molteni, Giorgetti, enzovoort.

Tot ziens bij onze vooropruiming.

van der horst;
w

o

Marcel,
Rogier,
Jolanda en
D ave van de
Boucherie
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Binderij 2 Amstelveen, 's Maandags tot 13 00 uur gesloten. Donderdag koopavond. (020) 6412505. Ook m ons wooncentrum: Mare Smithuis Keukenarchitectuur,
SanitairStudio B A D , Solidwood Plankenvloeren & Parquet plancher*, Boley open haarden en kunstgalerie Rem ART.

Kerst '96: gevulde rollade
of gebakken kalfshersenen
ZANDVOORT - Tot een
jaar of twintig geleden stonden steevast kalkoen of rollade op het kerstmenu.
Maar tegenwoordig sieren
veel exotischer zaken de
kerstdis. Bovendien willen
mensen niet langer uren in
de keuken staan. Ze kopen
veel meer kant-en-klaarmaaltijden, ook met Kerstmis.
Wie de Bouchene op de Grote Krocht binnenwandelt, ziet
deze trends meteen terug. „We
zijn wat meer traiteur aan het
worden," vertelt Marcel Horne-'
man. „Dat betekent dat de
Zandvoorters bij ons ook hele
maaltijden kunnen kopen, bijvoorbeeld zelfgemaakte soep,
hazenpeper met gegratineerde
aardappels en peertjes na."
Vanwege de uitbreiding van
het assortiment heeft de Boucherie sinds kort een extra toonbank in de linkerhoek achterin
de zaak staan. Deze week zijn
daar de uit Parijs geimporteerde patés en terrines te vinden
vanwege de kerstdagen.
Na deze Franse delicatesse
smaakt bijvoorbeeld lamsvlees
erg goed. In Zandvoort nog niet
zo bekend, maar volgens slagersvakkringen is deze vleessoort in opkomst. „Vet? Nee,
hoor dat is een misverstand,"
zegt slager Marcel.
Nog exotischer zijn de kalfshersens die tussen de nieren en
tongen liggen. „Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat kalfshersens ook heel lekker zijn, al
is het idee misschien wat luguber. Je kookt ze heel even, haalt
het velletje eraf, snijdt ze in
dunne plakjes en bakt ze. Heerlijk."
Wie dat allemaal niet aandurft, kan ook gewoon kiezen
voor gourmetten of fonduen.
Daarvoor heeft de Boucherie
een uitgebreid pakket met
vleessoorten die redelijk bekend in de oren klinken. Alhoewel, hoeveel Zandvoorters hebben al eens een stukje krokodülen- of kangoeroefilet aan hun
fonduevork geregen?

Zelfs op de oerdegelijke rollade heeft slager Marcel een variatie verzonnen. Een runderrollade gevuld met kaas, lente-ui, spinazie en parmaham.
Hij heeft er alle vertrouwen
in dat Zandvoorters zich laten
verleiden door hem. Marcel
heeft immers na vijf jaar in
Zandvoort op de Grote Krocht
de afgelopen driejaar Heemstede veroverd. „Nu ben ik weer
terug om dit filiaal een nieuwe
impuls te geven," vertelt hij.
„Wat het verschil is tussen de
Heemsteedse klanten en Zandvoorters? In Heemstede verkopen ganzenlever, truffel en kaviaar een stuk beter. Zandvoorters houden van veel en lekker.
Niet priegelen met een biefstukje van een ons, maar gewoon een flinke lap "

Berahtenen tips
ivft «\ (
voor de/e rubriek met
Aikeiinieutts kunt u Muren naarde
redauie \an het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 2ft 2040 \AZand\oort.ofmIe\eren
hij het kantoor op Gasthinsplein 12
Tel 02v5l7MV4SFa\ 021-5730497

New years party
ZANDVOORT - Op oudejaarsavond is er m Dance Club
Yanks (ingang Kosterstraat)
een 'New years party'. Voor dit
feest is een team van discjockeys uitgenodigd die zeer gevarieerde muziek draaien. Het
feest begint met een toost om
een uur en duurt tot vijf uur 's
nachts

Zandvoorter van het jaar
Zandvoorts
ï' Nieuwsblad
Samen met ZFM 107 organiseert het Zandvoorts Nieuwsblad de
verkiezing van de Zandvoorter van het jaar ( m/v)
Wie heeft m 1996 veel voor Zandvoort gedaan en verdient deze
titel' Dat mag u bepalen
Ik kies .
Omdat hij/zij

Inleveren voor 31 december bij het Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12 Onder de inzenders verloten we vier cadeaubonnen van 25 gulden Per gezin mag maar een bon ingeleverd worden
De uitslag maken we bekend in de uitzending 'Goedemorgen
Zandvoort op 4 januari ( van tien tot twaalf uur) en in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 8 januari
Naam
Adres

dinsdag 24 december 1996
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NIEUW
De Diner Bezorglijn
Spareribs m. 3 sausjes
18,50
Halve kip
18,50
Saté varkenshaas
17,50
T-bone
32,50
Tournedos
24,50
Lamskotelet
22,50
Deze gerechten met patat of aardappelen, extra's en sla
Stokbrood kruidenboter
Patat
Aardappelkroket
Sla
Mayo, ketchup, satésaus

3,50
3,=
3,=
3,50

1,=

Div. blikjes
Fles wijn rood of wit

3,=
19,50

Tel. 5715445

T Race Taurant

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klem
Super Noord
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 1 92, Zandvoort
Gasthuisplem12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

AKO
Bruna Balkanende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

^Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

De Vonk

v Lennepweg 4, Zandvoort

Mobil
Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Leerlingen werven?
De nieuwsbladen van Weekmedia hebben op 15 januari en 12 februari 1997
opnieuw aandacht voor scholen en schooltypen
Een goede gelegenheid om een of meerdere advertenties te plaatsen om
(potentiële) leerlingen te werven

Meer informatie?
Bel voor Amsterdam met Esther Nanlohy, tel 020-562 2828 en
voor Amstelveen, Amstelland en Zandvoort met Greet van den Bovenkamp of
Marijke Bom, tel 020-647 5393

Amsterdams Stadsblad - Diemer Courant - de Nieuwe Bijlmer - Nieuwsblad Gaasperdam Buitenveldertse Courant Amstelveens Weekblad Amstelveen Post Aalsmeerder Courant Uïthoomse Courant - de Ronde Vener - Zandvoorts Nieuwsblad

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel n contact te
komen met leuke
meisjes vroimen en
mannen via de
Contactlijn Op de
Contactlijn 06
350 15 15 6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
mgesprot en adver
tenties \an lezers
die een serieuze
partner of ge\\oon
een vriend of
vriendin zoeken
U kunt als Ie/er \an
ten van de nieuws
en huis aan huisbladen \an Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken
Uiteraard kunt via 06 350 1 5 1 5 6 ook /ell ano
mem een gratis contactadvertentie plaatsen U
krijgt nadat u de advertentie heelt ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN code van de
belcomputer Hiermee kunt u later de reacties op
uu eigen nummer beluisteren
Voor nog meer reacties kunt u de door u mgespro
ken advertentie ook nog plaatsen in on/e krant
Probeer het direct Veel mensen hebben op de/e
vuj/e al binnen een of twee dagen leuke contacten
met anderen gckiegen (l 00 gpm)

Vragen over de bezorging?
Bel Interlanden Spreigroep

06-8998200
(20 cpm)

maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

De Diner Bezorglijn

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Spareribs m. 3 sausjes
18,50
Halve kip
18,50
Saté varkenshaas
17,50
T-bone
32,50
Tournedos
24,50
Lamskotelet
22,50
Deze gerechten met patat of aardappelen, extra's en sla

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

TE KOOP
wegens overcompleet
R.V.S. kookketel, electr. SOItr

Kapsalon Henk v.d. Feer
Diaconiehuisstraat 24

ƒ 600,-

is gesloten van
26 december t/m 4 januari
Wij wensen u gezellige feestdagen

Bakkerij toonbank,
ronde ramen 250 cm.
ƒ600,Vis verkoopwagen geheel compleet
023-5715201

NIEUW

Stokbrood kruidenboter
Patat
Aardappelkroket
.Sla
Mayo, ketchup, satésaus

3,50
3,=
Q _
°>~

3,50
1,=

Div. blikjes
Fles wijn rood of wit

3,=
19,50

T Race Taurant
Tel. 5715445
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s® luidsprekers

En ontvang tot
lUUIIj- terug voor
uw huidige luidsprekers.
Er zijn vele redenen om over te stappen op
het Bose® Acoustimass® luidsprekersysteem,
zoals stereo in de hele kamer, levensechte
geluidsweergave en zo goed als onzichtbaar te
plaatsen kubusluidsprekers. Maar vanaf vandaag is er
een extra reden: koop nu een Bose Acoustimass 5-11,7
of 10 luidsprekersysteem en profiteer van een inruilbedrag
tot ƒ 1000,-.

Bose Acoustimass 5-ü luidsprekersysteem ƒ 1998,Bose Acoustimass 7 luidsprekersysteem ƒ 2498,Bose Acoustimass 10 luidsprekersysteem ƒ 2998,Uw aanschafprijs van toen levert nu dik geld op. Daarom garanderen we
altijd een minimum inruilbedrag van ƒ 300,- voor uw huidige luidsprekers
(u kunt maximaal één set luidsprekers inruilen per gekochte set Bose
Acoustimass 5-II, 7 of 10, vraag uw dealer naar de voorwaarden). Bijbehorende
luidsprekers welke gekocht zijn kompleet bij een micro, mini, midi of een full size
systeem en alle merkloze luidsprekers ongeacht de ouderdom hebben een vast
inruilbedrag van ƒ 300,Heeft u reeds Bose® luidsprekers?
Dan heeft u al eerder gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid en krijgt u tijdens deze
inruilaktie maar liefst ƒ 200,- meer terug* bij inruil dan op basis van de tabel wordt berekend.

Tot ƒ 1000,- terug yopr
uw huidige luidsprekers
Bose
Inruttwaarcte
huidige speakers
bijvoorbeeld

1998,
400,-

U betaalt slechts
Bose
Acoustimass 5-11
Énriiwaarcie
huidige speakers
bijvoorbeeld
maximaal

1998,1000,-

U betaalt slechts

Setter sound through research*

AALSMEER: Hartelust; ALKMAAR: De Block, BCC; ALMERE HAVEN: Ruad Hi-Fi; ALMERE STAD: De Block;
AMSTELVEEN: BCC, Expert Koudijs; AMSTERDAM: BCC, Expert Mons, Franse, Polectro Sound & Vision, Kramer, Raf
Hi-Fi Stereo, Ruad Hi-Fi; BEVERWIJK: BCC, De Block; BADHOEVEDORP: BCC; CASTRICUM: Expert de Graaf;
DEN HELDER: Puinbroek-Remmers, De Block; DIEMEN: Expert Dubbelaar & Ligthart; HAARLEM: De Block, BCC, Radio
Stiphout, Expert Haarlem, Elres Audio Visual Centre, Radio Korrekt, Andrea Audio Video; HEEMSKERK:Electron;
HEEMSTEDE: Van Amerongen; HEILOO: Radio Bakker; HILVERSUM: De Block, BCC, Raf Hi-Fi Stereo, Sturkenboom Foto
Video, Veldmeyer Audio Video; HOOFDDORP: De Block; HOORN: De Block, EP: Beerepoot; HUIZEN: Expert Huizen;
IJMUIDEN: De Block; LAREN: Expert de Boer; PURMEREND: De Block, Musicorner, Expert Purmerend; SANTPOORT
NOORD: Korstanje; SCHAGEN: De Block; URSEM: Adam Konijn; VELSERBROEK: Korstanje; VOLENDAM: Kim de Boer;
WORMERVEER: Expert de Graaf; ZAANDAM: De Block, BCC; ZANDVOORT: Radio Stiphout; ZUID-SCHARWOUDE: Woldhuis.
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Moeder gaf
alles weg
aan klanten
H

ET WAREN ZWARE tijden voor de meeste Zandvoorters zo in de jaren
tien. „Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het dorp gehuld
m armoede," aldus Oor van
Poelgeest. Maar de herinneringen aan die tijd zijn mij dierbaar. Ik was nog jong, eenjaar
of acht. We hadden een kleine
kruidenierszaak in de Swaluëstraat en aan de overkant hadden we de prachtige winkel in
glas en lampen (Schaap, red.).
Deze was gevestigd in het vroegere pand 'Het Wonder van
Zandvoort', op de plek waar nu
Ijzerhandel Zantvoort staat.
Als er klanten kwamen, dan
sloeg mijn moeder een doek
over haar schouders en liep
vanuit de kruidenierswinkel
naar de overkant."
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Ze verloor op veertienjarige leeftijd
haar ouders aan de Spaanse griep,
maakte drie oorlogen mee en
overleefde het Jappenkamp. Maar
als de 91-jarige Cor van
Poelgeest-Schaap vertelt, komen
vooral de zoete herinneringen aan
haar ouders hoven. Als jongste telg
uit het geslacht van Cornelis Schaap,
alias 'Kees de Laars', woonde zij
samen met negen broers en zusters
in een huis aan de Swaluëstraat 7. De
kruidenierszaak van haar ouders
was indertijd één van de eerste
winkels van Zandvoort.

de badplaats door
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Celciusplein wordt schaatsbaan
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De 91-jarige Cor van Poelgeest-Schaap bewaart goede herinneringen aan haar jeugd
,

Boven de lampenzaak was
een grote schuur. Daaruit verkocht haar vader meel en haver
voor de dieren. „Wij hadden het
gelukkig goed in die tijd. Maar
de meeste Zandvoorters hadden niet genoeg te eten. Er
heerste grote armoede in het
dorp. Ze kwamen voor een paar
centen een half onsje suiker halen, probeerden in het duin nog
een konijn te vangen of hoopten op een goede visvangst.
Vooral in de periode 1914-1918
(Eerste Wereldoorlog) was het
eten op de bon."
Cor ziet ze nog voor zich, de
Zandvoortse vrouwen die bij
haar moeder in de kruidenierszaak kwamen. „Ze hadden vier
bonnen voor bruine bonen.
'Wat mot ik nou met vier ons
bruine bonen, daar heb ik toch
niks aan, Anna!' zeiden ze dan
tegen mijn moeder. 'Ach, dan
maak ik er toch een pond van,'
zei mijn lieve moeder dan meteen. Dat deed ze met alle klanten. Maar dat gaf natuurlijk
problemen. Want aan het eind
van de maand hadden we massa's bonnen tekort."
Als negenjarige moest Cor die
bonnen altijd opplakken in een
boekje. De boekjes werden
weer ingeleverd bij het stadhuis.
„Om de lege gaten op te vullen, die mijn moeder met haar

liefdadigheid had veroorzaakt,
hadden we een systeem bedacht. Dat werd mij geleerd:
eerst een paar keer rijtjes van
tien bonnen plakken. Vervolgens af en toe wijd uit plakken,
waren het er een paar keer negen. Klopte natuurlijk niks van.
Dus wie moest de boekjes uiteindelijk naar het stadhuis
brengen?...Ik natuurlijk, want
ik was de jongste."
Cor barst nu in schaterlachen
uit. Ze heeft er niet erg onder
geleden. Als kind voelde ze al de
macht der jeugd. „Zo'n kleintje
vertedert, dus keken ze ook
niet zo nauw."
De broers van Cor hielpen
mee in de winkel. Haar vader
trok zich het liefst terug in het
duin, waar hij een aantal groente en aardappelveldjes had.
„Vader had ook een hoop varkens lopen in Noord. Daar stonden verschillende varkensstallen bij elkaar op een stuk
grond, dat zp'n beetje lag in de
omgeving van de Vondellaan.
'De Entos' werd het genoemd,
naar een grote vliegtuigmaatschappij in die tijd. Vonden ze
leuk, die naam. In die tijd
mocht je ook geen varkens
slachten. Verordening van de
politie."
Maar daar had de vader van Cor
wat op gevonden.

„'Ouwe Spies', een bekende
Zandvoorter ging stiekem met
pa mee. Dat varken werd eerst
z'n bek werd dichtgebonden
met een touw, zodat ie niet kon
schreeuwen als ie geslacht
werd. En opeens hadden we een
hele zij spek hangen thuis. Boven hadden we een grote zolder.
Die liep over het hele pand. Er

Maar op een gegeven moment
zei mijn vader: Verhip, waar is
al dat spek gebleven? Hij
schrok. Ik hoor hem nog tegen
haar uitvallen: 'Jij geeft maar
alles weg. We worden straks
nog in het gevang gestopt.'
Toen hebben ze mijn moeder
uit de winkel moeten halen. Ze
mocht de klanten niet meer hel-

Mijn moeder gaf alles weg, dus
hadden we massa's bonnen tekort
stonden overal groentepotten
en daar hing dus ook regelmatig een heel varken. Ernaast
sliep ik met drie zusters in een
bed. Tot 's avonds laat kwamen
de vrouwen eten bij ons halen.
Sommigen kwamen pas om elf
uur 's avonds, moesten eerst
nog vier kinderen in het bad
doen. En mijn moeder leerde
het maar niet af: 'We hebben er
helemaal niks bij, vrouw Anna,'
zeiden de vrouwen verdrietig
tegen mijn moeder als ze groente kwamen halen. En mijn moeder zei: 'Wacht maar even.' Liep
vervolgens naar boven en sneed
iedere keer een stukje spek van
die zij af. Wij vonden het best,
we lustten toch geen spek.

pen, haar baantje werd overgenomen door mijn broers en
zusters."
De mooiste herinneringen
van Cor, waren de zaterdagavonden. „Dan haalden we
broodjes en beleg en werd de
tafel gedekt. Tussen de klanten
door werd er gegeten. Vaak zaten er ook mannen bij ons binnen. Ze hadden voor mijn vader
in het duin gespit en kregen

24 dec. - l jan.

:

Speelweek van 24 dec, t/m 30 dec.

A.L.
Dagelijks
13.30 en 15.30

the nutty professor
A.L.
Do. t/m Di. 19.00
Zo. en Ma. 21.30

16 jaar
Do/Vr/Za/Di
21.30
Filmclub Simon van Collcm presenteert op
woensdag 01 januari 1997 om 19.30 uur

THE SECRET OF
ROAN INISH
Regie: John Sayles
Met: Jeni Courtney en John Lynch
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686
WWW.CIRCUSZAnDVOORT.nl.

dan hun geld. Met een borreltje
zaten ze voor het potkacheltje.
Sommige klanten haalden een
hele mand met boodschappen
op zaterdag. En vaak gaf mijn
moeder ze dan een zakje
'Theeroosjes van de Lindeboom' cadeau. Dat waren hele
lekkere koekjes. Dat sfeertje
zal ik nooit vergeten. Ik voelde
mij heel erg gelukkig."
Cor glimlacht, terwijl ze vertelt over de aangrijpende dood
van haar moeder. Annemarie
van Doorneveld stierf aan de
Spaanse griep, toen ze slechts
veertien jaar oud was. Haar vader stierf in dezelfde week, aan
hetzelfde virus. Volgens Cor,
getuigt een rij graven op het
kerkhof nog van deze slopende
griep, die veel Zandvoorters in
1919/1920 niet overleefden. Ze
woonde daarna bij haar zuster,
zette zich in voor sportclub
OSS en werd later niet aleen
een gevierd sportvrouw, maar
ook een enthousiaste toneelspeelster. Mede door haar inzet

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Dinsdag 23.00 uur: kerstnachtdienst in Hervormde kerk, met
Hervormd Kerkkoor en The
new choir singers. Predikanten: ds J. van Leeuwen en C. van
de Vate. Eerste Kerstdag: ds J.
van Leeuwen, met Hervormd
Kerkkoor en muziekensemble.
Zondag 10.00 uur: ds J. Dondorp. Dinsdag: oudejaarsdienst
19.30 uur SOW met ds J. van
Leeuwen. Gereformeerde Kerk,
Julianaweg 15: kerstnachtdienst en oudejaarsdienst: zie
Herv. Kerk. Eerste Kerstdag:
ds vd Vate. Zondag 10.00 uur: ds
H. Honderd.

(ADVERTENTIE)

•

Het mag gaan vriezen. De bewoners van de Celciusstraat en omgeving zijn(
er helemaal klaar voor. Op het grote plein tussen de Flemmgstraat en de
Celciusstraat m Nieuw Noord komt deze winter namelijk een hele gezellige*
schaatsbaan. Peter Verswijveren, Frans Keur en Karel van de Boogaard!
namen het initiatief en kregen inmiddels een vergunning, en een subsidie,
van 1500 gulden van de gemeente Zandvoort. Er zijn inmiddels stoepran-'
den op het plein gelegd en de tegels werden verwijderd
5
Wanneer de temperatuur daalt onder nul, gaan de kranen massaal open."
Met een beetje geluk'helpt de brandweer misschien ook nog wel een
handje. O ja, er komt ook een echte koek- en zopietent en er wordt'
verlichting aangelegd. De bloemenzaken en kerstboomhandelaren zijn ook1'!
al benaderd. Overtollige kerstbomen worden dit jaar niet verbrand, maar
romantisch om de schaatsbaan heen gezet. (Wat zullen d'r een hoop 'aan,.
de verkering' gaan).
i
De buurtbewoners zijn oyengens hartstikke gastvrij, want iedereen die'
een goed humeur meeneemt is welkom. Lof voor de flexibiliteit van de
gemeente Zandvoort.
|

Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45: Dinsdag: nachtmis
19.00 en 23.00 uur pastores D.
Duijves en C. van Polvliet, mmv
Cecilia koor. Eerste Kerstdag
10.30: C. van Polvliet, mmv Cecilia koor. 15.00 uur: kindje wiegen (stalletje kijken). Zaterdag
19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves en Ceciliakoor. Oudejaarsavond: 19.00 uur pastor D.
Duijves, samenzang. Nieuwjaarsdag: dienst in Antonius en
Paulus Parochie om 10.30 uur.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15: Eerste kerstdag: kerstmis, dr S.
van der Meer. Zondag: geen
dienst.

Weekenddiensten

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (0?3-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informa-

Foto Andre Lieberom

werd de Tennisclub Zandvoort
en de Badmmtonclub opgericht en vertolkte zij met veel
plezier de mooiste rollen bij de
toneelverenigingen Sandevoerde en Wim Hildermg.
Tot haar 65-e jaar behaalde ze
bij de Tennisclub Zandvoort in
de single-wedstrijden nog het
Clubkampioenschap. Ook haar
werkzaamheden bij de Badmintonclub deed ze tot haar negentigste jaar met veel plezier.
Maar na een hartstilstand vorig
jaar maakt Cor van Poelgeest•Schaap (91) nu 'pas op de
plaats.' Tijd voor deze energieke vrouw om het nu echt eens
wat rustiger aan te doen. Samen met haar vriend, de fotograaf Cor Davids, geniet ze nog
met volle teugen van het leven.
En ieder jaar, als de vlag van
Tennisclub Zandvoort wordt
genezen ... dan doet ere-lid Cor
dat
natuurlijk,
inclusief
speech.

Hans Sandbergen verliefd
Sinds Hans Sandbergen (vroeger bestuurslid VVD), een maal per zes weken
het jazzprogramma van ZFM presenteert, loopt hij als een verliefde puber
rond. Ruim 25 jaar getrouwd is hij alweer met zijn Nel, maar hij blijft maar
plaatjes voor haar draaien. ('How deep is the ocean' enzovoort.) Sandbergen geeft geen commentaar, kijkt alleen maar dromerig. O jee, die is
helemaal 'Back to the sixties'.

Pool behoudt rechterbeen

Martha Burger

Dier
van de
week

Karol Pawela en zijn vrouw Lila vlak na de succesvolle operatie
De Pool Karol Pawela (50) was vorige week even terug m Nederland voor
een ziekenhuiscontrole. Pawela werd onlangs op initiatief van de Stichting
Hart voor Polen met spoed voor een beenreddende operatie naar Nederland gehaald. Hij was m Polen al m het ziekenhuis opgenomen voor een
beenamputatie. Deze operatie zou de man hoogstwaarschijnlijk niet overleefd hebben. Maar door de enorme ondersteuning van dr. Chris Jagtenberg
en dr. Lether van het Spaarneziekenhuis werd zijn rechterbeen een paar
maanden geleden tijdens een vijf uur durende operatie gered.
Nu hoorde hij tot zijn vreugde dat de genezing zo voorspoedig is, dat hij
pas m juli 1997 voor controle hoeft terug te komen. HIJ bedankt alle
mensen.
Op 12 december reed hij met een groep gastouders weer mee terug naar.
Polen (Chorzow), waar op initiatief van Rien Couvreur een reunie werd
gehouden voor alle Poolse kinderen die de afgelopen zeven jaar in Zand- ;
voort en omgeving op vakantie waren. Het was een indrukwekkende
bijeenkomst op een mooi kasteel. Alle niet aanwezige gastouders krijgen ;
de hartelijke groeten.
i

Bar(t)man
Bart Schuitemaker ruilt zijn baan van hotelier in en wordt barman. HIJ geeft j
het toe, de verhalen die al een week driftig de ronde doen m Zandvoort j
kloppen echt. Zoals het zich nu laat aanzien wordt hotel Triton aan de !
Zuiderstraat verkocht en gaan Bart en zijn vrouw Renée het Wapen van i
Zandvoort op het Gasthuisplein exploiteren. Maar... laat hy weten, er is nog j
niets getekend. Officieel zal hotel Triton op 6 januari verkocht worden. De !
overnamedatum van het Wapen staat op 4 februari gepland.
j
Bart en Renée gaan er een verschrikkelijk gezellig restaurant van maken, j
Ze gaan verbouwen en openen met Pasen: café-chantant, thé-dansant, J
veel hve-muziek, zingen, lekkere taartjes, champagne.. Dat wordt vast i
beregezellig op het Gasthuisplem. Succes.
'

tie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur.
Schriftelijk: Perro zit hier even stil, maar
Postbus 100, 2040 AC Zand- dat gebeurt niet zo vaak. Deze
voort.
negen maanden oude reu is een
Belbus: Om van de belbus (voor jonge herder die van spelen
bewoners van 55 jaar en ouder) houdt. Een vriendelijk dier, dat
gebruik te kunnen maken, goed met andere honden kan
dient men zich 24 uur van te opschieten. Hij moet nog wel
voren op te geven bij Huis in de wat leren, dus een gehoorzaam- Het bekende Zandvoortse visrestaurant Duivenvoorden aan de Haltestraat"
Duinen, tel. (023-) 5713141, tus- heidscursus wordt aanbevolen. is verkocht. Nog een nieuwtje: de vis komt niet meer uit Umuiden, maar
sen 11.00 en 17.00 uur.
Hij is geboren op de Antillen en wordt tegenwoordig uit Schevenmgen gehaald. De nieuwe eigenaar is
Alg. Maatschappelijk Werk heeft daar de eerste maanden namelijk een bekende vishandelaar uit die plaats. HIJ heet Bakker en we
Zandvoort: Noorderstraat l, tel. van zijn leven buiten rond ge- zullen hem binnenkort eens porren voor een interview.
5713459
bgg
023-5320464. zworven. Hij is door mensen
Spreekuur op werkdagen van meegenomen naar Nederland
9.00-10.00 uur. Verder volgens in de hoop dat hij via het asiel
afspraak.
een nieuwe baas of bazin kan
Telef. Meldpunt Sexueel Ge- vinden. In het Kennemer Dieweld: tel. 023-5340350 op werk- rentehuis (Keesomstraat 5) Toen de achtjarige harpiste Nadia Mijner uit de Willemstraat hoorde dat het
dagen 12.00-14.00 uur en maan- woont Perro voorlopig. Inlich- Archeon moest sluiten, heeft ze via haar school ruim tweehonderd handtedag+
donderdagavond tingen via telefoonnummer kenmgen verzameld en naar de burgemeester van Alphen aan de Rijn
gestuurd. Ze hoopt dat haar actie geholpen heeft, maar heeft nog niets van
19.00-21.00 uur.
5713888.
de burgervader gehoord.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantqoruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.

Duivenvoorden verkocht

Handtekeningenactie

Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Geboren:
Samé, dochter van Aloysius Nicolaas Warmerdam en Brigitte
Bol.
Ryan, zoon van Michel Raympnd Winter en Nelly Paap.
Michael Junior, zoon van Michael Jean van Esveld en Nicole Nigbur.
Overleden:
Willemma Luberta van Essen, Kerst in de Gereformeerde Kerk: een brassband uit Haarlem
68 jaar oud.

llusti.iliL- M.lic 1 (Ie

Weekmedia 17

dinsdag 24 december 1996

geeft u meer!
SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN WEEKMEDIA

3-daagse minicruise naar Newcastle
slechts ƒ 198,- half pension
Vanaf 7 februari verzorgt
Scandmavian Seaways alweer voor het derde jaar- de
populaire bootverbinding van
IJmuiden naar Newcastle m
Noord-Engeland. De zeer goede
boekingsresultaten in 1996
hebben de rederij doen besluiten om m 1997 het hele jaar te
gaan varen. Om dat te vieren
nodigt Scandmavian Seaways
de lezers van Weekmedia van
harte uit om, tegen een zeer
lage prijs, deel te nemen aan
een van de 3-daagse, geheel
verzorgde Minicruises naar
Newcastle.

stad. Hiervoor ontvangt u een aantal leuke routesuggesties (arrangement A). Neemt u uw eigen auto niet mee
dan neemt u deel aan een korte busexcursie langs de
kust en door Newcastle (arrangement B). De rest van de
dag is ter vrije besteding in het centrum van de stad.
Om 16 30 volgt dan een bustransfer naar de terminal
(arrangement B). Deelnemers zonder auto kunnen tevens
deelnemen aan een middagexcursie naar Durham (zie
onderstaande toeslagen) 18.00 uur vertrek ms King of
Scandinavia uit Newcastle

Newcastle en omgeving

Dag 3

De bruisende stad Newcastle heeft heel wat te bieden.
Nergens kunt u zo uitgebreid en comfortabel winkelen
als in deze stad. In het centrum vindt u het moderne
Eldon Square, maar ook de overdekte Graingermarkt uit
1830 en de nog oudere Bigg markt zijn uw bezoek zeker
waard. Even buiten het centrum van de stad bevindt
zich het Metro Centre, het grootste overdekte winkelcentrum van Europa. U vindt hier 360 winkels, 50 restaurants en pubs en zelfs een overdekt pretpark.Voor minder fanatieke shoppers heeft Newcastle interessante
bezienswaardigheden. Er zijn tal van kunstgalerieen en
musea, zoals het Discovery museum waar men op zeer
beeldende en interessante manier kennis maakt met de
geschiedenis van Newcastle. De uitgaansmogelijkeden
in Newcastle zijn vrijwel onbeperkt.

Weekmediaprijs:
per persoon (arrangementen A of B) ƒ 198,(kinderen t/m 15 jaar: arr. A ƒ 120,-, arr. B ƒ 138,-)

Vertrekdata Minicruise:

Maart:

'97:

vrijdag
maandag
woensdag
maandag
woensdag

5- of 6 daagse kennïsmakïngsreis naar
Bon voor onze lezers

Wij reserveren voor:
O
3-daagse Minicruise Newcastle
met eigen auto (arrangement A)
O
3 daagse Minicruise Newcastle
met excursie (arrangement B)
O
5-daagse hotelreis naar Whitley Bay
met eigen auto
O
5-daagse hotelreis naar Whitley Bay
met busvervoer
O
6-daagse hotelreis naar Whitley Bay
met eigen auto
O
6-daagse hotelreis naar Whitley Bay
met busvervoer

Uw Minicruise begint en eindigt met een ontspannen zeereis op de ruim 150 meter lange
cruiseferry King of
Scandmavia. Tijdens de 15-uur
durende overtocht is er van alles te doen en te beleven.
Het schip is onder meer uitgerust met zonne- en promenadedekken, een bioscoop, een taxfree winkel, diverse
bars en lounges. Voor het diner en het ontbijt bent u van
harte welkom in het sfeervolle Seven Seas restaurant
waar u zoveel en zovaak u wilt kunt opscheppen van het
feestelijke buffet, 's Avonds speelt het scheepsorkest
bekende dansmuziek m de Columbus Club en kunt u
gezellig meezingen met onze pianist in de Engelse Pub.
En misschien wilt u wel een gokje wagen in het Casino

Februari '97:
Februari '97:

WEGENS GROOT SUCCES IN DE HERHALING

Geef onderstaand uw keuze aan:

King of Scan.din.avia

09 00 uur aankomst IJmuiden

Inbegrepen:
' gratis vervoer van uw auto aan boord (arrangement
A) of gratis parkeren op het terminalterrein
(arrangement B)
" minicruise IJmuiden - Newcastle naar keuze in een 4of 3-persoons binnenhut met privé douche/toilet of in
een 2-persoons hut met wastafel
* routesuggesties autotochtjes (arrangement A) of een
korte excursie langs kust en in Newcastle
(arrangement B)
* 2 x uitgebreid diner buffet en 2 x ontbijt buffet aan
boord in het Seven Seas restaurant
Toeslagen (per persoon);

10, 17 en 24
12, 19 en 26
3, 10, 17 en 24
5, 12, 19 en 26

Reisschema:
Dag l
18.00 uur vertrek ms King of Scandmavia uit
IJmuiden. Uw auto gaat mee aan boord (arrangement A)
of u parkeert uw auto in IJmuiden (arrangement B).
Dag 2 09.00 uur aankomst in Newcastle. Met eigen
auto maakt u een een tochtje in de omgeving van de

* 2-persoons binnenhut d/t ƒ 50,-, 1-persoons binnenhut
d/t ƒ 100,-; buitenhut (extra) ƒ 20,- (alle huttoeslagen
zijn retour)
' Middagexcursie naar Durham (uitsluitend mogelijk
bij arrangement B) ƒ 29,-. Vertrek excursie om 13.00
uur. Bezoek aan Northumbria en het middeleeuwse
Durham. Excursie onder leiding van een gids(e). Einde
excursie om 17.00 uur op de terminal.
* Kiest u voor arrangement B dan kunt u tegen een toe
slag van ƒ 12,- p.p. retour gebruik maken van onze
bustransfer vanaf Centraal Station in Amsterdam
naar de terminal in IJmuiden.

geeft u meer!

geeft u meer!

deelnemer l
leeftijd
adres
postcode
woonplaats
telefoon

. m/v

deelnemer 2
leeftijd
deelnemer 3
leeftijd
deelnemer 4
leeftijd

. m/v

Scandinavian Seaways biedt
lezers van Weekmedia exclusief
de gelegenheid een gecombineerde cruise/hotelvakantie
naar Noord-Engeland te maken.
Uw vakantie begint in IJmuiden,
vanwaar u de overtocht maakt
naar de levendige stad
Newcastle. U overnacht in de
typisch Engelse badplaats
Whitley Bay, op nog geen 20
minuten rijden van de terminal
in Newcastle. Uw eigen auto
vaart gratis mee, maar u kunt
deze reis ook met inbegrepen
busvervoer reserveren.

King of Scandinavia
Uw vakantie begint en eindigt
met een ontspannen zeereis op
de ruim 150 meter lange cruiseferry 'King of Scandinavia'.
Tijdens de 15-uur durende overtocht is er van alles te doen en
te beleven, (zie beschrijving Minicruise hiernaast).

Engels dorpsleven, vlakbij Newcastle

. m/v
. m/v

datum eerste keuze .
datum tweede keuze.
merk auto
kenteken auto
hoogte auto
reisverzekering
ja/nee ( ƒ 2,75 p.p., per dag)
annulereringsverz. ja/nee (4,82% van reissom)
excursie Durham ja/nee (kosten ƒ 29,- p.p.)
(bij Minicruise arr. D)

In het hart van de provincie Northumbria ligt het gemoedelijke Whitley Bay, ongeveer 15 km ten noorden van
Newcastle. Er zijn tal van bezienswaardigheden, zoals
de karakteristieke ruanes van de Tynemouth-burcht, het
speelgoed- en het spoorwegmuseum. Bovendien heeft
Whitley Bay een gezellige promenade langs de zee.
Gebruik hier de typisch Engelse thee of drink een pint in
de gezellige en soms historische pubs. Whitley Bay is
een uitstekend uitgangspunt voor allerlei excursies. U
kunt een bezoek brengen aan een van de vele kastelen
die Northumbria rijk is, zoals het Alnwick Castle, het
Warkworth Castle of het Cragside House. Wandelaars
kunnen hun hart ophalen langs Hadrian's Wall, de muur
die keizer Hadrian liet bouwen om het Romeinse rijk af
te bakenen en de Romeinen af te scheiden van de barbaren. In het natuurgebied rond Kielder Water kunt u
terecht voor een interessante wandeling of een fietstocht rond het meer. Een bezoek aan Newcastle mag tijdens uw verblijf natuurlijk niet ontbreken. U vindt hier
interessante overdekte markten, zoals de
Graingermarket, Eldon Square en het multishopping
Metro Centre met zo'n 360 winkels en 50 restaurants.

hutakkommodatie aan boord:
O
4- of 3-persoons binnenhut
douche/toilet (inbegrepen)
O
2- persoons hut met wastafel
(inbegrepen)
O
2-persoons hut douche/toilet
(toeslag ƒ 50,-)
O
1-persoons hut douche/toilet
(toeslag ƒ 100,-)
O
buitenhut (extra toeslag ƒ 20,-)

Vertrekdata 5 daagse reis Whitley Bay:

Voor meer informatie kunt u GRATIS bellen
met Scandinavian Seaways:06 - 0227880

Februari '97
Maart '97

Reserveren uitsluitend met deze bon.
Insturen aan:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201

Vertrekdata 6 daagse reis Whitlev Boy:

U logeert in he.t Ambassador-, het Marlborough- of het
Rex Hotel; alledrie goede middenklasse hotels, gelegen
in of vlakbij het centrum van Whitley Bay. Uw kamer
heeft douche of bad en toilet, tv, telefoon en de mogelijkheid koffie of thee te maken. In de hotels vindt u verder
een gezellige lounge/bar en een eetzaal.

maandag
10, 17 en 24
maandag 3, 10, 17 en 24
woensdag
12, 19 en 26
woensdag 5, 12, 19 en 26

vrijdag
vrijdag

Februari '97
Maart '97

1000 EK AMSTERDAM

7, 14, 21, 28
7, 14, 21

Reisschema:
•Dagl:
Dag 2:
Dag 4 of 5:
Dag 5 of 6

Vertrek IJmuiden
18.00 uur
Aankomst Newcastle
09.00 uur
2 of 3 overnachtingen in een
2-pers.kamer in Whitley Bay
Vertrek Newcastle
18.00 uur
Aankomst IJmuiden
09.00 uur

Weekmedia aanbiedinqspriizen:
Arrangement met eigen auto:
5-daagse reis
ƒ 245,-. 6-daagse reis
ƒ 310,Kinderen t/m 15 jr ƒ 80,- Kinderen t/m 15 jr. ƒ 80,Arrangement met bus:
5-daagse reis
ƒ 270,Kinderen t/m 15 jr ƒ 105,-

6-daagse reis
ƒ 335,Kinderen t/m 15 jr. ƒ 105,-

(max. l kind per boeking bij verblijf op de kamer van de
ouders)
Inbegrepen;
* retourpassage IJmuiden-Newcastle, incl. overnachting
in een 4- of 3-persoons binnenhut met privé douche en
toilet of in een 2-persoons hut met wastafel.
* vervoer van uw personenauto (max. 1.85 m hoog) óf
bustransfer Centraal Station Amsterdam - terminal
IJmuiden en bustransfer van de terminal in Newcastle
naar uw hotel in Whitley Bay v.v.
* twee of drie overnachtingen in een 2-pers.kamer met
bad qf douche en toilet, inclusief ontbijt
* toeristische documentatie
Toeslagen (per persoon):
* vertrek uit IJmuiden op woensdag en vrijdag ƒ 15,* 2-persoons binnenhut d/t ƒ 50,-; 1-persoons binnenhut
d/t ƒ 100,-; buitenhut (extra) 20,- (huttoeslagen zijn
retour)
* maaltijden aan boord (2 x diner buffet en 2 x ontbijt
buffet) ƒ 98,- kinderen t/m 15 jaar ƒ 49,* 1-persoons kamer Whitley Bay ƒ 35,- p.p., per nacht
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Technisch personeel
gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

KAV Autoverhuur BV, vesti
ging Aalsmeer vraagt all
DE KLUSSENBUS
round bedrijfswagenmonteur, Voor ledere klus, bellen dus
b v groot rijbewijs
Tel 023 - 5713780
Tel 0297 326206
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Verhuizingen
Bellen na 18 00 uur 5719800

Een telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
• ANNULERINGEN van uw0635022221 (100cpm)
X Y 2 B V verhuizingen en advertentieopdrachten kunt u Hallo, ik ben Angela, 19 jaar
kamerverhuizingen/transport UITSLUITEND SCHRIFTELIJK oud, blond haar, blauwgrijze
Voll verz Dag nachtservice richten aan Centrale Orderaf- ogen en een normaal postuur
020 6424800 of 06 54304111 deling Weekmedia, Postbus k ben 1 65 m lang en studeer
156, 1000 AD Amsterdam
nog Ik heb zin om een keer
neerlyk uit te gaan met een
euke en sympatieke jongen
Mode
Denk je dat jij die jongen
aent? 06-350 15 156, 1 gpm
3oxnummer 454190

Monet Strijkservice

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
1700 uur Voor info 023 5717177 of 5715021

H|> M l /Ol k U O I 1^1 .1,111 .lll M I II Cl

ili'i s liiiih-li lii l \i-l -|»n nhn^s.,, hu <l tril kr.uit M-I
stiiuiil llitMooi uoitll / ( > ~ > 0 in nkiniii^ <;i ~
In .n In
Vlli pi ij/iu i M l 17 ;r,r \',]\\
l klinl ilc ti k-,1 \.in nu MM i o .11 h. i h nlu < nniliin.ilic /
h li lom-i h o|>£i M n

020-562 62 71

(ilit minuut i i-- n ii I \ ooi ht /ui fikl.K !i 1111) o f / < n<lt n <i.in
\ln i o'-. \\ rrlvmrili.t
IN)stlm> 156- HWO \\\ \m-t.rti.mi
Dr -*luilm^hjdi n ^i lil* n \nm [il.i.il^ni^: m «It /elfde
w<ik
\ ooi <l<- IM l.i h n»; (int\.itlfit 11 ( < n .ie < t pmuok.l.il t

Attentie!!

Gewijzigde sfuittijden
Geef uw MICRO-advertentie voor de
jaarwisseling op tot vrijdag 27 december
10.00 uur.

Tel. 020-562.6271 Fax 020-665.6321
Oproepen - Mededelingen

Opleidingen/cursussen

Wilt u werken in het toerisme?
Haal nu m 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR
Avondopl voor o a reisbureaumedewerker in div steden,
met examengarantie Info/broch Instituut Bernel 023-5325491
PRIVÉ LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J BakDieren en
ker, Botticellistr 38 II, A'dam
dieren(bij Olympiapl) 0206751664

Restaurant „Queenie"
receptie familie of huwelijksdiner
vergaderingen Geen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
Verenigingsnieuws
evt 'n adres 02907 5235
B Je wordt toch niet ver H Hou je van zingen en gezelwaand, Tobias9 Nu nog je ligheid, kom dan kijken op 7
vriend, Barry
jan m de Krocht om 20 00 u
« Uw particuliere Micro bon a ledere donderdagav gezelper post verstuurd bereikt lig schaken bij de Zandv
ons pas over 3 a 4 dagen Schaakclub Info 5717978
Opdrachten die te laat
u Klaverjassen op donderbinnenkomen worden
dagavond m t Stekkie
automatisch de week
Info Erica 5715215
daarop geplaatst
n Kunnen wij jou schaken9
Chess Society is dan de koning te rijk 023 5718430

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

» Wi] behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Na de knallende kurken en de
oliebollen gaan we op 7 jan al
zingend 1997 in Voor info
Annette Bluijs 5712952,
Esther Meyering 5731846
Nu nog 3 waken en dan gaan
we van start met het
GEMENGD KOOR Voor info
Ellen Oosterveen 5730233 of
Nico van Putten 5714551

Uitgaan

*** OUDEJAARSPARTY ***
31 DECEMBER 1996
Live muziek met JOHN CANCROID
en O J met gevarieerde muziek
BIJ binnenkomst een gratis glas champagne
Plaats Concordia Koemarkt 45 te Purmerend
Tijd vanaf 23 00 uur
Voorverkoop ƒ 12 50 p p Tel 0299 460269/651178
Aan de kassa ƒ 1500 p p

Restaurant „Queenie"
,Geopend van woensdag tot en met zondag
Aan de vleugel in het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering tel 0235713599

Divers personeel gevraagd

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie9
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Kunst en antiek

Antiekbeurs Amstelveen
Keizer Karel College Oudekerkerlaan
Dinsd van 13 17 uur 1e en 2e kerstdag van 11 17 uur
onder auspiciën van de V A E bieden antiquairs uit het hele
land veel meubels en klein antiek aan met schrift gar
Nooit vertoond i 3000 m< KERK INVENTARIS en Kasteel
interieurs veel kandelaars en prachtige kroonluchters tafels
spiegels ke.kbeolden tuinornamenten banken en zetels
kasten glas in lood hekwerk veel kerkmeubilair talloze
extravagante en decoratieve objecten Fluminalis Rijdt 2
Horssen (Gld ) bij Druten Tel 0487 541999
n Dagreis waard' (25 december gesloten / 5 entree)

KOLONIAALSTIJL
Nederlands Indie
antieke
meubelen en antiek look 700
stoelen div modellen tafels
ook met marmer, kasten
banken, vitrines bureaus
decoratie enz JAN BEST
Keizersgr 357, 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer, 0206412137

TAFELS
300 in voorraad
antiek klem
groot dik dun

Jan Best
Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer 0206412137

Hallo, ik ben Mananne, vrolijk,
spontaan en 39 jaar Verder
oen ik 1 75 m lang en heb
kort, donkerblond haar Ik
zoek een leuke, spontane
man, langer daij,1 80 m, die
een vaste relatie zoekt, net
als iki Ik uit eten, vakantie
etc Tel 0635015156,
1 gpm Boxnummer 944492
Hallo jongens, met Eva Ik
ben 1 75 m lang en weeg 55
kilo Ik heb blauwgroene ogen
en lang blond golvend haar Ik
kom uit Amsterdam Zoek jij
een leuke, spontane meid?
Dan heb je die NU gevonden'
Wil je meer weten' Bel me
dan op 06-350 15 156,
1 gpm Boxnummer 475585

k ben een jongedame van 49
jaar Ik heb blond haar en
blauwe ogen Ik ben 1 60 m
ang Ik ben geïnteresseerd
n theater, jazz-muziek, lek<er eten, bioscoop, uit en
thuisi Ik zoek een sportieve,
euke vriend voor eventueel
een LAT-reatiei
06-35015156, 1 gpm Boxnummer 232338
k heet Marcha en ben een
zelfbekwame, ondernemende vrouw met eigen bedrijfje
k ben 47 jaar, zie er goed uit
en jonger uit en voel me ook
zo In 1e instantie een vriendichap is de bedoeling Even
tueel een relatie als het erg
goed klikt 06-350 15156
(1 gpm), boxnummer 432465

Caribbcon Christmas for Singles

l'i.'

bij Single Dance Soc. ,,De Manege" Zandvoort
Programma tweede kerstdag,
zaterdag 28 december en oudejaarsavond.
Donderdag 26/12 (tweede kerstdag)
van 20.00-03.00 uur in de nacht.
Kerstdiner in de stal.
In de grote zaal Caribbean Steel Band
en in de Piano bar Jeroen v.d. Boom
(Veronica Call T.V.)
Onze medewerkers staan garant
voor een grandioze avond

Ik kom al 5 jaar in de IT, maar
nu wil ik eens met jou daarheen Ik ben Sharon, 23 jaar
en 1 83 m lang en heb blond
haar en blauwe ogen Ga jij
een keer mee' Durf je echt'
Bel dan snel mijn boxnummer
en ik reageer zeker
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 254419

entree 45,- all in.

Met Manelle Ik zoek een
stoere, lieve, aantrekkelijke
longen die mij, een leuke, verlegen, aantrekkelijke studente uit Amsterdam, leert wat
echte vriendschap betekent.
Ik ben 22 jaar, 1 68 m en 4e
jaars studente aan de VU
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 263394

Zaterdag 28/12
Jaap Dekker en zijn Boogie Woogie Set
een avond met Rock and Roll
en sfeer uit de sixties
entree 25,- all in.

Dinsdag 31/12 (oudejaarsavond)
zijn wij geopend van 21.00-04.00 uur in de nacht.
Koud buffet, oliebollen,
onbeperkt cocktails of champagne drinken
en div. entertainment tot 24.00 uur.
Daarna grandioos feest met o.a. Imca Marina

Samen genieten van een warme vriendschap of lat-relatie,
met een intelligente man die
gezellig is in de omgang Dat
benodigdheden
wil ik (vr) 0635015156,
Hallo mannen, met Grejane 1gpm Boxnurnmmer 388992
MuziekIk
ben
45
jaar
jong,
ben
een
De hondentrainingen gaan in
instrumenten
januari weer binnen begin- leuk type en ik zoek een netReflectanten op advertente, serieuze en betrouwbare
nen Lekker met uw pup/
ties onder nummer gelieven
man
tot
±
48
jaar
Mannen,
jonge/oude hond bezig zijn
ervoor te zorgen dat het numDat is toch voor iedereen fijn reageer maar' Alvast de mer m de Imker-bovenhoek
iroetjes
van
mij
Inl en opg Ellen Cats,
635015156, 1 gpm Box-op de envelop staat vermeld
tel 023-5713368 na 19 00 uur
en dat de brief geadresseerd
nummer 497144
wordt aan Centrale OrderHeeft uw hond nog lang
afd Weekmedia, Postbus
haar9 Maak zijn vacht nu
U kunt bij ons al v a ƒ 270,Relatie/
156,1000 AD Amsterdam Dit
winterklaar, anders blijft hij
voor het eerste haljaar
te lang nat, zo is er snel kou bemiddelingbureaus voorkomt vertraging m de beeen goede piano huren
handelmg
gevat Voor info Ellen Cats
Hondenkapsalon, telefoon
023 - 5730068
:UPiDO brengt u bij elkaari • Wij behouden ons het
Amsterdamseweg 202
Bel nu voor de brochure om recht voor zonder opgave van
Wist
u
dat
een
hond
met
lang
redenen teksten te wijzigen
AMSTELVEEN
haar eerder kou vaf De straks weer verliefd te zijn of niet op te nemen
020 - 6413187
vacht blijft extra lang nat 0345-631364 (24-uur-service)
Rubrieksadvertentie'' Zie Voor afspraken Ellen Cats :upido erkend, voordelig en
toonaangevend in Nederland
voor adres en/of telefoonnr Hondenkapsalon
de colofon in deze krant
Tel 023 - 5730068

entree 45,- all in,
na 00.30 uur 22,50

PIANO
SPELEN

aangepaste kleding gewenst
info of reserveren
023-5716023

VAN KERKWIJK

Zalenverhuur
Dames/heren gevraagd, 18 tot 35 jaar, die filtersigaretten
roken en mee willen doen aan marktonderzoek U krijgt hier
een vergoeding voor Inl 020 - 6654447

Dit is bestemd voor een vrohj<e dertiger, die een avondje
met mij wil stappen' Ik (vr)
Den 34 jaar, 1 76 m lang, aan:rekkelijk, blond Gevraagd
ïN geboden opgewekt karakter kunnen relativeren,
goede baan ondernemend en
sportief
06-35015156
1gpm Boxnummer 285758

Party-service
PELIKAAN

Te koop
aangeboden
diversen

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij''
Komt u dan eens praten met
mij, AJ v d Moolen,
Gemeenschapshuis, tel
023-5714085 of 5719652

• ATTENTIE' Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particu
uw adres voor koud buffet
liere Micro worden geplaatst
en bittergarnituur
zwarte-marktspullen, sex/eroTel 0235718812/5715619
tische advertenties, geven
van lessen/bijlessen, personeel biedt zich aan, te koop
Kennismaking
raskatten/honden
(pups),
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel,
woonhuizen/
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
kamers te koop/te huur aanDat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, geboden, vakantiebungalows
7 dagen per week Wat moet u doen''
o i d te huur aangeboden
1 Kies een leuke advertentie
Kortom alle advertenties met
2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4. een zakelijk karakter. Deze
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie kunnen alleen geplaatst worvan uw keuze
den tegen een mm-tarief
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Amsterdam hallo, ik ben een Ben jij een kanjer tot ca 65 jr, • Attachékoffer ƒ 35 nieuw
vrouw van 27 jaar, heb half- en hou jij van de natuur, uit- Olivetti el schrijfmachine m.
lang, blond krullend haar Ik gaan en gezelligh thuis9 Bel extra's ƒ95 5715253
zie er normaal uit Ik zou mij (vr) dan 06-35015156
graag mensen willen leren (1 gpm), boxnummer 371687
Bedrijfskennen uit omgeving Amsteronroerend goed
Hallo mannen opgeletn Ik ben
dam, voor vriendschap Ik
uit en thuis, humor, serieus, op zoek naar mannen, die net
te koop - te huur
als ik, ambitieus, ondernekinderen en dieren
06350 15156, 1 gpm Box mend en gezellig zijn Houd jij
ook van al het goede m het T h opslagr, 200 m2, geisonummer 270675
leven9 En heb je wel zin in leerd Aanvaarding 1-2-'97
Amsterdam hallo met Na- een leuke date9 Dan moet je Noorddammerweg
78,
dien uit Eindhoven Ik ben mij (vr) zeker belleni
A'veen, 020 - 6450016
1 60 m lang heb bruin krul 06 350 15 15 6, 1 gpm Boxlend lang haar en donkerbrui- nummer 202419
ne ogen Ik zoek een leuke
Woningruil
jongen uit Amsterdam want Hallo m'et Yvonne Ik ben een
daar ga ik heel vaak stappen spontane vrouw van 40 jaar,
Hobby's uitgaan, muziek Bel heb bruin haar, bruine ogen
750 RUILADRESSEN
me, dan gaan we stappen' en ik ben op zoek naar een in A'dam Inform bij WBV Het
romantische
man
voor
een
0635015156, 1gpm BoxOosten Tel 020-4873315
serieuze relatie Spreek een
nummer 260027
reactie in met je telefoonnumAmsterdam ik ben een leuke mer en ik bel je terug voor een
Financien en
vrouw van 25 jaar 1 77 m afspraak 06350 15 156,
lang Ik heb blond haar en 1 gpm Boxnummer 479169
handelszaken
blauwe ogen en een leuk
zoontje van 4 jaar Waar ben Hoi, ik ben Cindy Ik ben 33
ik naar op zoek'' Gewoon" jaar, ben spontaan, sportief,
een leuke vent om langza- eerlijk en oprecht Ben jij die
merhand een relatie mee op leuke vent, tussen de 25 en
V A ƒ75 - DORSMAN1
35 jaar, met dezelfde
eigen
te bouwen1 Tot horens
9
blijft toch goedkoper
schappen
als
ik
Wacht
dan
0635015156 1 gpm Box
Bel nu 023 - 5714534
niet,
maar
bel
me
op'
nummer 433233
06-350 15 156, 1 gpm BoxBen een kleine, blonde meid, nummer 367533
Bedrijfs1 58 m groot, blauwe ogen en
blond haar EN echt slank Ik Hoi, Ik ben Ritze Ik ben een
onroerend
goed
1
zoek een maatje Een maatje eerlijke, leuke, open jongete koop - te huur
om mee op de bank te han- man van 29 jaar Ik heb blond
gen uit te gaan, een glaasje haar, blauwe ogen, ben 1 86
wijn mee te drinken lachen lang en heb een normaal postuur Ik zoek een eerlijke, T h opslagr, 200 m2, geisoen huilen gek doen
06350 15 156, 1 gpm Box open vrouw van + 29 jaar die leerd Aanvaarding 1-2-'97
net als ik een serieuze relatie Noorddammerweg
78,
nummer 454190
zoekt 06-350 15156
A'veen, 020 - 6450016
Bruine ogen, slank en zie er (1 gpm), boxnummer 432465
goed uit' Ik ben een jonge
vrouw met lang krullend bruin Ik ben Danny, 22 jr, gek op
Auto's en
haar Ik zoek via deze adver muziek en lekker eten Verder
auto-accessoires
tentie een goed uitziende heb ik veel plezier in het leman die goed in zijn vel zit' ven Spreekt dit jou wel aan
Ben jij ongeveer 1 80 en heb en wil je met mij een avond9
WIKA
je zin m een ritje met mijn gaan stappen in Amsterdam
Reageer dan' 06-350 15 15 6 Autoruiten en kentekenplasportauto'' 06-350 15 156,
1 gpm Boxnummer 294219 (1 gpm), boxnummer 358662 ten Lijsterstraat 18
Tel + fax 023 - 5731613
Dag dames, ik ben Ton Ik Ik ben een Hollandse vrouw
Zie ook de pagina's
ben 39 jaar, heb bruine ogen van 49 jaar, heb blond haar en
SHOWROOM
en ben slank Ik zoek een kan- blauwe ogen Ik ben 1 74 m
in deze krant
jer van 39 tot 45 jaar Mijn lang niet dun en niet dik Ik
hobby s romantisch tafelen, zoek een leuke man voor seuit eten en nog veel meer Ik rieus kontakt Jij tussen de
Huur en verhuur
kom uit de omgeving van Am- 45 en 55 jaar, niet kalend,
1
sterdam, jij ook'' Bel me dan voor babbelen en uitgaan
auto's
en motoren
0635015 156 (1 gpm), box- 06350 15 156 (1 gpm), boxnummer 207739
nummer 371148
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

Autoverzekering

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

Diversen

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar aparti
Bel direct 06-35022204 (1gpm)

06-Nummers
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar aparti
Bel direct 06-35022204 (1gpm)
00 245 292 777 Het telef nr
dat alle 06 sexnummers overbodig maakt (200 cphm)
Amsterdam gaydating mannen uit A'dam willen sex'
06 350 446 20 (75 cpm)
Amsterdam sexdating vrouwen uit A'dam willen sex'
06 98 96 (75 cpm)
Amsterdam sexdating vrouwen uit A'dam willen sex'
06 350 445 79 (75 cpm)
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320 330 79 (75 cpm)
Dominante vrouwen geven
tel nrs voor SM-kontakt
0632032580 (1 gpm)
GAY-kontakten snel Direkt
Apart met een hete knul'
069518 (60 cpm)
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06-32032211 (75 cpm)
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdami
06-96 13 (60 cpm)
HOMO-voor-2, SNEL Direkt
Apart met een hete jongen1
06 98 78 (60 cpm)
Kerels gezocht vooj
SEX met dames (40+)
06-97 05 (75 cpm)
Luister naar sexoproepen van
vrouwen (40+) Doorschakeldienst 06-95 17 (80 cpm)
Naar bed met
getrouwde vrouwen thuis
06-96 03 (80 cpm)
Postcode sexdating' vrouwen
uit jouw postcode-gebiedi
06 97 37 (80 cpm).
Postcode-sexdating
sex in jouw postcode-gebied1
06-95 67 (80 cpm)
Vrouwen gratis 06 46 33
Regiosexdating vrouwen uit
jouw stad/regio willen sexi
06-9511 (1 gpm)
SEX' Telefoonnummer van
studentes, ze geven echt hun
nummer 06 95 01 (80 cpm)
SEXKONTAKT
vrouwen
(25+) willen sex Direkt a/d
lijn' 06-96 63 (80 cpm)
SM-VOOR-2 direkt apart
voor dominant sexkontakt
06-320 329 99 (75 cpm)
SM-voor-2 voor 'n streng of
onderdanig SEXkontakt' Bel
06 - 9537 (80 cpm)
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt
opbellen (80 cpm)
TRIOSEX 'n vrouw of man
extra in bed Sexkontakten'
Bel 06-98 44 (75 cpm)
Vrouwen (40+) willen snel
SEXi DIREKT APARTI Bel nu
06-9633 (1 gpm)

Diverse clubs

Uw advertentietekst

2 warme STUDENTES privé,
massage, relax, trio Middenweg 89A A'dam 020-6925183.

vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

BETTY'S escort 020-6340507,
charm dames (18-47 jr) na 19
uur, geen auto voor de deur
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06-35022221 (100cpm)
Luxe pnvehuis' 12 meisjes,
ƒ 125,- p u Bubbelbaden,
sauna's 10 00-1 00 Sarphatipark 118 A'dam 020-6723022

020-562.2027

Privé A'dam, 9 top-meisjes
Ook heerlijke trio's v a 10 u
Overtoom 443, 020-6188677

MiCRO's

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

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

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recnt vo r
Gratis Micro's en betaalde
° zonder
Micio's moeten woiden ingele- °PSave van redenen
veid b,j een aanleveradres
*
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur.
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels,/ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week Ook zondei vermelding vraagpnjs (artikelen te zamen niet boven f300,-) kunt u niet gratis adveiteren Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam*
Adies

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnummer do colofon op de advertentiepagina van deze krant

voor de particulier:
3 regels gratis

Postcode:
Telefoon
S v p in rubriek:

Plaats:

UitCSlVriie Tijd

(Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201,1000 EK Amsterdam
maandag 23 december 1996
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' l Puzzelen onder
kerstboom
Traditiegetrouw zetten wij u vlak voor het nieuwe jaar nog even
aan het denken. Als u het grote diagram juist hebt ingevuld, kunt
u de gevraagde letters uit het kleine diagram opzoeken en daar
invullen. Op deze wijze ontstaat een uit elf woorden bestaande zin.
Schrijf de oplossing op een briefkaart en stuur deze naar
ftedactiesecretariaat Weekmedia, Postbus 2201,1000 EK
\msterdam, ter attentie van Miep Wisselink.
Wilt u kans maken op een aardig prijsje dan moeten wij uw oplossing uiterlijk vrijdag 10 januari binnen hebben.
HORIZONTAAL: l aarde; 6
dokkenspel; 12 gewas; 19
jevroren damp; 25 neerslag;
il plant; 33 nauwe doorgang;
!5 knaagdier; 36 pi. o.d.
feluwe; 38 stookplaats; 40
'angspel; 41 onderricht; 42
lelfstof; 45 gemeente; 46
schreeuw; 47 gewricht; 49 verlis; 50 gulden; 52 december;
13 namelijk; 54 koraaleiland;
55 rund; 56 keurig; 58 gesloen; 59 voorz.; 60 landbouwer;
11 provincie; 62 voegw.; 63
;odin; 65 koor; 67 zeebocht;
i9 voorschrift; 70 Noorse god;
12 platina; 73 onderwie; 75
>ude plaats; 76 vogel; 77
und; 79 Kon. Marine; 80
Europeaan; 81 titel; 82 rijks;rond; 83 barium; 85 zangwot; 87 voorz.; 88 buidel; 90
iitroep; 91 bevestiging; 92
)oste restante; 93 zaadkorrel;
15 kloosterlinge; 96 selenium;
17 titel; 98 dagelijks bestuur;
100 vaatwerk; 101 recher?heur; 104 vr. munt; 105 zangroot; 106 op dit moment; 107
[hemelgeest; 108 kosten koper;
aiO gewicht; 111 voorz.; 112
)epereter; 115 in orde; 116
intkenning; 118 larve; 119
mnbouw; 121 Z-Am. stad; 122
utroep; 124 insekt; 125
Europeaan; 127 deegwaar; 129
fer. Staten; 130 pers. vnw.;
32 voorz.; 134 Frans lidw;
35 bijb. vrouw; 137 boom;
39 hert; 140 zangnoot; 142
•iv. in Siberië; 144 muz. aand.;
45 pers. vnw.; 146 scheepsrap; 149 Techn. Hogeschool;
51 voorz.; 152 levensondernoud; 154 vaartuig; 156 drasig land; 157 gevaarte; 158
loofddeksel; 159 halfedelteen; 161 opmerkzaam; 163
>ers. vnw.; 164 water in
ftesland; 165 zuster; 166
Romeinse Rijk; 168 rustend;
.69 werkloosheidswet; 171
mid; 172 Int. org.; 175 laatsteden; 176 naschrift; 178 keer;
81 slaapplaats; 183 voorbij;
86 maanstand; 187 hectare;
88 oosterlengte; 190 de oudee; 192 lekkernij; 194 congres;ebouw; 195 spraakkunst; 197
vatervogel; 199 loopvogel; 200
nofeet; 203 etenbereider; 204
ipening; 206 delfstof; 208
egenover; 209 getij; 210 een-

zekere; 211 afgelopen; 213
spie; 214 godin; 216 waterstand; 217 vr. munt; 218 opnameapparaat; 220 naaldboom;
222 modder; 223 meisjesnaam; 225 pi. in Engeland;
227 toegeven; 229 aankomend; 230 namiddag; 231
gram; 232 eerwaarde heer;
233 bovenbeen; 235 onzes
inziens; 237 kleine plaats; 239
nederduits; 241 riv. in Italië;
242 naaldboom; 246 vleesgerecht; 247 pi. o.d. Veluwe; 248
numero; 250 vervolgens; 251
muziekaand.; 253 oude maat;
254 bar; 256 verfstof; 258
vlaktemaat; 259 lof; 261 kledingstuk; 263 schop; 265 de
onbekende; 266 paling; 267
achternagaan; 268 opschudding; 269 register; 270 klaar;
271 loot; 273 zangvogel; 275
groet; 276 fout; 277 riv. in
Spanje; 279 zwemvogel; 283
zirkonium; 284 elektr. traktie;
285 kleintje; 286 tot afscheid;
289 muz. aand.; 291 kruiderij;
293 graanopslag; 295 westerlengte; 296 motorrace; 298
beleid; 299 slede; 302 stuurboord; 304 lidw.; 305 en volgende; 307 reeds; 309 Vrije
Universiteit; 310 bordpapier;
312 mondwater; 314 torenbel;
316 wederkerig; 318 bijb. fïg.;
319 éénjarig dier; 322 familielid; 324 zangnoot; 325 hazeoor;
328 bouwland; 330 Kon.
Luchtvaart Mij; 332 hersenonderzoek; 333 riv. in Drente;
334 voegw.; 335 soort; 336
interest; 338 pi. o.d. Veluwe;
340 neerslag; 342 gewas; 344
kledingstuk; 346 hemellichaam; 348 boom; 350 eter;
352 daar; 354 slede; 355 vervoersmij.; 356 bijbeldeel; 357
wreed heerser; 358 mak; 359
gewricht; 361 communicatiemiddel; 363 hectogram; 364
zoogdier; 366 Tib. buffel; 367
laatstleden; 369 plaats; 370
vaartuig; 372 bordspel; 373
voorz.; 375 wereldkampioenschap; 376 door water
omringd land; 379 adem; 383
wapen; 386 kleur; 389 pro
Deo; 392 gulden; 393 wild varken; 394 Anno Domini; 396
Wattuur; 397 pi. in Zeeland;
400 tangens; 401 Hoge Raad;
402 auto-onderdeel; 403 te

koop; 406 handvat; 407
sneeuwschaats 408 hert; 410
water in Drente; 412
naschrift; 413 bergplaats; 414
heilige; 415 plant; 416 hoen;
417 gard; 418 uitroep; 420
water in Utrecht; 421 groots;
424 haringnet; 425 pi. o.d.
Veluwe; 426 familielid; 427
beroep; 430 Publieke Werken;
431 partijtje; 432 Eur. taal; 434
bijwoord; 435 riv. in Siberië;
436 reeds; 437 myth. fig.; 441
rolsteen; 442 Anno Christi;
443 dieregeluid; 444 nieuwe
stijl; 445 entree; 446 afgemat;
447 soort onderwijs; 448
Anno; 449 voorz.; 450 sportterm; 452 spil; 453 bolgewas;
455 briefaanhef; 457 centraal
station; 458 ruthenium; 459
grafvaas; 461 ter zee; 463 mister; 465 Ver. Naties; 466 kilometer; 467 voorz.; 468 megabyte; 470 familieüd; 472 bloeiwijze; 473 bloem; 475 vruchtenat; 477 mnl. dier; 479 soort
onderwijs; 480 vogel; 482 handweefwerk; 483 sprookjesfig.;
484 vogel; 485 hoofd; 487
gevangenis; 488 kijken; 490
aankomend; 491 boom; 493
stelling; 494 erg; 496 pi. in
Drente; 497 duisternis; 498
wraakgodin; 500 restprodukt;
502 voor; 503 keur; 505 verblijven; 507 een zekere; 509
meisjesnaam; 510 spiermassa;
512 open ruimte; 514 de oudste; 515 hert; 516 vervoer; 517
behendig; 518 godin.

VERTICAAL: l harde vrucht;
2 insekteneter; 3 soort; 4 en
volgende; 5 Ned. rivier; 7
water in Friesland; 8 titel; 9
politieman; 10 atmosfeer; 11
zangnoot; 13 loven; 14 babbelaar; 15 heilige; 16 dierengeluid; 17 theater; 18 pi. in Ov.;
20 slecht horende; 21 speelgoed; 22 schoeisel; 23 zwaardwalvis; 24 jongensnaam; 26
bovendeel; 27 ex professo; 28
gelofte; 29 stonden; 30 beiden; 32 kardinaalshoed; 34
toespraak; 37 doopvader; 39
vervoermiddel; 43 rondhout;
44 vat; 46 schrobnet; 48 kansbriefje; 50 speelgoed; 51 daar;
57 vogelverblijf; 58 kraan; 63
bij de stukken; 64 en omstre-

ken; 66 aandrift; 68 vrucht; 69
shop; 70 argentum; 71 getij;
74 toename; 75 nachtvogel; 76
sierpompoen; 78 haast; 82
neerslag; 84 werelddeel; 86
wereldtaal; 87 judograad; 89
droogoven; 90 aluminium; 94
voorz.; 95 noorderlengte; 99
dieregeluid; 100 verlichting;
102 pers. vnw.; 103 aanklampen; 106 mist; 109 Gr. eiland;

112 apparaat; 113 Kon.
Besluit; 114 bijb. vrouw; 117
metaal; 120 jaargetijde; 123
schrijfgerei; 126 wintervoertuig; 128 voorz.; 130 bevel; 131
ieder; 132 boom; 133 neon;
136 als onder; 138 spraakorgaan; 141 nauwelijks; 143 achter; 145 soort onderw.; 146
vers; 147 dwarshout; 148
rivier in Italië; 150 uitroep;

153 bijbeldeel; 154 hoofddeksel; 155 insekt; 157 koud; 160
labiaal; 162 bez. vnw.; 163
muziekmstr.; 165 op dezelfde
wijze; 167 in memoriam; 170
plant; 171 gevaarloos; 173
niets uitgezonderd; 174 van
kantoor; 175 lichtdrager; 177
hoofddeksel; 179 spil; 180
roofvogel; 182 arts; 184 fami.lielid; 185 edelachtbaar; 187

Kieurpiaat
Vredig ronken de ratten in hun bedjes van
afgedankte lucifersdozen. Ze zijn ervan overtuigd dat de kerstman komt, want die veel te
grote sokken boven de open haard hangen er
natuurlijk niet voor niets. Maar of ze ook
echt iets krijgen van deze aardige grijsaard
is zeer de vraag. Slordig als deze knaagdieren
zijn hebben ze een paar rolschaatsen net
onder het raam laten slingeren en de niets
vermoedende kerstman staat op het punt
met donderend geraas de kamer binnen te
zeilen. Hoe het afloopt mag je zelf bedenken.
Overigens is het maken van een verhaaltje
niet de bedoeling van deze tekening. Je moet
hem inkleuren.
Hoewel krantenpapier niet ideaal is om op te
tekenen, is het best mogelijk de tekening
mooi in te kleuren. .Te moet alleen niet te
hard op het potlood of op de kleurstift drukken.
Ben je niet ouder dan 12 dan kun je de ingekleurde plaat opsturen naar
Redactiesecretariaat Weekmedia, Postbus
2201,1000 EK Amsterdam. Vergeet nietje
naam, adres, postcode en woonplaats te vermelden. Voor de mooiste inzendingen heeft
de redactie van de UVT-pagina leuke prijsjes
klaar liggen.

uitroep; 189 lich. opvoeding;
191 onmeetbaar getal; 193
omroep; 195 te kort; 196
drank; 198 pel; 199 eikeschors; 201 watering; 202 uitroep; 205 landbouwwerktuig;
207 hetzelfde; 210 slot; 212
plan; 213 bijt; 214 godvruchtig; 215 Anno Domini; 218 van
onderen: 219 eivormig; 221
nieuw; 222 houtsoort; 224
decigram; 226 tijdelijk; 228
onbep. vnw.; 230 niet parkeren; 234 bevroren water; 236
gereedschap; 237 spoedig: 238
stengel; 240 plant; 241 kruiderij; 243 vacht; 244
Rijksscholengemeenschap;
245 insekt; 249 walkant; 250
gewetensrust; 252 haardos;
253 telw.: 254 een zekere; 255
opening; 256 boom; 257 hoefdier; 258 Turkse titel; 260 pi.
in Duitsland; 261 kanalje; 262
open bosplek; 263 groente;
264 vaartuig; 272 ongaarne;
274 hoefdier, 278 schaapkameel; 280 botterik; 281 houten
loods; 282 pers. vnw.; 287
Europeaan; 288 reukstof; 290
kanteel; 292 lichaamsholte;
294 rund; 295 voorspoed; 297
afbeelding; 298 verlichting;
300 vogel; 301 dierenverblijf:
303 steven; 304 zangnoot: 306
vliegemer; 307 emmer; 308
merken, 309 beroep: 311 verzoek; 313 titel; 315 oosterlengte; 317 ouderwets; 320 ontkenning; 321 kweken; 323 lokspijs; 324 elasticiteit; 326
deegwaar; 327 Europeaan; 329
ijskegel; 331 pers. vnw.; 336
titel; 337 geest; 339 familielid;
341 Kon. titel; 343 zangnoot;
345 boom; 347 gewezen; 349
daar; 351 huisraad; 353
Romeinse Rijk; 356 natrium;
357 dichtstbijzijnd; 359 toet-

senbord; 360 Emmentie; 362
gevuld; 363 kloek; 364 voermansroep; 365 zielepoot; 368
militair; 369 plaats; 371
metaal; 372 gewas; 374 foedraal; 375 waaronder; 377
neon; 378 grens; 380 bez.
vnw.; 381 warboel; 382 tijdelijk; 383 soort onderwijs; 384
getijde; 385 goedzak; 386
gemeentegrond; 387 pelsdier;
388 landbouwwerktuig; 389
Javaans orkest; 390 godsdienst; 391 dierenverblijf; 392
sierlijk; 395 dyne; 398 voorz.;
399 radium; 401 hectoliter;
404 bloemenring; 405 aarde;
409 Eur. taal; 411 jongensnaam; 414 verslijtend; 415
klein deeltje: 419 klein kind;
422 pi. op Ameland; 423
gebak; 426 milliampère; 427
vrucht; 428 vogel, 429 Eur.
munt; 432 muntaand.; 433 sa
majesté; 438 familielid; 439
ijlbode betaald; 440 trek; 441
hoender; 451 herhaaldelijk;
454 bijenhouder; 456 schriftelijke overhoring; 457 ongeveer; 458 losse draad; 459 Ver.
Staten; 460 hals; 462 teer; 464
regeringsreglement; 465 Vrije
Universiteit; 466 vervoermiddel; 469 buffet; 471 tijdvak;
472 drank; 473 strijdperk; 474
muziekterm; 476 hoofddeksel;
478 scheik. verbinding; 479
bloem; 481 telw.; 482 dat is;
484 bloedvat; 486 stel; 489
nummer; 490 zangsolo; 492
kerkdienst; 493 jongensnaam;
494 bekeuring; 495'dans; 498
op de wijze van; 499 gelofte;
501 familielid; 502 schil; 504
motorrace; 505 pers. vnw.; 506
neon; 508 voegw.; 509 waterstand; 510 familielid; 511
zangnoot; 513 laatstleden.
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Kerstdag geopend
10.00 -17.00uur.

Heeft u al plannen voor de Kerst?
van
Kom gezellig kerstmeubelen op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Daar ziet u de nieuwste
trends in elke stijl. Voor de Kerstshow
bent u elke dag welkom. Maaralleen
op tweede Kerstdag betaalt u heel
erg weinig voor negen prachtaanbiedingen. Meubels die u nergens voordeliger vindt, 't Scheelt honderden v'*"'
guldens. En met een beetje combineren heeft u helemaal een voordelige
Kerst. Snel, want er zijn per aanbieding slechts 10 stuks. Tot ziens!

SLA UW S L A G OP 2e K E R S T D A G !
Bank Wellington Schuifdeurkast Fauteuil Rolf Benz Slaapset Andijk

Dressoir

Eethoek

Eethoek

4 deuren/4 laden
in beuken/vanille

Grenen eetkamertafel, uitschuifbaar en manou eetkamerstoel
met pitriet rug en zitting.

Eigentijdse eethoektafel
met 4 bijpassende stoelen.
In zwart met beuken.

van ƒ 1380,-

V00

1150,-

1-7

Tae

Tafel van ƒ 1785,-

V00

1250,-

698,-

Vier stoelen

Moderne bank in stof
met losse keerbare kussens en
afneembare hoezen
(chemisch reinigbaar).
Leverbaar als 3, 2'h,
2-zits en fauteuil.
Als 2-zits

Stoel per stuk van ƒ 295,-

1295,-

In geloogd grenen.
Ledikant 140 x 200 cm,
inclusief 2 nachtkastjes

Rolf Benz fauteuil in leer.

150 cm breed. Alpine wit,
hoogte 223 cm, diepte 66 cm.
Keuze uit 10 houtkleuren.
Ook in 175-200-225-250-275300 cm breed. 150 cm breed

Van ƒ 2250,-

nu

1750,-

1395,-

895,-

2-zitsbank Vita

2-zitsbank Caïro

Eigentijdse 2-zitsbank 'Vita' van 2-zitsbank Caïro in beuken/leer.
Touche in meer dan 26 kleuren
Ook leverbaar als fauteuil,
echt rundieder. Ook in fauteuil,
2V;en 3-zits. Van ƒ2614,2'/2 en 3-zits.

Nu

(Ook leverbaar op
160 of 180x200 cm.)

(perstuk ƒ 148,-)

Op de Sniep, Diemen

""2350,-

2325,-

Bijpassende linnenkast

1848,-

houwcling
J J interieur

Gratis bezorgen en plaatsen

EicteM m Mlulbaaf «Uimm •

mijnders

*^WDOMDEEEN

vanReeiiwlik

>MONTEL

e

»
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Chrysler - Amstelveen

Renault

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 19 Beyerly 1.7, aug. '94, 30.000
km, div. extra's + gar., tegen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
inruil pr. ƒ 19.500,- 020-6466140
(Op afspraak qratis halen en brengen.)
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch1 van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 44,00

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

14,85
9,20
9,20
10,90

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

Citroen
XM VSX 25 TD Break clarion
airco ABS 1994 v.a. ƒ39.500
XM VSX TD airco '94/34.500
XM Turbo D aut. '94 ƒ29.500
XM Turbo D airco '91 ƒ 8.950
XM 2.0i Break aut. '92/19.900
XM 2.0i Break '92
ƒ 19.900
Xantia Turbo D '94, v.a./ 19.900
Xantia Diesel SX '94 ƒ22.500
Xantia 2.0i SX LPG '94/22.500
2 x Z X Diesel '93 5 d. ƒ 13.500
ZX 14 Avantage '92 ƒ 10.750
BXTGD Break '93
ƒ 15.900
BX TGD Break '92
ƒ 12.900
BX TGD Break '91
9.950
BX TGD Break '90
7.500
BX TGD Break '89
5.950
BX Turbo D '89
4.950
BX Diesel '93
8.950
BX TZD '87
2.500
BX 19 TZi '92
ƒ 12.500
BX 19 TZi '90
ƒ8.950
BX 16 TZi '90 LPG ƒ 5.950
BX 16 TRi '88
ƒ 3.500
BX 16 TRi LPG '89 ƒ 3.950
BX 14 TE LPG '89
ƒ 3.950
BX 14 TE LPG '88
ƒ 2.950
AX 11 TE '90
ƒ 5.950
C 15 D Bestel '93
ƒ 9.950
C X 22 TRS '88
ƒ 5.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.:03463-51150.
CX PRESTIGE in perf.staat, m.
winterbanden, airco, autom.
ƒ5500, tel. 020 - 6756434.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
T.k. v. part. rade BX 19TD, okt.
'90, APK, open dak, trekh.,
ƒ4950. Tel. 035-6945671.

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Honda
Honda CBR 1000 F Super sport
bj. 1990, kl. blauw-wit, km
35.000, lichte glijschade, prijs
ƒ8.750. Tel.: 0318-484785.

Ford
l.v.m. vertrek naar buitenland te koop
ZééR GOED ONDERHOUDEN,
altijd in garage geparkeerde én onderhouden

Ford Escort CLX 1600
bouwjaar'1994,31000 km gelopen, metallic blauw, electr. ramen
stuurbekr., schuifdak, airbag.
Telefoon (Monmckendam): 0299 - 651823

Lancia

Algemeen

Renault 21, duurste uitv., zilv.grijs, 135.000 km, APK dec. '97,
bj dec.'89, ƒ 5000. 020-6255756 ***AANBIEDING***
tegen
handelspnjzen, van 1e eig.:
RENAULT AMSTERDAM
Chevrolet Beretta 2.2i Coupé,
Top occasions met 1 jaar
grijs met., ABS, airco, airbag,
garantie
LPG, 11-'93,/ 15.500; Audi 80
Wibautstraat 224
1.8 S, zwart, st.bekr., jan. '91,
020 - 561 96 11
ƒ 14.500; Volvo 440 2.0i GLT,
zwart met., el. sch/k.dak, ABS,
st.bekr., 9-'92 ƒ 14.500; Nissan
Pnmera 1.6 L, zwart, st.bekr.,
MINOR MOTORCARS
12-'92, ƒ 10.500; Hyundai LanSloterkade 43/44
tra 1.6i GLS, rood, st.bekr.,
Amsterdam
open dak, el. ramen, c.v., LPG,
Tel. 020 - 6177975/6158022 7-'93,/ 12.500; Renault 21 GTL
HB, grijs met., l.m. wielen, 5Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o. '94, ƒ 11.500; Peugeot 405 1.6
GR, blauw met., sch.dak,
st.bekr., el. ramen, 6-'94,
ƒ 15.500; Rat Croma Business
Voor een perfecte SAAB 99 2.0 Aut., el. sch.dak, st.bekr., 390, 900, 9000 ook Royal Class '93, ƒ 11.500; VWGolf 1.4 CL,
3-drs, zwart, nw. model, 6-'93,
ƒ 16.500. Prijzen incl. BTW.
SAAB SERVICE
BEREBEIT,
Amteldijk
25,
MOLENAAR
A'dam,
020-6627777. Zat.
HOOFDDORP
21/12 en zond. 22/12 en 2e
Onderhoud, reparatie, APK. kerstdag geopend.
Eigen revisiewerkplaats
T.k.a. diverse inruilauto's: Porvoor Saab motoren
sche 924, rood, 4-'84, ƒ 7250;
en versnellingsbakken.
VW Golf GTI 16 V, zwart,
Tevens verkoop van nieuwe schuifd., alarm, Lm. wielen, 6en gebruikte onderdelen
'86, ƒ 6250; VW GolfPirelli GTI,
023-5614097
6-'83,/ 4250; Peugeot 205 GTI,
6-'84, ƒ 4250; Honda 1.5 CRX,
6-'85, ƒ 6250; Mitsubishi Colt,
LPG, 6-'88, ƒ 4250. Mitsubishi
V. particulier Suzuki Swift 1.3 Lancer 5-deurs Station, 1.8
GS, 3 drs Juni '95 13.000 km, GLD, 4-'87, ƒ 3750; Citroen BX
wit, el. ramen, lichtmet. wielen. 1.6 Progress, LPG, 4-'92,
Fabr. Gar. tot 9/'98. Prijs n.o.t.k. ƒ 7250; BX 1.6 Progress, LPG,
Tel. 070-3274229.
8-'91, ƒ 6950; BX 14 TE, 1V89,
ƒ 5500; BX 14 TE, 6-'89,
ƒ 5750; Volvo 340, 4-'87,
ƒ 1450. BEREBEIT, Amsteldijk
15 VOLVO STATIONS '85-'94, 25, A'dam, tel. 020-6627777.
Sedans 740, 940 en 360.
Zat. 21/12 en zon. 22/12 en 2e
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. kerstdag geopend.

Rover

Saab

Suzuki

ƒ19.500,-

020-665 86 86

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

Mazda

Lancia Thema 2.0 ie 16V, Fraaie d.grijs metall. 626 2.0i
bouwjaar '91, elektr. schuifdak, GLX, 4-'90, APK, elek. ace.,
ƒ7.500. Tel.: 0343-533368.
1e eig. ƒ7.850. 020-6316744.

Volvo

2x 245 Polar Stw., LPG-o.b.,
nw.st., 7-'92, ƒ 23.000, GLE
11-'92, ƒ 24.000. 026-4951957.

Accessoires
en Onderdelen

Bedrijfsauto's

T.k. Mazda 323, bj.'84, i.z.g.st., 70 BESTELAUTO'S en pers
start altijd, APK 20-7-'97, vr.pr. busjes v.a. ƒ3500. Garage
ƒ1100. Tel.: 020 - 6642269.
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Mercedes 200, zeer goed onBennebroekerweg 17, Rijsenderh., pr. ƒ 18.000. Tel 020 hout bij Aalsmeer, 02976952122/6953232.
324229. Ook t.k. gevraagd.
Schitterende DELTA, 6 cil., b.j.
MERCEDES - SLK (4-Zyl,),
'87, in perfecte staat, nieuwe
zilvermet., leer, airco, R.C.
banden, 1.14., metallic blauw
Direkt leverbaar.
ƒ8000. Tel. 020 - 4020009.

AUTOLAK

Mercedes-Benz

Oldsmobile

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

Chrysler

Tel. 00 49 2554 450. Fax: 00 49
T.k. Chrysler Voyager 2.5i, bl 2554 6334 (Duitsland).
met., 5/'92, 149.000 km, perf Mercedes - SLK (4-Zyl.)
staat, ƒ 28.500,-. 024-3584450. silbermet, Leder, Klima, RC.
lieferbar.
Tel.
Opel Astra Station GLS Diesel • Bewijsnummers van een Sofort
Fax
1992, ƒ 13.500.
geplaatste advertentie m deze 00.49.2554.450.
00.49.2554.6334. Deutschland.
VISA Garage, 020 - 6278410. rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de T k. Mercedes diesel 250, beiAdverteren m
opgave van de advertentie ge, incl. open dak, alarminstalkenbaar maakt. De kosten latie, cruisecontrol, b.j. '91. Bel
deze rubriek
daarvoor bedragen ƒ4,50
Tel. 020 - 665.86 86
tijdens kant.uren: 0297-530681.

Auto's te koop
gevraagd

Peugeot
Peugeot 305 Break GL op LPG
'88, goede auto met onderh.
pap., weg wegens automaat,
bord.rood ƒ 3750,020-6189175.
Wegens lease-auto aangeb.
zeer rnooie 205,1.1 Accent '88,
rood, 80.000 km, APK okt '97,
ƒ 5950; 020 - 6389424.

alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

(020) 6129804
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, ter- AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
remw., aanhangw. en carav.
Ruilstarters en dynamo's.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
Valkenburgerstraat 152.
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
Tel.: 020-6240748.
035-6835858 of 06-53331964,
7 dagen per week, 8-23 uur.
Grote sortering ONDERDELEN
Wij komen vrijblijvend langs.
van schade-auto's, alle
Gevraagd jonge auto's v.a. merken, alle bouwjaren.
1990, a contant. Belt u voor inl. GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
0341-419354 of 0652-977028

Rijscholen

Autosloperijen

Motoren/Scooters

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Autosloperij De Liede.
SLOTERDIJK III
INKOOP Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-4470470

EINDE JAARSSHOW 23 t/m 31
dec. (25+29 dec. gesloten) ±
100 motoren z.g.st. ƒ 2000,- tot
ƒ 12.000,-. A. v. Andel Motorrij
wielen, Leyensteinstr. 15A
Kerkdriel, 0418 - 634513.

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10,- per keer.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier inPEUGEOT 404
tensief les en nog leuk ook! een solide, comfort, klassieker
Hoog slagingspercentage en
voor alledag. Altijd auto's
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. en onderdelen op voorraad.
Tel.: 020-6868063/6332405 of Frank Dordregter 020-6826974.
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Klassiekers
en Oldtimers

Voor gratis advies over de beste rij- en theorieopleiding in
A'dam e.o belt u: 020-6633773.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Autoverhuur

QUKEBAAS

Het HOOGSTE BOD'? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

niet duur!!!

Verkoop & verhuur van
Skiboxen met dragers en
RDW Erkend auto-demontage- sneeuwkett. voor elk type autc
020-6794842, 020-6908683
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
Zie ATS telet pag. 888
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen, DE LUGT luxe en bestel vana'
ook NIEUWE onderdelen.
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Gratis gehaald. Meteorenweg Tel.: 020-6161388 of 6890374
381, A'dam, 020 - 6319802.
Peugeot 106/306, Renault La
Te koop gevraagd loop- en guna, Vracht + bestelwagens
sloopauto's. Hoge prijs. Met
Adverteren in deze rubriek
vrijwaring en eigen ophaalTel. 020 - 665.86.86
dienst. Kila-sloperij:
FAX 020 - 665.63.21
023-5333742 / 06-52838400.
Postbus 156, 1000 AD A'darr
Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686

Bericht voort onze adverteerders

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling en Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuringen
Tel.: 020-6233220

MBWS
bestemd voor de editie van
vrijdag 27 december a.s. dienen
uiterlijk dinsdag 24 december om
14.00 uur in ons bezit te zijn.

Ook op zaterdag open !
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
HEINING HOBBYHAL
020-4976999

Communiceren zonder
misverstanden
het faxnummer is

020-665.6321

PERSCOMBINATIE
HET PAROOL TROUW DE VOLKSKRANT WEEKMEDIA

dinsdag 24 december 1996
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Volvo S70 en V70
een verfijnde 850
en goed concept laat zich moeilijk veranderen. Toch
is Volvo erin geslaagd de succesvolle 850 op niet
minder dan 1.800 punten te wijzigen. Tweederde van
de auto is volkomen nieuw. Dat is in een eerste oogopslag
niet direct te zien. De buitenkant is slechts subtiel anders.
Onderhuids is wel het nodige gebeurd, wat we vooral
merkten tijdens een eerste rij-indruk met de nieuweling in
de diepvries-kou van Kirkenes, een plaatsje in het noorden
van Noorwegen tegen de grens met Rusland aan.

E
In de Tig ra Fresh houd je het hoofd wel koel.

Het sportief afgestemde onderstel is niet eens oncomfortabel.

igra Fresh: ijskoud de winter in
. pel noemt de lichtblauwe lakkleur van de Tigra Fresh
('Arden Blue'. Wij kiezen eerder voor de omschrijving
'ijsblauw', want de Tigra heeft airconditioning, zodat
de Opel desgewenst in een oogwenk de eigenschappen
|van een driesterren diepvrieskist aanneemt. Handig voor
bestuurders die gauw het kookpunt bereiken, wat achter
het stuur van de lekkere en compacte coupé niet ondenkbaar is.
pe prestaties van de rappe Tigra
zorgen in elk geval voor een
irettige temperatuurstijging. Hij
zit binnen tien tellen op honderd
kilometer per uur en komt iets
voorbij de grens van tweehonderd kilometer
per uur. Daarbij
maakt de Tigra
een kruidig
motorgeluid, wat
het midden
loudt tussen sportief uitdagend
en schavend rauw. Dat geldt
overigens alleen bij hogere toerentallen, die bij pittige doorrijden
onvermijdelijk zijn. Bij lagere toe•entallen is de Tigra nogal braaf
en tam. Dan maar even het gaspedaal duchtig aanspreken en de
aerenteller voorbij de vijfduizend
:oeren laten suizen.
Het kost weinig moeite om de
vaart er weer uit te halen. De
remmen, duidelijk zichtbaar ach:er de fraaie lichtmetalen velgen,

doen hun werk perfect. Een prettige eigenschap is de stabiliteit
van de relatief korte auto tijdens
stevig remmen. Het schept vertrouwen. Op nat wegdek willen
de wielen nog wel eens blokkeren onder het
remmen, wat
spectaculair
aanvoelt, maar
het niet echt
is. Het lederen
sportstuurtje ligt lekker vast in de
hand, zodat je met snelle stuurbewegingen de auto over dé weg
kunt dirigeren. Alleen de versnellingsbak is wat stug te bedienen.
Het sportief afgestemde onderstel is niet eens oncomfortabel,
maar zorgt wel voor een prikkelende rijsensatie. Je houdt het
desondanks wel een paar uurtjes
uit, als je tenminste niet al te
claustrofobisch bent. De binnenruimte is beperkt en met twee
inzittenden snel gevuld. Het is

gelukkig lekker zitten in de stevige stoelen. De kofferruimte is
ruim bemeten, tenminste nadat
de achterbank is neergevouwen.
Ondanks de eigenzinnige styling
voldoet de Tigra gelukkig ook
aan praktische eisen.

ƒ 42.350. De uitvoering met de
1.4i-16V motor (66 kW/90 pk)
kost ƒ 38.350.
SPECIFICATIES Opel Tigra
Fresh 1.6M6V
Motortype:

Over praktische dingen gesproken: tot de uitrusting van de
Tigra Fresh behoort een aircoinstallatie. Die maakt het behoorlijk fris in de auto, dus een beetje
warme lucht bijmengen is geen
overbodige luxe. In dit vochtige
jaargetijde is de airco erg handig
bij het ontwasemen van de voorruit. In niet meer dan enkele tellen neemt de koude, maar droge
lucht de vochtige damp weg.
Ideaal.
Het ruiten stofje van de stoelen
(checkers bekleding) is ook extra
bij de Tigra Fresh, maar het bijzondere ervan hebben wij niet
kunnen ontdekken.'Nee, dan de
prachtige, vijfspaaks lichtmetalen
velgen: die horen echt op (of
onder) de sportieve Tigra. Elke
spaak is opgebouwd uit twee
voor het oog versmolten buizen.
Mistlampen voor zijn ook'standaard.
De Tigra Fresh waarmee we een
week lang rondsnelden kost

vier cilinders,
zestien kleppen
Cilinderinhoud: 1.598 cm3
Vermogen:
78 kW/106 pk bij
6.000 t.p.m.
Max. koppel:
148 Nm bij 4.000
t.p.m.
. Acceleratie:
9,8 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
203 km/uur.
Gem. verbruik: 6,2ltr/100km.
Prijs:

ƒ 42.350,=

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag
Airconditioning
Lichtmetalen velgen
Mistlampen voor
Lederen sportstuur

Volvo spreekt nu van de S70 en
de V70. Deze aanduiding strookt
met de trend die is ingezet met
de in Nederland gebouwde S40
en V40. De S staat voor sedan,
het vierdeurs model dus, en de V
geeft aan dat het om een auto
gaat met een grote variëteit aan
gebruiksmogelijkheden, de stationwagen dus. De '70' treedt in
het spoor van één van Volvo's
meest populaire modellen. De
850 heeft sinds zijn introductie in
1991 maar liefst 53 prijzen in de
wacht gesleept. Die zijn gegeven
voor veiligheid, zuinigheid, rijplezier en design. Daarom zijn de
Zweedse technici niet drastisch
aan het concept gaan sleutelen.
Er is gekozen voor verdere verfijning.
Grille, motorkap en koplampen
vloeien nu meer in elkaar over.
De neus vertoont daardoor veel
gelijkenis met dié van de S40 en
V40. De voor- en achterruit zijn
boller en ook de hoeken achter
zijn ronder dan bij de 850. In de
auto zien we een nieuw dashboard, waarbij de hoekigheid
evenzeer plaats heeft gemaakt
voor meer glooiende vormen. De
toch al niet karige uitrusting is in
de standaard versie uitgebreid
met een temperatuurmeter,
zowel voor als achter elektrisch
te bedienen ruiten, elektrisch verstelbare buitenspiegels en een
middenarmsteun voorin. De van
Volvo bekende hoge veiligheidsuitrustmg is versterkt met een

nog eens extra verstevigde middenstijl tussen de voor- en de
achterportieren. Die geven de
side-bags meer tijd om volledig
op te blazen bij een aanrijding in
de flank. De kans op letsel vermindert daardoor.
We rijden met een V70 voorzien
van AWD (All Wheel Drive) en
toegerust met een nieuwe loot
aan het motorenfront. Het is een
variant met een lage druk turbo,
die 142 kW/193 pk levert. Zijn
maximale trekkracht (270 Nm)
ontwikkelt hij al bij 1.800 toeren
per minuut. Normaal gaat 95 procent van die krachten via de
voorwielen naar het wegdek,
maar bij doorshppen zorgt het
AWD-systeem ervoor dat in een
fractie van een seconde een
belangrijk deel van de aandrijving via de achterwielen gaat,
zodat de auto opvallend koersvast op gladde wegen rijdt.
Aan de basis van het motorenpalet staat een vijfcilinder 2,0 liter
met twee kleppen per cilinder (93
kW/126 pk), de top wordt
gevormd door een 2,3 liter met
vier kleppen per cilinder en een
hoge druk turbo (176 kW/240
pk). De '70' modellen worden
omstreeks de Amsterdam
AutoRAl begin 1997 bij de
dealers verwacht. De prijslijst
van de S70 begint bij 63.600 gulden. De V70 start bij 68.200 gulden. De AWD variant met lage
drukt turbo komt op 88.700 gulden.

Speel mee voor mens en natuur

Helpen én winnen
In de Postcode Loterij speelt u
mee voor fantastische prijzen
maar óók voor mens en natuur. Want de volledige opbrengst van de loterij gaat
naar zeven goede doelen. In
de Record Show laat Reinout
Oerlemans u zien wat er met
uw bijdrage gebeurt.

Alle organisaties die geld krijgen van de Postcode Loterij
spannen zich in voor een betere,
schonere wereld. Dat zijn Natuurmonumenten, Artsen zonder
Grenzen, het Wereld Natuur
Fonds, Unicef, Novib en VluchtelingenWerk. Bovendien steunt
de Postcode Loterij via Stich-

ting DOEN honderden andere
grote en kleine organisaties die
armoede bestrijden, bedreigde
dieren beschermen en mensen
in nood helpen. U ziet dat ook
elke week bij Reinout Oerlemans in de Postcode Loterij
Record Show. Daarin presenteert hij het Postcode Loterij
Journaal.

Uw bijdrage

Catharina de
Grote Spektakel
U kunt in de de Record Show
weer meespelen voor een
spectaculaire verrassingprijs.
Dit keer een volledig verzorgd
arrangement met een bezoek
aan de Catharina de Grote
tentoonstelling, een Russische
feestavond en een rondvaart
door de grachten. U overnacht
in het stijlvolle Grand Hotel
Krasnapolsky Amsterdam.

Reinout Oerlemans: "In de
Record Show laat ik u zien wat
er met uw bijdrage gebeurt. Kijk
iedere maandag om 20.30 uur,

Heeft u 12 of meer getallen
goed op uw bingokaart? Bel
dan de speciale bingolijn,
06-300707 (95 ct/min) en win!

WIN-TO^SJ-lvULJOEN-BON
[Ö'U A, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ <!0,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

/ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

DEUITSLAGEN VAN 23 DECEMBER
Naam:

EJke maandag 2O.3O uur op RTL. 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

5 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22
41 30 22 17 10 06 28
45 33 23 42 37 13 40
09 19 31 04 39 38 36
Maakt u uw kaart vol met:

44
21
08
24
20
02
03

/ 1.000,-

/ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ 25,-

18
15
43
35
27
16
32

12

Straatpms:

dan wint u de
Thuisbingo
f 25.00O,-

/ 5.0OO,-

Zetfouten voorbehouden

FJ dhr. fj mevr.

De V70 met AWD weet raad met gladde wegen in winterse
omstandigheden.

Italiaanse SCOOP!
p een vroege woensdagochtend in Turijn stopte een
opvallende auto voor hotel Le Meridien. "Leuk
model", zeiden we tegen elkaar en draaiden ons
bijna weer om. "Maar wat is het dan?" Een nieuwe Lancia,
dat was de eerste gedachte die bij ons opkwam maar na
een korte inspectie bleek het om een Jaguar (!) te gaan.
Achterop stond nog net leesbaar Jaguar V12 5.3. "Zouden
we hier dan te maken hebben met het prototype van
Jaguar met codenaam X200?"

O

Het werd ons - helaas - niet duidelijk. De X200 zal naar alle
waarschijnlijkheid kleiner en
goedkoper zijn dan de huidige
modellen. Maar pas in 1998 zal
dit model aan de buitenwereld
worden gepresenteerd. 'Onze'
Jaguar is in ieder geval'wel een
prototype, dat meldde de
bestuurder, die er verder niet
zoveel over kwijt wilde. Hij vertelde nog wel dat dit het enige rijdende model is en dat het nog
jaren duurt voordat deze auto in
de showroom zal staan.
Wat wel duidelijk werd, is dat het
ontwerp van Giugiaro is, de
bekende Italiaanse ontwerper die
ook voor Fiat, Ferrari en Renault

enkele modellen heeft getekend.
Het blijft dus gissen naar dit
nieuwe ontwerp van Jaguar. De
achterkant heeft wel iets weg van
een XK8 door de vorm van de
achterklep en achterlichten maar
dan wat hoekiger en robuuster
De voorzijde heeft juist weer de
ouderwetse XJ grille maar vervolgens geen ronde koplampen.
Wat heel opvallend is aan het
type zijn de scherpe lijnen. Ook
de fantastisch vormgegeven velgen mogen er zijn. Een leuk
detail, dat de bestuurder even
demonstreerde, is dat de deuren
met een afstandsbediening kunnen worden geopend. Alleen
over de prijs wilde hij nog niets
zeggen...

Postcode:.
Plaats:

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

De BMW: 8102 ZW 015 in Raalte

l
l
|
•

don uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

General Motors heeft in de afgelopen vier maanden zijn verkopen
in het Midden Oosten met vijftig procent zien toenemen. Vooral
de Chevrolet Cavalier maakt het heel bont met een verkoopstijging van 315 procent. Ook de Chevrolet Caprice en Cadillac
Seville deden een flinke duit in het zakje

Stapel op auto's
Acteur Huub Stapel is vrijdagavond 27 december op de buis met
'Stapel op auto's'. TV2 zendt het programma uit om 20.00 uur.
Het programma wordt eenmaal m de veertien dagen ap vrijdagavond uitgezonden.
De belangrijkste nieuwe auto's zullen de revue passeren. Daarbij
wordt vooral naar eer en geweten antwoord gegeven op vragen
als: in welke opzichten wijkt'de auto af van het gemiddelde uit die
klasse en wat mag men verder nog verwachten voor zijn zuurverdiende centjes? 'Stapel op auto's' staat bol van fraaie staaltjes
camerawerk.
Onderdeel van het programma is 'Geen heden zonder verleden'.
Klassieke auto's krijgen daarin de volle aandacht. Op dit moment
volgt wordt nauwgezet de restauratie van een Engelse sportwagen gevolgd.

De feiten weerspreken de stellingname dat zakelijk rijders in de
vrije tijd maar raak rijden. De berijder van een auto van de zaak
legt privé minder kilometers af dan wel eens wordt gesuggereerd.
Volgens BOVAG en RAI blijkt uit de gegevens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) juist dat zakelijk rijders gemiddeld genomen privé minder kilometers rijden dan mensen die zelf
een auto bezitten.
Onderzoeken van zowel Traffic Test, TNO en het CBS wijzen uit
dat de berijder van een zakenauto gemiddeld 7.100 kilometer per
jaar voor de vrije tijd aflegt. Dat is 2 240 kilometer minder dan
privé-rijders doen. Meer dan 77 procent van het totaal gemiddelde van 31.800 kilometer per jaar per zakenauto zijn bestemd voor
het werk. Achttien procent daarvan is voor het rijden van en naar
het bedrijf.
Het aantal afgelegde 'pretkilometers' is bij de zakelijk rijder dus
niet schrikbarend hoog. "Eigenlijk is dat niet echt verrassend Wie
immers bijna 20.000 kilometer voor de baas op de weg zit, zal
weinig behoefte hebben om privé meer te rijden dan strikt noodzakelijk is", aldus BOVAG en RAI.

Er op uit met Mercedes-Benz
De nieuwe Mercedes-Benz Leisure Guide 1997 is uit. Hierin reikt
Mercedes-Benz allerhande tips aan om er met de auto op uit te
trekken. Daarbij is de inwendige mens niet vergeten want er is
ook veel aandacht voor restaurants. Het is een handzaam boek
dat precies in het dashboardkastje past
De Leisure Guide is het resultaat van een unieke samenwerking
tussen International Marques (importeur van Champagne Veuve
Clicquot Ponsardin), de Koninklijke Nederlandse ALtomobiel Club
(KNAC) en Mercedes-Benz Nederland B V
Qua opzet verschilt de Leisure Guide aanzienlijk van zijn voorganger, de Restaurantgids. Het boek bevat informatie over eten
en drinken, golf en golfbanen, varen met klassieke schepen en
andere sporten en evenementen. De Leisure Guide geeft ook tips
voor korte weekendtrips en langere (auto)reizen naar het buitenland. Verder zijn aanbevelingen te vinden voor een goede voorbereiding van de vakantie, het afsluiten van een reisverzekering
en informatie over pech en ongevallen Ook informatie over
Mercedes-Benz, Veuve Clicquot Ponsardin en de KNAC ontbreekt niet in het ruim tweehonderd pagina's tellende boek.

1

Audi investeert 35 miljoen gulden in de bouw van een eigen
windtunnel, die in 1997 in gebruik zal worden genomen Daar
worden de aërodynamische eigenschappen getest van alle producten van de complete'VW Groep waartoe ook de merken Seat,
Skoda en uiteraard Volkswagen behoren.

150.96.12

9138 TB
Extra Prijs ƒ 25.0OO,9138 TB 008

GM groeit in
Midden Oosten

Tegenwind van 235 km/uur

Banknummer:
1
1

Datum:
Handtekening:

Chrysler heeft zijn Voyager en Grand Voyager voorzien van vierwieldrijving. Het Amerikaanse merk spreekt zelf van AWD, All
Wheel Drive. De Voyager 3.8i AWD wordt in het Oostenrijkse
Graz gebouwd.
De nieuwe modellen hebben een 3,8 liter zesciimder motor die
eveneens nieuw is. Deze krachtbron ontwikkelt een vermogen
van 122 kW/166 pk en bereikt het koppel van 307 Nm bij 3.150
toeren per minuut. De krachtbron werkt samen met een elektronisch gestuurde viertraps automatische transmissie en de aandrijving wordt via een tussen-differentieel met visco-koppeling op de
voor- en achterwielen overgebracht. De prijzen beginnen bij
102.000 gulden voor de Chrysler Voyager 3.8i AWD.

De Leisure Guide is te koop bij de Mercedes-Benz dealer voor
ƒ 24,95.

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

Chrysler (Grand)
Voyager 3.8S V6 LE AWD

Verkeersveiligheid is een ander item dat als een rode draad door
'Stapel op auto's' loopt. Verhoogde rijvaardigheid en nieuwe ontwikkelingen in het verkeer zijn onderwerpen die aan bod komen.
Ook het milieu komt in relatie tot auto's en autorijden ter sprake.

Adres:

ƒ20,ƒ10,ƒ9.ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

De 500.000ste Mazda, in de vorm van een 323 F-versie, liep
enige tijd geleden van de band Mazda-rijders mochten aangeven
aan welke organisatie zij deze auto cadeau zouden willen doen.
Een overweldigende meerderheid stemde voor Artsen zonder
Grenzen Aldus geschiedde.
Algemeen directeur Henny van Dijk van Mazda-importeur Auto
Palace - de Binckhorst heeft de sleuteltjes overhandigd aan
Jacques de Milliano van Artsen zonder Grenzen De Mazda 323
F zal zijn diensten bewijzen in Amsterdam waar het hoofdkantoor
van AzG is gevestigd. Daar werken ruim honderd mensen om alle
projecten, die plaatsvinden-in zo'n 25 projectlanden, te coordineren.
Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke organisatie voor
medisch-humanitaire hulpverlening aan mensen in crisissituaties
en vervult tevens de rol van pleitbezorgster van volken m nood
en brengt de humanitaire situatie van de slachtoffers internationaal onder de aandacht.

77% Verreden kilometers
zijn voor het bedrijf

Meespelen in de Postcode Loterij is dus méér dan alleen kans
maken op fantastische prijzen!
Wilt u ook uw steentje bijdragen? Vul dan vandaag nog de
bon op deze pagina in en stuur
hem op. Dan heeft uj nog vóór
het vuurwerk, uw eerste goede
voornemen al uitgevoerd! B

RTL 4."

500.000ste Mazda naar
Artsen zonder Grenzen

In het bouwwerk zijn dankzij een supergrote ventilator windsnelheden tot 235 km/uur mogelijk. In de toekomst wil de autoproducent de tunnel ook beschikbaar stellen voor andere fabrikanten.
Dat gebeurt dan uiteraard tegen betaling om zo de kosten van de
investering deels terug te verdienen

LOTERIJ
Het is een Jaguar, maar wat voor één?

WHIRLPOOL WASUHOGER
Luxe luchtafvoer droger met eenvoudige bediening
5 kilo inhoud anti kreuk programma links- en rechtsdraaiende trommel LED mdikatie Adviesprijs*749

VI

TRAVELLERJELAAG'
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 Superplalle16 9
beeldbuis stereo teletekst
Adviespri|S 2495

m 1475.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

10x motorzoom O 6 lux
auto locus Adv "1709

1-DEURS KOELKAS

PANASONIC VIDEORECORDER MET SHOWVIEW EN PDC

SONY Hi-8 TRAVELLER

NVSD22 Super Drive loopwerk, stabiel loopwerk DD motoren en alluminium chasis
optimale beeldkwaliteit scartaansluitmg en overzichtelijke afstandbediening Adviespnjs*734

TR6SO HiFi stereo Adv "2495

PHILIPS BREEDBEELD
Teletekst stereo Adv "3295

Fraaieen degelijke uitvoering
metvnesvak Officielegarantie

275.-

145 LITER
R KOELER
INDESIT Automatischont
Jtomatischont
dooiing Adviespnjs'749
viespnjs'749

SONY STEADY SHOT
TR565 HlFi geluid Adv "2200

325.-

PHILIPS 28PW9501
70cmbreedbeeld Europese
tv van t |aar 100 Hz digital
scan stereo t e l e t e k s t
Adviesprijs "3895

PHILIPS MATCHLINE
100HERT2KLEUREN-TV
PTB20 Black Line S beeld
buu stereo txt Adv 2795

ZANUSSI KOELKAST

SONY H 1-8 HIFI STEREO

Met vriesvak
ik Adv "699
"699

TR750 STEADY SHOT ab
soluul topmodel Adv "31 10

345.-

1589."
Hi-8 CAMERA STUNT'

KV24WS1 Super Trimt
ron 6 3 c m s t e r e o t x t
Adviesprijs 2440

Met vriesvak
ak 140 liter
Adviesprijs "729
"729

HiFi stereo 12x motorzoom
afstandbediening Adv '1899

445.-

BOSCH KOELKAST
KTL1330 17htervnesvak
7htervnesvak
Adviesprijs "899
"899

VPE807 Sxzoom Adv "1199

575.-

689.-

TV/VIDEO COMBI S

28WS1 Teletekst Adv 2990

KVE2561 SuperplatteTnnit
ron pip stereo teletekst
Adviespnjs'2970

1145^-

SAMSUNG TV/VIDEO
.'TVP; Kleuren-tv en video, recorder in 1. Afstandbed.

845.-

1045.-

795.-

SONY PORTABLEKTV
M1400 Afstandbed "550

VR7 HiFi stereo Turbo Drive
Showview + PDC "1545

Geenafvoernodig RVStrommel

549.-

(
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merken.

679.-

MIELE KOELKAST

K1321S 270 liter inhoud
CFK enHFK-vnj Adv "1399

849.-

745.PHILIPS HiFi STEREO

Kreukbeschermmg instel
baartoMSOmmuten "949

599.-

735.-

SONYTOP-MONTAGE

465.55CM STEREO / TXT

E800 S h o w v i e w PDC
4 koppen Adviespnjs'1670

1299.-

149.-

895.-

VR652 Turbo Drive 4 kop
pen longplay Adv "1295

845.-

1085.-

ARISTONA STEREO KTV
TA5212 63cm Black Line S
beeldbuis teletekst '1795

1195.-

63CM STEREO KTV
Officiële Philips garantie
teletekst met geheugen
Adviespri|S "1595

975.-

Snelle 900 Watt magnetron
24litermhoud makkelijkterei
nigen Velekookfunkties '699

459.-

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON
NN750 Digitale bediening
van magnetron hete lucht
oven en grillelement auto
matische programma s '949

599.-

Ruime 4 in 1 kombi magne
tronmethete lucht gnllencnsp
dusontdooien koken bakken
braden en gratmeren Adv "999 -

Instelbare centrifugegang
regelbarethermostaat RVS
trommel zelfreinigende
pomp Adviespnjs"1199

699.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800 15 programma s
ruime vulopenmg milieu
vriendelijk deurbeveiligmg
Adviespri|s"1079

699.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700 750 toeren centri
fuge RVStrommel schok
dempers Adviespnjs'949

679.-

INDESITWASAUTOM

WN400 15 programma s
4 5kg inhoud Adv "799

499.-

Trilogie 4koppe.n showview
PDC Adviespnjs'1340

775.-

GASELEKTRO
FORNUIS
Gasfornuis met elektrische
oven verlichting sierdeksel
en natuurlijk G l VEG keur "949

448.-

INDESIT FORNUIS

Thermostatischeoven dub
bele ovenruit Adv "849

478.-

PANASONIC 1 STEREO
HD600 Topper 4 koppen
Showview+PDC Adv "1299

ETNA FORNUIS

1401 Gasfomuis Stuntpnjs'"898

PHILIPS GROOTBEELD PTgjA

PT4512 70cm stereo TXT
Adviespnjs*1645

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

INDESIT1200TOEREN

SONY STEREO- E70
PT520A Black Line teletekst
momtorlook Adv "1395-

1000 Watt magnetron 60
minuten timer automatische
programma s Adv "599 •

MERK CENTRIFUGE
NTRIFUGE WHIRLPOOL AVM
2800 toerenl Adv
Adv"249
"249

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

PT155A Adviespnjs'725
dviespri]s"725

PHILIPS STEREO KTV

249.-

SAMSUNG 24 LITER

BAUKNECHTDROGER

Koelgedeelte met auto
matische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren mvnescapaciteit
Adviespnjs'1099

Italiaanse vormgeving
****sterren mvnescapa
citeit Adviespnjs'899

6SB57 Showview PDC
4koppen audio dubbing "1345

+Off Philips gar Adv '1245

469.-

KONDENSDROGER
1

1199.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

599.-

PHILIPS MATCHLINE

PHILIPS TELETEKST

19 liter inhoud eenvoudi
ge bediening Adv "599

Elektronischh en reverse
rend RVStrommel
ommel '1799

Type KE3100 Digitaal
g e s c h e i d e n regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vriesladen CFK/HFK
vrij Adviesprijs "1849

385.-

AWG212 Eenvoudige be
diening 5 kilo inhoud anti
kreukprogramma Adv "749

MIELE WASDROGER
ASDROGER

ZANUSSI KOEL/VRIES

SONY KTV STEREO TXT ARISTONA STEREO
X2101
55cm t r i m t r o n
Adviespnjs'1440

189.-

ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv '949 -

745.1075.-

349.-

WHIRLPOOL DROGER WHIRLPOOL AVM260

479.-

SONY 63CM STEREO
X2501 Hl BI Trinitron te
l e t e k s t met geheugen
Adviesprijs" 1770

R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

On Screen Display. Adv.'99S.-

1195.-

Links en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649

849.-

37CMKTV/VIDEO
KVC2921 Stereo txt "2550

179.-

Elektronische
hè besturing
zeerstil Adviespnjs'1099
/iespnjs'1099

Versterker 2x55 Watt elektronische equalizer digitale
tuner rnet 30 pre sets dubbel cassettedeck PALNTSC CD-speler geschikt
voor audio-CD en videoCD mkl afstandbedie
ning en 2 weg luidspre
kers Adviespnjs*999 -

51CIVIKTVV VIDEO
. Showvieuw en PDC. Met Off.
' Philips Gar., 2 tuners, teletekst. Adviesprijs. *1545.-

SONY 72CM TRINITRON

229.-

M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien uitneem
baardraaiplateau Adv "279

ZANUSSI WASDROGER SHARP MAGNETRON

BOSCH WASDROGER
ASDROGER

SAMSUNG MINI HIFI
SYSTEEM MET
VIDEO-CD SPELER
EN LUIDSPREKERS

SONY 70CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV

SONY 100HZSUPERI

Tijdklok pluizenfilter "495

SIEMENS KOELKAST

SAMSUNG CAMCORDER
SONY BREEDBEELD

TOPMERKWASDROGER

Q>|C
tJMf OIO»"
JVC HIFI STEREO: J600

2-DEURS KOELKAST

478.-

Ondanks grote inhoud
kompakte a f m e t i n g e n
Adviesprijs "849

HiSpec Drive Adv "1189

655.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

395.-

AKAI HiFi STUNT!

Gas elektra fornuis met regel
bare onder en bovenwarmte
en mfraroodgrill Adv "1025

ZANUSSI 2-DEURS

G720 Stereo mid mount "888

648.-

Z180/4D/Automatische ont
doonng Adviesprijs"749

595.SONY LONGPLAY

495.-

E250 Showview+PDC "780

SIEMENS 2-DEURS
235 liter variabele indeling
zuinig en stil Adv "985

SONY VIDEORECORDER
E11 Afstandbediening "650

MIELE 1100TOEREN ATAG FORNUIS

TOPKLASSE' Volelektronische
besturing zuinig stil en mi
heuvnendelijk Adviespnjs*2299

FK055 Gasfornuis- met
elektrische oven mkl grill
en sierdeksel Adv'1450

LUXE 1400 TOEREN

948.-

18programmas regelbarether
mostaat en centrifugegang

~~ 395.-

1045.-

AEG WASAUTOMAAT SUPER KOOKPLAAT
PHILIPS 3 KOPS VIDEO
VR358 Turbo Drive PDC
showview Adviesprijs '945

IgFK VgUJ

OPZETVRIESKAST"

575.-

Handig'50 liter Adv "595

298.-

PHILIPS VIDEO+
VIDEO + PDC
VR242 Turbo
rbo Drive "895

PANASONIC KTV TXT
TX21 55cm FSQ Adv "849

465.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151 Afstandbed
standbed "645
"645

SONY TELETEKST
Hl BlackTnnitron Adv 990

385.-

90 LITER VRIESKAST

DE BESTE SERVICE! * DE GROOTSTE KEUS! * DE LAAGSTE PRIJS!
SONY
63CM
KLEUREN-TV
STEREO
TELETEKST

PANASONIC
)NIC VIDEO
BESTE KOOP'
>OPi Adv "734

445.EORECORDEF
AKAI VIDEORECORDER
VSG2 Afstandbed
ndbed Adv "498

345.-

G R U N D I G 6 3 C M KTV

AKAI DOLBY SURROUND
<j LUIDSPREKERS
bviwdrnuiihm
STUNT' VHS-HQ
'HS-HQ VIDEC
VIDEO PRC.LOGIC MINl-SET MET 5
Met afstandbediening
dbedienmg
3x65 Watt RDS-tuner
3 CD- wisselaar, afstandbediening Advpr*1108 -

295.-

KVC2581 63cm l Ii-Black Trinitron
beeldbuis Doublé Duty afstandbcdioning
3O Watt slcrco Advicspnjs*1 66O -

799.-

3vakken Adviespnjs'696

348.-

WHIRLPOOL KAST
AFB594 ««**capaciteit CFK vnj

PHILIPS SOLARIUM
HB812, 3 lamps HPA
solarium Opklapbaar,
verrijdbaar en instelbaar
Adviespnjs*2250 -

999.- 1299.-

448.BOSCH VRIESKAST

LavamateOO 850 toeren cent
nfuge waterbeveiliging zui
mg en stil AEG meerdere ma
len best getest1 Adv "1449

4 prtsgaskookplaat Adv "298

995.-

Luxe 4 pits Adviespnjs"409

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000 RVS trommel en
kuip aparte temperatuur
regeling bespaartoets "1348

845.BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214 Hoog centrifuge
toerental waterbeveiligmg
bespaarprogramma s "1349

895.-

GSD1300 3 laden 11kg
mvnescapaciteit Adv "848

548.-

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

298.-

ST650 Teletekst Adv "1829

848.-

T51 640 51 cm Adv '1099

850 toeren Slechts 40cm
breed Advifspnjs"1435 -

899.-

STEREO TELETEKST
A'standbedienmg
Adviespnjs'799

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met aparte
centrifuge eenheid '1699-

WH155 Luxe3standen "260

LUXE VAATWASSER
Nedertandstopmerk Sprogrammas 12couverts Adv'899

549.-

BOSCH VAATWASSER
SPS1012 RVSmteneur 4
sproemiveaus Adv "1179

749.-

BAUKNECHWAATWASSER
GSF341 3 programma s va
riabele indeling Adv "1099

799.-

SIEMENS AQUASTOP vm
SN23000 R^S binnenzijde tfl
Lageverbruikswaarden "1348 *™

949.-

KTV 37CM TELETEKST

AEG BOVENLADER MIELE VAATWASSER
1000toerencentnfuge zuinig
stil en milieuvriendelijk
waterbeveiligmg Adv "1649

PORTABLE KTV 37CM

288.-

B C C B E T E R E N G O E D K O P ER
H

. Meer budget door de gratis UT—S T T\T
[)BCC:card!
''1 \ir-'-*-rL^.
Aanvraag-folder in de winkel! f '

ATAG WASEMKAP

995.WASAUTOMAAT
BOVENLADER

WHIRLPOOL
BOVENLADER

37cm met TELETEKST
Adviespnjs"699

ETNAWASEMKAP
AVANCE 3-standen Adv '135

Wassen en drogen m 1 ma
chme 1000toeren "1549-

699.-

GRUNDIG PORTABLE

228.-

WAS/DROOGKOMBINATIE

TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
Adv'1099

GRUNDIG TELETEKST

178.-

ETNA KOOKPLAAT

LEM

\\_.
. h h ' t ' l ' ' | **"
(BEVERWIJK
)'\ meiruwnp?N-co(te ."" l Winkelcentrum "SchalWijk"
"
|l500m2 Superstore Beter eri goedkoper!
'"'zonder extra kosten |Rlvieradréef 37 (2 etages Superstore) JBrecstraat 65

IZAANDAM
11500m2 Superstore Beteren goedkoper!
[westzijde 55 (onder Dirk v.d: Broek)

•in PI PKTRO «ÏIIPPRC
iw niTjAMn«ti-An
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN • ALKMAAR
• EVERWIJK- ZAANDAM - ZOETERWOUDE
HILVERSUM - MAARSSENBROEK

1249.-

G570 TOPKLASSE'eprogrammas 12 couverts wateront
harderenwaterstop Adv "2099

OPENINGSTIJDEN HAARLEM ,
maandagmiddag,, . . . ; . .13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag
09.00 tot 18.00 uur
zaterdaq

'
09.00 tot 17.00 UUr
KOOPA VONDEN Ba'dtlOevedOfp Delft én

l overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Zandvoorts

517.975 gezinhen
ontvangen iedere week
een krant van

Dinsdag 31 december 1996

Los nummer f 1.95

57-e jaargang nummer 1

ZANDVOORT - Even
leek het erop of hij het
ging redden, maar het
ging toch nog mis. Aan
de vooravond van Kerst
overleed in het Vogelhospitaal de torenvalk
die regelmatig langs -de
zeereep bij het casino
wordt gesignaleerd. De
valk was zwaar ondervoed.
Voorbijgangers vonden
de vogel bibberend bij de
rotonde op de trap naar het
strand. Ze zetten het dier in
een nisje van de voormalige politiepost en waarschuwden de Dierenambulance. Maar nog diezelfde
avond overleed de valk in
het Vogelhospitaal.
Volgens Sander Snoeck
van de Dierenambulance is
het heel opmerkelijk dat de
roofvogel zich zo makkelijk liet oppakken. „Normaal gesproken zijn het
hele schuwe dieren. Maar
deze was zo ondervoed dat
hij niet meer de kracht had
om weg te vliegen." Niettemin trok Snoeck voor de
zekerheid handschoenen
aan voordat hij het dier oppakte, omdat roofvogels
nog weieens kunnen uithalen met hun scherpe snavel.
Valken, 'maar ook buizerds komen volgens hem
in duingebieden regelmatig voor. Volgens Paul Povel, die vaak op de boulevard rondloopt, was deze
valk een vaste inwoner van
Zandvoort. Hij heeft de vogel vaak boven de zeereep
zien 'bidden'. „Dan hing hij
roerloos in de lucht, speurend naar een muis."
In deze tijd van het jaar
komen vogels vaker in de
problemen. De Dierenambulance wordt volgens
Snoeck veel gebeld zodra
het gaat vriezen. „Op één
dag heb ik ook een ondervoede duif, een vastgevoren gans en een vastgevroren eend gered," vertelt hij.

Politie
j arresteert
drugsdealer

Schaatsfestijn op 't plein. Onder die noemer is de ijsbaan achter de
Celsiusstraat in gebruik genomen. Deze week werd er al volop
geschaatst, zo was te zien vanuit het raam van Peter Verswijveren.
Hij is een van de vijf actieve buurtbewoners die 'Gein op 't plein'
heeft opgezet.
De bewoners kregen hulp van de brandweer en de gemeente: er
ligt een stoeprand om de baan heen en in het licht van een paar
bouwlampen kan er zelfs 's avonds geschaatst worden. „Tenminste, zolang het blijft vriezen," relativeert Verswijveren
. Foto André Lieberom

Shoarmazaak eist fors bedrag
ZANDVOORT -. De vroegere eigenaar van de shoarmazaak in de Kerkstraat wil van de gemeente een schadevergoeding van zestigduizend gulden hebben wegens materiële en immateriële schade.
De gemeente heeft hem, volgens gemeentevoorlichter Egon
Snelders, ten onrechte een alcoholvergunning geweigerd. Er zouden al te veel zaken alcohol schenken. De provincie stelde echter
de eigenaar van de shoarmazaak ir. het gelijk. Inmiddels is het
bedrijf overigens in andere handen overgegaan.
De kwestie wordt nu bij de rechter uitgevochten. Volgens hoofd
bestuurlijke zaken, A. van Soest, is er nog geen uitspraak. De
gemeente laat de verzekering de rechtszaak afhandelen.

Hond en baas samen door ijs Zwanenmeer
ZANDVOORT - De brandweer en de reddingsbrigade
hebben op Eerste Kerstdag een hond uit het water gered.
De hond was door het ijs van het Zwanenmeertje gezakt.

Paspoort en rijbewijs
ook 's avonds te koop

De overige bewoners en manege Rückert vinden de juridische strijd te duur. Ze houden
het bij het indienen van taezwaarschriften. De familie
Schrama heeft een bijstandsverzekering. De bewoners en de
manege hebben onlangs een
brief gekregen dat het college
van B. en W. voor 15 januari een
besluit over de woonwagens
neemt. Volgens wethouder Versteege is die beslissing nog niet
genomen.
De gemeente moet van de
provincie zorgen dat de woonwagens uit de Jac.P. Thijsseweg
verdwijnen, omdat ze in een natuurgebied staan. De Heimansstraat is volgens Versteege de.
beste plek. Bij de C. Slegersstraat, die uit het onderzoek als
een van de beste oplossingen
naar voren kwam, is volgens
hem te weinig ruimte en bovendien zit de begraafplaats er
vlakbij.
Volgens bewoonster Schrama is de houding van de gemeente opmerkelijk. „Waarom
zetten ze geen acht in plaats
van vier woonwagens in Park
Duijnwijk neer? De gemeente
heeft rond 1987'beloofd dat we

ZANDVOORT - Wie nog net voor de vakantie een nieuw
paspoort of rijbewijs moet hebben, kan voortaan ook elke
donderdagavond op het raadhuis terecht. De centrale balie
is vanaf 2 januari behalve overdag tot vijf uur ook een keer
per week tot acht uur 's avonds open.
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Veel regels
voor
vuurwerk

Naast paspoorten en rijbewijzen verstrekt de gemeente 's
avonds uittreksels uit het bevolkingsregister en noteren de
baliemedewerkers
klachten.
„Het is nog een experiment,
dus bekijken we voorlopig wat
er nog meer voor vragen en verzoeken komen," vertelt baliemedewerkster Hilly Jansen.
Voor ingewikkelde kwesties
kunnen Zandvoorters alleen
overdag terecht, want. de ambtenaren aan de balie kunnen 's
avonds geen collega's raadplegen.
De proef duurt een jaar. Voor
1997 heeft de gemeenteraad namelijk vijftigduizend gulden
beschikbaar gesteld. Als de
avondopenstelling een succes
is, tast de gemeente' mogelijk
opnieuw in de buidel.

Succesvol is volgens Jansen
de centrale balie in elk geval
wel. „Ik merk dat mensen het
heel prettig vinden dat ze bij
ons aan de balie hun hondenbelasting kunnen betalen, een invalidenparkeerplaats kunnen
regelen, maar ook binnen tien
minuten hun rijbewijs kunnen
krijgen. Tot een jaar geleden
moesten ze bij verschillende afdelingen zijn. Ze sparen nu hun
vragen op en komen met alles
tegelijk."
Om het de burgers nog gemakkelijker te maken bekijkt
de gemeente of er een pin- of
een chipknip-automaat bij de
balie kan komen. -Bovendien
wordt onderzocht of de Zandvoortse 'bevolking er voortaan
een uittreksel uit het kadaster
kan opvragen.

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

1996:

koel en
toch heet
pagina 5

De mensen
van dit
jaar
pagina 5

Beroving

Aan de vooravond van oudejaarsavond ruikt het heerlijk naar
oliebollen op het Raadhüisplein. Maar vooral de appelbeignets
lopen dit jaar erg goed volgens Harry Faase, die al 18 jaar met
zijn kraam op het plein staat. „Dat komt omdat wij ze nog
ouderwets zelf maken."
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - Drie mannen
met mutsen op hebben Eerste
Kerstdag 's middags op de Prinsesseweg een 21-jarige man beroofd. Ze maakten zijn portemonnee buit, met daarin zeventig gulden en diverse bankpasjes. Een van de mannen zette
het slachtoffer een mes op de
keel en eiste zijn geld.

Politie rolt jeugdbende op
ZANDVOORT - De politie heeft negentien leden van een
jeugdbende opgepakt. Volgens de politie hebben -de jongeren, die uit Zandvoort en Haarlem komen, op grote schaal
brommers gestolen. De hoofdverdachten zijn een 17-jarige
Zandvoorter en een even oude Haarlemmer. Een 25-jarige
Zandvoorter is aangehouden wegens heling.
Bij diverse huiszoekingen heeft de politie zes bromfietsen, een
invalidevoertuig en een motorblok teruggevonden. In totaal zijn
dankzij de arrestaties minimaal dertien diefstallen opgelost, die
in Heemstede, Amsterdam, Haarlem, Vinkeveen en Den Bosch
gepleegd zijn.
De bende opereerde deze zomer in wisselende samenstelling. Ze
verkochten de brommers aan kennissen en vrienden, maar ook
ver beneden de prijs via een advertentieblad. De meeste bromfietsen hadden een waarde van 3500 gulden of meer.
De politie kwam de bende op het spoor doordat er tussen half
juli en oktober 29 mensen in het district Kennemerland-Zuid
aangifte van een gestolen brommer deden. Vanaf oktober onderzocht een politieteam de diefstallen. Uit analyse bleek dat het
voor een groot deel om dure brommers ging. Ze verdwenen vanaf
de openbare weg, uit flatboxen, schuren en bergingen.

"ISJüillllt^ll'ï'lr die krant moet ik hebben.
± V CllU W.J. AAJJV, Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50
Maarten en Joyce duiken morgen de zee in
zelfs de moeder van Maarten nieuwjaarsreceptie op het
overstag gaat. „Joh, als jij het strand. Je ziet iedereen, al
nou leuk vindt, dan kijkt ze er draag je dan geen nette kleren.
volgend jaar anders tegenaan. En na afloop is het genieten bij
Trouwens, het is net een soort de erwtensoep."

Foto André Lieberom
De traditionele Nieüwjaarsduik vindt
rond twee uur plaats op het strand
voor liet BadliuLspiein. Iedereen kan
meedoen.
Zwemclub Kupldu raadt cleelnemers aan om de warmlng-iip niet over
te slaan.

ELKE DAG STAPPER! IRI AMSTERDAM
Als je stevig in je schoenen staat en op zoek bent naar een veelzijdige baan: bel je 06-0097

Wij zoeken: vrouwen en mannen tussen de 16,5 en 45 jaar.
Of je nu zwart, bruin, geel, roze of wit bent, dat maakt ons niet uit.

Werken aan veiligheid
BEL G R A T I S 0 6 - 0 0 9 7

pagina 3

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

Rotjes

Waterstanden

behalve de manege niets meer
in onze buurt zouden krijgen.
En nu gebeurt dit. Het probleem is dat de afspraken van
destijds niet zo heel erg precies
op papier staan." Ze vreest dan
ook dat ze het heel erg moeilijk
bij de rechter krijgt. „Maar als
je het niet probeert, weet je zeker dat je verliest." De overige
bewoners zien daarvan af volgens S. Blaauwhof vanwege de
kosten.
Ook Annemarie Blankenstein, eigenaresse van manege
Rückert, schrikt terug voor de
kosten. Maar ze blijft bezwaarschriften indienen bij de gemeente en de provincie. De
woonwagens komen erg dicht
bij de ingang van haar bedrijf,
vindt ze. „Voor ons vervelend,
want ons bedrijf is niet meer
goed zichtbaar. En tijdens de
paardenkampen kunnen de
kinderen daar niet meer spelen.
Maar het is ook vervelend voor
de woonwagenbewoners want
zij krijgen last van de parkeerdrukte." Wat zij daar van vinden is niet duidelijk. Bewoner
De Vries weigert de pers te
woord te staan en gooit de
hoorn op de haak.

Appelbeignets populair

'Hoezo koud? Alleen het publiek bibbert'

MAP . 75 "-n:

DEZE WEEK:

ZANDVOORT - Slechts een deel van de bewoners uit de
Zeemanstraat zal tot aan de Hoge Raad doorvechten tegen
de vier woonwagens die de gemeente van de Jac.P. Thijsseweg naar de Heimansstraat wil verplaatsen.

Zijn baas, een 25-jarige Arnhemmer, probeerde het dier eerst
zelf te redden maar kwam ook in het koude water terecht. Hij is
ZANDVOORT - De politie met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.
heeft zes Zandvoorters, drie
Haarlemmers en een man
uit Heemstede opgepakt,
omdat zij in heroïne handelden of deze drug in bezit
hadden. De hoofddealer
opereerde vanuit twee panden aan het Stationsplein.
Onder de arrestanten bevinZANDVOORT - „Het grappige.is dat iedereen denkt
den zich behalve de dealer
dat wij het koud hebben. Maar dat is helemaal niet zo.
ook twee drugsrunners en
Door de warming-up hebben wij het warmer dan de
| zeven verslaafden.
toeschouwers," lacht Joyce Aleven. De negentienjarige
Zandvoortse is een ervaren lid van de zwemploeg die elk
Bij een huiszoeking in de
twee panden op het Stationsjaar pp Nieuwjaarsdag in zee rent. Maar voor Maarten
plein heeft de politie vijftien
Neerincx, haar dertienjarige dorpsgenoot, is het morgen
gram heroïne, 1700 gulden en
de eerste keer.
diverse spullen in beslag geno„Als je het eenmaal een keer kinderen een mentor die in de
men. De goederen zijn volgens
gedaan hebt, raak je eraan ver- gaten houdt hoe lang de nieude politie vermoedelijk gestoslaafd," voorspelt Joyce een we zwemmer in het water
len.
paar dagen voor de traditione- blijft. „Ik zit nu in hetzelfde
Volgens de politie heeft de
le Nieüwjaarsduik - ze heeft al waterpoloteam als mijn menhoofdverdachte, een dertigjaritwaalf keer meegedaan. Maar- tor van vroeger," vertelt Joyce.
ge Zandvoorter, een half jaar
De sfeer op het strand is volten weet dat nog niet zo zeker.
tot eenjaar vanaf het StationsLisa Deurloo twijfelt zelfs zeer gens haar „heel erg gezellig,
plein drugsrunners bevoorernstig aan de woorden van vooral als het weer niet al te
raad. Zij verkochten de drugs
haar vriendin. Ze heeft het een bar en boos is. Vorig jaar ijzelin het centrum van Haarlem. Af
keer gedaan en gaat voor geen de het en was het zo spekglad
en toe handelde de dealer ook
goud nog een keer op l januari dat veel zwemmers en toe-,
in het pand. Hij liet zijn klanten
de zee in. „Jawat wüje.jij deed schouwers thuisbleven."
betalen met cd's, dekbedden of
helemaal niet mee aan de wareen computer.
De vaste kern probeert de
ming-up," kaatst Joyce terug.
De politie kwam op het spoor
Die warming-up is ook vol- sfeer altijd te verhogen met
van de drugspanden door een
gens C. Smid van de Haarlem- een ludieke actie. Ze verkleedtip. Begin november startte het
se zwemclub Rapido heel erg den zich vorig jaar als Sinteronderzoek. De politie pakte
belangrijk. „Wie zich goed op- klaas en Zwarte Piet. Het jaar
eerst de dealer en de drugsrunwarmt, wordt niet ziek en ervoor gaven ze het oude jaar
ners op en vervolgens de verkrijgt geen blessures," vertelt een zeemansgraf. Joyce: „Wat
slaafden.
ze. De zwemmers rennen eerst het dit jaar wordt, houden ze
wat rondjes en doen rek- en strikt geheim. Ze vieren sastrekoefeningen. Vaseline ge- men oudejaarsavond en dan
ZANDVOORT - Een jongen
bruiken ze niet. Dat is niet no- zetten ze hun grap in elkaar."
en een meisje van zeventien
Zij verscheen zelf vorig jaar
dig volgens haar.
Jaar, beiden uit Zandvoort, hebtrouwens 'in Ajax-badpak.
ben zondagavond ieder een beMaarten hoort de enthouRapido
organiseert
de
keuring van vijftig gulden geNieüwjaarsduik al jaren en siaste verhalen van Joyce ruskregen omdat ze vuurwerk afheeft een vaste kern die elk tig aan. Zijn moeder is er eistaken op het Van Fenemajaar meedoet. Die vaste zwem- genlijk op tegen dat hij morPlein.
mers besteden veel aandacht gen in het water duikt. Maar:
aan veiligheid. Want behalve dat kan hem niet zo veel sche
de warming-up voor iedereen, len, zegt hij.
Joyce is ervan overtuigd dat
krijgen nieuwelingen en jonge

Datum
HW
LW
HW LW
01 jan
08.0603.3620.2616.06
02 jan
08.56 04.14 21.1416.45
03 jan
09.5b 05.15 22.3617.55
04 jan
11.05 06.26 23.4019.06
05 jan
12.15 07.30 • -.--20.05
06 jan
00.45 08.45 13.0921.15
07 jan
01.39 09.54 14.0622.14
08 jan
02.2910.5614.4723,26
09 jan
03.16 11.35 15.36 --.-Vaanstand:
NM do 09 jan 05.16 uur.
Hoogwater: wo 08 jan 14.47 uur
NAP + 119 cm.
Laagwater: do 09 jan 11.35 uur

Oplage: 5.425
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Minder verzet
tegen kamp

Ijspret

Valk haalt
het net niet

Weekmedici

i f/

PV.LBTiE
Politie Amsterdam-Amstelland

Naam: (m/v)
Adres:
l
Postcode/Plaats: | | |
Telefoon:
l l l l
Giro/Banknr.:
i i i
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal/ 19,15 half jaar/ 34,60

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
,,
Weekniedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA *
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71Ö37Ï"017C)03"
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Zij is door God gegeven
en in liefde toevertrouwd.
Dit kleine wonder van leven
heeft de naam gekregen:

Sciskia Hiske
dochter van 6witt en Gelbrich
De dankbare grootouders:
Jaap en €ls Kerkman-Kerkman
Zandvoort, 17 december l996

Keel veel geluk,
wet jullie doektertje

veel liefs
JoJuiny, Luctwine
en-Dotmy

flrie enPatrieia
Gefeliciteerd
met fnijn.
eerste

,,/fttsi»« maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen watje hebt geleden?
En wie kan voelen watje hebt doorstaan?
Heden is zacht en kalm ingeslapen mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder
en oma

Jacoba Johanna
Vermeulen-van Weele
Jo
op de leeftijd van 67 jaar.
W. H. J. Vermeulen
R. Vermeulen
J. W. Vermeulen-van Duijn
Raymond, Martijn
O. Vermeulen
E. Vermeulen
M. L. Vermeulen-van Keulen
Haarlem, 21 december 1996
Correspondentieadres:
R. Vermeulen
Schuilenburg 23
2135 GJ Hoofddorp
De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 27 december 1996 plaatsgevonden.

M.D.M. Hermans,
P.C.F. Paardekooper
huisartsen
Koninginneweg 34a
2042 NM Zandvoort
Telefoon 023-571 56 00/571 50 91
Van maandag 6 januari tot en met vrijdag 10 januari zijn

dr. Paardekooper
en
dr. Hermans
afwezig.
Dr. A. Theszler, huisarts,
neemt waar op de Koninginneweg 34a.
Spoedlijn praktijk
Paardekooper-Hermans
023-5718484

Super
NOORD
Grcilis
ruime
porke0rgelegenheid

1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Woera

Glrie eriPairicia
kebben. een. dkxikter

trotse of>a en. oma + unqéux

Nick
géén avond
meer zonder jou
"number one"
Je collega's en
vrienden van de
Chin Chin

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

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

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

HET HOOGHEEMRAADSCHAP
AMSTEL, Gooi EN VECHT is

VAARWECBEHEER IN HET
ZUIDOOSTELIJK DEEL VAN DE

Op maandag 6 januari 1997 vindt in het kantoorgebouw van het Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht, Larenseweg 30 te Hilversum een
openbare vergadering plaats van het algemeen
bestuur van het hoogheemraadschap.
De vergadering begint om 20.00 uur.

We zullen je missen, maar je blijft altijd in onze
gedachten.
Daphne, Benno
Hanny, Elly

DE PROVINCIE UTRECHT EN EEN
KLEIN DEEL VAN DE PROVINCIE
ZUID-HOLLAND.
DE WERKZAAMHEDEN VOOR HET

HOOCHEEMRAADSCHAP WORDEN

De volgende punten komen ondermeer aan de
orde:
• Beleidsbegroting 1997 en meerjarenbegroting
• Verordening verontreinigingsheffing
• Verordening omslagheffing
• •.
• Kwijtscheldingsregeling

RlOLERINC (DWR) DIE GEVESTIGD
is IN AMSTERDAM EN HILVERSUM.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken
liggen voor een ieder ter inzage op de volgende
plaatsen:
• Het gemeentehuis van de gemeente Hilversum,
Dudokpark i
• Het kantoor van de Dienst Waterbeheer en
Riolering in Amsterdam, Spaklerweg 18
Hilversum, 30/31 december 1996

Larenseweg 30 Hilversum
Tel. 035-6477777

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

VAN MARLE TOT WETHOUDER
BENOEMD
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van
19 december 1996 de heer A. van Marie (WD)
benoemd tot wethouder.
Hiermee is de vacature die was ontstaan door het
aftreden van mevrouw De Jong weer ingevuld.
Bij het aantreden van de heer Van Marie is tevens
een wijziging in de portefeuilleverdeling gemaakt.
De heer Van Marie gaat de portefeuilles Financiën en Onderwijs beheren.
De heer Flieringa neemt de portefeuille Ruimtelijke Ordening over, inclusief (lokaal) verkeer.
De heer Versteege krijgt de portefeuille Maatschappelijk Welzijn onder zijn hoede. Aan de
portefeuille van burgemeester Van der Heijden is
niets veranderd.

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn:
- dinsdag 7 januari 1997,20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 8 januari 1997, 20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 9 januari 1997, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening
De commissievergaderingen worden gehouden
in de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten
dieop de agenda staan. Telefoon (023) 57401 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren.

De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

BEKENDMAKING
BELASTINGVERORDENINGEN
Burgemeester en Wethouders delen mee dat de
raad van de gemeente Zandvoort op 19 december 1996 heeft vastgesteld de volgende verordeningen:
- Verordening begraafplaatsrechten 1997;
- Verordening brandweerrechten 1997; •
- Verordening forensenbelasting 1997;
- Verordening hondenbelasting 1997;
- Verordening onroerende-zaakbelastingen 1997;
- Verordening parkeerbelastingen 1997;
- Verordening precariobelasting 1997;
- Verordening reinigingsheffingen 1997;
- Verordening rioolrecht 1997;
- Verordening staangeld 1997;
- Verordening toeristenbelasting nachtverblijf
1997;
- Verordening toeristenbelasting op strandstoelen en/of strandbedden 1997;
- Legesverordening 1997;
- Marktgeldverordening 11997.

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
96131B Kostverlorenplaatsen serre
straat 92e
96132B Emmaweg 23
vergroten dakkapel
96133B Burg. van Fenema- veranderen
plein 28
Dolfinarium in
Skate park
96134B Brederodeveranderen
straat 114
woning
96135B Bentveldweg 1-5
verbouwen
Banningzaal naar
woning

Deze verordeningen treden in werking op de
eerste dag na datum van verschijning van dit
blad. De betreffende verordeningen liggen ter
inzage bij de Centrale Balie. Een ieder kan op
verzoek tegen betaling van een bedrag aan
leges een afschrift verkrijgen van de betreffende verordeningen).

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

HUISVESTINGSVERORDENING
ZUID-KENNEMERLAND
GEWIJZIGD
In zijn vergadering van 19 december 1997 heeft
de gemeenteraad de derde wijziging van de
huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland en
het convenant woonruimteverdeling vastgesteld.
De wijziging heeft onder andere betrekking op
de koopprijsgrens, de positie van jonge starters
en leegstand.
De verordening ligt vanaf 2 januari 1997 ter
inzage bij de Centrale Balie.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
96099B Kostverlorenoprichten woning
straat 105
(18-12-1996)
96109B Bilderdijkstraat 11 plaatsen dakkapel
(18-12-1996)

De verordening treedt op 1 januari 1997 in
werking.

PROTOCOL INTERNE
VERVUILINGEN

GEMEENTE

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na de aangegeven datum van verzending/uitreikingvandeverleendevergunning, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZte Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

Groot in assortiment van alle componenten!

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

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

ERKENDE
VERHUIZERS
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ÜNIEUWJMRS STUNT!!
Intern fax/modem 28k8
MTU 117..SO
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IOMEGA ZIP Drive 100Mb
Fl. 345.0O
Goldstar CD-ROM 8 speed
Fl. 2OO.OO
Alle prijzen incl. BTW en onder voorbehoud tegen inlevering van deze bon t/m 8 januari 1997.
AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51, ^ 020-4890077
HAARLEM:
Kruisweg 61, •& 023-5322597

Snel in levering van alle PC's op maat!

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Vanaf 1 januari 1997 is de Centrale Balie van
de gemeente geopend op donderdagavond.
Op donderdag is de Centrale Balie voortaan
geopend van 08.30 tot 20.00 uur.
De eerste avondopenstelling is dus op donderdag 2 januari 1997.
Tijdens de ayondopenstelling kan men terecht
voor zaken die zelfstandig door de Centrale Balie
kunnen worden afgehandeld, zoals de afgifte
van paspoorten en rijbewijzen.

De volgende aanvragen zijn ontvangen:
Patrijzenstraat 5
1 boom

Dit besluit ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND,
HET NOORDWESTELIJK DEEL VAN

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Nick

Bij de instelling van de Centrale Balie zijn de
openingstijden van de gemeente verruimd.
Het enige dat nog ontbrak was de mogelijkheid om ook 's avonds zaken bij de gemeente
te regelen.
Door velen werd dit als een gemis ervaren.
Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om te
starten met een avondopenstelling.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders delen mee dat zij
op grond van de Verordening parkeerbelastingen 1997 hebben vastgesteld het besluit tot aanwijzing van de plaats waar, het
tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van
belasting mag worden geparkeerd.

Vergadering van het algemeen bestuur

DIENST WATERBEHEER EN

Nicky

GEMEENTE START MET
AVONDOPENSTELLING

BEKENDMAKING
AANWIJZINGSBESLUIT

Dit beleid is gebaseerd op de artikelen 5.1.1,
7.2.2., 7.3.2. en 7.4.1. van de Bouwverordening

UITGEVOERD DOOR DE

We hebben met z'n allen in onze te korte tijd zo
veel gelachen en gepraat. Maar nu resten ons
nog slechts twee woorden
Doei, doei
Alex
Maruf
D ave
Uzar
Michael '
Robin
Donny

N.B.!
Wegens de feestdagen is het Raadhuis gesloten
op woensdag 1 januari 1997!

Het" Protocol Interne Vervuilingen" dat hieraan
ten grondslag ligt, ligt vanaf donderdag 2
januari 1997 ter inzage bij de Centrale Balie.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

WATERKV/ANTITEITSBEHEER,

Nicky

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben pp dinsdag 17 december vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 51 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 24 december vastgesteld.
De besluitenlijst |s tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

WATERKWALITEITSBEHEER EN

\&e zijn er trots op dat we ooit voor jouw familie
hebben mogen werken.
maar wij zijn er nog trotser op datje ooit voor ons
hebt gewerkt.
René, Sidney, Tonnie
Yanks

De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluëstraat2. De
Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag
08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 - 12.30 uur
Alfe gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.

gemeente Zandvoort en artikel 2.4.21 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort (APV).
Mede gelet op de artikelen 100,113 en 119 van
de Woningwet en artikel 6.2 van de APV worden voor het toezicht op de naleving van deze
bepalingen aangewezen:
- N. Nieland, werkzaam bij de gemeente Haarlem;
- N.C.PJ. Hoek, werkzaam bij dé gemeente
Haarlem.

KENNISGEVING

De Burgemeester en Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort maken bekend dat zij
ter bescherming van de hygiëne en de volksgezondheid, de bestrijding van ongedierte in
woningen en het toezicht op de staat van
onderhoud van woningen in verband met de
veiligheid, gezondheid of hinder voor de gebruikers of anderen, beleid hebben ontwikkeld
ter bestrijding van vervuiling van woningen?
gebouwen en/of terreinen.

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

VERANTWOORDELIJK VOOR HET

Hé Nick, je was kort bij ons, maar duidelijk aanwezig.
Je noemde jezelf "number one" hè Nick, dat weten wij.
Heel veel sterkte voor Corry, Joke, Michel en familie
Mike, Hanny, Max

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Queenle
Z^cxnavoorü
vraagt per direct:
* Zelfstandig werkend kok met vakkennis
Franse keuken
•*• Medewerker in de bediening
* Leerling kok
* Interieur verzorging m/v
* Afwashulp in de keuken
Voor het restaurant van de
= rCermemeT- • CJ
vragen wij:
'
* Een stafmedewerker voor
Restaurant en bar
In bezit van diploma sociale hygiëne.
Ervaring en vakkennis is vereist.
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne tegemoet, t.a.v. dhr. B. M. Duivenvoorden
Postbus 269
2040 AG Zandvoort
Tel. inlichtingen 023-5713599
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BIL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in
Een natur a-uitvaartverzekering,
daar heb je wat aan
"Dat heb ik toen wel ondervonden
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, niaar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
«•ƒ«, deze uitvaartverzekering is mijn
vertrouwen meer dan waard..
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar, voor •'
het .verzorgen van een begrafenis-/
- of crematie., v; - '. • ;-.*.•
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt
hulp bij een sterfgeval. •';
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

'/*Ui

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzckcring
O ontvangen, ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
CQ
.
pq naam:
.
man/vrouw

I
straat:
I M£_<j postcode/woonplaats:
l 9 telefoon:

I Op_i*7

lecftijd(en):.
~
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
• M
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.
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Weekmedia 17

Meningen

Regels leggen verkoop
vuurwerk aan banden

De rubriek. Meningen staat open
voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben
gestaan Anonieme bneven
plaatsen we niet Stuur mo brief
naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort oj lever uw brief af op de
redactie aan het Gasthmsplem
12 m Zandvoort

Niet zeuren
over circuit
De regels voor de verkoop van vuurwerk zijn steeds
strenger geworden. Een speciale opslagruimte, een
apart kamertje om eventueel vuurwerkpakketten te
maken, brandblussers, gedragsregels: volgens depolitie en de gemeente is hei allemaal nodig om de veiligheid te waarborgen. Voor Cees Bruynzeel van Jupiter
komt dat niet als een verrassing. Jupiter verkoopt al
vijftig jaar vuurwerk. Hfö heeft de eisen langzaam zien
veranderen, signaleert trends. Voor Jan Oonk is het
echter nieuw. „Ik had geen idee waar ik aan begon toen
ik deze winter besloot om vuurwerk te gaan verkopen."

Chris de Joocle reageert op de
bezwaren van de Stichting Geluidhindcr tegen het circuit.

Bruynzeel gaat niet verder dan een 1500-klapper. Hij blijft daarmee binnen de regels. „Ze komen wel om meer vragen, maar ik wil
mijn vergunning niet riskeren"
Andre Lieberom

D

E DEUR VAN de kluis van
Jupiter ziet er vervaarlijk
uit. Twintig centimeter
dik. „Die kan wel tegen een
stootje," lacht Cees Bruynzeel,
eigenaar van één van Zandvoorts oudste winkels. Jan
Oonk dacht met de kluis van
het wisselkantoor van zijn vader op de Grote Krocht dan ook
goed te scoren bij de gemeente
toen hij zijn vergunning aanvroeg. Dat pakte echter anders
uit. Zijn kluis werd afgekeurd.
„Een bankkluis heeft een andere functie en is daarom anders gebouwd," legt H. Rosendal (inspecteur van politie en
districts-milieucoördinator)
uit. „Het gaat erom dat de deur
van de kamer waar het vuurwerk bewaard wordt eruit kan
knallen. Anders kan bij te hoge
druk het hele pand ontploffen."
Oonk, die dit jaar voor het
eerst vuurwerk verkoopt, heeft
inmiddels een deel van het wisselkantoor verbouwd om aan
de eisen te voldoen. Bovendien
heeft hij brandblussers aange-

schaft. „Maar," zegt Rosendal,
„het is ook belangrijk dat je
makkelijk bij die blussers kunt.
Soms zetten mensen er een
trap tegenaan. Dat is niet zo
slim. Of ze vergeten aan hun
personeel te vertellen waar de
brandblussers hangen en hoe
ze werken."

tje staan de voorschriften
nauwkeurig uitgewerkt. Die
voorschriften zijn afhankelijk
van de hoeveelheid die de middenstander heeft ingekocht.
Vanaf een paar honderd kilo is
bijvoorbeeld een sprinkler-installatie verplicht. Wie meer
dan duizend kilo heeft, krijgt
een op maat gesneden vergunRoken is uiteraard verboden, ning van de gemeente. Tot duials er iets valt moet het meteen zend kilo gaat het om stanopgeraapt worden zodat nie- daardvoorschriften.
Bruynzeel heeft tweeduizend
kilo vuurwerk, terwijl Oonk
voorlopig met tweehonderd
kilo begonnen is. Hun assortiment varieert van knallers tot
vuurpijlen. „Het vuurwerk
draagt vaak opmerkelijke namen zoals bijvoorbeeld 'Dikke
Bertha' en 'Ghost Brussel',"
mand erop kan gaan staan, op vertelt Oonk.
de toonbank mag maar vijftien
„De laatste jaren is er in de
kilo vuurwerk liggen en één legale handel een verschuiving
persoon mag maximaal twee van knal- naar siervuurwerk,"
kilo aanschaffen.
vertelt Bruynzeel. „De eisen
Het zijn maar een paar eisen van de overheid zijn strenger
en gedragsregels. Op een A-vier- geworden en misschien vinden

Bankkluis
voldoet
beslist niet

mensen het ook wel mooier om
siervuurwerk te zien."
De landelijke cijfers staven
zijn vermoeden. Volgens de
Consumentengids van deze
maand laten de Nederlands
jaarlijks naar schatting voor 44
miljoen gulden aan vuurwerk
de lucht in vliegen. Dat is ongeveer vijf miljoen kilo, waarvan
90 procent siervuurwerk en 10
procent knalvuurwerk.
Illegaal floreert echter het
knalvuurwerk. Dat wordt volgens de Consumentenbond
vooral ingekocht in België,
waar de eisen minder streng
zijn. Erg veilig is het vermoedelijk niet, maar „ongevallenstatistieken zijn in België nergens
verkrijgbaar," merkt de gids
snedig op. Volgens Rosendal
vielen er in Nederland in 1993
maar liefst 1900 vuurwerkslachtoffers.
In Zandvoort wordt volgens
Bruynzeel vooral via de horeca
illegaal vuurwerk verkocht. Rosendal vindt niet dat met de beschuldigende vinger alleen
naar de horeca gewezen moet
worden. „Het zijn ook particulieren die illegaal verkopen. In
Zandvoort is dat vast niet an-

(ADVERTENTIES)

Burgerlijke starid
In ondertrouw: Simon Sebregts
en Marie Petronella Julie Adolphine van den Brink.
Getrouwd: Ronald Johannus
Adrianus Maria Heiligers en
Elizabeth Johanna de Vries.
Geboren: SaskiaHiske, dochter
van Ewit Arie Kerkman en Gelbrich Eelkje Terpstra. Naomi,
dochter van Arie Walter Akersloot en Patricia Winkel. Daniel Wander, zoon van Jord
Steen en Natasja Kruijs Voorberge.

Recepties

gunning kwijtraak. Bovendien,
stel dat er iets mis is met dat
vuurwerk. Dan kan ik er niemand op aanspreken. Terwijl
ik nu gewoon bij mijn legale
leverancier kan aankloppen."
Voor de veiligheid zijn er
ook aansteeklontjes
te
koop. En is er
binnen het assortiment van
beide midden------- standers wat
luxer verpakt
vuurwerk. „Wel wat duurder,
maar net even wat steviger,"
zegt Bruynzeel.
Aan kinderen onder de zestien mag geen vuurwerk verkocht worden, met uitzonde-

Siervuurwerk
populairder
dan knallen

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo-

Tot en met 24 dec.

Overleden: Nick Stroombergen, 18 jaar.
\

ders dan elders." Hoeveel illegaal vuurwerk er in omloop is,
weet hij niet. De politie controleert wel scherp, maar heeft dit
jaar in Zandvoort nog geen illegale handelaar opgepakt. Wel
laatst
in
Heemstede.
„Bij
ons
geeft de grootste
klapper
1500 knallen,"
vertelt Bruynzeel. „Ze komen wel voor
meer vragen,
maar daar begin ik niet aan.
Het is het niet waard om onder
de toonbank illegaal vuurwerk
te verkopen. Ik zet er nauwelijks meer door om en ik loop
wel het risico dat ik mijn ver-

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op woensdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred J M Pekelhanng.
Hoofd commercie J F Sas

Abonnementsprijzen: ƒ 19,15 per
kwartaal, ƒ 34,60 per halfjaar; ƒ 60,40
ppr jaar Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
Losse nummers ƒ 1,95
Opgave abonnementen, vertiuizingen,etc: ma t/m vr 08 30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Vragen over bezorging: donderdag
09.00-12 00 uur. tel. (023J-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

Monique van Hoogstraten

theek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pen-

sion) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens

'Kerstvrouwen'
Speelweek van 31 dec. t/m 8 jan.

Chris de Joode,
Zandi oort

Overdag bridgen
ZANDVOORT - Voortaan organiseert de Zandvoortse Bridge Club ook 's middags kaartactiviteiten. Vanaf 9 januari is er
elke donderdagmiddag om half
twee een bridgemiddag voor beginners en gevorderden in het
Gemeenschapshuis. Daarnaast
blijft op woensdag de wedstrijdavond.
Meer informatie bij W. Veldhuizen,
telefoonnummer
571.9208.
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Kerkdiensten
31 dec - 5 jan

Hervormde Kerk: Dinsdag: oudejaarsdienst 19.30 uur SOW met
ds J. van Leeuwen. Zondag 10.00 uur: SOW in Ger. Kerk. Gereformeerde Kerk: SOW-oudejaarsdienst in Herv. Kerk. Zondag 10.00
uur SOW, J. van Leeuwen, nieuwjaarsreceptie.
RooniSkatholieke Kerk. Oudejaarsavond: 19.00 uur pastor D.
Duijves, samenzang. Nieuwjaarsdag: dienst in A. en P. Parochie
om 10.30 uur. Zat 19.00 uur: D. Duijves in Nieuw Unicum. Zon.
10.30 uur: D. Duijves, samenzang. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zon 10.30 uur: dienst door eigen leden.

Zandvoorter van 't jaar bijna bekend
A.L.
Dagelijks
13.30 en 15.30

De 'promotiekerstvrouwen' van het Zandvoorts Nieuwsblad en de
OVZ deelden vorige week dinsdag mandarijntjes uit aan het winke-

lend publiek. Maar ook aan Aart Veer en Wilma Koster (Cortina
Modes) want zij stellen de prijzen voor de kerstpuzzel ter beschik-

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red chef), Robbert Wortel
(adj.chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten, Eduard Herkes.
Vormgeving/Oprnaakredactie: Dick
Piet (chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van der Lmden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant. Systeemredacteur: Hero Blok.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 023 - £717166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvooit Faxnummer' 023 5730497 E mail- wmcomm @ perscom nl M Oosterveld Kantoor geopend: maandag 13.00-16.00 uur;
dinsdag 900-11.00 uur, woensdag
0900-1200 uur en 1300-17.00 uur;
donderdag 0900-12.00 uur, vrijdag
09 00-16.00 uur
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer. 020-6475449 Micro-advertenties tel 020 - 562 6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.

De verkoop is pas zaterdag
begonnen. Dankzij landelijke
regels heeft Zandvoort geluk
volgens Rosendal. Het vuurwerk mag drie dagen voor oudejaarsavond verkocht worden.
Als er een zondag in valt, gaat
de verkoop een dag eerder in.
„En aangezien de meeste winkels in Zandvoort open zijn op
zondag, hebben Bruynzeel en
Oonk een meevaller," aldus de
milieucoórdinator.

Weekenddiensten

ZANDVOORT - De nieuwj aarsreceptie van. de gemeente
is donderdag 2 januari van zeven tot half negen in het raadhuis.
De brandweer houdt op dinsdag 7 januari een nieuwjaarsreceptie vanaf acht uur in de kazerne.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ring van bijvoorbeeld sterretjes
en trekbommetjes. Dat is voor
kinderen vanaf veertien jaar.
De Consumentenbond waarschuwt echter dat ook dat spul
tamelijk gevaarlijk kan zijn.

Ik kan het (weer) niet laten
om in de pen te klimmen. Het
circuit was hier echt eerder dan
die Stichting Geluidhinder.
Mensen die last hebben van ons
circuit hadden hier nooit moeten gaan wonen en ik raad ze
aan snel te verhuizen naar een
hutje op de hei. Dan kunnen ze
daar actie voeren tegen de
kwetterende vogeltjes.
Ik woon zelf recht tegenover
het circuit en van mijn part mo
gen ze elke zondag races, een
Grand Prix of Formule l organiseren. Zandvoort is: strand,
zee én circuit.

king

Programmering Z-FM

A.L.
Do. t/m Di. 19.00

16 j aar
Dagelijks
21.30
Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag 08 januari 1997 om 19.30 uur

BLUE IN THE FACE
Regie: Wayne Wang en Paul Auster
Net: Harvey Keitel en Madonna

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686
WWW.CIRCUSZAMDVOORT.ML

Foto Andre Liebeiom

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

(pci 01-10-1996)
Maandag tot en met donderdag
O 00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18 00 l/m 20 00
Muziekboulevard
20 00 l/m 22 00
de Kustwacht
22.00 t/m 24 00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonslop service
11 00 t/m 12 00
ZFM Plus Een programma speciaal voor de senioren
12 00 t/m 14 00
Watertoren (met lussen 12 en l de jtcmeentevoorlichter)
14 00 t/m 18 00
ZFM Nonslop service
15 00 t/m 20.00
Muziekboulcvard
20.00 l/m 22 00
de Kustwacht
22.00 l/m 24.00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
NifihtfliKht Een programma vooi de Kock-liefhebber
2.00 t/m 08 00
ZFM Nonstop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10.00 t/m 12 00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Café Neuf)
12.00 l/m 14.00
Hand in Hand
14.00 t/m 16 00
Badmuls
16.00 l/m 18 00
Eurobreakdown
18.00 t/m 19 00
ZFM Sport
19.00 t/m 20 00
Getetter aan Zee
20.00 t/m 22 00
de Kustwacht
22.00 l/m 24 00
ZFM Nonstop service
Zondag
0.00 t/m 9:iO
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10-00
de Duinroos Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12 00
ZFM Jazz
12 00 t/m 14.00
Effe Brunchen m e t . .
Badmuts
14 00 t/m 16 00
lb.00 t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20 00 t/m 24 (10
de Kustwacht

ZANDVOORT - Wie iemand in het zonnetje wil laten
zetten die veel voor Zandvoort heeft gedaan, kan nog net de
bon hieronder invullen. Want u mag bepalen wie de Zandvoorter (man/vrouw) van het jaar wordt.
Er zijn al veel bonnen binnen. De uitslag maken we bekend in
het Zandvoorts Nieuwsblad van 8 januari en tijdens de uitzending
van 'Goedemorgen Zandvoort'. Dat is het wekelijkse discussieprogramma van tien tot twaalf uur van de lokale omroep ZFM. U
kunt daarbij aanwezig zijn, want het programma wordt live opgenomen vanuit Café Neuf m de Haltestraat.
Onder de inzenders verloten we vier cadeaubonnen van 25
gulden. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Zandvoorter van hef jaar
Zandvoorts
fi Nieuwsblad
Samen met ZFM 107 organiseert het Zandvoorts Nieuwsblad de
verkiezing van de Zandvoorter van het jaar ( m/v)
Wie heeft in 1996 veel voor Zandvoort gedaan en verdient deze
titel9 Dat mag u bepalen.
Ik kies .
Omdat hij/zij

Inleveren voor 31 december bij het Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12 Onder de inzenders verloten we vier cadeaubonnen van 25 gulden. Per gezin mag maar één bon ingeleverd worden
De uitslag maken we bekend in de uitzending 'Goedemorgen
Zandvoort op 4 januari ( van tien tot twaalf uur) en m het Zandvoorts
Nieuwsblad van 8 januari
Naam:
Adres

dinsdag 31 december 1996

Weekmedia 17
Mode

Monet Strijkservice
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
VI K in at l M i li-niii's kunnen VUH <It n gr/rt o\/*r l of 2 koloiiiini il l in « il U' lll <Im>isi Ir 1 1 <>l ^t nottftl
I'.u In iitu in) \<>i\uj/rn MIJ na. u ilf> sjM-ci.ilr imn op dr
lupn.i ..MIC HOS"
IM.iatMiifi is iii«fr< lijk in dr \olfirmlt < «Iilir
/ \ M ) \ ( K ) I Ï I'S MLt \\SI1I V O y O . ' ï I p r . milliiiiHri.
S]iiiiiu<;itij<t iIiiisiLif; 12. 00 UMI
l' kunt mv liksl trlrfnniM h op^-M-n 02 i-">7 17166 of
,if^r\rn//t ntli n .i. in
* /.mihootts \jrii\v-l.l.i-l. G.isthmsplrm 12. 20U.IM
/.inihomt:
INiiiiNiii}! i*- ook inn^t lijk in <!c \ol^rn<lr ( ouil>in<it]r
\\2 /amhonils Nu nuslil.nl. Vinitrhrriit Werklil.nl.
l 1 1 hooi n se ('on i. in l. <1«' Hoiuh \ cnci . \.ilsmrri dri
( n u t . ml. all. i ililu-* v a n lid \ni-lrnl.ini-, Stadsblad /").'> 1 1 MM millmx tri
Sluitingstijd ma.Midag l r> 00 uur
~k

Infoi mal ir ovri on/r o\rt i«« a.iiilirkkrhjkr ad\ri trntn < oniiniialu's in dr M K r o's /ijn op aaiix i ,i.ig (>[>
on/r kantoi ril \i l k] ijglid.n

*^T \ ooi liH<"\t'ii ondri minimi i \undl l H'g< l r \ t i < i in
i c k r i n u ^ gcbr a< hl. aNiurdr JH - .idiu.kos|«-n
~k

l!ij pl.i.il-iing in de M IL i o's H»I drn geen ht uijsiitiininris vristituid Op \«i/<irk windt aan <ul\rilr< idri s huilrn hi'l vrispiridin^sj'rlui'd ern kr.irtt v < i -•I nu i el Uu i vooi \\oi d t J6.SO in tekening yelir.nhl
Allr ]nij/rnr\ ( l 17.V7r 1ÏT\\
l kunt di tekst \an uw Mn i d-ad\i i U'nlirLoiiihinatir Z
t< lefom-< h i)[»ge\< n

020-562 62 71
Fax 020-562 63 21
(tilt minimi') (•< nit-1 v o»! iuvoi ^ l.it lilcti) of /emirn .
Micro's \\Vrkmi'ilia
l'iotlm- 1 5 6 - 1000 Al) AnisIi
n gelden \ooi |t].iatMii£ in d
Dr kl

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wi] alle voorkomende verstelwerkzaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
1700 uur Vooi info 023 - 5717177 of 5715021.

Achter de Grote Krocht t.o. de Hannie Schaftschool.

M:Q l k s ünivèrsit&i t ••, A rrist e r d a m

Tel, 023,57 1 2070

Nieuw Programma'
Winter en Voorjaar 1997

Voor nieuwe leden eenmalig dubbele legitimatie verplicht.

x^^^S; Wenstuveelfilmpieziërïn 1997
^ ^J Qpeniirgtijdenr
r

Taal - Creatieve Algemene cursussen
NT2 - Nederlands aan Anderstaligen
Doe-Zelf cursussen
Programma af te halen bij
Stadsdeelkantoren, bibliotheken en boekhandels
Inschrijving start vrijdag 3 januari
Open ma t/m vrij 10-16 uur, zaterdag 11 jan 10-12 uur
Ook open do avond 9 - 16 - 23 en 30 jan. 17-1830 uur
Rapenburgerstraat 73, 1011 VK Amsterdam.
ONDERSTEUNINGSLESSEN WISKUNDE
voor MAVO en HAVO/VWO leerlingen
Info NEA ECONOMICA, Postbus 90436,1006 BK Amsterdam

Wilt u werken in het toerisme?

^^
\

Oudejaarsdagvan 1 1. 00 tot 1 8100 ionNieuwjaarsdag van I3..ÖQ: tot 2 LOO uur

^/
£-*-

Verder iedere dag geopend van
I uur 's middags tot 9 uur 's avonds.

Haal nu m 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR
Avondopl voor o a reisbureaumedewerker m div steden,
met examengarantie Info/broch Instituut Bernel 023-5325491
Engels v beginners + halfgev ƒ5,- p/u Begin 6, 7, 9
jan Progress 0206738412

• Rubneksadvertentte7 Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

Kennismaking

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen''
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
Oproepen - Mededelingen
van uw keuze
4 Spieek een boodschap in en wacht op een reactie
Dames/heren gevraagd, 18 tot 35 jaar, die filtersigaretten Alleen en op zoek naar een
roken en mee willen doen aan marktonderzoek U krijgt hier serieuze relatie'' Ik ben een Hoi, ik ben Margreta, een vlotte onderwijzeres Wat zoek
een vergoeding voor Inl 020 - 6654447
goed uitziende vrouw van 57 ik? Nou, ik zoek een tedere
jaar, 1 74 m en 70 kg Heb je man, van rond de 50 jaar
meer interesse, dan moet je Voor wat? Dat zien we dan
beslist reageren op mijn box' wel' Ik hoop dat je spoedig
receptie • familie- of huwelijksdiner
Wie weet kunnen we daarna reageert1 Groetjes van Marvergaderingen Geen zaalhuur
eesn afspreken en kennis ma- greta' 06-350 15 15 6, 1 gpm
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
ken met elkaar'
telefoon 023 - 5713599
Boxnummer 405366
06-350 15 15 6, 1 gpm BoxB Een uitgelaten 1997 voor
Hoi, ik ben Monique Ik ben
nummer 258737
alle duinvriendjes en -vneneen leuke, slanke, exotische
1
Amsterdam hoi, met Evert- en goed uitziende vrouw van
dinnetjes Blafjes, Tobias
Jan Ik heb kort, blond haar 28 jaar Ik houd van wandelen
* Help de Polen Stuur 'n
en blauwe ogen Ik ben
en uitgaan Ben jij tussen de
voedselpakket' Wij hebben
1 86 m lang en weeg 80 kilo 25 en 35 jaar, tussen de
evt 'n adres 02907-5235.
Ik heb geen baard, bril of 1 70 m en 1 80 m lang en
snor Ik ben vrolijk, sportief en houd je van exotische vrouZandvoorts Nieuwsblad
creatief en heb een vaste wen? Bel dan' 06-350 15 15 6,
wenst Carmen Emmanuels
• Zie de colofon voor opgafijne dagen Kaart ligt klaar' ve van uw rubieksadvertentie baan Wil jij met mij afspreken 1 gpm Boxnummer 332563
in A'dam'' 06-350 15 15 6,
1 gpm Boxnummer 491036 Hoi, ik ben Suzanne, 46 jaar
Uitgaan
jong, ongebonden en zelfAmsterdam ik ben mark ik standig Ik heb donker haar
ben 30 jaar, 1 87 m lang, heb en donkere ogen Heb jij een
kort blond haar, groene ogen goed niveau, ben je represenen zie er verzorgd uit1 Ik zoek tatief en wil je leuke dingen
vrouwelijk gezelschap m Am- SAMEN met mij doen? ReaGeopend van woensdag tot en met zondag
stedam, die wil gaan stappen geer' Groeten van Suzanne1
Aan de vleugel, in het weekend
of iets anders leuks' Zoek je 06-35015156, 1 gpm BoxMAICKEL DE VRIES
ook gezelschap? Bel dan'
Reservering, tel 0235713599
nummer 461015
06-350 15156, 1 gpm BoxDonderdag 2 jan nieuwjaars- • Wij behouden ons hetnummer 490172
Hoi' Ik, vrouw, ben 26 jaar,
oal v alleengaanden v a 30 recht voor zonder opgave van
heb bruin haar en bruine
Ben
jij
een
gezellige
en
leuke
ir 'De Ossestal', Nieuwelaan redenen teksten te wijzigen
ogen. Ik ben spontaan en
vent
en
ben
je
een
honden34A, Osdorp, v a 20u
of niet op te nemen
leuk Ik houd van sporten
vriend9 Reageer dan NU met- (fitness, tennis), uitgaan en
een' Ik ben Joke, nog maar 44 reizen Ik zoek JOU om mee
Markten/braderieen
jaar, ik ben geen bartype en te kletsen, in de kroeg te zitzoek gewoon ee.i leuke man1 ten en 's avonds lekker mee
06-350 15156, 1 gpm Box- te dansen' 06-350 15 15 6,
Nederlands Grootste
nummer 359225
1 gpm. Boxnummer 382791
VLOOIENMARKT
Dag heren, ik, 50-jange dame
Veemarkthallen Utrecht
zoek een telefonisch contact Hoi, met Veronique Ik ben 27
4 - 5 jan 9-17 uur
met een aardige 'man om jaar Ik woon zelfstandig en
Org v Aerle 0492 - 525483
daarna iets af te spreken Ik- heb een goede baan en een
zelf ben ongebonden, ik zou eigen auto Ben jij een leuk
Divers personeel gevraagd
het leuk vinden als jij dat ook type, heb je humor en ben je
bent Ben je spontaan en in serieus? Dan wil ik wel met
voor een kansje, waag het er JOU gaan stappen! Ik val op
Gezocht WISKUNDE-LERARES voor klem part instituut
serieuze types'
eens op i 06-350 15 15 6,
Goed de leerstof kunnen doceren 16 uur beschikbaar
1 gpm Boxnummer 429421 06-350 15 15 6, 1 gpm Boxper cursusblok Open sollicitatie
nummer 337180
GEZOCHT BLIND DATEIH
H J van Dijk, Postbus 90436, 1006 BK Amsterdam
Ik ben Kelly, ik ben 25 jaar en Ik ben Diana, een leuke, sponSoftware-huis m A'dam-Noord (gezondheidszorg) zoekt f/t zoek een leuke jongen of tane meid van 21 jaar en ik
ALLROUND HELPDESKMEDEWERKER
man, om een avond mee te woon m Amsterdam Kom jij
secretaresse/telefoniste m/v, Ift 20-30 jr,
gaan stappen1 Durf JIJ een te ook uit Amsterdam of uit de
goede beheersing Ned plus Eng taal is noodz Min HAVO gekke Blmd-Date met mij aan omgeving en heb jij zin m een
Schrift soll met CV naar
te gaan? Reageer dan van- blind-date zonder verdere
ChipSoft B V , Postbus 37039, 1030 AA Amsterdam
daag nog1 Groetjes van Kelly verplichtingen? Dan moet je
06-350 15 15 6,
1
gpm zeker reageren'
06-35015156, 1 gpm
Bxnummer 388562
Boxnummer 488859
Hallo kanjers van Amsterdam
en omstreken1 Ik, vrouw, ben lkbenTma,50+ Ik benspon44 jaar, ben modern gekleed, taan, vrolijk en ben 1 72 m
volslank en houd van de goe- lang Verder heb ik een brede
de dingen des levens Ben jij belangstelling en ben romanslank, tussen de 40 en 45, tisch aangelegd Ik houd van
baard/snor en een jeanstype? kunst en cultuur Ik zoek een
Verhuizingen
Musici en artiesten
Reageer1 Ik zoek een vaste, leuke LAT-relatie met een
man van rond de 55 jaar'
serieuze relatie
Koor zoekt erv tenoi s/bas X Y Z BV verhuizingen en 06-350 15 15 6, 1 gpm Box- 06-35015156, 1 gpm Boxkamerverhuizingen/ transport nummer 359356
(am ) voor uitv requiem
nummer 384410
Voll verz Dag-nachtservice
Mozart in '97 020-6972625
Ik, leuke, blonde vrouw, 35
Hallo
met
Macha
Ik
ben
een
020-6424800 of 06 543041 1 1
jonge vrouw van 47 jaar en jaar, 1 60 m lang, zoekt een
Huishoudelijk
heb een dochterje van 3 Ik man die met volle teugen van
Onderhoud,
ben op zoek naar leuke man- het leven geniet Doe mij een
personeel
reparatie,
nen en vrouwen voor een leuk voorstel en ik reageer algevraagd
vriendschappelijke relatie Bel tijd terug Ik wacht op je reacdoe-het-zelf
mij eens als je interesse hebt' tie 06-350 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 438432
Ervaren interieurverzorgster
Tot ziens' 06-350 15 156,
DE KLUSSENBUS
gevraagd, omg Jhr Quarles
1 gpm Boxnummer 250833 Met Yvonne' Ik ben 37 jaar,
v Uffordlaan, voor 1 dag p w Voor iedere klus, bellen dus
Hallo, met Willem uit Amster- heb groene ogen, kort, blond
Tel 023 5713780
0206716280 of 0653316582
dam Ik ben 1 88 m lang, heb haar, ben volslank en ben
SCHILDER heeft nog tijd v blond haar en zie er goed uit 1 70 m lang Als dit jeaanTechnisch personeel binnen en buitenwerk Vnjbl Ik sport veel en heb een goe spreekt, laat dan SNEL een
orysopgave
de baan Jij tussen de 18 en berichtje achter' Wie weet
gevraagd
Bellen na 1800 uur 5719800 27 jaar, minimaal HBO niveau spreken we elkaar binnenen een goed uiterlijk' Ben jij kort' 06-350 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 203135
KAV Autoverhuur BV, vesti
dif Reageer dani
Zalenverhuur
ging Aalsmeer, vraagt all
06-350 15156, 1 gpm Box Omgeving Amsterdam met
round bedrijfswagenmonteur,
nummer 348237
Anja Ik ben 30 jaar, heb een
b v groot rijbewijs
Hoi, hoi, ik ben Monica Ik ben leuk huisje/baan en auto Ik
Tel 0297 - 326206
30 jaar, heb blond haar, brui zoek een lekker maatje, geen
ne ogen, ben 1 75 m lang en watje, maar wel met gevoel
Kunst en antiek
uw adres voor koud buffet
weeg 68 kilo Ik zie er goed Een schouder om tegen aan
en bittergarnituur
uit1 Ik zoek een leuke en aardi te leunen, iemand aan wie je
Tel 0235718812/5715619
ge vriend, waar ik me lekker alles kwijt kunt' Ben jij dat?
1
Bel 06-35015156, 1 gpm
Zoekt u ruimte voor vergade- bij kan voelen Interesse?
1
Boxnummer 370289
Nederlands-lndie,
antieke ring, feest, club of partij? Reageer dan NU meteen
meubelen en antiek look 700 Komt u dan eens praten met 06-350 15 15 6, 1 gpm Box- Omgeving Amsterdam Hallo
nummer 370342
stoelen, div modellen tafels, mij, A J v d Moolen,
mannen, hier met Carla Ik
ook met marmer, kasten Gemeenschapshuis, tel
Hoi, ik ben Eduard Ik ben 32 ben 43 jaar, ben 1 78 m lang
banken, vitrines, bureaus,
023-5714085 of 5719652
jaar, Indonesisch en kom uit en weeg 78 kilo Ik zoek een
decoratie enz JAN BEST,
de omgeving van Amster man voor contact en voor geKeizersgr 357, 0206232736
dam Ik ben 1 82 m lang, heb zelligheid Jij ook en houd je
Woningruil
Showr Mr J Takkade 30,
een normaal postuur, zwart van kinderen? Bel
Aalsmeer, 0206412137
haar en bruine ogen Ben jij 06-350 15 15 6, 1 gpm Box750 RUILADRESSEN
een leuke, slanke jongeda nummer 481119
in A'dam Inform bij WBV Het me? Bel dan voor een af- Opgelet" Dit is gericht aan
300 in voorraad
Oosten Tel 020-4873315
spraakje en daarna dansen alle leuke mannen, met een
antiek, klem,
06-350 15 15 6, 1 gpm Box gewone uitstraling' Geen patgroot, dik, dun
nummer 37918
sers, maar ook geen doetjes
Vakantie
• ANNULERINGEN van uwIk ben Gaby, 26 jaar jong en m
buitenland
Wil je dat
advertentieopdrachten kunt u het bezit van
Keizersgracht 357,
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK ECHT weten? Bel me dan
020 6232736
Sta-caravans te huur m de richten aan Centrale Orderaf- vandaag nog op'
Showroom
Belg Ardennen vanaf ƒ 240 deling Weekmedia, Postbus 06-350 15 15 6, 1 gpm BoxMr J Takkade 30
n \«/ all m Tol n434c;P1c;PR
nummer 358413
156 1000 AD Amsterdam
w «M k
\ ooi <l

CpRN. SLEGERSSTRAAT 2B,

Opleidingen/cursussen

begint het jaar wéér góéd.

<mt\an^t u ct'll acceptfïliokaai l

Alleen tegen inlevering van onderstaande bonnen kunt
u van deze aanbiedingen profiteren.
geldigyan3ldec.tlml5jan.'97

Restaurant „Queenie"

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

gebruikte
koopfilms
van 10,v

Restaurant „Queenie"

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

Party-service
PELIKAAN

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

Jan Best

3 halen
2 betalen
Financien en
handelszaken

60 cpmi Regiosexdatmg
vrouwen (35+) uit jouw regio
willen sexi 090-600444

Autoverzekering

60 cpm' REGIOSEXDATING
vrouwen uit jouw regio willen
sex' 090-600500

V.A ƒ75 - DORSMAN
bluft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534

60 cpm' SEX telefoonnrs van
studentes, ze geven echt hun
nr 090-60 100

Auto's en
auto-accessoires

60 cpm' Sex via je POSTCODE vrouwen uit jouw postcodegebied' 090-68111

WIKA
Autoruiten en kentekenplaten Lijsterstraat 18
Tel + fax 023 - 5731613

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361

06-Nummers

60 cpm' Sexthuiskontakt
vrouwen (35-40) willen sex bij
hen thuis! 090-600 700
60 cpm' SM-voor-2 voor 'n
streng of onderdanig SEXkontakt' 090 600.888
60 cpm' SNEL-DOORSCHAKELLIJN Hete vrouwen echt
opbellen 090-69880
60 cpm' STAD sexdating
vrouwen uit jouw stad willen
sexi 090-60 200
60 cpmi TRIOSEX 'n vrouw
of man extra in bed Sexkontakten' 090-600 800

60 cpmi Vrouwen (40+) willen
snel sexkontakt Direkt Apart'
00 245 292 777 Het telef nr 090-600 100
dat alle 06 sexnummers over60 cpm! Vrouwen-lijn Direkt
bodig maakt (200 cphm)
APART met een oudere
50 cpm' GAY Direkt Apart
vrouw 090-69757
op zoek naar 'n hete knul?
(95 cpm) haar eerste
090-60 500
GANG-BANG met drie man
60 cpm' CITY sexdating 06-320 322 29
vrouwen uit jouw stad willen
Amsterdam sexdating vrousexi 090-600 222
wen uit A'dam willen sex'
60 cpmi Datesex' Vrouwen 06-350 445 20 (75 cpm)
(40+) zoeken mannen voor 'n
HOMO-DIREKT-APART
sexdatei 090-600 300
lekker genieten met 'n hete
60 cpmi Direkt naar bed met knul' 09069830 60 cpm'
getrouwde vrouwen thuis
090-60 300

4 films
dagilms
gratis
1 kinderfilm
Portugees Restaurant Alfarna

Fa. Gansner & Co.

•&• 31 decemberspecial:
Live
muziek
'Happy New Year Party
Reservering
-A- elke vrijdagavond
FADO-AVOND.

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

Waterlooplein 369
Tel. 020-6229610
tegenover Stopera

60 cpm' Postcode-sexdating
sex m jouw postcode-gebied'
090-600777 Vrouwen gratis
0800-4633

Diversen

Heiderzien via naam of foto
60 cpmi Quick sex date Nu Tel 020 - 6167164.
bellen, direkt afspreken
Bel 090-91700
• De advertentie afdeling
behoudt zich het recht voor
60 cpm1 Vele mannen ge- advertenties, eventueel zonzocht voor SEX met dames der opgave van redenen, te
35+, 090 600 111 Vrouwen weigeren (art 16 Regelen
bel gratis 0800-4999
voor het Advertentiewezen)

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

MICRO'S

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

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar (u
f 8dlent
:9° EXTRA
er
nnQ
U-intnnrrekening
ons kantoor.
mee te houden dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus U w onoave de reëel
156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.d. blad
Fax: 020-6656321.
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).

Of afgegeven bij.
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 J M Zand voort

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

Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Diverse clubs

60 cpm' Dominante vrouwen
geven telnrs voor lekker
SM-kontakt 090-61 300
2 warme STUDENTES privé,
60 cpmi Kerels gezocht voor massage, relax, trio Middenweg 89A A'dam 020-6925183
SEX met dames (40+)i
090-600 200
BETTY'S escort 020 6340507,
60 cpm! Kerels gezocht om charm dames (18-47 jr) na 19
vrouwen 40+ te verwennen uur, geen auto voor de deur
090-600 400
Luxe pnvehuis' 12 meisjes,
60 cpm' Luister naar sexop- ƒ125,- pu Bubbelbaden,
roepen van vrouwen 40+ sauna's 1000-100 SarphatiDoorschakeldienst
090- park 118 A'dam 020 6723022
600999
Privé A'dam, 9 top-meisjes
60 cpm! Luister nr sexoproe- Ook heerlijke trio's v a 10 u
pen van vrouwen (40+) Door- Overtoom 443, 020-6188677
schakeldiensti 090-60 600
• Wij behouden ons het
60 cpmi Mannen gezochi om recht voor zonder opgave van
hete vrouwen (40+) te ver- redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
wennen 090-600900
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t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
'

t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m

9 regels ƒ 16,18

t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adies, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveitentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tol een maximum van één advertentie
pei week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet giatis adverteren. Alle piijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adies:
Postcode
Telefoon:
S v p mmbiiek

Plaats:

Ee

Dinsdag 31 december 1996
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1996 is minder het
jaar van de verbroedering geworden dan menigeen
had gehoopt. De zonier was koel,
maar de discussies
waren verhit. Niet
alleen in de zomer
overigens. Tussen
hurgers, ondernemers en politiek
woedden heel wat
binnenbrandjes.
Zelfs onderling
konden deze groepen het vaak niet
eens worden. Vooral de plannen voor
het betaald parkeren en de nieuwbouwwijk Park
Duijnwijk verscheurden Zandvoort. En de ene na
de andere politieke
rel hield de gemoederen van de Zandvoortse burgers bezig. Gelukkig haalden ook veel positieve zaken de
krant.

s Zandvoorts
Nieuwsblad

Na afloop
van de
Marlboro
Masters
proberen
duizenden
mensen
per trein
Zandvoort
te verlaten.
Het evenement
trok in
totaal
maar
liefst ruim
tachtigduizend
bezoekers,
terwijl het
ook nog
eens een
prachtige
stranddag was

Tekst:
Monique van Hoogstraten
Aaldert Stobbelaar
Foto's:
André Lieberom
Martha Burger
Fitness Paradise

1996
Koele zomer, verhitte discussies

H

Wim Peeters doopt Zandvoort om tot Amsterdam Beach. Samen met Lou Koper mag hij zijn idee verdedigen tegenover
Bram Stijnen bij het VARA-radioprogramma Spijkers met
Koppen. Enkele maanden later probeert Peeters een politieke
partij rondom zijn idee op te richten

Mensen
in het nieuws
W

IE IN GEDACHTEN nog eens het jaar als een film
aan zich voorbij laat trekken, komt veel gezichten
tegen van mensen die in het nieuws waren. Mensen
met opmerkelijke ideeën, met kleine of grote problemen
en zij die gelauwerd werden.
Zo haalde Marijke Habermehl de krant omdat ze vond dat ze
over dooie katten reed als ze over de Zandvoortse wegen hobbelde. Preddy Zonneveld constateerde dat het bos dat naar haar
overleden echtgenoot Alfred Abbenes vernoemd was onder het
zand is verdwenen. Ronald Rooij en Irene van der Zwan baalden,
omdat de gemeente hun huis op de monumentenlijst wilde zetten.
Het echtpaar Van Egmond kreeg na lang zeuren de elektrische
rolstoel terug. Arend Bos probeerde bij de gemeente subsidie los
te krijgen voor zijn boek over de oorlog. Janny List moest' haar
hond uit NATO-prikkeldraad plukken en Inez Polkers kan op
Sint Maarten dankzij een inzamelingsactie een dierenasiel inrichten.
De jaarlijkse lintjesregen was dit jaar een miezerbuitje doordat
de rijksoverheid een nieuw beleid verzonnen had. Op koninginnedag kreeg alleen Minke van der Meulen een koninklijke onderscheiding voor haar vele activiteiten binnen de kerk en de Zandvoortse samenleving. Later ontving Jo Castien echter toch ook
nog een lintje, omdat zij zich al jaren inzet voor de Zonnebloem en
de Ontmoetingsdag. En onlangs spelde de burgemeester een
onderscheiding
op de revers van Matthé Crabbendam vanwege
2
'jn veertigjarig jubileum als prominent lid van voetbalclub TZB.

ET JAAR begint met twee ten betalen.
rein, luidruchtige gasten en live muEurotel (de hoteltoren die naast het ziek.
branden. In de Koningstraat
en de Kostverlorenstraat casino gepland is) levert weer herrie
Binnen de politiek rommelt het
branden binnen één week op. Eigenaar Schale dreigt met toren- eveneens. Volgens VVD, PvdA en D66
twee huizen af. Bij de brand in de hoge schadeclaims richting de ge- (Van Leeuwen en Termes) is de aan-••'
'•--••.
bouw aan het raadhuis niet volgens de
• Kostverlorenstraat komt een vrouw meente.
Een onderzoek wijst uit dat in res- juiste tekeningen gebouwd. In de zoom het leven. Aan het einde van het
jaar is het opnieuw raak. Een bejaarde taurant de Uitzichttoren de gasten bij mer speelt de vraag of WD-wethouvrouw overlijdt als haar huis in de brand als ratten in de val zitten. Uitba- der De Jong nu wel of niet aftreedt. Dit
Oosterparkstraat 21 oktober in een ter Wiebe Beekelaar reageert sportief krijgt'in het najaar nog een nasleep als
met een ludieke advertentie: „We bie- de secretaris van het VVD-bestuur opvlammenzee verandert.
stapt.
Ook figuurlijk gesproIn de gemeenteraad
ken slaat de vlam meerwordt bovendien flink
dere keren in de pan. Zogesteggeld over een oude
dra de gemeente planjaarrekening, die niet is
nen ontwikkelt voor het
vastgesteld omdat het
betaald parkeren, barst
college uitgaven buiten
de bom. Sommige bewode raad om gedaan heeft.
ners vinden dat ze onnoEen politieke doodzondig op kosten gejaagd
dë. VVD, PvdA en D66
worden,
pensionhou(Van Leeuwen en Terders vrezen dat door het
mes) willen de collegeleafsluiten van de Zuid- en
den slechts voor een
de Noordbuurt de gasten
piek aansprakelijk stelniet meer komen. Ruim
len. Maar de beslissing
1500 Zandvoorters tekedaarover wordt uitgenen een lijst, omdat ze
steld totdat er al een
zich via een referendum
rechterlijke uitspraak
over het parkeren willen
over de kwestie is. En
uitspreken.
Park Duijnwijk, de
dat zorgt weer voor de
nodige commotie.
nieuwbouwwijk bij het
station, brengt een paar De verkeersmaatregelen op de Zeeweg leiden tot veel weerNatuurlijk zijn er ook
honderd mensen op de stand bij de ondernemers. Wel neemt het aantal ongelukken de nodige evenementen
been. Tijdens een in- sterk af. Maar dat komt ook door de strenge snelheidscontroles zoals het Midzomernachtfestival, Tropicaspraakavond barst gebouw De Krocht bijna uit zijn voegen. den u een vurig, brandend en smeu- na, Jazz behind the Beach, het LekkerHonderd Zandvoorters dienen hun be- lend diner. Vurige bonensoep, Hol- ste Weekend en het Kunstcircus.
zwaren in bij de gemeente.
landse biefstuk met vuurgloedsaus en Slechts een festijn mislukt helaas geDe strandpachters en de gemeente tot slot schuimtapijt."
deeltelijk. De tien ballonnen die ten
krijgen ruzie omdat de rechter vindt
behoeve van Nieuw Unicum hadden
dat de gemeente inderdaad een gulden
Een omwonende van Gran Dorado moeten opstijgen blijven door de harbelasting per stoel mag heffen. De ge- raakt slaags met een jongeman, omdat de wind op de grond.
De voorjaarsmarkt, zomermarkt en
meente wil de achterstallige rekening hij de herrie 's nachts zat is. De overige
snel vereffenen, maar de strandpach- omwonenden voeren maandenlang ac- kerstmarkt zijn een succes. En de
ters willen eerst nog eens praten over tie tegen het bungalowpark vanwege Marlboro Masters trekken meer bede hoogte van het bedrag dat ze moe- los zittende tegels op het parkeerter- zoekers naar het circuit dan ooit.

Zandvoort nam in 1996 afscheid van onder andere beeldhouwer
Edo van Tetterode, het PvdA-raadslid Jons Dommeck, stripper
Rinus Meerveld, Kees Versteege (nestor van het Zandvoorts Mannenkoor) en een paar weken geleden van journalist en fotograaf
Bram Stijnen.

v

Er zijn weinig warme dagen in de zomer van 1996. De wind
zorgt er zelfs voor dat een bepaalde algsoort zich extra kan
ontwikkelen

De sporters
van 1996
O'N PAAR duizend Zandvoorters zijn het afgelopen
weer actief in de sport geweest. De meesten hadZ jaar
den veel plezier aan het deelnemen. Er waren er ook

die niet alleen plezier aan hun sport beleefden, maar ook
bijzondere prestaties leverden. Willem Pijper presteerde
iets heel opmerkelijk. Hij is ongetwijfeld de sportman van
1996. Pijper behaalde in februari in Amerika de wereldtitel
ergometer roeien.

De voetballers in Zandvoort kregen door de strenge winter een
lange winterstop te verwerken. Doch de schaatsliefhebbers kónden hun geluk niet op en maakten menig tochtje. Nadat de bal
weer rolde kon Zandvoort'75 het tij niet meer keren en degradeerde. Op dit moment slaan de Zandvoorters terug en staan ze
bovenaan.
Ook het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen moest een stapje terug doen, terwijl de collega's van de zondag knap debuteerden
in de derde klasse. TZB verbleef het gehele seizoen in de middenmoot. De topscorer kwam van TZB. Jeroen Swart ging met de
fraaie bokaal aan de haal.
In de andere sporten vielen de promoties op van Chess Society,
het tweede team van TC Zandvoort naar de hoofdklasse en de'
ZVM-Rabobank handballers in de buitencompetitie.
Niet alleen op de velden werden prestaties geleverd. Ook tientallen bestuurders en vrijwilligers zorgden er met hun arbeid
voor dat de sporters hun liefhebberij konden beoefenen. Matth
Crabbendam doet dat al veertig jaar lang als penningmeester van
TZB.
Maarten Koper reisde als fysiotherapeut mee met de Olympische honkbalploeg naar Atlanta. Ad Hendrikse zou eveneens
meegaan, maar moest afhaken wegens lichamelijke problemen.
De bestuurders van de voetbalverenigingen Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75 doen inmiddels hardnekkige pogingen tot
een fusie te komen. De leden hebben in eerste instantie hun fiat
gegeven aan de fusiecommissie om het geheel op papier te zetten.
In maart of april zal de definitieve beslissing vallen.

De Zandvoorter Willem Pijper wordt wereldkampioen droogroeien in 1996

n primeur voor Zandvoort: supersoccer, oftewel reuzentafeloetbal
In september valt definitief het doek voor het huis van wijlen Herman Heijermans (Kostverlorenstraat 105)
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Lamelparket

Intra kurktegel

(19x219 cm, dikte 14 mm)
Hevea natuur.
tv^j / j
Gelakt en gehard.
?••£,
Vf''
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(30 x 60 cm)
Massieve kurktegel.
Naturel.
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Eiken stroken parket

Pedro kurkplavuis

(9 x 42 cm, dikte 8,5 mm)
Te leggen in stroken en visgraat motief.
Gelakt en gehard.

Gekleurde massieve kurktegel.
In 20 kleuren.
__

(30 x 60 cm)

74.-

p.m.'

-/öT"

Beuken stroken parket

/Ulidas kurklamel

(9 x 42 cm, dikte 14 mm)

(15x60 cm)
Gekleurde massieve kurktegel.
In 10 kleuren.

Kleur "Miei".
Gelakt en gehard.

p.m.J
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109:-
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54.

49,

p.m.'

50

Beuken lamelparket
(12,5x264 cm, dikte 14 mm)
2-strooks rustiek.
Gelakt en gehard.

59.-

79r-

:

p.m.

Junckers massief
(13x90 cm, dikte 22 mm)
Beuken rustiek. Gelakt en gehard.
Verhuisbaar met uniek dipsysteem
(gratis clips)

Easy Floor (10 jaar garantie)
(19 x 120 cm, dikte 7,5 mm)
Kunstof
laminaat ,met. H.D.F. tffj
,
, ,.
*
kern. In diverse dessins.

49.-

p.m.

99,

p.m.'

"Zeer bekend merk"
(19,3x120,5 cm, dikte 7,2 mm)
Hoge druk laminaat. 10 jaar garantie.
Eiken, Eiken wit, Beuken,

U50

p.m.'

Massieve delen

Original Pergo

(14 x 60-200 cm, dikte 22 mm)
Grenen budget. Lange delen
met schuine kanten.
p.m.

Santana, de grootste specialist in kurk, laminaat en parket heeft nu ook de grootste opruiming. Een onvoorstelr

r

O

r
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59.-

p.m.2

69,

Massievedelen
(14 x 60-200 cm, dikte 22 mm)

Gr enen ecor elaktLan edelenmet
? s
§ OQ-u
schuine kanten.

leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden. Maar op is op, rennen dus!!

pm 2

J

(20x120 cm, dikte 7 mm)
10 jaar garantie. Classic, Country,
Esprit breedstrook. Vele dessins.

voor

bare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onvergelijkbare service-opvatting:
van meenemen en zelf
r
o
0

49.

'

~

69.

Massieve delen
(9,11,13 x 60-200 cm, dikte 14 mm)
Kastanje. Lange delen met
Amsterdam: Anthony Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823. Openingstijden: ma.13.00-18.00 di. t/m vr. 10.00-18.00 do. koopavond tot 21.00

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornss Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ15,20

ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ 11,15

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

Citroen

Rijscholen

Suzuki

EENDEN
diverse bouwjaren v.a. ƒ 2250.
Ad van der Horst 0492-464914.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Amstelstein - Suzuki

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
XM VSX 25 TD break clarion
airco ABS 1994 v.a. ƒ39.500
XM TD VSX airco '94/34.500
XM TurboD Aut '94 ƒ 29.500
XM
TurboD
amb
airco
'91
ƒ 8.950
XM 2.0I Break aut. '92/ 19.900
XM 2.0i Break s.dak '92/ 19.900
Xantia TurboD SX '94
va
/19.900
Xantia Diesel SX '94 ƒ 22.500
Xantia 2.0 i SX Lpg '94 ƒ 22.500
2x ZX Diesel '93 5 d.va/ 13.500
ZX 14 Avantage 5d '92/ 10.750
BX TGD Break '93
ƒ 15.900
BX TGD Break '92
ƒ 12.900
BX TGD Break '91
ƒ 9.950
BX TGD Break '90
ƒ 7.500
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
BX Turbo D '89
/ 4.950
BX 19 TZ D '90
ƒ 8.500
BX Diesel '93
ƒ 8.950
BX TZ D '87
ƒ 2.500
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500
BX 19 TZI '90
ƒ 3.950
BX 16 TZI '90 LPG
ƒ 5.950
BX 16 TRI '88
ƒ 3.500
BX 16 TRI'89'LPG
ƒ3.950
BX 14 TE LPG '89
ƒ 3.950
BX 14 TE LPG '88
ƒ 2.950
AX 11 TE '90
ƒ 5.950
C 15 D bestel '93
ƒ 9.950
CX 22TRS Fam Br '88/ 5.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel 020-6278410.

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen -f examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!

020-665 86 86

Opel

Saab

Suzuki Alto b.j. '85, APK 6/97,
incl. radiocassette slee ƒ 3500.
Floor 020- 6161501.

Algemeen

69,

500 VLOEREN ONDER 1 DAK

Autosloperij De Liede.
SLOTERDIJK III
INKOOP Loop -f Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-4470470

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
Verkoop & verhuur van
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type auto
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet pag. 888

•DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

HOUD JE KLEP D9CHT!

Schoon genoeg van al die reclamefolders?

Toyota

Service en
Reparatie

Plak de GRATIS sticker op uw brievenbus
Haal 'm bij uw gemeente of bel de
MilieuTelefoon:
<»><*>

020-6262620

Met een advertentie in SHOWROOMMTO l-IN-3

Klassiekers
en Oldtimers

Ook op zaterdag open !

Invaliden
45km wagens

Bedrijfsauto's

Rover

Volkswagen

Daihatsu

Accessoires
en Onderdelen

Volvo

Renault

Qn--ö./„-

Autosloperijen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.

Fiat

Mazda

schuine kanten.
p.m.'

Voor een perfecte SAAB 99 Grote sortering ONDERDELEN
90, 900, 9000 ook Royal Class van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Theorie op CD-I GRATIS
SAAB SERVICE
GEBR. OPDAM B.V.
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
T.k.a. diverse inruilauto's:
MOLENAAR
Tel.: 023-5845435.
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Porsche 924, rood, 4-'84,
HOOFDDORP
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10,- per keer. ƒ 7250; VW Golf GTI 16 V,
Het HOOGSTE BOD?? Bel
zwart,
schuifd.,
alarm,
Lm.
wievoor vrijblijvende prijsopgaaf.
Onderhoud,
reparatie, APK.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Loop-, sloop- en schadeauto's
len, 6-'86, ƒ 6250; VW Golf PiEigen revisiewerkplaats
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
relli GTI, 6-'83, ƒ 4250; Peugeot
voor Saab motoren
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
205 GTI, 6-'84, ƒ 4250; Honda
en versnellingsbakken.
RDW Erkend auto-demontage1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
1.5 CRX, fr'85, ƒ 6250; Mitsubi- Tevens verkoop van nieuwe
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
Motorrijlessen ƒ 42,50
shi Colt, LPG, 6-'88, ƒ 4250.
en gebruikte onderdelen
van sloop- en schade-auto's.
20 autorijlessen -t- examen ƒ 950
Mitsubishi Lancer 5-deurs Sta023-5614097
Tev. verkoop van onderdelen,
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
tion, 1.8 GLD, 4-'87, ƒ 3750;
ook NIEUWE onderdelen.
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
Citroen BX 1.6 Progress, LPG,
Gratis gehaald. Meteorenweg
4-'92J
7250;
BX
1.6
Progress,
RIJSCHOOL ROLF
381, A'dam, 020 - 6319802.
LPG,
8-'91,
ƒ
6950;
BX
14
TE,
Rijden bij Rolf is een begrip in
Starlet 1.0, b.j. 1987, rood,
11-'89J 5500; BX 14 TE, 6-'89,
Amsterdam. Met een goed
130.000 km, goede staat, vr.pr. Te koop gevraagd loop- en
ƒ
5750;
BX
16
RE,
9-'89,
LPG,
sloopauto's. Hoge prijs. Met
team instructeurs geven wij op
ƒ5.250,-. Tel. 0297 - 285635.
ƒ 5400; Mazda 626 1.6 LX,
vrijwaring en eigen ophaaleen psychologische manier in24 UURS-SERVICE !
LPG, 8-'87, ƒ 1350. BEREBEIT-, «Auto te koop? Plaats in deze dienst. Kila-sloperij:
tensief les en nog leuk ook!
rubriek. U zult verbaasd staan 023-5333742 / 06-52838400.
Amsteldijk 25, Amsterdam,
Hoog slagingspercentage en
over het resultaat.
GARAGE ECONOOM
tel. 020-6627777.
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Alle onderhoudsbeurten
Tel.: 020-6868063/6332405 of
Koppeling en Remrevisie
06-54633678. P.S. Ook 8-weekSchadeherstel en -taxatie
se cursussen en examenroutes
Uitlaat en Schokbrekers
rijden is vanzelfsprekend.
Banden en Uitlijnen
Voor gratis advies over de besAPK en VVN Keuringen
te rij- en theorieopleiding in
Tel.: 020-6233220
A'dam e.o belt u: 020-6633773.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
PEUGEOT 404
cil.koppen vlakken. Garage/
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
een solide, comfort, klassieker
motorenrevisie FEENSTRA
Fiat Panda '45. Bj. '84, in goede
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tavoor alledag. Altijd auto's
Industrieweg
27, Duivendrecht
staat. Vr.pr. ƒ 1250.
en onderdelen op voorraad.
rief op aanvraag.
Tel. 020-6980639
Tel:020 - 6240755.
Frank Dordregter 020-6826974.
Voor meer informatie of advies, bel
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
Fraaie d.grijs metall. 626 2.0I
020-6122476 (zonder afspraak)
GLX, 4-'90, APK, elek. ace.,
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Arola 20, g. rijbew. nodig,
1e eig. ƒ6750. 020-6316744.
Autobedrijf CRYNSSEN
ƒ3300. Tel.: 0294 - 263930.
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
Opel Astra Station GLS Diesel
'92
/ 13 500 70 BESTELAUTO'S en pers. alle merken en schaderegeling
Visa Garage Tel. 020 - 6278410. busjes v.a. ƒ3500. Garage Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Rijsenhout, lid Bovag.
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
HEINING HOBBYHAL
Bennebroekerweg 17, Rijsen020-4976999
hout bij Aalsmeer, 0297MINOR MOTORCARS
• De advertentie-afdeling be324229. Ook t.k. gevraagd.
houdt zich het recht voor adSloterkade 43/44
vertenties eventueel zonder
Amsterdam
opgaaf van redenen te weigeTel. 020 • 6177975/6158022
Volkswagen Golf diesel b.j. '87, ren. (Art. 16 regelen voor het
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o. grijs kent. wit, gr. beurt gehad, advertentiewezen).
Charade TX sport, km 6500,
4 nwe banden + uitlaat, 100%
rood, b.j. '95, div. extra's o.a.
goede motor, APK t/m '97 sept
Volvo 340 DL 5-drs aut. '86
Lm. velgen, dakspoiler. Prijs
Vr.pr. / 3600. Tel. 06-53918643
/1950. Tel. 020 - 6425977.
ƒ 18.950. NIEROP-DAIHATSU
Adverteren in
(off. dealer) Vancouverstr. 2-12 15 VOLVO STATIONS '85-'94, VW Passat C, b.j. '82, diesel.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Vr.pr. ƒ 750.
deze rubriek
A'dam-West 020 - 6183951.
Sedans 740, 940 en 360.
Klaar terwijl u wacht.
Tel.: 020 - 6240755.
FAX: 020 - 665.63.21
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Ruilstarters en dynamo's.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Valkenburgerstraat 152.
VOLVO's 240 DL 2.3 Sedan
Amstel 340-342
Tel.: 020-6240748.
LPG '90 ƒ 12.000; 240 DL Setegenover Carré
RENAULT AMSTERDAM
dan '88/6500; 340 GL aut. 5Grote sortering ONDERDELEN
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Top occasions met 1 jaar
drs'91/9750; 440 1.8 LPG'91
van schade-auto's, alle
garantie
ƒ9750. NIEROP, de Vrienden DE HOOGSTE PRIJS voor elk merken, alle bouwjaren.
Adverteren in
Wibautstraat 224
van uw Volvo! Vancouverstr. 2- merk auto a cont. met vrijwar. GEBR. OPDAM B.V.
deze rubriek
bewijs. Tel.: 020-4824640.
020 • 561 96 11
12, A'dam-West. 020-6183951.
Tel. 020 - 665.86.86
Tel.: 023-5845435.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

zat. 10.00-17.00

Auto's te koop
gevraagd

,

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in,
SHQWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers. .
,
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws-en huis-aan-huisbkden van Weekmedia. ,
; ,
,
,
Totale oplage elke week ruim l ;1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO MN-3MINPS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag in de
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
\
::r"*"""*i™™"*"™™~""""*™'1"""""'1"""~~™"""""""""""""""""""""""""""*"""""""""Tl

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eu n)Cin3q[Ue.
i
Schrijf hier in blokletters
Prijs incl.
B.T.W.

uw tekst, l Mterper
hr.kje. Cijfers. leestekens
en tussenruimten tellen
voor l teller. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

2

3

8
1!

52.88
70,74
8S.60
10G.46
124,32
142,18
160.04

10

177,90

•s 4
" r>
1 B

* 7

Naam:

Telefoonnummer:.

Adres:
Postcdc + Plaats: _

Handlckcninfi: —

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam. ,
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; ,
Zandvoort Gasthuisplein 12.
'
.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 02W565 63 21.

020:6658686

faxnr. 0206656321

Tips en suggesties: Redqcriesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17
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Tuschinski is al driekwart
eeuw een attractie apart

EN ATTRACTIE DIE al 75 jaar haar waarde
bewezen heeft, is het theater Tuschinski in
Amsterdam. Het werd in 1921 gebouwd en
was het droompaleis van Abram Tuschinski. Hij
vond dat ook de gewone man in zijn vrije tijd
recht had op ontspanning in een luxueuze
omgeving. En nog steeds vertoont
Tuschinski films in een zo comfortabel
mogelijke ambiance.
„Vaak heb je zoiets van: ik wil die film in
Tuschinski zien, liever hier dan in een andere
zaal," zegt Ilona van Genderen Stort, medewerkster programmatie van Pathé Cinemas. Pathé is
eigenaar van Tuschinski.
Het oude theater beschikt nog over het beroemde
Wurlitzer pijporgel waarmee vroeger 'stomme
films' begeleid moesten worden. In de serie
Nostalgie worden in Tuschinski momenteel klassieke films herhaald en met het orgel van muziek
voorzien. Binnenkort staan de Amerikaanse film
'Lucky Star' uit 1929, en de Duitse film 'Das
Kabinett des Dr. Caligari' op het programma.
Doorgaans worden in Tuschinski echter commerciëlere films vertoond. Zeventien James Bond
films zijn er in première gegaan. Van Genderen
Stort: „En in de loop van het jaar verwacht ik een
aantal rampenfilms, net als Twister, maar dan
over een vulkaan. En we krijgen 'The Lost World',
een vervolg op 'Jurassic Park'. In februari draait
'101 Dalmatiërs', niet de tekenfilm, maar de
echte."
Binnen afzienbare tijd gaat Tuschinski ingrrjpend uitbreiden en verbouwen. Er komen zes
nieuwe zalen bij met een uitgang aan de
Vijzelstraat. Als die af zijn, zal de oude bioscoop
opgeknapt worden. Lauge Nielsen, directeur van
Pathé Cinemas: „Het oude Tuschinski zoals wij
dat nu kennen, blijft bestaan, maar moet drastisch gerenoveerd worden. Tuschinski is een fenomeen. Het theater was in 1921 zijn tijd al ver vooruit, met een luxe die men toen niet gewend was.
Ik denk dat alle Amsterdammers die als kind
naar de film gingen, ook in Tuschinski geweest
zijn. Er hangt een sfeer die je in geen enkele
nieuwe bioscoop tegenkomt."
Tuschinski Theater is gevestigd aan de
Rcguliersbreestraat 26-28 Amsterdam.

Het huidige Tuschinski wordt drastisch gerenoveerd, ook de foyer
Foto Pathé Cinemas

staat

1997
in
van

vijftig
In de King
Solomon's
Mines
Sluntshow
wordt een stukje film van
Steven
Spielberg nagespeeld door
Amerikaanse
acteurs
Foto Walibi Flevo

N 1992 KOCHT de
Belgische Walibigroep de aan het
Veluwemeer gelegen
Flevohof op. De kinderboerderij en de tropische kassen bestaan
nog steeds.

I

Na de overname heeft het
bedrijf er 22 nieuwe attracties bijgebouwd. Volgens
woordvoerster Marian
Lemsom is Walibi Flevo nu
een attractiepark waar jong
en oud plezier beleven.
„Voor de kleintjes hebben
we bijvoorbeeld het
Kinderdorp met een mini

achtbaan, botsautootjes,
glijbanen, en een ballenbak. Ze kunnen zich hier
ook laten schminken."
Voor groot en klein zijn de
twee waterbanen. „Op de
Crazy River ga je met een
boomstam 23 meter naar
beneden, dan spettert het
aan alle kanten. Op EI Rio
Grande blijf je evenmin
droog, daar hebben we wild
ronddraaiende boten die in
de rivier storten. En vergeet niet El Condor, onze
supersonische achtbaan
waarin je vijf loopings
maakt. Je hangt aan de
onderkant, zodat je voeten
in de lucht bungelen."
Lemsom vertelt dat Walibi
Flevo zich van andere
attractieparken onderscheidt door twee stunt-

'Batflyer*
nieuwste
attractie
Duinrell

shows 'die je absoluut niet
missen mag.' In de King
Solomon's Mines
Stuntshow wordt een
stukje film van Steven
Spielberg nagespeeld door
Amerikaanse acteurs. In de
andere show raast een
Amerikaans stuntteam met
speedboten en jet-ski's
over een schans, door
vuurballen en explosies. In
de voorstelling zit steeds
een verhaal. Lemsom: „In
het nieuwe jaar zal dat
helemaal in het teken
staan van de vijftiger jaren.
De show zal gebaseerd
worden op een filmscript
dat goed past in die tijd."
Walibi Flevo is van 28 maart tot
en met 26 oktober dagelijks geopcnd. De entreeprijs is 32,50 gulden. Spijkweg 30,
Biddinghuizen, telefoon 0321331.534.

Bezoekers
moeten in
NewMetropolis
zelf aan de slag
iE EEN leerzaam
dagje wil beleven,
kan vanaf komende zomer terecht in het
nieuwe centrum voor
wetenschap en technologie in Amsterdam.

Over enkele maanden staan ze in lange
rijen voor de poort, de bezoekers van
attractieparken. Jan Pieter Nepveu heeft
een rondje gemaakt langs uiteenlopende
attracties om de nieuwtjes voor het komende seizoen te verzamelen. In Duinrell werkt
men hard aan een bijzondere constructie
die mensen als vleermuizen (naar beneden)
lanceert. Walibi in Flevoland bereidt zich
voor op een revival van de jaren vijftig ook spectaculair, maar anders. Sea Life
Centre Scheveningen is deze maanden aan

het verbouwen. Waar dat allemaal toe leidt,
blijft nog even geheim, maar een heuse rog
aaien blijft ongetwijfeld mogelijk. Theater
Tuschinski wacht ook een verbouwing die
er een nog luxueuzer complex van moet
maken. Timmeren doet men eveneens op
de werf Batavia in Lelystad en aan de kop
van het Amsterdamse Oosterdok waar
NewMetropolis verrijst. Deze zomer pas
open. Een winters bericht uit attractieland,
waar men zich volop voorbereidt op een
nieuw spectaculair seizoen.

Dolle pret bij de watermuur van Duinrell
Foto Duinrell BV

IJNA ANDERHALF MILJOEN mensen
bezoeken jaarlijks het attractiepark
Duinrell bij Wassenaar. Het is van oorsprong een oud landgoed in de bossen achter
de duinen.

B

vissen over rug
worden
'eaald

De naam Duinrell betekent 'bron in de duinen'
en slaat op het beekje dat er vroeger stroomde. Bij de opening in 1984 van het Tikibad,
een tropisch zwemparadijs met de langste
overdekte waterglijbanen ter wereld, werd
Duinrell officieel een attractiepark. In de
loop der jaren zijn er veel publiekstrekkers bijgekomen, zoals een achtbaan,
zweefmolen, monorail, rodelbaan en
driedimensionaal filmtheater.

VANAF HET strand
over de Noordzee uitkrjkt, kan er niets van
zien, maar onder de golven
krioelt het van bijzonder
leven. In het Sea Life Centre
Scheveningen wordt dat goed
duidelijk. Garnalen, zeesterren, krabben, roggen, zeepalingen en haaien zwemmen
hier in tientallen aquaria en
bassins.

Duinrell streeft ernaar elk seizoen
iets nieuws te bieden. Dit jaar werd
de Waterspin geïntroduceerd.
Hierin kunnen veertig mensen
plaatsnemen. Hoog boven een
waterval buitelen zij met z'n allen
tegelijk over de kop. Duinrellmedewerkster Sylvia Coenen
beaamt dat de attracties steeds
spectaculairder worden. Zo krijgt
Duinrell komend jaar een zogenaamde Batflyer. „Dat moet je zien
als een stoeltjeslift die razend snel
naar beneden gaat. Aan een kabel
word je eerst naar het hoogste punt
van de Randstad getrokken, en dan
word je gelanceerd. Als een vleermuis
suis je langs bomen en duinen weer
naar beneden."
Het attractiepark is van 28 maart tot en met 26
oktober dagelijks geopend, het Tikibad ook 's wintcrs. De entreeprijs inclusief twee uur Tikibad is 26
gulden. Duinrell l, Wassenaar, telefoon 070 - 515.5155

Sommige
vissen in Sea
Life Centre kun je
niet alleen zien maar ook voelen
Foto Sea Life Centre Scheveningen

De grootste waterbak is gevuld
met maar liefst 180 duizend liter
zeewater. Vanuit een transparante
tunnel kun je de haaien en andere
vissen angstwekkend dichtbij voorbrj zien komen.
Sommige vissen in Sea Life Centre
kun je trouwens niet alleen zien, maar
ook voelen. Zoals de roggen, dat zijn
platte vissen die in de woorden van de
medewerkers van Sea Life een beetje lijken op vliegende pannenkoeken.
„Roggen zijn heel nieuwsgierige beesten,
ze komen naar de oppervlakte en dan kun je
ze aaien," zegt Marketing Assistent Ilse
Sonnemans. „Men denkt vaak 'een vis is een
vis' en van een rog wordt vaak gedacht dat het wel
'een soort schol zal zijn', maar je kunt zien dat hij
een veel vriendelijker gezichtje heeft."
Wegens een verbouwing zal het Sea Life Centre gesloten
zijn van 6 januari tot en met 21 februari 1997. „We gaan de route
wijzigen en we krijgen een heel ander thema, maar dat is een
verrassing en daarover mag ik helaas nog niets vertellen," zegt
Sonnemans geheimzinnig. „We blijven een Noordzee aquarium,
we krijgen er alleen wat extra's bij."
Vanaf 22 februari is Sea Life Centre dagelijks geopend. De entree is vijftien
gulden voor volwassenen en negencncenhalvc gulden voor kinderen tot en

Want in juni zal bovenop de
IJ-tunnel, vijf minuten lopen
van het Centraal Station,
NewMetropolis zijn deuren
De interactieve kinetische
muur zet energie om in warm- openen. NewMetropolis komt
te, warmte in kracht en kracht in de plaats van het oude
in elektriciteit: straks te zien in Technologie Museum Nint
aan de Tolstraat, maar is veel
NewMetropolis
Illustratie NewMetropolis grootschaliger. Deze nieuwe
attractie zal naar verwachting
jaarlijks meer dan 350 duizend mensen trekken.
De nadruk komt te liggen op het zelf doen. Volgens PRmedewerker Hugo van Bergen moeten de bezoekers in alle
gevallen zelf aan de slag. „Men kan niet meer volstaan door
alleen maar op een knop te drukken." Kinderen en volwassenen kunnen in laboratoria experimenten uitvoeren, zelf hun
eigen drop, kaas of frisdrank maken, en tijdens een mobiliteitsspel meedenken over de meest efficiënte manier waarop
goederen vervoerd kunnen worden.
Wie tussendoor een frisse neus wil halen, kan terecht op een
groot plein op het dak van NewMetropolis en uitkijken over
het oude, vertrouwde Amsterdam.
NewMetropolis, Oosterdok 2, Amsterdam (vanaf juni 1997). Informatie:
020-531.3233.

Bataviawerf stelt
Zeven Provinciën
open voor
publiek
;INIG DINGEN

zijn zo interessant als het kijken naar werkende mensen, vooral als het vaklui
zijn die wat moois tot
stand brengen. Op de
Bataviawerf in Lelystad kun
je zien hoe zij op authentieke
wijze een houten schip uit de
zeventiende eeuw bouwen. „Het is
hier allemaal echt," zegt woordvoerDe Zeven Provinciën in aanbouw
Foto Batavia Leliestad der Ad van der Zee. „Het zijn echte
materialen en er wordt echt gewerkt.
We voeren geen toneelstukjes op, maar bouwen een schip."
Het eerste schip, de Batavia, is af. Vorig jaar heeft het meegedaan met de Sail-manifestaties. In
Lelystad kun je het nu rustig bezichtigen. Tenminste, als er niet net geschoten wordt, want elke
eerste zaterdag van de maand bulderen om half twee de kanonnen van de Batavia. „En dat is
een kabaal hoor," aldus Van der Zee.
Op de werf bouwt men nu aan het tweede schip: de 'Zeven Provinciën'. Het is een reconstructie van het vlaggeschip van Michiel de Ruyter, waarmee deze heel wat zeeslagen heeft uitgevochten. Naar verwachting wordt de Zeven Provinciën in 2005 te water gelaten. Vroeger bouwde men een dergelijk schip in slechts acht maanden. Van der Zee: „Maar dat deed men met veel
meer mensen dan wij, gedurende lange werkdagen en met een zwaar arbeidsregime. Wij zijn
een scholingsproject voor vijftig mensen, en hebben een heel ander tempo."
Desondanks vordert het werk gestaag. Bezoekers kunnen volgend jaar voor het eerst de Zeven
Provinciën betreden. Op de werf wordt trouwens ook een model gebouwd, zodat wat sneller duidelijk wordt hoe het schip eruit gaat zien. Bezoekers op de Bataviawerf worden volgens Van der
Zee als een gast ontvangen. „Ze worden door leden van ons gidsenteam begroet. Na een diapresenta'tie en videofilms worden de bezoekers rondgeleid over de werf en door het schip. Maar
iedereen mag natuurlijk ook individueel het terrein verkennen."
De Batavia-werf is dagelijks geopend, maar op zondag wordt niet gewerkt. Ooslvaardersdijk 01-09, Lelystad, lelefoon 0320-261.409.
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Bravo TD 100 SX:
pannen en vuren
l ET IS NET een kruisboog, die eerst op
l spanning wordt
gebracht waarna de elasticiteit zorgt voor een ware
krachtsexplosie. De Fiat
Bravo TD 100 SX schiet werkelijk als een pijl vooruit. Je
moet hem even een fractie
van een seconde de tijd
geven na het indrukken van
het gaspedaal, maar dan
spurt hij er vandoor als een
opwindautootje dat wordt
losgelaten.
En dan te bedenken dat we hier
te maken hebben met een diesel.
De letters TD staan voor
TurboDiesel. Het getal honderd
geeft het aantal paardenkrachten
aan. Fiat heeft hiermee een bijzonder felle zelfontbrander, die
bovendien redelijk zuinig met
brandstof omspringt. We verstookten niet meer dan gemiddeld zo'n liter op 14,5 kilometer.
Dat verbruik kan nog gunstiger,
maar dan moet je als bestuurder
over een ijzeren discipline
beschikken. Deze Bravo nodigt
dusdanig uit tot een sportieve
rijstijl, dat je gewoon vergeet dat
diesels ooit in
personenauto's
zijn geïntroduceerd vanwege
puur economische motieven.
Het effect van de turbocompressor is zeer goed merkbaar. Onder
de tweeduizend toeren gedraagt
de auto zich bedeesd. Daarboven
lijkt het alsof een hand van een
reus tegen de fraaie achterzijde
van de Bravo duwt. De viercilinder gromt, maar dat hoort bij zo'n
manifestatie van kracht. Want
door de bank genomen is hij zelfs
heel stil voor een diesel. Dat valt
vooral op bij het rijden met constante snelheden van 100-120
km/uur op de snelweg. Harder
gaat moeiteloos, want met een
tipje extra gas snelt de Bravo
naar illegale waarden.

Kwa
werkt!
Waarderingscijfers:
Een adverteerdmklassement moet dit jaar in verband met onvoldoende waarnemingen achterwege blijven.

leder jaar kiezen mediaplanners en ?
adverteerders het bedrijf met de
beste image van de media-industrle.

Mediciplanners
1. Weekmedia (Perscombinatie)
2. Brabant Pers Weekbladen (VNU)
3. HoUand Combinatie
(De Telegraaf)
4. Boom Pers Courantenuitgeverij
5. Wegener Weekbladen

Uit dat Adformatie/lnterview-ondérzoek
komt het 'Kerstrapport voor uitgevers';^J
tevoorschijn,
•;
""^">"

De razende Bravo TD 100 valt op door zijn welvend lijnenspel.
grendeling zijn standaard. Heel
prettig is de hoogteverstelling van
stuur en stoel. Dat treffen we
trouwens op alle varianten van de
Bravo en het vijfdeurs zustermodel Brava. Fiat onderscheidt zich
hiermee in hoge mate. Dat geldt
trouwens ook
voor de standaard airbag.
Uiterlijk laat de
SX zich herkennen aan de in de
carrosseriekleur meegespoten
bumpers.
Het weggedrag en het rijkarakter
sluiten goed aan bij de gespierde
prestaties. De auto staat op een
solide onderstel dat een kleefvaste wegligging oplevert. Een korte
draai aan het stuurwiel levert een
gehoorzaam van richting veranderende auto op, precies zoals je

het verwacht en zoals je het ook
hebt bedoeld. Het is wat dat
betreft direct lezen en schrijven
met de Bravo.
Fiat heeft een fraaie oplossing
voor de radiocassetterecorder.
Deze is volledig geïntegreerd in
het midden van he\ dashboard.
Dat maakt diefstal oninteressant,
zoniet totaal onmogelijk omdat op
zijn minst het apparaat niet onbeschadigd uit de auto valt te krijgen.
De Bravo heeft twee deuren en
een achterklep. De laadruimte is
eenvoudig te vergroten door de
achterbank neer te klappen. Die
is bij de SX in twee delen
gescheiden.
Voor wie het allemaal niet zo wild
hoeft toe te gaan, is er een alter-

Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:

De TD 100 is alleen te leveren in
de uitvoering SX. Het is de
Variant waar Fiat spreekt van een
luxe uitrusting. Elektrisch te
bedienen ramen en centrale ver-

023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

natief in de vorm van een turbodieselmotor met 55 kW/75 pk.
Het is dezelfde krachtbron maar
dan in laten we zeggen getemde
uitvoering. Die doet ook heel
ordentelijk zijn best. Als we echter het hart laten spreken dan
weten we het wel. Met zo'n 100
pk versie is altijd nog kalm aan te
doen.

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Alle respondenten
1. Weekmedia (Perscombinatie)
2. Boom Pers Courantenuitgeverij
3. Holland Combinatie
(De Telegraaf)
4. Wegener Weekbladen
5. Brabant Pers Weekbladen (VNU)

Amsterdams Stadsblad
Amsterdams Stadsbl
Buitenvcldertse

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag
:

ii ook adverteren? Of wilt u meer informatie?
«\ Bet onze verkoopkantoren
:
, Amstelveen: 020 - 647 5393
Amsterdam: 020 -562 6230 :
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Slaapkamer Speciaalzaken

Hülsta
elektrisch
i verstelbare
lattenbodem
'"«I. schuimrubber
matras 90/200cm
van : Fl. 2419,.

nu

J Fl. 199,J

l pers. 135/2(10

Thermo wollen dekbed
2 pers. 200/2(11) l-'l. 2')5,-

l.its-jumemix 240/200 l:l. S5I),-

Vestigingen op de woonboulevards:
Apeldoorn - Bleiswijk - Breda - Capelle a/d IJssel
Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam/Woonmall Alexandrium
Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk

30 tot 50% korting op diverse showroomtnodetlen Hülsta - Swissflex- Zevenslaper - Treco

-' FJ. 1695.-

[Tienerledikant

Fl. 298,In alpine wil niet MOF lloofd
en voetluird.
tliknnt 90/200

Bi)
pla;
blici
mf
B'
c<

6,8
6,8

lams Stadsblad Centrum - Amsterdams Stadsblad West - Amsterdams Stadsblad Nieuw West •
ikl.- Amsterdams Stadsblad Oost - Diemer Courant - de Nieuwe Bijlmer - Nieuwsblad Gaasperdam •ant - Arnst^tveens,weekblad - Amstelveen Post - Aalsmeerder Courant - Uithoomse Courant de Ronde Vener - Zandvoorts Nieuwsblad

Slaapk amer in

^-^ ichi

7,0
6,9
6,9

laden in Groot-Amsterdam

m

Bedset 140/200

6.9 (-)
6,8' (-)

BDU en Boom Pers, de twee grootste uitgevers
van betaalde nieuwsbladen - maar daarnaast
ook van huis-aan-huisbladen in hun regio waren voorheen ingedeeld bij de dagbladuilgc.vers.Boom Pers verschijnt nu in de top. Daaruit
verdween de Limburger Weekbladpers en de
Gelderlander Weekbladpers.
In het algemeen klassement wogen de sternmen van de adverteerders uiteraard mee, maar
het wordt toch sterk bepaald door de mediaplanners. Weekmedia nam de eerste plaats over
van Brabant Pers Weekbladen.

In 1996 scoren liet hoogst YNU ais ;
uitgeefconcern, Perscorribinatié bij
,
de dagbladen, Weekbladpèp^^.' ••'\
Tijdschriften bij de publiekstijdschriften
en Weekmedia bij de nieuws- en
huis-aan-huisbladen. Zij krtjgen/waar
werd gevraagd naar een algemeen
oordeel, de hoogste cijfers.

SPECIFICATIES
Fiat Bravo TD 100:
Motortype: Vier cilinder turbodiesel
Cilinderinhoud:!.910 cm3
Vermogen:
73 kW/100 pk bij
4.200 t.p.m.
Max. koppel:
200 Nm bij
2.250 t.p.m.
Acceleratie: 10,5 sec van 0-1OC
km/uur.
Topsnelheid: 182 km/uur.
Gem. verbruik: 7,0 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 36.800,-

7.0 (2)
7,0 (1)
7,0 (4)

dinsdag 31 december 1996
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Wij wensen u een voorspoedig 1997
DE ZANDVOORTSE
VERENIGING
VAN HUURDERS

Personeel van

7

Alle

bekende en onbekende
vrienden/innen
een zeer voorspoedig
en vooral gezond 1997

wenst al haar leden

H

een Voorspoedig 1997

wenst iedereen een
swingend 1997

Bestuur
ANBO
ZANDVOORT
wenst iedereen
een voorspoedig
en gezond
1997.

Oudejaarsavond
open van
24.00 tot 05.00 uur
Haltestraat 20

foto Boomgaard

BRUNA BALKENENDE
wenst u een gelukkig
en gezond 1997

Hans en Trudy Bank

Grote Krocht 18, Zandvoort

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309 / 16
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Extra miljoen Postcode Loterij valt in Rotterdam

DE KLAP OP
DE VUURPIJL!
De extra prijzen van de
Nationale Postcode Loterij zijn
eruit! De laatste Extra Straatprijs van 1996, één miljoen gulden, kwam terecht in Rotterdam. Daar bleken 13 deelnemende loten elk goed te zijn voor
bijna 77.000 gulden. Reinout
Oerlemans en zijn feestteam
maakten er een knallende uitreiking van.
De Mega Jackpot ging er bij deze
trekking helaas niet uit. Het winnende lot was niet verkocht. Dat
betekent dat de Jackpot in januari
bijna op zijn maximale stand van 7
miljoen gulden staat! Dat is een
mooi begin van het nieuwe jaar.
Deze maand hebben weer vele
tienduizenden deelnemers een
Postcodeprijs gewonnen, van 10
tot 1.000 gulden. Kijk snel in de
lijst hiernaast om te zien of ook uw
postcode daartussen staat.

De Kanjer
De Postcode-Kanjer van 9,7 mil|oen gulden houdt u nog even in
spanning. Waar deze knalprijs
gevallen is, kunt u op zaterdag 4
januari zien, tijdens een speciale
Surprise Show op RTL4. Hou op
die dag zeker de hoek van de straat

W. UITSLAGEN VAN 30 DECEMBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

6 miljoen

Stand Mega Jackpot:
De Bingocijfers:
Getal
25 45
10 20
09 17

|| De overige Bingoprijzen:
Getal 23 t/m 36

1 t/m 22
23 43 03 02 11
31 22 32 44 24
29 07 39 19 26

Maakt u uw kaart vol met getal

12
dan wint u de

Thuisbïngo
/.25.OOO,-

16
15
01
37

1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

13 ƒ20,05 ƒ10,42 ƒ9,30 ƒ8,28 ƒ7,40 ƒ6,41 ƒ5,-

Zetfouten voorbehouden

Liefst drie BMW's: 2804 ST 008 te Gouda,
3828 DC 022 te Hoogland en 4815 AG 022 te Breda

U" ziet het, Henny heeft de PostcodeKanjer al klaar liggen. Kijk op 4januari naar zijn speciale Surprise Show.
Valt uw straat in de prijzen?
in de gaten, w^ant de kans dat de
Postcode Loterij bij u en uw buren
op bezoek komt, is groter dan u
denkt.
Als u de Postcode Loterij nog niet
bij uw goede voornemens had staan,
doe dat dan nu alsnog. Want de
Postcode Loterij gaat door met grote
prijzen én natuurlijk met heel veel
goede doelen. En dat is dus winst
voor ons allemaal!
Vul snel de bon op deze pagina in en
stuur hem vandaag nog op. Wij wensen u m ieder geval ook voor 1997
weer veel spelplezier en veel geluk!

UITSLAG TREKKING DECEMBER 1996
Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van december verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer m dezelfde
postcode wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
1017
1018
1019
1022
1025
1025
1034
1057
1062
1066
1066
1071
1071
1072
1072
1079
1083
1098
1102
1103
1104
1107
1121
1121
1132
1135
1141
1145
1154
1171
1181
1182
1183
1185
1186
1186
1186
1213
1216
1217
1218
1223
1250
1251
1261
1322
1333
1333
1399
1401
1402
1403
1403
1403
1412
1437
1442
1442
1445
1446
1452
1456
1474
1481
1481
1505
1507
1509
1509
1511
1546
1562
1562
1585
1606
1607
1614
1693
1695
1701
1703
1703
1721
1722
1722
1724
1733
1741
1747
1756
1759
1761
1781
1783

CT

HV
DL
XJ
GH
NB
JP
NA
ML
SV
VS
GV

NS
VT
XG
XW
XC
PR
CK
MR
CS
HJ
PW
ZE
XH
KD
KG
LK
AB
WJ
JK
PS
GH
GA
LE
RT
VX

50,10,10,10,10,25,25,25,10,25,100,700,25,500,25,25,70,25,70,70,70,70,500,25,700,25,50,25,70,700,25,70,70,700,25,50,700,25,700,50,70,50,50,500>
70,70,25,50,50,50,50,70,2525,70,-

70,50,25,70,ED
50,PL
50,10,70,10,AN 100,EC 500,TC
25,HL
25,HR 25,70,LK
25,BR
25,VD 25,70,NH 50,70,U
50,EM 7000,70,LD
25,CN 50,LL
50,70,GB 50,VB 500,NC 100,EB
25,TT
50,JH
25,70,NW 25,WT 25,DJ
25,HH 50,-

CM
SP

1784 VJ
25,1791
70,1810
70,1815 HN 50,1816 DB 700,1824 KB 700,1851 ND 25,1862 BK
50,1902 BJ
25,1911
70,1911 GD 25,1931 WE 25,1943 NP 7000,1944 LT
25,1968
70,1972 AN 25,2001
70,2011 TR
25,2021 AC 700,2024 BK 25,2035 CH 700,2035 WL 25,2040
10,2041
70,2042 EV 700,2061 CW 25,2102 AX 700,2106
70,2130
70,2131
10,2131 TN 25,2132 NG 100,2135 TR 50,2181 CP 100,2204
70,2241 LP 500,2241 VJ
50,2245 AH 50,2253 BE 50,2262 BR 25,2265 BA 500,2266 KT
25,2273 KN 25,2283
70,2290
10,2303
70,
2311 RC 25,2316 BP 100,2318 AA 50,2324 AB 25,2324 EA
50,2351 GJ
50,2353
70 2353 GA 25,2361 K2
50,2391
2402
2402
2411
2411
2421
2451
2461
2471
2482
2508
25U9
2512
2523
2524
2525
2526
2531
2531
2532
2544
2553
2555
2563
2564
2565
2582
2586
2587
2608
2623
2623
2624
2624
2651
2661
2661
2665
2665

CH
EN
MB

25,50,25,70,LV
50,70,CN 500,DR 2570,70,70,70,PB 700,BL 500,70,70,PJ 700,70,EM 50,AG 25,HR 25,10,LK 100,BJ
25,GZ 50,LG 25,XE 25,BK 25,EV 25,70,MB 25,XT 7000,KP 25,KZ 500,70,GM 25,MC 25,AW 50,CM 25,-

2671
2681
2691
2715
2716
2717
2725
2725
2741

WB 50,EW 50,PW 25,AK 700,BW 25,70,AW 700,GL
25,PA
25,-

3435
3441
3443
3467
3471
3506
3523
3562
3563

10,25,50,10,HJ 500,70,XD 700,70,RN 50,-

4383
4383
4384
4388
4414
4424
4451
4453
4455

AA
50,AX
50,N D 25,VE 50,AA 500,CH 1000,70,CN 25,AP 25,-

3053 VG 009

MAANDPRIJS

ƒ100.000

5144
5144
5154
5200
5211
5232
5242
5243
5243
5251
5254
5258
5261
5271
5271
5283
5301
5301
5318
5324
5342
5344
5345
5346
5346
5361
5374
5401
5404
5405
5408
5408
5431
5438
5446
5462
5469
5481
5482
5501
5501
5504
5508
5521
5540
5541
5552
5571
5583
5616
5626
5627
5645
5652
5653
5661
5672
5688
5688

EK
SK
EK

25,- 5930
10,25,- 5932 SG 100,25,- 5932 XV
25,70,- 5943
10,AW 25,- 5951
10,70,- 5977
10,HL 500,- 5987
10,70,- 6013
10,TL
50,- 6020
10,MC 25,- 6031
10,70,- 6031 NV 100,EJ
25,- 6041 EV
25,DA 25,- 6063 BZ
50,SL 700,- 6100
10,TE
25,- 6101 KT
50,70,- 6125
10,70,- 6129 EL
50,RH 25,- 6132 AX
25,70,- 6134 TM 50,AL
25,- 6135
10,LC
50,- 6141 BR 500,70,- 6163 KZ
50,en voor iedere deelnemer in de postcode
EE 25,- 6170
10,3053 VG een troostprijs van ƒ 1.000,JB
50,- 6191
10,PK 700,- 6191 XZ
25,2801 HD 700,- 3607 RG 50,- 4464
10,"
SN 25,- 6214 PD 25,2808
70,- 3615
10,- 4486
10,BJ
50,- 6226 HD 25,2821 LR
25,- 3615 AN 50,- 4507
10,BB 25,- 6229 WR 100,2830
70,- 3634
70,- 4507 BR 50,10,- 6241 AM 25,2841 VP
25,- 3712 AK
25,- 4511 GG 50,10,- 6241 DC 25,2851 TC
25,- 3738 TK 7000,- 4511 GH 25,BA 100,- 6255 NK 50,2865
10,- 3749 AG 25,- 4536
10,ND 50,- 6276
10,2871 DS 700,- 3761 EB
50,- 4537 AA 700,ZP 100,- 6294 NH 25,2903 CD 50,- 3765
70,- 4541 AN
50,10,- 6301 CD 50,2906
70,- 3765
70,- 4551 BK 500,AN 500,- 6305
10,2912 XB 700,- 3771 GP 700,- 4552
70,AX 100,- 6321 GE 100,2914 RH 25,- 3812 MA 25,- 4569
70,JG
50,- 6343 AN 50,2922
70,- 3828 GB 25,- 4571
10,NB
25,- 6351 JT
25,2923 GP 25,- 3830
10,- 4574
10,10,- 6353
10,2931 PL
25,- 3842
10,- 4589
70,DT
50,- 6372
10,2951 XN 25,- 3845 BL
25,- 4611
70,EG 500,- 6411 RS 500,2969
70,- 3849 MN 50,- 4614
10,JD 100,- 6414 VH 50,2974 LE
25,- 3851 MC 50,- 4630
10,KT 100,- 6416 BM 25,3013
70,- 3871
70,- 4681 SC 50,HC 25,- 6418 JJ
50,3021 Wl 7000,- 3881 WG 25,- 4697 PD 50,10,- 6422
10,3033 EC 25,- 3891 2M 25,- 4706 CN 25,BM 25,- 6431 XB 100,3038 GA 700,- 3892 WP 50,- 4706 JL
25,GJ
50,- 6432
10,3051 EH 25,- 3893
MJ 1000,- 6433
70,- 4715
70,10,3052 HA 50,- 3901 JN 500,- 4727
70,10,- 6438
10,3056 JP
25,- 3921
70,- 4751 HT 700,NP 50,- 6444 CZ 50,3061 RV 25,- 3951
70,- 4754 BM 25,AW 700,- 6466
10,3063
70,- 3951 XZ
50,- 4755
10,CL 7000,- 6501
10,3065 ED 500- 3956 CA 700- 4780
10 BM 50- 6511 JK
503067 TC
50,- 3958 BW 25,- 4781
VB
50,- 6521 LV 500,70,3073 ES
50,- 3972 RK 25,- 4791 HM 25,70,- 6524
10,70,- 6533 WE 100,3078
70,- 3991 WT 25,- 4813 EL
25,VM 25,- 6534
10,3079
70,- 3993
70,- 4815
70,70,- 6541 SB
25,3081 VR 700,- 4011
70,- 4827 EE 25,SH 50,- 6542 MV 50,3082
70,6551 ZZ
25,3084
10,6562 EA 7000,3087
10,6562 LM 25,3114 RB 25,6564 AL
50,3116 HH 500,6573 CS 25,3118 BC 50,6585 AW 50,3122 BH 100,6586
10,3122 BJ
25,6626 AN 25,3131 ES 50,6629 AR 25,3131 GB 1000,6641 CK 25,3132 CW 100,6641 CL 100,3135 BM 7000,6657
CE 100,Te verdelen onder alle deelnemers met
3138
70,6662
ND 50,de
postcode
3071
VR
in
Rotterdam
3145 XM 700,6672
10,3155 BE 25,6690
10,3155 XK
25,- 4105 EJ 700,- 4827 NH 50,- 5691 VC 25,- 6710 AA 100,3176
70,- 4112
50,- 6712
70,- 4871 NS 700,- 5703 XV
10,3180
70,- 4133 HK 700,- 4874
70,- 5707 XC 25,- 6713 PR 50,3202 W
50,- 4140
70,- 4876 CS 25,- 5708 DE 50,- 6714 BH 25,3205 HD 25,- 4171 AD 7000,- 4901 CV 100,- 5737 JB
50,- 6714 GA 50,70,- 6716 GJ
3206
70,- 4174
70,- 4904 BG 25,- 5738
25,3208
70,- 4176
70,- 6733 BM 25,70,- 4907 RG 50,- 5738
3257
10,- 4225
70,- 4921 EE 700,- 5738 RN 25,- 6811 HG 500,3286 LN 500,- 4233
25,- 5741 AR 500,- 6824 PE 500,10,- 4931 ET
3291
10,- 4245
70,- 6828 SG 1000,10,- 4931 HA 25,- 5761
3311 EN 25,- 4245
10,- 5011
70,- 5803 CC 25,- 6835 JP 500,3317 HW 50,- 4251 WJ 7000,- 5026
70,- 5831 ND 25,- 6843 RK 500,3328 XG 25,- 4269
70,- 5042 HL
25,- 5853
70,- 6850
10,3333 ER 25,- 4284
70,- 5045 GP 700,- 5865
50,10,- 6901 AR
3334
10,- 4301 LC
50,- 5051 GX 7000,- 5866 CG 50,- 6903 AZ
25,3401 CW 50,- 4307 AR
50,- 5051 SE
25,- 5871 AC 25,- 6904 GE 50,3403 Zt
50,- 4328
50,10,- 5062
70,- 5872 CC 50,- 6904 JC
3403 ZH
25,- 4337 CH 25,- 5087
70,- 5912 BT 100,- 6924
10,3404
10,- 4341 LM 50,- 5094 GK 25,- 5914 AG 25,- 6942 DZ 50,3430 BH 50,- 4371
10,- 5096
10,- 5921 VC 50,- 6950
10,3432 CN 50,- 4381 JA
25,- 5114
70,- 5926 RX 50,- 6971 ED 25,-

CM
GH

EXTRA
STRAATPRUS

f1.OOO.OOO

7001
7036
7044
7055
7101
7103
7116
7135
7151
7156
7203
7203
7213
7213
7240
7245
7251
7251
7255
7255
7274
7315
7321
7321
7326
7328

GX 25,AG 50,AT
25,AN 700,NL 25,70,10,70,ZA
50,LN 700,70,10,BG 25,BP 25,10,PH 50,AV 25,JZ
25,AX 50,DD 500,10,DE 50,BH 25,KH 700,KB 25,LE
50,-

7921
7934
7948
7964
8001
8011
8012
8015
8023
8051
8051
8055
8061
8064
8072
8100
8121
8161
8212
8223
8223
8226
8231
8253
8255
8276

GD 25,TD
25,BV 7000,KK 50,BC 50,70,70,10,DG 25,EB
25,JJ
50,10,LP
50,HM 50,DG 100,70,PA
25,AA
25,EA
25,BJ
25,GK 50,70,JG
25,70,BT 500,70,-

8430
8431
8438
8442
8459
8462
8465
8466
8468
8507
8515
8531
8537
8542
8561
8584
8603
8605
8606
8614
8618
8624
8637
8702
8755
8802

PK
EW

EC
DM
BE
AK

NV
AD
CN

10,70,70,25,50,10,10,10,10,10,10,70,70,70,500,70,25,25,50,70,50,70,10,25,10,25,-

2923 XS 378

MEGA
JACKPOT
ƒ 5.000.000
7333
7339
7339
7341
7391
7413
7415
7423
7435
7437

AG

25,- 8300
70,10,- 8304
70,10,- 8307 RA 25,10,- 8317
10,PB 1000,- 8320
10,SH 500,- 8338
10,10,- 8395 PC 700,AJ
25,- 8401 RM 50,10,70,- i

74Ü7 PU

W>.

~ ~"

8814
10,8821 LL 1000,8831 XN 50,8844
10,8850
10,8853
70,8871
10,8882
10,-

8901
8915
8921
8923
8925
8932
9023
9032
9047
9051
9053
9061
9073
9111
9123
9123
9125
9148
9160
9173
9203
9223
9223
9231
9243
9244
9248
9251
9269
9271
9291
9293
9314
9342
9404
9404
9405
9411
9423
9441
9461
9461
9469
9484
9496
9502
9503
9521
9521
9551

10,EK 25,PD 500,70,BP 25,GD 25,70,10,HP 50,GZ 50,10,10,. 10,HE 25,10,JT
25,10,10,10,70,NR 50,70,LN 700,MC 25,JL
25,70,70,10,PM 7000,CD 50,70,70,70,70,AC 50,AC 25,JD
25,JA 700,70,TD 100,EJ 100,HE 50,10,10,10,PK 500,BS 500,10,AR 50,10,-

9601
9601
9603
9611
9611
9611
9621
9624
9627
9628
9644
9656
9665
9673
9674
9675
9693
9693
9718
9721
9733
9733
9736
9741
9743
9774
9791
9796
9831
9852
9901
9905
9918
9922
9925
9933
9933
9933
9954
9956
9962
9981
9991
9997

KB
XW
BG

50,25,25,10,70,50,500,25,70,70,25,10,25,25,100,10,25,50,10,50,10,70,50,50,25,25,700,70,10,10,50,25,10,10,10,10,25,25,10,70,70,10,50,100,-

BC
TA
PB
VR
CK
HN
JW
AT
PA

CG
PX
KR
BN
PA
BK

BD
PX

AJ
JB

CZ
PE

• ••

. ^fe~P

""

^^*r, ~1

HUI] WIN-TOT-97-MILJOEN-BON l[
7512
7513
7521
7524
7524
7543
7545
7545
7545
7548
7552
7553
7558
7558
7558
7572
7573
7577
7582
7587
7603
7606
7607
7620
7623
7640
7651
7666
7681
7691
7707
7739
7765
7812
7321
7823
7827
7873
7891

GS

50,70,SK 25,10,CG 25,10,10,CL
25,HH 25,10,NX 25,JJ 500,10,PW 50,SM 100,10,10,10,HA 25,10,VM 100,KE 25,XN 100,10,DK 50,10,EE 100,10,JK 700,AH 500,10,10,BK 100,EE 1000,10,JP
25,EB 25,AH 25,LR
25,-

' l
[i^U/\, ik wil meedoen aan de Nationale Postcod ï Loterij
fl
tnclusiqf de Bingoprijzen de Mega Jackpot en de P astcode Kanjer •
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal p er maand de
|
inleg van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in b oklctters
P
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement , op aanvraag »
verkrijgbaar, tel 020 677 68 68
| / 20, {twee lotnummers)
f j / 10, (eenotnummer)

1 J ƒ 40, (vier otnummers)
L ) / 30, (drie otnummers)

l

e
*i

S
Naam _

__

Adres

_

Postcode

_ -

___

„

Idhr [ ] mevr jj

... _
_

i

_

1

Plaats
Bel mij bij een p ri|s
boven / 10 000, Tel

Banknummer

Postbanknumm er
..

V

V

\r

\^_-N

A

^__-A.

V

TTD

!

!

!

!

!

!

!

s*-~-S^-J

Datum
Handtekening

1509701

'"'

?"V

Bon uitknippen en in een envelop
H IM/VI lUIMALt H
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Steengrillrestaurant

„de Vuurboet"
Zeestraat 36

Telefoon 5712092
i'M

wenst iedereen een
gelukkig en gezond 1997!

C O.L.V. ANJA V/1» VOORT
AEROBICS BALLET

Wenst u een héél
gelukkig 1997
Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 5719701

Chinees Restaurant
Hong Kong

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Van Stolberqweg l a, 2042 NW Zandvoort
Telefoon 5717093

VAN PETEGEM BV

O

Kerkepad 6, telefoon 5712793

wenst al haar cliënten
en bekenden een

Happy 1997

// wensen u een heel gelukkig 1997

Een bloemrijk 1997

Aan allen veel geluk en
voorspoed toegewenst

S. Hu en Yx-Huang

wenst u
bloemenmagazijn
.ütterecorder
j geïntegreerd in
dn hè dashboard
,iefstal oninteresc
inmogehjk or

Achterweg l Tel. 5730068
wenst iedereen
een goed getrimd
en gehoorzaam

ERICA
Grote Krocht 24, Zandvoort
S

Slagerij
Vreeburg

gasjasr

1997

SMEDERIJ

Haltestraat 54

GANSNER & CO.

Voor alle mensen

wenst iedereen
een héél smakelijk

Brederodestraat 60 • Tel. 5715068-5713612

een heel gezond
en gelukkig 1997

1997

„Mobil" station
Lehman BV

Timmer- en onderhoudsbedrijf

HANS v.d. DONK

Klunst

Circus

a n d v o o r t.

wenst al z'n clientèle

Lijsterstraat 9 - Tel. 5718560

een gelukkig en
gezond 1997
BLOEMSIERKUNST

Wij Wensen U
een heel gelukkig

1997

Burg. van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104, Zandvoort,
telefoon 023-5714565

Dr. de Visserstraat 15
Tel. 5718192

Bakkerij Paap
Tel. 573 1967

Potgieterstraat 24
Tel. 5712865

wenst
iedereen

een gezond en
tevreden 1997

Martin
L Visser
wenst
vrienden
en
bekenden
een goed

\

*fteiue
\ibeUi

KINDERMODE

SCHOENEN - LAARZEN
wenst iedereen een héél goed en
gezond 1997

1997

HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT
/ JT

J.

ôiauerhoff.

In be hemel staan be sterren
^\Ls be kvttibe in "be Verre
ôomber o\/er\VoLkte heibe,
^Waar ze grazcnb ztch Verspreiben
'Voor 't Verschiet.
Pasteurstraat 4

voorspoedig; en
gezond
1997
Kees en Mary hopen U
in het nieuwe jaar
weer spoedig van
dienst te zijn

AUG. v.d. MUE

wenst u
een

•Os/

wenst alle clientèle
een

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

AANNEMINGSBEDRIJF

LOUIS RUNDERS

Restauratie
Het Station
Zandvoort

v. Ostadestraat 26

Wij wensen al onze cliënten een
goed rijdend 1997

' Fractie en
bestuur van de
WD
afdeling
Zandvoort/
Bentveld
wensen alle
inwoners een
liberaal
J 997
\
toe! y

Zeestraat 48

wenst alle tweeen viervoeters
een gelukkig J 997

V-A-G

AUTO STRIJDER BV

VHaltestraat 65, Zandvoort, tel. 5712060

C5INGER-

Hondenkapsalon
RENEE

v. Lennepweg 4
Auôi

De specialist
"' al uw bloemwerken.

winkel
wenst u een
gezond en gelukkig 1997

DRUKKERIJ

Haltestraat 69 Tel. 5717897

Het bestuur van
de Zandvoortse
Bridgeclub wenst
iedereen een gezond, gelukkig en
"slemrijk" 1997!

komt het ï>at ze niet Verï>\VaLen?
Ls ï\\aan een strenger herder.
be honb bte ze, als ze Verber
Qaan ï>an mag. terug moet halen,
Is er niet.
'Daarom gaan ze 'ban niet zoeken
be hemel, in be hoeken
't heelal, wVrt zich daarachter
Verschuilen, \Vaar geen Pachter
Verbiedt?
zijn ze bang gehoorzaam.
'bti/Ven ze in kiïtibe er Voor staan?
^\ls be maan met lome stralen
<üen toch \Vel niet in kan halen,
*\\Saarom gaan ze ï>an niet l>\Valen.
'VJaarom niet?

Mansstraat 13a, Zandvoort,
telefoon 57151 86
wenst cliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1997

BETORAMA
production

KEES LO
(v.h. rest. Hong Kong)

wenst vrienden,
bekenden "oud" cliënten
een heel voorspoedig

1997
Wij wensen u een

Manfredo
honden en poes

9 9

Interieur - adviesbureau

wenst iedereen
een goed
ingericht 1997!
Oosterparkstraat 54
2042 AT Zandvoort

>
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Siudio l 18 DANCE Coi\i\y LodEwijk
WENST ^EEl ZANdvOORT EEIN kuNST

1997

La BONBONNIÈRE
Bonbons . Chocolade . Taarten
wenst
u een gezond
1997
met veel vriendschap
en vrede

Grote Krocht 3

wenst u, eert

KINDEROPVANG VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Prinsesseweg 36
Zandvoort
'f
Centrale verwarming
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling

Op kwalitatief hoog niveau verzorgen wij ook in het nieuwe
jaar professionele opvang voor

V

Te

VANDENSENenZn.
CENTRALE VERWARMING

Coiffures
tfernard-JLimat
voor hem en haar

Bilderdijkstraat 30
tel.:023-5712972

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Dierenarts

Uitsluitend volgens afspraak
('s maandags gesloten)

DEKKER

Schoolplein 4, Zandvoort Tel. 023-5715880

Lijsterstraat 7

H. Franssen

Wij wensen u
een smakelijk

1997

zonweringen
Voltastraat 32
Zandvoort
Tel. 5714623

\wenst iedereen een zonnig 1997

bakker
BALK
Hogeweg 28
Tel. 5712989

Zandvoortse Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed
wensen cliënten en
bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

l

Hel mersstraat 11
Zandvoort. Tel. 023-5712150
/ '

jan koster
bouwen aannemingsbedrijf
zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoorK023-5712013
wenst cliënten en ~bekendëh\ ,
een voorspoedig nieuwjaar.

Loodgieter en c v- installateur

., Firma:
u<enst al haar klanten
^ee'.n warm PM gelukkig
JZ997

Zandvoort 023-5717959

ovz
\

l
f

Wenst al haar
leden en
aankomende leden
een suksesvol
en gezond

1997

Tel. 5715847

Wenst alle klanten en
bekenden een
Voorspoedig Nieuwjaar

wenst alle dieren en
hun baasjes
een gezofid en
voorspoedig 1997

De Z.R.B.

Kapsalon
Henk v. d. Feer

Wenst atte
leden en een
ieder die haar
een warm hart
toedraagt

Diaconiehtiisstraat 2$x^
Wenst iedereen een goed
en gezond 1997
JM Coiffeurs

EEN GEZOND EN
VEILIG 1997

LOODGIETERSBEDRIJF

Wij:

SPOLDERS

Monique, Ellen,
Astrid, Mandy,
Riek en Jos
wensen
al onze cliënten

een
goed uiteinde
en
een voorspoedig
1997
donderdag 2 januari
zijn wij gesloten

Galery Kerkstraat
tel. 5714040

BV

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort
Telefoon-023-5712630
Telefax. 023-5730074

Wenst vrienden en
bekenden een voorspoedig
1997

erkend
VNI
installateur

€etcofé

't
Bloemendool
o/zee
t

wenst at' haar klanten
een zonnfcy en gezond

1997

Ondernemers Vereniging Zandvoort
,

Haltestraat 33, 2042 LK Zandvoort
Telefoon 023-5715584

Accountants kantoor
drs. H>Q- 'H tippel schoten
Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

Thorbeckestraat 18, 2042 GM Zandvoort. Tel. 5719396. Fax 5731191

P.S. Ook in 1997 zijn wij weer dagelijks geopend en
blijft onze welbekende <aktie geldig
(kofffie + appelgebak + slagroom ƒ 5,-)
Femke
Marco
\
Luciën

bAUKNECHT VAATWASSER
GSF541 Luxe afwasautomaat geschikt voor 12 couverts,
5 programma s, ECO-toets, stil, snel en zuinig
AoViespri|s*1499 -

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 Superplatte 16 9
beeldbuis stereo teletekst

TRAVELLER;TELAAG'
10x mo orzoom O 6 lux
auto ioc, s Adv '1709

\
1-DEURS
Fraaie endegelijke uitvoering
metvnesvak Officiële garantie

SONY Hi-L TRAVELLER
TR650 HiFiSireo Adv "2495

275.-

145 LITER
R KOELER
jtomatischont
INDESIT Automatischont
dooiing Adviespri)S"749
viespri)S"749

SONY STÊADY SHOT
TR565 HiFigckjd Adv '2200

\

325.-

M PHILIPS

28PW9501
70cm breedbeeld Europese
tv van t jaar lOOHzdigital
scan s t p r e o t e l e t e k s t
Adviespri|S '3895

PHILIPS MATCHLINE
1QPHERTZKLEUREN-TV
Pf820 Black Line S beeld
buis stereo txt Adv "2795

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak
ik Adv "699
"699

SONYHi-SHIF'STEREO
TR750 STÊADY HOT ab
soluut topmodel Ao '3110

345.-

TOPMERKWASDROGER
Tijdklok plmzenfilter '495

229.-

ZANUSSI WASDROGER
Links-en rechtsdraaiende
trommel Adviespri|S'649

Hi-8 CAMERA STlNT'
HiFi stereo 12xmotorzo->rn
afstandbediening Adv "18 9

445.-

SONY AUTORADIO
CD-SPELER

SAMSUNGCAMCORDFR
VPE807 Sxzoom AdV11 ï

CDX5030, Versterker 4x15 Watt, digitale
tuner met 30 voorkeuzezenders, CD-speler,
1-Bit, Shuffle Play, volledig afneembaar
frontpaneel Adviespri|s '770 -

BOSCH KOELKAST
7litervnesvak
KTL1330 17htervnesvak
Adviesprijs "899
"899

575.PHILIPS BREEDBEELD
KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
24PW6301, Ultra platte 16 9
Black-hne beeldbuis, automatische overschakeling
van normaal beeld naar
Wide Screen, 70 voorkeuzezenders, menubesturing, teletekst met groot
geheugen, 50 Watt stereo
Adviespnis*2495 -

SONY 100HZSUPER'
KVE2561 Superplatte Trimt
ron pip stereo teletekst

!r

n

469.-

KONDENSDROGER
Geenafvoernodig1 RVStrommel

549.-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbeschermmg instel
baartotlSOminuten '949

599.-

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing
zeerstil Adviespri|S"1099

849.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend RVStrommel '1799

1199.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met auto
matische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren mvnescapaciteit
Adviespnjs"1099

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

349.-

WHIRLPOOL DROGER
AWG212 Eenvoudige bediening 5 kilo inhoud anti
kreukprogramma Adv '749

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak
ak 140 liter
Adviesprijs "729
"729

SAMSUNG
M A G N E T R O N OVEN
M6135 Supersnel verwarmen en ontdooien uitneembaardraaiplaleau Adv '279

MERK CENTRIFUGE
2800 toeren Adv '249 -

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud eenvoudi
ge bediening Adv '599

249.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 Watt magnetron 60 l
minuten timer automatische
programma s Adv '599

299.-

SHARP HETE-LUCHTl
KOMBI MAGNETRON]
Snelle 900 Watt magnetron
24litermhoud makkelijkterei
nigen Velekookfunkties '699 - 1

459,-1

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON!

NN750 Digitale bediening!
van magnetron hete lucht l
oven en gnllelemenl auto l
matische programma s '949-1

599.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 m 1 kombi magne l
tron met hete lucht gnllencnsp l
dus ontdooien koken bakken [
braden en gratmeren Adv'999

479.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949 -

M

u

IH
h
*rt
./i

^
fj

599.

X2501 Hl BI Trinitron te
l e t e k s t met geheugen
Adviespnjs'1770 -

SONY KTV STEREO TXT
X2101 55cm trmitron
Adviespnis'1440

l

ni

n

PHILIPS TELETEKST
PT155A Adviespnis'725

'ft

679.-

ff.

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv "1399

ARISTONA STEREO
6SB57 Showview PDC
4 koppen audiodubbmg '1345

L y

849.-

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100 Digitaal
g e s c h e i o e n regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vriesladen CFK/HFK
vrij Adviespnis "1849

LI
551 PHILIPS STEREO KTV
£1 PT520A Black Line teletekst
momtorlook Adv "1395
!)1
S

PHILIPS GROOTBEELD
PT4512 70cm stereo TXT
Adviespnjs"1645

TA5212 63cm Black Line S
beeldbuis teletekst "1795

N
^
j\ 63CM STEREO KTV
ji Officiële Philips garantie
3;

.

SONY TOP-MONTAGE
TOP-MNTA
E800 Showview PDC
4 koppen Adviespri|s"1670

IMar

h

'i
^

ffiy

PHILIPS HiFi STEREO
VR652 Turbo Drive 4koppen longplay Adv '1295

:>,}

N
il
p
<

HHILIHb
PHILIPS MAIUMLINb
MATCHLINE
VR7 HiFistereo Turbo Drive
Showview + PDC '1545

\JM& 745."

ïs
-s

:l
'l

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse v o r m g e v i n g
****sterren invriescapa
citeit Adviespnjs'899 -

1299.

w*r<J.

.

liMM-T

wwWTBWfflmiK^B

BC^^^^gnUHH

AUDIO-CASSETTES PER 5
l.VJ =J l V7KT1*T!VK72f

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv "595

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151
Afstandbed "645
"645--L _
. . *" ^ _ *
P^g^
ÓOE
iARISTONA BREEDBEELD
1EEDBEELD KTV
AG212
eS
AG212 711i;mBla
yy711i;mBla':ll':ll-LI
L^fAy
OOv o "" !™
!™
-LI™
™eS Adv'2795Adv'27
PANASONIC VI DEO (PHILIPS 63CM KLEUREN-TV
BESTE KOOP'' Adv "734
"
-- Itjri/tJWI,
25Pp5fll, Stao,
d'CICU, teletekst
ICICICMl Advpr'154
HUI fJI ' U *

l^f^y

iri

tf
ft

A MK

d^ThSt/'" ISONY Hi-s VIDEOCAMERA

STUNT' VHS-HQ ViDEO p"N">80 HiFistereo Ad»iespnjs*1980Metafstandbedienir,g
JPANASONIC VIDEORECORDER
l: f «f «A
O er^ (C m JNVSD200, "Beste Koop'' Adviespri|S'649 -

'•

298.-

"TrnrrinHKSjj^^^m^^^i^ai

_ IPK.IUPS
PHILIPS 55CM
S5CM KLEUREN-TV
KI F1IREN.TV
K'iPTIBB, Black-Ue, start Adviespr*9<
AKAI VIDEORECORDER
VSG2 Afstandbed Adv21'498
l •y^',^
iffli M ip
/

'JB

RSiBsWldÏM»

HUT BdTCfi CM GOEDKOPERD4N
**Aenimni
f}(/IMTBETIR|N
B0ANUIOOK1I

.

PiOSCH KONDENSDROGER

-fl O d ET

995.f

1
"f

ETNA GAS-ELEKTRO FORNUIS
Melaldekplaatenïerlichtin9«dïiespri|s'99JMet afdekplaat en verlichting Adviespri|s*99I •

-4 Q
"f
QQ
l «Jp ^J f

] PHILIPS AJ3040
Luxe klokradio Adviespi

C MV rcncn
SONY
CFD505
SONY
CFD505
"
':
/i O O
£JL*V**
,J.. rn.«...^..
Radio
CD-recorder Adviespnjs*390 *ft» Zj Z$ ~
f D

3HARD CH800
f.HRnn
SHARP

SIEMENS
-« fl"ft O O
SIEMENS WASAUTOMAAT
WASAUTOMAAT
"f
1000 toeren centrifuge,
1000
centnluae. RVS trommel en
en klim
kuip '1544
'1544 BB U
Z9 ÏV JT" Radio + 5 CD-wisselaar Advpr^qiSHARP KOMBI MAGNETRON
R7E45, Hete lucht oven, grill en magnetron in een *739-

MIELE STOFZUIGER
«-' 1400 Watt aijkracM, metalen buizen AdïiesprijsM99 •
CARMEN VOETENBAD
4021, Met bruisbad Adviespri|sM09 •

"-ip g

^y f

SONY WM3/04
SDO-!S
Adv *170 aim'n walkman,
wdnunau, autoreverse
auiuiei
nun inc TD5200
vncoAn
PHILIPS

O OO
^J IJ ^y f

Draadloze telefoon Adviespri|s*229 •

CQ
^f ,JJ f

SONYMDRIF120
Draadloze hoofdtelefoon. Adv pr *129

B

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650 Teletekst Adv''829

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs"698

348.-

WHIRLPOOL KAST
AFB594 ****capaciteit CFK-vnj

448.-

BOSCH VRIESKAST
GS D1300 3J|?,aen "i l kg
mv>-,<.st.apadteit Adv "848 -

VRIESWL9TEN!
De (opmerken i-(=verbaar m
alle soorten en ma-i-n Er
is al een vrieskist vanaf

268.-

GRUNDIG TELETEKST
T51 640 51cm Adv'1099

^
,*!

MIELE 1100TOEREN
TOPKLASSE' Volelektronische
besturing zuinig stil en mi
lieuvnendelijk AoViespnjs'2299

AEG WASAUTOMAAT
LavamatSOO 850 toeren cent
rifuge waterbeveiligmg zuinigenstil AEG meerdere ma
len best getesti Adv "1449 -

965.-

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000 RVS frommel en
kuip aparte temperatuurregelmg bespaartoets '1348

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214 Hoog centrifuge
toerental, we"srbpveiligmg
bespaa/^rogramma s "1349

895.

AU1TQMAAT
BOVEN'
LADER
TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
Adv "1099-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren Slechts 40cr>i
breed Adviespnjs'1435

899.-

STEREO TELETEKST
Afstandbediening
Adviespnjs'799

i

SUPER KOOKPLA/
4 prtsgaskookplaat Adv "29l

ETNA K O O K P L A /
Luxe 4 pits Adviespnjs"40i

228.
ETNA WASEMKAP
AVANCE S-stp.den Adv "

ATAG WASEMKAP
WH155 LuxeSstanden "2

LUXE VAATWASSq
Nederlandstopmerk 3prt
ma s 12 couverts Adv '8

549.

BOSCH VAATWASSl
SPS1012 RVSinterieul
sproemiveaus Adv "11]

749,

BAUKNECHTVAATWA
GSF341 3 programma s J
nabele indeling Adv "1C

799;

AEG TURNAMAT
Uniek systeem met aparte
centrifuge eenheid '1699 -

SIEMENS AQUASTl
SN23000 RVS bmnenzj
leverboiikswaarden '13

AEG B O V E N L A D E R
1000 toeren centrifuge zuinig
stil en miheuviiendeli]k
waterbeveiligmg Adv "1649

MIELE VAATWASSl
G570 TOPKLASSE'6progf
ma s 12 couverts water|
harderenwaterslop Adv "2

KTV 37CM TELETEKST

PORTABLE KTV 37CM

648.

ATAG FORNUIS
FK055 Gasfornuis mJ
elektrische oven mkl grl
ensierdeksel Adv"1450|

WAS/DROOGKOWIBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine 1000toeren '1549

699.

B
GRUNDIG PORTABLE
37cm met TELETEKST
Adviespn]S"699

F$

INDESIT FORNUIS
ThermostatischP oven du
bele ovenruit Adv •849|

LUXE 1400 TOEREN
18programmas regelbarether
mostaat en centrifugegang

1045.

r^nj 1gKK\

PHILIPS VIDEO + PDCB^Pg^

l JA?t>

495.-

SIEMENS 2 - D E U R S
235 liter variabele indeling
zuinig en stil Adv "985

M

:

Z180/4D Automatische ontdooung Adviespnis'749 -

45.-

4

:dM
•#
#M

ESEii

KflREB MAZfÉ^iüi

SONY LONGPLAY
F?sn Shnwuipw4.pnr;
•
/iew+PDCV80-injfa|

™* 3'3- HB

ELEKTRO
FORNUIS
Gasfornuis metelektrischl
oven verlichting sierdeksJ
ennatuurtijkGIVEG keur '949|

478.

395.

«*«*W

Ay/i

GAS-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUll
Gas elektrofornuismetregeT
bare onder- en bovenwarml
en mfraroodgnll Adv"l025f

ZANUSSI 2-DEURS

595.-BI

VR242 Turbo Drive "895 BJlBaiSi«ilfT!

,4

679.-

INDESIT WASAUTOM.
WN400 15 programma s
4 5kg inhoud Adv "799 -

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte a f m e t i n g e n
Adviespnis "849 -

rniuro 3
o KOPS
rvwro VIDEO
viucv. Wm
PHILIPS
VR358 Turbo Drive PDC
PDC Brf?
showview Adviespnjs "945

SONY TELETEKST
Hl BlackTnnition Adv'990

699.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700 750 toeren centrifuge RVStrommel schok
dempers Adviespnjs'949

ETNA FORNUIS
1401 Gasfomue Stuntpnjsi'8

AKAI HiFii STUNT!
o i u IN 1 1
msfynvta ui
.mid-mounrsss
i - t"
1|3$M$

\

:PANASONIC K T V T X T
l~'3 TX21 SScmFSQ Adv "849
H

699.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800 15 programma s
ruime vulopening milieuvnendelijk deurbeveiligmg
Adviespnjs'1079

PANASONIC STEREOH«SjfpR|jS
HD600 Topper' 4 koppen HAljLUTÏÏf
Showview+PDC Adv'1299 R£ftli^

SONY VIDEORECORDER gfcC
E11 Afstandbediemm "F00 BnlKBI

t PANASONIC63CMTOP
G1 HiFi stereo TXT '1599

kenen me
Uree-""'
INDESIT 1200TOEREN •Isias
Instelbare centrifugecfSng
regelbarethermostaat RVS
trommel zelfreinigende
pomp Adviespri|S'1199

499.-

SONY STEREO: E7
E70
Triloaic
Trilogie
rilogie 4 koppen showvie
showview
+ PDC
PDC Adviespnjs'1340
Adviespnis'1340
TTïük
^TFBÜ?

m& 595.-i
393.-OH

•3
&i

BCC spee" r

949,

1249.j^fiffir;

..••-Mi^liART

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

40 Cl ctfTOrt CMDirnc
iM ncSï?SncTAn
IN DE RANDSTAD

l OPENINGSTIJDEN HAARLEM
:.
maandagmiddag .. . . .. .13.00 tot 18.00 uui
. | dinsdag t/m vrijdag. . . . . 09.00 lot 18.00 uur

